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Abstract 

This study aims at the role of religious neuroticism in the establishment of Islamic states based on 

the state of the Al Moahideen as a model for clarification. It is known that states are based on a 

number of factors and reasons. Religious advocacy is one of these factors and reasons, especially 

with regard to the Al Moahideen state. This was not new in the history of political Morocco, which 

witnessed the emergence of many countries that carried in the beginning of reform calls that soon 

turned to the goals and political goals aimed at reaching power. Based on this, the study will 

explain the beginning of the state of the Al Moahideen and how it was used by Mohammad ben 

Tumrat to use the religious call to overthrow the Al Murabiteen State, with a focus on his birth, 

genesis and his scientific journey to the Orient Lands, through which he achieved his political 

project after acquiring many sciences and knowledge. The political situation in most Muslim 

countries, indicating his use of all possibilities and means to undermine the Al Murabiteen State, 

and it will be through the historical narrative approach to the presentation of events and historical 

facts of that period. 

Keywords : Religious Nervousness - The State of the Al Moahideen - The Political History of 

Morocco - Mohammad Ben Tumart 
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 البحث ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة  دور العصبية الدينية يف قيام الدول اإلسالمية مع االعتماد على دولة املوحدين منوذجاً 

فمن املعروف أن الدول تقام نتيجة لتوفر جمموعة من العوامل واألسباب، وتعترب الدعوة الدينية أحد أهم هذه للتوضيح، 

العوامل واألسباب وخاصة فيما يتعلق بدولة املوحدين، فقد كانت من أقوى األسباب لقيامها وإن كان ذلك ليس باألمر 

 ما يد  من الدول اليت محلت يف بدايتها دعوات إصالحية مثاجلديد يف تاريخ املغرب السياسي والذي شهد ظهور العد

 لبثت إن حتولت إىل غايات وأهداف سياسية هدفها الوصول إىل سدة احلكم.

لدعوة اسوف توضح الدراسة بداية دولة املوحدين وكيف استطاع داعيها حممد بن تومرت من استخدام ؛ بناء على ذلك

الهلا ع الرتكيز عن مولده ونشأته ورحلته العلمية إىل بالد املشرق واليت استطاع من خالدينية يف إسقاط دولة املرابطني، م

البلدان  ووقوفه على األوضاع السياسية يف أغلب حتقيق مشروعه السياسي بعد اكتسابه العديد من العلوم واملعارف

ون من خالل اتباع ، وذلك سيكملرابطنياإلسالمية، مبيناً استخدامه لكافة اإلمكانيات والوسائل يف سبيل تقويض دولة ا

 يف عرض األحداث والوقائع التارخيية يف تلك الفرتة. السردي  املنهج التارخيي

  العصبية الدينية_ دولة املوحدين_ التاريخ السياسي للمغرب_ حممد بن تومرت.  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة.

 فال ملل له ومن ، من يهده اهللن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنااحلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل م

 يللل فال هادئ له وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد عبده ورسوله وبعد: 

اعترب اإلسالم منذ ظهوره احملرك األساسي الذي استطاع أن جيمع العرب على قلب رجل واحد، وأن يطهر قلوهبم من 

 والذي عرف عند ابن خلدون باالجتماع الديين فاستقامت به حياة املسلمني.الغل والبغلاء 

عامل اإلسالمي ظهور وقد عرف ال األيف القلوب بني أتباعهالوحدة وت يف حتقيق ا دورهل وة الدينيةمن املسلم به أن الدعو 

، واليت متكنت من بسط (1)ين من بينها ول وكانت دولة املوحدالعديد من الدعوات الدينية واليت كان هلا دوراً يف قيام الد

نفوذها حىت مشل املغرب واألندلس معاً، وأن تعمر ألكثر من قرن ونيف من الزمن قدمت خالهلا خدمات جليلة 

 (2)لإلسالم واملسلمني.

                                                           
 ،وانظر :176_175ص، (دون مكان: المطبعة الشرقية، بدون تاريخ)بابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  المقدمة،  (1)

مجلة العلمية للمجلس األوروبي لإلفتاء ال )حمد فاضل، ، مفيالل( ا )المبادئ النظرية وشروط التجديد الديني اإلسالميالخطاب 

أفول الدول اإلسالمية ، العصبية الدينية دورها في قيام و م167_ 166ص  (،م2005والبحوث، العدد السادس، بيروت: 

 .28ص (،م2012لجزائر: جامعة وهران، )اعدة، الشيخ، رسالة ماجستير غير منشورة،"المرابطية نموذجا"، 

 ،2019الشرق األوسط، العدد )بدون مكان :، عبد الوهاب، محمد حلمي المهدي بن تومرت "مؤسس دولة الموحدين"،  2)

 .1، ص(م2011
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عتمدت فدولة املوحدين ا (3)الدين إما عن طريق نبوة أو دعوة حق،وقد اعترب ابن خلدون أن الدول عظيمة امللك أصلها 

من أهم مسات  اعتربت  اليتو يف تكوينها على دعوة دينية قام هبا حممد بن تومرت وعلى عصبية قبيلة مصمودة وفروعها، 

 )4(بالد املغرب واملفتاح األساسي لفهم تقلب الدول وحتول الوالءات فيه.

قبائل اليت كانت تغلبوا على غريهم من الو  وعصبيتهم  البن تومرت تلاعفت قوهتم_ أي قبيلة مصمودة_  فبانلمامها

بداوة وعصبية، وهذا ما عرب عنه ابن خلدون بقوله: " فقد كان باملغرب من القبائل كثري من يقاومهم يف منهم  أشد 

   )5(العدد والعصبية أو يشف عليهم، إال أن االجتماع الديين ضاعف من قوة عصبيتهم باالستبصار واالستماتة ".

