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*قبـــس *   
 

اضي ، والمستقبل جني الحاضر والتاريخ سجل الزمن لحياة الحاضر غرس الم"
وهو اإلنسانية   التاريخ هو الحضارة وتطورهاو األمم ،  الشعوب واألشخاص

"وتقدمها هو العالقات البشرية ومسيرتها  
  قول مأثور                            

 
 

 قال الشاعر :
 

من العدل عهدا كعهد عمــر                                 اـنرى بشمال إفريقيا لنــ     
حوالي المروج وظل الشجــر                                هنالك تيهرت قد خططـــوا   

رــعلى ما رواه صحيح الخب                               ـةـوفي عام ستين ومائــ   
 

أبو اليقظان            
 
 
 
 
 

 
 

 



داءـاإله  
 

على الفضيلة و األخالق الرفيعة أبي العزيز حفظه اهللا. إلي من رباني-  
أمي الغالية أطال اهللا في عمرها إلى منبع العطف والحنان و الحب و الوفاء-  
.إلى من ال تحلوا الحياة بدونهم إلى قرة عيني ، إخوتي وأخواتي  -  
   و دعمي  في إتمام بحثي محمد و عائلته الكريمة.  إلى من كان سندي -
بالجامعة  صديقاتي،  وضرائهامن تقاسمت معهم الحياة بسرائها لى إ -

              مريم، أسماء، أحالم، حفيظة. الجامعية خاصة:وباإلقامة 
إلى كل أساتذة  وطلبة العلوم اإلنسانية وخاصة تخصص تاريخ وحضارة   -

المغرب األوسط .         
إليكم جميعا أهدي ثمرة عملي ومجهودي .       

 
 
 
 

 
 فتيحة قرواز

 

 



 
 كلمة شكر وعرفان

   
اهللا علينا باإلرادة واإليمان في إنجاز هذا البحث ،يطيب لي  بعد أن من     

 أن أتقدم إلى كل من ساعدني في إتمامه.  
أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل والمحترم ، المشرف بداية      
ادنا طوال السنة الدراسية الدكتور ميلود ميسوم الذي أف :الرسالةعلى 

من خاللها استطعنا انجاز بحثنا  التيوبالنصائح القيمة والتوجيهات السديدة 
 هذا .

كما أشكر كل من ساهم معي في إعداد هذا البحث  سواء من قريب أو     
بعيد ، وكل األساتذة وخاصة أساتذة التاريخ الوسيط،وطلبة التاريخ والزمالء 

 والزميالت . 
أتقدم بالشكر إلى كل أصحاب المكتبات سواء الجامعية أو الخارجية  وأخيرا

.الذين لم يبخلوا عليا بوقوفهم سندا لي طيلة الفترة الدراسية  
 
 
 
 
 
 



 المقدمة
 

  أ
 

  
  المقدمة:

كان المغرب اإلسالمي مسرحا للعديد من األحداث  و التغيرات  التي شملت      
جعله يشهد  االجتماعية، اإلقتصادية وحتى الثقافية مما مختلف المجاالت السياسية،

الحياة الحضارية خاصة خالل القرون الثالثة  تحوالت جذرية طرأت على
اإلسالمية التي شهدت هذه التحوالت، الدولة  الدولالهجرية األولى، ومن بين تلك 

دراسة أعمق ألجل  بين أهم المواضيع التي تحتاج إلى الرستمية  التي تعتبر من
الوصول إلي مختلف الجوانب الحضارية لهذه الدولة التي عمرت أكثر من قرن  

  وربع قرن.  
  ويعود سبب اختياري لهذا الموضوع إلي عدة دوافع ومن بينها :   
) أول دولة 909-777هـ/296-160باعتبار الدولة الرستمية اإلباضية ( -

  مستقلة حلت بالمغرب األوسط  تحت نظام حكم خاص بها.
أما الدافع الثاني كون المؤرخين لم يعطوا أهمية كبيرة لدراسة هذه الدولة  -

المستقلة غير أن الدول المستقلة األخرى تنوعت حولها الدراسات فحين لم تحض 
  لدولة الرستمية ولو بشيء قليل  من  هذه األبحاث و الدراسات ا

أن معظم المؤرخين وكذا الباحثين  ركزوا على بعض الجوانب  تكما الحظ -
سواء اإلقتصادية الفكرية أو اإلقتصادية واالجتماعية  أو العالقات الخارجية 

  للدولة الرستمية .
  لحضارية في الدولة الرستمية.فحين لم نشهد دراسة شاملة و كافية للحياة ا 
ومما جعلني أتطرق إلي  دراسة هذه الجوانب كلها رغبة في إثراء رصيدي  -

العلمي والمعرفي  من الناحية التاريخية و كذلك إعادة إحياء روح البحث  في 
  هذا النوع من الدراسات.
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ئر وكانت هذه بعض األسباب  التي دفعت بي لدراسة الحياة الحضارية  للجزا  
م)للكشف عن 909-777هـ/296-160الرستمية خالل الفترة الزمنية الممتدة(

  أهم الجوانب البارزة في هذه الفترة.
وللقيام بهذه الدراسة البد من وضع إشكالية محددة و مضبوطة حتي نستطيع     

  هـ.3تصور واقع الحياة الحضارية خالل القرن 
ب اإلسالمي قبيل نشأة الدولة كيف كانت األوضاع السياسية العامة للمغر  

  الرستمية وبعد قيامها؟ 
انتقال الخوارج إلي المغرب اإلسالمي وماهي  و ماهي األسباب التي أدت إلى 

األسس التي أدت بهم إلي اختيار مدينة تيهرت بالمغرب األوسط مكانا لنشر 
و وكيف كانت األوضاع السياسية بتيهرت بعد استقرارهم بها ؟ وما ه دعوتهم؟

  نظام الحكم السائد آنذاك ؟وماهي أبرز األنظمة التي عفتها الدولة؟ 
هـ؟ 3و ماهو واقع الحياة االجتماعية  والدينية في المغرب األوسط خالل القرن 

وماهي مالمح الوسط االجتماعي لألسرة الرستمية، وماهي أهم المذاهب والفرق 
  التي عرفتها الدولة آنذاك ؟ 

 لمداخيتصادي من زراعة وصناعة وتجارة دور في إثراء وهل كان للنشاط االق
  الدولة الرستمية  وتعزيز عالقاتها الخارجية مع الدول المجاورة؟

وأخيرا ما مدى  مساهمة الحياة الفكرية و العلمية في تقدم و ازدهار عراق  
المغرب ؟ وماهي أهم العلوم ومن هم أبرز العلماء  في تلك الفترة؟ وهل كان 

  لألئمة دور في تطوير وازدهار هذه الحياة؟ 
ولإلجابة عن هذه التساؤالت و اإلشكاالت اتبعت المنهج التاريخي التحليلي و     

  المقارن بعض الشيء ألن هذه الدراسة تستدعي هذا النوع من المناهج.
فصل تمهيدي و أربعة فصول  وخاتمة وبعض  و قسمت  موضوعي هذا إلى   

  المالحق و الجداول.
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في البداية أردت  أن أمهد للموضوع ألصل إلي عمق الدراسة، فتناولت في   
السياسية العامة للمغرب  تحت عنوان  األوضاع  جاء الفصل التمهيدي الذي

ية حيث تناولت األسباب الرئيس ة الدولة الرستمية  وبعد قيامها.اإلسالمي قبيل نشأ
 تي ساعدت علىذكرت العوامل ال االمغرب  كم النتقال الخوارج من المشرق إلى

حيث  عهد والة بني أمية، باضي بين أوساط قبائل البربر علىانتشار المذهب اإل
خطاب عبد األعلى بن السمح المعافري  اإلباضي أن يؤسس الدولة استطاع أبو ال

ها لم تدم طويال  م)، إال أن759-هـ141اإلباضية في ظل الخالفة العباسية  سنة(
-هـ144عليها محمد بن األشعث الخزاعي في معركة تروغا سنة  حتى قضى

وسط  م، وفر عبد الرحمان بن رسم من القيروان بإفريقية إلي المغرب األ761
ونزوله بقبيلة لماية البربرية. وبعدها تحدثت عن أهم التفاصيل في بناء العاصمة 

  أبرز الدوافع الختيار هذا الموقع الذي قامت عليه العاصمة. ، وتيهرت
أما الفصل األول فجاء بعنوان: األوضاع السياسية بتيهرت  وتفرعت عنه      

ثالثا:النظم اإلدارية  ثانيا: نظام الحكم، ثالث نقاط أساسية، أوال:األئمة الرستميين،
العامة للدولة الرستمية،  إماما تلوى  ةوالعسكرية. وتتبعت فيه األوضاع السياسي

اآلخر  مع ضبط فترة حكم كل واحد منهم، وأشرت إلي مختلف األحداث من فتن 
 و ثورات أثارت الجدل بين أفرادها، كما اتبعت مراحل القوة والضعف للدولة إلي

م. 909-هـ296غاية سقوطها علي يد عبد اهللا الشيعي داعية العبيديين سنة 
وخالل دراستنا لألوضاع السياسية السائدة آنذاك يمكننا معرفة الجوانب 

  الحضارية األخرى.
وجاء الفصل الثاني معنون  كاألتي : الحياة االجتماعية  وأشهر المذاهب و      

  وتمحورت حوله ثالث نقاط  رئيسية: تمية،الفرق اإلسالمية  في الدولة الرس
أوال: البنية االجتماعية للسكان  في تلك الفترة،ثانيا: األسرة الرستمية ومستواها  

المعيشي، ثالثا: أشهر المذاهب و الفرق اإلسالمية في الدولة الرستمية .حيث 
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رقة تناولت فيه أهم العناصر السكانية  في المجتمع الرستمي  الذي يحوي األفا
و البيزنطيين و القرطاجيين )الذين  الذين هم من بقايا األمم السابقة (الرومان،

كان أغلبهم من النصارى كما تحدثت عن أهم القبائل البربرية للمغرب اإلسالمي 
األوسط من جميع جوانبه  بالذين كانت لهم مساهمة فعالة في تأسيس المغر
و قبيلة نفوسة التي اعتبرت  الحضارية ،كقبيلة لماية التي أسست علي أرضها،

وإلي جانبها قبيلة مزاتة التي ساهمت بأموالها في سبيل  الدرع الواقي لها،
تطرقت إلي  كماو غيرها من القبائل البربرية  استمرار المذهب اإلباضي،

يهرت  و كان أغلبهم من البصرة  و الكوفة العنصر العربي المهاجر إلي ت
والقيروان، وكان هؤالء علي مذاهب مختلفة  وكان لهذه العناصر دور فعال في 

كم ذكرت أيضا العنصر األندلسي الذي  واالقتصادية،  ةتنشيط الحركة التجاري
تمركز علي سواحل المغرب األوسط  وحضي بمكانة خاصة بالمغرب  إضافة 

واليهود و المسيحيين الذين استقروا بتيهرت وبعدها تحدثت عن إلي أهل الذمة 
األسرة الرستمية  وأساليب عيشها من خالل نوع الطعام وطريقة اللباس  أماكن 
السكن التي اشتهرت بها العاصمة تيهرت  وختمت هذا الفصل بذكر أهم المذاهب 

تجاهات و الفرق من مالكية و حنفية ومعتزلة  سنة وشيعة  وغيرها من اال
  األخرى  التي كانت تتناظر فيما بينها في مختلف النوازل.

وأما فيما يخص الفصل الثالث فكان عنوانه كمايلي: األوضاع اإلقتصادية      
  أولها: والذي تمخضت عنه ثالث عناصر أساسية في الجزائر الرستمية،

الزراعة والرعي، و ثانيها: الصناعة والمهن، وأما ثالثها: التجارة بنوعيها. 
غيرها من وتحدثت فيه أهم المحاصيل الزراعية من خضر و فواكه 

المنتوجات  كما تحدثت الثروة الحيوانية ومدى اعتماد الدولة علي هذا 
لف االقتصاد في تحقيق اكتفاءها  المعيشي. كما أشرت إلى مخت النوع من

الصناعات كصناعة النسيج وصناعة التعدين وصناعة الخشب وغيرها ولم 
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تكن الصناعة تضاهي الزراعة كون المادة األولية ناقصة إال أنها كانت 
مسايرة للزراعة في بعض األحيان، أما عن التجارة فتطرقت إلى التجارة 

تي كانت الداخلية من حيث األسواق وأهم المراكز التجارية وأهم البضائع ال
تتداول بين األسواق مع اإلشارة إلى المكاييل والموازين التي كانت تقاس 

  بها هذه السلع.
أما في ما يخص التجارة الخارجية التي كانت بين المغرب والمشرق أشرت     

في البداية إلى أهم المسالك التجارية وأهم البضائع المتبادلة بينهم، كما صنفت 
فواكه ومواشي وأهم الواردات التي كانت تتمثل في أهم الصادرات من خضر و

  المعادن والعبيد وغيرها.
والحظت أن الدولة الرستمية شهدت في هذه الفترة بروزعالقات تجارية     

  وطيدة خاصة مع بالد السودان .
وفي األخير نجد الفصل الرابع تحت عنوان: الحياة الفكرية والعلمية في    

المؤسسات التعليمية   وي تحته ثالث عناوين رئيسية: أوال:الجزائر الرستمية وينط
ثانيا: أهم العلوم وأبرز العلماء، ثالثا: مساهمة الحكام أو األئمة في تطوير الحياة 

  الفكرية و العلمية. 
وتطرقت إلى إبراز دور المؤسسات التعليمية وأهم الدراسات المتداولة حيث    

ي الكتاب كما تحدثت عن حلقات العلم التي كانت أهم مؤسسة تكوينية تربوية ه
وذكرت أهم المراحل التي مر بها الطالب آنذاك، كما  كانت تقام في المساجد،

لعبت المكتبات دورا كبيرا في إعداد النشء وكانت أهم مكتبة في تلك الفترة 
مكتبة المعصومة، وفي النقطة الثانية تحدثت عن أهم العلوم وأبرز العلماء  وقد 

ت هذه العلوم إلى ثالث أصناف، علوم نقلية (من تفسير وحديث و فقه) قسم
وعلوم عقلية(المناظرات، اآلداب بنوعيه شعر ونثر، التاريخ)وذكرت هنا أهم 
العلماء المناظرين إضافة إلى الشعراء واألدباء أين برزت األسرة الرستمية في 
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أن االهتمام الكبير كان  هذا العلم وكانت متميزة فيه وباألخص اإلمام أفلح، غير
مقتصر على العلوم الدينية أكثر منها من العلوم الدنيوية ألنها كانت تسعى إلى 

  نشر المذهب اإلباضي في ربوع المغرب .
أما في ما يخص العلوم التطبيقية بما فيها الطب والفلك والحساب فنجد أنها    

  مجال واسع فيها. برزت بشكل كبير في األسرة الرستمية حيث كان للمرأة 
وختمت هذا الفصل باإلشارة إلى المساهمة الفعالة لألئمة الدولة في السهر    

على ديمومة التطور الفكري والتقدم العلمي من خالل جلب الكتب وتكثيف عملية 
النسخ وتشجيع الطلبة على البحث، كما قاموا بإنشاء المؤسسات من مساجد ودور 

وترسيخ مبادئه في أفراد المجتمع الرستمي. وتم ختم  العلم لنشر المذهب اإلباضي
  هذه الدراسة باستنتاجات أردت من خاللها إبراز النتائج المتوصل إليها. 

ومن أهم المصادر المستدلة بها في رسالتي هذه يمكن ذكر مصدر أساسي     
ألحد معاصري الدولة الرستمية في الفترات األخيرة وهو ابن الصغير المالكي 

كتابه"أخبار األئمة الرستميين" الذي حققه الدكتور محمد ناصر والدكتور  في
إبراهيم بحاز، اعتمدت على المصدر بشكل كبير باعتباره يؤرخ للدولة 
الرستمية وأئمتهم ، فنجده يبدأ بإمامة عبد الرحمان بن رستم الفارسي حيث يبين 

عدل بين الرعية وعن  لنا كيفية توليه منصب السلطة وذكر لنا ما تميز لنا من
المساعدات التي تلقاها من المشرق اإلسالمي، ويبرز في هذه المرحلة عن بداية 
نشأة الدولة الرستمية، وبعد وفاته ترك األمر شورى فتولى ابنه عبد الوهاب 
الحكم من بعده، وفي هذه الفترة شهدت الدولة الرستمية افتراق اإلباضية إلى 

ندين وبعده الخلفية بزعامة خلف بن السمح إال أنه تم نكارية بقيادة يزيد بن ف
التخلص منهما وشهدت أيامه فترة من التطور و االزدهار في مختلف مجاالت 
الحياة، وتولى بعده ابنه أفلح ولعبت في عهده الشراة دورها في اختيار القضاة  

ثم يتحدث عن دور نفوسة في  و ازدهرت الدولة خاللها في جوانب شتي،
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كما تحدث عن سفر أبي اليقظان إلي المشرق وأسره من  جال االجتماعي،الم
ثم جاء بعده  اإلمام أبو بكر الذي اتسم بضعف الشخصية   طرف العباسيين،

وعدم االهتمام بأمور السلطة حيث ترك مقاليد السلطة لصهره العربي محمد بن 
ازدهرت الحياة وتولي أو اليقظان اإلمامة وفي عهده  عرفة  وطرد أبو بكر،

الثقافية  وذكر إمامة أبي حاتم و ما قامت  بينه و بين عمه من فتن ،وبعدها تم 
الصلح بينهما بعد عدة مخالفات  انتهت بخروجهما  من تيهرت  ثم يذكر عودة 
أبي حاتم إلي الحكم والقيام بإصالحات  أغلب الميادين إال أنه لم يتعرض إلي 

يقظان أخر األئمة الرستميين والتي سقطت علي ذكر إمامة اليقظان بن أبي ال
  إثرها الدولة الرستمية.

ومن خالل ما قرأته في هذا الكتاب تبين لي أن ابن الصغير استعمل في    
أسلوبه التاريخي ألفاظ قريبة إلى العامية، كما اعتمد على الرواية الشفوية"أخبرني 

  عية إال في مواضع قليلة.واحد من اإلباضية"، ولم يتحدث عن الحياة االجتما
والمصدر الثاني الذي اعتمدت عليه هو كتاب "سير األئمة و أخبارهم" ألبي     

هـ وحققه الدكتور إسماعيل العربي، ويعتبر 471زكريا يحي الورجالني توفي 
حيث  هذا المصدر من أهم المصادر التي كتبت عن الدولة الرستمية وأئمتها،

ريخية التي جرت آنذاك فيذكر انتشار اإلباضية في يذكر فيه كل األحداث التا
المغرب اإلسالمي إضافة إلى ذكر ثورات اإلباضية ضد والة الخالفة العباسية 
وتطرق بعدها إلى إمامة أبي الخطاب عبد األعلى في القيروان وكذلك إمامة أبي 
حاتم الملزوزي وانهزامه على يد العباسيين. وبعد ذلك يذكر تاريخ الدولة 

م)منذ تأسيسها على يد عبد الرحمان بن رستم وبعد وفاته 777-هـ160الرستمية(
  تم اختيار عبد الوهاب على أساس الشورى، وعلى افتراق اإلباضية إلى نكارية.
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كما ذكر إمامة أبي اليقظان بن أبي أفلح وتوليته من طرف عامة اإلباضيين    
الرستميون أمام األغالبة، وفي كما وصف موقعة مانو المشهورة التي انهزم فيها 

  األخير تحدث عن انقراض الرستمية على يد الفاطميين .
ومن خالل تطلعي على هذا المصدر تبين لي أن المؤلف اعتمد في كتابه على 

وبذلك يكون قد اعتمد على الرواية الشفوية في  ،الذين سمع منهم اإلباضيةشيوخ 
ذهب كان يغلب عليه نوع من العاطفة إصدار األحداث وباعتباره أنه إباضي الم

  المذهبية التي ظهرت في مؤلفه.
كما اعتمدت على مصدر مهم في هذه الدراسة هو"طبقات المشايخ بالمغرب"     

وقام بتحقيقه  هـ،670سعيد الدرجيني المتوفى حوالي ألبي العباس أحمد بن
ار اإلباضية وجاء في هذا المؤلف المراحل األولى النتش ،إبراهيم محمد طالي

كما تطرق  ودعاتها الذين وفدوا من المشرق لنشر األفكار والمبادئ الخارجية،
إلى أهم ما جرى من أحداث في عهد أبي الخطاب وكيف انهزم أمام الجيش 

  هـ.144العباسي سنة 
ويتحدث الدرجيني في مؤلفه عبد الرحمان بن رستم إلى المغرب األوسط     

يرتهم إال أن سيرة أبي بكر لم يعطى لها أهمية كبيرة وتحدث عن حياة األئمة وس
وذكر موقعة مانو التي تعتبر السبب في انقراض النظام اإلباضي في المغرب 

  اإلسالمي.
كما اعتمدت على كتاب "السير" ألبي العباس أحمد بن سعيد الشماخي     

  كر.هـ وجاء هذا المصدر يحوي كل ما جاء في المصادر السابقة الذ329توفي
واعتمدت على مصادر أخرى ككتاب "العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام    

العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر" وخاصة الجزء 
السادس والسابع الذي تناول فيه القبائل البربرية وتقسيماتهم االجتماعية، ونوع 

  لباسهم وأطعمتهم ومكان تواجدهم.
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ة إلى هذه المصادر اعتمدت على كتاب "البيان المغرب في أخبار إضاف    
األندلس والمغرب" ألبن عذارى المراكشي المتوفى في نهاية القرن السابع 
الهجري  و كتاب "أعمال األعالم ،تاريخ المغرب العربي  في العصر الوسيط" 

مة تيهرت  القسم الثالث  وباعتبار أن الدراسة  كانت من جميع الجوانب  للعاص
   فإنه وبطبيعة الحال ال تخلو من المصادر الجغرافية و التي هي بدورها تكمل 

ذة من مأخو ما جاء في المصادر التاريخية و من بينها كتاب "صفة المغرب،
الذي عاصر تلك الفترة الذي زار  ،هـ284ت اليعقوبيالبن واضح  كتاب البلدان

  وصف . مناطق المغرب اإلسالمي  و وصفها أحسن 
"صورة األرض "  هـ،368واعتمدت علي كتاب ابن حوقل النصيبي المتوفى    

و المقديسي في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم " وغيرها من المصادر 
  الجغرافية المهمة.

كانت هناك مراجع متنوعة  و كلها تخصصت  إضافة إلي تلك المصادر القيمة   
 واالقتصادية الدولة  وأغلبيتها كانت  من الناحية السياسيةفي دراسة تاريخ هذه 

  ومن بينها : والفكرية ،
م) دراسة في األوضاع 909-777هـ/296- 160كتاب "الدولة الرستمية (    

االقتصادية والحياة الفكرية"، لمؤلفه الدكتور بحاز إبراهيم بكير والذي يتحدث فيه 
تقريبا عن كل الجوانب الخاصة بالدولة الرستمية مركزا في ذلك على الجانب 

مراجع التي اعتمدت عليها في وكان هذا المرجع من أهم ال االقتصادي والثقافي،
انجاز هذا البحث، ويوجد كتاب آخر يتحدث عن الدولة الرستمية بعنوان 
"األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب األوسط خالل القرنين الثالث 

م) للدكتور جودت عبد الكريم يوسف وهو اآلخر يعتبر 10- 9والرابع الهجريين(
  لدراسات .مرجعا مهما لهذا النوع من ا
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ومما يالحظ على المراجع التشابه في المعلومات حول تاريخ الدولة الرستمية    
مثل كتاب عيسى الحريري "الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمي حضارتها 

م. وغيرها من المراجع 297 -هـ 160وعالقتها الخارجية بالمغرب واألندلس 
  لمستقلة بالمغرب األوسط. والمؤلفات التي تحدثت عن تاريخ هذه الدولة ا

ومن خالل انجازي لهذا البحث اعترضتني بعض الصعوبات منها نقص    
اإلمكانيات في الحصول على المخطوطات الخاصة بهذه الدولة، كما أن 
الدراسات التي تحصلت عليها كانت تركز على جوانب معينة دون التعرض 

مجهودا كبيرا في أبذل علني لمختلف الجوانب الحضارية للدولة الرستمية مما ج
  الحصول على المادة المساعدة إلعداد هذا البحث .     
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للتحدث عن األوضاع السياسية العامة في المغرب اإلسالمي قبل سنة      
وع إلى ـالبد من الرج -ة الرستميةـخ تأسيس الدولـتاري -هـ 160
رب في هذه الفترة كان مرتبط ارتباطا ــاع المشرق اإلسالمي ألن المغـأوض

 و ما يعرف بثوراتـا ميز هذه الفترة هـم مـمباشرا مع المشرق ، و أه
   .)1(هـ 132الدولة العباسية  األموية لتحل محله انهيار الدولةو      الخوارج ، 

حيث ة ــاط الدولة األمويـاسي في إسقـالدور األس )2(لقد كان للخوارج     
  ــا و أرهقت خزينتها ـــا أضعفت قواهــأنه

______________________  
دراسة في األوضاع م )  909 - 777هـ / 296-160الدولة الرستمية( ) ـ إبراهيم بحاز بكير،1(

  . 59ص  ،2ط، 1993 – 1414و الحياة الفكرية، الجزائر، نشر جمعية التراث غرداية،  االقتصادية
) ـ الخوارج : ظهر الخوارج بعد موقعة صفين وهو موضع قرب الرقة على شاطئ الفرات من الجهة 2(

    م ) بين اإلمام علي كرم اهللا وجهه 657 -( هـ 37 الغربية التي دارت رحاها على شاطئ الفرات سنة
ي طالب ـأ إلى تشتيت جيش علي بن أبـة لجـو معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا عنهما، ذلك أن معاوي

 ، وطلب إيقاف القتال و إيجاد حـل سلمي عن طريق التحكيم إلىبعد أن رأى أن جيشه أوشك على االنهزام
ة ـلي و أصحابـه أن معاويـة خدعهـم حاولـوا استئنـاف القتـال إال أن جماعكتاب اهللا و لما تبين لـع

ار ــا وقعت شعـوب، و عندمـالبت من علي أن يتـرة و طـم كبيـول التحكيـرت قبـم اعتبـمنه
ة أالف   ـم أربعـان عددهـم الخوارج، و كـق عليهــة و أطلـت طائفـخرج ** م إال هللاـال حك**

م) ، و قتل  658 -هـ 37كل من علي و معاوية  لقد قاتلهم علي في معركة ....(  و أصبحوا يحاربون
الشراة ...، و فرقها..منهـا ( األزارقة   –زعيمهم عبد اهللا بن وهب الراسي . ولها عدة أسماء: المحكمة 

الكالمية ) النجدان، الصفرية، اإلباضية ) . أنظر: أبـو عمــار الكوفي اإلباضي، الموجز (أراء الخوارج 
 -هـ  1398( ، الجزائـر، الشركـة الوطنيـة للنشر و التوزيع 1عمـار طالبـي، ج: تحقيق و تقديم

-17ص  ،دار الجيل  ، بيروت لبنان،باضية عقيدة ومذهباصبار طعيمة، اإل؛ 95-79ص  ،م )  1978
18.   
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 )1(لكن كان ذلك دون جدوى ألن كلما قضت على ثورة لهم حلت محلها أخرى 
فما كان عليهم سوى إيجاد مكان آخر لنشر دعوتهم ألجل استمرارها و هنا 
فكروا في التوجه نحو األماكن القصوى بعيدا عن مركز الخالفة ، ونتيجة لما 
حل بالمشرق من تقلبات في الدولة و تغير في األحداث حيث سقطت الدولـة 

يـة جديدة ، األمـر هـ كقـوة فت132األمويـة ، و قامت الدولـة العباسيـة 
الذي أثبت حتميـة نقل نشاطهـم السياسـي إلـى مراكـز بعيدة  حيث 

  أصبحـت بغداد عاصمـة العباسييـن . 
لقد لجـأ الخوارج لمواصلة  :انتقال الخوارج إلى المغرب اإلسالمي :1

نشاطهـم السياسي في المغرب اإلسالمي فوجدوه مهيأ لتقبل أفكارهم نتيجة لما 
نيه سكان المغرب من سياسة الظلم و الجور التي لحقت بهم من طرف كان يعا

  . )2(بني أمية 
ومازال البربر صابرين على هذا العمل السيء حتى جاءتهم الوفود األولى من 

وما كان  ،) 3(الخوارج الفارين من بطش األمويين في المشرق و خاصة العراق 
دي بالثورة ضد الظلم و تدعوا إلى على بعض البربر إال اعتناق أفكارهم التي تنا

 .)4(ات البربر وطباعهم عقلياتهم ـوهي مبادئ تتناسب مع صف العدل بين الناس
________________________  

مكتبة  ،القاهرة ،1ج ،ي والديني و الثقافي و االجتماعي) ـ حسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياس1(
  .  388-387ص  ،1ط م، 1961 النهضة المصرية،

) ـ عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر 2(
م  1968،لبنان بيروت، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ،6ج ،ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

الجزائر   ي: ليبيا،تونسفي المغرب اإلسالممحمد إسماعيل عبد الرزاق، الخوارق  ؛240-239ص
  . 33- 32ص م،1976، مكتبة مدبولي ،المغرب، موريتانيا، القاهرة

، بيروت 3ج خ،ــالكامل في التاري ر،ـأبو الحسن علي بن الكرم الجزري المعروف بابن األثي) ـ 3(
  .92ص  ،م 1965 –م 1385 ،دار الطباعة والنشر، نانلب
  . 207ص ، 6) ـ ابن خلدون ، المصدر السابق، ج4(
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إن فرق الخوارج كثيرة إال أنه لم يصل إلى المغـرب اإلسالمي سـوى    
  . )2( و اإلباضية )1(فرقتــان همــا : الصفـريـة 

و أول من دعا  )3(وأول من دعا لفرقة الصفرية عكرمة عبد اهللا بن عباس 
  الذي جاء من البصرة .)4(لإلباضية سلمة بن سعيد 

___________________________  
بذلك لصفرة وجوههم من كثرة  ) ـ الصفرية : هم أتباع عبد اهللا الصفار، و إليه ينسب و قيل سموا 1(

صححه و علق عليه أحمد  ،أنظر: الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريـم ): الملل و النحل  العبادة.
يحي هويدي، تاريخ  ؛137، ص1ط م،1948 -هـ 1368 دار السرور، ، بيروت لبنان  ،1ج  ،فهمـي

  .32ص  م،1968 ،مكتبة النهضة ،القاهرة  ،1فلسفة اإلسالم في القارة اإلفريقية في الشمال اإلفريقي، ج 
هـ) بن ثعلبة التميمي بن مرة بن عبيد بن رهط 86) ـ اإلباضية: تنسب إلى عبد اهللا بن أباض (المتوفى 2(

هـ) و عاش إلى زمان عبد الملك بن مروان 86-65ان (األحذف بن قيس كان في زمان معاوية بن أبي سفي
الفرق بين  ،بكسر األلف في أكثر الروايات و بالضم في بعضها .أنظر: عبد القادر بن طاهـر البغدادي

علي يحي معمـر، اإلباضية بين الفرق اإلسالميـة عند  ؛62- 61الفرق، بيروت لبنان، دار صادر، ص 
أحمد أمين  ؛ 41م، ص1987 ،المطبعة الغربية غرداية ،ديث، الجزائـركتاب المقاالت في القديم و الح

 كلوس كررزرف رلزديم  ؛338-337ص م،1956 ،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 3ضحى اإلسالم، ج
لثورة المـؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشر ، ترجمـة اإلسالمـيمعجـم العالـم 

   .4،ص2ط ،م1998 -هـ1418والتوزيع،
وقد روي عنه الناس بالتفسير و المغازي اهللا بن عباس وهو تابعي كان أعلم ) ـ عكرمة: هو مولى عبد 3(

   و كثير منهم من التابعين  وقد خرج إلى المغرب فاخذ عنه الصفرية من الخوارج ،رجل 300ما يقارب 
ن محمد بن أبي بكر ابن شمس الدين بن أحمد ب مات .أنظر:فوعاد إلى المدينة فطلبه أميرها فاختفى عنه  

  م1971 ،دار الثقافة ،إحسان عباس، بيروت لبنان: خلكان، وفيات األعيان و أبناء الزمان، تحقيق
قسنطينة   إبراهيم طالي، :، حققه و طبعه1أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات، ج ؛266-265ص

   . 12- 11الجزائر، ص 
ضية الذي جاء من البصرة ووصل إلى المغرب يدعوا الناس إلى ) ـ سلمة بن سعيد: من دعاة اإلبا4(

المذهب اإلباضي وهو يتمنى أن لو ظهرت و لو يوما واحدا من أول النهار إلى آخره و ال يأسف إذا 
  . 62المرجع السابق، ص ،بحاز :أنظر. ضربت عنقه بعد ذلك
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إلسالمي إن اإلباضية و الصفرية بعدما جاء داعيتهما إلى المغرب ا    
استطاع أن يحققا نجاحا كبيرا في نشر دعوتهما حيث اعتنقت أغلبية البربر 
المذهبين "اإلباضي و الصفري "ووجدوا في أفكارهما و أرائهما ما يناسب ميولهم 
وعقليتهم، إضافة إلى أنهما جاءا في فترة حساسة جدا نتيجة لما لحق بهم من 

لدكتور إبراهيــم بحاز عن استغالل . وكما ذكر ا )1(جور و ظلم بني أميــة 
البربر و الخوارج لتلك الخصومات بين قيسية و يمنية، وهكذا تكون األسباب 

هـ 122تكاثفت لقيام ثورات بربرية خارجيــة في المغرب ابتداء من سنة 
الذي توجه نحو المغرب  )2(ومن بينها ثورة ميسـرة المطغري الصفري الزناتي 

ومنطقة السوس حيث قــاد جموعــا كثيرة من  األقصى و بخاصة طنجة
بربر مطغرة، و هنــاك حارب واليهمــا عبيد اهللا بن الحبحــاب بن أبي 

  عبيدة وكان االنتصــار لصالــح المطغري و بويع للواليـــة . 
  
  
  

________________________  
الشركة ، هـ، القاهرة 756 - هـ711 من الفتح إلى قيام الدولة األموي) ـ حسين مؤنس، فجر األندلس 1(

  .144ص ،1ط م،1959العربية للطباعة 
بالقيروان   لقد اعتنق مبادئ الخارجية : يلقب بالحقير أو الحقور) ـ ميسرة المطغري الصفري الزناتي2( 

 ثم نشرها بين قومه في إقليم طنجة، و أنه كان حاقدا على سياسة عمال األمويين في المغرب  وأعلن الثورة
، واستطـاع ميسرة أن دة زعيمها الخارجي صالح بن طريـقضدهم و انضمت إليه قبيلة برغواطة بقيا
م. أنظر: لسان الدين بن 740- هـ 122حاسمـة بأعوان طنجة يهـزم جيوش بني أميـة في معركـة 

مختار أحمد : تحقيق ،، القسم الثالث أعمال األعالمخ المغرب العربي في العصر الوسيط، تاريالخطيب
 . 181، صم1966، توزيع دار الكتاب ،، الدار البيضاءادي، إبراهيم محمد الكتابي، المغرب األقصىالعب
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  :عبيد اهللا بن الحبحــاب يهيئ جيشين )1( وهذا مــا جعل والــي القيروان 
بقيادة خالد بن أبي حبيب  أحدهمـا بقيادة حبيب بن أبي عبيدة و ثانيهمـا

قتل  التقى ميســرة بالجيشين فانهزم و فـر إلى طنجـة، و لكنه، فالفهري
ونصب مكانه خالد بن حميد الزناتي الذي قاد  على يد أتباعــه لتخاذلــه،

انهزم العرب فيها وسميت  جيشا لمواجهة جيوش ابن الحبحاب مرة أخرى و
  .وهكذا كان انتشار المذهب الصفري في المغرب األقصى، ) 2(غزوة األشراف

والذي ساعد عل انتشار المذهب اإلباضي في بالد المغرب اإلسالمي فهو وجود 
مجموعة نشطة كانت قدوة للمجتمع البربري الذي عاشوا فيه وهم حملة العلم 

 بد األعلى بن السمحالخمسة على المذهب اإلباضي و هم: أبو الخطاب ع
    .)3(المعافري

__________________________  
بها المسجد  م650- هـ 55ة بن نافع الفهري سنة ان: مدينة بتونس الحالية، اختطها عقب) ـ القيرو1(

حسن حسني عبد  :أنظرالمنسوب إليه حتى اآلن و لفظ القيروان فارسي األصل و معناه معسكر الجيش .
الوهاب، خالصة تاريخ تونس، مختصر يشمل ذكر حوادث القطر التونسي من أقدم العصور إلى الزمن 

  .  56، ص1ط ،م1968 ،اضر، تونس، الدار التونسية للنشر و التوزيعالح
و قائد عسكري من أهل الرأي ومن والة حملة  زعيم ديني إباضي ) ـ عبد األعلى بن السمح المعافري:2( 

العلم بناء على أمر أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي البصري، فقيه و من كبار علماء اإلباضية و ذلك 
هـ و تمكن من إنقاذ القيروان من الخوارج الصفرية بعد 191ام بالدعوة سرا  استولى على طرابلس لقي

  م استطاعت أن تخرجهم من القيروان وتقتل أبا الخطاب .861-هـ144هزيمة قبيلة وفرجومة، وفي سنة 
 . 112، ص2المصدر السابق، ج ،أنظر: الدرجيني 

دار  كم، فتوح إفريقيا و األندلس، تحقيق أنيس الظباع، بيروت لبنان،) ـ أبو القاسم عبد اهللا بن عبد الح3(
ابن عذارى المراشي، البيان في المغرب في أخبار األندلس و المغرب   ؛64م، ص1964 ،الكتاب اللبناني

  . 101، ص54 -53 - 52ص ،3ط ،م1983بيروت لبنان، دار الثقافة،، سالنكوالن إيفي برف :، تحقيق1ج
  
  

  
  
      



  مي قبيل نشأة الدولة الرستمية الفصل التمهيدي    األوضاع السياسية في المغرب اإلسال
  بعد قيامهاو                                                         

 

 - 18 -

، أبو داود القبلي   )2(وعاصم السدراتي  )1(الفارسي د الرحمان بن رستموعب 
وكانت الثورة الثانية في المغرب . )4(وإسماعيل بن درار الغدامسي  )3(النقراوي 

عبد األعلى ابن السمح المعافري اإلباضي الذي  اإلسالمي بقيادة أبي الخطاب
نفس السنة توجه بجيشه  هـ من طرف اإلباضيين و في140بويع لإلمامة سنة 
    )6(اإلسالمي المشرق ليها الذي فرإلىإفدخلها وطرد منها و )5(إلى مدينة طرابلس 

قامت قبيلة ورفجومة الفرية بمهاجمة القيروان بقيادة عاصم بن جميل الورفجومي 
الصفري فاحتلتها وطرد منها واليها حبيب بن عبد الرحمان بن حبيب الذي 

فلحقه عاصم و دارت هناك معركة بينهما فانتصر فيها  ،ألوراساتحصن بجبل 
راد القيروان من طرف خليفة عاصم عبد يحبيب و قتل عاصم، فحاول حبيب است

الملك ابن أبي الجعد اليفرني الملقب في قومه بالكاهن إال أنه فشل و لقي 
  هـ . 140مصرعه سنة 

_________________________  
أول أئمة الدولة الرستمية، فارسي األصل و مؤسس مدينة تيهرت سنتطرق ) ـ عبد الرحمان بن رستم 1(

 قاموس تراجم ألشهر الرجال  ،، األعالمالزركالي أنظر: خير الدين. إلى ذكره بالتفصيل في الفصل األول
  .78ص ،3م، ط1969 ،، بيروت لبنان2النساء من العرب و المستعربين، جو
يلة سدراتة و موطنها غربي األوراس، قتل مسموما أثناء حصار أبي ) ـ عاصم السدراتي: ينتمي إلى قب2(

الخطاب المعافري للقيروان. أنظر: عبد المقصود باشا، الرستميون صفحة رائدة من التاريخ الجزائري 
  .  18ص

أنظر: عبد  .موطنها جنوب تونس ،) ـ أبو داود القبلي النقراوي: ينتمي إلى قبيلة نقراوة البربرية3(
  . 18ص  ،ود، المرجع نفسهالمقص

المرجع  ،عبد المقصود أنظر: .) ـ إسماعيل بن درار الغدامسي: ينتمي إلى قبيلة غدامس جنوب طرابلس4(
  .  18نفسه، ص

) ـ طرابلس: تكتب أيضا" اطرابلس " ويعني اسمها مجموعة المدن الثالثة :صبرة، أبا وليدة و فتح 5(
سان الدين، المغرب العربي أنظر: ل قصى فتوحاته غربا.طرابلس والي مصر عمر بن العاص و هي أ

  .11ص
الجزائر، المؤسسة الوطني  ،زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب اإلسالمي ) ـ محمد بن عميرة، دور6(

  . 96للكتاب، ص 
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وفي الوقت نفسه ارتكبي ورفجومة أعمال بشعة في القيروان حتى     
حيث قيل أن امرأة من نساء القيروان كتبت وصلت إلى حد يتنافى مع اإلنسانية 

بطاقة إلى أبي الخطاب تشكو إليه جور ورفجومة و خوفها على عرضها  
 فقالت:" فإن لي بنتا لم أحرزها إال في حفرة حفرتها تحت سريري مخافة عليها

و تأثر أبو الخطاب بهذه الرسالة وحشد جموع  .)1(أن يفسدوها" من الورفجومية
هيأ جيشا و أمره باالستعداد و الزحف إلى القيروان إلنقاذها في  أعلن النفير و

صرها حتى أعلنوا لها الطاعة وعين على المدينة عامال، ثم واصل سيره إلى 
أرض القيروان و ضرب عليهم الحصار و دخل القيروان  واستعمل عليها عبد 

يم الصفرية بعد قتله لزع  )2(الرحمان بن رستم و عاد أبو الخطاب إلى طرابلس 
عبد الملك بن أبي الجعد اليفرني و استطاع أن يحررها من الطغيان سنة 

  . )3(هـ 141
  
  
  
  
  
  
  

________________________  
العربي إسماعيل  :تحقيق و تعليق ،ي (أبو زكريا )، سير األئمة وأخبارهمن) ـ يحي بن أبي بكر الورجال1(

  . 63 -60ص، م1979- هـ1399، المكتبة الوطنية الجزائر،
) ـ محمود عبد الحميد حسن، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي منذ الفتح حتى قيام الدولة الفاطمية 2(

  . 323، ص 1م، ط2007 -هـ 1428 ،القاهرة، الدار الثقافية للنشر
) ـ محمد عيسى الحريري، الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمي حضارتها و عالقتها الخارجية بالمغرب 3(

 سليمان داود ؛68، ص 3م، ط1987 -هـ 1408 ،دار القلم ،م، الكويت297 - هـ 160و األندلس 
   50- 49ع: ،مجهودات الدولة الرستمية في نشر الحضارة اإلسالمية و تركيزها،األصالة

     . 88- 87الجزائر،ص  م،1977 - هـ 1397
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و انتصار  أخبار هزيمة ورفجومة )1(لما بلغت الخليفة أبو جعفر المنصور     
الجيش اإلباضي عليها  فأرسل أبو جعفر المنصور جيشا كبيرا قوامه ألف مقاتل 

   )2(إلى المغرب اإلسالمي بقيادة واليه على مصر محمد بن األشعث الخزاعي 
وهذا األخير بعث عمر بن األحوص العجلي على رأس الجيش لمقـابلـة أبـي 

إقليـم طرابلس سنـة الخطـاب فـي منطقـة غمداس فـي غـرب سـرت ب
م، وانتهت المعركة بهزيمة أبي األحوص العجلي و انسحابه إلى 759-هـ142

مصر ولما وصلت أخبار هذه الهزيمة إلى الخليفة المنصور أرسل إلى ابن 
وعليها توجه بجيش قوامه أربعون  )3(بنفسه إلى المغرب  بالمسير األشعث يأمر

حوالي مائتي ألف وقيل بلغ سبعين ألف ألف فوجد أبا الخطاب مستعدا حيث جهز 
و بعث البن رستم الفارسي ليلتحق به عسكر أبو الخطاب بسرت بإقليم طرابلس  

   .عمل أبو الخطاب نفس الخطة و بعث ابن األشعث عيونه ليأتون بأخبارهم فحين
  
  
  

_________________________  
عبد اهللا بن محمد بن علي بن العباس ثاني  هو ،م )814-775هـ / 158-90) ـ أبو جعفر المنصور ( 1(

خلفاء بني العباس أول من عني بالعلوم من ملوك العرب و كان عارفا باللغة و الفقه و األدب ولد في 
وهو يأتي مدينة  هـ136بعد وفاة أخيه السفاح سنة  الحميمية من أرض الشراة قرب معان، وولي الخالفة

. بدل من الهاشمية التي بناها السفاح وجعلها دارا لملكه، توفي ببئر هـ145بغداد حيث أمر بتخطيطها سنة 
سنة. أنظر: خير الزركلي 22ميمون من أرض مكة محرما بالحج ودفن بالجحون بمكة ودامت خالفته 

  .  259، ص2ط  ،م1954 -  هـ 1383 ،األعالم ، مطبعة كوساسوماس
بي جعفر لى مصر وهو أحد كبار القادة في خالفة أ) ـ محمد بن األشعث بن عقبة الخزاعي: كان واليا ع2(

أبو عمر محمد بن يوسف المصري  أنظر: كلف بمهمة القضاء على فتنة الخوارج بافريقية. المنصور
   113ص  ،الدار المصرية للتأليف و الترجمة ،د مصرتقديم: حسن أحمد محمو  ،الكندي، الوالة و القضاة

  . 66ص  ،المرجع السابق ) ـ  بحاز،3(
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الرجوع إلى مصر  واختلطت األنظار وتظاهر ابن األشعث باالنسحاب و   
عدم التصدي ألبي الخطاب فتثاقل في سيره فظن أبو الخطاب بتولي ابن و

  .)2(م761-هـ 144)1(وتشتت جموعه وقضي عليهم في معركة تاروغا األشعث،
تفه و أغلبية من كان وكانت الهزيمة ثقيلة ومنكرة للقائد أبي الخطاب الذي لقي ح

شعث معه من الجنود، فحين التجأ البقية إلى الجبال للتحصن بها، وبقي  ابن األ
.بعد هزيمة أبي الخطاب )3(وقتل منهم الكثير يالحق اإلباضية في كل مكان 

، تداعت القبائل اإلباضية إلى المعافري و هروب عبد الرحمان بن رستم الفارسي
الكتمان و التنظيم السري من جديد في منطقة طرابلس حيث أن قبيلة نفوسة 
اإلباضية القوية عسكريا في المغرب اإلسالمي اجتمعت مع القبائل البربرية 
األخرى على اختيار إمام يقودهم فوقعت البيعة على حاتم يعقوب بن حبيب 

  م .762 -هـ 145 )4(الملزوزي الهواري اإلباضي 
لقد استطاع هذا اإلمام أن ينتصر على جيوش الوالة في عدة معارك، ويدخل 
طرابلس، كما أنه تمكن من فرض الحصار على القيروان حتى ذاق أهلها مرارة 

   .)5(الحصار، ولم يستطيعوا المقاومة أمام قواته فلجئوا إليه
________________________  

المرجع   ،المعركة و هي تبعد مسيرة أربعة أيام من مدينة طرابلس شرقا أنظر: بحاز) ـ تروغا : مكان 1(
  . 67ص ،نفسه

  . 34، ص2م، ط1971،  ، الجزائرثقافته) ـ رابح بونار، المغرب العربي تاريخه و 2(
  .  83، ص2) ـ ابن عذارى، البيان المغرب، ج3(
الكندي بالوالء  ثار على كثير من البربر في سنة  ) ـ أبو حاتم: هو يعقوب بن لبيب المازوزي بن حبيب4(

هـ، وهزم جيوش عمر بن حفص أمير إفريقية عند طرابلس و ظل يغزو و يقتل في البالد متخذا في 151
  . 49ذلك جبل نفوسة قاعدة له.أنظر: أبو زكريا، المصدر السابق، ص 

   .57-56ص ،م1993 ،مطبعة أبو داود ) ـ سليمان داود، حلقات من تاريخ المغرب اإلسالمي، الجزائر،5(
  االجتهاد ،ناصر المرشد البريك، اإلباضية في الفكر  السياسي اإلسالمي و أثرها في قيام الدول أنظر:

  .  120م، ص1991-هـ 1412، بيروت لبنان.13ع: 
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أبو قرة  ومعه جمع كثير منهم:)1(و توجه عبد الرحمان بعد ذلك إلى منطقة طبنة
و عبد الرحمان بن  في أربعين ألف من الصفرية. )2(غيلي)الصفري اليفرني (الم

وعاصم السدراتي اإلباضي في ستة أالف و المسور  رستم في خمسة عشر ألف،
بن هانئ الزناتي في عشرة أالف من اإلباضية، و عبد الملك بن سكرديد 
 الصنهاجي في ألفين من صنهاجة الصفرية، و جرير بن مسعود المديوني في من

.   و أبو حاتم في جيش كبير و قوي ،تبعه من قبيلة مديونة و قبائل هوارة و زناتة
لما علم بخروج والي القيروان  أبو قرة على رأس هذه الجيوش نحو افريقية، تقدم

إلى مدينة طبنة لتحصينها فخرج أبو قرة )3(عمر بن حفص المهلبي التميمي 
ن مواجهة هذه الجيوش لجأ إلى وجيشه لمحاصرتها  ولما عجز عمر ابن حفص ع

أموال إلى كل من أبي  و احيلة إلنقاذ الموقف في تقديـم العطايا من حلل و غيره
ونجا عمر ابن حفص من هذا  قرة الصفري و أخيه فعمال على سحب قواتهما

  .)4(الحصار و الهزيمة المؤكدة 
  
 
 
  
  

_______________________    
الباء و فتح النون، كانت عاصمة الزاب و مقر الوالة و تقع وسط الزاب  ) ـ طبنة: بضم الطاء و سكون1(

الممتدة جنوب والية قسنطينة، و كانت مشهورة بعلمائها و رحالها في العصور الوسطى .أنظر: لسان الدين 
  .82، صابن الخطيب، تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط

  . 57) ـ سليمان داود، المرجع السابق، ص2(
  . 206، ص1) ـ الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج3(
جودت عبد أنظر:  ) ـ عمر بن حفص المهلبي التميمي: المعروف بهزارمرد و المشهور بأبي الدوانق.4(

  . 83م، ص1984الكريم يوسف، العالقات الخارجية للدولة الرستمية  الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
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حظ في هذا الحصار أن عبد الرحمان بن رستم لم يشارك فعالة ومما يال          
واستمر هناك حتى  في الزاب بعيدا عن طبنة.  )1(و إنما عسكر في منطقة تهودة 

وصلته أخبار انسحاب الجيوش فعزم على الرحيل لكن عمر بن حفص باغته 
تم بجيش كبير بقيادة معمر بن عيسى العبدي فهزمه، وولى عبد الرحمان بن رس

إلى تيهرت، و رجع عمر بن حفص إلى القيروان فحاصره أبو حاتم الملزوزي 
 -هـ  154وقتل عامل العباسيين سنة فخرج لمحاربته و قامت بينهما معركة.

ولما سمع الخليفة العباسي بهذا االنهزام أرسل يزيد بن حاتم المهلبي ، م771
يهزم اإلباضية و يقتل  األزدي لمواجهة أبي حاتم الملزوزي في حين استطاع أن

م، ولم يكتف بذلك و إنما راح يالحقهم و يقتلهم في 772 -هـ 155إمامها سنة 
و بعد كل هذه األحداث المتعاقبة في هزيمة جيش اإلمام األول أبي  أي مكان .

الخطاب المعافري و قتله وحصار طبنة و هزيمة عبد الرحمان بن رستم في 
، وكل هذا أدى  )2(إلباضيين الثاني أبي حاتم موقعة تهودة ثم انهزام إمام ا

باإلباضية مرة أخرى إلى الكتمان و العمل بالتقية وال شك أن انهزامهم و تشتتهم 
    .)3(أدى بالكثير منهم إلى التفكير في التوجه نحو المغرب األوسط 

  
_________________________  

بني بالحجر، تقع بالقرب من بسكرة ولها نهر كبير ) ـ تهودة: مدينة كبيرة قديمة عليها سور عظيم م1(
ينصب إليها بين جبل األوراس .أنظر: مؤلف مجهول، كتاب االستبصار في عجائب األمصار ووصف مكة 
و المدينة و مصر و بالد المغرب لكاتب مراكشي من القرن السادس هجري الثاني عشر ميالدي، نشر 

  .175-174ص ،م1958 ،بعة اإلسكندريةتعليق: سعد زغلول عبد الحميد مصر، مطو
) ـ أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية و المغرب قطعة تبدأ من 2(

المنجي الكعبي، الناشر رفيق السقطي  :أواسط القرن األول إلى أواخر القرن الثاني الهجري، تحقيق و تقديم
  م .1968

  .69لسابق، ص) ـ بحاز، المرجع ا3(
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حيث فر عبد الرحمان بن رستم من القيروان هاربا مع أهله وولده و ثلة    
من أعوانه مختفيا حتى وصل إلى المغرب األوسط و نزل على قبيلة لماية 

، ويعتبر فرار عبد الرحمان بن رستم نقطة )1(البربرية لحلف قديم بينه و بينهم 
و اإلباضية في المغرب اإلسالمي عامة  تحول في تاريخ المغرب األوسط خاصة

)2( .  
  ها :رسم حدود: تأسيس مدينة تيــهـــرت و2

لقد حل بالقبائــل البربرية التابعــة للمذهب اإلباضي بعـد هزيمــة    
أبي الخطاب المعافري و هروب والي القيروان عبد الرحمـان بن رستم إلى 

فلذلك لم  )4(لكتمان لفترة من الزمنإلى نـوع من الهدوء وا ،)3(المغرب األوسط 
يستطع اإلباضيون من تأسيس دولة إباضية في القيروان التي أصبحت تحت والء 

فأرغم دعاة اإلباضية بااللتحاق بعبد الرحمان بن رستم في المغرب  ،العباسيين
  األوسط، ونشر دعوتهم هناك.

