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 اإلجتاه الفكري لدعوة ابن تومرت )دراسة اترخيية(
 د. محد بن صاحل السحيباين

 586-533، ص6، السنة 6املصدر: جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 
 هجري  6/1/1428 -ميالدي  25/01/2007 اتريخ اإلضافة:

       2095زايرة: 

 
 املقدمة:

 ، أما بعد:احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
فإن دعوة ابن تومرت، اليت اشتهرت بني املؤرخني بدعوة املوحدين، قد ظهرت يف بالد املغرب األقصى، على يد حممد بن 
عبدهللا بن تومرت، وذلك خالل الثلث األول من القرن السادس اهلجري، مث ما لبثت هذه الدعوة أن انتشرت وأصبح هلا  

 هنا إىل معظم بالد املغرب، وأقاليم واسعة من بالد األندلس.كيان سياسي حيميها، حيث امتد سلطا
 

وقد قامت دعوة ابن تومرت على أساس عقدي، حيث زعم مؤسسها أن ما يدعو إليه إمنا هو اإلسالم الصحيح، وأن 
ك كان من األسس الفكرية اليت بين عليها دعوته، إمنا هي أسس سليمة تنطلق من القواعد اإلسالمية الصحيحة. وهذا بال ش

 األسباب القوية اليت مكنت تلك الدعوة من الظهور، مث الذيوع واالنتشار، يف أحناء واسعة من بالد املغرب واألندلس.
وكما انتشرت هذه الدعوة يف بالد املغرب واألندلس، ومتكنت من قلوب بعض الناس فيها. فإن مؤسسها استطاع أن يقيم 

لبالد، وهو ما عرف بدولة املوحدين، حيث متكنت هذه الدولة من أن تصبح يف مصاف هلا كياانً سياسياً واسعاً يف تلك ا
 الدول اإلسالمية املعاصرة هلا، حينما أصبح هلا نظامها املستقل، وكياهنا السياسي القوي.

 
أحد  وقد تناول عدد من الكتاب والباحثني ابلدراسة والبحث بعض اجلوانب من اتريخ هذه الدولة ونظمها، وقد كنت

الباحثني الذين تناولوا نظمها حينما أعددت رسالة املاجستري بعنوان ))النظم احلربية يف دولة املوحدين ابملغرب واألندلس(( 
حيث يسر يل ذلك التعرف على هذه الدولة، ونظمها احلربية، إال أن االجتاه الفكري لدعوة ابن تومرت واليت قامت على 

يل حبثه، والوقوف عليه، ألين حينذاك كنت ملزماً ابخلطة اليت وضعتها لرساليت وهي ما يتناول  أساسه دولة املوحدين مل يتيسر
النظم احلربية فقط، وذلك ابلرغم من أمهية دراسة االجتاه الفكري لتلك الدعوة إذ أنه كان له أثره الواضح يف توجيه سياسة 

 الدولة السيما يف أول أمرها.
 

وضوع، وأهله ألن يكون ميداانً للدراسة والبحث، تباين آراء الكتاب، واملؤرخني، يف تقوميهم هلذا ومما زاد من أمهية هذا امل
االجتاه، حيث وصفه بعضهم أبنه اجتاه سين سار على منهج سليم، بينما قال آخرون خبالف ذلك، حيث وصفو تلك الدعوة 

 من الوصول إىل احلقيقة فيه. –بعون هللا  –لعلي أمتكن ابلغلو واالحنراف، وهذا ما زاد من عزمي على دراسة هذا املوضوع 
 وحملاولة اإلحاطة بكل جوانبه، واليت يفرضها علينا عنوان البحث، فقد جاء هيكله على النحو التايل:

يف ابدئ األمر قدمت له مبقدمة خمتصرة، حتدثت فيها عن الدعوات، والدول اإلسالمية اليت ظهرت يف بالد املغرب، حىت 
 دعوة ابن تومرت وقيام دولة املوحدين، وذلك لكي نتعرف على مكان هذه الدعوة بني تلك الدعوات. ظهور
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مث أعقبت ذلك ابحلديث عن دعوة ابن تومرت يف مراحلها األوىل، حيث حتدثت عن نشأة ابن تومرت، مث بدئه بدعوته حىت 
 حدين.ظهور تلك الدعوة وانتشارها يف بالد املغرب حينما قامت دولة املو 

وبعد ذلك بسطت القول يف األسس الفكرية اليت قامت عليها دعوة ابن تومرت حيث ذكرت أمهها، ومدى انسجامها مع 
 النهج اإلسالمي الصحيح.

ويف اخلتام ذكرت موقف أتباع ابن تومرت من دعوته بعد وفاته، حيث تتبعت موقف املوحدين عنها، واملراحل اليت مروا هبا 
 هذه الدعوة.أثناء ختليهم عن 

بعد هللا سبحانه  –وقد حاولت خالل هذه الدراسة أن أسلك املنهج النقدي التحليلي، ال السرد التارخيي، معتمداً يف ذلك 
على ما خلفه لنا ابن تومرت من تراث فكري يصور لنا تلك الدعوة تصويراً دقيقاً، ابإلضافة إىل ما دونه لنا املؤرخون  –

 من مادة علمية قيمة، أحاطت مبعظم جوانب هذا املوضوع.املعاصرون هلذه الدعوة 
 

 متهيد:
مين العامل اإلسالمي، منذ عصر صدر اإلسالم، حىت عصران احلاضر، بظهور العديد من الدعوات والدول اليت لبست ثوب 

سلمني بشعار اإلسالم اإلسالم، واختذته شعاراً ظاهراً، لتحقيق مطامح ومطامع خفية هتدف إىل النيل من اإلسالم، وحرب امل
وأمسه، وما دعوات الرافضة، والقرامظة، والعبيديني، وابن تومرت، إال ضرابً من تلك الدعوات والدول، على مدار التاريخ 

 اإلسالمي.
، وأابنوا حقائقها، [1]وإذا كانت الدعوات، والدول الثالث األوىل، قد كتب عنها كثري من املؤرخني والكتاب احملدثني

وهلذا خفي  –يف نظري  –وكشفوا زيفها وبطالهنا، فإن دعوة ابن تومرت كان نصيبها من الدراسات النقدية املوضوعية قليل 
دين فظنوا هبا خرياً، ونسبوها إىل الصالح على كثري من املسلمني حقيقتها، السيما وقد مساها مؤسسها بدعوة املوح

واالستقامة، على الرغم من كوهنا على خالف ذلك، كما يظهر من تراثها الفكري، واتريخ مؤسسها وداعيتها األول حممد بن 
 تومرت، وهذا ما دفعين إىل دراسة هذه الدعوة، والتعرف على أسسها العقدية، واجتاهها الفكري لكشف ما هبا من احنراف

على أقوال ابن تومرت وأفعاله، وما دونه لنا  –سبحانه وتعاىل  –عن اخلط اإلسالمي األصيل معتمداً يف ذلك بعد هللا 
املؤرخون املعاصرون لتلك الدعوة، حيث أن تراث ابن تومرت الفكري ومؤلفاته، وكذلك ما دونه لنا املؤرخون املعاصرون 

، [4]، وابن صاحب الصالة[3]، وابن القطان[2]رت من أمثال، البيذقلتلك الدعوة والذين هم من تالميذ ابن توم
موجودة بني أيدينا، إضافة إىل أن الفرتة اليت ظهرت فيها تلك الدعوة حظيت بوجود العديد من املؤرخني الذين عاصروها، 

هـ(، 568ا من أمثال: ابن األابر )تأو عاشوا قريباً منها، فكتبوا عنها، وهم شهود عيان ملا كتبوا، أو قريبون من عصره
 هـ(. وغريهم.8هـ(، وابن عذارى )ت أوائل ق747واملراكشي )ت

 
وسأهنج يف دراسيت لدعوة ابن تومرت، أن أقوم أواًل بتتبع نشأة تلك الدعوة، وبيان املراحل واألطوار اليت مرت هبا، مث 

ومدى قرهبا أو بعدها من األسس اإلسالمية الصحيحة،  أخلص بعد ذلك إىل بيان أهم األسس الفكرية اليت قامت عليها،
عن االجتاهات الفكرية للدول اإلسالمية اليت  –إبجياز  –ولكن قبل أن نشرع بذلك قد يكون من املناسب أن أحتدث 

دعوة منذ القرن الثاين، وحىت القرن اخلامس اهلجري، لنعرف مكان  –الشمال األفريقي  –ظهرت يف بالد املغرب اإلسالمي 
 ابن تومرت بينها، واألرضية اليت ظهرت فيها تلك الدعوة، وأصبح هلا كيان سياسي حيميها.

 
 املغرب قبل دعوة ابن تومرت:
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بدأ ظهور تلك الكياانت السياسية يف الشمال األفريقي حينما ضعفت قبضة اخلالفة اإلسالمية ابملشرق على تلك الداير، 
المية اليت أعلن بعضها استقالهلا عنها، بينما بقى البعض اآلخر منها موالياً هلا والءاً حيث قام هناك العديد من الدول اإلس

صورايً، وكما تباينت والآت هذه الدول، فقد تباينت أيضاً اجتاهاهتا ومشارهبا الفكرية، حيث انقسمت إىل أربعة اجتاهات 
 رئيسة هي:

 
 والدولة الزيرية الصنهاجية يف آخر عمرها: االجتاه السين وميثله دولتا األغالبة واملرابطني – 1

وقد أسس دولة األغالبة يف املغرب األدىن إبراهيم بن األغلب ابن سامل التميمي الذي عينه اخلليفة العباسي هارون الرشيد 
هـ على والية إفريقية، مث ما لبث أن عرض على الرشيد االستقالل اجلزئي عن اخلالفة 184هـ( سنة 193 – 170)

باسية، واالكتفاء ابلتبعية اإلمسية مقابل دفعه للخالفة العباسية مبلغاً من املال يف كل سنة، فوافق له الرشيد على هذا الع
 . [5]الطلب

هـ(، 296 – 290اء كان آخرهم زايدة هللا بن عبدهللا بن األغلب )وقد توالت على عرش دولة األغالبة عدد من األمر 
حيث حصل يف فرتة حكمه انقسام داخلي بني األغالبة أنفسهم، مما ساعد الدولة العبيدية على القضاء على دولتهم سنة 

 .[6]هـ296
على توطيد املذهب السين ونشره يف البالد اليت خضعت لنفوذهم يف بالد  –حني مدة حكمهم  –وقد عمل األغالبة 

 .[7]املغرب، وصقلية، كما عملوا أيضاً على نشر احلضارة اإلسالمية يف تلك الداير
 هـ( فقد قامت يف ابدئ أمرها يف جنوب بالد 541 – 451أما دولة املرابطني )

مث حيىي بن عمر اللمتوين، وذلك يف ، واألمري حيىي بن إبراهيم اجلدايل، [8]املغرب األقصى على يد الفقيه عبدهللا بن ايسني
 .[9]مستهل النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري

أبي نزعة دينية  وقد قامت دولة املرابطني على أسس إسالمية سليمة، حيث هنجت هنج أهل السنة واجلماعة، ومل تتأثر
أخرى، وكان من أهم األسس اليت تبنتها ))اجلهاد يف سبيل هللا، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والتزام أحكام الدين يف 

 .[10]فروض الزكاة واإلعشار...((
 
هـ( أمر املرابطني بسط سلطانه على املغرب األقصى مث األندلس، 500 – 453ا توىل السلطان يوسف بن اتشفني )ومل

، ويف مستهل القرن السادس اهلجري بدأ [11]حيث محلت دولة املرابطني لواء اجلهاد يف سبيل هللا ضد النصارى ابألندلس
الضعف ينتاب دولة املرابطني ال سيما بعد ظهور دعوة ابن تومرت يف بالد املغرب األقصى، مث ما لبث املوحدون أن قضوا 

هـ( سنة 541 – 539عليها حينما دخلوا مدينة مراكش وقتلوا السلطان إسحاق بن علي بن يوسف بن اتشفني )
 ، وهبذا متكن املوحدون من أن يقيموا دولتهم على أنقاض دولة املرابطني يف املغرب واألندلس.[12]هـ541

 
ج السين يف آخر عمرها وذلك حينما وابإلضافة إىل هاتني الدولتني السنيتني، فإن الدولة الزيرية الصنهاجية قد هنجت النه

هـ، حيث خلع طاعتهم، وأخذ 440هـ( انفصاله عن الدولة العبيدية يف سنة 453 – 406أعلن املعز بن ابديس )
مبذهب أهل السنة كما لعن الرافضة وقتل من وجده يف دايره منهم، مث ما لبث أن دعا للخليفة العباسي القائم أبمر هللا 

 وهبذا حتول اجتاه هذه الدولة إىل االجتاه السين، بعد أن كان جتاهها رافضياً. [13]هـ(467 – 422)
 
 هـ(:296 – 144هـ( والرستميني )347 – 140وميثله دولتا املدراريني ) [14]االجتاه اخلارجي – 2
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هـ، على يد عيسى بن يزيد املكناسي، والذي  140وقد قامت دولة بين مدرار يف سجلماسة جنوب املغرب األقصى سنة 
، حيث بسطت هذه الدولة سلطاهنا على منطقة [15]كان يدين ابملذهب الصفري أحد االجتاهات الرئيسة عند اخلوارج

 .[16]سجلماسة جنوب بالد املغرب األقصى
هـ قتل أهل سجلماسة زعيمهم عيسى املكناسي ملآخذ أخذوها عليه، مث ولوا بعده أاب القاسم مسعون بن 155ة ويف سن

ه وأحفاده من بعده حيث تذبذبوا يف ، وقد تواىل على عرش الدولة أبناؤ [17]هـ(167 – 155واسول امللقب مبدرار )
والءهم املذهيب والسياسي، فمنهم من خطب للعباسيني، ومنهم من خطب للعبيديني، فلما توىل حممد بن الفتح بن ميمون 

هـ( أعلن خروجه على املذهب اخلارجي، وأخذ ابملذهب السين، لكن العبيديني قضوا عليه 347 – 332بن مدرار )
 .[18]هـ وبوفاته انتهت دولة بين مدرار347قلي سجلماسة سنة حينما هاجم جوهر الص

 
 144أما دولة الرستميني، واليت كانت تنهج املذهب األابضي، فقد أسسها يف بالد املغرب األوسط عبدالرمحن بن رستم )

 .[19]هـ، حيث اختذ مدينة اتهرت حاضرة له144هـ( سنة 171 –
هـ ترك األمر شورى بني سبعة من رجال الدولة الرستمية، وقد اختلف هؤالء 171وملا تويف عبدالرمحن بن رستم سنة 

مبايعة مسعود األندلسي أحد السبعة الذين ترك  [20]ينما رأى بعضهم مبايعة ابنه عبدالوهاب، رأى آخرونالسبعة، فب
 .[21]ف ابلدولةعبدالرمحن األمر فيهم، لكن مسعود تنازل لعبدالوهاب، بعد أن كادت الفنت تعص

 – 292وقد استمرت هذه الدولة حتكم بالد املغرب حىت قضى العبيديون على آخر أمرائها وهو اليقطان بن أيب اليقطان )
، لكن سقوط هذه الدولة اليعين سقوط املذهب اخلارجي يف بالد املغرب فقد استمر [22]هـ296هـ( وذلك سنة 296

 .[23]وجود هذا املذهب هناك حىت بعد سقوط تلك الدولة
 
 االجتاه الرافضي وميثله دولة العبيديني: – 3

وهذا االجتاه كان آخر االجتاهات الفكرية دخواًل لبالد املغرب إذ أن الدولة العبيدية اليت نشرت هذا املذهب هناك، مل تقم 
 .[24]هـ296يف بالد املغرب األدىن إال يف سنة 

 والدولة العبيدية تدين ابملذهب الرافضي اإلمساعيلي حيث تستند إىل أساسني هامني مها:
 عن طريق علي بن أيب طالب مث أوالده من بعده. –صلى هللا عليه وسلم  –* العلم االهلي املوروث عن النيب 

س الثاين فهو الوصية أو النص على والية العهد، وهلذا فهم يرون كما يرى غريهم من الرافضة أن علي بن أيب * أما األسا
ال عن طريق الكناية وحدها بل عن طريق  –صلى هللا عليه وسلم  –يستحق اخلالفة بعد النيب  –رضي هللا عنه  –طالب 

 .[25]النص أيضاً 
 

وابلرغم من كون الدولة العبيدية قد متكنت من القضاء على األغالبة، والرستميني، واملدراريني، واألدارسة فاستطاعت بذلك 
فرض مذهبها الديين على أن تبسط سلطاهنا السياسي على معظم أقاليم بالد املغرب، إال أهنا مل تتمكن من  –إىل حد ما  –

مكان تلك البالد، وذلك ألن الناس مل يتقبلوا أفكار العبيديني ملا فيها من غلو وشطط مل أيلفه سكان تلك الداير، بل إهنم 
، وهذا بال شك من األسباب القوية [26]تطلعوا إىل خالفة سنية جديدة قامت يف األندلس هي اخلالفة األموية ابألندلس

