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   اإلهداء         
 

مربة مين ... أن احلياة صرب ساعة إىل والديت اليت علمتين 
    والتماساً لرضاك اي أمي
 إىل والدي العزيز أطال هللا يف عمره

 إىل زوجي الغايل عبد القادر الذي ساندين طيلة مراحل البحث
 ودعاء  يةإىل بنايت آ

 ئهم وخاصة أخي عبد هللاإىل رايحني حيايت مجيع إخواين وأخوايت وأبنا
 إىل جديت أطال هللا يف عمرها

 إىل كل أقاريب وأصدقائي سندي بعد هللا
 إىل كل من مهد يل طريق العلم معلمي وأساتذيت

 .إليكم مجيعاً أهدي بكورة هذا العمل                     
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 :شكر وعرفان                                        
 .حنمد هللا املعني الذي علمنا البيان وميزان ابلعقل واللسان نسأله القبول

موالي "الدكتور األستاذ بعد إمتام هذه األطروحة أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل أستاذي املشرف 
" لدكتور بلبايل عبد الكرمي"الذي مل يدخر جهدا يف توجيهي وإرشادي، كما أتوجه بشكري " دمحما

 .ئح وتوجيهاتمن نصاإيل على ما أسدى  مساعد املشرف

إىل شكر موصول ، والن متابعاً لبحثيالذي كا" جعفري مبارك"الدكتور إىل  بشكري كما أتوجه
البحث وإعانتهم  موضوعالذين مل يبخلوا علي مبعلومات حول  أساتذة قسم العلوم اإلنسانية

ري الصادق لكل من أعنانين على الصعوابت اليت واجهتين وال يفوتين أن أتقدم بشكلتغلب 
وساعدين يف هذا البحث مبصادر أو مراجع وخاصة أرابب اخلزائن املخطوطات وعلى رأسهم 

والسيد سليماين  طيباحلاج الطيب الشاري وبلبايل احلاج عبد الرمحان والسيد بلبايل احلاج ال
 . ير واإلحرتام؛ لكم مجيعاً خالص الشكر والتقد سيدي علي والسيد بن الوليد عبد القادر
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العلمية  هاراكز مزة بداية من القرن التاسع للهجرة، بفضل توات هنضة علمية ممي منطقة عرفت      
فيما وراء الصحراء، فربزت  أبقاليم وخارجها خاصة توات داخلت يف نشر العلم واملعرفة اليت سامه

يف املشهد العلمي والثقايف  رز  اب كان هلا دور  التأليف و وتصدرت التدريس و ة توارثت العلم سر علميأ
األسرة األسرة الزجالوية و النية و نمثل األسرة البكرية واألسرة التي عية كبريةجتماإكسبها مكانة أ

 خالل القرنني لمية مبنطقة تواتاألسرة البلبالية وإسهاماهتا الع"ـب وسومةالدراسة امل وضوعالبلبالية م
 ."م02و91

يه بن محد الفقأالعالمة سيدي  من أشهر األسر العلمية بتوات فهم أحفادهذه األسرة  تعد  و       
، وواصل هباتويف و تيبلبالة إىل قرية خملوف ب ابملغرب األقصى ماسةلجأيب زيد القادم من إقليم س

م، فأقاموا ه اخلمسة رحلتهم الدعوية إىل إقليم توات فعرفوا ابلبلبالني نسبة إىل مكان قدومهؤ  أبنا
اورة فكسبوا ود وتفقه على يدهم العديد من أبناء القصور اجمل غدغا قصر أبقصر بودة مث انتقلوا إىل 

اورة رض إبقليم تيمي اجملأخاص هبم فاشرتوا قطعة قصر  فكروا بعد ذلك يف إنشاءواحرتام أهلها لي
ابألرض  فعرفت هذه األرض ا أهنا كانت السباقة يف التملك ابلشراء نقدا  ومب ؛ ملقربة اللة حدية

فجل  ،وبذلك فيعترب إقليم توات مزرعتهم العلمية ،ول االسم بعد ذلك إىل اسم ملوكةليتح ملوكةامل
مدرسة مهدية ومدرسة الشيخ  :هي من بنات مفاقسهم العلمية مثل املدارس والزوااي املوجودة حاليا  

يف بني الناس والصلح  العدل تالية نشرواقرون متل عتالئهم عرش القضاءاوبعد  سيد احلاج ابلكبري
  .ةاملنطق

ميثل حمطة هامة يف اتريخ هذه  ملوضوع الدراسةإن اإلطار الزماين الذي مت حتديده : حتديد املوضوع
، كما بداية من قصر تبلبالة إىل قصر ملوكة ليةقصور البلبالخللفية التارخيية لمع إبراز االعريقة  األسرة

 للموضوع يف منطقة توات ابلدرجة األوىل لهأمهية اليت حضيت هبا يف تلك تركز اإلطار املكاين
 .الفرتة

 :منهادوافع عدة يف إىل ملوضوع العلمي والثقاهلذا ا ختياريايعود سبب : املوضوع اختياردواعي 

املعرفة بني سكان العلم و  ها يف جمال نشرئاألسرة البلبالية وشيوخها وعلما الرغبة يف إبراز جهود-
القدوة العدل بني الناس و : ايت من خاللاملنطقة واألقاليم اجملاورة ودورها البارز يف خدمة اجملتمع التو 
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، وكذا استمرارية العلم يف يف العمل والفكر السليم فصلح بذلك حال اجملتمع التوايت القريب والبعيد
 .  ا ابملنطقةهذه األسرة لعدة قرون متتالية مما أسهم بدعم احلركة العلمية وإمنائه

اترخيها وتقصي  قلة الدراسات واألحباث العلمية اليت تناولت جهود األسرة البلبالية وتتبع -
 . أخبارها وجهودها رغم ما قامت به من أدواٍر كبرية

لذي يعترب جزء من التاريخ الفاضل جعفري مبارك لدراسة التاريخ احمللي ا ستاذاألتوجيهات -
 .الوطين

ام بتاريخ وتراث املنطقة الثقايف واالجتماعي واإلسهام يف نشره حبلة جديدة من الرغبة يف اإلمل-
 ختياراولغريها فضلت  وهلذه األسباب ،ادر املخطوطة والرواايت الشفويةخالل الرجوع إىل املص

 . هذا املوضوع

 : ملوضوعأمهية وأهداف ا

على الفقهية والزاوية البلبالية جملالس ا حيث عملتتوات  مبنطقة كبري    ر  دو  ن لهأسرة البلباليةكا    
 : على النحو التايل أهداف الدراسة تقدمي املساعدة والتكفل ابلطلبة ومن هنا حددت

التارخيية  هاجذور ، ومعرفة هتاوقضا هاوشيوخ األسرة البلباليةماء التعريف بعلترصد  هذه الدراسة 
مدى مسامهتهم يف احلياة اإلقتصادية كاحلرف و جتماعية اإلمكانتهم علمية و اجنازاهتم الثقافية والو 

 . لزاوية البلباليةلالعمرانية  تارخيية واملآثرالاملعامل إبراز ، و واملهن اليت اشتغلها أبناء هذه األسرة

 :إشكالية البحث

ودورها الثقايف  العلمية ألسرة البلبالية وإبراز مكانتهاالتعريف اب الية املوضوع يفتتمثل إشك 
إلشكاالت ولتوضيح أكثر ميكن طرح ا م،02و91خالل القرنني  توات منطقةي يف جتماعواإل

 : اآلتيةالفرعية 

 ؟م02و91لهأسرة البلبالية مبنطقة توات خالل القرنني  هي اإلسهامات الثقافية واإلجتماعيةما -

 ؟ ىإسهاماهتا وآفاقها يف جماالت أخر ما هي -0
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 :املنهج  الدراسة 

 نهج التارخيي لدراسة الوقائع واألحداث التارخيية حسب التسلسل الزمينعلى املإعتمدت        
، مث عرضها على ميزان النقد للوصول قابالتوتقصى أخبار هذه األسرة مبقدار ما تيسر لنا من م

إىل احلقائق التارخيية الصحيحة، ومن مثة إثباهتا وتنظيمها مع اإللتزام ابملوضوعية واحلياد يف 
 . يحنيازاألحكام دون اإل

 :البحث خطة

األسرة البلبالية وإسهاماهتا العلمية مبنطقة توات خالل القرنني "يتوزع هذا البحث املوسوم ب      
خامتة مث على مقدمة وسبعة فصول مقسمة إىل جمموعة من املباحث ( م02-91)-(ه91-91)

ف نوجز حمتوايت تلك توضيح وسو لوتعقبها جمموعة من املالحق التصويرية والبيانية اإلحصائية ل
 : الفصول فيما يلي

صطالحية ملصطلح األسر حا  للمعاين اللغوية والدالالت اإلشرو  الفصل األوليتضمن 
األسر العلمية والبيوت العلمية وهي مصطلحات مت  نيوالفروق املتواجدة بني مصطلح ،العلمية

دراسة بذكر لحاولت أن أمهد ل كماالعلمية املتعلقة هبذا املوضوع ؛   تداوهلا بكثرة يف األحباث
الصفات وامليزات اليت اختصت هبا هذه األسر دون غريها من خالل طرق تعليمهم ومراحلها،كما 

بداية من  -مراعية الفرتة املدروسة   -تناولت  دراسة منوذجية لبعض األسر العلمية القاطنة بتوات
 . م املشهورينإىل ترمجة بعض أعالمهنسبهم ونشأهتم مث توصلت يف األخري 

ة من وموقعها إعطاء حملة وجرية عن حاضرة تبلبالة بداي على الفصل الثاينعملت يف  
تها وكذا الظروف املناخية السائدة ابملنطقة من مناخ وشبكة مائية إضافة  إىل أصل تسمي اجلغرايف

االجتماعية  بعض اجلوانب من احلياة كما يهتم هذا الفصل بدراسةوقصورها املتبقية واملندثرة،  
أة البلبالية مسامهة املر  ة واحتفاالهتم ومناسباهتم وما مدىوالثقافية لتبلبالة وتبيان طبقاهتم االجتماعي

 .يت متيزت هبا املنطقة دون سواهااللهجة الو  يف اجملتمع،

لتعريف بشجرة أصوهلا اة البلبالية و للحديث عن نسب األسر خصصته  الفصل الثالثأما 
 .   ة مراكز متناثرةة على عد  املقسم هاوفروع
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احلديث عن نشأة وأتسيس القصور البلبالية األربعة املدروسة واملتمثلة يف كما تضمن 
كان لزاما  علي أن أعرج ولو بلمحة كما  ( برينكان مركز، بين اتمر مركز، كوسام  مركز، ملوكة مركز)

ة واملتمثلة يف قصر ملوكة وكوسام قصور بلبالي ةضم جمموع ثالثي ذياترخيية وجيزة عن عرش تيمي ال
وبين اتمر ابعتبار أن تيمي كانت متثل الوحدة اجلغرافية واإلدارية هلذه القصور الثالث اليت ظلت 

 .اتبعة هلا إىل يومنا هذا

 ادراسة جوانب من األوضاع السياسية والتارخيية اليت شهدهت الرابعالفصل وتناولت يف 
، إضافة إىل ىل السيطرة االستعمارية الفرنسيةجمات احمللية املتفرقة إاملنطقة بداية من الصراعات واهل

وكذا التجارة ودرست يف هذا  عة أو احلرفالصنادراسة األوضاع االقتصادية املتمثلة يف الزراعة و 
عن دراسة األوضاع السياسية  اليت ختتلف كثريا   ةجتماعيبعض األوضاع اإل الفصل أيضا  

  .واالقتصادية

فقد خصصته للحديث عن علماء وأعالم األسرة البلبالية يف مجيع  صل اخلامسالفأما 
ملوكة إىل قصر كوسام وبين اتمر وأخريا  قصر برينكان كما  مركزمراكزهم مبنطقة توات بداية  من 

 . قمت بعرض إجازاهتم العلمية اليت منحت هلم من شيوخهم

 مثلت ركيزة لمية البلبالية اليتإىل ذكر أهم املؤسسات الع الفصل السادسوتطرقت يف 
رمي، وجاءت الزاوية كمدرسة ودار ن الكاهلوية اإلسالمية وحتفيظ القرآ أساسية يف احلفاظ على

لضيافة الغرابء أما املبحث الثاين من هذا الفصل فقد خصصته لعرض اخلزائن العلمية البلبالية 
 .  زائن املنطقةوأثرى خ املتمثلة يف خزائن املخطوطات اليت تعد من أغىن

اخلتامي فقد خصصته لذكر مهنة القضاء عند العلماء األسرة البلبالية  الفصل السابعأما 
من  وأخريا  عرض مناذج مبداية من ظروف انتقال القضاء إىل األسرة مث ترمجة أهم قضاهتا وإسهاماهت

 .  هماألقضية اليت أفىت فيها علماؤ  

 :ونقدها سات السابقةراالد

بعد إستقراء جمموعة من الكتب واألحباث والرسائل  حاولت اإلملام جبوانب هذا املوضوع لقد     
اليت تناولت موضوع األسر العلمية، واتضح يل أن معظمها مل تكن موجهة كادمية األاجلامعية 
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وتفاصيلها وإمنا جاءت يف سياق مواضيع هلا عالقة ابألسر العلمية  ابلذات لدراسة األسرة البلبالية
 : أبرزهاابملنطقة، ومن 

ه املوافق ل 99-7البيواتت العلمية ابقليم توات مابني القرنني : أطروحة علمية بعنوان -
 بودواية مبخوت، حتتوي: الدكتورشراف األستاذ ، إزهراء بوكرابيلة: م للباحثة91-97

ة نطقالعلمية مب تلبيواتعديدة من ا على أربعة فصول عاجلت فيها أمساء هذه األطروحة
سرة املدروسة واملدة الزمنية عن الدراسة احلالية يف حتديد األ ، وختتلف هذه األطروحةتوات

 حيث تناولت الباحثة عددا  كبريا  من البيوت العلمية بتوات خالل القرون األربعة من 
الزمنية املدروسة طويلة وستجعل الدراسة مركزة جدا ، ورغم  فاملدة( م97-91/ـه7-99)

 .تفدت منها يف بعض اآلراء واإلستنتاجاتسذلك فقد ا  
مسائل )غنية املقتصد السائل ملا وقع بتوات من قضااي ومسائل : رسالة علمية بعنوان -

ري للباحث موساوي عبد السالم، وهي رسالة ماجيست (الطهارة والصالة وسائر العبادات
لية كوهنا تقتصر على ن هذه الرسالة ختتلف عن الدراسة احلامقدمة جلامعة أدرار، والواقع أ

خمطوط الغنية البلبالية وعلى اجلانب الفقهي فقط، إال انين استفدت منها يف العديد 
 . احملاور

ام مبنطقة أدرار فن فهرسة املخطوطات العربية اإلسالمية خزانة كوس: أطروحة علمية بعنوان -
حة دكتوراه مقدمة وهي أطرو بن نعيمة عبد اجمليد، : شرافحلوى فتيحة، إ: ةمنوذجا  للباحث

 -كوسام  -خزانة بلبالية واحدةعلى هذه األطروحة  إقتصرتم، 0292/0292سنة ل
ها واضحة يف ، وكانت اإلستفادت منبينما تتناول الدراسة احلالية أربعة خزائن بلبالية

 . ورقات البحث
اليت أعدها لنيل -كما خصص الدكتور بعثمان عبد الرمحان بعض مباحث أطروحته  -

القضاء يف منطقة توات :" الدكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية واملعنونة بعنوانشهادة 
إقتصرت دراسته على قاضي دمحم بن عبد الرمحان وإبنه عبد  -"م91و97ل القرنني خال

 .املدروسة العزيز البلبايل بينما تتناول الدراسة احلالية جل قضاة األسرة البلبالية يف فرتة
دراسة ( إقليم توات) لباحثة عليق رحية انبت بعنوان قصر ملوكة أبدرارورسالة أخرى ل -

ة بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة اجلزائر صاحل بن قرب :اترخيية وأثرية حتت إشراف الدكتور
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يف حني تناولت  -ملوكة–تناولت هذه الدراسة اجلانب األثري لواحدة من املراكز البلبالية 
 . تواتبلبالية بالدراسة مجيع املراكز ال

من املوضوع كتاب الشجرة املرجانية لهأستاذ بن  ابني الكتب اهلامة اليت تناولت جزء  و  -
القاطنة بقصر برينكان، وترجم حسان عراين الرأس الذي تناول موضوع األسرة البلبالية 

من العلماء والفقهاء والقضاة كما أعطى صورة واضحة عن بعض األوضاع لعدد كبري 
عاشتها األسرة البلبالية بربينكان إال أنه مل يتعرض لهأسرة واإلجتماعية اليت  السياسية

 .البلبالية القاطنة يف تيمي

واليت ترمجة ( مبدويب) البلبايل ميإضافة  إىل بعض الكتب اليت ألفها الشيخ دمحم بن عبد الكر 
لبلبالني األنصار يف مدح كتاب روائح وأزهار من أشواق ا:" مثل من العلماء البلبالني كبريٍ   لعددٍ 

 عبد العزيز سيدي النبذة النرية من حياة األبريز الشيخ احلاج دمحم"وكذا كتاب " سيدان دمحم املختار
كتاب : إضافة إىل بعض املؤلفات املتناثرة حول موضوع األسر العلمية مثل، "عمر املهداوي

 يه لرتمجة العديد من العلماءوالذي تطرق ف" معجم تراجم علماء توات"الدكتور جعفري مبارك 
للدكتور عبد احلق محيش وحمفوظ بوكرع " تراجم علماء اجلزائر:" ، وكذا موسوعةنيوالقضاة البلبال

 .بن ساعد اليت تناولت هي األخرى ترمجة جل علماء األسرة البلبالية وقضاهتا

 . اسةخرى لدر األوانب اجليف سياق سري والرتاجم ومل تتناول  إال أن جمملها جاء

  : أهم املصادر واملراجع

 : اعتمدت يف هذه الدراسة على مجلة من املصادر واملراجع املطبوعة واملخطوطة ومن بينها

 :املخطوطات

، استفدت منه يف الكثري من خمطوط الغنية البلبالية الذي يعد من أضخم املخطوطات التواتية      
خرة للشيخ دمحم عبد القادر املهداوي التنالين وكذا األمور املتعلقة ابملوضوع، وخمطوط الذرة الفا

خمطوط جوهر املعاين للقاضي دمحم بن عبد الكرمي البكراوي وخمطوط نقل الرواة للشيخ دمحم بن عمر 
بن مربوك البداوي استفدت منها يف كتابة ترمجة الشخصيات العلمية وذكر بعض املعلومات 

 .التارخيية
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اليت وجدهتا يف خزانة كوسام وملوكة وبين  الواثئق املخطوطة من كما اعتمدت على الكثري       
اتمر وبرينكان، كلها واثئق مهمة تناولت شجرة نسب األسرة املدروسة وشراء األرض اليت بنيت 
عليها الزاوية امللوكية، وواثئق أخرى تناولت مراسالت بني علماء وشيوخ األسرة البلبالية ومن بينها 

د الفقيه عبد الرمحان بن القاسم اليت جاءت فيها شجرة  نسب سيدي أمح وثيقة أيب زيد بن
زانة كوسام، ووثيقة مراسلة بني السلطان املغريب والقاضي البلبايل سيد احلاج البلبايل وموجودة خب

 .  وموجودة خبزانة قصر ملوكة وغريها من الواثئق األخرى

ت عليها يف بعض اخلزائن واليت تناولت تراجم كما استعنت ببعض التقاييد اخلطية اليت عثر        
بعض القضاة والرسائل والسجالت لبعض أدوار الفقارة وذكر نسب وأجداد األسرة وغريها من 

 .املعلومات املهمة اليت استقيت منها يف املوضوع حبثي هذا

راجع عديدة فمن بني املصادر مصادر و فقد تنوعت بني مالكتب املطبوعة أما عن       
بعض كتب الرتاجم مثل كتاب كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج ونيل اإلبتهاج : ملعتمدةا

ل ( ماء املوائد)بتطريز الديباج ألمحد اباب التمبكيت، وكتب الرحاالت مثل كتاب الرحلة العياشية 
عجائب سامل العياشي وكتاب رحلة ابن بطوطة املسماة بتحفة األنظار يف غرائب األمصار و أبو 

 .األسفار وكتاب حسن الوزان وصف إفريقيا والذي يعد من الكتب املهمة يف التاريخ

أنس الساري من : يف كتابه ابن مليح واملتمثلة يف معظمها فيما كتبه  املصادر املطبوعة أما        
بكري ال هللا عبيد سيد األعاجم واألعارب، وكتاب أبو أقطار املغارب إىل منتهى اآلمال واملآرب

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب : وكتاب ابن خلدون ،املسالك واملمالك: ون باملعن
اتريخ السودان : والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب وكتاب عبد الرمحان السعدي

 .للحاجة إليها يف ذكر وتوثيق بعض األحداث التارخيية املهمة

تب العالمة دمحم ابي بلعامل القيمة واليت احتوت على العديد من تراجم إضافة  إىل بعض ك    
ومنها   لشخصيات علمية كثرية وخاصة الشخصيات اليت كانت هلا عالقة مع األسرة البلبالية،

حلة العلية إىل منطقة توات جبزئه األول والثاين وكتاب قبيلة فالن يف املاضي واحلاضر ر كتاب ال
 .رفة واملآثروماهلا من علوم املع
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 وكتاب دكتور أمحد جعفري أاب الصايفللتاب رجال يف الذاكرة ك: ومنهارية فهي كث املراجعأما 
النبذة النرية يف اتريخ توات وأعالمها، إضافة إىل كتاب العالقات : عبد احلميد البكري الباحث

وات يف إبراز لدكتور جعفري مبارك، وكتاب سلسلة لنلقافية بني توات والسودان الغريب الث
غيتاوي إضافة إىل مراجع عديدة شخصيات وعلماء وصاحلي إقليم  توات للشيخ موالي التهامي 

م عرضها يف فهرس البلبالية وسوف يت تمت ابلشمولية يف حديثها عن بعض الشخصيااتس
 . ىل بعض املراجع األجنبية وبعض املقاالتاملراجع، إضافة إ

املقابالت الشفوية اليت قمت هبا مع بعض أعيان األسرة  لت يف بعضومتث :املصادر الشفوية
البلبالية وتزودت منهم مبعلومات مهمة عن املوضوع كما أخذت عنهم بعض الصور اليت اعتمدت 
عليها كمالحق للبحث، فبعد لقائهم وحمادثتهم استخلصت جوانب عديدة من حياهتم وأعماهلم 

السيد عبد : عدة جوانب ومن بني هؤالء فهي متثل شهادات حية وتفيد موضوع البحث من
شاري إضافة إىل العنصر النسوي الذي أفادين يف دراسة السيد احلاج الطيب الرمحان بلبايل و 

لبايل حياة والسيدة بلبايل اجلانب االجتماعي ونذكر منه السيدة بلبايل احلاجة الزهرة والسيدة ب
   .مليكة

حمللي ما يواجهه الباحث يف حبثه من صعوابت وعقبات  ال خيفى على دارسي التاريخ ا: الصعوابت
كثرية ولعل أمهها قلة املادة العلمية يف بعض جوانب موضوع البحث وتشتتها يف عدة مصادر 

 . ةيصعب الوصول إليها فسعيت هلا بشىت السبل للحصول على بعضها وخاصة املصادر املخطوط

رة البلبالية، إضافة إىل دخول ألقاب جديدة يضا  تشابه أمساء علماء األسومن بني الصعوابت أ
 .   بعدما كان لقب األسرة يقتصر على بلبايل فقط، دخلت بعض األلقاب مثل شاري ومبدويب

كما أنين تشعبت يف جزئيات البحث حيث تناولت عدة جماالت منها السياسية واالجتماعية 
  .ادية والعلمية كلها مواضيع واسعةواالقتص
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نين بذلت قصارى جهدي فإنين ال أدعي أنين درست املوضوع من كل جوانبه، رغم أ: ويف اخلتام
كثرية يف سبيل إعداده حىت خرج هبذه الصورة، وما كان هلذا البحث من صواب    وحتملت مشاٍقا

من فضل فبتوفيقي من هللا وعونه، وما وجد فيه من تقصري فمن نفسي والشيطان أسأل هللا العظيم 
 .ريي واحلمد هلل على كل حالأن يعفو عن تقص



 

 

 
 :لالفصل األو 

 .م91/02-ه93/91األسر العلمية مبنطقة توات خالل القرنني 

 .ومواصفاهتا األسر العلمية بتوات :املبحث األول -
 .بتوات األسر العلميةأهم : املبحث الثاين -
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ق والفرو  ،لمصطلح األسر العلميةحا  ل، يتضمن شرو ميثل هذا الفصل فصال  متهيداي  
األسر العلمية والبيوت العلمية وهي مصطلحات مت تداوهلا بكثرة يف  نياملتواجدة بني مصطلح

فات وامليزات اليت لدراسة بذكر الص  لكما حاولت أن أمهد ث العلمية املتعلقة هبذا املوضوع،األحبا
وذجية كما تناولت  دراسة منومراحلها،   ها من خالل طرق تعليمهااختصت هبا هذه األسر دون غري 

   .مراعية الفرتة املدروسة   لبعض األسر العلمية القاطنة بتوات

 .ومواصفاهتا األسر العلمية بتوات: املبحث األول

اليت ال يستطيع أي ابحث أن  ،ية التواتية من املواضيع احلساسةاألسر العلميعد موضوع 
نظرا   ،لتعاطي معهامنه توخي احلذر يف ا خيوض يف غمارها، ملا للموضوع من حساسية تتطلب

فإن ذلك رغم و  ،ع خمطوط حمفوظ يف اخلزائن اخلاصةلقلة املادة املصدرية اليت ال يزال أغلبها يف طاب
 .  مينع بعض الباحثني اجلادين الذين حاولوا دراسة هذه املواضيع هذا العائق مل

 : سر العلميةعطاء تعريف هام لهأقبل الدخول يف حثيات املوضوع إرأتيت أنه من املفيد ا  و 

  : لميةمفهوم األسر الع-(9

النقلية مثل احلديث  أسر غلب على أبنائها االشتغال ابلعلم مبختلف فروعه سواء  العلومهي   
أن هذا املفهوم  كما  ،احلسابألدب، أو العلوم العقلية كالطب والفلك و اوالتفسري والفقه واللغة و 

وخمتلفة سواء  إمنا جتاوز ذلك إىل جوانب متعددة ر و األس هذه  انب العلمي عندعلى اجل  يقتصرال
مية ودينية لكوهنا توات مدينة عل  منطقة العلم فأصبحت  ئهاأبنا قتصادية، فتوارثإجتماعية أو إ

 .1مة املسلمنيرجال العلم وأدابء عا   حمط  

ة ، ليست كل األسر العلميالفصل اهذيف تناوهلا أأن أنبه إىل أن األسر اليت سوف  أريدو 
 نظرا  لكثرة البيوت العلمية يف املنطقة فقد اقتصرت  ، ابلفرتة املدروسةاليت شهدها اجملتمع التوايت 
احلياة العامة  أتثري كبري يف خمتلف جماالتوشهرة واسعة و ابرز   ن هلا دور  على األسر الثالث اليت كا

كتفيت هنا بذكر ا يل، و تمثأعالم األسر العلمية لل  ابملنطقة كما اخرتت جمموعة من العلماء و 

                                                           
سعيد : اإلسالمية، إشرافدكتوراه يف العلوم  أطروحة، ه91و90احلياة الفقهية يف توات خالل القرنني  :عبد السالم األمسر 1

 .012، ص0292/0292، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اإلسالميةكلية العلوم وأصوله،  فكرة، قسم الفقه 



                                                                                  . م02و91األسر العلمية مبنطقة توات خالل القرنني                                        الفصل األول 
 

  
 11صفحة 

 
  

نالنية يبكرية والت  نماذج املختارة تشمل األسرة البناء  على ذلك، رأيت أن تكون ال  املشهورين منهم و 
 .يةنواألسر الفال

 :خصائص األسر العلمية التواتيةزات و ممي  -(0

ية األخرى يف بعض صفات أفرادها واتية عن ابقي األسر العلمزت األسر العلمية الت  متي  
 .بية صاحلةأجدادهم برت هلها نتيجة تلقينهم علوم الدين وكذا حرص آابئهم و أو 

 :ن اإلسالمييصفة الد  -(أ

الشرع يف القرآن احلفاظ على التعاليم اليت نص عليها و  نيبصفة الد   غالبا  وايت يز اجملتمع الت  مت  
 ههذا ما أكدذلك و األسر التواتية حمافظة على بقيت توات دينهم اإلسالمي و  أهل فأحب ،والسنة

له عن التضلع يف الدين فنص أبو سامل العياشي بقو صفة التدين و  الحظواالذين مجلة من املؤرخني 
أن " :اإلدريسي الذي قالاهر كذلك الشيخ العالمة الط  و  1"صالحأهنم أهل تقوى و "أهل توات 

عبد الكرمي كذلك الشيخ دمحم بن و  2"دينالت  صوف و قشف والت  أهل توات يغلب عليهم الت  
أرابب هاد و الز  ون و يكثر هبا الصاحلابلنسبة لغريها أن أهلها ضعفاء و التمنطيطي الذي ميز توات 

كثر فيها الصاحلون : "...  نصهدينه احلنيف حيث جاء يفقلوب ألهنم علقوا قلوهبم ابهلل و ال
 .3..."أرابب القلوبوالزهاد و 

الطاهر  سم، أرجع الشيخذا اإلاليت نصت على تسمية توات هبيف إحدى الرواايت و 
أهنم متمسكون : "اإلدريسي يف كتابه نسيم النفحات أن سبب تسميتها يعود ملوااتهتا للعبادة وقوله

لكون أهل العلـم والصــالح فيـها هلـم : ...يضا  ألتواتيني هم أهل علم ودين وقال فعموم ا 4"بدينهم
موالون رية والروحية والتوجيهية والباقون أنصار وأتباع و الريــادة والسيادة االجتماعية والفكو القيـادة 

                                                           
 .91،ص9177،جلزائرا، املؤسسة الوطنية للكتاب، م 91و 91قليم توات خالل القرنني إ: فرج حممود فرج:  نقال  عن 1
، الورقة اجلزائر أدرار، قصر كوسام،، خمطوط خبزانة ار تواتبنسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخ: ردريسي الطاهاإلأمحد  2

22. 
  .99الورقة ، اجلزائر أدرار، ،، خمطوط خبزانة كوسامسالمخبار املغرب بعد اإلأقالم يف ذرة األ :دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي 3
 .21كوسام، الورقة قصر  خبزانة السابق، ، خمطوط ار تواتبسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخن  :دريسيأمحد الطاهر اإل 4
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فإذا انطبق هذا الوصف على اجملتمع التوايت  ؛ 1..."مما جعل الطابع العام للناس فيها هو التدين
 .أشد حمافظة  على تعاليم الشرعمية اليت هي أشد متسكا  ابلدين و عامة  فما ابلك ابلبيوت العل

 :يدةاتصافها ابألخالق احلم-(ب

 كثرمن األخالق واآلداب احلسنة ف األسر العلمية بتوات بدرجات معتربةأغلب اتصفت  
يبة، فكانوا مأمرون الناس ابملعروف اهلفيهم التودد وحسن الصحبة للناس وحسن الوعظ والوقار و 

ماعي جتبط اإلاكان الر و ون الشيوخ الكبار يوقر ويتسابقون يف مواساهتم للفقراء و وينهون عن املنكر، 
داللة على وجود عبارات الود  وثيقٍ  بني هذه األسر العلمية وعامة اجملتمع مبين على رابطٍ 

لكوهنم يتلقون العلم ف   ،حياهتم ا فيها وفق هذه السرية يفترعرعو هتمام أسرهم اليت تربوا و إي، و والتآخ
 المن علماء توات  جتد عاملا   قل أنرتبية احلسنة والسلوك الرفيع ف  من شيوخهم ومأخذون معهم ال

 .اآلداب الفضيلةعلى درجة معتربة من األخالق و  ىضحي

 :انشغاهلا بتحصيل العلم-(ج

متكنهم منه بتحصيلها للعلم واحلرص على تعليم أبنائها و التواتية األسرة العلمية أغلب انشغلت      
ه  ابي بلعامل عن والددمحم رحوماملالعالمة فيقول  ؛ ة العلم مرتبطة هبمألن صف ،منذ نعومة أظافرهم

 .     2..."النحوينية وأخذت عنه مبادئ الفقه و رتبية الد  ال  عاملين ابإلحسان و : "...وشيخه

ملعارف اليت هنلوها عن اوه مرادا  هلم بتدريسهم للعلوم و جعلفاهتم علماء هذه األسر ابلعلم و 
تم بتحفيظ القرآن الكرمي نية هتقد اتضح ذلك جليا  من خالل أتسيسهم للمدارس الديمشاخيهم و 

لعديد من الكتب يف علوم هذا ما دفعهم لتأليف اوالعلوم الشرعية ومتيزوا حببهم للمطالعة والكتابة و 
الكثرية خارج  كما قاموا برحالهتم،نحو والتاريخ والوعظ واإلرشادالالقرآن والفقه والسرية النبوية و 

 ،ـك احلج أو العمرةيحنو البقاع املقدسة ألداء مناسـ حىت خارج الوطن فمنها ما كانالداير التواتية و 

                                                           
 .17، ص السابق فرج حممود فرج، املرجع 1
الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلاثر واملخطوطات والعادات وما يربط توات من : دمحم ابي بلعامل 2

 .112، ص 0292للنشر والتوزيع، اجلزائر،  املعرفة الدولية ،0، ججهات
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خطوطات املتواجدة املطلعـوا على الكتب و التقوا ببعض العلماء ومشايخ الداير األخــرى و إفعندها 
 .1خرىام واملغرب األقصى ومصر وتونس وليبيا وغريها من البلدان األأبرض احلجاز والش  

 .اتاألسر العلمية بتو أهم : املبحث الثاين

 :نشأهتمو  نسبهم-(9

كوهنا منطقة إسرتاتيجية،  العلماء فاجنذب إليها اجلغرايف هاتساععرفت توات اب       
ف جعلت هذه الظرو ف  ،ض األمان واالستقرارعالوة على ذلك عرفت على مر الزمان أبهنا أر 

ابليمن ومن  "محري"فبعضها من  ؛ ليها من أماكن خمتلفةإلمية وفدت ع املناخ مهيئا  لنشوء أسرٍ 
ذلك على وللتعرف على أصول تلك األسر فالبد من معرفة أنساهبم و  غريها ؛العربية و شبه اجلزيرة 
 :النحو التايل

 :نسب األسرة البكرية -(أ

بن أمحد ميمون بن عمرو بن دمحم بن عمر بن عمار الباز يخ تنتسب األسرة البكرية إىل الش
 .2ن بن يعقوب بن عبد احلق بن عثماينم بن علي األمرييبن ابراه

 :قد اختصر البعض شجرة نسب األسرة البكرية يف السلسلة اآلتيةو  

 أيب حد بن يوسف بن دمحم بن سعيد بنية سيدي أيب عبد هللا دمحم بن عبد الواعمرو من ذر  
بكر بن محودة بن عمران بن عيسى بن قاسم بن حيي بن عبد هللا الكامل بن احلسن البسط بن 

 .3أيب طالب كرم هللا وجههعلي بن 

                                                           
 .112ص  ،السابق املصدر ،0ج ،الرحلة العلية ،دمحم ابي بلعامل 1
ومما جاء يف سلسلة النسب اليت أوردها القاضي دمحم بن عبد الكرمي هو سيد البكري بن عبد الكرمي بن أيب دمحم بن أمحد بن  2

م بن علي األمرييت بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق بن يبراهإبن أمحد بن  ميمون بن عمرو بن دمحم بن عمر بن عمار الباز
صاحب املذهب املنرب الفقيه دمحم الغازي بن أيب بكر سرين بن عزوز امللقب ابحلمام بن صفوان بن دمحم بن داود بن املهدى بن 

الكواكب  :التمنطيطي دمحم بن عبد الكرمي :انظر.علي بن دمحم بن حيي بن حيي بن دمحم بن ادريس مؤسس مدينة فاس بن ادريس
 . 0-9، الورقة درار، اجلزائرأ ،، خمطوط خبزانة البكرية متنطيطالربية املناوب البكرية

 .912ص  ،0292، املطبعة العصرية، اجلزائر، جانفي النبذة يف اتريخ توات وأعالمها: عبد احلميد البكري  3



                                                                                  . م02و91األسر العلمية مبنطقة توات خالل القرنني                                        الفصل األول 
 

  
 11صفحة 

 
  

رف نسبة  زادها العلم بساطة من الش  و ريف النسب الش  البكرية إىل  سرةاأل يعود نسبكما 
إىل العامل اجلليل الشيخ عمر بن دمحم بن عمرو بن عمار الباز الذي جاء من املغرب األقصى قاصدا  

الشيخ لديه الشيخ امليمون و معه و  و  ،م9122/هـ  121غرب األقصى سنة توات فارا  من ملوك امل
بني مجوع العلماء التميز ره أحد كبار علماء فاس ابلتفرد و قد اشتهر هذا الشريف ابعتباو  ،هاميالت
 فأظهروا له املبايعة ،إبقامة دولة تنتسب إىل آل البيت أشاروا عليهفأحبه الناس و  ،املعاصرين لهو 

عزم للمكر به مساعيل املريين بذلك ختوف منه و إملا علم السلطان لكنه رفض ذلك لزهده يف الدنيا و 
حينها  و   ه زكراي بن حيي التمنطيطي مدينته  بعد أن زين ل 1فقرر الشيخ عمرو الرحيل خشية من الفتنة

لكنه تفاجئ ملال الكثري، و أمده اببن دمحم أن يهيئ له مسكنا  هبا و فطلب منه عمر  ،كان بفاس
فعندها  ،تفاق املوجود بينهماإلإبنكار ا يوسف بتمنطيطنزوله قصر عمرو ه و بعد وصوله مع ابني

منه البقاء غري أنه عزم طلبت ـت له و بيلة أوالد دمحم تعرضقرر الرحيل يحنو بالد التكرور إال أن ق
     تويف هناك سنة ستقر أبرض الساحل و وا التهامي بتمنطيطالرحيل وترك ابنيه ميمون و 

 .2م9127/ ه710

 :نيةنسب األسرة التنال -(ب

لعشر عثمان بن عفان هنع هللا يضر، واحد من اىل اثلث اخللفاء الراشدين إتنتسب األسرة التنالنية       
رجع العالمة املرحوم دمحم وأ ،رية النبويةموجودة بكتب الس  مناقب عديدة املبشرين ابجلنة له فضائل و 

د بن يوسف بن دمحم بن علي محأبن  ىل أحد علمائهم أمحد بن يوسفإاألسرة  هذه  نسب بلعامل 
بن احلسني بن احلسن بن يوسف بن أمحد بن داود بن دمحم بن سلطان بن متيم بن عمر بن ملوك 
بن موسى بن مران بن ذادان بن مكناس بن معزور بن قيس بن دمحم بن قيس بن دمحم بن عثمان بن 

 .3عفان

 

 
                                                           

 .912ص  ، املرجع السابق،، عبد احلميد البكري1
   ، 0299، اجلزائر، دار زمورة لنشر والتوزيع ،موسوعة تراجم علماء اجلزائر :حمفوظ بوكراع بن ساعد ،عبد احلق محيش  2

 .012ص 
 .11-10ص ص، املصدر السابق، 9، جالرحلة العليةدمحم ابلعامل،  3
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 :نسب األسرة الفالنية -(ج

التابع  النصوص املكتوبة إىلا ورد يف العديد من الرواايت و كمنية  سب األسرة الفال  يرجع ن  
قد ورد ذلك يف كتاب و  ؛ وان عقبة بن انفع الفهري القريشيين القري اب  اجلليل وفاتح إفريقيا و 

 .للسلطان دمحم بلوا بن احلاج عثمان بن فوديو" تفاق امليسور يف اتريخ بالد التكروراإل"

ىن معفهذه األمساء كلها هلا  ،الن أو ف الن أو فالتة أصل الف  كما اختلف الباحثون يف
اجلزيرة العربية ودان و ويف مصر والس   عرف يف بالد شنقيط أبفالنواحد فاالسم القدمي آل فالن و 

 .1بفالتة

أن األم العليا هلم رومية و  -كما ذكران سابقا  -قيل أن اجلد األول لفالن هو عقبة بن انفع و 
نات ملك قبائل الروم اليت تزوجها عقبة بن انفع وأجنبت له أربعة وهي إحدى ب" بج مع"تدعى 
 2التكرورلفالنية أبسرها يف بالد ونغارة ومايل وغاان وبالد اهلاوسا و الذين صاروا آابء قبائل او أوالد 

 .3بورنوو 

فروع عن أصول و  دمحم ابي بلعامل رمحه هللا بعد البحث اجلاد الذي قام به فضيلة الشيخو 
ن قبيلة فالن من محري، أوئلنا مسع من أ  ألقد كنت و  علميةقبيلة فالن قبيلة عربية و ": لفالن فقا

هو فهري من أوالد عقبة بن انفع ميكن أن تكون هذه القبيلة متكونة من عدة قبائل منها ما و 
هذا  أما كون أصلهم من محري فلقد مسعت... منها ما هو من أوالد أيب بكر الصديق هنع هللا يضر، و 

ن بن موالي عبد هللا اهليباوي وقد قال يل علم، منهم موالي عبد الرمحالقول من علماء هلم دراية و 
 .4"هللا أعلمأن فالن واألنصار من عرق واحد وأن أصلهم من اليمن و  مرارا  وتكرارا  

                                                           
 .21، ص 0221، دار هومة، عرفة واملآثرقبيلة فالن يف املاضي واحلاضر وما هلا من العلوم وامل: دمحم ابي ابلعامل 1
التكرور مدينة يف بالد السودان بقرب  :ذكرها العديد من املؤرخني العرب فقال عنها احلمريى يف الروض املعطار: رالتكرو  2

رز كثر جتارة، يسافر إليها أهل املغرب األقصى ابلصوف والنحاس واحلأل، وهي أكرب من مدينة سلي و يمدينة صنغانة على الن
وخيرجون منها ابلترب واخلدم وطعامهم السمك والذرة واأللبان وأكثر مواشيهم اجلمال واملاعز ولباس عامة أهلها الصوف وعلى 

سطور املنظور واملأثور من بالد التكرور رحلة يف مايل وحديث  :دمحم بن انصر العبودي: أنظر. رؤوسهم كراز الصوف والقطن
 .92ص ، م9111/ هـ 9102 ،، مكتبة امللك فهد، الرايض9، ط دماضيها اجمليد وحاضرها اجلدي

 .97ص  ، (د ت ن)، (د م ن) ،(ن د د) ،رشاد احلائر إىل معرفة قبيلة فالن يف جنوب اجلزائرإ: دمحم ابي ابلعامل 3
 .90، ص نفسه املصدر ،املعرفة واملآثراضي واحلاضر وما هلا من العلوم و قبيلة فالن يف امل ،دمحم ابي ابلعامل 4
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 :األسر العلمية بتوات أعالم -(0

 ة  تلفخمسرة نشأة كون لكل أبل يكاد ي ،ظروف نشأهتايف  يةتواتالاألسر العلمية اختلفت 
شريعة لتزام أبحكام الاإلجتهاد يف العلم و احلرص واإل إال أهنم مجيعا  جيتمعون على ؛ األخرى عن

كون نرباسا  وهدى ملن أراد أن حيذو حذوهم ست دراسةاله هلذا فلعل هذو  ؛ السنةاملبنية على الفقه و 
 .يسلك طريقهمو 

 : سرة البكريةاأل أهم أعالم -(أ

 :م9112-ه 129: ت رو بن دمحم بن عمر بن عمار البازالشيخ امليمون بن عم -(9

النادرة أنه كان من أهل الصالح والتقوى، وكرم النفس مجع كل من ترجم هلذه الشخصية أ
بفأس قبل سنة رمحه هللا لد و   بكري،فهو نواة أتسيس البيت ال 1اإليثارواإلحسان إىل اخللق و 

الشيخ أوهلم والده الشيخ عمرو و  ،تعلم على يد كبار العلماءرعرع و تو  ـ وظل هبا نشأ فيهاـه170
ن  هللا عليه فتزوج من م  و  ،أخيههـ مع أبيه و  121ات يف سنة دخل تو  ؛ اإلمام ابن غازي املكناسي

فحينها تفرعت العائلة  اليت أجنبت له ابنه أمحداملسماة فاطمة و  2ابنة الشيخ العامل عبد هللا العصنوين
 .أصبح الشيخ ميمون األصل اخلامس لهأسرة البكريةرية و البك

 (:م9209-ه9933)-(م9333-ه9210)سيد البكري بن عبد الكرمي-(0

ي دمحم بن أيب دمحم بن أمحد بن ميمون بن عمر آل االدريسأهو سيد البكري بن عبد الكرمي 
ه 9210رمضان  90تاريخ بلد العامل مبسقط رأسه متنطيط و   ،"قاضي الصحراء"املعروف بلقبو 

لصوفية مبصر يقال له دمحم مسي ابلبكري نسبة إىل أحد األقطاب او  ،3م9211مارس  01املوافق لـ 
كان األصل يف امسي : "...تنالينحيث جاء يف أرجوزة الشيخ البكري بن عبد الرمحن ال البكري

                                                           
يف الَغْزِو، َأْو َقلَّ  ْرَمُلواأَ  ِإنَّ اأَلْشَعرِيِ نَي ِإَذا: " منهايثار وأمهيته و أورد لنا رسولنا الكرمي أحاديث كثرية تنص على عظمة اإل 1

، فـَُهْم ِمينِ  َوَأاَن اِبلسَّوِيَّة نَـُهْم يف ِإاَنٍء َواِحدٍ َطَعاُم ِعَياهِلِْم اِبْلَمِديَنِة مَجَُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم يف ثـَْوٍب َواِحٍد، ُثَّ اقْـَتَسُموُه بـَيْـ 
ُهمْ  اجة، فتبث يثار واملواساة عند احلويدل هذا احلديث على أن األشعريني يغلب على طبعهم اإل. رواه البخاري ومسلم ."ِمنـْ

 .أهنم كرماء ومؤثرون  ملسو هيلع هللا ىلص هلم بشهادة الرسول
 .19-12، الورقة السابق خطوط، املذرة األقالم ،قن عبد احلدمحم عبد الكرمي ب 2
 .7السابق، الورقة خطوطبن عبد الكرمي بن البكري، امل البكري 3
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الدوحة سبب ذلك أن كل من انتسب إىل نسب دمحم، و سم كل من يقال له البكري بناء الاو 
 .1..."فيقال له فالن البكري حة العليةالصديقية البكرية ينسب إىل الدو 

 بعد أن م بتعليمه اهتـو  ،دمحم بن عبد الكرميأالشيخ احلاج بعد وفاة والديه ظل يف كفالة و 
يخ ادمحم بن اعلي الوقرويت الش   نالنحو، كما أخذ عه و ات يف الفقـاملقدمو وم الدين أخذ عنه علـ

العلوم عن  مراكش فتلقنمث بعدها سافر إىل فاس و ت فمكث بزاوية أوقرو  2ي يف األصلالتمنطيط
سار ابلعلم للتدريس بعد أن  يستقررر العودة اثنية إىل متنطيط لمث ق ،هناك انل إجازتهعلمائها و 

م يسعيد بن ابراه"بيهمدرس أيخ و لتقى بش  إحيث اجلزائر العاصمة إىل سافر  مث ،خطاه الواضحة
رة ترحاله ثفعرف بك، (م9222/ه9222) ةعلمه إىل وفاته سن بقى عنده يفرتق منو  ،3"قدورة

أثناء مروره بتونس أسس زاوية له هاب إىل احلج و رر الذ  متنطيط مث ق  سفره حيث أنه رجع إىل و 
 يوخهاخترج على يده بعض من ش  ها و ءدرس أبنامث مر بليبيا و  ا،هي موجودة إىل يومنا هذهناك، و 

، مث حتصل منه على إجازةو  4،ابإلمام اخلرشي ىلتقإصر حيث واصل رسالته العلمية و  ممث إىل
عند عودته إىل و  ملسو هيلع هللا ىلصزايرة قرب النيب ناسك احلج و يحنو احلجاز ألداء مبعدها توجه سيد البكري 

 القاضي أدمحم مكث هبا إىل غاية وفاة أخيه احلاجو  أسس زاويته بتقرتو  5اجلزائر مر بطريق الزاب
فعاد  ،تطلب منه الرجوع إىل تواتالىت استلم العديد من الرسائل و  (م9219/ه9210)سنة 

بتمنطيط سنة سس زاويتني أحدامها أيط بعد طول غربته خارج الداير و سيد البكري إىل متنط
 .م9729/ه9990

                                                           
 .1ص  ، (ن د ت) ، مطابع عمار قرين، ابتنة،املباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية: دمحم ابي ابلعامل 1
فكان أحد طالب وتالميذ أبيه، ويعود سبب انتقاله إىل اوقروت إىل اللقاء الذي : وقرويت التمنطيطيأعلي أدمحم بن أالشيخ  2

علي الوقرويت وطلب منه أن يدرسه مثلما درس أيدر إىل الشيخ ادمحم بن إحصل بينهما يف السبخة بتمنطيط حيث محله الشيخ 
 .22، الورقة السابق خطوطمل، االذرة البهيةدمحم العامل البكري، : نظرأجارته، إوالده، وظل هناك حىت متت 

منفى مدينة اجلزائر، تونس األصل، توىل إفتاء املالكية هبا أخذ عن سعيد  كبار فقهاء املالكية، من: م قدورةيبراهإسعيد بن  3
  .مساعيل مفيت اجلزائرإخذ عنه دمحم بن أاملقري وغريه و 

، (م9229/هـ9292)أول من توىل مشيخة األزهر ولد سنة هو بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا : اإلمام اخلرشي 4
 .(م9212/هـ9929)ينتسب إىل قرية يقال هلا خراش من البحرية مبصر كان فقيها  فاضال  ورعا  وتويف ابلقاهرة سنة

وأوهلا وهذا الزاب وطن كبري يشمل على قرى متعددة ومتجاورة مجعا  يعرف كل واحد منها ابلزاب : قال ابن خلدون: الزاب 5
ابن : نظرأ. زاب الدوسن مث زاب طولقة مث زاب زاب مليلي وزاب بسكرة وزاب هتودة وزاب ابدس وبسكرة من أهم القرى كلها

وى ذخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ااتريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب وديوان املبتدأ و : خلدون
 .9902اإلعالمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ص ب  ، منشورات مؤسسةالسلطان األكرب
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                                                                                  :توليه منصب القضاء-(أ
ضي بعد وفاة أخيه القا ية سيد البكري منصب القضاء بتواتاتفقت اجلماعة التواتية على تول

على الصلح بني املتخاصمني، كانت أقضيته مبنية ف ،(م9219/ه9210)احلاج دمحم سنة 
لقبوه ه يف العلم والفضل و ءابآشابه حمداث  مدرسا  انظما   يال  عاملا  املوعظة فكان إماما  جلالنصح و و 

، ألسرة ابلعطاء يف توات طيلة قرونفاستمرت هذه ا" حراءقاضي الص  "أبلقاب تليق مبقامه مثل 
ورغم هذا كثر له األعداء الذين وشو به إىل السلطان املغريب م األثر البالغ يف تنشيط العلوم وكان هل

أمر ف،  له أن الوشاية كاذبةتبنيلطان به الس جاءفلما  فعندها أرسل إليه  ،موالي إمساعيل
 فقلده  " د إمساعيل وال قاضي بعد البكريال سلطان بع:" السلطان وزيره ابن ينادي الناس بقوله  

جباية الزكاة ستغل البكري هذه الفرصة ليسقط هبا ا  ـوع الصحراء و رعية يف ربتنفيذ األحكام الش
 .1ما طلب فكان له إلقليمافقراء توزع على على أهل توات و 

ره بقوله أنه ترجم له العديد من العلماء من بينهم صاحب القول البسيط الذي ذكو 
كما قال ،2..."بقي ذلك يف أوالده خلفا   عن سلف و ... مشهور ابلعلم والفضل والصالح "...