    
 

________________________  
  . 247، ص6) ـ ابن خلدون، العبر، ج1(
  .  219) ـ عبد الرحمان الجياللي، المرجع السابق، ص2(
) ـ المغرب األوسط: يشمل بالد الجزائر، وكانت عاصمته تيهرت في عهد الدولة الرستمية الخارجية 3(

اإلباضية و أشهر مدنه: تلمسان، وهران، فيروة و سلمة و سليمة، و هذه المدن األخيرة لم يبق إال اسمها فال 
أنظر: أحمد مختـار العبادي، في تاريــخ المغرب و األندلس، اإلسكندريـة، المؤسسـة  موقعها.يعرف 

محمد بن رمضان شاوش، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي   ؛13ص ،الثقافيــة العربية
  .  109، ص1م، ط1966 -هـ 1385 مستغانم، المطبعة العلوية،

م )، الجزائر، المؤسسة 788 -777 -هـ 171- 160الرحمان بن رستم () ـ  إبراهيم بحاز بكير، عبد 4(
  .  28ص  ،م1999 ،الوطنية للكتاب
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   :أ ـ رحيل عبد الرحمان بن رستم إلى تيهرت 
رحل عبد الرحمان بن رستم من مدينة القيروان قاصدا المغرب األوسط و لم    

معه شيء إال قليل من المال يرافقه سوى ابنه عبد الوهاب و مملوكه، ولم يكن 
وفرس واحدة، و أثناء السير فوجئوا بموت الفرس فدفنوها حتى ال يعلم بموتـه 
أحد من حزب عبد الرحمان بن حبيب فيتبـع أثرهم، فسمي ذلك الموضع ـ 

و نظرا لكبر سنه و شيخوخة عبد الرحمان بن رستم تعاونا   بموضع الفرس ـ
إلى المغرب األوسط بعد رحلـة عسيرة و . و بعدها وصلـوا )1(على حمله 

حتى انتهى بهم الطريق إلى عين  .)2(شاقـة في الطرق الجنوبية للمغرب 
  و التي تنبع من جبل سوفجج وهو جبل حصين قصده ألجل ذلك . ،)3(سوفجج

وأخذت أخبار عبد الرحمان بن رستم تمأل األفاق في المغرب األوسط حتى   
ألشعث في القيروان، و قام هذا األخير بتجهيز وصلت إلى مسامع محمد بن ا

جيش سار به نحو سوفجج ونزل في سفحه و حفر خندق حول معسكره خوفا من 
هجوم عبد الرحمان و من معه و ظل محاصرا للجبل مدة حاول من خاللها 

  .)4(اقتحام الجبل بكل الوسائل و لكنه فشل
  
  

________________________  
 م2008مؤسسة شباب الجامعة  ،الم، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، اإلسكندرية) ـ عبد العزيز س1(

  . 453ص
  . 323) ـ عبد الحميد حمودة، المرجع السابق، ص2(
) ـ جبل سوفجج: هو جبل منيع يقع بين مدينتي قصر الشاللة شرقا و السوقر غربا و جنوبي مدينة 3(

، دار إحياء 3ج ،محمد دبوز علي، تاريخ المغرب الكبيرأنظر:  تاهرت، و معروف حاليا بجبل بوشقيف.
  . 404عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  ؛256، ص1م، ط1963-هـ 1383الكتب العربية، 

  . 24) ـ عبد الحميد حمودة، المرجع السابق، ص4(
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فاضطر إلى فك الحصار و العودة إلى القيروان و هو يائس من عبد الرحمان    
إن سوفجج ال يدخله إال دارع "ابه،وقال عن صعوبة تجاوز الجبل: وأصح
و أقام عبد الرحمان هناك و أنزل بينهم، فسمع به وجوه اإلباضية  ."ومدجج

  . )1(علمائها فقصدوه من كل جهة حتى اجتمع إليه من طرابلس و جبل نفوسة و
 وأجمـع هؤالء على متابعـة عبد الرحمــان بـن رستـم برئاستهـم  
كـان البد لمـؤسس دولـة الرستميين أن يؤسس مدينة ينزل بها هو وأتباعه و

  .)2(تكون مقرا لدولته 
  ب : اختطاط مدينة تيهرت و بناءها : 

بن رستم إلى إنشاء مدينة تكون عاصمة  بعد المبايعة تطلع عبد الرحمان    
تسمى و )3(لدولتهم فيما بعد فوقع اختياره على الموضع الذي تقوم عليه 

  .)4(تيهرت
 رهو األموم، 777-هـ161 اختطاط المدينة حسب ابن عذارى في سنةيعود و  

و سنة  ـه160الذي تؤيده روايات اإلباضية عن إقامة بن رستم فيها سنة 
هـ أي بعد أكثر من خمس عشرة من فرار عبد الرحمان بن رستم من 162

يدل على أن تيهرت لم القيروان و عشر سنوات من انهزامه في طبنة، وهذا ال 
تكن موجودة من قبل ذلك التاريخ فالمدينة قديمة ترجع إلى العصر الروماني ثم 

  .البزنطي 
  
 

__________________________  
  . 35-34، ص1) ـ الدرجيني، المصدر السابق، ج1(
 2ج،إلباضيةوملوك ا ، األزهار الرياضية في أئمةالنفوسي) ـ سليمان بن الشيخ عبد اهللا الباروني 2(

   .4ص مصر، مطبعة األزهار البارونية،
  ) ـ إبراهيم أيوب، التاريخ العباسي السياسي و الحضاري، الشركة العالمية للكتاب، مكتبة المدرسة3(

  . 164ص ،1ط م،1989،الدار اإلفريقية العربية
حيث يرى الرقيق  ) ـ تهرت: تيهرت أو تاهرت كما يسميها المؤرخون، و لقد اختلف في سنة بنائها،4(

  . 85هـ .أنظر: بحاز، الدولة الرستمية، ص144القيرواني أنها بنيت سنة 
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في حملة ، م682  681 -هـ 62كما جاء ذكرها أيام الفتوح األولى سنة    
  . )1(عقبة بن نافع الذي استشهد فيها 

  * وصف مدينة من طرف الرحالة و الجغرافيين : 
المؤرخين بمدينة تيهرت ووصفوها، فمدينة  لقد أشاد عدد من الرحالة و    

تيهرت كانت في الزمان عبارة عن مدينتين كبيرتين إحداهما قديمة واألخرى 
 )2(محدثة،فالقديمة من هاتين المدينتين ذات سور و هي على  جبل قليل العلو

وجبال  ،)3(تفصــل بينها منطقة الزاب بعيـدة عن القيروان،وتيـهرت 
من من ضربات األسطول البيزنطي و ذلك لكونها منطقة وهي بمأ األوراس،

وحتى  داخلية، وهي تقع بين التل و الصحراء و بذلك تكون معبر تجاري بينهما،
 )4(ما وراء البحر على الطريق بين المشرق و المغرب و األندلس اإلسالمية 

أنهم ":فيقول ،ويتحدث عنها الجغرافي البكري عن كيفية بناء هذه المدينة الجديدة
   ."لما أرادوا بناء تاهرت كانوا يبنون النهار فإذا جن الليل و أصبحوا

  
  

____________________________  
) ـ عبد الحميد سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، تاريخ دول األغالبة، الرستميين، األدارسة، و بني 1(

  .291ية، دار المعارف ص، اإلسكندر2مدرار و األدارسة حتى قيام الدولة الفاطمية، ج
) ـ محمد الحاج صــادق، المغـرب العربـي، من كتــاب نزهــة المشتــاق لإلدريســي  2(

  . 110م، ص 1983م، 12هـ /6القرن 
) ـ الزاب: هو تعريف قديم للقسم الجنوبي من عمالة قسنطينة و قاعدة مدينة بسكرة.أنظر: حسن عبد 3(

  .57صخالصة تاريخ تونس،  الوهاب حسن،
) ـ األندلس: هي جزيرة كبيرة تغلب عليها المياه الجارية و الشجر و التمر و الرخص و السعة في 4(

األحوال و هي األحوال عبارة عن مثلث يحيط به البحر من جهاتها الثالث، و هي مقسومة من وسطها 
لبنان، دار صادر  بيروت ،1اقوت الحموي، معجم البلدان، جبجبال الشارات و تسمى اسبانيا.أنظر: ي

  . 263-262م، ص1956-هـ  1375للطباعة والنشر،
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وجدوا بنيانهم قد تهدم، فبنوا حينئذ تاهرت السفلى و هي الحديثة وهي على       
مدينة تيهرت مسورة بها  "قائال:كما يضيف البكري . )1(خمسة أميال عن القديمة"

وهي سفح  لس وباب المطاحن،باب المنازل باب األند باب الصفا، أربعة أبواب،
جبل يقال له جزول ولها قصبة مشرفة على السوق تسمى أيضا المعصومة وهي 

ة وهو في قبلتها، ونهر آخر يجري من نعلى نهر يأتيها من جهة القبلة يسمى مي
ومنها جميع الثمار وسفرجلها يفوق سفرجل األفاق حسنا  عيون  تسمى تاتش،

  .")2(والثلج د كثيرة الغيوم وهي شديدة البر وطعما ومشما،
تاهرت القديمة تسمى عبد الخالق، وهي مدينة جليلة   "وعبر فيها القلقشندي:     

والفواكه الحسنة   و بها البساتين الكثيرالمونقة ...كانت قديما تسمى بغداد المغرب 
  ."له نظير طعما و شما الذي ليس والسفرجل 

عظيمة األمر تسمى  تاهرت جليلة المقدار، "وقد زارها اليعقوبي فقال عنها:     
تغلب عليها قوم من الفرس  يقال لهم بنو  عراق المغرب  بها أخالط من الناس،

  .")3(محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم
مدينة تاهرت، وهي مدينة  "بقوله: االستبصارو صورها لنا صاحب      

ور من صخرة حجر، و لها قصبة منيعة  تسمى مشهورة قديمة كبيرة  عليها س
المعصومة، و هي في سفح جبل يسمى قرقل (جزول ) و على نهر يأتيها من 

  .")4(ناحية المغرب يسمى مينة 
  

___________________________  
 البكري، المغرب في ذكر بالد إفريقية و المغرب، وهو جزء مأخوذ من ) ـ أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز1(

  .67ص   م،1857 ،كتاب المسالك و المهالك، العراق، مكتبة المثنى
 2009عدد خاص، ) ـ أحمد الحمدي، الوصف المجالي لتيهرت عند كتاب المسالك و المهالك، الخلدونية،2(

  .6ص 
 م1860 ،، مطبع بريلنليد ) ـ ابن واضح أحمد بن أبي يعقوب، صفة المغرب مأخوذ من كتاب البلدان،3(

  . 21ص
  .178في عجائب األمصار، ص االستبصار) ـ مؤلف مجهول، 4(
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تاهرت اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب  " و يقول عنها الحموي:     
 يلةو يقال إلحداهما تاهرت القديمة و األخرى تاهرت المحدثة، بينهما وبين المس

اء و الضباب ست مراحل و هي بين تلمسان و قلعة بني حماد و هي كثيرة األند
  .")1(و األمطار، حتى أن الشمس بها قل ما ترى 

و يقول  )2(تاهرت اسم القصبة هي بلخ "و قد أبدع المقديسي ووصفها حيث قال: 
أيضا أنها بلد كثير الخير رحب، رفق طيب، وشيق األسواق، غزير المياه، جيد 

  .")3(األهل قديم الوضع، محكم الرصف، عجيب الوصف 
  ـــا:جـ : مــوقعه

تقـع تيهرت في موقـع جغرافـي استراتيجي هـام و في منطقـة       
فهي تشتهر بمراعيها الواسعة و الشاسعة و ، هامــة و غنيــة اقتصاديــا

ثرواتها الزراعية المختلفة و المتنوعة و يرجع ذلك أوال و أخيرا لكثرة مصادر 
  . )4(المياه فيها

 
  
  
  

__________________________  
) ـ أبو عبيد محمد بن عبد اهللا بن إدريس الحموي الحسني الشريف، القارة اإلفريقية و جزيرة األندلس  1(

  .60م، ص1983 ،تحقيق وتقديم و تعليق: إسماعيل العربي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية
  2ج ،معجم البلدان) ـ شهاب الدين، أبو عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي المعروف بياقوت، 2(

  . 8م، ص1956-هـ1375بيروت لبنان، دار صادر للطباعة و النشر، 
 ظور اإلفريقي المصري، لسان العربأنظر: ابن من ) ـ البلخ : مصدر األبلخ، وهو العظيم في نفسه .3(

  . 9دار صادر، ص  ،، بيروت لبنان4مج
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم    ،المقدسي ) ـ شمس الدين أبو عبد بن أحمد البنا، المشهور بالشاري4(

  .228م، ص1906بيروت لبنان، مكتبة خياط، 
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و إنها منطقة تجارية هامة ومهمة بين مدن المغرب اإلسالمي ألنها تقع في       
و قد حقق لها ذلك السيطرة على  مكان يتوسط مناطق التل و مناطق الصحراء،

كانت عبارة عن حلقة وصل بين تجارة الصحراء و المنطقة السهبية الواسعة، و 
ما وراء البحر و هنا ما جعلها تحتل مكانة تجارية كبيرة في بالد المغرب 

  . )1(اإلسالمي 
لقد ساهمت هذه العوامل: السياسية و االقتصادية  االجتماعية، التجارية بشكل 

نا ما جعل عبد كبير في جعل مدينة تاهرت تتميز عن باقي المدن اإلسالمية، و ه
الرحمان بن رستم الفارسي و جماعته من اإلباضيين إلى اختيار عاصمة الدولة 

  مستقلة ذات نظام إباضي . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

_________________________  
  . 97) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق، ص1(
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 األوضاع السياسية في تيهرت                          الفصل األول   

  
  قيام  الدولة الرستمية:  –أ 

تمثل الدولة الرستمية أبرز حركة استقاللية مبكرة بالمغرب األوسط التي      
وعاصمتها مدينة ، م777 -هـ160أسسها عبد الرحمان بن رستم سنة 

  .)1(تاهرت
إنها كانت أول دولة  –المغرب األوسط  –اريخ لدولة الجزائر ومما يسجله الت    

وسجلت حكم إباضي ، )2(حققت استقاللها في العهد اإلسالمي بالمغرب األوسط
   ).3(منفصل نهائيا في المجال السياسي و اإلداري عن الحكم المركزي اإلسالمي

  حدود الدولـة الرستمية : –ب 
ظاهرة المعالم ، ا ثابتة و مستقرة و معينةلم تعرف الدولة الرستمية حدود    

خالل تاريخها العريق و الطويل اآلن في حقيقة األمر آنذاك الحدود معروفة في 
و إنما وضعت حدودها الجغرافية من باب التقريب لتوضيح الرقعة ، تلك الفترة

  .   )4(الجغرافية التي جرت فيها األحداث التاريخية و السياسية 
ولـة الرستمية من تلول منداس شماال إلـى قرب غلـيزان ومن قد حكمت الد  

   ثم ينعطف خطها شرقي جبل عمور إلى ميزاب ووجلة ، غليـزان إلى فرندة
 وهذا يبين، وجنوبا باب األغواط ( باب الصحراء الجزائرية ) –ورقلة  -

  أن هذه الدولة قد استحوذت على جميع الزاب الجزائري الحاضر ماعدا الزاب
  
  
  

__________________  
 مكتبة النهضة، القاهرة، 4ج، موسوعة التاريخ اإلسالمي و الحضارة اإلسالمية، ) ـ أحمد شلبي1(

  .207ص، 2ط، 1984، المصرية

  .77ص، 2006، هل للدراساتاأل، 1ج، التاريخ السياسي لدول المغرب اإلسالمي، ) ـ لخضر سيفر2(
  .58ص ، مغرب اإلسالميحلقات من تاريخ ال، ) ـ سليمان داود3(
  . 78ص، الدولة  الرستمية، ) ـ إبراهيم بحاز4(
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 األوضاع السياسية في تيهرت                            الفصل األول

أما الجهة الشمالية الشرقية فتشمل على ، و تلمسان غربا –قسنطينة  –شرقا 
معسكر إلى جبال و الجهة الجنوبية تمثل في ناحية ، مدينة وهران و نهر الشلف

  حتى أرض الحضنة من قسنطينة .، مديونة أي من أرض الريف غربا
الحسن   ابنفقد كان نصيب الدولة الثانية التي ظهرت على يد إدريس بن عبد اهللا  

م) التي مقرها 923-788هـ / 331-172مؤسس الدولة اإلدريسية ( ، العلوي
و من ميلة ، طن زواوة غربافاس و أما الجهة الممتدة من سكيكدة شرقا إلى و

وأما الجهة المخصصة لعمالة قسنطينة ، وسطيف  شماال إلى شط الجريد جنوبا
الحالية فقد كان من نصيب الدولة األغلبية التي أسسها إبراهيم بن األغلب 

وبهذا شملت . )1(م) التي مقرها القيروان 909 -800هـ / 296-184العباسي (
غالبة و مابين إمارة األ، لبالد الجزائرية الحاليةالدولة الرستمية كل أرجاء ا

كما ، األدارسة غربا و تمتد من الجنوب الشرقي حتى مدخل طرابلس من الغرب
  .)2(كان جبل نفوسة خاضعة لها عدة سنوات 

  األئمة الرستميين :   -ج 
كان يطلق على حكام الدولة الرستمية باألئمة " جمع إمام " وهذا اللقب يسير   

على مقتضى الخالفة اإلسالمية في ، اإلمام كان حاكما مدنيا أو إماما دينيا على
ولكن ، العالم اإلسالمي و المذهب اإلباضي ال يحصر اإلمامة في أسرة واحدة

أعيان تيهرت رأوا أن يحصروها في البيت الرستمي لكي ال تنافسهم القبائل 
  البربرية .

حتى سقوطها و ، على السلطة في تيهرتلقد تعاقب عدد من األئمة الرستميين    
  كان أولهم اإلمام عبد الرحمان بن رستم الفارسي .

__________________  
 دار الشروق ، بيروت لبنان، صفحة رائعة من التاريخ الجزائري، دولة بني حماد، ) ـ عبد الحليم عويس1(

  .35ص، م1980 - هـ 1400
ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر، ان و فاس و قرطبةتلمساألدارسة ملوك ، ) ـ إسماعيل العربي2(

 .49ص، 1983
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  األوضاع السياسية في تيهرت                        الفصل األول    
  

    )1( :م)784-761هـ /168-144إمامة عبد الرحمان بن رستم ( –أ 
أجمع المؤرخون على أن عبد الرحمان بن رستم من أصل فارسي و ذكر       

-هـ 145بعضهم أنه من أعقاب رستم قائد جيش الفرس في موقعة القادسية (
و كان بن ، بينما يرفع بعضهم نسبه إلى بهرام كور كسرى فارس،  م)635

ثم وفد إلى المغرب مع العرب الفاتحين و يبدوا أنه ، رستم مولى لعثمان بن عفان
و ، في والده بالحجقدم في أواخر العصر األموي و استقر بالقيروان بعد أن تو

وصحبها  معه إلى بلدته التي كانت آنذاك ، تزوجت أمه رجال من حجاج القيروان
وهناك تلقى عبد الرحمن تعليمه ، اإلسالمية "مصرا" هما من األمصار

ثم رحل إلى ، حيث التقى بداعي اإلباضة هناك مسلمة بن سعيد )2(بالقيروان
مذهب اإلباضة على يد إمامها أبي البصرة مع نفر من أهل المغرب حيث تلقى 

م 761 - هـ 144و تولى حكم القيروان ، عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي
ولكنه اضطر في نفس السنة إلى الفرار من القيروان ، نيابة عن إباضية طرابلس

  .  )3(إلى المغرب األوسط 
ي أدت  إلى إن المؤرخ ابن الصغير المعاصر لبني رستم بين لنا األسباب الت     

  قال " لما نزلت اإلباضة مدينة تاهرت، انتخاب عبد الرحمان بن رستم إماما
أرادوا عمارتها اجتمع رؤساؤهم فقالوا: "قد علمتم أنه ال يقيم أمرنا إال إمام و

و تؤدى  نرجع إليه في أحكامنا و ينصف مظلومنا  من ظالمنا و يقيم لنا صالتنا
الوا بعدما تشاوروا: و لكن هذا عبد الرحمان بن و ق .إليه زكاتنا و يقسم فينا

   .)4(فأجمعوا رأيهم على ذلك ، له يشرف بها وال عشيرة له تحميه رستم ال قبيلة
___________________  

  .80ص، المي إلى بداية العهد العثمانيالجزائر في التاريخ من العهد اإلس، ) ـ رشيد بورويبة و أخرون1(
  .452ص ، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، ) ـ عبد العزيز سالم2(
  .167ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، ) ـ عبد الرحمان الجياللي3(
. 80ص، الجزائر في التاريخ من العهد اإلسالمي إلى بداية العهد العثماني، ) ـ رشيد بورويبة وآخرون4(

  . 42ص، 1ج، المشايخطبقات ، الدرجيني، 53ص، سير األئمة، أبو زكريا
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 األوضاع السياسية في تيهرت                         الفصل األول     
  

في  –أبو الخطاب  –فقاموا إليه بأجمعهم: " يا عبد الرحمان راضيك اإلمام       
ونحن اآلن نرضى بك و نقدمك على أنفسنا فقد علمت أنه ال يصلح ، ابتدائنا

فقال لهم ، كم عنده فيما ينوب من اسبابنانلجأ إليه في أمورنا ونح، أمرنا إال إماما
إن أعطيتموني عهد اهللا و ميثاقه لتستطيبو إلي و لتطيعوني فيما وافق الحق و 

قبلت ذلك منكم " . فأعطوه عهد اهللا و ميثاقه على ذلك وشرطوا عليه ، طابقه
  .  )1(وقدموه على أنفسهم و ألقوا بأيديهم ، مثلما شرط عليهم

فأحسن السيرة في  )2(حمان بن رستم باإلمامة في تاهرت بويع عبد الر     
كما أنه بويع ، حكمه و لم ينقم عليه أحد من رعيته أو من  القبائل البربرية

ثم تلتها المبايعة باإلمامة ،  )3(م 761 -هـ 144باإلمارة من قبل أي في سنة 
سمها من و أصبح أول أئمة الدولة الرستمية التي اشتق ا،  )4(م 777 -هـ 160

  اسمه (رستم) .
  
  

  
___________________  

دار ، تحقيق و تعليق: محمد ناصر وإبراهيم بحاز، أخبار األئمة الرستميين، ) ـ ابن الصغير المالكي1(
  . 30- 29ص، م1986 -هـ 1406، العربي اإلسالمي

دار الطليعة  ، بنانل، م 8 -7تأسيس الغرب اإلسالمي القرن األول و الثاني الهجري ، ) ـ هشام جعيط2(
  . 190ص، 1ط، م2004

تاريخ الجزائر القديم و الحديث ،  مبارك بن محمد الميلي  ؛53ص، المغرب العربي، ) ـ رابح بونار3(
  . 71ص، م1359، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تقديم وتصحيح محمد الميلي، 2ج
ماعدا ، عبد الرحمان بن رستم كانت في هذه الفترة ) ـ كل المصادر و المراجع التاريخية تتفق بأن تولية4(

  197ص، 1ج، م .أنظر: البيان777- هـ161شي يراها أنها سنة كمنهم ابن عذارى المرا،  بعض المؤرخين
أن عبد ، 1يرى أحمد بن خالد الناصري السالوي صاحب االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى في ج

   115ص، ـه144الرحمان بن رستم بويع لإلمامة 
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 األوضاع السياسية في تيهرت                        الفصل األول     
    

شرع عبد الرحمان بن رستم بعد مبايعته بتاهرت في العمل على إعالء شأن      
فعمل على توطيد حكمه و ،  )1(الدولة و السهر على رعاية مصالح الرعية 

عراقيل و الصعاب المصاحبة التي تواجه إرساء دعائم دولته الناشئة و مواجهة ال
سواء  أي دولة في بداية نشأتها باعتبارها أول دولة مستقلة  كما ذكرنا فيما سلف 

كما أنه كرس جهوده لمواجهة األعباء ، فيما يتعلق بسياستها الداخلية أو الخارجية
حرصا متبعا في ذلك سياسة التسامح مع الدول المستقلة المجاورة  له ، الداخلية

كما صاهر اليسع بن أبي القاسم ، على بقاء عداوته لعمال بني العباس في إفريقية
ألقصى رغبة في مسألة بن مدرار إمام الصفريين في أقصى جنوب المغرب ا

  .  )2(بني مدرار
شرع في إرساء دعائمها ، و لما اطمأن على سالمة دولته من األخطار الخارجية

واتسع سلطانه  بين القبائل البربرية الكثيرة  ، بالده فاهتم بتنظيم شؤون، الداخلية
وساد األمن ، التي دخلت تحت والئه وحمايته و على رأسها قبيلة نفوسة البربرية

ألنه  )3(و السالم في كامل دولته  سلك اإلمام في الناس سبيل العدل واإلنصاف 
هده أن رد وبلغ من ز، كان على جانب عظيم من العلم والعمل والعدل والزهد
وقد سبق أن قبل منهم ، على أهل المشرق ما بعثوا به إليه من عشرة أحمال ذهبا

وهذا ما أكده ابن الصغير بقوله:"لما  )4(مثلما قبل ذلك في بداية تأسيس الدولة 
ولى عبد الرحمان بن رستم ما ولي أمور الناس شمر مئزره وأحسن سيرته 

فطار ذلك ، يخاف في اهللا لومة الئموال ، يفوجلس في مسجده لألرملة والضع
  . )5(في أطراف األرض مشارقها ومغاربها" 

    
___________________________  

  . 167ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، ) ـ عبد الرحمان الجياللي1(
  . 112ص، موريطانيا، تونس، ليبيا، الخوارج في المغرب اإلسالمي، محمود إسماعيل عبد الرزاق –) 2(
  .36ص، المغرب العربي، رابح بونار ؛85ص، 2ج، األزهار الرياضية، عبد اهللا الباروني –) 3(
  . 167ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمان الجياللي –) 4(
  . 32ص ، المصدر السابق، ابن الصغير –) 5(
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 األوضاع السياسية في تيهرت                        الفصل األول      

في  أهل الرأي والنظر ان عبد الرحمان ال يشيد برأي وإنما كان يشاورك     
فانتشرت سيرته الحسنة في المشرق اإلسالمي فكثر أنصاره ، مجلس الشورى

واعتزت إباضية البصرة بهذه الدولة ، ومؤيدوه في المغرب والعراق ومصر
على  حيث تحققت بها أمنيتهم في قيام إمامة، المستقلة في المغرب األوسط

لما  )1(المذهب اإلباضي لها قوتها وسلطانها. فبعثوا له بثالثة أحمال من األموال 
عن دار اإلمام وقد تركوا  وصلت رسل البصرة إلى تيهرت جعلوا يسألون

فلما وصلوا الدار وجدوا اإلمام عبد الرحمان بن رستم ، األحمال بخارج المدينة
فطلبوا من العبد أن يأذن لهم ، الطين منشغال ببناء سقف بيته ومعه عبد يناوله 

وأمر بخبز وسمن ، فنزل عبد الرحمان وأذن لهم  ودخلوا فسلموا عليه، اإلمام
فأذن لهم فتناجوا واتفقوا أن يدفعوا ، فقدم بين أيديهم فلما أكلوا استأذنوا لتنجي عنه

مام قام األ، ولما وصلت األموال، له المال وإنهم راضون ما عاينوه  من أحواله
بمشاورة أصحابه فيها فطلبوا منه أن يأخذها ويبني صرح الدولة وما تبقى منها 
تقسم على فقراء المجتمع وفي عهده تحسنت أحوال الرعية وشيدت دعائم الدولة 

وإحياء ، وغرست البساتين، وعم الرخاء أرجاءها وتوسع العمران، وتقوت
وزرعت الغلة وغير ذلك  )3(واتخذت الرحى ، وأجريت األنهار.) 2(األموات

عكف  . )4(وبذلك عظم شأن البلد واتسعت وأصبح الوفود يأتوها من كل األقطار
وهذا ، وتوطيد سلطانها، اإلمام عبد الرحمان بن رستم على تنظيم شؤون دولته

إن دل على شيء إنما يدل على عبقريته في االستفادة من سياسة الفرس في 
باضي . وهذا كله ساهم في تطور العمران ونمت الحكم واإلدارة وفق المذهب اإل

  .التجارة واتسعت الموارد االقتصادية
  ______________________   

والتربوية عبد اإلباضية في شمال إفريقيا في مرحلة الكتمان  االجتماعيةالنظم ، عوض خلفيات –) 1(
  .   10ص، م 1982، األردن

  ميتة.إحياء األموات: إحياء األراضي ال –) 2(
الرحى: الرحى تجمع على أرح وأرحاء ورحى ورحى وأرحية وكلمة الرحاء في كتاب األئمة البن  –) 3(

  . 144ص، 1ج، لسان العرب، أنظر: ابن منظور.الصغير خطأ 
   . 36 – 33ص، المصدر السابق، ابن الصغير –) 4(
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وتميزت هذه الفترة باألمن والسلم لم يعرفها المغرب األوسط من قبل وهذا      
راجع إلى قدرته على القضاء على العصبيات المختلفة داخل المجتمع الرستمي  
ولم ينقم على عبد الرحمان أحد من رعيته في خصومه أو حكم ولم يكن يدبه 

عبد الرحمان بن رستم في أواخر . ولما اشتد المرض ب)1(اقتراف وال انشقاق 
 )2(أيامه وحضرته الوفاة اقتدى بفعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

وقيل ستة نفر وهم من خيرة رجال الدولة  )3(فجعل اإلمامة شورى في سبعة نفر 
وهم: مسعود األندلسي وهو من ، بمن كان يتوسم فيهم الصالح والعلم والنزاهة

وبن ، يزيد ابن فندين اليفرني ورجل يقال له عمران، بو قدامةأ، شيوخ اإلباضية
وأبو  )4(مروان األندلسي وعبد الوهاب بن عبد الرحمان ومصعب بن سدمان 

وسكر بن صالح الكتامي وأوصاهم بالتشاور فيما بينهم ، الموفق بغدوس بن عطية
ألندلسي الختيار إمام منهم وانحصر االتفاق على اثنين منهم أحدهما مسعود ا

وقيل  )6(هـ  171توفي عبد الرحمان بن رستم سنة  .)5(واآلخر عبد الوهاب
وترك دولة قائمة بذاتها على نهج الكتاب والسنة المطهرة حسب  )7(هـ  168

  قواعد المذهب اإلباضي والمساواة والعدل بين الناس.
_______________________  

  .114ص ، الخوارج، محمد إسماعيل –) 1(
  هـ )23 - 13الخليفة الثاني المعروف بالفاروق حكم من (، عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه – )2(

محمد  :تحقيق - محمد صلى اهللا عليه وسلم، بعد خالفة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه. أنظر: محمد رضا
  . 102ص، 1ط، م 2005 -هـ 1425، دار الكتاب الغربي، بيروت، اإلسكندراني

وبن قدامى اليفرني ، حيث جعل يزيد بن فندين رجل واحد، اخي عدد الرجال إلى ثمانيةزاد الشم –) 3(
  . 145ص، وجعلهما غيره من المؤرخين اسما واحد لشخص واحد انظر: السير، شخص آخر

  . 55- 54ص، السير، أبو زكريا –) 4(
  . 327ص، المرجع السابق، عبد الحميد حسين حمودة –) 5(
  . 101ص،  2ج، األزهار الرياضية، نيعبد اهللا البارو –) 6(
دار العالم ، القاهرة، دراسة تاريخية حضارية، الدويالت اإلسالمية في المغرب، محمد كمال شبانة –) 7(

 . 113ص، 1ط، 2008، العربي
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 – 784هـ / 208- 168ان (امة عبد الوهاب بن عبد الرحمإم –ب 
  م ) :  823
اجتمع أهل الشورى على من يولونه ، بعد وفاة عبد الرحمان بن رستم       

أمور المسلمين فتدافع بعضهم إلى بعض إال أن عامة الناس مالت أنفسهم إلى 
 –رضي اهللا عنه  –احدهما مسعود األندلسي و اآلخر عبد الوهاب ، اثنين منهم

فمكثوا ، رادوا تولية مسعود و بعضهم أراد تولية عبد الوهابفبعض المسلمين أ
ثم إن العامة مالت إلى مسعود فبادروه ، حوالي شهر يديرون الرأي فيما بينهم

وابتدروا عبد الوهاب و لما سمع ، فهرب لهم و استخف مدة من الزمن، ليبايعوه
 –ي اهللا عنه رض –مسعود بتركهم لمبايعتهم له ة إرادتهم مبايعة عبد الوهاب 

. لكن عارضه يزيد بن فندين و )1(خرج مبادرا ليكون أول من يبايع عبد الوهاب 
فقال له ، فقالوا: نبايعه بشرط أال يقضي دون جماعة معلومة، جماعة من أصحابه

ما علمنا من أمور اإلمامة شرطا غير أن يكون الحكم فينا بكتاب اهللا و ، مسعود
  . )2(ر الصالحين قبله سنة بنيه عليه السالم و أثا

  
 
 

_________________  
عبد الوهاب بن عبد الرحمان: نشأ في كنف والده و أخذ عنه الخصال الحميدة و تعلم علوم الدين  -)  1(

وقد شهد فتح طرابلس و القيروان ، واللغة على يديه فكان عالما يستعمل اللغة العربية و الفارسية و البربرية
خبرة سياسية و عسكرية و ربط نفسه بقبيلة زناتة برباط النسب فكان صهره  فاكتسب، وحصار طبنة

أنظر: بقوة الشكيمة و الدهاء السياسي.  جارون بن القمرون الزناتي اشتهر باسم "مسائل نفوسة " واشتهر
تاريخ ، عبد الرحمان الجياللي ؛63ص، العالقات الخارجية للدولة الرستمية، جودت عبد الكريم يوسف

    .168ص، 1ج، زائر العامالج
  .145ص، السير، الشماخي ؛56ص، سير األئمة، ) ـ أبو زكريا2(
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جماعته الشرط وأجمع مسعود و من معه على مبايعة فترك ابن فندين و      
ن فندين على هذا الموقف و قام بإثارة لم يسكت اب .)1(عبد الوهاب بيعة عامة 

الفتنة و طعن في إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان ألنه كان يطمع في اإلمامة 
اتبع ابن فندين أساليب االنتقام و ، و الظفر بمقاليد الحكم إال أنه فشل في ذلك

الخروج على طاعته فطلب منه إقامة جماعة معلومة ال يقطع أمر إال بإذنها و 
الفرصة إلنكار إمامة  .)3(ومع مرور األحداث استغل ابن فندين  .)2(تشارتها اس

  :فانقسمت اإلباضية إلى فريقين، عبد الوهاب و التشكيك صحتها وأعلن العصيان
(الوهابية) )5( بقيادة يزيد بن فندين و أنصاره وفرقة الوهبية )4(الفرقة النكارية 

  ن الرستميين .بقيادة اإلمام عبد الوهاب و أتباعه م
  
  
  

___________________  
إال أن المؤرخين ، هـ)171األرجح أن عبد الوهاب تولى اإلمامة بعد وفاة والده بشهر في سنة ( -)1(

سنة باعتباره تولى اإلمامة  40و الشائع بينهم أن إمامة عبد الوهاب دامت ، يختلفون في هذه القضية
زكريا يحي بن  وعلى عبد الوهاب عبد الوارث .أنظر: أب وكان يطلق، هـ 208هـ وتوفي في سنة 168

  3ط م1984 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، حققه إسماعيل العربي، سير األئمة و أخبارهم، أبي بكر
  .   87ص

  .39ص، مختصر تاريخ اإلباضية، ) ـ سلمان الباروني2(
هم عبد الرحمان بن رستم  بأمر الشورى بعده وهو ) ـ ابن فندين: هو أحد الرجال السبعة الذين عهد إلي3(

  . 168ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، أنظر: عبد الرحمان الجياللي.أحد زعماء النكارية 
وسموا بذلك إلنكارهم إمامة عبد الوهاب و ، ) ـ النكارية : هم أتباع يزيد بن فندين أبو قدامة النكاري4(

المصدر السابق  ، أنظر: ابن الصغير التي انسلخت عن اإلباضية األم.ثاروا ضده و لقد تطورت هذه الفرقة 
  .43ص

) ـ الوهبية: هي اإلباضية األم الحاكمة في الدولة الرستمية وهي نسبة إلى اإلمام عبد الوهاب و ظهرت 5(
  .43ص، المصدر السابق، هذه التسمية إثر فتنة النكار.أنظر: ابن الصغير
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إلى استفتاء و مشاورة أهل العلم و  قأدى هذا االنشقا ثورة بن فندين:    
الفقه من اإلباضية في المشرق اإلسالمي حول الشروط التي وضعها يزيد بن 
فندين في اإلمامة و الخروج عن اإلمام وجاءت الفتوة الصحيحة تفند شروط يزيد 

   .)1( وتحق إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان، فندين بن
فعمل يزيد بن فندين إيقاد نار الفتنة ضد الحكومة القائمة و دبر مكيدة      

كما دارت ، الغتيال اإلمام عبد الوهاب في داره وهو نائم إال أنه فشل في ذلك
ضطرت الحكومة فا، بينه و بين الحكومة القائمة وقائع عديدة سفكت الدماء أنهارا

وبقي ابن فندين مع ذلك  يترقب الفرصة للوثوب مرة ، إلى مهادنة حقنا للدماء
فزحف ابن فندين بأتباعه ، وذات يوم تغيب اإلمام عن تاهرت، ثانية على الدولة

حتفه على يد أفلح بن عبد الوهاب  وقدر عدد القتلى في  –تيهرت  –على المدينة 
ال أنهم تمادوا فهاجموا العاصمة وقتلوا ميمون بن هذه الثورة اثني عشر ألفا  إ

  .) 2(عبد الوهاب ثم انهزموا واندحروا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

___________________  
  . 118-117ص، المرجع السابق، ) ـ عيسى الحريري1(
  .168ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الرحمان الجياللي2(
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  بعد هذه الحروب لم تنته فرقة النكارية عند هذا الحد  ثورة الواصلية:     
. ومعظمهم من قبيلة زناتة )1(بل زادت قوتها عندما انضمت إليها فرقة الواصلية 

البربرية التي رفضت مبايعة اإلمام عبد الوهاب وأعلنت عصيانها وخروجها عن 
ومدت يدها إلى دولة األدارسة القائمة يومئذ ، م789-هـ173طاعته سنة 

بالمغرب األقصى و تلمسان بقيادة أميرها محمد بن حرز الزناتي الذي أخذ 
يحرض قومه من الزناتيين في شمال تيهرت على العصيان و الثورة و االنفصال 

  . )2(و الخروج عن الدولة اإلباضية الرستمية 
ألف) يعيشون في بيوت 30الرستمية بثالثين ألفا (ويقدر عددهم زمن الدولة      

وكانوا ينتشرون في شمال تيهرت من مستغانم إلى مقاطعة وهران ، األغراب
كما انتشروا بأعداد ، وفي بعض المناطق الجنوبية الصحراوية وفي واد ميزاب

كبيرة في شمال المغرب األقصى في وليلي وكان رئيسهم إسحاق بن محمد 
ولم يختلفوا مع اإلباضية في ، ت هذه الجماعات تتمتع بحرية الفكروكان، األوربي

الدولة الرستمية و تعايشوا معهم في كنف هذه الدولة إال أن تحريض األعداء 
ضدها و ضد عبد الوهاب بن عبد الرحمان مما اضطره إلى محاربتهم و 

  . )3(االنتصار عليهم و القضاء على تمردهم و انفصالهم 
  

_________________   
) ـ الواصلية المعتزلة: هي عبارة عن جماعة شكلت حزبا قويا في الدولة الرستمية فهم ينتسبون إلى 1( 

وسميت هذه الفرقة بالمعتزلة العتزالها حلقة حسن ، هـ) رأس المعتزلة131-80واصل بن عطاء الغزال (
اإلسالمي ولها أفكار معروفة في  البصري في حكم على مرتكب الكبيرة ونشروا أفكارها في أنحاء العالم

اإليمان و العدل و األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين .أنظر: أحمد 
أبو الحسن علي بن الحسين  ؛93-92ص، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 3ج، ضحى اإلسالم، أمين

المكتبة ، بيروت لبنان، محي الدين عبد الحميد :تحقيق، 2ج، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي
 .298ص، العصرية صيدا

 .7ص، 4ج، العبر، ) ـ ابن خلدون2( 

  118، صالدولة الرستمية، ـ إبراهيم بحاز  (3)
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التي تحتل الساحل من برقة إلى  كانت رئاسة قبيلة هوارة ثورة بني مسالة: 

حاولت قبيلة هوارة البربر بعد هذه الفتنة و القضاء ، قابس لهؤالء من بني مسالة
فشرعت ، الخروج على طاعة اإلمام عبد الوهاب و االنفصال عنه، عليها نهائيا

أوال في محالفة قبيلة لواتة البربرية عن طريق المصاهرة بقصد االلتحام مع هذه 
  فحال بينهما اإلمام الرستمي خشية تخرب القبيلتين ضده ، تعزيزا لقبيلته القبيلة

  فغضب لذلك بنو مسالة فهاجموا المغرب األوسط ، و عقد هذه المصاهرة لنفسه
و حملوا على الرستميين السالح فانتصر عليهم اإلمام عبد الوهاب و طاردتهم 

  . )1(جيوشه إلى ناحية تلمسان 
  مدينة طرابلس: وحصار) 2( لوهاب إلى جبل نفوسةاإلمام عبد ا لانتقا
لقد انتقل اإلمام عبد الوهاب إلى جبل نفوسة و أقام به سبع سنين وتوجه      

فاستخلف ابنه أفلح و مضى في سفره هذا فنزل ، للجبل بقصد أداء فريضة الحج
و أشار عليها أهل نفوسة بعدم الذهاب ، عاصمة هذا الجبل )3(في مدينة شروس 

ومكث هناك يلقي ، وفا على إمامهم من بطش العباسيين فكان لهم ما أرادواخ
كما تولى شؤون الدولة و ، دروسا و مواعظ في أحكام الشريعة و الفقه اإلباضي

  . ) 4(الحكم 
_________________  

  .169ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الرحمان الجياللي1(  
اإلسالمي بعيدا عن إفريقية نحو ثالث أميال أو أقل من ذلك   ) ـ جبل نفوسة: جبل نفوسة في المغرب2(

و األخرى يقال لها جادو من ناحية نفزاوة و ، وفيها منبران في مدينتين إحداهما شروس في وسط الجبل
معجم الحموي، جميع أهل الجبل شراة وهبية إباضية. متمردون على طاعة السالطين .أنظر: ياقوت 

  .297-296ص،  5ج،  البلدان
و أهلها إباضية و ليس فيها جامع وحولها من القرى ، ) ـ مدينة شروس: و هي مدينة  كبيرة جليلة قديمة3(

و ليس لهم أمير ، و أكثرهم إباضية وهم أمم كثيرة على مذاهب شتى، قرية300وفي نظرها أزيد من 
ر: صاحب أنظ و إنما لهم شيوخ و فقهاء في مذاهبهم يرجعون في أمرهم .، يرجعون إليه

  .   145-144ص،االستبصار
  .134ص، 5ج، الكامل في التاريخ،  ) ـ ابن األثير4(
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  عقد صلح بين الرستميين و األغالبة : 
هـ 196سنة  أعلنت قبيلة هوارة البربرية استقاللها عن العباسيين بطرابلس     

فاستنجد عاملها بإبراهيم بن األغلب فاستجاب له وسير ابنه أبا العباس عبد اهللا 
على رأس جيش قوامه ثالثة عشر ألف مقاتل و انهزمت قبيلة هوارة و تمكن ابن 
األغلب من احتاللها و دخول سور طرابلس الذي تهدم بفعل الحرب الذي تم 

د قبيلة هوارة إال اإلمام عبد بناؤه من طرف المحتل و في هذه األثناء لم تج
وكان النصر أن يكون حليف اإلمارة ، الوهاب بن عبد الرحمان لالستنجاد به

فأجابها  .)1(األغلبية لوال استنجاد هوارة بالدولة الرستمية و استنصارها بها
ألن عبد اهللا بن إبراهيم ابن ،  وزحف بجيش كبير وأقام عليها حصارا طويال

ار المدينة و أغلق كل األبواب إال باب هوارة يقاتل منه األغلب تحصنت بأسو
هـ) توفي والد عبد اهللا العباس إبراهيم بن األغلب بالقيروان 196وفي هذه الفترة(

وتم ذلك لكي يعود ، فعهد إليه بالوالية فلم يجد وسيلة إال الصلح مع عبد الوهاب
عمال طرابلس كلها شريطة أن تكون أ، إلى القيروان و يظفر بإمارة األغلبية

للدولة الرستمية و بينما يحتفظ األغالبة بمدينة طرابلس و الساحل و بهذا فك 
 . )2( عنهم الحصار

و بعدما عاد عبد الوهاب إلى عاصمته تيهرت بعد أن ولى السمح بن أبي 
فأحسن السيرة ، )3(الخطاب على جبل نفوسة حتى مناطق طرابلس و ناحية قابس 

ام بين الرعية و هكذا استطاع هذا الوالي االحتفاظ بوالء أهالي و العدل في اإلحك
  جبل نفوسة السياسي و الديني و المذهبي لألئمة في تيهرت.

___________________ 
  .169ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الرحمان الجياللي1(
  .181ص، 6ج، العبر، ) ـ ابن خلدون2(
كلم عن مدينة تونس و هي 400و سكلم جنوبي صفاق120تبعد قابس: مدينة قابس هي مدينة تونسية  –) 3(

تتمتع بميزات المدينة البحرية و الصحراوية في آن واحد و في موضعها كانت توجد في القديم مدينة 
TACAPA وذكرها الرحالة ، التي بناها الفينيقيون و لقد ازدهرت قابس في أيام الفاطميين و الزيريين

  .19ص، تاريخ المغرب العربي، لدين بن الخطيبأنظر: لسان ا المسلمين .
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و بعدما توفي السمح اتفق العامة من الناس على أن يولوا على أنفسهم       

و لما علم عبد الوهاب بذلك ،  خلف بن السمح من دون أن يستشيروا اإلمام
فعزله وولى أيوب ، ى نفوسة يخبرهم أن هذه التولية غير شرعيةأرسل كتابا إل

وبعد وفاة هذا األخير خلفه بن عبيد بن عبد الحميد ،  بن العباس على جبل نفوسة
إال أنه قامت بينه و بين خلف بن السمح و أتباعه الذين عرفوا بفرقة ،  الجناوي
مام أفلح بن عبد أي في عهد اإل، هـ221معارك كان آخرها سنة )1( الخلفية

الوهاب ولكن لم يتم القضاء على خلف بن السمح و أتباعه إال على يد العباس بن 
  بإفريقية . )2(وفر إلى جزيرة جربة ، أيوب وعمل على تشتيت فرقتهم و قتلهم

لقد ساهم عبد الوهاب في وضع أسس الدولة و إيصالها إلى أوج اتساعها و      
دعائم قوية و ذلك ما يؤكده مؤرخ اإلباضية ابن يكون قد خلف دولة ذات  بذلك

الصغير بقوله: " وكان عبد الوهاب قد اجتمع له من االزدهارأمر اإلباضية و 
ولقد  ،غيرهم ما لم تجتمع لإلباضية قبله و دان له ما لم يدن لغيره من الرخاء...

  س لجماعة من الناس أنه قد بلغت سمعته إلى حكمه أن حاصر مدينة طرابل حكي
  .  )3(وملء المغرب بأسره إلى مدينة يقال لها تلمسان "

  
  
  

_____________________ 
  .40ص، المرجع السابق، ) ـ سليمان الباروني1( 
  ) ـ جربة: جزيرة جربة هي بالساحل التونسي على مقربة من فاس و قد وصفها البكري بقوله :2( 
  أنظر: لسان الدين ."مون في البر و البحر و هم خوارج رة و زيتون كثيرة أهلها مقيي" وفيها بساتين كث 

 .78ص، المصدر السابق

) ـ مدينة تلمسان هي مدينة مشهورة بالمغرب األوسط ( الجزائر ) تابعة لعمالة وهران و تنطق بكسرتين 3(
ي كلمة وه، و سكون الميم و بعضهم يقول  "تَلمسين"أو "تلمسان " بكسر التاء و سكون الالم وفتح الميم

  .61ص،  المصدر السابق، أنظر : لسان الدين . " تلماس " تعني الغدير أو النبع، بربرية
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   )2(هـ  211وقيل ، )1(هـ 171وتوفي عبد الوهاب بن عبد الرحمان سنة    
  .    )3(هـ 233-هـ 208و قيل كذلك  

  . )4(م)854ـ 826هـ / 240ـ209ح بن عبد الوهاب( لفأ ج ـ إمامة
واتبع نهجه ، بويع اإلمام أفلح بن عبد الوهاب في اليوم الذي توفي فيه والده     

وعرف عنه ، في تسيير شؤون البالد وعدل بين الرعية بالحق وكان تقيا ورعا
صفات طيبة أهلته ليكون أنه شغوف بالعلم ومناظرة العلماء  كما اتصف بعدة 

ولي عهد والده في مقدمتها الشجاعة التي أظهرها في الدفاع  عن مدينة تيهرت 
ضد الهجمة المفاجئة التي قام بها  النكار بقيادة بن فندين ووصفه أبو زكريا بقوله 

  .  )5(" وكان ميمون النقية  فسكن اهللا به البالد ووقى به العباد "

بنشر األمن والسلم في ربوع الدولة  )6(بن عبد الوهاب عني اإلمام أفلح      
فتطورت الضارة اإلباضية الرستمية في عهده ووصلت إلى دورتها من العز 

  .حيث بنيت القصور الضخمة واتخذت الضياع الواسعة ، والتقدم ورغد الحياة
  
  
  

____________________ 
  .240ص، 2ج ،تاريخ الجزائر العام، ) ـ عبد الرحمان الجياللي1(
  1ط ،م 1963 -هـ1383عام ، دار إحياء الكتب العربية ،تاريخ المغرب الكبير ،علي ) ـ محمد دبوز2(

  . 624ص
  .330ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الحميد حمودة3(
  .330ص، المرجع نفسه –) 4(
  .128ص، سير األئمة، ) ـ أبي زكريا5(
ة ئمثالث األ، أطول أئمة هذه الدولة مدة في الملك، األفلج هو أبو صعيد ميمون،  ) أفلح بن عبد الوهاب6(

  .169ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، انظر: عبد الرحمان الجياللي
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رق وكثر العبيد والحشم واتسع لنطاق التجارة اتساعا واسعا من المش          
وقال بن الصغير عن اإلمام أفلح " إن البالد عرفت  . )1(اإلسالمي إلى السودان 

 "في خارج المدينة... الضياعو في عهده ازدهارا في البنيان حتى ابتنوا القصور
وعالما بأحكام الشريعة وقواعد المذهب ، وكان حاكما عادال وفقيها وشاعرا

  . )2(اإلباضي 
عبد الوهاب عصر القوة حيث حرص كل الحرص يعتبر عصر أفلح بن       

ومن ،  على بسط النفوذ السياسي بالحكمة وبالحيلة و بالقوة والشدة تارة أخرى
كما   )3(بين أعماله التي سجلها ابن الصغير ميله إلى بعض القبائل دون األخرى 

قام أفلح بالقضاء على ثورة خلف بن عبد السمح نهائيا على يد والي جبل نفوسة 
  . )4(العباس بن أيوب النفوسي وفرار ولد خلف إلى مدينة جربة 

لقد واجهت الدولة الرستمية في عهد اإلمام أفلح فتن داخلية تمثلت في      
   .)5(خروج فرح النفوس الملقب "بنفاث بن نصر "

  

  

  

  
____________________________ 

وجنوبا على رأس كورتايت الذي يتصل ، مزميك) ـ   السودان : تنتهي بالد السودان شرقا عند قناة 1(
أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد : وبقناة مزميك من الشرق والشمال .انظر، بالبحر المحيط من الجنوب

ديوان المطبوعات ، الجزائر ،إسماعيل العربي :وعلق عليهته حققه ووضع مقدم، كتاب الجغرافيا،  المغربي
  .65ص  ،2ط  ،م 1982 ،الجامعية

ديوان ، الجزائر، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، سير مشايخ المغرب ،) ـ أبو الربيع الوسياني2(
   .57ص، م 1985المطبوعات الجامعية 

  .121ص،  الدولة الرستمية، ) ـ  إبراهيم بحاز3(
  .47ص،  المرجع السابق، ) ـ عبد المقصود باشا4(
ا سياسية تزعمها فرج بن نصر النفاثي الذي كان نت )  ـ حركة نفاث : تعتبر حركة فكرية أكثر منه5(

  54ص،  تاريخ الجزائر الوسيط،  أنظر: عبد الحميد حاجيات.تتلمذ على يد الرستميين أنفسهم ، العلماء 
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ن أبي يونس واليا على عن طاعة اإلمام وذلك بسبب تنصيب أفلح سعد اب  
وكان فرج النفوسي يطمع في والية هذه ، التابعة لجبل نفوسة )1(مقاطعة قنطرارة 

  األخيرة.
و أصبح فرج الفتن و بعض المسائل المذهبية للتشكيك في إمامة أفلح بن عبد     

و أنكر السعادة لجباية الحقوق ، فأنكر خطبة الجمعة و اعتبرها بدعة، الوهاب
و رؤيته في ابن األخ ، و قوله في اهللا سبحانه و تعالى أنه الدهر الدائم ،الشرعية

  . )2(الشقيق انه األحق بالميراث من األخ ألب إلى غير ذلك من المسائل الدينية 
كما قام أفلح بمراسلة فرج النفوسي من خالل الكتب و الخطب التي كانت      

قاب لكن كان ذلك دون جدوى وفي توجه إليه و كان يحذره من سوء العاقبة و الع
المرة األخيرة أرسل له رسالة تهديد ووعيد فخاف فرج على نفسه و أهله و 
أمواله فرحل إلى المشرق اإلسالمي و أقام ببغداد إال أنه بقي جماعة من أتباعه 

  . ) 3(في جبل نفوسة عرفوا بفرقة النفاثية 
  
  

  
  
  
  

  
__________________  

و تحت سفح جبل وهي تسمى ، ميل) إلى الشمال من (كباو)15على مسافة نحو ( ) ـ قنطرارة : تقع1(
  وقد حاربها ابن األغلب في موقعة مانو (بين اإلباضيين ، و كانت تنتج الفواكه و التمور، اآلن تيجي

  . 37ص،  سير مشايخ المغرب ،أنظر : الوسياني و الجيش العباسي) التي قتل فيها عدد كبير .
  .79-78ص، 1ج، المصدر السابق، يني) ـ الدرج2(
  .148-147ص، المرجع السابق، ) ـ عيسى الحريري3(
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نجح اإلمام أفلح بن عبد الوهاب في كسب مودة المعتزلة الواصلية إلى     
بح أفلح بن عبد الوهاب رئيسهم و رئيس فأص، جانبه بعد أن كانوا أعداء لوالده

  وذلك ما عبر عنه البكري بقوله :،  اإلباضية و الصفرية في المجتمع الرستمي
رأس اإلباضية و إمامهم و إمام الصفرية  –أفلح بن عبد الوهاب –" كان ميمون 

  .)1(وكان يسلم عليه بالخالفة و اإلمامة"، الواصلية
على صفاء واتصال ودي مع خلفاء األندلس  ماعالقته بالخارج فإنه كان    

   األمويين ومع السودان أيضا تربط بينهم أوامر التجارة ووحدة الهوى أيضا
و يظهر ذلك جليا في جفاء اإلمام للدولة األغلبية المجاورة التي هي من صنائع 

ب فإنه لما بنى أبو العباس محمد بن األغلب مدينة "العباسية" بقر، الدولة العباسية
لتقف في ، )4(هـ 239وقيل  ) 3(هـ 229وقيل سنة ، )2(هـ 227تيهرت سنة 

لكن اإلمام قام بحرقها و تدميرها وكتب في ذلك إلى صاحب  وجه الرستميين
فانتقم لذلك ، ألف درهم) 100فبعث إليه مائة ألف درهم (، األندلس يعلمه الخبر

بنه أبي اليقظان حين قدم إلى فقاموا بالقبض على ا، العباسيين بعدما عرفوا باألمر
فحزن اإلمام على ولده و لم يزل محزونا مهموما ، الحج و أودعوه السجن ببغداد

  .) 5(هـ 240إلى أن توفي 
  
  
  
  

____________________  
  .68-67ص، المصدر السابق، ) ـ البكري1(
  .170ص، 1ج ،تاريخ الجزائر العام، ) ـ عبد الرحمان الجياللي2(
  .200ص ،4ج،العبر، لدون) ـ ابن خ3(
بيروت   رضوان محمد رضوان :عني بمراجعته و التعليق عليه، فتوح البلدان، ) ـ أبو الحسن البالذري4(

  .336ص، م1978 -هـ1398، دار الكتب العربية، لبنان
. وهناك اختالف في تاريخ الوفاة فبعضهم 170ص، 1ج، المرجع السابق، ) ـ عبد الرحمان الجياللي5(

  61ص،  المصدرالسابق، ابن الصغير ودامت فترة حكمه خمسين سنة .أنظر: هـ258أنه توفي سنة يقول 
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   )1( م):854هـ /241-240ي بكر بن أفلح (ة أبد ـ إمام
ة نفوسة و غيرهم لما مات أفلح بن عبد الوهاب اجتمع أهل الحل من قبيل      

حيث أن ، على تنصيب أبي بكر بن أفلح إمام و حاكم لهم ألنهم لم يجدوا غيره
أبو اليقظان كان مسجون في بغداد وأن يعقوب بن أفلح حدثَ السن ال يصلح 

إال أن هذا التعيين أثار اعتراض بعض اإلباضية على ما حدث يقول ، )2(لإلمامة 
ينادي بأعلى صوته و اهللا سائلكم معاشر  )3(ألوزابن الصغير: "كان عبد العزيز ا

ولم تجعلوا األمر للمسلمين وتردوه إليهم ، نفوسة إذا مات واحد جعلتم مكانه آخر
  فيختارون من هو أتقى و أرضى " .