 .[27]هـ362اليت جعلت العبيديني يرحلون عن بالد املغرب إىل مصر سنة 
 
 هـ(:313 – 172وميثله دولة األدارسة ابملغرب األقصى ) [28]االجتاه االعتزايل – 4
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، حيث امتدت [29]هـ، وذلك حينما آوته قبيلة أوربة الرببرية172أقام هذه الدولة إدريس بن عبدهللا بن احلسن سنة 
 .[30]حدود دولة األدارسة من احمليط األطلسي غرابً إىل تلمسان ووهران شرقاً 

 .[31]هـ313هـ بقي األمر يف ساللته حىت قضى على دولتهم العبيديون عام 177دريس بن عبدهللا سنة وملا تويف ا
، [33]إىل توحيد العامل اإلسالمي حتت قيادهتم مستندين يف ذلك إىل أصلهم الشريف [32]وكان األدارسة يطمحون
وا شيئًا من التشيع كما يبدو هذا من خالل استقراء اتريخ ولكنهم يظهر  –صلى هللا عليه وسلم  –وقرب نسبهم للرسول 

 [34]تلك الدولة، وهلذا يبدو ليس مقبواًل ما مييل إليه أحد الباحثني من أن دولة األدارسة قد أخذت ابملذهب الشيعي
 ، ولعل السبب يف هذا القول هو تبين الرافضة ألفكار املعتزلة يف القرون املتأخرة فيما ال يتعلق ابإلمامة.[35]ديالزي
 

أن هذا املذهب قد انتشر يف بالد  [36]تاب واملؤرخنيأما تبين دولة األدارسة للمذهب االعتزايل فقد ذكر عدد من الك
   وهلذا   معتزلية،   كانت    دولته   إقامة   يف   إدريس   ساعدت   واليت   الرببرية   أوربة   قبيلة  املغرب األقصى، وأن

 املذهب يف دولته.  نشر   هلم   الثاين   إدريس   أقر   فقد
وهكذا تبنت دولة األدارسة املذهب االعتزايل، ولكن الذي يبدو هو أن زعماء هذه الدولة السيما القدماء منهم وجدوا أن 

ول يف إقامة دولته، وهلذا هذا املذهب قد انتشر يف بالد املغرب األقصى خاصة بني أفراد قبيلة أوربة اليت ساعدت إدريس األ
مل جيدوا مناصاً من إظهار موافقتهم الظاهرية هلذا الفكر ليبقى يف دولتهم بعد قيامها مراعاة منهم لزعماء قبيلة أوربة الذين 

 تبنوه وعملوا على نشره، لكن األدارسة مل يظهروا محاساً لنشره وجعله مذهباً رمسياً لدولتهم.
 

لالجتاهات الفكرية الرئيسة اليت وجدت يف بالد املغرب حىت ظهور دعوة ابن تومرت، وهذه  –سريعاً  –كان هذا عرضاً 
االجتاهات كان هلا ثقل مذهيب وسياسي، حيث أن كل واحد منها قد محته دول أو دولة من القوى السياسية اليت نشأت يف 

الناس، مما ساعد على شيوعها وانتشارها يف  تلك الداير، وهذا بال شك هو الذي أكسب تلك االجتاهات هيبة ومكانة عند
 مناطق جديدة من بالد املغرب.

وابإلضافة إىل هذه االجتاهات الفكرية األربعة الرئيسة فقد كان هناك اجتاه خاص هو اجتاه دولة املوحدين اليت قامت على 
هات الفكرية األخرى، إذ أن حممد بن أسس قوية من دعوة ابن تومرت الذي كان جيمع بني هذه االجتاهات وغريها من االجتا

تومرت مؤسس هذه الدولة استقى من مجيع هذه املشارب بل زاد عليها ما يرى أنه خيدم ميوله وحيقق أهـدافه، وهلذا جاءت 
 .–كما سنرى   –األسس الفكرية لدعوته مث لدولة املوحدين خليطاً مضطرابً ونسيجاً فكرايً متبايناً 

 
 احلها األوىل:دعوة ابن تومرت يف مر 

ولد حممد بن عبدهللا بن تومرت الصنهاجي، يف الثلث األخري من القرن اخلامس اهلجري ببالد املغرب األقصى، وقد اختلف 
مرت القرآن الكرمي، ودرس بعض العلوم اإلسالمية يف بالد املغرب يف . حفظ ابن تو [37]املؤرخون يف حتديد سنة مولده

 .[38]هـ حيث زار قرطبة ودرس ملفات ابن حزم الظاهري501صباه، مث ارحتل منها سنة 
، وقد أفاد من هذه [39]، حيث تنقل بني عواصمه الثالث )بغداد( و)مكة( و)القاهرة(مث ارحتل بعد ذلك إىل املشرق

، حيث أعانه على ذلك ذكاؤه املفرط، ومثابرته ومهته [40]الرحلة علماً غزيراً السيما يف العلوم العقلية واللسانية
 .[41]العالية

كة، وفيها بدأ دعوته حيث أخذ ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، إذاً ويف طريق عودته إىل بالده من بالد املشرق مّر مب
 .[42]يذكر ابن العماد احلنبلي أنه ))بدأ أواًل اإلنكار مبكة فآذوه فقدم مصر...((
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مطلع القرن  –دعوة ابن تومرت، أما الوضع السياسي لبلدان العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة  هكذا كانت بداية ظهور

فقد كان وضعاً مضطرابً فاخلالفة العباسية ابملشرق قد دّب فيها الضعف، كما أن دولة العبيديني مبصر  –السادس اهلجري 
 م العدائية ضد اإلسالم واملسلمني.قد كرهها الناس بسبب غلو حكامها وتشططهم العقدي، إىل جانب أعماهل

أما بالد املغرب واألندلس فكانت يف تلك الفرتة ختضع حلكم دولة املرابطني، وكانت قبضتها قوية، واجتاهها اجتاه سين، 
هـ( وكان ورعاً جماهداً مقبواًل عند 537 – 500حيث كان يتوىل أمرها آنذاك السلطان علي بن يوسف بن اتشفني )

ما جعل الطريق صعباً أمام ابن تومرت الذي بدأ ظهوره يف بالد املرابطني، وهلذا فان ابن تومرت ولكي يضمن  الناس، وهذا
  –لدعوته النجاح واالنتشار سلك اخلطوات التالية:

 
إظهاره لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وتقمصه ألساليب وشخصيات املصلحني، فقد انتحل ابن تومرت صفة  - 1

ملعروف والنهي عن املنكر، وبدأ هبذا النهج منذ وقت مبكر وذلك حينما كان مبكة بعد عودته من العراق حيث األمر اب
، ومن مكة [43]استغل جتمع املسلمني فيها، فأخذ أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر حىت انله شيء من األذى بسبب ذلك

توجه إىل مصر وفيها استأنف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وابلغ يف ذلك حىت طرده العبيديون منها حيث خرج إىل 
 .[44]بالد املغرب

دو أن ابن تومرت كان يهدف من وراء إظهاره لألمر والنهي عن املنكر إىل حتقيق غرضني: األول منهما هو لفت أنظار ويب
الناس إليه يف البالد اليت مر هبا حىت يعد من املصلحني، أما الثاين فهو تكوين بعض اخلالاي السرية يف تلك البالد من األفراد 

ا دعاة إىل أفكاره ومبادئه، وقد جنح يف ذلكم حيث يذكر البيذق أنه كان البن تومرت الذين يعجبون مبنهجه، وذلك ليكونو 
مبصر واحد ومخسون رجاًل من أهلها ))وكانوا له مثل أعضائه وجسده سامعني لقوله جميبني ألمره مؤمنني به. وملا تبني حاهلم 

 .[45]بذلك اختار هلم االقامة هناك((...
هـ حيث كانت ختضع لألمري حيي بن متيم بن املعز 505وملا وصل إىل بالد املغرب نزل مبدينة املهدية سنة 

هـ(، وفيها واصل نشاطه يف األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، ودعوة الناس إىل 509 – 501) [46]الصنهاجي
الدخول يف دعوته، حيث يذكر ابن خلدون أنه ملا نزل بطرابلس أظهر ما يدعو إليه صراحة، كما أنكر على علماء املغرب 

 .[47]عدم أخذهم مبا يدعو إليه وينادي له
ويف بالد املغرب انتقل ابن تومرت من اجلانب التنظريي يف دعوته، إىل اجلانب العملي حيث جد يف تكوين قاعدة لدعوته، 

ت للتدريس ينشر من خالهلا أفكاره وكانت وسيلته املعلنة يف ذلك هي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإقامة حلقا
 .[48]ليستقطب بعد ذلك من يتقبلها من تالميذه

يتوجه يف دعوته إىل ويبدو أن جرأة ابن تومرت يف الكالم، وتظاهره ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، إىل جانب كونه 
، حيث يذكر تلميذه البيذق، أنه ما [49]التجمعات الشعبية العامة كانت من العوامل القوية لنجاح دعوته يف هذه املرحلة

ه املؤيدون واألنصار، فاختار بعضهم ممن يتوسم فيهم القبول املطلق لدعوته وخمايل أن حل ببالد املغرب األدىن حىت كثر حول
 .[50]الذكاء والنجابة، وتوجه هبم إىل بالد املغرب األقصى

 
جها ابن تومرت لنشر دعوته، ومن خالل تتبعنا هلذه اخلطوة ندرك أن ابن تومرت قد كانت هذه هي اخلطوة األوىل الىت هن

 هنج عدد من السبل حىت يظهر دعوته للناس، وجيمع حوله املؤيدين واألنصار ومن هذه السبل ما يلي:
 كر.أنه تدرج يف إظهار دعوته، كما ألبسها الصبغة اإلصالحية، وهي األمر ابملعروف والنهي عن املن –أ 
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أنه خاطب هبا اجلهال والسذج من الناس الذين ال يدركون حقيقة ما فيها من احنراف عن اخلط اإلسالمي الصحيح،  –ب 
 .[51]حيث توجه هبا إىل قوم صيام عن مجيع العلوم كما يقول املراكشي

أنه كان يبالغ يف إنكار املنكر على احلكام الذي مير بدايرهم كما فعل مع العزيز بن املنصور بن الناصر بن علناس بن  –ج 
، وذلك لكي يكسب هبذه اجلرأة مكانة عند [53]ولة املرابطني، ومع يوسف بن اتشفني زعيم د[52]محاد صاحب جباية

 الناس.
ف والنهي مما يلحظ على ابن تومرت أثناء هذه املرحلة يف دعوته أنه ابلرغم من تظاهره ابلتقى والصالح واألمر ابملعرو  –د 

عن املنكر، إال أنه كان ال يتورع عن الكذب حىت أثناء قيامه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، حيث يذكر البيذق أنه كان 
، وهذا النهج منهج كثري من الفرق [54]إذا خشي بطشاً وهو أيمر ابملعروف خلط يف كالمه حىت ينسب إىل اجلنون

 الباطنية حيث يلجأون إىل الكذب وإىل العبارات املومهة حىت ال تتكشف حقائقهم.
 
وكانت اخلطوة الثانية اليت هنجها ابن تومرت يف بداية دعوته، أنه جّد يف تكوين قاعدة قوية مؤمنة ابملباديء اليت يدعو  - 2

حيث أعد أفرادها إعداداً خاصاً، وذلك لكي يكونوا قاعدة شعبية لدعوته مث لدولته، وقد بدأ هبذا النهج مند مستهل إليها، 
، وملا انتقل إىل املغرب زاد من جهوده [55]دعوته حيث متكن من تكوين خلية يف بالد مصر قوامها واحد ومخسون رجالً 

يف هذا امليدان حيث أنشأ حلقات للتدريس كان يبث أفكاره من خالهلا ولكي يؤصل تلك األفكار يف أذهان أتباعه ألف هلم  
 .[56]كتاابً يف العقيدة يتضمن اخلطوط العريضة ألصول دعوته حيث طالبهم حبفظه

وإىل جانب اهتمامه بتكوين القاعدة الشعبية، فإنه كان حيتمي بشوكة بعض القبائل الرببرية حىت يضمن لنفسه األمان، 
من بطش احلماديني فلجأ ولدعوته االنتشار يف ظل محاية تلك القبائل، فهو حينما وصل إىل جباية بعد عودته من مصر خشي 

، وملا انتقل إىل بالد [57]فآووه وأجاروه ومنعوا احلماديني من النيل منه –إحدى قبائل صنهاجة  –إىل قبيلة بنورايكل 
ني ذهب إىل بالد هرغة حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودة فاحتمى بشوكتيهما املغرب األقصى وخاف من سطوة املرابط

 .[58]من املرابطني، كما توفر له عندهم اجلو املناسب ملواصلة الدعوة
عدة شعبية قوية لدعوته، وقد كانت هذه القاعدة يف غاية التالحم والتفاهم مع القيادة هكذا متكن ابن تومرت من تكوين قا

 مما أدى إىل إعجاب الناس هبا ومن مث تقبلهم ملبادئها.
 
ومن اخلطوات الىت سلكها ابن تومرت حتديد موقفه من دولة املرابطني واليت كانت تبسط سلطاهنا السياسي على بالد  - 3

عمله هبذه اخلطوة متأخراً بعض الشيء إذا ما قورن ابخلطوتني السابقتني، وذلك ألن ابن تومرت مل يرد أن  املغرب، وقد جاء
حيدد موقفه من دولة املرابطني، إال بعد أن يشيع بني الناس ذكره، ويكون قاعدة شعبية يتكئ عليها يف ساعات اخلطر، فلما 

كرة عند كثري من الناس، أعلن رأيه يف دولة الرابطني، متخذاً األمر اطمأن إىل وجود هذه القاعدة، وإىل أنه مل يصبح ن
ابطني ووصفهم ، فبدأ ابلطعن يف عقيدة املر [59]ابملعروف ستاراً ووسيلة لتحقيق غايته وطريقاً إلظهار مفاسد دولة املرابطني

من حرب النصارى  [62]متهم أوجبكما قال ألتباعه أبن غزوهم ومقاو   [61]والكفر والنفاق [60]ابلتجسيم
 .[63]واجملوس

 
رابطني حيث استغل تنقله بني مدن وأقاليم املغرب األقصى لبيان هذا الرأي، وهبذا هكذا أعلن ابن تومرت رأيه بدولة امل

أصبح خطره يهدد كيان دولة املرابطني، حينئذ استدعاه السلطان علي بن يوسف ابن اتشفني وسأله: ما هذا الذي بلغنا 
نكر، وأن هذه مسؤولية احلاكم قبل غريه، عنك؟ فأجابه ابن تومرت يف قوة أبنه يطلب اآلخرة، وأيمر ابملعروف وينهي عن امل
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ويذكر بعض املؤرخني أن السلطان علي بن يوسف حني مسع ذلك أطرق برأسه إىل األرض ملياً، مث أمر الفقهاء مبناظرته 
ظروه تبني هلم حقيقة ما حيمله ابن تومرت من آراء ومعتقدات ختالف طريقة أهل السنة واجلماعة، ، فلما ان[64]واختباره

فأوصوا السلطان بسجنه سداً للذريعة. ودرءاً للفتنة لكن أحد املرابطني شفع فيه فأمر السلطان إبخراجه من مراكش ومل 
 .[65]يسجنه

أدرك ابن تومرت بعد ذلك املخاطر اليت هتدده من قبل املرابطني، ال سيما أن دعوته قد وصلت إىل مرحلة الظهور واجلهر 
هـ، وذلك 515ابألهداف، فقرر االنتقال إىل بالد السوس مسقط رأسه حيث نزل على قومه وقبيلته مصمودة، سنة 

 .[66]حلماية الالزمة لدعوته ضد خطر دولة املرابطنيلضمان ا
 

ويف بالد السوس أسس ابن تومرت مسجداً جيتمع به مع تالميذه وزعماء قبيلته، حيث التف حوله الكثري من املؤيدين 
ختار منهم خنبة لتكون قاعدة لدعوته حيث شرع يف تدريسهم على شكل حلقات ودروس منظمة، وكان يؤصل واألنصار، فا

ا استطاع أن يوجد حاجزاً نفسيًا ، وهبذ[67]يف نفوس أتباعه موقفه من دولة املرابطني من خالل تلك احللقات والدروس
قوايً بني كثري من تالميذه ودولة املرابطني، وهذا بال شك مما ساعد على هتيئة كثري من املوحدين للتصدي للمرابطني، 

 ومقاومتهم وهو ما كان يهدف إليه ابن تومرت.
فاختار مجاعة من تالميذه حيث أرسلهم  وملا شعر ابن تومرت بقبول دعوته يف أوساط اهلرغيني، وأي توسيع إطاره املكاين،

