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 مقدمة: 

   المغرب    إن  
 
  ف   السلف  عقيدة  على   السادس   القرن   أوائل  غاية   إلى   كان  اإلسالمي

  فلم  ة، األم    على  عقائدها   فرض    حاولت  وخارجية   ة رافضي    دول    قيام   رغم   ؛األعم    الغالب 

  ف   -السلف  عقيدة  هي  التي-  عقيدته  وعلى   ، الفروع  ف  مالك   مذهب  على  الناس  يزل

  إلى  انتسب  أو   شاذة    آراء    تبن ى  من  وجود  من  يمنع   لم   الغالب    الوضع    وهذا  األصول،

  لم   الوضع  هذا  إن    ثم  .ا جد    محدود  نطاق  ف  بقي  ذلك  لكن    مرضية،  غير    وفرق    طوائف  

  ثم   بالمرابطين   أطاحت   التي   دينالموح    دولة  قيام  بعد   عقب  على  ا رأس    انقلب  أن    يلبث

  العقيدة   هي  والغالبة   للدولة  الرسمية    العقيدة  صارت  حيث  ين؛والزيري    اديينالحم  

  وأمكنة   أزمنة   ف   قليلون  أنصار  إال  لها  يبق    ولم  السلفية   العقيدة  وتراجعت   األشعرية، 

  إلى  يحتاج  الحقبة هذه ف خونالمؤر   به  د شه   الذي السريع  ل  التحو   هذا   وإن   بعدها، مختلفة

  الدعاية   مضامين  إلى  بالرجوع  وذلك  صاحبته،   التي  والعوامل  دتهأي    التي  أسبابه  عن   كشف  

   .المرابطين دولة أسقطت  التي  ديةالموح  

  كتبها   التي  ديةالموح    للدولة  ةالتأسيسي    النصوص  قراءة  وجل  عز  المولى  لي  ريس    ولقد

معت  والتي  تومرت،  بن  محمد    علمية دراسة    أنجز  أن   لي   فعن    ،"يطلب  ما  أعز"  كتاب  ف  ج 

  ،"السلفية   المرابطين  دولة  ضد    ديةالموح    الدعاية"  :عنواهنا  يكون  ،األسباب   هذه  ف  ثتبح  

ض   كان  التي  الدعاية  ركائز  بإبراز  فيها  وأقوم   المرابطين،  على  للثورة  القبائل  هبا  يحر 

  التأسيس  عصر  ف  تبك    مصدر    على  العتمادها  وذلك  ؛اجد    ةمهم    الدراسة  هذه  أن    وأحسب

  نقلها   التي  األخبار  على  ام  ك  ح    يكون  بأن   جدير  المصدر  وهذا  إليها؛  الداعي  دي  وب    للدولة،

  ومن   ا،تفنيد    أو  اوتأييد    ا،نفي    أو  ات  إثبا  دينالموح    حق    ف  صدرتأ    التي   واألحكام    المؤرخون

  التي   تومرت  ابن  عقائد  يتقبل  لم  من  كل    دماء  واستباحة  للمخالفين  التكفير  قضية    ذلك

  األخبار   متواترات    ف  ك يشك    من   المعاصرين  ف   ظهر   وقد  الموحدين،  دولة   دستور    جعلها 

  التعامل "  قبيل  من  ويجعله   ، الدماء  سفك  من  ن ويهو    ،"العداء  هوى "  أثر  من  أهنا  على
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  استحالل  من  يتبعه  وما  بالتكفير  القاضي  العقدي  التأصيل  قبيل  من   ال  ،"رت  المتو    االنفعالي

 . (1) للدماء

مت  وقد   المرابطية   الدولة  بعقيدة  متعلق  ام منه  األول  :مطلبين  إلى  الدراسة   هذه  قس 

  مقاصد  لفهم  ضروري   مدخل  وهو  ، "يطلب  ما  أعز"  وكتابه   تومرت   بابن  والتعريف

  عن   لنقف   ؛ المرابطين  ضد    الموحدية   الدعاية   ركائز  إبراز  فيه   الثان   والمطلب  الدراسة،

 . الشامل العقدي   االنقالب  ذلك أسرار

   المنهج   انتهجت  الدراسة   هذه  أهداف  ولتحقيق
 
  يتعلق   فيما  وخاصة  ا، أساس    التحليلي

  وذلك   -االسرتدادي  أو -  التوثيقي  بالمنهج  استعنت  أن   كما   تومرت،  ابن   نصوص  بقراءة

  يهدي  وهو  القصد وراء من اهللو األول، المطلب نها تضم   التي التاريخية  باألمور قيتعل   فيما

 السبيل. 

 :يطلب ما أعز  وكتابه  تومرت بابن والتعريف المرابطية الدولة عقيدة: األول  المطلب

  تقديم   من  بد    ال  المرابطين  ضد    الموحدية  الدعاية  عناصر  بيان  ف  الخوض  قبل

ن  مقدمات  دين،   قبل  المغرب  ف  العقدي    للوضع   اعام    اتصوير    تتضم  ا   الموح  ن أيض    وتتضم 

  المغرب،   ف  األشعرية  وناشر  الموحدية  الدعوة  صاحب  تومرت  ابن   بشخص  اموجز    اتعريف  

 إليه.  نسبته  تصحيح مع  ومحتوياته "يطلب ما أعز" بكتابه  اوتعريف  

 : المرابطية  الدولة عقيدة: األول  الفرع

   المغرب  كان
 
  السادس   القرن   منتصف  إلى  الخامس  القرن  منتصف  من  اإلسالمي

  المغرب  ف  ادية الحم    والدولة  األدنى،  المغرب  ف  ة يري  الز    الدولة  :دول  ثالث   إلى  ا م  مقس  

  ظل    ف  ةاألم    عقيدة  وكانت  واألندلس،  األقصى  المغرب  ف  المرابطية  والدولة  األوسط،

 

(1 )  ( النجار  المجيد  لعبد  تومرت  ابن  المهدي  حركة  ف  اإلصالح  المعهد  135،  131ص:  تجربة   )

 . م1995-هـ 1415،  2العالي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا، ط
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ا   ،محضة    ة  سلفي    الدول   هذه   الصنهاجية   الدولة   فأصلهما  والحمادية   ة ي  ير  الز    الدولتان   فأم 

ا   ،(1) السلف  عقيدة    وبعثت  ، مالك  فقه    وفرضت  العبيديين،   على   انقلبت  التي   دولة   وأم 

   أساس   على  قامت  فدولة   المرابطين
 
  على   كانوا  الذين   بالفقهاء  ذكرها   ارتبط  وقد  ، ديني

  أن    باعتبار  بالبحث  المرابطين  دولة  وسنخص    ا.وفروع    وأصوال    ا وفقه    عقيدة    مالك  مذهب

ع  أن  قبل  أوال،   وواجهتهم  المرابطين   أرض  على  قامت  دينالموح    دولة   ذلك  بعد  تتوس 

   اإلسالمي.  المغرب  كل   لتشمل اشرق  

ل ه  شيء  أو  رفت  قد  المرابطين  دولة  أن  هو    المقام  هذا  ف  به  ننو    بدولة   التاريخ  ف  ع 

  إليهم  يرجعون  الخلفاء  كان  حيث  لهم؛  أعطيت  التي  العالية  المكانة  ذلك  وسبب  الفقهاء،

  )ت:   تاشفين  بن  يوسف  فهذا  الخاصة،  شؤوهنم  ف  وحتى  ،والقضاء  السياسة   أمور  ف

ل  كان":  بأنه   وصف  (هـ500   ويأخذ   إليهم،  األمور  ويصرف  ،العلماء  ويعظ م  الفقهاء  يفض 

  فقد   بعده؛  الخليفة  يوسف  بن  علي  ابنه  وكذلك   ،(2) "بفتياهم  نفسه  على  ويقضي  برأيهم،  فيها 

  ف   وكذا  العدل،  وإقامة  الحدود  على  والقيام  والقناعة  النزاهة  ف   والده   منهاج  على  سار

  ال   وكان  والدين،  الفقه  ألهل  إيثاره  واشتد  ":  المراكشي   يقول  وفيه   العلماء،  شأن  تعظيم

ا  يقطع ا  ى ول    إذا  فكان   الفقهاء؛   مشاورة  دون  مملكته  جميع  ف   أمر    فيما   كان   قضاته  من   أحد 

ا  يقطع  أال  إليه  يعهد   أربعة   بمحضر  إال  كبير  وال  األمور  من  صغير  ف  حكومة  يبت    وال  أمر 

ا   أيامه   ف  الفقهاء   فبلغ  الفقهاء،  من ا   مبلغ    فتح   من   األول  الصدر   ف   همثل    يبلغوا   لم   عظيم 

 . (3) "األندلس

 

لمبارك    ( 1) والحديث،  القديم  ف  الجزائر  بالجزائر،تاريخ  للكتاب  الوطني ة  المؤسسة    الميلي، 

 . م 1986  -هـ1406

(2 )  ( عذارى  البن  المغرب  الغرب    : تحقيق  ، (38/  3البيان  دار  بشار،  ومحمود  معروف  عواد  بشار 