ولم يكن أبي بكر على مستوى أبائه و أجداده من الشدة و الحزم في دينه      
حا جوادا لين العريكة يسامح أهل ولكن كما يقول ابن الصغير: " كان سم

. )4(واألشعار وأخبار الماضين" اآلداب على مروءاتهم ويحب المروءاة ويشايعهم
فكان يميل إلى الراحة والترف واللهو وحياة الكسل والخمول فانغمس في الملذات 
والمالهي فترك إدارة شؤون الدولة ومقاليدها لصهره العربي محمد بن عرفة 

  . )5(التيهرتي 
  
  

____________________  
  .331ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الحميد حسين حميد1(
  .37ص، المغرب العربي، ) ـ رابح بونار2(
) ـ عبد العزيز األوز: من علماء اإلباضية الذين لهم فقه بارع و رحلة نحو المشرق ويبدوا أنه صريع 3(

كما يصفه بذلك ابن الصغير هما السببان في إعراض  ، ويبدوا له سفاهة لسانه وخفة عقله، ال يعرف عاملة
  . 80ص، المصدر نفسه،  ابن الصغير :اإلباضية عنه .أنظر

  .71ص، المصدر نفسه،  ) ـ ابن الصغير4(
) ـ ابن عرفة محمد من المقدمين في بالط الرستميين في عهد اإلمامين أفلح و أبي بكر وصهر اإلمام 5(

 المصدر نفسه، بلغ من النفوذ مبلغا عظيما في عهده .أنظر: ابن الصغيرلذلك ، أبي بكر وصهره اإلمام
  .70ص
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ولما عاد أبو اليقظان من العراق بعد أن أطلق سراحه من سجن بغداد في      
و قام بها على ، ؤون في الدولةخالفة المتوكل العباسي  أسند إليه إدارة بعض الش

ولما أسرف ابن عرفة في  "ولم يدع إمارة إال نازع فيها أخاه "أحسن ما يرام 
خاف أهل الشورى من علماء تيهرت وآل بني رستم على إمامهم ، استبداده

فأقدم أبو  )1(وملكهم أن يضيع  فقاموا بإطالع أبي بكر على ما يحدث في سلطته
وعندما اشتعلت ، عرفة في سرية تامة دون علم العامةبكر على قتل محمد بن 

نار الفتنة في تيهرت مما أدى إلى انقسام سكانها إلى فريقين: فريق يشايع اإلمام 
والفريق اآلخر ، وقبيلة نفوسة والعجم .)2(يضم أنصاره من الرستميين والسمحيين

يتألف من  ،دبن عرفة بقيادة محمود بن الوليالثائر على مقتل محمد بن عرفة ا
   العرب وقبيلة هوارة البربرية المعارضة إلمامة أبي بكر بن أفلح
واحتدمت نار ، وقد قام هذا الفريق بمهاجمة درب النفوسيين بتاهرت وإحراقه

  فاضطر أبو اليقظان إلى الخروج من تاهرت هو خاصته، الفتنة في المدينة
األباضي فرصة قيام الفتنة وبايعوه باإلمامة واشتغل محمد بن مسالة الهواري   

  .)3(وخرج أبي اليقظان وخاصته من تيهرت فاستولى عليها
____________________  

  .561ص، المرجع السابق، ) ـ عبد العزيز سالم1(
) ـ وردت في األصل "المسحيين" وهو خطأ فادح و الصحيح "السمحيين" مثلما قال ذلك الباروني في 2(

ح بن أبي الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري وهم من اإلباضية الوهبية أزهاره وهؤالء أتباع السم
الذين أيدوا عبد الوهاب ورفضوا خلف بن السمح بن أبي الخطاب إلى والية نفوسة دون إذن من اإلمام 

  .79ص، المصدر السابق، بتيهرت ....أنظر: ابن الصغير
  . 85ص ، المصدر نفسه، ) ـ ابن الصغير3(
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 -855هـ / 281-241هـ ـ إمامة أبي اليقظان محمد بن أفلح (
  م) :   894

  
من أهلها فصارت  لما يئس أهل تاهرت من استمرار الفتنة بايعه كثير     

األقطار"وبرغم ذلك اإلمامة كلها ألبي اليقظان وأتته اإلباضية من كل الدعوة  و
  هـ .261. وبايعوه باإلمامة )1(ظل فريق آخر ينكر بيعة أبي اليقظان "

إال أن ،  فاستمرت األحوال متدهورة تعمها الفوضى و االضطرابات و الفتن     
أبا اليقظان لم يبق ساكتا عن الوضع بل جهز جيوش اإلباضية الرستمية واستنجد 

 ر للقضاء على أنصار ابن مسالة في مدينة تيهرتفأمدوه بجيش كبي، بقبيلة نفوسة

وبعد سبع سنوات من الحصار والقتال دخل أبو اليقظان منتصرا عام ، )2(
وقام بعدها بإعفاء عن الثوار والخارجين عنه وعقد الصلح ، )3(م 881-هـ 286

وكان من بينهم ابن مسالة الذي أقر ، مع القبائل كلها فعقدوا لها البيعة من جديد
  يما بعد بإمامة أبي اليقظان ودخل في طاعته والتزم السلم و األمن .ف

  وبعد استقرار األوضاع بدأ أبو اليقظان بتنظيم شؤون دولته وإصالح ما أفسدته الفتنة      
  واستمر في تشييد وبناء المدن، والحروب الضاربة  فعم الهدوء و األمن في أرجاء البالد

  والمساكن . 
       

  
  
  

  
  
  

_____________________  
  .333ص، السابق المرجع، ) ـ عبد الحميد حسين1(
  .45ص ،المرجع السابق، سلمان الباروني –) 2(
 .124ص، المرجع السابق، ) ـ إبراهيم بحاز3(
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نة فاستعان بمجلس شورى يضم حرص أبو اليقظان على إتباع سياسة متواز    
حيث ، كما كان يجلس لبعث شكوى رعاياه  والبت فيها، شيوخ القبائل ووجهائها

افتتنت به نفوسة الجبل حتى أنها ، قال ابن الصغير: "كان زاهدا ورعاً ناسكاً
وقال عنه ، )1(أقامته في دينها وتحريمها مثلما أقامت النصارى عيسى بن مريم " 

وكانت نفوسة ال تعدل ، نه بلغ في العدل والفضل غاية عظيمةالدرجيني : "إ
بواليته إال والية جد عبد الرحمان بن رستم حتى أنهم جعلوا دارهم كالمسجد 

  . )2(أنه ألف كتب بليغة شافية "، يسهرون حوله ...

لقد تعرض شرف الدولة الرستمية لخطر خارجي تمثل في قيام العباس بن       
صاحب مصر بغزو األغالبة في إفريقية في عهد اإلمام أبي أحمد بن طولون 

الذي انتهز فرصة خروج والده إلى الشام ، م)770-هـ 267اليقظان سنة (
وخرج صوب المغرب للسيطرة عليه وبعدما زحف مع جيشه إلى مدينة طرابلس 

غير أن جنوده في تلك األثناء تعدوا حدود ، و حاصرها مدة ثالثة و أربعين يوما
مما جعل أهل طرابلس يستعينون  ،  دولة الرستمية و انتهكوا حرمات البواديال

رة بجيش قدره اثنا عشر ألف بوالي نفوسة آنذاك أبي منصور إلياس فأجابهم مباش
  . )3(فانتهت الحرب بهزيمة الجيش الطولوني وولى مدبرا إلى مصر  جندي 

عاما و اإلمامة أربعين  قضى منها في،  و عاش أبو اليقظان نحو مائة عام     
  م )894-هـ 281توفي سنة (

  
___________________  

  .92ص، المصدر السابق، ) ـ ابن الصغير1(
  .82ص، 1ج، طبقات، ) ـ الدرجيني2(
  .664ص، 4ج، العبر، ابن خلدون  ؛224ص، 7ج، الكامل في التاريخ، ) ـ ابن األثير3(
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-894هـ /  294-281وـ إمامة أبي حاتم  يوسف بن محمد بن أفلح( 
   :)1(م )906
  م يوم وفاة والده 894 -هـ281بويع أبو حاتم يوسف باإلمامة سنة       

فبدأ ،  بإجماع كل من القبائل البربرية اإلباضية ومجلس الشورى –ـ اليقظان
وبعد عام من حكمه خرج عليه عمه ، )2(شؤون دولته إمامته بتنظيم وإدارة 

. ) 3( يعقوب بن أفلح المقيم في قبيلة زواغة البربرية  وكان يكره اإلباضية
وبتحريض من بعض أهالي مدينة تيهرت ممن لم يرض  بهم اإلمام ببعض 

واستقدموا يعقوب من زواغة و بايعوه على ، المناصب فأعلنوا الثورة عليه
فقامت بينهم حرب أهلية و احتدم القتال وكثرت الفوضى وساد  )4(اإلمامة 

االضطراب وزادت حدة الفتنة مما اضطره إلى مغادرة تيهرت مع أسرته 
  .) 5(حيث نزل على قبيلتي صنهاجة و لواثة ، وأتباعه من قبيلة نفوسة

  
  
  
  
  
  
 
 
 

____________________       
مام السادس في الدولة الرستمية كان يمتاز بحسن السيرة ) ـ أبو حاتم يوسف بن محمد أفلح: هو اإل1(

  واألخالق والعمل كأسالفه.
  . 47ص، مختصر، ) ـ  سليمان الباروني2(
  . 172ص ، 1ج، تاريخ الجزائر العام، ) ـ عبد الرحمان الجياللي3(
  .127ص، الدولة الرستمية، المرجع السابق، ازبح) ـ  إبراهيم 4(
 . 133ص، المرجع السابق، ) ـ محمود إسماعيل5(
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   )2(بويع باإلمامة  )1(م):  894هـ ـ282إمامة يعقوب بن أفلح :(  ز ـ 

   سنة فأسرع حينها إلى مدينة تيهرت، وهو بأرض زواغة غربي طرابلس
  حال على ذلك مدة أربع م) حارب بها أبا حاتم ودامت ال894-هـ282( 

إليقاف  غير أن الوضع لم يبق كما هو بل سعى ذو الوجاهة والفضل )3(سنوات 
وأثناء  السلم بالمدينة أربعة أشهر بغرض الصلح بين الطرفين فانتشر، هذه الفتنة

هذه الهدنة ساد األمن في ربوع الدولة حيث أن أبا حاتم قام باستمالة القلوب إليه 
 على عمه يعقوب فخلعته على إثرهاالرعية وانقلبت القوم فمالتمودة  واكتساب

  فغادر تيهرت نحو زواغة مرة أخرى وعاش فيها حتى سقوط الدولة الرستمية .
  عودة أبي حاتـم إلى اإلمامة : - حـ    

 عاد اإلمام يوسف إلى تيهرت بعد االنتصارعلى عمه وبويع باإلمامة  ثانية    
حاتم إلى قمع الفتن وتسكين الثوار ورفع شأن العلماء  وفي هذه المرة تصدى أبو

على اختالف مذاهبهم ونزعاتهم والعناية بإصالح البالد ونشرالعدل واألمن بين 
وفي األخير ائتمر عليه  فجادته وفود الخطباء والشعراء قائمة يبن يديه، الناس

بعد  وقيل ) 907-906هـ/294( منافسوه من بني عمه وإخوته فقتلوه غيلة 
وفر حينئذ أبو سليمان بن يعقوب بن عم ا بن حاتم إلى  ،)4(التاريخسنتين من هذا 

  اليقظان . يهاإلمامة إلى أخ افنقلو )5( ورجالن
__________________________  

  .127ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الرحمان الجياللي1(
إذا كانت الجماعة منقسمة جغرافيا إلى قسيمين: ،  ) ـ إن المذهب اإلباضي يبيح وجود إمامين في وقت واحد2(

تاريخ المغرب وحضارته من  قبيل الفتح العربي إلى بداية ، أحدهما بعيد عن األخر.انظر: حسن مؤنس
للنشر والتوزيع   ،بيروت ،م19ق  العصر الحديث االحتالل الفرنسي من القرن السادس إلى غاية

  .   329ص  ،1ط، م1992- هـ1412
  .172ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، الرحمان الجياللي ) ـ عبد3(
  .95ص، المرجع السابق، رشيد بورويبة  و آخرون   - )4(
وهو بلد  خصيب كثير النخيل و  ،ومنها تدخل إلى المغرب األوسط، هو بلد عبيد ورقيق، )ـ  ورجالن5(

وة الطبيعة الصحراوية ...وبنو  العديد وقد علم سكانها من اإلباضة قسا، كثير المياه، كثير الزرع ،البساتين
  .224ص، نظر : صاحب االستبصار في عجائب األمصارأ.من القرى محصنة وقريبة من بعضها البعض
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-294ة(لرستمية ادولاية الظان ونهقظان بن أبي اليقامة اليط ـ إم
    م): 908-690هـ/296

وقامت إمامته ، بويع اليقظان بن أبي اليقظان باإلمامة بعد اغتيال أخيه        
وبلغت األوضاع في الدولة من التدني والتدهورمبلغا  )1( باالنقسام واالنفصال

فلم تستقيم األمور ولم يعرف للراحة معنى ، إذ لم تعرف بعد ذلك صحوة، عظيما
مرين الخوف من أبناء أخيه المقتول من وقضي عامين في خوف وقلق مست

وهذا ، )2(ومن الشيعة التي بدأ يستفحل أمرها، طرف أبنائه والقلق من بقائه وحيدا
ما جعل دوسرا بنت أبي حاتم المغتال عينا مع أخوانها  للداعي الشيعي أبي عبيد 

د ما تم واتصلت دوسرا بع، المناصرة له )4(ولقبلة كتامة البربرية .)3(اهللا الفاطمي
 هـ296وهروب حاكمها زيادة اهللا بن األغلب  ،القضاء على الدولة األغلبية

فقامت دوسرا بوصف األوضاع التي ألت إليها الدولة الرستمية وبأن اإلمام 
  .أنه نبغض من طرف العامة، اليقظان متهاون وضعيف

       
__________________ 

  .335ص، بقالمرجع السا، ) ـ  عبد الحميد حسين حمودة1(
  . 127ص،  الدولة الرستمية ، ) ـ  إبراهيم بحاز2(

أصله من ،  ) ـ الداعي الشيعي : هو عبد اهللا حسين بن أحمد  بن محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا3( 
ذهب إلى اليمن و كانت مركزاً هاماً للدعوة الشيعية ، الكوفة  ويعرف "بالمعلم" الناس مذهب اإلمامة الباطنية

وهنــاك اتصل بداعي الشيعـة فيهـا واسمــه ابن حوشب ، مجمع الحجــاج، ا من الحجــازلقربه
وبعبد   وبعبد اهللا الصناعي، واشتهر أبو عبد اهللا بابي عبد اهللا الداعي ،هـ3النجــار في أواخــر القرن 
وان عبر ازدهار القير، الحبيب الجنحاني؛127ص ،الكامل في التاريخ، اهللا المشرقي.أنظر: ابن األثير
  .84ص ،1ط، م1968،الدار التونسية للنشر، الحضارة اإلسالمية في المغرب

) ـ قبيلة كتامة : هاته القبيلة من قبائل البربر بالمغرب أشدهم بأساً وقوة  وأطولهم باعا في الملك وعند 4(
قاوس وبلزمــه وباغاية ون جان و سطيف يوكانت في ايك، البربــر من ولد كتــام بن برنس ةنساب

و بسكرة و القل و جيجل و حدود جبال األوراس إلى سيق البحر و ما بين  وتيكست و ميلة و قسنطينة
  .301ص، 6ج، العبر، بجاية وبونة.أنظر: ابن خلدون
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بعث إلى اليقظان يأمره وأسرته ،  لى تيهرتإ )1(وقبل دخول أبي عبد اهللا الشيعي   
قتله وقتل من كان معه من أهل نسبه ، فلما جاءه ومثل إمامه،  بالقدوم إليه

  م.909هـ /296
وبعدها دخل تيهرت  ، )2(وقام بإرسالها إلى أخيه ابن العباس راعي خليفته برقادة

ولم ، ي رستمفأفسد فيها و أهلك الحرث والنسل وكل من ظفر به من بن، بجيوشه
ثم توجه بعدها إلى مكتبة ، يكتف بذلك بل استباح أموال المسلمين الرستميين

هكذا  )3(المعصومة  فحرق كل الكتب ما عدا كتب الرياضيات والصنائع و الفنون
بعدما عمرت أكثر من مائة و ، م909-هـ 296انهارت الدولة الرستمية سنة 

لى مدينة ورجالن في الصحراء و ورحل الكثير من اإلباضيين إ، خمسين سنة
  . )4(أسسوا بها مدنا جديدة كسدراتة

  
  
  
 
 
 
 
  

   ________________________  
  .113- 112ص ،المصدر السابق،) ـ أبو زكريا1(
و أطالل  القيروان تبعد عنها ثمانية أميا ) ـ رقادة: منطقة رقادة ( بفتح الراء وتشديد القاف) وهي جنوب2(

و بنى مدينة رقادة إبراهيم بن محمد بن األغلب .أنظر: ، منها القصر العظيم المعروفأنقاضها الظاهرة 
  .27ص،  المرجع السابق، لسان الدين  ابن الخطيب

 .  
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   ـ نظـام الحكــم : 2
  بالخالفة مكان اإلباضيون قد أنكروا على األمويين ثم العباسيين استئثاره   
وأخذوا  ،نظـــام الحكم اإلصالح بيتهم فرفعوا شعار في وحصرها 

كما دفعهــم إلى ذلك ظلم وجود بنو ، يطالبــون بجعل الخالفة إسالميــة
وأن يحددوا واجب الخليفة بأن يتقيد بالكتاب و السنة وأثـار ، بني العباسأمية و 

الصالحيـن وأن عليه أن يقيم حدود اهللا و يؤمن السبل ويأمر بالمعروف وينهى 
ويخضع لمبدأ الشورى وإذا خالف هذه  عن المنكر ونشر العدل و المساواة

ي مطلع قيام الدولة . لقد اتسم نظـام الحكم ف)1(المبادئ وجب عزله أو قتله
هو مشتق من اإلباضية م الدولـة كان يسمى اإلمام وبالبساطة الشديدة فحاك

. )3(عن اإلمامة الظاهرة واإلمامـة المستترة، )2(عملوا بنظرية الشيعة اإلباضيون
 )4(وكان اإلمام يحمل ألقاب أخرى مثل أمير المؤمنين وكان يسلم عليه بالخالفة

: طور الكتمان و الظهور والدفاع والشـراء و ليس هناك ولإلمامة عندهم أطوار
الصعيد العملي  على أما ،فتـرة محددة لكل منهـا وهذا على الصعيد الظاهري

عند الرستميين فإن عبد الرحمـان بن رستـم قد أخذ والية القيروان بعقد من 
لحوار أبي الخطـاب وموافقـة أهل العقد والحل وبعدها تولى إمامة تاهرت بعد ا

فعقدوا له البيعة على أن يلتزم )5(الذي دار بين فقهاء ورؤساء القبائل اإلباضية
  .) 6(بكتاب اهللا وسنة رسول وأثار الصالحين

___________________ 
  .50ص، العالقات الخارجية للدولة الرستمية، ) ـ جودت عبد الكريم1(
ين شايعوا علي ـ رضي وفي األصل هم الذ، عجمع شيع وأشياع وهم األتبا ،) ـ الشيعة: بكسر الشين2(

ـ  في اإلمام علي وفي أوالده من بعدثم صادر فرقة من الفرق اإلسالمية  ويعتقدون أن الخالفة اهللا عنه ـ 
رضي اهللا عنهم ـ وانقسمت إلى فرق عديدة مثل: اإلمامة اإلثناعشرية اإلسماعيلية .أنظر: أحمد مختار 

  .13ص، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ي و األندلسيفي التاريخ العباس، العبادي
  .118ص،  المرجع السابق،  ) ـ محمد كمال شبانة3(
  . سوف نعطي تعريفا شامال لمصطلح اإلمام في النظم اإلدارية 247ص، 6ج، العبر،  ) ـ ابن خلدون4(

  و العسكرية من هذا الفصل .
  .57ص، المرجع السابق، ) ـ عبد الحميد حاجيات5(
  .50ص، المراجع السابق، ) ـ  جودت عبد الكريم6( 
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وتدل الطريقة التي تم بها اختيار عبد الرحمان بن رستم إماما على تطبيق مبدأ  

مقراطي فكان النظام جمهوري دي، الشورى والمنهج االنتخابي في عملية االنتقاء
من حيث المبدأ لكن هذا النظام  تغير بمجرد وفاة عبد الرحمان الذي عين سبعة 
من فقهاء اإلباضية ومن بينهم ابنه عبد الوهاب وقد أثارت هذه القضية جدال بين 

باعتبار أن عبد الرحمان كان يريد ترشيح ابنه تزكية من المرشحين ،  المؤرخين
باضيون عبد الرحمان بن رستم في هذه فحين شبه المؤرخون اإل )1(اآلخرين

  .  ) 2(العملية بعمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
  الطبيعة العامة للحكـم الرستمي : 

ولتفسير طبيعة الحكم عند الرستميين البد من معرفة نظام الحكم فيها فالدولة      
 )4( وقيل بأنها دولة مثالية، )3(الرستمية وصفت بأنها دولة دينية ثيوقراطية 

فحين يرى آخرون أنها  )5(ووصف بأنها بسيطة بدوية والبعض يقول بأنها مملكة 
كما وصفت بأنها ، وقيل أنها كانت تتلون بحسب الظروف واألئمة الحكام، وراثية

كما وصفهم ابن  )6(كما قيل عنها أنها إمبراطورية ، ديمقراطية شورية جمهورية
  . )7(الصغير بالعدل والمساواة وحسن السيرة 

  
  
 
  

__________________ 
  .226ص، المرجع السابق، ) ـ محمد  عيسى الحريري1(
    89-   88ص ، المصدر السابق،  ء) ـ أبو زكريا2(
المجلة ، م)909-777هـ / 296-160الطبيعة العامة للحكم عند الرستميين (، ) ـ إبراهيم بحاز3(

  .44.صم 2009أكتوبر  ،عدد خاص: الخلدونية
  .269ص، المرجع السابق، ريري) ـ الح4(
   .Gautier , les siecles obxurs ,petit bibliothèque ,poyot , paris 1964 , p302  ) ـ5(  
  .311ص، ـ المرجع نفسه  )6(   
  . 28ص، المصدر السابق، ) ـ ابن الصغير7(
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إن هذه األوصاف التي جاءت تعبر عن طبيعة الحكم عند الرستميين تكاد      
كلها تنطبق على هذه اإلمامة في مرحلة من مراحلها أوفي جزئية من جزئياتها 

  ولكنها ال تعبر عن حقيقة الطبيعة العامة لإلمامة الرستمية .
كسلطة عليا و كان : فإن قيل بأنها ثيوقراطية ألنها اعتمدت الدين أوال      

أئمتها علماء دين ومن ورائهم الشراة فقهاء اإلباضية يراقبون أعمال اإلمام 
بحجة أن الحكم عند الرستميين ينطلق ، )1(مثالية  وبأنها، وموظفيه رقابة شديدة

  من الدين اإلسالمي و ينتهي إلى الدين اإلسالمي .
على شدة الحكم من أسرة واحدة فلتعاقب األئمة ، وأما فيما قيل بأنها مملكة     

 من أولهم إلى أخرهم فظهرت بأنها مملكة أسرة حاكمة .

وحسب ما يقول مارسيه: " رغم أن الرستميين يشكلون أسرة حاكمة إال أنهم 
نظريا منتخبون الواحد تلوى اآلخر إذ يعتبرون األكثر أهلية لإلمامة واختيارهم 

  . )2(العلماء في المجتمع اإلباضي بكل حرية "
وأما فيما يخص كونها إمبراطورية فذلك يحكم امتداد سلطة أئمتها إلى      

نفوسة بطرابلس وأجزاء واسعة من المغرب األدنى شرقا إلى سجلماسة في 
  المغرب األقصى غربا فضال عن المغرب األوسط كله أو جله .

       
  
  
  
  
  

__________________________  
)1( Marcais et Adessus lamare ,tiaret , tagdemt RA 1946 ? P24. 
 Marcais , la Berberie musulmane et l’orient au moyen – age , paris , 1946 , l’Afriqueـ  )2(

du Nord – Francaise dans l’histoire , lyon 1955 .p 106.  
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وما يفسر بأنها كانت شورى وذلك يجعل شورى بين جماعة مشايخ المذهب      

وانتهى األمر بتولي ابنه  –رضي اهللا عنه –اقتداء بسيرة الخليفة عمر بن الخطاب
وساد الغموض ، فقامت على إثرها معارضة تزعمها ابن فندين، عبد الوهاب

غاية وفاته فتوالها  حول كيفية تولي أفلح اإلمامة بحجة استمرار المعارضة حتى
وقام على إثرها عبد العزيز األوز في معنى قوله بأن  ، أبو بكر بجماعة من الناس

ثم عقد الناس البيعة أبي اليقظان و بعد ، الرستميين لم يتمسكوا بمبدأ الشورى
وقام النزاع بينه وبين عمه يعقوب  ، وفاته عين ابنه أبا حاتم دون مشورة أحد

  في األسرة الرستمية على منصب اإلمامة . وحدث خاللها نزاع
وفي األخير نستنتج أنه لم تخرج اإلمامة عن دائرة الرستميين و أن اإلمامة      

لم تكن للمسلمين عامة ولم تكن وراثية بالمعنى الضيق وهو أن يـرث االبن أباه 
فضلت مقصورة على وراثية البيت الرسمي كما أن الشورى كانت قائمة في 

  ر اإلمام لكن بشكل محدود . اختيا
 مبـادئهـم : 

 مسـألة اإلمامـة :  

 يرى أهل السنة و الجماعة أن الخليفة يشترط فيه أن يكون قريشي النسب     
وقد توفر هذا الشرط في خلفاء الدولتين األموية والعباسية وخالفهم الخوارج في 

هم عبد اهللا بن وهب ذلك وقالوا أن اإلمام يكون من عموم المسلمين فولوا علي
  .) 1(الراسي 

ألئمة فبايعوا هذا الرأي هـو الذي تبناه اإلباضية وسـاروا عليه في تعيين ا     
ا الخطاب  وحين أسسوا دولتهم في تاهرت بايعوا عبد الرحمان بن رستم و لم أب

له تقدمهم  ىيكن ابن رستم عصبية من أهله تتعصب له وتدفع عنه وال شكو
  .)2(ه في الدعوةبعلمه وسابقت

 
________________ 

  .73ص، الدولة الرستمية، ) ـ إبراهيم بحاز1(
أكتوبر ، عدد خاص :المجلة الخلدونية، مالمح الحكم الراشد في دولة بني رستم، ) ـ بلحاج طرشاوي2(

 .55ص، م 2009
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  الشــورى :  نــظــام 

إن أهم ما ميز الدولة الرستمية خالل مسارها السياسي في بالد المغرب      
وذلك ما جعل أصوات اإلباضية ، تمسكها لمبدأ الشورى في كثير من األمور

مطالبة بضرورة الرجـوع إلى ، تتعالى منكرة ثورات الحكم في عقب ابن رستم
في االجتماع للتشـاور في شأن  وذلك ظهر جليـا ، الشورى في تعيين اإلمام

وحين أمهم لم يقطع ، واختاروا لذلك عبد الرحمان بن رستم، من يتولى دولتهم
وهذا ما يدل على اتخاذ األئمة ، فقد اشتهر بحسن مشورة ألصحابه،  أمرا دونهم

مجلس الشورى يتكون من العلماء ووجوه القبائل اإلباضية يرجعون إليه في 
صوص صريحة من القرآن و السنة وبلغت سلطته أنه كان قضية لم يرد فيها ن

   .)1(يستطيع عزل اإلمام إن خرج عن طريق الحق واختاروا إماما أخر
  المســـــاواة و العــــدل :  

تبنى اإلباضية منذ البداية العدالة كخيار وشعار لدولتهم فربطوا تعيين اإلمام      
ولقد عان أتباع المذهب األمرين من ، ةبشرط إقامة العدل و المساواة بين الرعي

ورأوا ظلمهم لرعيتهم كما دفعها ، خلفاء بني أمية و من بعدهم خلفاء بني العباس
فأدركوا أن األمر ال ، إلى السخط عليهم وتمنى  زوال ملكهم وربما الثورة عليهم

ل وذلك في قو،  يستقيم لهم إال بالتمسك بأذيال العدل واالقتصاد بالسلف الصالح
ابن الصغير " قد علمتم أنه ال يقيم أمرنا إال إمام عادل نرجع إليه في أحكامه 

. وبذلك استطاع )2(وتؤدي إليه زكاتنا ..."، وينصف مظلومنا ويقيم لنا صالتنا
عبد الرحمان بن رستم أن يجمع الناس حوله بما كان يتمتع به من أخالق حميدة 

حواضر التي يقصدها الناس من وتمسكه بدينه وصارت تيهرت خاللها من ال
ورغم أن اإلمامة حصرت في البيت الرستمي إال ، مختلف األصقاع و النواحي

أنه كانت طبقات العامة وتشمل صغار التجار وأصحاب الحرف والفالحين وطبقة 
  العبيد ومنهم السود والصقالبة . 

  
___________________________  

  .58ص ،المرجع نفسه، ) ـ بلحاج طرشاوي1(
  .29ص، المصدر السابق، ) ـ ابن الصغير2(
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فكان يسعى كل من يصل إلى الحكم من نشر المذهب بإقامة العدل و المساواة   
 نفيأمبين الناس وذلك يظهر جليا في اختيار القاضي الذي يكسبه ثقة في الناس 

  )1(دور القاضي في نشر العدل إلى الحد الذي يرضي الناس وال يهدد اإلمامة

    الحريـــة : 

هذا إن دل ، لقد عرفت تيهرت حركة تجارية كبيرة ساهم فيها كبار التجار     
وكان هناك ، على شيء إنما يدل على الحرية التي كان يتمتع بها سكان تاهرت

  هذا يدل على مبدأ الحرية االقتصادية المقيدة .مشرفين على األسواق لمراقبتها و
لقد ضمت تيهرت مختلف القوميات من بربر وعرب وفرس ومذاهب وفرق      

وكان على إثرها تعدد الحلقات للبحث والمناقشة كتلك التي دارت بين ، مختلفة
  واشتهر من العلماء اإلباضية في الجدل والمناظرة )2(اإلباضية والواصلية

وهذا  يعني أن تيهرت قد عاشت حرية فكرية ، عبد اهللا بن اللمطي، فو التألي
  .  )3(لكن اعتمدت في سياستها على مبدأ الحرية المقيدة

  التســـامح و حسن الجـــوار : 
لما شهدت تيهرت اتساعا كبيرا بمنشأتها العمرانية واتسعت خطها قصدها      

فوجدوا ، اربهم وتعدد مللهم ونحلهمالعلماء والفقهاء وطلبة العلم على اختالف مش
في المدينة حسن االستقبال ولم يضطهد األئمة أحد من مخالفيهم أو من لم يقبلوا 

ات العلم وكانت حلقـ، ومسمع األئمة ىمرأبرأيهم وقد جرت المناظرات على 
  .   )4(ون إلى حلق فيحسنون مناظراتهمفي المساجد فكانت غير اإلباضية يجلس

       
_______________  

  .55-52ص، ) ـ جودت عبد الكريم يوسف العالقات الخارجية1(
  .45-44ص، المصدر السابق، ) ـ ابن الصغير2(
  .56- 55ص، المرجع السابق، ) ـ جودت3(
  .173ص ،1ج، تاريخ الجزائر العام، ) ـ عد الرحمان الجياللي4(
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كما نجد أن عالقة الرستميين بجيرانهم كانت سلمية أو على األقل ليست      
حيث كانت تبرم بينهم ، حيث ربطت تيهرت بنظام القيروان السياسي،  عدائية

حيث أن المؤرخين لم يذكروا لنا مواجهة مباشرة بينهما ،  معاهدات موادعة
  صفرية سجلماسة و أموي األندلسوكان شأنهم مع أدارسة المغرب األقصى و

ولم تستطع رمال الصحراء الكبرى أن تقف حاجزا أمام مصلحة الرستميين 
فتمكنوا من إقامة عالقة طيبة مع أهالي السودان الوثنيين وسارت قوافلهم 

  التجارية بين تاهرت و السودان .
دت وترتب عن سياسة حسن الجوار وحدة دول المغرب اإلسالمي حيث أوج     

  .   )1(قيروانات عملت على نشر اإلسالم و العروبة و ربط المغرب بالمشرق
  

  األنظمة اإلدارية و العسكرية : – 3
لقد قسمت الدولة الرستمية إلى عماالت في شرق البالد وغربها يحكمها الوالة   

كما أنشئوا جهازا للشرطة للمحافظة ، الذين أسندت إليهم أعمال جباية الضرائب
كما اتخذ ، ووضعوا نظاما للقضاة يعتمد على مذهب اإلباضي، ألمنعلى ا

وهذه النظم ، واعتمدوا نظام السجالت وتأمين الوثائق ،الرستميين الوزراء
   .)2(استمدت جذورها من المذهب الفاسي في اإلدارة والحكم

  
  
  
  
 
 
 

________________ 
 .57ص، العالقات، ) ـ جودت عبد الكريم1(
  .119ص ، المرجع السابق، كمال شبانةمحمد  -) 2(  
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  النظام اإلداري : –أ 
  ة) إلمام* اإلمام : ( ا      

،  يعتبر " اإلمام "أعلى منصب في الدولة الرستمية وهو رئيس ديني ودنيوي     
 )1(ويشترط فيه الفضل والورع والزهد في الدنيا، همويختار ضمن أكفاء الناس وأعلم

وينتخب اإلمام  )2(وهو مقيد بالكتاب والسنة وأثارالصالحين ومبادئ المذهب اإلباضي
من طرف مشايخ اإلباضية من أهل الخير والصالح المتطلعين في العلم والدراية 

ي يختص في وهو يعتبر القاضي األول الذ، )3(بأصول وفروع العقيدة اإلسالمية
فصل الخصومات وإقامة حدود اهللا و يؤمن السبل ويأمر بالمعروف وينهى عن 

وأنه المفتي األكبر الذي يرجع إليه في حل ، المنكر وينشر العدل بين أفراد المجتمع
وهو القائد األعلى في الجيش عند نشوب الحرب أو ،  المسائل الشرعية في المجتمع

  .)4(ولإلمام مجلس شورى وأعوان يساعدونه، ميحدوث الفتن في المجتمع الرست

  *القضــــاة :
ويكون باألدلة ، القضاء هو الفصل في الخصومات بين الناس وحل النزاع فيها

والقاضي يستند إلى أحكام ، اةيتولى هذه المهمة ما يعرف بالقضالشرعية و
  .)5(الشريعة اإلسالمية في إصدار أحكامه

  
 

______________ 
 .79ص  ،م2006، األهل للدراسات، 1ج، تاريخ السياسي لدول المغرب اإلسالمي، يفرـ لخضر س )1(

رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة ، الحياة االجتماعية على عهد الدولة الرستمية، ـ بوركبة محمد )2(
 .81ص، م 1999،  جامعة وهران،  دكتور عبد المجيد بن نعيمةال تحت إشراف:،  اإلسالمية

 105ص،  المرجع السابق، و آخرون ويبةـ رشيد بور )3(

 .  50ص ، للدولة الرستمية االجتماعيةالعالقات ، ـ جودت عبد الكريم )4(

دار الطباعة والنشر ، لبنانبيروت ، العصر العباسي، القضاء و القضاة في اإلسالم، ـ عصام محمد شبارو )5(
 .33-32ص   ،م1982
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و كان القاضي في تيهرت هو الشخصية العليا بعد اإلمام كان يتمتع بالنفوذ    
الجاري حتى على األعيان وكان حكمه يعم كل الميادين كالزواج و الطالق 

  .)1(والمواريث و الوصايا ...وغيرها من األمور التي وردت فيها أحكام شرعية 
الرحمن بن رستم قاضيا قبل إمامته لجماعة اإلباضيين في لقد عمل عبد        

تيهرت وهذا ما ذكره ابن الصغير بقوله: " لما نزلت اإلباضية مدينة تيهرت و 
أرادوا عمارتها اجتمع رؤساؤهم  فقالوا: قد علمتم أنه ال يقيم أمر إال اإلمام 

مام أبو نرجع إليه في أحكامنا وينصف مظلومنا ممن ظلمنا... وقد كان اإل
الخطاب المعافري رضي اهللا عنه قاضيا وناظرا فقلدوه أموركم ... فأجمعوا 
رأيهم على ذلك ". وكان عبد الرحمن ابن رستم يجلس في مسجده لألرملة 

  فكان يعدل بين الرعية بالحق والقسط) 2(والضعيف وال يخاف في اهللا لومة الئم
الجامع . وبعد مدة ثالث  وكان مقر القضاء المسجد، إقتداء بالسلف الصالح

مما نتـج عنه عالقات ، سنـوات شهد المجتمع الرستمي تطـورا كبيرا
اجتماعية جديدة و مصالـح مختلفة مما فتح المجـال للتنافس والتنازع مما جعل 

وكان يجعل من مال الجزية والخراج ، اإلمام عبد الرحمن يتخذ قضاة أعوانا له
  .)3(للقضـاة كما يكفيهم  في سنتهم

  
  
  
  

________________ 

  .  80ص ،المرجع السابق، )ـ لخصر سيفر1(
  .32-30-29ص ،المصدر السابق ،) ـ ابن الصغير2(
  القضاء في المغرب اإلسالمي من الفتح حتى قيام الخالفة الفاطمية، )ـ إبراهيم بحاز بكير3(
: تحت إشراف ،الوسيط م) أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ اإلسالمي 909- 715هـ / 96-296( 

  .147-146ص، م 1997 ،جامعة قسنطينة،  معهد العلوم  إبراهيم بحاز
 



 - 67 -

  األوضاع السياسية في تيهرت                         الفصل األول     
  

ويعتبر اإلمام عبد الوهاب القاضي األعلى في الدولة وجلس للقضاء مدة       
وهو الذي وضع شروط القضاء ، اسسبع سنوات في جبل نفوسة يحكم بين الن

جاء ، العادل يللمذهب اإلباضي إلى أهل طرابلس يحثهم فيها على اختيار القاض
أنه ال يصلح للقضاء سوى اإلمام أو الحاكم أو الخليفة ويجب أن  في معناها:

وركز فيها على خمس خصال وإال لم يجب ، يكون ورعا و فقيها وعالما وعاقال
وال ، هي: أن يكون عالما بما مضى من الكتاب والسنةفيه وظيفة القضاء و

أن يكون حليما عن الخصم مستخفا باألئمة مشاور لذوي الرأي و العقل  يرتشي
  والعلم .

وكان يتم تعيين القضاة عن طريق التشاور بين اإلمام الرستمي أو والي      
ختيار القاضي وكان الشراة لهم الدور الكبير في ا، المقاطعة وأهل الحل والعقد

الصالح للمجتمع وروي ابن الصغير في هذا الصدد أنه لما توفي أحد القضاة 
فقال لهم : " ،  اجتمعت الشراة وسألوا اإلمام أفلح أن يولي القضاء من يستحق

أجمعوا جمعكم وقدموا خيركم ثم أعلموني به أجبره لكم و أعضده على ما يكون 
وأجمعوا رأيهم على ، لم يرضوا أحد منهمف،  فقبلوا أمرهم،  فيه الصالح لكم

  .)1(محكم الهواري الساكن جبل أوراس والذي توفرت فيه شروط القاضي"

ودامت هذه الطريقة في اختيار القضاة في عهد األئمة األواخر حيث أن في عهد 
شاور جماعة من الناس فوقع اختيارهم على عبد اهللا ، اإلمام أبي اليقظان ابن أفلح

بد اهللا بن أبي الشيخ  الذي عرف عنه التشدد في الحق وله قصته محمد بن ع
المشهورة مع أبي زكريا اإلمام الذي أراد أن يقيم عليه الحد نتيجة لما ارتكبه من 

فاستقال عن منصبه وعوض مكانه شبيب بن  ،ذنب إال أنه لم يثبت الدليل
  .) 2(مدمان
       
 

_____________________ 

  .105ص ، المرجع السابق، بة و آخرون) ـ رشيد بوروي1(
  116ص،المصدر السابق، )ـ ابن الصغير2(
  



 - 68 -

 األوضاع السياسية في تيهرت                           الفصل األول    
 

  لما دخل أبو حاتم للعاصمة تيهرت بعد الفتن الداخلية جمع مشايخ البلد   
أباك لما دخل تيهرت كدخولك  "إن فاستشارهم فيمن يوليه قضاء المسلمين فقالوا:

قيل إن لمحمد ابنا اسمه عبد اهللا فهو ، ولى محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا الشيخ
  .)  1(فواله القضاء، م و أحسنتمفي الورع والعلم ... فقال: أشرت مثل أبيه

كما يعتبر عمروس بن فتح النفوسي من أشهر القضاة في جبل نفوسة أيام      
وكان صارما في الحق قوى الحجة و ، ليقظان بن أفلح وابنه حاتماإلمامين أبي ا

م) 896-هـ283و ( نالبرهان عادال في حكمه قتل على يد األغالبة  في موقعة ما
  وللقاضي سجل وفاة. 

كان القضاة الرستميين يتميزون باالستقامة والنزاهة في إصداراألحكام       
  هم رجال يساعدونهم في مهامهم .وإقامة العدل بين أفراد المجتمع وكان ل

  * الــوزراء :  
فاإلمام عبد ، )2(وهم أعوان األئمة ورجال الدولة المرتبطون بالحكم والسلطة     

الخطاب المعافري وزيرا له يعينه على مقاليد  الوهاب اتخذ السمح بن أبي
الذي ولى والية جبل نفوسة فيما بعد وخلفه مزور بن عمران في ، )3(الحكم

أما اإلمام أبو بكر بن أفلح اتخذ محمد بن عرفة القيروان وزيرا له ، الـوزارة
الد له الحكم و القرار األول و ــبعدما أصبح هذا األخير الحاكم الفعلي للب

  .  )4(األخير في شؤون المجتمع
 
  
 
 

___________________ 
  .116ص ،)ـ المصدر نفسه1(
  .36ص،  المرجع السابق، ) ـ رابح بونار2(
  .67ص، 1ج، ، المصدر السابق) ـ الدرجيني3(
  .44ص، مختصر تاريخ اإلباضية، ) ـ سليمان الباروني4(
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  * الـــوالة : 
 يقوم اإلمام بتعيين الوالي مبدئيا فقط ألن تعيينه يعهد به في الواقع إلى     

ويتم ذلك بعدما تتوفر الشروط الالزمة في والي أو عامل الوالية  من  )1(المشايخ 
وصالح وخدمة المجتمع الرستمي واإلخالص للمذهب اإلباضي ، أمانة و نزاهة

  وتطبيق مبادئه .
بدأ تعيين الوالة في عهد عبد الوهاب كما ، فبعدما أسست الدولة الرستمية     

حيث نصب مدرار الزناتي  ،نه قبائل دمر الزناتيةحدث في جبل دمر التي تسك
وولى كذلك وزيره ، )2(إلدارة شؤون المجتمع وتسيير مصالحهم وخدمة دولتهم

األول السمح بن أبي الخطاب المعافري على إقليم طرابلس وجبل نفوسة وحين 
عين ابنه خلف اضطر عبد الوهاب إلى محاربته وتعيين مكانه أيوب بن العباس 

  .)3(أبو عبيدة عبد الحميد الجناويوبعده 
كان للوالة دور كبير وفعال في المحافظة على أمن المجتمع من األخطار      

الخارجية وهذا ما فعله اإلمام أبو اليقظان حيث أرسل إليه إلياس أبا المنصور 
النفوسي لمحاربة أبي العباس بن طولون في اثني عشر ألف من المقاتلين فهزمهم 

  .)4(راءهزيمة نك
إن عمل الوالة كان له دور كبير في الدولة الرستمية بحيث تعددت مهامهم      

  في إدارة األقاليم وجباية الضرائب وقيادة الجيش وتسيير شؤون المجتمع .
  
  
  
 
 

___________________ 
  .105ص ،المرجع السابق، ـ رشيد بوريبة و آخرون  )1(
 .66-65ص، 1ج، المصدر السابق،  ـ الدرجيني  )2(

 .152-147ص،  2ج، المرجع السابق، ـ عبد اهللا الباروني  )3(
 .49- 48ص ،المرجع السابق، ـ سليمان الباروني  )4(
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  * صاحب بيت المـــال : 
دقة لقد عرف بيت مال المسلمين في عهد األئمة الرستميين على غاية من ال     

حيث ، وصاحب بيت المال هو المسؤول عن الشؤون المالية للدولة، و النظام
وصفهم ابن الصغير في كيفية جمعهم للضرائب في المجتمع وكيف كان الغمام 

فيقبضون أعشارهم في هالل كل ،  فقال: " يخرجون في أواني الطعام،  يوزعها
أهل الصدقات ال يظلمون يقبضون ما يجب على ، من أهل الشاة و البعير .)1(...

فإذا حضر جميع ذلك صرف الطعام إلى الفقراء وبيعت الشاة و  ،وال يظلمون
  . )2(فإذا صارت أمواال رفع منها إلى العمال..." ،البعير

ومن بين الذين كلفوا برعاية شؤون المال عبد الرحمان بن صواب النفوسي  
  .  )3(وذلك في والية أبي حاتم يوسف 

  :  * الكتـــاب
لم تنشر المصادر التاريخية بوجود الدواوين في الدولة الرستمية إال أن      

أرسل اإلمام أفلح بن ، المؤرخ ابن الصغير أشار إلى وجود كاتب اإلمام الرستمي
عبد الوهاب الرسل بكتاب منه وآخر من الشراة إلى جبل نفوسة بتولية محكم 

  .)4(الهواري قاضيا جديدا عليهم
  
  
  
  
 
 
 
_____________________ 

المصدر ، هكذا وردت في األصل ويبدوا أن الكلمة سقطت ولم ينقلها موتلنسكي .أنظر: ابن الصغيرـ  )1(
  . 41ص ،السابق

 .41ص، المصدر نفسهـ  )2(

 .263ص، المصدر السابق، الشماخيـ  )3(
  .99ص، المصدر السابق، ابن الصغيرـ  )4(
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  دور فعال في إصدار قرارات اإلمام .)1(يبدوا أنه كان للشراة 
بغرض تنصيب والي   كما أرسل اإلمام اليقظان عند اجتماعه بوفد نفوسة      

فأنزلهم في دار الضيافة:"اكتبوا إلي أسمائكم كلهم ،  إلدارة شؤون المجتمع
  . )2(السجل ويبقي بياضا لموضع القدم ورفعوها إلي وأمر كاتب السجل أن يكتب

  * المحتسبين : 
والحسبة هي ،معروفا في الدولة الرستمية ) 3(لم يكن مصطلح المحتسب      

وهي واسطة بين خطة القضاء ، وظيفة دينية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  وخطة الشرطة وكانت وظيفتها من اختصاص القاضي يولي فيها من يشاء

وظيفة المحتسب في مراقبة األسواق و باألحرى كل ما يتعلق بالمقاييس  وتكمن
و واألسواق  النظافة على واإلشراف كالغش والتدليس والتطفيف في الكيل

 النزاهة، الحرية، أن تتوفر فيه شروط لممارستها وهي: اإلسالم ويجب ،المساجد
  األمانة .

       
  
 

____________________ 
ة مقتبسة من قوله تعالى : "ومن النَاس من يشْتَرٍي نَفْسه ابتغَاء مرضاتَ اهللا " سورة ـ الشراة: الشرا )1(

هم في الدولة من أهل الحل و العقد من عظماء المذهب اإلباضي وهم رقباء على اإلمام ، ]207البقرة اآلية [
لفا طعنوا فيه إلحقاق الحق ألنه نظام وإذا رأوا شيئا مخا،  الرستمي و أحكامه و أوامره وصدقاته و أعشاره

-160الطوائف المذهبية والطبقات االجتماعية في الدولة الرستمية(، خاص بالدولة . أنظر: إبراهيم بحاز
  ديوان المطبوعات الجامعية ،جامعة وهران،1: ع،مجلة أدبية، م) دراسات جزائرية909- 777هـ/296

                                          .   26ص، م 1997، المطبعة الجهوية بوهران
 .97ص،المصدر السابق، ابن الصغيرـ  )2(

وهي أساسها قوله تعالى : " ولْتَكُن منْكُم ُأمةً يدعون ٍإلى الخَير ، ـ المحتسب : اسم مشتق من الحسبة  )3(
 ].104يْأمرون بالمعروف و ينْهون عن المنْكَر " سورة آل عمران [
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خالل عهد أفلح حتى أصبحت قبيلة نفوسة في المجتمع التيهرتي ، وبعد مدة طويلة
وإنكار المنكر في األسواق واالحتساب ، " تلي عقد تقديم القضاة وبيوت األموال

  . )1(على فساق"
و اليقظان في عهد أخيه أبي بكر بن أفلح فكان يجوب مارس هذه الوظيفة أب  

ثم يتصل باإلمام إلخباره بكل األحداث التي وقعت ، المدينة بدابته ليالً ونهارا
  .)2(فيها
وفي عهد اإلمام أبي اليقظان كلف جماعة من نفوسة يمشون في األسواق     

الال مطلق عن استقل نظام الحسبة استق، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر
نظام الشرطة حيث أصبحت الحسبة هي اإلشراف على األسواق والمتاجر ومهمة 

  .)3(الشرطة هي الحفاظ على األمن و النظام العام للمجتمع
  ب ـ النــظــام العســكــري : 

  الشـــرطة : *    
هي وظيفة في الدولة الرستمية تصبوا إلى حماية األمن العام للمجتمع      
لقد ظهر منصب الشرطة منذ نشأة الدولة ، اظ على النظام و حراسة المدنوالحف

و ذكر ابن الصغير مهامها ودورها في ، الرستمية على يد عبد الرحمان بن رستم
  .)4(والطائفون به قائمون بما يجب"، فقال:"إن أصحاب شرطته، المجتمع

       
  
  
  
  
  
 
 _____________________ 

 .63ص،لمصدر السابقا، ابن الصغير) ـ 1(  

  .207ص ، الدولة الرستمية، إبراهيم بحاز) ـ 2(
   .169ص، األوضاع االقتصادية، جودت عبد الحكيم) ـ 3(
  .40ص، المصدر السابق، ابن الصغير) ـ 4(  
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وهاب بن عبد الرحمان بموظفيه رغم شكاوى ويدل تمسك اإلمام الثاني عبد ال    
حيث اجتمع بعض وجهاء قبيلتي سدراتة ومزاتة بتنظيم ، بعض رؤساء القبائل

فلما دخلوا قال أحدهم : " إن رعيتك قد ضجت من ،  صفوفهم للدخول على اإلمام
وولي عليهم –القبائل–قاضيك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزل عنهم 

  .)1(خيارهم"
كما عرفت الدولة الرستمية في عهد  اإلمام أفلح أزهى فتراتها فكثر المال       

وعظم شأنه حيث يقول ابن الصغير: " وكان أفلح قد عمر في إمارته لم يعمر أحد 
وهذا ما جعل ، من قبله ... وقد عمرت معه الدنيا وكثرت األموال والمستغالت "

ق مخافة وهابة من رجل اسمه  ابن صاحب الشرطة ال يتجرأ على مراقبة األسوا
وردة األعجمي الذي قال عنه ابن الصغير:"كان للعجم مقدم يقال له ابن وردة قد 

  .يدل على غلبة المال على القانون وهذا ما. )2(ابتنى سوقا يعرف به"
وقد عاشت الدولة الرستمية استثناءا بتعيين رجلين في منصب الشرطة وذلك      

ي حاتم فبعد أن دخل المدينة استشار مشايخها في تعيين كبار في عهد اإلمام أب
موظفي الدولة فأشار البعض بتوليه الدولة فأشار البعض بتوليه زكار وذلك 

أما  ،وفاء أبيه لإلمام أبي حاتم وثانيها:ألنه معروف بحكمته لسببين أولهما:
ي الحق البعض فقال: بتولية إبراهيم بن مسكين وهو معروف بصالته وشدته ف

وفعال قبل اإلمام ، وهذا األخير يكن أن يقضي على الفساد الذي أفرزته الفتنة
  .)3(باالقتراحات وعين كل من الرجلين في منصب صاحب الشرطة 

    
   

 
__________________ 

 الدور التاريخي والحضاري، المجلة الخلدونية، تطور نظام الشرطة في العهد الرستمي، ـ قدور وهراني) 1( 
  .110ص، 2009أكتوبر،  عدد خاص، لمنطقة تيارت

 .62ص،  المصدر السابق ،ـ ابن الصغير) 2(  

  .116ص ،المصدر السابق، ـ ابن الصغير)  3(  
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يأتيه بعبد مام أبي اليقظان أمر أحد رجاله اسمه بشير أن إلأما في عهد ا   
العزيز ابن األوز فقيه المدينة والرحالة المعروف في المجتمع فقـال لــه خذ 

  .)1(معك أعوانــا أكفاء وجيء بعبد العزيز شر مجيء
وفيما يخص مرتبات أصحاب ومساعديهم لم تكن ثابتة وإنما تتناسب مع      

غير:"...إلى ما حيث يقول ابن الص، حجم المداخيل و الوضعية االقتصادية للدولة
اجتمع من مال الجزية وخراج األراضين فيقطع لنفسه وحشمه وقضائه وأصحاب 

  .)2(شرطته"
   )3(* الــجيــش :

كانت تيهرت تشهد قاعدة عسكرية محصنة بسور من حجر ذات قصبة     
لكل هجوم يأتيها من الخارج وكان سكانها  محكمة التحصين قادرة على أن تصمد

ة أي خطر ــجل واحد على حمايتها مستعدين لمواجهمصممين جميعا كر
  . )4(المدينة    ليصبحوا جنودا وأبطاال وسندا مستمرا لجيش

بعد تأسيس الدولة الرستمية من طرف اإلمام عبد الرحمان بن رستم أتاه المال 
وسالح  )5(جعل ثلثيه في األمور العسكرية من كراع، من المشرق اإلسالمي

  ئهم.وثلث للفقراء وضعفا
    

      
 
 

____________________ 
 .100ص،  المصدر السابق، ابن الصغيرـ  )1(

 . 42ص،  ) ـ المصدر نفسه2(

هـ _ 154عبد الرحمان بن رستم في حصار طبنة ( باشتراكـ الجيش : ظهر الجيش في تيهرت ) 3(
مام الجيوش م) إ762هـ _ 145م) وكان قوامه خمسة عشر ألف جندي وانهزامه في معركة تهودة (770

 .206ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، العباسية . أنظر: عبد الرحمان الجياللي

  .90ص، المرجع السابق، ـ لخضر سيفر) 4(
: ي نص ابن الصغير الخيل فقط. أنظر) ـ  الكراع: اسم يجمع بين الخيل و السالح وربما المقصود به ف5(
  .35ص،  المصدر السابق ،ابن الصغير -
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أما في عهد عبد الوهاب اتبع نهج أبيه حتى سمى أنصاره بأهل العسكر        
وفي عهده استغاثته ، )1(واجتمع له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع ألحد من قبله

وسة فخرج بجيش قبيلة هوارة البربرية ضد جيش بني األغلب وهو في جبل نف
  .)2(كبير وحاصر مدينة طرابلس حصارا شديدا وانتهى بالصلح بينهما

كما شهد عهد اإلمام أفلح جيشا قويا حيث قام اإلمام بمهاجمة مدينة     
حيث عجز ابن األغلب الرد على أفلح وهذا يدل على أن الجيش ، )3(العباسية

   خاصة في بداية عهدها.الرستمي كان جيشا منظما يدافع عن مقومات دولته و
لقد حارب أبو اليقظان فتنة العرب والجند مدة سبع سنوات ولم ينتصر عليهم إال 

  . )4(بقوة جيش نفوسة التي استنجد بها اإلمام
م)نهاية الجيش الرستمي وبداية الفتن 896 -هـ 283وتعتبر موقعة مانو (     

رستمية وهذا ما سمح والصراع المذهبي حول مقاليد السلطة داخل األسرة ال
وكان  .على المنطقة بكل سهولة ءم) االستيال909-هـ 296( غزو الشيعي سنةلل

  الجيش الرستمي ينقسم إلى قسمين:
يتكون من الجنود والقواد والفرسان ويمثل دورها في  :أ ـ قسم دائم    

ل الحفاظ على األمن واستقرار المجتمع وسالمة أفراده وأما دورها السياسي يتمث
  في مبايعة اإلمام. 