إىل بعض القبائل القريبة من بالد السوس الستمالتهم ودعوهتم إىل اخلروج على طاعة املرابطني، وقد متكن بواسطة هذا 
 . [68]األسلوب من استثارة كثري من القبائل الرببرية ضد الدولة املرابطية

 
كانت هذه هي خطوات ابن تومرت يف متهيد الطريق، وجهوده يف أتسيس قواعد البناء قبل أن يدعو الناس إىل مبايعته 

ما سار عليه  ابإلمامة، ويعلن قيام الدولة املوحدية، وابإلضافة إىل هذه اخلطوات، فقد أعانه على اجتذاب املؤيدين واألنصار
 من خطوات حمكمة، إضافة إىل ما كان يتسم به كثري من أفراد القبائل الرببرية

 .[70]، والتأثري[69]من سذاجة وجهالة، فضاًل عما كان يتمتع به ابن تومرت من ذكاء، وعلم وقدرة على التنظيم
 اعالن ابن تومرت قيام دولته:

ملا اطمأن ابن تومرت إىل قاعدته وحسن والئها له، دعا الناس إىل مبايعته حيث يذكر ابن القطان أنه قام خطيباً فيهم ومما 
يف خطبته: "...احلمد هلل الفعال ملا يريد، القاضي مبا يشاء، ال راد ألمره، وال معقب حلكمه، وصلى هللا على سيدان جاء 

حممد املبشر ابملهدي الذي ميأل األرض قسطاً وعداًل، كما ملئت جوراً يبعثه هللا إذا نسخ احلق ابلباطل وأزيل العدل ابجلور 
 .[71]لنيب ونسبه نسب النيب"مكانه ابملغرب األقصى وامسه اسم ل

 .[72]هـ515وبعد هذه اخلطبة قام الناس فبايعوه ابإلمامة وكان ذلك يف اخلامس عشر من شهر رمضان سنة 
وهكذا نرى كيف أن ابن تومرت مل جيرؤ على إعالن أنه املهدي إال بعد أن وثق من والء عامة الناس له، ويف هذا يقول ابن 

 .[73]خلدون: "وملا كملت بيعته لقبوه ابملهدي وكان لقبه قبلها اإلمام"
 

وقد جاءت مبايعة ابن تومرت إماماً للموحدين قرب مراكش، دون تصد ومقاومة من قبل املرابطني أصحاب السلطة الشرعية 
لنجاح الكبري هناك، بل ودون إحساسهم ابخلطر الداهم قرب عاصمتهم شاهداً على ضعف دولة املرابطني وقتذاك وعلى ا

 الذي حققه ابن تومرت لدعوته الناشئة آنذاك.
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أمضى ابن تومرت السنوات الثالث التالية لسنة مبايعته يف جهد متواصل، وعمل داؤب لدعوته حيث خاطب القبائل القريبة 
ولكي يوفر مزيداً من األمن  [74]منه يدعوهم إىل الدخول يف طاعته ونبذ طاعة املرابطني، فاستجابت له بعض القبائل

ببالد هرغة وقد جاء اختياره هلا  [75]هـ إىل قرية تينملل518لدولته ودعوته غادر جبل إجيليز يف بالد السوس سنة 
 .[76]بسبب حصانتها وموقعها املهم

م يف شؤون دولته الناشئة ويبدو أيضاً أن ابن تومرت أراد من ذهابه إىل تينملل االبتعاد عن زعماء قبيلته ليتوقى مغبة تدخله
 ال سيما وهو يف مرحلة وضع األسس األوىل هلا.

أصبحت تينملل بعد وصول ابن تومرت إليها عاصمة لدولة املوحدين الناشئة حيث قسم أراضيها ودايرها على أصحابه 
، وفيها وضعت أسس دولة املوحدين ومنها انطلقت [77]املوحدين ليسكنوا فيها، كما بىن مسجداً وداراً له بينهم

 .[78]جيوشهم، كما وزع ابن تومرت مسؤوليات الدولة ووظائفها على أصحاهبا املوحدين حسب والئهم لطاعته
 

هكذا أصبحت بالد السوس ابملغرب األقصى تغلي محاساً ووالءاً لدعوة ابن تومرت لكنه تويف قبل أن حيكم البناء ويوسع 
، وقد ترك [79]هـ، وكانت مدة حكمه حوايل تسع سنوات524إطار دعوته، حيث وافاه األجل يف شهر رمضان عام

حرابً مشتعلة بني أتباعه واملرابطني، وكل من خالف دعوة املوحدين يف أرض املغرب األقصى، كما خلف أتباعاً مؤمنني 
 بدعوته حماربني ألجلها.

 األسس الفكرية لدعوة ابن تومرت:
الذي حتدثنا فيه عن نشأة دعوة ابن تومرت منذ أن كانت فكرة، وحىت ظهرت إىل  –السريع  –بعد هذا العرض التارخيي 

عن األسس  –بعون هللا بشيء من التفصيل  –حيز الوجود، وأصبح هلا كيان سياسي حيميها، ويدعو الناس إليها، نتحدث 
لصة تسري حسب املنهج اإلسالمي الفكرية اليت قامت عليها هذه الدعوة لنتبني هل كانت تلك األسس إسالمية خا

الصحيح؟ أم كانت خالف ذلك؟ وذلك من خالل استقراء اتريخ هذه الدعوة، وما خلفه لنا ابن تومرت من تراث فكري 
  –ومن أهم األسس اليت قامت عليها دعوة ابن تومرت مايلي:

 
وقد أقر بعض املؤرخني هذا  –سلم صلى هللا عليه و  –ادعى ابن تومرت النسب القرشي، وأنه من ساللة الرسول  – 1

، لكن طائفة أخرى من املؤرخني أنكرت هذا االدعاء وقالت أن [81]، كما قال به بعض الكتاب احملدثني[80]االدعاء
، كما قال [82]ابن تومرت دعي فيه فهو من هرغة إحدى قبائل املصامدة الرببرية حيث عرف مبحمد بن تومرت اهلرغي

إذ يرى أن هذا االدعاء ما هو إال حنلة ابطلة، وثوابً مستعاراً  –رمحه هللا  –لرأي من الكتاب احملدثني حممد عبدهللا عنان هبذا ا
، كما يرى حسن [83]قصد من ورائها ابن تومرت أن يدعم هبا صفة املهدي الذي انتحلها أيضاً شعاراً إلمامته ورايسته

 .[84]حممود هذا الرأي حيث ذكر أن ادعاء ابن تومرت للنسب العريب ما هو إال وسيلة لكسب األنصار لدعوته الناشئة
تبع لتاريخ ابن تومرت يدرك أنه مل يظهر ادعاءه النسب القرشي دفعة واحدة بل إنه تدرج يف هذا األمر، حىت يضمن قبل واملت

الناس له، فبعد أن اطمأن إىل قبول دعوته، وإىل متكنه من أتباعه، أخذ يشوقهم إىل املهدي ونسبه، مث ملا قبلوا هذا األمر، 
 ....[85]))أان حممد بن عبدهللا... ورفع نسبه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم(( ادعى ذلك األمر لنفسه حيث قال هلم:

 
ب واملؤرخني هكذا ادعى ابن تومرت النسب القرشي، وقد تبني لنا من خالل العرض السابق اختالف وجهات نظر الكتا

حول ذلك االدعاء، والذي يبدو أن هذا االدعاء ليس بصحيح وإمنا أراد به ابن تومرت أن يصل إىل بعض املطامح واملطامع 
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حينما يضفي حول نفسه هالة جتر الناس إليه، وتدعوهم إىل اإلعجاب به، وذلك عندما تتأصل حمبته يف نفوس الناس والذي 
 لي:يقود إىل هذا االستنتاج ما ي

أنه مل يشتهر بني املؤرخني ال سيما علماء األنساب منهم أن ابن تومرت يعود إىل أصل عريب، وإمنا معظم الذين قالوا  - 1
 هبذا هم من مؤرخي الدولة املوحدية الذين سجلوا اترخيها بوحي من سالطينها وأمرائها، أو بتأثر بدعوة ابن تومرت.

حيث انتهجه  –آنذاك  –أصحاب املطامح الدينية والسياسية يف بالد املغرب  إن هذا االدعاء كان مألوفاً عند - 2
 بعده، حىت يؤصلوا حمبتهم يف نفوس الناس الذين حيكموهنم. [88]واحلفصيون [87]قبله، واملرينيون [86]العبيديون

اً عند أتباعه إال بعد أن ادعى ذلك حلاجة ويضاف إىل ما سبق أن انتساب ابن تومرت إىل األصل العريب مل يكن معروف - 3
 .–كما أسلفنا  –يف نفسه 

 
ومن االجتاهات الفكرية لدعوة ابن تومرت أنه ادعى العصمة حيث قال عن نفسه: أبنه هو املهدي املعصوم، مث أشاع  – 2

، وقد أكد هذا األمر يف مؤلفاته اليت [89]ذلك بني أتباعه حىت أصبحوا يطلقون عليه لفظ العصمة دون حرج أو تردد
انتشرت بينهم إذ جاء فيها: ))وجيب أن يكون اإلمام معصوماً من الباطل ليهدم الباطل، كما جيب أن يكون معصوماً من 

ن هذه الفنت وأن يكون معصوماً من اجلور ألن اجلائر ال يهدم اجلور بل يثبته،.. الضالل... والبد أن يكون اإلمام معصوماً م
وأن يكون معصوماً من الكذب ألن الكذب ال يهدم الكذب بل يثبته، وأن يكون معصوماً من الباطل... وال يصح االتفاق 

 .[90]إال ابستناد األمور إىل أويل األمر وهو اإلمام املعصوم من الباطل والظلم((
 .[91]كما قال بعصمة االمام من الزلل والفساد حيث قال: ))ال يقوم حبقوق هللا إال العدل الرضا املعصوم من الفساد((

وهكذا نرى كيف أن القول ابلعصمة لألئمة أصبحت اجتاهاً قوايً من اجتاهات دعوة ابن تومرت الفكرية، وقد متكن من 
أتصيل هذا األمر عند أتباعه حىت أطلقوا عليه لقب املعصوم، وأصبح هذا اللقب من أشهر ألقاب ابن تومرت لدرجة أهنم  

 .[92]قونه عليه دون ذكر إلمسه بسبب اشتهاره بهكانوا يطل
 

وقد حاول ابن تومرت أن يتدرج يف إظهار هذا األمر يف ابديء أمره، فبدأ أواًل ابلتلميح هلم، مث صرح بدعوى العصمة 
، ولعل الذي دفعه إىل ذلك هو شعوره أبمهية النقلة اليت [93]ملهدي املعصوم، وروى يف ذلك أحاديث كثريةلنفسه، وأنه ا

 بنسبه العريب. يريد أن يكون عليها أتباعه، وهلذا بدأهم ابلتدريج كما فعل معهم حينما قال
فيما يبلغون عن هللا من  –     عليهم الصالة والسالم –والعصمة عند أهل السنة واجلماعة مل تثبت إال لألنبياء والرسل 

شرع ومل يقولوا هبا لسواهم حىت لكبار الصحابة الذين خصهم هللا ابلفضل، كأيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 
 .[94]وغريهم

ولكن ابن تومرت هبذا النهج يوافق الرافضة االثىن عشرية الذين قالوا ابلعصمة ألئمتهم حيث يقولون بوجوب عصمتهم من 
 .[95]الكبائر والصغائر واخلطأ والنسيان

 
كما قالوا: إن اإلمام كالنيب جيب أن يكون معصوماً من مجيع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إىل 

. وهكذا نرى كيف غاىل ابن تومرت يف [96]املوت عمداً وسهواً، كما جيب أن يكون معصوماً من السهو واخلطأ والنسيان
القول ابلعصمة لنفسه، وهذا بال شك احنراف عقدي خطري ))ألن من جعل بعد الرسول معصوماً جيب اإلميان بكل ما يقوله 

 .[97]فقد أعطاه معىن النبوة وأن مل يعطه لفظها((
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، ولكي يؤصل هذا االدعاء عند [99]يف عصمته [98]بل إنه مل يكتف هبذا األمر حيث كان أيمر بقتل كل من يشك
ل حفظه، وهذا بال شك مما أصل فكر ابن تومرت وحمبته يف ، وأمرهم بقرآته ب[100]أتباعه ألف هلم كتاب أعز ما يطلب

نفوس أصحابه، ))إىل أن بلغوا يف ذلك إىل حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه، أو أخيه، أو ابنه لبادر إىل ذلك من غري إبطاء((  
 .[101]كما يذكر املراكشي

وقد يكون هذا الوصف من قبل املراكشي فيه شيء من املبالغة لكنه يستوحى منه أن أتباع ابن تومرت قد اعتقدوا عصمته، 
 وهلذا فإنه أصبح مطاع األمر والنهي فيهم، حىت ولو كان ما أيمرهم به أمر حمرم شرعاً.

 
خبروجه يف آخر الزمان، حيث قال يف  –صلى هللا عليه وسلم  –الرسول ادعى ابن تومرت أنه هو املهدي الذي وعد  – 3

هـ: "احلمدهلل الفعال ملا يريد القاضي مبا يشاء ال راد ألمره وال معقب 515خطبته حني مبايعته إماماً للموحدين سنة 
جوراً يبعثه هللا إذا نسخ احلق  حلكمه، وصلى هللا على سيدان حممد املبشر ابملهدي الذي ميأل األرض قسطاً وعداًل كما ملئت

 .[102]ابلباطل وأزيل العدل ابجلور مكانه ابملغرب األقصى، وامسه اسم النيب ونسبه نسب النيب"...
أنه صرح ألصحابه أبنه املهدي املعصوم، وروى هلم يف ذلك أحاديث كثرية حىت استقر يف  [103]كما يذكر املراكشي

قبه قبلها نفوسهم أنه املهدي وبسط يده فبايعوه على ذلك، أما ابن خلدون فذكر أنه ))ملا كملت بيعته لقبوه ابملهدي وكان ل
 .[104]اإلمام((

ومل يكتف ابن تومرت هبذا اإلجراء، بل إنه أكد هلم هذا االجتاه الفكري يف مؤلفاته اليت طالب أتباعه حبفظها، والعمل مبا جاء 
قضية املهدي قوله: "إن العدل ارتفع، وأان جلور عم، وإن الرؤساء اجلهال استولوا على الدنيا، وإن هبا، ومما جاء هبا عن 

امللوك الصم البكم استولوا على الدنيا، وإن الدجالني استولوا على الدنيا، وإن الباطل ال يرفعه إال املهدي، وإن احلق ال 
جم، والبدو واحلضر، وإن العلم به اثبت يف كل مكان ويف كل أوان يقوم إال ابملهدي، وإن املهدي معلوم يف العرب، والع

 .[105]وآن"..
يعين  –ميألها ابلعدل وبعد أن قرر ابن تومرت مبدأ ظهور املهدي، عدد صفاته بقوله: "إنه فرد زمانه صادق يف قوله، وأنه 

 . [106]كما ملئت ابجلور، وأن أمره قائم إىل أن تقوم الساعة"..  –األرض 
 

معصوم فيما دعا إليه من احلق ال  –املهدي يعين  –مث ذكر بعد ذلك املهام اليت سيقوم هبا املهدي حيث بينها بقوله: "وأنه 
جيوز عليها خلطأ وأنه ال يكابر، وال يضاد، وال يدافع وال يعاند، وال خيالف وال ينازع... وأنه صادق يف قوله، وأنه يقطع 

 .[107]اجلبابرة والدجاجلة، وأنه يفتح الدنيا شرقها وغرهبا، وأنه ميلؤها ابلعدل كما ملئت ابجلور"..
هكذا كان رأى ابن تومرت يف املهدي، كما يصور ذلك تراثه الفكري، ويالحظ هنا كيف جترأ ابن تومرت فكذب على هللا 

صحيحة الواردة يف املهدي مل تشر إىل ورسوله حينما حدد مكان ظهور املهدي ابملغرب األقصى مع أن األحاديث ال
. وملا كان هذا االدعاء من قبل ابن تومرت فيه شطط واحنراف عن املنهج اإلسالمي الصحيح، األمر الذي [108]ذلك

رضني الذين قد ال يقبلون مثل هذا القول، فإنه أحاط دعواه ابملهدية بسياج قوي من األحكام قد يثري ضده كثرياً من املعا
الصارمة ضد اخلارجني عليها، حيث أمر ابلقيام بعمليات التمييز ضد أولئك املكذبني أو املعاندين واملكابرين للمهدي كما 

 .[109]أحل دمهم
وهبذا العرض لنظرية املهدي كما يراها ابن تومرت، ندرك أنه قد حاول أتصيلها يف نفوس أتباعه، وأنه قد وضع ضوابط 