العصبية الدينية روح التنافس والعداء الذي كان بينهم وسادت بينهم نفس املطامع والغايات وجعلت منهم قوة فأذهبت 

 فكانت بذلك  من أقوى الروابط اإلنسانية . ملاعفة مكنتهم من حتقيق النصر،

على ختفيف مظاهر  لعالقة تآزر وتعاضد وتكامل، فالدين يعم ية الدينية والعصبية القبلية  هي فالعالقة بني العصب

  )6(بينما تكون القبيلة الدرع احلامي هلذه الدعوة. باألنساب،التعصب واألنانية وروح التطبع واالعتداد 

خلليفة ا رد دعوة إىل ملك ودولة استمرت يف لتف املصامدة حول دعوة ابن تومرت ومتكنوا من حتويلها من جماوبذلك 

  من بعده . عبد املؤمن وأبنائه

                                                           
 .175، صالمقدمة  (3) 

نة رخ الصغير ،الس،)بدون مكان :كان التاريخية ،المؤنويوة ،واعظ،رابطة العصبية وانتماء الشخص إلى قبائل المصامدة  (4)

 ..41م(،ص2011لحادي عشر ،الرابعة ،العدد ا

 .176ص،المقدمة  (5)

مد لجابري ،محابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي  وأنظر :فكر ،176المقدمة ،ص      (6)

 .189،صم(1992، 5:مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،)بيروت عابد
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يف إبراز العصبية الدينية ودورها يف إقامة الدول "دولة املوحدين منوذجاً" وبيان أثر اخلطاب الدراسة ا تأيت أمهية ومن هن

هذه الدراسة  لتوضيح مباحث  سيم هذه الدراسة إىل عدة، وبذلك سيتم تقالديين يف مجع القلوب وتوحيد األهداف

 .ارخيية والدينيةالت اوإبراز أمهيته

 الدراسة :مشكلة 

الشك أن قيام الدول مرهون  بتوفر عدة عوامل والريب من أن العصبية الدينية تعترب أهم تلك العوامل وأقوها  وخاصة 

 يف العصور الوسطى .

والدارس للتاريخ اإلسالمي واملتتبع ألحداثه يلتمس بوضوح تأثري هذا العامل يف تتويج قيام العديد من الدول ،وتعترب 

 ها .من بينها فقد اعتمدت على العصبية  واليت ُعدت سبباً رئيسا يف قيامها ومتكني اإلسالمين يف املغرب دولة املوحد

يداً دولة املوحدين يف قيام الدول حتد ودورها  ويف ضوء ذلك تسعى هذه الدراسة ايل تسليط اللوء على العصبية الدينية

 دت هذا العامل على حتويل الدعوة الدينية ايل دولة وكيانوذلك من خالل توضيح لكافة الظروف واألسباب اليت ساع

 سياسي قائم بذاته.

 أهداف الدراسة:

 تتمحور أهداف الدراسة يف اإلجابة على التساؤالت التالية :

الدعوي  بعد قدومه من رحلته العلمية من املشرق القيام مبشروعهع كيف أستطا و  داعيهاريف بدولة املوحدين ومن هو التع

ي أشهر القبائل اليت انلمت ايل دعوته؟ وكيف أستطاع حتويل دعوته ايل تطبيق على أرض الواقع؟ وماهي األسس ؟وماه

 اليت قامت عليها حىت أصبحت دولة هلا كياهنا؟
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 أهمية الدراسة:

 يق الوحدة وتألف القلوبيف حتق  اتكمن أمهية الدراسة يف معرفة مدى تأثري العصبية الدينية يف قيام الدول  ومدى تأثريه

دولة  متكنت  وكيف. لغايات يف سبيل حتقيق هدف مشرتكوتوجيه كافة ا اواذابة كافة الفوارق واخلالفات بني اتباعه

التغلب على دولة قوية بادعائها االصالح والعودة ايل مبادئ الدين الصحيح والتشدد يف من  عن طريقها املوحدين 

عوامل ذلك ب اقوى القبائل واكثرها عصبة فاندجمت العصبية الدينية مع العصبية القبلية فاكتملت  التطبيق فلمت اليها

 حتويل الدعوة الدينية الراغبة يف االصالح ايل دولة وملك.بعد ايل واليت أدت يف ما قيامها 

 

 منهج الدراسة :

 ارخيي هلا.الوقائع واألحداث وفق االطار الت سوف اتبع يف هذه الدراسة املنهج التارخيي السردي والذي يقوم على سرد

 تقسيمات الدراسة:

 تتكون هذه الدراسة من التقسيمات التالية :

 ملخص الدراسة باللغتني اإلجنليزية والعربية.-

 املقدمة .-

 مشكلة الدراسة.-

 أهداف الدراسة.-

 أمهية الدراسة.-

 منهج الدراسة.-

 املوحدين.املبحث األول :التعريف بدولة -

 املبحث الثاين :التعريف بالداعية حممد بن تومرت .-
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 املبحث الثالث: رحلة حممد بن تومرت ايل املشرق.-

 املبحث الرابع: شروعه يف مهمته الدعوية.-

 املبحث اخلامس :االنتقال من مرحلة الدعوة ايل مرحلة التطبيق.-

 املبحث السادس: مركز دعوة ابن تومرت .-

 بع :انلمام قبيلة  املصامدة  لدعوة ابن تومرت.املبحث السا-

 املبحث الثامن: األسس اليت قامت عليها دعوته .-

 اء العصمة.ادعية و و إعالن فكرة املهد-اوالً 

 احلملة الدعائية .-ثانياً 

 بعث الثقة يف النفس .-أ

 التحريض على املرابطني .-ب

 عناصر الدعوة .-ثالثاً 

 احلريب.املبحث التاسع :مشروعه 

 اخلامتة .-

 قائمة املصادر واملراجع.-

 

 م (.1269_  1147هـــــ /  668_ 541) : التعريف بدولة الموحدين  األولالمبحث 

م ( وبقيامها شهد املغرب 1147_  1056هـــــ /  541_ 448قامت دولة املوحدين على أنقاض دولة املرابطني )

 فيه.فرتة عدت من أخصب الفرتات  اإلسالمي



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 89 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

فقد قامت على أرضه دولة اعتربت من أعظم الدول قوة وسلطاناً وأكربها مساحة، فقد ضمت مناطق شاسعة من 

 (7)الشمال األفريقي باإلضافة إىل األندلس.

وعسكرياً ياً لعبت دوراً سياسهرة لإلسالم واملسلمني، و كما كان هلا دوراً بارزاً يف حتقيق العديد من االنتصارات البا

 (8)وحلارياً وفكرياً ليس يف تاريخ املغرب فحسب وإمنا يف تاريخ األندلس أيلاً.

ة قيق دولكانت غايتها التجديد وحترك القوي يف قيام الدولة واليت  واحملقد كان الطابع الديين هو العامل األساسي و 

ن د داعية ديين يدعى حممد بمن الرعيل األول يف اإلسالم، كل ذلك كان على يإسالمية موحدة على خطى أسالفها 

 (9)تومرت.