     
  
 
 

____________________ 
  .36-35ص، ابن الصغير، المصدر السابق –)1(  
 . 93ص، المرجع السابق، ـ محمد بوركبة) 2(

م) أنظر: عبد 853-هـ  239ـ مدينة العباسية : هي مدينة التي بناها محمد أبو العباس بن األغلب () 3(
 .568تاريخ المغرب ص،  العزيز سالم

 .104ص،المرجع السابق، عيسى الحريري) ـ 4(
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احتاطي يتكون من رجال يمارسون أعمالهم االجتماعية :ب ـ قسم متطوع 
  . )1(الخاصة بهم في فترة السلم وأثناء فترة الحرب ينضمون إلى الجيش 

ويلبسون الخوذ ، السيوف والخناجر والرماح والدرق هم فيوتتمثل أسلحت 
الحديدية لتقي رؤوسهم والدروع لتقي صدورهم ويقرعون الطبول لتحمس الجنود 

 وكانوا يتقاضون أجورهم من بيت المال وهي ثابتة .، )2(المقاتلين
  

  *الحراس :
تماعية من اج، إن هذه الوظيفة مستقلة على الوظائف األخرى لها مهمة أمنية    

رتي حراس أبواب المدينة واإلمام وأسرته وعشيرته وحراسة أفراد المجتمع التيه
تختلف وظيفة الحراسة عن الشرطة في ليال من اللصوص وقطاع الطرق  و

  .)3(مهامها باعتبارها جزء من وظيفة الجيش الرستمي 
ا اختفى وذكر لنا ابن الصغير في عصر اإلمام أبي اليقظان ابن أفلح عندم    

فلجأت إلى أحد علماء اإلباضية يسمى أبا ، شاب فجرت أمه باحثة عنه فلم تجده
وقال له بأن ، فذهب إلى اإلمام فأخبره بما جرى ،عبيدة األعرج تستنجده

  .)4(ألبي عبيدة به  فأمر بإطالق سراحه إجالال المعروف صاحب حرسك وحس
  
  
  

 
 

______________________ 
 BEKRI Cheikh , le kharidjsme bèrbère , « extraits des annales de l’instituـ  )1(

d’études orientales » TXV . 1957. Alger , P73-74.                                              
    

 .109ص، المرجع السابق، ـ رشيد بورويبة وآخرون )2(

 .275ص، األوضاع االقتصادية، جودت عبد الكريمـ  )3(
 .96-95ص،  المصدر السابق، صغيرـ ابن ال )4(
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  م)777 -هـ 160عبد الرحمان بن رستم (
  المعروف بعبد الوارث  عبد الوهاب بن عبد الرحمان

  م)787-هـ 171(
  م)805- هـ 190أفلح بن عبد الوهاب (

  م)854 -هـ 240ح بن عبد الوهاب (أبو بكر بن أفل
  م)855 -هـ 241محمد أبو اليقظان (

  م)894 -هـ 281يوسف أبو حاتم(
  م)895 - هـ 288يعقوب بن أفلح(

  م)899 -هـ 286عودة أبي حاتم يوسف(
  م)909 -هـ 294اليقظان بن أبي اليقظان(

سقوط الدولة الرستمية وخراب مدينة تيهرت على يد أبي عبد 
  م)909 -هـ 296(الشيعي 

  
  مالحظة : هناك اختالف بين المؤرخين في فترة حكم األئمة

  
  

_____________ __ 
 .178ص، 1ج، تاريخ الجزائر العام، ) ـ عبد الرحمان الجياللي1(

)1(م) 909 – 777هـ /  296 – 160جدول أئمة الدولة الرستمية (  
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   الدولة الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في

                                                                             الرستمية                                                 

/ I   : البنية االجتماعية للسكان  

إن المجتمع التيهرتي منذ تأسيس الدولة الرستمية بالمغرب األوسط كان     
المي يتألف من عدة عناصر وأجناس سكانية مختلفة ومتباينة يجمعها الدين اإلس

ولقد انصهرت في  الحنيف والمذهب اإلباضي الذي هو قاعدة الحكم في الدولة،
هذا المجتمع عدة تشكيالت اجتماعية مختلفة من األفارقة والبربر والعرب من 

وإلى جانب ذلك أهل  ،الشاميين والعراقيين والسودانيين واألندلسيين والصقالبة
وكان يتوزع  يعيشون جنب إلى جنب،إذا كانوا  الذمة من اليهود والنصارى،

نسبة إلى  الرستميون إلى طوائف مذهبية متعددة من اإلباضية والسنة والحنفية،
والمالكية نسبة إلى  هـ)إمام المذهب الحنفي،150أبي حنيفة النعمان بن ثابت (ت

 )1(والمعتزلة الواصلية والشيعة ،هـ)إمام المذهب المالكي179أنس (تمالك بن 
وبهذا أطلق على تيهرت (عراق المغرب)تشبيها بعراق  وغيرها.والصفرية 

وقد وصف الجغرافي المقديسي  .)2(المشرق المزدحم باألجناس والملل المختلفة
   . )3(تيهرت بقوله:"فانتعش فيها الغريب واستطابها اللبيب"

___________________  
  .13، صالمرجع السابق، ) ـ أحمد مختار العبادي1(

  .111المرجع السابق، ص ،رشيد بوريبة وآخرون) ـ 2(

  .228، ص، المصدر السابقالمقديسي) ـ 3(
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  والفرق اإلسالمية في الدولة  الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب

                                   الرستمية                                                

  /األفارقة:1

المدن والمراكز القريبة منها،وهم مزيج يشكلون األفارقة بوجه عام سكان     
وخليط من بقايا األمم السابقة التي احتلت بالد المغرب القديم كالرومان 
والبيزنطيين وبقايا الشعب السامي القرطاجي القديم، وهؤالء ال يرجع نسبهم وال 

أصول دموية أو عرقية أو خلقية واحدة، وال  وال تجمعهم حتى أصلهم إلى البربر
جد أعلى ينسلون منه أو ينتسبون إليه، ومنهم من ينتسب إلى الساللة اآلرية أي 

للبيزنطيين الذين  ؤهممن بقايا الرومان أو من اإليطاليين خدامهم. ولكن وال
هر ومظا) 1(سيطروا على المنطقة حينا من الدهر، وعنهم أخذوا الديانة المسيحية 

الحضارة الرومانية. وانصهروا في الحياة المشتركة الجديدة في مدن المغرب 
بمن تحضر من البربر. وأصبحت تجمعهم هذه واستقروا فيها وعاشوا مختلطين 
والمعيشية، وتجمعهم حياة المدينة وما  االجتماعيةالحياة المشتركة وتربطهم البيئة 

  .) 2(غلب جزء منها يتصل بها من المزارع الفالحية التي هي األ

  

  

____________________  
وولد ببيت لحم قرب مدينة القدس المسيحية: نسبة إلى سيدنا عيسى بن مريم العذراء عليها السالم،  - )1(

بفلسطين على عهد القيصر أغسطس، ولقد اتخذ اإلفرنج والدته لتقييد التاريخ الميالدي، فيقال الميالد بكذا أو 
           .32حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، صهبة بكذا.أنظر: 

.                                                 5، ص1947هرة، مكتبة اآلداب القا ،حسين مؤنس، فتح العرب للمغرب، مصر - )2(
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  الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في الدولة 

  الرستمية                                                 

  

عاش أفارقة المغرب األوسط في المجتمع الرستمي حياة الفرد العادي من رعاية 
الدولة له، نفس الحقوق وعليه نفس الوجبات، كغيره من أفراد المجتمع . بل كان 

ئمة الرستميين هؤالء األفارقة من المسيحيين ولهم منزلة خاصة لدى بعض أ
  .)1( كاإلمام أبو بكر بن أفلح

  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________  

                      .18، المرجع السابق، صعيسى الحريرى - )1(
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  الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في الدولة

               الرستمية                                                

  /البربر:2

هم السكان األصليون لبالد المغرب اإلسالمي وهم الغالبية العظمى )1(البربر    
ورجب هؤالء البربر  أو السواد األعظم في التكوين السكاني للمغرب األوسط،

 عبد الرحمان بن رستم الفارسي واعتنقوها. اإلباضية التي حملها إليهمبالمبادئ 
وكانوا العنصر المهم الذي اعتمد عليهم اإلمام األول في تأسيس دولته فأقامها 

 بينهم.

_________________ 

لة إلى حد كبير حتى وظلت مستعم ،كلمة البربر تطلق على سكان جهات بالد المغرب :) ـ البربر1(
تطلق منذ عهد بعيد على نسبة كبيرة من بالد المغرب فإن مدلولها في كلمة بربر التي  .العصر الحديث

أي المتلعثم في  brbarisمشتقة من لغة  ولها وضع مختلف عليه ويرجح البعض أنها االستعمال القديم،
  على أصحابها هذا االسم. افأطلقو ،يفهموا لغة البربر لم. ويظهر الرومان كالمه

طلقوا هذا االسم على سكان شمال أ ن العرب هم الذينني، و أتيلبربر الأن اسم ا CARETTEيعتقد كاريتو
  جمعيا. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن كلمة بربر حلت محل الليبيين منذ الفتح اإلسالمي إفريقيا

سم وأطلقوه ولكنه ال يرى أن العرب هم الذين ابتكروا هذا اال رأى كاريت في معظمه،tisso)  ( يقبل تيسو
. بل أنهم صادفوا هذه التسمية على مداخل ليبيا فحملوها معهم ونشروها في البالد . عاما لليبيينإطالقا 

ويطلق الجغرافيون العرب اسم (بالد البربر) على شمال إفريقية بين برقة والمحيط األطلسي، أي األقاليم 
للبربر منذ آالف السنين قبل  خلدون أن أقطار بالد المغرب (كانت ابنالتي كانت تسمى ليبيا من قبل ويذكر 

نشأوا في جهات ما بين النهرين في آسيا ثم أ أنهماإلسالم). ويرى أنهم أبناء أمازيغ بن كنعان بن حام، 
رحلوا إلى بالد المغرب عبر مصر، ونقلوا معهم عبادة آمون. ويذكر النسابون العرب أفي كل البربر من 

، إال أنه ال يوجد بينهما االسمهذين البربرين يحملن نفس  ساللة رجلين هما: برين برنس،برين بطر وأن
: محمد عبد حول موضوع البربر . انظر:ومنهما انحدرت القبائل البربرية صلة قرابة ومنهما صلة قرابة

  2، طم 1959 ،، مصر اإلسكندريةنعم الشرقاوي ومحمد محمود الصياد، مالمح المغرب العربيالم
 -م1996وعروبة الشمال اإلفريقي عبر التاريخ  مازيغ البربر عرب عاربةثمان سعدي، األع ؛56، 55ص
   .72ص
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                                                             والفرق اإلسالمية في الدولة   الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب

  الرستمية    

  

إلى مجموعتين مختلفتين: البربر  االجتماعيةينقسم البربر من الناحية   
  ،وهؤالء يسكنون السهول الخصبة والمدن والهضاب المزروعة.الحضر

ويتصلون اتصاال وثيقا بالحضارة القرطاجية والالتينية ويعتمدون في      
معيشتهم البسيطة على الزراعة والفالحة والصناعة. وأما البربر الرحل يعيشون 
على الرعي والترحال ويميلون لإلغارة والغزو على السهول، وما يجاورهم من 

"البربر جيل من  )2(فصل عبد الرحمان بن خلدون عن هاتين:)1(جهات العمران
الجبال من تلوله وأريافه البسائط و ملئوااألدميين، سكنوا المغرب من القدم 

صاص وأمصاره ويتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوضواحيه،
ويظعن أهل العز منهم. والغلب النتجاع  والشجر ومن األشعار واألوبار،

المراعي فيما قرب من الرحلة ال يتجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر 
نتاج. وربما كانت لي الغالب للركوب وابهم الشاة والبقر والخيل فساألملس. ومكا

بل من مكاسب أهل النجعة منهم شأنهم في شأن العرب، ومعاش المستضعفين اإل
في نتاج  واإلظعانبالفلح، والدواجن السائمة ومعاش المعتزين أهل االنتجاع  منهم

وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون الصماء  ع السابلة.طاإلبل وظالل الرماح وق
المعلمة، ويفرغون عليها البرانس الكحل ورؤوسهم في الغالب حاسرة  باألكسية

وربما يعهدونها الحلق. ولغتهم من الرطانة األعجمية متميزة بنوعيها وهي التي 
  . اختصوا من أجلها بهذا االسم(البربر)" 

  
  

__________________  
  .               6ص  مؤنس، فتح العرب للمغرب، ن)ـ حس1(

  . 176 -175، ص6، العبر، جنعبد الرحمن بن خلدو -)2(  
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  الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في الدولة

               الرستمية                                               

  

ويبين ابن خلدون في هذا النص التاريخي أسلوب البربر الحضر، الذين أطلق 
أما البربر الرحل، فأطلقوا عليهم اسم  .)1(عليهم المؤرخون اسم البربر البرانس 

، ورغم هذا التقسيم في صفوف البربر، من البربر البتر والبربر )2(البترالبربر 
الدولة الرستمية، وفق هيأته طبيعة  البرانس، فقد كان لكل من القسمين دوره في

  معيشته وظروف حياته التي يمارسها للقيام به داخل المجتمع.

 

  

  

  

  

___________________  
البربر البرانس: هم من نسل برنس بن بر بن مازيغ، وغلب على شعوب البرانس عموما االستقرار  - )1(

في القرى الساحلية والتلية والجبلية الزراعية وتربية المواشي وقبائل البرانس هي: مصمورة وازدواجية 
سعد زغلول،المرجع ر: وجزولة (كزولة) أنظوأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة ولمطة هسكورة 

  .88السابق،ص

البربر البتر: هم من ولد مادغيس األبتر بن بر بن مازيغ وغلب عليهم طابع البداوة، ويظعنون  - )2(
بالمرعي الخصيب والماء الكثير، فهم فريق أهل الغزو الغلبة وقبائل البتر هي: أداستة ونفوسة  االنتجاع

أصل البربر البتر والبرانس ومن حيث النسب وعالقتهم لواتة. وقد اختلف المؤرخون حول  ووضريسة 
ببالد المغرب ويتفقون على أنهم عناصر طارئة على هذا البلد (الوطن). أبو العباس السالوي، المصدر 

  .35، ص1السابق، ج
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   الفصل الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في الدولة 
                الرستمية                                             

  

سوف نتطرق لذكر بعض القبائل البربرية بكل تفصيل ومدى مساهمة كل قبيلة 
في قيام الدولة الرستمية وكيف ساهمت في إبراز دعائم وأسس الدولة؟ وكيف 
انطوت تحت لوائها؟ وما هي المكانة التي حضيت بها في جميع المجاالت في 

  مع الرستمي؟.المجت
  قبيلة لماية البربرية:  أ ـ 

عندما خرج عبد الرحمان بن رستم من القيروان مستخفيا إلى المعرب     
التي تسكن في أراضي تيهرت.    أنصاره من القبائل البربريةاألوسط قاصدا 

وكانت تربطه بها  ،البربرية في جنوب تيهرت)1(وكان نزوله على قبيلة لماية
والمغرب األوسط وهذا ما  تأكدت أيام واليته على إفريقية(القيروان)صداقة وثيقة 

والمكان  )2(أكده ابن خلدون بقوله:"نزل على قبيلة لماية لقديم حلف بينه وبينهم"
الجنوب للمغرب األوسط ومن خالل هذا نالحظ أن  األصلي لقبيلة لماية هو

الدولة الرستمية ألن المدينة دخول قبيلة لماية البربرية إلى تيهرت كان بعد قيام 
وأن عبد الرحمان بن رستم أحسن  الجديدة لم تكن قبل قيام الدولة موجودة.

  .)3(اختيار نزوله في إقليم عامر باإلباضية التي رحبت به
  

  
___________________   

قبيلة  هي بطن من ولد فاتن بن تاصميت بن ضري بن زحيك بن مادغيس األبتر وهي ) ـ قبيلة لماية:1(
مزيزة ومليزة وغيرها وكانوا ظواعن بإفريقية والمغرب وجمهورهم  بترية وللماية بطون كثيرة منها،

وأخذوا الرأي عن  سحومة مما يلي الصحراء وهو قبلة تيهرت وجنوبها،ومستوطنين بالمغرب األوسط 
ب منها وكانت قبائل منداس وزواغة الغر قبيلة وه...وكانوا بأرض (السرسو)حلاإلباضية ودنو به وانت

مطماطة ومكناسة وزناتة جميعا في ناحية الجوف في الشمال والشرق ولماية البلد المعروف في طرابلس 
  .          246، ص6ج بين زنزور والزوية مسماة باسمهم. أنظر: ابن خلدون، العبر،

  .246) ـ ابن خلدون، المصدر نفسه، ص2(
  المطبعة الوطنية الجزائرية الجزائر، الجزائر، الموجز في تاريخ عزيز، ) ـ يحي بو3(
 .    9ص، 1، طم1965 
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  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب  والفرق اإلسالمية في الدولة  ثانيلفصل الا  
                             الرستمية                                                    

  

فقد استقبل  لماية البترية في تأسيس الدولة الرستمية،كان الفضل الكبير لقبيلة 
في بناء مدينة أفرادها ابن رستم واجتمعوا إليه،وبايعوه باإلمامة ثم شرعوا 

ن بها كرسي إمارتهم، فسارعوا في بناء مدينة وتيهرت كما قال ابن خلدون:"ينصب
  .)1(تاهرت"

فعملت على نشره  تيهرت،المذهب اإلباضي إلى جنوب قبيلة لماية البترية حملت 
بين جيرانها من قبيلتي لواتة وهوارة اللتين ستصبحان عماد الدولة الرستمية مع 

  قبيلتي نفوسة ومزاتة.
  ب ـ قبيلة لواتة البربرية:

 أركان الدولة الرستمية فضل كبير ودعم أكبر في توطيد )2(كان لقبيلة لواتة    
اإلمام الثاني عبد الوهاب بن عبد والمحافظة على كيانها السياسي مما جعل 

لكي تكون هذه األخيرة قوة أساسية للقضاء  قبيلة لواتة البترية، يصاهر الرحمان،
والفتن الداخلية كفتنة قبيلة هوارة بقيادة مقدم أوس الهواري  على الغزو الخارجي
القضاء على ثورة محمد بن ولها دور كبير وعظيم في  .)3(المعروف بابن مسالة

حين استولى محمد بن  لة الهواري اإلباضي في عهد اإلمام أبي اليقظان،مسا
      .)4(مسالة على تيهرت وطرد الرستميين وقبائل البربر الموالين لهم منها

_____________________  
            .247، ص6) ـ ابن خلدون، العبر، ج1(
و أبكان في زمن الفتح اإلسالمي تسكن برقة وهي من أكبر بطون البتر وينسبون إلى  ) ـ قبيلة لواتة:2(

ولو األصغر من نفزاوة البربر أرادوا العموم في الجمع فزادوا األلف والتاء فقالوا  األكبر، األصغر ابن لو
  اتة وسدراتةوألحقوه به الهاء ولها بطون كثيرة منها مز لواتة فلما عربته العرب حملوه على اإلفراد

المصدر السابق  ونفزاوة ومواطن لواتة في القديم بنواحي برقة وطرابلس إلى قابس. أنظر: ابن خلدون،
     .248ص  ،6ج
    .52) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص3(
  .84، 84، ص نفسه) ـ المصدر 4(
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ظان ودعته إلى النزول بجوارها في وبعد ذلك أرسلت قبيلة لواتة إلى أبي اليق   
وهنالك تمت  قرب نهر مينة الذي يصب في تاهرت،موضع يقال له (تساونت)

.                                    )1(هـ141اعتزال أخيه أبي بكر بن أفلح سنة مبايعته بعد
كثفت جهودها مع  وتعتبر قبيلة لواتة البربرية قوة سياسية واجتماعية، حيث
وردها من جديد إلى الرستميين وقبيلة نفوسة للقضاء على فتنة هوارة وردعها 

  .)2(طاعة اإلمام الرستمي
  لبربرية:ة ارج ـ قبيلة هوا

البربرية البرنسية عماد الدولة الرستمية وموطنها في  )3(تعتبر قبيلة هوارة   
وكانت من القائل البربرية السابقة العتناق المذهب اإلباضي  شرق طرابلس،

ولها صالت وثيقة ومتينة مع قبيلة لماية  والدفاع عنه بشتى الوسائل الممكنة.
فربطوا  في إفريقية والمغرب، طواعيتهاالبترية وبطونها لوجود قسم من 

   .)4(العالقات مع أجزاء قبيلة لماية
  
  
 ___________________  
    . 55،86) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص1(
      .  87،88، ص المصدر نفسه) ـ 2(
بطون ،ومن ) ـ قبيلة هوارة:هي بطن من البرانس،تنسب إلى هوارين أوريع بن برنس جد البرانس 3(

هوارة عزباء وورفل وسراتة وسالته ومجريس (سالتة،وغريان،ومجريس أبناء هوارة)وكانت مواطنهم 
اضية زمن الفتح اإلسالمي حول طرابلس إلى سرت،وكانوا متعصبين للخوارج،ثم اعتنقوا مذهب اإلب

  .        82ص ،1ج المرجع السابق، مبارك الميلي، ؛ 117ص ،6العبر،ج أنظر: ابن خلدون،واستقروا عليه.
  . 255-245، ص3) ـ محمد دبوز، المرجع السابق، ج4( 
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البربرية الخروج عن طاعة اإلمام عبد الوهاب ابن لقد حاولت قبيلة هوارة     
وشرعت في محالفة قبيلة لواتة  عبد الرحمان وعن تقاليد المجتمع الرستمي،
لكن اإلمام عبد  واألسرية بالنسب،البربرية عن طريق المصاهرة االجتماعية 

وتزوج إحدى  الوهاب تفظى إلى هذا األمر فقطع الحلف وأصهر قبيلة لواتة،
وبهذه الطريقة كسب اإلمام إليه  يخ القبيلة التي خطبها زعيم قبيلة هوارة،بنات ش

  .)1(قبيلة لواتة
م بعد تمردها 811-هـ196استنجدت قبيلة هوارة باإلمام عبد الوهاب سنة   

فسير إبراهيم بن األغلب ابنه العباس وإعالن ثوراتها ضد العباسيين بطرابلس 
عدده ثالثة عشر ألف جندي فانهزمت قبيلة هوارة  عبد اهللا على رأس جيش

فلبى اإلمام عبد الوهاب نداء هوارة له ولم  وتمكن ابن األغلب من دخول مدينتها،
يتردد في نجدتها وزحف بجيش قوي ضرب به حصارا شديدا على مدينة 

  . )2(م وانتهى بالصلح مع األغالبة811-هـ196طرابلس سنة
هـ / 241-240( د اإلمام أبي بكر بن أفلح ضعفت قبيلة هوارة في عه   

ويوضع  األخرى، م)بسبب ضعف سلطة اإلمام على القبائل البربرية854-855
:"...وقد وضع بعض مشاحنة وتنافر بكثرة عبد اهللا الباروني في هذا الشأن بقوله

األموال واألتباع بين القبائل وال سيما بين هوارة فإنها تحاسدت حتى 
     قسم منها يعرف ببني األوس إلى من واله من القبائل األخرى.انقسمت،فانحاز 

____________________   
             .133ص ،2ج ،عبد اهللا الباروني، المرجع السابق ؛52السابق، ص) ـ ابن الصغير، المصدر 1(
مكتبة  فاس، المغرب، هـ)سياستهم الخارجية،296- 184ة (لب) ـ محمود إسماعيل عبد الرزاق، األغا2(

  . 106-105ص ،2ط ،م1978وراقة الجامعة، 
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ال وانحاز القسم اآلخر ويعرف بترهنة كذلك إلى غيرها وبقي الحال ساكنا    
  .)1(حرب وال نزاع وال خروج عن طاعة اإلمام"

  د ـ قبيلة زواغة البربرية:
البربرية كان لها دور كبير في مبايعة اإلمام يعقوب بن أفلح  )2(إن قبيلة زواغة   

أخيه أبا حاتم يوسف بن ضد ابن  م،895 -هـ 282بأرضها غربي طرابلس سنة
أبي اليقظان، دارت بينهما رحى الحرب لمدة أربع سنوات بعدما أفسدت كل شيء 

عمل أبو حاتم على استمالة وانتهت في األخير بالصلح لمدة أربعة أشهر، وأثناء .
فخلعته فمالت إليه وانقلبت على عمه يعقوب  تساب مودة الرعية،القلوب إليه واك

من حيث أتى إلى قبيلة زواغة ومكث في أرضها حتى شهد فرحل  من اإلمامة،
هـ 296(ورقلة)سنة ورجالنسقوط الدولة الرستمية على يد الشيعة ثم رحل إلى 

  .)3(م909-
  
  

____________________  

  .224، ص2، ج، المرجع الساب) ـ عبد اهللا الباروني1(
القبائل ومنهم جماعة بنواحي طرابلس ومدينة هم من البربر البتر وهم أوزاغ في  قبيلة زواغة:) ـ 2(

وبنو  زواغ وتنسب إلى دمر بنو زواغة مازالت تعرف بهذا االسم وهي غربي صبراتة بنحو عشر كلم،
 تيفون ابن زواغة ون دمر بنو سمكان وهم أزواغ في القبائل. ل بن زحيك وبنو زواغ وبنو اخرينطيوا

أنظر:  أخرون. لك بنو واطيل بجبال شلف وبنواحي فاس ووكذلك يوجد في قسنطينة رهط من زواغة وكذ
  .246ص ،6ج ابن خلدون، العبر،

      . 75ص ،1ج مبارك الميلي، المرجع السابق،  -      
  .229-228ص ،1ج ) ـ عبد الرحمان الجياللي، تاريخ الجزائر العام،3( 
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هـ / 282-281لجأ الطيب بن خلف بن السمح في عهد اإلمام أبي حاتم(   
البربرية بعد أن شق عصا الطاعة عن م)إلى قبيلة زواغة 894-895

فدارت بينهم الحرب وكان  اإلمام.ورفضت قبيلة زواغة تسليمه لقائد اإلمام،
حليف الرستميين والهزيمة لزواغة وهرب الطيب بن خلف إلى جزيرة  االنتصار

  .)1(حيث تم إلقاء القبض عليها بها  جربة 
  قبيلتا مزاتة وسدراتة: -هـ 

وتجدا في  تعتبران سندا قويا للدولة الرستمية )3(وسدراتة)2(إن قبيلتا مزاتة    
وكما أكده الغمام الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمان  استمرارها قوة لهما أيضا،

في قوله على قبيلة مزاتة:"ما قام هذا الدين (الحكم الرستمي) إال سيوف نفوسة 
كانت ذات ثراء كبير  . وهذا القول يدل على أن قبيلة مزاتة)4(وأموال مزاتة"

نت تبادرفي بناء المجتمع الرستمي بإنفاق المال والمحافظة على كيانه ونظامه اوك
   .)5(وكذا حضارته

   
___________________  

  .        57-56) ـ عبد المقصود باشا، المرجع السابق، ص1(
أنها في شمال أوراس ويسكن فحص هذه  وقال فيها البكري: هي بطن من بطون لواتة، ) ـ قبيلة مزاتة:2(

  .                             إباضيةقبائل مزاتة وضريسة وكلهم المدينة 
وكان موظفها كذلك  ) ـ قبيلة سدراتة: هي بطن من بطون لواتة البربرية البترية موجودة حول بسكرة،3(

      .55ص  السابق، البكري، المصدر أنظر: وهي إباضية المذهب.بالمغرب األدنى في شمال أوراس وجنوبه 
  .     273، المرجع السابق، صي) ـ عبد اهللا البارون4(
هـ 1395جمادى األولى  5، 45اهرتي في عهد الرستميين، األصالة: عالمجتمع الت ،عباس إحسان) ـ 5(

   .26ص مطبعة البحث قسنطينة، الجزائر، ،م1975ماي 
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يخبرنا ابن الصغير المالكي عن هاتين القبيلتين البربريتين وفي هذا الصدد    
فيقول:"كانوا ينتجعون من داخل المجتمع الرستمي، وعن معيشتهم االجتماعية 

أوطانهم التي هم بها من المغرب وغيرها في أشهر الربيع إلى مدينة تاهرت 
وأحوازها لما حواها الكأل وغيره .دخل وجوههم ورؤساؤهم المدينة فيبرون 

  .)1(ويكرمون ثم يخرجون إلى شياههم وبعيرهم، فيقيمون بها إلى ظعنهم "

الرستمية وهذا ما كانت لقبيلتي مزاتة وسدراتة نفوذ قوي ورأي سديد في الدولة 
حين طلبوا منه تغيير القاضي  جرى في إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان،

وهذا الحديث الذي  ،وصاحب بيت المال وصاحب الشرطة في المجتمع الرستمي
م بشرطتك إن رعيتك قد ضجت من قاضيك وصاحب بيت مالك والقائ"دار

وولى عليهم خيارهم،فقال عبد الوهاب: جزاكم اهللا من وفد خير  فاعزلهم عنهم،
األمر إليكم قدموا من رأيتهم وأخروا  ما يفتقده من كان مثلكم.فقدتم من اإلسالم 

. وبهذا كان لها دور )2(أيتم ودعوا له وأثنوا عليه،فقال أخيرا ثم انصرفوا"من ر
ستمي من اآلفات االجتماعية وتطهيره من الفساد كبير في إصالح المجتمع الر

  واتخاذ القرار السياسي المناسب من أجل ترقية المجتمع حضاريا واجتماعيا.
___________________  

               .47ابن الصغير، المصدر السابق، ص) ـ 1(
  . 48) ـ ابن الصغير، المصدر نفسه، ص 2(
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أحد  -ولقبيلة مزاتة دور فعال وفضل كبير بقيادة شيخها إلى يعقوب المزاتي     
في فض النزاع والصراع الذي دار  -أرباب الثروة والمال في المجتمع الرستمي

ودام هذا النزاع أربع  بين اإلمامين يعقوب بن أفلح وابن أخيه أبي حاتم يوسف،
وبعده  )1(س الحرث والنسل"سنوات حتى" قطعت السبل وفرع من أيدي النا

  .)2(تصالحا وساد األمن والسالم وعادت اإلمامة إلى أبي حاتم

  و ـ قبائل دمر الزناتية:

يوجد في الشمال الغربي من جبل نفوسة، جبل دمر تسكنه قبائل دمر الزناتية    
عن الدولة  االستقاللإال أنهم يفضلون حياة باضية المذهب،إومع أنهم كانوا  )3(

ة العباسية عن طريق الدولة األغلبية السنية الرستمية، لتجنب ضربات الخالف
  الموالية لها في إفريقية.

وتروي لنا المصادر التاريخية أن اإلمام الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمان     
وهنالك  على قبائل دمر الزناتية بجبلها المعروف ب"جبل دمر" أياما معلومة، نزل

  .وانضموا إليه واعترفوا بإمامة عاهم إلى االنضمام إلى دولته فبايعه أهل الجبل،د
   

__________________  
  .    47) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص1(
    .48) ـ  المصدر نفسه، ص 2(
بنو  بطونها:ومن ) ـ بنو دمر: تتواجد هذه القبائل الزناتية في نواحي طرابلس وجبالها وغرب إفريقية 3(

ويوجد جبل يسمى جبل دمر يقع على ثالث  غرزول، وبنو تافورت، وبنو ورتاتين وبنو وبنو رنيد، زعمة،
  .75ص ،3ج مراحل من جبل نفوسة .أنظر:ابن خلدون، العبر،
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كما )1(وولى عليهم شيخا منهم يدير شؤون مجتمعهم يقال له مدرار الزناتي     
      .)2(معقل اإلباضية يوجد لهذه القبيلة عالقة تواصل مع جبل نفوسة،

  ناتية:لزذ ـ قبيلة بني يفرن ا   

ألن عبد الرحمان  سندا قويا ودرعا واقيا للدولة الرستمية،  )3(يعتبر بنو يفرن    
  بن رستم كانت زوجته من بني يفرن.

والعصيان والخروج على عرفت قبائل زناتة في المجتمع الرستمي بالتمرد    
ال يؤمن مكرها وعذرها، وهذا ما ظهر في إمامة أبي أئمة الدولة حتى أصبحت 

سل ابنه حاتم يوسف في جيش كبير مع وجوه اليقظان محمد بن أفلح حين أر
فيها أموال ال  زناتة ليجيروا ويرقبوا قوافل تجارية جاءت من المشرق اإلسالمي،

  . )4(تحصى قد خافوا عليها من قبائل زناتة البربرية

_________________  
  .      66-65، ص1ج طبقات المشايخ، ) ـ الدرجيني،1(
إسماعيل العربي، الجزائر  :كتاب الجغرافيا، حققه ووضع مقدمته وعلق عليه ) ـ ابن سعيد المغربي،2( 

                                                       .   .145ص ،2ط ،1982الجامعية، المطبوعات ديوان
: بنو شعوبهم فهي كثيرة وأشهرهم أما) ـ بنو يفرن: هم عند النسابة من زناتة بني يفرن بن يصالتن و3(

وكان بنو يفرن  واركو ومرنجيصة. وقد يكون يفرن هو أول شيخ من ترأس هذه القبيلة ومن ثم نسبت إليه،
الفتح اإلسالمي منتشرين بإفريقية وجبل أوراس والمغرب األوسط، وانشروا في الناحية الغربية في عهد 

لبالد المغرب، وسبب انسحابهم أمام تقدم القبائل الطرابلسية لواتة وهوارة المنتشرة بالجنوب التونسي 
    .14، ص2.أنظر: ابن خلدون، العبر،جوضواحي األوراس 

  .104السابق، ص) ـ ابن الصغير، المصدر 4(
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  ج ـ قبيلة نفوسة البربرية :

حيث تمتد  انتشارا،تعتبر من أكبر القبائل البربرية  )1(إن قبيلة نفوسة     
وجبل نفوسة  لى جبل نفوسة حتى مناطق القيروان،جغرافيا من طرابلس غربا إ

وإقليم نفوسة  هو الموطن األصلي لها ويبلغ طوله مسيرة سبعة أيام من تيهرت،
ي بعد أهل بالسكان والقالع والمدن والقرى وقبيلة نفوسة اعتنقت المذهب اإلباض

  دخولها الدين اإلسالمي الحنيف في القرن الثاني الهجري .
أصبحت قبيلة نفوسة القلب النابض والمركز  ولما تأسست الدولة الرستمية،   

ؤرخ موهذا ما أكده ال)2(إذ تعد من أكبر مؤيدها ومناصريها األساسي لها،
قوم عجم  الجغرافي ابن واضح اليعقوبي:"ومن طرابلس إلى أرض نفوسة وهم

األلسن إباضية كلهم، لهم رئيس يقال له إلياس ال يخرجون عن أمره ومنازلهم 
من جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع وعمارات كثيرة ال يؤدون خراجا 

  إلى سلطان وال يعطون  

____________________  
تشعبت بطونهم فكان  وكان ابنه زحيك ومنه األبتر جد البرابرة البتر،قبلة نفوسة: كان مادغيس ـ  )1(

ولوا، وأما نفوس فهم بطن  وضرار، داس،منو نفوسةة، من الولد فيها بذكر نسابة البربر أربعة:
بنو  واحد تنسب إليه نفوسة كلها وكانوا من أوسع القبائل فيهم شعوبا كبيرة مثل: بنو زمور،

يسمى جبل وكانوا يتمركزون بجهات طرابلس، وهناك جبل يعرف بهم:  وماطوسة، مكسور،
والثانية يقال لهم جادوا من ناحية  حداهما شروس في وسط الجبل، نفوسة ويوجد به مدينتين،إ

وطول هذا الجبل  وهبية واباضية متمردون عن طاعة السالطين، نفزاوة وجمع أهل الجبال شراة،
         .        230-229، ص6مسيرة ستة أيام من الشرق إلى الغرب. أنظر: ابن خلدون، العبر ج

)2(   –   Avdre Negre : la fin de l’etat restumide , revue d’histoire et de 
civilisation du maghreb , faculté d’alger, un 

primerie,pn,alger,juillet1996,p20-21.    
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وهم إمامهم ويقال له عبد الوهاب بن عبد  إلى رئيس لهم بتيهرت، إال    
  .)1(الرحمان ابن رستم

لقد اعتمد عبد الوهاب بن عبد الرحمان في سياسته الداخلية و الخارجية على    
األساسي قبيلة نفوسة، في تدعيم جهاز السلطة بتيهرت فأصبحت بذلك المحرك 

قام هذا الدين إال بسيوف نفوسة  وأموال  وأنه قال فيها"ما والمهم للحكم الرستمي،
ضية إلى فرقتين، فرقة النكارية بقيادة وفي عهد إمامته افترقت اإلبا .)2(مزاتة"

وفرقة الوهبية(الوهابية)نسبة إلى  عبد الوهاب، إمامةيزيد بن فندين الذي أنكر 
لإلمامة وجلهم من قبيلة نفوسة المناصرة  ويسمون كذلك بالعسكرية، عبد الوهاب،

 كما شاركت قبيلة نفوسة ،وبفضلها قضى على الحركة التمردية النكارية،الرستمية
  .)3(في محاربة الواصلية المعتزلة وتغلبت عليها

دور كبير في قيامها بالسهر على الحياة االجتماعية اليومية كان لقبيلة نفوسة     
وكانت نفوسة"تلي عقد تقديم القضاة وبيوت األموال وإنكار  في عاصمة الدولة،

تشكل قوة ولذلك كانت نفوسة  .)4(المنكر في األسواق واالحتساب على الفساق"
  وأصبح سيف الدولة ودرعها الوفي والسلطة اجتماعية مصلحة.

  
____________________  

من كتاب البلدان، مطبع بريل مأخوذة  صفة المغرب، هـ:284ت ) ـ ابن واضح أحمد بن أبي يعقوب،1(
        .7ص  م،1860 ،ليدن

     .273، ص2) ـ عبد اهللا الباروني، المرجع السابق، ج2(
                                              .                   45إلى  43ير، المصدر السابق، صابن الصغ) ـ 3(
     . 63) ـ  المصدر نفسه، ص4( 
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وحافظت  الحقيقية في البالد كما ساهمت في دعم مركز الدولة سياسيا واقتصاديا،
  بها تقوت الدولة. على أسس المجتمع أخالقيا وروحيا و

وفي الجوانب  هكذا لعبت القبائل البربرية دورا بارزا في األحداث السياسية ،  
هناك قبائل أخرى  االجتماعية على عهد الدولة الرستمية وإلى جانب هذه القبائل،

رغم أنه كانت لها دور بارزا في المجتمع لم تتحدث عنها المصادر التاريخية 
وغيرهم من  )3(ونفزاوة ومطغرة)2(ومطماطة) 1(ومن بينها قبيلة مكناسة" الرستمي،

وذكر ابن حوقل النصيبي قبائل بربرية أخرى إباضية  القبائل البربرية األخرى.
وأهل جبل نفوسة  الحامة وسماطة وبشرى، المذهب بقوله:"فأهل قسيطلة ونفطة و

   .)4(فشره إما إباضية أو وهبية "

 

 

____________________  
نزلت عدة أماكن بالمغرب اإلسالمي واألندلس وظل  قبيلة مشهورة من قبائل زناتة،قبيلة مكناسة: ) ـ 1(

فهناك تازا وتعرف أيضا بمدينة تازا  اسمها عاما لبعض تلك األماكن التي لم تلبث أن صارت مدنا زاهرة.
  .    169المصدر السابق، ص أمم مكناسة الزيتون. أنظر: لسان الدين ابن الخطيب،

وهم شعوب كثيرة وعن  وهم إخوة سطغرة ولماية، بن تمصيت،طماطة: تنسب إلى فاتن قبيلة م) ـ 2(
وأن شعوبهم من لوا بن  سابق المطماطي وأصحابه من النسابة أن اسم مطماط مصكاب ومطماط لقب له،

هم بتلول منداس عند جبل الونشريس روكانت مواطن جمهو قابس، مطماط وهم يستوطنون بنواحي فاس،
  .251-250، ص6ج أنظر: ابن خلدون، العبر،. من نواحي تيهرت وجبل تزول

لعبت دور كبير في أحداث الفتح العربي اإلسالمي للمغرب وينسب  قبيلة مطغرة:هي قبيلة زناتة،) ـ 3(
                                             .148الخطيب،المصدرالسابق، ص مسيرة. أنظر: ابني الزعيم البربر إليهم

بيروت لبنان، منشورات  ،صورة األرض ،هـ)368أبو القاسم النصيبي المعروف بابن حوقل (ت) ـ 4(
  .   96دار مكتبة الحياة، ص
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  / العرب : 3

الخوارج هجرة  جاء العرب إلى بالد المغرب في ثالث موجات فكانت أولها   
م بعدما هزمهم اإلمام كرم اهللا وجهه فهربوا إلى ساحل تونس 661 -هـ 39سنة 

ومن  وال زالت ساللتهم باقية حتى اليوم في جزيرة جربة وفي الواحات الجنوبية،
وكانت الموجة الثانية هي  ون في واحات جنوب وسط الجزائر،يبقاياهم المزاب

جاءت هذه األخيرة من بالد العرب مع  الرئيسية موجه الفتح العربي اإلسالمي،
فلما استقر في بالد المغرب  الحجاز واليمن ومعظمهم جنود أو فرسان بال زواج،

فنشأ عنصر اختلطت فيه الماء السامية بالدماء  تزوجوا من نساء البربر األمازيغ،
لت هذه الموجة إلى ساحل المحيط األطلسي وواد سوس الحامية وقد وص

وكان لهذه الموجة  والموجة الثالثة هي فتح األندلس ودخول الفاتحين العرب إليها،
   .)1(الفضل الكبير في نشر اللغة العربية و الدين اإلسالمي الحنيف 

عنصر  انتشر اإلسالم في المغرب انتشارا واسعا وأصبح هذا الدين الجديد،   
موحدة ال تميز خالص للبربر من العبودية وتحمسوا للفاتحين العرب وكلوا كتلة 

مع العنصر البربري في المغرب  وانصهرت العبقرية العربية اإلسالمية بينهما.
قبل إنشاء الدولة الرستمية بحوالي قرن وأصبحت هناك مدن  )2(انصهارا نهائيا

العربي كمدينة القيروان، وخالل هذه الفترة سالمية خالصة استقر فيها العنصر إ
    . )3(لم تكن مدينة تيهرت موجودة

__________________  
م 1959 عبد المنعم محمد الشرقاوي، مالمح المغرب العربي، مصر اإلسكندرية، دار المعارف،) ـ 1(
     . 62، ص1ط

، مظاهر الحياة المغربية، الدار البيضاء المغرب، دار سلمى للتأليف و النشر اهللا ) ـ عبد العزيز بن عبد2(
  .     35، ص1، ط1957و التوزيع و الطباعة، 

   .68)ـ البكري، المصدر السابق، ص3(
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  إن المصادر التاريخية تثبت عدم مشاركة العرب في بناء مدينة تيهرت   
م) بقيادة عبد الرحمان بن رستم الفارسي، مثل القبائل 761 -هـ 144(  

  .)1(البربرية األخرى كقبيلة لماية البترية 
اإلمام عبد الرحمن بن رستم مدينة تيهرت، قام بإنشاء الدولة  أسسبعد ما    

م) ثم هاجر إليها العنصر العربي في شكل 777هـ ـ160(اإلباضية  الرستمية
هجرات اجتماعية متفرقة واستقروا بها، وازدهرت بوجودهم الحضارة والعمران 

إال  بقولهم: " ليس أحد ينزل بهم من الغرباء كما تحدث عنهم ابن الصغير
استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد،وحسن سيرة إمامه 

هذه لفالن  على نفسه وماله،حتى ال يرى دار إال قيل: وعدله في رعيته وأمانة
وهذا مسجد القرويين  الكوفي وهذه لفالن البصري وهذه لفالن القروي،

تعملت السبل إلى بالد ورحبتهم،وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد الكوفيين واس
    .)2(بالتجارة وضروب األمتعة"السودان وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب  

الطرق كبيرة، تحكمها في أصبحت العاصمة تيهرت ذات أهمية اقتصادية    
الحرية الكاملة لكل التجارية،وشجع أئمتها للتجارة الداخلية والخارجية وإعطاء 

 بمدينة تيهرت. االستقراركانوا إباضيين أو غير إباضيين في التجار سواء 
 

 

  
____________________  

  .        13-12الشماخي، المصدر السابق، ص ) ـ1(

  36، صابن الصغير، المصدر السابق) ـ 2(
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وعلى هذا األساس ارتفعت هجرة العرب المسلمين إلى عاصمة      
التي بعد تأسيس المدينة وتوطيد أركانها من مدينة القيروان الرستميين تيهرت 

منها إلى المغرب  وانتقالهيس المدينة كان عبد الرحمان واليا عليها قبل تأس
إلى هناك حيث  جعل بعض العرب المناصرين له يفضلون الرحيل األوسط

   .)1(وبعيدا عن جيوش الدولة العباسيةاألمان والعيش في رحاب المذهب اإلباضي 
ن العزباء عادلة بين الرعية وعدم التمييز بإن سياسة عبد الرحمان بن رستم ال   

وكان عامال مهما في كسب أصحاب  األصليين والعرب وغيرهم، وأهل البالد
فارين بأموالهم وتجارتهم  إلى بالد واإلقامة فيها.والتجار الذين أتوا  األموال

أنفسهم من جور الحكام وقطاع الطرق من مناطق أخرى من العالم خوفا على 
   .)2(اإلسالمي

رب اليمنيين جاءوا إلى تشير بعض المصادر التاريخية إلى وجود بعض الع    
حلقة وصل ببالد  أنهالكنهم استقروا فيها،بعدما عرفوا تيهرت بهدف التجارة 

 تيهرت كانت محطة استقطاب  إنهذا كله يبين لنا ومن خالل  .)3(السودان
العناصر العربية،فمنهم العرب القطحانيون من بالد الشام ومن مصر والحجاز 

  . )4(والعراق والقيروان...وقد احتفظ أكثرهم بمذاهبهم الفقهية األصلية
أنه كان  للعرب في تاريخ الدولة الرستمية شأن عظيم وهذا ما ومن المالحظ    

  إليه أهل طرابلس نجده في غمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمان حين قدم

____________________  
           .147موسى لقبال، المغرب اإلسالمي، ص ؛44، ص1ج الدرجيني، المصدر السابق،) ـ 1(
  .36) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص2(
  .44ص ،1الدرجيني، المصدر السابق، ج) ـ 3(
  .112) ـ الحبيب الجنحاني ، المرجع السابق ، ص4(
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وطلبوا منه تنصيب وزيره السمح بن عبد اهللا بن الخطاب عامال يدير شؤونهم 
  .مصالحهمويقضي 

  / العجم : 4
العجم هم الفرس الذين استقروا في المغرب اإلسالمي في ظروف مختلفة     

وغير محدودة،والبعض يرى أن الفرس جاءوا إلى بالد المغرب من المشرق 
إلخماد ثورات  –جيوش الخالفة العباسية  –اإلسالمي مع الجيوش اإلسالمية 

العباسية اعتمدت على الفرس الخراسانيين في ألن الدولة  ،)1(الخوارج والبربر
وهؤالء الفرس ظلوا مميزين عن غيرهم من  ،)2(قيامها بقيادة أبي مسلم الخرساني

وكان يطلق عليهم اسم العجم وان بعضهم استقروا في أرض المغرب العرب 
  .)3(مثلهم مثل العنصر العربي الذي أتى مع الجيوش العباسية

رحمان بن رستم مؤسس كان من أسرة فارسية كما ذكرنا أن عبد ال   
ثم  وانتقل إلى المغرب لنشر المذهب اإلباضي بين قبائل البربر، ،)4(مشهورة

  م757-هـ140أصبح واليا على القيروان في عهد أبي الخطاب المعافري سنة
التجأ عبد الرحمان إلى  م،761-هـ 144وبعد القضاء على هذا األخير سنة

كل هذه األمور حفزت  سس دولته على مبادئ اإلباضية،وأ المغرب األوسط،
  .)5(واالستقرار بهاالعناصر الفارسية وشجعتها على الهجرة 

____________________  
  .226، ص1ج عبد الرحمان الجياللي، المرجع السابق،) ـ 1(
  .72) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص2(
  .111ص رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق،) ـ 3(
  .32، ص1الدرجيني، المصدر السابق، ج) ـ 4(
  .332، ص 4ج ) ـ ابن األثير، المصدر السابق،5(
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بلغت العناصر الفارسية في الدولة اإلباضية الرستمية شأنا عظيما لكون األئمة    
وأسمى فأوكلوا إليهم قيادة الجيوش  ،)1(الرستميين منهم (من أصل فارسي)

هـ 240المناصب العليا في البالد وهذا ما الحظناه في إمامة أبي بكر بن أفلح (
في محاربته للعرب والناقمين على  األعجميةم)حيث انظم إليه العناصر 854/

حكمه من قبيلة هوارة البربرية وكان هدف العجم من هذه الحرب أن تصبح لهم 
إذ قاموا بدور المنقذ للبالد والحكم الرستمي  المكانة األولى و األخيرة في تيهرت،

"فلما رأت العجم ما نزل  ابن الصغير المالكي: )2(وقد أشار إلى هذا الموضوع
قد أمكننا في العرب والجند ومواليهم  قالوا: فريقين من السباب والقتل،بين ال

 فحتى نثبت على طر هم بأنفسهم،لااشتغ عفقوموا بنا م وأتباعهم ما نريد،
فصفوا لنا البلد  فنقتل ونخرب ونميل على سائرهم فنهلكهم، -تيهرت-المدينة

من الفتن ما ال  -لحأو بكر بن أف–والسلطان وقد وقع بينهم وبين سلطان البلد 
دارت بين الفريقين العرب والعجم حروب أهلية أدت بالعرب  .)3(يرتقى أبدا له"

وكانت نتيجة الحرب  عن آخره، وإحراقهإلى مهاجمة درب النفوسيين بتيهرت 
ونزلت العجم بموضع يقال له  هزيمة وطرد فريق اإلمام أبي بكر خارج تيهرت،

  العاصمة. مرحلتين من(تنابغليت) وهي على 
____________________  

 -هـ 144 (، االجتماعية واالقتصادية في عهد اإلمارة الرستميةوضاع األ) ـ منصور عبد الحفيظ، 1(
م  1981رسالة ماجيستير، الجزائر، معهد العلوم االجتماعية جامعة قسنطينة  )م909 – 761هـ /296
  .72ص

  .67البكري، المصدر السابق، ص ) ـ2(
  .47-46أبو زكرياء، المصدر السابق، ص) ـ 3(
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ونزل اليقظان أخو اإلمام في مكان يقال له أسكدال وهو مسيرة يوم إلى العاصمة 
كما ذكرنا ونزلت قبيلة نفوسة بقلعتها،واستولى محمد بن مسالة على تيهرت 

  .)1(سابقا
وكان لهم دور خام في الحياة االجتماعية والعمرانية حيث أقاموا العصور    

والبساتين خاصة بضواحي مدينة وانتشرت المنتزهات  والضياع والحصون،
ومن خالل ما ذكرناه تبين لنا  ،)2(تيهرت وشكلوا مجتمعا داخل الدولة الرستمية

العنصر األعجمي أنه كان له مشاركة كبيرة في شتى مجاالت الحياة، السياسية 
  منها االقتصادية واالجتماعية وحتى الحضارية داخل المجتمع اإلباضي الرستمي.

  :)3(/ الصقالبة 5
ثم جلبها كانت بالد األندلس طريقا واضحا للحصول على عناصر الصقالبة     

كذلك عن طريق الحروب والمعارك إلى بالد المغرب اإلسالمي لبيعهم وجلبهم 
فيؤسر التي كانت تخوضها الدولة األغلبية ضد الروم، والغلبة فيها للمسلمين 

  العنصر الصقلبي ويؤخذ كخادم عندهم.
____________________  

  .26إحسان عباس، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .161عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 2(
وبه يلتحقون في  هم من أبناء يافت بن نوح عليه السالم وإليه يرجع أجناس الصقالبة الصقالبة:) ـ 3(

وهذا د وإلى أن يتصلوا بالمغرب كما أن بالد الجزر بها خلقة من الصقالبة والروس ومساكنهم بالج أنسابهم
  1المسعودي، المصدر السابق،ج: أنظر وإنما يعبر المغرب. الجنس الصقلبي غير متصل بالمشرق،

وتعني الكلمة  (slavs)وباالنجليزية (eslavos)وتعني كلمة الصقالبة باإلسبانية جمع صقلبي ، 32ص
تبيعهم عبيدا لألندلسيين الذين توسعوا في استعمال هذه  األوروبيةكانت بعض الشعوب  الشعوب السالفية،

، القسم الثالث من الجزيرة أهلأنظر: ابن بسام الشنتيري، الذخيرة في محاسن  الكلمة كما تعني الرقيق.
  .14، ص 1981،عربيةليبيا وتونس الدار ال المجلد األول، تحقيق إحسان عباس،
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  الفصل الثاني   الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في الدولة 
        الرستمية                                                   

 

إن األحداث التاريخية في منطقة المغرب األوسط لم تظهر أو تبرز ظهور    
قرن الثالث هجري،وقد جعل دورهم كانت سائدة بين الالصقالبة ألن روح السلم 

لم مقتصرا على الميادين االجتماعية في معظمها هذا ما جعل معظم المؤرخين 
  .)1(يتطرقوا لهم

قدم الوفد األول من أشار ابن الصغير إلى وجود عنصر الصقالبة فقال:"حين    
تأسيس الدولة حامال إليه المشرق اإلسالمي إلى اإلمام عبد الرحمان بن رستم بعد 

من  –، والعبدوجده في أعلى بيته يعمل بيده في السقف المساعدات و األموال،
   .)2(يناوله الطين" –الصقالبة 

تولى محكم الهواري الساكن بجبل األوراس مهمة القضاء في عصر إمامة    
وهذا يدل ليستعين به في عمله  ،)3(عبد الوهاب بن أفلح فاشتروا له خدما صفرا

كما أضاف بن الصغير غلى  على وجود العنصر الصقلبي في المجتمع الرستمي،
أن جارية دخلت على القاضي محمد بن عبد اهللا الشيخ في عهد إمامة أبي 

م) وهي تصطحب صقلبيا 894–855هـ / 281-241(اليقظان محمد بن أفلح 
  .)4(معه سراج

     
  

__________________  
  .84المصدر السابق، ص ابن الصغير،) ـ 1(
  . 63-62المصدر نفسه، ص) ـ 2(
  .115الحبيب الجنحاني، المرجع السابق، ص) ـ 3(
 .269ص ) ـ جودت عبد الكريم، األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 4(
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                        الرستمية                                                   

  
كان الصقالبة يقومون بخدمة القصور والبيوت وحراسة أسواق المجتمع   

وعملوا خدما وعبيد ألصحاب القصور والضياع وكبار الشخصيات  ،)1(الرستمي
محمد بن عرفة حيث كان له من العربي  مثل صهر اإلمام آبي بكر بن أفلح،

ولم يكن دور الصقالبة في المجتمع  األتباع والعبيد والموالي الصقالبة الكثير،
ليست لهم وإنما كانوا يشكلون عنصرا من عناصر الدولة فقط  الرستمي واضحا،

  لذلك لم يكن ذكرهم عند المؤرخين.أهمية كبيرة 
    / األندلسيون : 6

إن وجود العنصر األندلسي بالدولة الرستمية في بدايتها وخاصة أثناء إمامة    
عبد الرحمان بن رستم لقد سمي باب من أبواب تيهرت في الجهة الشمالية باسم 

وكان لهم شأن عظيم مما دفع باإلمام عبد الرحمان بن رستم  .)2(باب األندلس
عود األندلسي الفقيه الورع على جعل اإلمامة شورى في سبع نفر من بينهم مس

ورجل آخر يقال له عمران بن مروان  ومن كبار شيوخ المسلمين في المجتمع،
ولوال عزوف مسعود األندلسي عن الغمامة وزهده فيها لكان هو اإلمام  األندلسي،

  . )3(الثاني بعد عبد الرحمان بن رستم، بدال من اإلمام عبد الوهاب
  

__________________  
  .33بن الصغير، المصدر السابق، ص) ـ ا1(
  . 72ص) ـ المصدر نفسه، 2(
  .67البكري، المصدر السابق ، ص) ـ 3(
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وكان تجار األندلس يقصدون سواحل المغرب األوسط في ظل الدولة    
حيث قامت به قلعة بهدف التجارة وحينها أسس  ،)1( الرستمية ومنها ساحل تنس

كما أسسوا كذلك مدينة وهران  م،875 -هـ 262األندلسيون مدينة تنس 
األندلسيون كانت لهم مرتبة سامية ومن خالل النصوص التاريخية تبين لنا أن .)2(

واعتبروا المحرك  في المجتمع واشتغلوا مناصب عليا في الدولة الرستمية،
  االقتصادي وخاصة التجار في المجتمع الرستمي .