 . هـ1434،  1اإلسالمي، ط

)ص:    ( 3) المغرب  أخبار  تلخيص  ف  المكتبة    : تحقيق  ، ( 130المعجب  الهواري،  الدين  صالح 
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  يكن   ولم  والعقيدة،  الفقه  ف  اهلل  رحمه  مالك  مذهب  على  كانوا  الفقهاء  وهؤالء

  الدراسية   المقررات  بعض   ف   ذلك  ىتجل    وقد   زمنهم،   ف   حدث   قد   مين ل  الع    بين   االنفصال 

  المقررات   تلك  أشهر  ومن   العقائد،   ف   مات  مقد    ن تتضم    كانت  التي  عندهم،  المعتمدة

  ا منهجي    ا وتوجيه    سلفية،   عقدية   مة مقد    حوت   وقد  ،القيروان  زيد   أبي   البن  "الرسالة "

  المراء    وت رك  ":  فقال   الدين  ف  المتكلمين  قائطر  سلوك  عن  صاحبها  فيها  هنى  حيث  ا،سلفي  

ال   د  ين،  ف   والج  ه    ما  وت رك    الد  ث  د  ث ون    أ ح  د  ح    والدولة -  الفقهاء  هؤالء   عقيدة    فإن  ومنه  ،(1) "الم 

  وغيرها  والصحابة  والقدر  والصفات  اإليمان  ف   سلفية  عقيدة  كانت  -لهم  ا تبع    المرابطية 

  القرآن   على  د المعتم    السلف  منهج  كان  عندهم   التلقي   منهج   أن    كما  ، العقدية  القضايا   من 

   والجدل  الكالم   على  المبني   الخلف   منهج  ال  األمة،  سلف   وفهم   والسنة
 
  ، العقلي

  ينافرون   ،السلف  طريقة  على":  الذهبي  قال  كما  كانوا  اعموم    المغرب  وأهل  فالمرابطون

 .(2) "وأهله الكالم

  كما   ؛شك    غير  من   والتنزيه  اإلثبات  مذهب   وجدناه  الصفات  ف   مذهبهم  ف   دق قنا  وإذا

  ف  اختالفهم   مع   هذا   ا، أيض    خين المؤر    كتابات   عليه   وتواطأت  علمائهم،   نصوص   عليه   تدل  

ع  قالف  هاهتم،توج    حسب  المذهب  هذا  توصيف م  بن  الي س  ى":  (هـ 575  )ت:  حز  م    ابن   س 

ت  ر  مين،  المرابطين  أتباع  ت وم  ا  تعالى  اهلل  بتنزيه   إال    يدينون   المغرب  أهل  كان  وما   مجس    عم 

  علماء  وكان  فهمه،  عن  العقول  تقصر  فيما   الخوض  وترك   له،  يجب  بما  هت  ف  وص    له،  يجب  ال  

ة  يعل مون   المغرب  زم   أن    العام  ي س    اهلل   أن    لهم  الال  ث ل ه    ل  م  ء    ك   
ي و    ش  ه  يع    و 

م    ،(3) "البصير  الس 

 

 . م2006-هـ1426 ، 1بيروت، ط  - العصرية، صيدا

بكر بن عبد اهلل أبو    :تحقيق   ، (61)ص:    -مقدمة أبي زيد القيروان لكتابه الرسالة -عقيدة السلف    ( 1)

 . زيد، دار العاصمة 

محمد السعيد بن بسيون زغلول، دار الكتب العلمية،    : تحقيق  ،(422/  2العرب ف خرب من غرب )  (2)

 . بيروت

) ينظر:    (3) للذهبي  الغرب اإلسالمي،    بشار عواد معروف،   :تحقيق   ،( 417/  11تاريخ اإلسالم  دار 
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  الصفات   بآيات  يؤمنون  ،ينسلفي    كانوا  إهنم":  (هـ1364  )ت:  السلفي  الميلي  مبارك  ويقول

  مذهب   حيمصح    من   وهو-  (هـ1315  )ت:   السالوي  ويقول  ،(1) "تأويل  بال  وأحاديثها

وا ":  -التفويض ب  على   أ ق ام  ه  ذ  نة   أهل  م  ة  الس  اع  م  ال ج  ور    دينمقل    ، و  ه  م  ل ج 
لف   من  ل    الس 

ي ض  م  اهلل   ر  ن ه  ان  ف ي  ع  يم 
عدم  بالمتشابه  اإل   ض  و  ر  ه    الت ع  ع    بالتأويل  ل  يه  م  ن  الت ن ز  ر  ع    ، (2) "الظ اه 

   ه. وظن  فهمه  على  بناء لمذهبهم  تفسير "الظاهر  عن  التنزيه مع" :فقوله 

  لم   من   كل    على   واألشاعرة  المعتزلة   قهيطل    وصف   وهو   بالحشوية،   وصفهم   من  وهناك 

  . عداهم   من  على  الفالسفة  يطلقها  التي  "الجمهور"  كلمة  نظير  وهو  الكالم،  علم  ف  ضيخ  

  أغمات   أهل   عن  قال   الذي   (هـ397  )ت:  حوقل  ابن  الرحالة  الوصف  هذا  استعمل  وممن

  ياقوت   ذلك  على  تبعه   وقد  ،(3) "الحشوية  فظاظ   من  والمالكية":  السوس   بإقليم  ة ن الس  

  هو   إذ   ؛ بالمجسمة  ( هـ524  )ت:  تومرت  ابن  بهم ولق    ،(4) معجمه  ف   (هـ626  )ت:  الحموي 

  أهل   من  يكونوا  ولم":  بقوله  (هـ728  )ت:  تيمية  ابن  عليه  رد    وقد  ،ا تجسيم    إثبات   كل  يعترب 

  .(5) "والتجسيم بالتشبيه القول  إظهار    مالك أصحاب  من أحد عن يعرف وال المقالة، هذه

  من   بمناظرة  يرضون   ال  اهلل،  رحمه  مالك   لنصوص   محضة  دة مقل    المالكية  كان  ولقد 

  ممن   بكثير  ذلك  علف    كما  والهجر،  بالزجر  إال  يعاملوهنم  ال  وكانوا  البدع،  أهل  من  اعتربوه

  الحكم    عنهم  نقل  من   وهناك   البالد،  ترك  إلى  هم بعض    اضطروا  حتى  االعتزال  إلى  جنح

 

 . م2003، 1ط

 . (339/ 2تاريخ الجزائر ف القديم والحديث )  (1)

جعفر الناصري ومحمد الناصري،    :تحقيق  ،(196/  1ألخبار دول المغرب األقصى )  االستقصا   (2)

 . دار الكتاب، الدار البيضاء 

 . م1992 ( دار مكتبة الحياة، بيروت، 90ص: رض )صورة األ (3)

 م. 1995،  2دار صادر، بيروت، ط  ( 225/ 1معجم البلدان )  (4)

(5)  ( الفتاوى  فهد    : تحقيق  ، (478/  11مجموع  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 . م1995-هـ1416، المنورةلطباعة المصحف الشريف، المدينة 
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   .(1)الكالم علم  ف  خاض من   بتكفير

  ( هـ 537  )ت:  تاشفين  بن   يوسف  بن   علي  عهد  ف  المرابطين  دولة  واقع  إلى   رجعنا   وإذا

  منه   ظهر  من  كل   بتكفير  الزمان  ذلك  أهل  ودان":  فيها  يقول  التي  المراكشي شهادة نجد  فإننا 

  الكالم  علم  تقبيح    المسلمين  أمير  عند  الفقهاء  وقرر  الكالم.  علوم  من  شيء  ف  الخوض

  أكثره  أدى  وربما  الدين،  ف   بدعة  وأنه  منه،   شيء  عليه  ظهر  من  وهجرهم  له   السلف  وكراهة

  الكالم  علم  ب غ ض   نفسه  ف  استحكم  حتى  األقوال،  لهذه  أشباه    ف  العقائد،  ف  اختالف  إلى

  منه،   شيء   ف  الخوض  نبذ   ف   بالتشديد  البالد  إلى  وقت  كل    ف  عنه  ي كتب  فكان   وأهله،

  اهلل   رحمه  الغزالي  حامد  أبي  كتب   دخلت  ولما   كتبه.  من   شيء  عنده   جد و    من   د وتوع  

  واستئصال   الدم   سفك   من -  الشديد  بالوعيد  وتقدم   بإحراقها،   المسلمين  أمير   أمر  المغرب 

جد  من  إلى  -المال   عهد  ف  الحال  استمر    وقد  .(2) "ذلك  ف  األمر  واشتد  ،منها  شيء  عنده  و 

  بدعة   صاحب  أو   بدعة  كتاب  على  عثرتم  ومتى ":  قوله   عنه  ثرأ    الذي   علي   بن   تاشفين   ابنه

   حامد   أبي  كتب  وخاصة  وإياه،  اكمفإي  
 
ها،الغزالي أثر  فلي تتب ع    ع اب  ت المت  بالحرق  قطعلي  و  ، 

  على   اإلنكار   أن    على  ،(3) "بكتماهنا   مهت  ي    من على    األيمان    ظوتغل    ، عليها  ويبحث   ، هاخرب 