 

 

 

 

                                                           
 .32،(ص م1980القاهرة: مكتبة اخلاجني، )، حسن، علي حسناحللارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس " عصر املرابطني واملوحدين"، ( 7)

 م(1984)نابلس :دار الفرقان  ية والدول اإلسالمية يف األندلس ،أبو رميلة ،هشام،عالقات املوحدين باملمالك النصران( 8)

 .31،ص

حممد  نهو حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن هود بن خالد بن متام بن عدنان بن سفيان بن جابر بن حيي بن عطاء بن رياح بن يسار بن العباس ب (9)

بو حممد حسن أابن القطان املراكشي، ، نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من أخبار الزمانانظر : = بن احلسن بن علي بن أيب طالب _ رضي اهلل تعاىل عنهم" 

املعجب يف تلخيص أخبار  ،67ص (،م1990دار الغرب اإلسالمي،  :)بدون مكان مكي  حممود عليحتقيق بن عبد امللك الكتامي، بن علي بن حممد

األعيان وأنباء أبناء ات وفي ،136ص، م(2006رية، عصاملكتبة ال صالح الدين اهلواري، شرح)بريوت:  ي، املراكشي، أيب حممد عبد الواحد بن علاملغرب، 

 (،دار صادر، بدون تاريخ ،)بريوت:  إحسان عباسحتقيق ه(،681_608حممد بن أيب بكر ) ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن الزمان،

5/45_46. 
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 : التعريف بالداعية محمد بن تومرت.المبحث الثاني 

 بعلمه عرف ل،القلياال   من الطعام لعصا، وال يأكل أشتهر باملهدي بعد ذيوع دعوته، كان زاهداً ال حيمل يف يده إال ا

 وقد وقع جدل كبري بني املؤرخني حول نسبه فتارة جنده ينحدر  (10)الغزير، وهو من قبيلة هرغة إحدى بطون املصامدة،

، (12)جند من املؤرخني من اعتربه مدعى هلذا النسب وأنه يعود إىل بالد املغرب آخريوتارة  (11)يف نسبه إىل البيت النبوي 

 (13)يف حني جند من قام بذكر النسبني معاً دومنا ترجيح ألي منهما.

عنان يف اعتبار ابن تومرت مدعي للنسب النبوي، من أجل دعم صفة املهدوية اليت  اهللولعلي اتفق مع الدكتور عبد 

 (14)أطلقها على نفسه واختذها شعاراً إلمامته وزعامته الدينية والسياسية فيما بعد.

 

 

                                                           
 ابن خلدون، ،عاصرهم من ذوي السلطان األكربن وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم م تاريخ ابن خلدون املسمى العرب ( 01)

 املوحدينبني املرابطني و وانظر: ، 6/301 (،م2006دار الفكر ،  ضبط املنت ووضع احلواشي واهلوامش خليل شحادة ، سهيل زكار، مراجعة)بريوت :

 .9ص (،م2018قصة اإلسالم،)بدون مكان :السرجاين، راغب، ،

 .46_5/45،وفيات االعيان ، 136ص،املعجب . وانظر: 67صنظم اجلمان، (11)

 حتقيقم(، 1374ه _748م.الذهيب، مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد )ه ( ، 550ه _  501تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ) (21)

 .11/408 (،م2003، دار املغرب اإلسالمي، )بريوت  بشار عواد معروف

ر للطباعة والوراقة، اط: صو الرب) ،  زرع، علي بن عبد اهلل الفاسيابن أيب،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس   (31)

 .172ص (،م1972

عنان، دين"، ابطني وبداية دولة املوحدولة اإلسالم يف األندلس العصر الثالث عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس القسم األول " عصر املر  (41)

 .157ص (،م1990، ا2تبة اخلاجني، طالقاهرة: مك)حممد عبد اهلل، 
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ه بكما هو معروف من خالل األحاديث الواردة عن الرسول الكرمي _عليه الصالة والسالم_ يف صفة املهدي هي انتساف

، ويلرب لنا التاريخ صوراً مماثلة ألشخاص استغلوا اجلانب الديين لتحقيق مطامع ومكاسب سياسية، (15)إىل آل البيت

 (16)وخري مثااًل عل ذلك الدولة العبيدية أو الفاطمية يف مصر.

 : رحلة محمد بن تومرت إلى المشرق.المبحث الثالث

 للعلم منذ صغره حىت لقب "بأمغار" وهي تعين العامل أو الفقيه، وأيلاً من أكثر ما ورد عن سرية ابن تومرت هو حبه 

 (17). املساجد بغية القراءة على نورهعرف " بأسافو " ومعناها السراج بسبب إبقائه السراج يف

 هم بأهنم: " كانوا أهل نسككما أن أسرته كانت توصف بالعلم واملكانة الدينية فقد ورد عن ابن خلدون وصف

وكانت نتيجة حبه وشغفه بالعلم أن شد رحاله إىل بالد املشرق أسوة بغريه من العلماء الذين كانوا جييبون  ،(18)"ورباط

م( 1107هـــــ /  500سائر البالد بغية اكتساب العلم والنهل من مناهل املعرفة يف خمتلف األقطار، فكانت رحلته سنة ) 

 الهلا على أقطاب املدارس الفكرية، وإىل العديد من العلماء، واليتواليت استغرقت قرابة مخس عشرة عاماً تعرف من خ

يبدوا أهنا أثرت يف أفكاره ومعتقداته الدينية، فجاءت عقيدته متنوعة املشارب فتارة يوصف بتأثره باألشاعرة وأحياناً 

 (19)هدافه السياسية.ق غاياته وأ، ويبدوا  هذا التنوع يف األفكار واملعتقدات ساعده على حتقياألماميةباملعتزلة أو  آخري

                                                           
 مع الكبري،اجلاانظر: = . " قال رسول اهلل _صلى اهلل عليه وسلم_ : ال تذهب الدنيا حىت ميلك العرب رجل من أهل البيت يواطئ امسه أمسي"،  (51)

، 2230 رقم احلديث  باب ما جاء يف املهدي، (،م1996، دار الغرب اإلسالمي، )بريوت بشار عواد معروف قيقحت بو عيسى بن عيسى،الرتمذي، أ

4/52. 

 (،م1997ة، ات مكتبة الثقافة الدينيالقاهرة: منشور )حسني مؤنس،  حتقيقأيب حممد عبدالواحد بن علي ، املراكشي، وثائق املرابطني واملوحدين،   (61)

 .69ص

 .6/301وديوان املبتدأ واخلرب ،العرب  71)
 .6/301العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، (81)
املهدي بن   وانظر: ،43م، ص1988دار الغرب اإلسالمي،  بريوت:)م(،  1151_  1116ه / 546_  510) عصر الطوائف الثاين(، )دندش، عصمت عبد اللطيف، ، األندلس يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين  (91)

 .91_67م(،ص1982القاهرة: دار الغرب اإلسالمي، )النجار، عبد اجمليد، ، حياته وآراؤه وثورته الفكرية واالجتماعية وأثره باملغرب،  م( 1129ه_ 524) املتويف مد بن عبد اهلل املغريب السويسي تومرت أبو عبد اهلل حم
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كما مكنته من الوقوف على معرفة أوضاع األنظمة السياسية القائمة يف البالد اإلسالمية عن كثب وما حتويه من مظاهر 

 (20)سلبية.