اضي ق ،ا  حامال  متفننا  يف فنون شىتكان رمحه هللا شيخا  عارفا  عامل: ...عنه صاحب جوهر املعاين
 .3..."حامل لواء احملجة الغراءالصحراء و 

أوت  02ه املوافق لـ 9911ة ذو القعد 20تويف مبسقط رأسه متنطيط يوم األحد : وفاته-(ب
يخ عبد احلق بقصيدة الش   ية حفيده  مرث  : الشيوخ مثلوراثه العديد من العلماء و ؛  م9709
 :مطلعها

 .4ددعن ع  به و  ل عن ش  ج   بحانه  س    بداهيب تعاىل نظم أ  ر   مد  حب     

                                                           
من  السادس والعشرون توىل احلكم وهو يف سن 9210د سنة بويع مباشرة بعد وفاة أخيه الرشي: مساعيلإالسلطان املغريب 1

 ألف 922قام أبعماله التنظيمية ململكته وجهز جيشه من العبيد والسود وبلغ عددهم  ،ختذ مكناسة عاصمة لهإ ،عمره
 .ستقرار مبختلف أرجاء مملكتهفوزعهم على البالد ليعم األمن واإل

 .99السابق، الورقة  املخطوط، جوهر املعاين، دمحم بن عبد الكرمي 2
، 9177فرج حممود فرج، معهد العلوم اإلجتماعية، اجلزائر، : حتقيق(: دمحم الطيب بن احلاج عبد الرحيم) ابن اباب حيدة 3

 .91ص
 .11السابق، الورقة  املخطوط، الكواكب الربية ،لكرميدمحم بن عبد ا 4
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قصيدة الشيخ إداو علي جاءت جمموعة من القصائد يف مدح سيد البكري منها و 
 :اليت رد عليها سيد البكري يف أبيات جاء فيهاالشنقيطي و 

 .المبلع األدء ت  بيني ب  ري الن  خ    لى علىصال و  ل  مه محد  أ  سمل و ب  
 1.مالفى ع  كر من ص  هللا ش   ك  ع  ود  أ    وح فكن شاكرا  فت  ك م  ضي ل  الر   ب  اب  

 (:م9411/هـ9039)  بن عبد الكرمي احلاجب البكريالشيخ عبد هللا بن دمحم عبد هللا-(3

 فذكرت مجيعها أنه نشأ ات،فات املخطوطة واملطبوعمن املؤل  ترمجته يف العديد  وردت
مل يكن من ا و منهمكا  يف زينة احلياة الدنيصالح، إال أنه كان يف صغره وترعرع يف بيت علم و 

ىل موقف حمرج قلب مسار هذا ما عرضه يف مسرية حياته إملنشغلني أبمور العلم والفقه والدين و ا
مة هتف عليه أحد العاحيث  ،قبال عليه أكثر مما مضى يف حياتهاإلحياته ودفعه إىل حب العلم و 

أبناء العلماء  نت منأ: "، فعجز عن اإلجابة فقال له السائل"البوععن التميز بني الكوع و ":بسؤال
التوجه يري املسار الذي سلكه يف حياته و فعندها عزم على تغ"  !عجزت عن معرفة أدىن مسألةو 

إىل حاضرة للعلم آنذاك ملوكة عند الشيخ  متوجها  عزم على شراء لوازم الدراسة و لطلب العلم 
مرور أربعة سنوات من  بعدو  د احلاج البلبايلاحلاج دمحم بن عبد الرمحن البلبايل واملعروف بسي

الرجوع إىل متنطيط قصد التدريس مالزمته للدراسة حتصل منه على إجازة عامة قرر بعدها 
هذا ما أاثر حزن صديقه الويف أبو فارس عبد العزيز بن احلاج دمحم الذي أنشد على اإلفتاء، و و 

 :قصيدة جاء فيهاب وداعه  

 به ت  فع  ل ش  لى خ  ع   ئبار ط  ص  ا   ف  ي  ك  

 .تصفاإد وى ق  ق  التـ  و   ضل  ف  ان ال  ك    د  ق      

جاء يف مرثية الشيخ دمحم بن دمحم و  م9112/هـ9029قط رأسه متنطيط سنة تويف مبسمث 
 :اجلزويل البكري له أبياات  منها

 .2يب  ج  ن  ال  و  زن  ا احل  ن  ال م  ط  و    امتد  ا و  صيبتن  م   تلد ح  ق  ل    

                                                           
 .29-20، الورقة السابقاملصدر  رة البهية،ذال ،دمحم العامل 1
 .02-92السابق، الورقة  خطوطامل جوهر املعاين، ،دمحم بن عبد الكرمي 2
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 (:م9111/هـ9321 ت)الشيخ دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق -(1

نشأ يف أسرة علمية مشهورة حيث بدأ تعلمه  م9111/هـ9122هو من مواليد سنة 
مث انتقل إىل قصر   إىل بعض املتون الفقهية إضافة  ، فحفظ القرآن الكرمي متنطيط مبسقط رأسه

لعامل العلماء أنذاك مسايرا  لعادة أجداده الذين تلقوا العلم هبا فدرس عند اكوسام منارة العلم و 
الفقهية ملدة قدرت  اغرتف منه العديد من العلوم العالمة الشيخ عبد هللا بن أمحد احلبيب البلبايل

بعدها رجع و  ،كل العلوم عن شيخه املذكور سلفا  حتصل يف األخري على إجازة لسنوات و  ثمانبـ
وىل يث تح ،م9110ائية سنة فتوىل اخلطة القض رأسه متنطيط ليفتح جملسا  علميا  إىل مسقط 

لنا العديد ريخ فخلف أشتغل ابلتجيدا  حيث ا  كما كان مؤرخا    ؛ معا   القضاءوالتحديث و  التدريس
 :هامن بين من املصادر التارخيية

 .هو من الكتب النفيسة يف اتريخ تواتار املغرب بعد اإلسالم و بم يف أخذرة األقال- 

 .الذي يضم ترمجة ألهم علماء املنطقةو من علماء األلف الثاين  ىثبت لدجوهرة املعاين فيما -

 .1هو من الكتب الثمينة اليت تناولت اتريخ األسرة البكريةو : البكرية كب الربية يف املناقبالكوا -

 .حاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك-

كرية إبقليم توات الفكرمي البكري يف احلياة العلمية و أسهم الشيخ دمحم بن عبد الهكذا 
يف يوم األحد  رمحه هللا تويفو  ،رحالتراجم و تخ و من التاريــجالت اجه الغـزير يف خمتـلف املـإلنت
 .2م9122هـ املوافق لشهر أوت سنة 9171من شهر ذي احلجة  02

 (:م9444/هـ9321ت )الشيخ دمحم العامل بن دمحم اجلزويل  -(1

من لم املبادئ األولية فتع ،(م9190/هـ9007)ط رأسه بتمنطيط سنةولد دمحم العامل مبسق
قصر والده إىل الشيخ عبد العزيز بن احلاج دمحم البلبايل إىل  ه  ذمث أخ الكتابة والقراءة مبسقط رأسه

أما يف النحو واللغة أخذ  املختــصرأخذ عنه الرسالة و ه و فتفقه على يد ،العلماءملوكة منارة العلم و 
                                                           

 .ة كوسام وخزانة ملوكة وغريهاهذه املخطوطة موجودة يف العديد من خزائن املخطوطات التواتية مثل خزانة متنطيط وخزان 1
    ، 0299، دار منشورات احلرب بين مسوس، اجلزائر، 0، طقليم تواتالتاريخ الثقايف إل: الصديق حاج أمحد آل املغيلي 2

 .990-999ص ص 
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اإلفتاء ل نصيبه من العلم قصد التدريس و عد أن انبريها من العلوم األخرى و غعنه ألفية ابن مالك و 
حاشية على : كانت له جمموعة من املؤلفات أمههاو  ذكوربتمنطيط بعد أن استأذن من شيخه امل

حاشية على شرح علي بن عبد مريي على منظومة العمل الفاسي، و شرح أيب القاسم بن سعيد الع
يف توات   ثرك    التالميذكان له و  ،املذهب املالكي ملنتخب إىل قواعدالرمحن املنجور لكتاب املنهج ا

ة تويف الشيخ فوبعد مسريته املشر  الشيخ بوبكر البومديينالبكري و  ابنه القاضي: من بينهمو  كلها
 .1م9111/هـ9122دمحم العامل بن دمحم مبسقط رأسه متنطيط سنة 

 (:م9109/هـ9331ت )الشيخ البكري بن عبد الرمحن بن الطيب  -(3

عن أجداده،  يوخلقاء الش  واملشيخة يف احلديث و توات، ورث العلم من كبار العلماء عد ي  
اوية البكرية سنة غراب  بعلم احلديث، ولد البكري بن عبد الرمحن عند أخواله ابلز فاشتهر ذكره شرقا  و 

جاء يف ،عن سبب تسميته ، فإحدى مؤلفات دمحم ابي بلعاملقد ورد ذكره يف م و 9111/هـ9022
 .2"مستين أمي على الشيخ دمحم البكري: "...قوله

دروسه التعليمية األوىل على يد  ىيف بيئة علمية صاحلة للعلم فتلق ترعرعنشأ البكري و 
كان   :رمحه هللا بقوله بلعامل  ابيدمحم ترجم له الشيخ و ؛ 3والده مث عند خاله الشيخ احلسن بن سعيد

خدمة العلم فكان من الزهاد يف والتعليم والتدوين و ا التدريس حبرا  ال جيارى فكان مهه يف الدني
كان ف ؛النثرزالة يف الشعر و اجللعربية و التحكم يف اللغة اسلوب و األقوة بومتيز الشيخ  ،4احلياة الدنيا

رية يف كبال وقدرته   على تـمكنه   دليل هذانثرا  ؟ و  وأشعرا   لة ابإلجابةأخيري العوام إذا سألوه عن مس
فله قصائد  ،متنوعة األغراضددة و متنـوعا  يف كتاابت متعـــما  و وخلـف ترااث  ضخ ،يةاللغة العربــ

 :يف مطلعها جاءة هجاء فرنسا بعد دخوهلا توات قصيد و غرية ملدح النيب ملسو هيلع هللا ىلصدواوين صو 

 .فسادوا ب  ازف  وات ج  يف ت    ارورنسا الكفر ج  إن ف   رب  

 منها قصائد طبية ونصائح وأمثال وحكم، وتويف العامل العالمة كما له قصائد مشلت أغراض متنوعة

                                                           
 .970-921ص ص، املرجع السابق، النبذة من اتريخ توات ،عبد احلميد البكري 1
 .1، صصدر السابق، املاملباحث الفكرية ،دمحم ابي بلعامل 2
 .920ص  املصدر السابق،،9، ج الرحلة العلية ،دمحم ابي بلعامل 3
 .921ص  ،نفسه 4
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 1.م9109/هـ9111رمحه هللا ابلزاوية البكرية سنة 

 (:م9119/هـ9322ت )الشيخ سيد أمحد ديدي بن دمحم العامل -(2

ما قيده محد آل املغيلي و أور الصديق حاج دكتلا ورد يف كتاب التاريخ الثقايف لحسب م
ديدي من مواليد سنة الشيخ سيدي أمحد  أن خ عبد احلميد البكريل حفيده الشيعن جن

األوىل مبسقط رأسه  ةبادئ التعليماملأخذ  ،حصال بيت علم و ترعرع يفو  أنش ،م9111-هـ9122
العلماء يف تلك الفرتة فدرس عند الشيخ علي سيدي عبد  ارحتل إىل كوسام منارة العلم و متنطيط مث

 مخسى يد شيخه بعد دراسة يحنو انل إجازة علو  احلاج دمحم القاضي ابن عمههللا البلبايل بصحبة 
الطريقة يف التصوف على يد جنزمري ألخذ أإىل قصر آخر بتوات أال وهو قصر مث انتقل  ،سنوات
فالزمهم فرتة من الزمن مث رجع إىل متنطيط فالزم التدريس مبقر سكنه فأصبحت  2،جنزمريأعلماء 
واء كلفة إبيممث قام بتأسيس مدرسة داخلية  أماكن خمتلفة، العلم من قبلة لطالبمقصدا  و  متنطيط

ية منفردة فكان خافتا  الصوت قبل مجة بشخص  يز صاحب الرت  فتم   م9101الطلبة داخليا  يف سنة 
للهم من أصلحت ظاهره ا"دها دائما  اليت يرد  ل الدرس ومن أقواله املشهورة و الدرس ابسطا  له خال

ء أجالدرسوا على يده حىت أصبحوا علماء بني تالمذته الذين استفادوا و  منو ، "أصلح ابطنه
غريهم من العلماء وابنه احلاج عبد القادر واحلاج دمحم العامل البكراوي و  3سيدي دمحم بلكبريال أمث

 .4اآلخرين

 
                                                           

 .971ص  السابق، املصدر ،9، جالرحلة العلية ،دمحم ابي بلعامل 1
 .ومن بينهم الشيخ دمحم بن عبد الرمحن 2
رمي بن عبد هللا، ينتهي نسبه إىل اثلث اخللفاء الراشدين هو دمحم بلكبري بن دمحم عبد هللا بن عبد الك: سيدي دمحم بلكبري 3

درار، درس عند الشيخ دمحم عبد الرمحن وتفقه أبقصر الغمارة جنوب مدينة ( م9199/ هـ 9112)عثمان بن عفان، ولد عام 
ر خليل وحفظه منه خمتص ذعلى يد خاله فدرس املتون الفقهية والنحو مث رحل إىل متنطيط ودرس عند الشيخ أمحد ديدي وأخ

سنوات مث بعدها خرج خارج املنطقة متوجها  إىل تلمسان ودرس ببلدة العريشة مث عاد إىل توات وفتح مدرسته األوىل  تالثيف 
بتيميمون وكانت له اتصاالت وحماورات مع علماء زمانه مثل القاضي عبد الكرمي البلبايل ودمحم بن عبد الكرمي البكري كما كان 

دة تنظيم جبهة التحرير الوطين وكرم من قبل رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبنحة وسام األثري عام له دور يف مسان
 ، مقاليت عبد هللا،جعفري مبارك: أنظر. م0229سبتمرب  92/ هـ9109مجاد الثانية  92وتويف يوم اجلمعة  ،م9111

 .197ص  ،املرجع السابق ،معجم أعالم توات
 .999-992، ص ص السابقجع ر امل التاريخ الثقايف إلقليم توات، ،آل املغيليالصديق حاج أمحد  4



                                                                                  . م02و91األسر العلمية مبنطقة توات خالل القرنني                                        الفصل األول 
 

  
 11صفحة 

 
  

 :نالنيةياألسرة الت أهم أعالم -(ب

تصدروا الصاحلني فنشروا العلم و حمبة و  الصالحلفضل و لعلم واابنالنية ياألسرة التاشتهرت 
اعتبارات يف مقدمتها  ة  التدريس واإلفتاء بتوات، فبلغــوا مكانــة عالية وسط اجملتمع التوايت بعد

بني علمائهم من و  ،صفاء عقوهلمرين الذين استفادوا من خرياهتم و صالهتم آبخهم العلمية و عالقت  
 :البارزين

 :الشيخ سيدي أمحد بن يوسف التنالين-(9

سنة  ولد ،1هو سيدي أمحد بن يوسف بن دمحم بن علي بن احلسني ابن احلسن بن يوسف
تابعة لقصور تيمي، أخذ عن الشيخ عبد الكرمي بن دمحم بن ال ونقالأم أبوالد 9211/ـه9220

-هـ9221بيوم األربعاء  2"قصر تنالن"مث انتقل إىل  ،روف بعامل تواتأيب دمحم التمنطيطي املع
عمل هذا األخري على ف" رزق هللا الواسع، لعباده النافع"ببناء زاويته اليت مساها  فشرع ؛ م9211

أصبحت زاويته و  فع به املسلمني ولوجه هللا تعاىلجعل ذلك لينحفر فقاقري وفالحة البساتني و 
ترجم له صاحب ؛  يوف من كل النواحيضاخلواص وتستقبل طلبة العلم و مشهورة يقصدها العوام و 

أسبل سبغ هللا عليه نعمه الفاخرة و جدان سيدي أمحد بن يوسف أ"... :خرة فقال عنهالذرة الفا
 .3"زاهدا   كان صاحلا  ورعا  خرة، فكان أحد األئمة العلماء و اآلالدنيا و و ايف العوايف يف الدين عليه ضو 

سنة بقصر تنالن  72عن عمر يناهز رمحه هللا  تويف الشيخ سيدي أمحد بن يوسف التنالين
 .4الزال قربه مشهورا  هباودفن هبا و  -هـ9271منذ سنة  -سنة  02ا حوايل مضي هباليت 

 :سيدي عبد الرمحان بن عمر التنالين-(0

 هو شيخ الشيوخ العامل العالمة راسخ الفهامة أبو زيد سيدي عبد الرمحان التنالين التوايت،       

                                                           
محد داود بن دمحم بن السلطان بن متيم بن عمر بن ملوك بن موسى ابن مدام بن دان بن سكناس بن معزوز بن قيس بن أبن  1

انة ابن خز  ،تقيد لشجرة أنساب العائلة التنالنية: ظرأن. لث خلفاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلصدمحم بن دمحم بن إابن بن عثمان بن عفان اث
 .، اجلزائرأدرار ،الوليد بقصر اب عبد هللا

 .سم إىل املنطقة املعروفة بتنالنفانتشر وتفرق أهله فانتقل هذا اإلقصر قدمي كان بقرهبا  مسيت ابسم تنالن نسبة  إىل 2
 .1الورقة ، خطوط السابق، املالذرة الفاخرةدمحم بن عبد الكرمي،  3
 .71، ص 0220اجلزائر،  ،، طبع مبطبعة دار هومةقطف الزهرات من أخبار علماء توات: دمحم عبد العزيز سيدي عمر 4
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ماسي اللمطي فأجازه إجازة لجالس ى يد شيخه السيد أمحد احلبيبتعلم وقرأ القرآن الكرمي عل
محد بن يوسف أقادر بن مطلقة، تفقه على يد أكابر فقهاء توات منهم الشيخ عمر بن عبد ال

مر بن مصطفى سيدي عب املزمري و أ  الرمحان اجلنتوري وسيدي دمحم بن التنالين والشيخ عبد 
 .1انتفع بعلومهمعنهم و  ذالرقادي فأخ

 صاحبه   قال فيه ذىات منها خمطوط الذرة الفاخرة الؤلفوردت ترمجته يف العديد من امل
 .2"كان هنع هللا يضر عامل العصر"

خ، العامل بقية الرسو شيخ الشيوخ، و " : فقال عنهينصاحب جوهر املعا يضا  أ ترجم لهو 
كان رمحه هللا عاملا  عامال  حافظا ، اثقب ،  علم األعالم مرشد اإلسالم العالمة البحر الفهامة

قطب الشوري،  داينةو  صيانة ووقارالعينني، فصيح اللسان رحب اجلنان مع عفة و صحيح  الذهن،
املذهب املالكي، صادق  كان من جمتهدي عصره يفايسة الفقه ابلداير الصحراوية، و انتهت إليه الر 

 .3"اثبت يف النقل يف القول

لى يده علماء املعرفة عمل على التدريس فتخرج عمن العلم و  ا  وافر  ا  بعد أن انل حظو 
ق عبد القاضي عبد احلابنه سيد دمحم بن عبد الرمحن و ": أبهنمأجالء ذكرهم صاحب جوهر املعاين

 .4"الشيخ سيدي دمحم بلعامل الزجالويالكرمي البكري األمريين و 

يد اخلطية يكتب بعض التقاو  ،"الكرميخمتصر السمني يف إعراب القرآن "تأليف فألفبم اق 
نسخ حمفوظة خبزانة كوسام  وله أشياخه وتالميذهوطلب العلم و  الته العلميةاليت تناول فيها رح

 .5منسوخة خبط يد الشاري طيب

يف عام  "جوهر املعاين"صاحب  هفحدد وفاته ن له يف حتديد اتريخو ختلف املرتمجا  كما 
سنة رة الفاخرة فقد حدده أما صاحب الذ ،"كتاب قطف الزهرات"اتفق معه صاحب هـ و 9911
دكتور الصديق حاج آل للـ "كتاب التاريخ الثقايف إلقليم توات" اتفق معه صاحبهـ و 9011

                                                           
 .11، املرجع السابق، صقطف الزهرات ،عمرأعبد العزيز سيد  1
 .2الورقة  ،املصدر السابق ،الذرة الفاخرة ،دمحم بن عبد الكرمي البكري 2
 .1الورقة ، املخطوط السابق، جوهر املعاين ،مي البكريدمحم بن عبد الكر  3
 .2الورقة ، نفسه 4
 .991، ص املرجع نفسه ،الصديق حاج أمحد آل املغيلي 5
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دفن ابملقربة اليت دائه فريضة احلج و عند ذهابه ألعلى وفاته مبصر  وااتفقن اجلميع إال أو  ،املغيلي
ستة مشكلة من  1راثه تلميذه سيد دمحم ابن املربوك بقصيدةو   املنويفدفن فيها الشيخ عبد هللا

 .2 شعراي   ا  بيت وعشرون

 :الشيخ سيدي دمحم بن عبد الرمحان بن عمر التنالين -(1

ر سابقا  بعد وفاته يف التدريس هو الشيخ العالمة الفقيه اجلليل أقام مقام والده املذكو 
 .فحول من العلماء ى يديهحد قصور تيمي فتخرج علأسكن بقصر أوالد علي والفتوى و 

مة البحر دمحم بن عبد الرمحان بن عمر التيالين العامل العال "مذرة األقال"ترجم له صاحب 
الراسخني أبو عبد  ت  قنية اتج العارفني ومالذ اخلاشعني و ان األئمة الربر سلطالفهامة رئيس املهرة و 

  .3املنطقلنحو واملنطق والبيان والعروض و ابملذهب حافظا  له متفننا  فكان إماما  يف ا، هللا

ه له أنه رحل إىل نواحي كرزاز، وفقد بصره يف آخر ر املعاين يف ترمجتجوه"ويذكر صاحب 
صاحب "كما ذكر صاحب الذرة الفاخرة أن  ،4البلبالية الزالت فتاوى يف كتاب الغنيةعمره و 
محه هللا بعد صالة تويف ر ، و 5علم القراءات بتوات علم التوحيد و انتهت إليه الرايسة يف "الرتمجة

 .6هـ9011عام ثنني املغرب يوم اإل

 

 

                                                           
 :جاء يف نصها 1

 ويفمقربة املن   ل   ح  رب  حب   فخر   دت  د  از   د  ق   صر   م  ال  أ   -
 .لوقوف  حقا  اب  يت   ب  ج ال  ن ح  م   بأادي املن  اهل   ايرة  عيد ز  ب   -

 .929-922ص  املرجع السابق، ،طف الزهراتق ،ردمحم عبد العزيز سيدي عم :القصيدة موجودة ابلكامل يف كتاب 2
 .921، ص نفسه 3
العديد من اخلزائن التواتية منها خزانة برينكان وقد كتب سيدي أمحد عبد العزيز  توجد بعض مؤلفاته املخطوطة يف 4

 :السلجماسي إىل والد صاحب الرتمجة
 .ايقنت أن سيكون بدرا  كامال   هلالل إذ رأيت منوهن اإ

 .2، الورقة خطوط السابقامل ،الفاخرة ةالذر ، دمحم بن عبد الكرمي  5
 .901، ص السابقاملرجع  ،الصديق حاج أمحد آل مغيلي 6
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 :األسرة الفالنية أهم أعالم-(ج

 يم اإلسالم، فتقلدت وسام العزة والشرفيف نشر تعال مميز   قدمت األسرة الفالنية دور         
فأثبتوا  ،اجلامعاتتصني يف مراكز البحوث و املخاملشائخ وحىت الدارسني و وانلت إعجاب العلماء و 

ستعان به فأصبحت مرجعا  مهما  ي نسبهافروعها و ا أصوهلا و أقرو و  يف العلم واملعرفة نضال علمائها
 :من بينهمنياوية و ينية والد  يف حل األمور الد  

 :الشيخ العالمة محزة بن احلاج أمحد الفالين القبالوي الساهلي التوايت-(9

يمه بـمسقط رأسـه تعلم املبادئ األوىل لتعلهـ، 9021ناحية أقبلي بدائرة أولف سنة ولد ب
التعلم حىت انل منه تاب القرية وحفظ القرآن الكرمي وجاهد من أجل العلم و ل ك  دخـالساهل،  بقرية

من كل أصبح مفتيا  أتتيه املسائل بفضل علمه وتوىل مهنة التدريس و ما ينال فبلغ من الشهرة 
له اليد  عروضيا  فكانتت فقيها  يحنواي  حمداث  لغواي  و فأصبح عاملا  من أعالم توا اجتهد حللهاو صوب 

 .1هـ9112بعد مسريته املشرفة تويف يف عام و  العلوم اللسانيةلعلوم الشرعية و الطوىل يف ا

 :2الشيخ دمحم احلسن بن دمحم بن دمحم بن السيد احلاج أعمر الفالين بن دمحم مالك-(0

أقبلي من أسرة عظيمة يف العلم  هـ، مبسقط رأسه الساهل من قرى9011من مواليد سنة 
تحق ابملدارس العلمية التواتية فالزم جمموعة إلآن الكرمي منذ نعومة أظافره مث فحفظ القر  املعرفة،و 

لسيد املختار الشيخ اجلليل امثل الشيخ محزة بن احلاج أمحد و  ستفاد من علمهممن الشيوخ الذين ا  
غريها ريف و الش  بوي حوية واحلديث الن  الن  لوم الفقهية و فواصل دراسته يف الع ،بن سيد أمحد العامل
لعلم مالزما  ا ا  طالب له  اعرف بكثرة ترحهنارا  و ال فكان ال ميل من املطالعة ليال  و  ،من العلوم األخرى

متدينة مع العديد كما كانت له عالقة طيبة و   ،مايلليبيا و  :خارجه مثلللعلماء من داخل الوطن و 

                                                           
 .92-90ص  ،بقاملصدر السا املآثر،ا هلا من العلوم املعرفة و قبيلة فالن يف املاضي واحلاضر وم ،دمحم ابي بلعامل 1
 .12،  ص نفسه 2
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الشيخ دمحم بن دمحم بن ابدي و والشيخ  الشيخ ابي بن عمر: خارجه مثلمن العلماء داخل الوطن و 
 .1البكاي

لتقى مع الشيخ املختار بن إمساعيل بن وديعة هللا السالوي فقد انل من أجداده كما أنه ا  
لسنة نبيه فتوىل امن املعرفة سخرها خلدمة الدين والعلم متمسكا  بكتاب هللا و  الدرجات العليا

تويف مبسقط رأسه ببلدة و  ،بكتاب وسنة رسولهالناس معتمدا   القضاء شرعا  يف قضائه بنيالفتوى و 
واتية هبا العديد من املخطوطات هـ خملفا  خزانة من أثرى اخلزائن العلمية الت9120الساهل عام 

تفريج الغموم على منت "ألف العديد من املؤلفات منها شرح على األجرومية يف النحو مساه و 
شأن حكم يف  2هبا إىل الشيخ دمحم الكنيت وكذلك بعض الرسائل اليت بعث، "مقدمة ابن آجروم

كما   ،ة اليت سرد هبا أمساء فقهاء تواتذكر فيها بعض النصوص الفقهي ابلشفعة املستحقة واليت
إجازة عمه الشيخ محزة القبالوي والشيخ السيد دمحم احلبيب جازات مثل اإلتلقى جمموعة من 

 .3الشيخ سيد املختار بن إمساعيل السالويو 

 :احلاج دمحم عبد القادر بلعامل القبالوي الشيح-(3

هـ تلقى تعليمه يف بداية نشأته مبسقط رأسه 9011ساهل أقبلي أدرار سنة  بقصر ولد
من علوم الفقه والنحو والفرائض والعروض  خذالعلماء فأالكرمي والزم حتصيل العلم و  فحفظ القرآن

 .قراءة القرآن الكرميوكان معروفا  حببه للمطالعة و 

                                                           
: نظرأهـ وارث العلم درس عند الشيخ املغيلي وهو من بالد التكرور وكثري الرحالت، 122ولد سنة : الشيخ دمحم بن البكاي 1

ربيع األول  1-0 ،جامعة أدرار املذهب املالكي يف اجلزائر،: امللتقى الوطين األول املدرسة الفقهية التواتية: املصريمربوك 
 .922ص  ،م0221أفريل  00-09/هـ9102

وهو عامل من األعالم الكنتيني الذين عرفوا بكثرة التأليف إذا كانت جتارة أبنائها هي العلم وطلب املعرفة، : الشيخ دمحم الكنيت 2
صرف وتنافسوا على فعرفوا حببهم له وشغفهم واقتناء املخطوطات وألفو يف التاريخ والفقه واحلديث والتفسري والنحو والبالغة وال

نسخ املخطوطات وشرائها أبغلى األمثان فاقتناء املخطوطات وألفو يف التاريخ والفقه واحلديث والتفسري والنحو والبالغة 
والصرف وتنافسوا على نسخ املخطوطات وشرائها أبغلى األمثان فإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على ولوع هذه القبيلة 

وأهم أعالم الرتاث ، الرتاث الكنيت املخطوط قراءة يف الدور احلضاري لزاوية كنته: خدجية غنيشل:أنظر. ابلعلم واملخطوط
 .921-927، ص 2ع ،، جملة الذاكرة، جامعة ورقلةالكنيت املخطوط

 .071، ص صدر السابق، امل9ج  الرحلة العلية، ،دمحم ابي بلعامل 3
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عدة مناطق من الوطن كعني صاحل وأولف وتوات وورقلة  فزار ،عرف بكثرة ترحاله كما
 .أصبحت له عالقات وروابط متينة مع علماء هذه املنطقةو 

قتداء  أبسالفه علماء إختمه و  بدايتهحتفال ل  يقيم اإللبخاري كل سنة و كان يقرأ صحيح او 
وخلف طلبة كثر يف  1يخ السكويتعن الشإجازة عن الشيخ محزة القبالوي و  ذخأكما  ،توات

احلاج  صنوه   احلسن و السيد بن مالــك الـحاج دمحم بن دمحم: من بني تالميذهأقبلي وورقلة وأولف و 
حتصيال  بارة يف سبيل العلم و قام مبجهودات جكما  ،بد القادر بن السيد أمحد الفاليندمحم عأمحد و

ة املسماة حال أهل الوقت يف فعل ما حيد فألف العديد من القصائد الشعرية منها القصيد له
 .2للمقت

 .3هـ  بساهل أقبلي9170ربيع الثاين  22تويف رمحه هللا يوم  

 :الشيخ دمحم ابي بن احلاج عبد القادر بلعامل-(1

ترعرع يف أسرة درار نشأ و أالساهل بلدية أقبلي  قريةم ب9112لد الشيخ ابي بلعامل سنة و 
القرآن الكرمي على يد الشيخ دمحم بن عبد الرمحان بن املكي بن علمية متدينة حمافظة، فحفظ 

 ذخكما أ  ،دمحم عبد القادر بلعامل القبالويالعامل، تلقن مبادئ تعليمه األوىل على يد والده احلاج 
العالمة  الفقهية مث بعثه والده إىل مدرسة الزاوية ابلعلوشية بسايل للشيخعنه املبادئ النحوية و 

أصول ويحنو وفرائض وتفسري ة من فقه و حتصل على العلوم الشرعيو اإلدريسي موالي الطاهر 
 .حديثو 

 تهقد أرخ لعدة رحالت منها رحلاء و زايرة العلمله لطلب العلم و انه عرف بكثرة ترحكما أ
ة أثناء جولته للعديد من إىل املغرب األقصى اليت قدم من خالهلا العديد من التوجيهات القيم

                                                           
القات وطيدة مع علماء وأعيان األزواد، فقام مبجهودات جبارة لنجاح وهو عامل العالمة الذي كانت له ع: الشيخ السكويت 1

مقالين عبد هللا، رحايلي حياة، دور إقليم توات يف التواصل احلضاري مع منطقة : أنظر. الدعوة يف ورقلة وعني صاحل والسودان
 .99:02: على الساعةeloued.dz-www.univ، 91/22 /0291  :، متاح على الرابط91ص  ،السودان الغريب

 عــةالب للبد  ل فعل ج  ك  ب     سريت ح  غلوا اي  ت  ماين اش  هل ز  أ   : جاء يف نصها 2
 .الفسادو  الل  هل الض  ضرها أ  حي   ـادهأصيــون قبة ل  تخذ  ي    
 .019-012ص ص  ،صدر السابقملا، 9، جالرحلة العلية ،دمحم ابي بلعامل 3

http://www.univ-eloued.dz/
http://www.univ-eloued.dz/
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قام بزايرة أضرحة بعض السالطني العلويني ، و مكناسغربية مثل مدينة فاس و امل املدنالقرى و 
 .غريهامصر و ليبيا و وتونس و  1(املدينة املنورة)ابإلضافة إىل رحلته احلجية 

عمل جاهدا   ،سنوات سبع  اليت مكث هبا حوايل يل و بعد دراسته يف املدرسة الطاهرية بسا
ة اخلمسينيات من القرن املاضي، مع بداي "عمري مصعب ابن"على أتسيس مدرسة دينية مساها 

ئات خترج على يده مو  ،ع أن يقضي على اجلهل والبدع واخلرافات اليت انتشرت ابملنطقةا استطو 
من بني خ لعروسي عبد القادر بن احلبيب و الشيرزهم الشيخ احلاج أمحد بن مالك و من أبالطلبة و 

م هم الشيخ عبد الرمحن الثابت 9122ة سنة الطلبة األوائل الذين درسوا على يده مع بداي
 .الشيخ حامد ملني عبد الرمحان بن عبد الرمحانو 

التاريخ ه واملرياث والنحو و الفقآن و مؤلفا  يف علوم القر  إثنان وأربعونألف الشيخ ابي 
يصل أربعة و  أجزاء أو ثالثةالسرية النبوية ومنها ما يشمل على جزئيني أو ومصطلح احلديث و 

الفروع إىل التأصيل من  مرجع: هي موسوعة يف الفقه املالكي بعنوانو  ،أجزاء عشرةإىل بعضها 
لذي ا "ابلرحلة العلية إىل منطقة توات"كتابه يف التاريخ املعنون و  "اإلمجاع الكفيلالسنة و الكتاب و 

 .األخرى املؤلفاتغريها من و  حيمل جزئيني األول والثاين

ولف أبم 0221أفريل  91/هـ9112ربيع الثاين  01يوم  تويف العامل دمحم ابي رمحه هللا
 .2رمحه هللا

 

 

 

 

                                                           
 .72-71- 70ص ص ، املصدر السابق ،إرشاد احلائر إىل معرفة قبيلة فالن يف جنوب اجلزائر ، ابي بلعاملدمحم 1
 ،(م0221-9112/هـ9112-9111)الثقافية للشيخ دمحم ابي بلعامل إبقليم توات و جتماعية اإلسهامات اإل :أمساء أباليل 2

اريخ، كلية العلوم اإلنسانية الكرمي بوصفصاف، قسم الت عبد: إشراف، واملعاصر رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث
 .021-911-19ص  ،0291-0290 ماعية،جتواإل
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 : خامتة الفصل

ن دراسة األسر العلمية بتوات متيزها دراسة اترخيية مربزة أصوهلا النسبية ميكننا القول إ         
أتثريهم و ملناصب القضائية واإلجتماعيةيهم بعض ال  ملشهورين يف اجملتمع التوايت لتو وترمجة أعالمها ا

يف سبيل العلم والتعليم جبهودهم العلمية ملا بذلوه  تمع بطريقة مباشرة وغري مباشرة تعريفا  يف اجمل
فيهم التودد  كثرمن األخالق واآلداب احلسنة ف بدرجات معتربة ة البكريةاألسر  اتصفتف والتأليف

س ابملعروف وينهون عن النايبة، فكانوا مأمرون اهلوحسن الصحبة للناس وحسن الوعظ والوقار و 
 الصالحلفضل و لعلم واـورة ابالعلمـية املشه ةأسر  هاأنـ أيضا  على رفت األسرة التنالنيةع  و  املنكر
تصدروا التدريس واإلفتاء بتوات، فبلغــوا مكانــة عالية وسط اجملتمع صاحلني فنشروا العلم و للوحمبة 

رين الذين استفادوا من خرياهتم صالهتم آبخمية و هم العلاعتبارات يف مقدمتها عالقت   ة  التوايت بعد
يم اإلسالم، فتقلدت وسام العزة قدمت األسرة الفالنية دورا  مميزا  يف نشر تعال كما، صفاء عقوهلمو 

تصني يف مراكز البحوث املخوالشرف وانلت إعجاب العلماء واملشائخ وحىت الدارسني و 
فأصبحت مرجعا   أقروا أصوهلا وفروعها ونسبهاو املعرفة فأثبتوا نضال علمائها يف العلم و  ،واجلامعات

 .نياويةينية والد  ستعان به يف حل األمور الد  مهما  ي



 

 :الفصل الثاين
 .حاضرة تبلبالة املوقع والتاريخ 
 

 .حاضرة تبلبالةنشأة : املبحث األول -
 .جتماعية حباضرة تبلبالةإلا وضاعاأل: بحث الثاينامل -
 . التارخيية واالقتصادية بتبلبالة األوضاع :املبحث الثالث -
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 .حاضرة تبلبالة املوقع والتاريخ: الفصل الثاين

 ،1موقعها اجلغرايفتبلبالة بداية من  يف هذا الفصل إعطاء حملة وجرية عن حاضرة تحاول
تها وقصورها روف املناخية السائدة ابملنطقة من مناخ وشبكة مائية إضافة  إىل أصل تسميوكذا الظ  

افية جتماعية والثقبعض اجلوانب من احلياة اإل الفصل بدراسة نا يف هذاكما إهتميقية واملندثرة،  املتب
ليت متيزت هبا املنطقة دون اللهجة اهي وما ؟ أة البلبالية يف اجملتمعمسامهة املر  وما مدىلتبلبالة 

     ؟سواها

 .نشأة  حاضرة تبلبالة: املبحث األول 

ة بشار حبكم أن يعلينا أن نعطي حملة وجيزة عن والة استوجب مبنطقة تبلبال التعريفقبل 
 .لوالية بشار منطقة تبلبالة اتبعة إداراي  

ة تقع ابجلنوب الغريب اجلزائري تبعد عن احلدود املغربياليت والية بشار هي إحدى الوالايت 
خط طول و  196292272فهي تقع على خط عرض  ،كيلو مرت إىل اجلنوب  21حبوايل 

ميز مبوقعها تتو  ،مرتا  فوق مستوى سطح البحر 712ع كما أهنا تقع على ارتفا   06092272
سياسي اهلام، كون نظام املواصالت يف جمموعة املنطقة الغربية منظم حوهلا يو اجلسرتاتيجي و اإل

  .2ابإلضافة إىل خط السكة احلديدية ستةو  مخسةبفصل الطريقني الوطين رقم 

جل أذلك من ركزا  عسكراي  للقوات الفرنسية و لتكون مم 9122أتسست مدينة بشار عام 
م وصل 9111يف عام ل الشغب، و اليت كان يكثر فيها أعمالسيطرة على احلدود املغربية اجلزائرية ا

عدد سكاهنا  م بلغ0292وحسب إحصائيات  ،نسمة 9196292عدد السكان هبا حوايل 

                                                           
اين جنويب، وتفصل بينهما سلسلة األطلس الصحراوي اليت لوجية إىل قسمني األول مشايل والثتنقسم اجلزائر من الناحية اجلي 1

يف اجلزائر فالصحراء يف اجلنوب قاعدة قارية قدمية تظهر هبا تكوينات تعد حدا  طبيعيا  بني أقدم وأحدث التكوينات اجليلوجية 
، (د م ن)، (د ت ن)، دار اهلدى لنشر والتوزيع، أطلس اجلزائر والعامل: دمحم اهلادي لعروق: أنظر.قدمية تعود لزمن األركي

 .  92ص
هتيئة قطرية وتنمية قسم  ،حداد دمحم :شرافإمذكرة ماجستري،  ،إشكالية التوسع احلضري مبدينة بشار: غوزي سليمان 2

 .20، ص 0292/0297 ،0جامعة وهران ،املستدامة كلية العلوم األرض الكون
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الية بشار كما أهنا تعتمد على توقيت تعد أكرب مدينة يف و  تبلبالة لذا فإن ،نسمة 9106110
(CEST)املنطقة الزمنية

1. 

سم نسبة إىل جبل بشار الذي يقع هبذا اإل توقد مسي ،تعد مدينة بشار عاصمة الوالية
 ،ابسم بشار كلومب أو كلومب بشار ا  كانت تعرف سابقو  ،مرتا   111ارها حيث يبلغ ارتفاعه جبو 

كما   ،احلديدنحاس واملغنيزيوم و وال   ملعادن الطبيعية مثل الفحمفهي متثل مركزا  مهما  يف استخراج ا
 .أهنا متثل املركز الرئيسي الثاين لشحن الفحم يف اجلزائر

عبارة عن هضاب  هاأرض ،مناظر طبيعية متنوعة ابلقرب من احلدود املغربيةيوجد هبا و  
مال يف جهة الش  ملية و ان الر  الكثبتكثر فيها رقي من اجلنوب الش  و  ،الرملي صخرية مكونة من احلجر

يف اجلهة الغربية تتقاطع املدينة مع العديد من األودية و  كيلو مرت  102اورة حوايل يوجد واد الس  
 .2لتشكل سبخة

 .املوقع اجلغرايف حلاضرة تبلبالة: أوال

والية بشار على يحنو ل هي تتبع إداراي  جلنوب الغريب اجلزائري الكبري و تقع تبلبالة اب
البالغ  "تدموست"جلبل تقع على سفح او  ،م202حر بـ تعلو على مستوى سطح الب، و لمك072

ها كثبان حد  تية معروفة بعرق شاش أما شرقا  فويوجد غرب هذا اجلبل كثبان رمل   ،م712ارتفاعه 
واد "اليت هبا  "محادة الدورة"من الشمال الغريب و ، أو عرق الراوي" راوىالس  "فة بعرق رملية معرو 

على  ا  أرضها حبر من الرمال تقع تقريب ،واحة صغريةكفالزائر إىل تبلبالة يلمحها من بعيد   ؛ "الدورة
كلم جنوب   9122وي متتد هذه الواحة على بعداخط بين عباس إىل تندوف على حافة عرق الر  

كلم من السهل الذي 922 كما هلا حدود مع املغرب األقصى على بعد  ،غرب اجلزائر العاصمة
 .3ها وبني عرق الراوييفصل بين

                                                           
على  22/0291/ 0: زايرةاتريخ ال  www.maudoo3.com: مدينة بشار اجلزائرية، متاح على الرابط: سعد أبو سفح 1

 .ا  صباح 1:20: الساعة
 : دراسة والية بشار، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، متاح على الرابط: عبد هللا عبد الرمحان 2 

dz/index. com -www.andi ليال   91:12على الساعة  21/21/0291:  الزايرة، اتريخ.  
3
chait Imêm: le korandyé en question ,Doctorante en didactique du FLE, Laboratoire : 

Dynalimed Université : Abou Bakr Belkaid Tlemcen/ Algérie  ,P 01. 

http://www.maudoo3.com/
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د موقع الرائسة قد حد  و  ،م9111نشأة ابملوسم اإلداري لسنة تعد تبلبالة دائرة حديثة ال  
دية عرق فراج ببلدبة حيدها من الشمال بل ،محاية البيئة حدود واحة تبلبالةالعامة لهأرصاد و 

من الغرب و  ،ائرة لواتهدرق بلدية بين عباس و من الشالعبادلة، ومن اجلنوب بلدية تسابيت أدرار و 
أما احلمادات  ؛ حبل بن طاجنين مها حبل لكحال و ة جبالطقاحلدود اجلزائرية، كما يوجد ابملن

؛ ابإلضافة إىل تشكيل  محادة توانسنيمحادة الدورة ومحادة ماندا و و  محادة قري: مثلة يدفهي عد
 .عرق العطشانراوي و عرق ال   :العروق الرملية مثلبعض 

سلماين صالن جببال اتدموست وبلقاسم و عرق الراوي اللذان يت  دة الدورة و شكل محات  و  
ميتد طوهلا على مسافة و  جنـوب غرب،ل شرق و هي موجهة لشمالكحال و  جبال سلسلة
على شكل من تبلبالة إىل أدرار  كما توجد سلسلة جبليةم ابلتقريب على رابط حمصور،لك912

بشكلها مع عرق الراوي فهي تشكل بال أوقرات و ما عن اجلبال توجد جعرق الراوي، أحدود 
للوصول إىل واحة  حاجزا  رمليا  لسكان بين عباس  فهم جمربون على الدوران من اجلهة األخرى

 .1تبلبالة

رمل هبا جبال و بلبالة كثرية الرعي و أن منطقة ت :"قاليف رحلته و تبلبالة ذكر ابن مليح و 
 .2..."من املغرب إىل تواتالتجار للحجاج و  فكانت متثل منطقة عبور

وجي الرابع بتكوينات بني لنا من خالل بعض الواثئق أن املنطقة ترجع إىل الزمن اجليولت  و 
من بني هذه الواثئق تلك اليت وجدت عند القائد الفرنسي اليت نشرت يف إحدى و  يةحجرية رمل  

رة عن بصالبتها فهي عبا م أبن املنطقة أرضيتها تتميز9191املنشورات اجلغرافية الفرنسية سنة 
هذه األرضية هي مرت حتت األرض و  122ل عمقها إىل ويص حصوية من فوقطبقة صخرية و 

(augarta)لسلسة اجلبلية املتمثلة يف جبال أوقارات لامتداد 
العصر  منذمرة أن املنطقة مع   كما ،3

                                                           
، على  0292 /29/ 91: اتريخ النشر ،لهأرصاد ومحاية البيئة الثالاثء موقع الرائسة العامة :موقع اجلغرايف لبلدية تبلبالة 1

 .92/22/0291 :زايرةاتريخ ال ،92:92الساعة 
-9212)اري من أقطار املغارب إىل منتهى اآلمال واملآرب سيد األعاجم واألعارب أنس الساري والس: ابن مليح 2

 .01م، ص 9112 /هـ 9111ململكة املغربية، فاس، طبعة دمحم الفاسي، ا: حتقيق ،(هـ9210
3
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix. Année 1931 

Algerie P: 38. 
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 12.222جري عمره حوايل سهم حمثل وجدت بعض اآلاثر القدمية  حيث ،احلجري احلديث
 .1سنة 922.222وجدت فأس حجري عمره و  م.سنة ق

 :املوقع الفلكي لتبلبالة

ا أمخط طول  01،19222 – 1،02029لى دد موقعها فلكيا  فهي تقع عح   
، دائرة عرض w 01،01،12 N 19221فهي تقع بني دائريت عرض حتديدها بدوائر العرض 

أي ما  0كم  22122إلمجالية هلا حوايل تبلغ مساحتها او  0171221الرمز اجلغرايف هو ن أما ع
 2.من مساحة والية بشار %17يعادل 

 .املناخ والشبكة املائية: اثنياً 

ة احلرارة اليت ارتفاع درجــوي اجلاف املتميز بقلة األمطار و يغلب على املنطقة املناخ الصحرا  
بداية من شهر يقل فيه هطول األمطار ف وشتاء ابرد يف فصل الصيـ° 12-12ني بما ترتاوح 

بتبلبالة متشاهبة ملناخ كما أن طبيعة املناخ   ،3مارسشهر ديسمرب ويناير و أفريل مع إمكانية سقوطه ب
 ،°12أما ليال  ترتاوح من إىل ° 22و ° 12، وترتاوح درجات احلرارة هبا ما بني بين عباس

أما ، °12إىل  12ترتاوح ما بني أما ليال  ° 11 م9112ويلية سنة شهر ج درجة احلرارة فقدرت
 يف إنتاجبدورها  اليت تساعديف فصل الصيف و  تسقط بعض القطرات قليال  مااألمطار فهي انذرة و 

 .4م9112 – 9107سنوات من سنة ثالث ملدة منعدمة السقوط  وظلت ،احملاصيل الزراعية

 %00يصل معدهلا إىل عن الرطوبة فإن درجاهتا ضعيفة ومنخفضة طيلة شهور السنة و  أما 
؛  فقط %91تنخفض يف فصل الصيف لتصل إىل و  %12ترتفع يف فرتات سقوط األمطار إىل و 

                                                           
: زايرةاتريخ ال ،www.tabelbala.ahlamontada.net ت وتقاليد وصور، متاح على الرابطتبلبالة عادا: مجيل أبو بكر 1

 .91:90: على الساعة، 92/21/0291

 .1:992: على الساعة، 19/21/0291: زايرةاتريخ ال .h.comeart www.google:  متاح على املوقع 2 

  
 ،، مذكرة ماجيسرت يف اآلاثرتنميطية وتكنولوجية لصناعة حجرية على شظااي تبلبالة منطقة الساورة ةدراس: يوسف بوعاسل 3

  .90ص ، 0292-0291، معهد اآلاثر، (9)ولوجيا جبامعة اجلزائرعبد القادر حدوش، جمموعة متحف اجلي: إشراف
 

4
archives de l'institut pasteur d'Algérie ,op.cit.pp 483 – 385.  

http://www.tabelbala.ahlamontada.net/
http://www.tabelbala.ahlamontada.net/
http://www.google/
http://www.google/
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الد بعض الرايح جنوبية الغربية والشمالية الشرقية وتكون يف الغالب رايحا  قوية هتب على البو 
 .1عقد يف الساعة مثانيةو  مخسةيبلغ متوسط سرعتها ما بني وحارة و 

يف اف من شهر نوفمرب إىل مارس و جة تتميز بفصلني ابرد و ضرة تبلبالميكننا القول أبن حا 
فصل آخر من شهر أفريل تقريبا  إىل و  رارة متوسطة إىل منخفضة يف الليلالصباح تكون درجات احل

 .ستحالة سقوط األمطار إال انذرا  إفصل الطويل واملتميز ابحلرارة واجلفاف و الفهو أكتوبر 

 :ملياه حباضرة تبلبالةا

ـاورة املرتبط مبناخ واد الس  احلال ل كـذاو  ،فةعموما  جا   تهاكثيفة، لكن أودي  اهيفشبكة املائية ال        
منسوب عن  ، أما"زارز ك" ينتهي جمرى هذا الواد الكبري يف سبخة املالح بو راوي حـس الص  األطلـ

نية الفقارة بواحة استعملت تقحيث املياه اجلوفية هبا مرتفعا  نسبيا  مما جيعل الزراعة مروية ممكنة 
وهذا ما أكده  ؛ فأينما حفرت بئرا  وجدت ماء   ،تخراج مياهها اجلارية يف كل مكانتبلبالة الس

منسوب املياه اجلوفية مرتفع جدا  مما جيعل الزراعة املروية و :"... دريسي بقولهاإلهللا املؤرخ عبد 
ابللهجة " بونج بييت"سم تبلبالة إبإىل البساتني عن طريق الفقارة وتسمى بواحة  ممكنة، اليت تصل

 .2البلبالية احمللية

املنطقة مثل رب، ها غري صاحل للش  نسوب املياه وبعضد بعض املناطق اليت يقل فيها موجتو        
غري ا مياه قليلة و كانت هبو هبا قاعدة عسكرية صغرية، شيدت هبا فرنسا برجها العسكري و  اليت

عملت فرنسا على جلب تلك ف   -مرت 9222القاعدة حبوايل  عن مقر تبعدواليت - صاحلة للشرب
قد مت حتليل املياه و  ،زاناخل  ىل إ ليصل الكهرابئية للمياه ضخة  م املياه عن طريق األانبيب مستعملة  

لون ه ماء صايف بدون جاء حتليله أنو  9112ستشفى العسكري لوهران سنة اخلاصة ابملنطقة يف امل
 ضوية املمتصة عن طريقهذه املواد العمواد عضوية متطورة و  وال رائحة وبذوق ماحل وبه

   3األكسجني
                                                           

ص ص  السابق،املرجع  ،تنميطية وتكنولوجية لصناعة حجرية على شظااي تبلبالة منطقة الساورة ةدراس يوسف بوعسال، 1
91– 91. 

، دار الكتاب وجهادا   أجمادا  ها اتفياللت اترخيا  و اسة ووريثيقاعدة املغرب األقصى قبل فاس سلجم: دريسيعبد هللا محادي اإل 2
 .002، ص 9179لبنان،  ،العلية، بريوت

3
 archives de l'institut pasteur d'Algérie ,op.cit.p 38  
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  .حاضرة تبلبالةسمية أصل الت   : اثلثاً 

 اايت خمتلفةاختلفت آراء املؤرخني حول أصل تسمية حاضرة تبلبالة فنتج عن ذلك رو  
 :فنذكر منها

هو مكان ...:"فريقيا فقالصف إو  كتابه  اسم تـ بـ ل ب لت  يف  احلسن الوزان الفاسي أطلق عليها      
على بعد يحنو مائيت ميل من األطلس ومائه ميل جنوب  مأهول يف وسط صحراء نوميداي،

   .1..."سلجماسة

فهي تعين شجرة : توحي إىل مجلة من املعاينو ائعة، نة الض  وشيبة أهنا اجل  ب باحثرفها الع  و 
، أما الرأي الثاين الذي ذهب إىل أن أصل البلبال اليت تتواجد بكثرة يف املنطقة هذا الرأي األول

 .2التسمية يرجع إىل طائر البلبل للداللة على أهنا بالبل صداحة

 حيمل يف لفظه  مركب و  "اسم تبلبالة"الذي كتب عن اتريخ املنطقة يرى أن دمحم تلمتني أما املؤرخ 
 :عريب خراآلبربري و  إجتاه، اجتاهني

املتمعن يف  أنالصويت و بري يف مدلوله سم عبارة عن تناغم بر حيث أكد أن اإل :الرببري اجتاهاإل-(أ
نوا ال يطلقون اسم تبلبالة على املنطقة وإمنا كا يالحظ أن أهايل املنطقة للمنطقةاجلوانب التارخيية 

ي، ايكورا: مثل سنغاي وأ سيدي خملوف،و  زاوية سيدي زكري: مثليطلقون عليه تسميات عربية 
 .3فرنيوو 

  :عريبال اجتاهاإل-(ب

يرجع إىل الفعل بـ ل ب ل عريب و  تبلبالة سمهذه الفرضية أن أصل االأما الوجه اآلخر يرى يف 
التاء كاالستعمال غري واضحة مث بعدها أضيفت هلا حرف لبل مبعىن التكلم بطريقة مبهمة و بي  

                                                           
، ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت0ط ،0جي ودمحم األخضر، حجدمحم : ، تروصف إفريقيا :الفاسي الوزان بن دمحم حسن 1

 . 901، ص9111لبنان، 
إلنسانية، ، جملة مقارابت للعلوم ادور الرقصات الشعبية يف التعبري عن اهلوية الثقافية لرقصة تكدة تبلبالة منوذجا  : كة بوشيبةبر 2

  . 912، ص1029، 92 ع، 21مج 
3
chait Imêm: le korandyé en question , op.cit.P: 34. 
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سم إىل تحول اإلجة الرببرية األمازيغية فبلبل ابلله 1سم العريبمث بعدها مت دمج اإل ،املؤنث الرببري
 .2متاجاجرت : لاثعلى سبيل امل التجارة : آخره فيقال لـة حيث أضيفت له حرف التاء أوله و تبلبل

ية أن اسم تبلبالة يف أصله اسم بربري ألن معظم أمساء القصور الرببر  ميكنين القولو 
م أول من سكن ن الرببر هىل ذلك أ، إضافة  إتنتهي به يف الغالباألمازيغية تبدأ حبرف التاء و 

  .منطقة تبلبالة

هو سيدي زكري من نسل قدوما  إىل تبلبالة و تقول األسطورة التارخيية أن أول األولياء كما 
هو  عيدا  عن انقة ضالة فلم جيدها إال يف مكان بثحخرج من فاس ابن بعد أدريس، إموالي 

 .3أصبح منذ ذلك الوقت يدعى بتبلبالتاملكان املسمى البلبل و 

اليت هي حة و لد يف زاويتهم ابسم لغة أو هلجة الس  عند قبيلة العرايش اليت الزالت ترد   تعرفو 
 :يف أصلها من منطقة متبكتو مبايل وتوجد عدة أمثلة على تشابه يف لغتهم فمثال  

 .عند أمم مايل ابسم ابتقوو  ،البئر يعرف ابسم بثقو - 

 .يل هايرييف ماملرأة يعرف بتبلبالة ابسم هريي و عقد تزيني ا -

 .4 -مايل آيري –يري إاملاء يف تبلبالة  -

منطقة عبور تبلبالة  حيث كانتلبالة تشكلوا من قبائل متفرقة، أن سكان تبعض يرى البو 
هر ذلك يف اللهجة احمللية ظو  ترك بصمة خاصة بهن مر هبا إال و للقوافل التجارية فنجد أن كل م

لثلث اآلخر بربرية اثلث من مصطلحاهتا عربية و ، فا  من املصطلحاتخليطاليت أصبحت  للسكان
فت أبمساء عديدة منها الكورجني هلجة حملية عر ونتج عنه هذا اخلليط متزج فااترقية سودانية و و 
 .5ةحالسلو 

                                                           
 .912رجع السابق، ص، معبري عن اهلوية الثقافية لرقصة تكدة تبلبالة منوذجا  دور الرقصات الشعبية يف الت ،بركة بوشيبة 1

2
Mohamed tilmatine:un parler berbèro .songhay du sud –ouest Algérien (tabalbal) 

éléments d'histoire et de linguistique: etudes et documents Berbères 14، 1996,p:05. 
 :  متاح على املوقع خ تبلبالة،اتري: محزة زكراوي 3

www.alwessal.alafdal.net   99:92: على الساعة، 92/21/0291 :الزايرةاتريخ. 
                                                                                     .0291ماي  21: زايرة، اتريخ الwww.echorouk.neus.tv :لغة أهل تبلبالة: للقناة الشروقموقع تلفزيوين  4

5
archives de l'institut pasteur d'Algérie . op.cit.P387. 

http://www.alwessal.alafdal.net/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouk.neus.tv/
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ا كلمات أساسية هلاللغة العربية والرببرية و ني ديد بيتضح لنا أن اللهجة البلبالية هلا أتثر ش
بلفظ  ثالثةإىل  واحدفنجد األرقام مثال  من : د عليها كليا  لكن ال تعتمهي ألصل سونعاي و 

 (....ةأربعة، مخسة، ست)أما الباقي فهي عربية ( أفو، إنكا، اتزا)سونغاي 

 .1السونعايلرببري و اوان فبعضها ينطق ابللفظ العريب و أما األل-

 

 

 :القصور البلبالية بتبلبالة -(1

ية يبىن على عدة تفاعالت وعوامل حراو الص   2إن التكوين العمراين العام جلميع القصور
سالمي ين اإلة من تعاليم الد  فهي مستمد   ؛ليها جمتمع القصرثقافية وفق تقاليد يسري عجتماعية و إ

ر التماسك فيما بني سكان القصو عاون و التحرتام اآلخرين والنظافة و إعلى احلرمة و احلنيف مبنية 
يًعا ":البلبالية مصدقا  لقوله تعاىل  .3"َواَل تـََفرَُّقوا َواْعَتِصُموا حبَْبِل اَّللَِّ مجَِ

مت بناء القصور  دينه احلنيف،تقاليده و اوي املتمسك بعاداته و حر نظرا  لذهنية اإلنسان الص  و 
على مصلى  فاحتوى كل حي من األحياء ،كأهنا كتلة واحدةامين وتراضي و لبالية بشكل تضالب

إحياء الكبري فهو خمصص لصالة اجلمعة وصالة األعياد و  لوات اخلمسة، أما املسجدلتأدية الص  
 .بعض املناسبات الدينية مثل املولد النبوي الشريف

                                                           
1
chait Imém: le korandyé en question,op.cit P: 11. 