  فيها   لما  األشاعرة  حتى  عليه  أنكرها  كتبه  بعض  بل  السلفيين،  على  يقتصر  لم  الغزالي  كتب

 . ونحوها  فلسفية  أشياء  من

  ق التحق    حتى  أو  فيها  التفصيل  أو  تقييمها،  أو  األحكام  هذه  تأييد  هنا  المقصود  وليس 

 

بيروت،    -  دار الغرب اإلسالمي  ، (56،  50ص:  المهدي ابن تومرت لعبد المجيد النجار )   :انظر  (1)

التهامي  ، جهود علماء المغرب ف ام 1983-هـ1403،  1ط لدفاع عن عقيدة أهل السنة إلبراهيم 

 . ( 275ص: )

 . ( 131المعجب ف تلخيص أخبار المغرب )ص:   (2)

(3)   ( بلغيت  األمين  لمحمد  المرابطين  عصر  ف  باألندلس  الفكرية  للنشر  394/  1الحياة  القافلة   ،)

 م. 2014 ،والتوزيع 
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  وطريقة   الكالمية  المناهج  عن  البعد  كل    ابعيد    كان  الذي  العقدي    الواقع  تقرير  ولكن  منها،

 المعقوالت.  مضائق ف  والخوض التأويل

 :تومرت  بابن التعريف: الثاين الفرع

  نحو   ولد  اسابق    المذكور  السوس  وإقليم  األقصى  المغرب  وف  المرابطية  الدولة  ظل    ف

ى  الرببري،  المصمودي  الهرقي   تومرت  بن   محمد  (1) هـ471  سنة لى  تعليمه  وتلق    هذا   ف  األو 

ل  ، هـ499  سنة  المشرق  إلى  رحل   ثم   اإلقليم،    سكندرية، واإل  ومكة  والشام  العراق  بين  فتنق 

اسي  ياك  وإل   الغزالي  حامد  أبا  ولقي ر    والمبارك   الشاشي   بكر  وأبا  ،(2) الط رطوشي  بكر  وأبا  اله 

   منصور  بن  ومحمد  ،(3) الصيرف  الجبار  عبد  بن
 
  الحديث    بعضهم  عن  فأخذ  ،(4)الحضرمي

  الطريقة   على  الكالم  علم  وكذا  الفقه  أصول  اآلخرين  وعن  والحضرمي،  كالصيرف

 ا. بالغ   اتأثر   هبا  تأثر قد  وكان  األشعرية،

  العقدية   بدعوته   بالجهر  تومرت  ابن  شرع  المشرق  إلى   رحلته  بعد  رجوعه  طريق  وف

د  الجديدة، ل  بطرابلس-  حلوله   فبمجر  ف    علمائها  على   النكير  أظهر  -المغرب  بالد  أو 

جفأ    ،(5) للصفات  التأويل  طريقة  عن  عدولهم ج  كما  منها   خر    ومن   قبلها  سكندريةاإل   من  أخر 

نه  ا،مطرود    يخرجه  ولم  صاحبها   به   فرتف ق  بجاية  ف  أما   بعدها،  المهدية   رباط    اتخاذ  من    ومك 

 

النجار )  : انظر تفصيل األقوال ف مكان مولده وتاريخه ف  (1) ص:  المهدي ابن تومرت لعبد المجيد 

30-33) . 

 (.  408/ 11تاريخ اإلسالم للذهبي )   :انظر  (2)

 (.  136المعجب ف تلخيص أخبار المغرب )ص: انظر:  (3)

المقفى الكبير    :وانظر ترجمته ف   .( 154،  84ص:  د المجيد النجار ) بالمهدي ابن تومرت لعانظر:    ( 4)

-هـ1427  ،2محمد اليعالوي، دار الغرب االسالمي، بيروت، ط  :تحقيق  ، (164/  7للمقريزي )

 . م2006

-هـ 1408  ،2خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط تحقيق:    ، (302/  6تاريخ ابن خلدون ) انظر:    ( 5)

 . م 1988
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ف   الرباط   هذا   وف   بأطرافها،  للتعليم    بن   المؤمن  عبد  على   تعر 
 
  دولة  س سيؤس    الذي  علي

  إظهار   ف  هذات  السلوك   مت بعا  ا غرب    مسيرته  واصل  إن ه   ثم   ،(1) تومرت  ابن  وفاة  بعد  الموحدين 

  مراكش   دخل  حتى  العامة،  فيها  يقع  التي   األعمال  منكرات  تغيير  وكذا  التعطيل،  عقيدة

  تاشفين،   بن  يوسف  بن   علي  األمير  حضرة  ف  الفقهاء  ناظر  وفيها  المرابطية،  الدولة  عاصمة

  فجعل   إليه؛  ميله  يخف    لم  الذي  خلدون  ابن  ومنهم  ،(2) المؤرخين  رواية  حسب  عليهم  فظهر

  أن ه   ذكر  وقد  األشعري ة،  مذهب  النتحاله  هموإنكار    له،  الفقهاء  حسد    المناظرة  تلك  سبب

  الجمهور   أن  ويرى  جاء،  كما  إقراره  ف   السلف  مذهب  على  همجمود    عليهم  ينكر"  كان

نوال    .(3) "تكفيرهم  إلى  ويذهب ا،تجسيم   ق 

  السوس   إقليم  إلى   فاتجه  ،بسوء   الخليفة   يناله  أن  من  اخوف    مراكش  من  خرج  إن ه   ثم

  أصول   وف  قه ر  وط    العلم   ف  شهيرة  مناظرة  فقهائها  مع  له  جرت  أغمات  مدينة  وف  جنوبا،

  كانوا  وكالمية  عقلية  مسائل  ف  النقاش   عليهم   فرض  ألن ه   عليهم  ظهر  وقد   ،(4) والباطل  الحق

  كما   تحميه،   عصبة    فيها   له   ألن    ؛ "هرغة"  رأسه  مسقط  إلى   بعدها   التجأ   إنه  ثم  معزل،   ف   عنها

  ف   صهالخ    جديدة   عقيدة  إلى  الدعاية  ف  شرع  وهناك   ا،وأمن    حصانة  أكثر  منطقة  أهنا

  فصار   السلطان،   على   الثورة  إلى   الدعوة   مع   ، الرببري    اللسان   إلى   ترجمها  التي   "المرشدة"

يد  عقيدة    على  واحد  آن  ف  البيعة  يأخذ ح    سنة   وذلك  مين، المجس    المرابطين  وقتال  الت و 

 

 . (94-86ص:  )المهدي ابن تومرت لعبد المجيد النجار   :انظر  (1)

)انظر:    (2) للبيذق  تومرت  ابن  المهدي  الشركة    : تحقيق  ، (57ص:  أخبار  حاجيات،  الحميد  عبد 

 م. 1975-هـ1395 الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

(3 )  ( ابن خلدون  )   .(303/  6تاريخ  العرب  الذهبي ف  تومرت ف  "(:  422/  2وقال  ابن  وكانت هتمة 

 . "إظهار العقيدة والدعاء إليها 

ف  (4) المناظرة  )  : تنظر  تومرت  البن  يطلب  ما  المؤسسة    : تحقيق  ، (36-31ص:  أعز  طالبي،  عمار 

 م. 1985الوطنية للكتاب الجزائر،  



 المرابطين السلفية  شضد دولة الدعاية الموحدية  مركز سلف للبحوث والدراسات

 
9 

ة خمس ائة عشر  سم  م  خ  و 
 (1). 

  ا نسب    لنفسه  وساق  ،المهدي    أن ه   عىاد    الرببرية  األوساط   ف  الدينية  لدعايته  اوتدعيم  

  عنه   ويدافع  ،(2) خونمؤر    فيه  كيشك    نسب  وهو  عنهما،  اهلل  رضي  علي   بن  الحسن  إلى  ينتهي

 .(3) أنساهبم ف قونمصد   الن اس وأن   إمكانه، بمجرد تمسك الذي خلدون ابن نحو آخرون

  هـ، 524  سنة   وفاته  غاية  إلى  الموحدية  الدولة  إقامة  وإلى  نفسه  إلى  الدعوة  ف  واستمر  

  حتى   باسمه   ت سي ر  األمور   وكانت  العامة،  عن   موته   كتم  تم    أنه   خينالمؤر    بعض   ذكر   وقد

  .(4)هـ527 سنة خليفة   المؤمن عبد وب ويع  األمور،  استتب ت

 (: يطلب ما  أعز) بكتابه التعريف: الثالث الفرع

  دعائية   أو   تذكيرية   رسائل  بمثابة   ،حجمه   ف   صغير   أكثرها  ،كثيرة  مؤلفات  تومرت  البن

ن   : سماه  للموطأ   امختصر    أل ف  كما  وغيرها،  واألصول  العقيدة   ف   أساسية  قواعد  تتضم 

 .(5) مسلم  كتاب  بتلخيص عرف  مسلم لصحيح ومختصرا الموطأ، محاذي

  ف   تومرت  ابن   وفاة   بعد   إليها   المشار   الرسائل   تلك   أكثر  علي  بن   المؤمن   عبد  جمع   وقد

