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 : العلوم النقلية في الدولة الرستمية3محاضرة

 عوامل ازدهار الحياة الفكرية: -1

 :ألئمة الرستميينأ ـ دور ا

تتفق معظم المصادر التي بين أيدينا على سعة علم اإلمام أفلح بن عبد الوهاب الذي سلك سيرة أبيه 

، وكان قد 18، حيث يذكر أبو زكرياء: "أنه قعدت بين يديه أربع حلق يتعلمون فنون العلم منه17في التدريس

فوق على بعضهم، وأصبح أخذ العلم عن أبيه وجده ومن عاصرهما من كبار العلماء حتى بلغ درجتهم وت

وقد ترك أفلح العديد من 19من األئمة المعدودين والعلماء المشهورين وانفرد بأقوال في علم الكالم

، كما كان له اهتماما بالحديث وروايته إذ ضم الوارجالني روايات اإلمام أفلح إلى 21و الجوابات20الرسائل

هذا لقدره في علم الحديث وابتعاده عن الوضع مسند الربيع بن حبيب معتمد اإلباضية في الحديث و

 .22والكذب مما جعله موضع الثقة عندهم

ْهلأ  أَْبقَى اْلعَْلم   ْلمأ  ألأ يَكَ  اَرا          ـــــــــــــــــــــأَثَ  اْلعأ مْ  يَرأ  اراـــــــــــــوأبك اــــــــــَزْوج   أَشَخاص ه 

نْ  قَض ى َعْبد   َماتَ  َما         َوذ و َوَرع َعْلم ذ و َماتَ  َوإأنْ  َحي     اَراــطَ  أَوْ  ذَاكَ  مأ

يَتْ ك            ومنقصة َجْهلأ  َعلَى َحيَاة   َوذ و ْمسأ  فأي ثََوى قَدْ  مأ  28أعصارا الر 

 ـ المراكز التعليمية في تيهرت: 2

كما هو في سائر الدول اإلسالمية  الشك أن المسجد كان أهم مؤسسة تعليمية في الدولة الرستمية   

 آنذاك، وال يزال المسجد في بعض المجتمعات يؤدي دوره 

 

والتعليم المسجدي في العهد الرستمي كان يتم على مراحل: المرحلة األولى هي  64لتثقيفي والتعليميا

 . 74مرحلة الكتاتيب أما الثانية فهي مرحلة الحلقات والمجالس العلمية

تعد الكتاتيب أقدم مؤسسة تعليمية ظهرت في صدر اإلسالم وكان انتشارها في المغرب  :أ ـ الكتاتيب

 مع قادة الفتح اإلسالمي حيث نصب هؤالء الخيام لتعليم أبنائهم القرآن الكريم والكتابة.

ولما كانت الدولة الرستمية تعج بالمساجد فقد كانت هذه األخيرة تخصص مكانا لتعليم الصبيان 

فكان ذلك لغرضين: أولهما أن الصبيان  84لكتابة فانتشرت الكتاتيب في كل مكان بجانب المسجدالقراءة وا

الذين يتلقون التعليم في الكتاب لم يبلغوا سن الرشد، فكان يتحرر من النجاسة عند دخولهم المسجد الذي 

مرتبطة به كاللغة يشترط فيه الطهارة وثانيهما أن طبيعة العلوم التي تدرس في الكتاتيب وهي دينية 

 .94العربية التي تعد الوسيلة الوحيدة لقراءة القرآن الكريم

والكتاب مقر بسيط مفروش بحصير يتربع فوقه التالميذ ويعلوهم المعلم بمصطبة من سرير أو 

كرسي، يحمل في يده عصا والشك أن المعلم كان يستخدمها لتخويف أو لضرب كل من تهاون أو تماطل 

داخل الكتاتيب ويتم حفظ القرآن بواسطة لوح 50ن القرآن وغالبا ما يكون العقاب بالفلقةفي حفظ لوحة م



الخشب حيث يكتب عليه التلميذ ثمن الحزب أو ربعه أو حسب إمكاناته في الحفظ ويلجأ إلى المسح بالماء 

 . 51وغالبا ما يكون ذلك في الفترة الصباحية

الدروس الدينية من فقه وحديث وتفسير وغيرها من : لقد كانت ب ـ الحلقات والمجالس العلمية

العلوم األخرى تلقى في الجلسات العلمية التي تقام بالمساجد وتسمى حلقات العلم التي كان يقصدها العامة 

إذ تعد أهم دور للتعليم حيث تفتح مجاال لالستزادة والتخصص في إحدى 52والخاصة خصوصا من الطالب

وقد تخرج من تلك الحلقات الكثير من 53لحلقاتاختلف العلوم انتقل إلى تلك فنون العلم وإذا استوفى م