 . 72واردة يف سورة الرمحان اآلية ال "ُحوٌر مَّْقُصورَاٌت يف اخْلَِيامِ ":ا  لقوله تعاىلقانزل مصدأنه امل القصر يعرف 2
 .      921: سورة أل عمران اآلية 3

 سونعاي               أصل
 سود                  بييبأ

 كواراي       األبيض        
 تسرياياألمحر              
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أو  ل البلبالية بتبلبالة تواجهه عدة مشاكمة و حراوية عا  القصور الص   عنوعليه فإن الباحث 
ليت مل اهلدم وانداثر و تعرض هذه القصور لإلية من جهة و تارخينعدام املعطيات ال  إ: عراقيل أمهها
 : مثل قصر بيعيا  أو بشراي  كان سبب هدمه طأسواء   سوى أطالهلايتبقى منها 

أغلب و ر بلبالية مندثرة كليا  كلها قصو   ،1قصر ماينسكافنخمادة قاحد ايو، وقصر ايرازن، و  
بعض الكتاابت األجنبية ة و قصور هي عبارة عن رواايت شفوي  هذه ال حولها تاملعلومات اليت مجع

تعرضت لوصف هذه القصور  اليت زارت املنطقة مع زوجها و  "وادومينيك شومب"كتاب الباحثة: مثل
كما أكدت   ،التقاليدلعادات و هذه الوحدات كاجتماعية داخل إلرغم أهنا ركزت على اجلوانب ا

 ." ..:غرفة لتخزين األكل بقوهلا يف إحدى صفحات كتاهبا أن سكان املنطقة حيرصون على عزل
 ،"شرق العريبه املخازن جاءت من املمن احملتمل أن هذو . ..لتخزين التمر ا خمزن لهأكل و جدو و 
 .2"نقراض بتبلبالةطريق اإل خمازن األكل يف":بقوهلانقراض طريق اإل أكدت أن هذه الطريقة يفو 

 :تبلبالةأهم القصور  -(أ

ديسمرب  91ناشري لـ املتفاقيات الدولية واإلعالانت و ة ابإلمسية اخلاص  ستنادا  إىل اجلريدة الر  ا  
قصر زاوية سيدي زكري، قصر : بعض أمساء القصور البلبالية املتمثلة يف فيها وردت فقد 9111

 .3شراايقصر زايب و ر بورنبيق و ي خارت وكذا قصخملوف، قصر حاس

بتبلبالة هبا العديد من القصور ومن أمهها قصر يف بعض الكتب األجنبية أن  توجدو 
 Dominique دومنيك شومبوأما الباحثة الفرنسية  يقصر خملوف وقصر سيدي زكر الشرااي و 

champaul
دمية كتاابت القبعض الاستنادا  إىل الرواايت الشفوية و فقد عددت القصور البلبالية  4

 :أمههااملداشر و رت أن تبلبالة كانت آهلة بسكان وأهايل ابلقرى و ذكو 
                                                           

 .مل يتبقى أي شيء من هذه القصور سوى القليل من احلجارة اليت بقيت هبا 1
2
Dominique champaul: Une oasis sahara Nord occidental tabelbala. In: Revue de l'occident 

musulman et de la Méditerranée n:8.1970  P:  176. 
والية بشار، جريدة الرمسية اتفاقيات الدولية قوانني، مراسيم، قرارات و آراء، مقررات،  9111ديسمرب  91اجلريدة الرمسية  3

 .9112ص ، مناشري، إعالانت
استغرقت هذه الباحثة يف " واحة الصحراء الشمالية الغربية تبلبالة: "ه معنونة بـطروحة دكتوراأجنزت هذه الباحثة الفرنسية أ 4

م حيتوي 9121م، وطبعت هذه األطروحة يف شكل كتاب يف سنة 9129إىل  9111سنة منذ سنة  91اجناز هذا العمل 
ني ديدة من حياة البلباليف وجوانب عصفحة مجعت فيه كل شاردة وواردة عن الواحة البلبالية من موقع اجلغرا 122على 
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 :"كرا"يسمى ابللهجة البلبالية الكبري املعروف بقصر املرابطني و القصر -(9

قدموا  ألشراف األدارسة،الذي يعود نسبهم إىل ان أبهل زكري و و ن املعروفو املرابط أسسه
هذا القصر أول القصور ويعد حل األطلسي ابلصحراء الغربية، من موطنهم األصلي ببالد السا

ف ابلسلطان رو املريين املعـ نيد السـلطان أبو احلس البلبالية من حيث النشأة إال أنه دمر على
ي مع أهله من بالد الساحل وأسس زاوية دينية بعد فرتة من الزمن عاد سيدي زكر و  1ـحلاألك

 أسس الزاويتهقصره الكبري و  بىنفروا اآلابر و حغرسوا النخيل و فلقومه وألوالده و ورا  له بين د  جديدة و 
 .2وصلت شهرهتا إىل مكناساليت ذاع صيتها و 

مبا وجدته الباحثة يف حبثه حول املنطقة محادى عبد هللا اإلدريسي  استشهد املؤرخ الباحثو  
هللا احلاج بن دمحم  جبوف قصبة خبط الفقيه عبد دومنيك شومبوا يف خمطوطات حمفوظةٍ الفرنسية 

عند عائلة سيدي العريب  هي حمفوظةو  البلبايل امللوكي إمام مسجد زاوية سيدي زكري وقتها
بعد : جاء نص املخطوط كتايلو  م9121/هـ9171، وكتب هذا املخطوط يف حدود عام بتبلبالة
 .ةلالبسم

بن موالي دمحم بن  هذه شجرة سيدي أيب زكراي بن موالي انصر بن موالي عبد هللا: احلمد هلل
 .3."..ل بن احلسن بن فاطمة الزهراء موالي علي بن إدريس بن دمحم بن عبد هللا الكام

                                                                                                                                                                                

قتصادية وحىت الدينية، فقد استحق هذا الكتاب أن يوضع كواجهة واثئقية عامة على اجلنوب الصحراوي جتماعية واإلاإل
 . نبذة خمتصرة من اتريخ تبلبالة عبد هللا محادي اإلدريسي،: لتعرف أكثر على املوضوع ينظر.بصفة خاصة

يرجع مجيع املؤرخني أصل ونسب بنو مرين إىل جمموعة قبائل زانتة  :روف ابلسلطان األكحلالسلطان أبو احلسن املريين املع 1
نفسهم أعلى قبائل زانتة حسبا  وأشرفها نسبا  إذا يرجعون أالرببرية بقوهلم أن بين مرين فخر من زانتة، ويعتربون بنو مرين 

دولة بين مرين اترخيها وسياستها جتاه مملكة غرانطة  :محد عبد هللا حسنأعامر : أنظر. جذورهم القبلية إىل أصول عربية
عدانن ملحم، : شرافإ ،ماجستريمذكرة  ،(م 9122-9021/ هـ  121-221)األندلسية واملمالك النصرانية يف اسبانيا 

 .12ص  ،م 0221/هـ9101 ،جبامعة فلسطني ،كلية الدرسات العليا
رتفعات الشرقية وبني األطلس املتوسط والشمايل والتالل الريفية، تنعم لتقاء بني اهلضاب األطلسية واملإهي نقطة : مكناس 2

بروعة التناقض الطبيعي، هبا قصور فخمة والقصبة واملساجد واملدارس القرآنية وحدائق وأحواض مائية ومتاحف، وتعترب ثورة 
 -املكتب الوطين املغريب للسياحة : ظرنأمعمارية حيث أتسست هذه املدينة يف القرن العاشر من قبل قبيلة زانتة املكناسية 

 .2-2ص ( مطوية) –مكانس يف املغرب 
3
Dominique champault. Une oasis sahara Nord occidental tabelbala، OP cit P: 277 -278.  
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قام بزاوية سيدي زكري وسكن بعد مدة من الزمن قدم رجل صاحل يدعى سيدي العريب فأو 
 بعدهه من ؤ بناقتسمه أإفربح منها ماال  كثريا   ،1روانأمن بالد درعة إىل ارته الواسعة اشتهر بتجهبا و 

فخرج  يةبدو من الصحراء املغرب2إال أن هذه الزاوية مل تعمر كثريا  فتعرضت إىل اهنيار على يد برابرة
 .سم األولإأهل زاوية سيدي زكري وأسسوا قصرا  آخر حيمل نفس 

كم 29يقع هذا األخري على بعد ابللهجة البلبالية و  "أايمي"ليه يطلق ع :قصر خملوف-(0
تو ى يف حدود عام امل أسسه الويل الصاحل خملوف البلبايل ،ر سيدي زكريجنوب شرق قص

حيث وجد امسه يف العديد من املصادر التارخيية مثل ترمجة أمحد اباب التمبكيت  م9211/هـ122
: لبلبايلخملوف بن علي بن صاحل ا بتهاج ذاكرا  ل اإليم يف كتابه ن9202/هـ9212املتويف عام 

، فأول من أخذ منه الشيخ الصاحل عبد هللا بن عمر كربه شتغل ابلعلم علىا  ، الفقيه احلافظ الرحلة
اشتهر بقوة احلفظة من ذكرانه عنه فيه العجب حىت قيل أنه حيفظ صحيح دمحم فانتشر علمه و بن 

 .3البخاري

ابن القاضي  قال عنهو  "كفاية احملتاج"ترجم له أمحد اباب التمبكيت يف كتاب آخر له و   
خذ بفاس عن ابن أصاحل املخلويف البلبايل الفقيه  خملوف بن علي بن":قتباسيف جدوة اإلاملكناسي 

 : لشريف أيب عبد هللا املهدي بقولهالغازي ومن نظمه  مدح السلطان أمحد ا

 .ولةم ص  عظ  فرو أ  ك  ال ال   ص  لوال  ه           ف  فضل  امشي و  ذا اهل  اهلل ه  ف  

                                                           
 .(روان املغربية والسودانيةأعلينا أن نفرق بني )روان أمدينة  1
حبكم تفوقها  ،سيطرت عليها القبائل الرببرية البدوية(( منها تبلبالة))حمليطة مبدينة بشار وجتذر اإلشارة إىل أن غالبية القصور ا 2

ستيالء على واحات النخيل والبساتني التابعة لسكان القصور وقد وصف لنا يف القوة والعدد األمر الذي مكنها من اإل
لعزيز الرشيد اهلالل السلجماسي لـ العباس أمحد الشيخ بن عبد ا 9717-9922صاحب خمطوط الرحلة احلجية 

مث ارحتلنا من القنادسة ومرران قرب الزوال بقرى بشار، فتلقينا أهلها وقروان مترا  جزاهم هللا خري وبلدهتم ذات خنل ومتر :"...قولهب
لفقاقري، أكثر ماءهم جملوب اب... مث مرران بقرية وكدة ... ال أبس واألعراب غالبة عليهم ويطيب معم املقام يف تلك البلدة 

الرحلة  :العباس أمحد شيخ بن عبد العزيز الرشيد اهلاليل سلجماسي: نظرأ .خنيلهم متلكه األعراب وهم مدرون بيهم غاية
 .، اجلزائرأدرار كوسام، خمطوط خبزانة  ،م 9717-ه992احلجية 

 ،القاهرة ،مصر ،تبة الثقافة الدينية، مك9ط ،0، حتقيق علي عمر، جباجيبتهاج بتطريز الدنيل اإل: أمحد اباب التمبكيت 3
 .122-121ص  ،0221
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  .1(م9211/هـ 122) تويف يف حدود 

 يف كتابه  ( م9117-هـ 9012)األصل اجملدوب الفاسي  ترمجة له العالمة الكبري املغريبو  
تويف خملوف البلبايل يف حدودها أي مع ":حوادث السنني قائال  تذكرة احملسنني بوفيات األعيان و 

 .2"م9211 -هـ 122سنة 

من  "واد قري"ر قصر عيان قبيلة األنصاأعلى أنه من  رفته  ع  ف "دومينيك شومبو"أما الباحثة 
يها فىن ب قتطع له أرضا  رحب به سيدي بو زكري وا  و  غربية حيث دخل تبلبالة مهاجرا  بالد فقيق امل

روان أقيل أنه جلب معه من بالد فعرف هذا الرجل بعلمه و  ،قصره املعروف بقصر خملوف
ت بعد وفاته من قبل أحد تلفإال أهنا أ   ،الكتب رحالته إليها أربعني مجال يعريحدى يف ا   السودانية

وقد حظي  ،3يفسدون علمهمن وقوعها يف أيدي اجلهلة  خوفا   "أمحد اخلضر"الفقهاء يدعى ابسم 
 اسةحىت من أعيان الرجال السوقار ام و حرت ه مبكانة عالية الشأن فكان حمل ا  ءأبناسيدي خملوف و 

كانت له و  ،غريهاو  "كانو" ةكبلددان  سافر إىل بالد السو ذاع صيته خارج الداير و و  ن أيضا  و الفرنسي
بعدها رجع إىل املغرب األقصى درس هناك و كتو و مث دخل متب ؤهاأحباث مع فقهافيها عدة نوازل و 

ى هناك فمرض ورجع لبالده و درس فيها و ل مراكش دخو   .4م9211/هـ112سنة  تويف فيها يفمس 

نها إال بعض اآلاثر القدمية بقى ماليت مل يفهو مصنف ضمن القصور املندثرة و  :قصر القليعة-(3
الزالت عثمان، يقع هذا القصر جنوب قصر خملوف و أسسه الفقيه الويل الصاحل سيدي على بن 

نبذة يف اتريخ تبلبالة أن هذا يسي يف كتابه محادي اإلدر وذكر املؤرخ  ،آاثره قائمة إىل يومنا هذا
 إىل بالد ينبع يرجع أصل مؤسسه  الذكر، و  انفآالتأسيس عن القصرين خر النشأة و القصر يعد متأ

أوالد سيدي، أوالد عثمان، أوالد  :هي تبلبالة برفقة مخس قبائل و ابجلزيرة العربية حيث قدم إىل
حفر الفقاقري  إىل ااستقرارهم به عمدو وهلم القصر و بعد دخحلاج، أوالد بوزيد، أوالد طالب و سيد ا

                                                           
 ، 0220بريوت، لبنان،  ، دار ابن احلزم للطباعة والنشر،9ط ،باجيمن ليس يف الد ةكفاية احملتاج ملعرف :أمحد اباب متبكيت 1

 .111ص 
، دار 9ج من األعالم مدينة فاس، قتباس يف ذكري حملإجدوة : أمحد بن دمحم بن أيب العافية املكناسي الشهري اببن القاضي 2

 .111، ص 9171املغرب،  ،املنصور للطباعة والوراقة، الرابط
  .شد حفاظ حيت ال يفسدها اجلهلةأتالفها احلفاظ عليها إنه كان بدل أي الشخصي أوحسب ر  3
 .122-121ص  السابق،املصدر  ،نيل ابتهاج يف تطريز الديباج ،أمحد اباب متبكيت 4
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من  1طويال أمام هجمات عرب الرحامنةبساتينهم لكن كل هذا مكان ليمكث لسقي مزروعاهتم و 
متناع أهله من دفع املستحقات املفروضة إاملعقلني فهدموا هذا القصر عند ذوي احلسان العرب 

مل يعش فيهم إال عهم الغنائم يحنو بالد الساورة، و محلوا مقتلوا الرجال و وخربوا البالد و عليهم فهجموا 
ر كارثة حقيقية ة من هذا اهلجوم الذي أحلق ابلقصقلة النجو أو خارج البالد و  كان مسافرا  من  

 .أسسوا هبا قصرهم الشهري مبلوكةفهاجر من  تبقى منهم إىل توات و  اليابس،قضت على األخضر و 

تقر ن النجاة هم من أعيان البلباليني األنصار الذين اسياملهاجر ابلذكر أن هؤالء  اجلديرو 
البلبالية القادمة من هم من أجداد األسرة  بين اتمرو  ملوكةهبم الوضع يف بلدة برينكان وكوسام و 

أن هؤالء املهاجرين محلوا معهم ما تبقى من  :ذكر األستاذ الدكتور محادى اإلدريسيتبلبالة، و 
 فهم من نسل سيدي علي صنعوا به ابب قصرهم اجلديد ملوكة،القليعة و  خشب ابب قصرهم

، سيدي احلاج محى هللا "حممون"اج دمحم امللقب هو احلاج بلقاسم بن أمحد، سيدي احلأو عثمان و  
 .محدأاملد املتويف ابلسودان الغريب، وسيدي احلاج علي بن بن أمحد، سيدي احلاج عبد الرمحان بن 

عند أوالد بلقيز من  2ية من أهل قصر القليعة بعد خرابه إىل واد قيريقهاجرت الطائفة املتبو 
سكنته طائفة منهم قصر خملوف  قومي بصحراء بشار و زوزفانة ببينكذا إىل واد و  3عيذوي املن

 .4بتبلبالة
                                                           

ىل املغرب من شبه اجلزيرة العربية عن طريق مصر وليبيا ائل املعقلية العربية اليت وفدت إقبيلة الرحامنة هي من القب: الرحامنة 1
، منشورات دفاتر العلوم اإلنسانية، 1، طالرحامنة القبيلة بني املخزن والزاوية :عبد الرحيم العطري: أنظر. يتانيامث صحراء مور 

  .91، ص0291طوب بريس، الرابط، فرباير
 .موجود يف مدينة العبادلة، وأثناء هطول أمطار فجائية تتسبب يف حدوث سيول أو فيضاانت هبذا الواد: واد قيري 2
والبعض  ،ختربان املصادر التارخيية أهنم كانوا مستقرين قبل هجرهتم إىل سهل سابس يف احلدود املغربية اجلزائرية: ذوي منيع 3

فيالت وابلضبط بسهل عبد هللا بواد قيري وتتميز هذه القبائل مبهارهتا يف فن ركوب اخليل، والوايل اآلخر كان مستقر ا مبنطقة ات
الذي اليزل ضرحيه قائما  إىل يومنا هذا يف دوار النواجي، واعتقادا  منهم أن ما كان  ،الذي ترتبط به روحيا  هو سيدي الغازي

أما الرواايت الشفوية تثبت أن جدهم  ،ن حترقهم من بركة سيدي الغازييقوم به أوالد سيدي مليانه من ألعاب ابلنار دون أ
األول هو سيدي مناع وكانت هذه القبيلة مستقرة يف األصل ابلساقية احلمراء مبنطقة أم دريكة وعند دخول األسبان إليها 

 9190-9110املوثوقة قبائل جيش العرب سايس ما بني الرواية الشفوية واملصادر  :حليمة بنكرمي: نظرأ. هاجروها
 .01 – 07 – 02ص ص ،(د ن)،(دط)،
          ، 0291، دار بوسعادة للنشر والتوزيع، اجلزائر، 9ط، نبذة خمتصرة من اتريخ تبلبالة ،محادي اإلدريسيعبد هللا  4

 .91 – 90ص ص 
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 الذي يقع: بعض آاثر القصور املندثرة بتبلبالة مثل قصر خمادة قاخدايو دو وجىل ا ضافة  إ
أثناء قه برجهم العسكري فو و م 9192الفرنسيون عام  هشيدفوق جبل احمليط بواحة تبلبالة 

الربج أو قاعدة العسكرية فرنسية صغرية إىل اهلضبة تتمركز على  ميتد هذااحتالهلم البالد البلبالية و 
 ا بعض التجاريسكنهأما أسفله توجد قرية صغرية  ،توجد هذه القاعدة أبعلى اجلبلو  مرت 02بعد 

مل تعد اليت  لقصور قدميةاأطالل  توجد بعض ماكن اجملاورة هلاويف األأما  ،العائالت الفقريةو 
جارية ة يف احلركة الت  مهم   ا كانت جد  يظهر من خالهلا أهن  ة الصلبة و سكونة مبنية من احلجار م
 .1بعض آاثر الفقاقري اليت أصبحت ميتةد و جلو 

سه الشيخ بن تراي الذي ديرازن الذي يقع ابلقرب من مقربة البلدة أس  إضافة إىل قصر ابإل
 نف ضمن القصور املندثرة،كذا قصر ماينسكافن هو اآلخر يصو  ليا  اح من موريتانيا تويف بالد والتة

سبب اهلجوم الذي قام به أهل قصر له أثر ب مل يبق  إال أنه اندثر و  ،مربعة الشكلله جدران مائلة و و 
 .تواتاورة و نكاف الذي كان جماورا  له فخرج أهله بعد هدمه متوجهني إىل بالد الس  أ

أطالهلا قائمة إىل يومنا هذا،  الاليت التز الية الغربية للواحة البلبالية و إىل القصور الشم إضافة  
قصبة  : منهاالدة و منها سوى أمسائها اخل مل يبق  ها و عرف اتريخ أتسيسها وال مؤسسلكن ال يو 

 .2غريها من القصور املندثرة األخرىتيتارسنت وقصر تبكانت و  قصر تنادة،حنة و كرون، قصر سرا

عود إىل اللهجة البلبالية إن املتمعن يف أمساء هذه القصور يالحظ أهنا مسيت أبمساء ت
صليني الذين يتقنون هذه اللهجة الكورجني حبيث ال ميكننا معرفة معانيها إال عن طريق السكان األ

غريها من القبائل ة على رغم من دخول هجرات عربية و هلذا فإهنم هم السكان األصلي للمنطقو 
 .األخرى
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 : تبلبالة ةحباضر  جتماعيةجوانب من احلياة اإل: الثاين بحثامل

 .رتكيبة السكانيةال :أوال

ب مركز استقطاجغرافية يف جعل هذه املنطقة قافية واحلضارية و ارخيية والث  سامهت العوامل الت  
لعديد من األجناس، فشهدت قدوم خليط من السكان القادمني من املناطق اجملاورة مثل املغرب ل

جلماعية طريق القوافل التجارية واهلجرات انتقلت هذه الفئات عن ا  ان الغريب، و األقصى والسود
قد وجد يف مركز تبلبالة أرشيف خاص بسكان املنطقة القدامى والذي لبعض القبائل العربية، و 

 مهمة جتمع القرننيوهي عبارة عن دراسة قدمية و  (Bonafos)قدمه الضابط الفرنسي بوانفو 
 :و العناصر السكانية هيمن بني هذه الفئات أو  1الثامن عشر والتاسع عشر ميالدي

سالمية أسلموا بعد الفتوحات اإل، الشدةو  الفروسيةوهم قوم عرفوا ابلشجاعة والنخوة و  :رالربب-(9
أايم موسى ابن  ذاستقاموا عليه منهنم ارتدوا على اإلسالم و إبقوله هذا ما أكده ابن خلدون و 

 .2نصري

سكان سيدي  ة بعد وقوع نزاع معوقدم الرببر إىل تبلبالة من جنوب املغرب األقصى وخاص
عن يف كما إن املتم  3يقع يف اجلانب مشال الغرب للواحة و القليعة الذيأزكري مؤسس قصر شريعة 

بتبلبالة وتكيفوا مع أوضاعها  الرببر هم األوائل الذين استقرواينكر أن  جوانب من اتريخ املنطقة ال
غلب أ تركوا بصمتهم من خالل أمساءو ين دامليا  وسطها، فكان هلم أتثريهم يف شىتوالعيش يف

بوجود  ىومتيز الرببر عن بقية األجناس األخر  ،وأمساء خنيلها وفقاقريها وغريهاقصورها وهلجاهتا 
 .4مهناذهتفتح أيزوا بصالبة أبداهنم و كما مت    ،يدوهي ابرزة تلمحها من بع بعض اخلطوط

 دخلت تبلبالة قبائل القبائل العربية اليت من بنيديون العرب و نسم نوماأطلق عليهم ا  : العرب-(0
مث تواصلت  91215الشعانبة اليت قيل أن دخوهلم املنطقة سبق القافلة الفرنسية سنة الغنامنة و 

                                                           
1
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix,OP cit P 389. 

  ،(د ن)، (د ط)، مشاهدات وانطباعاتسبوعان يف املغرب األقصى رحلة ومذكرة و أ: أبو احلسن علي احلسن الندوي 2
 .97ص 

3
Mohamed tilmatine:un parler berbèr .songhay du sud –ouest Algérien (tabalbal) éléments 

d'histoire et de linguistique،op.cit.P: 163.   
4
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix,OP cit P  : 389                                                                                                                                            

5
Mohamed tilmatine:un parler berbèro .songhay du sud –ouest Algérien (tabalbal) 

éléments d'histoire et de linguistique, op.cit.p: 169.   
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يف  وهم، فتوج  9229/هـ110سنة  ذعرب بين هالل إىل بالد املغرب مناهلجرات العربية بوصول 
ابإلضافة إىل دخول املرابط اإلدريسي  ،بلبالةإىل ت على توات وصوال   طريقهم يحنو مقيدن مرورا  

ابإلضافة إىل ميالدي، احلادي عشر هجري السادس  دي زكري إىل تفياللت خالل القرنسي
س قصر عائلة سيدي خملوف الذي أس  هيم و بعض العائالت املرابطني مثل عائلة سيدي إبرادخول 

بية اليت عرفت ابمسي داوي حسن و بعض القبائل العر لوف بتبلبالة وبضبط يف جنوهبا وكذلك خم
 .غريها

أصول عربية، فكان هلم  ذاتالقبائل الكنتية إىل هجرة بعض  يةخيار راسات الت  تشري الد   
 لة فروعا  كانت هلذه القبيفريقية و اإلتعريب العديد من القبائل يف نشر اإلسالم إبفريقيا و  عال  ف دور  

متيز العرب عن بقية و  1د الرقاديمحالشيخ سيدي أ اليت يرجع أصلها إىليف الصحراء اجلزائرية و 
واد بعضهم إىل الس  مسرار و  اإلمييل بعضهم إىلالغامق و  ون بشرهتماألخرى بتبلبالة بلاألجناس 

 .2نحاسي أو احملمرالبعض اآلخر إىل اللون ال  و 

ا ابملنطقة استقرو جارية و غريب عن طريق القوافل الت  ودان الدخلت هذه العناصر من الس  : السود-(3
عرفت هذه الفئة ودان الغريب و الس  مة بني تبلبالة و امتزجوا مع اجملتمع نتيجة املبادالت التجارية القائ

  ية فكانوا يباعون يف العديد من األسواق التجارية ابملنطقة بقوة بنيتها اجلسد  بسوادها الداكن و 
 .3غريهااألرض و عمال الشاقة مثل حفر الفقاقري وفالحة هلم بعض األلت وك  أ  و 

 

 
                                                           

العالمة سيدي أمحد الرقاد الذي كان عاملا  وعامال  على املعرفة وهو أول من عرف ابلرقادي لكرامة وقعت له وهو ابن الشيخ  1
بن  أمحد املعروف ابألترم بن سيدي عمر الشيخ، عمل على أتسيس الزاوية الرقادية الكنتية وهي خاضعة لشرفاء سيدي محو

عالقة األسرة الرقادية آبل السي محو بلحاج مجعية الدراسات واألحباث : دمحم الكنيت الرقادي: احلاج يف منطقة توات أنظر
 ،، دار الكلمة للنشر والتوزيع9، طوالد سي محو بلحاج أعالما  وآاثرأكتاب ندوة  :ية والثقافية لوالد سي محو بلحاجخيالتار 

 .11ص  ،0292
2
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle tome Ix. OP cit P:389.   

رسالة  ،ميالدي 19و 79هجري و 90و 99ت خالل القرنني عالم العائلة التينيالنية ودورهم العلمي إبقليم تواأ: مرمي خبدا 3
ة جامع جتماعية،إنسانية و كلية العلوم اإل م التاريخ،قس، خري الدين شرتة: شرافإ ،ماجيسرت يف اتريخ املغاريب عرب العصور

 .91ص ، 0299/0290: أدرار، السنة اجلامعية
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 .جتماعي لسكان تبلبالةالرتتيب اإل: اثنياً 

هؤالء مأتون  أن((Dominique champaul ومبواشُ  دومينيك أكدت الباحثة: األشراف-(9
إىل أحفاد  غالبالتمي هؤالء يف وين ،عيجتماسلسل اإليف الرتتيب األول ويف قمة هرم الت  

كما ذكرت أبن هؤالء األشراف  والبساتني الواسعة،األراضي ميلكون الشخصيات الدينية املهمة و 
فهم قبائل شريفة موجهة من املغرب  التاسع عشرع منتصف القرن سيطروا على املنطقة م

اليت تنتسب إىل ون عن األسرة األدريسية أو العلوية الشريفة ر حدنيف األصل أن هؤالء ي، و 1األقصى
الزالت هذه و ، احرتام كبري هلمكانة معتربة بني أهايل املنطقة و مبء هؤالمتع يتو  ، ملسو هيلع هللا ىلص بيت الرسول

من بني األخذ برأييهم و ع الطبقات األخرى إىل تكرميهم و احلفاوة مستمرة إىل يومنا هذا فتسعى مج
 .2هؤالء عائلة سيدي زكري اليت تعود إىل األسرة الشريفة 

رفاء ويتمتعون بوضعية تسلسلي بعد الش   اهلرم ال  يفثانية مون إىل املرتبة ال  يتقد  فهم : املرابطني-(0
عرفوا و  أبو بكر وطلحة والزبري وعثمان، ن إىل الصحابة األوائلجتماعية ألأبس هبا، فهم ينتسبو إ

 .3تقوىأبهنم أهل علم وصالح و 

 جتماعي ابجملتمع البلبايل وينحدرف اإلفهم يصنفون يف املرتبة الثالثة من التصني: األحرار-(3
 .4تعرف ابلعوامالرببر و د هذه اجلماعة من العرب و أفرا

اليت و  (benga) بينجي كما أطلقت عليهم الباحثة شومبو: السود أو العبيد القدامى-(1
نقسم إىل كلمة ن من فئة احلراطني اليت تعين مدلوهلا األصل أهنا تن جمتمع تبلبالة كان يتكو  أأكدت 

فهؤالء هم خليط من العبيد  ،ليق من املرتبة الثانيةالثاين مبعىن أنه حر طأي الطليق و : احلر
  .5املعتوقني

                                                           
1 Dominique champaul: Une oasis sahara Nord occidental tabelbala.op.cit.p 175. 

 .11، ص  املرجع السابق،  م 91و 91قليم توات خالل القرنني إ ،فرج حممود فرج 2
 .19ص ، السابقاملرجع ، سبوعان يف املغرب األقصىأ ،على احلسن النبويأبو احلسن  3
صاحل بن قربة،  : حبث لنيل شهادة ماجيسرت، إشراف ،دراسة اترخيية أثرية( إقليم توات)قصر ملوكة أبدرار  :عليق رحية انبت 4

 .01، ص 0220 / 0229 ،نسانية، قسم األاثر، جامعة اجلزائركلية العلوم اإل
5
Dominique champault:op.cit.p: 175.  
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كما عرف اجملتمع بتبلبالة تشكيل بعض الطبقات على حسب املستوى املعيشي لسكان 
على اخلبز والكسكس  طعامهم واليت اقتصرالطبقة الفقرية : هيطبقات و د ثالث نطقة فنجامل
فكانوا يتمتعون  لطبقة الغنية اليت تتنوع أطباقهماو  لهي ميسورة احلاطبقة املتوسطة و مر والالت  و 

 .1غريهاردين والقهوة واحلليب و املعجنات والس  : أكوالت املعلبة مثلببعض امل

ممارسة الزراعة يف و  تقرارهم حبفر الفقاقريسا   ذيعة القاسية على سكان تبلبالة منفرضت الطب 
ستقرار وبناء مساكن هلم واليت كانت ربين على اإلهذا ما جعلهم جمم و احلقول لتأمني قوهتالبساتني و 

اصة خجدت بعض القصور مبنية ابحلجارة و كما و  ،الرتبة املمزوجة ابلطنيمصنوعة من الطوب و 
للسقف فكانت تسقف  أما ابلنسبة ،احلجارة الصخريةنتشار الشظااي و وأن املنطقة معروفة اب

على  ((Dominique champaul مبواو شُ  دومينيك الباحثة حتدثتو ، جذوعهبسعف النخيل و 
عدم قدرهتا على شراء قليلة فهي تعاين من قلة الدخل و  هلا ميزانية اليت القاطنة بتبلبالة ميزانية األسر

 ةعام من احلاجيات األساسية بتكلف حددت لنا ميزانية العائلة ملدةو  ،جياهتا الضرورية منها فقطحا
رنك للعائلة املتوسطة ف 1292و ة الفقريةفرنك للعائل 2222 فحددتالفرنك القدمي، 

للفقراء  92122 ةية بتكلففرنك للعائلة الغنية، أما نفقات الشاي السنو  111122و
 .2لهأغنياء 90922و

 .الدينية تحتفاالاإل :اثلثاً 

اكرة إىل تعود ابلذ   من أكثر األشياء اليت تشد الزائر ملنطقة تبلبالة آاثر قصورها القدمية اليت
جيل، رغم أن  بعدجيل  وارثهااليت ت همتقاليدو  مظ البلباليون على معظم عاداهتحافف ،جلميلالزمن ا

أصبحت رهينة يف ذاكرة  و  جتماعية احلاصلةظل التغريات اإل طريق النسيان يف ىليسري إمعظمها 
 .كبار السن فقط

عض اليت جاءت على لسان بو  ات الشفوية القيمة يف هذا اجملالمن خالل بعض الشهادو 
أهايل املنطقة أن االحتفال ابملولد النبوي الشريف يشكل مناسبة دينية مميزة حرص البلباليني على 

من خالل هذه املناسبة يعكس يلة ولدت ابملنطقة، و ختليدها من خالل بعض الطقوس وتقاليد أص  
رية يخ سالرغبة يف تسليط الضوء على اتر حب خامت األنبياء و  را  من مظاهرلنا البلباليون مظه

                                                           
1
Dominique champault, OP cit.P: 177.                                                                                                                                                                    

2
ibid: 176.                                                                                                                                                                    
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 ا  يف آن واحدجتماعيإق احلميدة تكتسي طابعا  دينيا  و األخالاحلافلة ابلعرب والرقي و  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
مع غروب الشمس تتعاىل األصوات إىل غاية وقت  ،الثاين فلكلوريفلها جانبني األول ديين و 

مأيت يوم الذكرى  مث بعدها يوما  ة اثنا عشر ملد ملسو هيلع هللا ىلصة مبدح الرسول صالة العشاء لقراءة الربدة اخلاص
طلقها يلتقي اجلمع يف ساحة كبرية حيث يبدأ الفلكلور مبدح النيب، متبوعا  بطالقات البارود اليت يو 

تقام يف تبلبالة من كل عام وعدة و ، يلبسون اللباس التقليديحتفال و إللن و صصالرجال املخ
جتماعية تعكس لنا عراقة املنطقة ففي اليوم األول من إ سمى بوعدة سبعة رجال فهي تظاهرةت

املعروف رآن و احلليب مث يقرؤون القتوجه اجلميع إىل املسجد العتيق ويتناولون التمر و الذكرى ي
فيخرج النساء والرجال واألطفال  حتفالهو يوم اإلو : ما يف اليوم الثاينأ ،عندهم ابسم السلكة

للوحات يستمتعون ابو إىل الساحة الكبرية متوجهني  ويلبسون أحسن ما عندهم من لباس
 .1قرقابواالبارود والدربوكة و  :الفلكلورية مثل

اليت تتواجد ابملنطقة  سيدي باللأهم الفرق الفلكلورية املتواجدة ابملنطقة هي فرقة  منو 
الوطنية نطقة إلحياء املناسبات الدينية و معروفة ابملعشرات السنني فهي فرقة متوارثة و على مدى 

كما هلا عدة مشاركات عرب الوطن مثل حضور   ،غريهاخلاصة كاألعراس واخلتان و كل املناسبات او 
اس خاص واملتمثل هلا لبن جد و فتوارثها أصحاهبا أب ع ،كل سنة فريل منأف بشهر زايرة تيندو 

حيث  طويل فوق الكتف ونني أبيض وأخضرط بليدولة خبجمبيض و أقميص يف سروال أبيض و 
األرض  النسوة فرتشتكما  ،ستمتاع ابلسهرة الفنية الفلكلوريةإللالرجال على احلصرية  جيلس

 أما ابلنسبة، وار من الفضةتزيينه أبسمرتدية اللباس التقليدي واملعروف عندهم ابسم ليزار و 
باب املنطقة يسعى شو  ملسو هيلع هللا ىلصل يف مدح والصالة على النيب لهأهازيج اليت ترددها الفرقة كلها تتمث

شهر رمضان  يعد  و  ،2جاهدا  للحفاظ على هذا املوروث الثقايف من الزوال لتوريثه لهأجيال القادمة
بعض السلوكات حيث يتسحر البلباليون أبكلة كذلك مناسبة إلحياء بعض تقاليد و مناسبة مواتية  

بكأس من الشاي احلريرة متبوعة  يتناولون طبقمر واحلليب و يفطرون على حبات الت  سفوف و امل

                                                           
  .92:02، على الساعة 91/20/0291يوم  :مقابلة عن طريق هاتف ،سكان تبلبالة ىحدأمينة بكريات، إ 1
، www.Echorouknews.tv.com: ، متاح على املوقعالتلفزيون ابلشروق ،أفراح تبلبالةو سيدي بالل فرقة  :جمهول 2

 .92:92 ، على الساعة0291 /22/ 91 :زايرةاتريخ ال

http://www.echorouknews.tv.com/
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اويح مأيت بعدها دور وجبة العشاء املتمثلة يف طبق الكسكس متبوعة ابلسهرة بعد أداء صالة الرت  و 
 .1مضانية تلتقي فيها العائلة لشرب الشاي أو القهوةالر  

 .املرأة يف حاضرة تبلبالة :رابعاً 

يف بيتها  كبري    هلا دور   زائرية ات يف العديد من القرى اجليفياملرأة تبلبالية شأهنا شأن النساء الر   
الذي  2تقوم إبعداد الكسكسر هلم طعامهم وتعجن اخلبز بيدها و حتض  ريب أطفاهلا و الصغري فهي ت

تصنع أبانملها ما يلبسونه من هتتم  املرأة البلبالية أببنائها حيث و  رب من أشهر األطباق ابملنطقة،يعت
وم كما تق  ؛ يهم من الربد الشديد شتاءا  تق  ب ل  ر جوااحل رارة فتصنع هلم قمصان وسراويل و  صوف

إىل جانب ذلك فاملرأة تعمل يف احلقول  عائلتها أفرادأغطية لتغطية بنسج أفرشة تفرشها يف بيتها و 
ترسخ هذا النشاط مع الرجل بكل مثابرة وجد متسكت خبدمة األرض واحلقول و  جنب إىلجنبا  

نطقة ليست حكرا  على الرجل طقة، فالفالحة يف هذه املمع مر السنني ليصبح ثقافة سائدة يف املن
البساتني ة فردا  أو مجاعة خلدمة احلقول و نسو ال  أغلب كل يوم تقوم  إمنا مع طلوع الفجرفقط و 

يف آخر املطاف مثار  لتقطف ضارة احمليطة هبمتنزع األعشاب ال  تسقيهم وهتتم هبم و ع حماصيلها و فتزر 
الطبيعة  ةقساو تتحمل فاملرأة هنا  ؛ الفواكهو  تمثلة يف اخلضرلها املحتصد حماصيجمهوداهتا و 

 ،املنطقةر او ز ناظرين و الر من تلك احلقول جنات تس  تصرب لتجعل الصحراوية وفرط حرارة مشسها و 
  .3نبينهعرق ج  و  نات العائلة ترويه النسوة بكدهرزقا  ملئو 

إال أنه مع مطلع القرن  ،ا هذاستمرار هذه العادات لدى املرأة البلبالية إىل يومنرغم ا  
التقاليد اليت رأة البلبالية فبعدما كانت رهينة جملموعة من العادات و بدأت تتغري ذهنية املالعشرين 

واج وظيفتها تقتصر على الز  تثقيفها و دوى من تعليم املرأة و تفرضها السلطة األبوية اليت ترى ال ج
إال أن ذهنية املرأة  ،ساء غري متعلماتالبية الن  فكانت غبستاهنا واإلجناب ومكاهنا هو بيتها و 

                                                           
، على 0291جوان 20 :لزايرةا اتريخ، www.aljazairess.com : املوقع عادات وتقاليد تبلبالة، متاح على :ورة أن 1

 .90:92: الساعة
تعريف ومعىن : أنظر .طعام يشيع يف املغرب العريب، يتخذ من طحني القمح املفروك وينضج على البخار: الكسكس هو 2

 92: اتريخ الزايرة  www.almaany.com   :املوقع، الوارد يف 9الكسكس يف معجم املعاين اجلامع، املعجم الوسيط، ص 
 . 99:91: ، على الساعة0291جويلية 

 :املوقع  اإللكرتوينمتاح على  قالشرو  بتلفزةلتطويع األرض بتبلبالة حصة أخبار  الناعمة السواعد: جمهول اإلسم 3
 www.Echorouk news.tv.com، 02:91:، على الساعة0291ماي  21 :زايرةاتريخ ال . 
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ليت شهدهتا اجلزائر بعد القرن تطورية افكري نظرا  للظاهرة ال  تغريت وأصبح هلا إنتاج ثقايف و 
حياة املرأة  بدقة (Dominique champault)دومينيك شومبواجلت الباحثة عاو  ،العشرين

خول يف خصوصيات اجملتمع النسوي ضوهلا للدحيث مسح هلا ف نشاطهابلبالية ولباسها وحلي و ال
لربط العروس بسكنها  صفحات كتاهبا أنه ىحدإذكرت يف : فمثال  ، أعطتنا جزء من أسرارهاو 

 عريس هي اليت تقوم بوضعهأم ال أصابع أرجلها اليمىن و من اخلشب بني ا  قدا  صغري و   ناجلديد يضعو 
جملوبة من إحدى القبائل  التعويذاتو  ذكرت أن هذه الطقوسو " ر صغريةالعود مع حج"للعروس

" :بقوهلا coumte gibrre)) قيربر كومتمستدلة  يف ذلك على ما الحظته السيدة  سينغاللاب
ح لبعض رمبا تكون مفتا ثقايف يف هذه الطقوس القدمية و اء من شيء منفعي ليصبح شيء فين و ج

ت أبن هذه العادات املوجودة يف ذكر و  "...حراء ألغاز احلضارات القدمية واحلديثة مبنطقة الص  
 .1ستوائيةي يف أصلها منحدرة من املناطق اإلهة عند قبيلة الطوارق اجلزائرية و تبلبالة موجود

  .األطباق التقليدية املعروفة ابملنطقة: خامساً 

 :من أعرق األطباق مبنطقة تبلبالة" الورقية" سْ كُ سْ كُ -(9

أنه رغم التشابه " :قالتالتبلبايل و  عن خصوصيات الكسكس أمينةكشفت لنا السيدة 
لية مبهارهتا املتوارثة إال أن املرأة البلبا الوالايت األخرىس ابقي القصور و الكبري مع غريه من كسك

صافية إىل حبات من الكسكس بذوق منفرد بات القمح ال  متكنت من حتويل ح   سلفعن ال  
طقة إذ ال خيلو البيت من وجوده رئيسي ابملن بقهذا الط   ننجد أز، فوق املتمي  لنا أصالة الذ   يعكس

 من مع املرق األمحر الذي يعد بلحم اإلبل أو الغنم، مع إضافة الكثريم وعلى مدار السنة ويقد  
ئم يرتبط حتضريه ببعض الوالغريها من اخلضر و والبصل و  اللفتوالقرع و  اخلضروات املتمثلة يف اجلزر

 .2اتاملناسبالزايرات و ة كاألعراس و اخلاص  

املعروف عندهم لحم املقدد و سم ألنه يوجد ضمن مكوانته ال  يسمى هبذا اإلو : طبق املخلع -(0
له رائحة عاتقة حيث يشرح اللحم إىل قطع رقيقة وينشر لينشف ويصبح جافا  و  ،ابسم اخلليع

البصل و  من أهم مكوانت هذا اخلبز هو الدقيقو  ،فعندما يضاف إىل األطباق يعطي طعم مجيل

                                                           
1
Dominique champault, OP cit P: 176.                                                                                                                                                                   

 .92:12، على الساعة 91/20/0291يوم  :مقابلة عرب اهلاتف ،سكان تبلبالة ىحدإ: أمينة بكريات 2
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يها هي معروفة يف أيحناء بشار ويسمو  اي ابلنعناعدم هذه الوجبة مع الش  تقالفلفل احلار و و  وشحم
 . 1"خبز البصلة"سم إب البعض

اليت تطرقت  إىل األطباق أو  ((Dominique champaul ومبواشُ  دومينيكأما الباحثة 
فطرية أو خبز اخلمرية  من بينهاوجود أنواع عديدة و  علىلة فأكدت األطعمة املعروفة  مبنطقة تبلبا

ر اليت تعين هبا املسك احلىل كلمة مستكة و إأيضا  تعرضت و  أهنا مل تتعرض للوصف الدقيق هلا إال
يومنا  إىلستمرت هذه العادة ا  و  يف بعض أطعمتهاحلر املسك ا ضعنحيث أن النساء البلباليات ت

ك احلر مع قليل من املسحيث أنه أثناء إعداد طبق الكسكس يف املناسبات يتم وضع ال ،هذا
 .2ذوق ملرق الطعاماملرق ألنه يزيد طعم و 

يوضع على النار ابملاء و  اإلبريقابملاء الساخن مث ميلئ إضافة إىل الشاي الذي يشلل ورقه 
النعناع، ويشرتط أن يكون من يضاف إليه السكر و ريق آخر و بحىت يطبخ مث يصفى يف إ( مجر)

 .تميزنواع الرفيعة إلعطاء طعم املاأل

 .ةلبلبات حباضرة  اللهجة :سادساً 

 :الفرق بينهماتعريف اللغة واللهجة و  -(9

كذلك و  مصدره اللغا: لغي يلغي: قيل منهاأصلها لغوة وقالوا فيها ل غات ول غون و لغة ال  
 .أي ابلباطل 4"َوِإَذا َمرُّوا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما ":قال سبحانه وتعاىل ،3اللغو

البعض  رفهاللغة فع  ا يف حتديد تعريف حمدد وحديثا   تلف العلماء قدميا  ا خ: صطالحاً إة تعريف اللغ
فاهم،  رموز تشكل أداة من األدوات املعرفة وهي من أهم وسائل الت  ال  سق من اإلشارات و أهنا الن  

   .5أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم :دهاكما عرفها  ابن جين أن ح  

                                                           
1
 .92:12، على الساعة 91/20/0291يوم  :مقابلة عرب اهلاتف ،سكان تبلبالة ىحدإ: أمينة بكريات  

2
Dominique champault: Une oasis sahara Nord occidental tabelbala. op.cit.p: 177.                           

  .011، القاهرة، ص0ط ،(لغا)املعجم الوسيط، :جممع اللغة العربية 3
 .70اآلية  :سورة الفرقان 4
: ، أطروحة دكتوراه يف اللغة العربية، إشراف(دراسة تقابلية)ت املعاصرةامنزلة اللغة العربية بني اللغ: عبد اجمليد الطيب عمر5

 . 91ص ،0292ربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، بكري احلاج أمحد، قسم الدراسات النحوية واللغوية، كلية اللغة الع
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يح يدل على املثابرة على الشيء أصل صح: اجليمالالم واهلاء و : ملقايساجاء يف : اللهجة-(0
 .اللسان مبا ينطق به من الكالم: اللهجةختالط يف األمر و اآلخر يدل على ا  األصل ومالزمته، و 

هي اللسان و  ،احملكية أو احمللية أو الدارجة وفاللهجة تسمى العامية أو املنطوقة أ: أما اصطالحا   
 .التفاهم فيما بينهمحياهتم اليومية لقضاء حاجياهتم و ه عامة الناس مشافهة يف الذي يستعمل

غوية اليت تنتمي إىل هي جمموعة من الصفات الل: صطالح العلمي احلديثاللهجة يف اإلو  
 .1يشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئةبيئة خاصة و 

أهنا شفوية  هجةللميزة هذه او " الكوراجني"خاص يطلق عليه اسم ألهل تبلبالة لسان 
 إىل اجليل اجلديدها علمو ن مل ي  خاصة أن كبار الس  دة ابلزوال و علها مهد  جهذا ما ليست مكتوبة و و 
حيث تعايش سكان تبلبالة فريقية بني اللغة العربية والنيجرية اإل ن هلجة الكوراجني ممزوجةويقال أ ؛

ألعاب و عادات بعض الاليت جند هلا تفسريا  يف لوثنية سالم متأثرة  ابى اإلجتماعي مرتكز عليف وسط إ
هلجات  عدةه  املنطقة الصغرية بوجود هلذا وجدت أتثريات كبرية على هذاجملتمع مثل الرقص، و 

 :هيو 

o بتدقيق حرف  :سونغايk "الذي يتحدث به أغلب السكان" ك. 
o  تستخدم القليل من هلجة حرف املستعملة يف بعض العائالت و : يةالرببرk. 
o حرف  ونلستبديوهم : العربية املغربيةk "يف كل احلاالت" ك.  

ستعمار ة لغة اإلالفرنسيـحى الوحيدة املعرتف هبا وطنيا  و ابإلضافة إىل اللغتني العربية الفص
  .2با  مناطق اجلزائـر تقريـلة يف كل املستعم

مون يتكل   ةتبلبال جنوب كانالس   أن (Mohamed tilmatine) دمحم تيلمتني الباحث أكد
 ،لبالةكبري بلهجة اجلنوب لتب  ا  ر السونغاي فإننا جنده متأثرا  أتثإذا رجعنا إىل اتريخ ونغاي و الس  لغة 

بالة أتثروا ان مشال بتبلأما سك   طوارق، احلسانيةال ،غات كثرية منها العربيةبل ا  كما أن هلا ارتباط
 .العربيةو  لغة اهلوساكذلك بعض هلجات القبائل املغربية و و ( الطوارق)ابلرببر 

                                                           
جامعة  ،جملة الدراسات ،مناذج تعبريية يف هلجة بشار ونواحيها وسيل ترقيتها بلطف الصنعة والتأويل :عبد القادر سالمي 1

 .1ص ،0297جوان ، 2ع  ،تلمسان
2
Mohamed tilmatine: etudes et documents Berbères 14، 1996, OP cit ، P: 7 – 8.                                                                                                  
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سمة بني اللهجة شمالية املق  الفرق يف هلجات ال   أخرى من جهة لباحثوضح لنا ا كما
اللهجة البدوية، فلهجة الشمال هلا نظرة صوتية مسعية متميزة قريبة جدا  من اللغات احلضرية و 

 .1العربية عكس هلجة اجلنوبخاضعة لتأثريات الرببرية و  فهي الرببريةو لسامية ا

يبدو أن هناك تناقض عندما نرى أن املوقع اجلغرايف لتبلبالة بعيدا  جدا  من منطقة و 
فهناك بعض الكلمات تتوارثها األجيال  ؛ وصلت هذه اللغة إىل هذه املنطقة فكيف ،2سونغاي

حىت أهنا أصبحت حكرا  على لفاظ تستعمل عند شيوخ املدينة و األجلمل و منذ القدم بل أن مئات ا
 .دون غريهااملنطقة 

قيل أن يوسف بن حىت القوافل منطقة تالقي و  ن املنطقة كانت متثل نقطة عبورفأوعليه 
عتماد عليه يف أتثريهم بلهجة سونغاي،  كننا اإلتفسري الوحيد الذي مي  ا ال  عليها، وهذ اتشفني مر  

لتسهيل  نيرتمجسودان مبارية مع املغرب وبالد ال  جض جتار تبلبالة يف معامالهتم التعتمد بعكما ا  
جيلسون يف الدكاكني  رتمجنيوكان هؤالء امل ،والتجار املغاربة نسوداالقبائل ال   رجالالتفاهم بني 

لتسهيل العالقات  أسلوب جديد مت وضعنه أأاثر هذه التجارة  كان منو  ،التجار مع السماسرة
 .3املالية بينهم

وا يف بيئة متيزت بلساهنا عتبارهم ترعرعإب هم ال يتحدثون هبا وال يفهموهناف  أما اجليل اجلديد 
املختصني يف هم الباحثني حد أعمل أ وقدال تكتب الكونراجني تنطق و  و قد أكدوا أن لغة ،العريب

 .4حبث يف جذورها إال أن أعماله مل ترتجم بعدحبصرها و  األدب واللسانيات

 .ة رجال بتبلبالةمقربة سبع :اً سابع

لضاربة يف أعماق التاريخ، حيث كشفت الرايح اعامل األثرية أحد أهم امل تعد هذه املقربة
قة العلمني من القبور العمهذه املقربة يوجد م   جبانبهاو مع وجود أواين فخارية  القوية درجة قدمها

                                                           
1 Mohamed tilmatine: etudes et documents Berbères ,OP cit ، P: 9 – 11.                                                                                                

فاللغة أو اللهجة البلبالية املوجودة بواحة تبلبالة ابلصحراء الكربى هي إحدى أشكل لغة السونغاي املتأثرة ابللغة األمازيغية  2
 .اواليت تستخدم بشكل واسع ابجلنوب ابلقرب من هنر النيجر وغريه

جامعة ، واجتماعية ، جملة دراسات إنسانيةأمهية تبلبالة يف جتارة املغرب وبالد السودان خالل العصر الوسيط: صاحل بن قرية 3
 .921ص، 0290 ،9ع ،0وهران 

 . www.Echorouknews.tv: ، متاح على املوقعTVفيديو الشروق ، لغة أهل تبلبالة :إسم جمهول 4

http://www.echorouknews.tv/
http://www.echorouknews.tv/
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قابالته الصحفية أن سبب وجود قد فسر أمحد مسعود أحد املهتمني ابلرتاث احمللي يف إحدى مو 
إىل احتالل  ن يكون قرب إلنسان طويل اجلسم أوأما إ: عاملني اثنني مها مالقة يعود إىلالقبور الع

هذه املقربة توجد أكد بعض أعيان املنطقة أن كما  ؛ املدفون مكانة مرموقة يف جمتمعهالشخص 
اجلهات الوصية لتصنيفها ضمن  ةلتفاتإيمة اترخيية كبرية الزالت تنتظر ذات قمنذ زمن بعيد و 

ستيقظ تقول األسطورة حول هذه املقربة أن مؤذن القرية عندما ا   ؛ الوطينلي و الرتاث التارخيي احمل
عندما أشرقت مشس ذلك بل متر من هذا الطريق و إرأى قافلة مع  يف فجر يوم من األايم كعادته

 .1ابملاء بللةهذه القبور السبعة ماليوم وجدوا 

لرجال السبعة فقبور ا: تساؤلإىل أما عن عالقة هذه القبور ابملدينة احلمراء مراكش يقودان 
 ؟أرواحهم يف تبلبالة؟ فما املقصود  من هذه األسطورةأجسادهم يف مراكش و 

 حسن حالباملغريب  دكتورال   هارجعة رجال موجودة منذ زمن بعيد حيث أإن فكرة سبع
ا على وجود الرجال السبعة يف عدة بلدان منه ىل ماقبل الفتح اإلسالمي للمغرب وأكد أيضا  إ

  . 2مصر واجلزائر واملغرب

فهذه احلادثة  ،ضحة عن حياة هؤالء الرجال السبعة تسعفنا املصادر التارخيية برتاجم وامل
هلذا فقد اقتصران اترخيية أو واثئق ترتجم هلؤالء و حىت أهل القصر ليست هلم دالئل  التارخيية جمهولة

تبلبالة يف إحدى مقابالته التلفزيونية، هو أحد أعيان قصر بعض ما قاله احلاج اباب حيياوي و على 
دفنوا هبا و انشقت هلم  غري معروفني وكأن األرضجال ح السيد حيياوي أن هؤالء الر  فقد صر  

واحلاج سيدي سيدي بوزكري، ، و رسيدي عيسى وسيدي علي بناص: ولهأحصى بعضهم بقو 
ثالث ب إىل احلج د أنه ذهبينهم حيث أك  هو الشخص الوحيد املعروف العريب جد حيياوي و 

 .3مرات على قدميه

                                                           
 : ، متاح على املوقعالنهار أهم املعامل التارخيية ابملنطقة، تلفزيون: السبع رجال والقبور العمالقة :هواري محيدة 1

www.Ennaharonline.com . 
، املطبعة الوراقة 9ط ،(ظاهرة سبعة رجال)مبراكش  احلركة الصوفية مبراكش وأثرها يف األدب احلركة الصوفية: حسن حالب 2

 . 922ص ،9111الوطنية، مراكش، 
.www.youtube.com زوبري بونون، قبور الرجال السبعة، متاحة على اليوتيوب،  3

http://www.ennaharonline.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 حتمل بعضو  ة أهنم وجدوا قبورا  كبرية احلجمكما وجدان يف بعض الكتاابت الفرنسي  
قصة رائعة يف  وهاعترب او معلومة، أي  معنه عرف  ال ي  الكتاابت اليت ليست هلا أمهية وأن هؤالء 

 .1كبرية  لكن ليست هلا أمهية اترخييةاتريخ تبلبالة وفضولية و 

تلقب مدينة مراكش ابملدينة تواجدين مبراكش فهم معروفون حيث رجال السبعة املالما عن أ
 من كبار العلماء أهنا تعرف اسم مدينة سبعة رجال  احلمراء لغالبية اللون األمحر على بنياهنا كما

 نشر الوعي كبريا  يف  كان هلؤالء دورا  و  دفنوا هباوا ابملدينة احلمراء و الصوفية الذين عاشوالفقهاء و 
 :هم على التوايلياسي والفكري والرتبوي وسط سكاهنا و الس  

ف عند العامة عر  دفن هباولد مبراكش وترعرع فيها ومات فيها و : بن علي الصنهاجي يوسف-(9
ومن عادته أن يصوم شهر رمضان يف سبتة  ،التصوفو  وقد شهد له ابلزهد" مول الغاز"ابسم 

 .ه9912تويف عام و 

لوال العياض ملا عرف : "قيل فيهواملعروف ابلقاضي عياض و : موسى اليحصيعياض بن -(0
ن علماء سبتة، أخذ عوتـــرىب على الصـالح والتقوى، حفظ القرآن صغريا  و  ولد مبدينة سبتة" املغرب

خامس رحل إىل األندلس وتتلمذ على يد علمائها وفيها برع واشتهر وتوىل القضاء وهو ابن 
صطفى تويف الشفاء بتعريف حقوق امل: انت له عدة كتب علمية من أشهرهاقد كسنة و  وثالثني

 .ه9911ودفن مبراكش سنة 

قام هبا وورث الوالية  ، أه9901أولياء مراكش ولد بسبتة سنة هو أكرب و : أبو العباس السبيت-(1
رجاالت مراكش السبعة على هو أشهر رحتل إىل مراكش لطلب العلم و مث ا   كابر عن كابر،

تويف يف سنة و وقيل أن التصوف حلمه إىل مراكش احلمراء لطلب العلم  رحل صغريا   القطاإل
 .2ه9021

هو مؤسس الطريقة اجلزولية الشاذلية، قضى و " مول الدليل"املكين بـ : زويلدمحم بن سليمان اجل-(1
ة، أرسله أهله وس، بعد أن انل حظا  وافرا  من التعليم يف جزولطفولته يف بالد جمزولة من أقاليم الس  

                                                           
1
archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle Ix,OP cit P 389. 