  ، بالعلم  متعل قة  الرسالة  وهذه  ،"يطلب  ما  أعز"  :فيه   رسالة  أول  اسم  له  أعطي  مجموع،

 

المهدي ابن تومرت لعبد المجيد النجار    ،( 85/ 2ألخبار دول المغرب األقصى )  االستقصا انظر:    (1)

 . (103-102ص: )

)   :انظر   (2) للذهبي  اإلسالم  ملوك  408/  11تاريخ  أخبار  ف  القرطاس  بروض  المطرب  األنيس   ،)

 م. 1972( المصور للطباعة والوراقة، الرباط،  172ص: المغرب ومدينة فاس البن أبي زرع ) 

 . (36/ 1تاريخ ابن خلدون )   (3)

(4)  ( للبيذق  تومرت  ابن  المهدي  أخبار  ال 77ص:  انظر:  لعبد  تومرت  ابن  والمهدي  النجار  (  مجيد 

 (. 128ص: )

مقدمة عمار  -وأعز ما يطلب    ،(156-154ص:  انظر: المهدي ابن تومرت لعبد المجيد النجار )   (5)

 . (12ص: )  -طالبي



 المرابطين السلفية  شضد دولة الدعاية الموحدية  مركز سلف للبحوث والدراسات

 
10 

ل  ما   وأحسن   خرد  ي    ما   وأنفس    بس  يكت    ما  وأفضل    طلبي    ما   أعز"  :العبارة  هبذه  ئت د  وابت     ي عم 

 . الكل   على التسمية أطلقت  ثم، االسم هبذا الرسالة  فسميت  ."العلم 

   أطلق  وقد
 
  وابن   الذهبي  وتبعه   ،الصغيرة  الرسالة   على  العنوان  هذا  المراكشي

  ذلك   ف  وأل ف":  قال   حيث  كل ه  المجموع  على  يطلقه  خلدون  ابن  نجد  بينما  ،(1) السبكي

  ذلك   على  القب    المفتتح  هذا  وصار   (،يطلب  ما  أعز  )   بقوله:  افتتحه  ال ذي  اإلمامة  ف  كتابه 

 .(2) "الكتاب 

  اعتمدهما  ،ومغربية  بارسية  :مخطوطتان  "يطلب  ما  أعز  "بـ  المعنون   المجموع  ولهذا

 الدراسة.  هذه ف سنعتمد طبعته  وعلى له،   تحقيقه ف طالبي  عمار  الدكتور

  هو   الشفهية   همواد    بعض  وكتابة  المجموع  هذا   إمالء  على   أشرف  الذي  فإن    ذكرنا  وكما

ل  ف  مبي نا ذلك  جاء  وقد  علي،  بن المؤمن عبد    سفر ":  العبارة  هذه نجد  حيث  المخطوط،  أو 

  اإلمام  سيدنا  أماله   مما   عنه  اهلل   رضي  المعلوم   المهدي    المعصوم  اإلمام  تعاليق   جميع   فيه

ف  ويظهر  .(3) "علي  بن   المؤمن   عبد   محمد   أبو   المؤمنين   أمير  الخليفة    ف   المؤمن   عبد   تصر 

  ومنها   ،(4) وهنايتها  بدايتها   بي ن   حيث  بأغمات  كانت   التي  للمناظرة   حكايته   منها   مواضع، 

  فيها   ذكر  وقد  عليها،  اوتعقيب    جزولة  أهل  إلى  ههايوج    أن  قبل  للمهدي  لرسالة  تقديما  كتابته

  سنة  كان  الرسالة  توجيه  إعادة  تاريخ  أن   يفيد  مما  ،(5) سنة  وعشرين  ثالثا  بلغ  الدعوة  عمر  أن  

 

طبقات الشافعية    ، (414/  11تاريخ اإلسالم )   ، (141المعجب ف تلخيص أخبار المغرب )ص:    (1)

( الطناحي   :تحقيق  ، (117/  6الكربى  والنشر    محمود  للطباعة  هجر  الحلو،  الفتاح  وعبد 

 . هـ 1413  ،2والتوزيع، ط

 (. 302/ 6تاريخ ابن خلدون )  (2)

 ا للنجار. خالف   ، وجاء ذلك ف الغالف وليس ف األخير ، (29ص: أعز ما يطلب )  (3)

 (. 36، 31ص: أعز ما يطلب )  (4)

وف عام واحد وعشرين  "(:  179  قال البيذق ف أخبار المهدي )ص:  .( 256ص:  أعز ما يطلب )   (5)

التي بع الخليفة إلى    ث وخمسمائة كتب الرسالة المنظمة إلى الموحدين ف بعض غزواهتم، وهي 
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 هـ.538

  مما   ليس   أنه  لي  ظهر   فقد  آخره؛   ف  الذي   الجهاد  كتاب   المجموع  ف  جد و    مما   ويستثنى

  كتاب   وقبل  الرسائل   آخر  ف  جاء  إذ  ؛تومرت   ابن  عن  (هـ558  )ت:  المؤمن  عبد  أماله

  اهلل   وصلى  ،عونه  وحسن  اهلل  بحمد  اإلمالء  كمل"  العبارة:  هذه  الباريسية  النسخة  ف  الجهاد

ف  وسلم  وصحه   وآله  محمد  على   الثان   الخليفة  هو  الجهاد  كتاب  ألحق  والذي  ،(1) "وشر 

  كتاب  تم":  المذكورة   النسخة  هناية  ف  جاء  وقد  ،(هـ580  )ت:  المؤمن  عبد  بن  يوسف

  المهدي   المعصوم  اإلمام  تعاليق  جميع  كمل  وبتمامه  ،عونه  وحسن   اهلل  بحمد  الجهاد

  نصرهم   وأعز  تأييدهم  اهلل  أدام-  المؤمنين  أمير  الخليفة   أماله  مما  عنه  اهلل  رضي   المعلوم

  وخمس   وسبعين  تسع  سنة  المحرم  شعبان  من  األواخر  العشر  ف  وذلك  ،-سعودهم  نومك  

  .(2) "مائة 

  المؤمن   عبد   بن  يوسف  أن    اتاريخي    ثبت  وقد  الخليفة،  هو   يوسف  كان  التاريخ  هذا   وف

ا   بنفسه،  بإمالئها  وقام  الجهاد  أحاديث  له  يجمع  من  أمر  ،(3) قبله  ت جمع  لم  أهنا  على  يدل    مم 

ن  لم  الكتاب  من   النسخة  هذه  ولكن   وأما   الجهاد،   أبواب  من  فقط  أبواب  ثالثة  إال  تتضم 

  من   الزائدة  األبواب   تكون  أن  فيحتمل  المغربية،  النسخة   ف  فقط  فواردة  الجهاد  أبواب  بقية

  الخليفة  يكون  أن  يحتمل  كما  باريس،  نسخة  من  وسقطت  يوسف  الثان  الخليفة  إمالء

  يعني   ال  وهو  هـ،595  سنة  وهو  لنسخها  المذكور  التاريخ  ألن  ؛زادها  من  هو  يعقوب  الثالث

 

 . "جزولة 

 . (357ص: أعز ما يطلب )  (1)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419211m/f189.item. 

 . (379ص: أعز ما يطلب )  (2)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419211m/f199.item. 

 (. 187ص:  المعجب ف تلخيص أخبار المغرب للمراكشي ) (3)
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  عن  نسخت   أهنا  فرضنا   إذا   را متأخ    النسخ   تاريخ  يكون  فقد   مالء،اإل   تاريخ   أنه   بالضرورة

 .(1) آخر أصل

  ؛ بحثنا   بموضوع  له  تعل ق  ال  القطعة  هذه  مؤل ف  حول  المثار  الشك    هذا  فإن    يكن  ومهما

بة أحاديث عن  عبارة الجهاد كتاب  ألن     للمعان   التوظيف أو  الشرح، من  شيء  فيها  ليس  مبو 

 . اسياسي   أو  اعقائدي  

 :المرابطين ضد   الموحدية عايةالد   ركائز: الثاين المطلب

ا  ت عطي  التي   األساسية   ماتالمقد    بيان  من  فرغنا  أن  بعد ر    ف   العقيدة  واقع  على  تصو 

د  تومرت   ابن   وشخصية   العصر،   ذلك  ف  المغرب    الدعاية   ف  للنظر   نأت   عليها،  المتمر 

  عناصر   ف  النظر  وسنقصر  ة، بحت    ةديني    دعاية   كانت  والتي  الرببرية،  القبائل  أوساط  ف  لدولته

  دمائهم  واستباحة    همتكفير    أوجبت  والتي  السلفيين،   المرابطين  ضد    المسل طة   الدعاية 

 هبا.  جاء التي  الجديدة   للعقائد تقرير    فيها كان  التي دون دولتهم، على والخروج  

 الطائفة  وأحاديث  المرابطين  على  الساعة  أشراط  أحاديث  تنزيل  األول:  الفرع

 :أتباعه على المنصورة

ل   ه تنزيل    -المرابطين  عن  يتحدث  وهو-  تومرت   ابن   رسائل  ف  االنتباه   لفت ي    شيء  أو 