 : شروعه في مهمته الدعوية.المبحث الرابع 

يقها وكان ب من أجل حتقواألسالي متيز ابن تومرت بذكاء حاد وموهبة حقيقية وأهداف سياسية، سعى بكل الوسائل

 بتنفيذ مشروعه السياسيفبدأ عقب عودته  (21)بوابة أوصلته إىل حتقيق مشروعه السياسي يف الوصول للحكم،العلم عنده 

بتقويض دولة املرابطني، مستخدمًا الدعوة إىل اإلصالح رافعًا شعاراً براقًا وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد  

له إضافة إىل حجته الناس حو  والتفافصاحته إضافة إىل الورع والنسب الذي أظهرمها دوراً كبرياً يف جناح دعوته كان لف

حوله الرببر فأصبحوا  فوالتالقوية يف الدعوة، وهي استشراء املعاصي يف بالد املرابطني، فالقت دعوته أصداًء بني الناس 

  (22)ال يعصونه يف أمر.

 

 نتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التببي..: االالمبحث الخامس 

بعد أن شعر ابن تومرت بكثرة اتباعه ومدى تأثرهم بدعوته بدأ يف مرحلة التطبيق، وكان شديداً يف إنكار املنكر واألمر 

أينما راقة اخلمر إقام بسر املزامري واآلالت اللهو، كما فعمل على  كام بتغيريه، ملعروف، فكان كلما مر على منكر قبا

وجد، ومل يستثىن من األمر حىت األمري علي بن يوسف "أمري املرابطني آنذاك" وآل بيته، فذاع صيته حىت وصلت أنبائه 

، وخاصة بعد أن (23)فيها على علماء دولة املرابطني إىل أمري املرابطني وقام باستدعائه ومناظرته واليت استطاع التفوق 

                                                           
 .106،صاملهدي بن تومرت     (02)

 .204م(، ص 2004بدون مكان: دار الرشاد ، )مؤنس، حسني،  معامل تاريخ املغرب واألندلس،  (12)

 .8ص،بني املرابطني واملوحدين  ، وانظر: 41ص،االندلس يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين   (22)

 .98،صاملهدي بن تومرت، وانظر: 41ص،:االندلس يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين . وانظر 101،145املعجب، ص (32)
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كن بوسع املرابطني إال أن وهنا مل ي ،من املعتزلة أثناء رحلته إىل بغداد على يد العقالنينيتبحر يف فنون احملاورة واجملادلة 

 (24)اهتموه بأنه خارجي خيشى على الناس منه، فقام أمري املرابطني بطرده من مراكش.

 : مركز دعوة ابن تومرت.المبحث السادس 

من ؤ بعبد املما لقائه الدولة فيما بعد أوهل وإقامةالبن تومرت أمران كان هلما الفلل الكبري يف جناح دعوته  تعاىل قيض اهلل

وتصبح  ،ومرتفتها بعد وفاة ابن توليه خالتوهلا الدولة لح تدور يتوالذي سيصبح من أهم الشخصيات ال (*) بن على

شهدت  واليت  للتنمنة وته يف مديلدع مميزاً  موقعااختياره  يف الثاينواألمر  ،فلكه وفلك أسرته من بعده يفة تدور الدول

إال ليه إيسلك  ال اجلبال يفموضع غائر  يفمن أمنع الدول لوقوعها  بأنهت أحلاهنا فوصف يفغ قيام هذه الدولة بزو 

مدى ذكاء املوقع يدرك  اهلذ، فالناظر (25)وفيه قرى ومزارع يسكنها الرببر ،يتسع لغري فارس واحد عن طريق ممر ضيق ال

عب الوصول اليه إضافة موقع يص اختيارل على فعم ،خصومه من املرابطني خبطورةملعرفته التامة  هاختيار  يفتومرت ابن 

  .لتوفر مصادر الرزق فيه

 

 

 

                                                           
 .175،االنيس املطرب  ( 42)

م(ينسب ايل كومية من الرببر ولد يف مدينة تاجرت 1163-1094ه/558-487عبد املؤمن بن علي بن خملوف بن يعلي بن مروان الكومي ) ( * )

ستعربني واملستشرقني .ينظر : ا=ومرت باملغرب انتقلت إليه اخلالفة بعد وفاة ابن ت
ُ
الزركلي ،خري ،العالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من املغرب وامل

 .170م(ص2002، 2ط،بريوت: دار العلم للماليني )،الدين 

دار بريوت : )البجاوي  علي حممد  قيقحته (، 739صفي الدين، عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي )م  على أمساء األمكنة والبقاع،  االطالعمراصد  (52)

: دار بريوت)الرومي البغدادي،  احلموي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلمويمعجم البلدان، وانظر:  ،1/288 (،م1954املعرفة، 

  .74، وانظر: وثائق املرابطني واملوحدين، ص1/69 (،صادر، بدون تاريخ
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 : انضمام قبيلة المصامدة لدعوة ابن تومرت.المبحث السابع 

 حيث من طارهاوأق مبمالكها النازلون هبا القائمون بأمر مرهون بقائها فرتة وطول الدول تساعا عظم نإ خلدون ابن يرى

 سميتهمت أصل ماأ ،الرببر من الربانس إيل نسبها يف ترجع اليت و (26)املصامدة قبيلة مع احلال كان  وهكذا ،الكثرة و القلة

  أمم بأهنم ووصفوا  املغرب سكان من األكرب النسبة يشكلون كانوا  وقد برنس، بن مصمود األعلى جدهم إيل فتعود

 اختاذ و ستقراراال حبياة يتميزون  كانوا  وقد ،درن وأهل وغمرة برغواطة بطوهنم ،ومن خالقهم إال أحد حيصيهم ال كثرية

غزو  أي ضد هاعلي مدافعني بأرضهم ارتباطاً  أكثر وكانوا والقصور املباين تشييد على عملوا كما،واحلصون املعاقل

 (27).أجنيب

 لسهولا ومجيع األطلس جلنوب املواجهة اجلهة و دكالة فشمل ،العبيد وادي ىلإ ةححا يف امتداداهم جمال كان  قد و

 تامسنا وخاصة املواطن هذه كانت، وقد  مراكش وناحية وجزولة وسوس حاحة : هي أقاليم أربعة تشملاليت   ،اجملاورة

يتجانسوا مل من أقحاح الرببر الذين اعتربوا  ، وقداملتكررة للغزوات عرضة جعلها مما املغربية البالد أغىن و أخصب من

 (28)مع غريهم إال نادراً.