  
  
  
  
  

__________________  
هي مرسى صغير غربي مدينة الجزائر أسسها الفينيقيون والقرطاجيون كمستودع تجاري ثم  ) ـ تنس:1(

مستعمرة لم تلبث أن خربت على أيدي البربر ثم أعاد بناؤها مهاجري األندلس من مرسيا  أقاموا به الرومان
والبيرة وأشارت الجاليات األندلسية التي استقرت فيها وأشار إلى أسواقها وحماماتها وإلى قلعتها المرتفعة 

محمد بن عبد اهللا الجليل التنسي  أمثال: وينسب إلى هذه المدينة علماء اشتهروا في علم األدب و التأليف 
  . 156ابن الخطيب، المصدر السابق، ص :أنظرالدر والعقيان في صرف بني زيان.  صاحب كتاب

مدينة ساحلية في غرب الجزائر وبالقرب من مدينة تلمسان كانت في القديم قرية بربرية  :وهران) ـ 2(
من ي أواخر القرن الثالث هجري أن حط بها جماعة قليلة الشأن اسمها"إيفري" ومعناها الكهوف ثم ف

  . 154أنظر: المصدر نفسه، صبحريين فأسسوا هناك مدينة وهران. األندلسيين ال
  .67) ـ البكري، المصدر السابق، ص3(
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  والفرق اإلسالمية في الدولة  الثاني  الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب الفصل

          الرستمية                                                   

  / أهل الذمة :7
هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهاتان المجموعتين وجدتا  )1(أهل الذمة   

في المجتمع الرستمي اإلباضي الذي أقر بوجودهما كعناصر من الدولة وفرضت 
حريتهما الدينية في ممارسة شعائرها وطقوسهما ومنحت لهما )2(عليها الجزية

  وإلى جانب ذلك مشاركتهما في أمور المجتمع الرستمي كرعايا فيه.

  : )3(أ ـ اليهود
قد تكون بعض العائالت اليهودية أو بعض التجار اليهود،هاجروا إلى شمال    

المي وبعد ظهور الدين اإلس إفريقية(بالد المغرب)قبل الفتح العربي اإلسالمي،
  الحنيف أو حتى مع الموجات المسلمة المهاجرة التي التحقت بالفاتحين.

  

  __________________  
والذمة أهل العقد والميثاق وعقد الذمة يعطي للمواطنين  الذمة العهد المنسوب إلى الذمة، ) ـ أهل الذمة:1(

أنظر: ابن منظور   المساس بأديانهمم وأموالهم وعدم غير المسلمين في دولة اإلسالم بالحفاظ على أرواحه
  .     221ص ،12ج بق،المرجع السا

جمع جزي هي مال يؤخذ من أهل الذمة  هي مال تفرضه الدولة على أهل الذمة، الجزية: من الجزاء، - )2(
في مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. لقوله تعالى:"حَتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" سورة 

  . 139ص   مي،المغرب اإلسال  موسى لقبال،؛  29، اآليةالتوبة
هم أتباع النبي الكريم موسى عليه السالم ومن أبناء إسحاق بن إبراهيم عليهما السالم وقد  اليهود: - )3(

نزحوا إلى مصر بدعوة من يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم وهم من نسل األسباط 
وتواصوا  وقد أبو أن يندمجوا مع المصريين فعزلوا أنفسهم عنهم يه السالم و إخوته.اإلثني عشر ليوسف عل

فيما بينهم أن يكونوا لكل بسط نسله المعروف والمتميز عن بقية األسباط وذلك ليضمنوا االحتفاظ بنسبهم 
 المختار. أنظر وأنهم شعب اهللا اعتزازا به وتعاليا على غيرهم باعتبارهم من ذرية األنبياء عليهم السالم،

  .   12-11ص ،2م،ط1981- هـ1401دار الشروق،  اليهود في القرآن، بيروت لبنان، :عبد الكريم الخطيب،
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         الرستمية                                                     

بنشاطها التجاري  اشتهرت طائفة يهودية في شمال افريقية بعد الفتح اإلسالمي،
وجدوا بالمغرب اإلسالمي وأصبحوا يشكلون أقلية  هكذا فإن اليهود  واالقتصادي،

من أهل الذمة في المغرب األوسط حيث أحرزوا على حقوق جديدة لم يكونوا 
من دفع الجزية  مانية والبيزنطية،ليحملوا بها من قبل في الفترتين السابقتين الرو

زيادة على ذلك معاملة  والمعيشة في ظروف أمنة على أرواحهم وأموالهم،
ولقد  واألخذ برأيهم في السياسة واإلدارة. المسلمين لهم من احترام وتقدير،

أدمجوهم في الحياة االجتماعية والنظم اإلدارية باعتبارهم رعايا كامل الحقوق 
وتنمية  وقد ساعدهم هذا الوضع الجديد على االستقرار، الدولة ،والواجبات داخل 

أموالهم عن طريق التجارة والنشاط االقتصادي.اندمج العنصر اليهودي تدريجيا 
تعتبرمدينة  .)1(في نظام المجتمع بفضل خدماته تجاه الدولة الرستمية

وأشار إليها  إحدى المدن األساسية في جبل نفوسة مقر للعناصر اليهودية،)2(جادو
واشتغلوا بها صناع  ذات األسواق اليهودية والجالية اليهودية". البكري بقوله:"...

كما كان لهم في مدينة تيهرت حي يعرف باسم  للعقاقير واألدوية واألصباغ،
عة الخزرجي عن وجود أطباء من أهل بيوكما يحدث المؤرخ ابن أص الرهادنة،

  .  )3(يهرتوالنصارى)بالعاصمة ت الذمة(اليهود

_________________ 
شركة دار األمة للطباعة والترجمة  الجزائر، يهود الجزائر هؤالء المجهولون، ) ـ سعد اهللا فوزي،1(

  .  39ص ،م1995والنشر والتوزيع، 
فيها منبر وجامع.أنظر: ابن حوقل  وتعرف جادو من ناحية نفزاوة، توجد بجبل نفوسة، ) ـ جادو:2(

  . 93ص المصدر السابق،
 .43) ـ سعد اهللا فوزي، المرجع السابق، ص3(
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                            الرستمية                                                      

  ب ـ المسيحيون:
ية بشكل عام نسانتشرت الديانة المسيحية بين القبائل البربرية  البترية والبر    

حيث تأثروا بكل من العناصر الرومانية والبيزنطية  في المناطق الساحلية،
وخاصة قبائل أوربة في  .وتحولت قبائل بربرية عديدة إلى الديانة المسيحية،

وظلت هذه المجتمعات باقية  ،)1(جبال األوراس وقبلة نفوسة في منطقة طرابلس 
أما وجود  في العهود اإلسالمية بعد الفتح العربي اإلسالمي العظيم لبالد المغرب.

فقد أشار إليهم ابن  المسيحيين في المغرب األوسط في ظل الدولة الرستمية،
ومنهم من تولى  .)3(في إمامة أبي بكر ابن أفلح )2(الصغير باسم المسيحيين 

خاصة في عصره إذ كانوا من خاصته وأنصاره في حروبه التي  مناصب سامية
  .)4(خاضها ضد العرب وقبيلة هوارة البربرية

  

  ___________________ 

) ـ موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي  المعروف بابن 1(
لبنان بيروت، منشورات دار  حقيق: نزار رضا،شرح وت، 3ج ،عيون األبناء في طبقات األطباء يعة،صبأ

  .       134-56، ص 1965 مكتبة الحياة،
محقق كتاب أخبار األئمة الرستميين أن لفظ المسيحيين في األصل  ) ـ يرى محمد ناصر وإبراهيم بحاز،2(

المصدر  الصغير،ابن  وإنما يراد به السمحيين أتباع خلف بن السمح بن أبي الخطاب.أنظر: هو خطأ كتابي،
  .             79السابق، ص 

  .    373) ـ إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية، ص 3(
 .16) ـ أحمد مختار العيادي، المرجع السابق، ص 4(
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  والفرق اإلسالمية في الدولة  جتماعية وأشهر المذاهبالحياة اال   الفصل الثاني 

                      الرستمية                                                     

وتشير لنا المصادر التاريخية أن أبا منصور إلياس النفوسي والي اإلمام أبي     
وأحد شيوخ الدعوة  اليقظان محمد ابن أفلح بجبل نفوسة في منطقة طرابلس،

  . )1(اإلباضية من أصل نصراني 
كان المسيحيون في عصر اإلمام أبي حاتم يوسف بن أبي اليقظان من وجوه     

 أهل البلد قيادة رجل اسمه بكر بن الواحد ويعتبر هذا األخير فارس المغرب،
  استعان به اإلمام في حروبه ضد عمه ليعقوب ابن أفلح.

يقومون بطقوسهم  وكان لهم كنيسة معروفة في أعلى موضع لمدينة تيهرت،   
عاشت العناصر السكانية المختلفة في الدولة اإلباضية  .)2(عبدية فيها بكل حريةالت

الرستمية في عالقات مترابطة ووئام وتوافق فيما بينها. تجمعهم المصلحة 
المشتركة وتبعد عنهم روح التعصب الديني والعرفي والمذهبي، وانقسمت هاته 

ها االجتماعية تورها حسب معيشالعناصر إلى فئات متباينة لكل فئة منها عملها ود
  وتواجدها داخل المجتمع الرستمي .

  
  

_________________ 

  .79ص  ) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، 1(
    .69- 52ص ) ـ جودت عبد الكريم، العالقات الخارجية للدولة الرستمية ، 2(
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  في الدولةالفصل الثاني   الحياة االجتماعية وأشهر المذاهب والفرق اإلسالمية 
                            الرستمية                                                   

  
II / :األسرة الرستمية ومستوى المعيشة   

 األسرة الرستمية:   - 1   
اعتبرت الدولة الرستمية أن األسرة هي نواة المجتمع وأساسه لذلك عنيت    

و مبادئها السامية.وقد  بأمرها وأحاطتها بالرعاية الكلية والمحافظة على كيانها
ع حددت الدولة لكل فرد من أفرادها واجباته وحقوقه تجاه اآلخرين في المجتم

من العناصر األساسية للمجتمع بكل عدل ومساواة من أجل استقرارها.و الرستمي
  عامة ولألسرة خاصة، المرأة.

  المرأة الرستمية : -أ     
كانت تحتل المرأة الرستمية مكانة راقية وذلك من مشاركتها و اندماجها في     

عدة مجاالت  كقيامها بنشر الدعوة اإلباضية التي كانت تسعى لنشر المذهب 
رابلس، قبل بروز النظام الرستمي، اإلباضي خاصة في جبل نفوسة بإقليم ط

ومدى كفاءتها بكل  استطاعتهاوكانت دائما مساندة للرجل اإلباضي على قدر 
  .)1(جدارة
كانت للمرأة الرستمية دور فعال وبارز في المجال الفكري والعلمي ، بما فيه     

الكفاية،وكان لها في مجالس العلم واألدب والفقه شأن عظيم، فكان اإلمام عبد 
) 2(مع إحدى أخواته م)805-787هـ/190-171الوهاب بن عبد الرحمان (

م يطلع عليهم الفجر إال وقد يتعلمن ويدرسن مسائل الفرائض واألحكام الفقهية، فل
  .)3(تعلماها جميعا

كانت النساء في المجتمع الرستمي يحضرن الدروس والمواعظ واإلرشاد في   
  المساجد، ولن يتقاصرن في وقت الصالة إلى أقرب مسجد منهن ويصلين أوقاتهن 

_________________________ 

  .377ص  ) إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية،1(
  مع أنها كانت متمكنة في بعض العلوم الدينية. اسم أخت اإلمام أفلح لم تذكرها المصادر،  ) إن2(
   . 318ص واالجتماعية في المغرب األوسط، ) جودت عبد الكريم، األوضاع االقتصادية3(
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مع الجماعة ويحضرن هذه الدروس بين الصلوات وينقلهن في وجدانهن  
وكان منهن مدرسات  والكتابة،وكن يجدن القراءة  )1(وعقولهن إلى بيوتهن

الذكر  ومعلمات وعالمات شغلن مقاعد التدريس والتعليم وساهمن في مجلس
اإلمام الثالث أفلح بن عبد الوهاب برعت في علم الفلك والتنجيم  والعلم، فأخت،

  .)2(والحساب 
ذكره المؤرخ  انتشر العلم وفقه الذين بين نساء المجتمع و إمامهم وهذا ما     

الوسياني بقوله: "العلم فاش في جبل نفوسة . وشاع حتى خدمهم إيمائهم إذا خرج 
 .) 3( قاء ال يرجعن حتى يذكرن بينهم مسائل كتاب ما طوسخرجن إلى االستس

وفيه ثالثمائة مسألة ومواعظ كتاب اإلخوان". ومن هنا يتبين لنا أن الدولة 
الرستمية أعطت اهتماما كبيرا وعناية بالغة لتربية وتعليم المرأة اإلباضية 

  المجتمع.الرستمية منها كانت صفتها وهذا ما جعلها ترقى إلى مستوى كبير في 
لقد كانت العناية بالعلم واجبا، وكان كسبة سببا في عتق أمة سودانية في      

أن تخدم موالها بالنهار، فإذا نام  "....كان أدبها). 4(تدعى غزالة يالمجتمع التيهرت
عيالها انصرفت تحضر مجالس الذكر عند أبي محمد بن اهللا بن الخير عالم من 
علماء اإلباضة. فإذا انقضى المجلس رجعت فتأت مصلى لها في كهف معلوم 

فتفطن لها سيدها  للصالة،فتصلي ....فإذا كان آخر الليل أتت أهلها فأيقظتهم 
  ).5(لى فعلها" وتمادت ع ،فأعتقها

___________________  
  .    406ص ،3) محمد دبوز، تاريخ المغرب،ج1(
 575)ـ عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب العربي، ص  2(

المصدر  ،الشماخي :هـ. انظر283، المشهور سنة ماتوا)ـ ماطوس: عالم إباضي، توفي في موقعة 3(
          .280ص السابق،

سير هـ ؛ 6، المعروف بالوسياني، ت ق اهللا السالم بن حسان بن عبد سليمان بن عبد) ـ أبو الربيع 4( 
 . 20ص ،م1985ديوان المطبوعات الجامعية،  إسماعيل العربي، الجزائر، خ المغرب، تحقيق وتعليق:يمشا

  .378 ص الرستمية، إبراهيم بحاز، الدولة - )5(
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كما كان للمرأة دور كبير في المجال السياسي للسلطة الرستمية، وكان لها دور 
زوجة أبي يوسف  وجودها السياسي، ونأخذ على سبيل المثال،فعال في فرض 

ين الذي اشترك في مؤامرة، دبرها مع رئيس فرقة الخلفية فلق بن ندحجاج بن ف
 السمع بن أبي الخطاب، للخروج على طاعة اإلمام عبد الوهاب بن عبد اهللا .
ولما دخل أبو يوسف بيته صاحت زوجته في وجهه غاضبة على فعله السيء 

  .)2("إليك عني بائع دينك": )1( المشين بعدما علمت بخبره، قائلة لهو
  كما لعبت أيضا دوسرا بنت أبي حاتم دورا بارزا في األحداث السياسية األخيرة

والغدر والصراع من اجل  االجتماعيم). من الفساد 909- 906هـ/296 -294(
إلى اضمحالل النظام الرستمي وسقوطه على أي  األسبابالسلطة. أدت هذه 
ت دوسرا وإخوانها عيونا للداعي الفاطمي، من أجل أخذ حأصحابه حيث أصب

م) 909-906هـ/296- 294الثأر ألبيهم، من اإلمام اليقظان بن أبي اليقظان (
كل جامع من جوامع الدولة الرستمية قسم  .  وكان في)3(المتهم بقتل أبي حاتم

ء يفصله عن قسم الرجال حبار محترم بستر النساء، وال يحجب خاص بالنسا
كانت المرأة  االجتماعيعنهن المدرس وتالوة اإلمام. أما في المجال التربوي 

الرستمية داخل المجتمع  تقوم بواجباتها المنزلية من العناية ببيتها والمحافظة 
الخيام عليه. وقيامها بمختلف الصناعات وخاصة المنسوجات الصوفية و

واأللبسة، التي ساهمت في تنشيط الحركة التجارية وتطورها على المستوى 
كما كانت امرأة نفوسية تفتح بيتها للعلم والعلماء، يعقدون  .)4(الداخلي والخارجي

و الثقافية، واتصفت هذه المرأة بالزهد و الصالح  فيها محابسهم العلمية و األدبية 
  .)5(بخاصة المذهب اإلباضيو التفقه في األمور الدينية و

____________________  
  .93الحفيظ منصور، المرجع السابق، ص )ـ عبد1(
  .184)ـ  الشماخي، المصدر السابق، ص2(
  34في تاريخ الخالفة الفاطمية، ص موسى لقبال، دور كتامة - )3(
  .94حفيظ منصور، المرجع السابق، صعبد ال - )4(
 .217ص الشماخي، المصدر السابق، -)5(  
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أصبحت المرأة في األسرة الرستمية مثاال واضحا للتقوى والصالح والثقافة 
وكانت لألبناء  عله يحس بالسعادة والهناء.العلمية، وإلسعاد الزوج في البيت وج

 الناشئة خير أم ومربية إذ أنجبت بدينها وتربيتها الصحيحة أجياال صالحة وقوية
 .  )1(في المغرب األوسط  ومجتمع راقي، واستطاعت بهم أن تقيم دولة مسالمة،

 )2( الزواج: -ب        

الزواج في المجتمع الرستمي ال يختلف عن بقية الدول اإلسالمية المستقلة     
، مادام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما آنذاكاألخرى الموجودة 

  .)3(المصدران األساسيان لكل المسلمين
هي شرعه اهللا لخير اإلنسانية، لما فيه من مصلحة للمجتمع  الزواج نظام إال    

يقيم الزواج في المجتمع الرستمي دعائم األسرة، التي هي عماد  عامة. بصفة
األمة والرعية، ونجد الكثير من اآليات التي وردت في كتاب اهللا عز وجل علة 
انه نعمة على خلقه، قال جل تعالى:"واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم 

ال أيضا:" ومن آياته أن وق )4(بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات"  أزواجكممن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 

وعمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم:"النكاح سنتي فمن  )5(آليات لقوم يتفكرون"
 )6(رغب عن سنتي فقد رغب عني" 

__________________  
 .406ص  ،3)ـ دبوز، المرجع السابق، ج1(

أبو زهرة محمد  :أنظر الزواج عند أهل الفكر والنظرهو التناسل وحفظ النوع اإلنساني. الزواج:)ـ 2(
  .43، ص م1971 ،دار الفكر العربي ،محاضرات في عقد الزواج وآثاره، القاهرة

  .100ص ،االجتماعيةعبد الحفيظ منصور، األوضاع  - )3(
  . 72سورة النحل، اآلية  - )4(
  .21 سورة الروم، اآلية - )5(
أصله تصحيحا  فتح الباري شرح صحيح البخاري، قرأ اإلمام الحافظ بن علي بن حجر العسقالني، - )6(

وتعقيبا، وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعات والمخطوطة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، رقم كتبه 
محي الدين الخطيب  عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد

   .106-105، ص9دار المعرفة، باب النكاح، ج -بيروت لبنان
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والزواج طريق التوالد والتناسل، شرعه اهللا لتنظيم معيشة المجتمع وترابط       

لرحمة،ولكي تطمئن الحياة االجتماعية وتستقر اويكون قائم على المودة و األسر،
 أمرهاألوضاع المعيشية ال بد من وجود زوجة، تكون عونا للزوج تراعي 

عتبر الزواج من أبرز وي )1(مطالبه،وتحيطه بالرعاية وتربي نشأه على وتسهر
مظاهر الرقي اإلنساني واالجتماعي بحيث يشعر الزوج المسؤولية تجاه الزوجة 

  .)2(واألوالد وحتى في المجتمع ألنه كون أسرة متماسكة ومتحدة فيما بينها
وللزواج مقدمات ال بد منها في أي مجتمع إسالمي وأية دولة مثل الدولة    

ممهدة لتسويق العاقد وهناك يتفق الطرفان على  الرستمية المستقلة فهناك خطبة
بعض المسائل، ألن الدين الحنيف أذن بالخطبة كمقدمة للزواج وأمر الخاطب أن 

  . )3(ينظر إلى مخطوبته، ألن ليس عقد بدون مقدمة له
كانت المرأة المسلمة تستشار قبل عقد الزواج في اختيار الزوج بالقبول أو     

ي الصحيح، لقوله صلى اهللا عليه وسلم:"ال تنكح البكر الرفض كما ثبت ذلك ف
. وإلى جانب ذلك إذن الولي في عقد الزواج لقوله )4(حتى تستأذن، وإنها..... "
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن  امرأةصلى اهللا عليه وسلم:"أيما 

ال ولي  أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من
          .      )5(له"

_______________________  
السنة والمذهب  األربعةالشخصية بين المذاهب  لألحوال)ـ بدران أبو العنين بدران، الفقه المقارن 1(

 .12، بيروت لبنان، دار النهضة العربي،ص1القانون، الزواج والطالق،ج و  الجعفري

  .13)ـ المرجع نفسه، ص2(
ميني، شرح كتاب النيل وشفا العليل، محمد بن ث)المعروف بال1223الدين عبد العزيز(ت ضياء  - )3(

  .56-55، ص2م، ط1972 - هـ1392يوسف أطفيش، بيروت لبنان،
  .191، ص9ابن حجر العسقالني، المصدر السابق،ج - )4(
بنان، دار الباز ، بيروت لالترمذياإلمام الحافظ ابن العربي المالكي، عارضه اآلجوزي بشرح صحيح  - )5(

  .13، ص5ج للطباعة والنشر، دار الكتب العلمية، باب النكاح،
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 .)1(الوهاب:"ال يجوز النكاح عندنا إال بولي"وفي باب الوالية قال اإلمام عبد    

لصحة العقد لقوله تعالى:"وآتوا النساء صدقاتهن   )2(ووجوب المهر أو الصداق 
ولقوله عليه الصالة والسالم: " وأن أحق الشروط أ يوفى بها ما استحللتم  )3(نحلة"

رشد وعن بن عباس رضي اهللا عنه قال:" ال نكاح إال بولي م )4(به الفروج" 
  .)5(وشاهدي عدل"

كان هناك حقوق الرجل وواجباته كما كان  آنذاكوفي المجتمع الرستمي     
  للمرأة حقوقا وواجبات.

   
  
  
  
  
  
  

___________________  
، شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر، مصر، دار المعارف 12أحمد بن حنبل، المسند، ج  - )1(

  . 71 31م،ص1955 -هـ1374
إبراهيم محمد طالي، غرداية الجزائر  :الوهاب بن عبد الرحمان، مسائل نفوسة، تحقيق وترتيب)ـ عبد 2(

 .104، صم1991المطبعة العربية، 

  . 04)ـ سورة النساء، اآلية3(
هقي، السنن الكبرى، بيروت لبنان، دار صادر يالحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الب - )4(

  .247، ص1، ط7ج كتاب الصداق، -هـ1353
  .112، ص7المرجع نفسه، ج - )5(
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التي تنعقد بين  وكان الزواج على عهد الدولة الرستمية عن طريق المصاهرة   
ماعدا  أفراد القبيلة البربرية الواحدة وال نجد زواجا خارج القبيلة البربرية،

وكان بعض األئمة الرستميين يصاهرون  )1(الزواج ألغراض أو مصالح سياسية
ذات الجاه والنفوذونذكر  جتمع الرستمي،األسر الثرية والشخصيات البارزة في الم

حين  م)855-854هـ / 241-240بكر بن أفلح(مثاال على ذلك اإلمام أبو 
بهذا العمل  محمد بن عرفة العربي وتزوج هذا األخير بأخت اإلمام، بأختتزوج 

   .)2(استولى على مقاليد السلطة
لكن المصادر التاريخية لم تذكر لنا كيفية االحتفال بالزواج في األسرة    

إحياء األعراس لقوله صلى اهللا لكن كان من المؤكد إتباع السنة في  الرستمية،
   .)3(الدف والصوت" صل الحرام والحالل،عليه وسلم:"ف

  
  

  
  

____________________  
  .101-100ص عبد الحفيظ منصور، األوضاع االجتماعية، ) ـ 1(
   .293، ص2ج ، المرجع السابق،عبد اهللا الباروني) ـ 2(
  .307ص،  4ج ابن العربي المالكي، عارضة األجوزي،) ـ 3(
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  :)1(قالطال –ج    
الطالق هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين أو فك عقد التزويج وحل      

الوثاق وهو لإلرسال والترك، يقول سبحانه وتعالى في هذا الشأن:"الطالق مرتان 
اهللا كال من  يغنوقوله كذلك :"وإن يتفرقا  )2(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"

ى اهللا عليه وسلم:"ما أحل اهللا شيئا وقوله صل .)3(سعته، وكان اهللا واسعا عليما"
  .)5(، وقوله كذلك "أبغض الحالل إلى اهللا الطالق" )4(أبغض إليه من الطالق"

ومن خالل هذه اآليات و األحاديث التي تدل داللة واضحة على أن الطالق    
حل وسط ال يقدم عليه إال للضرورة، والمجتمع الرستمي كانت فيه ظاهرة 

ونجد ذلك من خالل ما ورد إلينا من قضايا  الطالق كغيره من المجتمعات،
  مع الرستمي  الطالق التي جاءت في كتاب "مسائل نفوسة"التي وقعت في المجت

  
____________________  

إن المذهب اإلباضي ال يختلف عن المذاهب السنة في مسألة الطالق إال قليال ألنه مستمد  ) ـ الطالق:1(
إليها في  واإلفضاء"ندين بحسن الصحبة للنساء  من الكتاب والسنة ،وهذا ما أكده فقهاء اإلباضية بقولهم:

  .129، المرجع السابق، صأنظر: محمد بوركبة  .يح بإحسان .."اللحاف واإلمساك بمعروف أو تسر
  . 229سورة البقرة: اآلية ) ـ 2(
  . 130سورة النساء: اآلية ) ـ 3(
هـ  1408دار الحديث القاهرة مصر، ،2ج،تاني األزدي، سننسلسج) ـ اإلمام الحافظ أبي داود سليمان ا4(
  .261، صم  1988-
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه  اهللا محمد بن يزيد القزويني بن ماجة سنن،) ـ اإلمام الحافظ أبي عبد 5(

  .651الطالق، ج، صمحمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة إحياء الكتب العربية، كتاب  عليه وعلق وأحاديث،
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  وأجاب عنها اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان نذكر منها :  
أوالد،وآله أن يسكن معها  رجل طلق امرأته من خوف اهللا ومعها القضية األولى:
إلى اهللا وإنتصال وإنما فراقها توبة  والمرأة ضعيفة ال ولي لها، في بيت واحد،

  من الحرام؟ وكان الرد:
وال بأس لمن لم يكن متهيأ أن يساكن  إذا كان كما وصفت فهو بعيد عن التهمة،

إذا كانوا مضطرين إلى السكن في موضع واحد وال يجد من يحمل  إمرأة طلقها،
  وترك الربا خير له . ذلك فاهللا أولى بالعذر،

ت علي كظهر أمي إن مسستك إلى سنة ثم رجل قال إلمرأته أنالقضية الثانية: 
  مسها هل تحرم عليه أم ال؟الرد: 

إمرأته حرمت عليه وال تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيره فمات عنها أو إن 
  طلقها.

القضية الثالثة : رجل طلق إمراته خطأ وأعتق عبده خطأ، أيجوز عليه أوال ؟ 
  الرد :

هذا "ال غلط وال غلت على مسلم أن عباس  رضي اهللا عنه كان يقول في مثل 
وأما في الحكم  في شيء لم يتعمده"وهذا في الحكم الباطن في ما بينه وبين اهللا،

الظاهر أن شهد به عليه رجالن عند القاضي أو كان عنده فإنه يخرجه حرا 
  بشهادتهما.

هذه من بين القضايا الكثيرة التي وردت في قضية الطالق في المجتمع 
      .  )2(وكان هو الذي يتولى عقد الزواج والطالق ،)1(الرستمي

__________________  
  .122- 113عبد الوهاب بن عبد الرحمان، مسائل نفوسة، ص) ـ 1(
            . 158إبراهيم بحاز، القضاء في المغرب اإلسالمي، ص) ـ 2(
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  اآلفات االجتماعية : –د 
إن أي مجتمع من المجتمعات ال يخلوا من اآلفات واالنحرافات سواء      

،الفتن االجتماعية أو األخالقية وذلك لعد أسباب تربوية أو اجتماعية مثل الفقر 
وهذا ما عرفته الدولة الرستمية من آفات كثيرة  .لحروب التي تمر بها أية دولةوا

خلفت الفتن الداخلية آفات  حمان،خاصة في عهد اإلمام عبد الوهاب بن عبد الر
من السلب والنهب والقتل، و قد  اجتماعية وانقسامات داخل المجتمع التيهرتي،

خاصة أشار بن الصغير إلى كل هذه اآلفات مضيفا وجود اللصوص في تيهرت 
كما انتشر  م)894-855هـ / 281-241( ابن أفلحفي عهد اإلمام أبي اليقظان 

شار اللهو والمجون ومعاقرة الخمور، هذا كله أدى إلى البذخ والترف وكذا انت
فاوتة في االنحالل الخلقي والفساد االجتماعي والسياسي وإلى نشوء طبقات مت

  .)1(كما ظهر أيضا السراق وقطاع الطرق المجتمع،
لقد انتشرت اللصوصية والسرقة انتشارا واسعا في أواخر العصر الرستمي    

بسبب الفتن الداخلية المتالحقة، وهذا ما استدعى إلى حد قطع الرجل دون العاقب 
  . )2(ردعا وعقابا لمرتكبي هذه اآلفة الخطيرة

وظهرت آفات أخالقية خطيرة كاللواط والزنا وغيرها من اآلفات الغير الالئقة 
  بالمجتمع اإلسالمي، وبخاصة المجتمع التيهرتي.

__________________  
  .261، صاألوضاع االقتصادية واالجتماعية جودت عبد الكريم،) ـ 1(
  . 160، ص، القضاء في المغرب اإلسالم) ـ إبراهيم بحاز2(
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 المستوى المعيشي: – 2

إن لكل مجتمع نمط وأسلوب خاص به في معيشته حسب حضارته وثقافته      
لهم ميزات خاصة ومظاهر اجتماعية وأساليب تقاليده، فأفراد المجتمع الرستمي 

عن المجتمعات األخرى ومن بين تلك المظاهر االجتماعية الطعام واللباس تميزهم 
  والسكن.

يعتبر الطعام مظهر من مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية  الطعام : –أ    
لكل مجتمع من المجتمعات الموجودة في العالم اإلسالمي ، فهو يعكس الوضعية 

  .االجتماعية لألسرة ومدى رقيها وازدهارها 
يختلف الطعام من منطقة إلى أخرى حسب أساليب المعيشة وفي المجتمع الرستمي 

وأنماطها، حيث يختلف طعام أهل البدو أو الريف عن طعام أهل المدن وخاصة 
العاصمة تيهرت، حيث يعتمد سكان جبل نفوسة في معيشتهم اليومية على خبز 

. وكانت تعتمد )2(ها في أقاليمهم،وكانوا يأكلون لحم األغنام والجمال لتوفر)1(الشعير
لقبائل البربرية البدوية "الرحل"على تربية المواشي واكل لحومها وشرب ألبانها  ا

وطعام سكان الواحات  .)3(إضافة إلى المحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير 
المستقرين في مناطق ورجالن وواد ريغ هو التمر وشرابهم ألبان الجمال 

  .)4(واألغنام
    

_________________  
  .93- 92ابن حوقل النصيبي، المصدر السابق، ص) ـ 1(
   .105-104األوضاع االقتصادية واالجتماعية، ص عبد الحفيظ منصور،) ـ 2(
  .105) ـ المرجع نفسه، ص3(
  .273) ـ الشماخي ، المصدر السابق، ص 4(
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والعربية  وكان الطعام يختلف من فئة إلى أخرى باختالف األسر الفارسية  
ن الطعام في بداية نشأة الدولة الرستمية بسيطا فكان كاوالبربرية و األندلسية، و

م) السمن والملح 787-777هـ/171-160طعام اإلمام عبد الرحمان بن رستم(
أما في عهود األئمة المتأخرين مع ظهور حياة الترف  ،)1(والقليل من الخبز

تيهرت بالسفرجل الذي يفوق ،كما اشتهرت )2(وتنوعت وتعددت أصناف األطعمة
، حيث اشتهرت به )3(اآلفاق حسنا وطعما ومشما ويسمى اآلن بالفارس سفرجل

مدينة تنس "السفرجل الطيب المحنق ما يفوت الوصف في وصفه وكبرد 
   .)5(، وكذلك السمن والعسل وضروب الفواكه الحسنة)4(وحسنه"

إن أغلب علماء المجتمع الرستمي عاشوا عيشة الورع والزهد كان زادهم متمثل 
  )6(الشعير وبضع تمرات ألنهم كانوا منغمسين في العبادة ليل نهارفي دقيق 

  اللباس : –ب    
يعتبر اللباس مظهر من مظاهر الحياة االجتماعية ونمط من أنماط حياة المجتمع    

الرستمي إال أن المصادر  التاريخية لم تذكر لنا نوع اللباس الذي كان في عهد 
  ) .7( الدولة الرستمية

____________________  
  .34) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص1(
  . 324جودت عبد الكريم، األوضاع االقتصادية، ص) ـ 2(
  .80ياقوت الحموي ، المصدر السابق، ص) ـ 3(
    .55اإلدريسي، المصدر السابق، ص ) ـ 4(
   .86) ـ ابن حوقل، المصدر السابق، ص5(
  .111المرجع السابق، ص) ـ رشيد بورويبة وآخرون، 6(
    .103) ـ عبد الحفيظ منصور، المرجع السابق ن ص7(
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 كان سكان بالد المغرب اإلسالمي قبل تأسيس الدولة الرستمية يلبسون البرانس   

برانس سوداء وبيضاء وهي ألبسة وهذا ما أكده الجغرافي المقدسي أن "البربر ب
وكما أشار ابن خلدون إلى  .)1(صوفية تستعمل في فصل الشتاء للوقاية من البرد"

وهو رداء طويل، وأما البربر البرنس البربر المستقرون بأنهم هم الذين لبسوا 
  .)2(البتر فغن لباسهم كان عبارة عن ثياب قصيرة

نوع اللباس في الدولة الرستمية فقد أشار ابن الصغير إللى أن اإلمام أما عن     
فاشترى أكسية  األول عبد الرحمان بن رستم:"أمر بجمع ما بقي من مال الصدقة،

غير مفصلة يلتحف بها وهي ألبسة صوفية  .)3(صوف فوزعها على الناس"
  كالحائك دون أن تغطي 

ولبس أفراد  ،، كما توجد مالبس منها الفراء وألوانا متنوعة من الكساء)4(الرأس 
المجتمع الرستمي السراويل ومنهم األئمة وذلك ما أخبرنا به ابن الصغير عن 

ن حجره في حتى كا )5(اإلمام يعقوب بن أفلح "كان يلبس سرواال فضفاضا
  .)6(جنبه"

  
__________________  

  .239المقديسي، المصدر السابق، ص) ـ 1(
محمد حسن، القبائل و األرياف المغربية في العصر الوسيط، تونس، دار الرياح للنشر والتوزيع ) ـ 2(

   .20،ص 1986
  .41ابن الصغير، المصدر السابق، ص) ـ 3(
  .  332االقتصادية، صجودت عبد الكريم، األوضاع ) ـ 4(
  . 719، ص2فضفاضا: الثياب الواسع. أنظر:المعجم الوسيط، ج) ـ 5(
  .113ابن الصغير، المصدر السابق ، ص) ـ 6(
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أما عن سكان الصحراء فكانوا يلتثمون بعمائمهم سنة فيهم وال يلبسون قمصا    
وإنما يتشحون بثيابهم وذلك جلي فيما قاله البكري عن قبائل الصحراء بالتزامهم 

   .)1(النقاب وال يرى منهم إال العين
قوله أما لباس النساء في الدولة الرستمية كانت على عهد باإلسالم وعمال ب    

تعالى في هذا الشأن:"يأيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
  .)2(من جالبيبهن،ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وكان اهللا غفور رحيما"

ومن خالل اآلية القرآنية فإن اللباس المفروض هو الجلباب وأمرهن اهللا بالخمار 
ر به العنق ألنه إذا لم يستر الجيب ظهر وهو المقنعة أن تضعه على الجيب لتست

  . )3(العنق
أما أهل الذمة في الدولة الرستمية كما هو معلوم فإنه يخالف عقيدة المسلمين    

ولم تذكر لنا المصادر عن نوع  وكذا مخالفتهم حتى في الطعام والهيئة وركوبهم،
  .)4(اللباس الذي كان آنذاك

  
  

__________________  
  .170البكري، المصدر السابق، ص) ـ 1(
   .59سورة األحزاب، اآلية ) ـ 2(
  .100لواب بن سالم، المرجع السابق، ص) ـ 3(
، نقله إلى  1عصر النهضة في اإلسالم ،ج أوآدم متز، الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري ) ـ 4(

  .  96إلى  39م، ص 1986-هـ 1405العربية محمد الهادي أبو ريدة  الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
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  السكن : –ج  
كان المجتمع الرستمي يتكون من عدة أنماط وذلك تبعا للمستوى الحضاري     

وأسلوب المعيشة فيه، ويمكن تقسيم سكان المجتمع الرستمي إلى سكان البادية 
  وسكان المدن.

  وتنقسم البادية إلى : مساكن البادية : -
  :  *سكن الخيام     
بدايتها،حيث أن البدوية المتأصلة في  حياة الرحل بين القبائل البربريتنتشر    

   )1(البيزنطيون لم يستطيعوا تغييرها و ال حتى المسلمون بعدهم 
عتمد في معيشتها االجتماعية على تربية المواشي الرعي هذه القبائل البربرية ت إن

أخرى .وكانت  إلىالظروف القاسية و مواصلة الترحال من منطقة  إلىالخضوع 
لقد ).2(مساكنا لعدد كبير من القبائل البربرية في الدولة الرستميةوالخيام تمثل بيوتا 

بن عبد الرحمان اصلية المعتزلة على عهد اإلمام عبد الوهاب  كانت فرقة الو
معهم في ) 3(حيث قدر عددهم بثالثين ألف يعيشون في بيوت األعراب يحملون

وعليه إلى بعض ترحالهم من مدينة مستغانم مرورا بمنطقة وهران إلى الجنوب 
، وكانت الخيمة تتمركز في مكان مرتفع وتكون خيمة )4(المناطق الصحراوية 

  .)5(الخيامشيخ القبيلة في مكان أعلى عن بقية 
__________________  

  .339جودت عبد الكريم، األوضاع االقتصادية، ص ) ـ1(
  . 339المرجع نفسه، ص) ـ 2(
  . 67البكري، المصدر السابق، ص ) ـ3(
  .119) ـ الحريري، المرجع السابق، ص4(
  .340) ـ جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص5(
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  :   الحجارة)*مساكن القارة(    
وعبر عنهم" بأهل الحواجز" وهم األفراد الذين انتقلوا لقد ذكرهم ابن الصغير     

من حالة الرعي والترحال إلى حالة االستقرار، وكانت هذه المنازل تبنى من 
. )1(ومن الشعر والوبر -ورق النخل والشجر –الحجارة والطين ومن الخوص 

 وكان سكان القارة يبنون بيوتا من الحجارة من أجل االستقرار والتعمير بهدف
مثل مدينة شروس بجبل نفوسة في )2(تشكيل تجمعات سكنية يطلق عليها اسم "قرية"

إقليم طرابلس وهي من المدن القديمة والكبيرة. وكما جاء في كتاب االستبصار انه 
قال كان يرحب  ثالثمائة قرية، وكانت في جبل نفوسة أمم كثيرة على مذاهب 

  .)3(و وتترغت ومعسكرومن بين هاته القرى الرستمية قرية ويغشتى،
  :  *مساكن المدن

م) 100القديم عبارة عن مستطيل غير منظم طوله(إن مدينة تيهرت كانت في    
م) ومن بين المباني واآلثار التي عثر عليها 800م) و(700وعرضه يتراوح بين(

كل من األثريان جورج مارسي ودوسوس المار هي السور والقصبة ومغارة 
 .)4(الماء

لقد بدأ الرستميون في بناء المسجد الجامع أوال وكان يحتوي على أربع بالطات    
  .)5(عن أمور الناس وكان عبد الرحمان بن رستم هو المسؤول فيه 

__________________  
  .175، ص6، جابن خلدون، العبر) ـ 1(
  . 250-249جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص ) ـ2(
  . 65-62-60، ص 2، جالباروني، المرجع السابقعبد اهللا ) ـ 3(
    G.Marçais et Dessus lamare , OPCIT , p 24/  57) ـ 4(

  .230، ص2عبد اهللا الباروني، المرجع السابق، ج ) ـ5(
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وكانت مدينة تيهرت مقسمة إلى أحياء وكانت هناك كنيسة في أعلى مدينة    

  تيهرت.
كما بني الرستميون جميع المؤسسات التي تحتاج إلها الدولة من دار اإلمامة    

المسلمين ودار الضيافة وأماكن  ودار القضاء وكذا دار الزكاة ودار بيت مال
كتاب  300.000كما وجدت مكتبة تحتوي على  استشفائية لعالج المرضى،

وجود المجالس العلمية للمناظرات كما أسست  .)1(وتسمى هذه المكتبة بالمعصومة
مدارس لتعليم القرآن ومختلف العلوم الفقهية األخرى وتسمى بالمنازل في 

  دوا القالع والحصون المحيطة بتيهرت كما شي . )2(العاصمة تيهرت
مثل:أسكدال وحصن لواتة وعدة أسواق مملوءة بعدة دكاكين وكان بالمدينة مياه 

جارية ولهم على هذه المياه بساتين وأشجار بمختلف الفواكه وكذا المزارع وعيون 
   .)3(الخصبة

  
  
  
  

___________________  
  .59إلى  51ص   ،41ع األصالة، من قضايا التاريخ الرستمي، موسى لقبال، ـ  )1(

  .   278المرجع السابق، ص  إبراهيم بحاز،  ) ـ2(  
   .60اإلدريسي، المصدر السابق، ص) ـ 3(  
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  * القصور:

ي تشييدها حتى أن اإلمام أبي ظاهرة بناء القصور و التفنن فلقد شهدت تيهرت  
  بكر

م)شيد قصر ضخما بتيهرت وألبي 855-854هـ / 241-240بن أفلح(
تاسلونت وكان ألبي م)قصر كبير في منطقة 894-855هـ / 281-241اليقظان(

ة. وهذا إن دل على شيء إنما م)قصر بنهر ميت906-894هـ / 294-281حاتم(
يدل على المستوى االجتماعي الراقي وكذا المستوى الحضاري الذي عرفته 

  .)1(تيهرت في المغرب األوسط
وهي  )2(وكانت تحتوي مساكن أهل الحضر أو المدن الرستمية على حمامات   

تاهرت ،وذكر البكري أن  )3(حمامات عائلية وكذا وجود حمامات عامة في المدينة
  .)4(وحدها بلغ عدد حماماتها العامة اثني عشر حماما

وبهذا تكون الدولة الرستمية حققت نجاحا بعيدا فاتسع نطاقها وعمرت مدنها    
وأمنت طرقها وتحولت من واحة صغيرة إلى مدينة شاسعة ومنطقة تجارية 

ب بها مدن كبيرة احتلت مكانة حضارية واقتصادية كبيرة في المغر مشهورة و
  اإلسالمي.

  
  

__________________  
  .55ـ جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص )1(
  .   68البكري، المصدر السابق، ص) ـ 2(   

   .554، ص3دبوز، الرجع السابق، ج) ـ 3(   
  .68) ـ البكري، المصدر السابق، ص4(    
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:III / -الرستمية أشهر المذاهب والفرق اإلسالمية في الدولة   
وذلك  العقائدي،خاصة في الجانب  الدولة الرستمية سياسة حكيمة،لقد انتهجت    

العاصمة تيهرت التي قصد ، حيث  )1(من خالل انتهاجها سياسة التسامح المذهبي
المالكية  :)2(أصبحت مركز إشعاع علمي قوي ومذاهب وفرق دينية متعددة منها

والحنفية والصفرية وكذا الشيعة وفرقة الواصلية المعتزلة وغيرها من الفرق وقد 
ائدهم وأموالهم فكان لكل منها مسجدها وعلمائها عاش هؤالء أمنين أرواحهم وعق

  .)3(وحلقات دروسها
  المذهب المالكي : -1
انتقل المذهب المالكي إلى تاهرت عن طريق الحج والتجارة وبواسطة علماء   

مالكيين قدموا إليها أو مر بها وقد وجد فيها العرب والجند القرويين منذ عهد 
م)، وال شك أن اغلبهم 787-777هـ / 171-160اإلمام عبد الرحمان بن رستم(

ويبدوا أنهم كانوا يشكلون نسبة كبيرة من  كانوا ينتحلون المذهب المالكي،
  .)4(السكان

"حتى ال ترى دارا إال قيل هذه  وقد أشار ابن الصغير إلى هذه الوفرة فقال:  
لفالن الكوفي وهذه لفالن البصري وهذه لفالن القروي وهذا مسجد القرويين 

  .)5(ورحبتهم"
__________________  

   . 62، ص2009عدد خاص، أكتوبر  الخلدونية، م، التسامح المذهبي في الدولة الرستمية،غفوزية لز) ـ 1(
  .94صمار، المرجع السابق، طمحمد ال) ـ 2(
   .78- 77) ـ لخضر سيفر، المرجع السابق، ص3(
  .99-98) ـ جودت عبد الكريم، العالقات، ص4(
  .36ص الصغير، المصدر السابق، ) ـ ابن5(
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فقد قامت بينهم  ولم يكن العلماء المالكيون بمعزل عن العلماء اإلباضيين،   
حاد لسبب يقوم بينهم بشكل وكان الجدل  في مسائل العقيدة والشريعة، مناظرات

، ومع ذلك ظل المالكيون يحافظون على وجودهم في تاهرت حتى تقارب المذهبي
  .)1(سقوطها

  المذهب الحنفي: – 2
إن المذهب الحنفي لم يقتصر في المغرب اإلسالمي على القيروان وإنما تجاوز    

  وجد األحناف في عهد عبد الرحمان بن رستمحيث  ذلك إلى تيهرت،
م) ويبدوا أن عددهم كان وافر"حتى ال ترى دارا إال 787-777هـ / 160-171(

قيل هذه لفالن الكوفي". ألن الكوفة كانت موطن المذهب الحنفي ولم يكن عددهم 
وهذا جلي في بناءهم مسجد خاص بهم وهو مسجد الكوفيين  يقل عن األربعين،

االسم على مسجد من مساجد تيهرت وكانوا جماعة مميزة في عاصمة  وانطلق هذا
الرستميين ولم يكن هؤالء من العامة بل كان منهم التجار والعلماء كأبي مسعود 

  .)2(وأبي دنون
فكان أول لقاء اإلباضية واألحناف من قبل أبي حنيفة نفسه وكانت تعقد بينهما    

ارب المذهبي قد ساعد إلى حد ما على هذه مناظرات وحلقات الجدل، ويبدو أن التق
العالقة، ألنها تتفقان في االعتماد على الكتاب والسنة والقياس واإلجماع، غير أنه 
ظهرت بعض نقط االختالف واتفاق بين المذهبين في بعض المسائل كمسألة خلق 

   . )3(القرآن وغيرها من المسائل
__________________  

   . 99العالقات، ص جودت عبد الكريم،) ـ 1(
  .62، المرجع السابق، صلزغمفوزية ) ـ 2(
  . 96جودت عبد الكريم، العالقات، ص ) ـ3(
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وفي تاهرت فإن علماء األحناف اشتركوا في المناظرات التي اشتهرت بها    

تاهرت وذلك جلي في قول ابن الصغير  ومن أتى إلى حلف اإلباضية من غيرهم 
غيرهم ويدل  إلى حلف اإلباضيةقربوه وناظروه ألطف مناظرة وكذلك من أتى من 

   .)1(على تسامح العلماء بصفة عامة في تاهرت
  رية :الصف – 3

وهم  الصفرية هم أتباع زياد بن األصفر وهم في أرائهم تطرف من األزارقة،   
  )2(أشد صالبة من غيرهم

تيهرت تحضن فرق أخرى كالصفرية حيث كانت في تيهرت أقلية لها وكانت 
   وزنها من الخوارج الصفرية.

وقد استقرت غالبيتهم في تالغمت الشرف على مدينة تاهرت، ويبدو أن هؤالء     
خاصة في أوائل عهد الدولة الرستمية كما ذكره البكري من أن  الهدوء التزموا

 .)3(وإمام الصفرية و الواصليةميمون بن عبد الوهاب كان رأس اإلباضية وإمامهم 
الرستميين وليس هناك من يذكر أنهم وهذه الجملة تدل على أنهم كانوا تحت لواء 

إال أن هناك  ثاروا أو تحالفوا مع الثائرين على الرستميين كالنكارية أو الواصلية،
شيعي أنهم تحالفوا مع أبي عبد اهللا الأن المخالفين ألهل تيهرت أبا زكريا يشير 

" عندما نزل خارج تاهرت بقوله:"ومن بها من الصفرية وتشكوا إليه إمارة الفرس
  وهذا يدل على معارضتهم للرستميين في أواخر أيامهم.

_________________  
  .  57ص ابن الصغير، المصدر السابق،) ـ 1(
  .88رابح بونار، المرجع السابق، ص) ـ 2(
  .67البكري، المصدر السابق ، ص) ـ 3(
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  الشيعة : – 4

حرج إليه وجوه من  عندما عسكر أبو عبد اهللا الشيعي على مقربة من تاهرت،    
ومن بها من الصفرية وتلقوه وشكوا إليه الواصلية  أهلها من المخالفين والشيعة و

، وهذا يدل على وجود الشيعة في تيهرت، ويبدو أن تعصب )1(إمارة الفرس
قد خفت -رضي اهللا عنه –اإلباضية في تاهرت ضد اإلمام علي بن أبي طالب 

حدته، فقد ذكر ابن الصغير في صدد تأريخه لعهد عبد الرحمان بن رستم أنه 
يبغض اإلباضيين لبراءتهم من علي رضي اهللا عنه، في حين ذكر في والية أبي 

يقظان محمد بن أفلح بأن خطبتهم على منابرهم كانت خطب أمير المؤمنين علي ال
، بل وحتى في خطبة ألقاها بعض )2(بن أبي طالب من خالل خطبة التحكيم

الخطباء وحين عاتب ابن الصغير أحدهم بأنه ليست من خطب أسالفه، أجابه بأنه 
  .)3(فعل ذلك بناء على طلب أحد زعماء اإلباضية

     
  
  
 

  
_________________  

  .  112أبو زكريا، المصدر السابق، ص) ـ 1(
  .89ابن الصغير، المصدر السابق، ص) ـ 2(
  .122-121المصدر نفسه، ص) ـ 3(
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وفي الواقع أن المصادر لم تشير إلى أي نشاط فكري واضح للشيعة في    

تاهرت، لهذا فليس من اليسير تمييز مذهبهم بدقة فهل كان هؤالء الشيعة من 
  الشيعة اإلسماعيلية؟أم من الشيعة الزيدية؟.