  على   الزمان   آخر  ف  ألناس  الذم    نتتضم    التي  الساعة  أشراط   أحاديث   من   بلغه  ما  لكل  

 

  :واحتمل أن يكون أحد الخلفاء الثالثة  ،د عبد المجيد النجار من هو الذي أضافه ولذلك لم يحد    (1)

فحد   طالبي  عمار  وأما  يعقوب.  حفيده  أو  يوسف  ابنه  أو  المؤمن  يوسف  عبد  أبو  بأنه  الخليفة  د 

المغربية، وقد علم ما ف ذلك، وتبعه عبد   المخطوطة  تاريخ نسخ  المنصور اعتمادا على  يعقوب 

بداية   قرر ف  أنه  رغم  الكتاب  آخر  ف  العزم  أبو  عبد  الغني  بن  يوسف  هو  كاتبه  أن  الجهاد  كتاب 

انظر ابن تومرت )  :المؤمن.  ما يطلب )ص   ،(148ص:  المهدي  عمار طالبي،    :( تحقيق8:  أعز 

يطلب )ص: ما  تحقيق510،  413  وأعز  الرباط،   : (  للنشر،  الغني  مؤسسة  العزم،  أبو  الغني    عبد 

 م. 1997
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  مين الملث    من  المبطلين"  :سماهم  من  عالمات  عجم    رسائله  إحدى  ففي  المرابطين،

  الحفاة،   أهنم  هي:   ، صفة  عشرين  إلى  وأوصلها  النبوية   األحاديث  من   "مين والمجس  

  ف   ويأتون  ملوك،  وأهنم   تعالى،   اهلل  بأمر  والجاهلون   واإلبل،   الشاء  ورعاء  والعالة،   والعراة، 

  عن   وبكم  الحق،  عن  صم    وأهنم  اإلماء،  مع  ويلدون  البنيان،  ف  ويتطاولون  الزمان،  آخر

  بون يعذ   وأهنم البقر، كأذناب  سياط  أيديهم وف  لألمانة،  عونمضي    وأهنم به، يقولون  ال   الحق  

  عن   ومائالت  عاريات،  وكاسيات  البخت،  كأسنمة  نسائهم  ورؤوس  ويضربوهنم،  الناس

  هم  والملث مون  .(1) لعنة  ف  ويروحون   سخط   ف   يغدون   وأهنم   لغيرهن،  ومميالت   ، الحق  

  ف   باقية   عادة  وهي  لهم،   عادة    الرجال    لث م  ت    كان   بربرية،  قبائل  إلى   ينتمون  الذين   المرابطون 

 هذا.  يومنا  إلى  الصحراء قبائل بعض

  وأشباههم   يينباألم    التغرير  ف  اإلمعان  وهو  ،واضح    هذا  تومرت  ابن  صنيع  من  والقصد  

  على   دومتمر    الحكم  على  خارج  كل    مناصرة  إلى  طبعي  ميل  لهم  كان   الذين  الرببر؛  من

  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  أن   والزعم   بشعة  بصورة  الحكام  تصوير  أن    شك    وال   ،(2) السلطان

ة  نفوس ف الطبع  ذلك تقوية وف  همضد   حنالش   ف  يزيد مما بالسوء  عنهم  ثتحد   قد  . العام 

  على   والغرباء  المنصورة   الطائفة   أحاديث  حمل  قد   تومرت   ابن    نجد   المقابلة  الجهة  وف

  الطائفة   أن  ف   باب":  كقوله   عليهم  انطباقها  ديؤك    بما   األحاديث  بعض    ببو    وقد  جماعته،

  كل ها   الدنيا  يفتح   اهلل   أن    ف  باب  ":  وقوله   ،"بالمغرب  الزمان   آخر  ف  الحق    على   تقاتل   التي

  هذا  دافع    وكان  الزمان،  آخر  ف  هظهور    ر المنتظ    المهدي   هو   أن ه   اد عى  كما  .(3) "الغرب   ألهل

  النسب   عائهاد    عن  يختلف   ال  فهو  ،(4)العقدي    االقتناع  ال  السياسية  المصلحة  االدعاء 

 

 (.243-242ص: أعز ما يطلب )  (1)

 (.  60/ 2تاريخ الجزائر ف القديم والحديث )  :انظر  (2)

 (. 253-250ص: أعز ما يطلب )  (3)

 (. 245ص: المهدي ابن تومرت )انظر:  (4)
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   الشريف
 
  المرابطين   دون  اإلمامة  استحقاق  شرط  تحقيق  هي  الغاية  إذ  العربي؛   القرشي

  بن  المؤمن  عبد  إلى  الخالفة  وانتقال  موته  وبعد  ،القرشية  شرط  فيهم  فرايتو  ال  الذين  الرببر،

 اد    أيضا  الرببري  الكومي  علي
 
  نسبه   ووصل  اته،جد    إحدى  جهة  من  الشريف   النسب  له  عي

 .(1) نفسها للغاية  عيالن  بن  بقيس الرببري  

 : وبالجهال  بالمفسدين المرابطين وصم  على اإلصرار: الثاين الفرع

  الفساد،   ضد    إصالحية   دعوته   يجعل    أن   على   المهدي   حرص    الرسائل   تلك   ف   ا أيض    ظ يالح    ومما 

  أو   األمراء   أو   الرعية   ف   الموجودة   المنكرات   بأنواع   المرابطين   على   يشن ع   نجده   لذلك   ؛ الجهل   ضد    لمية وع  

  أبوابا   وخص    الدماء،   وسفك   الطريق   وقطع   اليتامى   أموال   وأكل    والتبذير   اإلسراف    منها   ذكر   وقد   القضاة، 

  ومن   ، الفرائض   ومنع   السنن   ع ضي    ومن   ، والدماء   واألعراض   األموال   استحل    من   جهاد   وجوب   لبيان 

  الفساد،   ومحاربة   اإلصالح   إلى   تتطل ع   ها كل    النفوس   أن    شك    وال   ، ( 2) يفعل   ال   ما   يقول   ومن   ، المناكر   ارتكب 

د    اإلصالح   يجعل   الحكم   ف   طمح   من   كل    وأن     ابن   أن   للنظر   الالفت   لكن    ه، خصم    صفة    والفساد    ه وع 

  اكتسبتها   التي   الرب اقة   الصورة   محو   محاولة   ذلك   وعل ة   بالجهل،   خصومه   وصف   على   كثيرا   ز رك    تومرت 

ر   إذا   وهو   الفقهاء،   دولة   أن ها   من   المرابطين   دولة    خاصيته   سيكون   العلم   وصف   فإن    بالجهل؛   خصومه   صو 

  من   الضد    على   األتباع   نظر   ف   سيكونون   خصومه   فإن    بالموحدين   أتباعه   صف و    إذا   أن ه   كما   أتباعه،   وخاصية 

ا   ذلك،  د   حين   أن ه   والحرص   الرتكيز   هذا   على   يدل    ومم    بالشرع   الجهل    ذكر   األحاديث   ف   هتم ا عالم   عد 

  . ( 3) "الحق   عن   والعدول   الجهل   إلى   راجع   ذلك   وكل ":  قال   وبكم   صم    أهنم   ذكر   ولما   مفردة،   عالمة  

ض   وهو   آخر   موضع   ف   وقال   الجهل،   إلى   راجعة   كلها   عالمات   ثالث   فصارت    عصيان   على   يحر 

 

الموحدين   ( 1) أمر  وابتداء  تومرت  ابن  المهدي  أخبار  )  ،انظر:  الف    : تحقيق  ، (22-21ص:  للبيذق 

 . م1928  ،نرونسفال، طبعة باريس

 (. 261-260، 250-249،  244ص: أعز ما يطلب )  (2)

 (. 242ص: أعز ما يطلب )  (3)
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م  ":  المرابطين   . ( 1) "الجاهلين   طاعة   -تعالى   اهلل   : أي -  وحر 

  ن الذي  الفقهاء    منهم  فخص    للمرابطين،  المعاونين   أصناف    رسائله   إحدى  ف  وذكر

ارين  أعني-  سونالملب    منهم":  وقال   الهوى،  واتباع  بالمكر  وصفهم   يضل وهنم   الذين  -المك 

لون  علم،   بغير تياهم  ويتوس    على  به   أفتوهم  شيء   عن   سألوا  كل ما   وأهوائهم؛   باطلهم  إلى  بف 

   .(2) "وأضلوا فضل وا ، وأغراضهم أهواءهم وافق ما وفق

م   أخرى  رسالة  وف   حيث   ،الثالثة  شر    الفقهاء   وجعل  طوائف،   ثالثة  إلى  خصومه  قس 

روا   الذين":  قال دوا  شم   والربابر  مين،الملث    التجسيم   أهل   أعني   ، وإماتته  الدين  لهدم  وتجر 

ارين  المفسدين، وا  الثالثة؛  شر    وهم  الطلبة  من  الملب سين  والمك    أنفسهم   ونسبوا  بالعلم  تسم 