 وال بأمره أمتروني له قوياً  سنداً  صبحواأ و ،به والتحموا حوله املصامدة لتفا حىت دعوته تومرت بن حممد بدأ أن وما

  (29).تأخري أو ابطأ دون لفعل ابنه أو أخيه أو أبيه بقتل أحدهم أمر أن ذلك بلغ لو حىت ،أمر يف يعصونه

                                                           
 .181_180املقدمة، ص  (62)

 1145_1056ه /   540_480املغرب واألندلس يف عصر املرابطني دراسة اجتماعية واقتصادية ) وانظر: ،6/275ن املبتدأ واخلرب، وديواالعرب  (72)

 .18_17ص (،م2009جلزائر: جامعة اجلزائر، )ارسالة دكتوراه غري منشورة، الذيب، عيسى، بن م(، 

 ،32ص ،(بريوت: دار الطليعة، بدون تاريخ)بوتشيش، إبراهيم القادري، للمغرب واألندلس خالل عصر املرابطني،  االجتماعيمباحث يف التاريخ  (82)

 .1/371 (،م1968الرباط: املطبعة امللكية، ) نصور، عبد الوهاب،بن ماقبائل املغرب، وانظر: 

وانظر: ، 33_32صم(،1928،)باريس :ترمجة اليف بروفنسال نهاجيلصا بن على البيذق، أيب بكرأخبار املهدي بن تومرت وابتدأ دولة املوحدين ، (92)

 .259صاملعجب ،، 148ص ،نظم اجلمان 
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 قبائل افةك  على ينطبق ال االمر نإ أال ،وسندها الدولة علد صبحواأ و املوحدين دولة يف عظيمة مكانة فاكتسبوا

 يف وسارعت تجابتاس اليت القبائل تومرت ابن خص فقد ،املوحدين عهد يف املكانة بنفس مجيعها تكن فلم ،املصامدة

 .متكنها وقبل انطالقها بداية منذ دعوته ىلإ االنلواء

والذين  ب أهل السابقةقمراكش و أطلق عليهم لمدينة  فتح  وتهدع ىلإالتمكن  وعالمة ذلك يف الفارق جعلقد و  

 يملراكشاامة يف كافة وظائف الدولة وقد حددهم كما تقلدوا العديد من املناصب اهل  ،متتعوا مع ابنائهم مبكانه مرموقة

    (30).رون بأمرهماملصامدة رعية يأمت يف مثانية من قبائل وأعتربهم اجلند واألعوان واألنصار ومن سواهم من باقي الرببر و

امسها الرببري أرغن، وهي قبيلة إمام املوحدين ابن تومرت، حظيت مبكانة كبرية النتساب اإلمام  قبيلة هرغة: .1

ريها من القبائل إال أهنا كانت من أشد القبائل بالء يف القيام بدعوته، كان وعلى الرغم من قلة عددها مقارنة بغإليها، 

ون والذي يلي جملس العشرة من حيث األمهية يف النظر يف شؤ  مسني موطنها جببل درن، شكل بعض أفرادها جملس اخل

  (31)الدولة.

تنسب جلدهم هنتات، ويدعى ينيت بلسان املصامدة، وقد كانوا ينقسمون إىل تسع بطون،  :قبيلة هنتاتة .2

وكانت تسكن  (32)"ويف بعلها رياسة وشرف يف الدهر القدمي"، وأكثرها مجعاً  وصفت بأهنا من أعظم قبائل املصامدة

 (33)اجلبال الشاخمة الواقعة خلف مراكش.

                                                           
 .302_301صاحللارة اإلسالمية يف املغرب واالندلس ،وانظر: ،424_423ص،نظم اجلمان (03)

قبائل  ، 21ص املغرب واالندلس يف عصر املرابطني ، ، 423، صاحللارة اإلسالمية يف املغرب واالندلس ،وانظر :6/301ديوان املبتدأ واخلرب،  العرب  (13)

 .1/326،، املغرب 

 املغرب واالندلس يف عصر املرابطني، 30ص،مباحث يف التاريخ االجتماعي للمغرب واالندلس خالل عصر املرابطني ، وانظر: 423، صاملعجب  (23)

 .21ص،

-ه594)،عبدامللك بن صاحب الصالة ندلس يف عهد املوحدين ،ااملن باإلمامة تاريخ املغرب واال. وانظر: 37ص، خبار املهدي بن تومرت ا (33)

 .199(،صم1964ار الغرب اإلسالمي ،،) بريوت :دحتقيق عبداهلادي التازي م(،1198
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بن حيي من العشرة املقربني من ابن تومرت، وكان فيهم أعلاء من  هنتاتة يدعى الشيخ أبو حفص عمروكان زعيم 

حلكم إال بعد االذي مل يتمكن من الوصول إىل و جملس اخلمسني، وقد استمرت مكانتهم يف عهد عبد املؤمن بن علي، 

ا مع ابناء عبد و أن سانده أبو حفص، فكان مبثابة الرجل الثاين يف الدولة، وأصبحت ذات املنزلة ألبنائه من بعده، فكان

  (34)وإقامة الدولة احلفصية بعد سقوط دولة املوحدين. بأفريقيةاملؤمن رؤساء وأشراف حىت متكنوا من االستقالل 

هي جمموعة من قبائل شىت، استقرت يف هذا الوضع فنسبت إليه وصار جيمعها اسم هذا املوضوع،  تينملل: .3

لاهنا لدعوة ابن تومرت وإقامة املهدي بينهم، فاختذ مسكنه وتتكون من إحدى عشر بطنا، وتكمن أمهيتها يف احت

ومسجده هبا، ومنها انطلقت دعوته فاكتسبت مكانة مرموقة بني سائر قبائل املصامدة، وقد ضم جملس اخلمسني عددا 

   (35)منهم.

ئل اتقع مواطنها يف مشال وادي سوس، قيل بأهنا تتكون من عشرون بطنا، وعرفت بأهنا من القب جنفيسة: .4

 ( 36).املنيعة، وضم جملس اخلمسني عددا من أفرادها

 ، وكانت تتبع هنتاتة لقرب مواطنها منها وكانت تشمل ستة وأربعونعند املراكشي جدميوه ورد ذكرهاكدميوه:  .5

  (37)بطنا منقسمة إىل كدميوه اجلبل وكدميوه الفحص، وكان هلا أفرادا يف جملس اخلمسني.

األطلس الكبري إىل اجلنوب الشرقي من مراكش على حافيت وادي وريكة احلامل  تقع مواطنها يف جبال وريكة: .6

 (38)ألمسها.

