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بابن  المشهور  يامصال  بن  وجليد  بن  ا�  عبد  بن  محمد 
تومرت المهدي (٤٧١ أو ٤٧٤هـ- توفي ١٣ رمضان ٥٢٤ هـ)

كانت مؤلفاته عامل أساسي في انتشار ا�شعرية بالمغرب. ومزج 
بين أفكار ابن حزم الظاهري في دعوته خصوصا ما يتعلق منها 
ذلك  من  هدفه  وكان  المذهبي،  واالحتكار  التقليد  بمحاربة 
في  استفحل  قد  كان  الذي  المالكية  فقهاء  نفوذ  من  التقليص 
عهد الدولة المرابطية. خصص ابن تومرت أجزاء من كتابه "أعز ما 
التوحيد  قوامها  عقيدة  لتجسيد  السياسة  وممارسة  يطلب" 
متعددة،  وسائل  اعتماد  إلى  دعا  الذي  ا�مر  المطلقان،  والتنزيه 
والتقتيل  الحرب  ووسيلة  واكتسابه،  التوحيد  تعلم  وسيلة  منها 
العلم  أبعد من ذلك، فقّرر وجوب  إلى  التوحيد. وذهب  من أجل 
ر أن إثبات العلم بالتوحيد ال  بالتوحيد وتقديمه على العبادة، ثم قرَّ
ابن  محمد  بإمامة  الموحدين  فأقر  العقل.  طريق  عن  إّال  يكون 
تومرت والتي تشكل ركن´ من أركان الدعوة الموحدية نفسها. بدأ 
تومرت.  بن  المهدي  فكرة  على  قامت  والتي  ١١٢١م  سنة  دعوته 
قويا  جيشا  منهم  وكون  مبايعته  إلى  مصمودة  قبائل  دعى 
المرابطين  على  للقضاء  علي  بن  المومن  عبد  رأسه  على  جعل 
ولقب أتباعه بالموحدين ووضع بذلك أسس الدولة الجديدة هي 
النقود  اختراع  صاحب  هو  تومرت  ابن  ويعتبر  الموحدية.  الدولة 

الموحدية المربعة.

حياته
بن  سفيون  ابن  ساوال  بن  نيطاوس  بن  تومرت  بن  محمد  هو: 
مصمودة  قبيلة  بطون  إحدى  هرغة  من  خالد،  بن  الكلديس 
ا�مازيغية المستقرة با�طلس الصغير بمنطقة السوس ا�قصى 
امتاز  وقد  والورع.  بالتقوى  صغره  منذ  اشتهر  المغربية.[٦] 
قبيلته  لدى  اشتهر  أنه  حد  إلى  والصالة،  الدراسة  على  بمواظبته 
باسم "أسفو" أي المشعل. رحل إلى بالد المشرق ليكمل تحصيله 

ويعمق معارفه في أهم المراكز العلمية هناك.
في سنة ٥٠١ هـ رحل إلى قرطبة حيث أخذ العلم عن علمائها ثم 
توجه بحرا إلى مصر ثم اتجه إلى مكة وأدى فريضة الحج ثم رحل 
أفريقية  شمال  إلى  العودة  أراد  هـ   ٥١٠ سنة  وفي  العراق.  إلى 
محطات  في  اثرها  إلى  وقف  سنوات   ٤ للعودة  رحلته  ودامت 
كثيرة في البلدان اËسالمية أهمها اËسكندرية نشر فيها العلم 
الغرب  طرابلس  إلى  توجه  ثم  المنكر  عن  ونهى  بالمعروف  وأمر 
ونشر فيها العقيدة االشعرية وبعده توجه إلى المهدية بتونس 
وأحدث  االصول  علم  على  وركز  العلم  لدراسة  مسجدا  واتخذ 
فوضى في البالد بسبب أسلوبه في االمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر.