أتباعه هذا تنطبق عليه، ليصل من خالهلا إىل ما يريد، ولتكون جسراً حيقق بواسطتها مطامعه وطموحاته، وقد أخذ كثرياً من 
 .[110]االدعاء ابلقبول حيث أصبحوا يلقبونه ابملهدي بعد أن كانوا يلقبونه ابإلمام
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الئم اجتاهاته، وخيدم أهدافه، وهلذا جاء أن ابن تومرت أتثر بكثري من املذاهب والفرق اإلسالمية، حيث أخذ منها ما ي – 4

تراثه الفكري خليطاً مضطرابً متأثراً بكثري من النزعات الفكرية الغالية، فهو يف مسألة اإلمامة يقول برأي الرافضة حيث 
كل   ضمن كتابه أعز ما يطلب هذا الرأي حني حديثه عنها حيث قال: "ال يصح قيام احلق يف الدنيا إال بوجوب اإلمامة يف

 .[111]زمان إىل أن تقوم الساعة ما من زمان إال وفيه إمام هلل قائم ابحلق"..
إن اإلمامة أصل من أصول وهو هبذا القول يوافق الشيعة الذين جيعلون اإلمامة أصاًل من أصول الدين حيث أهنم يقولون: "

الدين ال يتم اإلميان إال ابعتقادها وال جيوز فيها تقليد األابء واألهل واملربني مهما عظموا وكربوا، بل جيب النظر فيها كما 
 .[112]جيب النظر يف التوحيد والنبوة"

كما وافق ابن تومرت الرافضة يف تصوره لإلمامة حيث يعترب أن هذه الواجبات إزاء اإلمام إذا ما أقيمت مت هبا األمر، وثبت 
هبا العمود الذي قامت عليه السموات واألرض وهو اإلمام، أما مىت ضيع أمر اإلمام أو عصى أو نوزع أو خولف أو أمهل 

 .[113]د كثريةفإنه ينتج عن ذلك مفاس
كذلك أتثر ابن تومرت مبذهب املعتزلة حيث قال ببعض آرائهم كقوله: إن هللا ال يكلف العبد ما ال يطيق، كما مسى مرتكب 

 .[114]فر، وهذا قريب من مذهب املعتزلةالكبرية ابلفاسق ومل يسمه ابملؤمن أو الكا
 

حيث قال حينما حتدث عن صفات هللا: "واشتغلوا بتعلم  – [115]سبحانه –كما وافقهم، يف نفي الصفات عن هللا 
التوحيد فإنه أساس دينكم، حىت تنفوا عن اخلالق التشبيه، والشريك، والنقائص، واآلفات، واحلدود واجلهات، وال جتعلوه 

كان فقد جسمه ومن جسمه سبحانه يف مكان وال يف جهة فإنه تعاىل موجود قبل األمكنة واجلهات فمن جعله يف جهة وم
 .[116]فقد جعله خملوقاً ومن جعله خملوقاً فهو كعابد وثن"

املثلية هلل سبحانه حىت هكذا تبىن ابن تومرت مذهب املعتزلة يف األمساء والصفات حيث نفى كل ما عساه أن يوهم الشبه و 
، ألهنم يف رأيه هم [117]ولو كان ذلك من األمساء والصفات الثابتة هلل يف الكتاب والسنة، وهلذا مسى أصحابه ابملوحدين

، كما كان يسمى أتباعه ابملؤمنني ويقول هلم: ما على [118]الصفات عن هللا سبحانه وتعاىلالذين يوحدون هللا حقاً لنفيهم 
 .[119]وجه األرض من يؤمن إميانكم

حيث يذكر ابن خلدون أن ابن تومرت  –سبحانه وتعاىل  –كما هنج ابن تومرت هنج األشاعرة يف أتويل بعض صفات هللا 
، كما ذكر املراكشي أن [120]هو الذي محل أهل املغرب على القول ابلتأويل واألخذ ابملذهب األشعري يف كافة العقائد

ابن تومرت ضمن تصانيفه مذهب األشاعرة يف كثري من املسائل، حيث كان ))...ُجل ما يدعو إليه علم االعتقاد على طريقة 
أما املقريزي فريى أن ابن تومرت تعلم املذهب األشعري أثناء وجوده يف بالد العراق، فلما عاد إىل  [121]األشعرية...((

بالد املغرب، وأخذ بتعليم أصحابه علمهم املذهب األشعري فكان ذلك سبباً يف انتشار هذا املذهب يف بالد 
 .[122]املغرب

 
وابإلضافة إىل ما سبق فإن الدارس لرتاث دعوة ابن تومرت يدرك أنه قد أتثر بكثري من آراء اخلوارج ال سيما يف التساهل 

ن اجلهاد يف سبيل هللا، كما أخذ برأيهم يف األمر ابملعروف والنهي بسفك الدماء، ومقاومة السلطان اجلائر حىت جعله ضرابً م
 .[123]عن املنكر وغريها، وقد أدرك هذا التأئر علماء املرابطني كما يذكر ابن اخلطيب

لنا أن دعوة ابن تومرت قد أتثرت آبراء كثري من الفرق واملذاهب اإلسالمة، فهي ليست أشعرية حبتة، وبعد هذا العرض يتبني 
وليست معتزلية تقوم على األدلة العقلية وحدها، وليست خارجية كما ظنها علماء املرابطني، وهي أيضاً ليست رافضية يف  
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إلسالمية، وهلذا فإنه يبدو من املقبول أن يطلق عليها كل اجتاهاهتا، بل هي مزيج مضطرب من أغلب الفرق واملذاهب ا
 .[124]العقيدة التومرتية، وذلك لتميزها عن كل املذاهب السابقة مبنهج مستقل

ري الذي انتاب دعوة ابن تومرت كان له أثره بعد ذلك على بالد املغرب، ومما ال شك فيه أن هذا التأئر العقدي والفك
حيث أن هذه الدعوة أصبح هلا كيان سياسي حيميها، وهذا الكيان امتد نفوذه السياسي وظله الفكري على معظم بالد 

يف األصول  –ين أهل املغرب يع –املغرب، وقد أدرك هذا التأثر املؤرخ املغريب السالوي، حيث صوره بقوله: "...وأما حاهلم 
واالعتقادات فبعد أن طهرهم هللا من نزعة اخلارجية أواًل والرافضية اثنياً أقاموا على مذهب أهل السنة واجلماعة مقلدين 

يف اإلميان ابملتشابه وعدم التعرض له ابلتأويل مع التنزيه عن الظاهر... واستمر  –رضي هللا عنهم  –للجمهور من السلف 
 .[125]على ذلك مدة إىل أن ظهر حممد بن تومرت مهدي املوحدين يف صدر املائة السادسة"احلال 

ماعة، وذلك لتأثرهم وهكذا اعترب السالوي خروج ابن تومرت يف بالد املغرب خروجاً ألهله عن مذهب أهل السنة واجل
 بدعوته الىت كانت متأثرة آبراء وأفكار كثري من الفرق اإلسالمية مما أبعدها عن منهج أهل السنة واجلماعة.

 
ومن االجتاهات الفكرية اخلطرية الىت تبناها ابن تومرت، أنه كفر من مل يؤمن مبا يقول، ويعتنق ما يدعو إليه، واستباح  – 5

، كما قال بكفر دولة املرابطني ووجوب جهادها، ولتأصيل هذا املبدأ يف نفوس [126]تباعهدمه حىت ولو كان من أ
يبعثها إىل املوحدين حيثما كانوا،  أصحابه فقد صرح به يف أكثر من مناسبة، كما ضمنه كتبه اليت ألفها هلم، ورسائله اليت كان

حيث جاء يف إحدى رسائله أن املرابطني قد عملوا ))... على إهالك احلرث والنسل، واالعتداء على الناس يف أخذ أمواهلم، 
وخراب دايرهم، وفساد بالدهم، وسفك دماءهم، واستباحوا أكل أموال الناس ابلباطل، وأخذ أموال اليتامى 

هـ أوصى أفراد ذلك 517ويذكر املراكشي أنه ملا توجه جيش املوحدين إىل قتال املرابطني سنة  [127]واألرامل...((
إىل إماتة املنكر وإحياء املعروف وإزالة البدع اجليش بقوله: "اقصدوا هؤالء املراقني املبدلني الذين تسموا ابملرابطني فادعوهم 

واإلقرار ابإلمام املهدي املعصوم، فإن أجابوكم فهم إخوانكم، وإن مل يفعلوا فقاتلوهم فقد أابحت لكم السنة 
 .[128]قتاهلم"..

إلضافة إىل هذه التهم الواضحة الصرحية الىت قال هبا ابن تومرت ضد دولة املرابطني، فإن القاريء لكتاب أعز ما يطلب واب
يدرك أن ابن تومرت قد شحنه ابالفرتاءات والدعاوي الباطلة ضدهم، بل إنه قد أفرد فصواًل خاصة منه هلذا 

 .[129]الغرض
 

وقد تنبه املرابطون هلذه التهم املوجهة ضدهم فأخذوا ابلتصدي هلا حيث بينوا للناس كذب تلك التهم اليت ألصقها هبم ابن 
جهوده يف هذا امليدان،  تومرت، وأهنا خمالفة للحقيقة، ولكن هذا العمل مل يثن ابن تومرت عن حربه الدعائية بل إنه كثف

أن اجملسمني واملكابرين وكل من نسب  –يعين أتباعه  –ومما جاء يف إحدى رسائله اليت وجهها هلذا الغرض ))واعلموا وفقكم 
إىل العلم، أشد يف الصد عن سبيل هللا من إبليس اللعني فال تلتفوا إىل ما يقولون فإنه كذب وهبتان وافرتاء على هللا 

 .[130]ورسوله((
كان هذا هو رأي ابن تومرت يف دولة املرابطني، وموقفه من تلك الدولة السنية، اليت أقامت كياهنا على مذهب أهل السنة 

فقد طعن يف عقيدهتم ووصفهم أبهنم  –صلى هللا عليه وسلم  –واجلماعة والدعوة إىل هللا على هدى من سنة الرسول 
جمسمون وكفار ال جتوز طاعتهم، وال الوالء هلم، بل جيب جهادهم، وهلذا قاتل املوحدون املرابطني، قتال املسلمني للكفار 

 فيه حىت أصبح حسب اعتقادهم، وما ذلك إال بسبب أن ابن تومرت قد حنى يف حربه للمرابطني منحي فكرايً عقدايً غاىل
 العداء للمرابطني اجتاهاً فكرايً واضحاً عند ابن تومرت وأتباعه املخلصني لدعوته.
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ومما ال شك فيه أن هذا االجتاه الذي حدده ابن تومرت من دولة املرابطني، قد أثر على معنويتها، مث على كياهنا السياسي، 
لعمل على حرب هذه الدولة، والسعي إىل إسقاطها لتقوم دولة ابن وذلك ألن كثرياً من الناس قد تبنوه، ومن مث انربوا ل

 .[131]تومرت على أنقاضها
 
ينما يرى أنه خيدم دعوته، أو تساهل ابن تومرت يف إراقة الدماء، دومنا مسوغ شرعي، حيث كان ال يرتدد يف ذلك، ح – 6

حيقق شيئاً من مطاحمه مهما كانت التضحيات املقدمة هلذا الغرض، وقد أتصل هذا العمل عند ابن تومرت حيث ألبسه لباساً 
أحد تالميذ ابن  –دينياً حىت أصبح اجتاهاً دعوايً واضحاً يف دعوته، ومن مناذج عمله يف هذا امليدان ما ذكره ابن القطان 

أنه كان يعظ تالميذه وأنصاره يف كل وقت ))... ومن مل حيظر أدب فإن متادى قتل، وكل من مل حيفظ حزبه عزر  –ت تومر 
ابلسياط، وكل من مل يتأدب مبا دأب به ضرب ابلسوط ابملرة واملرتني فإن ظهر منه عناد وترك امتثال األوامر قتل ومن 

 .[132]داهن... قتل((
 

أن ابن تومرت كان يقوم مبا  [135]، وغريمها من املؤرخني[134]، وابن القطان[133]كما ذكر كل من البيذق
لنا البيذق وصفاً لعملية التمييز اليت قام يسمى بعملية التمييز ألتباعه حيث يقتل كل من يشك يف والئه لدعوته، وقد ذكر 

خيرج ابملخالفني املنافقني  [136]هـ حيث قال: "فأمر ابمليز فكان البشري524هبا ابن تومرت قبل موقعة البحرية سنة 
حدين، حىت امتاز اخلبيث من الطيب ورأى الناس احلق عياانً، وازداد الذين آمنوا إمياانً وذاق الظاملون النار، واخلبثاء من املو 

 فظنوا مواقعوها، وما هلم عنها من حميص... فمات يومئذ من الناس مخس قبائل"..
ع عدد كبري من الداخلني يف دعوته ويبدو أن الذي دفع ابن تومرت للقيام بعمليات التمييز ال سيما يف تلك السنة هو تراج

عنها، وذلك بسبب ما حتمله من غلو وشطط، فقام هبذه العملية للتخلص من الذين يشك يف إخالصهم خشية أن يقوى رد 
ا حل ابن تومرت بتينملل، أواه أهلها، وأعلنوا طاعتهم له، لكنهم كانوا كثريي العدد ، ومل[137]الفعل املضاد لدعوته

وافري العدة، ويف منعة بسبب حصانة مدينتهم، فأمرهم ابن تومرت أبن حيضروا إىل املسجد بغري سالح فلما فعلوا ذلك 
قتلوا منها عدداً كبرياً من الرجال حىت بلغ عدد عدة مرات أمر بعض أتباعه املقربيني أن يقتلوهم ففعلوا، مث دخلوا املدينة و 

 .[138]الذين قتلوا هبذه احلادثة مخسة عشر ألف رجل
 

فإنه كان يظهر ألصحاهبا أنه يقوم بشيء من  ولكي ال حتدث هذه األعمال رد فعل عند أتباعه، أو تلقى معارضة عند الناس،
اخلوارق واملعجزات حىت يؤصل يف نفوس الناس شرعية ما يقوم به، ويدعو إليه، فقد ذكر املؤرخون أنه كان يتوطأ مع بعض 

دوا له أصحابه على أن يدفنهم يف املقابر وهم أحياء، حيث يرتك هلم مكاانً للتنفس، وأيمرهم أبن يكلموه إذا دعاهم، وليشه
وأنه هو الذي ميأل األرض قسطاً  –صلى هللا عليه وسلم  –مبا يطلبه منهم كأن يشهدوا أبنه املهدي الذي بشر به رسول هللا 

وعداًل، كما ملئت جوراً وظلماً، وأن من اتبعه أفلح، ومن خالفه خسر، وحينما يسمع أتباعه أن املوتى يكلمونه، ويشهدون 
اعتقادهم فيه، وتتأكد طاعتهم له، أما أولئك املقبورون فإنه بعد أن ينهوا املهمة اليت من أجلها  له بصحة ما يدعو إليه يعظم

 .[139]قبوروا يستبيح دمائهم حيث يهدم عليهم قبورهم حىت ميوتوا لكي ال يفشوا سره بعد ذلك
هذه صور وأمثلة لألعمال اليت قام هبا ابن تومرت واستحل هبا دماء الناس املعصومة بغري حقها، حىت ولو كانوا من أنصاره 
أو املقربني إليه، وال شك أن هذا العمل يعد يف نظر اإلسالم كبرية من كبائر الذنوب حىت ولو كان املقتول شخصاً واحداً، 

رت أن يقدم على هذه األعمال املتنافية مع الشرع احلنيف وهو حيسب نفسه داعية إىل هللا بل مهدايً فكيف جيوز البن توم
 معصوماً!؟.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn131#_ftn131
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn132#_ftn132
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn133#_ftn133
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn134#_ftn134
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn135#_ftn135
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn136#_ftn136
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn137#_ftn137
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn138#_ftn138
http://www.alukah.net/articles/7/369.aspx?cid=52#_ftn139#_ftn139


وتكون هذه األعمال الىت قام هبا ابن تومرت يف ميدان سفك الدماء دلياًل آخر على أنه قد تشطط يف دعوته، وخرج هبا يف 
 بعض تصرفاته عن النهج اإلسالمي الصحيح. 

 
العجيب الغريب حقاً أن أحد الباحثني احملدثني قد حاول أن يربر هذه األعمال اليت قام هبا ابن تومرت، حيث ادعى أن  ومن

نسبتها إىل ابن تومرت قد داخلها عامل اهلوى فلم تكن معربة عن حقيقة ما جيري، كما قال إن هذه املآخذ ذكرها صنفان 
فت ابالنتصار للمهدي، ومواالة ابن تومرت، والتشيع لدولة املوحدين مثل ابن من املؤرخني: الصنف األول منهما طائفة عر 

القطان، والبيذق، وغريمها. أما الصنف الثاين فهم أولئك الذين عرفوا ابلقدح يف دعوة ابن تومرت والطعن يف إمامها مثل ابن 
، وقد رد هذا الكاتب كل ما ذكره هذان الصنفان حبجة أن الصنف [140]عذارى وابن أيب زرع، وابن األثري وغريهم

األول منهما رمبا نقلوا هذه األحداث عن بعض املفتونني اببن تومرت، أو اصطنعوها من عندهم، على أهنا من مفاخر ابن 
قوته وشدة أبسه واطالعه على الغيب، وأوردوها يف نطاق إمياهنم أبن اإلمام ال يسأل عما يفعل  تومرت وكراماته، ومن مظاهر

 ألنه املؤيد ابهلداية اإلهلية.
 