يكون أبا عبد لكن محمود إسماعيل أشار إلى أنهم شيعة إسماعيلية وال يستبعد أن 
اهللا الشيعي قد أرسل بعوثه إلى تاهرت تدعوا للتشيع مستدال برواية ذكرها 

هـ، وعظم أمره بها 280المؤرخون وهي أن أبا عبد اهللا الشيعي نزل كتامة سنة 
ثم مضى أبو عبد اهللا إلى  ولما بلغ ذلك إبراهيم بن أحمد األعلى استصغر أمره،

وبقي كذلك حتى تولى أبو  قبائل من كل مكان،شأنه وأتته ال مدينة تيهرت فعظم
مضر زيادة اهللا األعلى وإن كانت هذه الرواية ليست صحيحة من حيث سقوط 

  . )1(هـ)كما في هذه الرواية289-261تاهرت إبان عهد إبراهيم بن أحمد األعلى(
أما عبد الكريم جودت فيذهب  إلى أنهم من الشيعة الزيدية ،مستدال على    

مع غيرهم من الجماعات لمالقاة أبا عبد اهللا الشيعي فلم يخرجوا بخروجهم 
بمفردهم بل كجماعة تشكل جزء من الدعوة العبيدية  ولهذا أمكن احتمال أنهم 

   شيعة زيدية ال
إسماعيلية  فإن المؤرخون لم يكتشفوا  وسواء كانوا شيعة زيدية أو .)2(إسماعيلية 

  وظهروا مخالفين للرستميين. ،عن وجودهم في تيهرت إال عند سقوطها
  
__________________         
  .  173-172المرجع السابق، ص) ـ محمود إسماعيل، 1(
  .194ص جودت عبد الكريم، المرجع السابق،) ـ 2(
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  الواصلية المعتزلة: – 5

،فقد ذكر لقد انتشر المذهب في قبائل زناتة و يبدو أن انتشاره بينها كان واسعا    
البكري أن مجمع الواصلية في عهد الرستميين  وكان قريبا من تاهرت و كان 

. فكان أول ظهور )1(عددهم  نحو ثالثين ألفا في بيوت كبيوت األعراب يحملونها 
في تاهرت في عهد اإلمام عبد الوهاب، وقد خضعت لهم على مسرح األحداث 

جحوا في حملها على اعتناق مذهبهم تلك الجماعات لتأثير دعاة االعتزال الذين ن
بدعاة اإلباضية، ولم يذكر ابن الصغير الحروب الواصلية في تاهرت، غير أنه 
كانت بعض المناوشات بسبب اإلمامة وكذا تحالفهم مع جماعة النكار إال أن هذا 

  .)2(السخط لم يدم طويال
دل على مدى إن ظهور كل هذه الفرق والمذاهب في الدولة الرستمية إشارة ت   

تسامح الرستميين مع المذاهب الغير إباضية في حين لم يكن تسامحا مطلقا وذلك 
حسب مبادئ المذهب، وكان لهذه الفرق تأثيرا ايجابيا في الحياة الفكرية 

  واالجتماعية واالقتصادية في الدولة الرستمية .
_________________    
  .  67البكري، المصدر السابق، ص) ـ 1(
  .104-103ص جودت عبد الكريم، المرجع السابق،) ـ 2(
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  الرستمية     الجزائر األوضاع االقتصادية في                الفصل الثالث
  

  األوضاع االقتصادية في الجزائر الرستمية:
الرستمية لقد كان اختيار الموقع الجغرافي الذي شيدت فيه العاصمة       

بتيهرت صائبا من الناحية اإلستراتيجية حيث ساعد هذا الموقع كثيرا في دفع 
وتطوير عجلة االقتصاد، فهي تقع في منطقة تمتاز أراضيها بالخصوبة وبوفرة 

وهذا ما جعلها تعد إحدى محطات العالم االقتصادية الكبرى ،فهي  .)1(مياهها
حيث أن الدولة شهدت ازدهارا كبيرا في الزراعة  ،)2(والعطاء واسعة األخذ

  .)3(الرستميةوالصناعة والتجارة، تبعا لالستقرار السياسي للدولة 
  ـ الزراعة والرعي : 1 

  أ ـ الزراعة:    
أرضا زراعية، اشتهرت بزراعة الحبوب، أي أنها تعتبر منطقة تيهرت       

، حيث كان الرستميون يمتلكون مجاالت ضخمة )4(تسمح بإيجاد الحياة المستقرة
من األراضي الزراعية وكذا وفرتها على الوديان ومجاري المياه الكثيرة التي 

تاهرت، فالمعروف أن تاهرت تقع بين نهرين عظيمين هما نهر تحيط بعاصمتهم 
سينا، ونهر آخر يجري إليها من عيون تتجمع تسمى تاتش وهذان النهران يصبان 

ينبع من عين بجبل سوفجج، ويصاف إلى هذه الوديان ـ وفيرة المياه  في وادي
  .)5( ـ كميات ضخمة من األمطار الغزيرة

________________ 

  .66) ـ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص1(
    .173) ـ عبد الرحمان الجياللي، المرجع السابق، ص2(
  .119) ـ محمد كمال شبانة، المرجع السابق، ص3(
  .344) ـ جودت عبد الكريم، األوضاع االقتصادية واالجتماعية، ص4(
  .231) ـ محمد عيسى الحريري، المرجع السابق، ص5(
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وكان لهذه الموارد المائية أثر كبير في تكوين السهول الخصبة في المغرب  
األوسط، وهذه السهول المعروفة باسم السرسو في جنوب تاهرت، باإلضافة إلى 
سهول وادي الشلف الغنية وكذلك سهول الساحل كما قام الرستميون بشق قنوات 
إليصال كمية المياه الوفيرة المتدفقة إلى عاصمتهم بهدف السقي سواء كان ذلك 

  .)1(أو المزارعللسكان أو البساتين 
كما ساهم انتعاش الدولة الرستمية في المجال الزراعي بمجرد استقبالهم لتلك     

التبرعات التي قدمت إليهم من إخوانهم اإلباضية بالبصرة، فأشار ابن الصغير 
إلى تلك الحيوية التي مست المجال الزراعي فيقول: " فشرع الناس في إحياء 

  . )2(اذ الرحي و المستغالت "  الموات وغرس البساتين و إجراء األنهار واتخ
وكانت أهم المزروعات التي جاءت في المنطقة  القصبر، والكتان و السمسم     

ا الذي بساتين الفاكهة التي كان السفرجل من أحسن أنواعهوالحبوب إضافة إلى 
حيث يقول البكري في هذا الصدد:" وفيها  )3(األفاق يقال أنه يتفوق على سفرجل 

حسنا وطعما ومشما وسفرجلها  وسفرجلها يفوق سفرجل األفاق جميع الثمار
         .  " )4(يسمى الفارس

_________________  
  .231، صنفسهالمرجع جودت عبد الكريم، ) ـ 1(
  .      31ابن الصغير، المصدر السابق ، ص) ـ 2(
   . 122، ص1، طم 2002،أمينة أبو حجر، موسوعة المدن العربية، األردن، دار للنشر والتوزيع) ـ 3(
  .145ص المرجع السابق، ،إبراهيم بحاز) ـ 4(
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ومما يدل على أن تيهرت منطقة زراعية وفيرة اإلنتاج الزراعي وخاصة 
كتابه طبقات الحبوب من خالل تلك الرواية التي ساقها الدرجيني في 

المشايخ"حول أبي مرداس مصاهر أحد العلماء اإلباضية في جبل نفوسة والذي 
كان يتنقل في كل موسم حصاد إلى تيهرت حيث يقوم بجمع ما تبقى في 
األراضي المزروعة من حبوب ويجمع ما مقداره سنة كاملة وذلك بعد إنهاء 

وهذا  )1(واشي الرعاةعملية جمع المحصول، ويجمع الالقطون السنابل وترعى م
القمح الذي هو أساس معيشة  يدل على كثرة الحقول المزروعة بالحبوب وبخاصة

والتين والزيتون ، كما كانت تيهرت تشتهر بزراعتها للنخيل والكروم )2(السكان
  .)3(وغيرها من الثمار

إن حاضرة تاهرت وضواحيها تحوي مزارع وحقول لمختلف الثمار والحبوب    
وهي تجمع بين الثمار التلية والصحراوية وذلك ما ذكرناه سابقا، أن الموقع 

وعلى محاذاة الصحراء في آن واحد الجغرافي للمنطقة المرتفع وبين الجبال 
. ونستدل )4(زراعيجعلها تحتل الصدارة في مختلف المجاالت وخاصة المجال ال

على ذلك ما أبرزه اليعقوبي الذي عاش في القرن الثالث الهجري، التاسع 
الميالدي، على أهمية تيهرت االقتصادية فقال: " ...و المدينة العظمى مدينة 

      .)5(تسمى عراق المغرب"عظيمة األمر  جليلة المقدار تاهرت
_________________  

  .293، ص2السابق، جالدرجيني، المصدر ) ـ 1(
  .             145إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 2(
  .68عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص) ـ 3(
  .146إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 4(
  . 110) ـ رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص5(
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الدولة الرستمية وشمالها حيث تتوفر المياه واألمطار وتوجد إن الجهة الغربية من 
األراضي الخصبة فهي تعتبر المناطق األساسية في زراعة الحبوب، وهي تشبه 
تيهرت في إنتاجها وبساتينها فنجد على واد شلف قرى ومزارع من العصفر 

واد والكتان والسمسم وغير ذلك من الحبوب " ومن بين هذه المدن التي تحف بال
بنوا رفين ومليانة وسوق كران  هي مدينة شلف وغزة وسوق إبراهيم وتاجنة و 

  وكانت هذه المدن تستقي جنانها ومزارعها من وادي شلف حيث تنوعت الثمار
السوان الكثيرة ويقول اليعقوبي في  كالتين والكروم و و األشجار والفواكه، 

  .)1(بها ناحية حصبة" الفراسي ...وذلك:" فواكه و سوان و بها السفرجل المعنق 
كل من مدينتي تنس ووهران الواقعة بحوالي مائتي ميل من  كما اشتهرت  

تيهرت وهما مدينتين يطالن على البحر وتوجد بالقرب منهما األنهار، وهما 
يشتهران بفواكهما وخصوبة مزارعهما ومن أهم المحاصيل التي اشتهرت بها 

وفي مدينة يلل وأحوزها توجد فرجل المعنق السوكذلك  تنس هي الحنطة،
المزارع والقرى والعمارات واألشجار ويضاف إلى ذلك مدينة متيجة المشهورة 
بأراضيها الخصبة ووفرة زروعها إلى يومنا هذا فيها بلد زرع وعمارة وكانت 

      .)2(نقطة وصل بين المدن التجارية
_________________  

  .109السابق، صاليعقوبي، المصدر ) ـ 1(
  .                   147) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص2(
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الرستمية، كانت هي األخرى حافلة بالمناطق أما الجهة الشرقية من الدولة     
الزراعة ال تقل أهميته عن ، فكانت هناك اآلبا التي ترويها مياه العيون والخصبة 

يمارسون الزراعة بجميع غرب الدولة الرستمية حيث كان أهالي جبل نفوسة 
ومما ساعد على ذلك وفرة المياه واآلبار واألحواض  .)1(أنواعها ومختلف أشكالها

 المائية بالجبل وذلك من خالل ما تطلعنا عليه في كتب اإلباضية التي تتحدث عن
    الجسور والسدود ومستنقعات المياه.

خ أن مهدي النفوسي أحد المشاي"القول  وذلك ما وضحه الدرجيني في معنى    
وخرجت جسورها وال نهدمت سدودها إكان له أرضا بها سد فوق سد وقد 

، وكانت زوجة مهدي تساعده في )2(من الناس"يستطيع إصالحها إال عدد قليل 
على شيء إنما يدل على مساهمة المرأة إلى جانب إصالح السد وهذا إن دل 

  .)3(الرجل في اقتصاد البالد
ومن بين المحاصيل التي اشتهر بها جبل نفوسة هي الكروم و األعناب والتين    

  .)4(وكان أكثر زروعهم الشعير والنخيل والزيتون والفواكه الكثيرة
  

_________________  
  .232ق، صالسابعيسى الحريري، المرجع ) ـ 1(
  .                   65، ص7الدرجيني، المصدر السابق، ج) ـ 2(
  .148) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص3(
  .232) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق، ص4(
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وكانت جزيرة جربة تحوي على بساتين كثيرة تنتج الزيتون والنخيل  

والكروم،وكان النفوسيين يقومون باستصالح األراضي فحولوها إلى جناب 
  .)1(والفرسككالخوخ خضراء فتعددت بطرابلس الفواكه الطيبة 

الجهة الشرقية للدولة الرستمية والكمثري الذي ال شبيه لها بمكان، وبهذا تكون 
     تضاهي الجهة الغربية من حيث اإلنتاج الزراعي والتطور االقتصادي

أيضا بالجهة الجنوبية للدولة الرستمية والمتمثلة في الصحراء ونشطت الزراعة 
الواسعة ، واشتهرت المنطقة الصحراوية بشكل كبير بزراعة النخيل كونها تقاوم 

التي كانت تابعة للدولة الشديد صيف وشتاء، ومن بين الواحات مناخ الصحراء 
الرستمية في واحة ورجالن وبالد الجريد وقسطيلة وواحات واد ريغ وسوف 

  . )2(وغيرها
لقد اشتهرت واحة ورجالن بزراعة النخيل و البساتين ، كما كانت تزرع بها     

الحبوب كالحنطة وغيرها من الزروع، ورغم قساوة الطبيعة إال أن سكانها عملوا 
ك العراقيل، فقاموا بحفر اآلبار وبناء القرى وجعلها جنة فوق على تجاوز تل

    .)3(األرض
  

_________________  
) ـ الخوخ والفرسك: هو نوع من الخوخ أجود، أملس، أحمر جيد النوعية. أنظر: ابن منظور، لسان 1(

  .1074ص ،2العرب، المحيط، ج
  .232) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق، ص2(
  .229االستبصار، المصدر السابق، ص) ـ 3(
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أما منطقة الجريد فهي تضم كل من قسيطلة ونفطة و الحامة وتوزر نفزاوة     
وسميت بالجريد لكثرة نخيلها.وتتفق جميع المصادر الجغرافية على وفرة المياه 
بها وإن كانت غير صالحة للشرب و إضافة إلى التمور كانت منطقة زراعية 

  .)1(فيها الشعير و الحنطة و الزيتون و الفواكهيزرع 
و أما عن بالد سوف و ريغ وواحاته فلم تذكر المصادر المتناولة عن     

المنتوجات التي كانت بها لعدم زيارتهم للمنطقة وذلك من خالل ما قاله 
ال يعرف وراء قسيطلة عمران وال حيوان ... وإنما هي رمال و البكري:"

  .)2(أرضون سواخة"
وعرف عن بالد سوف و ريغ أنها كانت مقصد اإلباضية ومستقر لهم أحيوها    

وجعلوا منها منطقة لتكثيف نشاطهم الديني وجعلوا منا منطقة اتصال ما بين بالد 
الجريد شماال و ورجالن جنوبا وجبل نفوسة شرقا، فإذا هي المناطق التي أحياها 

لماء وتعتبر من أكبر المناطق إنتاجا اإلباضية فغرسوا فيها  النخيل وأجروا بها ا
  للتمور و أجودها.

ومن خالل ما ذكرناه أن الدولة الرستمية كانت بها مزروعات متنوعة      
وجيدة وذلك من خالل ما ذكره الرحالة الجغرافيين المعجميين بإقليم المغرب 

        وثرواته الزراعية. األوسط 
  

_________________  
  .48البكري، المصدر السابق، ص ) ـ1(
أنظر: ابن منظور، المرجع  .أي طينا من تسوخ اإلقدام في األرض إذا دخلت فيها أرضون سواخة:) ـ 2(

  .233، ص2السابق، ج
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سائدة في ربوع الدولة  األراضي التي كانتأما فيما يخص نوع ملكية    
الرستمية فالمصادر التاريخية كانت شحيحة ولم و لم تشر من قريب وال بعيد إلى 
هذا الموضوع ولكن يتضح من خالل تلك المصادر أن الملكية الخاصة أو العائلية 

حيث أن األئمة الرستميين كانوا يقومون بتشجيع النشاط  )1(كانت هي السائدة
كانوا مالك األرض حيث يقول ابن ى أن هؤالء الزراعي وهذا يدل عل

    . )2(الصغير:"أنه كان ليعقوب بن أفلح أرضا زراعية عليها يأتيه بغالتها"
األرض فكان أغلبيتهم يعملون في المزارع وكان العبيد يقومون بخدمة     

والبساتين وخاصة أن الدولة الرستمية كانت من الدول الكبرى التي اهتمت 
  .)3(لذهب بشكل واسع جدابالد السودان الغربي جنبا إلى جنب مع ابجلبهم من 

وخالصة ما تناولناه يمكن تصور مستوى الزراعة في الدولة بحيث أنها     
  كانت مزدهرة ونشطة ومتنوعة وكانت تلبي حاجات البلد.

  
  
  
  

_________________  
  .155إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .54الصغير، المصدر السابق، صابن ) ـ 2(
  .156) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص3(
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  أ ـ الرعي :   
وعدا هذه المجاالت الزراعية، انتشرت النطاقات الرعوية التي دعمت اقتصاد    

، حيث أشار ابن حوقل عن الوفرة الدولة بثروة حيوانية وفيرة مألت أسواقها
  معادن الدواب :"أحدكانت  تاهرت اإلنتاجية التي تتعلق بهذه المراعي فقال أن

ويكثر عندهم العسل و السمن  )1(اهيةالفر و الماشية و الغنم والبغال والبراذين و 
  . )2(" الغالةو ضروب 

تقوم جنبا إلى جنب مع الزراعة أين  لقد كانت تربية المواشي في بالد المغرب  
توجد المراعي الغنية بالكالء الذي هو مصدر للتربية الحيوانية وخاصة الغنم 

   . )3(والبقر واإلبل
وبما أن المنطقة كانت زراعية رعوية وهذا يدل على توفر الماشية و كثرتها     

"هو بلد زرع وضرع"، وما  وهذا ما أكده اليعقوبي بوصفه بعض المناطق بقوله:
ساعد هذه المنطقة على احتالل هذه المكانة من الناحية الرعوية بتوفر منطقة 

ن يقصدها البربر الرحل في ، حيث كااإلستبس الرعوية، وقربها من الصحراء
  فصول معينة من السنة .

فابن الصغير يخبرنا أن قبائل مزاتة وسدراتة وغيرهم كانوا يقصدون      
  .)4(تيهرت وأحوازها بما حولها من الكأل وغيره

_________________  
منظور : ابن فاره انظروالبرذون  النشيط السيور الحاد القوي يقال للفرس الجواد هو البرذون الفاره:) ـ 1(

  .190ص، 3ج  ،المرجع السابق
  .232عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 2(
  .110رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص) ـ 3(
  .160المرجع السابق، ص ) ـ إبراهيم بحاز،4(
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وكذلك توفر مادة العسل للمنطقة داللة على توفر أنواع الزهور والورود التي    
نت وهران التي قال عنها تعتبر المادة األولية إلنتاج العسل، كما كا

:"وأهلها في خصب والعسل بها موجود وكذلك السمن و الزبد والبقر اإلدريسي
  و اليسير". والغنم رخيصة بالثمن

األغنام في تلك الفترة هو ما ذكرته لنا المصادر اإلباضية  وما يدل على وفرة   
يبيب بن زلفين أحد ملوك الماشية فقد وذلك من خالل ما أخبرنا به الشماخي عن 

كان يملك ثالثين ألف ناقة وثالثمائة ألف شاه واثنا عشر ألف حمار وكان رعاة 
  .)1(عندهم كلهم عبيد

قاله اإلمام عبد الوهاب أوال ومحمد بن  اوما يؤكد كذلك وجود ثروة حيوانية م   
الذهب ومحمد بن حرني بب بيت مال المسلمين أنا خرجرني ويبيب بن زلفين ل

  .)2(بالحرث وابن زلفين باألغنام 
وكانت حرفة الرعي هي السائدة بين السكان خاصة بجبل نفوسة حيث قام ابن    

  .)3(خلدون بتصنيفهم ضمن القبائل البربرية البترية
  

_________________  
  .160المرجع السابق، ص إبراهيم بحاز، ) ـ1(
  .491عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص) ـ 2(
  .296، ص6ابن خلدون، المصدر السابق، ج ) ـ3(
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بشكل واسع وكبير في الدولة الرستمية وذلك إن تربية الماشية كانت منتشرة 
راجع إلى وفرة المراعي الصالحة وكذلك االهتمام الكبير الذي حضي به هذا 

"فهي كثيرة الخصب و  النشاط. ويقول ابن حوقل عن صفة الرعي في تيهرت:
كثيرة الغنم والماشية طيبة المراعي ومنها تجلب األغنام إلى بالد  الزرع،

  . )1(ألندلس لرخصها وطيب لحومهاالمغرب وبالد ا
إن الرعي كان النشاط السائد في تلك الفترة وكذا األساسي لسكان الصحراء     

ورأس مالهم، حيث كان أهم حيوان في تلك المناطق هو الجمل باعتباره ساعد 
كثيرا على نقل المذهب وكان بعدد كبير وكانت قطعان الغنم والجمال كثيرة ينتقل 

 و صيفا نحو الشمال ويرجعون إلى الصحراء في فصل الشتاء عندماوراءها البد
  . )2(تكثر األمطار والثلوج التي تؤثر سلبا على الحيوان

عرفت الدولة الرستمية نشاطا واسعا في الزراعة والرعي وذلك راجع    
للظروف المساعدة لها فكانت المنتوجات الزراعية متنوعة وذلك نتيجة اهتمام 
السكان بهذا المجال وكما اهتموا بتربية الماشية وهذا ساعدهم على تطوير 

  الصناعة نتيجة لتوفر المادة األولية .
   
  

_________________  
  .293) ـ عبد الحميد سعد زغلول، المرجع السابق، ص1(
  .163- 162إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ2(
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  الصناعة و أنواع المهن : – 2 

ازدهرت الصناعة هي األخرى في المجتمع الرستمي لتلبي حاجات أفراده       
  .)1(في وفرتهاوكان لتوفر المواد الخام الالزمة لمختلف الصناعات أثره 

ويتضح لنا أن العاصمة تيهرت كان بها عدد هائل من الحرفيين والحدادين    
، حيث اشتهرت )2(ائعوالخياطين والطحانين والدباغين وغيرها من الحرف والصن

والكتانية والحريرية تاهرت بصناعة المنسوجات على اختالف أنواعها الصوفية 
  .)3(المزارع خامات الصوف والكتان من المراعي ولتوفر 

كما قصد العاصمة الرستمية العديد من األجناس وذلك ما ذكره ابن    
األقطار... ليس أحد ينزل بهم الصغير:"الوفود والرفاق من كل األمطار وأقاصي 

باء إال استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم... حتى ال ترى دارا إال قيل غرمن ال
    .)4(هذه لفالن الكوفي وهذه لفالن البصري وهذه لفالن القروي..."

  * صناعة اآلالت الزراعية وصناعة الجلود :
انت متصلة بالزراعة ومن أهم الصناعات التي عرفتها الدولة الرستمية ك       

حيث كانت صناعة وسائل الزراعة متقدمة وهي تتمثل في صناعة المحاريث 
  .)5(والمنجل والنفوس وغيرها من اآلالت الزراعية البسيطة

_________________  
  .232عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .163- 162) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص2(
  .232عيسى الحريري، المرجع السابق، ص ) ـ3(
  .32، المصدر السابق، صابن الصغير ) ـ4(
 .165) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص5(
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وتوجد أيضا من بين الصناعات المرتبطة بالماشية وتوفرها هي صناعة الجلود   

أو الدباغة واشتهرت بهذه الصناعة زويلة في الجهة الشرقية وكانت هذه 
الصناعة ضرورية تحويلية حيث تعتمد بشكل خاص على جلود الماشية حيث 

 أو جسرو يحول الجلد إلى قطعة صالحة لصناعة ما يحتاج إليه من نعال أو
أغطية وكذلك أدوات حفظ المواد السائلة واللبن والماء والسمن كما كان يضع من 

عبد الرحمان بن رستم كان يجلس أخبرنا ابن الصغير أن  الجلد األفرشة وهذا ما
  .)1(على حصير فوقه جلد"

  * صناعة النسيج: 
 )2(ونشطت أيضا في عهدهم الصناعة اليدوية ومن بينها صناعة النسيج    

،متوفرة بشكل كبير حيث أن )3(وكانت المادة األولية من صوف وكتان وحرير
المنطقة كانت منتجة لهذه المادة وكانت هذه الصناعة تنتج أنواعا من المالبس 

أفرشة مختلفة   التي تقوم المرأة الرستمية بتحويلها من مادها الخام إلى مالبس و
   كل كبير بصناعة الصوف.حيث كانت تهتم بش

وتفننت المرأة الرستمية في صناعة المنسوجات المتعددة األلوان وكان اليهود    
  هم الذين يتولون صناعة األصباغ . 

  
_________________  

  .167إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .95عمار عمورة، المرجع السابق، ص ) ـ2(
  .206محمود إسماعيل، الخوارج، ص) ـ 3(
  .32الصغير، المصدر السابق، ص) ـ ابن 4(
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وتفننت المرأة الرستمية في صناعة المنسوجات المتعددة األلوان وكان اليهود    
هم الذين يتولون صناعة األصباغ، وللقيام بهذا النشاط الصناعي النسيجي أو 

إنه بال شك يعتمد على أدوات خاصة مثل المناسج والمغازل واألنوال الغزالي ف
  .)1(التي  كان الحرفيون يتفننون في صنعها

  * صناعة الخشب:
معروفة بثرواتها الغابية حيث أنها بنيت في وسط غابة كثيفة إن تيهرت    

األشجار، وهذا ما يجعلها تملك المادة األولية، حيث كانت تصنع به مختلف 
فنجد التجارة أين يقومون بصناعة الصناديق  اآلالت المستعملة في تلك الفترة.

الخشبية واألسرة والخزائن البسيطة واألبواب و غيرها، كما استعمل الخشب في 
وهذا يعني توفر مادة  غضةكما أن المنطقة  .)2(بناء البيوت والقصور بشكل كبير

بني المدن إال على الماء والكأل التي هي مادة الوقود، حتى قيل:"ال تالحطب 
والمحتطب"حيث قيل:"أحسن موضوعات المدن أن تجمع المدينة خمسة أشياء 
وهي النهر الجاري و المحرث الطيب والمحطب القريب واألسوار الحصينة 

   .)3(والسلطان إذ به صالح حاله
_________________  

  .168) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص1(
  .169، صنفسه) ـ  المرجع 2(
  .345ص جودت عبد الكريم، األوضاع االقتصادية واالجتماعية،) ـ 3(
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ومن أبرز الصناعات الخشبية بالدولة الرستمية صناعة السفن أو القوارب التي    
  .)1(تستعمل للمالحة البحرية والنهرية

  صناعة التعدين : *  
إن الدولة الرستمية كانت تفتقر في هذا المجال للمعادن إال أن هذا ال يمنع من    

استيراد الدولة لبعض المواد المعدنية األولية كالذهب والفضة التي استعملت 
وعرفت هذه الصناعة نوعا من التقدم وذلك  ،)2(كعمله للتعامل النقدي وحليا للزينة
  .)3(من خالل استعمال زئبق األندلسباستعمال تقنيات لمعالجة المعادن 

كما تعددت المناجم التي أمدت الصناع بحاجاتهم ولوازم صناعتهم ففي جبل    
أرزوا توفر معدن الحديد والزئبق وخشب العطور،كما يوفر معدن الحديد أيضا 

ومما يدل على ازدهار العاصمة بتيهرت في عصر بني  بالقرب من وهران،
  . )4(المعادن في حركة البناء والتعميررستم مدى استخدام هذه 

وكان هناك حدادين يعملون على صناعة مختلف األسلحة البسيطة كالسهام    
   .)5(والسيوف والخنازير والدروع وغيرها من األدوات المستعملة

   
_________________  

  .61،62،70البكري، المصدر السابق، ص ) ـ 1(
  .493السابق، ص العزيز، المرجع عبد ) ـ  2(
  .470إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ 3(
  .232عيسى الحريري، المرجع السابق، ص ) ـ4(
  .470إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ5(
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  * صناعة الفخار والخزف :
تقدمت صناعة األواني الفخارية والخزف ،وخاصة ما كان يستعمل من هذه     

األواني لغرس األزهار ومواقد الجمر التي كانت تستخدم للتدفئة واشتهرت 
تيهرت بأفرانها ومعاملها لصناعة الفخار وذلك من خالل ما اكتشفه الباحثات 

D.lamarre , G.Marcais   رت نتائجها ونش م1941في تيهرت في سبتمبر
والكؤوس  فقد اكتشفا قطع فخارية متنوعة كالقلل والصحون،، )1(م1946سنة

ومن  وغيرها من األواني،وغطاء برادة، كما عثرا على مصابيح طويلة المصب 
خالل ما اكتشفه الباحثان توصال إلى أن نوعية الخزف كانت بسيطة مقارنة 

ام الحرفيين بالتزيين أو وهذا راجع إلى عدم اهتم بخزف القيروان أو فاس،
   .)2(التنميق كما أنهم لم تكن لهم خبرة في الزخرفة

كما كانت هناك قنوات إليصال المياه مصنوعة بالفخار وعدم تركها مكشوفة    
وتوفر المادة رغم صعوبة المنطقة و وعرتها، وبما أن كان هناك أفران الفخار 

  اه.األولية سهل لهم صناعة القنوات الناقلة للمي
  

_________________  
  .233عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 1(
   .470إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 2(
 
 
 
 
 
 
 
 



- 152 - 
 

  األوضاع االقتصادية في الجزائر الرستمية                        الفصل الثالث
  

  معاصر الزيتون : –* صناعة زراعية تحويلية 
راجعا إلى وجود هذه الشجرة إن وجود هذه الصناعة في الدولة الرستمية     

المغرب، فكان لزاما على تحويل هذه المادة الخام إلى المتوفرة بشكل كبير في 
مادة مصنعة مستقلة في عدة مجاالت ومن بين هذه المناطق التي كانت بها هذه 

.وكان )1(عشر ألف زيتونة المادة األولية هو جبل نفوسة حيث كانت بها اثني
  هذه المعاصر من العبيد القادمين من السودان.معظم العمال في 
  ين:ح* صناعة الطوا

ين وأقاموها على األنهار التي تشق حكما عرف الرستميون صناعة الطوا    
عاصمتهم تاهرت مستفيدين من قوة تدفق المياه إلدارتها وتحريكها، وجلبوا 

  . )2(مجانة بإفريقية ين منححجارة هذه الطوا
وكان بتيهرت باب يعرف باسم باب المطاحن وكان يقوم بصناعتها    

متخصصون في حرفتها وكان يشتغل بمطاحن القمح العبيد، وكانت هذه المطاحن 
   .)3(الدولة الرستميةبشكل كبير في 

ومن خالل ما تطرقنا إليه في مجال الصناعة يظهر لنا أنها كانت مرتبطة    
بالزراعة والماشية بالدرجة األولى وحققت بفعلها متطلبات السكان في العديد من 
الجوانب ونظر لعدم لدم حصولنا على المصادر التي تطرقت لهذا المجال إال أنه 

    يظهر أن هناك ازدهار في المجال الصناعي .
_________________  

  .165البكري، المصدر السابق، ص) ـ 1(
  .232) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق، ص2(
  .166) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص3(
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  :التجارة بنوعيهاـ  3

الدولة الرستمية في الداخل والخارج فأصبحت لها لقد اتسعت التجارة في      
مبادالت تجارية مع السودان واألندلس والمغرب األقصى وتونس ومصر بالد 

. وفي تلك الفترة نشطت التجارة بشكل ملفت لالنتباه حيث )1(الشام وبغداد واليمن
أشار ابن الصغير إلى أن تيهرت أصبحت قبلة للتجار من كل أقطار العالم 

فقال:"...فأقاموا على ذلك سنين أو أقل من  المي في مدة وجيزة من الزمن،اإلس
   .)2(ذلك أو أكثر والعمارة زائدة والناس والتجارة من كل األقطار تاجرون"

المجال حيث لم تعق  هذا وقام كذلك الرستميون بدور بارز ومتفوق في   
ومما  )3(حركة التجارةالخالفات السياسية والمذهبية بين الرستميين وجيرانهم 

   جعل الدولة تحتل مكانة هامة من الناحية التجارية يعود إلى عدة عوامل أهمها:
القوافل القادمة إليها  التقاءالموقع الذي يربط تيهرت على طريقين فهي نقطة  -

  .)4(من كل بالد العالم العربي
بصفة  من الرخاء بصفة خاصة والدولة الرستميةكما شهدت تيهرت فترة  -

عامة مما جعل توافد العديد من األثرياء نتيجة لالستقرار السياسي الذي عمل 
  على بسطه األئمة الرستميون.

_________________  
-ق.م814إلى خروج الفرنسيين ( الفينيقيينصالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر من عهد ) ـ 1(

      .57ص م،2003 والتوزيع، دار العلوم للنشر م)عنابة،1962
  .37-36) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص2(
  .233) ـ عيسى الحريري ، المرجع السابق، ص3(
  . 94لخضر سيفر، المرجع السابق،  ص) ـ 4(
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 العدل والمساواة بين الرعيةسياسة التسامح الديني بين أفراد المجتمع وكذا   -

العوامل ساعدت لجوار مع الدول المجاورة وكل هذه وكذلك إتباع سياسة حسن ا
  .)1(في جو مالئم على ممارسة التجارة 

  أ ـ التجارة الداخلية : 

  * ـ األسواق والبضائع:    
لكثير من الرعايا بمختلف  نشطت التجارة الداخلية وكانت فيها مشاركة        

مللهم ونحلهم سواء كانوا أفراد مثل أبو محمد الصيرفي وابن الواسطي، كما 
كانت هناك أسواق خاصة مثل امتالك أحد أثرياء البلد،ابن وردة مقدم العجم يملك 

 )2(سوق بأكملها وأطلق عليه اسمه.أو كجماعات مثل النفوسيين والعرب والفرس
رة بمختلف البضائع إال أنه حيث يذكر البكري عن الوراق أن بها أسواقا عام

تحولت بعض األسواق في الدولة الرستمية إلى مدن بارزة لذلك نجدها تعرف 
وبما أن التجارة كانت من أهم  باألسواق كمدينة سوق إبراهيم أو مدينة كرام.

كما كانت تسري النشاطات االقتصادية، جعل تلك المدن تتحول إلى أسواق، 
 .)3(لها ينمع بشكل دائم دون تحديد يوم

  
  

_________________  
  .69عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .175إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 2(
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ومما زاد حيوية هذا النشاط التجاري الداخلي هو توافد عدد كبير من الذين     

استقروا بها حيث يقول ابن الصغير:"ليس أحد ينزل بهم من الغرباء إال استوطن 
معهم وابنتي بين أظهرهم..." فانتقل إليها مختلف الجهات من تجار وأصحاب 

رنا سابقا أن الظروف المال من العراق ومصر وإفريقية والمغرب، وكما ذك
  المالئمة هي التي جعلت هذا النشاط يلقي رواجه بشكل واسع وكبير.

البضائع التي كانت تتبادل بين المدن وأسواقها في الدولة الرستمية ومن أبرز 
ويقوم بهذا الدور الرعاة والبدو بضائع الشمال ببضائع الجنوب والعكس صحيح 

  .)1(القبائل البربر البتريةمن قبائل مزاتة وسدراتة وغيرها من 
وكان يستبدل البدو بصناعتهم من الغنم والصوف والجلود والشحم والسمن 

ببضائع العاصمة أو التل وتتمثل احات واأللباب المجففة والتمور من أسواق الو
أساسا في الجنوب من قمح وشعير إضافة إلى بعض الضروريات كالملح والسكر 

الفواكه إضافة إلى األلبسة و األفرشة واألواني  والزيت وغيرها والعسل وبعض
وتتبادل بتلك مع السلع المجلوبة من المدن المجاورة التي تتمثل في البتر والرقيق 

  .)2(والجلود
_________________  

  .  177المرجع السابق، ص ،؛ إبراهيم بحاز94لخضر سيفر، المرجع السابق، ص ) ـ 1(
  .110رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص ؛69المرجع السابق، صعبد الحميد حاجيات، ) ـ 2(
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كانت فترة النشاط التجاري تختلف من فصل إلى فصل فكان الرعاة في  و     
ما يزيد من حيوية األسواق فصول معينة يقبلون على التجارة بشكل كبير وذلك 

  .)1(وبمجرد حلول فصل الشتاء تعود تلك القبائل إلى أوطانها
  عرفت األسواق بتيهرت االختصاص في البضائع فهناك سوق النحاس     

  .)2(الصباغة وسوق األقمشة وغيرهاوسوق  سوق األسلحة،
  * ـ المكاييل والنقود:

  المكاييل (الموازين): -  
لقد أمدنا البكري بمعلومات عن مكاييل وموازين تاهرت فيذكر لنا المد الذي     

أما قنطار  ونصف قرطبية،يكتالون به القمح وغيره من الحبوب خمسة أقفزة 
الزيت فهو عندهم قنطران غير ثلث بالوزن العادي، أما رطل اللحم فهو بمثابة 

   .)3(خمسة أرطال بالمقارنة مع مكاييل قرطبة
أساسي فإنها بخسة الثمن ال   لوفرة المواد األولية والتي تستعمل بشكل اونظر   

تحتاج إلى مكيال وبالعكس بالنسبة للمواد الغذائية التي تستورد من المشرق 
كما يذكر لنا البكري  كالفلفل والبهارات والملح وغيرها فإنها تحتاج إلى مكيال.

  . )4(عن مكاييل تنس
_________________  

  .  25) ـ إحسان عباس، المجلة السابقة، ص1(
  .283، ص3علي دبوز، المرجع السابق، ج) ـ 2(
- 179إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ؛339) ـ عبد الحميد حسين حمودة، المرجع السابق، ص3(

180.  
ها مرفأ واتخذو) ـ تنس:هي المدينة البحرية التي أسسها جماعة من األندلسيين في العهد الرستمي 4(

  .180أنظر: إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص النطالق سفنهم التجارية.
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والقادوس  الذي كان يعرف باسم الصفحة وهي ثمانية وأربعون قدوسا      
  .  ثالث أمداد بمد النبي صلى اهللا عليه وسلم

ونظرا لكثرة الماشية فكانت اللحوم متوفرة بشكل كبير كما قال عن ذلك 
حيث كان الرطل يساوي يوزن بسبع وستين  اليعقوبي:"هو بلد زرع وضرع".

والعشرين  االثنينأوقية في حين أن رطل سائر األشياء األخرى ال تتعدى 
القيروان وهو اثنان و ثالثون قفيز أيضا ومن المكاييل التي استعملت ، )1(أوقية

   .)2(ثمنا و الثمن لستة أمداد بمد النبي صلى اهللا عليه وسلم 
إن المكاييل والموازين كانت تختلف من منطقة إلى أخرى وذلك باختالف الكم    

لك حسب نوعية والعدد وكانت للتجار حرية في تحديد المكيال المناسب لسلعهم وذ
  المادة وتوفرها.

  *  النقود (العملة):
وطبيعة الحال فإن المبادالت التجارية تستلزم التعامل بالنقود التي كانت     

  .) 3(بمثابة السفير الذي يحمل الشعار السياسي للدولة
التي يتعاملون بها وأنهم هم تهم كسوحسب بعض المراجع أنه كان للرستميين    

   .)4(كهاسبالذين قاموا 
_________________  

  .  180إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ1(
  .235عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 2(
  .70ص، المرجع السابق، حاجيات) ـ عبد الحميد 3(
   .235) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق، ص4(
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ولكن لحد اآلن لم يتم العثور على أي نقد يؤكد ضرب الدولة الرستمية     
ويذكر لنا ابن الصغير أن الدينار والدرهم كانت العملتان الرئيسيتان في  )1(كةسلل

الدولة الرستمية، يروي أن أفلح بن عبد الوهاب ضرب دنانير ودراهم للتعامل 
  بها.

كما تحدث عن ذلك المقديسي عن التعامل بهاتين العملتين في المغرب و وصلت 
  ل له نصف يسمونة القيراطحتى دمشق، وأنها مدورة الكتابة وأن الدرهم"را

  .)2(وربع ثمن ونصف ثمن يسمونه الخرنوبة"
في  لقد ضرب الرستميون الذهب عملة حيث يقول أبو اليقظان في هذا الشأن:  

  :قصيدته ذكرى اإلمامة اإلباضية بالمغرب
       رأينا لها قطعة تأثر  **                     وكم ضربوا ذهبا سكة         

عض المؤرخين ينفون وجود عملة باسم الدولة الرستمية كمحمود غير أن ب
إسماعيل ومما ال شك فيه أن الرستميين قد ضربوا سكة خاصة بهم على غرار 
اإلمارات المجاورة لها مثل األغالبة ودولة بني مدرار وبما أن اإلباضية قد 

في  اإلباضية األولىضربوا سكتهم في عهد أبي الخطاب عندما أسس الدولة 
  .)4(م757-هـ140طرابلس سنة

_________________  
  .70عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .  235عيسى الحريري، المرجع السابق، ص ) ـ2(
  .182إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ3(
هـ، وفلس 141سنة) ـ يوجد ضمن مجموعة نقود إفريقية عربية بتونس دينار ألبي الخطاب يعود إلى 4(

هـ، أنظر: صالح بن فرية، المسكوكات المغربية منذ الفتح 142لعبد الرحمان بن رستم يعود إلى سنة 
  .132-130م، ص1986 ،اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حماد، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب

  



- 159 - 
 

  الرستمية          األوضاع االقتصادية في الجزائر            الفصل الثالث
  

وعليه فإنه من غير المعقول أن تستغني الدولة الرستمية القوية اقتصاديا والتي    
قامت في األصل تجمع شتات اإلباضية بعد سقوط دولة أبي الخطاب من سك 

  .)1(عملة تحمل شعارها السياسي
وكانت هذه النقود عبارة عن فلوس من النحاس مكتوب على وجه    

سنة اثنين وأربعين ومائة" منها:"ضرب هذا الفلس بإفريقيا" وعلى الوجه اآلخر"
هـ، بالقضاء على ثورة أبي الخطاب من 144واستمرت هذه النقود حتى سنة

النقود إضافة إلى ذلك كانت  ،طرف القائد العباسي محمد بن األشعث الخزاعي
  الذهبية والفضية نتيجة لما كانت تسترده للدولة الرستمية من السودان.

عرفت أيضا عملة بجزيرة جربة بالمندوس والحندس ألن المبادالت لم تكن    
بالذهب وربما يعود ذلك لعدم انتشارها بينهم ويقول الوسياني بأن هذه العملية 

عملة الحندوس كانت عملة فضية الدراهم ال غير وتعتبر عند الجربيين بمثابة 
  .)2(ونحاسية وذلك لتقارب اللفظين بعضهما

  
  

_________________  
  .70) ـ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص1(
  .187) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص2(
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  :التجارة الخارجية مع المغرب والمشرق العربيينب ـ 

إن الموقع المتميز لتيهرت جعلها نقطة وصل وملتقى القوافل التجارية القادمة     
من مختلف اآلفاق فهي ال تقل أهمية أو شهرة عن المدن التجارية المغربية 

   .)1(فهي تتوسط بالد المغرب العربي  الكبرى،
لقد ارتبطت تيهرت بشبكة واسعة من الطرق التي تربطها بالقيروان شرق     

وبفاس عاصمة األدارسة غربا وسجلماسة عاصمة بني مدرار جنوبا، كما 
ارتبطت تيهرت باألندلس بحريا عن طريق ميناء تنس ومستغانم وبالمشرق 

، أما العربي واألوسط عن طريق أربعة مسالك اثنين منها من العاصمة تيهرت
  .)2(االثنين اآلخرين فينطلقان من جبل نفوسة مشرق الدولة

  المسالك التجارية بين تيهرت ودول المغرب والمشرق العربي: -1
  * المسلك األول: بين تاهرت والقيروان: 

إن أهم مركز تجاري في المغرب العربي هي عاصمة األغالبة بالقيروان     
حيث تقدر المسافة بينها وبين تيهرت بستة وثالثين مرحلة مرورا بسطيف 
وحسب المقديسي يذكر مسلكا آخر يربط تيهرت بالقيروان وهي قسيطلة إحدى 

د مسلكا مدن بالد الجريد وتحددت بخمسة وعشرون يوما أو مرحلة، كما يوج
ثالثا اشتهر في القرن الرابع الهجري  يربط العاصمة الرستمية بالقيروان وهو 
من تيهرت إلى أثير إلى المسيلة ثم إلى مجانة فالقيروان ويعتبر هذا المسلك 

  أقصر طريق حيث يحدد بأربع عشرة
  .)3( يوما 

_______________  
  .194إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية، ص –)1(
  .340بد الحميد حسين حمودة، المرجع السابق، صع - )2(
  .117جودت عبد الكريم، العالقات، ص - )3(
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  *المسلك الثاني: بين تيهرت و فاس:

إن الطريق الذي يربط بين تيهرت وعاصمة األدارسة فإنه يقدر بخمس     
وعشرين يوما إلى تلمسان ومن هذه مدينة فاس أربع وعشرون ليلة ومنه فإن 

  المسافة تقدر بحوالي  خمسين يوما. 
  

  *المسلك الثالث: بين تاهرت وسجلماسة:
تبعد ثالث إن الطريق إلى العاصمة الصفرية مرورا بمدينة أوزكا وهي     

مراحل بين تيهرت ومن أوزكا مغربا نحو سجلماسة بسبع مراحل فالمسافة 
  اإلجمالية تقدر بعشرة أيام.

إن هذه المسالك تربط العواصم المغربية ببعضها البعض جعل من العاصمة     
تيهرت تستفيد من القوافل التجارية العابرة من القيروان نحو فاس أو العكس 

محطة للتجار، حيث أنه كان بها باب يعرف بباب المنازل  فبذلك كانت تيهرت
  . )1(ينزل به المسافرين

  *المسلك الرابع: بين تاهرت واألندلس:
إن انتقال التجار من تيهرت إلى األندلس أو العكس فيتم ذلك عن طريق       

البحر حيث كانت تيهرت تتوفر على ميناء كبير ذو أهمية في التجارة الخارجية 
ميناء تنس الذي كانت تعبر منه سفن متجهة إلى األندلس عبر البحر وصوال وهو 

  .)2(بمدينة تدمير. وكانت المسافة بين هذا الميناء و تيهرت تقدر بأربعة أيام
  

________________                  
  .  66ص ، المصدر السابق،البكري –)1(
  .199)ـ إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية، ص2(
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 .)1(ويوجد أيضا ميناء آخر يربط بين تيهرت واألندلس وهو مرسى فروخ    

الذي لعب دورا  .)2(ويوجد مرسى ثالث بنوه األندلسيون، وهو مرسى وهران
بارزا في ربط المغرب باألندلس مما جعل أولئك األندلسيين يسعون إلى تعمير 
المنطقة وبناءها واالستقرار بها.ومما جعلهم يشيدون هذه المدن نظرا للمكانة 

  .)3(الهامة للتجارة التي عرفتها في المغرب والدولة األموية في األندلس 
  
  
  
  
  
  
  

________________                  
مرسى فروخ: هو الميناء الوحيد والرئيسي الذي ينفذ منه بنو رستم للبحر ويقع في منطقة وهران  - )1(

عبد العزيز  انظر: عاصمة الغرب الجزائري ما بين مدينتي مستغانم و أرزيو وسمي حاليا مرسى الدجاج.
الشركة الوطنية للنشر ، الجزائر المغرب،فياللي، العالقات السياسية بين الدول األموية في األندلس ودول 

  .100م، ص1982 والتوزيع،
هما محمد بن أبي عون ومحمد  أقامها اثنان من رجال الدولة األموية، Oranوهران: مدينة وهران  - )2(

م، أقاموا فيها الدعوة لبني أمية في األندلس حتى ظهرت الفواطم 902هـ/290بن عبدون وجماعتهما سنة 
وقد سيطرت هذه الجاليات األندلسية على كثير من المدن الساحلية مثل مدينة بونة(عنابة)  في إفريقية،

  101ص وبجاية ومرسى فروخ، انظر: عبد العزيز فياللي، المرجع السابق،
  . 102- 101المرجع نفسه، ص –)3(
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  *المسلك الخامس:بين الدولة الرستمية والمشرق العربي.

  
إن اتصال الدولة الرستمية بدول المشرق العربي فيكون ابتداء من الحدود  

الشرقية للدولة، فالقوافل التجارية التي تأتي من بغداد أو البصرة أو غيرها إلى 
وحلب بالد المغرب تمر باألنبار وهيت والرقة وجران والرها وتل وموزن 

ودمشق، وطبرية والرملة والفسطاط واإلسكندرية ومنها إلى برقة فحدود الدولة 
  .)1(الرستمية

إن هذه المسالك التي كانت تربط الدولة الرستمية بغيرها من الدول في     
المغرب والمشرق واألندلس كانت بمثابة الشرايين الحية للمبادالت التجارية 

  لمختلف السلع.
المبادالت التجارية بين تيهرت والدول المجاورة ( الصادرات  – 2

  والواردات):
كانت الحركة التجارية في الدولة الرستمية نشيطة وأن التبادل التجاري كان     

ضخما وكانت بضائع تيهرت المتنوعة تتجه نحو مختلف األفاق وبضائع المغرب 
   .)2(والمشرق تفد بانتظام إلى أسواق البالد

  
  
  
  
  
  

________________                  
  .207ص محمود إسماعيل، المرجع السابق،؛ 193ص الدولة الرستمية، )ـ إبراهيم بحاز،1(
  .391ص عبد الحميد حسين حمودة، المرجع السابق، –)2(
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تتمثل أساسا في الحبوب والماشية فاألغنام كانت وكانت بضائع الدولة الرستمية 
  .)1(تجلب منها:"إلى بالد المغرب وبالد األندلس لرخصها وطيب لحومها"

  التجارة بين تيهرت وافريقية:-
رغم أن األغالبة حرصوا كل الحرص على مقاطعة الرستميين تجاريا وثقافيا     

ارية التي كانت تسير بصفة إال أن هناك ما يشير إلى وجود بعض العالقات التج
  .)2(طبيعية

وكانت تتوفر مدينة قمودة على أشجار الزيتون والتين واللوز وكذلك الخضر     
والفواكه كما تم استخراج المعادن مثل الفضة والحديد والكحل والرصاص وعليه 
تقدمت صناعات اآلالت الحديدية وهذا ما جعلها تلعب دورا كبيرا في انعكاس 

لتجارية لبالد المغرب وخاصة تيهرت التي ساهمت بتجارتها في تنشيط الحركة ا
  .)3(الحركة التجارية وازدهارها

  
  التجارة بين تيهرت و فاس:- 

تمثل دولة األدارسة الجار الغربي للدولة الرستمية إذ كلتا الدولتين اشتهرتا      
نت بسلع مشرقية باإلنتاج الزراعي والحيواني،فمن الطبيعي أن معظم تجارتهما كا

أو بسلع محلية تشتهر بها منطقة  بسبب الفارق الحضاري بينهما وبين بغداد،
  .)4(أخرى
     

  
________________                  

  . 198ص إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية، - )1(
  .  200عيسى الحريري، المرجع السابق، ص  –)2(
  116)ـ جودت عبد الكريم، العالقات ، ص3(
  .109ص  المرجع نفسه، –)4(

  



- 165 - 
 

 األوضاع االقتصادية في الجزائر الرستمية             الفصل الثالث

وبهذا فمن الممكن أن تاهرت استوردت الخز السوسي الذي اشتهر به      
المغرب األقصى، كما أشار بذلك ابن حوقل إلى وجود قصب السكر في بالد 

ماسة، كما كان يصدر إليها إلى تيهرت  السوس األقصى وكانت تنقل عبر ميناء 
  القطن وكذا النحاس والرصاص بحكم أن تيهرت تفتقر إلى المعادن.

  سجلماسة: التجارة بين تيهرت و-

قامت إلى جنوب الغربي لحدود الدولة الرستمية بدولة بني مدرار في     
قامت دولة تلك الدولة التي ترتبط مع الرستميين بأوثق الروابط وقد  )1(سجلماسة 

  . )2(م) على أساس المذهب الصفري707هـ ـ 140سجلماسة سنة (

إن العالقات التجارية كانت نشيطة إلى درجة كبيرة بين الدولتين وكانت لها      
قدرات اقتصادية جعلت منها قطبا تجاريا حيث وصفها المقديسي بأنها: " كثيرة 

وكذلك  )3(التمور واألعناب و الزبيب والفواكه و الحبوب والرمان و الخيرات 
ن و النخيل، فكان عندهم التمر بحكم موقعها على نهر كبير زرعوا عليها البساتي

الرستمية تغدو  ستة عشر صنفا، و من بين المنتجات التي كانت القوافل التجارية
التجارات  ذاهبة أبية تعبر سجلماسة أو تستقر فيها. تحمل من سجلماسة أنواع

  والمنتجات إلى الدولة الرستمية
________________                 

م محتلة من طرف البربر الصفرية المعارضة  808سجلماسة: التي تقع جنوب غرب تلمسان في سنة  –)1(
للفرقة األخرى للخوارج وهم اإلباضية، فأبو القاسم بن سمكو وهو الذي أسس مملكة بني مدرار التي أخذت 

  .ا الجغرافية كانت محددة أن رقعهاسم ألمير الرابع مدار بن اليسع، هذه المملكة استمرت أكثر من قرنين إال
التحوالت العالمية، مركز الدراسات الوحدة  ،عبد الحميد براهمي، المغرب العربي في مفترق الطرق :انظر 

  .36، ص 1م، ط1996العربية 
  .109)ـ جودت عبد الكريم، العالقات، ص2(
  .208عيسى الحريري، المرجع السابق، ص –)3(
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و منها: الكمون والكر وياء والحناء كما تنتقل هذه القوافل األرز المصنوعة في 
سجلماسة الذي كان فائق الجودة و يحمل أيضا منها ثمار شجر التاكوت الذي 

  يستخدم في دبغ الجلد الغدامسي في غدامس .
وكانت أهم السلع التي تسعى لها هذه القوافل هي الذهب الذي كانت تحمله من   

  .     )1(غانة وتجنى من ورائه ثراء كبير كما له أثر في ازدهار الدولة الرستمية
وبذلك تحولت سجلماسة إلى مركز كبير من مراكز اإلباضية حيث كان بها إقليم 

التي كانت بمثابة الطريق الذي يعبر الصحراء إلى افريقية  )2(تافياللت 
  .)3(المدرارية

  ـ التجارة بين تاهرت والسودان :    
في مجملها عالقات تجارية حيث  )4( كانت العالقات الرستمية ببالد السودان    

كانت الدولة الرستمية تسيطر على معظم منافذ الطرق المؤدية إلى السودان. وقد 
  الرستميون عددا من القواعد التي تقع على طرق التجارة مع بالد السودان امتلك 

  
  
  
  

________________                  
  .209) ـ المرجع نفسه، ص1(
تاريخ  هي واحة كبيرة تقع جنوبي منابع نهر الملوية.انظر: حمدي عبد المنعم حسين، تافيالت: –)2(

  .380ص ،م2007 ،الجامعيةوحضارة المغرب واألندلس، دار المعرفة 
  .380)ـ المرجع نفسه، ص3(
البراري بالد السودان : بالد كبيرة و أرض واسعة ينتهي شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى  –)4(
شرقها إلى الحبشة وغربها إلى البحر المحيط، وهذه البالد تتجه جغرافيا نحو المغرب لصعوبة اتصالها و

  .233ص ،جودت عبد الكريم، العالقات :انظر .بأية منطقة أخرى مجاورة 
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كان كثيرا يقول  وأول هذه القواعد الصحراوية في الدولة الرستمية كانت    
  عنها:ابن سعيد:"والسفر منها ورجالن في الصحراء إلى بالد السودان كثيرا". 

حيث كانت ورجالن من القواعد التجارية المهمة للدولة الرستمية و هي      
أكبر سوق تجارية في الصحراء يقول الباروني في هذا الشأن:"وكان أكثر 

  .)2(المسافرين لتجارة السودان في ذلك العهد من أهل مدينة و رجالن و هوارة"
ق ويمتد إلى الجريد بمدينة أما القاعدة الثانية فهي غدامس حيث يقع إلى الشر    

، وكانت أهم المنتجات التي تحملها القوافل الرستمية )3(غدامس ثم قلب الصحراء
إلى بالد السودان تتمثل أساسا في المنسوجات الصوفية والقطنية والكتانية 

واألحجار  فوالعمائم والمآزر وأواني الزجاج كحرز الزجاج األزرق و األصدا
  .)4(دنيوالخزف بالبريق المع

  
  
  
  
  

________________                  
) ـ ورجالن: مدينة ورجالن هي ورقلة الحالية العاصمة الرستمية الثانية تقع في جنوب القطر الجزائري 1(

كلم جنوبا و إليها ينسب المؤرخ اإلباضي أبو زكريا الورجالني .  500و تبعد عن مدينة قسنطينة بنحو 
  .103عبد العزيز فياللي، المرجع  السابق ، ص :انظر

  .97) ـ محمد الطمار ، المرجع السابق ، ص2(
  .103) ـ عبد العزيز فياللي ، المرجع السابق ، ص3(
) ـ السيد عبد العزيز سالم، المغرب الكبير، العصر اإلسالمي، بيروت لبنان، دار النهضة العربية 4(

  .573صم، 1981
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وكان يعتبر الملح أهم هذه السلع إذ يتعامل به أهل السودان كقطع العملة وذلك 
  .)1(لندرته عندهم فيبيعونه بأسعار مرتفعة للغاية

وكانت هذه القوافل تحمل النحاس األحمر والملون ومنتجاته من األساور     
الحديد المصنوعة والفخار ونوع األفاوية والعطر  آالت والخواتم والحلق وأيضا

  .)2(المأخوذة من خشب الصنوبر
من السودان بالذهب الخام والعاج وريش  وكانت هذه القوافل تعود محملة    

.وقد تخصص أهل ورجالن في قيادة هذه القوافل )3(انات النعام وجلود الحيو
  .)4(ذوي الخبرة بالطرق الصحراوية في بالد السودان اإلدالءالتجارية فكان منهم 

وأشهر مماليك السودان التي كانت لها عالقة وثيقة بالدولة الرستمية مملكة     
معها آثار شعوبها التي تقع في شرق نيل غانا. وكانت هذه السلع تحمل  .)5(كوكو

والطرق التي كانت تسلكها التجارة بهذه السلع غذت بطبيعة الحال طرق تبادل 
حضاري وتفاعل ثقافي، والمحطات التي قامت على هذه الطرق كالهقار 
و(تينبوكتو)، وأصبحت مدن مهمة من حيث االزدهار التجاري فحسب بل من 

  .)6(الحضاري قححيث التالقي والتال
________________                  

عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة، مجموعة سير الوسياني، دراسة وتحقيق الجزء األول(ضبط  –) 1(
  .73،ص)م2006- 2005هـ/1427-1426 (ومقارنة) أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي

  .210ص عيسى الحريري، المرجع السابق، –) 2(
  .97محمد الطمار، المرجع السابق، ص –) 3(
  .211عيسى الحريري، المرجع السابق، ص –) 4(
كوكو:إحدى المماليك الخمسة التي تكونت منها مملكة مالي والمعروف أن مملكة مالي تتكون على  –) 5(

 الترتيب من الشرق بالد تكرور وثم كوكو فمالي فصوصو فغانة وكل مملكة من الممالك الخمسة مستقلة
  .211ص، المرجع نفسه :بذاتها عن األخرى. أنظر

  .97طمار، المرجع السابق ، صال) ـ محمد 6(
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وقد ظهرت معالم هذه العالقات في عهد اإلمام أفلح بن عبد الوهاب الذي     
تبعد عن تاهرت بمسافة ثالثة أشهر سير  أرسل سفارة إلى ملك كوكو التي كانت 

تقريبا. وقام بهذه السفارة محمد بن عرفة. وقد أعجب ملك كوكو بعظمة هذا 
السفير الرستمي الذي جاءه يحمل هدايا أفلح بن عبد الوهاب وكانت هذه الهدايا 
نفيسة جدا بهدف توثيق الصداقة بينهم ويشكره على ما يجد تجار دولته من حسن 

وإقبال في بلده وفيما يخص هذه العالقة قال بن الصغير"وكان بالبلد  املةفي المع
رجل يعرف بمحمد بن عرفة كان وسيما جميال جوادا سمحا وقان وفد على ملك 
السودان ملك كوكو"هدية من أفلح بن عبد الوهاب فأعجب ملك السودان مما رآه 

  .)1(من هيبته وجماله إذ ركب الخيل بين يديه
ما كان يرافق القوافل التجارية عدد من المسلمين الذين خلطوا أهل  وكثير    

  . )2(البالد وتركوا فيهم آثار بعيدة المدى
  
  

  
________________                  

  .212ص ،عيسى الحريري، المرجع السابق)ـ 1(
  .232ص  ، إبراهيم بحاز، المرجع السابق)ـ 2(
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    ـ التجارة بين تيهرت ومصر:
لقد كانت مصر المعاصرة للدولة الرستمية تلعب دور الوسيط في التجارة بين     

الشرق والغرب وأصبحت تمثل مخزنا لمختلف البضائع الشرقية والغربية، وقد 
حتمت طبيعة االمتداد الجغرافي لحدود الدولة الرستمية إلى طرابلس أن تكون 

اإلسالمي وخاصة القوافل التي مصر منفذ للقوافل الرستمية المتجهة إلى المشرق 
  . )1(تحمل الحجيج و الرحالة و العلماء و التجار

    ـ التجارة بين تيهرت و األندلس:
استمرت العالقات التجارية بين بالد المغرب اإلسالمي واألندلس وشكلت هذه     

العالقة جزء كبير من النشاط االقتصادي وكانت تيهرت تصدر المنتوجات والسلع 
يق البحر،وكانت أهم البضائع التي يصدرها الرستميين إلى األندلس عن طر

الحبوب وال سيما الحنطة والماشية واللحوم والفواكه، وذلك راجع إلى تدهور 
ويروي ليفي أن الخليفة األموي عبد الرحمان  )2(االقتصاد الزراعي في األندلس

لحبوب والسلع الثاني حرص كثيرا على صداقة الرستميين لضمان امتدادات ا
  .)3(لرعاةلالرستمية 

  
  

________________                  
  .193عيسى الحريري، المرجع السابق، ص)ـ 1(
  .163)ـ جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص2(
  .38حبيب الجنحاني، المرجع السابق ، ص)ـ 3(
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وقد منح الرستميين التجار األندلسيون كثيرا من التسهيالت في أثناء رحالتهم    
وهيأوا لهم سبل اإلقامة والعمل على أسواق تيهرت وحوانيتها حتى بعض هؤالء 

  التجار فضلوا اإلقامة في تيهرت.
ديد أما الواردات فكانت تتمثل بما اشتهرت به المنطقة حيث أن منطقة البيرة بالح

والكتان والرصاص والنحاس والذهب والفضة وشجر الجوز وقصب السكر،وفي 
طليطلة الصبغ السماوي والزعفران،وفي المرية الحرير، كما توفر باألندلس 

والكبريت كما اشتهرت اشبيلية  الحديد المغناطيسي والالزورد والياقوت األحمر
قارب والجواري الروميات كما كانت تستورد الخدم الص )1(بالقطن وكذلك بالزيت

واألندلسيات وجلود الخز والوبر وأيضا الدباج والفراء والسمور والسيوف ومن 
  أشهر هذه السلع المصدرة إلى تيهرت هم الخدم الصقالبة.