نة  إلى    واستفرغوا   جنبتهم،   إلى  وانحازوا  بالكفرة  وتعل قوا  والدين،   بالفقه   وتزينوا  الس 

 .(3) "مرضاهتم طلب وف  معونتهم  ف مجهودهم

  وكذا   العامة،  نفوس  من  العلماء   ف   الثقة  نزع  مقصوده  والتكرار  اإلصرار  هذا  وكل  

  االعتقاد  ف  فساد   أهل  المرابطون  كان  إذا  :وهو  يومها،  وارد  من  أكثر  تساؤل  عن  اإلجابة

  التساؤل  هذا   عن   أجاب  قد  فهو  ! وبعدها؟  الثورة  قبل  صفهم  ف  الفقهاء   نر    فلم  والعمل، 

   يفعلون.  ال  ما يقولون ممن أيضا  وأهنم األهواء، وفق على الفتاوى يصدرون ملبسون بأهنم

  أن   -اهلل  وفقكم -  واعلموا ":  "يطلب  ما   أعز"  مجموع  خارج  رسالة  ف   قوله  ذلك  يؤكد

  إبليس   من  اهلل  سبيل  عن   الصد  ف   أشد    العلم   إلى   نسب  من  وكل  ارينوالمك    المجسمين 

 .(4) "ورسوله  اهلل على  وافرتاء  وهبتان كذب  فإنه ؛يقولون ما إلى  تلتفتوا فال ، اللعين

 : بالمجسمين وتلقيبهم المرابطين نبز: الثالث الفرع

 

 (. 248ص: أعز ما يطلب )  (1)

 (.246-245ص: أعز ما يطلب )  (2)

 (. 262ص: أعز ما يطلب )  (3)

 (. 4ص: للبيذق )  ،أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء أمر الموحدين  (4)
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ره  شيء  أكثر  إن     لهم   المؤيدين  لعلماءاو  لمرابطينا  هنبز  هو  رسائله  ف  تومرت  ابن  كر 

مون،  بأهنم   وتجسيمهم":  قوله  منها  ،(1)موضعا  عشر  أحد  نحو  ذلك  ف  أحصيت  وقد  مجس 

  تجسيمهم  ييعن   وتفصيله؛  بيانه  عن  يغني  وانتشاره  اشتهاره  الباب  وهذا  أكرب،  وكفرهم

ر  وهو  قوله  ومنها   .(2)"دليل  إلى  يحتاج  ال  والضروري  وباطلهم   وكفرهم   وجوب   يقر 

مون   وكذلك":  مخالفتهم   بالتلث م   الوجوه   تغطية  ف  بالنساء  يتشب هون   وهم   ، الكفار  المجس 

  هلل   والحمد  المجسمين،   ف  القول  تم  ":  له  دعائية  رسالة  آخر  ف  قوله  ومنها  ،(3)"والتنقيب 

  .(4) "وحده

  والتنزيه،   اإلثبات  عقيدة  هي  العصر  ذلك  ف  سائدة  كانت  التي   العقيدة  أن  سبق  وقد

  يعلم   الذي  النبز   هبذا  إال  عنها  العامة  لتنفير  طريقة  تومرت  ابن  يجد  ولم  السلف،  عقيدة  وهي

اهلل  ون ؤيرب  الذين  اإلثبات   ألهل   إلزام  مجرد  أنههو     أن  كما  والتجسيم،   التشبيه   من   إلى 

ام  مجس    الفيلسوف عند  يعترب نفسه والمعتزلي  ،(5) امجسم    المعتزلي عند  عتربي   األشعري
 (6). 

  جهمي   أنه  نصوصه  بعض  قارئ  ليوهم  إنه  حتى  النفي،  جانب  ف  تومرت  ابن  أفرط  وقد

  عقيدة   محو   على  حرصه   هو   فراط  اإل  ذلك   دافع  أن   والواقع   صفة،   هلل   يثبت   ال   صرف

  ف   عاش   الذي  (7)(هـ595  )ت:   الحفيد   رشد   ابن  عب ر  كما   وقته  ف   انتشرت   التي   التجسيم 

 

(1 )  ( يطلب  ما  أعز  ،  262،  261،  258،  250،  249،  248،  247،  245،  244،  242ص:  انظر: 

263.) 

 (. 244ص: أعز ما يطلب )  (2)

 (. 247ص: أعز ما يطلب )  (3)

 (. 250ص: أعز ما يطلب )  (4)

 (، الدار المصرية للتأليف والرتجمة. 85/  7، 280/ 4المغني للقاضي عبد الجبار ) :انظر  (5)

)  : انظر  ( 6) سينا  البن  دمشق،    : تحقيق  ، (308ص:  التعليقات  الفرقد  دار  العبيدي،  حمدي  حسن 

 .م2009

 (. 299/ 10درء تعارض العقل والنقل ) انظر:   (7)
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  وجدها   "يطلب  ما  أعز"  كتاب  ف  العقدية  آراءه  تتب ع  ومن  وحمايتها،  الدولة  هذه  كنف

ر  وقد   كبير،   حد    إلى  الجويني  آراء  مع  متطابقة   ولهذا ":  قال  حيث  موضع  هذا   تيمية  ابن   قر 

  هم  :يعني  ، (1) "وأقرب  أمثل  المعالي  ألبي   المت بع  تومرت  ابن  بعوا ات    الذين  المغاربة  كان

  المعتزلة،   إلى  مال  قد  كان  الجويني  كان  وإذا  والفالسفة،  الجهمية  من  الحق  إلى  أقرب

  الطبيعي   من  فإنه  الخربية،  الصفات  رأسها  وعلى  كثيرة  قضايا  ف  األشاعرة   متقدمي  وخالف

  ببحث  أفرده  ي لعل    نظر    خالصة   هذه   بالتبع،   المعتزلة  إلى   بالميل  تومرت   ابن   يوصف  أن

 .  تعالى اهلل  بإذن مفرد

 : التجسيم بسبب المرابطين بتكفير  المجاهرة: الرابع الفرع

ب   بوصف  تومرت  ابن  يكتف    لم   معنى   على  يحمل  قد   الذي   التجسيمالمرابطين 

دبل    االبتداع؛ ارا  مينالمجس    كون  على  أك  ين  كف    تنفيرا   وذلك  تعالى،  اهلل  دين  عن  مرتد 

  المرابطين   معونة  تحريم"  عنوان   تحت  موضع   ف  فذكر  أيضا،   لدمائهم  وإباحة   عنهم  للناس

ِضي   َعن    ِرَجال    َلُيَذاَدن    َأَل » :  حديث  "وتصديقهم   أهل  طوائف  على  تنبيه    وفيه":  وقال  (2)« َحو 

لوا   وارتدوا   بعده،   دينهم  تركوا   الذين  الباطل  موا  واروغي    وبد    . (3) "الحق  وعاندوا  وجس 

لين  من  فجعل ين  المبد    الرسالة   وسياق  المذكور  والتبويب  بالتجسيم،  يصفهم  من  المرتد 

 المرابطين.  خصوص  إلى ها موج   الحكم  يجعل

  ين والمرتد    مينالمجس    طاعة  تعالى  اهلل  محر  ":  آخر  موضع  ف  تومرت  ابن  وقال

مهم  والنصارى  باليهود  فقرهنم  .(4) "والنصارى  واليهود :  آخر  موضع  ف  وقال  عليهم،  وقد 

  ف  ألحد  عذر    ال  ، اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  من   كل    على  تعي ن  قد  مينالملث    الكفرة  فجهاد"

 

 . م1987-هـ1408، 1دار الكتب العلمية، ط ، (622/ 6الفتاوى الكربى ) (1)

 (. 249مسلم ) رواه  (2)

 (. 245ص: أعز ما يطلب )  (3)

 (. 248ص: أعز ما يطلب )  (4)
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  مقابال    التوحيد  جعل  قد  وهو  التجسيم،  هتمة  هو  الرئيس  هسبب    كان   التكفير  وهذا   ،(1) "تركه

  الكفرة  ويقابلهم  عقيدهتم،  اعتقد  من  إال  دموح    ال  دون،الموح    هم  فجماعته  للتجسيم،

  ر آخ    سبب  عن  كالمه  ف  بحثت    وقد  التجسيم،  بسبب  التوحيد   من  خرجوا   الذين   المرتدون 

  ولكن   -سيأت  كما-  والمعاونين  األتباع  تكفير  يكون    أن  إال  أجد،   فلم   بالكفر  عليهم   للحكم 

  ، االعتقاد  بسبب  كفروا  فهؤالء  التجسيم،  بسبب  وا ارتد    الذين  المتبوعين  لتكفير  تابع   ذلك

 للمواالة.  أو لالعتقاد إما  كفروا واألتباع

  ، المجموع  هذا  غير  ف  لمحرماتا  استحالل  هتمة  بسبب  التكفير   فيه  انص    ووجدت  

  ومشرهبم   مطعهم  صار  حتى   الحرام  واواستحل  ":  الموحدين  إلى  رسالة   ف  يقول   حيث

  وال   ،(2) "تجسيمهم  على   كفرا  به  فزادوا  كله  ذلك  واستحلوا  ومركبهم،  ومسكنهم   وملبسهم 

  لقتال   تومرت  ابن   استباحة   كانت  وإال  ا، كفر    عد  ي    ال   بالتأويل  الحرام  استحالل  أن  يخفى

  تومرت   ابن  على  خافيا  كان  هذا  أظن  وال  له،  مخالف  كل  نظر  ف   اكفر    أيضا  تعد    مخالفيه

  هو   كما  بالتجسيم  التكفير  ثبوت  بعد  نافلة  إثباته  يمكنه  ال  الذي  االستحالل  هذا  جعل  الذي

 نصه.