https://bit.ly/2Ixe7w6 المصدر

بجاية  إلى  توجه  ثم  تالمذته  بعض  إليه  انضم  طريقه  في 
بن  المؤمن  عبد  وعرف  الكومي.  علي  بن  المؤمن  بعبد  والتقى 
علي الكومي بما يقصد إليه من خالفة. وفي سنة ٥١٤ هـ توجه 
لÑمر  وا�سواق  الشوارع  إلى  تالمذته  مع  وخرج  مراكش  إلى 
فساد،  من  بلدته  في  رأى  لما  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
إلى  بعدها  توجه  مراكش،  في  المسلمين  أمير  طرده  وبعده 
من  عشرة  مع  الكومي  علي  بن  المؤمن  عبد  وبايعه  أغمات 
نسل  من  بانه  ادعى  �نه  وذلك  المنتظر  المهدي  بأنه  رجاله 

الحسين بن علي حفيد النبي محمد.
بعد فترة ارتحل محمد بن تومرت إلى تلمسان ثم فاس, حيث 
يهاجمون  طلبته  وبدأ  مساجدها,  أحد  في  مجلسه  جعل 
والي  إلى  خبره  وصل  ولما  الطرب,  آالت  تبيع  التي  الحوانيت 
دراية  على  هؤالء  كان  ولما  لمناظرته,  الفقهاء  جمع  المدينة, 
يجد  ولم  غلبهم,  خصيمهم  فإن  با�صول  وليس  بالفروع 
البالد  عاصمة  إلى  فمضى  فاس,  من  يطرده  أن  إال  الوالي 
مرة  فغلبهم  ثانيًة  مناظرته  فقهاؤها  عاود  وهناك  مراكش, 
أخرى, فطرد أيض´ من المدينة وذهب إلى أغمات ثم إلى قريته 

بالسوس ا�قصى واستقر هناك.
علوم  إحياء  كتاب  صاحب  الغزالي  حامد  بأبي  التقى  أنه  يزعم 

الدين ثم رجع إلى المغرب. يقول عنه ابن خلدون:

بحرا متفجرا من العلم
وشهابا واريا من الدين

فأثار اËعجاب بعلمه وورعه وتعلق به وبأفكاره كثير من الناس 
بابن  التقى  الذي  الكومي  علي  بن  المؤمن  عبد  رأسهم  وعلى 
وطريق  نهجه  واتباع  مالزمته  ففضل  ماللة  بقرية  تومرت 

مسيرته.

وفاته
في  المعجب  كتابه  في  المراكشي  الواحد  عبد  المؤرخ  يقول 

تلخيص أخبار المغرب:
بالجماعة  المسمين  الرجال  موته  قبل  تومرت  ابن  استدعى 
بن  ا×  وعبد  إينتي،  وعمر  أرتاج  عمر  والثالثة  الخمسين  وأهل 
سليمان، فحمد ا×، ثم قال: إن ا× -سبحانه، وله الحمد- منَّ 
توحيده،  بحقيقة  وخصكم  بتأييده،  الطائفة  أيتها  عليكم 
وقيَّض لكم من ألفاكم ُضّالًال ال تهتدون، وعميا ال تبصرون، قد 

١

ابن تومرت



٢

به،  ا×  فهداكم  ا�باطيل،  واستهوتكم  البدع،  فيكم  فشت 
الُفرقة، ورفع عنكم سلطان هؤالء  ونصركم، وجمعكم بعد 
كسبت  بما  ذلك  وديارهم،  أرضهم  وَسُيوِرُثكم  المارقين. 
ابن  البحيرة سأل  الموحدين في معركة  أيديهم. وبعد هزيمة 
تومرت أصحابه :هل عبد المومن فيكم ؟ قالوا :نعم. قال : قد 
بقي أمركم ما دام عبد المومن فيكم. ثم دخل ولم يره أحد 

أبدا.

مؤلفاته
فهي كما عدها الدكتور عبد الغني أبو العزم محقق كتاب "أعز 

ما يطلب"، والتي وجدها في كتاب الموطأ، منها:
العقيدة المرشدة.
- أعز ما يطلب.

- كتاب الطهارة.
- اختصار مسلم الصغير.

- كتاب الغلول.
- كتاب تحريم الخمر.
- الكالم على العبادة.

- الكالم في العلم.
- كتاب أدلة الشرع.

- الكالم في العموم والخصوص.
- المعلومات.

- المحدث.
- القواعد.
- اËمامة.

- العقيدة الكبرى.
- توحيد الباري.
- تسبيح الباري.