أما الصنف الثاين، فقد رد رواايهتم حبجة ان ابن أيب زرع، وابن عذارى كاان قد كتبا اترخيهما يف ظل الدولة املرينية اليت قامت 
املوحدية، وعملت على التهجم عليها والنيل منها، أما ابن األثري فقال عنه إنه مل يكن خبرياً وال مطلعاً على أنقاض الدولة 

. والذي يبدو أن هذه التربيرات اليت [141]على شؤون املغرب وأخباره وإمنا كان انقاًل عن غريه من غري رؤية أو متييز
ما قاله عن الطائفة الثانية فكيف نقبل ما قاله  –جداًل  –أوردها هذا الباحث غري علمية وابلتايل ليست مقبولة، فلو قبلنا 

مل يفعله، وإذا كان قد عن الطائفة األوىل؟ ألن أفرادها من تالميذ ابن تومرت واملقربني إليه، ومن الصعب أن يذكروا عنه شيئاً 
رابمها على أنه ال يسئل عما يفعل كما يقول الباحث فهذا مآخذ آخر يضاف إىل املآخذ الكثرية اليت أخذت على ابن 

تومرت، مث كيف جييب هذا الباحث على ادعاء ابن تومرت العصمة؟، وأنه جيوز له أن يقتل من ال حيفظ كتابه الذي ألفه 
د ذكرها ابن تومرت يف مؤلفاته وال جمال إلنكارها، وهي بال شك ال تقل خطورة عن سفك الدم لتالميذه؟ وهذه األمور ق

 املعصوم بغري حق. 
وهبذا العرض نرى أن ابن تومرت قد برر أي عمل، أو تصرف يرى أنه خيدم دعوته، ومنها سفك الدماء املعصومة دومنا 

حيث جتاوز األفراد إىل اجلماعات والقبائل حىت أصبح أمراً مألوفاً  مسوغ شرعي جييز له ذلك، بل إنه قد ابلغ يف هذا العمل
عند أتباعه، واجتاهاً واضحاً يف ميدان نشر دعوته، وحىت شعر كثري من الناس أن ما يقوم به ابن تومرت يف هذا اجملال إمنا هو 

واجهة أو مقاومة حينما يشرع يف عمل شرعي نفذه من أجل خدمة دعوته، ويدل على هذا الشعور أن أعماله هذه مل تلق م
 تنفيذها، حيث كان الناس يستسلمون له ليفعل هبم ما يشاء ابعتباره ال يسئل عما يفعل كما يظن الكثريين منهم.

 
كان هذا عرضا لالجملاه الفكري الذي سارت عليه دعوة ابن تومرت ومن خالله تبني لنا أن هذه الدعوة قد انطلقت من 

 فكرية عقدية حاول ابن تومرت أن جيعلها حماور رئيسة  عدة اجتاهات ومشارب
دعوية أو سياسية، وقد حاول ابن تومرت أن يصبغ هذه االجتاهات بصبغة دينية ليكون قبوهلا عند الناس أقوى، فادعى 

ها وحتت النسب القرشي والعصمة واملهدية، كما أنه حدد موقفه من دولة املرابطني وهي الدولة اليت تبنت دعوته يف أرض
مظلتها السياسية، فبني للناس أن هذا املوقف من قبله له بعد ديين ومغزى دعوى بسبب عدم اكرتاث حكام دولة املرابطني 

 أبمور اإلسالم، ووضع املسلمني.
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أن من االجتاهات الفكرية الواضحة يف دعوة ابن تومرت العمل على أتصيل ما يدعو إليه يف نفوس  –أيضاً  –كما تبني لنا 
أصحابه بكل الوسائل واألسباب مهما كانت مشروعيتها حىت أصبحت تلك الوسائل تشكل اجتاهاً واضحاً متيزت به دعوة 

 املعارضني واخلصوم والعمل من أجل القضاء عليهم. ابن تومرت كالتساهل يف إراقة الدماء، وتكفري
وقد أعاد ابن تومرت على حتقيق ما يصبو إليه من اجتذاب املؤيدين واألنصار ونشر أفكاره بينهم يف بالد املغرب ما سار 

عليه من خطوات حمكمة أثناء نشره لدعوته، إضافة إىل ما كان يتصف به أهل املغرب األقصى من سذاجة 
 .[143]، فضاًل عما كان يتمتع به ابن تومرت من ذكاء وعلم وقدرة على التنظيم والثأثري[142]وجهالة

 
وهنا قد يتساءل البعض فيقول: هل هذا االجتاه الفكري لدعوة ابن تومرت قد أتصل يف نفوس أفراد دولة املوحدين عامتهم 

وخاصتهم، فأخذوا يعملون مبقتضاه، ويسريون وفق اجتاهه وخطاه، أم أهنم بعد موت ابن تومرت، ومع مضي الزمن، بدأوا 
ويسريون يف اجتاه غري اجتاهها؟، ولإلجابة على هذا التساؤل يقال: إن أتباع ابن تومرت  يتحللون من تعاليم تلك الدعوة

ميكن تقسيمهم إىل صنفني: الصنف األول وهم التالميذ واألصحاب املقربني الذين أعجبوا بدعوة ابن تومرت، وتعلقوا هبا 
عرف هذا الصنف عند املؤرخني بشيوخ وهذا الصنف بقي على والئه لتلك الدعوة حىت بعد وفاة ابن تومرت، وقد 

 املوحدين.
أما الصنف الثاين فهم الذين دخلوا هبا يف ابديء األمر، وهم معجبون هبا لكن محاسهم بدأ ابلفتور إزائها مع مضي الوقت، 

علي  ويشكل القادة السياسيون شرحية هامة من شرائح هذا الصنف، فقد خلف ابن تومرت يف احلكم تلميذه عبداملؤمن ابن
هـ( الذي أعلن حمبته لدعوة ابن تومرت، وتظاهر أبنه سيعمل على نشرها يف بالد املغرب واألندلس، لكن 558 – 524)

املتتبع لتاريخ هذا الرجل يدرك جبالء أن هذا احلماس ما لبث أن تبدد حيث انشغل عبداملؤمن عن ذلك ابألمور السياسية 
ن تومرت بني الفينة واألخرى، كرمز على حمبته له ولدعوته، أما العمل على أتصيلها يف والعسكوية واكتفى ابلقيام بزايرة قرب اب

أنه قام بشيء من هذا، ويدل على ذلك  –     حسب علمي –نفوس الناس ونشرها يف أماكن جديدة، فلم يذكر املؤرخون 
مرت يف تلك الداير، ومل تتأصل حمبتها يف أن عبداملؤمن ملا بسط سلطانه على بالد املغرب واألندلس مل تنتشر دعوة ابن تو 

 قلوب سكاهنا كما أتصلت عند سكان بالد املغرب األقصى الذين انتشرت بينهم تلك الدعوة يف عهد ابن تومرت.
 

ن عبداملؤمن قد سار على هنج ابن تومرت يف نشر الدعوة التومرتية، واستدل على هذا من يرى أ [144]ومن الباحثني
الرأي أبن عبداملؤمن قد استمر ابلربانمج التعليمي الذي وضعه ابن تومرت حيث كان مستمداً من تعاليمه، إىل جانب أن 

رت والعمل على نشرها، ولكن جياب على أوامره قد صدرت إىل كافة املوحدين بشأن ضرورة احملافظة على تعاليم ابن توم
هذا القول، أبن هذه اخلطوات اليت اختذها كانت طبيعية بل إهنا ضرورية لرجل يعترب التلميذ األول البن تومرت، فضاًل عن  
كونه قد خلفه يف رائسة الدولة، وذلك لكي حيافظ على مكانته بني املوحدين املخلصني لدعوة ابن تومرت، والذين ابيعوه 
خلفاً البن تومرت، لكن عبداملؤمن مل يكن جاداً يف هذا، بدليل أن ظل الدعوة املوحدية مل يسر جنباً إىل جنب مع الظل 

 الياسي للدولة يف عهد عبداملؤمن كما هو احلال ابلنسبة لعهد ابن تومرت.
هـ(. حيث مل يقم هذا 580 – 558وقد أخذ هذا الضعف إزاء دعوة ابن تومرت يزداد يف عهد يوسف بن عبداملؤمن )

السلطان املوحدي أبي عمل خلدمة دعوة ابن تومرت سوى اإلشادة مبؤسسها والدعاء له يف املراسالت وعلى 
أن السلطان يوسف بن عبداملؤمن دعا إىل األخذ ابلكتاب والسنة ونبذ ما  [146]، حيث يذكر املراكشي[145]املنابر

سوامها وذلك حينما دخل عليه أبو بكر بن اجلد وبني يديه بعض الكتب الفقهية فقال له: اي أاب بكر أرأيت املسألة فيها 
أربعة أو مخسة أقوال أو أكثر من هذا فأي هذه األقوال هو احلق؟ وأيهما جيب أن أيخذ هبا املقلد؟ فقال أبو بكر فافتتحت 
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أبني له ما ُيشكل عليه من ذلك لكن يوسف قطع كالمه وقال له: اي أاب بكر ليس إال هذا وأشار إىل املصحف أو هذا وأشار 
 ه أو السيف. إىل كتاب سنن أيب داود وكان عن ميين

 
ويالحظ هنا أن السلطان يوسف بن عبداملؤمن قد صرح بعدم ارتياحه جلميع كتب الفروع مبا فيها مؤلفات ابن تومرت واليت 

أخذ كثري من املوحدين مبا فيها دون سواها، وال أستبعد أن يكون هذا اإلجراء من قبل السلطان يوسف إمنا كان من أجل 
 يستطع أن يفردها دون غريها حىت ال يثري الناس ضده. مؤلفات ابن تومرت لكنه مل 

وهكذا يتبني لنا أن السلطان عبداملؤمن بن علي مث خليفته السلطان يوسف بن عبداملؤمن مل يكوان متحمسني لنشر دعوة ابن 
ث أصدرا األوامر وبعثا تومرت، وإن أبداي ظاهرايً أهنما مهتمني هبا، وبنشر تراثها ودعوة الناس إىل تعلمه والعمل مبوجبه، حي

، لكنهما ابحلقيقة وكما يوحي بذلك اترخيهما مل يكوان جادين يف ذلك، ولعل ما حتمله [147]الرسائل من أجل هذا الغرض
أفكارها من األسباب الرئيسة اليت جعلتهما حيجمان عن العمل على نشرها حىت دعوة ابن تومرت من شطط وغلو يف بعض 

ال حيدث رد فعل مضاد هلما مما يعرض دولتهما للخطر، أما تظاهرمها أبهنما يعمالن على نشرها والذود عنها، فهذا أمر 
 طبيعي ألن دولتهما إمنا قامت على اكتاف معتنقي هذه الدعوة وهم شيوخ املوحدين.

مضى الزمن أخذ محاس زعماء دولة املوحدين يقل إزاء الدعوة، بل إن بعض زعماء املوحدين جترؤا فأعلنوا براءهتم مما  ومع
اثلث  –هـ( 595 – 585حتمله من غلو واحنراف، حيث يذكر املراكشي أن السلطان يعقوب بن يوسف بن عبداملؤمن )

اي أاب العباس : –أحد املقربني إليه  –د بن إبراهيم ابن مطرف املرى قال أليب العباس أمح –أمراء املوحدين بعد ابن تومرت 
كما يذكر أبوالعباس أيضاً أنه قال له يوماً   –يعين عصمة ابن تومرت  –اشهد يل بني يدي هللا عز وجل أين ال أقول ابلعصمة 

 .[148]اإلمام؟وقد استأذنه يف فعل شيء يفتقر إىل وجود اإلمام: اي أاب العباس أين اإلمام؟ أين 
 

ومل يكتف املنصور هبذا بل إنه حاول إرجاع الناس إىل الكتاب والسنة واستئصال ونبذ تعاليم ابن تومرت اليت توغلت يف 
، حيث يذكر املراكثي أن السلطان يعقوب املنصور بعد انتصاره يف معركة –آنذاك  –قلوب بعض الناس ابملغرب واألندلس 

فخرج أهلها لتلقيه وهتنئته ابلنصر فلما اقرتبوا منه قدموا أحدهم  [150]ذهب ملدينة جيان 591سنة  [149]األرك
على ما  –ويدعى أاب بكر بن هاينء لتكليمه يقول أبو بكر: "...فسألين عن أحوال البلد وأحوال قضاته ووالته وعماله 

سي؟ فشكرت له، ودعوت بطول بقائه، مث قال يل: ما قرأت فلما فرغت من جوابه سألين: كيف حايل يف نف –جرت عادته 
فنظر إيل نظرة املغضب وقال: ما هكذا يقول الطالب! إمنا  –أعين ابن تومرت  –عن العلم؟ قلت: قرأت تواليف اإلمام 

 .[151]حكمك أن تقول: قرأت كتاب هللا، وقرأت شيئاً من السنة، مث بعد هذا قل ما شئت"..
ويضيف املراكشي أيضاً حني حديثه عن عقيدة العامة يف ابن تومرت، أن يعقوب املنصور استخف بعقول من ابلغوايف تعظيم 

ذا كله وكان ال يرى رأيهم يف ابن ابن تومرت وتقديسه، والعمل مبا قال به، أو دعا إليه ))ألنه ال يرى شيئا من ه
ولعل هذا الشعور هو الذي دفعه إىل أن يؤثر يف الطلبة الذين جاؤا من أحناء بالد املغرب واألندلس  [152]تومرت((..

ة على شيوخ املوحدين الذين أتصل حب ابن تومرت وما دعا إليه يف نفوسهم فلما بلغه حسد لطلب العلم يف حاضرة الدول
شيوخ املوحدين هلؤالء الطلبة على مكانتهم عنده وتقريبه هلم خاطبهم قائاًل: "..ايمعشر املوحدين أنتم قبائل فمن انبه منكم 

ان فمهما انهبم أمر فأان ملجؤهم وإيل فزعهم وإيل ال قبيل هلم إال أ –يعين الطلبة  –أمر فزع إىل قبيلته وهؤالء 
 .[153]ينتسبون"

 
بعض وهكذا نرى أن دعوة ابن تومرت وإن كانت قد تغلغلت يف قلوب بعض املعجبني هبا من السذج والعامة من الناس يف 
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بالد املغرب األقصى واألندلس فإن ما حتمله من شطط وغلو قد بدا ملن كان عنده شيء من العلم مما دفع العقالء من 
املوحدين وهم يعدون محاهتا إىل العمل على إزالتها والسعي لبيان وجه اخلطأ فيها، فاملنصور اثلث أمراء املوحدين بعد ابن 

قويضها ومل ميض على انتشارها بني الناس سوى نصف قرن، وهي مدة قصرية يف تومرت عمل على بيان ابطلها وسعى لث
كما   –عصر الدعوات، لكن ما حتمله هذه الدعوة من جنوح يف بعض أفكارها جعلت أقرب الناس منها يسعون لتقويضها 

 .–بينا يف السطور السابقة 
راحة بطالن ما دعا إليه ابن تومرت ويعمل جاداً للقضاء وهنا قد يرد تساؤل وهو: ملاذا مل يعلن املنصور املوحدي للناس ص

 على دعوته؟.
ولإلجابة على هذا التساؤل يقال: إن الكثري من الناس ببالد املغرب األقصى، ال سيما العامة وشيوخ املوحدين، وزعماء 

املنصور ابلنقد املريح، أو العمل  القبائل، قد تعلقوا بدعوة ابن تومرت، واقتنعوا بصحة ما قال به أو دعا إليه، فلو واجههم
اجلاد للقضاء على دعوة ابن تومرت لنشأ عن ذلك رد فعل خطري من قبل أولئك القوم قد ال يستطيع رده أو التصدي له، 

 وهذا بال شك جعله يكتفي ببيان موقفه منها دون اختاذ أي خطوات عملية ضدها.
 

، أو عمل مضاد لدعوة ابن تومرت، إال أن عمله هذا كانت له نتائج ولكن وابلرغم من قلة ما قام به املنصور من جهداً 
إجيابية وطيبة، حيث أنه هبذا اإلجراء كسر ذلك السياج الذي أحيطت به دعوة ابن تومرت، مما دعى كثرياً من املوحدين ال 

نت هلم حقيقتها وما حتمله من سيما املنصفني منهم إىل التمعن يف حقيقة دعوة ابن تومرت ودراستها مبوضوعية وإنصاف، فبا
جنوح يف تفكريها مما دفعهم إىل األخذ ابلتحلل من تعاليمها شيئاً فشيئاً حىت إذا ما توىل أبو العالء إدريس امللقب 

أعلن صراحة خروجه على تعاليم ابن تومرت كما بني للناس عالنية ما حتمله هذه  هـ(629 – 624) [154]ابملأمون
الدعوة من شطحات يف بعض أفكارها وقال وهو على املنرب يف مدينة مراكش خيطب الناس: "أيها الناس ال تدعوه ابملهدي 

وأان قد  [155]وال مهدي إال عيسىوادعوه ابلغوي املذموم فإنه ال معصوم إال األنبياء  –يعين ابن تومرت  –املعصوم 
 .[156]نبذان أمره النجس"...