                                                           
، مغرب واالندلس خالل عصر املرابطني مباحث يف التاريخ االجتماعي لل . وانظر:2/29مؤنس، حسني موسوعة تاريخ املغرب واالندلس ،   (43)

 .403ص

 .1/325،.وأنظر: قبائل املغرب 423، صاملعجب  (53)

 .1/325،قبائل املغرب وأنظر:،423ص، املعجب (63)

 .199،صاملن باإلمامة ( 73)

 .1/327قبائل املغرب ،  (83)
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وقد اعتربهم ابن  39كانت هلم مكانة عظيمة بسبب كثرهتم وكانت جبال درن مناطق حدودهم، هسكورة: .7

حروب دارت وما كان من ليسوا من أهل السابقة، ملخالفتهم لإلمام أول األمر وعدم الدخول يف طاعته،  خلدون

  (40)بينهم.

مل تكن  ، (41)ا قدميا بعطفورة وأبناءهم زناتهالبرت، عرفو وهي ال تنتمي إىل الصامدة، وإمنا من الرببر كومية:  .8

فيهم رياسة من قدمي أو حديث" وكانوا أصحاب فالحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبتعون فيها اللنب واحلطب وسوى 

     (42)ذلك من سقط املتاع".

أن أحواهلم تبدلت بعد قيام اخلليفة عبد املؤمن بن علي _الذي كان ينتمي إليهم _ بنقلهم من املغرب األوسط إىل  إال

نية بالدعوة الدي القبليةالعصبية  اقرتنتوبذلك  (43)خدمة خلفاء املوحدين. فقاموا على املغرب األقصى، ومتكينهم فيه 

صامدة مع دعوة ابن تومرت فلبست الدعوة ودافعت دوهنا وقدمت من امل نما كاوهذا  شيءفاصبح اليقف يف وجهها 

 الكثري من التلحيات يف سبيلها .

 : األسس التي قامت عليها دعوته.المبحث الثامن 

 دعاء العصمة.ية واو إعالن فكرة المهد اوال :

و  ائل يف األصولرسعدة   على تأليف بل عمل فحسب   مل يقتصر ابن تومرت يف دعوته على ثورة دينية وسياسية

فعمل على تأليف عقيدة ألتباعه والذين أطلق  (44)السياسة، لتكون دعوته أوضح يف النفوس وأبقى يف التاريخ، الفقه و

                                                           
 .22ص املغرب واالندلس يف عصر املرابطني ،304ص،دلساحللارة اإلسالمية يف املغرب واالن. وانظر: 6/371العرب وديوان املبتدأ واخلرب،  ( 93)

  .6/271، العرب وديوان املبتدأ واخلرب  (04)

 . 6/195، العرب وديوان املبتدأ واخلرب   (14)

 . 423ب، عجامل ( 24)

  .305ص ،احللارة اإلسالمية يف املغرب واالندلس  (34)

 .7ص (،م2007جلزائر: وزارة الثقافة، )ا طاليب، عمارحممد بن تومرت،  بما يطلأعز   (44)
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كما عمل   ب،عرفت باسم أعز ما يطلالرببري  م بلساهن -يف ما بعد صبح امسا للدولةوالذي سي-عليهم اسم املوحدين 

 (45)عربية والرببرية.على تأليف العديد من الكتب بال

وبعد أن استوثق له األمر أدعى أنه املهدي املنتظر املعصوم، وتلك كانت من بني األفكار السياسية اليت تبناها وبين 

كان منهم إال ميف كسب أنصار لدعوته وضمان والئهم الدائم له، ف عليها مشروعه اإلصالحي واليت كان هلا دورا كبرياً 

  (46).يعه طاعة عمياءتط من املصامدة ةالطاعة وأصبحت سلطته إلزامية مطلقة بني مجاعته الكبري أن بايعوه على السمع و 

 الحملة الدعائية.ثانيا  :

 بعث الثقة في النفس. .أ

على  مستنداً ق، بأهنم على حعميقا ً  عمل ابن تومرت على ترسيخ مبادئ عميقة يف نفوس اتباعه وغرس فيهم إمياناً 

ا احلق عن طائفة تقوم يف أخر الزمان يف بالد املغرب يقام هبأحاديث ادعى نسبها لرسول اهلل _عليه الصالة والسالم_ 

 (47)ملقاتلة أعدائهم من املرابطني. قوياً  يف البالد، فكان ذلك دافعاً 

 

 

 

 

                                                           
 .38_37ص،عالقات املوحدين باملمالك النصرانية  ، 141، املعجب، ص81ص،نظم اجلمان انظر: =منها كتاب التوحيد ومساه باملرشدة، والقواعد واإلمامة، وموطأ املهدي،  ( 54)

Look: mohammed taumertet, Goldziher Ignaz   ,  ia theologiede Itslam dans ienord de ia afriaue au 

xiesiecie, siecie, alger, 1903, p8. 

 ، 114ص،املهدي بن تومرت  ، وانظر: 141املعجب، ص (64)

Look: govering the empire prorincial adminis tration in the almohad  ,  pascal buresi and hicham elaaaoui, 

caliphate 1224_1269, p33. 

 .119ص ،املهدي بن تومرت  ( 74)
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 التحريض على المراببين. .ب

إشارة  ، وخاصة بعد أن أطلق على أصحابه لقب املوحدين،الطعن يف املرابطني وبيان أهنم أهل باطلب بدأ ابن تومرت 

ن ال ر كل مفباجملسمني، واعتبار جهادهم واجب وك  ني، كما قام بنعت املرابطني ليسوا مبسلم  قوية إىل أن غريهم كفاراً 

  (48).يؤمن مبهدويته واستحل دمه وماله

 

 عناصر الدعوة. ثالثا :

فعمل على  ،متباع ويعمل على مراقبتهاأل حيصر هؤالء تنظيميضرورة انشاء جهاز  أدرك ابن تومرت هكثر اتباعن  أبعد 

 ،وسلم هاهلل علي ل صلىعهد الرسو  يفأشبه باجلماعة االسالمية االوىل  وعسكرياً  دينياً  تنظيماوتنظيمهم مهم يستق

 ولدعوة جابة سرعة االستيكون باملهاجرين واألنصار حسب أولوياهتم من حيت  فقسم اصحابه اىل طبقتني أشبه ما

  (49).عشر طبقة كانت تتكون من ثالثة  واليت اإلخالص،

 ،بة املهاجرينوبأنه املهدي املنتظر وهم مبثا ،وآمن بهبايعته مبوهم أول من قام  ،وائل هم طبقة العشرةحابه األأصفكان 

 تباعابقات الط بقية تأى مث ،ية من اتباعهاملرتبة الثان يف وهى تأيت" اخلمسني  قة "نصار فعرفت طبقتهم باسم طبا األأم

 (50).ر او حلرفس يف  هال تتعدا ،عن غريها ً خمتلفا دوراً كان لكل منها   واليت أدوراهاحسب 