 : دمائهم واستباحة والمعاونين لالتباع التكفير تعميم: الخامس الفرع

ى   حتى  التجسيم؛  ةاألساسي    هتمتهم  كانت  الذين  الفقهاء    بتكفير   تومرت  ابن  يقنع  لم   عد 

ها  رسالة   ف   فقال  للمرابطين،  والمؤيدين  المعاونين  كل    إلى  الحكم   ألصناف   خص 

  بعرض   دينهم  وباعوا  ،إليهم  رجعوا  الذين  ونالمرتد    أعواهنم  ومن":  للمرابطين  المعاونين

  فتنة   ال  هذا،  من   أكرب  الدين  وفتنة  دينه...  يبيع  كافرا  ويسمي  مؤمنا  أحدهم  يصبح  ،الدنيا  من

 .(3) "والتغيير والتبديل االرتداد من أعظم  مصيبة وال

 

 (. 260ص: أعز ما يطلب )  (1)

 (. 9ص: للبيذق )  ،أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء أمر الموحدين  ينظر:  (2)

 (. 246ص: أعز ما يطلب )  (3)
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  من   المخالفين  من  األصناف  كل    هذا  شمل  وقد   الدماء،  استباحة    التكفير    يتبع  ومما

  دمائهم   استباحة  أسباب  موضع  ف  وشرح  ،(1) لهم  والموالين  وجنودهم  وفقهائهم  المرابطين

  والتجسيم   الكفر   على  جهادهم  وجوب  باب":  فقال  -عليهم  ذلك  ينكر  كان  أنه  مع-

  أربعة   اأسباب    فذكر  ،(2) "وأعراضهم  وأموالهم  المسلمين  دماء  واستحالل   الحق  وإنكار

ل  ولم  بعض،  على   عطفها    القتال   أن    بي ن  ثم   والتجسيم،  الكفر  بين  الفرق  الباب  هذا  ف  ي فص 

  ومنها   للحق،  الرضوخ  عدم  منها  ،أخرى  بأسباب  يكون  بل  ،الكفر  على  فقط  يكون  ال

  لمانعي   عنه  اهلل   رضي  بكر  أبي  قتال    السبب  هذا  تحت  وذكر  ،الفرائض  ومنع  السنن  تضييع

ع  ثم   الزكاة؛   المسلمين   على  حق    اهلل   فرائض   من  فريضة    منع  من  كل  ":  وقال  ذلك   على   فر 

  يجد   لم  أنه  وذلك  ،(3) "والسنة  والدين  اإليمان  منع  من  فكيف،  منه   يأخذوها  حتى  جهاده

  ف   باب ":  بقوله   الجهاد  مربرات   وختم   للفرائض،   ا منع    وال  للسنن  تعطيال   المرابطين  عند 

 استفرغ  تومرت  ابن  أن  نرى  ونحن  ، "األرض  ف  والفساد  العناد  على  جهادهم  وجوب

  فذكر   وأعواهنم،  المرابطين  قتال  وألتباعه  له   تبيح  التي  الشرعية  األسباب  ذكر  ف  هوسع  

  الحق   كإنكار  الردة  مسمى  ف  تدخل  أشياء  عليها  وعطف  والتجسيم،   والردة  الكفر

  وهي   ةالرد    توجب   لم  ولو   حتى  القتال   توجب  أخرى  وأمورا  المحرمات،   واستحالل 

 

يتضم    (1) لم  له  رسالة  ف  يطلب:  قال  ما  أعز  كتاب  إلى  "نها  والرجوع  واإلنابة  التوبة  إلى  فادعوهم 

والمرتدين والمعتدين، فإن قبلوا منكم ورجعوا إلى السنة  الكتاب والسنة وترك معونة المجسمين  

الكفرة فخل   عاندوا وأعانوكم على جهاد  وإن  اهلل وسنة رسوله،  دين  إخوانكم ف  وا سبيلهم وهم 

ا  وأصروا على معونة أهل الباطل والفساد فاقتلوهم حيث وجدتموهم وال تتخذوا منهم ولي    الحق  

وكل   نصيرا،  ال  وال  عن  امتنع  عدو  إرجوع  من  فهو  السنة  وكل  لى  الممات،  إلى  ق    كم  من  من  تل 

مخل   فهو  والمجسمين  ق  الكفرة  من  المهاد، وكل  وبئس  أهل  د ف جهنم  فهو من  المؤمنين  من  تل 

 (. 2ص: للبيذق )  ،وهي ضمن أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء أمر الموحدين . "الجنة

 (. 249ص: أعز ما يطلب )  (2)

 (. 249ص: أعز ما يطلب )  (3)
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  والختان  األذان  نحو  الدين  شعائر  يشمل  المالكية  اصطالح  ف  والسنن   السنن،  تضييع

  قطع  هو  الذي  األرض  ف  اإلفساد  ذكر  اوأخير    بالزكاة،  ومث ل  الفرائض  منع  وذكر  ونحوها،

  بعد   القائمة  الدولة   على  والخروج  القتال  استباح  تومرت  ابن  أن  اجلي    لنا   يبي ن   وهذا  الطريق، 

  عهد  لما  خالفا  لحركته،   الدينية   الصبغة  ديؤك    وهذا  حكمها،   شرعية   عدم  واعتقاد  تكفيرها 

  وال   محتاجين  يكونوا  لم  األحيان   أكثر  ف   فأهلها  الدول،   بين  حروب  من   التاريخ  ف

  نجد   فإننا   أخرى  جهة   ومن  اعتداءاهتم،  أو  لثوراهتم   فتاوى  وال  شرعية،  لتأصيالت  مستندين 

 .بالمعاصي  التكفير من شيء فيها وليس ، الجهاد أسباب تعداد ف  متناهية ةدق  

  وهو   كيف  ا،قاطع    انفي    تومرت  بابن  قتلص  أ    التي  الخارجية  هتمة  ننفي  يجعلنا  وهذا

  عن   صادر  رأي   مجرد    همةالت    تلك  وتبقى  ،(1) فقط  التصديق  هو  اإليمان   إن  :يقول  أشعري  

  بدولة   ا خاص    ليس   هذا   ولكن   ،(2) الدماء  استباحة   ف   وأتباعه   تومرت  ابن  ع توس    استنكار

  تجاوز    إن    ثم  الدماء،   لسفك   إال   بالسفاح  العباس  بني  دولة   ف  السفاح  ب لق    وما   الموحدين،

  التجاوز   إن   بل  الخوارج،   خاصية  هي  وهذه  بالكبيرة  التكفير   على  يقتصر  ال   التكفير  ف  الحد  

  وكالتكفير   واألشاعرة،  المعتزلة   عند  االعتقاد   ف  كالتقليد  ذلك  بغير  بالتكفير  يكون 

  لمسائل ا   ظهور  وال  والموانع،   واألعذار  لألحوال  مراعاة  دون  االعتقاد  أمور  ف  بالخالف 

  الفرق   جميع  عند  وهذا  العقول،  بنات  من  دةمول    أو  منصوصة  كوهنا  وال  وخفائها،

ر  قد   تومرت  وابن  ة،المحض    السنة  أهل  عدا  اإلسالمية   ،األخير   النوع  هبذا  له  المخالفين  كف 

  سواء   المخالفين   تكفير   ذلك   على  ركب  ثم  ، اتجسيم    الخربية  الصفات  إثبات   اعترب  حيث

-  لها  تطبيق  هو  بل  ،األشعرية   عن  خروج    هذا  ف  وليس  ا،أتباع    أو  علماء  أو  اام  حك    كانوا

 

 (.273، 206،  177ص:  أعز ما يطلب )  (1)

االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى للسالوي  ،  (501/  3انظر: الفتاوى الكربى البن تيمية )  ( 2)

(1  /196-197 .) 
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  تكفير  عن   الرتاجع   ف   األشعري  عن   يرووهنا   ورواية   (1) لهذا  ا مخالف    ارأي    لبعضهم   أن    على

ا  ،-(2)القبلة   أهل  من  المخالفين ر   أشعري    من  امستغرب    فليس  للمخالفين  القتال  وأم    يكف 

  فاستباحة    السلطان،  لهم  كان  لما  المعتزلة  من  للمخالفين  القتل  يستغرب  ال  كما  المخالف،

  ،غيرها   من  أكثر    الدينية  الطوائف  ف  هو  بل  السلطان،   ذوي  من   بالظلمة  اخاص    ليس  الدماء