يب زرع أنه بعد أن نزل من على املنرب كتب إىل مجيع بالده بتغيري سري املهدي، وما كان ابتدعه للموحدين، كما يذكر ابن أ
وجرا عليه عملهم، وسري ملوكهم، وأمر إبسقاط املهدي من اخلطبة، وإزالته من الداننري والدراهم، وقال: ))كل ما فعله 

 .[157]قاء البدع...((املهدي واتبعه عليه أسالفنا فهو بدعة وال سبيل إلب
وابإلضافة إىل ما سبق فقد أرسل املأمون كتاابً إىل املدن املغربية واألندلسية بني مل فيه اخلطوات اليت اختذها ضد دعوة ابن 

تاب: ))... ولتعلموا أان نبدان الباطل وأظهران احلق وأن ال مهدي إال عيسى ابن مرمي... وقد تومرت، وقد جاء يف ذلك الك
 .[158]أزلنا لفظ العصمة ممن ال تثبت له عصمة...((

املوحدين فبني للناس صراحة بطالن ما دعا إليه ابن تومرت، وأمرهم بنبذه والعودة إىل املنهج هكذا جترأ املأمون اتسع أمراء 
اإلسالمي األصيل، ومل يذكر املؤرخون أن هذا العمل لقي أي معارضة من املوحدين مما يدل على أهنم كانوا يف ذلك الوقت 

 قد بدأوا يتحللون منها ملا بدا هلم الشطط يف أفكارها واضحاً.
 
 اخلامتة

احلمدهلل، الذي بنعمه تتم الصاحلات، وبعد: فإين أحاول يف ختام هذا البحث أن أبرز أهم النتائج اليت بدت يل خالل 
 . –دراسة اترخيية  –إعدادي له، والذي كان بعنوان: االجتاه الفكري لدعوة ابن تومرت 
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ا يدعو إليه، أو يقول به، وذلك لكي يضمن قاعدة أن ابن تومرت جذ يف ابدئ األمر، يف تكوين قاعدة قوية مؤمنة مب –
شعبية لدعوته، مث لدولته، وهلذا سلك العديد من السبل والوسائل املشروعة، وغري املشروعة، حىت يظهر دعوته للناس ومن 

 مث يكثر حوله املؤيدون واألنصار، وقد جنح يف ذلك جناحاً كبرياً.
أن تكون أسساً فكرية لدعوته، ومن أجل أتصيلها يف نفوس أتباعه سلك  أن هناك منطلقات معينة حاول ابن تومرت –

عند أتباعه واملقربني  –العديد من السوائل بغض النظر عن مشروعيتها، وقد جنح إىل حد كبرييف أتصيل هذه األسس. مؤقتاً 
 إليه ابلرغم مما يشوهبا من الشطط واالحنراف.

لفرق واملذاهب اإلسالمية يف االعتقاد، واملنهج، ال سيما الفرق الباطنية منها، أن ابن تومرت قد أتثر أبراء كثري من ا –
ويبدو هذا جلياً يف قوله ابملهدية، والعصمة واإلمامة، وهذا بال شك من الشطحات الواضحة اليت وقعت فيها دعوة ابن 

 تومرت.
الناس هلا وقتياً ومرهوانً بوجود ابن تومرت، أن هذا االحنراف يف دعوة ابن تومرت هو السبب الرئيسي الذي جعل قبول  –

إذ أنه ما لبث الناس بعد وفاته أن أخذوا يتبينون ما فيها من غلو وشطط، ففرت محاسهم هلا، ومع مضي الزمن، زاد حتوهلم 
ا يدل عنها، حىت أصبح زعماء دولة املوحدين خصوماً هلا يسعون للقضاء عليها يف وضح النهار، وهذا التحول السريع عنه

 بوضوح على أن هذه الدعوة كانت ال متلك مقومات البقاء.
 

 قائمة املصادر واملراجع
 -املصادر:- أ

 هـ(. التكملة لكتاب الصلة.568ابن اآلابر: أبوعبدهللا حممد بن عبدهللا القضاعي )ت  –
 حتقيق عزت العطار.

 هـ.1380نشر مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية ابلقاهرة 
 .2اء جاحللة السري  –

 م.1963حتقيق حسني مؤنس ط أوىل 
 نشر الشركة العربية للطباعة والنشر.

 هـ(.630ابن األثري: أبواحلسن علي بن أمحد الشيباين )ت  –
 الكامل يف التاريخ.

 جملد(. 12هـ )1385دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشر بريوت سنة 
 (.هـ857ابن األمحر: أبو الوليد امساعيل بن يوسف )ت 
 روضة النسرين يف دولة بين مرين، الدار البيضاء

 هـ.1382املكتبة امللكية 
 هـ(.335األشعري: أبو احلسن علي بن إمساعيل )ت 

 مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني.
 حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد.

 هـ.1369نشر مكتبة النهضة املصرية 
 النفوسي.الباروين: سليمان بن عبدهللا الباروين  –

 األزهار الرايضية يف أئمة وملوك األابضية، القسم الثاين.
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 نشر مطبعة األزهار البارونية.
 هـ(.6البيذق: أبوبكر بن علي الصنهاجي املكىن ابلبيذق )ت. ق 

 أخبار املهدي بن تومرت وبداية دولة املوحدين.
 حتقيق وتصحيح ليفي بروفنسال.

 م.1928طبع يف ابريس سنة 
 ملهدي بن تومرت.أخبار ا –

 تقدمي وحتقيق: عبداحلميد حاجيات.
 هـ.1395نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بتونس 

 املقتبس من كتاب األنساب يف معرفة األصحاب. –
 حتقيق عبدالوهاب بن منصور.

 م.1971الناشر: دار املنصور للطباعة والوراقة ابلرايض سنة 
 هـ(.524ابن تومرت )أبو عبدهللا حممد( ) –

 أعز ما يطلب. تقدمي وحتقيق عمار الطاليب.
 م.1985نشر املؤسسة الوطنية للكتاب ابجلزائر سنة 

 هـ(.728ابن تيمية )أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم( ) –
 منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة القدرية.

 هـ.1322نشر املطبعة األمريية ببوالق سنة 
 هـ(.681ين أمحد بن حممد( )ت ابن خلكان )أبو العباس مشس الد
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.

 حتقيق إحسان عباس.
 م.1968نشر دار الثقافة بريوت سنة 

 هـ(.626احلموي: ايقوت بن عبدهللا احلموي )ت 
 معجم البلدان.

 نشر دار صادر، بريوت.
 هـ(.808ابن خلدون: أبو زيد عبدالرمحن بن حممد )ت 

 بتدأ واخلرب وأايم العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب.العرب وديوان امل
 هـ.1284مطبعة بوالق ابلقاهرة 

 مقدمة ابن خلدون.
 هـ.1284طبعة بوالق 

 هـ(.1110ابن أيب دينار: حممد بن القاسم القريواين )ت  –
 املؤنس يف أخبار أفريقية وتونس.

 م.1967لعتيقة بتونس حتقيق حممد مشام الطبعة الثانية، املكتبة ا
 هـ(. دول اإلسالم يف التاريخ.748الذهيب: أبو عبدهللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الرتكماين )ت  –

 هـ.1265مطبعة دائرة املعارف العثمانية حبيدر أابد سنة 
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 العرب يف خرب من غرب. –
 حتقيق فؤاد سيد.

 نشر مطبعة حكومة الكويت.
 هـ(.8ن علي بن عبدهللا الفاسي )ت قابن أيب زرع: أبو احلس

 األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب واتريخ مدينة فاس.
 م.1972دار املنصور للطباعة والوراقة ابلرايض سنة 

 هـ(.864الزركشي: أبو عبدهللا حممد بن أمحد )ت حوايل سنة 
 اتريخ الدولتني املوحدية واحلفصية.

 . الثانية.حتقيق حممد ماضور، ط
 نشر املكتبة الفنية بتونس.

 هـ(.1149ابن أيب السراج: حممد بن األندلسي )ت  –
 احللل السندسية يف األخبار التونسية.

 حتقيق حممد احلبيب اهليلة.
 م.1975نشر الدار التونسية للنشر 

 هـ(.1315السالوي: أبو العباس أمحد الناصري )ت 
 ى.االستقصا ألخبار دولة املغرب األقص

 م.1954حتقيق جعفر الناصري، ط. الدار البيضاء سنة 
 هـ(.1344السليماين: حممد بن األعرج اجلسين )ت 

 (.297اللسان املعرب عن هتافت املعمرين حول املغرب )خمطوطة ابخلزانة امللكية ابلرابط رقم 
 هـ(.548الشهرستاين: أبو الفتح حممد بن عبدالكرمي )ت  –

 امللل والنحل.
 هـ(.1384بة ومطبعة حممد علي صبح وأوالده )نشر مكت

 ابن صاحب الصالة: عبدامللك )ت. ق السادس(. –
 اتريخ املن ابإلمامة على املستضعفني أبن جعلهم هللا أئمة وجعلهم الوارثني. حتقيق د.عبداهلادي التازي.

 م.1979( 68نشر وزارة الثقافة والفنون العراقية سلسلة كتب الرتاث )
 هـ(8ى )أبو العباس أمحد حممد بن حممد املراكشي. ت.قابن عذار  –

 البيان املغرب يف أخبار املغرب.
 حتقيق أمريوس هويس مراندة وآخرين.
 م.1965نشر دار كرميا دنيس للطباعة تطوان 

 هـ(. 1089ابن العماد احلنبلي: عبداحلي بن أمحد بن حممد احلنبلي )ت 
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب.

 لتجاري للطباعة والنشر ببريوت.املكتب ا
 هـ(.732أبو الفدا: عماد الدين امساعيل صاحب محاه )ت 

 املختصر يف أخبار البشر.
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 نشر املطبعة احلسينية املصرية.
 هـ(. 3ابن الفقيه: أبو بكر أمحد بن حممد اهلمذاين املعروف اببن الفقيه، )ت. ق –

 خمتصر كتاب البلدان.
 هـ.1302طبع لندن سنة 

 (.7بن القطان: أبواحلسن علي بن حممد الفاسي )ت. قا –
 نظم اجلمان يف أخبار الزمان.

 حتقيق حممود مكي.
 م.1964جامعة حممد اخلامس ابلرابط سنة 

 هـ(.810ابن قنفذ: أبو العباس أمحد بن حسني بن علي )ت 
 الفارسية يف مباديء الدولة احلفصية.

 رتكي.حتقيق حممد الشاذيل النيفر، عبداجمليد ال
 م.1968الدار التونسية للنشر 

 الوايف ابلوفيات. –
 م.1978حتقيق عادل نويهض الطبعة الثانية دار اآلفاق اجلديدة. بريوت 

 هـ(. البداية والنهاية.774ابن كثري أبو الفدا امساعيل بن عمر )ت  –
 م.1966مكتبة املعارف ببريوت ومكتبة النصر ابلرايض 

 هـ(.647لي )ت املراكشي: عبدالواحد بن ع
 املعجب يف تلخيص أخبار املغرب.

 حتقيق حممد سعيد العراين وحممد العريب العلمي.
 م.1978نشر دار الفكر ابلدار البيضاء سنة 

 هـ(.703املراكشي: أبو عبدهللا حممد أمحد بن عبدامللك األنصاري )ت 
 الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة.

 حتقيق إحسان عباس.
 م.1973الثقافة بريوت  نشر دار

 هـ(. 781ابن مرزوق: حممد بن أمحد بن أيب بكر بن مرزوق التلمساين )ت  –
 املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالان أيب احلسن.

 حتقيق ماراي خيوس.
 هـ.1451الشركة الوطنية للنشر، اجلزائر 

 (.845املقريزي: تقي الدين أمحد بن علي بن عبدالقادر )ت  –
 تعاظ احلنفا أبخبار األمثة الفاطميني اخللفاء.ا

 هـ.1367اجلزء األول. حتقيق مجال الدين الشيال، دار الفكر العريب 
 مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر.

 املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلاثر. –
 نشر دار صادر بريوت.
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 هـ(. 363ن )ت النعمان: أبو حنيفة بن أيب عبدهللا بن حممد بن حنو  –
 كتاب افتتاح الدعوة.

 حتقيق فرحات الدشرواوي.
 نشر الشركة التونسية للتوزيع.

 
 -املراجع:- ب
 اشباخ: يوسف. –

 اتريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين.
 هـ.1377الطبعة الثانية  –ترمجة حممد عبدهللا عنان 

 (.هـ1297الباجي: أبو عبدهللا حممد الباجي املسعودي )ت 
 اخلالصة النقية يف أمراء إفريقية.

 هـ.1383مطبعة الدولة التونسية 
 بروفنسال: ليفي. –

 اإلسالم يف املغرب واألندلس.
 ترمجة السيد عبدالعزيز سامل وآخرين.

 نشرمكتبة هنضة مصر ومطبعتها.
 بروفنسال: ليفي. )جامع وحمقق(. –

 م.1941ط. الدار البيضاء سنة جمموع رسائل موحدية من إنشاء كاتب لدولة املؤمنية. 
 بل الفرد. –

 الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح العريب حىت اليوم.
 ترمجة عبدالرمحن بدوي.

 م.1969نشر دار البيان للنشر والتوزيع 
 سامل: السيد عبدالعزيز. –

 املغرب الكبري العصر الوسيط، دراسة اترخيية وعمرانية وأثرية.
 م.1981ضة العربية بريوت ط. دار النه

 حسن: حسن علي. –
 احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس عصر املرابطني واملوحدين.

 م مكتبة اخلاجني مبصر.1980ط. أوىل 
 درويش: عبداحلميد.

 الفلسفة اإلهلية عند حممد بن تومرت اإلمام أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن تومرت،
 هـ(.524 – 473مهدي املوحدين )

 هـ.1410نشر دار املنار 
 شعوط: إبراهيم علي. –

 أابطيل جيب أن متحى من التاريخ.
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 م مبصر.1976املطبعة الرابعة دار التأليف 
 العبادي: عبداحلميد. –

 اجململ يف اتريخ األندلس.
 هـ.1358نشر مطبعة السعادة مبصر 

 عبداحلميد: سعد زغلول. –
 ألغالبة والرستمتني وبين مدار واألدارسة حىت قيام الفاطميني(.اتريخ املغرب العريب )اتريخ دولة ا
 م.1979نشر منشأة املعارف ابإلسكندرية 

 حممد بن تومرت وحركة التجديد يف املغرب واألندلس.
 هـ.1393نشر جامعة بريوت العربية 

 عالم: عبدهللا علي. –
 الدعوة املوحدية ابملغرب.

 م.1964دار املعرفة ابلقاهرة ط. أوىل 
 مؤنس: حسني. –

 عقد بيعة بوالية العهد.
 (.12م، جملد 1955)مقال منشور يف جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة سنة 

 حممود: امساعيل. –
 هـ( سياستهم اخلارجية.296 – 184األغالبة )

 نشر مكتبة دراقة اجلامعة بفاس.
 املظفر: حممد رضا. –

 م.1973عقائد اإلمامية ط. الثالثة 
 ار: عبداجمليد.النج –

 هـ، دار املغرب اإلسالمي بريوت.1403املهدي بن تومرت، ط. أوىل 
 اهلريف: سالمة حممد سليمان اهلريف. –

 هـ.1405دولة املرابطني يف عهد علي بن يوسف بن اتشفني، دراسة سياسية وحضارية. نشر املكتبة الفيصلية مبكة سنة 
 ــــــــــــــــــــــ

من أهم الكتب اليت عنيت برصد حركة الرافضة، والقرامطة، والعبيديني كتاب القرامطة البن اجلوزي، واملهدي   [1]
وامللل والنحل للشهرستاين، ومنهاج واملهدوية أتليف عبدالرزاق حصان، والفرق بني الفرق أتليف عبدالقاهر البغدادي، 

 السنة البن تيمية، وكتاب احلاكم أبمر هللا، وأسرار الدعوة الفاطمية أتليف حممد عثمان.
ولعل أهم الكتب احملدثة اليت اهتمت بدراسة هذه احلركات الثالث وغريها من احلركات اهلدامة يف التاريخ اإلسالمي كتاب 

 دهللا بن حممد الغريب.))وجاء دور اجملوس(( ملؤلفه عب
أما دعوة ابن تومرت فقد درسها أكثر من مؤرخ وابحث لكن دراستهم هلا مل تعن ببيان وكشف حقيقتها، واجتاهها الفكري، 

حيث انطلت على بعضهم حقيقة دعوة املوحدين فظنوا هبا خرياً، وفاهتم ما هبا من غلو، فمن املؤرخني القدامى، ابن خلدون 
ابن تومرت بزلة واحدة هي موافقته للرافضة يف القول بعصمة اإلمام حيث قال: ))ومل حيفظ عنه فلته يف الذي حصر هفوات 
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 – 471، ص11البدعة، إال ما كان من وفاقه االمامية من الشيعة يف القول ابإلمام املعصوم(( )ابن خلدون: العرب جـ
472.) 