- تسبيح آخر للباري.
- ما ذكر في غربة اËسالم في أول الزمان وغربته في آخره.



٣

كشفت تقارير إعالمية إيطالية اليوم أن ماوريتسيو ساري سيرحل 
عن تدريب تشيلسي في أقرب وقت ممكن.

التي  اËيطالية  سبورت"  ديلو  غازيتا  "ال  لصحيفة  وفق´  هذا  جاء 
بعد  خاصة  منصبه  في  طويًال  يستمر  لن  مواطنها  أن  أكدت 

تصريحاته بحق رومان آبراموفيتش مالك تشيلسي.

الحالي  المساعد  المدرب  زوال  جيانفرانكو  أن  الصحيفة  وقالت 
جاهز لخالفة ساري مؤقت´ لحين إيجاد بديل.

بالفعل حالي´، ويأتي  البدالء  اللندني تدرس  النادي  وأكدت أن إدارة 
وفرانك  مدريد  أتلتيكو  مدرب  سيميوني  دييغو  رأسهم  على 

المبارد أسطورة البلوز المعتزل ومدرب ديربي كاونتي حالي´.

وكان تشيلسي قد تعرض لهزيمة مذلة أمس ا�حد ضمن لقاءات 
مانشستر  مستضيفه  أمام  اËنجليزي  الدوري  من   ٢٦ الـ  المرحلة 

سيتي بستة أهداف مقابل ال شيء.

تجمد  بعدما  السادس  للمركز  بالتالي  تراجع  تشيلسي  أن  يذكر 
رصيده عند ٥٠ نقطة متساوي´ مع آرسنال ومتخلف´ عن مانشستر 

يونايتد بفارق نقطة وحيدة.

تشيلسي يقترب من إقالة
ساري

https://bit.ly/2NcOq2Q المصدر:

الجدل عقب  الكثير من  ريال مدريد،  بيل، نجم  الويلزي جاريث  أثار 
احتفاله ضد أتلتيكو في مباراة الديربي.

وكان بيل أحرز الهدف الثالث للميرنجي ضد أتلتيكو، أمس السبت، 
ضمن  متروبوليتانو  واندا  ملعب  على  أقيمت  التي  المباراة  في 

منافسات الجولة الـ٢٣ من الليجا، وانتهت بفوز الريال ٣-١.

أثناء  بيل  ذراعي  حركة  أن  اËسبانية،  "ماركا"  صحيفة  وذكرت 
مدريد  أتلتيكو  جماهير  واعتبرتها  غريبة،  كانت  بالهدف  االحتفال 

استفزازية.

وأشارت إلى أنه رغم عدم وضوح طريقة احتفال النجم الويلزي، إال 
أن هذه الحركة يمكن اعتبارها مسيئة في إسبانيا.

حول  تحقيق  إجراء  حالة  في  أنه  أخرى  صحفية  تقارير  وأوضحت 
يواجه  فقد  أخالقية،  غير  ذراعيه  حركة  أن  وثبوت  بيل  احتفال 

الالعب عقوبة اËيقاف في الليجا لمدة تصل إلى ١٠ مباريات.

بيل مهدد با�يقاف
10 مباريات

https://bit.ly/2X6f2XT المصدر:



٤

إدينسون  ا�وروغواياني  المهاجم  سيغيب 
كافاني عن مباراتي فريقه باريس سان جرمان 
الفرنسي ضد مانشستر يونايتد اËنكليزي في 
الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة 
بحسب  ا�يمن،  الفخذ  في  Ëصابته  القدم، 

تقارير صحافية فرنسية ا�حد.
توخل  توماس  ا�لماني  أقر  بعدما  ذلك  يأتي 
مدرب الفريق الفرنسي، في وقت سابق اليوم 
بأن مشاركة كافاني في مباراة الذهاب الثالثاء 

 .“âفي مانشستر، ستكون "صعبة جد
وخرج الالعب مصاب´ خالل المباراة ضد بوردو (١-صفر) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي السبت، وسيشكل غيابه 
نكسة إضافية للفريق الذي يفتقد أيضا مهاجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابة تعرض لها سابقا في القدم، ويتوقع أن تبعده حتى 

مطلع أبريل.
وأوردت صحيفة "ليكيب" وإذاعة "أر أم سي" الفرنسيتان عن مصادر في نادي العاصمة، إن كافاني سيغيب لمدة شهر عن المالعب.