     ، اخلزانة احلسنية ابلقصر امللكي، الرابط، املغرب، خمطوط أجوبة تتعلق ابلسبعة رجال دفناء مبراكش: جمهول املؤلف 2
 .    110، 119، 107الورقة 
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تويف مسموما  من صالة الصبح  تتلمذ على يده سيد أمحد رزوق و إىل فاس إلتقى ابلعارف الكبري
 .ه9122ربيع األول سنة  92األربعاء يوم 

قد بلغ مبلغا  يف العلم درس وتعلم مبراكش و " مبول الطابع"املكين : باعسيدي عبد العزيز الت-(2
الشهري دمحم بن سلمان اجلزويل  ابلشيخ العامل صاحب الشيخمستوى جعل كتاب الرتاجم بصفوته 

 .ه9221تويف الشيخ سنة و  اجلاللة مبكانة عاليةاإلمامة و  كان يفعلى يده و  تعلمو 

هو الفقيه الصاحل و " مول القصور"ولد بفاس وعاش هبا واملكين بـ : خ سيدي عبد الغزواينالشي-(2
هو يشجع جيوش السعدين على تباع، قتل الغزواين و د العزيز الصويف من تالميذ الشيخ سيدي عب

 .هـ112اقتحام أسوار مراكش سنة 

تفاق يف ب كتاب الروض اإلهلي، صاحبن أمحد الس  اإلمام عبد الرمحان ا  : اإلمام السهلي-(7
هد يف قد اشتهر ابلز الدين، و ن كانت معروفة ابلعلم و سرة فقرية لكأترعرع السهلي مبلقة يف ، السرية
الفقه يف الغرب اإلسالمي، دفن و  احلديثغة و لهو علم من أعالم ال  و  الصرب على البلوىو  الدنيا

 .1م9912تويف سنة و  الشريعة الذي مسى اآلن ابب الرب بروضة ابب
رحلة إىل املغرب اها ال  ية اليت مس  حلة العل  دمحم ابي ابلعامل يف كتابه الر   ةمالقد أشار العو 

هـ، 9191ربيع الثاين  02يوم االثنني ال السبعة مبدينة مراكش يف األقصى إىل زايرة قبور الرج
ذكر ابآلخرة وت   ذكريف زايرة األموات من الت   ملسو هيلع هللا ىلصمن زايرهتم هو ما حدده الرسول وكان اهلدف 

الشيخ أبو : همأعدهم على التوايل و لهم كرامات ال ينكرها إال اجلاهل و تهم، فعطاو  أعماهلم
هـ، 211ي عياض املتويف سنة أبو الفضل القاضصنهاجي دفني الغار و سف بن علي ال  و يعقوب ي

هـ، 172ن اجلزويل املتويف سنة شيخ دمحم بن سلماوال ،هـ229السبيت املتويف سنة أيب العباس و 
هـ، 112الغزواين املتويف سنة  عبد هللاالشيخ هـ، و 191يز التباع املتويف سنة عبد العز  الشيخو 
 .2هـ 211السهلي املتويف اإلمام و 
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 .قتصادية لتبلبالةتارخيية واإلالاألوضاع : الثالث بحثامل
   .1تبلبالة وحركية األحداث التارخيية: أوال 
الفرنسي للجزائر، أرسلت قوات  نخيلة إابن االحتاللبعد معركة ال  و  م9122 يف سنة 

تبلبالة من أجل جس نبض لالعية ستطللقيام بعمليات ا   (Rifnolte) ريفنولتلنقيب الفرنسية ا
قصف عمل على ي الذ (martan)ماراتنالنقيب إرسال  م9121يف سنة  قررت  ل   أهايل املنطقة
عسكرية  يها إنشاء مراكزمت فالسيطرة املباشرة على تبلبالة و  متت 9192يف سنة و  ،قصر الشرايع

 مركز مبنطقة الكيحل: ملراكزمن بني هذه او  ( (klirmoneالنقيب كلريمونبقيادة إدارة فرنسية و 
ليساعد يف عمليات املراقبة الفرنسية أما أسفله توجد قرية صغرية لسكان  املوجود أبعلى اجلبل

من احلمالت العسكرية  شهدت املنطقة الكثريو  ،2جنازات الواسعةشهد فيما بعد بعض اإلو  املنطقة
 :القضااي من بينهاالفرنسية و 

 :9191وديكا يف جوان أقضية -(أ

 "مارشال"بقيادة  3داورةل  ابتنقلة إىل الواد العلوي دورية م(kiuitot) كيتو أرسل املالزم

الذي متكن من القضاء على  البشري ولد محيدىاجملاهد حتكاكات من طرف بعض اإل هواجهتف
الفرنسية ترتاجع يف هذا ما جعل الدورية من رجاله و  ثالثةرجال فرنسيني يف حني أنه فقد  ثالث

                                                           
وخاصة يف قاعدة مدينة تندوف حتالل إستطالعية احلامسة واليت كانت هلا نتائج عظيمة يف م بدأت احلمالت اإل9101سنة 1

ستكشافية بعملية نة تندوف واختتمت هذه العملية اإلتقريبا  شرق مدي كلم222اهلجانة املتمركزة مبدينة تبلبالة على بعد 
م انطالقا  من تبلبالة اليت كانت هبا قاعدة قوية وهامة أسسها 9101فرباير وأفريل من سنة شهر استطالعية أكثر دقة ما بني 

كان ذلك ،م بشهر جوان9192سنة تبلبالة من حتالل إالفرنسيون بعد إجراء العديد من الدراسات املستفيظة مباشرة بعد 
مؤشرا  قواي  على التمهيد الفعلي لالستيالء على منطقة تندوف ومن بني أروع القصائد اليت قاهلا الشاعر علي فويشل، قصيدته 

  : شتباكات اليت جرت على أرض الصحراء وهي أبيات ابللغة احلسانية ورد فيهااملشهورة يف اتريخ ألهم اإل
 الةلب  ب  يب و  ول خل  س   ال        س  يل ت  اب   داورةل  يف ا ة  جم  اهل  و  

 .لةيال  اهل  كرب و  هللا أ  و         قالالر   س  ا ح  يه  عوا ف  مس  
قطوف من اتريخ تندوف مقارنة يف مسرية الكفاح الوطين مبنطقة تندوف وخالل فرتة االحتالل  :مصطفى بن دهينة :أنظر

 .22-91ص  اجلزائر، ، دار راجعي للنشر،ى للغة العربيةأصدر اجمللس األعل، 0292، لجزائرلالفرنسي 
2 archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication trimestrielle Ix. OP cit  p: 382.                                                                                                                                                                        
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احتكاكات جديدة وهجمات  ةي  أية خوفا  من يف هذا الوقت ابتعدت هذه الدور و  ،ف غامضةظرو 
 .ىتؤدي إىل تعقيدات أخر  ميكن أن غري متوقعة

 :م9191سبتمرب يف لعظام قضية بو -(ب

منطقة رجل مسلح ن مخسني تحمت جمموعة فرنسية مشكلة مقا   م9191سبتمرب 92 يف
مخسة وعشرين  منشكلة وصلت جمموعة من الثوار م -تمربسب 97 -يف اليوم املوايلو  ،تبلبالة
لعظام ابلقرب من انحية الداورة أين كان العدو إىل منطقة بو  "رميلود بن انص"بقيادة القائد  رجل

قام " ود بن انصرالقائد ميل"شفهم بعد أن ك  مصدر املياه، و حيرس مجيع املرتفعات احمليطة بنقطة 
ت احمليطة بنقطة مصدر املياه مة من املرتفعاعلى ق   تسيطر بدون خوف حيث مبناورة خطرية و 

ثالثة  متوقع فقتل يف وقت وجيزبشكل غري القتال بني الطرفني و  ت انراشتعلمث بعدها  ،لعظامببو 
د خسر العديد من اجلمال فلم يتسىن للقائعديد من اجلرحى يف صفوف الثوار و الو  جماهدا   عشر

بلى بالء  حسنا  يف أرض وته إال أنه أ  عفت ق  ستمرار بعد أن ض  التفكري يف اإل" ميلود بن انصر"
 .املعركة

 :م9193مارس  (Miat chaaba)" ميات شعبة"هجوم قافلة يف -(ج

للوصول تسللوا  معرب ضيق جبال جنوب شرق تبلبالة، و  إىل لحةاملسفرنسية فرقة دخلت 
الذخرية ل بعض األسلحة و رى حتمأخ فرنسية دمت قافلةق   هابعدو " ميات شعبة"منطقة  إىل

 إىل هجوم مفاجئ الفرنسية بعد حلظات تعرضت القافلةوكانت هذه القافلة مرفوقة حبماية كافية و 
 .الثوارمن طرف 

حيث نصب  " ميات شعبة"إعادة وقائع قضية  بعض الثوار م قرر9192ماي  01 يفو 
كانت  القافلة، إال أهنيف انتظار مرور ا(feum el Tlaia) "فم الطليع"كمني يف مضيق جبال 
ما  هذاو  (Cesar) سيزرحتت أوامر املالزم  (Mébaristes)مربيست مؤمنة من طرف اخلائن 

مثان عشر رفني أين مت القضاء على ندلعت معركة شرسة بني الطا  ا هصعب املهمة أمام الثوار فعند
 .(Autet)َأِوت الفرنسي فقط من بينهم  رحىن بعض اجلو من الثوار يف حني تكبد الفرنسي رجال  
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حتصلت على عدة ميداليات بعد هذا النجاح الذي حققته هذه السارية الفرنسية فقد و 
من تكرار اهلزائم يف  ا  وقفت العديد من اهلجومات خوفأأومسة حربية حيث من خالهلا عسكرية و 

 .1كذلك عززت روح اهلجوم للسنوات القادمة ابلنسبة للعسكر الفرنسيو  الثوار صفوف

 .تبلبالةبقتصادية األوضاع اإل: اثنياً 

كائز اليت تقوم عليها ى أهم الر  قتصادية ألي إقليم كان البد من الوقوف علدراسة احلياة اإلل   
 :التجارةو مثلة يف الزراعة الصناعة أو احلرفة واملت

ستقرارهم إليها بعد ا   او أد األساسية لسكان تبلبالة حيث جلتعد الزراعة من أهم املوار : الزراعة-(9
رب، فتغلبوا على قساوة الطبيعة مشيلبون مطالبهم اليومية من مأكل و ابملنطقة، فمن خالهلا كانوا 

ة فمارسوا نشاطهم الزراعي على قطع صغري  ،أتمني حياهتمو اضيها لكسب قوهتمقلة خصوبة أر و 
 .2تكون يف الغالب بعيدة ولو ابلقليل عن مقر سكنهممن األرض تعرف ابسم البساتني و 

د أهنا تتجمع يف منطقة جتواحة بتبلبالة صائص الفيزايئية املؤثرة يف عندما تبحث يف أهم اخل
نصيبها من املياه اجلوفية املعروفة ابلفقارة أو حدودها و هلا و  ،ل فقرا  من منسوب املاء ابلصحراءأق

 .وجود بعض األودية احمليطة هباو  ،اخلطارة

يفها بتك  العمود الفقري للمزروعات  فهيأهم املزروعات مبنطقة  متثل النخلة :النخلة -(أ
 يف مثرها ة مباركة، فبارك هللاعتربها البعض على أهنا شجر إجواء الصحراوية القاسية يف حني مع األ

جعل منه قوت لإلنسان يف سفره كما أنه ميثل مصدر قوة العديد من العائالت الفقرية مع اخلبز و 
أن غذاء العائالت الفقرية  Dominique champault))مبوو شدومنيك  الباحثة حيث أكدت

 .3التمر فقط يقتصر على اخلبز و  تبلبالة نطقةمب

يكثر و  أنذاك املغرب األقصىو  اري بني السودانتبادل جت وحمل   النخلة مورد أساسي ظلتو 
 .4عرض مرت مخس مائةكيلو مرت و  ةمخس نحوطول يقدر ب علىاملمتدة  يف البساتني تواجدها 

                                                           
1
Imppimerie Administrative et militaire a maugun Blida "Historique de la campagnie 

saharienne de la saoura de 1914 à 19 18 A2g . 37 85 PP: 5 – 6 – 7. 
2
Archives de l'institut pasteur OP citP: 382.                                                                                                                        

3
Dominique champault OP cit P: 176.    

4
Archives de l'institut Pasteur OP cit P: 382.     
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هلا أراضي خصبة وصاحلة الزراعة زادت مجاهلا و  ميزت هذه املنطقة بواحات النخيل اليتفت  
احلة للفالحة راضيها الص  أ"...: بقوله رالسادس عشقد أكد ذلك احلسن الوزان مع بداية القرن و 

 . 1"...يل، املاء فيها قليل وكذلك اللحمخاملغروسة ابلن  

  :الكمأة أو الرتفاس-(ب

ذو نه عبارة عن جذر نبايت أكثر ماهو مثر ويشبه الكمأة ولكنه أضخم منها عرفه احلسن الوزان أ
م اجلوز والبعض األخر يف حجم وبعضة يف حج ألماكن احلارة،قشرة بيضاء، ينبت يف الرمل اب

 2ويتلذذ األعراب أبكله لوكان سكرا ، منعش يف نظر األطباء الذين يدعونه كمئا ،وهو مثر  الربتقال،
حيث البد من وجود بعض النبااتت هو من الفطرايت الكبرية احلجم تنمو حتت سطح األرض ف
نفعة تسمة علميا  أنواع امل األعشاب الصحراوية لتنمو على جذورها مكونة  معها نوعا  منو 
كما أن هذه الفطرايت تنمو على شكل درنة البطاطا يف الصحاري، فهو ينمو   ،(امليكروهيزا)
خمة  أو رمبا حيلو له أن ينمو قريبا من جذور األشجار الض لقرب من نوع الفطرايت الصحراويةاب

 ا أملس أو درينسطحهرخو منتظم، و وشكلها كروي حلمي  كشجر البلوط على سبيل املثال
ل أن أفضل وقت للبحث عنه هو عند الفجر أو األفضتلف لوهنا من البين إىل األسود و خيو 

صدق الرسول و ، ور عليه حيب حفظه يف مكان مظلمعند العثتنكشف أشعة الشمس اخلفيفة و 
قال رسول : عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، قال: يف حديثه الشريف من صحيح مسلم ملسو هيلع هللا ىلص

اء فَ ا شِ هَ اؤُ مَ وَ  يلْ ائِ رَ سْ  إِ ين  لى بَـ اىل عَ عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ هللا تَـ  لَ زَ نْـ ي أَ ذِ الْ  ن  مَ الْ  نْ مِ  ةُ أَ مْ كَ الْ ": هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .3"نيعِ لْ لِ 

نبت بال تكلفة ال بذور وال زرع وال ن  هللا هبا على عباده حبيث أهنا تم  بتة الفطرية فهذه الن  
كي أثبتت البحوث العلمية أن حماولة استزراعها ابءت ابلفشل لو  ، تزرع وال تستزرعسقاية فهي ال

أجودها على اإلطالق الرتفاس األسود وتوجد عدة أنواع وأصناف و  ن ة  من هللا على عبادهتبقى م  
" البلهروش"بـ أقلها جودة الرتفاس األبيض أو ما يسمى و  -على شكل حبة أملاس-دبب السطحامل

بوجود هذه الفطرايت  وتشتهر والية بشار عموما  ومحادة تبلبالة خصوصا   كرب حجما  وهو األ
                                                           

 . 901، صاملصدر السابق، وصف إفريقيا ،الفاسي الوزان بن دمحم حسن 1
 .901، صنفسه 2
 . 1021برقم 1/9207خرجه البخاري يف صحيحه أ 3
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عن الرتفاس إىل غاية  يظل موسم البحثو  ،حيث تشهد املنطقة سقوط كميات معتربة من األمطار
ما حوله  رغم توفر كميات كبرية من الرتفاس يف الوقت احلايل إال أن سعره املرتفع نوعا   ،شهر مارس

 .الفرجةادة صاحلة للنظر و إىل م

مل تقتصر منافع النخلة على اجلوانب الزراعية فقط بل سامهت بعض  :بتبلبالة ناعةالص  -(0
ا ذكران سابقا  لتسقيف املنازل أجزائها يف صناعة األدوات املنزلية، فاستعملت جذوعها كم

عمل حطبها للطبخ ست  الفواكه كما ا  لوضع اخلضر و و  لتسهيل األعمال صناعة القفةواألبواب و 
 . الكتبواإلانرة وصناعة اخلزائن حلفظ املالبس و 

فهذه  قبل امليالد 7222اعة الفخار سنة أما ابلنسبة لهأواين الفخارية فقد اكتشفت صن
مسكة أبصالتها الزالت حلد اآلن متتبلبالة و الصناعة عرفت منذ القدم خاصة مبنطقة القنادسة و 

ة البسيطة رفيون يف هذه الصناعة على بعض األدوات التقليدي  فيعتمد احل ،وقيمتها الرتاثية
مثلت كمصدر رزق لعيش العديد أهنا كما   ،هاطني الذي يعترب أساساملستخلصة من الطبيعة كال

 .1اآلمالجتسد فيها الطموحات و  حرفة  فنون أو من العائالت بينما يعتربها البعض فن من ال

، ال إىل يومنا هذااليت توارثتـها األجية و رثة واملعروفة يف املنطقاملتـوا 2ديةأما عن األلبسة التقلي 
املناسبات فقد ظهر اللباس بظهور احلياة البشرية على وجه راح و هي املفضلة يف األعياد واألفو 

 ،ال زالت متثل انعكاس اجملتمعات ورمز تطورها عرب الزمناألرض، كما أن نوعية اللباس كانت و 
طقة هلا الدايانت، ففي اجلزائر مثال  كل منطق واألقاليم و املناف الثقافات و يختلف اللباس ابختالف

القندورة،  س،الربنو يعرف ابسم اللباس الرجايل  تبلبالة املنطقة اشتهرتو لباسها اخلاص هبا، 
 .3يزارسوة يرتدون ل  ما الن  أالدراعة، القشابية 
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  :بتبلبالة التجارة-(3

يف توثيق العالقات بني مة وية قديــما  من أهم العوامل املساهـحراتعد القوافل التجارية الص
ت ز التفاعل احلضاري، فرب ة والفكر و الثقافن اللغــة والعقيدة و ة وصل حمكمة بيـمز هـالشعوب، و 

املسلمني الذين كانوا  الرحالةالعلماء والدعاة و حركة جتارية بصحراء كربى متوج بقوافل التجار و 
فقد مثلت القوافل التجارية يف العهد اإلسالمي ابلصحراء  علماءل بلدان اليتجولون حو ينتقلون و 

لدور املتميز ل فريقية ونظرا  وصلت إىل البلدان اإلو  ربى وسيلة لنشر الدين اإلسالمي وحضارتهالك
  :ستوجب علينا التطرق لتعريفهاالذي قدمته القوافل يف احلركة التجارية فقد ا  

د قالقافلة من ذلك ألهنم يقفلون، و  سمال جاءهم القفل والقفول واشتق يقا :مفهوم القافلة لغةً 
 فوهلا عن سفرهابق   قال أبو املنصور مسيت القافلة قافلة تفاؤال  و ( الضم)فول جاء القفل مبعىن الق  

 .1قال وظن أن قتيبة أن عوام الناس يغلطون يف تسميتهم الناهضني يف سفر القافلة ،الذي ابتدأته

لكن ت أغلبها جتار قد ختتلف أصوهلم و هي تنظيم مسبق تقوم به مجاعا: حاً اصطالأما 
، وهلذه القافلة مكوانت بشرية وحيوانية شراء  ها االقتصادي هو الربح التجاري واملتاجر بيعا  و هدف

ختذ تنظيم القوافل التجارية او  2جمموعة من التجار الذين تربطهم مصلحة الطريقو  املتمثلة يف اجلمال
التجار  اهلدف من ذلك هو العودة الساملة فكانمن االنطالق إىل غاية الوصول و  ما  حمكما  تنظي

كذلك الزاد ملتمثلة يف السلع و اص لبعض البضائع و يسريون يف قوافل كثرية وكل جزء منها خمص  
 .3بعضها خمصص كخزائن للمياه فقطو 

                                                           
عامر أمحد حيدر، مراجعة عبد املنعم : ، حتقيق2، مجلسان العرب احمليط: الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور 1

 .211، ص 0222لبنان،  ،خليل أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت
 .01، ص 9121، تونس، (د ن)، (د ط)، صحراؤان :دمحم مبارك امليلي 2
دار  ،91إىل بداية  92قرن لقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراء من هناية االتاريخ السياسي واإل: اهلادي املربوك الدايل 3

 .72ص ، م9111أوت  /هـ 9102املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ربيع الثاين 



 .حاضرة تبلبالة املوقع والتاريخ                                            : الفصل الثاين

 

  
 11صفحة 

 
  

سبب ارتفاع درجة احلرارة يف جارية بحتكمت العوامل املناخية يف تغيري سري القوافل الت  و 
ودخلنا صحراء شديدة ..".:املغريب ابن بطوطة الذي قال الصحراء مثال  فحسب رواية الرحالة

 .1..."ننزل عند الصباحيل كله و لنسرى الو كنا نرحل بعد صالة العصر و ....احلر

 احات الصحراء الكربى يف التشادكانت هذه القوافل الصحراوية تغدو إىل أسواق و و 
ابعتبار أن هذه املنطقة   تبلبالةومن بينها القوافل  ،غريهاريقيا الوسطى والسنيغال و إفوالنيجر ومايل و 

 ا  معتربة منأعدادحمملة بريش النعام و فتعود كانت منطقة عبور العديد من القوافل الصحراوية 
ذلك للخدمة يف العبيد السود املوجهني للخدمة واألعمال اليت تتطلب اجلهد والقوة والصرب وك

 .2طبقة األغنياءمنازل 

فاوة يف مملكة سنغاي ويهيئون هلم كل ظروف األمن ـون حبار يستقبلتجـكما كان هؤالء ال  
جاء يف قول ابن و  ،إىل األمهية االقتصادية هلؤالء يوحي هذاو  يستقبلون يف بالط األمراءالمة و السو 
يسمى متشاجو، استدعى من جاء يف ن و مث أن مشرفو االت"...:طوطة مشريا  إىل هذا األمرب

 .3..".فتوجهت فيمن توجه... ضيافته  القافلة

ى حاضرة تبلبالة وذلك من جتماعي علإ ثقايف و كان للقوافل التجارية الصحراوية أتثري  
جليا  يف انتشار لغة  ذلك ظهرو  ،يف املتوارث بني أهايل تبلبالة واملغاربة واألفارقةتصال الثقاخالل اإل

كما  ،مع اختالط مصطلحات من القبائل املغربيةو  ي يف أصوهلا إىل أهايل مايلراجني اليت تنتمالكو 
ذلك يف حفر اآلابر ابملنطقة و  كبريا    هموا إسهاما  سأاملشرفني عليها ل و يغلب الظن أن التجارة القواف

ذه الظاهرة مع قد أثرت هاليت حيتاجوهنا أثناء تنقالهتم و من أجل تزويد ابملياه الصاحلة للشرب 
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يف  الواحات املنتشرة  بعض تكونت  بعدهااستقرت بعض القبائل حوهلا و مرور الزمن على  املنطقة ف
 .1أغلب مسالك القوافل التجارية مثل واحة تبلبالة مثال  

رة على تبلبالة هو مسلك تجارية املا  ع أن املسلك الذي كانت تسلكه القوافل ال  من املتوق  و 
وف اليت تقع تبلبالة يف طريقها اتوريرت مث تندحيث كان مير على اترودانت و  بكتومراكش إىل تن

ندوف يتجه إىل اجلرف ك فرع من ت  سلهذا املو  يتجه إىل اتوديينشاش و  قدي وعر خترتق رمال ايقو 
 .2مير بعدة مناطق ليصل إىل متبكتوو  األصغر 

رية الرعي وهبا اجلبال والرمال، منطقة كثأهنا كانت : ذكر ابن مليح يف رحلته ملدينة تبلبالةو 
 .3رب إىل تواتالتجار من املغكانت منطقة عبور احلجيج و ولغة أهلها الرببرية، و 

جرون مع بالد يتا ورغم أن القوم... :"ان فتحدث عن جتارهتم بقولهما احلسن الوز  أ
 .4..."عرابان فإهنم فقراء لكوهنم خاضعني لهأالسود

لذي كان يصدر من أجل جلب تصر على جين التمور االتجارة يف املنطقة تقوكانت 
أثناء عملية جين انت هبا أنواع كثرية من التمور وكلها جديدة و كو بعض احلبوب، اي و كر والش  الس  

لسنة أما ابقي زهي فصول اأكان يف هذه الفرتة التمور يتعاون سكان املنطقة فيما بينهم فيعيش الس  
 .5فإهنم يعيشون يف فقر - التموراليت يقل فيها جين -الفصول األخرى 

حراء الكربى فال شك أن جارية مع املغرب والص  وملا كانت تبلبالة تعيش على املبادالت الت  
التني واألقمشة ان الغريب مشلت احلبوب والتمور و لع الرئيسية اليت تنقلها القوافل إىل السودالس  

واألصداف واخلوامت والقطران وامللح الذي  الزجاج واخلزف و واملصنوعات املعدنية واجللدية وصوف 
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كان السودان يف أمس احلاجة إليه، أما الواردات اليت كانت تستقبلها تبلبالة من السودان فكانت 
ن أن و أكد املؤرخو  ،ملحوظة نذكر يف مقدمتها الذهب متنوعة وزادت أصنافها وإحجامها زايدة

ألقطار األروبية وكان يشحن يف أكياس ذهب السودان كان يغطي احتياجات بلدان املغرب وا
الذي كان يستعمل  نعام وبيضهة بشكله املسحوق أو أوراق مطوية، ابإلضافة إىل ريش ال  صغري 

، فازدهرت أسواق تبلبالة ركبات لعالج بعض األمراض اجللديةيف بعض امل لزينة واستخدامه أيضا  
ودان ومثلت عاصمة للتجارة الداخلية للتوسع التجاري مع املغرب والس وزادت معروضاهتا تبعا  

  .1ومركز تبادل جتاري خارجي
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 : خامتة الفصل

بتبلبالة مبوقع واتريخ حاضرة من خالل ما مت عرضه يف مباحث هذا الفصل واملتعلق 
ضمت العديد احتها وتباين مناطقها اجلغرافية اليت عة مساسبشت متيز نستنتج أن حاضرة تبلبالة 

ر والقصبات املميزة بتارخيها العريق مستمدة يف بنائها من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف من القصو 
منه سوى  نداثر ومل يتبق   أن الكثري منها تعرض للهدم واإلإال ،مبنية على احلرمة والنظافة والتعاون

 فا  متيز مناخها بشدة حرارته صي، كما قصر خمادة وقاحدايو وقصر ماينسكافن: األطالل مثل
، وهذا ما جعل سكانه يعتمدون على نظام الفقارة وسقوط بعض األمطار الفجائية وبرودته شتاءا  

مهية سياسية ة حاجياهتم اليومية والضرورية، ونظرا  أليف جلب املياه الباطنية لنشاطهم الفالحي لتلبي
ستعمر حمطة ألنظار امل أهلتها أن تتبوأ مكانة مرموقة ابملنطقة جعلتها لتبلبالة جتماعية وثقافيةوإ

سا يحنو ستعمارية استولت هبا فرنىل هجمات إستطالعية اليت حتولت إالفرنسي الذي شن محالته اإل
بعد دخول  خاصةٍ  متميزا   شعبيا   اجتماعيا   امتلكت تبلبالة مريااث  ، كما سنة على املنطقة ةعشر  مخس

تسبة معتقداهتا قدسية والسماوية، إضافة العديد من القبائل العربية بلمستها العربية اإلسالمية مك
يف انتشار هلجة الكوراجني اليت تنتمي يف  إىل أتثري القوافل التجارية على املنطقة والذي ظهر جليا  

 . مصطلحاهتا ابلقبائل املغاربية أصوهلا إىل أهايل مايل وبورنو مع اختالط



 

 

 : الفصل الثالث
 .بتوات ومراكزهارة البلبالية األس    

  .التعريف ابألسرة البلبالية: ملبحث األولا

 .العلمية لهأسرة  البلبالية بتوات املراكز نشأة: املبحث الثاين
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  .تعريف ابألسرة البلباليةال  : املبحث األول

إذا اجتمع عند حيث  ،للحديث عن نسب األسرة البلبالية هذا املبحثخص صت 
ن اليت حيق هلا أن ن  عم اليت جيب أن تشكر وامل  ، فهذا من الن   شرف النسب وشرف العلم الشخص

أسباب انتقال األسرة ما : ساؤالت مهمة منهاعلى بعض الت   مد، كما يركز هذا املبحث لإلجابةحت
 ؟ األماكن اليت نزلوا هبا يف توات ؟ وماهيتواتإىل بالة البلبالية من تبل

 .   مة على عدة مراكز متناثرةالبلبالية املقس لتعريف بشجرة أصول وفروع األسرةا أيضا  و 

 .هانسب: أوالً 

اشتباك  تعاىل عباد ه هبا، ألن تشاعب و رم هللاعم اليت ك  معرفة األنساب من أعظم الن   
 كذاو  اإلهتمام به نسبيا   خنفاضوائف أحد أسباب املهددة إلاألنساب على افرتاق القبائل والط

َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم ":قوله تعاىلصداقا  م ،غريهااأللوان و  والصور وتبايناختالف األلسنة 
اليت عرفها املسلمني لتحقيق املعرفة  من أهم العلوم وتعليمه هلذا فإن علم األنسابو ، 1"َوأَْلَواِنُكمْ 

ذََكٍر  ِمنْ  اَي أَيّـَُها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكمْ  ":بقوله اليت وصفها هللا تعاىل وتثبيث األنساب
َثى  .2"َجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكمْ وَ  َوأُنـْ

هو من خصال اجلاهلية املذمومة، قال ألنساب حمرم و ابال أن التفاخر رغم كل هذا إو 
ُهمْ  َعَسى َأنْ  قـَْومٍ  ِمنْ  اَي أَيّـَُها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َيْسَخْر َقومٌ  ":تعاىل ًرا ِمنـْ  .3"َيُكونُوا َخيـْ

نتماء اإلعتزاز ابلنسب و نسب على أنه اإلال  يـمكننا أن نعطي تعريفا  عن الفخر يف و 
جيب عليه أن ال يظهر والفخر يكون شعورا  داخليا  و  ؛ و القبيليةأالعشيـرة  وأمــوعة كالعــائلة للمج

                                                           
 .00سورة الروم اآلية  1
 . 91اآلية  :احلجرات 2
 .99اآلية  :احلجرات 3
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اء نتمناتج عن اإلالعتزاز عور ابإلهو الش  ، و عايلالت  ثناء تعامله مع اآلخرين ابلكرب و على اإلنسان أ
 .1ليت تصل إىل حد الغرورطيبة يتولد عنه زايدة الثقة ابلنفس واجملموعة تتمتع بصفات حممودة و 

  :نسب األسرة البلبالية القاطنة بتيمي -(9

الطيب عن نسب األسرة البلبالية الذين شاري يد الذي سجله السيد حسب ما ورد يف التق  
بعد مضي من الزمان تر علينا من أخبار علمائنا أنه و توانا و غوما بل: "توات يقول فيه إىلا قدمو 

ملا ه هللا ونفعنا بعلمه و هو مقبور هبا رمحخلزرجي من املغرب إىل اتفياللت و خرج السيد أبو زيد ا
د املقبور بواد السيد أمحاورة و ملقبور ببين خيلف بواد الس  أبو القاسم ا: ن مهاامات أبو زيد خلف ولد

 توات وهم ابلضبط والذي خلف أبناءه اخلمسة هم الذين ارحتلوا من تبلبالة إىل" الساورة بتلبالة
كانت و  ،"هللا احلاج عبد ،اج علي، احلاج عبد الرمحندمحم، احلاج بلقاسم، احلااحلاج : "على التوايل

 .2"انتقاالت إبقليم توات سوف نتعرض هلا ابلتفصيلهلم رحالت و 

احل أيب زيد الذي أكدت قدومه من شبه الص   عليه فقد عثران على سلسلة نسب الويل  و 
هلذا فقد تداول أفراد  قبيلة األنصار أمرا  معروفا  ومسل م به و اجلزيرة العربية، فأصبح انتسابه إىل

سومهم تاابهتم ومراسالهتم وواثئقهم ور وه يف ك  و ن  د  النسب فيما بينهم منذ زمن بعيد و األسرة هذا 
جاء نصه األكيد يف قصيدة الشيخ سيدي عبد العزيز البلبايل إىل مناقب والده معرضا  و  3أمالكهمو 

 : 4نسبه فيقول

 رفاال ش  يد ع  يب ز  أ   ن  دمحم ب    عتمـديم  ي و  يـخ  ش   و  يب  أ  
 نفـاآابؤه ح   لدته  وكة ب  ل  م   هنشـأ  وات م  تـ   سبـه  لبايل ن  ب  
 .رفــان ط  ص  من اآلابء ف      بأن ن  ع  ان ات  أ   د  نصاري األصل ق  أ  

                                                           
: املوقعمتاح على االعتزاز ابلنسب يف ضوء الشريعة اإلسالمية،  :سامل دمحم سامل عباد 1
 www.ayad.com/forums/mdex.php.،  91:90الساعة  91/21/0291 :الزايرةاتريخ. 
 .، اجلزائر، خزانة كوسام، أدرارحول نسب األسرة البلبالية تقيد خطي :شاري الطيب 2
 .، اجلزائرة كوسام، أدرارتقيد خطي حول شجرة أيب زيد، خزان: طيبالشاري  3
 .21، ص السابق، املرجع قطف الزهرات من أخبار علماء توات ر، عبد العزيز سيدي عم 4

http://www.ayad.com/forums/mdex.php.%20،%20تاريخ%20الزيارة:%2013/03/2018
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 ملسو هيلع هللا ىلص الذين نصروا النيب  األنصارعليه فإن األسرة البلبالية القاطنة بقصور توات ارتبط نسبها بقبيلة و 
نه كان من أ ع رفد األول ألسرة أيب أيوب والذي أن اجل قد أثبتت شجرة اجلد أيب زيد األنصاريو 

  .1ومن أقدمهم إسالما   ملسو هيلع هللا ىلص أكابر أصحاب الرسول

من فقهاء العائلة البلبالية و  ،الكرمي حفيد األسرة املرتجم هلا كما ذكر الشيخ سيدي عبد    
 :2موضحا  نسب أجداده بقوله

 بعده انله حفيد شريـه  فقيه زيد  ي  ل  أ ان  جداد  أ   د  ج    

 بيهيخ ن  ش   اجكين ابحل  ن ي  م   لك املليه قاضيا  بعد  ذ  مث    

 .يهز  ي ن  اض  العزيز ق   د  ب  ع   و  ه    جيهليد و  تى و  أ   د  ق   عده  ب    

ذكر دمحم عبد العزيز نسبه يف أبيات كتبها إىل أيب العباس أمحد زروق بن دمحم بن موسى و 
 :3البداوي فقال

 نسـب  ان ي  دعى إذا ك  ي ي  لب  ل  بـ    مـدزيز حم  د الع  ب  ع   اله  د ق  ق  و    

 .باملهذ   رمي  ك  لى ال  األع   م جده  هب    ميعه  را  مج   لق ظ  ري اخل  نصار خ  أ  و    

يضا  يف راثء صاحبه عبد هللا بن عبد الكرمي احلاجب بن دمحم الصاحل بن دمحم أكما ذكر 
 :4البكري مبينا  نسبه بقوله

 اح نـف   ابؤه  أ   لدته  لوك  ب  م    نشاؤه  وات م  ت   سبته  لبايل ن  ب    

 .ط ر فا من  م ض  غريه  و   اآلابء   ن  م    بأن   ن   ع  ان  ات  أ   د  ق   صل  نصاري األ  أ    

 :ني مايليطالب البلبايل يف أجداده البلبالدمحم بن الأقال و 

 .1ـارخ  الف   يل   ن  حزمت   ذلك  ب   ارنص  األ   نسب  م ي  ك  سب  ح    
                                                           

 .، اجلزائرتقيد خطي حول شجرة أيب زيد، خزانة كوسام، أدرار: طيبالشاري  1
 .جلزائر، أدرار، ا، خزانة بين اتمرنسب األسرة البلبالية تقيد خطي: دمحم عبد الكرمي البلبايل 2
 .22، ص السابق، املرجع قطف الزهرات ،عبد العزيز سيدي عمر 3
 .22، ص نفسه 4
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 :نسب األسرة البلبالية القاطنة بقصر برينكان -(0

 الفقيه سيدي مبارك بن دمحم بن سيدي أيب القاسم بن تنتسب األسرة البلبالية إىل العامل
سيدي دمحم املختار سيدي مبارك الويل الصاحل سيدي ابن مسجد األنصاري البلبايل الذين يرجع 

هذا و 2آووه بعد هجرته من مكة إىل املدينةو ملسو هيلع هللا ىلص  األنصار الذين نصروا النيبنسبهم إىل قبيلة احلر رج 
م 9127هـ املوافق لـعام  9000 ثيقة اليت مت تدوينها يف أوائل شهر مجادى األول عامما أتكده الو 

اليت تضمنت شهادة بعض أعيان منطقة تبلبالة الذين قاموا آبدائها بناء  على رغبة السيد املختار و 
 .3بن سيدي مبارك البلبايل رمحه هللا

بات لوثيقة متثل دليال  قواي  إلثهذه اؤالء شهود كلهم من تبلبالة وع رفوا بعدالتهم، و ه 
ترتبط يف نسبها بناء  على هذا فإن األسرة البلبالية القاطنة بقصر برينكان و ني برينكان النسب البلبال

 .ني القادمني من تبلبالةالبلبالبقبيلة األنصار و 

 :األسرة البلبالية القاطنة بتيميمون فرع من فروع األسرة البلبالية الركانية -(أ

ب هذه األسرة البلبالية إىل العامل الفقيه سيدي مبارك بن دمحم بن سيدي أيب القاسم تنتس
صلى هللا عليه نيب ج األنصار الذين نصروا البن سيد دمحم املختار الذي يرجع نسبهم إىل قبيلة اخلزر 

ميمون أهنم استقروا مبدينة تي فجدهم مشرتك مع أبناء األسرة البلبالية بقصر برينكان إال ،وسلم 
املناسبات الدينية مثل األعياد لى زايرة أقارهبم يف برينكان يف العديد من عحيرص بالبلة  تيميمون و 

                                                                                                                                                                                
 .، اجلزائرأدرار ،خزانة بن الوليد، ابعبدهللا: نظم أدمحم بن الطالب البلبايل 1
 .مبارك البلبايلأهذه السلسلة وجدت خبط السيد البشري بن سيدي  2
      .الصالة على النيب املصطفىاحلمد هلل وكفى و :جاء نص الوثيقة كما يلي3

شهود املنقول عنهم عقب اترخيه يشهدون مبعرفة املرابط السيد املختار بن الفقيه السيد أمبارك بن ادمحم بن أيب قاسم البلبايل 
من ذرية معرفة اتمة عينا  وامسا  وهبا ومعها يشهدون ويعلمون أنه من ذرية بن مسجد األنصاري القاطنني بالد توات ومل يبقى 

بن مسجد األنصاري القاطنني بالد توات ومل يبقى من ذرية املرابط املذكور أعاله سرى السيد املختار وإخوانه وهذا ما علمنا 
السيد  :وشهدان به والشهادة هلل الذي ال رب سواه وال معبود غريه والدار اآلخرة شهادة رضى وطوع وممن شهد بذلك كل من

الفقري دمحمبن و الفقري أمحد بن يوسف و الفقري عبسى بن حيده و الفقري موسى بن رمحون و يد مزكر العريب بن حيي بن آل الس
حتصلت . الفقري دمحم بن الكرومو  السيد طاهر بن عبد الكرميو السيد احلاج بن عبد القادر و السيد دمحم الطيب و أمحد بن ورزان 

 .ن الراس وعندي نسخة منهاالوثيقة من طرف السيد أمحد بن دمحم بن حسان عراي على هذه
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مبارك اليت أخاصة زايرة جدهم سيد جتماعية املتمثلة يف األعراس والزايرات و إلكذلك املناسبات او 
من شهر أبريل  سالسادمن شهر أفريل املوافق ليوم  التاسع والعشرونتقام يف كل سنة يوم 

أكد يل بعض أعيان األسرة البلبالية القاطنة بربينكان أنه حني حان رحيلهم إىل بلدة و  ،الفالحي
احلاج الطيب البلبايل الكوسامي إىل السيد  اهدوهأ  املخطوطة و تيميمون أخذوا نصيبهم من الكتب 

 .1خاصة خزانة   اخري هلخصص هذا األبعدما إىل يومنا هذا  ةحمفوظ يوه

 :  من فروع األسرة البلبالية بتيمي األسرة البلبالية القاطنة أبوالد راشد فرع-(ب

نتسب هذه األسرة إىل العامل الفقيه الفاضل اجلليل أبو زيد السيد السامل البلبايل األنصاري ت  
الد ، فجدهم مشرتك مع أبناء األسرة البلبالية بتيمي إال أن جدهم املذكور انتقل إىل انحية أو نسبا  

 .2محد البلبايلأأبو العباس سيد  وأشهرهم الشيخ خذ من علماء ملوكةأستقر هناك بعد أن راشد وا  

رة البلبالية القاطنة بربينكان عمومة األس أبناء هم يميأن األسرة البلبالية القاطنة بت  وعليه ف
جدها هو سيد احلاج والد راشد أألسرة البلبالية القاطنة بتيمي و أن ا إال ،والد راشدأون و تيميمو 
ن سيدي تيميمون جدها العامل الفقيه سيد أمبارك بن دمحم بلقاسم واألسرة القاطنة يف برينكان و اب

املقبور بتبلبالة بناحية واد ( الفقيه)هو سيد أمحد لكنهم جيتمعون يف اجلد الكبري و و  أيب القاسم
 .الساورة هنع هللا يضر

 :برينكانلية بتيمي و مة بني األسرة البلباعالقة العمو  -(ج

رها السلطان املغريب موالي قحدي الواثئق املخطوطة خبزانة بين اتمر اليت أ  ا   جدان يفو  
البلبالية مبلوكة من  ر ظهريا  شريفا  إبعفاء الزاويةاأصد ،م9271/هـ9211رجب  01مساعيل يف إ

 ،طلب من أهل تواتي   فيني من كل ماع، فهم م  املالية الغراماتاجلباايت والزكوات واألعشار و 
ت تسابيبتيمي و  تنيبني األسرتني البلبالي األخوةد على رابط العموم و يكأتالرسالة من هذه هم وامل

م املرابطني املقيمني هنكذلك أخوااويتهم احملرتمة مبلوكة و ز ...  ال بكثريال خياطبون بقليال  و " :بقوله
 .3"بقرى تسابيت

                                                           
 .   91:12: على الساعة ،م91/22/0291 :، يومبقصر برينكانمبقر اخلزانة،  ،مقابلة شفوية: الطيب بلبايل  1
 .  917ص، السابق، املرجع قطف الزهرات، دمحم عبد العزيز سيدي عمر 2
 .وثيقة موجودة ابخلزانة البلبالية بقصر بين اتمر 3
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كان قائما   النسب الروحي بني هذين األسرتني يب أندمحم مبدو أروى لنا الشيخ احلاج و  
كما أن ،  د احلاج البلبايل مؤسس اخلزانة وهو تلميذه وابن عم والدهنكتفي ابلشيخني، الشيخ سيو 

رس عند فبعضهم د سرة البلبالية الربكانية درسوا وتتلمذوا على يد أبناء عمهم بتيميجل علماء األ
 .1شيوخ كوسام دنالبعض اآلخر عالشيخ سيد احلاج و 

 شرتاكهم ايف متثلت ألسرة البلبالية القاطنة بتيمي وبرينكان ا هاهناك قواسم مشرتكة تقامست
وأثبتت دراسات علماء اإلقليم الذين أقروا  ،ملسو هيلع هللا ىلصلة األنصار الذين نصروا النيب نتماء إىل قبيإلاب
كذلك أمرا  معروفا  بني اجلميع ومسل ما  به، و  صار خماطباهتم حىتمكاتباهتم ومراسالهتم و ذلك  يف ب

وطن األصلي مدينة تبلبالة مؤكد املنتمائهما إىل إف ؛ مدينة اليت قدموا منها إىل توات اشرتاكهم يف
سرة البلبالية القاطنة حقيقة العمومة املوجودة بني أعيان األعلى  دليل  عند اجلميع فهتان احلجتان 

 . قصر برينكانبتيمي و 

ت بعض املراسالت اليت أكدت لنا رابط العمومة مثل مراسلة العاملني الفقيهني جاءو 
 سيدي دمحم بن عبد الرمحان بنسيدي أمبارك البلبايل الركاين و  سيدي أمبارك بن سيدي املختار بن

دام هللا عافية أ..".ملسو هيلع هللا ىلص يبالصالة على النمد هلل و اليت جاء فيها بعد احلدمحم السامل البلبايل امللوكي و 
البلبايل ألف سالم  اجلد الفقيه الربكة سيدي دمحم الساملاحلاج األود والشبل املعتمد ابلتحقيق و 

 ."...ليكن يف كرمي علمكالعم هذا و  بينعليك األعم وكافة اإلخوان و 

قضية نزاع بني الطرفني كانت هذه املراسلة متعلقة ابستشارته يف حكم الشرعي بشأن و 
احلمد هلل وحده وعلى ابن العم "...:خر بقولهبيان وجه الصواب فيها فرد عليه اآل و خمتلفني

 . 2..".ه سيدي امبارك بن سيدي املختارالقنديل الذي ال يطفأ املذكور مبحولاألصقى و 

يف ما صدر به سيدي دمحم بن عبد الكرمي بن دمحم بن  ريح آخر بلفظ العمومةصورد تكما 
بلبايل امللوكي ديوان صغري به بعض أشعاره يطلب من سيدي دمحم بن أمبارك العبد املالك البلبايل 

ن دمحم بن عبد املالك البلبايل ملا طلب من كاتبه دمحم بن عبد الكرمي ب"...:الربكاين فقال رمحه هللا

                                                           
 ،م21/0291/ 92يوم األحد بقصر بين اتمر، مقابلة شفوية مع املشرف على اخلزانة حاليا ،  :مبدويب الشيخ احلاج ادمحم 1

 .صباحا   92:12على الساعة 
 .ني بقصر برينكاننص الوثيقة خبزانة البلبال 2
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كانية ابن العم السيد ادمحم بن الفقيه املرحوم بكرم هللا السيد أمبارك بلدينا القاطن ابلبلدة الر .. .
 .1..".صاهنا هللا من كل داهية 

إضافة   ،إثبات رابط العمومة بني الطرفني يعتمد عليه يف صرحيا   دليال   تهذه املراسال متثل
ها من بعض املقابالت الشفوية مع بعض أعيان األسرة ستخلصتا   اليت إىل ذلك شهادة حية

بد الرمحان البلبايل الذي أكد على كذلك األستاذ عو  ،مثل السيد احلاج الطيب الشاري البلبالية
أعياهنا املؤلفات اليت كتبت عن األسرة و  زايدة على ذلك بعضالعمومة املوجود بني األسرتني و  رابط

لك يف مثل ما جاء يف كتاب الشجرة املرجانية لسيد بن حسان عراين الرأس الذي علق على ذ
واملناسبات  راح األفــ :لملناسبات مثــد من االعديـيف  املتبادلة الزايراتىل ، اضافة إالكثري من املواقف

األسرة القاطنني بتيمي تشهد قدوم غفري ألبناء  اليت سيدي أمبارك بربينكان ةزاير خاصة و 
 .وتيميمون

ألسرة البلبالية القاطنة بتيمي وبرينكان وفرع منها عليه فيجب علينا أن نفرق بني او 
 سايل فهم البعض القصور األخرى مثل تدماين و  ن يفو ملتواجدن ايو البلبالو  ،الد راشدأو بتيميمون و 

 .ينتمون لنسب آخر غري نسب األسرة املدروسة يصلون ابلقرابة هلذه األسرة

 .االهتقنت :اثنياً  

 : دخوهلم تبلبالة -(أ

نتقال إلطيب الشاري والذي أبرز فيه سبب ا د يف التقيد اخلطي لكاتبه السيدحسب ما ور 
الذين تعطشوا  يعود إىل أهل هذه البلدة األخريةتفياللت املغربية إىل أرض تبلبالة هذه األسرة من 

مجاعة من أهل تبلبالة وتشاوروا  إجتمعتف ،التقيدواخلروج من إطار اجلهل و املعرفة و لطلب العلم 
لعلم ـهم ابلينور أذهان عاملو  حيثونه على إرسال فقيه 2كتبوا رسالة إىل السلطان املغريبعلى اخلري و 
أخيه د الفقيه و سيدي أمح"أرسل إليهم الفقيهان طلبهم هذا وأجاب عن رسالتهم و  واملعرفة فلىب

من  ارحاهلا ، فشداحلاكم بن يوسف بن حيي سيدي أيب زيد بن عبد اءبنأ "سيد أيب القاسم
 إىل نيفقيهمث إىل بشار وأخريا  بتبلبالة، وساقت األقدار ال تفياللت مرورا  بقصر لودغري بناحية فقيق

                                                           
 .ني بقصر برينكاننص الوثيقة موجود خبزانة البلبال 1
 .مل يذكر اسم السلطان املغريب هذا 2
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 ا علم أهلملو  ،اتلبية لطلب سلطاهنمدقة احلسنة و إمنا الصللمنطقة و  اك الداير بدون معرفتهمتل
سن ما غارت عليهما البلد أبحابلضيافة و  افأكرمومه املالقاهتم نساء  تبلبالة بقدومهم فرحوا رجاال  و 

منقادون إليهم سامعون لقوهلما  احرتام الناس فأصبح أهل املنطقةيكون من املعاملة احلسنة والوقار و 
ع رحل بعد أن استقرت األوضا أهل خري وصالح يتسابقون إىل فعل اخلريات، و عاملون به ألهنم 

ة أوالد  رزقه هللا خبمسفقيه بني أهايل تبلبالة فقيها  ومرشدا  و بقي أمحد الأيب القاسم إىل بين خيلف و 
ي واحلاج احلاج علسيد احلاج ادمحم أبو القاسم، و : هم على التوايلكلهم حتصلوا على العلم والفقه و 

 .1سيدي احلاج عبد الرمحان املنقطع النسلعبد هللا امللقب حبم و 

 : دخوهلم توات-(ب

دومنيك  الفرنسيةالباحثة ني إىل توات حيث ذكرت بالختلفت اآلراء حول دخول البلا  
ربوا من تبلبالة إىل توات ني هأن هؤالء املهاجرين البلبال Dominique champault))مبوو ش

 ،2لضريبةا دفع ا متناعهم عن بسببحامنة رحل الر  من قبل البدو ال   معندما مت تدمري أحد قصوره
على العديد من  3نةملرحاال أحد يستطيع إنكار حقيقة اهلجمات اليت كانت تشنها البدو الرحل او 

كن وحسبما ورد يف أواخر القرن لو  اليت وصلت غاراهتا إىل تواتية و الواحات الصحراو القصور و 
شتاقت إىل ما نفسهم ا  أن أ (م9111 –9172) (ه111 - 217)التاسع للهجرة ما بني 

توات أبهنم متعطشون لطلب العلم كانت األخبار تنتقل إليهم عن أهايل حيمل عنهم علمهم و 
 غخبزانة أدغا وجود مليد ايالتقأما عن  ؛ رحتال اإلخوة اخلمسة إىل توات، فكان هذا سبب ا  4املعرفةو 

يعد و ، 5يف الرحيل اكرو فف تبلبالة نطقةمإىل القحط واجلفاف الذي ضرب أرجعوا سبب جميئهم 
 .جتتمع األسباب الثالثة لقدومهم ميكن أنسببا  مقنعا  لدخوهلم توات و ذا ه

                                                           
 .0 – 9 الورقة ، األنصارشجرة البلبالني تقييد: بالطيشاري  1
 .91، املرجع نفسه، ص نبذة خمتصرة حلاضرة تبلبالة ،دريسيعبد هللا محادى اإل 2
من   أن هذه القبيلة تشكل مزجيا   "كتابه الرحامنة القبيلة بني املخزن والزاوية"أكد املؤرخ املغريب الدكتور عبد الرحيم عطري يف  3

