
 

املرشدة نص عقيدة ابن تومرت اكنت تدرس يف املغرب. 
 رشهحا ابن نقاش

 

(2018 -  1118)  

 

 دهد امل  لإقامة 099 الـ ذلكرىا
بجايةب  بن تومرتا  

1111 - 8911  

كان األمير الحمادي العزيز يحب إستدعاء العلماء »     
  .«نت إليهم في الجلسات حول المسائل العلمية صو الت

 إبن خلدون
 

 ليدوال ملتقىال

 نودابن تومرت و الموح

 
 

 

 

 

 

:إستعالمات  
 

 –الجمعية العلمية جيهيماب. فريق البحث "الموس" جامعة بجاية 

الجزائر. 00000 –ة اوزمور ڤتار  

  (387) 070 08 73 00فاكس:  -(  387) 070 08 73 00الهاتف: 

 

 بن تومرت ببجاية  اإ املدهدلإقامة  099 الـ كرىاذلحياء اإ 
 

 مرحلتني: يف  سيمت امللتقى ادلويل

ىل  82من الأوىل ببجاية )اجلزائر(   .8910ريل بأأ  ، و الثانية ابملدهدية )تونس(8911أأكتوبر  82اإ

 النشاط الرتفهيي : 

نتاج املرسح اجلدهو  لبجاية )سيناريو: معر  فطموش(، حفل موس يق  من يتضمن برانمج الاحتفال مرسحية من اإ

حياء  مجعية أأحباب الش يخ الصادق البجاو ، اضافة اإىل رحةل س ياحية اإىل مالةل و  (املغرب)مطريب مدينة سوس اإ

 ماكن اللقاء بني ابن تومرت و عبد املومن. 

 ةية جهياميب جباية )صوريعية العلم اجل بتنس يق العديد من املؤسسات و املنظامت احمللية و الوطنية  :تنظميال نة جل 

مجيل  اجلزائر( -  CNRPAH) و املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التارخي عمل الإنسان و التارخي (د اأأجو 

 عيساين.

 الوس يط )اترخي، عمل الآاثر، الأنرثوبولوجيا، العلوم ادلينية، ...(،سيمت اس تقبال اخصائيني يف اترخي  املغرب  ن:واحملاض 

 من بيهنم:

 -  CNRPAHتونس(، عبد هللا فييل )اجلامعة اجلديدة(، فريد خربوش )مدير  -ابراهمي جاديل )جامعة منوبة 

 CNRPAH جباية و -اجلزائر(، فوز  حمفوظ )مدير املعدهد الوطين للآاثر، تونس( ، مجيل عيساين )مجعية جهياميب 

ا فينتورا )جامعة لش بونة(، س(، ماراي دا غراسب)جامعة قا قاجلزائر(، عامرة عالوة )جامعة قس نطينة(، محمد موا –

ت )جامعة بوردو(، اڤابنثيون(، غواط  بس نويس )جامعة تلمسان(، همد  غوير  IIرشيب )جامعة ابريس  ماسنس

 تونس(، سعيد شيبان )جامعة -)جامعة تونس(، محمد حسن )بيت احلمكة  قر بعاج )جامعة تورنتو( ، صالح بعي عام

 اجلزائر(، ...
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 جيهيماب
CNRPAH الجزائر    

HCA 



:لأهدافا   
 

من خالل هذه املواضع املسطرة، يتعلق الأمر ابدلرجة الأوىل ابلتحديد و التعريف بنشاط 

أأماكن و اسدهامات خشصية ابن تومرت. حتديد و فدهرسة )جرد( اخملطوطات و املؤلفات املوجودة يف 

 توفرها )املكتبات العمومية و اخلاصة سواءا يف اجلزائر أأو يف اخلارج، و عند اخلواص(.

كام ستمت الإشارة اإىل العالقات الوثيقية اليت اكنت قامئة بني جباية و املدهدية يف الوقت اذل  

 :اكن فيه عامل الرايضيات الشدهري ابو الصلت أأمية يف جمالس أأمراء ادلوةل الزيرية
 

قامة ابن تومرت )الفرتة امحلادية و الفرتة املوحدية اليت تتبعدها(.  -  جباية و ضواحهيا أأثناء اإ

 ابن تومرت يف جباية ومالةل )نشاطه ، اتصالته(  -

 .عبد املؤمنب  لقاء املدهد  ابن تومرت - 

 .بن تومرت يف وضع أأسس ادلوةل املوحديةابإ مالةل  -تأأثري الإقامة يف جباية   -

 .ابن تومرتمؤلفات   -

 .املذهب املوحد  و ادلوةل املوحدية  -

 .و ادلوةل املوحدية الأمازيغيةاللغة   -

 )مسجد الرحيانة ، حمراب مالةل، ...( و الإتصال اليت لدها عالقة اببن تومرتأأماكن العبادة   -
 

 

  التقدمي
 

 . املدهد   أأصب  فامي بعد  لذلجباية  لاس تقبامن س نة  099ضت م 
 

عامصة )ابملدهدية  بن تومرتا م أأقام1111- 1111هـ/219حوايل  ملرشق يفعند عودته من ا

و ابلأخص  صاليحبنرش مهنجه الاحيث رشع  ،(عامصة ادلوةل امحلادية)بجاية ب مث  (ادلوةل الزيرية

لقاء  لقاء ادلروس يف ةزيغيماخطبه ابللغة الا ابإ اإىل  ضطرلكن رسعان ما اإ مسجد الرحيانة  . قام ابإ

لتحاق مبصىل قرية  مالةل    مدينةبضعة كيلوميرتات من  بعد اليت تقع عىل املغادرة رفقة أأنصاره و الإ

لتقى خبليفته عبد املؤمن بن  نتفاظة اليت اكنت مبثابة مرشوع لقيام لالكويم و همد  عيلجباية، حيث اإ الإ

ليه أأن يف هذه ادلوةل املوحدية اليت زعزعت العروش يف املغرب و الأندلس. و مما جت در الإشارة اإ

 .الفرتة )املوحدية( عرفت الفنون و العلوم تطورا و رواجا كبريا
 

قتصاد ،  عىل 1128سقوط ادلوةل امحلادية يف  أأيد  املوحدين قد عزز وضعيهتا كقطب اإ

تضعدها  1112و عقد معاهدة السالم مع بيا س نة  ،س تقالليهتا الس ياس يةلفكر  و ديين رمغ فقداهنا 

 بني املوائن الآمنة اليت تتي  لدها التجارة مع املس يحيني. من
 

بن تومرت العديد من املؤلفات و مهنا  املرشدة  اليت مت نرشها من طرف جودلزهير ل

دها رمبا عند عودته من ف )فونتاان، اجلزائر(. هذه الرساةل الوجية يف عمل التوحيد و أأصول ادلين، أأل 

ساعده عبد املؤمن يف نرش هذه العقيدة يف املدارس و  .املرشق، و تعترب أأول اإصالحه العقائد 

 املساجد.

 

 

 1111 -  1111 لقاء ابن تومرت بعبد املومن يف مسجد مالةل س نة

 قدم هل مرشوع تأأسيس ادلوةل املوحدية.و هناك 

املوّحدين بتوحيد  قام 1129حوايل 
 املغرب و الأندلس

هذا املقال  حملند  –ابن تومرت و احلركة الوطنية 

1028رشيف ساحيل   