العلماء الذين تنافسوا في العلم والمعرفة، من بينهم نفاث بن نصر وسعيد بن وسيم اللذين أخذا العلم على يد 

 .54افلح بن عبد الوهاب

ا اشتهروا بالتأليف في اشتهر األئمة الرستميين باقتنائهم الكتب من المشرق، كمالمكتبات: -ج

مختلف فنون العلم، فاالهتمام بالكتاب واقتنائه، وهو من أهم ما يالحظ في أئمة الدولة الرستمية، إذ أوردت 

المصادر أن والد أفلح بن عبد الوهاب بعث بألف دينار إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتبا فاجتهدوا 

ل فاقتضى نظرهم أن يشتروا به ورقا وتطوعوا في نسخ الكتب في توفير المال واستغالله أحسن استغال

 .65إذ قال أبو زكريا:" فنسخو له أربعين حمال من كتب فبعثوها بها إليه" 55والمجلدات الموجودة عندهم 

بل كان منتشرا في المساجد  ونستنتج من خالل ما سبق أن التعليم في تيهرت لم يتخذ مكانا معينا،     

 والكتاتيب والحلقات العلمية وهو ما جعل من تيهرت مركزا علميا هام لتلقي مختلف العلوم.

 ـ العلوم:  3

 أ ـ العلوم النقلية:

ـ التفسير: لما كان القرآن الكريم مصدر التشريع واستخالص األحكام فقد كان بمثابة المرجع الرئيسي 

البشرية، لذلك اجتهدت العرب في توضيح وشرح ألفاظه ومعانيه وإن واجههم غموض في تنظيم حياة 

   75رجعوا إلى الرسول هللا عليه وسلم

ونظرا لعدم احتكاك المغاربة باللغة العربية إال بعد الفتح اإلسالمي لذلك فقد كيف علماء تيهرت على 

 .85شرح األلفاظ القرآنية وتفسير معانيها

التفسير فيذكر الدرجيني: "أن عبد الرحمن بن رستم ألف كتابا في التفسير كان متداوال أما التأليف في 

، ولم  أما المصنف الثاني فهو لهود بن محكم الهواري، وكان أبوه قاضيا لإلمام 59ادفي قلعة بني حم

معتمدا على بعض  أفلح بن عبد الوهاب ، وتفسير هود يقع في سفرين كبيرين، يفسر فيه القرآن الكريم،

حاالت أسباب النزول واألحاديث النبوية، وكثيرا ما يشير إلى مصادره كروايات ابن عباس ومواله 

عكرمة، وابن الكلبي وغيرهم، ولم يعتمد ابن هود في تفسيره طريقة النقل فقط، بل كثيرا ما يسوق 

، ومن األدلة 60حكم وأحكام الرواية وينفيها، واهتم خاصة باستخراج معاني اآليات وما تضمنته من

على قيمة الكتاب وأهميته، ما ترويه المصادر اإلباضية من اختصام رجلين عليه، كل يدعي حق 

ملكيته، حتى كادت عشيرتاهما تقتتالن مما حدا بأي جمال المدوني، أحد فقهاء اإلباضية، إلى تقسيمه 

م تشر المصادر التي بين أيدينا أن أفلح ، ل61كل واحد منهما بنسخ النصف اآلخرنصفين فأمر بعد ذلك 

 ألف في هذا المجال.

 

لقد عرف هذا النوع ضعفا لدى علماء البيت الرستمي ويظهر ذلك من خالل اعتماد اإلباضية  الحديث: 

في المغرب على مؤلفات علم الحديث للعلماء اإلباضية في المشرق ومن ذلك مسند الربيع بن حبيب 

، أما العلماء غير اإلباضية فنذكر أبو عبد الرحمن بكر بن حماد الذي 62انياألزدي الفراهيدي العم

 .63"كان عالما بالحديث وتمييز الرجال ثقة مأمونا ثبتا صدوقا إماما حافظا"

فلح بن عبد الوهاب مجموعة من المسائل الفقهية رد فيها على أسئلة نفوسة، وعرفت أترك  الفقه:

والتي تظهر رسوخ افلح في الفقه وتمكنه فيه وحرصه على الرد لرعيته، وقد  ،ألجوبة"اهذه المسائل با"



تنوعت القضايا التي ، 64بينت هذه الفتاوي األحوال االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الرستمي والنفوسي

تناولت مختلف جوانب التي  قضاة الرستميين و ه، كما ودت مسائل أخرى عالجهاتداولها الخصوم عند

، ومن بين القضايا االجتماعية اختالف الزوجين وظلم 65الرتبة االجتماعية واألخالقية والزراعية حياة

أحدهما لآلخر ففي جوابات أفلح أن "رجال ال يقدر المرأته على ما تأكل وتلبس من القطن والكتان إال أنه 