شبه  ىل املغرب منإائل املعقلية العربية الىت وفدت ب فهم وتفسري مكوانهتا ببعض أجزائها، فهذه القبيلة من قبالعناصر يصع
 الرحامنة القبيلة: عبد الرحيم العطري: نظرأ. وليبيا مث صحراء موريتانيا واستقرت هبا لزمن طويل اجلزيرة العربية عن طريق مصر

 .   91-90، ص0291 وم اإلنسانية، طوب بريس، الرابط،فاتر العلمنشورات د ،1ط ،بني املخزن والزاوية
 .، اجلزائر، خزانة كوسام، أدرارحول نسب األسرة البلبالية تقيد خطي :الشاري الطيب 4
 .، أدرارغتقيد خبزانة موالي سليمان بن علي، أدغا : سليماين بن الربكة 5
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كة راضي الطيبة اململوءة ابلرب رحتلوا إىل توات اليت مسعوا من شأهنا ما مسعوا عن تلك األفا 
خاصة أهنم مل يدخلوها يف سابق زماهنم قط عدا سيد ليت وجدوا هبا ضالتهم املنشودة و اواخلري و 

 .احلاج ادمحم أبو القاسم الذي مر هبا يف إحدى رحالته احلجية

ه 9292قصر عراين الرأس سنة فدخلوا  ،ه أول عمالة تواتيةابعتبار   قصر تسابيتب نزلوا
ستقر هبم ايت خرجوا منها هي األخرى إىل أن الو  1رإىل بودة املنصو جروا امل يستقر هبم احلال فهو 

ا زقاقهم شيدو و  ،ام هبا يف أطيب عيشفاستقام هبم املق ه9291عام  2غالوضع يف قصر أدغا 
 .حفروا فقارة مكناساملعروف بزقاق بلبالة و 

 : وأتسيس زاويتهم مبلوكة غسبب خروجهم من أدغا -(ج

التقايد اخلطية اليت يف  هحسب ما وجدانو  غسبب خروجهم من أدغا  ختلفت اآلراء حولا          
ملدة من الزمن وقع  غبعد أن استقر هبم الوضع يف أدغا "...:الشاري احلاج الطيبالسيد سجلها 

رأي خيتلف مع ما وهذا ال   3..."هلم ما وقع بني أبناء احلاج العباس فقرروا اهلجرة إىل مكان آخر
مل ترد هذه  حبيث باسنفى خالفهم مع أبناء احلاج الع  الي علي الذي مو  السيد سليماين قاله لنا

لكن رغبة سيد احلاج  غذكر سبب رحيلهم من أدغا املعلومة يف الواثئق املوجودة عنده ابخلزانة، ومل ي  
 .بلقاسم يف تشيد زاوية له يف املكان مناسب

يف حيهم -املساحة الكافية  إىل عدم وجود غدغا أسبب خروجهم من قصر  حميكن أن نرج       
، وهذا ما جعله يفكر يف إجياد أرض واسعة ة بلباليةلبناء زاوي -عروف بزقاق بلبالةكين أبدغا املالس  

أخرى يطبق فيها مشروع بناء زاويته، فأثناء زايرة سيد احلاج ابلقاسم لقصر ميمون لفتت أنظاره 
وجدها صاحلة للعمارة فتملكوها يف ن و قصر ميمو اقعة بني قصر بربع و تلك األرض اخلالية الو 

 .4البداية من موالتنا اللة حدية

                                                           
 .قصرا   91ا إىل جمموع وهي قصر من قصور بودة اليت وصل عدده: بودة املنصور 1
زقاق  زقاق بلبالة، القصر الوحيد يف توات الذي يطلق على قصباته اسم زقاق بدل القصبة ومن بينهم غيعترب قصر أدغا  2

 .خيلف، زقاق الشهود، زقاق مكناس
 .، اجلزائر، خزانة كوسام، أدرارسرة البلباليةحول نسب األ تقيد خطي :شاري طيب 3
 .غ، أدرار، اجلزائردغا أخبزانة موالي سليمان بن علي،  عن زاوية ملوكة تقيد: سليماين بن الربكة  4
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قامت املنية وفاهتم  مابعدو  ،استقرواو هبا  ن سالفا  ونزلواو ها اإلخوة اخلمس املذكور دخل 
نيا  مث قامت عليهم ابلدرك اثو  سكنوهاأهنم اغتصبوا هذه األرض و مجاعة تيمي ألبنائهم ظنا  منهم 

على يد القاضي سيدي دمحم  "عشرون فرفور"دفعوا مثنها مرة أخرى وهو أخرى و قوموا األرض مرة 
سكنوا هبا، وأطلقوا عليها اسم ملوكة  عد هذا العقد شرعوا يف تعمريها و مث ب يعبد الكرمي التمنطيط

وحبدودها املوثوقة يف رمسها القدمي فيحدها من الشرق احلجارة البيضاء اليت فوق خنالت أوالد 
و سبعمائة بئر  إىل قرب امراقن ني بربع وفوقا  إىل منتهى الفقارة اليت تصل عدد آابرها يحنبلقاسم ب

 .1جوفا  فقارة اجلديد قرب ميمونو 

 .فروع األسرة البلباليةشجرة أصول و  :اثلثاً 

هو السيد أمحد الفقيه املقبور بتبلبالة بناحية واد الساورة رضي " محد الفقيهأشجرة سيدي "
بوزيد بن عبد الرمحن بن بلقاسم بن عبد الرمحن بن خملوف بن صاحل بن عبد الرمحن  هللا عنه ابن

 بن علي املكين ما خياف بن ابراهيمنب عيسى بن خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف
 .2يوب األنصاريأبن غنم بن مالك بن النج ار أبو 

                                                           
 .غ، أدرار، اجلزائردغا أخبزانة موالي سليمان بن علي، عن زاوية ملوكة تقيد : سليماين بن الربكة 1
ني روى عن النيب صلى البخاري املعروف ابمسه وكنيته وأمه هند بنت سعيد بن عمرو من بين احلارث من اخلزرج من السابق 2

زيد بن خالد واملقدام بن معدي كرب وبن عباس وجابر بن مسرة و هللا عليه وسلم عن أيب بن كعب وروى عنه الرباء بن عازب  
وأنس ويرهم من الصحابة ومجاعة من التابعني شهد العقبة وبدرا  وما بعدمها ونزل عليه الرسول ملا قدم املدينة فأقام عنده حىت 

ته ومسجد، وآخى بينه وبني مصعب بن عمري وشهد معه قتار اخلوارج قال ذلك احلكم ابن عيينة وروى عن سعيد بن بىن بيو 
املسيب أن أاب ايوب أخذ من حلية الين صلى هللا عله وسلم شيئا  فقال له لن يصيبك السوء اي أاب أيوب وأخرج أبو بكر بن أيب 

م من طريق أيب اخلري عن شيبة وابن أيب عاصم  كنت يف الغرفة فهريق ماء و ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نزل يف بيته أن أاب أيوب حدثهم أأيب ر ه 
يف الغرفة فقمت أان وأم أيوب بقطيفة شفقا  أن خيلص إىل رسول هللا فنزلت إليه وأان مشفق فسألته فانتقل إىل الغرفة قلت اي 

ي حيث أرى اثر أصابعك حىت كان هذا الطعام قال أجل ان فيه بصال رسول هللا كنت ترسل ايل ابلطعام فانظر فأضع أصابع
وروى أمحد من طريق جبري بن نغري عن أيب أيوب قال ملا قدم النيب إىل املدينة  ،فكرهت أن آكل من أجل ذلك أم ا أنتم فكلوا
 ".أي فاز ابلقرعة"اقرتعت األنصار أيهم يؤويه فقرعهم أبو أيوب 

بن علي ة عن أيوب عن دمحم شهد أبو أيوب بدرا  مث مل يتخلف عن غزة إال وهو يف األخرى إال عاما  خربان اأوقال ابن سعدا 
واحدا  استعمل على اجليش شاب فقعد فتافه بعد ذلك وقال ما ضر ين من استعمل علي فمرض وعلى اجليش يزيد ين معاوية 

دت مساغا  يف أرض العدو فإذا مل جتد فادفين مث ارجع فأتى،يعود، فقال ما حاجتك قال حىت إذا أان مت  فاركب يب ما وج
م أبو أيوب اجلهاد بعد النيب إىل ز ففعل وروى أبو اسحاق الغزازي عن هشام بن دمحم وسيدي الشباب عبد املالك بن مروان ول
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بناء جدان الشيخ سيدي أمحد الفقيه فروع هذه الذرية اخلزرجية األنصارية أيف أصول و  شرعسن
 .ستطاعةملوكة واحدا  واحدا  على قدر اإل املقبورين ببلدهم

عبد بن أمحد الفقيه خلف ابنني ومها سيدي محو سيدي و  :دمحمأبن األول وهو سيد احلاج اإل
 .القادر

محد بوزيد الفقيه خلف عبد الرمحن وسيدي العريب وأمحد أبن احلاج ادمحم بن  :ذرية عبد القادر
 .عبد املالكو 

 .خلف الشيخ سيد احلاج دمحم البلبايل رمحه هللا :ذرية عبد الرمحن بن عبد القادر

خلف مثانية أبناء وهم الشيخ سيد عبد العزيز ودمحم عبد الكرمي ودمحم عبد  :ذرية الشيخ سيد احلاج
هو دمحم عبد الرمحان الكبري و   صاحل ودمحم عبد الرمحن الصغري وعبد هللا وولددمحمهللا ودمحم احلسن و

 .املهدي

سيدي خلف سيد البكري و  :بن الشيخ سيد احلاج رمحه هللا: ذرية الشيخ سيد عبد العزيز
 .سامل

خلف مخسة أبناء وهم عبد العزيز  :ذرية سيدي احلاج بن سيدي البكري بن دمحم عبد العزيز
 .الشيخيدي املربوك وسيدي البكري وسيدي دمحم و سو 

خلف عبد الرمحن وبنتني بني  :العزيز بن سيدي احلاج  بن سيدي البكري رمحه هللا ذرية عبد
 .تينالنو  غدغا أ

 .أربع بناتخلف ابنه احلاج و  :ذرية سيدي املربوك بن سيدي احلاج رمحه هللا

                                                                                                                                                                                

وقال أبو وهو األكثر  20 – 29وقيل إحدى ومخسني وقيل اثنني ومخسني  22أن تويف يف غزة القسطنطينية سنة مخسني 
يف مجاعة من  22زرعة الدمشقي عن دحنيم عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال أغزا معاوية ابنه يزيد سنة مخس ومخسني 

، نيتقييد شجرة نسب البلبال: شاري الطيبانظر . هلها على ابهباأالعصابة يف الرب  والبحر حىت أجاز القسطنطينية وقاتلوا 
  .                          ائر، اجلز درارأ ،خزانة كوسام
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خلف ثالثة أبناء وبنت هم عبد القادر ودمحم  :ذرية سيدي البكري بن سيدي احلاج رمحه هللا
 .جةاحلاوالبكري و 

 .أربع بناتخلف الشيخ مل يرتك شيئا و  :ذرية دمحم بن سيدي احلاج رمحه هللا

خلف احلاج اعمر واحلاج عبد الرمحن  :ذرية احلسن بن الشيخ سيدي احلاج البلبايل رمحه هللا
 .عبد هللاواحلاج ملني و 

زهرة املعروفة ة الاللخلف اخلادم و  :ذرية احلاج اعمر بن احلسن بن الشيخ سيدي احلاج رمحه هللا
 .لة الشيخة أما احلاج عبد الرمحن مل يرتك شيئا  الباللة عمرية و 

بناء وهم عبد القادر أخلف مخسة  :ذرية احلاج ملني بن احلسن بن الشيخ سيدي احلاج رمحه هللا
 .دمحماحلاج و سيديواحلسن ودمحم العريب و 

 .اخلادممرمي و اج دمحم و خلف احل :ذرية عبد اقادر بن احلاج ملني بن احلسن رمحه هللا

 .بنتنيو  خلف احلاج دمحم واحلاج سامل  :ذرية احلسن بن احلاج ملني بن احلسن رمحه هللا

 .احلاج الكبري وستة بناتخلف احلاج بوفلجة و : ذرية احلاج دمحم بن عبد القادر بن احلاج ملني

 .خلف بنت :ذرية احلاج العريب بن احلاج ملني رمحه هللا

خلف احلاج الربكة وعبد القادر وثالث بنات وهن  :احلاج ملني بن احلسن رمحه هللاذرية دمحم بن 
 .الزهرةاطمة و فاللة عائشة و 

 .مخس بناتخلف احلاج دمحم ويوسف و  :ذرية احلاج الربكة

خلف أربع ذكور  :ذرية احلاج عبد احلق بن سيد احلاج دمحم بن عبد الرمحن البلبايل رمحه هللا
 .ب حقيةأاللة و  دمحم واحلاج أمبارك وسيد املبخوت وسيد علي واللة صفية وبنتني وهم احلاج 

الغموض  شوب هاملنطقة ال يزال ي بالية القاطنة بقصر برينكان إىلاألسرة البلعن قدوم أما  
إال أن الشيء املؤكد أن السيد أدمحم بن  ،واثئق تتضمن معلومات اثبتة هبذا الشأن ةلعدم توفر أي  

كان ف ،هـ9912بقصر برينكان سنة  جودا  اسم البلبايل والد سيدي أمبارك كان مو سيدي أيب الق
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م رسو املدون يف كثري من واثئق و  ه  من أعيان القصر وذوي الوجاهة واملنزلة فيه ويؤكد ذلك خط
 .1املذكور مالك اخلاصة به من األراضي والداير والبساتني يف القصراألاألهايل إضافة إىل واثئق 

ره خلف ولدين هو بدو يسمى عبد هللا و  ف ولدا  ى موسى خل  يدي أدمحم أخ يسمكان لسو  
مل يظهر مبارك و أاألول منهما ولدا  يسمى قد خلف أحدمها يسمى دمحم واآلخر يسمى عبد العزيز و 

 سيدي املسعود: همدمحم املشار إليه فقد خلف مخسا  من األبناء و أما سيدي له عقب بعد أ
اخلمس فيما مل خيلف هؤالء اإلخوة و ؛  مباركأسيدي و سيدي دمحم و  سيدي أمحدو  سيدي حبمو 

جنب ولدا أمساه فقد أ: سيدي حبمف ،سيدي أمباركسوى شخصني فقط ومها سيدي حبم، و  يظهر
لك يف ذو ( بتقجمت)ن اجلنان املعروف هلم مبارك نصيبه مأشرتى منه عمه سيدي إقد أمحد و 

مبارك فقد اأما سيدي  ، يظهر له عقب بعد ذلكأواخر رجب من عام مائتني وألف هجرية ومل
سن تزوج من السيدة اللة خدجية بنت سيدي دمحم الصاحل بن سيدي عبد الواحد بن سيدي احل

سيدي و  سيدي عبد القادرو  سيدي بدر الدينو  سيدي املختار: وهم ذكورخلف منها سبع أبناء و 
 .2سيدي املأمونو  سيدي أدمحمو  عبد الوهاب

أما سيدي  ،مبارك الفقيهأمها سيدي املدين وسيدي ختار فقد أجنب ولدين و أما سيدي امل 
دمحم عراين أحفيدة سيدي  املأمون فقد تزوج ابلسيدة اللة احلاجة بنت سيدي املكي بن عبد الكرمي

سيدي دمحم و  سيدي دمحم العريبو  مباركأسيدي و  دمحمأسيدي  :همالرأس وخلف سبعا من األبناء و 
بع اإلخوة السمل يعقب من هؤالء و ، سيدي دمحم الصاحلو  سيدي أمحدو  بد العزيزسيدي عو  الطاهر

قلة أغلب ذريتها تقيم بقصر برينكان و سيـدي دمحم العـريب فدمحم و أسوى الثالث األوائل أما سيدي 
ة بعضهم انتقل خلف هناك ذريقد توىل القضاء مبدينة تيميمون و أما السيد أمبارك ف، قليلة أبدرار

 .3له فرع مقيم بقصر برينكان أيضا  مبحله و  مقيما   البعض األخر ال يزالينة أدرار و إىل مد

هو لتقي يف العامل الفقيه املأمون و كلها ت  ندرك أبن األسرة البلبالية القائمة حاليا   من هناو  
 .ءالبقامل يكتب هلا الدوام و ترتبط ابألسرة إال أهنا اندثرت و ميثل فرعا  واحدا  من فروع كثرية 

                                                           
1
 .01، صالسابق، املرجع الشجرة املرجانية ،محد بن حسان عراين الراسأ 
2
 .02، صنفسه 

 .02، ص نفسه 3
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 .العلمية لألسرة  البلبالية بتوات املراكزنشأة : املبحث الثاين

-ملوكة مركز)املتمثلة يفالبلبالية األربعة املدروسة و  راكزأتسيس املقبل احلديث عن نشأة و 
فكان لزاما  علي أن أعرج ولو بلمحة اترخيية وجيزة عن ( برينكان كزر م-بين اتمر كزر م-كوسام  مركز

بين اتمر ملوكة وكوسام و  مركزاملتمثلة يف بالية و بلمراكز الضم جمموع ثالث ي ذيال 1عرش تيمي
إىل  ة هلاالثالث اليت ظلت اتبع راكزاإلدارية هلذه املمي كانت متثل الوحدة اجلغرافية و ابعتبار أن تي

 .يومنا هذا

  ن اسبعحدودها متوات كما يقال هلا تسعة عماالت وقصورها متتالية و  :املوقع اجلغرايف لتيمي
االت عمالة تيمي اليت متثل أهم عماالهتا وأغناها واليت تقع من بني هذه العمو  2إىل تيلولني الشرفة

 ،3يف األصل كانت تسمى تيمي ابسم توات مث اتسع هذا االسم ليشمل مناطق عديدةبوسطها و 
 .دةمن اجلنوب بو و  من الشمال اسبعو  4من الغرب فنوغيلوله حدوده الشرقية مع متنطيط و 

معرجني على أمهيته األجانب لعدد من املؤرخني احملليني و متت دراسة وضعية لعمالة تيمي و  
 : من بني املؤرخني احملليني الذين وصفوا عمالة تيمي همو  القضائيةقتصادية و اإلالسياسية و 

 يكتسيها يتقول يف معرض حديثه عن األمهية الالشيخ موالي طاهر اإلدريسي الذي ي
وقرب متنطيط قصور تيمي وهبا أخالط من الناس الشرفاء "...: كتابه نسيم النفحاتمي يفعرش تي

رب ألن القيادة العظيمة  احلم و جمتمع السلواملربطني والعرب، وكانت يف القدمي حمل العقد والربط و 
من وكان التنافس بني تيمي وعني صاحل وتيميمون، وهبا كثري من األولياء الصاحلني و  كانت هبا

 .5"...الويل الصاحل سيدي دمحم الونقايلصاحل سيدي موالي سليمان بن علي و هم الويل الأبرز 

                                                           
 .اجلبهة: تيمي تعين ابللغة العربية 1
 .91الورقة  اجلزائر، ،درارأ، ن قصور جتارة صناعة، خزانة كوسامعالمات على توات سكا: املؤلف جمهول  2
 .21ص  ،السابق صدرامل، 9ج الرحلة العلية، ،دمحم ابي بلعامل 3
قصر ا تقع جنوب متنطيط وغرب بوفادي يف منخفض واسع مبحافات واد مسعود ومن أهم  97تسفاوت فهي تضم  :فنوغيل 4

علوشية وبه زاوية قصورها تسفاوت من الناحية الشمالية وقصر منصور من الناحية اجلنوبية وقصر عباين يف املعروف بقصر ال
العمالة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى وقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود : نور الدين عبدهللا: نظرأسيدي يوسف، 

 .991ة النهضة املصرية، القاهرة، ص تب، مكالواقع
 .929 الورقة، السابقاملخطوط  ،م النفحاتينس ،دريسيأمحد الطاهر اإل 5
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نة ية لتوات بصفة عامة سكانكما وردتنا بعض املعلومات املتعلقة ابإلحصائيات الس   
يع قصورها اليت وصل قد ذكرت عمالة تيمي ومجقسمت كل عمالة على حدى و و  ،م9121

نقال، أوالد عروسة، أوالد اوشن، أو أوالد عيسى، أوالد : على التوايلهم و  ا  قصر  ثالثني عددها إىل
محد، ملوكة، اتريدالت، أوالد ابراهيم، ميمون، واينة، بوزان،  أأوقدمي أوالد علي، بربع، أوالد  أدرار،

كوسام، بين اتمر، املنصورية، أوالد بوحفص، زاوية سيدي البكري، تسفاوت، تينالن، مهدية، 
وقد  مراقنألشومارة، قصيبة سيدي سعيد ن عومر، بن دراعو، خبال، زاوية العفر، ازاوية الشيخ ب

 .1نسمة0991م إىل حوايل 9121وصل جمموع سكان عمالة تيمي لسنة 

ي بلعامل أن اليت وردت يف كتاب العامل الشيخ دمحم ابراسات احلديثة و ما عن بعض الد  أ 
بقوله أهنا موقعها  غناها بتوات عموما  حمدد ا  أتيمي جيمع واحاهتا وقصورها مثلت أهم منطقة و 

يف األصل كانت تيمي هي توات مث اتسع امسها ليشمل املناطق اجملاورة كما تتوسط توات األصلية و 
اقيها الطويلة جدا  مئات اليت ستخرج بواسطة الفقارة ابلغة سو رتوازية الغزيرة و هبا املياه األتوفرت 
التبغ وبعض أنواع الذرة و  القمح والشعري: يت أشهرت هبا منطقة تيميوعات الأما عن املزر  ،األمتار

  .العنب وغريهاوالرمان و 

فيهم عدد  و  عامل أهنم كانوا خليط من العرب والرببرلبدمحم أما عن سكان تيمي ذكر الشيخ  
بن علي بقصر  كبري من األسر الشريفة من العلويني أمثال ساللة الويل الصاحل موالي سليمان

السكانية املختلطة به من كما حدد لنا موالي الطاهر اإلدريسي الفئات ،غريهمالد اوشن و أو 
يت كان يكتسيها فكان حمل العقد والربط وجمتمع على األمهية الكبرية الشرفاء ومرابطني وعرب، و 

ها بلغ وحية اليترج إىل األمهية الر  ع  و  ،القيادة العظيمة كانت بعرش تيمي احلرب ابعتبار أنالسلم و 
  .2بكثرة أولياء هللا الصاحلني

أثناء حديثه عن ووصف سيدي دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي عمالة تيمي  
متنطيط وسطها بودة وتيمي و أيف القرن احلادي عشر مئتان قصر  عدد قصورهاو "...:توات فقال

                                                           
 .7الورقة  ، اجلزائر،درارأ، ، خزانة كوسامعالمات على توات سكان قصور جتارة صناعة :هولجم خطوطمؤلف امل 1
 .21، صصدر السابقامل ،9ج ،الرحلة العلية ،دمحم ابي بلعامل 2
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صور الثالثة من لدن تقررت فهذه القصور قاعدة توات مل يزل سكن قضاة اجلماعة أبحد هذه الق
 .1"ذكاءرؤساء هذه الواسطة أهل سياسية وقوة جأش و  األحكام الشرعية إىل هلم جرا ،

هذه التعريفات اخلاصة ببعض املؤرخني احملليني أما عن املؤرخني الغربيني فقد متثلت يف أهم  
قع على بعد الذي حدد أن تيمي ت A.G.P.Martin ألفرد جون بول مارتنالرحالة الفرنسي 

على "... :جاء يف معرض حديثهو  ،قصرا  عشرين هنا تضم أيف حني و  بودةمسافة قليلة من مقاطعة 
طعة كبرية تضم عشرين قصرا  منها هي مقاجند تيمي و ... ة من مقاطعة تيمي بعد مسافة قليل

 .2...ساكنمخس مائة وعشرين دغاغ أ

إحصاء قصور توات عموما  واليت بينها الذي عمل على  :(watin)وااتن الضابط الفرنسي -(0
كوسام بوزان واينة، ميمون ملوكة زاوية ":هيقصرا  و  ربعة وعشرونأ قصور تيمي اليت مجعها يف

سيدي البكري بين اتمر، أقبور، أوالد بوحفص، قصيبة ابن ااب ، قصيبة أوالد أمحد، أوالد عيسى، 
ونقال، أوالد علي، أ، أوالد اوشن، تينالن، أوالد أوالد عروسة، اتريدالة، أوالد ابراهيم، اب عبدهللا

 .3دغاغأوقدمي بربع، أ

سكان النزعات حيث انقسم عة تيمي لدخول يف بعض الصراعات و تعرض سكان مقاطو  
 .4فرقة سفيانعموما  إىل فريقني، فرقة حيمد و  توات

وكل فئة  غحيمد اليت كان مقرها بقصر أدغا كان سكان مقاطعة تيمي ينتمون إىل معسكر  
سفيان حتالفت مع  بينما فئةالطوارق و فئة حيمد حتالفت مع عرب ذوي منيع و  ،اختذت حليفا  هلا

                                                           
 .29ص  ،السابق، املخطوط سالمار املغرب بعد اإلبذرة األقالم يف أخ: الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي دمحم بن عبد 1

2
Martin (AGP): quatre siècles D'hitoire,marocamnes au sehara de 1504 a 1902 au maroc de 

1894a 1912 p: 80.   
3
Watin leuis. (officier interprété): origines peuples toute par les romans. Populaires dans le 

pays géographique sociéty bulletin، l'Algérie et l'Afrique du Nord l'année 10,1905m، 

triple-seconde p p : 218-220.  
  .992:نظر الصفحة رقمأ 4
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كل فئة تغريهم مرة على و  -حيمد وسفيان-والشعانبة وبقي الرببر يستعني الفئتان1نامنةغعرب ال
 .2ضدها فهم بني الكل

ظلت صر عاصمة لتيمي اليت ختذ هذا القأكربها لذا ا  أهم قصور تيمي و  غدغا أثل قصر وم   
عندما قسمت اإلدارة  (مـ9112/هـ9121) دغاغ إىل غاية سنةأاتبعة إداراي  إىل قائد قصر 

اهيم تيمي التحتانية مبعىن السفلى وعاصمتها قصر أوالد ابر : الفرنسية عرش تيمي إىل قسمني مها
ضم مة هلا وهي األخرى تدغاغ عاصأاليت اختذت قصر وتيمي الفوقانية و  ،قصرا   إثىن عشر  تضمو 

ورد هذا التقسيم يف خمطوط و ، 3دغاغأالقيادة الكربى ظلت موجودة بقصر إال أن  ،قصرا   إثىن عشر
اليت   بتدأت العمارةإ هـ9179بن عبد احلق أنه يف سنة ذرة األقالم حيث ذكر سيدي عبد الكرمي 

 .4تيمي السفالنية كانت بني تيمي الفوقانية و 

أصبحت و  5درارأت اإلدارة الفرنسية تسمية تيمي الفوقانية ببلدية م غري 9120يف سنة و  
صالت فهي متثل عاصمة تيمي بل وكل توات اليت تقع على الطريق الرئيسي الذي يتحكم يف املوا

فقد اختذهتا فرنسا كمركز عسكري مهزة وصل لربط مشال إفريقيا جبنوهبا هلذا نقطة إسرتاتيجية هامة و 
 .6هتا االستعماريةاإداري لتنفيذ خمططو 

                                                           
1
عثران على وثيقة أو رسالة من املوىل احلسن املغريب ينوه إبستقامة قبيلة الغنامنة القاطنة بواد الساورة جنوب بشار وحيثها على  

واحات التخوم وحدود املغرب : خالد  بن الصغري: نظرأالوثيقة  لدراسة. مواصلة عملها بتأمني الطريق ومحاية عابري السبيل
دمحم القبلي، منشورات املعهد امللكي للبحث يف اتريخ : حلسن حافظي علوي، تصدير: ، مراجعة(9121-9122)الشرقية 

 .       922، ص0291املغرب،  املغرب، الرابط،
 .97 الورقة نفسه،املخطوط  ،دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي 2
 ،م02-هـ91م إىل النصف الثاين من القرن 91-هـ90دراسة اجتماعيات وثقافية من القرن قصر أدغاغ  :حليمة سليماين 3

فصاف، كلية العلوم اإلنسانية عبد الكرمي بوص :جتماعي والثقايف املغاريب عرب العصور، إشرافماجيسرت يف اتريخ اإلمذكرة 
 .71ص ، 0292-0292 ،درارأجتماعية، جامعة واإل

 .21 املخطوط نفسه، الورقة ،سالمار املغرب بعد اإلبخمطوط ذرة األقالم يف أخ ،دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي  4
 .21ص  ،السابق املصدر، 9الرحلة العلية، ج ،دمحم ابي بلعامل 5
وت املبنية من جذوع األشجار درار أول اسم أطلق على هذا املوقع من الصحراء كلمة أزقور ومعناها ابلشلحة البيأكلمة  6

رف معه هذه البيوت اليت كانت تسمى بلد ازقور جوألن سكاهنا كانوا يبنون بيوهتم من جذوع األشجار ومحل واد قري و 
فأصلحوها مرة أخرى وأطلقوا عليها اسم يوصالح لكن الواد جرفها مرة أخرى فاتفق سكان البلدة على بناء بلدهم فوق 

دغاغ أدغاغي بكلمة أغي وبقيت تسمى هبذا االسم إىل أن اختلط بسكاهنا الوفود العربية واختصر كلمة دغاأاحلجارة ومسوها 
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ثرى نتائج التقسيم اإلداري الذي إدرار أم مت أتسيس بلدية 9121أوت  02بتاريخ و  
م 9120، وبعد استقالل اجلزائر سنة 21/122 :أعلنت عنه اإلدارة الفرنسية تبعا  للمرسوم رقم

درار مقرا  أ اعتربت بلدية اإلعالن عن تيمي والية أدرار و مت 9171مبوجب التقسيم اإلداري لسنة و 
الن، واينة ميمون، ملوكة، تن: بلدايهتا على القصور اآلتيةدرار و أعلى دائرة والية الل تشمو  1هلا

محد، أوالد أالد علي، أوالد و أ ،وشنأونقال، أوالد أدغاغ أوالد أوقدمي، ، أكوسام، بربع بوزان،
والد عروسة، اب عبدهللا، زاوية إبراهيم، بين اتمر، املنصورية، أوالد بوحفص، مهدية، أوالد عيسى، أ

 .2قصرا   ربعة وعشرونأجمموعة قصورها درار، مراقن، و أي البكري، مدينة سيد

 :ملوكة مركز :أوال

 :اجلغرايفاملوقع الفلكي و  -(أ

جغرافيا  فهو  أما، غراب   2.09مشاال  و °07.21يقع قصر ملوكة فلكيا  بني خطي عرض  
حيده من الغرب بلدية فنوغيل و  درار شرقا  أغراب  وقصور بربع و ودة بـدرار بني بلديـة أة يقع غرب مدينـ

والد أشمال أراضي فالحية اتبعة لبلدية من الدرار و أنوب قصر بوزان ومن الشرق بلدية من اجلو 
 .محد تيميأ

ها يف يبلغ العدد اإلمجايل لسكانـ لبلدية تيمي، التابعة إداراي   املراكزملوكة واحد من  مركزو  
نظرا  للتمدد العمراين أصبحت ملوكة و  ،نسمة 172حوايل  0221ة لسنة خري ائيات األاإلحص

 .3كيلو مرتمخسةكيلو مرت بعد ما كانت يف العهد الفرنسي تبعد بـ   إثنانتبعد حوايل 

توفر على املياه الصاحلة يتواجد قصر ملوكة مبوقع اسرتاتيجي مهم حيث بين مبوضع ي 
متت وجودة قبل دخول البلبايل إليها و اليت كانت م ةر ريق الفقااليت جلبت إليه عن طللشرب و 

                                                                                                                                                                                

م ابدلو كلمة 9190م وابلضبط سنة 9122ن هذه املنطقة سنة يو حتل الفرنسإسم األدغاغي إىل أن وبقت تسمى هبذا اإل
درار ألن الربيد  أدغاغ التواتية بكلمة أفأبدلوا  ،دغاغأ ادغاغ أبدرار ألهنا كانت يف صحراء مايل قرب شنقيط بلد تسمى كذلك

، أدغاغ، قيد خطي كتب وجد أبحد سجالتهت: سليماين بن الربكة: أنظر. دغاغ شنقيطيةأدغاغ التواتية و أكان خيتلف بني 
 .أدرار، اجلزائر

 .71،  ص السابق رجعامل ،حليمة سليماين 1
 .29ص  ،صدر السابق، امل9، جالرحلة العلية ،دمحم ابي بلعامل 2
 .0221وثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية أوالد إبراهيم تيمي، اإلحصاء األخري عام  3
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التماسا  لربكة السيد "...اإلشارة إىل وجودها يف الوثيقة املتعلقة بشراء أرض ملوكة فجاء نصها 
 .1..."املذكور مع ما احتوت عليه من الفقاقري القدمية

 2رض أمر خادمه عبد املؤمنكما ورد أنه مباشرة بعد شراء الشيخ بلقاسم البلبايل هذه األ 
 .تشيد قصبته املشهورةكة و ه خبدمة فقاقري قصر ملو توعالما

أصل كلمة ملوكة هو من كلمة اململوكة، أطلق هذا االسم على هذا القصر : أصل التسمية -(ب
، فعندها 4فرفورعشرون بقيمة  3بعد شرائهم قطعة أرض خالية بيضاء على سيدة تدعى اللة حدية

مث  ،رض نقدا  بتوات كلهايف شراء األ ألرض ابألرض اململوكة ألهنا كانت السباقةعرفت هذه ا
أسسوا هبا زاويتهم ملوكة مللكيتهم هذا املكان سنة حتول هذا االسم إىل أرض ملوكة و  بعدها

 .5ه9292

 :ملوكة مركزأتسيس  -(ج

قليم إاري القادم من بن أيب زيد األنص الفقيهأمحد ملوكة إىل أسرة العامل  مركزس يعود أتسي 
، دغاغأبقصر  وافاستقر كانت هلم انتقاالت عديدة، وات و  تمسة إىلنائه اخلحل أبسلجماسـة، فارتـ

ره أرض خالية تقع بني قصر كان سيد احلاج بلقاسم يزور سيد امليموين بقصر ميمون فلفت نظو 
ا هلا من غاان سنة دا  قدمو مل يكن سكنها سوى عبيبربع وقصر ميمون، وجدها صاحلة للعمار و 

مؤسس هو محد بن نصر هللا و أهم احلاج دمحم بن دغاغ و أأعيان قصر فعندها طلب من  ،هـ112
الشيخ سيد عبد هللا بن أيب اخلري لشيخ سيدي دمحم بن عبد الرمحان و االقصبة السفالنية أبدغاغ، و 

يد دمحم البكري موا هذه األرض بعشرين مثقاال  على يد القاضي سو رض املعنية، فقشراء األ

                                                           
 .، اجلزائردرارأوثيقة شراء أرض ملوكة، خزانة ملوكة،  1
 .وهو خادم العائلة البلبالية جاء معهم من تبلبالة 2
مبا أهنا معروفة ابسم اللة اخلاصة بعملية الشراء و  املخطوطة وال يف الواثئق هذه املرأة مل يرد نسبها أبدا  يف الكتب: اللة حدية  3

 .حدية ميكن أن يرجع نسبها إىل شرفاء توات
ختالف حيث جند يف الكثري من املخطوطات والواثئق املتعلقة أبرض ملوكة أن أبناء أيب زيد األنصاري اشرتوا وهنا يظهر اإل 4

وجاء يف تقيد خبزانة موالي سليمان بن دعى السيدة اللة حدية والبعض يسميها اللة حورية مرأة تإهذه األرض اجلرداء على 
 .هـ9292علي أن ملوكة كانت يف السابق ملكا  ملوالتنا حورية مث بعدها متلكها احلاج بلقاسم وإخواهنم من تبلبالة عام 

 .، اجلزائر، أدرار، خزانة كوساموثيقة نسب البلبالني قيد خطيت: طيبلشاري  ا  5
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دغاغ أمل يبقى له يف قصر ربعني مثقاال  و أدغاغ خبمسة و أل ما ميلكه بقصر التمنطيطي بعدما ابع ك
يف و ، للقضاء بتيمي إال املشار املعروف ابملشار القاضي الشيخ سيد عبد العزيز الذي جعله جملسا  

عند ني مبلوكة و وية البلبالروفة بزااملعاحلاج بلقاسم زاويته املشهورة و  هـ أسس سيد9211سنة 
على الزاوية دورا  زاوية العلم حبس حضرها مجع غفري من أعيان تيمي وما جاورها و  تدشينها

قد أشهد على هذا احلبس بعض من أعيان منطقة وبساتني إلطعام الطلبة وعابري السبيل و 
 .1تيمي

هأرض البيضاء اجلرداء جاء يف نص الوثيقة عقد شراء أحفاد أيب زيد األنصاري البلبايل لو  
يعرف  ... "ـ:ه9902على يد القاضي دمحم البكري بن عبد الكرمي يف أوائل مجاد الثانية سنة 

د احلاج دمحم بن أمحد نصر هللا والشيخ دمحم عبد شهوده أعيان مجاعة تيمي األخص منهم السي
دى العالمة السيد احلاج دمحم أهنما تدافعوا اجمللس احلكم ل...الشيخ عبد هللا بن أيب اخلريالرمحان و 

البكري يف جامع السيد عبد الكرمي مع أوالد السيد أمحد ابن أيب زيد البلبايل بل أحفاده يف 
األرض البيضاء املقومة عليهم إبذن السيد احلاج دمحم بن عبد الكرمي حمكم بينهم أن يدفع أوالد 

اجلميع للصياغني ببالد متنطيط يقوموا  فقدم...السيد أمحد املذكورين القدمية لهأعيان املذكورين
 .2"...مثقاال  فدفعوها كاملة 02فرفور به قيمة  02السكة ذلك الوقت فقوموها وهي 

بتت عند قاضي العدل سيدي احلاج دمحم بن عبد الكرمي خبصوص حتيلنا وثيقة أخرى ث  و  
السيد الفقيه سيدي أيب القاسم أهدوا امللوكية أن أهل بوزان تربعوا و  األرض اليت بنيت عليها الزاوية

 اليتهم من جهة الشمال أي فوق قصرهم و بن أمحد ابن أيب زيد البلبايل أرضا  بيضاء اليت تلي بالد
هل ميمون وجاء يف ألعرض مبعىن اجلنوب إىل حدود أرض يف اتصل حدودها إىل أرض أهل بربع و 

ن أهل د هللا تعلى أالكرمي سد   ملا ثبت لدى قاضي العدل سيد احلاج دمحم بن عبد: "...نصها 
تصدقوا على املكرم السيد الفقيه سيدي أيب القاسم بن أمحد ابن أيب زيد وا و وهبـوا و بوزان تربعـ

مربوكة إىل حدود أرض أهل بربع  املسمات...هياألرض البيضاء اليت فوق قصرهم و البلبايل جبميع 
 .3..."يف العرض إىل حدود أهل ميمونو 

                                                           
 .درار، اجلزائرأ تقيد خطي حبزانة بن الوليد بقصر ابعبد هللا،: الوليد بن الوليد 1
  .، اجلزائردرارأ ،رض ملوكة، خبزانة ملوكةأوثيقة الشراء  2
 .، اجلزائردرارأزانة ملوكة، خبملوكة  ،وثيقة حول أتسيس 3
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يد تصدقوا هبذه األرض اجلرداء إىل الس  ن أهل بوزان أهدوا و نص الوثيقة أما فهمنا من و  
يب زيد البلبايل ومل يبيعوهنا إليه وذلك لوجه هللا العظيم وثوابه أم بن أمحد بن الفقيه سيدي أيب القاس

لربكة السيد "...:لهدليل ذلك ما جاء يف نص هذه الوثيقة أثناء قو اجلزيل والدار اآلخرة و 
يف حني جند يف بعض الواثئق ؛  1"الدار اآلخرةلك لوجه هللا العظيم وثوابه اجلزيل و ذو ...املذكور

األخرى أن هذه األرض عرضها القاضي على قومني عارفني مث قومت هذه األرض بقيمة عشرون 
 .مثقاال  فدفع مثنها على أكمل وجه

الغنية أن أاب القاسم البلبايل عتمادا  منه على انزلة يف إشار الدكتور بعثمان عبد الرمحان أو  
أكد أهنم عند دخوهلم ملوكة وجدوها آهلة أبانس آخرين فاشرتوا منهم األرض حىت خلصت البالد 

مأهولة قبل ذلك ودة و ل أهنا كانت مـوجة بائلة البلبالية مل تؤسس ملوكـهلم وهذا إقرار منهم إىل الع
 .2بسنني

أن األرض اليت دخل إليها سيس زاوية ملوكة واثئق ختص أتيف حني أننا وجدان يف ثالثة  
األرض املذكورة أرضا  بيضاء و : "...كانت أرضا  جرداء ال عمار فيها وجاء يف نص الوثيقةني  البلبال

رد يف نص الوثيقة أن هبذه األرض اجلرداء و و . 3..."ال عمارة فيها وال شيء من العمار فيها
سكان قبل دخول  ذا إقرار منه أن البالد كان هباهالفقاقري القدمية و  احتوت على جمموعة من

إبشارته إىل الفقاقري القدمية اليت توحي أن البالد مل تكن مأهولة أبانس آخرين يف البلبايل إليها و
 .ذلك الوقت

تفيد أن السيد  غدغا أزانة موالي سليمان بن علي بقصر كما عثران على وثيقة أخرى خب 
اه على أرض خالية بني قصر بربع وقصر ميمون امليموين وقعة عين احلاج بلقاسم عند زايرته لسيد

مل يكن يسكنها سوى عبيدا  قدموا من غاان ووجدها صاحلة للعمار وأكد على أهنا كانت خالية و 
سيد احلاج بلقاسم يزور سيد امليموين نظرا  إىل "... هـ حيث جاء يف نص الوثيقة أن 112سنة 

مل يكن يسكنها سوى صر بربع وقصر ميمون ووجدها صاحلة للعمار و اخلالية اليت هي بني ق األرض
                                                           

 .، اجلزائردرارأخزانة ملوكة، ، نفس وثيقة التأسيس 1
دمحم بن معمر، رسالة دكتوراه يف اتريخ : ، إشراف91-97القضاء يف منطقة توات خالل القرنني  :ثمان عبد الرمحانبع 2

 .922م، ص 0292/0292وحضارة إسالمية، جامعة وهران، 
 .، اجلزائردرارأوثيقة عقد شراء أحفاد أيب زيد البلبايل لهأرض البيضاء خزانة ملوكة،  3
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هذا إقرار من منهم أن األرض اليت بنيت عليها الزاوية و  1..."هـ112عبيد قدموا من غاان عام 
 .البلبالية كانت خالية يف حني أن البالد كان هبا بعض العبيد فقط

 :ملوكةمركز عمران  -(د

حراوية يتماشى مع البيئة الصملا  أثراي  بطابعه هندسي الذي ية عموما  معامثلت قصور توات 
الطبيعية املتمثلة يف ريهم املساير لظروفهم املعيشية و كذا وتوافق مع منط تفكاملعروفة مبناخها احلار و 

أن يف بناء قصوره وخاصة و  ا  املواد األولية اليت تساعد يف بنائه،كما أن للهاجس األمين دورا  كبري 
حتالل م خضوعها ألي سلطة مركزية قبل اإللعد اشت فرتات طويلة غري مستقرة سياسيا  املنطقة ع

 .الدفاع على قصورهم فصمموا أبراج دفاعية للقصرالفرنسي جعلهم يفكرون يف محاية و 

ثل قصر ملوكة واحد من القصور التواتية حمصنة أببراجها األربعة هبا بيوت سكنية متالمحة م   
 كمتقاربة حييط هبا سور مسييف الغالب تكون من أسرة واحدة و  جمموعة بشريةفيما بينها تسكنها 

 ممرات ملتوية يف الغالب تكون مغطات لتؤمن الرطوبة يف فصل الصيفبه أزقة ضيقة و مرتفع و 
نية هذه املنازل من مواد حملية مكونة من الطني احلمراء ب  على تدفئة اجلو يف فصل الشتاء و تعمل و 

صامدا  من األسفل ل وال تكلف، تبين على أساس قوي و ابملنطقة فهي سهلة احلصو  الرمال لتوفرها
هذا ما جعل جدراهنا تبقى لقرون طويلة رغم الظروف املناخية الصعبة من الرايح األعلى و إىل 

 .القوية وأمطار فجائية أحياان  

كل ئيسيني و بع أبراج يقسمه شارعني ر له أر  ما مييز شكل قصر ملوكة أنه مستطيل الشكلو  
هو املدخل الرئيسي وله مدخل واحد و  ،منزال   أربعة عشر موعات سكنية به حوايلشارع به جم

من العرض يتكون من  رتم9.22و  رتم9.12للقصر حيث يبلغ ابب هذا املدخل من الطول 
الة يقال أن هذا الباب هو نفسه الباب الذي كان موجودا  ابلقصبة بتبلبجذع خنلة و  عشر   أحد  
 .2وضع بقصر ملوكةبه أجداد األسرة من هناك و جل

ك قصد التصدي للهجمات اخلارجية سور مسي حييط مبىن القصر خارجيا  أما عن أسوار   
رف بعض القبائل اجملاورة أن املنطقة كانت معرضة لكذا هجمات من حني آلخر من طوخاصة و 

                                                           
 .اجلزائر ،درارأدغاغ، أخبزانة موالي سليمان بن علي،  وثيقة سكان قصر ملوكة 1
 .91، ص رجع السابقامل ،نبذة خمتصرة عن تبلبالة ،عبد هللا محادى اإلدريسي 2
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من اخلارج فبين سور قصر ملوكة من هلذا فقد لعبت األسوار دورا  هاما  يف محاية القصر ، و غريهاو 
يوجد ؛  سور فقد بين ابلطوب املشكل ابليدقاعدة أساسها حجارة الغري منتظمة أما ابقي ال

ة ال أبس هبا وكان لهأبراج الربجان مازاال يف حالو  راج يف أركانه برجان منها اندثرابلقصر أربعة أب
 .1ستطيلة الشكلفتحات م أربعبه و  الدفاع عن قصردورا  يف احلماية و 

ني لبناء القصور التواتية عامة وقصر كما هو معروف هناك مادتني أساسيتني معروفت: مواد البناء
 .مشتقاتهملوكة خاصة ومها مادة الطني ومشتقاهتا ومادة اخلشب و 

ر غري متماسك تتألف من الصلصال ومشتقاته بنسبة كبرية من املاء هو عبارة عن صخ: الطني -9
 .األمحرواع كثرية من املعادن ويتغري لونه من األسود واألبيض واألصفر و وي على أنحيتو 

وف جل بناء السقأراوية من حيث يستعمل خشب النخيل بكثرة يف الواحات الصح: اخلشب -0
ستخدم لبناء األبواب املوكة، ف هذا ما نالحظه يف قصرو  و الدعائم لتوفر أشجار النخيل

 .حىت يف األعمدةلعليا و والسالمل والسقوف وتثبيت النوافذ ا

حتت ترتك هي األخرى وهي أغصان النخيل بعد قطعها و " اجلريد"يستخرج من النخلة  
" الكرانف"يستخرجكذلك وت واألزقة و تستعمل لتسقيف البيحرارة الشمس لتزيدها صالبة و 

ع التنب لتفريشه فوق السقوف مع خلطه ابأللياف اليت تنمو بني جذع النخيل ويوض ى حمليا ،املسم  
 .2املمزوج ابلطني ليقوي سقف املبىن

مث يغطس يف املاء املاحل فبعد قطعه يرتك لينشف و  نخيلمبىن القصر من جذوع ال   3قفس  و  
وثالثة خلارجي خندق يبلغ مرت من العمق قصد تقويته ويلقى به يف أعلى البناء كما حييط ابلسور ا

ن القصر قد أمسامهة يف حماربة األعداء وخاصة و أمتار من العرض وهذا لتعزيز اجلانب األمين ولل
 .حتصنهو  هجمات حتمت على سكانه تدعيمهتعرض لعدة 

                                                           
 .ملوكة لقصر شخصية معاينة 1
 .72، ص السابقاملرجع  ،يق انبت رحيةلع 2
د اخلشب احملكة النجارة أو الساذجة على ومن صنائع البناء عمل السقف أبن مت"...يقول ابن خلدون : خبصوص السقف 3

حائطي البيت، ومن فوقها األلواح والدسائر ويصب عليها الرتاب والكلس ويبلط املراكز حىت تداخل أجزائها وتلتحم ويعاىل 
 .112، ص 9100، اجمللد األول، بريوت كتاب العربابن خلدون،  : ، أنظر..."عليها الكلس كما عوىل على احلائط
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د حيث يوج" بتاقمني"اليت تسمى صر جهة خمصصة لرتبية احليواانت و كما يوجد داخل الق 
د لرب به غرفة مغطاة تودع هبا احليواانت يف فصل الشتاء خوفا  من ان و ن صغرياتاهبذا اإلسطبل ساحت

سوتر  موجود يف أغلب القصور التواتية وذكر الباحث هذا اإلسطبل و  احلرارة املفرطة يف الصيفو 
بله احلمري ابإلضافة إىل املعز قصر ملوكة يودع يف إسط أشار أبنف ((soutr karle كارل

 .1األغنامو 

ألن الدخان بدون سقف لتفادي تراكم البخار و  بقصر ملوكة فنجد أنه أما املطبخ اخلاص   
ساحة املطبخ اليت قل ما تستخدمها املرأة  إىل ، إضافة  كان ابحلطب فهو مكشوف متاما    الطهي

أما عن أرضية القصر فهي مفروشة ابلرمل  ،ململة ابلر  ايح احمل  بسبب هبوب الر  لتحضري طعامها 
يوجد خارج القصر ضرحيني األول و  ر ؛إعطاء نوع من الرطوبة داخل القصالصايف من أجل 

مستطيل تعلوه قبة ذات يدي بن عبد العزيز البلبايل والذي يبعد عن القصر ببضعة أمتار شكله لس
حيتوي هذا الضريح مقوس و مدخل صغري و اخلارج ثقوب مكثفة و يوجد بسطحها رأس مدبب و 

ثاين الذي يبين على شكل هرمي أما الضريح ال ،إلضافة إىل قرب سيدي عبد العزيزعلى عدة قبور اب
 .2نيفتحات فهو جيمع اإلخوة البلبالثالث به 

 : املسجد

من األركان األساسية املتواجدة بقصر ملوكة فكان املسجد حيتوي على مدخل من  املسجد
تتصف دعائمه به جمموعة من األقواس متوازية و  سم،12وعرضه  رتم9.71جهة اجلنوب طوله 

غطى سقفه ابجلريد والطني املابلتنب و ب الطيين اجلاف املمزوج و األانقة، بين مبادة الط  و ابلبساطة 
الف الذي خي" كرانف"بعض األعمدة اخلشبية من النخلة ويستعمل يف عملية التسقيف والتنب و 

أما ابلنسبة هلندسة املسجد  ،الرايحم من احلرارة والربودة و يقيهفيساعدهم يف عملية التسقيف و 
بدال  من الواسعة لكي حتمل الضيقة استعماهلم لهأقواس على جمموعة من األعمدة و  فهي تعتمد

                                                           
1
Suter(k): etude sur la population et l'habitat d' une region du sahara algerien le touat revue 

de gegraphe alpine n: 41 grenoble 1953. P: 459. 
2
 .ملوكة للقصر شخصية معاينة 
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موجودة يف ، اعيةمزخرفا  ابلزخرفة السب   م9111املسجد قبل ترميمه يف سنة  وكان االرتفاع، العلو
 .1مساجد الساحل اإلفريقي ليبقى هذا املسجد شاهدا  على نشر تعاليم الدين يف القطر التوايت

  .كوسام مركز: اثنياً 

ا أم ،07.1111خط عرض و  2.1111خطي طول سام فلكيا  بني يقع قصر كو  
كيلومرت حيده مشاال  بعض  7 ار يبعد عن مقر الوالية حبوايلدر أجغرافيا  فهو يقع مبنطقة تيمي 

ب بلدية غراب  قصر بوزان أما من جهة اجلنو اتبعة لبلدية أوالد أمحد تيمي و  األراضي الفالحية
إىل بلدية أوالد أمحد تيمي أدرار نظرا  للتمدد  يتبع القصر إداراي  و  ،قصر مهدية شرقا  فنوغيل و 

بلغ عدد سكاهنا يف كيلومرت فقط و   1مقر الوالية بـ  كوسام يبعد من العمراين أصبح قصر
 .2نسمة 021حوايل 0221اإلحصائيات األخرية لسنة 

 :أصل التسمية كوسام -(أ 

يسان كان حيمل اسم ت  ، و هـ211القصر كان موجودا  قبل سنة حسب الواثئق التارخيية هلذا  
وأسسوا به  3م دخل البلباليون هذا القصر بعد شراء جزء منه9122هـ املوافق لـ 9071ويف سنة 

 ،الشيخ سيدي أمحد احلبيب البلبايلنصب فيها الشيخ سيدي عبد هللا البلبايل بن مدرسة املعروفة و 

غم املساحة حديثا  ر قدميا  و من حيث التعداد السكاين يعترب قصر كوسام أقل القصور البلبالية و 
هـ سجل 9012قد عثران على جريدة خاصة بقصر كوسام تعود إىل سنة و  ،الكبرية اليت حيتويها

الصبيان عدد ر و امرأة حرائــــ 90د نـسائهم عدرجل و  02ا األحرار الذي وصل إىل فيها عدد رجاهل
ع يتوفر على املياه الصاحلة يف موضتواجد هذا القصر ، كما صبيات 99عدد اإلانث أحرار  و  92

اثنان فقاقري أربعة تستعمل و  ستةدها إىل للشرب الذي تصله عن طريق حفر الفقاقري اليت وصل عد

                                                           
 :ح على املوقعمتا ، 99:10ساعة  ،00/20/0291اتريخ املشاهدة  ،0292ة يجويل 1: قناة الشروق يوم :نشرة األخبار 1
 .www.Echorouk.com 
 . 0221وثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية أوالد إبراهيم تيمي، اإلحصاء األخري عام 2
 .كوسامركز  رض اليت بنيت عليها الزاوية مبمل جند وثيقة عقد شراء األ 3

http://www.echorouk.com/
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كذلك تزويد بساتينهم اليت كانت متثل تزودهم مبياه الشرب و  الفقاقري ال تستعمل فكانت هذه
 .1مصدر رزق هلم

 :كوسام  مركز ىلإ نيالبلبال انتقال-(ب

ني من ملوكة البلبالسبب انتقال عن وافية  مبعلومات ال املراجع التارخييةفنا املصادر و مل تسع 
إىل كوسام فقد اقتصران على ما رواه لنا السيد الطيب الشاري حيث أكد لنا سبب انتقاهلم هو أن 

ء عمه ن فخاف من وقوع مشاكل مع أبنابو بيب البلبايل كان له أبناء مشاغالشيخ سيدي  احل
نصب فيها الشيخ سيدي عبد هللا البلبايل بن ة فأخذهم إىل كوسام وأسسوا مدرستهم هناك و مبلوك

لبالية وكل معامل العلم ذلك انتقلت املدرسة الببو  ،دي أمحد احلبيب البلبايل للتدريسالشيخ سي
هـ 9191يف سنة ت هبا خزانة و أشعاع علمي حيث أنشبرزت كوسام كمركز إضاء من ملوكة و قوال

بين هذا اجمللس القضائي أمام مدخل القصر م أسس جملس القضاء التوايت و 9122ق لـ املواف
النجاح الذي تلقاه علماء كوسام عملوا على استبدال ، وبعد هذا االنتقال و 2وابلقرب من املدرسة

حيث أن الشيخ سيدي احلبيب البلبايل أراد أن يعزل اسم  يتهم من البلباليني إىل لقب شرعيكن
علوم الدين ليتحول هذا اللقب بعد م ابسم شرعي الذي قصد به الشرع و لقاطنة بكوساعائلته ا
خزانة موالي من بني دالئل ذلك وثيقة وجدانها يف و  ستعمار الفرنسي إىل لقب الشاريإلدخول ا