ونقلت الصحيفة الواسعة االطالع عن مصدر في النادي قوله إن الفحوص التي خضع لها كافاني (٣١ عام´) ا�حد أظهرت أنه يعاني 
"من تمزق عضلي في أعلى الفخذ ا�يمن"، سيبعده "لفترة شهر على ا�قل".

وفي حال تأكيد ذلك، سيغيب الهداف التاريخي لسان جرمان عن مباراتي ثمن النهائي المقررتين الثالثاء ١٣ فبراير (ذهاب´) على ملعب 
أولد ترافورد، وفي السادس من مارس (إياب´) على ملعب بارك دي برانس.

وكان توخل قد قال صباح اليوم لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي المتخصص بكرة القدم، "ال توجد أنباء جيدة بشأن إيدي هذا الصباح".
وأشار الى أن الالعب سيخضع لفحوص من المقرر أن يعلن النادي رسمي´ ما ستظهره "لكن بالنسبة إلي ا�نباء ليست جيدة".

وتابع "ثمة أمل ضئيل... يوجد دائم´ أمل، لكن الفحوص ا�ولية ليست جيدة"، مضيف´ بأن مشاركة الهداف التاريخي للفريق الفرنسي، 
.“âفي المباراة المقررة على ملعب أولد ترافورد في شمال إنكلترا، ستكون "صعبة جد

وبدا أن كافاني عانى من إصابته أثناء تسديده ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفريق، قبل نهاية الشوط ا�ول لمباراة بوردو بثالث 
دقائق.

في المقابل، أبدى توخل الذي يسعى للعبور بفريقه الى الدور ربع النهائي للمرة ا�ولى بعد موسمين خرج فيهما من ثمن نهائي 
المسابقة ا�وروبية ا�م، تفاؤله بشأن العب خط الوسط اËيطالي ماركو فيراتي الذي عاد الى صفوف الفريق ضد بوردو بعد غياب 

Ëصابة في الكاحل ا�يسر.
وقال "فيراتي قادر على اللعب، وسيلعب" ضد مانشستر يونايتد.

وأبدى توخل قلقه من خوض المباراة بصفوف غير مكتملة، السيما وأن الفريق اËنكليزي يقدم أداء الفت´ في الفترة الماضية، وحقق 
عشرة انتصارات في ١١ مباراة خاضها بإشراف مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير، الذي عّين في ديسمبر الماضي بدال من البرتغالي 

جوزيه مورينيو بعد إقالته على خلفية سوء النتائج.
وقال توخل "أنا قلق.. في المباريات الفاصلة في دوري أبطال أوروبا، من الضروري أن نلعب مع كل الالعبين المفاتيح ذوي الخبرة".

إصابة كافاني تبعده شهر�
وتحرمه مباراتي يونايتد

https://bit.ly/2SDM02p المصدر:



أطلقت شركة "غوغل" المشرفة على نظام تشغيل اªجهزة 
الذكية "أندرويد"، تطبيقين يساعدان اªشخاص الذي يعانون 

من مشكالت في السمع، بحيث تمكنهم من تخطيها.
أصبحا  التطبيقين  أن  التقني،   "technologyreview" موقع  وذكر 
يمكن  حيث  بالي"،  "غوغل  التطبيقات  متجر  في  متوفرين 

تحميلهما من هناك.
.Live Transcribe و Sound Amplifier :والتطبيقان هما

والتطبيق ا�ول مصمم لرفع ا�صوات من حولك بطريقة ذكية، 
المزعجة،  تلك  ويخفض  الهادئة،  ا�صوات  مستوى  من  يرفع  إذ 
وتقوم  ا�ذن،  في  تثبت  التي  المساعدة  السماعة  يشبه  بشكل 

بتضخيم ا�صوات.
لكن الفرق بينهما، هو أن لمستخدم الهاتف مجال أكبر للتحكم، 
إذا  الهاتف لمعرفة ما يدور حوله، فمثال  وذلك عبر تغيير موضع 
كنت مع مجموعة من الناس فيمكنك وضع هاتفك بالقرب من 