  هو   وهذا  عقيدهتا،  عليه  تمليه  ما  تنفيذ  أمكنها  السلطان   لها  كان   فإذا   ال،  أم  سلطان  لها  كان

  إن ":  قوله  المجموع   خارج  عنه  الواردة  نصوصه   ومن   ،األشعري    تومرت  ابن   مع  الواقع

  الكفرة   جهاد  ف   واجتهدوا،  القتال  على  طاقة  فيه  من  كل    على  األعيان  على  فرض    جهادكم 

  موا جس    ألهنم  ؛ كثيرة  بأضعاف   الكفرة   وسائر   الروم  جهاد  من   أعظم  فجاهدهم   ، مينالملث  

  .(3) "الحق    وعاندوا التوحيد  وأنكروا سبحانه  الخالق

  "يطلب  ما  أعز"  كتاب  ف  والتطواف  التاريخية  الجولة  هذه  وبعد  ،األخير  وف  الخاتمة:

  عن   اإلجابة  إلى   لناتوص    قد  نكون  المرابطين؛  ضد    الموحدية  الدعاية   عناصر  عن  اتنقيب  

ل  بسر    قالمتعل    األساس  اإلشكال   ، األشعرية  إلى  السلفية  العقيدة  من  للناس  السريع   التحو 

  رفضهم  ألجل  دمائهم  واستباحة  للمخالفين  التكفير   من   خونالمؤر    نقله   ما  توثيق   تم    حيث

  يكن  لم  للدماء  سفك  من  التاريخ  كتب  ف  مذكور  هو  ما  أن    ي بي ن  والذي  األشعرية،  للعقيدة

  حتى   عصم ي    ال  الدم  كان   بل  فحسب؛   الجديدة   للدولة  الوالء  إعالن  وهو ،  اسياسي    غرضه

  أمر    مع  األشعرية  العقائد  جملتها  ف  وهي  ،(4) تومرت  ابن   فرضها  التي   بالعقائد  اإليمان   يعلن  

  فعل  ردة    دمجر    ذلك  يكن  ولم   المعصوم،  المهدي    بأنه   القول  وهو   بشخصه  قمتعل    آخر  

 

فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة   :وممن جاهر بخالف األشعرية ف هذا الغزالي رحمه اهلل، انظر (1)

 . م1992-هـ 1413،  1( وما بعدها، تحقيق محمود بيجو، ط75 )ص: 

 . هـ1404 ، 3دار الكتاب العربي، بيروت، ط( 149ص:  البن عساكر ) ي، رتتبيين كذب المف  :انظر  (2)

 (. 9ص: للبيذق )  ،أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء أمر الموحدين  (3)

أخبار المهدي   ."لى السنة فهو عدوكم إلى المماتإ وكل من امتنع عن الرجوع "تأمل هذه العبارة:   (4)

 (. 2ص: للبيذق )  ،ابن تومرت وابتداء أمر الموحدين
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  وث قه   ما   وهذا  عصرنا،   ف   واألشعرية   تومرت   ابن  عن  المدافعين   بعض   يزعمه  كما  عابرة

  من   دماء  تستبيح  المغرب  ببالد  الموحدين  دولة  صارت  فلذلك":  يقول  حيث  مقريزي  ال

  اهلل  إال    يحصيها   ال  خالئق  دماء   من  ذلك  بسبب  أراقوا   فكم  .. .تومرت   ابن   عقيدة  خالف 

  اشتهار   ف  السبب  هو   هذا   فكان   التاريخ،  كتب   ف  معروف  هو   كما  وتعالى،   سبحانه  خالقها

  وإذا   .(1)"المذاهب  من  غيره  نسي   بحيث  اإلسالم،   أمصار   ف  وانتشاره  األشعري    مذهب

  يختلف   الذي  وتالميذه،  الجويني  بفهم  األشعرية   انتشار   سبب   هو:  قلنا  أكثر  التدقيق  أردنا

 . قليلة  غير أشياء  ف  االعتزال  إلى ويميل األشاعرة متقدمي  عقيدة  عن

 : اآلتية النتائج تسجيُل  أيضا يمكننا كما

  أهل   أن    والمذاهب   التوجهات  مختلف  من  المؤرخين   من   الشهادات   تطابقت   لقد   -

  ولم   األعم،  الغالب  ف  السلف   عقيدة  على   كانوا   المرابطين  عهد  إلى  اإلسالمي  المغرب 

 األشعري. المذهب  وال الكالم علم  فيهم انتشر  قد  يكن

  وتبنى   الكالم  علم  من  فتمكن  المشرق،  ف  العالي  تكوينه  أتم    قد  تومرت  ابن  إن    -

ا،  األشعرية   على   وثورة  العقائد،   على  انقالب  إحداث  على  عزم  المغرب  إلى   رجع  فلم 

 .معا  األمرين على  لنفسه البيعة فأخذ  الحاكمة، السلطة

  أفعاله   وتفسير   تومرت  ابن  عقائد  بيان   ف  عليها  االعتماد  ينبغي  التي  المصادر  أوثق  إن    -

  أو   المرشد   الدليل  بمثابة  كان   الذي   "يطلب   ما   أعز "  كتاب   هو  بعده   من  الخلفاء   وأفعال 

  إال   تومرت  ابن  عن  ثابتة  مادته  وأغلب  التأسيس،   طور   ف  الموحدين  لدولة  بعالمت    الدستور

 بعده. من به لحقت أ    بالجهاد  متعلقة  صرفة  حديثية مواد

ن  وقد  -   باستعمال   المرابطين  عن  وصرفهم  حوله  الناس  حشد  من  تومرت   ابن  تمك 

  أتباع  بأن  الناس  قناع إ   زها ئركا  أول  بحتة؛  دينية  دعاية   كانت  والتي  العناصر،   متكاملة  دعاية

 

 . هـ 1418 ، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت،   ، (192/ 4المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ) (1)
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  اجتمعت   قد    المرابطين   وأن   المهدي،   هو   قائدهم   وأن   ، المنصورة  الطائفة   هم   تومرت   ابن

 الساعة.  أشراط  أحاديث  ف المذكورة السيئة الخصال جميع  فيهم 

ص  تومرت  ابن   فإن    الفقهاء؛   دولة  بكوهنا   المرابطية   الدولة  الشتهار  ونظرا  -   ف   حر 

  اجتهد   كما  بالمرابطين،  الجهل  وصف  بإلصاق  وذلك  منها،  الصفة  هذه  سلب  على  دعايته

ين  الفقهاء  صورة  تشويه  ف مين  األهواء  أتباع  من  بكوهنم   حولهم؛   الملتف    وملب سين  مجس 

ارين  للظلمة. وموالين ومك 

 بلقب  وتلقيبهم   السلفيين  المرابطين  نبز    الموحدية  الدعاية  ف  عنصر    وأظهر    -

مة،  ر   وقد   المجس    أتباعه   لوصف  ل مكم    نبز    وهو   ا،كثير    رسائله  ف   ذلك   تومرت   ابن  كر 

  إال   التوحيد   يتحقق   فال   متقابلين،   أمرين  والتجسيم   التوحيد  جعل  إنه   حيث  ،بالموحدين 

مة،   التجسيم   من  بالرباءة   سلفيين   كانوا  المرابطين  أن    يؤكد   البارز  العنصر   وهذا   والمجس 

 أساسها.  ف  عقائدية كانت حربه وأن وتنزيه، إثبات أهل

  بالتكفير،   الحكم  :التجسيم  بلقب  النبز  بعد   الموحدية   الدعاية  ف  البارزة   األمور  ومن  -

  والمناصرة   المواالة  بحكم   لألتباع  اتكفير    يكون  أن   إال   سواه،  للتكفير  آخر  اسبب    أجد  ولم

 نفسها.  التهمة إلى  األمر فعاد للمجسمين،

  حاول   وقد  لدمائهم،  استباحته  هو  المرابطين  ضد    دعايته  ف  بارزا   وجدته  شيء  وآخر  -

ة   من  ذلك   بشرعية  أتباعه  إقناع   تومرت   ابن   والمرتدين   الكفار  قتال   شرعية  منها  أوجه؛  عد 

  السنن   سماها  التي  الدين  شعائر  تاركي  قتال  شرعية  ومنها  الحق،  وجحد  التجسيم  بسبب

  جعل   المرابطين  ف  ظاهرا   ذلك  يكن   لم  ولما   كالزكاة،  الفرائض   عن  الممتنعين قتال    وكذا 

  قتال   ومنها  العقيدة،   إلى  األمر  فرجع  حسبه،  والسنة  اإليمان  منعوا  ألهنم  ؛أولويا  قتالهم

 يومها.  الحاكمة الدولة   هم كوهنم   رغم  كذلك،   المرابطين اعترب  وقد األرض، ف المفسدين

  القول   ف  والرشاد   السداد  ونسأله  ،وتوفيقه  تهمن   على   تعالى   اهلل  نحمد   األخير  وف

 . إليك وأتوب  أستغفرك ، أنت إال إله   ال  أن  أشهد  ،وبحمدك  اللهم  وسبحانك والعمل، 