 املشورة، وأهل اخلمسني والسبعني واحلفاظ والطلبة و اخلدمة، وأهل اجلماعة للتفاوض و لالمتهانفجعل أهل الدار "

، وهكذا استطاع إنشاء أجهزة تتماشى مع احتياجات دولته  (51)"القبائل ملدافعة العدو التلقي، وسائر حلمل العلم و

                                                           
 .39، صاملصامدة  العصبية وانتماء الشخص ايل قبائل وانظر :رابطة، 10ص،بني املرابطني واملوحدين  (84)

  .89_2/88، موسوعة تاريخ املغرب واالندلس ،، وانظر:116صاملهدي بن تومرت ،  (94)

 .141املعجب، ص (05)

 .57م(، ص1898تونس: املطبعة العمومية للنشر،  ) حممد بن عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل بن سعيد ، بن اخلطيب،ا رقم احللل يف نظم الدول، (15)
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تعميقها، وجهاز  وو جهاز تربوي حلفظ املبادئ الثة من جهاز سياسي يقرر مصريها الناشئة وتليب مطالبها األساسية الث

 (52)وامتدادها.  حلماية اجلماعة الناشئة ويساعد على قيامهاحريب

 : مشروعه الحربي. تاسعالمبحث ال

 إقامة دولته، يف بعد أن قطع ابن تومرت بأصحابه مرحلة التكوين و التنظيم، وأصبح معه من الرجال ما يعتمد عليه

عمل على إرسال البعوث والرسائل إىل املرابطني من أجل إقناعهم للدخول يف دعوته، إال أن حماوالته باءت بالفشل، 

نهم كان ابن من الزمن، مشلت عدة مواقع بي دحاً مما دعاه إىل القيام مبشروعه احلريب فدارت رحى احلرب بني الطرفني ر  

نها، كما تعرض يف كثري من األحيان لإلصابة فيها، كل ذلك بغية بث روح املقاومة تومرت على رأس تسع معارك م

   (53)ورفع املعنويات يف صفوف مقاتليه.

ين فيها املوحدين هبزمية نكراء،  م (، واليت مُ 1130ه _  524ة سنة )ملعارك الدائرة بينهما معركة البحري وكان أشهر ا

العزائم  م وفنجده استمر يف شحذ اهلم ،ف منهن أصحابه إال أهنا مل تلعكانت تأيت عليهم وقتل فيها مجع عظيم م

ر اورفع الروح املعنوية جليوشه، واصفا األمر بالفجر بتقدمه الُفجر الكاذب ومن بعده ينبلج الصبح ويستعلى اللوء، واعتب

هتم ضد جيشه وتواصل محالعلى دين اهلل ومظهرون لسنته، مما أدى إىل رفع معنويات  نذابو ، ألهنم قتالهم شهداء

 (54)أعدائهم من املرابطني.

وقد استمر ابن تومرت على هنجه الدعوي حىت قبل وفاته، فنجده خيطب يف أتباعه حبثهم على الصرب والثبات ضارباً 

بسرية الرسول الكرمي _صلى اهلل عليه و سلم_ والصحابة من بعده _ رضى اهلل عنهم_ مثاال يف ذلك ويعدهم بالنصر 

 ؤزر على أعدائهم املرابطني، والذي لن يكون إال باجتماع كلمتهم على رجل واحد وهو عبد املؤمن بن علي.امل

                                                           
 .117ص،املهدي بن تومرت  (25)

 .123، 76، صأخبار املهدي بن تومرت (  35)

 .13ص،بني املرابطني واملوحدين . وانظر: 57، ص بار املهدي بن تومرت خأ (45)
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م ( بعد أن وضع أسس الدولة وأحكم أمورها ووضع كافة 1130ه _  524بن تومرت سنة ) توىف حممد  وهكذا

 (55)عبد املؤمن بن على ويستكمل باقي مسريته، وينتقل من مرحلة الدعوة إىل مرحلة الدولة والتأسيس. ليمليتدابريها 

 .ةـــــاتمـــــالخ

 يف هذه الدراسة توصل الباحث للنتائج التالية: مما تقدم

هلا استطاع ال. العصبية الدينية عامل مهم وأساسي يف قيام الدول، وتعترب دولة املوحدين منوذجا لذلك، فمن خ 1

الداعية ابن تومرت إذابة كافة الفوارق واخلالفات وتوحيد الصف وتوجيه كافة القدرات يف سبيل الوصول إىل مطامعه 

 السياسية واليت متخلت عن قيام دولة املوحدين فيما بعد.

ومتكنها، فاجتماع  دولةال الدينية مع العصبية القبلية املتمثلة يف قبيلة مصمودة، ساعد على قيام. اندماج العصبية  2

يف اإلطاحة بأعدائهم املرابطني، وإقامة دولتهم خاصة بعد أن ناضلت هذه القبيلة  قوياً  كان عامالً   الدين مع القبيلة 

 من أجل نشر فكر ابن تومرت ونصرته، وبذلت كافة إمكانياهتا لذلك.

ه إضافة إىل لناس دعوته من خالل زهده وعلمه ونسبيف تقبل ا. التأثري الديين لشخصية ابن تومرت كان له انعكاسه  3

يف جناح  ا كبرياً دورً مة العص وادعاءيف دولة املرابطني بقوة وحزم، كما كان لفكرة املهدية  املتفشيةحماربته ملظاهر الفساد 

 دعوته وكثرة أنصاره.

اص ألشخهبا ابن تومرت، واختياره لل على مدى الذكاء والفطنة اليت كان يتمتع . التنظيم الديين والسياسي د    4

 يف جناح دعوته. واألماكن املناسبة سببا رئيساً 

   

 

                                                           
 .15_14صبني املرابطني واملوحدين ،  ( 55)
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 ع.ــــــادر والمراجــــــــالمص فهرس

ري الدين، لزركلي، خاالعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من املغرب واملستعربني واملستشرقني، ا    .1

 .م2002، 15بريوت: دار العلم للماليني، ط

_  1116ه / 546_  510رابطني ومستهل املوحدين ) عصر الطوائف الثاين(، )امل األندلس يف هناية    .2

 .م1988بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ، ت عبد اللطيفم(، دندش، عصم 1151

ن عبد اهلل ابن أيب زرع، علي باألنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس،     .3

 م.1972الرباط: صور للطباعة والوراقة، ،الفاسي 

ة: بروفنسال هاجي ترمجبن على الصن أخبار املهدي بن تومرت وابتداء دولة املوحدين، البيذق، أيب بكر     .4

 .2007 الثقافة، وزارة: اجلزائر عمار، طاليب، تومرت، بن حممد يطلب ما أعز اليف، باريس