وكان التبادل التجاري بين الرستميين واألمويين في األندلس يسير على أكمل 
   )2(وجه نظرا الحتياج كل دولة ألخرى

      
 

  
  

________________                  
  .162)ـ جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص1(
  .332حمودة ، المرجع السابق، صعبد الحميد حسن  )ـ3(
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فهذه التجارة داخل البالد وخارجها، درت على الشعب الثروات الضخمة، وعم    

والزراعة هي األخرى شاركت في  ،)1(البالد الرخاء الذي مهد للمبدالت التجارية
هذا الرخاء فالبالد عمها االستقرار والطمأنينة، فاشتغل الفالحون بأراضيهم 

ملين مهمين في ازدهار التجارة والصناع بأعمالهم والزراعة والصناعة كانتا عا
  ومصدر السعادة التي كان الشعب ينعم بها.

"إن تيهرت كانت تسمى عراق المغرب :وحيث يقول ابن الصغير عن تيهرت    
كانت الحالة االقتصادية زاهرة وسوق الثقافة رائجة وكان  )2(أو بلخ المغرب"

  المي.اتصال كبير بين مثقفي هذه الدولة والعالم العربي اإلس
  
  
  
  

  
________________                  

  .36)ـ عبد الحميد إبراهيمي، المرجع السابق، ص1(
  .99)ـ محمد الطمار، المرجع السابق، ص2(
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  الرستمية   الجزائر الحياة الفكرية والعلمية  في             الفصل الرابع 
  
تميزت الحياة الفكرية والعلمية للدولة الرستمية بتيهرت بالنشاط والحيوية     

واالستقرار واالزدهار وكان طابعا دينيا في أكثر وأغلب األحيان وجعله ينتشر 
حيث بذل الرستميون جهودا كبيرة في نشر العلم عن طريق  ويأخذ مجاال واسعا،

العلمية لها وإقامة المراكز التعلمية بناء المؤسسات التعلمية وتوفير المادة 
حواضر العالم اإلسالمي  حتى أصبحت تيهرت تضاهي وغيرها، كالكتاتيب

اء فاتسع بذلك عمرانها فقصدها العلماء واألدباء والفقه كبغداد ودمشق وقرطبة،
بذلك إذا مركز إشعاع حضاري هام دين من المشرق واألندلس فأصبحت الواف

   .)1(ومشهور
  / المؤسسات التعلمية :1
   المسجد:- 1   

عمل الرستميون البربر طوال فترة العربية واإلسالمية وذلك ببناء المساجد       
مدارس وجامعات  واتخذوهامن طرابلس حتى وهران في سائر المدن والقرى 

  .)2(قلية والعقليةلتحفيظ القرآن الكريم ونشر العلوم ال
_________________  

-م)787- هـ 171الطاهر جنان، المعارضة النكارية خالل عهد الدولتين الرستمية والفاطمية() ـ 1(
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التاريخ والحضاري اإلسالمية،جامعة ، م)952-هـ 341(

  .276هـ ،ص1422م/2002- 2001،وهران
  .        85مان سعدي، عروبة الجزائر عبر التاريخ ، صثع ) ـ2(
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ة ـة الرستميــحيث أن المسجد يعتبر أهم مؤسسة تعليمية في الدول   
تثقيفيا وتعليميا،وكما هو معروف أن أول ما يقام في بناء يؤدي دورا  از،ــبامتي
ان بن رستم ـاء المسجد الجامع وهذا ما فعله عبد الرحمـد من بنـة البـمدين

  .)1(هـ)في دولته التي أسسها160-171(
د الرستمي وحرص األئمة على ـي تيهرت في العهـم فــر التعليــانتش   

وكان التعليم في المسجد يتم  ،)2(الدين واللغة التدريس في المساجد مجانا في علوم
وأما الثاني فهي حلقات العلم في  ، فأما األول:هو ما يعرف بالكتاب،نـبأسلوبي

  المسجد.  
   الكتاب : –أ    

إن التعلم في الدولة الرستمية لم يكن له معين وإنما كان منتشر في مختلف       
انهــا بالفكــر والثقافــة اهتمــام سكع إلى ـن وذلك راجــاألماك

  .)3(والعلـــوم ودفاعة المستميت عن المذهب اإلباضي
ومع هذا فإن الكتاب كان من أهم المؤسسات التي فتحت أبوابها لطلبة العلم 
والمعرفة، حيث يلتقي الصبيان مبادئ اللغة العربية وحفظ القرآن واألحاديث 

  وراء الشيخ.النبوية بطريقة مميزة وهي طريقة التكرار 
_________________  

  .275ص ) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق،1(
  . 343المرجع السابق، ص ) ـ عبد الحميد حسن حمودة،2(
         .116) ـ يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص3(
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اب عن المسجد يعود إلى هدفين ــومن األسباب الداعية إلى فصل الكت   
ا: أن الكتاب كان لتعليم الصبيان الذين لم يبلغوا سن الرشد ألن ـرئيسيين:أولهم

على طهــارة تامــة،أما الهدف الثاني:هو ون الطلبة ـفي المسجد البد أن يك
لى عكس المسجد الذي تنوعت أن الكتاب كان يدرس فيه العلوم الدينية البحتة ع

  .)1(به مختلف العلوم عقلية كانت أو نقلية
و كانت طريقة التدريس في الكتاب تقليدية بحيث كان التلميذ يكتب ما يمليه    

عليه الشيخ في لوح من خشب،وحسب بعض المصادر اإلباضية أن أول من علم 
وفي تلك الفترة قلت فيه نسخ  ،)2(القرآن بجبل نفوسة رجل يدعى عمر بن يمكتن

كتب القرآن الكريم ولذلك حرص البربر على التعلم وتلقي الدين الجديد ،ويعتبر 
بجبــل نفوسـة لكتــاب اهللا وكان يسلـك الطريقـة هذا المعلم هو األول 

وبعد حفظ التالميــذ لمـا كتب  ذـالتي أشرنـا لهـا سابقـا لتعليــم التالمي
ي ما عليهــا وهكذا تسير هذه الطريقة التي كانت متبعة على األلــواح يمح

    .)3(في جميع الكتاتيب بالدولة الرستمية
   

_________________  
  .277ص ) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق،1(
توفي مع أبي الخطاب عبد األعلى بن السمح  مر بن يمكتن من رجال القرن الثالث الهجري،) ـ ع2(

  .277هـ.أنظر:إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص144سنةالمعافري 
  .       278المرجع نفسه، ص) ـ 3(
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وإذا كانت المســاجد فـي تيهرت عديــدة ومتنوعة بتنوع المذاهب     
والفرق اإلسالمية كما ذكرناه في الفصل الثانـي فإنها كانت تتوفـر على 

ورجالن وبلد أريـغ وسوف ،وقسيطلة  مدارس في المــدن المشهورة مثـل:
  وغدامـس وزويلـة وجربة وغيرها.

ب فحسب بل كان يلقن حتى في المنازل ،حيث ولم يقتصر التعليم في الكتاتي   
  )1(.يمكتن كان يعلم في منزل يقال"إيفاطمان"أن عمر بن 

يعتبـر أول مدرسـة إباضيــة في المغرب العربي ليعلـم الصبيـان    
كتـاب اهللا وكان هذا التعليم في الكتـاتيب يتوقـف على ما يدفعه أباء التالميذ 

  .عن األجرة التي تمنحـها الدولة للشيـخ وتعتبر بذلك صدقة عوض
وبعـد انتهـاء التالميــذ من حفظ القرآن ومبادئ اللغة العربية يكون    

وبذلك ينتقلون إلى مرحلة أخرى وهي دخول  الطلبة قد بلغوا سن الرشد،
  .)2(المجالس في المساجد وهي مرحلة عليا بالنسبة للمرحلة االبتدائية

  
  

_________________  
  .40، ص2يفاطمان:قرية بجبل نفوسة لم يبق منها اليوم إال أثارها، علي معمر، اإلباضية ،ج) ـ إ1(
  .280ص، الدولة الرستميةإبراهيم بحاز،  ) ـ2(
  .       278) ـ المرجع نفسه، ص3(
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  حلقات العلم في المسجد: –ب 
عصر بن رستم ارتباطا كبيرا بالمذهب  بما أن الحياة الفكرية ارتبطت في   

الذي تمكن من اختيار  بن سعيد، سلمهاإلباضي، وكان داعية اإلباضية األول 
من معتنقي أفكاره اإلباضية وأطلق عليهم اسم حملة العلم وهم خمسة،وأوفد  أربعة

رة لتلقي العلم على يد داعية اإلباضية األكبر أبي عبيدة هذه الجماعة إلى البص
ولما عادت هذه الجماعــات إلى بالد المغرب بدأت  مسلم بن أبي كريمــة،

في نشر ثقــافة المـذهب اإلباضي وذلك عن طريق الحلقات المكثفة التي 
كانت تقام في المســاجد ،حيث لقـن حملـة العلــم أتباعهم علم األصول 
والفروع والسير والتوحيد والشريعة وأراء الفرق وعلوم اللغة والفلك 

  .)1(والرياضيات ،كما كانوا يقومون بتعريب البربر وتحضيرهم
كانت تقام في المسجد الدراسات الدينية من تفسير وحديث وفقه وغيرها من    

،فكان العلوم المختلفة ،وكانت تتم هذه الدراسة في مجالس تعرف بحلقات العلم 
الذين يخصصون كل أوقاتهم لطلب العلم  يلتقي الناس عامتهم إضافة إلى الطالب،

وحضور الحلقات وكان دور العلماء يتمثل في حثهم على ذلك مثلما كان يفعل أبو 
  .)2(خليل اليدركلي

_________________  
  .236عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 1(
هـ) شيخ الجماعة النفوسية وأول من 250-200من علماء الطبقة الخامسة( عالم أبو خليل اليدركلي:) ـ 2(

                   .300-299،ص2أخذ عن الخمسة(حملة العلم).أنظر:الدرجيني، المصدر السابق، ج
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قال للتالميذ حين رأى عليهم أثر الخمول"سيروا إلى الحلقة واقصدوها حيث ما    

س وإلى ـكانت يا كسالى،فإن رجال سار من الجبل (نفوسة)إلى فزان وإلى غدام
  .)1(ل رغبة في الحلقة وفي ما يستفيدهــالساح

د في مساجد العاصمة بتيهرت وذلك ـت تعقـوقد تنوعت الحلقات التي كان   
وقد  -زلة والشيعةـة والمعتـة والمالكيــكالسن -)2(دد المذاهب والفرقلتع

ة التي كان ــأفسح الرستميون المجال في عقد المنظرات وجلسات الجدل الطويل
ير أن تلك المناظرات التي كانت ـعلماء اإلباضية طرفا فيها. وذكر ابن الصغ

واألدب فقال:"إن تعقد بين فقهاء الفرق المختلفة بتيهرت اتسمت باللطف 
ا بينهم وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم ـل فيمــاء تناجبت المسائــالفقه

ى حلق اإلباضية من غيرهم قربوه ـى إلـا ومن أتـا فيه عاقبتهــما خالفته
  .)3(وناظروه ألطف مناظرة

  
  
  
  

_________________  
  .301الدرجيني، المصدر السابق، ص) ـ 1(
  .282المرجع السابق، ص إبراهيم بحاز،) ـ 2(
  .100) ـ لخضر سيفر، المرجع السابق، ص3(
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  ومن بين تلك المناظرات كانت هناك مناظرة بين علماء اإلباضية والمعتزلة    

  .)1(مساجالتهاوكان اإلمام عبد الوهاب طرفا في إحدى 
ويروى البرادي أن هذه المناظرات كانت تعقد في خارج تيهرت على نهر    

مينا،وكان من أشهر علماء اإلباضية الذين ناظروا المعتزلة وتفوقوا عليهم مهدي 
  .)2(النفوسي 

وبما أن المسجد كان هو الجامع بتيهرت يعتبر من أهم المراكز لتعليم وتلقين    
وهذا ما لمسناه حقيقة عند أغلب األئمة الرستميين الذين تداولوا  ،)3(الفقه اإلباضي

كانوا يدعون إلى تكثيف هذه الحلقات  ،)4(على الحكم والسيما األوائل منهم
والمناظرات ،وبذلك اصطبغت الحياة الفكرية والثقافية في تيهرت بصبغة 

  .   )5(المناظرة الفقهية والكالمية
إضافة إلى األئمة أنفسهم،كان للمشايخ دور كبير في الحلقات التي كانت تقام    

بالمسجد الجامع ومنهم أبي داود القبلي أحد حملة العلم من البصرة ،والذي أدى 
   في تثقيف المغاربة وتعليمهم دينهم. نشاطا واسعا

  
_________________  

  ..236) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق ، ص1(
وكان هو من أشهر علماء الكالم ،من اإلباضية الذي عاش في عهد عبد الوهاب  ) ـ مهدي النفوسي:2(

  .98رجال شديد الورع زاهدا في الحياة.أنظر:لخضر سيفر، المرجع السابق، ص
  .282إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ3(
  .73) ـ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص4(
  .282بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ إبراهيم5(
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  الرستمية   

     
كما يعتبر عاصم السدراتي من المعلمين الذين كرسوا حياتهم لهذه المهنة     

حيث كان يسعى بنفسه جاهدا لتعليم الناس في مضاربهم حيث كان يجول بين 
فيقصد غدامس ومنها يتجه غربا إلى جبال األوراس والزم في  والقرىالمدن 

  طريقه عدة مصليات إلقامة دروس الوعظ واإلرشاد والتعليم والتوجيه.
وكان من طلبة عاصم السدراتي أمثال أيوب بن العباس وأبي مرداس وأبي    

  يانس وغيرهم.الحسن األبدالني ومحمد بن 
وكانت منازل العلماء دورا للتعليم والتثقيف ومن ذلك منزل أبي ذر أبان بن    

وسيم الذي كانت تقصده النساء فضال عن الرجال والطلبة ،ومنزل أبي هارون 
الجالمي موسى بن يونس النفوسي،حيث قيل عنه:"لو علم الناس ما ينفعهم 

   .)1(عبيدة بالبصرة"الزدحموا عند باب داره كما يزدحمون عند باب دار أبي 
نستخلص مما ذكرناه أن المسجد لم يكن مكان مجرد للعبادة والصالة وإنما    

كان مدرسة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان فهو مكان إللقاء المحاضرات 
واالستماع للدروس ومجمع للطالب واألساتذة وكان إقامة لألساتذة والطالب 

  .)2(المغتربين
  
      

_________________  
  .286- 285إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ1(
  .287المرجع نفسه، ص ) ـ 2(
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  المكتبات : –ج 
 اشتهر األئمة الرستميين باقتنائهم الكتب من المشرق ،كما اشتهروا بالتأليف   

ذلك من خالل توثيق عالقاتهم بمختلف المراكز في مختلف فنون العلم،ويظهر 
أو في –في القيروان و فاس وقرطبة  –الثقافية سواء في المغرب أو األندلس 

، كما يعرف أيضا عن األسرة الرستمية )1(في بغداد والبصرة ومصر-المشرق
  .)2(لفنونألنهـا كانت محبــة للعلم و ذو ثقافة واسعة في مختلف ا

 إذ تشير بعض المصادر أن اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم  
"أرسل ألف دينار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة ألن يشتروا بها الكتب فلما 
وصلهم األلف اجتهدوا في توفير ذلك المال واستغالله أحسن استغالل فاقتفى 

الكتب والمجلدات عنهم،فنسخوا له  نظرهم أن يشتروا بها ورقا وتطوعوا في نسخ
وقال  )3(أربعين حمال من الكتب فبعثوا بها إليه فلما بلغته تشمر وجد لقراءتها"

عبد الوهاب نفسه عن هذه الكتب أنه قرأها فوجد ما فيها محفوظا في ذهنه عدا 
  . )4(مسألتين لو سئل فيها ألجاب عنهما قياسا لما في هذه الكتب

  
_________________  

  .236ص المرجع السابق،عيسى الحريري، ) ـ 1(
  .288إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ2(
  .236ص عيسى الحريري، المرجع السابق،) ـ 3(
  .237المرجع نفسه، ص) ـ 4(
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النفوسي من نسخ مدونة أبي ومن أمثلة ذلك أيضا ما قام به عمروس بن فتح     

  .وهي تقع في إثناعشر جزء  ،)1(غانم بشر بن غانــم الخرساني
ولما كان للمكتبات الدور الفعال في تغذية الحركة الفكرية دفع بنو رستم إلى    

،وأطلق عليها اسم )2(تأسيس مكتبة من أضخم ما عرفت مدن المغرب اإلسالمي
"المعصومة"حيث حوت هذه المكتبة ثالثمائة ألف مجلد في مختلف أنواع العلوم 

ر كل أثر للفكر اإلباضي ـوالفنون واآلداب إال أن الشيعـة قاموا بحرقها لتدمي
رك من هذه الكتب إال ـالمعادي لهم وذلك حين استيالئهـم على تيهرت ولم يت

كما وجدت مكتبة أخرى في ،)3(فلك والهندسة والطبما تعلق منها بالرياضيات وال
   .)4(ة شروسـة اشتهرت "بخزانة نفوسة"، وهي بمدينــجبل نفوس

     
  
  

_________________  
زار الدولة الرستمية وقصد  : أحد علماء اإلباضية بالمشرق،الخرسانيبشر بن غانم أبو غانم  ) ـ 1(

، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة جزأينوقد طبع طبعة مستعجلة في عاصمتها وال يزال كتابه موجودا 
إبراهيم بحاز   سوريا، لبنان وقام بنشره الشيخ سالم بن حمد سليمان الحارثي العماني. أنظر: النشر والتوزيع،

   . 288المرجع السابق، ص
  .86عثمان سعدي، عروبة الجزائر، ص) ـ 2(
  .345- 344حمودة، المرجع السابق، صعبد الحميد حسين ) ـ 3(
  .237عيسى الحريري، المرجع السابق، ص) ـ 4(
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إن حركة جلب الكتب من المشرق وحركة النسخ الواسعة هي التي كونتـا    

بتأليف األئمة من الرستميين أو المكتبة الرستمية إضافة إلى اهتمام اإلباضية 
غيرهم من العلماء حيث يقول ابن خلدون عن أهل جربة من اإلباضية الذين 
يتدارسون مذاهبهم وبينهم مجلدات تشتمل على تأليف ألئمتهم في قواعد دياناتهم 

  .)1(وأصول عقائدهم وفروع مذاهبهم يتناقلوها ويعكفون على دراستها وقراءتها
يتبين لنا أن األمكنة تعددت لطلب العلم من كتاتيب وحلقات المسجد ومنازل    

العلماء وكذا المكتبات العامـة والخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية التي 
  ساهمت في الحركة العلمية.

  / أهم العلوم و أبرز العلماء:2
(كالتفسير  النقليةا تداولت عندها منها العلوم ـعرفت الدولة الرستمية علوم    

ا في ذلك ـي بمـوم العقلية كالنحو و األدب العربـه، وكذا العلـوالحديث والفق
و المناظرة والجدل ووجود المذاهب ـالنثر والشعر ، حيث الزم الدولة ج

المختلفة التي تدعوا إلى مثل هذا األسلوب  إضافة إلى بعض العلوم التطبيقية 
أجـالء في  اءــم التنجيم .كما برز علمــك وعلـاب والفلـب والحسـكالط

     .)2(مختـلف مجاالت العلوم والفنون
_________________  

  .297) ـ  إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص1(
  .209، ص2) ـ الباروني، األزهار، ج2(
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  العلوم النقلية:أوال : 
  التفسير: –أ    

كان اهتمام العلماء المسلمين بالقرآن الكريم كونه المصدر األول للتشريع       
اإلسالمي إليه المرجع في إصدار األحكام، ومن هنا فقد تفرغ بعضهم لتفسيره 

المجتمع الرستمي كما الحظنا  أنقصد تيسير وتسهيل فهمه على العرب ،وبما 
ة االجتماعية فإن معظم الجنس البربري لذلك كان احتياجهم ـكيبذلك في التر

  . )1(أكبر إلى فهم ما جاء في القرآن الكريم
الشرح أللفاظ وفي الواقع أن حلقات الوعظ والتدريس ومجالسها ال تخلو من    

القرآن الكريم والتفسير آلياته خاصة اآليات المتعلقة باألحكام ذات الممارسـة 
لصالة والصيام والزكـاة والحج وغيـرها،وبما أن األمر يتوجب اليوميـة كا

ترجمة من اللغة العربيـة إلى اللغة البربرية حتى يستوعب السواء األعظم من 
  .)2(الناس ما جاء في القرآن الكريم

     
  
  

_________________  
  .75) ـ  عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص1(
  .298المرجع السابق، صإبراهيم بحاز، ) ـ 2(
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  الحياة الفكرية والعلمية في الجزائر الرستمية               الفصل الرابع 
  

ومما يدل على اهتمام علماء الدولة الرستمية بالتفسير ما قام به لواب بن سالم    
بتفسير جزء من سورة الشورى في كتاب شرائع الدين وتعرض إلى حكم 

اء ـتعالى:" يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونسه ـاب المرأة في قولـحج
  . )1(المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن"

ولم يكن في تفسيـره أي غموض أو التباس وكثيرا ما كان يشير في تفسيره إلى 
  .)2(الحسن البصري وابن عباس

ان بن ـأما التأليف في التفسير فتذكر المصادر اإلباضية تفسير لعبد الرحم   
ة ـة الوهبيـستم،كان متداوال في قلعة بني حماد ،تنافس على اقتنائه اإلباضير

على حد سواء،إال أن هذا الكتاب يبقى في محل فقدان هذا التفسير   )3( النكارية
إلى حـد اآلن ، أمـا الكتــاب الثاني في التفسيـر فتذكر المصادر انه لهود 

، ويقع  هـ)258-208وكان أبوه قاضيا لإلمام أفلح( )4(بن محكم الهواري
تفسيره في سفرين كبيرين ،قال عنه الشماخي "هو عالم متفنن غائص وهو 

وهو كتاب المعروف في تفسير كتاب اهللا لم  :روف ــصاحب التفسير المع
   .)5(يتعرض فيه للنحو واإلعراب بل على طريقة المتقدمين"

_________________  
  .59سورة األحزاب، اآلية ) ـ  1(
  .300- 219) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص2(
  .471،ص 2) ـ أبو زكريا، المصدر السابق، ج3(
) ـ هود بن محكم عالم عاش في القرن الثالث الهجري وأخذ العلم عن أبيه الذي كان قاضيا في عهد 4(

 م1999، ،غرداية، المطبعة العربية4باضية ،مجالغمام عبد الوهاب، نقال عن جمعية التراث ،معجم أعالم اإل
  .927-926ص

  .381) ـ الشماخي، المصدر السابق، ص5(
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  الحياة الفكرية والعلمية في الجزائر الرستمية                الفصل الرابع 
  

وهو الكتاب اإلباضي الوحيد الذي وصل إلينا في علم التفسير والذي يعود إلى    
  .)1(القرن الثالث الهجري وقام بتحقيقه أشريفي بلحاج

تطرقنا له في التفسير اتضح لنا أن القراء كانوا موجدون في ومن خالل ما    
،حيث  تيهرت خاصة وذكرهم ابن الصغير عندما تحدث عن اإلمام أبي اليقظان

قال عن ذلك:"خرج إليه العلماء والقراء وضربوا أبنيتهم حول سرادقة" ويقصد 
  .)2(بالقراء حفظة القرآن

  الحديث : –ب 
من خالل تطلعنـا لبعـض المصادر لم نجد إشارة إلى مؤلفـات إباضيـة    

دد البحث ـن بصـرة التي نحـة للفتـث بالنسبـم الحديــال علــفي مج
وهذا راجع إلى عدم عناية واهتمام اإلباضية في المغرب  هـ)،296-160فيها(

بالحديث وتدوينه ولكن يمكن أن نجد من إباضية المشرق من ألقوا في هذا 
  .)3(الفن

_________________  
  .76ص ) ـ  عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق،1(
  .303) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص2(
من علماء الفراهدي العماني  األزديكتاب اإلباضية في الحديث هو مسند الربيع بن حبيب ) ـ من أبرز 3(

القرن الثاني الهجري، إذ تولى إمامة اإلباضية بعد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وكان الربيع في اتصال 
وكان  هـ) ،208-171رستم( مستمر بعلماء المغرب، عاصر عهد اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن

  أو مغاربة . مشارقههذا الكتاب هو معتمد اإلباضية في الحديث فقد أولوه عناية خاصة سواء كانوا 
  .  277- 273أنظر: الدرجيني، المصدر السابق،  ص
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أما بالنسبة إلى علماء الحديث الغير إباضية، فقد قدمت تيهرت العديد من    
حفاظ الحديث وروايته، ونذكر في ذلك الشاعر والمحدث أبو عبد الرحمان بن 

  .)1(حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي التاهرتي
بها شغوف بحب العلم  ونشأ ،)2(هـ815-200ولد بمدينة تيهرت حوالي    

والفكر واألدب فجلس إلى علماء عصره وأبنائه للتزود بعلومهم والمعرفة 
ام ـن اإلمعا ـأخذ بهـهـ ف217ثم رحل إلى القيروان حوالي  ومعارفهم ،

وعون بن يوسف ،ثم انتقل منها إلى المشرق وطاف بحواضره الجليل سحنون،
والفقه وتزود بها ما يحتاجه من علوم الدين والحديث اك العلمية الشهيرة آنذ

فأخذ عن كبار األدباء والفقهاء والشعراء أمثال مسور وعمرو بن  واألدب،
و أبي حاتم السجستاني  مرزوق وابن االعرابي والرياشي وبشر بن حجر

  .)3(وغيرهم
     
  
  
  

_________________  
  .122يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص) ـ  1(
  .58م ، ص1983-  هـ1403،  3عادل نويهض، المرجع السابق، ط) ـ 2(
   . 121ص المرجع السابق، ) ـ رابح بونار،3(
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كما أخذ الحديث  عنه عدد من العلماء، أمثال قاسم بن أصبع الذي كتب مسند    
مسدد بن مسرهد عن بكر ،ومنهم عبد اهللا محمد بن صالح القحطاني المعافري 
األندلسي الذي سمع  بالمغرب بكر بن حماد، كما أخذ عنه انه عبد الرحمان، و 

ي كان من جلساء بكر بن حماد  الذ )1(قاسم بن عبد الرحمان  التميمي  التيهرتي
  .) 2(م وأقام بها حتي وفته المنية929-هـ317سنة وقد رحل إلي األندلس 

محدث  من أهل تيهرت  وكان يروي عن أبيه  أبو زيدومن علماء الحديث كذلك 
ل إلي األندلس و حدث بقرطبة ـيحي بن مالك األندلسي إذ رح و عن أبي زكريا
  وقيل قتل في الطريق إلي القيروان.هـ 295و توفي بها  سنة 

بن محمد التميمي التيهرتي كان من ان  بن عبد اهللا ـبن عبد الرحم مـو قاس 
ل إلي األندلس ـجلساء بكر بن حماد وممن أخذ عنه ،وهو محدث تيهرتي رح

   )3(هـ وأقام بقرطبة  و بها توفي.317سنة 
فزاوة  و توفي بها توزري الذي انتقل إلي نوأبو سعيد بحيج بن خداش    

روى عنه أبو  م،وقد روى الحديث عن محمد بن سحنون  و 909 -هـ296
     . )4(صاحب كتاب إفريقيةالعرب محمد بن أحمد بن محمد بن تميم 

_________________  
  .309ص ) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق ،1(
 .76ص  عبد الحميد حاجات، المرجع السابق، –) 2(

  . 76، ص ، المرجع السابقعادل نويهض –) 3(
  .310- 309ص  المرجع السابق، إبراهيم بحاز ، –) 4(
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من الذين اهتموا بالحديث وهم من معاصري الدولة الرستمية يوجد العديد    
وتنس و تيهرت الكثيرين إال أنهم عاشوا في ومن رعاياها ويوجد من وهران 

  .)1(القرن الرابع أو الخامس
  ج ـ الفقه:

يقول ابن خلدون عن مفهوم الفقه:"هو معرفة أحكام اهللا تعالى في أفعال     
المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية واإلباحة وهي متلقاة من الكتب 
والسنة، وما نصبه الشارع لمعرفتها من األدلة وإذا استخرجت األحكام من تلك 

  .)2(األدلة  قيل لها فقه
إن جل العلماء كان لهم االهتمام الواسع بهذا العلم وهم يسمون بالفقهاء فبرز    

الكثير منهم مما جعل شغله استخراج األحكام من أصولها الشرعية ،فظهر فيهم 
  .)3(المدون لهذا العلم الفقيه المفتي والفقيه القاضي والفقيه الضابط،

سالمية داخل تيهرت حسب ما إن التنافس كان على أشده بين المذاهب اإل    
أشار إليه ابن الصغير "ومن البلد من الفقهاء اإلباضية وغيرهم لم يطالبوا بعهم 

  .)4(ببعض إال أن الفقهاء تناجبت المسائل فيهم"بعضهم بعضا وال سعى بعضهم 
  

_________________  
  .310ص  ) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق،1(
 .798صابن خلدون، مقدمة،  –) 2(

  .311ص  المرجع السابق، إبراهيم بحاز، –) 3(
  .120) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص4(
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فكان هذا التنافس مناصرات بين المالكية و اإلباضية والحنفية والمعتزلة      
   الفقهية والصفرية مما زاد في نشاط الفقهاء في مختلف في مختلف النوازل

في خدمة الفقه  اية كبيرةـهتمين بالفقه فقهاء ومشايخ فهم أولوا عنمومن بين ال
ية في نشاط الحياة الفقهية بالدولة بالمغرب األوسط ،كما ساهم غيرهم من المالك

وا بشكل واسع كما ذكرنا ـالرستمية إضافة إلى األئمة الرستميين الذين  ساهم
رت لديهم شروط ومنها ـام حتى توفـسالفا، بحيث أنهم لم يتولوا منصب اإلم

علمهم بالفرائض وفقهم لألحكام ومن بينهم اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان 
كتابا معروف"بمسائل نفوسة" أو"نوازل نفوسة" يجيب  فيه ي ألف بن رستم الذ

عن أسئلة النفوسيين التي جاءت حوالي ثالثمائة  سؤال، وكان هذا الكتاب 
  .)1(مشهور لدى اإلباضية وغيرهم 

وعلى نفس المنهج سار أفلح بن عبد الوهاب فألف كتاب الجوابات الذي يجيب 
   .)2(مخطوط يشمل ثمانين  ورقةفيه عن أسئلة فقهية وهو عبارة عن 

 

  
_________________  

  .112رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص) ـ 1(
 .77عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص –) 2(
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ر ــوبما أن المؤرخ ابن الصغير معاصر الدولة  الرستمية تمكن من ذك   
مجموعة من الفقهاء اإلباضيين ويأتي في مقدمتهم ، أبو عبيدة األعرج الذي قال 
عنه ابن الصغير:"وكان منهم رجل يعرف بأبي عبيدة األعرج كلهم مقرون له 

ر من الفقه ـوا في أمـتلفبالفضل يعترفون له بالعلم مسلمون له في الورع إذا اخ
 عشخأرؤوس رجال ـود الـالم صدروا عن رأيه...فما رأيت في سـومن الك

  منه"
كان عالما بالفقه والكالم والوثائق والنحو واللغة وهو من معاصري اإلمام أبي    

  م).894-874هـ/281-261( اليقظان
راجعا إلى زهده مكانة كبيرة في المغرب كله وذلك وكان ألبي عبيدة األعرج    

وورعه ، وكان ال يخاف في اهللا لومة الئم ، يظهر على لسانه ما يكنه في قلب 
  .)1(تاركا للتصنيع

ومن فقهاء اإلباضية بتيهرت يضيف ابن الصغير عبد العزيز بن األوز الذي    
كان فقه بارع وله رحلة نحو المشرق وقد وصفه ابن الصغير هذا الفقيه بسفاهة 

العقل ويعتبرهما السباق في عدم ذكر المصادر لهذا الفقيه ،وهو  اللسان وخفة
   كذلك من معاصري أبي اليقظان بن أفلح. 

 

  
_________________  

  .46-45ص ) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، 1(
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إضافة إلى عيسى بن فرناس النفوسي وأبو الربيع سليمان من هوارة وابن       
الصغير الهواري والذي جرت بينه وبين أبو الربيع مناظرات كالمية وفقهية 

  .)1(وعثمان بن أحمد بن يحياج
ي  نكما ال ننسى في هذا المقام الفقيه، محمد بن عبد الحميد بن مغيطي الجناو   

رحل من إباضية المغرب نحو المشرق للتفقه في المذهب الذي يعد أول من 
فتوى في المغرب ، وجاء من بعده إسماعيل اإلباضي ليصبح المرجع األساسي لل

بن درار الغدامسي الذي لعب دورا هاما في التعليم ونشر الفقه اإلباضي وأيضا 
  .)2(أبو داود القبلي النفزاوي الذي أخذ عنه اإلمام عبد الوهاب العلم 

إضافة إلى هؤالء الفقهاء مسعود األندلسي الذي كان رجال فاضال فقيها وأبا    
قدامة يزيد بن فندين اليفرني وعمران بن مروان األندلسي  وأبا الموفق سعدوس 
بن عطية بن صالح الكتامي ، ومصعب بن سدمان ،وكان هؤالء جميعهم مع 

انوا من أبرز العلماء في عهد اإلمام عبد الوهاب في مقر حكمه، وهؤالء الفقهاء ك
عبد الرحمان باستثناء يزيد بن فندين الذي ترك فكر معارض لإلمامة اإلباضية، 

  .)3(هـ إلى وهبية ونكارية171سنة فانقسمت اإلباضية بالمغرب ألول مرة 
_________________  

  .46-45) ـ ابن الصغير، المصدر السابق، ص 1(
 .144-141صماخي، المصدر السابق، شال –) 2(

  .314-33ص  المرجع السابق، إبراهيم بحاز، –) 3(
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تكن تيهرت المدينة الرستمية الوحيدة التي كانت تحضن الفقهاء ، فقد ولم    
كان عالما لكل  )1(ظهر في جبل نفوسة عدد من الفقهاء كأبي زكرياء التوكتي

هل وقيل إن رجال من إباضية المشرق ، زار الجبل فقصد ناالفضائل ومعلما لكل 
تيهرت فسألوه عن علمائه فقال لهم:الجبل هو أبو زكريا وأبو زكريا هو 
الجبل"،وهو من علماء الخمسين األولى من المائة الثانية للهجرة ، وقد عاصر 

لسدراتي العالم في أحكام الدماء ، وكان شديدا هذا الفقيه أبو مرداس بن مهاصر ا
  .)2(، وكان كثير الزيادة لتيهرتفي األمر بالمعروف والذهني عن المنكر 

  
  
  
  
  
  

_________________  
تمزدة بالرحبيات بليبيا وبها ضريحه وقد التكوتي: أبو زكرياء التوبكتي نسبة إلى توبكت جنوب ) ـ 1(

المرجع السابق  ،هـ).أنظر: عبد الحميد حاجيات250- 200الطبقة الخامسة(ذكره الدرجيني ضمن علماء 
  . 78ص

  .317- 316ص  المرجع السابق، إبراهيم بحاز، –) 2(
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الخير و محمد بن ـون الجياطي وأبـو ميمـا أبـومن فقهاء جبل نفوسة أيض
الونوريفي الذي اشتهر بعلمه حتى صار يضرب به المثل فقيل""من ضيع كتابا 
كمن ضيع خمسة عشر عالما مثل ابن الخير" ويعد أبو حفص عمروس بن فتح 

هـ. وقام بنسخ مدونة  3المساكني النفوسي من أبرز فقهاء جبل نفوسة في القرن 
قيدة وخاصة في األصول أبي غانم الخرساني وله عدة تصانيف في الفقه والع

  )1(والفروع منها:"الدينونة الصافية، ورسالة الرد على  الناكثة وأحمد بن حسين"
فقهاء آخرون ومن بينهم الشيخ يعقوب بن يوسف  (ورقلة) وبرز في ورجالن    

هـ، وقد 3بن سهلول السدراتي المعروف بالطرفي الذي عاش خالل القرن 
ألكبر واألصغر وذكره كذلك بقوله العالم الفقيه وصفه الدرجيني بذي الجهادين ا

الفطن النبيه اليقظ، الذكي الورع الزكي وكان يتلقى علومه عن عبد الرحمان بن 
  .)2(رستم
ه اإلباضي ـراء الفقـال في إثـإن معظم هؤالء الفقهاء كان لهم دور فع    

هم من بالمغرب ونشر المذهب اإلباضي، ومنهم من دون فتاويه وأحكامه ومن
  .)3(تركها شفوية تروي عنه في كتاب السير

الذين اقتصرنا على أهمهم، هناك طائفة  ينإلى جانب هؤالء الفقهاء اإلباضي
و الفضل بأ أخرى من العلماء غير اإلباضية كأبي مسعود أبو دنون الكوفيين، و

   .)4(م921 -هـ309الغدامسي الذي  فالعباس بن محمد الصوا
_______________  

  .79، المرجع السابق، صتالحميد حاجيا عبد –)1(
  79المرجع نفسه، ص - )2(
  .320-319إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص - )3(
  .79ص  ،، المرجع السابقتعبد الحميد حاجيا - )4(
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يعتبر من الفقهاء البارزين بتيهرت إضافة إلى كونه ولعل ابن الصغير المالكي 
مؤرخا، ويعتبر ابن الصغير فقيها ، كان يناظر فقهاء اإلباضية في مسائل فقهية 
بحتة دلت على أن له مكانة كبيرة في هذا العلم، ومما يدل على ذلك من خالل ما 

ومما يدخل لهم دار من جميع ذالك بيني وبينهم مما اعتلوا به  قاله:"وقد اجتمت ما
  .)1(أو يذكروه" . وكلمة اجتمت تعني (جمعت)

ومن غير الطبيعي أن نتحدث عن الفقه دون التطرق إلى خطة القضاء لما له من 
عالقة متكاملة ووطيدة ، ألن شروط تولي مهمة القضاء هي الدراية الكبيرة 

ستمية هو وأعظم قاضي شهدته الدولة الر )2(والدرجة العالية في الفقه والفتوى
عمروس بن فتح النفوسي الذي كانت له مكانة بارزة في طبقات اإلباضية، وتولى 
القضاء بجبل نفوسة في عهد اإلمام أبي حاتم ويصفه الدرجيني بالبحر المبرز 

  .)3(أول السباق وهو اآلخر
        

  
  
     
  
  

_______________  
  .79إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص –)1(
  326نفسه، ص المرجع - )2(
  .320ص ،2الدرجيني، طبقات،ج - )3(
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التي ال  األمـورف في الفقه منها في ـوكان لعمروس بن الفتح عدة تصاني   
  اس جهلها ، ومنها في األصول والفروع.ـيسع الن

ه ،ومن ـه وعدلـكما كانت له مواقف قضائية وفقهية تدل على غزارة علم   
د المشايخ رأى يوما رجال يجلد فسأل عن السبب فقيل له بأن كتاب ـذلك أن أح

 يااء ـرق الدمـاض تهـم أسود على بيـمن الموالي جاء في شأنه فصاح فيه
لحـق بطـل فـقــال لهـم:"إذا قيـل ا هنفوسـة؟ فقالـوا لعمروس جاوب

  .)1(الجـواب"
لقد كانت الحركـة الدينيـة الفـقهية في المغـرب عامـة والمغـرب    

األوسط خاصـة قويـة ونشيطة أكثر ما خدمت اإلمام مالك من جهة ومن جهة 
أخرى فقه اإلباضية،كما عرف المغرب األوسط في القرن الثالث الهجري  نهضة 

  شاملة.  علمية فقهية رائعة كانت بداية لنهضة
  ثانيا / العلوم العقلية:

  المناظرات (علم الكالم): –أ 
شهدت الدولة الرستمية بعض الخالفات والفتن الداخلية خالل الفترة لقد      

هـ ، ومن بينها حركة يزيد بن فندين التي عرفت بالنكارية 246-160الزمنية 
بن نصر وحركة خلف بن السمح الذي عرف أتباعه بالخلفية وحركة نفاق 

  .)2(النفوسي أو النفاثية
_________________  

  .334-333، ص 1الدرجيني، المصدر السابق، ج) ـ 1(
  فيما يخص هذه الحركات يرجع إلى الفصل األول، األوضاع السياسية في تيهرت. –) 2(
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م الوهبية ـوهذه الفرق انشقت عن اإلباضية األم التي احتفظت لنفسها باس    
نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمان، وكانت السبب الذي أدى إلى انشقاقها 

  ويعود بالدرجة األولى إلى مسألة اإلمامة.
رة ـة كثيـا اجتهادات فقهيـة وأصحابهـفرق اإلباضيـذه الـوكانت له   

اإلسالم في رأي مخالفتهـم ، وذلـك مـا صبــغ تاريخ ا عن ـفيهوا ـانحرف
دائما في جداول كالمـي منافسـة فقهيـة وكان عمروس بن فتح النفوسي يرد 

   .)1(مكائد  نفاث ويدحضها بالحجة البالغة
وهناك للنكار رأي في أسماء اهللا خالفوا به الوهبية من اإلباضية واعتبروا    

يقولون أن أسماء اهللا مخلوقة:"وكان نفاث بن نضر يقول بأن  نوابذلك مالحدة فكا
  .)2(اهللا هو الدهر الدائم"

ة التي تركز وجودها بتيهرت وبعض ـر اإلباضيـب غيـإن الفرق والمذاه   
رق التي انبثقت ـة وشمولية من الفـت قد لقيت دورا أكثر أهميـأحوازها كان

العوامل التي جلبت مختلف األجناس من اإلباضية األم، وكانت التجارة من أهم 
  .)3(والمذاهب إلى تيهرت

  
_________________  

  .214، ص2) ـ الدرجيني، المصدر السابق، ج1(
  .60أبو زكريا، المصدر السابق، ص –) 2(
  .332) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص3(
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"نتيجة  الصغيرة ولذلك سميت العاصمة الرستمية "عراق المغرب" أو "العراق    
ح الرستميون المجال أمام حرية ـالمذاهب الفكرية والفقهية والكالمية، كما فت

  .)1(الفكر بل أن"من أتى إلى حلق اإلباضية إلى حلق غيرهم كان سبيله كذلك"
ان ــومن بين العلماء الذين برزوا في هذا العلم أبو عبيدة األعوج الذي ك   

ومحمد بن بكر العربي األصل وكان هذا األخير يرد على الفرق  عالما بالكالم،
إضافة إلى مؤرخ الدولة  االتهم ويؤلف الكتب في الرد على مخالفيهم،ـفي مق

  .)2(الرستمية ابن الصغير
علم الكالم والمناظرات الخطابية هو مهدى النفوسي  وأن أشهر إباضي في   

هو المقوم في علم الجدل الذي له اليد العليا  ،)3(الذي عاش في عهد عبد الوهاب
محتج على إمكان الممكن واستحالة المحال وعلى ال في البرهان واالستدالل:"وهو

  .)4(الفرق  بين الحالل والحرام...الرادع لقيام أهل البدع والظالل"
    
  
  

_________________  
  .333إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .334المرجع نفسه، ص –) 2(
  .113رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص) ـ 3(
  .336) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص4(
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واختارته نفوسة من بين علمائها ليلي طلب اإلمام عبد الوهاب فقصد تيهرت   
ن من فنون ولما وصل ـمن أصحابه كل واحد أختص منهم في ف 300مع  

ام قبل انعقاد المناظرة، فلما سئل عن مكان غيابه ـدة أيـان يغيب لعـتيهرت ك
  .)1("من أهل الخالفةا ـسبعين عام (اإلباضية) "إني رددت إلى مذهب الحق قال:
وتعتبر المناظرة التي جرت بين اإلباضية و الواصلية أهم مظهر ثقافي في    

هذه الدولة حيث يمكن تشبيهها في بعض المالبسات بالجدل الذي أثير في بغداد 
خاصة والعالم اإلسالمي عامة حول مسألة خلق القـرآن التي أثارها المعتـز له 

  هـ).218-198( سي المأمونواعتنقهـا الخليفة العبا
لقد اكتسب اإلباضية مقدرة خاصة كالمية من تلك المناظـرات حيث أنهـم    

أصبحــوا علماء يتلقون االحترام والتبجيل في بالط أبي تميم المعز خالل 
  الهجري.القرن الرابع 

وقد ساهمت هذه المسائل الكالمية في إثراء الحياة العقلية في بـالد المغرب    
  وجـه عام ووسعت مـن فكـر الخـوارج من خالل اآلراء واالجتهادات .ب

    
_________________  

  .113) ـ رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص1(
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 ب ـ اللغة العربية (النحو األدب):  

الدولة الرستمية وكانت بجانبها اللغة البربرية وحصل إن اللغة البربرية في     
في هذا الزمان استعمال الحروف العربية في الكتابة البربرية وكانت اللغة 
العربية لها دور فعال في الحياة الفكريـة، أمـا اللغـة البربرية تستعمل 

يساهمـون في تفعيـل دعـائـم بالمشافهة أكثر منها بالكتابة ،وكان األئمـة 
  .)1(اللغــة العربية في األوساط البربرية

  النحو :*  
األئمة بشكل خاص براعة في مختلف  لقد عرفت األسرة الرستمية وبما فيها  

العلوم ،وهذا ال شك فيه أن تولد عنه بنوع بعض العلماء في مجاالتها المختلفة إال 
أن هذا النوع من العلوم لم نجد فيه إال القليل من المؤلفين كون أن العاصمة كان 

دون ة إلى أكبر حد ـة العربيـبها سكان البربر الذين كانوا بحاجة إلى تعلم اللغ
التطرق للنحو أو القواعد، ومن بين الذين اهتموا بالنحو أو عبيدة األعرج الذين 
كان عالما بالفقه والكالم والوثائق والنحو واللغة وقد أتيته يوما أسمع من كتاب 
إصالح الغلط الذي ألفه عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة علي أبي عبيدة، فلما افتتحت 

ا هذا ينفر من عنوانه ويستفز من ـي كتابنرا فـل ناظـه وقلت لعـقراءت
  . بأبي عبيدة "ويربا" ترجمته

  
_________________  

  .335إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 1(
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يهمز األلف وضمه وإنما عن الزلة فلم أهمزه ولم أمده فقال لي يربأ بأبي عبيدة 

  .)1(ذكرت هذا الحرف ألدل على بداعته في اللغة
ه الزبيدي من النحويين ـا وصفـر إال مـيونجهل من هؤالء النحويين الكث   

إبراهيم المهري وأبو عبد اهللا عبد الملك المهر بن الرستميين مع القرويين أمثال 
بينما كان عبد الملك:"شيخ أهل أبي قطن ، فكان إبراهيم على مذهب اإلباضية 

ة و رئيسهم و عميدهم و المقدم في عهده ـو الروايو ـاللغة العربية و النح
  وزمانه".

كما أشار الزبيدي أيضا إلى أبي محمد عبد اهللا بن محمد المكفوف النحوي    
وهو من مواليد سيرت التي كانت تابعة للدولة الرستمية وقال عنه:"أنه كان من 

ق اهللا في العربية و العريب و الشعر وتفسير المشروحات...وله كتب أعظم خل
كثيرة أمالها في اللغة العربية ، وله كتاب في العروض وهو من أهم الكتب التي 

   .)2(م 920هـ ـ 308لنحو، توفي سنة يعتمد عليها أهل اللغة وا
ء من أهل ومن هؤالء الذين برزوا في علم النحو كانوا مقصد للطلبة والعلما   

  المغرب سواء كانوا بالقيروان أو بالمغرب العربي .
  