أو مشرفة وهي ميسرة في  يقدر... تعيش بدل ذلك وأرادت االنتزاع منه فهل تنزع منه أم ال وهي منعمة

فكان جواب أفلح: "أن عليه قدر ما يجب من قطن أو كتان أو صوف ... ألن الصوف قد  66مالها أو سرها"

يلبسها الصالحون فليس عليه إال قدر ما يجد وكذلك عليه في الطعام قدر ما يجب من أكله والشعير ليس 

ذي ذكرت من المرأة إذا كانت منعمة أو مترفة فليس عيبا من أكله فاحمل على كل أحد قدر ما يجد وأما ال

، أما القضايا التي تتعلق 67ينظر في ذلك إلى نعمتها أو ترفها وال تحمل الزوج أكثر من طاقته"

بالخصومات حول األراضي الزراعية فابن الصغير يروي سماع القاضي محكم الهواري لقضية أرض 

، وقد 68ن عبد الوهاب وصهره، فلم يميز بينهما وحكم بالعدلمتنازع عليها بين أبو العباس أخو أفلح ب

 أعجب وجوه اإلباضية وسروا بعدالته.

ونالحظ أنه  على الرغم من أن أبا العباس اشتكى إلى أخيه أفلح من معاملة محكم الهوا ري إال أن هذا     

ومن خالل ما سبق نستنتج أن القاضي كان  69األخير قال له: "الصواب ما فعل والحق أولى أن يؤثر"

 يتمتع باالستقاللية في حل الخصومات دون أن يتدخل اإلمام في ذلك.

كما ساهم اختالف المذاهب وحلقات المناظرة في نشاط الفقه، فقد أثرى النكار بأفكارهم التي خالفوا 

دورهم في إثراء الفقه  باضيةبها الوهبية من االباضية، تاريخ الفكر االباضي، الشك أن لهؤالء اال

االباضي إذ يعتبرون من األوائل الذين حملوا المذهب االباضي في المغرب، فكانت لفتاويهم واجتهاداتهم 

وأحكامهم في العديد من النوازل فمنهم من دونها في تصنيف له، ومنهم من تركها شفوية تروى عنه في 

يخ أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الورجالني في القرن كتب السير والتراجم، وقد جمع العديد منها الش

. ويأتي القضاء في المرتبة األولى بعد اإلمامة مباشرة 70هـ(، في كتابه الدليل ألهل العقول570السادس)ت

ويمثل القضاة الطبقة األولى في ترتيب الموظفين الرئيسيين من عمال اإلمام وأعوانه، بل اإلمام نفسه كان 

 بدليل أن أهل جبل نفوسة أرسلوا إلى اإلمام أفلح أن يقضي لهم في عدة مسائل. 17القاضي األول

 أن يكون اإلمام افلح حرص على تولي منصب القضاء  حتى ولو كان رافضا من يتواله   قد أولىو       

ر ومنهم محكم الهواري والد ه ود صاحب التفسير، كان من العلم بحيث اختي متفقها في المذهب، القاضي

على علماء تيهرت ونفوسة، ونودي عليه من جبل األوراس العبيد عن العاصمة تيهرت وكلف بهذا 

وهو يخاطب  72المنصب ورفضه، وكان شديدا على الحق إلى درجة إن إلمام أفلح وهو قاضيه، قال عنه

هو رجل نشأ  الشراة الذين أبوا إال محكما قاضيا ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم في روعه ودينه ولكن

في بادية وال يعرف لذي القدر قدره وال لدي الشرف شرفه...ولكن تحبون أن يجري فيكم الحقوق على 

قاله ابن الصغير: "... وأتته نفوسة الجبل  وهنا نورد ما73 وجهها بال نقص ألغراضكم وال امتهان ألنفسكم

تطعن عليه في شيء من أحكامه وال في صدقاته وال في  يسألونه أن يقدم عليهم من رآه ولم يكن الشراة

أعشاره، وكان أول من امتحنته الشراة أن قاضيا من قضاة أبيه مات في أيامه فاجتمعت إليه وسألوه أن 

يولي القضاء على من يستحق ذلك، فقال لهم اجمعوا جمعكم وقدموا خيركم ... فأتوا إلى أفلح بن عبد 

 .74فعنا هذا فيما بيننا فلم نرتضي أحدا منا وقد ارتضينا جميعا بمحكم الهواري"الوهاب فقالوا له قد تدا

ورغم تحفظ أفلح قائال: "ويحكم دعوتم إلى رجل كما وصفتم في ورعه ودينه ولكن هو نشأ في 

بادية وال يعرف لذي القدر قدره وال لذي الشرف شرفه، وإن كان ليس أحد منكم يحب أن يظلم وال يظلم 

 وتم استدعاء محكم الهواري وتولى منصب القضاء. 75وا إنا ال نرضى لقضائنا أحدا غيره"... قال
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