لها من ملوكة من قبيلة بلبالية دغاغ حيث كتب فيها عن قصر كوسام أهأسليمان بن علي بقصر 
 .3رعييلقبون ابلشاو 

 :كوسام  مركزقصبة  -(ج

 تحافظو تنالن فإهنا أثبتت وجودها زاوية من فالح العلم يف متنطيط و رغم قرب هذه ال   
ليت ختطت متكن البلباليون من وضع أساسها املتني فتوارثوا رايدهتا اعلى خصوصياهتا العلمية و 

ختيار من قبل العديد من غريها حىت أن وقع عليها اإلحدودها وجتاوزت قصور ملوكة وبين اتمر و 

                                                           
 .، اجلزائردرارأبن الوليد، اب عبد هللا، تقيد خطي خبزانة : الوليد بن الوليد 1
 .91:92على الساعة ، 01/21/0291يوم مسؤول عن خزانة كوسام، مبقر اخلزانة، : الطيب البلبايل 2
 .غدغا أخبزانة موالي سليمان بن علي  ،يقة القبائل اليت سكنت قصور تيميوث 3
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على قصر كوسام  قد خط الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل قصيدةو  1العلماء للتدريس يف رحاهبا
ى كوهنا الثراي شبه كوسام علالسفالنية فهي تقع أسفل بوزان و  رض من بوزانأمبينا  موقعه يف 

نشر العلم لى اهلوية اإلسالمية و  احلفاظ عأكد على دورها املهم يفو والكل يراها يف السماء العالية 
 .2املعرفةو 

 :كوسام  مركزعمران -(د

نطقة ابلضبط أسفل قصبة بوزان لتوفر املو  صر كوسام على أرض جرداء خالية،بين ق 
توفر املياه وجود األمن والسالم واهلواء السليم و : ثلنشاء القصور مإلشروط الضرورية للتعمري و 

 .كذلك توفر البساتني القريبة من القصرو لوجود الفقاقري عند مدخل القصر 

من جدوع النخيل حيتوي على  لقصر كوسام مدخل واحد رئيسي به ابب خشيب صنع 
 ،املتخذة يف قصور تواتيغلق بطريقة آفكر فتاح خشيب كبري مصنوع من اللوح و جدع، له مأتسعة 

بعد صالة يف الليل عند طلوع الشمس بعد صالة الفجر ويغلق يفتح الباب يف الصباح الباكر 
لقصر العديد من قه يف األوقات املناسبة، يوجد ابغالإيكلف حبله و و  املغرب وحيرسه حارس

يضم كل مسلك وحدات سكنية فنجد مسلكني رئيسيني و  ،الرئيسية املسالكاملمرات الضيقة و 
مسلك آخر من اجلهة األخرى خاص أببناء خاص أببناء العامل سيدي بوعالم و فهناك مسلك 

                                                           
، مذكرة ماجستري، م91-هـ90خالل نوازل اجلنتوري يف القرن  جتماعية والثقافية إبقليم توات مناحلياة اإل :أمحد بوسعيد 1

 .902ص  ،0292/0290السنة قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة أدرار، دمحم حوتية،  :إشراف
 :وقد خط الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل قصيدة على قصر كوسام مبينا  موقعه بقوله 2

 حوى علما  ضاوايعلى قصر  سالم     
 زان سفالنيةرض من ب  وسام يف أ  ك       

 ريــاصاك الث   حل فيه العلم   ذمف     
 ا عاليــةاء يراها يف مس  فكل ر       

 افيــهبه دركنا شيوخا  يف وقت ص     
 .الد جديــا  وال و  خ  نو قعدد أب       

البيايت من أخيار التابعني ورأس الصاحلني أويس بن عامر القرين  كتاب املصابح :دمحم بن دمحم عبد الكرمي البلبايل مبدويب: نظرأ
 .901ص  ،2920 ،اجلزائر ، بوزريعة،(د ط) ،هـ17م ت 
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عة الشمس هذا ما جيعلها أقل عرضة ألشلتواء و مرات القصر ابلضيق واإلوتتميز امل 1سامل سيدي
تنوعة فنجد بعضها ما عن سقف هذه املمرات فهي مأدافئة يف الشتاء فتكون ابردة يف الصيف و 

حلمايتها من الرايح واحلرارة واألمطار  يطلق عليه بزقاق الظلمة ألنه مظلممسقف ابألكمل و 
 .2لكن بشكل جزئي فقطائية وبعض املمرات جندها مغطاة و الفج

 هاطوس  يتهبا غرف متوسطة املساحة و جند املنازل املوجودة ابلقصر متشاهبة حيث  أغلب  و 
ابإلضافة إىل مطبخ الذي يكون فيه جزء   ،حن حمور املنزلبه قوس كبري يزين به الص  صحن الدار و 

يسمى ار على جزء يطل صحن الد  و  ،د للطبخروج دخان احلطب الذي يعكبري غري مسقف خل
خاصة يف فصل الرحبة معراة ليؤمن الضوء والتهوية جلميع غرف املنزل وكذلك دخول اهلواء النقي و 

يوجد أبحد زوااي املنزل سلم الذي يصعد به إىل سطح املنزل الذي كان مكان النوم يف و   ،الصيف
اليت تغرس بني ثقبني يف  أبخشاب النخيلأما تسقيف املنزل فهو يسقف  ،يف ليال  صفصل ال
رايح مث يوضع ال  لصالبته ومقاومته للحرارة واألمطار و  ا  يرتب الكناف بطريقة عكسية نظر و اجلدار 

الط املشكلة ببعدها اجلريد مث توضع طبقة النخلة و بني فرغاته ما يسمى ابلفدام املستخرج من ال  
 .3الرتبة أما األرضية فهي مفرشة ابلرمل الصايف و من عجينة الطني وجدران املنزل مملسة ابلطني

بعض امللحقات  يضم جبانبهء الذي يرتبع على مساحة متوسطة و جملس للقضايوجد و        
الذي ك تاب التابع للمسجد و الكذلك القصر و  الذي يقع عند مدخلاألخرى مثل مسجد و 

عند مدخل ابب سواء و  ى حد  ذكور واإلانث علغار والكبار وال  دريس وتعليم الص  لت  لخصص 
 هو عبارة عن مصطبة مبنية ابلطوبالقصر يتعرض إليك نصب يعرف يف املنطقة ابسم الدكانة، و 

فيجلس عليها املصلني قبل  أيضا   هي قريبة من املسجدابلطني والرتبة تستعمل للجلوس و مملسة و 
 .كذلك جيلس عليها الضيوف أثناء قدومهم للقصروبعد الصالة و 

                                                           
الثانية و يوجد هبذا الشارع أي شارع سيدي سامل البلبايل املنزل سيدي سامل الذي تزوج من امرأتني األوىل من طبقة األحرار  1

 .ةمن فئة العبيد وهي على قيد احليا
2
 .كوسام  للقصر شخصية معاينة 
مفتوحة كمطبخ ألعداد الوجبات واليت هبا موقد احلطب والزالت أاثر حرق احلطب كما خصصت بعض الغرف واسعة و  3

 .الدخان موجودة يف جدران املطابخوسواد 
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 اليت يزورها أزقة جد بعض املمرات ركائن و اتو ما وردان من بعض أعيان القصر  وحسب  
 1" ركينة احلمراء: "من بينهادعاء ألجدادهم ابلرمحة واملغفرة و لناسبات لاملن يف األعياد و يو البلبال

بايل الذي كان يطيل اجللوس هبا البل" سيدي أدمحم"يدعى صت جللوس أحد العلماء اليت خص  و 
مجيع زوار القصر كانوا يستقدمون إليه عارفني مكان وجوده ابلركينة احلمراء يقصدونه  حىت أنو 
 .هبذه الركينةويفصل يف أمورهم إلفتاء يف أمور دينهم ودنياهم ل

كانت جتلس هبا أم يف ع رفهم  يوجد بشارع سيدي سامل ركينة أخرى مباركة هذه الركينة و  
وألوالدهم فكان  مة من الناس ليدعوا هلم هللا ابخلري هلم العامل سيدي سامل الذي كان يقصده العا  

يقول هلم ادعوا هللا هناك فإن هللا يستجيب لكم ما و " الزينة آللةركينة أمه "يشري هلم ابلذهاب إىل 
 .2طلبتم

رغم أن الغوص يف ض منهم يف حياة البع عرف والسلوكوهنا تظهر لنا قوة العالقة بني األ      
 .عتقدات آاثر واضحة يف بناء شخصيتهمأعماق هذه امل

ركن من أركانه عددها أربعة كما أن القصر كان يتمتع ابحلصانة وامل ن عة حيث أدرج برج بكل     
بقية قاعدته أما الرابع فلم يتبقى  يومنا هذا الثالث حتطمت قمته و برجان منه الزلت قائمة إىل أبراج
ص منزلني جبهة سيدي سامل داخل القصر حيث خص كان  للخدم حظ يف السكنو ر ؛ أث أي   منه

موجودة ابلقصر " خرية"دمة تدعى الزالت خاو كانت هذه املهنة تتوارث يف األسرة للخدم و 
 .3مناسباهتممدون عليها فتخدمهم يف أعراسهم و تسكنه إىل يومنا هذا يعتو 

  .ربين اتم مركز :اثلثاً 

مشاال ،  07.119209غراب  و 1902.021: بين اتمر فلكيا  بني خط عرض مركزيقع  
  2أم ا جغرافيا  يقع شرق منطقة تيمي وينتمي إداراي  إىل بلدية أوالد أمحد ويبعد عن مقر الوالية بـ 

؛ حيده  من الغرب قصر املنصورية وقصر مهدية وقصر أوالد بوحفص ومن اجلنوب قصر زاوية  كلم

                                                           
دهم البعض من العامة ليدعون هلم عبارة عن زاوية يف جدار يقصدوها الزوار يوم العيد وقيل أنه كانوا يتربكون هبا فعندما يقص 1

 .هللا فإن دعائهم مقبول عند هللاهللا لييسر أمورهم فكانوا يرشدوهم ابلذهاب إىل الركينة احلمراء ويدعون 
2
 .كوسام  لقصر شخصية معاينة 

 .   97:12، على الساعة 91/22/0291:مقابلة شفوية معها بقصر كوسام، يوم: بلبايل مسية 3
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ل بلدية أدرار؛ يبلغ عدد سكانه يف سيدي البكري ومن الشرق مطار والية أدرار ومن الشما
 .1نسمة 9222حوايل  0221اإلحصائيات األخرية لسنة 

ه الصاحلة للشرب عن طريق بين اتمر مبوقع ا سرتاتيجي مهم يت وفر على امليا مركزيقع           
هم لتزويدهم مبياه الشرب والسقي لزراعة احلقول، ومن أ فقاقرياليت وصل عددها إىل سبع  قريالفقا

فقارة سيدي سامل، : هلا أثر تاغجم أما امليتة واليت ومل يبق  فقارة بوعيسى وفقارة ال: فقاقريها احلية
  .2فقارة أقيان، فقارة قاضي حاجة، فقارة جيفة وفقارة تروكان

حسب ما ورد يف إحدى التقاييد اخلطية التارخيية للخزانة موالي سليمان بن على بقصر     
أسهم سيدي أعمر هـ من طرف سكان أقبور وعلى ر 111قصر أتسس سنة أن هذا ال -غآدغا -

، ليتحول بعدها كاسم  يطلق على القصر أبكمله، كما ل قصر بين اتمر العديد راملعروف ابسم اتم
بين اثمر أو زاوية بين اتمرت أو بين اتمر، وتشري التقاييد اخلطية التارخيية : من التسميات منها
ول إىل قصر  3أن الشيخ موسى من أقبور غي سليمان بن علي بقصر آدغا املوجودة خبزانة موال حت 

الش يخ عيسى الذي ت وىل حفر فقارة ب وعيسى بين اتمر سنة اتمر مث نزل عليه الش يخ مبارك و بين 
 .هـ192

للعامل سيدي دمحم بن عبد " خمطوط ذرة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم"وورد يف 
العصنوين  هـ جاء سيدي عبد هللا بن أيب بكر120حلق التمنطيطي التوايت أنه سنة الكرمي بن عبد ا

 .4توطئة قدماه أوال  يف بين اتمر مث بعدها ا نتقل إىل بالد متنطيطإىل توات و 

بعد أن عاد سيدي سامل العصنوين من مكة املكرمة ا ستقر بقصر ( هـ101/112)ويف عام        
أم ا عن سكان بين اتمر معظمهم مرابطون من  1(م9220 -هـ211)بين اتمر حيث تويف سنة 

                                                           

 . 0221عن الفرع البلدي لبلدية أوالد إبراهيم تيمي، اإلحصاء األخري عام وثيقة صادرة 1   
 .، اجلزائرأدرار ،زانة بن الوليد، قصر اب عبد هللاتقيد اخلطي عن قصر بىن اتمر، خ :ابن الوليد عبد القادر2
دمحم بن دمحم بن : ينظر. املنصوريةقصر خايل اندثر ومل يبقى إال أطالله، يظهر جبوار الويل الصاحل سيدي احلسن بقصر  :أقبور 3

، دار هومة، هـ17ويس بن عامر القرن ت أاملصباح البياين من أخيار التابعني ورأس الصاحلني، : دمحم بن عبد الكرمي البلبايل
 .11-11ص  0292اجلزائر، 

،خزانة كوسام، أدرار، ب بعد اإلسالمار املغر بخمطوط ذرة األقالم يف أخ :دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي التوايت 4 
 .91اجلزائر، الورقة 
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الع رب وي تبع ون الطريقة الطيبية
  (م9027ه9211)الوازاين ي عبد هللا بن إبراهيماليت أس سها موال 2

؛ بعد أن درس يف تطوان دارسته األولية ا نتقل بعدها إىل فاس أين تتلمذ  من و ز ان ابملغرب األقصى
ه وأحفاده يف ؤ زاويته اليت خلفه أبنااء القروين مث قام بعد إهناء دراسته بتأسيس عند الشيوخ وعلم

 .4، وكان هلذه الطريقة ا نتشار كبري يف معظم قصور توات3رعايتها

أو زاوية بين اتمرت أو بين اتمر،  لقصر بين اتمر العديد من التسميات منها بين اثمر،
 حتول إىل قصر بين 5أن الشيخ موسى من أقبور غدغا أة خبزانة طية التارخيية املوجودتشري التقايد اخلو 

يخ عيسى الذي توىل حفر فقارة بوعيسى بين اتمر سنة الش  اتمر مث نزل عليه الشيخ مبارك و 
هم ينتسب إىل سيدي موسى أبقبور بعضاتفياللت و هـ، أما الشيخ دمحم بن أمحد أصله من 192

 .البعض اآلخر للكنتاوينين عني صاحل و والبعض ببين دمحم والبعض ألوالد حبمو م

و زقاق أإمنا خصص شارع بقصر بين اتمر و  كما أنه مل تشيد قصبة خاصة ابألسرة البلبالية      
 .6هو معروف إىل يومنا هذا تسكنه هذه األسرة فقطخاص هبم و 

اتمر إىل  قصر بينكنية بلبالني القاطنني ب وأاملعروف واملسلم به هو تغري لقب مر واأل       
ستعمار فرتة اإلأثناء : نهأ ؟ أجابيندويب عن سبب ذلكب ملت الشيخ احلاج ادمحمأسمبدويب وعندما 

عندما شرعت فرنسا و  ؛ هتمام بوضع األلقاب على العمومإ الفرنسي ابملنطقة مل يكن هناك
عليه دون  ابلتسجيالت يف احلالة املدنية كان لديهم عم معروف ابسم اجملدوب فوضع لقب العائلة

                                                                                                                                                                                
 .أدرار، اجلزائر ،غ، أدغا خزانة موالي سليمان بن علي خطي للقبائل اليت سكنت عرش تيمي، تقيد: سليماين سيدي علي 1
خبزانة موالي ، يةتقيد خطي عن الطريقة الطيب: نظرأعرفت هذه الطريقة انتشارا  واسعا  بتوات للتوسع أكثر عن املوضوع  2

 . ، أدرار، اجلزائرغدغا أسليمان بن علي بقصر 
 .292ص  ،9111 ، دار الغرب اإلسالمي،9، ط9ج ،(9112-9222)اتريخ اجلزائر الثقايف :أبو القاسم سعد هللا 3
 ل للنشر والتوزيع،ر السبي، وزارة الثقافة، داه90خالل القرن  الغريبالعالقات الثقافية بني توات والسودان : مبارك جعفري 4

 .919، اجلزائر، ص 0221 ،9ط
دمحم بن دمحم بن : ينظر. قصر خايل اندثر ومل يبقى إال أطالله، يظهر جبوار الويل الصاحل سيدي احلسن بقصر املنصورية: أقبور 5

، دار هومة، هـ17رن ت ويس بن عامر القأار التابعني ورأس الصاحلني، ب من أخيناملصباح البيا :دمحم بن عبد الكرمي البلبايل
 .11-11ص  ،0292اجلزائر، 

ر مبق 92:92على الساعة ، 0291سبتمرب  92يف يوم  مقابلة شفويةمسؤول عن خزانة بين اتمر، : مبدويباحلاج أدمحم  6
 .، اجلزائردرارأ، بين اتمر ،اخلزانة دار القراءة
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 سر البعض هذا احلدث على أنه أمرفو  ،لنسبة لغالب األلقاب يف الناحيةكما هو الشأن اب  ةمباال
الف ختنظرا  ال بعد ذلك إىل لقب مبدويب جلي مث بعدها عرفت األسرة بلقب جمدويب حتول

  .1وبلبايل هم لقب مبدويب بدال  من حمجويبالعربية فأطلق عليالكتابة يف اللغة الفرنسية و 

 :ربين اتماألولياء الصاحلني املعروفني بقصر  -(أ

 :الويل الصاحل سيدي عبد الرمحن بن احلاج دمحم التامريت -(9

امهوا يف البناء اجلانب الروحي والنفسي بقصر بين هو من بني أولياء هللا الصاحلني الذين س 
مسقط  يه بقصر بين اتمرع أبأبمر من أبيه حيث كان م غدغا أنتقل بعدها إىل قصر إاتمرت مث 

يضا  ايم كان مر را ، ويف يوم من األهناوالزمها ليال  و  غدغا أه ابلذهاب إىل قصر ه والدمث وجه، رأسه
يف  هلكن سوف أتتيأبن النهايته مزالت بعيدة و  ، فقالفجاءت مجاعة تيمي لزايرته ومعرفة أخباره

ندفنك مع  ، فقال له أهل بين اتمرالوا له أي مكان ندفنك فيه؟ فسكتفق ،2مراقنامسه امكان 
ستدعوا ا  مبراقن و  فإذا مت فصلوا علي   ،عملوا بوصييت يوم مويتإمث قال  عمك، فسكت قليال  

مبوته مبراقن فقدمت وفود تيمي  فكان ما كان أن قدر هللا ،فمن حيملين أدفن ببلدهامجاعة كل بلد 
وفد من  إىل أن جاء تستطع ذلكمجاعة بلد على حدة فلم كل   توجهت حلمله  و 3عليه اصلو و 
سيدي عبد "مبقربهتا اليت مسيت مبقربة  ودفن غغا دأساروا به إىل بلدهم فحملوا من األرض و  غدغا أ

 دغاغ مل يلتزمواأسكان بعض من بته ابجلري إال أن يف حياته حذرهم من تبيض ق  و  ،"الرمحن بن دمحم
يرة من السماء غسل اجلري ها أمطارا  غز سرعان ما تنهمر عليو  تبييضهاهبذا الشرط وعملوا على 

 .4ثرأله ومل يبقى  مجيعه  

 

 

                                                           
1
 .بنفس اليوم والساعة نفس املقابلة، مسؤول عن خزانة بين اتمر: مبدويباحلاج أدمحم  

 .بداية قصور تيميميثل  :مراقنا 2
درسيني إلاالذرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف و : دمحم عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرمحان التنالين 3

 .92الورقة  ،السابقخطوط امل، والعلويني وما فيها من قبور الزايرة من الشرفاء واملرابطني
 .92-92الورقة  ،املخطوط السابقن قصور جتارة صناعة، خمطوط عالمات على توات سكا :ؤلف اجملهولامل 4
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 :ج عبد هللاهـ وولده سيد احلا 9912الويل الصاحل سيد دمحم اعزيز  -(0

نظر ولدي أيف حاجة يقول له  صده  من ق  رمحه هللا صاحب الباطن و  كان سيد دمحم اعزيز 
البلد وهو صاحب األحوال وخرق العادة احلاج عبد هللا ألنه على قدمي والتصرف له يف  سيدي

يز يطالبون منه املاء عز أأهل بين اتمر لسيد دمحم بين اتمرت ماء  للوضوء ابلبلد فجاء  مل يكن ألهلو 
د ال خيرج أحد من بيته بعأفلما جاؤه أمرهم هنع هللا يضر  ،سيد احلاج عبد هللالل إذهبواقال يف البلد و 

ا الساقية حمفورة يف وسط متثلوا ألمره فلما جاء اليوم األول وجدو إالعشاء إىل غاية طلوع الفجر، ف
وقف عليه سعيدا  خيربه بسعوده  بنه أنه هنع هللا يضر إذااالثاين وجدوا املاء هبا جيري، ومن كرامة  اليومالبلد و 

جاءه يوما  من كرامته أنه يد دمحم بن عبد هللا الونقايل، و لسلوشقي بشقاوته وكان هنع هللا يضر مصاحبا  
رس الذي تريد أت الغ :سيدي يزيد منك أن تدعي لنا هللا نريد الغرس فقال له :فقال له شخص

متثل ألمره فلم امره جبعل الرتاب يف حفرة الغرس فأغرسه فامجع الغرس وأعطاه نصيبا  من الرتاب و 
 .1ال حتصىوكرامته ال تعد و  ،خنلة واحدة ت  مت   

  .برينكان مركز :رابعاً 

برينكان جيب أن نعطي ولو حملة وجيزة عن دائرة تسابيت حبكم أن هذا  كزر مبعرف أن ن   قبل 
 . إداراي  هلا  ا  القصر اتبع

عاصمة الوالية كلم عن 22وهي تقع على بعد  2تسابيت تعين املكان املعزول عن الطريق       
ديد موقعها يف كتاب ا، وقد مت حتقصر  90كرب دوائر الوالية إذ تتكون من أدرار، مصنفة ضمن أ

توات األزواد لدكتور دمحم حوتية على أهنا تقع يف جنوب غرب مقاطعة الدغامشة علي بعد 
 2.02w  - 01.1222227 N، أما عن إحداثياهتا فهي مابني 3كلم من واد مسعود12

                                                           
خبزانة موالي سليمان بن  ،هـ وولده سيد احلاج عبد هللا9922الويل الصاحل سيد دمحم اعزيز  تقيد خطي: سليماين بن الربكة 1

 .أدرار، اجلزائر ،غدغا أعلي، خزانة 
 . 92ص، صدر السابقامل، 9وات، جلرحلة العلية إىل منطقة تا ،دمحم ابي بلعامل 2
 .19 كتاب العريب، القبة، اجلزائر، صدار ال ،9ج ،األزوادتوات و : دمحم الصاحل حوتية 3
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أما عن عدد سكاهنا إلحصائيات  مرت،027ب وارتفاع قدركلم 91021وتقدر مساحتها ب .
 . 1كلم/ن9.9نسمة بكثافة تساوي  91112 قدرت ب 0221

وابن  2حالة ابن بطوطةورد اسم تسابيت يف العديد من املصادر التارخيية مثل كتاابت الر           
:"... جاء تعريف احلسن الوزان هلا يف كتابه وصف إفريقياو  وغريهم، 4أبو سليم العياشيو  3خلدون

شرق سلجماسة، ومائة  بعد مائتني ومخسني ميال   تسابيت إقليم مأهولة يف صحراء نوميداي على
ضم أربعة قصور وقرى عديدة يف ختوم ليبيا على الطريق املؤدية من فأس يمن األطلس ميل 

ال تنبت أرضهم غري التمر والقليل   وتلمسان إىل اململكة أكثر يف بالد السودان، سكانه فقراء جدا  
 .5"يالت مسراواتمن الشعري وبشرهتم سوداء إال أن نساءهم مج

 ،غابة موالي أمحد: وهي على التوايل قصرا   ةعشر  اتإثن موزعة على فهيأما قصور تسابيت  
 .برينكان، عراين الراس، كربتن العياد، محاد، عمور، ،وجالن اهلبلة، املعيز، القصايب، بن طلحة،

 : برينكان مركز

 نسمة، 1291سمة به حوايل يبلغ تعداد النينكان واحد من أهم قصور تسابيت و قصر بر   
، ويعد هذا القصر من القصور القدمية النشأة كلم تقريبا  90يقع مشال مقر البلدية يبعد عنه حبوايل 

وكذلك اهلجوم م، 9119-9127لت يف هجوم الرببر سنة وقد شهد أحدااث اترخيية كثرية متث
                                                           

1
 .0221عام خري األ ءحصااإل ،بلدية تسابيتوثيقة صادرة عن الفرع البلدي ل 

بد هللا ابن دمحم ابن إبراهيم اللوايت الطنجي املعروف اببن بطوطة ولد امسه شرف الدين أبو عبيد هللا دمحم بن ع: ابن بطوطة 2
، 9121فرباير  01/ه721رجب 97مبدينة طنجة املغربية من قبيلة لواتة املعروفة بلسان الرببر ابسم إيلواتن ولد يوم االثنني 

ص ص ، 9111القاهرة، مصر،  ،9ط دب،، مكتبة األاملالحظات اللغوية للرحالة العريب ابن بطوطة :عادل خلف: انظر
92-99 . 

مسه الفعلي عبد الرمحان إينتمي إىل أسرة عربية عريقة من حضر موت اليمن، اشتهر إبسم ابن خلدون ولكن  :ابن خلدون 3
دمحم اجلوهري : نظرأ. املعروف خبلدون" خلد" ىحد أجداده القدامأواسم والده دمحم أما تلقيبه اببن خلدون فكان نسبة إىل 

 . 92، ص0221إمساعيل سراج الدين، مكتبة اإلسكندرية، مصر،  :تقدمي ،ابن خلدون اجناز فكري متجدد: سن يوسفحم
وهو العالمة األديب الرحالة أبو سامل العياشي يلقب ابسم العفيف الدين املالكي، يرجع نسبه إىل قبيلة  :أبو سامل العياشي 4
 : نظرأ. ه9227ه وتويف سنة 9227ويتصل نسبه إىل األدارسة األشراف ولد سنة ل العياش الرببرية املتامخة لبالد الصحراءآ

ململكة ، مركز الدراسات واألحباث والرتاث، اه9212أعالم القرن احلادي عشر هجري أبو سامل العياشي ت : مجال القدمي
   .www.almarkaz.ma:لكرتوينوقع اإلامل، متاح على م21/22/0291: زايرةاملغربية، اتريخ ال

 .  919، ص السابق، املصدر وصف إفريقيا ،احلسن الوزان 5
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تيمي احلاج أدمحم العيادي  الذي قام به شيخ عني صاحل عبد القادر ولد أاب جودة مبساعدة قائد
قطعوا األشجار وهدموا الفقاقري و  ،م، فحاصروا القصر ملدة عشرين يوم9111-ه9022سنة 

د اجري الرحالة  قتصادية هائلة وذكرإحركة  لقصراهذا شهد و  خربت البالد بعد هذه األحداث،ف
أكرب من السوق الذي أكد على أن السوق الذي كان يقام ابملنطقة Gerhard rohlfes) ) رولف

  .1سرتاتيجي املهم الذي تتميز به املنطقةللموقع اإل املقام مبدينة اتفياللت، نظرا  

 :صل التسميةأ -(أ

فكان يدعى هذا ، سميات لهتجود عدة تؤكد الرواايت الشفوية املتداولة عند سكان القصر و       
ة كانت يف وقت من األوقات مبعين أن هذه البلد" بئر كان"وهي ملخص " بركان " القصر ابسم 

ك من عبارة عن بئر إال أننا مل جند مصادر توثق لنا هذا املعىن عدا بعض األقاويل الشفوية، وهنا
ولكن ما وجدانه مدون  ،سم إىل القبائل األوىل اليت  استقرت بهرجع سبب تسمية قصر هبذا اإلأ

، كما سجل مع "بركان "هو اسم صرئق األسرة البلبالية هلذا القيف العديد من املخطوطات وواث
الوسطى فدليل ذلك  ني بقصور تواتيأمساء العلماء األسرة قصد عزل بني بينهم وبني علماء البلبال

دمحم بن مبارك بن دمحم " يقة وثيقة بيع وشراء بني أهلي برينكان سجل يف أخرها اسم املقيد الوث
 .2وغريها كثري" مون البلبايل اركاينأامل

 : زقاق بلبالةة أنش -(ب

 األوائل الذين دخلوا ابلقصبة العتيقة إىل األجداد  املوجودسكين يرجع أتسيس احلي ال   
ما عن اتريخ قدوم أول هجريني، أ القرنني احلادي عشر والثاين عشرمع بداية  قصر برينكان

نه أك إال  تثبت ذل، لعدم توفر الواثئق التارخيية اليتإىل قصر برينكان فاألمر الزال غامضا  البلبالني 
بقصر  مبارك كان موجودا  أمحد بن سيدي أيب قاسم البلبايل والد سيدي أومن املؤكد أن السيد 

اتني واألراضي اليت دونت ه فاتضح لنا ذلك من خالل رسوم األمالك والبس9912برينكان سنة 
                                                           

voyages et exoloration au sahra tome1 praa. Tafilalet. Sod oranais touat Gerhard rohlfes: 
1

, paris edition karlhala83 rue  1864 centre d’etudes sur l’histoire du-; Rhedan 1861 Tidikelt

viell- du temple,sahara 2001,p201.                                                                                         . 
2
م، على 01/21/0291:، يومبرينكان بقصر مقابلة شفوية، مبقر سكنهم إبنة أخ املسؤول عن اخلزانة، :بلبايل ةايح 

 .91:01:الساعة
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، ويضم مدخلني اال  ومش وزع به منازل قدمية ميينا  ، وهذا زقاق عبارة عن رواق طويل تت1يف عهده
جم عند املدخل رئيسني مدخل يف الشمال واألخر يف اجلنوب وخصصت قاعة متوسطة احل

جل تقدمي الدروس العلمية والتعليمية املختلفة وكذلك بعض النشاطات أالشماىل للقصر من 
بلبالية ة ال، وجيمع هذا احلي السكين أفراد األسر فهي مبثابة دار علم أو مسجد صغريالدينية املتنوعة 

قاق أي ، وال يدخل هذا الز منهم اخلروج بسكنه خارج هذا احليحد أدون سواهم، وال يصح ألي 
، والزالت هذه العادة جارية إىل فهو مبثابة الدار الكبريةأهله  ذانئغريب عن األسرة دون األست

ليها قصبتهم وتؤكد معظم الرواايت الشفوية لسكان القصر أن األرض اليت بنيت ع ،2يومنا هذا
وبقيت هذه األرض حبوس على  نيها أعيان قصر برينكان للبلبالومقربهتم كانت مبثابة هدية قدم

  .3العائلة أبكملها وال يصح هلم بيعها أو التصرف فيها

، وابعتباره تيجي مما دعم احلركة التجارية بههذا القصر مبوقع اسرتا يقع :برينكان مركزأمهية  -(ج
ابملواقع األثرية  ا  غني اترخيية وهجمات متفرقة جعلت منه قصرا   حدااث  أفشهد  ؛ ةقدميالمن القصور 

 مما جعل منه قصرا   لعتيقة ونشاط احلركة الثقافية بهسيج الوسط السكين املتمز ابلقصبة امن الن   ا  بدء
ا عن ، أم الذي قامت به األسرة البلباليةالكبري الثقافات من خالل املشهد العلمي تتقاطع فيه

لة جرياد ارحوقد دون ال؛  طني وبعض العائالت الشريفةب األنصار واملرانياغلبهم البلبالسكانه ف
مع خادمه الذي كان على  حيث دخل القصر يف كتابه املشهور إىل قصر برينكان رحلته  رولوف

ل وبعد تظهر من بعيد من انحية الشما وجدوا سلسلة جبلية وكتل يف طريقهمو ظهر اجلمل، 
صباحا  اخلامسة اهلم وعند تهم وراحة مج  صبوا خيمتم ملدة ساعة ألجل راحن ،اوزهم املنطقة الرمليةجت

وفجأة  ،جنواب  °912طريقهم الطويلة يحنو  صعدوا على دواهبم اليت كانت جاهزة واستمروا يف
 يف سهل الثامنة والنصفااتت واألشجار على الساعة وجدوا أنفسهم على محادة خالية من النب

                                                           
1
 .912ص  املرجع السابق،،الشجرة املرجانية يف التعريف ابألسرة البلبالية الركانية ،الرأس محد بن دمحم بن حسان عراينأ 
م، على 01/21/0291 :، يومبقصر برينكان مقابلة شفوية، مبقر سكنهم إبنة أخ املسؤول عن اخلزانة، :بلبايل فوزية  2

     .91:97: الساعة
م، على 01/21/0291:، يومبرينكان بقصر بلة شفوية، مبقر سكنهممقا إبنة أخ املسؤول عن اخلزانة، :بلبايل ةايح 3

     .91:07: الساعة
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ساحة اليت متثل منابع املياه املوجودة حتت سطح األرض على م 1، مث وجدوا فقارةيشبه هنرا  شاسع 
وهلا قيمة  وتلدأالفقارة بفقارة أوت أو ه هذمسيت عذاب  و  هبا ماءإىل خطوتني ونصف  يصل عمقها

 .2لوفرة مياهها جد مهمة لسكان تسابيت

  :خامتة الفصل

 األنصار الذين قدموا من تبلبالة وهم سيدي احلاج نيالية إىل البلبالسب األسرة البلبيعود ن       
سيدي احلاج عبد الرمحان وسيدي احلاج عبد هللا حلاج علي و أدمحم وسيدي احلاج بلقاسم وسيدي ا

عرفت هذه أيب زيد دفني اتفياللت املغربية، و محد بن وهم أبناء الفقيه سيدي أ السودان، دفني
بيت مث قصر املنصور بقصر تسا ا من اتفاللت إىل تبلبالة مث إىل توات نزوال  األسرة بكثرة تنقالهت

 ليستقروا استقرارهم النهائي بقصر ملوكة يف حني ارحتلت بعض فروعهم إىل غدغا بودة مث قصر أ
تناولت يف هذا وبرينكان وتيميمون وأوالد راشد،كما  بين اتمرقصر كوسام و : مناطق متعددة منها

ني أثريني لموخاصة ملوكة وكوسام بتمثيلهما مع مراكزهان والقصبات البلبالية يف مجيع الفصل العمرا
لقصور تيمي حيث اقتبس ختطيطهما من املدن اإلسالمية التقليدية احلريصة على الصيانة  هامني

 .ليت تربت عليها األسرة البلباليةاألخالقية امع القيم  واحلماية من العيون اخلارجية متاشيا  

                                                           
هي مكان منبع املياه موجودة منذ القدم وهلا مكانة مهمة وأطالهلا موجودة حاليا  : الفقارة تسابيت كما عرفها الرحالة جرياد 1

 .وهبا صخرة كبرية، فكانت تستقي كل القوافل املارة من هذه النقطة
2
Gerhard rohlfes: voyages et exoloration au sahra tome1 praa. Tafilalet. Sod oranais touat، 

Tidikelt ; Rhedan 1861-1864 centre d’etudes sur l’histoire du , 2001,p202.                                              
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 .البلبالية بتوات زمراكللاألوضاع العامة  :الفصل الرابع

 اياسية والتارخيية اليت شهدهتسنحاول يف هذا الفصل دراسة جوانب من األوضاع الس  
، إضافة إىل ستعمارية الفرنسيةيطرة اإلىل الس  املنطقة بداية من الصراعات واهلجمات احمللية املتفرقة إ

ودرست يف هذا تجارة وكذا ال   "احلرفة"صناعة ال  زراعة و قتصادية املتمثلة يف ال  دراسة األوضاع اإل
ضاع السياسية عن دراسة األو  كثريا  اليت ختتلف   ةجتماعياألوضاع اإلبعض  الفصل أيضا  

الة أن هااتن األخرياتن تتسمان ابلتغري من آن إىل آخر وال تدوم على ح قتصادية خاصة  واإل
م الباحثني أهنا من فرياها معظ ات،من الثب ئجتماعية على شواحدة، بينما تظل األوضاع اإل

 ، ولكن احلياة اليت عاشها أجدادان ختتلف كثريا  ستقرة واليت ال حتتاج إىل تدويناألمور العادية وامل
اسة األوضاع من األمهية لدر  لينا أن نعطي جزءا  عن احلياة اليت نعيشها اآلن وهلذا استوجب ع

 .ةجتماعية بصفة خاص  اإل

    .البلبالية ملراكزاباألوضاع  التارخيية  :املبحث األول

مستقلة تدبر شؤوهنا بنفسها، وحدات سياسية شبه  -البلبالية  -شكلت القصور التواتية 
الشبيه بنظام القبيلة، مشكلة من عشرة رجال حتكمه وتسري مجيع "اجلماعة "نظام مسي  عرفت

ذي يتمتع ال" مسؤول " املعروف ابسم  هماحلقوق والواجبات، ويقودهم أحد أموره، وفق بعض
 .1بسلطة مادية ومعنوية

أي نظام واضح أو حكم  (م91-91)ولذا مل يكن لقصور توات عموما  خالل القرنني 
 :أمههاويعود هذا جملموعة من األسباب  مضمون،

 .راع يف املغرب العريبمناطق الص  ن ع تواتد  عب   .9
 .وتعددها مما صعب قيادهتا والسيطرة عليهافت توات بكثرة قصورها عر  .0
فاف مع اجلراد الذي كان يهجم ديدة واجلعد املنطقة وقساوة طبيعتها املتميزة ابحلرارة الش  ب .1

 .2هايعل

                                                           
 .22-22ص  ،املرجع السابق ،توات معجم أعالم ،مقاليت عبد هللا ،مبارك جعفري  1
، الورقة ، أدرار، اجلزائركوسام  خزانة ،خمطوط اتريخ الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي وفاته ورحالته: بن عبد الكرمي املغيلي  2

90-91. 
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وجاء يف خمطوط ذرة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم للعامل سيدي دمحم بن عبد 
وهي  ن توات ابلنسبة لغريها ال تنكأ ظاملا  وال متنع غامنا  أ...":الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي

أضعف بالد املغرب قاطبة غالب أهلها ضعفاء مستضعفون ولقلة ضعف أهلها وهضم النفوس هبا  
كثر فيها الصاحلون والزهاد وأرابب القلوب كل انسها على املذهب املالكي واقتباس علمائها عن 

 .1..".علماء مصر وفارس واألندلس
  هاهلجومات متفرقة ومن هاتعرض نتيجةالعديد من األحداث التارخيية  وعليه، شهدت توات

 :حادثة حيمد وسفيان

 :حرب حيمد وسفيان :أوالً 

رض توات عرفت استقرار شعوب خمتلفة أارخيية ـ كما ذكران سابقا  ـ أن راسات التتشري الد  
بعض األجناس األخرى من األقباط بداية من العصر احلجري إىل العهد الروماين وكذا دخول 

ولكن مظاهر السلطة احلاكمة مل تظهر إال مع بداية الفتح اإلسالمي  ،يهودوالفراعنة وفئة من ال
وكذا دخول اللمتون بعد سقوط دولة املرابطني على  ،2فتوافد الرببر إليها بعد اهنيار دولة األدارسة

 .3يد املوحدين

ابملغرب  مث ملا انكسرت دولة اللمتون أيضا  ."..:قول بن عبد الكرمي التمنطيطيوجاء يف 
وعليه ، 4.."جاءت شر ذمة منهم اتريخ بضعة وثالثني ومخسمائة قد أهنكتهم حروب املوحدين

الفنت بني هذه القبائل اصر البشرية من تشكيل الصراعات و فالبد من هذا الزحف ملختلف العن
راع العريب ـ عريب الذي عرف بفتنة حيمد وسفيان، فكربت العداوة بينهما املختلفة من أمهها الص  

                                                           
، السابقخطوط امل ،خمطوط ذرة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم ،دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي التوايت 1

 .99الورقة 
زانة كوسام أن األدارسة قدموا إىل توات بعد قدوم موالي سليمان بن علي اإلدريسي املوجودة خبحد املخطوطات أعثرت يف  2

ماراثن يف كتابه الواحات الصحراوية املؤرخ ما ذكره حسب واستقر هبا وأسس قصر ايت أوشن يف تيمي حيث يوجد قربه، 
، املخطوط خمطوط عالمات توات سكان قصور جتارة وصناعة، جمهول املؤلف :، أنظر9112ئر يف عام الذي نشر ابجلزا

 .07 الورقة ،السابق
، حي السياسية والعسكرية واحلضاريةظهرت هذه الدولة على أنقاض دولة املرابطني نتيجة ضعفها من النوا :وحديندولة امل 3

فقه التمكني عند دولة : دمحم علي الصاليب: سالم يف األندلس فيما بعد، أنظروفتحت اجملال مللوك النصاري للقضاء على اإل
 . 002، ص 0222، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة القاهرة، مصر، 9، طاملرابطني

 .920الورقة  السابق،، املخطوط ذرة األقالم ،دمحم عبد الكرمي التمنطيطي  4
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سم إىل اخلاطب ويرجع سبب تسميتها هبذا اإل مت حروب طويلة وخلفت خسائر عظيمةودا
أن آهل توات اشتدت احلرب بينهم مثل : " الذي أرسله عامل السلطان إىل امللك الذي جاء فيه

لتسمية بينما يرى البعض اآلخر أن هذه ا ،1" وبني أيب سفياناحلرب الواقعة بني دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وسفيان هي  جاءت نتيجة للحرب اليت دارت بني حيمد وسفيان، فيحمد هو حتريف لكلمة حيي

وتطور هذا الصراع وأصبح  ،2حيي فصارت العداوة بني حيمد وسفيان تقبيلة من الرببر حارب
اتبعة لفريق حيمد، بينما قصور بودة ومتنطيط وبوفادي  3فكانت قصور تيمي واتمست قبليا   صراعا  

صور التواتية سفيان، فوصلت العداوة بينهما إىل درجة شديدة رغم قرب القفريق زاوية كنتة اتبعة لو 
إال أن هذه  خيل ومياه الفقارة وغريهانني واليف الكثري من األمور مثل البسات مااملتشاجرة واختالطه

 .العداوة تطورت إىل حد بعيد

فصارت "... :ذرة األقالم قائال"لكرمي يف قول املؤرخ دمحم بن عبد اوهذا ما استخلصناه من 
خمتلط النخيل  عداوة حيمد وسفيان خمتصة ابلبالد التواتية، والتعجب وكل العجب أن جتد بلدا  

بفئة واملرافق حبيث يسمع كل واحد نداء مؤذن األخر ويتعصب واحد بفئة حيمد واألخر 
خربه أنه أخر فإذا حدمها مع اآلأتمع شخصان واألعجب منه جي... :"ويقول أيضا   ،... "انسفي

 .4..."شد كره حيث كان هو من فئة حيمدأمن فئة سفيان كرهه 

 :السيطرة االستعمارية :اتنياً 

، شمايل للجزائر، عمدت فرنسا لتوطيد أركاهنا جنواب  بعد السيطرة الفرنسية على القسم ال  
 حراوي ضد  انتفاضة اجلنوب الص  فدخلت الواحات التواتية مرحلة حامسة يف اترخيها واملتمثلة يف 

ستعمار الفرنسي، فأرسلت فرنسا بعض الرحالة املستكشفني الذين دخلوا يف زي عرب قصد اإل
حراء اجلزائرية سواء كانت تعرف على اإلمكانيات املوجودة ابلص  قرب أكثر من األهايل وال  الت  
 مارشال سولتلذي رفعه عليه التقرير ا هذا ما نص  ؛  قتصادية أو بشرية أو حىت حضاريةإ

marichal Soult) )  لويس فيليبوزير احلربية إىل امللك (louis flip) والذي جاء فيه ... ":

                                                           
 .12ص  السابق،، املرجع ريخ تواتالنبذة يف ات ،البكري عبد احلميد   1
 .22ص  املرجع السابق، ،9، جتتوات واألزوا ،دمحم صاحل حوتية  2
 .أحدى دوائر توات ومقرها ابعمور وحلمر: اتمست  3
 .991، الورقة السابق املخطوط ،ذرة األقالم ،عبد الكرمي التمنطيطي  4
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حراء اجلزائرية صنفا  اثلثا  من اجلهات اإلدارية ففي هذه اجلهات ال أثر جيب أن تؤلف الص  
ف املالئمة إلقامة للقمع والفوضى أو إلعداد الظرو  للمعمرين وال تطؤها اجليوش إال عرضا  

  .1"العالقات التجارية وتوسيعها وهي مناطق تفتح لنا جماال  لطرق هامة يف احلركة التجارية املؤمنة

وعليه أصبحت توات أرضا  مستهدفة لصاحل القوات الفرنسية وخاصة بعد اإلضطهادات 
هلم وقاعدة لالعتصام ن يف الشمال فأصبحت الصحراء مقصدا  يو ئر اليت كان يعاين منها الثوار اجلزا

سع يف أعماقها والسيطرة ن على ضرورة التو يو فعزم الفرنسستعداد ولشن هجوماهتم ضد فرنسا، واال
وخاصة بعد تعرض بعض محالهتم وبعثاهتم العسكرية ، والتصدي ملقاوماهتم 2على كل واحاهتا

 .3التوسعية إىل ضرابت قوية من طرف ثوار جزائريني يف قلب الصحراء

أن يعرب الصحراء ويصل إىل (ronnie kaibi)  "رونيه كايبه"تطاع املغامر الفرنسي وقد اس
ابإلسالم يف  اتجر متظاهرا   متبكتو مارا  إبقليم توات، وكان أول مغامر فرنسي يدخل توات يف زي

 .4(م9101 /م 9101)سنة 

اضي إن املالحظ لتاريخ هذه الفرتة جيد أن معظم الرحالة املستكشفني دخلوا األر 
 كاميل دولسمصني شخصيات عربية مسلمة ـ كما ذكران سابقا ـ مثل املستكشف قتحراوية مالص  

kamille dulles))  ،الذي انطلقت رحلته من طنجة وأطلق على نفسه اسم احلاج  عبد املالك
 غتياله ومتإله للهجة العربية، وخطط الطوارق لإال أنه يف آخر األمر مت اكتشافه بسبب عدم إتقان

خدمات لصاحل السلطات الفرنسية ذلك يف حاسي إيليغن بني أولف واقبلي، ونتيجة ملا قدمه من 
 .5م9111يف نفس املكان الذي قتل به سنة  ستعمارية فقد وضعت له فرنسا  متثاال  اإل

                                                           
-21ص، ص 9111، اجلزائر، 9، ديوان املطبوعات اجلامعية، طلدوليةاتريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية وا: حيي بوعزيز  1

21. 
2
ىل املساجد إواستنجد األطفال والنساء ...هتا نظمت فرنسا قوا:.. وهذا ما نص عليه املؤرخ املغريب أعفيف دمحم بقوله 

وات حلقة إتصال بني املغرب املسالك الصحراوية، ت: أعفيف دمحم: أنظر لتوسع أكثر ،..."والفقاقري حيتمون يف أحضاهنا 
      .902، ص(د ت)ا، منشورات مجعية وظيفي، كلية األدب والعلوم اإلنسانية، الرابط، وإفريقي

 .117ص  ،السابقاملرجع  ،0، جتوات واألزواد، دمحم الصاحل حوتية  3
جملة  ،(9177-9107)اجلزائرية دور الرحالة املستكشفني يف عملية التوسع الفرنسي يف الصحراء  :عبد القادر بوجابة 4 

 .71ص  ،1العدد  ، ورقلة،9120فيفري  07نتفاضة الشعبية لـ مجعية اإل
 .192-121، ص 0222، (د ط)دار هومة، ، 9117االحتالل الفرنسي لصحراء اجلزائرية : مياسي إبراهيم 5 
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وعالوة  ملا قدمته هذه الفئة من املستكشفني واملغامرين من خدمات عظيمة لفتح الطريق 
تالل الواحات الصحراوية بعد مجعهم للمعلومات املهمة اليت مكنت اجليوش أمام فرنسا الح

الفرنسية من السيطرة على توات رغم املقاومات الشعبية الرافضة هلذا التدخل إال أهنا استطاعت 
قتصادية مثل مشروع السكة احلديدية العابرة إ املنطقة، فقامت ابجناز مشاريع توطيد أركاهنا يف

ى قصد ربط مجيع مستعمراهتا الفرنسية يف مشال القارة اإلفريقية وغرهبا ووسطها للصحراء الكرب 
 .1وفتح أسواق جديدة يف إفريقيا وكذا خلدمتها جتاراي  

 فالموندستكشافية إىل محالت عسكرية مثمرة مثل بعثة وحتولت البعثات اإل 
(flamond)دها املقاومات ، فوصلت يف أول محلة عسكرية إىل منطقة تيديكلت، وبدأت عن

عبية الرافضة للوجود الفرنسي مع سكان عني صاحل وانغري وتيط وأقبلي وأولف وانتهت بسقوط الش  
درار أم وبعدها عاصمة اإلقليم 9129سنة م مث سقطت منطقة قورارة 9122تيديكلت يف مارس 

 .2م9120فرباير  92يوم 

مثلت مالذا  آمنا  للفارين توات كانت عرضة للعديد من األطماع اخلارجية و ن إوعليه ف
هذا دمحم بن عبد الكرمي  وعرب عن فة مستسلمة لكل األايدي اخلارجيةواملضطهدين مما جعلها ضعي

وهي أضعف بالد املغرب  وال متنع غامنا   مع أن توات ابلنسبة لغريها ال تنكأ ظاملا  .... :"بقوله
 .3..."قاطبة

وثيقة  حتض النقود اليت  على -الوليد ابعبد هللا املوجودة خبزانة ابن -حد  تقاييد أب ت  عثر و 
الغار "اترنسا املسمهبا على البالد املنكوبة بف نيتصدقو هايل توات و ألى عفرنسا فرضتها 

م حيث نصت 9121ديسمرب  21، ومت ذلك بتاريخ فرنسية تمن عماالإحدى وهي "افرجييست
مصيبة كبرية " :تيمي بقولهايل  قصور هأمجيع ((briwaبريوا "خطب هبا الكومونداناليت وثيقة ال

اعتربوا اجلزائر قطعة أو جزء ال يتجزأ من  ،... "الغار إفرجييست" من الوطن عمالة قطعة  ...
الذي ينص على  م9111ها لقرار تتكفل به اجلزائر من خالل تطبيق فرنسا وكل ما حيصل لفرنسا

                                                           
 .72-72، ص املرجع السابق، عات اجلامعية، ديوان املطبو اتريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية والدولية ،حيي بوعزيز  1
، منشورات مجعية موالي سليمان بن علي حلماية أثر 9120 9122الثورة التحريرية يف إقليم توات : دمحان توايت وآخرون 2

 .90-1اجلزائر، ص  ،الثورة التحريرية، أدرار
 .921ص ، املخطوط السابق، ذرة األقالمخمطوط  ،دمحم بن عبد الكرمي  3
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ملصيبة نتيجة حتطم الربج الذي سبب يف هذه ا جاءت ،والية فرنسية هناأسا و احلاق اجلزائر بفرن
، عونة هلؤالء احملتاجني الفرنسنيموت الكثري من العائالت وخاطبهم على ضرورة التعاون لتقدمي امل

ونتيجة هلذا اخلطاب فقد جتمع  لفقراء يف اجلزائر أكثر من فرنسايف حني تناسوا أبن احملتاجني وا
 "لفسيان ونليبأ" وكلف القائد ع الدراهمديسمرب من أجل مج 92وم سكان انحية أدرار ي

alvisan ouinilbie))-  أن جيول يف مجيع قصور تيمي جلمع  -املكلف بعرش تيمي وبودة
 نقود خوفا  ن جبمع ال  يو ذا فقد ابشر التواتهبو ؛  (يهمأحسب ر )خواهنم الفرنسني إضامن مع النقود للت

 بين بلغ عددها يف قصر : الثالث هذه الدراهمدفعت القصور البلبالية ، و من جربوت فرنسا الظاملة
فرنك، وكانت هذه الدراهم  97222فرنك وملوكة  1222فرنك وكوسام 97212: اتمر

املدفوعة تتماشى مع عدد السكان فنالحظ أن بن اتمر أكثر نسبة يف عدد السكان وأتيت ملوكة 
   .1ويف األخري كوسام

 .ملوكة وكوسام كزمبر األوضاع السياسية والتارخيية  :اثلثاً 

نا املصادر التارخيية أو الواثئق املخطوطة إىل أهم األحداث التارخيية الواقعة بقصر لمل حت  
ملوكة وكوسام ولكن أتكد لنا بعض الرواايت الشفوية أن أهايل القصرين كانوا يبغضون الفرنسيني 

 .مل يصادف أي مقاومة تذكر بينهما بغضا  شديدا  رغم أنه

علوا لاملضادة ملوكة وكوسام كاان حمميان من كل اهلجومات  مركزأيضا  أن ومن الواضح 
وضعت حجارة كبرية فوق السور ملنع أي تسلق و  ،نبامن كل ج اخنادق حميطة هبو  القصبة أسوار

فظ األطعمة زن حلخم ابلقصبةوجد يو  لحراسة اخلارجية،لربعة وأبراجها األ شوارعها مغطاةو حيدث، 
بئر مجاعي يشربون منه عند احلصار والباب الكبري يغلق قبل و  صار اخلارجي،حلايف وقت الشدائد و 

غروب الشمس وال يفتح إال بعد صالة الفجر، كما توجد ابلقصر أماكن للراحة يسموهنا الدكانة 
 .2ومهمتها احلل والربط يف كل القضااي املستجدة على كل مجاعة القصبة

كان البعض من ، فالنزاعات القبيلة الواقعة بتوات ضعن بع البلبالية حدثنا خمطوط الغنيةو 
العلماء والسري وراء حمبتهم ونيل رضاهم لتحقيق أغراضهم، وهذا ما وقع من  ربالعامة حياول التق

                                                           
 .11، ص اجلزائر أدرار، ،خبزانة بن الوليد ابعبد هللا وثيقة اخلطاب الفرنسي، تقيد خطى، :الوليد ابن الوليد  1
       أدرار، اجلزائر، ، مكتبة كوسام،خمطوط اتريخ الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي وفاتة، رحالته :بن عبد الكرمي املغيلي  2

 .91-90الورقة 
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البلبايل مع مجاعة متيمون خالل القرن التاسع عشر مع الشيخ القاضي سيدي دمحم بن عبد الرمحان 
قليم قورارة إ شيخهذه األثناء تفطن  ن، ويفوبني قصر ابدراياخلصومات القائمة بينهم  ىحدإيف 

 البلبايلسيدي دمحم بن عبد الرمحان  الذي خاطب القاضي محد بن موالي عبد احليأموالي  آنذاك
أود  ينإدراين فن مجاعة متيمون يريدون قدومك معهم لغزو أهل بأين وقد بلغ:" ...رسالة جاء فيهاب

والبد فامتثل لقوله تعاىل وأمر ابلصلح، ولكن أن قعدت فال يظهر لك ن كان إأن تلتزم مكانك، و 
       .1..."غري ما ذكران 

واحملاورات منها احملاورات بني الشيخ محزة على ذلك وردت العديد من الفتاوى عالوة 
صحة الصالة يف محد احلبيب البلبايل يف أهم الشيخ دمحمبن دمحمبن بين كوسام منالفالين وعلماء  