   

_________________  
  .146-145) ـ يحي معمر، المرجع السابق، ص1(
  .80عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص –) 2(
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و بما أن تيهرت مقصد لمختلف األجناس تعددت بها اللهجات واللغات، ومن     

رن الرابع الهجري ـاش في القـبين الذين  كانوا يتقنون أكثر بالغتين رغم أنه ع
فكان يحسن عدة لغات ،)1(يهودا بن قريش  –وهو امتداد للقرن الثالث الهجري  –

ة ، وترك  لنا كتابا يبرهن ـو العربي منها العربية واألرامية والفارسية والبربرية
فيه أن كال من العربية و العبرية و الكنعانية و البربرية من أصل واحد . وبهذا 
يعتبر يهودا التيهرتي هو أول من وضع أصول النحو التنظيري وهو موجود 

  . )2(بمكتبة أكسفورد بإنجلترا
  األدب العربي:* 

إن الدولة الرستمية لم تبرز في الحياة األدبية مقارنة بالعلوم الدينية وذلك راجع 
إلى اهتمام األئمة الرستميين بتشجيع العلوم الدينية على حساب العلوم األخرى 

   .)3(واألشعار لآلدابالذي كان محب اإلمام أبي أفلح  باستثناء
   النثر :*    

الشعر وهو  من اـاهتمامب ـإن النثر عند اإلباضية كان أكثر الجوان       
مجموعة من الخطب والوصايا والرسائل الديوانية وأقاصيص تعليمية وحكم 

   .الديوانية  وأجوبة ، ومن بين تلك الرسائل
   

_________________  
  . 56م، ص2001 ،أحمد توفيق المدني، هذه الجزائر، مكتبة النهضة المصرية) ـ 1(
  .91رابح بونار، المرجع السابق، ص –) 2(
  .354- 353) ـ إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص3(
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عند الوهاب إلى نفوسة في مسألة خلف بن السمح نأخذ نموذجا رسالة اإلمام    
  .)1(الذي قفز إلى منصب والية بعد وفاة أبيه الذي كان يشغله بدون أذن اإلمام 

  بسم اهللا الرحمان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد:   
فإني أمركم بتقوى اهللا تعالى واإلتباع كما أمركم به واالنتهاء عما نهاكم عنه     

والذي كتبتموني به من وفاة السمح وتولية بعض الناس خلفا ، خلفا منهم، فإذا 
كان كتابي هذا فليرجع كل عامل استعمله السمح إلى عمله الذي ولى عليه إال 

    إلى ربكم لعلكم تفلحون.وتوبوا خلف بن السمح فحتى يأتيه أمره 
عدة رسائل موجهة إلى رعيته وعماله وإلى نفاث بن نصر الذي ولإلمام أفلح    

  .)2(خرج عن طاعته وطعن فيه
لقد امتازت هذه الرسائل بأسلوب بسيط وبإيجاز العبارة وصحة األلفاظ    

  .)3(والتسلسل المنطقي وبساطة الخطب وهذا يعكس لنا مدى قدرة األئمة البالغية
    
  
  

_________________  
  .81عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .144- 173صرابح بونار، المرجع السابق،  –) 2(
 .360- 359إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص ) ـ3(
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   * الشعر:  

لقد ترعرع في كنف هذه الدولة العديد من الشعراء الذين أولوا اهتماما      
واسعا بهذا الفن إال أنه لم يصل إلينا إال القليل من القصائد وذلك راجع إلى الفتن 

  .)1(والحروب التي شهدتها العاصمة آنذاك
ومن بين ما وصل إلينا قصيدة مميزة كانت ألحد أمراء الدولة الرستمية    
اضية وهو اإلمام أفلح حيث نبغ في األدب وساهم في نظم الشعر وإن كان اإلب

  شعره أقرب إلى الشعر التعليمي منه إلى الشعر الوجداني.
حث يوكانت تقع هذه القصيدة في أربعة وأربعين بيتا يمدح فيها العلم وأهله و   

  فيقول في مطلعها.ه على طلب
  اراــا وأبكـيريك أشخاصهم روح ارا        ــم آثـالعلم أبقى ألهل العل

  اراـحي وإن مات ذو علم وذو ورع         ما مات عبد قضى من ذاك أوط
  ثم يقول :

  في الناس يدري لذاك الدر مقدارا           ل وال أحد ـه فضـم در لـالعل
  ارا ـه أخبـا فيـروين ءللعلم فضل على األعمال قاطبة            عن النبي

  اارـفي العلم أعظم عند اهللا أخط    ه          ـات ليلتـب طالب علميقول 
  اراـالليل أسه ياصام النهار وأح    دا         ـة هللا مجتهـنسابد ـمن ع

            
________________  

  .82) ـ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص1(
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 ويحث اإلمام على طلب العلم فيقول:

  ال فوق راحلة            وصل إلى العلم في اآلفاق أسفاراحأشدد إلى العلم ر 
  ارا ـا وأقطـواصبر على دلج األغساق معتسفا           مهامة األرض أحزان

  راام زوـرم بأهل العلـفضال فأك       الهم     ـاال في رحـحتى تزور رج
  أمر خطير قد يلتجئ إليه بعض العلماء فيقول: إلى يرشثم ي

  ي به بـدوا وأحضارائوال ترا         رة    ـه مفخـهللا وال تجعلواجعله 
  د تقلـد آثامــا وأوزارا ـد             وقـل مراء غير مقتصـلك اتعس

  اد مقتنص بالباز أطياراـيصط           ا ـيصطاد بالعلم أموال العباد كم
  ويختم قصيدته:

فـاراغكفـى بربـك رزاقـا و              وكن بربك ال بالناس معتصما 
  اراـلطفا خفيا يرد العسر أيس              اد اهللا إن له  ـالعباد عب خير  

  )1(أقـررت هللا بالتوحيــد إقرارا             سبحانه صمد ال شيء يشبهه  

  
ويقول في هذه القصيدة رابح بونا من وجهة نظره أن هذا النوع من الشعر هو 

ثمرة جيدة من النظم التعليمي وفيها تعابير فقهية وضعف أسلوبه ومع ذلك تعد 
   ،ونتاجا مبكرا إلنتاج

  
________________  

  .361- 360ص ) ـ  إبراهيم بحاز، المرجع السابق،1(
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  . )1(عربي في جو بربري وهي تمهيد لنتاج ناضج
  الشاعر بكر بن حماد التاهرتي : 

هو بكر بن حماد بن سمك بن إسماعيل الزناتي التيهرتي نشأ بتيهرت وتوفي    
الدولة الرستمية وهو من أعظم شعراء  سنة،96هـ، عن عمر يناهز 296بها سنة

ك قصائد جيدة في عدة نبغ في الشعر أيما نبوغ ونظم في ذل ،)2(على اإلطالق
  وغيرها .والوصف والزهد والرثاء  والمديح والهجاءأغراض 

  ومن بعض قصائده في غرض المدح :   
تعاطي بن حماد في المدح فمدح المعتصم بالمشرق و مدح األمراء المديح : 

  هـ :260حه قوله يمدح سوادة اإلفريقي المتوفى واألعيان ، ومن مدي
   ه زار بن سفيان أحمدـا ليتـد             فيـوك فلم يفـة زار الملـوقائل

  فتى  يسخط المال الذي هو ربه             ويرضى العوالي والحسام المهند 
  وفي هجائه إياه: يقول في تحريض المعتصم على دعبلالهجاء : 

  المؤمنين ورهطه             ويمشي على األرض العريضة دعبلأيهجو أمير 
  ـا لذاك تزلـزلـانت الدنيـد كـأما والذي أرسى ثبيرا مكانه             لق

  لــم فيعفـوا أو يقــول فيفعـولكن أمير المؤمنين بفضلـه             يه
  

________________  
  .112) ـ رابح بونار، المرجع السابق، ص1(
  .83ـ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص )2(
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فقد قام بوصف برد تيهرت التي عاش في أحضانها وعان من أما في الوصف : 
  بردها الشديد قساوة ، يقول فيها :

  وأطـرف الشمـس بتـاهـرت  ه             ـريعان رد وـن البـما أخش
  ح على السمتـا الريـدت                تجري بنـا بـتبدو من الغيم إذا م
  )1(دت               كفرحـة الـذمــي بالسـبتـا بـنفرح بالشمس إذا م

  وفي الزهد قال:
  اـا يقاسونـي غفلة عمـزرنا منازل قوما لن يزورونا               إن لف

   ا؟جد الرحيل فما يرجوا المالقون              لوا:الزاد ويحكملو ينطقون لقا
  وم ال يمـوتونـاـالموت أصبح بالدنيا يخربها                وفعلنا فعل ق

   )2(ونرش اهللا باكفاآلن فابكوا، فقد حق البكاء لكم            فالحاملـون لعـ
واألمراء يمدحهم ويهجوهم وكان الشاعر بكر بن حماد له عالقة كبيرة بالملوك 

  حتى ينال عندهم ما يرجو.
التيهرتي الذي عاش خالل القرن نذكر سعيد بن واشكل ومن الشعراء أيضا     

الثالث الهجري ونشأ بتيهرت وانتقل إلى مدينة تنس في آخر حياته إال أنه لم 
  يصلنا من شعره سوى القليل 

                
_______________  

  .365- 364إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص) ـ 1(
  .130- 129-128رابح بونار، المرجع السابق، ص) ـ 2(
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  وهذه األبيات من بعض قصائده:
  وأصبحت عن دار األحبة في أسر   النوم عني واضمحلت عرى الصبر   ونأى

   )1(زل      وأسلمني مر القضاء من القدرـي دار معـوأصبحت من تاهرت ف

سواء باألدب أو الشعر له عالقة  أن اهتمام التيهرتيينومن هنا يتبين لنا   
باالستمرارية في تيهرت في القرن الثالث الهجري ،حيث يقول الشاعر قاصدا بن 

  :)2(نباتة
  اب والداء واحدـتنوعت األسب   ومن لم يمت بالسيف مات بغيره           

                
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  .83) ـ عبد الحميد حاجيات، المرجع السابق، ص1(
هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر المعروف بابن نباتة كان شاعرا مجيدا من شعراء سيف  أبو نباتة: ) ـ2(

  .405الدولة الحمداني توفي ببغداد 
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  التاريخ: -جـ 
إن الكتب التي ألفت في هذه الفترة لم يكن يطلق عليها كتب التاريخ وإنما هي     

  عبارة عن كتب السير و التراجم والمغازي والطبقات.
وفي هذا الصدد يذكر ابن الصغير اهتمام اإلمام أبي بكر بالتاريخ وحبه له     

وإن أهم كتاب في ) 1("كان يحب اآلداب واألشعار وأخبار الماضين" :فيقول
التاريخ في هذه الدولة هو كتاب ابن الصغير المالكي،وهو من معاصري أواخر 

لح مما يدل على ذلك: قوله"وقد بن أف اليقظانالدولة الرستمية ابتداء من عهد أبي 
  مجلسه..." وحضرت وإمارتهلحقت أنا بعض أيامه 

ويعرف هذا  )2( ويعتبر هذا الكتاب المرجع األول لتاريخ األسرة الرستمية    
حسب  هـ 290األئمة الرستميين"حيث ألف هذا األخير سنة  أخبارالكتاب باسم"

ولم يذكر شيء  هـ)294( اتمالمترجم مونيلسكي وتنتهي أحداثه في حكم أبي ح
  وذلك ربما أن الكتاب ناقص. اليقظانعن أبي 

واعتمد ابن الصغير في كتابه هذا على طريقتين: الرواية الشفوية وهي الغالبة 
،  )هـ281-261(اليقظانعلى الكتاب وكذا المشاهدة التي تبدأ قبل فترة أبي 

األخبار الخارجية للدولة وكان يخلو كتاب ابن الصغير من ذكر التواريخ أو ذكر 
  .)3(الرستمية حيث أنه خصص لتاريخ تيهرت 

       
_______________  

  .367إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص –)1(
  . 92رابح بونار، المرجع السابق، ص - )2(
  .372-371إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص - )3(
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  الجغرافيا: -د

إن هذا العلم لم تحظ به الدولة الرستمية، غير أن بعض الرحالة و المهتمين     
بالمسالك والممالك كانوا يلجأون إلى الشفاهة دون التدوين في الغالب،ولكن الواقع 
يتطلب معرفة جغرافية المنطقة وذلك يعود للنشاط االقتصادي الداخلي والخارجي 

والمدن والمراحل واألسواق واآلبار وغيرها فال بد من معرفة المواقع والبلدان 
  . )1(من متطلبات السفر

    
  ثالثا/ العلوم التطبيقية:

ونقصد بها الطب والحساب والفلك وهي علوم عقلية حيث يقول ابن     
خلدون:"إن العلوم العقلية هي طبيعة لإلنسان من حيث أنه ذو فكر وغير مختصة 

  .)2(بأهل ملة من الملل بل هي موجودة في النوع اإلنساني"
ن وهذه العلوم نجد لها إشارات في كتب اإلباضية كما أن األئمة الرستميي    

  اختصوا بها دون غيرهم.
  الطب: -أ

الذين ظهروا  "طبقات األطباء"عة في كتابه يبلقد تعرض لهذا العلم، ابن أص    
ببالد المغرب أو أقاموا بها ولم يذكر لنا إال عدد قليل منهم على عكس األطباء 

  .)3(الذين كانوا باألندلس فإن مؤلفه اقتصر على هؤالء بشكل كبير وواسع
      
       

_______________  
  325ص ،2ج الدرجيني، المصدر السابق، - )1(
  .478ص ابن خلدون، مقدمة، –)2(
  .134-56ص ،3المصدر السابق، ج ابن أبي أصيبعة، - )3(
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كثرة األطباء من اليهود ومن خالل ما احتوى عليه كتاب ابن أبي أصيبعة هو 
والنصارى وهذا ما يؤكده وجود أطباء في تيهرت، حيث كانت لهم عدة نشاطات 
في العاصمة كما كان لليهود درب يعرف بالرهادنة، إضافة إلى كنيسة للنصارى 
ومن بين الذين أتقنوا هذا العلم وقدموا له عناية كبيرة أحد أحفاد عبد الرحمان بن 

بن سعيد الذي اتخذ األندلس مكانا لممارسة هذا العلم، رستم، وأيضا محمد 
واشتهر بعدة علوم غير أن المصادر التاريخية لم تذكر لنا دوره بتيهرت بقدر ما 

  . )1(تحدثت عنه باألندلس
  ب ـ الحساب والفلك والتنجيم:

ومن بين الذين برزوا في هذه العلوم نجد اإلمام أفلح الذي كان عالما في     
حساب الغبار والنجامة ،حيث قال عنه أبي زكريا:"...بلغ في )2(الحسابالفلك و

  .)3(مبلغا عظيما"
. وهو علم توارثه أفراد األسرة )4(وحساب الغبار نسبة إلى األرقام الغبارية

الرستمية من أولهم إلى آخرهم ويعتبر علم النجوم ومواقعها وحساب األمور قبل 
تطور العلوم حيث يقول األستاذ دبوز :"يقوم حدوثها ليس من الكهانة وإنما هو 
اب وعلم الفلك ال يستطيعه إال ـة في الحسـعلى قواعد علمية دقيقة وعلى براع

  .  )5(العلماء األعالم"
_______________  

  .374إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص - )1(
  .85عثمان سعدي، عروبة الجزائر، ص –)2(
  . 89ق، صأبو زكريا، المصدر الساب - )3(
األرقام الغبارية :سميت هكذا الن الهنود كانوا يأخذون غبارا لطيفا ويبسطونه على لوح من خشب أو  - )4(

إبراهيم بحاز  غيره ويرسمون عليه األرقام المستخدمة في عملياتهم الحسابية و معامالتهم التجارية.أنظر:
  .374ص ،المرجع السابق 

  .256ص، ) ـ علي دبوز، المرجع السابق5(
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تيهرت على الرجال فحسب بل تعدى ذلك إلى الثقافة في العاصمة  ولم تقتصر
حركة الثقافية والتطور العلمي للدولة الرستمية ال ازدهارالنساء حيث شاركن في 

حذقت علم الحساب والتنجيم وكانت أدق من ومن بينهن أخت اإلمام أفلح التي 
  . )1(أخيها أفلح في بعض التفاصيل

إن هذه العلوم سواء النقلية أو العقلية أو التطبيقية كانت محل اهتمام العلماء    
حيث كرس على إثرها األئمة الرستميين كل جهودهم لتعزيز الحياة الثقافية 

  والعلمية واالجتهاد على تطويرها.
  ة الحكام في تطوير الحياة الفكرية والتعليمية:/ مساهم3

ة، وبعث ـاة الفكريــلقد ساهم العلماء األئمة الرستميين في إنعاش الحي   
ق االهتمام والعناية ـاضي عن طريـع اإلبـي المجتمـة فـم والثقافـالعل

، حيث كرس األئمة  )2(بمختلف المظاهر الثقافية فاعتبر ذلك في غاية األهمية
الرستميين حياتهم لنشر العلم في أرجاء المغرب األوسط وحرصوا على القيام 

حيث كان العلم شرط أساسي لتولي بذلك أنفسهم ألنهم كانوا في طليعة العلماء 
منصب اإلمامة،ولم يتوقف األمر عندهم حد التعليم بل إلى أكثر من ذلك حيث 

   . )3(اشتركوا أيضا في حركة التأليف
ومن هنا برز دور األئمة الرستميين االهتمام بالثقافة والعناية بالفكر ، فقاموا   

  المساجد وجلب الكثير من الكتب .ببناء 
   

_______________  
  .85عثمان سعدي، عروبة الجزائر، ص - )1(
  .193، ص الشماخي، المرجع السابق –)2(
  . 273ص عيسى الحريري، المرجع السابق، - )3(
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وكان اإلمام عبد الرحمان بن رستم بالعلم الغزير ، فكان سمحا غير متشدد في    
، فيروى أن وهو من أبرز العلماء الذين "أطلقوا الخناق وأوسعوا الرباق" الدين،

خطب نفيسة ، ذكر الورجالني أنه رآه وله كان له ديوان عبد الرحمان بن رستم 
رسائل متعددة ، وجوابات عديدة في فنون العلم ، بعضها موجود والبعض اآلخر 

، تعددت مهام األئمة بحيث كانوا يلقون خطبة الجمعة وينشرون الدين )1(مفقود
والفقه والثقافة وفي هذا الصدد يقول ابن الصغير وهو يتحدث عن عهد أبي حاتم 

ت لهم خطباء كثيرة ابن أبي إدريس والثاني أحمد التيه والثالث أبو :"حضر
   .)2(العباس بن فتحون والرابع عثمان بن صفار والخامس أحمد بن منصور"

عبد الوهاب بن عبد الرحمان قد كرس حياته لنشر أما بالنسبة لإلمام الثاني    
ى عدة مسائل المذهب اإلباضي حيث قضى سبعة أعوام بجبل نفوسة وهناك تلق

ة عنها وبعدها ألف كتابه المشهور الجبل فقام بدراستها واإلجاب أهلمن 
وعرف عن اإلمام أنه كان كثير المطالعة  عرف"بمسائل نفوسة" أو"نوازل نفوسة"

والقراءة وكان يالزم حملة العلم وباألخص والده عبد الرحمان ،كما خصص 
اإلمام مبلغ هائل لجلب الكتب من المشرق وهذا إن دل على شيء إنما يدل على 

  . المساهمة الفعالة في إثراء الحياة الفكرية والثقافية
  
  

_______________  
  .266-265ص إبراهيم بحاز، المرجع السابق، - )1(
  .267-266المرجع نفسه، ص –)2(
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نكارية  لت اإلباضية إلى وهبية وـانفص م)787-هـ171رة (ـوفي هذه الفت 

والتي تعتبر من أهم مظاهر التقدم وخلفية مما استدعى قيام المناظرات الجدلية 
اب فهو عهد ـح بن عبد الوهـ. أما في عهد أفل )1( الثقافي في الدولة الرستمية

االزدهار الثقافي والتقدم االقتصادي حيث شهدت الدولة في هذه الفترة نوعا من 
واللغة وأخذ ذلك عن أبيه التغيير حيث أن اإلمام أفلح كان عالما بالفقه والكالم 

اء ـوأصبح حينها من العلم ، ده عبد الرحمان ومن جلس يتعلم على يدهموج
المشهورين الذين تركوا بصماتهم على سجل الثقافة الرستمية ، فترك لنا عدة 
رسائل وجوابات ونوازل كما اهتم بالحديث وتعلم الحساب وكان من أعظم 

يط الحياة الفكرية شعراء الدولة الرستمية ، فنجده قد ساهم باهتمامه الواسع لتنش
  . )2(والعلمية رغم كل ما عرفته الدولة الرستمية من فتن وحروب 

بروز الفترة شهدت حيث أن هذه لإلمام أبي بكر اهتمام كبير باألدب والشعر كان 
ومساهمتهم في إثراء الحياة إلى تنافس العلماء  مختلف الفنون والعلوم التي أدت 

  .)3(الفكرية 
  
  
  
  
  

_____________  
  .237) ـ عيسى الحريري، المرجع السابق، ص1(
  .270-261إبراهيم بحاز، المرجع السابق، ص - )2(
  . 83الدرجيني، المصدر السابق، ص –)3(
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وا بالعلم وحلقات ـاهتم مـروف أنهـأما فيما يخص األئمة اآلخرين فمن المع
الدروس في المساجد الن البيت الرستمي كما سبق وأن ذكرت كان بيت علم 

ه يعقوب بن أفلح ـا قالـا يدل على ذلك مـمم ، افة في مختلف العلومـوثق
الهروب إلى ورجالن ـم، الذي نجا من أبي عبد اهللا الشيعي ب895-هـ282

زل على موسى ـفقال"معاذ اهللا أن ين حيث سأله أهلها إذا كان يحفظ كتاب اهللا
وعيسى ما لم أحفظه وأعرف معناه فكيف بكتاب أنزله على نبينا محمد صلى اهللا 

  .  )1(عليه وسلم"
أن األئمة الرستميين كانت لهم  درسناهما وفي األخير يظهر لنا من خالل    

على  مساهمة كبيرة في تفعيل الحركة الثقافية و الفكرية حيث ركزوا جهودهم
العلوم الدينية بهدف نشر المذهب اإلباضي في ربوع المغرب األوسط وهذا ما 

  جعل الدولة الرستمية مفعمة باالزدهار والتطور.
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________  

  .124) ـ أبو زكريا، المصدر السابق، ص1(
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 الخاتمة :

          استخلصت عدة نتائج هي :  لهذا الموضوع   من خالل دراستنا       
 انتقال الخوارج إلى المغرب اإلسالمي هو معاناتهم من مضايقةسبب   نأ -

هي الدولة   و بعد سقوط هذه األخيرة حلت قوة جديدةاألمويين لهم في المشرق، 
  العباسية التي واصلت محاربتها لهم ومنعهم من نشر المذهب اإلباضي بالمشرق.

ار الخوارج المغرب األوسط كمكان لنشر دعوتهم بسبب مالحقة ياخت -
،  فقرروا إيجاد موطن خاص بهم  و حينها بايعوا العباسيين لهم بالمغرب األدنى

  هرت كمركز لنشر المذهب اإلباضي.عبد الرحمان بن رستم الذي اختار مدينة تي
  تميز األولون منهم بالقوةتوالى على حكم الدولة الرستمية ثمانية أئمة،  -
  و الحزم و الحنكة السياسية  كعبد الرحمان بن رستم و ابنه عبد الوهاب 
األمر  بن عبد الوهاب، وأما الذين جاءوا من بعدهم خالفوا سياستهم  و أفلح 

الذي أدى إلى تراجع الدولة في مختلف المجاالت، كأبي بكر بن أفلح وأبي حاتم 
  و أبي اليقظان بن أبي اليقظان.

كما نستنتج أن اإلمامة لم تخرج عن دائرة الرستميين وأنها لم تكن للمسلمين  -
فظلت مقصورة على وراثية البيت عامة  ولم تكن وراثية بالمعنى الضيق، 

  كما أن الشورى كانت قائمة في اختيار اإلمام لكن بشكل محدود .الرستمي، 
عرفت الدولة الرستمية عدة أنظمة إدارية و عسكرية، فاألنظمة اإلدارية  -

تمثلت في : اإلمامة، القضاء، الوزارة، الوالة و الكتاب، وأما األنظمة العسكرية 
  فتمثلت في: الشرطة و الجيش .

  لف من عدة عناصر سكانية مختلفة و متباينةتأيكان المجتمع الرستمي  -
  كاألفارقة ، البربر، العرب، واألندلسيين باإلضافة إلى أهل الذمة كاليهود 



  الخاتمة
 

- 219 - 
 

  و النصارى .
في المجتمع  نظرا  ر األسرة في الدولة الرستمية القاعدة األساسيةااعتب -

ف للمكانة التي كانت تحتلها المرأة الرستمية فقد نافست الرجل في مختل
  المجاالت،كما تميزت األسرة الرستمية بمظاهر خاصة سواء في اللباس

  أو الطعام أو السكن . 
تعدد المذاهب و الفرق اإلسالمية بالدولة الرستمية فكان هناك المذهب  -

ويعود ذلك إلى ، المالكي ، الحنفي وكذا فرق الشيعة، المعتزلة الواصلية
اهب غير اإلباضية بحيث كانت تعقد بينهم تسامح الرستميين مع المذ
  .المناظرات و حلقات العلم 

مغرب األوسط خالل العهد الرستمي في المجال االقتصادي عرف ال -
ازدهارا واسعا و تطورا كبيرا سواء في الزراعة التي كانت أساس 

، باإلضافة إلى التجارة التي الزراعةتساير المعيشة أو الصناعة التي كانت 
  هم في مدا خيل الدولة .اتس كانت

الدولة الرستمية مكانة عظيمة في الحياة الفكرية و التعليمية حيث  بلوغ -
حيث عرفت  نافست نظيراتها بالمغرب األدنى واألقصى و حتى بالمشرق،

عدة مؤسسات تعليمية كالكتاتيب والمساجد والمكتبات، إضافة إلى المدارس 
  و منازل العلماء .

في الدولة الرستمية فقد عرفت العلوم النقلية كالتفسير  العلوم تنوع -
  اللغة في المناظرات، الحديث والفقه وكذلك العلوم العقلية التي تمثلت

و األدب بنوعيه (النثر، الشعر)، التاريخ و الجغرافيا باإلضافة إلى الطب  
  الفلك و الحساب .
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األئمة الرستميين بشكل كبير في تطوير الحياة الفكرية  من خالل  مساهمة -
اإلضافة إلى بتشجيعهم على عقد المناظرات وجلب الكتب من المشرق ونسخها، 

   .أليفذلك مشاركتهم في حركة الت
  

 
  بعد فرار الخوارج من المشرق،  توجهت أنظارهم نحو المغرب اإلسالمي       

وهناك قام  عبد  حيث  مكان استقرارهم، األوسط،المغرب وبالتحديد إلى  
أسسها ،وعاصمتها   مبادئها تأسيس أول دولة مستقلة  لها منالرحمان بن رستم 

  تيهرت .
دولة الرستمية  التي استمرت قرن وربع قرن، ثمانية أئمة وتولى حكم ال     

حيث تميز األولون منهم  بالقوة والحزم و الحنكة السياسية،  أولهم اإلمام عبد 
  الذي وضع أركان الدولةم)  787-777هـ/171-160الرحمان بن رستم (

) م805-787هـ/190-171و خلفه من بعده عبد الوهاب ( و رتب شؤونها ، 
  ،وتمكن من القضاء على الفتن هج سيرة أبيه في التنظيم و التشييدالذي ن

  الداخلية ،وبعد وفاته تركها البنه أفلح بن عبد الوهاب  و االنقسامات  
من م) اتبع هو اآلخر سياسة أبيه ، ويعتبر عصره 854-805  هـ/190-240(

رت شمل  مختلف المجاالت  حيث انتش أرقى العصور، حيث شهد ازدهار كبير
و عم االستقرار بين أفراد المجتمع الرستمي، وساد  التجارة  و ازدهر االقتصاد 

في دولة موحدة تحت حكم واحد . ثم جاء عهد اإلمام أبي بكر  األمن و السالم 
) مخالفا تماما لمن سبقوه  في الحكم حيث م855-854هـ/241-240بن أفلح (

عناصر  الصراع و النزاع  بينشهدت الدولة  بداية الضعف و التراجع و حدوث 
المجتمع الرستمي، بسبب االبتعاد عن الشريعة اإلسالمية  وأسس المذهب 
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اإلباضي  مما أدى إلى انتشار اآلفات االجتماعية بكل أنواعها و هذا ما جعل  
 -241اإلمام أبي بكر يتنازل عن الحكم ألخيه أبي اليقظان بن أفلح (

ا لتحسين األوضاع الداخلية للدولة م) الذي سعى جاهد894-855هـ/281
الرستمية و إنقاذها  من االنهيار، وبفعل سياسته الرشيدة استقرت له األمور 
وحسنت األحوال و انتشر السلم و األمان ، و استمر الحكم البنه  أبي حاتم 

 الصراع بينه و بين عمه يعقوب لمدة أربع سنوات  هـ) الذي نشب 281-294(
لفتن  وعمت الفوضى  داخل ى بينهما إال بعد ما أفسدته اولم يتم الصلح إل

و بعد عودته إلنقاذ الدولة من االنهيار ، تآمر عليه أبناء عمومته و  ،العاصمة
ثم خلفه أبو اليقظان بن أبي )  906هـ/-294(إخوته من األسرة  فقتل غدرا 

ار، م)  وقد شهد عهده الفتن و عدم االستقر909-906هـ/296-294اليقظان (
 وفي هذه الفترة تمكن عبد اهللا الشيعي من االستحواذ على العاصمة تيهرت 

  وحينها انتهت الدولة اإلباضية .
  عت الدولة الرستمية إلى نشر العدذأما من الناحية االجتماعية فقد س    

  بربر وعجمو المساواة بين مختلف عناصرها السكانية، من عرب و  
على شكل   اليهود و النصارى، حيث كانوا يعيشون  و أندلسيين و أهل الذمة من 

و لكل منها طريقته في الحياة. كما حضيت المرأة هي األخرى  فئات مختلفة،
حيث ساهمت في مختلف المجاالت ،ناهيك  بمكانة هامة في المجتمع الرستمي،

الدور الهام الذي بذلته في إعداد النشء. وكما اليخلو أي مجتمع من اآلفات عن 
االجتماعية، فنجد الدولة الرستمية انتشرت فيها مجموعة من الظواهر 

،كالسرقة و الغدر وانتشار الفواحش وغيرها من اآلفات ،كانت األوضاع السيئة
و عرف المجتمع الرستمي أنماط  السائدة هي السبب في بروزها في المجتمع .

  معيشية مختلفة من حيث الطعام و اللباس و السكن .
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الدولة الرستمية عدة مذاهب و فرق دينية داخل المجتمع الذي تميز وشهدت   
  بالتسامح المذهبي .  

فقد المغرب األوسط في عهد الرستميين  ،أما عن األوضاع االقتصادية      
ازدهارا  واسعا، ويعود ذلك إلى الظروف المالئمة. فكانت الزراعة تقام بأراضي 

زراعة تنشط بشكل كبير ،فكثر اإلنتاج مما جعل ال خصبة  وبقربها  األنهار
إلى  جعل الدولة تصدرما وهذا   للمواشيوتنوع من قمح وحنطة  وتربية 

ه  من بضائع من المشرق والمغرب مختلف األفاق  وتستورد كل ما تحتاج
السودان، ومما سهل العملية التجارية توفر المسالك الداخلية و األندلسو

الزراعة والتجارة مقصدا هاما  فإن الصناعة هي والخارجية . وإذا بلغت 
  األخرى تلقت رواجا كبيرا  ساير النشاط الزراعي و التجاري .

أما من الناحية الفكرية ،فقد بلغت الدولة الرستمية شأوا عظيما  حيث سعت       
الدولة إلى تشييد المؤسسات التعليمية  ألجل إثراء  الحياة الثقافية و العلمية  

المناظرات  دت المساجد إلقامة حلقات العلم ووشي إلعداد النشء زت الكتاتيب فأنج
الحضارية  في الجمع بين مختلف المذاهب  وهذه األخيرة تعتبر من أهم المظاهر

والفرق ،كما توفرت للدولة مكتبة من أعظم ما عرف المغرب اإلسالمي  وهي 
مجموعة من العلماء  برزوا ات مكتبة المعصومة. وقد ساهم في إثراء هذه المكتب

في مختلف العلوم والفنون  سواء كانت نقلية من تفسير وحديث وفقه أو عقلية 
من مناظرات وأدب  وتاريخ وغيرها ،أو تطبيقية من طب وحساب وفلك . 

األئمة في سعيهم إلى تطوير لعبه ع الدور الكبير وتطور العلوم وازدهارها راج
طريق جلب الكتب  ونسخها  ومشاركتهم في حركة  الحياة الفكرية وإثرائها  عن

  التأليف  وتشجيع المناظرات .
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الدارس لتاريخ المغرب اإلسالمي عامة أو تاريخ المغرب و أخيرا نرى      
 ، أنه يتمتع  في هذا النوع من الدراسات بحيث يتسع مجالاألوسط  خاصة

مام الباحثين البحث المحدد لها مما يطرح عدة إشكاالت تبقى محل بحث أ
  . مةتاريخ األ كون هذه الدراسة  جزء من  ،والدارسين
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  :)1()م909-765هـ/296-148جدول تاريخي : (

 تاريخ الحوادث أهم الحوادث  وأبرز األحداث

 م765هـ/148 تيهرت.–إنشاء مدينة تاهرت 

 م776هـ/160 .بتا هرت مبايعة عبد الرحمان  بن رستم باإلمامة 

توثيق العالئق بين الحكومة الرستمية و األغالبة و 
 والية اإلمام عبد الوهاب .

 م788هـ/171

 م789هـ/173 .مقاومة الدولة لقبيلة زناتة 

تخريب مدينة العباسية  واحتراقها علي يد اإلمام أفلح 
. 

 م853هـ/239

 م855هـ/241 عن أبي اليقظان .امتناع تاهرت 

ابتداء ذيوع الدعوة الشيعية بالجزائر و المغرب 
 األقصى .

 م892هـ/279

 م894هـ/282 الخالف بين أبي وعمه يعقوب.

 م898هـ/285 انتشار المجاعة و الوباء .

 م906هـ/294 اغتيال أبي حاتم و والية اليقظان.

 م909هـ/296 سقوط الدولة الرستمية و قتل اليقظان .

  

_________________  

-هـ1415 ،، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية1ج ريخ الجزائر العام،تا عبد الرحمان الجياللي، - )1(
  .181ص  ،7ط م،1994
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  -01-الملحق رقم 
  ).1( أسس المذهب اإلباضي
  بسم اهللا الرحمان الرحيم. 

  صلى اهللا على نبينا محمد و على آله وسلم تسليما .                   
هذه شريعة اإلسالم  رسالة كتبها عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان 

  اطرابلس.إمام تاهرت إلى 
  أما بعد:  
أن  ال إله إال اهللا ،و أن محمد ا عبده و رسوله . واإلقرار  فإن شهادة         

إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة  بما أنزل اهللا ،و األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
و بالوالدين إحسانا و بذي  ،و صيام رمضان  وحج البيت من استطاع إليه سبيال،

،وابن  السبيل ،وما ملكت  اليمين . وغض و المساكين  اليتامى ،القربى و 
و االستئذان على          ،يستروستر ما أمر اهللا به أن    البصر و حفظ الفرج

و النكاح بالرضاء و الفريضة بإذن الولي و الشهود  ذو عدل . و اتقاء   البيوت .
أداء األمانة إلى   الذبيحة عند المحيض  و الغسل من الجنابة . وذكر اسم اهللا   

التعاون   بالعدل  و  الناس بين   البار و الفاجر . و الحكم   ،  الناس   جميع
. والتوبة على البر و التقوى ،و النهى عن الفحشاء و المنكر  واإلثم و العدوان  

الهدى  بهداهم ،وواليتهم عليه . والشهادة على   من الذنوب  والشهادة ألهل
بضاللتهم  والبراءة منهم .فمن أقر للمسلمين بهذا وجبت واليته   الضاللة 

ومودته ، واالستغفار له و وجب حقه ما لم يحدث  حدثا يخرجه من والية 
    المسلمين .  

______________ 

لواب  بن سالم اإلباضي ،اإلسالم و تاريخه من وجهة اإلباضية ،تحقيق :ز.ق. شقارتز ،وسالم بن  - )1( 
  .107،ص1م،ط1985-هـ1405،،بيروت لبنان ،دار اقرأ  للنشر  والطباعةيعقوب 
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  -2- الملحق  رقم 
) يعظ هـ281- 241رسالة لإلمام محمد بن أفلح  بن عبد الوهاب (   

  : بعد البسملة و الحمدلة.)1(فيها عامة الناس 
إني  عليكم،سالم  المسلمين،من بلغه كتابنا من  إلى جميعمن محمد بن أفلح   

احمد اهللا الذي ال إله  إال هو، و أسأله الصالة علي نبي الرحمة و هادي األمة 
  :  صل اهللا عليه وسلم .  أما بعد

 فإن أفضل ما تتواصى به العباد و يتحاضوا عليه، تقوى اهللا و لزوم  

الطيب   طاعته،والزجر عن معصيته ، والترغيب فيما يورث الثواب  من القول
ليكم معاشر المسلمين  بالتهيئ للقدوم على اهللا و التأهب و والعمل الصالح ،و ع

االستعداد ليوم تشخص فيه األبصار، و تتغير فيه األلوان ،ويشيب فيه الولدان ،و 
  . تذهل كل مرضعة عما أرضعت

واعلموا ،رحمكم اهللا أن أهل العلم باهللا ،القائمين بهذه الدعوة ،قد انقرضوا ،و    
امرءا مسلم احتشب بنفسه، و أرصدها اهللا في طلب م اهللا قلت الخلوف منهم ،فرح

العلم  والنقض على من ضاد اهللا ،وعدل عن منهاج رسول اهللا صلي اهللا عليه 
وسلم ،ضاد المحقين  من عباده حتي تكون كلمة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

ن أسالفكم، هي العليا و الباطل زهوقا ،وعليكم معاشر المسلمين بإتباع الماضين م
و المتقدمين  من أئمتكم الصالحين من أهل دعوتكم،فاتقوا آثارهم و اهتدوا بهداهم 

 الزيغ  عن طريقهم و الميل عن مناهجهم ، وخالفوا  احذرواو

أهل البدع المظلة،واألهواء المزلة ،ممن أراد أن يبدل دينكم،  ويلبسكم شيعا و 
القرآن   عليه الشيطان و نبذ ماجاء بهيلبس عليكم أمركم ، اتبع هواه ، و استحوذ 

 أمرهم،و زين بدعته في قلوبهم ، فخدع من ال ، فألبس على الضعفاء 
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يه وبه نستعين  وعل و قد ذكرنا لكم مافيه الكفاية إن شاء اهللا بصيرة له ... 
 نتوكل  وما توفيقنا إال باهللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
________________ 

،ص 2ط ،1981،المغرب العربي  تاريخه و ثقافته ، الجزائر ، الشركة الوطنية للكتاب رابح بونار  - )1(
144،145.  
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 قائمة الببليوغرافيا
 

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم  -   
الحديث النبوي الشريف  -   

 أ ـ المصادر: 
(موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي ابن أبي أصبيعة  – 1  

هـ ): عيون األنباء في طبقات األطباء ، شرح وتحقيق نزار رضا ، 668الخزرجي ،ت 
م.1965بيروت لبنان ، منشورات دار مكتبة الحياة   

(عز الدين أبو الحسين علي بن أحمد بن عبد    الواحد بن أبي الكرم ابن األثير  – 2 
، بيروت لبنان ، دار  3هـ): الكامل في التاريخ ، الجزء 630-هـ555الشيباني الجزري 
م1965-هـ 1385الطباعة والنشر   

اهللا محمد بن عبد اهللا بن إدريس الحموي الحسني الشريف ، (أبو عبد اإلدريسي  – 2
هـ): القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس ،تحقيق وتقديم وتعليق : إسماعيل العربي ، 584ت

م .1983الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية   
( العسقالني الحافظ  أبو الفضل  شهاب الدين): فتح الباري بشرح صحيح ابن حجر  – 3
لبخاري قرأ أصله تصحيحا  و تحقيقا أشرف على  رقم كتبه  و أبوابه  وأحاديثه فؤاد ، عبد ا

دار  الباقي قام بإخراجه و صححه  وأشرف  على طبعه  محي الدين الخطيب ، بيروت لبنان
 المعرفة.

هـ ): صورة األرض،بيروت  لبنان، 368(أبو القاسم النصيبي ت ابن حوقل  – 4
حياة.منشورات مكتبة ال  

م  1374 -هـ  776(أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن سعيد السلماني تابن الخطيب  – 5
) : تاريخ المغرب في العصر الوسيط ، القسم الثالث من كتاب أعمال األعالم ، تحقيق 

وتعليق : أحمد مختار العبادي و إبراهيم الكتاني، الدار البيضاء، المغرب األقصى، نشر و 
م .1964تاب توزيع الك  

م ) : العبر 1406 ـ  هـ808( أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن بكر تابن خلدون  – 6
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم والبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان 

م.1968، لبنان بيروت ، الكتاب اللبناني للطباعة و النشر 7،ج 6،ج 4األكبر، ج  
.2،ط1961، دار الكتاب اللبناني ،  مقدمة، بيروت -   
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-هـ681(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشافعي ت ابن خلكان  – 8
م.1971م): وفيات األعيان وأنباء أبناْء الزمان بيروت  لبنان ، دار الثقافة 1282  

و وضع (أبو حسن علي بن موسى بن المغربي): كتاب الجغرافيا ، حققه ابن سعيد  – 9
  . 2م،ط1982مقدمته و علق عليه إسماعيل العربي الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية 

(معاصر الدولة الرستمية في القرن الثالث الهجري ): أخبار ابن الصغير المالكي  – 10
األئمة الرستميين ، تحقيق وتعليق: محمد ناصرو و إبراهيم بحاز ، دار الغرب اإلسالمي 

م.1986هـ ، 1406  
(عبد الرحمان بن عبد اهللا بن عبد الحكم بن حيان أبو القاسم القرشي ابن عبد الحكم  – 11
م ): فتوح إفريقية و األندلس  تحقيق : عبد اهللا أنيس الطباع ، بيروت  871 -هـ257ت 

م.   1964لبنان ، دار الكتاب اللبناني ، دار الطباعة للنشر والتوزيع ،  
الدين محمد بن كرم  بن علي  األنصاري اإلفريقي  أبو الفضل جمال (ابن منظور  – 12

1بيروت ،لبنان ، دار صادر ،ط  4 ـ): لسان العرب، مجه711المصري ت  
): سير األئمة  م1078-هـ471(يحي بن أبي بكر  الورجالنى ت أبو زكريا  – 13

 -هـ 1399عية ،ديوان المطبوعات الجاموأخبارهم ،تحقيق: إسماعيل العربي ،الجزائر ،
.م 1979  

هـ): الموجز آراء الخوارج الكالمية ،تحقيق 570اإلباضي ت(عبد الكافي عمار  أبو – 14
م.1979-هـ1398،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،: عمار طالبي   

وشفاء العليل ، محمد هـ)شرح كتاب النيل 1223(ضياء الدين عبد العزيز ت الثميني – 15
م).1972ـ  ـه1392أطفيش ، بيروت لبنان ، دار الفتح ( بن يوسف  

(أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن إدريسي الحموي الحسني الشريفي ت اإلدريسي – 16
القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس ، تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل العربي الجزائر  )هـ848

. م 1983،ديوان المطبوعات الجامعية  
محمد بن أيوب  بن عمر أبو عبيد ت (أبو عبد اهللا بن عبد العزيز بن ري البك – 17

ذكر بالد إفريقية  و المغرب  و هو جزء  مأخوذ  من ): المغرب في م1094-هـ487
.م1857،العراق ، مكتبة  المثني   كتاب  المسالك والممالك ، بغداد  

): فتوح م892-هـ279ت الحسن أحمد بن يحي  بن جابر البغدادي أبو  (ريالبالذ – 18
م.1959البلدان ،تعليق:رضوان محمد رضوان ،مصر ،مطبعة السعادة   

اهللا  بن عبد اهللا  الرومي  البغدادي ت  ياقوت شهاب الدين  أبو عبد (الحموي  – 19
هـ 1375،بيروت لبنان،دار صادر للطباعة والنشر 1ج ،م): معجم البلدان1229-هـ626

م.1956-  
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م) كتاب طبقات المشايخ 1272-هـ670العباس بن سعيد ت حوالي  (أبوالدرجيني – 20
-هـ 1394بالمغرب حققه وقام بطبعه إبراهيم طالي ، الجزائر ،مطبعة البعث ، قسنطينة

م.1974  
 تاريخ: م)1020-هـ417(القيرواني أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم توفي بعد الرقيق – 21

م.1968ي الكعبي ، الناشر رفيق السقطي إفريقية والمغرب ، تحقيق وتقديم: المنج  
تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب   (خير الدين):األعالم قاموسركلي الز – 22

والمستعربين والمستشرقين مزيدة ومنقحة بالخطوط والرسوم، مطبعة كوستاستوماس 
.1م،ط1954-هـ 1383وشركائه   

م): كتاب 1521-هـ 928الواحد   ت(أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد السالوي – 23
 السير ، الجزائر قسنطينة.

،صححه وعلق الملل والنحل : هـ)548(أبو الفتح محمد بن عبد الكرم تالشهرستاني – 24
.1م ،ط1948-هـ 1368عليه أحمد فهمي ، بيروت لبنان،دار السرور   

ل نفوسة ، م):مسائ805-هـ 190(بن عبد الرحمان بن رستم الفارسي عبد الوهاب  – 25
م.1991تحقيق وترتيب ، إبراهيم محمد طالي ، الجزائر غرداية، المطبعة العربية   

م):مروج الذهب ومعادن 988-هـ 346(أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي – 26
تحقيق محي الدين بن عبد الحميد، بيروت لبنان، المكتبة العصرية ، صيدا  ،الجوهر
م.1988-هـ 1406  

-هـ 378 محمد بن أحمد البنا المشهور بالبشاري(شمس الدين أبو عبد اهللا المقديسي – 27
م.1906، بيروت لبنان، مكتبة خياط  األقاليمسن التقاسيم في معرفة م): أح988  

(القرن السادس هجري): االستبصار في عجائب األمصار ووصف مكة مؤلف مجهول – 28
م، نشر وتعليق سعد زغلول عبد 12-هـ 6والمدينة ومصر وبالد المغرب لكاتب مراكشي ق

م.1958الحميد ،مصر القاهرة،جامعة اإلسكندرية  
(أبو عمر محمد بن يوسف المصري ):كتاب الوالة والقضاة بقلم حسن أحمد الكندي  – 29

  والترجمة.الدار المصرية للتأليف  ،مصر القاهرة ،محمود
اإلسالم وتاريخه من وجهة نظر (ابن سالم ابن عمرو اللواتي اإلباضي): لواب – 30

م.1985-هـ 1405اإلباضية،تحقيق ر.ق.شقارتز وسالم بن يعقوب ،بيروت لبنان،دار اقرأ،  
م):سير 12-هـ 6(أبو الربيع سليمان بن عبد السالم بن عبد اهللا ت قالوسياني  – 31

مشايخ المغرب ، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي ،الجزائر،ديوان المطبوعات 
.م1985يةالجامع  
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 ب ـ المراجع :
  
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في اإلسالم، أدم ميتز، – 1 

-هـ 1405نقله إلى العربية محمد الهادي أبو ريدة ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ، 
م.1986  

،دار الفكر العربي ،  محاضرات في عقد الزواج وأثاره القاهرةأبو زهرة محمد، – 2
م.1971  

التاريخ العباسي والحضاري ،الشركة العالمية للكتاب،مكتبة المدرسة ، أيوب إبراهيم، – 3
. 1ط م ،1989الدار اإلفريقية العربية،  

.2ط م ،1938،(أبو الربيع سليماني):مختصر تاريخ اإلباضية ،تونس الباروني  – 4  
اهللا النفوسي):األزهار الرياضية في أئمة وملوك (سليمان بن الشيخ عبد الباروني – 5

 اإلباضية ،مصر ، مطبعة األزهار البارونية،بدون طبعة وبال تاريخ.
، الفرق بين الفرق بيروت لبنان ،دار صادر .بن طاهر عبد القاهر البغدادي – 6  
لنشر المغرب العربي  تاريخه و ثقافته ، الجزائر  الشركة الوطنية  ل بونار رابح ، – 7

م.1981والتوزيع   
، المطبعة الوطنية  الجزائرالموجز في تاريخ الجزائر،  يحي بوعزيز ، – 8

.1ط م1965الجزائرية،  
بورويبة رشيد  وموسي لقبال  وعبد الحميد حاجيات ،عطاء اهللا الدهينة  و محمد  – 9

الجزائر في التاريخ من الفتح اإلسالمي إلي بداية الفتح العثماني ،الجزائر ،  بلقراد ،
م.1984المؤسسة الوطنية للكتاب ،  

دراسة في  م)909-777-هـ296-160الدولة الرستمية (بحاز إبراهيم بكير ، – 10
و الحياة الفكرية  الجزائر ،نشر جمعية التراث بغرداية ،مزيدة و  األوضاع اإلقتصادية 

م.1993-هـ1414منقحة ،  
الجزائر، المؤسسة الوطنية  م)،788-777هـ/171-160حمان بن رستم( رعبد ال -  

م.1990 ،للكتاب  
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القبائل ،و األرياف المغربية  في العصر الوسيط ،تونس ،دار بن حسين محمد ، – 11
م.1986،الرياح للنشر و التوزيع  

المذهبية  بالمغرب اإلسالمي ،المؤسسة في الحركة دور زناتة بن عميرة محمد ، – 12
م.1984الوطنية للكتاب ،  

 ،المسكوكات المغربية منذ الفتح اإلسالمي إلي سقوط  دولة بني حمادبن قربة صالح ، – 13
م.1986الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب   

م،لبنان  8و 7الغرب اإلسالمي ،القرن األول و الثاني الهجري ، تأسيسجعيط هشام ، – 14
.1،ط2004دار الطليعة،   

في المغرب  األوسط  االجتماعيةو  االقتصاديةاألوضاع جودت عبد الكريم يوسف ، – 15
م.1992،م)،الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية 10-9هجريين ( 4و 3خالل القرنين   

م.1984،العالقات الخارجية  للدولة الرستمية،الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب -    
، ديوان المطبوعات 1، تاريخ الجزائر العام ججياللي عبد الرحمان بن محمد ال -17

.7م.ط1994-هـ 1415الجامعية   
-9هـ /4-3، المغرب اإلسالمي الحياة االقتصادية واالجتماعية(الجنحاني الحبيب  – 18
م.1977م)، تونس ،الدار التونسية للنشر10  
الحضارة اإلسالمية في المغرب ، تونس ، الدار التونسية القيروان عبر ازدهار  -  

م.1968للنشر  
،  1تاريخ اإلسالم السياسي والديني ،الثقافي واالجتماعي ،ج،حسن إبراهيم حسن  – 19

.1م ،ط1961القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،  
خالصة تاريخ تونس ، مختصر يشمل ذكر حوادث القطر حسن عبد الوهاب حسني ، – 20

م.1968التونسي من أقدم العصور إلى الزمن الحاضر، تونس ، الدار التونسية للنشر،  
الدولة الرستمية بالمغرب اإلسالمي ، حضارتها وعالقتها الحريري محمد عيسى ، – 21

م، 1987-هـ1408م، الكويت ، دار القلم،297-هـ160بالمغرب واألندلس ، الخارجية
.3منقحة ومزيدة ،ط  

تاريخ وحضارة المغرب واألندلس ،دار المعرفة المنعم حسين ، حمدي عبد  – 22
م.2007الجامعية،  

منذ الفتح حتى نهاية  تاريخ المغرب في العصر اإلسالميحمودة عبد الحميد حسن ،  – 23
.1م،ط2007-هـ 1428الدولة الفاطمية،القاهرة ،الدار الثقافية للنشر،  

 2007-هـ1401،بيروت لبنان ،دار الشروق،اليهود في القرآن الخطيب عبد الكريم،  – 24
.1،ط  
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ة عند اإلباضية في شمال إفريقية في النظم االجتماعية والتربويخلفيات عوض ، – 25
م.1982مرحلة الكتمان ،عمان األردن،  

أبو داود الجزائر ،مطبعة  حلقات من تاريخ المغرب اإلسالمي ،داوود سليمان ، – 26
م.1993،  

م.1963تاريخ المغرب الكبير ،دار إحياء الكتب العربية ،دبوز محمد علي ، – 27  
المؤسسة الجامعية  ،،معجم العالم اإلسالمي ،ترجمة كتورة رلزديم كلوس كريرزرف  – 28

م.1998-هـ1418و التوزيع، للدراسات و النشر   
محمد اإلسكندراني ،بيروت لبنان ،محمد صلي اهللا عليه وسلم ،تحقيق:رضا محمد   - 29

م.2005-هـ1425الكتاب العربي ،،دار   
،تاريخ المغرب العربي ، تاريخ دول األغالبة الرستميين زغلول سعد عبد الحميد  – 30

،اإلسكندرية ،دار المعارف.2قيام الدولة الفاطمية ،ج حتىاألدارسة  وبني مدرار    
اريخية  و تاريخ المغرب الكبير، العصر اإلسالمي ،دراسة ت السيد عبد العزيز سالم ، – 31

م.1981عمرانية و أثرية، بيروت لبنان ،دار النهضة العربية ،  
،شركة دار األمة للطباعة  الجزائر، يهود الجزائر هؤالء  المجهولونسعد اهللا فوزي ، – 32

م.1995و الترجمة و النشر و التوزيع ،  
م.1986عروبة إفريقية عبر التاريخ ، عاربة،األمازيغ البربر ،عرب سعدي عثمان  – 33  
م.1982و التوزيع ، التاريخ ، الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر عروبة الجزائر عبر -     
،األهل للدراسات  1،جالتاريخ السياسي لدول المغرب اإلسالميسيفر لخضر ، – 34

م.2006،  
التاهرتي ،مستغانم ، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد شاوش محمد رمضان ، – 35

م.1970الجزائر ، المطبعة العلوية   
القضاء و القضاة في اإلسالم، العصر العباسي ،بيروت لبنان  شبارو عصام  محمد ، – 36

م.1982،دار النهضة العربية للطباعة و النشر   
الدويالت اإلسالمية في المغرب ، دراسة تاريخية حضارية محمد كمال ،شبانة  – 37

م.2008ة ،دار العلم العربي،،القاهر  
موسوعة التاريخ اإلسالمي و الحضاري ، القاهرة ، مكتبة النهضة شلبي أحمد ، – 38

.7م،ط1984المصرية   
مالمح المغرب العربي ،مصر  الشرقاوي محمد عبد المنعم ومحمد محمود الصياد، – 39

.1م،ط1959دار المعارف  اإلسكندرية ،  
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-هـ6المغرب العربي من كتاب المشتاق لإلدريسي القرنصادق محمد الحاج ، – 40
م 1983م،12  
اإلباضية عقيدة و مذهبا،بيروت لبنان دار الجيل .صبار طعيمة ، – 41  
الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج الجزائر ، الشركة الوطنية الطمار محمد ، – 42

 للنشر و التوزيع .
التاريخ العباسي و األندلس ،بيروت لبنان ،دار النهضة  في العبادي أحمد مختار ، – 43

 العربية .
تاريخ المغرب و األندلس ، بيروت لبنان ،دار النهضة العربية.-        

صفحة رائعة من التاريخ الجزائري  نالرستمييعبد المقصود عبد الحميد  باشا ، – 44
م.1970-هـ1409،مطبعة الجبالوي ،  

دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ،بيروت  عويس عبد الحليم ، – 45
م.1980-هـ1400لبنان ،دار الشروق ،  

و فاس و قرطبة ، الجزائر ،  دولة األدارسة  وملوك تلمسان  العربي إسماعيل ، – 46
م.1980ديوان المطبوعات الجامعية،  

إلي خروج  نالمختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقييفركوس صالح ،  – 47
م.2003دار العلم للنشر و التوزيع ،م) ،عناية 1962ق.م/114الفرنسيين (  

، العالقات السياسية بين الدولة األموية في األندلس  ودول المغرب فياللي عبد العزيز ،– 48
م.1982الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  

الفاطمية منذ تأسيسها إلي منتصف القرن دور كتامة في تاريخ الخالفة لقبال موسي ، – 49
م.1979م)، الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،11الخامس الهجري (  

المغرب اإلسالمي منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج  سياسة ونظم ، -
.3م،ط1984الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،  

هـ)،سياستهم الخارجية ،الدار 296-184األغالبة (، محمود إسماعيل  عبد الرزاق – 50
2ط م،1978البيضاء المغرب ، مطبعة النجاح ،  

،المغرب ، موريطانيا ، القاهرة رالجزائالخوارج في المغرب اإلسالمي ،ليبيا ،تونس ،  -
م.1976، مكتبة مدبولي المصرية ،جزائر   

م.2001المصرية ، هذه الجزائر ،مكتبة النهضةالمدني  أحمد توفيق ، – 51  
تاريخ الجزائر القديم والحديث ،تقديم محمد الميلي ، مكتبة الميلي مبارك بن محمد ،  – 52

هـ.1350النهضة الجزائرية،  
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اإلباضية بين الفرق اإلسالمية عند كتاب المقاالت  في القديم معمر علي يحي ، – 53
م.1987غرداية الجزائر،المطبعة العربية  ، والحديث  

قيام الدولة األموية ى فجر األندلس من الفتح اإلسالمي إل ،حسين مؤنس  – 54  
.1،ط1959م)،القاهرة ،الشركة العربية للطباعة و النشر ،711-756(  

  .2م،ط1959فتح العرب للمغرب ،مصر ،مكتبة اآلداب ، -  
القرن  تاريخ المغرب و حضارته من قبل الفتح العربي إلي بداية االحتالل الفرنسي من -  

م.1968لبنان ،العصر الحديث  للنشر و التوزيع ، بيروت ، م19السادس إلي غاية ق   
من صدر اإلسالم حتى منتصف القرن  أعالم الجزائرمعجم  ،نويهض  عادل  – 55

.2م،ط1972العشرين ،بيروت لبنان ،المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،  
،القاهرة مصر ،مكتبة النهضة 1تاريخ فلسفة في القارة اإلفريقية ،جهويدي يحيي ، – 56

م.  1965،  
 

 

 
 ج – المجالت:

 
اإلباضية في الفكر السياسي اإلسالمي  وأثرها في قيام الدول البريد ناصر المرشد،  - 1
م، بيروت لبنان .1991-هـ1412، 13: ع االجتهاد،  
 الخلدونية:الوصف ألمجالي لتيهرت عند كتاب   المسالك  و الممالك ، الحمدي أحمد ، – 2

    م.2009عدد خاص  أكتوبر 
تمية في نشر الحضارة  اإلسالمية  وتركيزها مجهودات الدولة الرس داود سليمان ، – 3
م، الجزائر.1977-هـ1397، 50-49العدد  األصالة:،  
الطبقات االجتماعية في الدولة الرستميةالطوائف المذهبية و فخار إبراهيم ، – 4  
م ،جامعة 1997 1العددمجلة أدبية:  م) ،دراسات جزائرية،909-777هـ/160-296( 

  .وهران
جمادى  5،  45العدداألصالة:المجتمع التيهرتي في عهد الرستميين، عباس إحسان ، – 5

م، 1975ماي -هـ1395األولى   
البعث قسنطينة .الجزائر ،مطبعة   

: عدد خاص الخلدونيةم ،مح الحكم الراشد في دولة بني رستمالطرشاوي بلحاج ، – 6
م.2009  
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.م2009عدد خاص الخلدونية: التسامح المذهبي في الدولة الرستمية،لزغم فوزية ، – 7  
:عدد خاص الخلدونيةتطور نظام الشرطة  في العهد الرستمي، وهراني قدور ، – 8
  م.2009،
 

 د- الرسائل و األطروحات :
ء في المغرب اإلسالمي منذ الفتح حتى قيام  الخالفة الفاطمية القضا، بكير بحاز إبراهيم – 1  
دولة في التاريخ اإلسالمي الوسيط :دكتوراهأطروحة   م)909-715/-هـ96-296(  
   م.1997،معهد العلوم ،جامعة قسنطينة،تحت إشراف : إبراهيم فخار  
في رسالة ماجستير :الحياة االجتماعية علي عهد الدولة الرستمية ،بوركبة محمد ، – 2

م.1999جامعة وهران تحت إشراف:عبد المجيد طعيمة ،التاريخ و الحضارة اإلسالمية ،  
مجموعة سير الوسياني ،دراسة و بوعصبانة عمر بن لقمان حمو سليمان ،  – 3

-2005-هـ1427-1426لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي ،  :أطروحةتحقيق:
م.2006  
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