ة املوحدين اليت أسسها حممد بن تومرت دولة سنية حذت النهج الذي أما من الكتاب احملدثني فريى عبداجمليد النجار أن دول
 (.12هنجته دولة املرابطني. )عبداجمليد النجار: املهدي بن تومرت ص

وقد رأى قريباً من هذا الرأي عبدهللا عالم، حيث قال: أن دعوة ابن تومرت دعوة إصالحية إسالمية، وأن مهدوية ابن 
 (.6 – 6عتدل.. )عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ابملغرب صتومرت يف نطاق إسالمي سين م

أما حممد سعيد العراين، وحممد العريب العلمي حمققاً كتاب املعجب للمراكشي، فذكرا أن كثرياً من املؤرخني املشارقة قد 
ل، وقد عزا الكاتبان هذا انكروا ما جاء به ابن تومرت، ونسبوه إىل الدجل والشعوذة، كما تعقبوا دعاوية ابلتفنيد واالبطا

املوقف من قبل هؤالء املؤرخني املشارقة إىل سبب رئيسي هو )).. ألن املغرب اإلسالمي.. مل يكن يعرتف بشيء من الوالء 
للخليفة العباسي يف بغداد، ومل يدع له يوماً على منرب من املنابر املغرب ال يف األندلس وال يف الشاطئ األفريقي.. فما احرى 

أن حيمل مؤرخي املشارقة على النظر ابرتياب إىل ابن تومرت وأصحابه، وأن يعتربوهم طالب ملك خيلعون يف سبيله هذا 
طاعة اخلليفة، وخيرجون عن الوالء له، ومن مث كان رأي مؤرخيهم يف شيخ املوحدين.. على أن الرأي مهما خيتلف يف شأن 

ميان والفطنة، كان له رأي يف سياسة الدولة اإلسالمية يستند إىل حممد بن تومرت فمما ال شك فيه أنه رجل من أهل اإل
 (.2حاشية رقم  276أساس من الدين..((. )املراكشي: املعجب ص

هكذا كانت نظرة هذين الكاتبني لدعوة ابن تومرت، وهي بال شك نظرة سطحية، حيث فسراها تفسرياً سياسياً، مع أهنا  
 كانت تستند إىل أسس عقدية حبته.

البيذق: هو أبو بكر بن علي الصنهاجي امللقب ابلبيذق، أحد تالميذ ابن تومرت املقربني إليه، إذ كان يالزمه مالزمة   [2]
 ابن تومرت فآمن بكل ما اندى به، أو دعى إليه. اتمة يف إقامته وسفره، وهلذا أتثر أتثراً قوايً بدعوة

حوايل  –وقد عاش البيذق بعد وفاة ابن تومرت مدة طويلة، حيث تويف يف آخر عهد اخلليفة املوحدي عبداملؤمن بن علي 
وهلذا فإنه حفظ لنا أخبار دعوة ابن تومرت منذ نشأهتا حىت آخر عهد عبداملؤمن بن علي حيث دون لنا  –هـ 555سنة 

 لك يف كتابني مها:ذ
 أخبار املهدي بن تومرت وابتداء دولة املوحدين. – 1
 املقتبس من كتاب االنساب يف معرفة األصحاب. – 2

وهذان الكتاابن يعدان يف غاية األمهية ابلنسبة لدعوة ابن تومرت، وذلك ألن البيذق كان معاصراً لألحداث، وشاهد عيان 
من مقدمة  11 – 7يذق: أخبار املهدي بن تومرت حتقيق عبداحلميد حاجيات صملا كتب. )انظر يف تفصيالت ذلك الب

  احملقق(.
لف كتاب ))نظم اجلمان ابن القطان: هو أبواحلسن علي بن حممد بن عبدامللك أحد تالميذ ابن تومرت البارزين، أ  [3]

لرتتيب ما سلف من أخبار الزمان(( حيث حتدث فيه عن بدء دعوة ابن تومرت، ونشأهتا، وقيام دولة املوحدين، لكن هذا 
الكتاب فقد معظمه حيث مل يصل إلينا منه سوى السفر الثالث عشر والذي حتدث فيه عن أخبار ثالثني سنة من سنة 

 حيوي معلومات مهمة عن ابن تومرت ودعوته.هـ، وهذا السفر 533هـ إىل 500
ويؤخذ على ابن القطان مبالغته يف مدح ابن تومرت، وحتامله على دولة املرابطني، حيث وصفهم أبهنم جمسمون وكفار. )انظر 

، 2، وابن األابر. التكملة لكتاب الصلة جـ47 – 46يف تفصيالت ذلك كاًل من: ابن القطان: نظم اجلمان ص
  (.312ابن عبدامللك: الذيل والتكملة القسم األول، ص .687 – 686ص
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هـ 537ابن صاحب الصالة: هو عبدامللك بن حممد بن إبراهيم الباجي املعروف اببن صاحب الصالة، ولد سنة   [4]
هـ( وهو من رجال الدولة املوحدية املقربني إىل زعماءها، وقد ألف كتاابً عن اتريخ دولة املوحدين مساه 6ر قوتويف )أواخ

))اتريخ املن ابإلمامة على املستضعفني أبن جعلهم هللا أئمة وجعلهم الوارثني..(( ويتألف هذا الكتاب من ثالثة أجزاء، وقد 
منه سوى اجلزء الثاين والذي حوى يف ثناايه معلومات مهمة عن ابن تومرت،  ُفقد اجلزآن األول والثالث، ومل يصل إلينا

وهنجه يف تربية أصحابه ولكن يؤخذ عليه املبالغة الشديدة يف مدح املوحدين، وذم خصومهم املرابطني. )ابن صاحب 
 (.40 – 35، وكذلك مقدمة احملقق عبداهلادي النازي ص429، 300، 259، 185الصالة: املن ابإلمامة ص

  .155، ص6، ابن األثري: الكامل ج95 – 93، ص1ابن اآلابر: احللة السرياء ج  [5]
  .406 – 372، 2انظر يف تفصيالت هذه األحداث السيد عبدالعزيز سامل: املغرب الكبريج  [6]
  .44حممود إمساعيل: األغالبة سياستهم اخلارجية ص  [7]
يعترب الفقيه عبدهللا بن ايسني أول من سعى لتأسيس دولة املرابطني حيث متكن من أن جيمع القبائل املتناحرة يف وحدة   [8]

ابن ايسني إىل بالد جدالة بدعوة من حيىي بن إبراهيم اجلدايل دينية، كانت هي النواة األوىل لدولة املرابطني، وذلك حينما قدم 
حيث لقي عبدهللا بن ايسني ترحيباً من قبل أفراد قبيلة جدالة، لكن عبدهللا أخذ ينكر على أفراد تلك القبيلة ما هم عليه من 

ة ابلسنغال حيث صحبه بعض أبتاعه منكرات وبدع، فساءت العالقة بينه وبينهم، مما دفعه إىل االرحتال عنهم إىل جزيرة منعزل
  وعلى رأسهم حيىي بن إبراهيم وحيىي بن عمر.

ة ، حسن حممود: قيام دول183 – 182، ص6(، ابن خلدون: العرب ج134)ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص  
  .114 – 113املرابطني ص

  .228، ابن اخلطيب: أعمال اإلعالم، القسم الثالث ص123ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص  [9]
  .166حسن حممود: قيام دولة املرابطني ص  [10]
 – 228هـ، ابن اخلطيب: أعمال اإلعالم القسم الثالث ص138 – 134ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص  [11]

  .31، ص2، السالوي: االستقصا ج266
، ابن أيب زرع: األنيس املطرب 23، ص3، ابن عذارى: البيان املغرب ج241املراكشي: املعجب ص  [12]

  .189ص
  .532، ص9، ابن األثري: الكامل ج159، ص6بن خلدون: العرب جا  [13]
بن  اخلوإرج: هم إحدى الفرق اإلسالمية كانت بداية ظهورهم بعد موقعة صفني حينما خرجوا على أمرياملؤمنني علي  [14]

  (.191، ص1بعد حادثة التحكيم وتربأوا منه. )األشعري مقاالت اإلسالميني ج –أيب طالب رضي هللا عنه 
قد انقسم اخلوارج إىل فرق كثرية تزيد على عشرين فرقة وهلم آراء واعتقادات خالفوا هبا مجاعة املسلمني من أمهها رأيهم يف 

 (.26، ص2ريش )الشهرستاين: امللل والنحل جاخلالفة حيث أجازوا أن تكون اإلمامة يف غري ق
وقد عرف يف بالد املغرب فرقتان للخوارج مها: اخلوارج الصفرية وهم أتباع زايد بن األصفر القرشي، وفرقة اخلوارج اإلابضية 

 نسبة إىل عبدهللا بن إابض التميمي.
عبداملوىل: القوى السنية يف املغرب  ، حممد أمحد538 – 534، ص2)انظر السيد عبدالعزيز سامل: املغرب الكبري ج

  (.93 – 92جذ، ص
، ابن خلدون 215، ص1، ابن عذارى: البيان املغرب ج146ابن اخلطيب: أعمال األعالم القسم الثالث ص  [15]

  .276، ص6العرب ج
  .46أمحد خمتار العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ص  [16]
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  .125، ص1، السالوي: االستقصا ج267، ص6ابن خلدون: العرب ج  [17]
، 589، ص2، السيد عبدالعزيز سامل: املغرب الكبري ج148ابن اخلطيب: أعمال األعالم القسم الثالث ص  [18]

  .46أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ص
، 2، السيد عبدالعزيز سامل: املغرب الكبري ج3 – 2، ص2الباروين: األزهار الرايضية يف أئمة وملوك األابضية ج  [19]

  .46، امحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ص583ص
م الذين وقد تطور هذا اخلالف حىت حتول إىل انقسام مذهيب بني األابضية أنفسهم، حيث نشأت فرقة الوهابية، وه  [20]

يؤيدون عبدالوهاب بن رستم، والنكارية وهم الذين عارضوا عبدالوهاب وأنكروا عليه بعض املآخذ الىت أخذوها عليه. )انظر 
 – 552، ص2، السيد عبدالعزيز سامل: املغرب الكبري ج111، ص2يف تفصيالت ذلك: الباروين، األزهار الرايضية ج

553.)  
، السيد 46 – 45، أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب ص990، ص2الباروين: األزهار الرايضية ج  [21]

  .551 – 550، ص2عبدالعزيز سامل: املغرب الكبري ج
، 2، السيد عبدالعزيز سامل: املغرب الكبري ج48أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ص  [22]

  .565ص
  .48محد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس صأ  [23]
  .276القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص   [24]
  .54 – 53أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ص   [25]
  .55املرجع السابق ص   [26]
، 2، أبو الفدا املختصر ج221، ص2، ابن عذارى: البيان املغرب ج326، ص2الذهيب: العرب ج   [27]

  .109ص
املعتزلة: هم فرقة ظهرت يف القرن األول اهلجرى يف بالد املشرق ومسوا هبذا االسم العتزال إمامها وأصل بن عطاء    [28]

أمساء هللا وصفاته خشية مشاهبة اخلالق  جملس احلسن البصري، وترى املعتزلة أتويل بعض اآلايت القرآنية الدالة على
لتوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، واملنزلة بني املنزلتني، واألمر ابملعروف ابملخلوق كما بنوا مذهبهم على مخسة أصول هي: ا

  والنهي عن املنكر.
 .95 – 94، ص1، حممد أمحد عبداملويل: القوى السنية ج219 – 216، ص1)األشعري: مقاالت اإلسالميني ج  
  .157، ص1، السالوي: االستقصا ج25، ص4ابن خلدون: العرب ج   [29]
  .50أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب ص   [30]
  .486، ص2السيد عبدالعزيز سامل: اتريخ املغرب ج   [31]
سائل الىت بعثها األدارسة إىل بعض املسلمني، كما تبدو أيضاً من خالل االتصاالت تبدو هذه املطامح من خالل الر   [32]

 – 14اليت أجروها مع أهل مصر واألغالبة. )انظر يف تفصيالت ذلك: ابن اخلطيب: أعمال األعالم القسم الثالث ص
  (.51 – 50، أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب ص17

  .51أمحد العبادي: دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس  [33]
  .423، ص2ملغرب العريب جسعد زغلول عبداحلميد: اتريخ ا  [34]
ويقابل هذا القول ما ذكره الفرد بل من أن دولة األدارسة كانت على املذهب السين وإهنم عملوا على نشره يف   [35]

  (.88 الشمال اإلفريقي ترمجة عبدالرمحن بدوي صبالد املغرب )الفرق اإلسالمية يف
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، 57، ص1، الشهرستاين امللل والنحل ج84من هؤالء الكتاب واملؤرخني ابن الفقيه، خمتصر كتاب البلدان ص  [36]
  .96 – 95، ص1املوىل: القوى السنية يف املغرب جحممد أمحد عبد

، 245، املراكشي: املعجب ص74انظر يف تفصيالت هذا اخلالف كاًل من ابن القطان: نظم اجلمان ص  [37]
، ابن خلكان: 578، ص10، ابن األثري: الكامل ج57، ابن اخلطيب: رقم احللل ص4 صالزركشي: اتريخ الدولتني

  .985، ص1، ابن السراج: احللل السندسية ج53، ص5وفيات األعيان ج
، 196، مراجع الغناي قيام دولة املوحدين ص4، الزركشي: اتريخ الدولتني ص179املراكشي: املعجب ص  [38]

  .167العبادي: اجململ يف اتريخ األندلس ص
  .4ني ص، الزركشي: اتريخ الدولت179املراكشي: املعجب ص  [39]
  .570، ص10، ابن األثري: الكامل ج46، ص5ابن خلكان: وفيات األعيان ج  [40]
  .13، سعد زغلول عبداحلميد: حممد بن تومرت ص46عبدهللا عالم: الدولة املوحدية يف عهد عبداملؤمن ص  [41]
  .70، ص4شذرات الذهب ج  [42]
  .46، ص5ابن خلكان. وفيات األعيان ج  [43]
  .46املصدر السابق ص  [44]
  .32أخبار املهدي بن تومرت )نشر بروفنسال( ص  [45]
هـ ويف 551ابديس الصنهاجي أحد أمراء الدولة الصنهاجية توىل األمر بعد وفاة أبيه سنة  حيىي بن متيم بن احملز بن  [46]

، ابن 223، ص12هـ. )ابن كثري: البداية والنهاية ج505عهده قدم ابن نومرت إىل بالد املغرب األدىن يف سنة 
  (.50 – 49ية ص، الباجي: اخلالصة النق85 – 82، ابن أيب دينار: املؤنس ص958، ص6خلدون: العرب ج

  .467 – 466، ص6العرب ج  [47]
  .467، ص6، ابن خلدون: العرب ج274، املراكشي: املعجب ص51املهدي بن تومرت صالبيذق: أخبار   [48]
  .85، عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ابملغرب ص180 – 179املراكشي: املعجب ص  [49]
  .42و 36أخبار املهدي بن تومرت، )حتقيق عبداحلميد حاجيات( ص [50]
  .270ب صاملعج [51]
  .467، ص6، ابن خلدون: العرب ج22ابن القطان: نظم اجلمان ص [52]
  .5، الزركشي: اتريخ الدولتني ص57 – 56البيذق: أخبار املهدي بن تومرت ص [53]
  .22أخبار املهدي بن تومرت ص [54]
  .19، عبداحلميد درويش: الفلسفة اإلهلية عند ابن تومرت ص31 – 30املصدر السابق ص [55]
  .177، ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص46ابن القطان نظم اجلمان ص [56]
  .467، ص6ابن خلدون، العرب ج [57]
، سعد زغلول 101، ابن قنفذ: الفارسية يف مبادىء الدولة احلفصية ص469، ص6ابن خلدون: العرب ج [58]