ىل علماء  إثالث منها موجهة من الشيخ محزة  ربع رسائلأو بطالهنا جاءت يف ألغار وحتت اهلدم ا
، يف 2لماء كوسام بصحة الصالة يف الغار؛ وجاء رد ع خرينآىل علماء إم والبقية وجهوا كوسا
يف ذلك ببطالن الصالة يف جوف الكعبة وعلى ظهرها  فىت الشيخ محزة ببطالهنا مستدال  أحني 

  .3يف ذلك ما قاله بعض العلماء ومنهم الدسوقي تها مستدال  وحت
 .ربين اتم مبركز داث التارخيية اليت عصفتبعض األح :رابعاً 

أحواهلا األمنية مع وساءت هلجومات خارجية متفرقة   -كما ذكران سابقا    –تعرضت توات 
يه دمحم بن عبد ار إلم وهذا ما أش9121/ه9091بداية القرن التاسع عشر وابلضبط يف سنة 

لذلك كانت يف حيز اإلمهال عند جل األمراء، حىت مرج أمرها :" ... حيث قالالكرمي التمنطيطي 
صدها دمحم بن عبد الكرمي ، من بني اهلجمات اليت ق4..."وأصبحت صيدا  للقبائل ميلك ابألسبقية

 .5اتمر وتيمي قبائل من أعراب قصر بين هو هجوم

 

 

                                                           
 . 92، الورقة ، اجلزائردرارأ، ، خزانة كوسامالبلباليةخمطوط الغنية : بلبايل 1
( ص)، وملا إختبأ الرسول سكنا  له يف زمن معني   حسب رأي الصالة يف الغار ميكن جوازها خاصة أن هناك من إختذ غاره   2

   هنما بقي بدون صالة؟أبو بكر الصديق هنع هللا يضر يف الغار فهل يعقل أوالصحايب 
 . 12، صصدر السابق، امل0، جالرحلة العلية ،دمحم بلعامل: طالع على الرسائل كاملة ينظر إىلاإلنص احملاورة و   3
 .2الورقة  اجلزائر، أدرار، تقيد اتريخ توات ومتنطيط، خزانة كوسام،: دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي  4
 .17الورقة  زائر،اجل أدرار، خزانة كوسام، تقيد اتريخ توات وتنطيط، ،دمحم بن عبد الكرمي  5
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 : ه9011بين اتمر سنة  مركز علىعتداء الربابرة إ-(أ

الواثئق ومات من موال و بت فيه األهنتداء قوي من طرف الربابرة حيث عإوقع لقصر بين اتمر 
مواهلم، ومجيع الذين ماتوا يف هذه أهاليهم و أنفسهم و أاملواجهة اليت دافعوا فيها عن مات يف تلك 

 1هتم اخلاصة هبم تسمى مبقربة اجملاهديناملعركة لقبوا ابجملاهدين ودفنوا بغرب القصبة والزالت مقرب 
وقد راثهم الفقيه سيدي سامل بن الشيخ سيدي عبد العزيز جنل الشيخ سيدي احلاج البلبايل يف 

 :  قصيدة جاء يف مطلعها

 دل وى جلاهل ج  س   هوا احلياة  مر                  تز  ات   ن  جماهدي ب  م أ  ا بعدك  م          
 2كم منجلاه ل  د ز  قامكم يف غ  زمت                    م  هادة اليت ح  ابلش   زمتد ف  ق              

مل حتلنا الواثئق التارخيية أو املصادر املخطوطة إىل أهم األحداث التارخيية الواقعة لقصر بن 
شديدا    ا  كانوا يكرهون الفرنسيني كره اتمراتمر،  ولكن األمر املعروف واملسلم به أن أهايل بن 

لبايل التامريت كان يكره  أن الشيخ دمحم عبد الكرمي البيبر الشيخ دمحم فحتا البلبايل مبدو ذكيو 
أشد الكراهية وال يقبل رؤيتهم يف الطريق وال حىت صورهم، فلما أرادوا " مبعىن الفرنسيني" النصارى

سبيال  إال  ومل جيد له شغله ذلك كثريا  ف، قصر بين اتمربوات مرورا  تعبيد الطريق ابلطني إىل ت
التضرع هلل تعاىل والتوسل إليه بنبيه دمحم، وجعل ذلك نصب عينيه، ألن أولئك الغاصبني الفرنسيني  
كانوا حيفرون على الطني لتوضع يف الطريق ابملواضع اليت هبا الرمال فكانت حفرة الطني اجملاورة 

" قاضي حاجة  سيدي" ة بـ خللوة الشيخ سيدي احلاج عبد هللا بن عزيزي املعروفة لدى أهل البلد
بنته فضعفت الطني من كل اجلهات سوى جهة اخللوة، فأخرب القائد الفرنسي ااملدفون هبا ولده و 

ربين، فإن وجدمت العظام نبشوا القأعليكم يف الصباح كسروا اخللوة،  ال: رئيس الورشة بذلك فقال
 ها إىل مقر املدينة أدراريلريجع عل ، وخذوا الطني وكان ذلك آخر النهار، فأتوا له بدابةفأبعدوها

 ،كالعادة، فركبه واجته يحنو الطريق فما متت إال حلظات وصرع على األرض وبعض أسنانه تكسرت

                                                           
                                                                                                                                           . 197، ص 92 :نظر امللحق رقمأ  1
                                                                                                                          .القصيدة مدونة خبزانة بين اتمر  2
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فقررت  صر ال يقبلون الطريق متر أمامهممما فسر أحدهم اقتناعا  منه أن األولياء الثالثة هبذا الق
 .1ملنصوريةاحلكومة الفرنسية عندئذ تغري الطريق إىل أسفل ا

العدوان الفرنسي، فشارك أهايل  مبحاربةاتمر يف الدفاع عن الوطن  بين مركز لقد ساهم
يف املعركة الشهري ابينغر عند دخول املستعمر إىل املنطقة وكان من بني املتطوعني الذين القصر 

خملصني  كما أهنا شاركت يف احلرب التحريرية مبجاهدين ،  ركوا فيها السيد أب قدير تزاديةشا
 .2ستقالل الوطين من أجل محل السالح إىل غاية اإلكالسيد عبد القادر املبدويب

إال  م وال يقبل رؤيتهنه الشيخ سيدي عبد الكرمي رمحه هللارغم العداء والكره الذي كان يك  
  طبا رجال  فرنسيا  عندما أعلن إسالمه ودعاه ابألخوة وأن هللا فضله بدخوله دينا  إسالميا  اأنه خ

عليه حيث جعله من عباده ورضى  هواآلخرة فأبشره هبدى هللا ورضا  الدنياريمستقيما  يدرك به خ
َ ال ":وقال تعاىل له ابإلسالم دينا   ِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ ِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْ ْْ  اجتَُِد قـَْوًما يـُ

َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم ۚ ُأولََِٰئَك َكَتَب يف قـُُلوِِبُِم اإْلِميَاَن َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم َأْو  أَبـْ
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ۚ َرِضَي اَّللَُّ  ُهْم َوأَيََّدُهم ِبُروٍح مِ ْنُه ۖ َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت اجَتِْري ِمن حَتِْتَها اأْلَنـْ َعنـْ

  .3"ِئَك ِحْزُب اَّللَِّ ۚ َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوَرُضوا َعْنُه ۚ ُأولََٰ 

 :وقد نشد له شعرا  فقال
 .ارجن  ما خ  رضى ك  ين م  يف الد   نا              خلبشرى هللا إذا د  بشر ب  ف  
 .4زاناإلسالم دينا  وبه قد ف                  اختذان  فر و  لمات الك  ن ظ  م  

ها شيوخالوجوه وأولوهم ستعمار بوجه من الية بقصر بين اتمر مل تقبل اإللبفاألسرة الب
، وجند يف قصائدهم الشعرية ذم الكفار ولت فرنسا على الناحية رفضوا ذلكستفلما ا   هتاقضاو 

ما كثر الدعوة إىل اجلهاد بعدالفرنسيني والتضرع والدعاء إىل هللا إلجالئهم وطردهم من البالد مث 
بايل القاضي هذا ملستعمر، ومن بني أشعارهم قول الشيخ سيدي دمحم بن دمحم بلعتداء من ااإل

 : إىل هللا برسوله أبن جيعل األمن يف توات وخيلصها من الكفار حيث قال الدعاء يتوسل به
                                                           

القنديل العايل إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل : دمحم فتحا بن دمحم بن عبد الكرمي البلبايل ميدويب  1
 .01، ص 0291 ئر،اجلزا ،متليلي غرداية ،للطباعة والنشر هـ، دار صبحي9011-9172

 .90، ص نفسه  2
3
 .00اآلية  :سورة اجملادلة 
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 تاب  افر وك  ك    ن  م                   واات  ت   من  سل  و                    

 اب  ئ  ملا اب  بد جن  ع                كل  سل و  ر   اه  جب   

 .الب  ط   يب  ال خت  ليهم            و  لى ع  ص   هلإ   

  .1ه9191ذي القعدة عام  97انتهت على يد عبيد ربه دمحم بن دمحم البلبايل 

لفها سنة أستعمار الفرنسي واليت يف بيان حكم اجلهاد ضد اإل ىكما ألف قصيدة أخر  
 : م جاء يف مطلعها9112 ـه9127

 رىائر الق  سالم يف س  دوا اإلمن مه     ى            الثر رض اجلزائر ك  أ لىالم ع  س  

 .2ال مرتام ب  ل ع  حيل ك   فرض   نه  أب                 قريرا  اد ت  ه  ن اجل  أ  اعلموا ال ف  أ  

ىل توحيد صفوفهم إوطنية يدعو فيها الشعب اجلزائري نشودة أخرى كانت مبثابة أقصيدة  وأ ضافة
ستقالل ير البالد ونيل اإلر م والعدوان وحتهاد الذي هو فرض على اجلميع لدفع الظلوالعزم على اجل

 : جاء فيها

 صلى النصراأ  ه لى املصطفى ط  وا                        ع  صد  ول ن  بل ق  له ق  سم اإلإل

 .3يشا نصراحرار ج  من به األ  را                و  الغ   ا اسريةاج ذ  صايل احل  م   خصوصا  

جرة لطلب العلم وظهر فيها علماء سرة البلبالية مبواصلة التحصيل العلمي واهلسهمت األأ        
، فكانوا مالذا القضاء على الدين واللغة العربيةستعمار الفرنسي الفاشلة يف تصدوا حملاولة اإلفذاذ أ

  .ب علم بتواتاللكل ط علميا  

 

 

                                                           
ري يف مدح سيدان روائح وأزهار من أشواق البلبالني األنصا :(دويببم)عبد الكرمي البلبايل األنصاري دمحم فحتا بن دمحم بن دمحم  1

 .992-992، ص ، اجلزائر0292، دار البلبايل مطبعة صبحي، 9، طدمحم النيب املختار
                                                                                                 .نص القصيدة موجودة خبزانة بين اتمر 2
                                                                                           .مرنص القصيدة موجودة خبزانة بين ات 3



 .تالبلبالية بتواراكز للماألوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

 .كانبرين ركزلتارخيية اليت عصفت مباألحداث ا :خامساً 

برينكان أحداث اترخيية عظيمة، نتيجة تعرضه هلجمات متفرقة ومن أبرزها  قصر شهد 
م وكذا اهلجوم اآلخر الذي مت من 9119ه ـ 9027اهلجوم الذي تعرض له من قبل الربابر سنة 

مبساعدة قائد تيمي احلاج أدمحم العيادي  وذلك  ني صاحل عبد القادر ولد ااب جودةقبل الشيخ ع
، يوما   أربعة وعشرين من طرف املهامجني مدة م، وظل القصر حماصرا  9111ه ـ 9021سنة 

لك وهدمهم للفقاقري وغري ذ ك األهايل فسادا  بقطعهم األشجارمالأتصرف خالهلا املهاجرين يف 
ر برينكان وحصدت العديد من هلذه املعركة نتائج وخيمة على قصمن التصرفات العدوانية وكانت 

 .1مجيع خنيلهم اليت كانت متثل مصدر رزقهمطعت وق   ىالقتل

 : حرب قائد عني صاحل على برينكان من خالل رحلة جرياد رولف -(أ 

ناء ثأم 9111نتائج هذه احلرب يف سنة   (Gerhard rohlfes )فاد رولري جالرحالة ذكر       
السكان بزراعة يوم، قام  أربعة وعشرون مباشرة وبعد حصار دام، رحلته من تسابيت إىل برينكان

ني صاحل مبئة فارس حاصروا خنيلهم اليت مت قطعها أثناء احلرب حيث جاء احلاج عبد القادر قائد ع
بعد  وعاد احلاج عبد القادر، بندقية 12فارس فقط و 91كان هبا   القصر برينكان اليتأبواب 

وهو يغرس النخيل  إىل عني صاحل أين كانت عنده بساتني واسعة وكثرية ومنذ جميئه نتهاء احلربا
برينكان أثناء احلرب ألن قطع األشجار عند ركز لندمه الشديد على قطع النخيل املوجودة مب

هل من حقي أن أقطع خنيل  ريادجل احلاج عبد القادر سؤاال   سلمني جرمية من اجلرائم، وقد سألامل
ي الذي يقتات ال حيق لك ذلك ألنك تعرف أبن النخلة هي مصدر رزق أساس: أعدائي، فأجابه

رياد، بعد أن مسع جة، فعندها أعجبه الرد الذي قاله منه هؤالء وهي الثروة الوحيدة املوجودة ابملنطق
 .2داءآراء أخرى من قبل مثل بعض طلبة القرآن واألصدقاء الذين مل يعتربوا ذلك جرمية ألهنم أع

 

 

                                                           

203.                 OP cit P a.voyages et exoloration au sahra tome1 praGerhard rohlfes:  
1


قصر خاص هبم جبانب قصر العرب وكانت هلم عالقات إخوة، والعديد من البنات وكان هلم  أربعاحلاج عبد القادر عنده  2

 .وطيدة بني مجيع عائالت املنطقة
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 :تسابيتقصر حتالل الفرنسي للاإل -(ب

حتالل إمت   ،م9122فيفري  22ه املوافق لـ 9191شوال 92يوم الثالاثء يف صبيحة  
ومل يصادف ، منطقة تسابيت، فنزلت اجليوش الفرنسية عند بوابتها الشمالية لقصر عراين الراس

يدعى دمحم الطيب  يوم رجال  من أهايل تسابيتأثناء دخوله أي مقاومة تذكر، مث ب عث يف نفس ال
ها إىل إلقاء السالح والركون رسالة فرنسية تدعوهم في ال  برينكان حام مركزبن كروم إىل مجاعة 

عة ستسالم وعدم املواجهة مقابل أن يؤمنهم على أنفسهم وعياهلم وأمواهلم، فاختلف رأي اجلماواإل
بلغوا املستعمر بذلك فانتقل اجليش الفرنسي يف ملواجهة و ستسالم وعدم اأوال  مث قرروا يف النهاية اإل

ويف صبيحة يوم األربعاء أرسل وحدة عسكرية قامت  1نزل بقرب قصر محاداملساء ذلك اليوم و 
بتمشيط القصر وتفتيشه دون أن تتعرض ألي أحد بسوء مث واصل اجليش الفرنسي مسريته يوم 

مدينة أدرار بعد أن  أتكد من خضوع املنطقة له ودخوهلا حتت قبضته وسيطرته ولكنه  إىلاخلميس 
 .2رية  تنفيذ خطته االستعمارجع بعد يومني فقط ليشرع يف

ه مت عزل القائد احلاج قدور بن زين الدين الربكاين 9122م املوافق لـ 9112 ويف سنة
له وهو آخر القادة الذين تولوا احلكم  وتولية القائد احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيز الوجالين خلفا  

 .3على عرش تسابيت أثناء الفرتة االستعمارية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ا هذانالذي اشتهر بقلعته التارخيية الشهرية واليت الزالت معاملها األثرية موجودة إىل يوم: قصر محاد 1
نكان، عثرت على نسخة منها وثيقة ضمن رسوم أمالك أحفاده، قصر بري :سيدي أمحد بن سيد احلسان بن املكي الربكاين 2

 .سامن بن حسان عراين الر 
 .22، الورقة السابق، املخطوط خمطوط ذرة األقالم ،دمحم بن عبد الكرمي 3
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 . البلبالية قصورقتصادية للاإلألوضاع ا :الثاين بحثامل

 . الزراعة: أوالً 

لذا استوجب  يف حتديد احملاصيل الزراعية يعد عامل املناخ من أكثر العوامل الطبيعية أتثريا  
 : أوال   علينا التطرق إىل هذا العنصر

 : املناخ والغطاء النبايت -(9

حات املائية أو كبعد املنطقة وقرهبا من املسط   ،يعيةهو تفاعل بني عدة عوامل طب: املناخ -(أ   
الغطاء النبايت على سبيل املثال ال للحصر، أما عن عناصره فهي تتمثل يف احلرارة والرطوبة وحركة 

 .1اهلواء والرايح ومقدار األمطار وغريها

حتت ° 22عدهلا إىل ارتفاع درجة احلرارة اليت يصل م ،ناخية للمنطقة التواتيةومن املميزات امل      
الظل صيفا  وميكن أن تتعداها يف بعض األحيان، وهذا ما جيعل النشاط منعدما  مع منتصف 

وحبكم موقعها فإن املنطقة تفتقر لتساقط  الشتاء تكون درجة احلرارة منخفضةالنهار، أما يف فصل 
 .وفيفريغري منتظمة ومعظمها يف شهر أكتوبر فهي قليلة و اءت فجائية األمطار وإن ج

فالرايح الغالبة يف منطقة توات هي رايح مشالية شرقية واليت تشتد يف الفرتة : 2الرايح -(ب  
كما  هتب الرايح الغربية يف العادة من شهر مارس إىل  تدة من فيفري إىل غاية شهر مارس،املم

ىل حوايل قد تصل سرعتها إشهر مايو، أما رايح سرييكو اجلنوبية اليت تكون حمملة ابلرمال و 
  .فهي حمملة ابألتربة اليت تعيق احلركة3سا/كلم922

                                                           
1
 .91، ص0222، ، دار املعرفة لنشر والتوزيع، القاهرةعامل املناخ: محدأالشريف حسن بكر  
ان يف إحدى الواثئق املخطوطة ابخلزانة برينكان الرايح قوية كان للرايح أتثري كبري على احملاصيل الزراعية بتوات فوجد 2

 . 109، ص02:أنظر امللحق رقم وأفسدت كل احملاصيل
، مذكرة خترج لنيل شهادة دولة يف اهلندسة املعمارية، املدرسة العليا للهندسة، قصر متنطيط دراسة معمارية :بوعاللة جلول  3

 .92، ص 0222اجلزائر، 
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ومن هنا ميكننا القول أن املنطقة تتميز بفصلني، فصل ابرد وجاف جدا  يف شهر نوفمرب 
كما يوجد فصل آخر يف   ،رارة متوسطة مث منخفضة يف الليلإىل مارس ويف الصباح تكون درجة احل

 .1ميز ابحلرارة واجلفافشهر أبريل إىل أكتوبر هو فصل طويل يت

 :الغطاء النبايت مبنطقة توات-(ج

تتسع الصحراء الكربى عموما  وتوات خصوصا  على جزء كبري من املساحة اإلمجالية         
، ونظرا  للعوامل املناخية الصعبة كاجلفاف وندرة املياه السطحية 0مليون كلم 0للجزائر املقدرة بـ 

ضف إىل نوعية الرتبة كوهنا تربة  ،2خدام الطرق التقليدية البسيطةوصعوبة استخراج اجلوفية واست
رملية وماحلة فمعظم أراضي منطقة سباخ ماحلة غري صاحلة للزراعة، فقد أورد جل املؤرخني والرحالة 

( م 9222ه ـ 127)  3الذين زاروا املنطقة مثل إبن بطوطة وابن خلدون وكذا احلسن الوزان
 . ن بشروطولك االذي أكد صالحياهت

أما موالي الطاهر اإلدريسي فقد أورد بعض النبااتت اليت تنمو أبرض توات مثل النخيل 
تعد خنلة التمر أعظم شجرة منتجة للغذاء يف املناطق ؛ و  4واحلبوب واخلضر والفواكه واحلناء والتبغ

يمكن خزنه طاقة عالية ف اذاء ذفهي متثل مصدر غ ،مثارها ابلفاكهة الصحراء ىة وتسمالصحراوي
النخلة هلا القدرة على النمو واإلنتاج يف بيئة صحراوية و  ،له إىل مسافات طويلة عرب الصحراءونق

                                                           
أطروحة دكتوراه دولة يف اآلاثر اإلسالمي  ،الفقارة مبنطقة توات وأثرها يف حياة اجملتمع دراسة اترخيية وأثرية :عربية موساوي  1

 .22-12، ص ص 0227جامعة اجلزائر،  ،لعرج عبد العزيز، معهد اآلاثر :إشراف
 : نظام الفقارة بتيميمون ملتقى: معروف نذير  2

1
er

 semimaire entemational sur la ressoure en eauau shara/ evaluation. 

Econmie   protection. Le 19 et 20 janvire 2011 ourgla p265. 
هلذه البالد أرض كثرية صاحلة لزراعة، لكن يلزم سقيها مباء البئر ... فقال تيكنتورين منطقة ماهولة يف صحراء نوميداي  3

ألهل تيكنتورين الغرابء يف منازهلم بدون أجر ليحصوا على مساد اخليل  وتسميدها ابلسماد ألهنا جافة وهزيلة جدا  لدلك ميكن
، 0، جوصف إفريقيا ،احلسن الوزن الفاسي: أنظر'' ...ورجيع الناس حىت إن كثر بشيء به الغريب ملضيفه تغوطه خارج بيته

 .911، ص السابقاملصدر 
 .90قة ، الور السابقخطوط ، املنسيم النفحات ،موالي الطاهر اإلدريسي 4
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متداد جذورها إىل املناطق الرطبة إيف مع هذه املناطق نظرا  لطبيعة قاحلة فلها القدرة على التك
 .1حتت األرض واليت حتصل من خالهلا على احتياجاهتا املائية

  .ة ونظام السقي بتواتالفقار  -(0

عرفها ابن املنظور يف معجم لسان العرب أهنا من الفعل فقر، فيقال فقر األرض مبعىن 
 .2حفرها والفقرة هي احلفرة، ويقال فقرة البئر مبعىن حفرهتا الستخراج مائها

ن مصطلح الفقارة هو يف األصل مستخرج ألنا من خالل تعريف ابن املنظور  وقد اتضح
 .رة، مث حتول هذا املصطلح مع مرور الوقت إىل لفظ عامي يعرف بني سكان تواتمن فعل فق

واة عن من بينما يعرفها الشيخ سيدي دمحم بن عمر بن دمحم البداوي يف خمطوطه نقل الر 
                .3"...ماؤه  أهنا آابر متعددة يفقر من جنب كل واحد إىل اآلخر فيربز "...أبدع من قصور توات

، لكن سكان عدمتنن أمطارها قليلة جدا  أو تكاد زت توات ـ كما ذكران سابقا  ـ بنقص املياه أبمتيو 
ِمُنونَ " :توات فهموا جيدا  معىن قوله تعاىل ْْ ومل يقفوا  ،4"َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشيٍء َحيٍ  َأَفاَل يـُ

مير جلب املياه و لذلك،  أحسن طريق خمتلفة وكانت الفقارةاأليدي، فبحثوا عن املاء بطرق  مكتويف
 :من هذه األخرية بعدة خطوات وهي مرتبة ابلتسلسل

 .وتكون متصلة مع بعضها بواسطة قنوات تسمى النفاذ :اْابر (أ

عبارة عن حوض صغري تصب فيه املياه آالتية من اآلابر وعلى حافته توجد : القصري( ب
 .إىل الساقية عيون هذه األخرية اليت تستعمل لتوزيع املياه

 .5هي عبارة عن جمرى طويل يوزع املياه إىل البساتني: الساقية (ج

                                                           
                     :، املوقع االلكرتوينواقع الزراعة النخيل وإنتاج التمور يف الوطن العريب: عبد الباسط عودة 1

www.iraqi.datepalms.net، 0-9ص ، 99:12: على الساعة، 20/99/1029 :اتريخ الزايرة. 
 .12، ص 2، جن العربلسا: ابن منظور  2
 .91الورقة  أدرار، ، خمطوط خبزانة كوسام،نقل الرواة عمن  أبدع من قصور توات: الشيخ سيدي دمحم البداوي اجلعفري  3
 .12اآلية  :سورة األنبياء  4
 .991، ص السابقاملرجع  ،عربية موساوي  5

http://www.iraqi.datepalms.net/
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وعرض، ختتلف  وهي عبارة عن حوض مستطيل الشكل ليس لديه مقياس لطول :املاجن( د
تتجمع فيه املياه وعند امتالئها يقوم صاحبها بتوزيعها على املساحات و من بستان إىل آخر، 

ابدو ليصل إىل القمون وعند سقيه يسد أرب قنوات يطلق عليها صل رحلتها عاملزروعة وتوا
ابلرتاب ليواصل املاء رحلته إىل القمون اآلخر وهبذه الطريقة كانت تسقى واحات النخيل 

الذي يقسم األعني على  2وكان حيدد نصيب كل عني من طرف كل الكيال 1مبنطقة توات
 3ابستخدام آلة يطلق عليها احلالفة حجم مسامهة صاحب العني يف الفقارة والقياس يكون

مصنوعة من النحاس، ويوجد بشكلها الدائري واملستطيل، ووحدة القياس املعتمدة هي 
قرياط من القرياط، وتسجل مجيع  01والقرياط إىل  5قرياط 01هذه األخرية اجملزاة إىل 4احلبة

ل فيه كل عمليات توزيع األمور املتعلقة ابملكيال يف زمام الفقارة فهو عبارة عن دفرت تسج
 .املياه

سيد لل( م9179/ه 9119) على دفرت زمام فقارة مسيين منذالبحث وقد اطلعت أثناء 
يغنيهم عن احلساابت  دغاغي الذي ابتكر حساب جديد األ على بن سيدي دمحم الصايف سليماين

وتقسم على  01يف  عدد قواريط الفقارة تضرب: القدمية املعقدة ـ ابستعمال اآللة احلاسبة فيقول
 : م0291عدد املواجن فمثال كيل سنة 

 

              =21.03=21.12.23. 

بئر األم، الوتتشكل هذه اآلابر على شكل سالسل يف اجتاه منطقة التعمري والري من 
م وعددها خيتلف على حسب كرب أو صغر الفقارة، فالفقارة 12اىل  92ها من وتتباعد فيما بين

                                                           
 .هذا التعريف من خالل معاينة خاصة  1
شاري أن أهل الصحراء كانوا يستعملون مكاييل خاصة لتقدير مياه السقي فكانوا يف البداية  طيبالورد يف تقيد لسيد   2

 .يعربون ابلعني اجملردة دون مكيال خاص
وتعرف يف بعض املناطق ابسم الشقة، ظهرت يف عهد موالي رشيد العلوي جاء اجلايب كمسؤول عن إحصاء : احلالفة  3

 خمطوط املكاييل خبزانة كوسام، : ت واألعشار بلوحة يحناس مثقوبة لتقدير املياه أنظرمقادير املياه من أجل حتديد الزكوا
 .19الورقة 

 .درمها  أربعة دراهم لكل قرياط 12قرياط أو  01تعادل : ةباحل  4
 .استعمل هذا املصطلح يف قصور تيمي ويعرف يف تسابيت خبرق أي الثقب: القرياط  5

2232 X13
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بئر، أما طوهلا فهو ميتد  عشرين أو ثالثنيبئر أما الصغرية ترتاوح بني  9022ل إىل الكبرية تص
 .1 0كلم12يف الغالب وقد تصل إىل  0كلم02على مسافة متفاوتة تزيد عن 

ومن خالل عرضنا ملختلف التعاريف املتباينة عن الفقارة ونظم سقيها، توصلنا إىل أن نظام 
ويف ... "بن خلدون يف قولهاالعجيب يف العامل وهذا ما أكده  نظامالسقي ابلفقارة كان وال يزال ال

هذه البالد الصحراوية إىل وراء العرق غربية يف استنباط املياه اجلارية ال يوجد يف تلول املغرب 
وتطوى جوانبها إىل أن يرق جرمها مث تصعد الفعلة  ،أن البئر حتفر عميقة بعيدة اهلوىوذلك 

 فيعم البئر مث جيري صاعدا   ن جديد تطسر طبقتها عن املاء فينبعث صاعدا  ويقذفون عليها زبرة م
وجودة يف ويزعمون أن املاء رمبا أعجل بسرعة عن كل شئ، وهذه الغريبة م على وجه األرض واداي  

أصبحت  فعندها ؛ 2"واركالوريغ والعامل أبو العجائب وهللا اخلالق العليمقصور توات وتيكنتورين و 
 يف استقرار اإلنسان التوايت وحىت الوافدين منهم مثل العامل دمحم بن عبد الكرمي   مصر مه  عن الفقارة 

 .3ياهها كرمز لبقائهار ملشأغيلي الذي نزل أبرض توات و امل

 :الوسائل اليت استعملها البلباليون يف الزراعة -(3

قليدية لتغطية أيضا  جمموعة من الوسائل الت نو ن بصفة عامة والبلباليو استعمل التواتي
وما مييز هذه األدوات اليت  ،جمهودولضمان إنتاج أبقل  أعماهلمحاجات الزراعة املعيشية ولتسهيل 

صنع خفيفة احلجم مشكلة من مواد بسيطة منتشرة ابملنطقة استخدمها  الفالح البلبايل أهنا حملية ال  
ألهم الوسائل اليت   الطني، وسنحاول تقدمي وصفوحلافها و كاخلشب واحلديد وسعف النخيل 
 :سواء  بيده أو لتخزين مياه السقيكان يستعملها البلباليون يف العادة 

                                                           
ماجستري  ، مذكرةهـ2هـ إىل هناية القرن 9 ريف املغرب األوسط، منشأهتا استغالهلا من القرن الثروة املائية يف: وسيلة علوش 1

، ص 0290/0291 ،0جامعة قسنطينة ،جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية واإلقسم التاريخ،إبراهيم حبار،  :يف التاريخ، إشراف
19. 

بتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي اتريخ ابن خلدون املسمى ديوان امل ،عبد الرمحان ابن خلدون 2
 .991-991ص ص ، املصدر السابق ،الشأن األكرب

       بوظيب،أ، جملة الرتاث، صادرة عن تراث اإلمارات الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب: جعفري اب الصايفأأمحد  3
 .297، ص 0292، أغسطس 919: ع
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متنع تدفقه من املاجن وهي عبارة عن قطع من القماش و وهي عبارة عن سدادة املاء : صمامة-(أ
ه تكون كروية الشكل لسد قطر خمرج املياه وحيرص املسؤول األكرب عن البستان بوضعها لرياتح ابل

 .بدال  من أبنائه

يقسم الفالح بستانه إذا كان كبريا  إىل عدة أقسام يفصلها جبدار من طوب والطني : البطحة-(ب
ويعود سبب ذلك إىل الوقاية من الرايح اليت حتتاج املنطقة وتتلف احملاصيل وكانت الرايح قوية يف 

 . توات عموما  

بستان جريانه وقد يكون من طني أو من جريد يستعني به الفالح للعزل بني بستانه و : اجلدار-(ج
يسقط ابلرايح ويعرق ابملنطقة أفراق كما  فف ويثبت يف األرض إبحكام حىت الالنخلة مص

 .استعمله الفالح أيضا  لسد الرمال الكثرية عن بستانه

إلخاطة أكياس التمر والقمح والشعري والتمر وهذه األكياس يف  ستعمله الفالحي: املخيط-(د
 .ادة تكون من احللفاء أو القماشالع

وهو قطعة من احلديد مسننة هبا قبضة يد من اخلشب ورأسها ملتوي ليساعد : جلنامل-(ه
وعملية احلصادة وهناك عدة أحجام للمنجل منها الصغرية  نخيللفالح يف عملية قطع جريد الا

 .والكبرية واملتوسطة

يف بساتنيه وعادة تكون من جريد  املثمورة بتنصيب هذه ففكر الفالح: املثمورة أو اخلرنة-(و
بله والشعري والتمر النخيل ومصقفة ببقااي النخيل من حطب وفدام وخيزن بداخلها القمح بسنا

 .1نتاجالذي كثري اإل

 (:برينكان-بين اتمر –كوسام –ملوكة )البلبالية  ابملراكز الزراعة -(1

  -املوجودة مبقر خزانته-ي الكوسامي  عثران يف بعض التقايد اخلطية  للحاج الطيب الشار 
إن أهاىل القصور التواتية كانوا يزرعون يف فصل الربيع العديد من املزروعات اليت تكفيهم وتؤمن 
غذائهم خالل هذا الفصل على األقل ومن بني هذه املزروعات البصل واللفت واجلزر والفلفل ويف 

                                                           
شعيب مقنونيف، قسم : ، أطروحة دكتوراه يف التاريخ، إشرافالعادات والتقاليد مبنطقة توات أطلس: عز الدين جعفري 1

 .  007-000، ص ص 0291- 0297التاريخ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،
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تواجدت رة سابقا  تتوفر يف كل بساتني القصور اليت حقيقة األمر أن هذه املنتوجات الزراعية املذكو 
    (. كوسام، ملوكة، برينكان، بين اتمر)هبا العائالت البلبالية 

وت سفاتوالدجنال والفول والبشنة و  ءصولياافم والو لصيف فإهنم يزرعون الكر أما يف فصل ا       
إذا وضعنا و  ،ع يف فصل الصيفوالعنب والبطيخ والدالع والتبغ والقطن وكل هذه املزروعات تزر 

ن أالية جند احلات زروعاملن يف تلك الفرتات السابقة و يو ني املزروعات اليت أنتجها التواتمقارنة ب
نضع اشارة استفهام وهلذا ما جعلنا  ل الصيف املعروف حبرارتة املفرطة، وخاصة فصهناك فرق كبري
 حول املوضوع؟

سم لزراعة التني والثمور والطماطم ويف فصل أما يف فصل اخلريف فقد خصصوا هذا املو 
 .3الرشاد والثوم وحب   2وتدالغ 1الشتاء لزراعة العدس واجللبانة والكمون والفول

خيل اليت كانت حتتل ن  كان سكان توات يزرعون القمح والشعري ابإلضافة إىل غرس ال
 .املرتبة األوىل يف املزروعات الناجحة واملعروفة يف توات

فكانت تزرع ولكن ال نعرف كيف كانت حتصد هل انضجة أم غري   عات كثريةهذه املزرو 
كانت   م91التاسع عشرذلك؟  وحسب ما رواه لنا احلاج الطيب الشاري أنه مع بداية القرن 

احلالة املعيشية للسكان مزرية فقد وصل هبم أهنم ال جيدون ما يسدون به رمقهم وهذا ما جعل 
 .صة ورخيصةينضج ويباع هذا األخري أبمثان خب اصيلهم قبل أنالكثري منهم يعمل على بيع حم

ذكر الشيخ والعامل دمحم ابي ابلعامل أن تيمي كانت متارس هبا زراعات مهمة وكثر هبا و 
 :نخيل ابإلضافة إىل حبوب القمح والشعري والتبغ وبعض أنواع الذرة وكذلك بعض الفواكه مثلال  

 .4ت األخرىالرمان والعنب وغريها من املنتوجا

                                                           
 .يزرع مرتني يف العام الواحد الفول ذكر أنه يزرع يف فصل الربيع وكذلك فصل الشتاء مبعىن أن هذا احملصول  1
وهي عبارة عن حبوب تشبه حبوب الفاصوليا إال أهنا تتميز بلوهنا األسود ومن بني خصائصها أهنا تطهى للنفساء : تدالغ  2

 . يف أسبوعها األول ألهنا تفيد يف عالج الكثري من األمراض ومنها عالج فقر الدم
 ويقال أهنا كان يعاجلون به مرض متتتميز بذوقها احلار نوعا  ولوهنا الربتقايل قا هو عبارة عن حبوب صغرية جدا  : حبة الرشاد 3

 .العظام وعدة أمراض أخرى كفقر الدم مثال  
 . 21ص  ،املصدر السابق ،9، جالرحلة العلية مل،دمحم بلعا 4
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البلبالني يف مجيع القصور املذكورة خالل الفرتة تمام وخلصنا من مجيع الرواايت الشفوية ابه
 خبدمة أراضيهم نيأوالد األسرة هم املعنيبساتينهم وصيانتهم وكان رجال و  املدروسة بزراعة األراضي

خبدمة فلم تكن معنية  ة البلباليةأر أما امل ،1" دادا " هم يف ذلك اخلادم املعروف ابسم ساعدو 
وق خترج منذ طلوع الفجر وقبل شر لك لعدم خروجها من البيت ولكن إذا اضطرت إىل ذ البساتني

الشمس وتعتكف بغرف صغرية ابلبستان معروفة ابسم السقيفة ويكون البستان به سور عايل ال 
ن اهنت إو  حىت -تزم هذه املرأة يف حقلها ميكن ألي شخص أن يشاهد أصحابه رجاال  ونساء  وتل

فرتجع خمتبأة  عن والسكينة أرجاء القصر  وءاية صالة العشاء بعد أن يعم اهلدإىل غ -عملها 
 .2األنظار

ابلزراعة واإلنتاج لتأمني غذائه ذاتيا   يل كغريه من فالحني  توات عموما  اهتم الفالح البلبا
رس النخيل ليجين متورا  وبيع وتصدير ما تبقى عن حاجتهم لتأمني سلع وبضائع مستوردة فغ

مبختلف أنواعها وجبانبها زرع القمح والشعري وبعض احلبوب األخرى تعترب أهم املنتوجات الناجحة 
 .زراعتها مثل الذرة البشنة وغريها

أن عدد خنيلهم وصل إىل  ،ه9012ر كوسام اليت تعود إىل سنة إىل جريدة قص واستنادا  
ابلبور واملتمعن إىل  922مائة ومخسون خنلة وكذلك  ابجلناانت 722سبع مائة ومخسون خنلة 

هذه األرقام واليت تدل على توفر املياه للسقي بكثرة وتدل أيضا  على توفر املزارع القريبة من القصر 
هايل قصر كوسام ابلنخلة واليت كانت متثل ناانت وكذلك االعتناء الكبري لهأواليت تسمى ابجل

؛ حيث بين القصر مبكان يتوفر على املياه اجلوفية املزودة بنظام  تمصدر رزق يف الكثري من األوقا
ن مياه لسقي بساتينهم و ومنها كان يتخذ الفالح راتفقا ستة الفقارة واليت وصل عددها إىل

لزمن تزود سكان القصر ابملاء الشرب والسقي قروان  من ا اتر يطة ابلقصر واستمرت هذه الفقااحمل
إىل يومنا معاملها اليت ال زالت تفيض ماء  واحلفاظ عليها وعلى ها عكف البلبالني على صيانت

 .3هذا

                                                           
  .الثاين احلر طبقةاخلادم من  وهو 1
: ، على الساعة01/1/0291يوم  ،يف بيتها هابلة شفوية معمقا من أعيان قصر أوالد بوحفص،: موساوي زهراء  2

92:12.   
 . اجلزائر درار،أ، خزانة بن الوليد، قصر ابعبدهللا ،"جريدة قصر كوسام"تقيد خطي  :عبد القادر بن الوليد 3
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استعملوا  تقنية و اليت غلب عليها غرس النخيل  عمل سكان قصر بين اتمر يف الفالحةو 
اليت وصل عددها  اتاهتم فنجد فيها العديد من الفقار الفقارة لتوفري مياه الشرب وكذا سقي مزروع

 122ثالث مائة ومخسون بئر وصل عدد آابرها إىل  وها حيثقارات أقامفقارات وهي ف سبعةإىل 
ابإلضافة إىل فقارة بوعيسى اليت متثل أكرب فقارة يف بين اتمر من حيث عدد اآلابر واليت وصل 

مائة اليت وصل عدد آابرها إىل وفقارة سيدي سامل  212ستة مائة وستة ومثانون بئر عددها 
وأخريا   12تسعون بئر وأيضا  تروكان  12 مثانون بئر يان عدد آابرهاوفأوفقارة  922ومخسون بئر 

بنية قضاء  ان كل من يقصدهفقارة سيدى قاضى حاجة اليت يتربك هبا سكان القصر فيقال أ
 .1حوائجه، قضي هللا له له حاجة

، حمافظني على مجال بساتينهم قصر برينكان على النشاط الزراعي تركز النشاط سكان        
كانت تسقى بعناية فائقة من مصادر مياه الفقارة اليت تظهر و اليت تواجدت ابلقرب من منازهلم و 

ابإلضافة  من الدخول إىل القصر املتسربة إىل خارجه لتصل إىل بساتينهم اليت كانت تغنيهم ذاتيا  
اليت حرصت  إىل اعتنائهم الكبري ابلنخلة اليت كانت متثل مصدر رزق العديد من العائالت الركانية

 .2لتوفره مثان رخيصة نظرا  سواقها أبأواع كثرية من التمور يباع يف على زراعة  أن

لفقارة كانت توىل هلا عناية بقصر ذاته أن ا ةدانه من واثئق يف خزانة البلباليوحسب ما وج
حيث سجلت يف الوثيقة نوبة  التزاماهتا وكانت مقسمة ابألدوار، فوضعت هلا قوانينها و خاصة

خلميس ونوبة الثالاثء وكذلك نوبة احلراطني ونوبة أوال سيد احلاج الطيب ونوبة أوال سيدي أمحد ا
بن موسى ونوبة األربعاء ونوبة أوال سيد أعزيز ونوبة اجلمعة ونوبة عمور وسجل أمام كل نوبة 

م يف أما عن أمساء الفقاقري اليت كانت تستخد 3مقدار معني الذي خيصص هلا مسجل أبرقام عربية
ذلك الوقت فقد وجدان يف وثيقة أخرى قام بتسجيلها العريب بن سيدي دمحم املأمون يف سنة 

سفالنية قصر برينكان وهي فقارة تفجمة والساقية ال راتهبا بعض أمساء فقا م9107/ه9101

                                                           
 .اجلزائر درار،أهللا،  ، خزانة بن الوليد، قصر ابعبد"جريدة قصر بين اتمر"تقيد خطي  :عبد القادر بن الوليد 1
 . ىل يومنا هذا ممثلة مصدر رزق هلمإستمر سكان القصر برينكان ابلعناية ببساتينهم ا 2

 .ر املتتالية لفقارة بقصر برينكانوثيقة سجلت هبا األدوا  3
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هذا مثل الزالت حية إىل يومنا  منها البعض( 12)هبا مخسة وثالثون حبة وتبلح واليت كانت 
 .1أوالد ادمحم، بوفكر، مشرع، أوالد اعلي وغريها: ةالفقار 

أقطار املغرب إىل  بو عبد هللا القبسي يف كتابه أنس الساري والسارب منأوقد حتدث 
مث نزلنا لبالد : " ... مأرب ، عن بلدة برينكان وبني لنا أمهيتها الفالحية بقولهمنتهى األمل واأل

أول من منزل من البالد املذكور بلد طيبة كثرة الزرع  (برينكان) داشر  تعرف بين أركان توات مب
له  والثمار املختلفة ابجلنس والنوع، ذات عيون جارية، ورئيس املوضوع خري جنيب أريب يقال

يف نعم شاملة وآالء هللا عليه متواصلة وبيع ( 97)ب سبعة عشر يوما  الشيخ عافة، فأقام هبا الرك
 .2"وشراء وأخذ وعطاء

القائم يف املناطق الشمالية للجزائر وخاصة منطقة اهلضاب  3ختلف الرعيالرعي فقد إ أما       
 عائالت البلباليةكل عائلة من ال نوأالعليا املعروفة به على وما هو قائم يف أرض توات، وخاصة 

واملاعز من جنس  4تربية املواشي حسب قدراهتا مشكلة من اخلرفانعلى  ع ملت مراكزهامبختلف 
 .عرضها للبيع إال إذا كان يف حاجة ماسة لنقودهاهذه احليواانت يف البيت وال يتم  فرتىب خمتلط

وكذلك احلال ابلنسبة للمعز اليت كثر عددها وابلرغم من قلة األكل الذي تتحصل عليه 
الذين حضوا أبمهية كبرية يف  5حلمريبرتبية ا واماهتو  ،إال أهنا تدر الكثري من احلليب وقلة الرعاية

توات عموما  فكانوا يستعملون يف نقل الغبار إىل البساتني وزراعة حماصيلهم فهذه اخلدمة هي 
نسبة العمل اليت تقوم به هذه احليواانت ال تتوازن متاما  مع  مية وغريبة يف توات إذا ما قارانخدمة قد

                                                           
 .وهي حمفوظة ابخلزانة برينكان وثيقة سجلها سيد العريب بن سيدي املأمون هبا زمام فقارة تعمجه  1
، ص املصدر السابق ،أنس الساري والسارب من أقطار املغرب إىل منتهى األمل واملآرب ،هللا دمحم بن دمحم القيس أبو عبد  2

01-01. 
مل يهتموا هبذا اجلانب حبيث أن هذه املناطق كانت بعيدة عن القصور السكنية مبسافة يوم أو يومني،  توات إال أن السكان  3

مال اليت كانت تشكل واحد من القطعان الرعي، كما أهنم مل يولوا اهتمامهم برتبية  من السري وهلذا السبب فقد نقصت تربية اجل
 .احليواانت األخرى خوفا  من علفها

 .اشتهرت  املنطقة  خبروف لبالد أو ما يسمى ابلدمان وهو األكثر حبثا  عن غريه من اخلرفان 4
ماعز وهو عدد قليل  2هبيمة ومنها  91م وصل إىل ه أن عدد هبائمه9012يف جريدة كوسام سنة  وما وجدانة مسجال   5

جريدة قصر  "تقيد خطي  :عبد القادر بن الوليد: انظر. محري1إىل عددهم ن القصر، أما احلمري فقد وصلابلنسبة لسكا
 . اجلزائر درار،أ، خزانة بن الوليد، قصر ابعبدهللا ،"كوسام
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يف اجلمال متثلت اوي للمنطقة فإن أغلب حيواانهتا نظرا  للوسط الصحر و  ،1ما أتخذه من أكل
ان والفنك واجلربوع والغزال عبض احليواانت الربية كالذائب والضابإلضافة إىل بع ،واملاعز واألغنام

 .2والعقارب وغريها فاعيواأل

 .و احلرف اليدويةأالصناعة : اثنياً 

اليت متيزت  املصنوعات تسعفنا املصادر التارخيية املتاحة لدينا أبي معلومات تقودوان إىل مل
ناعة فيها على بعض احلرف اليدوية هبا األسر البلبالية، وإمنا اقتصرت الص  املتواجدة لقصور هبا ا

سوة داخل بيوهتا من أجل إعداد مستلزمات البيت من فراش وغطاء وأواين اليت كانت تقوم هبا الن  
بلبالية يف حون الكبرية اليت كانت تستخدمها املرأة الطينية املتمثلة يف القدر والطاجني وبعض الص  

 صنعالذي فية املتمثلة يف الطبق ابإلضافة إىل صناعة بعض املنتوجات السع ،فتل طعام الكسكس
وذلك بدخول م 02العشرينبطريقة دائرية متقونة ودقيقة وهذه احلرفة أخذت تتطور خالل القرن 

كياس املخصصة للحليب اجملفف وأصبحت تغلف الطبق والطبيقة ابأل بعض األكياس البالستيكية
 .3البالستيكية اليت تغطيها األلوان املختلفة واملزكرشة

 :الصناعات احلديدية -(9

ن جمموعة من الوسائل واألدوات الفالحية املصنوعة من مادة احلديد الذي يو لبالاستعمل الب
يعترب املصدر لتلبية طلبات الفالحني ومصدر أدواهتم الرئيسية ويف حرث احلصاد يزيد الطلب عند 

املنجل الصغري والكبري، والفأس  :دادين عن بقية املواسم األخرى ومن بني هذه املصنوعاتاحل
سامهت الصناعة احلديدية بشكل كبري بتوفري األدوات احلربية لتدافع هبا عن نفسها و 4،واألواتد

َناِفُع لِلنَّاِس َولِيَـْعَلَم َوأَنَزْلَنا احْلَِديَد ِفيِه أبٌَْس َشِديٌد َومَ ":قوله تعاىلفهي انفعة للناس حيث جاء يف 
 "اَّللَُّ َمن يَنُصُرُه َوُرُسَلُه اِبْلغَْيِب ۚ ِإنَّ اَّللََّ َقِويٌّ َعزِيزٌ 

ونظرا  ألمهيته قد جعل هللا سورة يف كتابه،  5

                                                           
 .20-29الورقة ، السابق، املخطوط رة صناعة وغريهاتوات سكان قصور جتا اتخمطوط عالم، جمهول املؤلف    1
جملة صادرة عن طريق وايل والية  ،أدرار واحات الفن وقصور األمان :اب الصايف جعفري، الصديق احلاج أمحد آل النغيليأ  2

 .0291 ،رارأد ةجامع ،يق مع سليمان أويدن مدير الثقافةالسيد أمحد عبد احلفيظ ساسي مع التنس: أدرار اإلشراف العام
 .12-11: الورقة ،السابق، املخطوط خمطوط عالمات توات سكان قصور جتارة صناعة وغريها، جمهول املؤلف  3
 .هي عبارة عن قضيب رقيق ومسيك رأسه حاد ويف أعاله خلقة مير منها حبل يستعمله الفالح يف شد البهائم :األواتد  4
 .01اآلية  :سورة احلديد  5
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فحاول احلرفيون تلبية احلاجات احلربية وخاصة وأن املنطقة شهدت بعض احلروب والنزاعات 
 :ومن بني هذه الصناعات املتفرقة  واإلضطهادات

منها ما هو خمصص لتقطيع اخلضر والفواكه ومنها ما هو خاص وهي متنوعة  :السكاكني -(أ
لتقطيع اللحوم والذبح ومنها ما هو خاص للتزين، ومنها ما هو خمصص للحروب وهلذا فهي 

 .اجلهدخمتلفة األحجام واألشكال وطريقة صنعها صعبة وتتطلب من احلريف الكثري من 

يف مكانة مهمة فهو وهو من أهم األدوات احلربية املعروفة منذ القدم، وكان للس: فو السي -(ب
فهو ضروري  كان يتقلده العريس يف أايم زفافه،و أبدع احلرفيون يف تزينيه، عتزاز وهلذا رمز الفخر واإل

 .1هلذه املناسبة

تاسع عشر والعشرين ال خالل القرنهذه املصنوعات مل تتطور  :املصنوعات الفخارية-(0
، فكانت تصنع القلة لتربيد املاء وخاصة يف فصل الصيف وإمنا بقيت على حاهلا م 02و91

 املاء ليجعل القلة ابردة  وكذلك صناعة القدحوتغلف بكيس مصنوع من احللفاء ويصب عليه 
اليت كانت خمصصة لوضع  2والتدارةكصحن للعائلة والقدور والطاجني   الذي كان يصلح

 :واليت من بينها 4استخدم البلباليون يف حياهتم اليومية بعض األواين الفخارية وقد، 3فوفالس

سفل ومتتاز بسمك جدراهنا تتميز بشكلها املستدير وعدم وجود قاعدة يف األ: الصحون -(أ
 .وهي كبرية احلجم تستعمل لفتل الطعام اوصالبته

له بعدم وجود أي عروة أو مقابض إال اندرا  ن للشرب ويتميز شكو استعمله البلبالي: األقداح -(ب
 .ومقياسه خمتلف من الصغري إىل الكبري

                                                           
 .021-027، ص ، املرجع السابقيعز الدين جعفر   1
  .102، ص02:نظر امللحق رقمأ: التدارة  2
 .102، ص02 :نظر امللحق رقمأ :السفوف  3
، 00:ىل امللحق رقمإنظر أ ،واين الفخارية اليت استعملها البلباليون هي موجودة ابملتحف السيد عبد الرمحان البلبايلاأل 4

 101ص
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ميكن لربة البيت االستغناء عنها وتتميز بقاعدة مستوية ليسهل ال من األواين اليت  :القدور -(ج
وضعها على موقد النار ومزودة بعروتني قرب الفوهة من اجلانبني أما حجمها فيختلف على 

 .إىل الصغرية ةراد العائلة من الكبري حسب عدد أف

حلفظ وتربيد املياه يف تستعمل ، لشرب تصنع من الطنيوهي من األواين املخصصة ل :القلة -(د
وهناك من  ،ويغطى مدخلها بغطاء سهل الفتح ويف الغالب تلف بقطعة قماش فصل الصيف

لتحافظ على برودة مياهها وبعد يغلفها أبكياس احللفاء وتبلل ابملاء وتوضع مبكان مظلل وبه هواء 
 .1تشققها أو ظهور الثقوب فيها حتفظ فيها احلبوب أو بذور احملاصيل

استعمل البلباليون بعض منتجات احلرف اجللدية حيث تعتمد هذه : املصنوعات اجللدية -(3
وميكن الصناعة على جلود احليواانت يتحصل عليها احلريف من احليواانت اليت يربيها سكان املنطقة 

أبهنا ها املنزلية اخلاصة أو امللبوسة استحضارها من البلدان اجملاورة عند احلاجة فتصنع هبا لوازم
ضرورية الستمرار حياة اإلنسان يف البيئة احلارة والباردة، لالستفادة من هذه املنتوجات هناك عدة 

لدية هي األحذية ت اجلطرق لتحضري اجللود وتسمى الطريقة األوىل ابلدابغة ومن أشهر املصنوعا
خربة كبرية يف هذا اجملال الحتياجها الدقة والرباعة الواسعة أثناء العمل ابإلضافة إىل  اليت حتتاج إىل

ت اجللود تستعمل لتجليد كانو مية وعريقة عند األمة اإلسالمية ة قدناليت تعترب مه الكتب التجليد
 .2لسيوف واحملافظ حلمل النقوداملخطوطات اليت تشتهر ابملنطقة وجتليد ا الكتب أو

 :3الصناعات اخلشبية -(1

أواين الطعام كبرية : العديد من املستلزمات الضرورية للحياة اليومية مثل وناستعمل البلبالي
 : إلطعام يف املناسبات كالوالئم واألفراح فمنهالاحلجم اليت تستخدم 

وكبري احلجم يشبه شكله  الذي صنع من شجر الطلح ألن خشبها جيد وصلب :املهراس-(أ
، ويتألف من العمود الذي هو عبارة عن خشبة طويلة مستديرة األعلىاملزهرية إال أهنا مفتوحة من 

 .س التمر الذي يوضع بداخلهايالرأس لتسهيل عملية هتر 
                                                           

 .91:90، على الساعة م99/92/0291ة شفوية مبنزهلا يوم مقابلد بوحفص، من أعيان قصر أوال :زهراء موساوي1
 .91:90، على الساعة م99/92/0291، مبنزهلا يوم (املقابلة السابقة) ها بيتهامقابلة شفوية مع :بلبايل فاطمة الزهراء 2
 ، 01 :امللحق رقم  رنظأ ،البلبايلاليت استعملها البلباليون هي موجودة ابملتحف السيد عبد الرمحان  شبيةواين اخلاأل 3

 101ص
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جمها وتصنع هي األخرى من شجر الطلح وتستعمل يف األكل وخيتلف ح :القصعة -(ب
 .يقدم فيها الكسكس إىل يومنا هذا زالابختالف عدد األشخاص وال

كانت تستخدم األبواب اخلشبية بكثرة للمنازل يف ذلك الوقت لعدم توفر  :أبواب خشبية -(ج
مستطيلة مصفوفة ومشدودة بثالث ألواح على  ديدية وهو عبارة عن قصبات خشبيةاألبواب احل

األسفل، وتثبت مبسامري وبه قفل  العرض توضع األوىل يف األعلى والثانية يف الوسط والثالثة يف
 .أيضا  مصنوع من مادة  اخلشب

سم ألهنا خمصصة لشرب اللنب واملاء أيضا ، ويشبه شكلها القصعة إال مسيت هبذا اإل :املشربة -(د
أهنا مغروفة يف وسطها لتحمل كمية كبرية من احلليب أو املاء فهي حاضرة إىل يومنا هذا يف 