 من عاصرهم منو  والرببر والعجم العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب املسمى خلدون ابن تاريخ      .5

 حلواشيا ووضع املنت ضبط زكار، سهيل: ،مراجعة حممد بن الرمحن عبد خلدون، ابن األكرب، السلطان ذوي

 . م2006 ، الفكر دار: ،بريوت شحادة خليل واهلوامش

 حممد اهلل عبد أيب الدين مشس الذهيب، ،(ه 550_  ه 501) واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ    .6

 .م2003 اإلسالمي، املغرب دار: بريوت معروف، عواد بشار: حتقيق ،(م1374_ ه 748) أمحد بن

 الغرب دار :بريوت معروف، عواد بشار: حتقيق عيسى، بن حممد  عيسى أبو ،الرتمذي، الكبري اجلامع     .7

 .م1996 اإلسالمي،

: قاهرةال  حسن، علي حسن، ،"واملوحدين املرابطني عصر"  واألندلس املغرب يف اإلسالمية احللارة      .8

 م1980 اخلاجني، مكتبة
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 عصر" الثالث مالقس واألندلس املغرب يف واملوحدين املرابطني عصر الثالث العصر األندلس يف اإلسالم دولة .9

 .م2،1990،ط اخلاجني مكتبة: ،القاهرة عبداهلل ،حممد ،عنان" املوحدين دولة وبداية املرابطني

: تونس ، سعيد، بن اهلل عبد بن سعيد بن اهلل عبد بن حممد اخلطيب، ابن الدول، نظم يف احللل رقم .10

 .م1898 للنشر، العمومية املطبعة

 ماجستري رسالة ،الشيخ عدة، ،"منوذجاً  املرابطية" اإلسالمية الدول وأفول قيام يف دورها الدينية العصبية .11

 .م2012، وهران جامعة: ،اجلزائر منشورة غري

 دار: لس،ناب ،هشام رميلة ،أبو األندلس يف اإلسالمية والدول النصرانية باملمالك املوحدين عالقات .12

 .م1984 الفرقان

 عابد، مدحم اجلابري، اإلسالمي، التاريخ يف خلدونية نظرية معامل والدولة العصبية خلدون ابن فكر .13

 . م1992 العربية، الوحدة دراسات مركز: بريوت

 .م1968، امللكية املطبعة: ،الرباط ، الوهاب ،عبد منصور ،ابن املغرب قبائل .14

 القادري اهيمإبر  بوتشيش،  املرابطني عصر خالل واألندلس للمغرب االجتماعي التاريخ يف مباحث .15

 .تاريخ ،بدون الطليعة دار: ،بريوت

 م) ديالبغدا احلق عبد بن املؤمن عبد الدين، ،صفي والبقاع  األمكنة أمساء على االطالع مراصد .16

 .م1954 املعرفة، دار: بريوت البجاوي، حممد علي: حتقيق ،( ه739

 لبغداديا الرومي احلموي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أيب الدين شهاب احلموي، البلدان، معجم .17

 .تاريخ بدون صادر، دار: ،بريوت

 واعتىن شرحه : بريوت ، علي بن الواحد عبد حممد أيب ،املراكشي، املغرب أخبار تلخيص يف املعجب .18

 .م2006 العصرية، املكتبة اهلواري، الدين صالح: به



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 104 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

( م1145-1056/ه540-480) واقتصادية اجتماعية دراسة املرابطني عصر يف واألندلس املغرب .19

 .م2009، اجلزائر جامعة: ،اجلزائر  منشورة غري  دكتوراه ،رسالة ،عيسى الذيب ،بن

 .م2004 ، الرشاد دار: مكان بدون ،حسني مؤنس واألندلس، املغرب تاريخ معامل .20

 .تاريخ ،بدون الشرقية املطبعة: مكان ،بدون حممد بن ،عبدالرمحن خلدون ابن ، املقدمة .21

-ه594)،عبدامللك، الصالة صاحب ابن ، املوحدين عهد يف واالندلس املغرب تاريخ باإلمامة املن .22

 .م1964، اإلسالمي الغرب ،دار التازي عبداهلادي حتقيق: بريوت ،(م1198

 ،( م 1129_ه 524) املتوىف السويسي، املغريب اهلل عبد بن حممد اهلل عبد أبو تومرت بن املهدي .23

 اإلسالمي، الغرب دار: القاهرة اجمليد، عبد النجار، باملغرب، وأثره واالجتماعية الفكرية وثورته وآراؤه حياته

 .م1982

 الدينية، افةالثق مكتبة: القاهرة حسني، مؤنس، وتراث، وحلارة وتاريخ فكر األندلس تاريخ موسوعة .24

 .م1996

 بن ليع بن حسن حممد أبو املراكشي، القطان ابن الزمان، أخبار من سلف ما لرتتيب اجلمان نظم .25

 .م1990 اإلسالمي، الغرب دار: مكان بدون مكي، علي حممود: حتقيق الكتامي، امللك عبد بن حممد

: القاهرة ، ؤنسم حسني: ،حتقيق على بن عبدالواحد حممد أيب ، ،املراكشي واملوحدين املرابطني وثائق .26

 .م1997، الدينية الثقافة مكتبة منشورات

 بكر يبأ بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو خلكان، ابن الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .27

 .تاريخ بدون صادر، دار: بريوت عباس، إحسان: حتقيق ،( ه681_608)

 .العلمية واملقاالت اجملالت .28

  م2018 مكان، بدون اإلسالم، قصة راغب، السرجاين، واملوحدين، املرابطني بني .29



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 105 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 العلمية اجمللة فاضل، حممد الاليف، ،(التجديد وشروط النظرية املبادئ) اإلسالمي الديين اخلطاب .30

 .م2005: بريوت السادس، العدد والبحوث، لإلفتاء األورويب للمجلس

 العدد األوسط، الشرق حلمي، حممد الوهاب، عبد ،"املوحدين دولة مؤسس" تومرت بن املهدي .31

 .م2011 مكان، بدون ،2019

 املؤرخ ارخيية،الت كان  واعظ، نويوة، ، املصامدة قبائل إىل الشخص وانتماء العصبية رابطة واعظ، نويوة، .32

 .م2011: بدون عشر، احلادي العدد الرابعة، السنة الصغري،

 : األجنبية المراجع .33

34.  _mohammed taumertet, Goldziher Ignaz,  ia theologiede 

Itslam dans ienord de ia afriaue au xiesiecie, siecie, alger, 1903. 

35.  _govering the empire prorincial adminis tration in the almohad 

,pascal buresi and hicham elaaaoui, caliphate 1224_1269. 

 م1928: بدون مكان،  .36

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 106 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 