  .21عبداحلميد: حممد بن تومرت ص
  .99ني يف عهد علي بن يوسف بن اتشفني صسالمة اهلريف: دولة املرابط [59]
  .471، ص6، ابن خلدون: العرب ج47ابن القطان: نظم اجلمان ص [60]
  .47ابن القطان: نظم اجلمان ص [61]
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ملعارك "واعلموا مما جاء يف إحدى رسائل ابن تومرت اليت وجهها إىل املوحدين قبيل لقياهم ابملرابطنب إبحدى ا [62]
وفقكم هللا أن جهادهم فرض على األعيان على كل من فيه طاقة على القتال، واجتهدوا يف جهاد الكفرة امللثمني فجهادهم 
أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة أبضعاف كثرية ألهنم جسموا اخلالق سبحانه وأنكروا التوحيد وعاندوا احلق"... )البيذق: 

  (.9مرت، حتقيق بروفنسال صأخبار املهدي بن تو 
  .175، ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص9البيذق: أخبار املهدي بن تومرت، حتقيق ليفي بروفنسال ص [63]
  .59، ص4، الذهيب: العرب ج226، ص6، ابن خلدون: العرب ج5الزركشي: اتريخ الدولتني ص [64]
  .108 – 107، عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ص187ب صاملراكشي: املعج [65]
، سعد زغلول عبداحلميد: حممد 100، ابن قنفذ: مبادىء الدولة احلفصية ص328، ص6ابن خلدون: العرب ج [66]

  .21بن تومرت ص
  .177ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص [67]
  .254، املراكشي: املعجب ص176س املطرب صابن أيب زرع: األني [68]
من صور التنظيم الىت كان يعمل هبا ابن تومرت أنه صنف اتباعه بعد مبايعته ابإلمامة إىل طبقات حسب أسبقيتهم  [69]

هلم يف طاعته، وقد توخى أن ال يصل إىل هذا التصنيف إال من كان خملصاً لدعوته، ملماً ابألفكار اليت اندى إىل بيعته ودخو 
( 2( اجلماعة أو العشرة وهؤالء أقرب الناس إليه. )1هبا ودعا إليها، وهدا التصنيف يشتمل على أربع عشرة طبقة هي: )

  ( أهل السبعني وهؤالء دون أهل اخلمسني مرتبة ونفوذاً.3السابقة. )أهل اخلمسني وهؤالء يكونون دائرة أوسع من الدائرة 
وهذه الطبقات الثالث تشارك ابن تومرت يف إبداء الرأي، وإدارة شؤون الدولة حيث يذكر صاحب كتاب احللل املوشية أن 

ضر أهل اخلمسني فإذا جاء ابن تومرت "... يعقد األمور العظام مع أصحابه العشرة ال حيضر غريهم فإذا جاء أمر أهون أح
 .88دون ذلك أحضر معهم السبعني".. احللل املوشية ص 
( أهل الدار: وهم أسرة ابن 3( صغار الطلبة. )2( الطلبة. )1ويلي هذه الطبقات الثالث إحدى عشرة طبقة هي: )

ميوه، وجنفيسه، وهنتاته ( أهل تينملل، وجد5( أهل هرغة: وهم زعماء قبيلة ابن تومرت. )4تومرت ومن يقوم خلدمته. )
( أهل القبائل: وهم بعض زعمـاء القبائل املوالية 9وهي كربى القبائل الرببرية اليت استجابت لدعوته ويكونون أربع طبقات. )

 ( الغزاة.11( اجلند، )10البن تومرت. )
ر وال يف احلضر وأخذهم يف اترك ويذكر ابن القطان: "إن لكل صنف من هذه األصناف رتبة ال يتعداها إىل غريها ال يف السف

 امتثال أمر من يسمع أمره ابلقتل وابيعوه على هذا".
، مؤلف 425، املراكشي: املعجب ص29 – 27انظر يف تفصيالت هذا التصنيف: ابن القطان: نظم اجلمان ص

  .54 – 53، ليفي بروفنسال: جمموع رسائل موحدية ص88 – 87جمهول. احللل املوشية ص
  .27، سعد زغلول عبداحلميد: حممد بن تومرت ص228، ص6ابن خلدون: العرب ج [70]
  .75نظم اجلمان ص [71]
  .100، ابن قنفذ: الفارسية يف مبادىء الدولة احلنفية ص176ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص [72]
  .228، ص6العرب ج [73]
  .176، ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص254املراكشي: املعجب ص [74]
تينملل: قرية صغرية يف بالد السوس يسكنها الرببر تقع يف رأس جبل درن وال ميكن الوصول إليها اال من طريق  [75]

وت: معجم البلدان واحد ال يتسع لغري فارس واحد، وهي يف غاية احلصانة حيث يسد خللها أقل عصبة من الناس. )ايق
  (.75، ابن القطان: نظم اجلمان ص69، ص2ج
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  .75ابن القطان: نظم اجلمان ص [76]
  .228، ص6، ابن خلدون: العرب ج75ابن القطان: نظم اجلمان ص [77]
  املصدران السابقان. [78]
  .273، ابن قنفذ: الوايف ابلوفيات ص43البيذق: أخبار املهدي بن تومرت ص [79]
، ابن 12ي املعروف ابلبيذق يف كتابه املقتبس من كتاب األنساب صمن هؤالء املؤرخني. أبو بكر الصنهاج [80]

  .226، ص6، ابن خلدون العرب ج12، الزركشي: اتريخ الدولتني املوحدية واحلفصية ص34القطان: نظم اجلمان ص
، عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ابملغرب 182من هؤالء الدكتور عبداحلميد العبادي: اجململ يف اتريخ األندلس ص [81]

  .28 – 27، عبداجمليد النجار: املهدي بن تومرت ص54ص
، ابن العماد 68، ص4، ابن عذارى: البيان املغرب ج1، 2ممن قال هبذا ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص [82]

  .70، ص4احلنبلي: شذرات الذهب ج
  .160عصر املرابطني واملوحدين ص [83]
  .177قيام دولة املرابطني ص [84]
  .255املراكشي: املعجب ص [85]
  .348، إبراهيم شعوط: أابطيل جيب أن متحى من التاريخ ص121ابن خلدون: املقدمة ص [86]
، ابن مرزوق: املسند الصحيح احلسن 14، الذخرية ص201 – 278ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص [87]

  .110 – 109ص
  .24يخ الدولتني ص، الزركشي: اتر 275، ص6ابن خلدرن: العرب ج [88]
انظر يف تفصيالت ذلك: البيذق: أخبار املهدي بن تومرت، ابن القطان نظم اجلمان حيث وردت كلمة املعصوم  [89]

  رضي هللا عنه".عشرات املرات، كما ورد فصل بعنوان: "عصمته 
  .246 – 245أعز ما يطلب ص [90]
  .246ص املصدر السابق [91]
انظر يف تفصيل هذا البيذق: أخبار املهدي بن تومرت، حيث عقد أكثر من عشرة فصول يف هذا الكتاب بعنوان  [92]

  ن يف كتابه نظم اجلمان.دخول املعصوم أو خروج املعصوم.. اخل. وكذلك ابن القطا
  .275املراكشي: املعجب ص [93]
  .56 – 55ين: النبوة واألنبياء صالصابو  [94]
  .175 – 174، ص3، ابن تيمية: منهاج السنة ج195، ص1الشهرستاين: امللل والنحل ج [95]
  .72حممد رضا املظفر: عقائد اإلمامية ص [96]
  .175 – 172، ص3ابن تيمية: منهاج السنة ج [97]
أابح ابن تومرت دم كل من شك يف عصمته أو خالفه فيما يدعو إليه، وهلذا كان يقوم مبا أمساه بعملية التمييز  [98]

ئه أو أظهر له شيئاً من املخالفة أمر ألصحابه وهي التعرف على والء أتباعه وإمياهنم مبا قاله أو دعا إليه فمن شك يف وال
  . –إن شاء هللا  –بقتله، وسنفصل القول يف هذا يف آخر هذا البحث 

  .175، ص3ج، ابن تيمية منهاج السنة 39البيذق أخبار املهدي بن تومرت ص [99]
مسي هذا الكتاب أبعز ما يطلب ألنه بدأه بقوله: أعز ما يطلب وأسىن ما يبتغى، وقد ضمنه أهم آرائه يف القول  [100]

م بعناية 1903تب اهلامة عند املوحدين، وقد نشر ابجلزائر ألول مرة سنة ابلعصمة وغريها، ويعترب هذا الكتاب من الك
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لوسياين حيث ضم معه عشرين رسالة صدرت من ابن تومرت إىل أتباعه يعاجل بعض القضااي الفقهية والعقدية وغريها وذلك 
اد عليه بعض الرسائل اليت  م بتحقيق الدكتور عمار الطاليب حيث ز 1985من وجهة نظر ابن تومرت، مث طبع ابجلزائر سنة 

  كتبها ابن تومرت.
  .281 – 280املعجب ص [101]
  .75ابن القطان: نظم اجلمان ص [102]
  .275املعجب ص [103]
  .228، ص6العرب ج [104]
  .257ابن تومرت: أعز ما يطلب ص [105]
  .256املصدر السابق ص [106]
  .257 – 256املصدر السابق ص [107]
يقول أهل السنة واجلماعة خبروج املهدي يف آخر الزمان وهم يعتمدون يف ذلك على األحاديث الصحيحة اليت  [108]

إنه قال: "لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول  – r –ومنها ما رواه ابن مسعود وغريه عن النيب  – r –ثبتت عن رسول هللا 
ن بييت يواطىء امسه امسي واسم أبيه اسم أيب ميأل األرض قسطاً وعداًل كما ملئت هللا ذلك اليوم حىت خيرج يف رجل مين أو م

  جوراً وظلماً". رواه الرتمذي وأبو داود.
  (.211، ص4)ابن تيمية: منهاج السنة ج  
  .23عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ابملغرب ص [109]
  .470، ص11ابن خلدون: العرب ط. بريوت ج [110]
  .245ابن تومرت: أعزما يطلب ص [111]
  .71حممد رضا املظفر: عقائد اإلمامية ص [112]
  .237عبداحلميد النجار: املهدي بن تومرت ص [113]
  .362املرجع السابق ص [114]
  ،275املراكشي: املعجب ص [115]
  .204ابن تومرت: أعز ما يطلب ص [116]
يرى الدكتور حسني مؤنس: أن قول ابن تومرت ابلتوحيد وتسميته أصحابه هبذا االسم إمنا كان له أكثر من مغزى  [117]

رابطني فقد رماهم ابلتجسيم سياسي بينها بقوله: )إن قوله ابلتوحيد عل النحو الذي بينه إمنا كان سياسة ماهرة ضد امل
والكفر واعترب نفسه وأصحابه أنصار التوحيد وقد جازت هذه الدعاوى على معظم أهل املغرب يف زمانه فانضموا إليه.. 

واملهم عندان أن ابن تومرت استطاع بدعوى التوحيد اليت ابتدعها أن جيمع الناس حوله(.. )حسني مؤنس: عقد بيعة بوالية 
  (.149م، ص1950سنة  12نشور يف جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة، جملدالعهد، مقال م

  .249، ص6ابن خلدون: العرب ج [118]
  .276املراكشي: املعجب ص [119]
  .466، ص6العرب ج [120]
  .271املعجب ص [121]
  .358، ص2اخلطط ج [122]
  .151، وانظر أيضاً عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ص267 – 266أعمال األعالم القسم الثاين ص [123]
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  .159عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ابملغرب ص [124]
  .127 – 126، ص1السالوي ج [125]
  .39ي بن تومرت صالبيذق: أخبار املهد [126]
  .260ابن تومرت: أعز ما يطلب )حتقيق عمار الطاليب( ص [127]
  .282املعجب ص [128]
من هذه الفصول على سبيل املثال "ابب يف بيان طرائف املبطلني امللثمني واجملسمني وعالماهتم" و"ابب فيما  [129]

  .249 – 242ملغار".. انظر يف تفصيالت ذلك كتاب أعز ما يطلب )حتقيق عمار الطالب( صأحدثوه من املنكر وا
  .4البيذق: أخبار املهدي بن تومرت )نشر بروفنسال( ص [130]
  .181عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ابملغرب ص [131]
  .39نظم اجلمان ص [132]
  .72 – 71أخبار املهدي )حتقيق عبداحلميد حاجيات( ص [133]
  .104 – 102ان صنظم اجلم [134]
، السالوي: 471، ص6، ابن خلدون: العرب ج297، ص8من هؤالء املؤرخني ابن األثري: الكامل ج [135]

  .88، ص2االستقصا ج
البشري هو: أبو حممد عبدهللا بن حمسن الونشريشي املشهور بني املوحدين ابلبشري أحد العشرة الذين اصطفاهم  [136]

رية يف تلك السنة. هـ، تويف يف موقعة البح524ابن تومرت لألمور اخلاصة حيث أسند إليه مهمة عملية التمييز سنة 
  (.24)البيذق: املقتبس من كتاب األنساب ص

  .192 – 191عبدهللا عالم: الدعوة املوحدية ص [137]
  .296، ص8، ابن األثري: الكامل ج40 – 39ابن القطان: نظم اجلمان ص [138]
  .477، ص11تيمية: الفتاوى ج ، ابن129ابن أيب زرع: األنيس املطرب ص [139]
  .141عبداحلميد النجار: املهدي بن تومرت ص [140]
  .142 – 141املرجع السابق ص [141]
  .270املراكشي: املعجب ص   [142]
  .27، سعد زغلول عبداحلميد: حممد بن تومرت ص228، ص6ابن خلدون: العرب ج   [143]
  .460حسن علي حسن: احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس ص  [144]
، 303 – 276، ابن صاحب الصالة: املن ابإلمامة ص132ليفي بروفنسال: جمموع رسائل موحدية ص  [145]

  .461حسن علي حسن: احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس ص
  .202املعجب ص  [146]
هـ. )ليفي بروفنسال: جمموع رسائل 556املؤمن ألهل جباية سنة انظر مثاًل الرسالة الىت وجهها السلطان عبد  [147]

  (.132موحدية ص
  .369املعجب ص  [148]
األرك: أحد احلصون األندلسية املنيعة يقع غرب قلعة رابح وقعت فيه بني املسلمني بقيادة السلطان املوحدي   [149]

هـ، حيث 591يعقوب املنصور وبني النصارى بقيادة الفونسو الثامن ملك قشتالة معركة حامسة وذلك يف شهر شعبان سنة 
ن من إحراز نصر كبري، على أعدائهم النصارى، فقتلوا منهم ما يربوا على ثالثني ألفاً كما أسروا وغنموا الكثري، متكن املوحدو 
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وملا كانت هذه املوقعة قد وقعت ابلقرب من حصن األرك فقد نسبت إليه )راجع يف تفصيالت هده املعركة كال من 
، ابن أيب زرع: األنيس املطرب 195 – 191ص ،3، ابن عذاري: البيان املغرب ج382املراكشي: املعجب ص

  (،87، يوسف أشباخ: اتريخ األندلس ص223 – 222ص
سة عشرون مياًل، وهلا قصبة تعد من جيان مدينة أندلسية كبرية تقع شرق مدينة قرطبة وبينها وبني مدينة بيا  [150]

القصاب املوصوفة ابحلصانة، وتقع على رأس جبل عال وهي كثرية البساتني ويتبعها حوايل ثالثة أالف قرية )ايقوت: معجم 
  (183، احلمريي: الروض املعطار ص195، ص2البلدان ج

  .417املعجب ص  [151]
  .418 – 417املصدر السابق ص  [152]
  .402املصدر السابق ص  [153]
هو أبو العالء إدريس بن يعقوب املنصور اتسع أمراء دولة املوحدين، استغل الوضع املضطرب يف الدولة   [154]
هـ( ودعا لنفسه فبويع يف إشبيلية، مث أجابه أكثر والة 624 – 621وحدية يف آخر عمرها، فنبذ طاعة أخيه العادل )امل

هـ فكتب إىل املوحدين الذين ببالد املغرب فبعثوا إليه ببيعتهم، لكنهم مل يلبثوا سوى مدة 624األندلس يف آخر عام 
ىي بن حممد الناصر الذي تلقب ابملنتصر فغضب املأمون على شيوخ قصرية حىت نكث شيوخ املوحدين البيعة، وابيعوا حي

املوحدين الذين أصبح والؤهم حسب مصاحلهم، وليس حسب املصلحة العامة، وهذا ما ساعد على أن يتخذ عدة 
، ابن أيب 253، ص3إجراءات ضد دعوة ابن تومرت، )انظر يف تفصيالت ذلك كاًل من: ابن عذاري: البيان املغرب ج

  (.251 – 250ع: األنيس املطرب صزر 
يقول أهل السنة واجلماعة بنزول عيسى يف آخر الزمان كما تواترت بذلك األحاديث، ويؤمنون خبروج املهدي    [155]

  كما صح يف احلديث أيضاً.
  .251األنيس املطرب ص  [156]
  .252املصدر السابق ص  [157]
  .252املصدر السابق ص  [158]
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هج وحىت لو دخل املذهب االعتزايل املغرب قبل وصول االمام رمحه هللا لكان يف مرحلته التاسيسية 172الغلم ان املوىل ادريس تويف سنة 
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