المتحدث منهم، بحيث يصلك كالمه بشكل أوضح وأعلى.
أما تطبيق Live transcribe، فيحول الكالم المحكي أمامك إلى 
أنه  تقنية  إخبارية  مواقع  واعتبرت  فورية،  بصورة  مكتوب  نص 
يشكل "مساعدة كبيرة" لضعيفي السمع أو أولئك الذين فقدوه 

نهائيا.
وأظهر مقطع فيديو ترويجي، شخصا يحمل هاتفا يحول فورا ما 
وهو  الشاشة،  على  يظهر  كالم  إلى  به  محيطون  آخرون  يقوله 
مع  جيد  بشكل  يتواصلوا  أن  يمكنهم  ال  الذين  �ولئك  جيد 

ا�صحاء اåخرين.
وما على المستخدم سوى تحميل التطبيق في هاتفه، ولدى فتح 
المحيط،  في  المحكي  الكالم  ترجمة  في  مباشرة  يبدأ  التطبيق 
بخط كبير يسهل تشهل قراءته، لكن العيب الوحيد في التطبيق 

هو أنه يحتاج دائما إلى اتصال باËنترنت.

٥

تطبيقات ذكية في أجهزة
"أندرويد" لضعيفي السمع

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2DQMicS المصدر:

تمنع  جديدة،  أمنية  ميزة  أيام  قبل  واتساب  تطبيق  أطلق   
من  جهازك،  إلى  الدخول  من  يتمكنون  قد  ممن  ا¼خرين 
مجلة  ذكرت  ما  وفق  واتساب،  في  رسائلك  على  التلصص 

"فوربس" اªميركية.
من  إصدار  أحدث  تنصيب  الجديدة  ا�مان  ميزة  تفعيل  ويتطلب 

تطبيق واتساب (٢٫١٩٫٢٠).
فيمكنك  تلقائيا،  يحدث  جهازك  على  التطبيق  تحديث  كان  وإن 
ثم  "اËعدادات"  على  الضغط  خالل  من  ا�خير  اËصدار  من  التأكد 
"المساعدة"، حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل 

صورة أعلى الشاشة.
الرقم  وتحمل  ا�حدث  هي  واتساب  نسخة  أن  من  التأكد  بعد 
على  ثم  "اËعدادات"  على  للضغط  أخرى  مرة  نعود   ،(٢٫١٩٫٢٠)

"الحساب"، ثم "الخصوصية".
أمام  وستكون  الشاشة"،  "قفل  لك  سيظهر  المرحلة  هذه  عند 
خيارين على الشاشة: Touch ID أو Face ID وذلك بما يتناسب مع 

نسخة الهاتف الذكي الذي تستخدمه.
وبعد تشغيل أحد الخيارين السابقين، بإمكانك اختيار توقيت غلق 
التطبيق. وستكنون هنا أمام ٤ خيارات للغلق: حاال أو بعد دقيقة 

أو بعد ١٥ دقيقة أو بعد ساعة.

واتساب يطلق ميزة أمنية
جديدة..

https://bit.ly/2GyGk43 المصدر:



٦

أخبار التکنولوجیا

سامسونغ تؤكد موعد إطالق "هواتف المستقبل"

أكدت تقارير تقنية أن "سامسونغ" تتجه إلى الكشف عن أحدث هواتفها الذكية وجهازها القابل للطي في غضون 
أيام قليلة.

بحلول  للطي،  القابل  إف"  "غاالكسي  هاتف  عن  الكشف  تنوي  "سامسونغ"  فإن  أوثوريتي"،  "أندرويد  موقع  وبحسب 
العشرين من فبراير الجاري، أثناء اËعالن المرتقب عن هاتف "غاالكسي إس ١٠".

الترويجي يظهر  الفيديو  المرتقب، لكن  الهاتف  ونشرت شركة "سامسونغ"، مؤخرا، تغريدة  على موقع تويتر بشأن 
بعض التصميمات القابلة للطي فقط وال يتحدث بشكل صريح عن الجهاز.

https://bit.ly/2ScZq15 المصدر:
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