  .1قداألعراس وخاصة يف يوم الع

 .التجارة: اثلثاً 

مية حيث راعة والصناعة منذ العهود القدأيضا  إىل جانب الز  2مارس سكان توات التجارة
مثلت توات مهزة وصل بني بالد السودان واحملطات التجارية الشمالية األخرى، ومن بني منتجات 

وكانوا يستبدلوهنا ابلعبيد املتبادلة واملعروفة يف تلك الفرتة املالبس واملنسوجات وامللح واحلناء 
سرتاتيجي املهم الذي أصبح استغل سكان توات املوقع اإل ،3...والذهب والنحاس والقطن وغريها

يتوسط أسواق الشمال واجلنوب فقد نشأت وكربت معظم قصورها نتيجة للقوافل التجارية العابرة 
تعامل مع أسواق هذه القصور املارة لليسية، لذلك فقد فرض على القوافل للصحراء قصد أسواق رئ

 .4للحصول على احتياجاهتم وألخذ قسط من الراحة ملواصلة سفره الطويل

اشتهرت السوق التواتية برخص سلعها وتنوع منتوجاهتا وانتظام دخول وخروج قوافلها، ف
لذلك أخذت شهرة واسعة يف الصحراء وأصبح التجار يقصدوهنا من كل صوب، ابإلضافة إىل 

                                                           
 .91:90، على الساعة 21/99/0291سام يوم كو   قصر ،قابلة عرب اهلاتفم :عائشة مباركة شاري  1

2
الوهراين نقطة تبادل جتاري بينه وبني وتوات ولكن تعقد الوضع وأتزم بعد اإلحتالل الفرنسي فسعى الفرنسني  ثل اجلنوبم   

 واحات: أعفيف دمحم: لتوسع يف املوضوع أنظر. ألكرب من جتارة توات وتصريف بضائعم عرب أسواقهايف احلصول على نصيب ا
 .    77، ص 0292املغرب،  منشورات كلية األدب والعلوم اإلنسانية، وجدة، ،توات عرب التاريخ جمال لتواصل والتعايش

 .11، ص السابق، املرجع العالقات الثقافية، جعفري مبارك  3
 .12، ص السابقاملرجع ، النبذة يف اتريخ توات ،البكري د احلميدعب  4
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 1ماسة واتفياللت وشنقيط ويدخلون تواتلجين كانوا يقصدوهنا يف طريقهم سلذاحلجاج ا
وهذا  ،هب املعروف أنه من أرخص األسواقفيشرتون ما يلزمهم من حاجات ومؤنة ويصرفون الذ

أخذوا   اتفياللتصرف الذهب يف غال   اإن الكثري من احلجاج مل..."ما ذكره العياشي يف رحلته
وجيود فيها من البضاعة ... ب فيها أرخص وكذلك سعر الزرع والتمرالصرف إىل توات ألن الذه

 2"...الشيء الكثري( السودان)من هناك والسلع اليت جتلب 

الد مث نزلنا ب... :"إقليم توات يف احلركة التجارية فقال بن املليح يف رحلته عن أمهيةاأكد و  
بلد الطيبة الكثرية والزرع والثار  أول منزل من البالد املذكور( رقان)توات بدشر يعرف أركان 

سبعة فقام هبا الركب . ..أهنار على مر الليايل والنهاراملختلف ابجلنس والنوع، ذات عيون جارية و 
 يوما  يف نعمة شاملة، والبيع والشراء واألخذ والعطاء فياهلا من بلدة ما أحسنها خري هللا وعشرون

 .3..".دم واملسلمني نفعهاآصدعها، و 

 :توات على شبكة من الطرق التجارية اليت تربطها بطرق جتارية أخرى وهي تتوفر

 .يوما تقريبا   07واليت تبلغ املسافة بينها وبني توات حوايل  طريق غدامس شرقا   (9

 .قبليأمن  يوم تقريبا   01طريق من تنبكتو جنواب  واليت تبلغ املسافة بينها وبني توات حوايل  (0

 .يوما تقريبا   10فة بينها وبني توات حوايل واليت تبلغ املسا س غراب  اف (1

 .4يوما  تقريبا  12مدينة احلراث مشاال  واليت تبلغ املسافة بينها وبني توات حوايل  (1

 ،اخلسارة للتواتنيو دائما للعرب  هتاكانت فائد،تة القائمة يف توااملالحظ أن التجار  ومن
التخلي على أصحاب القوافل التجارية فهو  طبيعة وراثية للتوايت امليسور احلال الذي ال ميكنه فهي

املتمثلة يف السكر والشاي والزيت والصابون والشمع والقماش الضرورية  حمتاج إىل تلك  املنتوجات
                                                           

، امللتقى الوطين األول، العالقات احلضارية بني إقليم توات وحواضر املغرب الدور احلضاري إلقليم توات :عباس عبد هللا  1
 .012، ص 0221اإلسالمي، أدرار، 

سعيد الفاضلي وسلمان القرشي، اإلمارات، دار : ، حتقيق9ط ،9ج ،(ماء املوائد )الرحلة العياشية : أبو سامل العياشي  2
 .02، ص 0222السويدي لنشر والتوزيع، 

، اجمللة اخللدونية للعلوم أثر ركب احلجيج يف بناء حضارة اجملتمع الصحراوي اجلنوب الغريب اجلزائري منوذجا  : دمحم برشان  3
 .020-029كوثر لإلنتاج والنشر والتوزيع، تلمسان، اجلزائر، ص ، دار ال2عجتماعية، جامعة تيارت، اإلنسانية واإل

 .12 -11، ص السابقاملرجع  ،العالقات الثقافية ،جعفري مبارك  4
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بين عباس وبين ل ها التجار من املناطق اجملاورة جيلبو  املستعمر الفرنسيدخول اليت جاءت بعد و 
 .1ريهاونيف واملنبعة وقورارة وأولف وتيديكلت وغ

الزراعية قبل  هماصيليعيشوهنا فرضت عليهم بيع حملظروف القاسية اليت كانوا نظرا  و 
م وضعت احلكومة 9129ستعمار إىل توات وبعد دخول اإل ،مثان ابخسة ورخيصةأبونضجها 

ويرتكون احملاصيل  هم يتمهلونتجعلو  امللتوية وفرضت بعض القواننيالفرنسية كبحا  هلذه التجارة 
، وتعمل احلكومة الفرنسية على شرائه من أجل التحصل على اقتصاد مقبول  نضجهاتصل إىل

عاكسون على النقود مقابل ما يقدمونه من منتوج، إال أهنم رفضوا هذه القوانني وكانوا ي تحصلونيف
كل الصعوابت لبيع املنتوجاهتم واحلصول على تلك األمثان   جهوااهذه املشاريع بقوة حيث و 

يفضلون البقاء على حاهلم القدمي فهم ى رتوا هبا ما يستحقونه من أغراض أخر الرخيصة ليش
                                                                                      .2السنةو  نآريعة اإلسالمية اليت مصدرها القر متماشني مع الش

ارة يف توات تناقصت وأصبحت تتدهور ة الواردة أن التجيصت بعض التقاييد اخلطكما ن  
عرب اهلضاب العليا فكانوا يبيعون غنمهم ويشرتون و  وارقط فرتة من الفرتات وعلى عكسها اليف

الدكايل أو احلايك أو جزء من التمور املخزونة وكذلك التبغ يف حني هم مأتون ابلصوف والزبدة 
العربية حبيث ال قايضة منوا  كرب مع القوافل عرفت جتارة املو  ،مح والشعري واللحم اجملفف والدهنوالق

راهم إال قليال  فكان يتم تبادل سلعهم ابلتمور التواتية وغريها من املنتوجات حيضرون معهم الد
هتم مرحبة جدا  حبيث كانت تعم عليهم بفوائد وخريات كثرية مثال   املتواجدة ببلد توات، وكانت جتار 
فرنك يبدلوهنا بضع الديكالرت من  0.02ت عموما  بسعر قيمته كانوا يشرتون التمر اجليد يف توا

 هنا مع بقية التمور يف الشمالدون ذكر األرابح الطائلة اليت يرحبو  اتفرنك أربعةالقمح بقيمة 
 .3نفس الشئ ابلنسبة للزايدة يف الصوف والقمح والشعريو 

ة تسابيت أقام فيها لعدة ماء املوائد بعد دخوله عمال ااهذكر العياشي يف رحلته اليت مس  و 
 ات بعد أن خال الصرف يف اتفياللتاحلجاج أخروا صرف ذهبهم إىل تو : أايم وكان سبب ذلك

                                                           
 .11-17-12،الورقة السابق، املخطوط خمطوط عالمات توات سكان قصور جتارة صناعة وغريها، جمهول املؤلف  1

 .22 الورقةنفسه،    2
 .22-11الورقة نفسه،    3
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" سعر القوت من الزرع والتمر أرخصأن  ":كما قال" إن الذهب فيها أرخص" فقال العياشي
 .1دانكما مثلت تسابيت جممع القوافل اآلتية من تبكتو ومن بالد أكيدز من أطراف السو 

 .لقصور البلبالية بتواتلجتماعية اإل األوضاع :املبحث الثالث

 .للقصور البلبالية بتواتو البنية اإلجتماعية السكانية الرتكيبة : أوالً 

غرافية يف جعل إقليم توات عامة لقد سامهت العوامل التارخيية والثقافية واحلضارية وحىت اجل
 .طاب العديد من األجناس والقبائل املختلفةمركز استقالقصور البلبالية منها ومنها 

سرتاتيجي اهلام، وكذلك األمن واألمان الذي عرفت به املنطقة مما جعلها وساعده املوقع اإل
 :ومن بني هذه الفئات 2ستقرارن الباحثني عن اإلنقطة جذب للسكا

توحات اإلسالمية سلموا بعد الفأشجاعة والنخوة والفروسية والشدة هم قوم عرفوا ابل :رالربب-(أ
 .3هذا ما أكده ابن خلدون حبيث أهنم ارتدوا مث استقاموا على اإلسالم منذ أايم موسى بن النصري

أن بربر زانتة استقروا مبنطقة توات  ىل أشار إ إال أن سيدي دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي
اتية جاءت بلغتهم، قبل دخول اإلسالم إليها ودليل حجته يف ذلك أن أغلب أمساء القصور التو 

 .4فدخل العديد منهم بعد دولة زانتة ابملغرب

يشري كتاب فهرسة الرصاع أن اسم توات يعود ألحد امللثمني الذين سكنوا الصحراء  
ومنها جاءت التسمية، أما املصادر احمللية ذكرت أن قبائل زانتة دخلوا اإلقليم يف مرحلة متأخرة 

وزرعوا  5ملوحدين خالل القرن الرابع للهجرة فشيدو القصوروذلك بعد انكسار دولتهم على يد ا
                                                           

 .71، ص السابقاملصدر  ،(9221-9229)الرحلة العياشية  ،العياشي عبد هللا بن دمحم  1 
، ص السابق، املرجع 91-97هـ 90-99أعالم العائلة التنيالنية ودورهم العلمي إبقليم توات خالل القرنني  ،ادمرمي خب 2 

91. 
 .97ص  ،املرجع السابق مشاهدة وانطباعات، لة ومذكرة،أسبوعان يف املغرب األقصى رح ،أبو احلسن علي احلسن الندوي  3
م بتمنطيط، من شيوخه عبد هللا بن احلبيب البلبايل حفظ 9111/هـ9122ولد سنة : دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي  4

ذي  02حد القرآن الكرمي وبعض املنظومات الفقهية والنحوية فكان رمحه هللا جمتهدا  وتوىل القضاء، وتويف يف ظهر يوم األ
، جامع الشتات ملا تفرق من اتريخ توات أبقالم علمائها التقات: نظرأميالدية بتمنطيط،  9121هجرية  9171احلجة سنة 

 .91-90ساعد بوكراع، ص  بلقاسم بن عمر ضيف، حمفوظ بن: حتقيق
 .907ص  ، 9127 ،، تونسفهرسة الرصاع ،دمحم األنصاري الرصاع   5
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النخيل وحفروا الفقاقري جللب املياه الباطنية وجلبوا العبيد من السودان لتوىل الزراعة يف بساتينهم 
أوالد   يلة زانتة اليت دخلت إىل املنطقةومن فروع قب 1يف التجارة أيضا   اورعي حيواانهتم واستخدموه

وأصبحوا يشكلون نسبة معتربة من سكان  أوالد عليش وغريهمو أخروم و وان كذ و  عبد اجلليل
 .2توات

بربر زانتة، وبربر صنهاجة وكانوا السباقني : ن من الرببراوالواضح من توات قد دخلها قسم
مقارنة مع قبائل زانتة، هذا ما أكدته العديد من  خول إىل املنطقة مع أن عددها أقليف الد

واليت دخلت نتيجة  3 ..."وفيها أمم من زانتة:"...ة كابن خلدون مثال بقولهتارخيياملصادر ال
 .4صراعاهتم مع صنهاجة

نكر أبن الرببر هم أول من دخلوا توات واستقروا ويتكيفوا مع األوضاع هبا، ن  فال ميكننا أن          
ابملنطقة، اتركة بصمة  قتصادية والسياسية وحىت احلضاريةم أتثري كبري يف شىت امليادين اإلوكان هل

 .أمساء قصور توات الرببرية وخنيلها وفقاقريها اليت تتداول إىل يومنا هذا

، جريهالسادس  مع بداية القرن أكد ابن خلدون أن بداية دخول العرب إىل توات :العرب-(ب
إىل جنب  خر القبائل استقرارا ابملنطقة، سكنوا معهم وتكيفوا مع بيئتهم وتعايشوا معهم جنبا  آفهي 

بالد املغرب دخلوا إىل األمصار واملدن وقام  5فلما ملكت زانتة..."ويف ذلك يقول ابن خلدون
هؤالء املعقل يف الفقارة وتفردوا يف البيداء فنموا منوا  ال كفاء له، وملكوا قصور الصحراء اليت 

                                                           
البشري بن سالمة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  دمحم مزايل،: تعريب ،اتريخ إفريقيا الشمالية: شارل أندري جوليان  1

 .11ص  ،9121
 .2-2، املخطوط السابق، ص ذرة األقالم ،دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي  2
 .911، ص السابقاملصدر  ،2، جالعرب وديوان املبتدأ واخلرب:ن خلدون عبد الرمحاناب  3
 واب: إىل بالد السودان أقرب أنظر وهم. ..صحراء مراحلهم فيه مسرية شهرينيعرفون بين ملتونة ظواعن رحالة يف ال: ةاجنهص  4

 .921ي، القاهرة، ص ، دار الكتاب اإلسالمكتاب املسالك واملمالك: البكري هللا عبيد
اإلبل واخليل فهم يشتهون مع اإلعراب يف يف عيشهم على مساكن اخليام هلم ويتلهفون على اكتيساب  تةيعتمد بربر زان  5

القبائل األمازيغية أدوارها، : بوزايين الدراجي: أسلوب العيش إال أهنم خيتلفون عنهم يف اللهجة اليت يتكلمون هبا، أنظر
 .011، ص 0292، املغرب، 1، ط9ج ،وموطنها، وأعياهنا
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الن مث تسابيت مث كأ مث توات مث جودة اتمنطيط مث اختطتها زانتة ابلفقر مث قصور السوس غراب  
  .1"...ارين شرقا  كور يت

-هـ110ل إىل بالد املغرب منذ سنة وقد تواصلت اهلجرات العربية بوصول عرب بين هال
م ودخلوا توات وتوافد عليها كل من 9902ه ـ 291م فتوجهوا يحنو واد مقيدن يف سنة 9229

 ن، ابإلضافة إىل عرب املعقل مهمأوالد أمحد، اخلنافسة، احملارزة، أوالد طلحة، أوالد عيسى وغري 
  .2أوالد احلاج، أوالد عابد

ه متثل أول قدوم للعرب املهاجرين إىل الواحات التواتية 111وهناك من اعترب أن سنة 
وا قصر دأكدمايت وأول قصر شيدته قبيلة وات( رقان)إىل ركان  وإنتقلوا" أكدوا"وهم من قبيلة 

السابع عشر التينالين وهو يكتب يف مطلع القرن  محد بن يوسفأاتوريرت وقد وصفها احلاج 
م أن جمموعة من العرب هربوا إىل توات فاستوطنوها ومتلكوا األرض وشيدوا البنيان وحفروا 97

 .من القصور يف أكثر من ألف قرية كبريا    ا  سوا عددالفقارات للري وأس  

واحات الصحراء ىل إ أن بعض قبائل بين هالل من املهارزة من عامر وصلوا: ويقول أيضا  
بعد ذلك قبائل كثرية بعضها قد أتى من املشرق يف عهد عقبة بن انفع،  تم مث جاء9902سنة 

برموا معاهدة أستدعوا وجهاء تيديكلت وتوات و جاء أعراب بين حسان وا 9119مث يف سنة 
 .3لوااجز أسرة سيد الشيخ املختار ليسكنوا م جاء املرابطون من 9129

يف اجملتمع  تملنطقة وامتزجاب تاستقر و لعناصر من السودان العريب هذه ا دخلت :السود-(ج
التوايت نتيجة للمبادالت التجارية القائمة بني توات والسودان الغريب، وبعد تدهور األوضاع األمنية 

الذين  1هاجرت مع فئة معتربة من هؤالء الزنوج ،4قتصادية واليت أدت إىل سقوط مملكة سنغايواإل
                                                           

 .21، ص 2ج املصدر السابق، العرب وديوان املبتدأ واخلرب، :ابن خلدون  1
، أطروحة م91-91/ هـ 91-90قتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرنني الوضع اإل: هرابش جازية 2 

-0299قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،  نعيمة عبد اجمليد، بن :إشراف ،دكتوراه
 .11، ص 0290

بتاريخ  edu/melyassini -faculty.mdstate: ، املوقعحملة اترخيية عن قبيلة أوالد حنني األنصاري :دمحم أملى الياسيين 3 
 .92ص ، 01:00: على الساعة ،21/92/0297

كيا الذي ذهب إىل احلج سعربية، ومن بني زعمائها دمحم األاليت تقطن جنوب الصحراء وهي من أصول : مملكة سنغاي  4
رحلته وهذا ما اكسبه مسعة دولية كملك من ملوك بلدان الذهب، ويف احلجاز طلب من اخلليفة وصرف أموال  ابهضة يف 
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يف جماالت عديدة كالفالحة  لعملكانوا يباعون يف سوق توات لو دية قوة البنية اجلسالذين عرفوا ب
وزراعة األرض وحفر الفقاقري، نظرا  الرتفاع درجات احلرارة يف فصل الصيف فقد أوكل هلم العمل 

جتماعية واعتنقوا اإلسالم وأصبحوا يشكلون قدم، وبعد فرتة حتسنت أوضاعهم اإلاليدوي منذ ال
 .2تواتبمة يعتمدون عليها طبقة مه

 :لسكان توات ةجتماعياإل البنية-(0

نب من أخبار توات حول الرتتيب لقد أورد صاحب خمطوط نسيم النفحات يف ذكر جوا 
الشرفاء والعرب واملرابطون واملواىل، أما : جتماعي لسكان توات أهنم منقسمون إىل أربعة أقساماإل

شعرية ومنبتهم املذهب املالكي، ويغلب سالم وعقيدهتم األارجة ودينهم اإللغتهم هي العربية الد
يتميزون بعادات وتقاليد و لفرط احلرارة الطبيعية،  را  دتوات السمرة على أجسادهم إال ان على سكان

 .3خاصة بكل مناسبة، ومنها إكرام الضيف واملسافر الذي ال حيتاج إىل محل الزاد معه

 :عليه أي تغري منذ القدم وهو على النحو التايل وقد استمر هذا التنظيم دون أن يطرأ

وينحدر جلهم من األسرة العلوية اليت  ،ايتوهم حيتلون الطبقة األوىل يف اجملتمع التو  :الشرفاء (9
مساحات واسعة من النخيل لكون تميو  ،ن اجلباية منيفرسول ملسو هيلع هللا ىلص فهم مع تنتسب إىل بيت

الشرفاء الذين حلوا بتوات هم شرفاء موالي سليمان بن ويؤكد البعض أن أول  ،واألراضي
كبريا  نظرا   ا  معتربة يف املنطقة واحرتاموأصبحت هلم مكانة  ،هجري السادسيف القرن  4علي

                                                                                                                                                                                

العباسي أن يعينه ملكا  على سنغاي، ففعل ذلك وأقر بتعينه وألبسه جبة والعمامة وصارت حمل فخر بعد عودته إىل بالده، 
 .917-912والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ص ، دار امللتقى للطباعة 9، طأعالم الصحراء: دمحم سعيد القشاط: أنظر

ابن : وبالد الزنج برارب عظيمة زرمال كانت يف سالف الزمان مسلوكة، وفيها الطريق من مصر إىل غانة، أنظر: الزنوج  1
، ص 9110، منشورات دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، صورة األرض :حوقل أيب قاسم بن حوقل النصيب

22. 
، ص السابق، املرجع  91-97/  90-99 العلمي إبقليم توات خالل القرنني أعالم العائلة التنالنية ودورهم ،مرمي خبدا 2 

91. 
 .922، الورقة السابق، املخطوط  نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات ،لطاهر اإلدريسيمحد اأ  3
بن موالي علي الشريف بن أعمر بن أمحد بن دمحم بن '' أوشن''امللقب بـــ هو أبو داود سليمان : موالي سليمان بن علي  4

أيب بكر بن أمحد بن علي بن دمحم بن سعيد بن عبد الرمحان بن عيسى بن أيب قاسم بن عبد هللا الكامل بن املثين بن احلسن 
 إدريس : أنظر م9922: هـ املوافق لــ221لد حوايل السبطي بن سيدان علي بن السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، و 
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األخرى إىل  يع الطبقاتمج ىهذه احلفاوة إىل يومنا هذا فتسع وقد استمرت ،1لنسبهم
األفراد واجلماعات وإحضارهم لعقد قران تكرميهم ومسامهتهم بفض النزاعات اليت تظهر بني 

 .أبنائهم

ويتمتعون بوضع جتماعي بعد الشرفاء يف السلم اإل ومأتون يف املرتبة الثانية :2نو طاملراب (0
بو بكر وطلحة والزبري وعثمان وعرفوا أينتسبون إىل الصحابة األولني  ،اجتماعي ال ابس به

 .أبهنم أهل علم وصلح وتقوى

أفراد جتماعي ابجملتمع التوايت وينحدر ن املرتبة الثالثة من التصنيف اإليصنفون ضم :األحرار (3
هذه اجلماعة من العرب والرببر زانتة وتعرف ابلعوام ألهنم يعملون داخل الدكاكني التجارية 

 .واجلواري والعبيد

أي : احلراطني ويف مدلوهلا األصل أهنا تنقسم إىل كلمة حر: وينقسمون إىل طبقتني :السود (1
أي يف املرتبة الثانية ومعناها أن هؤالء أحرار ولكن من الدرجة الثانية وعلى : يق، والثاينطل

العموم فهؤالء هم خليط من صال العبيد املعتوقني وأوكلت هلم بعض األعمال الغري حمبوبة 
 عند الطبقة األوىل فهم يفلحون األرض ويزرعوهنا، وأعمال البناء، وحفر الفقاقري وكانوا يعملون

 .جبد وإخالص

 3كانت جتارة العبيدو سودان عن طريق القوافل التجارية وهم الذين أويت هبم من ال: العبيد-(1  
 مشهورة ومتداولة يف تلك الفرتة، وتعترب هذه الطبقة أقل الطبقات اإلجتماعية يف اجملتمع التوايت،

                                                                                                                                                                                

، أعمال الندوة السنوية الثامنة ختليدا  إلحياء مآثر الشيخ، طبعة الدور العلمي لزاوية الصاحل سيدي سليمان بن علي :بن خواي
 .11-11م، ص 0291بشركة وسط توات، 

 .11، ص السابقاملرجع : فرج حممود فرج  1
مبرابطي صنهاجة الذين يرجع أصلهم إىل القبائل الرببرية، وكانوا يغطون وجوههم عند الرحلة والركوب  هم ليسو: املرابطني  2

أسبوعان ، أبو احلسن علي احلسين الندوي: ابللثام، وعرفوا ابملرابطني ألن جل أبنائهم من الرابط فأطلقوا عليهم املرابطني، أنظر
 .19، ص املرجع السابق، يف املغرب األقصى

ستعمار، فتم شحن األفارقة عرب احمليط وهي واحدة من أكرب املغامرات التجارية اليت شنت ما قبل فرتة اإل: ارة العبيدجت 3
مليون، فسلبت منهم حريتهم نتيجة  99األطلسي، فكانوا يعتمدون عليهم يف األعمال الشاذة، وقد وصل عددهم إىل حوايل 

أمحد فؤاد بليع، : دمحم عبد الغين سعودي، ترمجة: ، تقدميقتصادي إلفريقيا الغربيةالتاريخ اإل: ج، هوبكنز. لطلب اخلارجي، أ
 .021-022طبع اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، ص 
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 يهم بعض األعمال الشاقةفكانوا يستبدلون ابلسلع احمللية وأحياان  ابلذهب والفضة، وفرضت عل
 .1وخدمة البساتني

 :حتفاالت الدينية والشعبيةاإل: اثنياً 

 : إحياء مناسبة العيدين -(9

كغريها من األسر التواتية األخرى مبناسبة العيدين الفطر الذي يبدأ   2فل األسرة البلباليةحتت    
احلناء   وةالنس تطحنف، يةمن شهر رمضان من كل سنة هجر السادس والعشرين حتضرياته منذ ليلة 

حىت تصبح ملساء وحتضر البخور وتنظف املنازل وتصنع احللوايت " احلجر التقليدي" يف الرحى
وتنظف املساجد لتأدية صالة العيد يف صباح  حتفال ابلعيدبس جديدة وبسيطة لإلوجتهز مال
 .ذلك اليوم

 ،وهم يف أهبى حلة 3ىصل  كان إىل املويف صباح يوم العيد وقبلها بنصف ساعة يتوجه الس  
سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال " فريددون شرعون ابلتسبيح والتكبريرحني ويويدخلون املساجد ف

وال ينقطعون عن ترديدها حىت حيني وقت صالة العيد  ،"هللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمدهللا وهللا أكرب 
ن ابلتضرع إىل هللا نتهاء منها يشرع املصلو د اإلها اإلمام خبطبة العيدين وبعيصلون ركعتني ويلحق

 ونمث خيرج املصل ،غافر ويتسامح املصلون فيما بينهمابلدعاء وتقرأ الفاحتة ويت سبحانه وتعاىل
ين زايرة كبار السن يف القصر مث يقصدون منازهلم لتنتهي بذلك مراسيم العيد األوىل وتبدأ دقاص

ابستدعاء  اجلدة على مل مشل العائلةحيرص اجلد و : العادات األسرية كل حسب طاقته، فمثال  
ويتناولون الغذاء مجاعي مع الشاي " الكبرية ابلدار"ائهم للحضور العيد ابلبيت املسمياألبناء وأبن

 .واحللوايت البسيطة
                                                           

1
 .12-01، ص السابقيق رحية، املرجع لع  

غربلته مجيع لرمال بيتها ابلغرابل حتفال مبناسبة العيدين فتقوم بتنظيف بيتها بقبل يوم العيد من أسبوع حتضر النسوة بيتها لإل 2
وتصفيتها من الشوائب مث تفرشها ابلرمال جديدة وصافية حىت يصبح منظرها مجيل وتتعاون مع اخلادمة البيت وجتمع مالبسها 

 .ومالبس أطفاهلا وزوجها لغسلها ابلطني اخلضراء يف بيتها وليس خارج منزهلا كما تقوم هبا بعض النسوة القصور اجملاورة
َفَصلِ  '': إن مشروعية صالة العيدين اثبتة ومؤكدة يف نص القرآن والسنة وإمجاع أهل العلم على ذلك وجاء يف قوله تعاىل  3
، ويقصد هبا الصالة الواردة يف اآلية صالة العيدين واقرتن ذلك ابألضحية والذحبها ودليل 0سورة الكوثر اآلية  ''راحنَ وَ  كَ بِ رَ لِ 

وأبو بكر وعمر رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا : عنهما حيث قال لنبوية يروي عبد هللا بن عمر رضي هللامشروعيتها يف السنة ا
 .هرواه البخاري يف صحيح... عنهما يصلون العيدين قبل اخلطبة
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ي األسرة البلبالية جبميع قصورها مناسبة العيد األضحى فهناك تشابه  يوبنفس الطريقة حت
 ساحةوهي متثل " اتقمني"يف ها األضحى بذحب والفرق يظهر يف أضحية عيد ينكبري بني عيد
 عادات املعروفة يف املنطقة أن ذبح األضحية ال يتم إال بعدالومن  ،برتبية املواشي واسعة خاصة

ذحبها ر ويتكلف رب األسرة ب مث يتبعه بعد ذلك سكان القصيضحي إمام القصر أوال  و  صالة العيد
سلخها، وينتظر النساء تسليم حلمها وأحشائها لتحضري غذائهم منها،  الكبار يفاألبناء  ساعدهوي

 .1والعادة املعروفة أن هناك من يستغل ذبح األضحية يف أمور عالجية

كانت احلالة املعيشية للسكان   (ه91-م 91)بداية القرن التاسع عشر ميالدي ومع  
لذلك كانت  ،األضاحي إال بعضهم فقط كن من ذبحاملنطقة مزرية ومعظم األسر فقرية ال تتم

بح ع خادمة البيت على مجيع األسر اليت مل تذتوز  ضحية يقسم قطع ويوضع يف القفة و تقسم ربع األ
شرح إىل قطع رقيقة جدا  ويتبل ابلتوابل وامللح وينشر ليجفف ي  كانت فاألضاحي أما بقية اللحم 

 .2قاسيا  وحيفظ يف كيس من احللفاء ويصبح

من أهل الذكر  القصر يجتمع رجالف هذه املناسبة :سرة البلبالية بقصر ملوكة مثال  ألي ايحتو 
يف  ،لكرمي يف مقر الزاويةابإلضافة إىل القصور اجملاورة لتأدية صالة العيد ويتلون أجزاء من القرآن ا

 حني حتضر النسوة الطعام املكون من الكسكس واللحم والبيض وبعض الفواكه واخلضر املومسية
، وبعد  الفراغ من همنذ الصباح الباكر إلعدادابإلضافة إىل بعض املشروابت الباردة حيث تستيقظ 

قراءة القرآن والذكر يوضع الطعام بني أيديهم فيباشرون يف األكل مث خيتمون اخلتم اجلماعي 
 .3ويتفرقون على أمل اللقاء يف مناسبات أخرى

 : حتفال بذكرى املولد النبوي الشريفاإل -(0

ربيع األول،  من  الثاين عشر يف اليوم الذي يصادف مولد  الرسول  املولد النبوي هو
أمرا  استحسنه العلماء واملسلمون يف مجيع البلدان  هللا ملسو هيلع هللا ىلصحتفال مبولد الرسول اإلن إف وعليه

                                                           
 .97:00، على الساعة 92/21/0291: بيتها يوم يفمقابلة  من أعيان قصر ملوكة،: اء بلبايلالزهر فاطمة   1
 .97:00، على الساعة 92/21/0291: بيتها يوم يفمقابلة نفس  من أعيان قصر ملوكة،: اء بلبايلالزهر  فاطمة  2

 .92:12على الساعة  91/22/0297:مقابلة يف بيته يف يوماملشرف على خزانة ملوكة،  :بلبايل عبد الرمحان 3
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ر آنفة الذكر هبذه الذكرى يف القصو  1حتفالويكون اإل، اإلسالمية وجرى به العمل يف كل صقع
صلى هللا  قرأ املتون اليت متدح الرسولفت -من أوائل شهر الربيع األول-يوما   عشرة يتاثنعلى مدى 
ذكر الناس أبخالقه وصفاته وتقرأ قصيدة الربدة واهلمزية وصحيح البخاري ويطلق وت   عليه وسلم

كوالت مثل أئد هذه املناسبة تقدمي عدد من املومن عوا هللا ملسو هيلع هللا ىلص نسبة إىل الرسول ايم البشريأعليها 
قد احتفظت و لوهنا بعد انتهائهم من القراءة، الكسكس والكسرة، إىل الطلبة وشيوخ املساجد يتناو 

وكذا  سرة، فيجتمع أفراد األملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول  ىذكر  إىل يومنا ابحياء سرة البلبالية بقصر ملوكةاأل
القريبة بعد صالة املغرب ويقدمونه على قراءة القصائد البخاري املدائح النبوية من القصور أحباهبم 

 .2يوم األوىل من شهر الربيع األولل اثين عشر لربدة واهلمزية ويقام الدرس خالاملختلفة كا

صلى هللا خرى إبحياء ذكرى مولد الرسول احتفظت األسرة البلبالية بقصر برينكان هي األ 
ل أايم من دخول شهر الربيع األول يبدأ التحضري للمولد النبوي وذلك بطحن فقب ،عليه وسلم 

ويف اليوم األول من شهر الربيع األول تبدأ الصالة " مبلح البشري" أو ما يعرف " لقليةا" يسمى 
إىل اجلوامع ومعهم علب صغرية توضع فيها  كل مساجد القصر ويذهب الصبيان على النيب يف

يف اليوم ويقرأ يف اليوم األول والثاين منت اهلمزية لشرف الدين البوصربي و " ىملح البشري واحللو "
ابسم  ىل منت يعرفإضافة ابإل ألايم املتبقية منت البغداديمنت الربدة ويف ا الثالث والرابع واخلامس

رجال ويف اليوم الثاين عشر يقوم ، القصائد الوترية للبغدادي  إىل غاية اليوم الثاين عشرو 3العروسي
من املسجد العتيق مرورا  حبدود  القصر ابلطواف على كل القصر ويرددون مديح اهلمزية، انطالقا  

القصر مقربة بو يوسف ـ مقربة سيدي احلاج ـ مقربة البلبايل ليحطوا الرحال أخريا  من مكان 
د عندما مأيت وقت انطالقهم وهنا تبدأ املراسيم الفعلية إبمتام منت هلمزية ويبادرون يف قراءة القصائ

 قسم علىت  هم ذلك احلال مع وقت الغذاء وتكاليفوك 4"ابلضحوي"الضحى يقدم هلم ما يسمى 
                                                           

فكانوا يهيئون أمور الزاوية بشيء من ملسو هيلع هللا ىلص ليلة مولد الرسول  نهم على قيامكان الشيخ التيجاين بفاس حيث أصحابه وحيص   1
وميدحونه ويقرؤن مهزية  ملسو هيلع هللا ىلص ضان ويصلون على النيب ممن ر  07 السابع والعشرين املصابيح والشموع ويقيموهنا مثل ليلته

كشف احلجاب عمن كاليف مع الشيخ التيجاين من : درجاحلاج أمحد احلاج العباسي سكي: البصري وغريها من املدائح، أنظر
 .21بدون دار النشر وال طبعة، ص ( م9129-هـ9119)، األصحاب

 .92:12على الساعة  91/22/0297:مقابلة يف بيته يف يوم من أعيان قصر ملوكة: بلبايل عبد الرمحان  2
دسة حبكم العالقات الوطيدة اليت ظهرت لنا هذه يف عدة مراسالت هذا املنت استوردته األسرة البلبالية الركانية من مدينة القنا 3

 .بني األعيان واألسرة وعلماء القنادسة وهذه الرسائل حمفوظة كواثئق يف خزانة سيد مأمون بربيكان
 .ويكون يف الغالب خبز القلة أو املردود 4
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وكانت وال زالت هذه املناسبة فرصة لتعليم الناس وحثهم على اقتداء  املنازل اجملاورة للمسجد العتيق
 .1أبخالق نبيهم عليه أفضل الصالة والسالم

ملناسبة  طريقة إحياء سكان برينكان (Gerhard rohlfes )جرياد رولف لنا الرحالة صف  يو        
ولد ملأوت، وجدانهم حيتفلون اب 92دخلنا قصر برينكان يف يوم  "...:قالفملسو هيلع هللا ىلص مولد الرسول 

النبوي الشريف ويف تلك الليلة ظل البارود متواصال  طوال الليل مل يتوقف أبدا  وقد قمت إبطالق 
  .2..."رائعا  استقباال   يئيقائد برينكان منذ جم إستقبلين لطالقات من البارود ، وقدبعض ا

 (.حمرم من كل سنة قمرية 92: )حتفال بيوم عاشورااإل-(3

ففي مثل هذا اليوم استوت سفينة سيدان نوح عليه  ،العظيمة الدينية ايميوم عاشوراء من األ
ومن معه فيها من الغرق، وفيه أيضا  جنى سيدان موسى  السالم على اجل ودي، وفيه جنى هللا نوحا  

عليه السالم وبين إسرائيل من عدوهم فرعون، وجاء يف بعض الرواايت أن األنبياء عليهم الصالة 
؛ ومن  وكست فيه الكعبة ،  وكذا قريش اليت  عظمته  يصومونه هل اجلاهلية كانواأاليهود و و سالم وال

وم حادثة مقتل سيدان احلسني بن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر يف يوم الوقائع اليت وقعت يف هذا الي
 .3حمرم العاشر'' العراق''من اهلجرة مبدينة كربالء ( 29)واحد وستون اجلمعة بعد صالة العصر سنة

اف والبيض حتضر النساء البلباليات الفول اجلاليوم التاسع من حمرم مشس فقبل طلوع 
بز املعروف خببز القلة وبعد حتضريه اخلصنوعة من الطني للتصنع أبانملها ن لقلة املسخت  و املطبوخ 

جيول األطفال الصغار حول منازل القصر حاملني معهم بعض العلب واألواين ليضعوا  فيها الفول 
 .4واخلبز أو البيض احملضر هلم

                                                           
م على 02/22/0291: بيتها بقصر برينكان يف يوممقابلة يف قصر برينكان، إبنة أخ املسؤول عن اخلزانة : بلبايل حياة  1

 .91:02: الساعة
.       P203 . op.cit.voyages et exoloration au sahra tome1 praa. TafilaletGerhard rohlfes:  

2


 
عبد اللطيف : قيق، حتجملس يف فصل الصوم يوم عاشوراء :احلافظ زكي الدين أيب دمحم عبد العظيم بن عبد القوى املنذري  3

 .1-1 ص م، بريوت، لبنان، ص0220/هـ9101، 9بن دمحم اجليالين، دار البشائر اإلسالمية، ط
 .97:00، على الساعة 92/21/0291: بيتها يوم يفمقابلة من أعيان قصر ملوكة، نفس  :اء بلبايلالزهر  فاطمة  4
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 يردود تلك هم أثناء جولتهم الءة عن ابقي القصور األخرى أن أبناوما مييز األسرة البلبالي
ئر األايم وإمنا يطرقون األبواب كسا'' بيانو بيانوا والشحمة والكديدة'': العبارات املتنوعة مثل

 خرى ؟عبارات كباقي القصور التواتية األملاذا ال يردودن هذه ال ألتهموعند س فقط'' بيانو''ويطلبون 

ني العلماء البلبال عندإن هذه العبارات كانت حمرمة  :السيدة احلاجة الزهراء كان جواب
 .1أوالدهم عن اهلتف هبا وال يقبلوهنافهم ينهون 

 :الزواج -(1

تعترب األسرة من أوىل احلاجات الطبيعية اليت يلجأ إليها اإلنسان كضرورة الستمرار اجلنس        
ودة جتماعية اليت جعلت من املتوفر احلماية واألمن والتنشئة اإلالبشري فهي إحدى املقومات اليت 

َوِمْن  »: يف قوله الكالم كالم هللا سبحانه وتعاىل والرمحة شرط ضروري الستمرار الزواج، وخري
َنُكم مََّودًَّة َوَرمْحًَة ۚ إِ  َها َوَجَعَل بـَيـْ ِلَك آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِ ْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا ل َِتْسُكُنوا ِإلَيـْ نَّ يف ذََٰ

اَيٍت لِ َقْوٍم يَـ    .2«تَـَفكَُّرونَ َْ

بناء العمومة ابعتباره هذا أبني  خاصة  قة كثرة زواج األقارب و ومن األمور الشائعة ابملنط
النوع هو األكثر شيوعا  يف أشكال الزواج األقارب ويفضله البعض للحفاظ على النسب األبوي 

يه فيتعمق وعدم االختالط بدم آخر، ويكون للزوجني نفس اجلد واجلدة من انحية األب، وعل
 .3وابط األسرة ووحدهتا متاسكهار على حلفاظ ابلديهم الشعور ابلقراية أكثر ويعمل هذا الزواج 

 

 

                                                           
 .99:12على الساعة  ،21/21/0291 :يف بيتها يوم من أعيان قصر ملوكة، :اء بلبايلالزهر  طمةاف  1
 .09سورة الروم اآلية   2
ات دمقارنة سوسيو انرتوبولوجية للعا جتماعية والتقاليد يف الوسط احلضاري بني التقاليد واحلداثةالعادات اإل :سعد فايزةأ  3

حجيج اكنيد، جامعة : األستاذ إشراف ،جتماعرسالة دكتوراه يف علم اإل ،الزواج واخلتان، مبدينيت وهران وندرومة أمنوذجا  
 .072-071، ص 0290-0299جتماعية، السنة كلية العلوم اإل  ،جتماعوهران، قسم علم اإل
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    :1اخلطبة -(أ

متثل فرتة اخلطوبة البداية الرمسية للزواج فهي فرتة يتم فيها إعالن الشاب ابلزواج من فتاة 
فهي فرصة  ديد املهر وشروط الزواجمعينة بعد استجابتها هلذه الرغبة ويتم يف هذه املرحلة حت

 .إال يف بعض حاالت النادرة، فرتة  اخلطوبة ال تتعدى عام واحدكانت و لتعارف العائلتني 

متسك البلباليون ابلدراسات الفقهية وتعمقوا يف فهمها خلدمة الدين اإلسالمي وقد أعطوا 
جتماعية اليومية، فإن زواج يف إلا ذلك جليا  يف تلك املعامالت اللشريعة اإلسالمية حقها وظهر لن

بعة عشر واخلامسة عشر أما ااملنطقة عموما  كان يتم يف سن مبكرة فالذكور يتزوجون ما بني الر 
 .2اإلانث يتزوجن عن سن ما بني الثانية عشر والرابعة عشر

مبخطوط الغينة أن من أراد الزواج عليه أن يتقدم ضح لنا يف نوازل النكاح الواردة وقد ات
 .له هاأوال  فيبعث أحد الكبار من مواليه شاهدا  خيطب 3طبة الفتاةخل

ة خبزانة كوسام أن عائلة الشاب تطلب من عائلة ييد اخلطييف بعض التقا تكما وجد
سم املعروف اب) رون مباشرة بعد اخلطبة إىل العقدالشابة عقد الزواج وإذا قبلت مجيع شروط مي

متام اخلطبة إبمكان إأن بعد  ورد فيها أيضا  و  ،عيان القصركل أ وحيضر هلذه املناسبة( القبول
، لكن هذا مل يرد ضمن و العشاءأأدبة غذاء مته وحيضر الشاب اخلاطب أن يدخل بيت خطيب

عادات وتقاليد األسرة البلبالية وبعض العرب من قبائل توات حيث أنه يف أغلب األحيان اخلطيب 
 .4ابات  أن يضع قدمه يف بيت خطيبتهال يعرف وال يرى خطيبته فيمنع منعا  

إىل بيت  ن اخلطبة حيضرها رجالن كبريان يف السن بعد صالة العصرأوجرت العادة 
بعد صالة املغرب يقدم هلم التمر واحلليب، يقدم  فيها  أحضروهاوإذا  ،قدم هلم الشايوي   العروس 

                                                           
اموس ق :هي مصطلح وارد من كلمة احتطبوه دعوه إىل تزويج ابنتهم، أنظر حمي الدين دمحم بن يعقوب الفريوز أابدي: اخلطبة1

 .21، ص 9جمؤسسة احلليب وشركائه، القاهرة،  احمليط،
 .99:90، على الساعة 21/99/0291 :يوم ، مقابلة عن طريق اهلاتفكوساممن قصر   :عائشة مباركة شاري  2
الشاابت يتحركن يف القصور حبرية وبدون توات  البناتاملوجودة خبزانة كوسام أن  ةييد اخلطيبعض التقاكما عثرت يف     3

شابة تبقى كتفها عاراي  من أجل متيزها أهنا بنت عزابء وليست متزوجة، إال أن هذه احتشام مغلفون يف ابزار أو القناع والبنت ال
حمافظة ابلبنت كانت العادات ليس هلا أساس من الصحة يف القصور البلبالية أو القصور اليت تواجدت هبا األسرة البلبالية ألن 

 .حىت قبل بلوغها تلتزم بيتهم وتساعد أمها يف ترتيب شؤون البيت
 .، املخطوط السابقعالمات توات سكان قصور جتارة صناعة خمطوط :جمهول املؤلف   4
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من احلرير وكذلك غطاء  قطعةاش وربع من حلم اخلروف و أهل العريس للعروس قطعتني من القم
 .1"ةاريبالغ"احلايك املعروف ابسم يضا  أو  "ابحملرمة"الرأس املعروفة 

أكده الشرع اإلسالمي كشرط من شروط الزواج، فال ميكن اعتبار عقد :املهر والصداق-(ب
الزواج صحيحا  دون وجود صداق، وهو أمر شائع ومعروف يف اجملتمعات العربية اإلسالمية، فهذه 

َوآتُوا  »:وقد جاء يف قوله تعاىل مالية يقدمها، العريس لعروسته كرما  واعرتافا  مبنزلتها ومكانتها قيمة
 .2«النِ َساَء َصُدقَاهِتِنَّ حِنَْلًة ۚ فَِإن ِطْْبَ َلُكْم َعن َشْيٍء مِ ْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا مَّرِيًئا 

أكثر  وقدراته، فالطبقة الغنية تدفع  ص اختلفت قيمة  املهور على حسب امكانيات الشخ
من غريها، وجرت العادة على أن املهر ال يقتصر على القيمة النقدية فقط وإمنا كانت تدخل 

إيزار ودابليج واحلرير والصندوق  :منها بعض األعراض اليت تستعملها املرأة التواتية يف حياهتا اليومية
إىل  ثالثوناليت كانت تدفع للعروس ترتواح بني  لنقديةالقيمة او  واحلافظة املطروزة مع بعض العطور

 .3ال أما فئة العبيد فهم أقل مهرا  فرنك هذا ابلنسبة للعائالت امليسورة احل مخسون

 :جهاز العروس -(ج

كانت األم حتضر األواين للعروس فتحرص على شراء املهراز الكبري والصغري وكذلك الرحى 
للبنت أن خترج من بيتهم دقي والشاة ويستحيل أو  رصحون كبا أربعةغرية يقدم هلا واحلجرة الص

والبياض من الفضة أما ابلنسبة للحلي فتجهر البنت معها القالدة ؛  خذ جهازها كامال  دون أن أت
نه إىل اتبوت اخلشب ويربط هذا اجلهاز ابحلبال والشبكة وحيمل فوق الرأس العبيد الذين يقسمو و 

شريفة وكانت العروس ؛  إن كان خارج القصرت العروس حىت و ىل بيإثالث محوالت يوصلونه 
جتماعية من أهم ما تتجهز به من الفراش والثياب هز جبهاز يليق مبقامها ومكانتها اإلجت  األصل 

  .4واجملوهرات من ذهب وفضة

                                                           
 .92:97 :مقابلة شفوية يف بيتها نفس اليوم، على الساعة من أعيان قصر أوالد بوحفص، :موساوي زهراء  1
 .21سورة النساء اآلية   2
 .91:12نفس اليوم، على الساعة  يف بيتها ويةمقابلة شف ،من أعيان قصر أوالد بوحفص :موساوي زهراء  3

adrar 1913 notice sur le touat  bulletin de la societe de geograpgie decSelka abderhmane:
4
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ل من يعقد عليها و ك  وللعروس أن تقران الزواج يف إحدى املساجد على يد القاضي، ويعقد 
ن غري وليها، مثل أخيها وإذا غاب والدها ميكن أن يزوجها إخوهتا ، وميكن للزوجة أن النكاح م

  .1أن ال مينعها زوجها من زايرة أقارهبا وجرياهتا وغريها: لعقد مثللتشرط شروطها 

من بني التحضريات اليت كانت تقوم هبا العروس وهي حتضري البخور الذي يتكون من 
فتطحن هذه املكوانت يف ، وبعض العطور األخرى الزعفران والنوارستكة واجلاوي و املسك وامل)

وضع يف طبق دائري مصنوع من سعف ييف أواين العروس و  نالشكل ويعج كروي  احلجر التقليدي
النخيل ويعرض للشمس حىت جيف بعد تشكيله على شكل كرايت صغرية وتتبخر منه العروس 

 .2القريباهتا وصديقاهتوالبعض هتديه أم العروس 

 : مراسيم الزواج -(د

أما عن مراسيم الزواج فالبعض منها الزال مستمرا  إىل يومنا هذا فكانوا يتفقون على حتديد 
ا دعوة كل أعيان القصور يوم الزفاف حىت تزف العروس إىل بيت زوجها وتقام هلا والئم وتتم فيه

طبول ونفخ املزامري وبعض الرقصات أايم ويتم فيها دق الثالثة  وتستمر تلك الوالئم ملدة ،اجملاورة
بيض والسيف الربنوس األ الفولكلورية ويف يوم الثالث من العرس يؤخذ العريس إىل املسجد مرتداي  

مث بعد إكرامهم ابلطعام والشاي يشيع العريس إىل بيته  4وتوضع له احلناء يف يده كفال له ابخلري3
 .5برفقة زمالئه ويقرؤون الربدة

حدامها إوجيلسان جبانبها فتشرع  ةوالوزير  دةجلااليد ترافق العروس ات وتقق عادفوو 
وأرجلها تغطي يدها بورق الكرنكا بتخصيب احلناء اليت توضع بعناية خاصة ودقيقة على يديها 

وتربط ابلسعف وتلبس العروس يف ليلة احلنة لباس تقليدي أبهبى األلوان، أما يف الليلة اليت تلي ليلة 
                                                           

 .21 الورقة، خطوط السابق، املالغنية البلبالية خمطوط البلبايل،  1
 .99:90، على الساعة 21/99/0291 :يوم مقابلة عن طريق اهلاتف كوساممن قصر   :عائشة مباركة شاري   2

 س ويعلن من خالله أهناوحيمل السيف للحماية من األرواح الشريرة  والبعض اآلخر يفسرها على إظهار العريس رجولته للعرو 3
 .حممية معه

رسالة ماجيستري يف  ،(ه121-172)دمحم بن عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات عصره وأاثره : أمحد احلمدي 4 
   وهران، ارة اإلسالمية، جامعةعبد اجمليد بن نعيمة، كلية العلوم اإلنسانية واحلض: تاريخ واحلضارة اإلسالمية، إشرافال

 .17-12ص ص ، م9111/0222
 .010، ص نفسه صدر، امل0، جالرحلة العلية ،دمحم ابي ابلعامل  5
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حتلى فيها العروس أبساور فضية مجيلة وتعلق هلا عقود يف رقبتها  ذيفال الزفاف الاحلنة يكون احت
 .1صعرف ابخلرايالقروط أو ما مبختلف األلوان واألشكال وتعلق هلا 

 :البلبالية بتوات ابملراكزالزايرات -(1

قاسم بن احلسن بن بلوأول من أسس الزايرة هو  2اشتهرت منطقة توات مبوسم الزايرات
الذي ارحتل إىل اتدلة ابملغرب وبعد رجوعه أسس زاوية لنفسه واتبع الطريقة الشاذلية وخترج  3عمر

 .4على يده العديد من الطلبة

وهذه املناسبة تتكرر كل سنة حسب التقومي القمري والشمسي، إال أن أغلب الزايرات 
أفريل وماي ليسهل رس و فيه اخلضر ابلبساتني كشهر ماابملنطقة تقام يف موسم احلصاد الذي تتوفر 

 زايرة د جند قصر مبنطقة توات ليس له عليهم توفري حاجيات اإلطعام جلميع الضيوف حبيث ال نكا
مناسبة املولد النبوي : ألحياء املناسبات الدينية مثل 5جتماعية شاملةإفهي متثل تظاهرة ثقافية و 

كرى عامل جليل أو ويل صاحل، الشريف وعاشوراء ويوم عرفة كما ترتبط هذه املناسبة إلحياء ذ 
  .6ن من كل القصور وأبعداد كبريةو فيحضر الطعام والتمر والشاي ومأيت املدعو 

حتفاالت إىل احتفال ديين حمض ابعتباره مرتبط إبحياء ميكننا إدراج هذا النوع من اإل
ابلطبخ ذكرى الويل الصاحل، فيجهز الرجل وحيمل كل تكاليف هذه املناسبة أما املرأة فتتكفل 

                                                           
 .97:12: الساعة 07/21/0291مقابلة شفوية يف بيتها يوم  من أعيان قصر أوالد بوحفص،:اء موساويزهر   1
أخذ على ، مبعىن تعهد على شيء ما، و ''وعد''اليت تشتق من الفعل '' الوعدة''تعرف يف بعض مناطق خارج توات ابسم   2

، الدين والطقوس والتغريات :نور الدين طواليب: عاتقه تطبيقه وهي مبعىن النذر فيتعهد أحد إبطعام عدد من احملتاجني، أنظر
 .901م، ص 9111وجيه البعيين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ترمجة

قاسم بن احلسن بن عمر بن موسى بن حلسن بن يوسف هو الشهري املريب الكبري السيد احلاج أبو ال: بلقاسم بن احلسني   3
بن داود بن دمحم بن سلطان بن التميم بن عمر بن ملوك بن موسى بن مدام بن دان بن سكناس بن معزود بن قيس بن دمحم بن 

له قصائد يف  وأيضا  قصيدة التوحيد ابلشعر امللحون، : دمحم بن ابن بن عثمان بن عفان مهنع هللا يضر أمجعني، له أتلبف عديدة منها
املرجع  ،قطف الزهرات من أخبار علماء توات ،دمحم بن عبد العزيز سيدي عمر :ابلشعر امللحون، أنظرملسو هيلع هللا ىلص مدح الرسول 

 . 912ص  ،السابق
 .171، ص السابق، املرجع 0، جتوات واألزواد ،يةتدمحم حو   4
 .11ص ع السابق،، املرجنطقة تواتأطلس العادات والتقاليد مب ،عز الدين جعفري  5
مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون ، 0حتقيق عبد الكرمي كرمي،ج: مناهل الصفا يف مآثر مواليد الشرفا: عبد العزيز الفشتايل  6

 .171اإلسالمية، دون مكان النشر، ص 
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ي الفرق الفلوكورية واملديح وقرقابو والبارود، ابإلضافة إىل بعض يوإعداد الطعام للضيوف، وحت
وتقام مراسيم اللباس '' السلكة''السهرات الدينية اليت يقرأ فيها القرآن الكرمي كامال  ويعرف ابسم 

فقد أتخذ هذه املناسبة   للويل الصاحل وتتكفل بعض الزوااي اخلاصة ابإلطعام وإيواء الضيوف وهبذا
ه كفرصة إلحياء وتوطيد الصلة بني العائالت وتوريث الرتاث الشعيب لهأجيال ومن أهم هذ

 : سرة  البلبالية هيالزايرات املقامة يف القصور األ

 تسمية التظاهرة اترخيها موقعها

 (مخس خوت)اخلمس أخوة مارس 91 زايرة كوسام (9

 بن عزيزي الحيأول مجعة من أبريل الف بين اتمر  (0

 سيد احلاج بلقاسم ربيع األول 91 ملوكة (1

 1سيدي مأمون البلبايل فريل أ  01 برينكان (1

 :أايم ثالثةوتدوم مدة هذه املناسبة 

 .يطلق عليه امليز األول: اليوم األول

 .يطلق عليه امليز الثاين: اليوم الثاين

تتم فيه الفاحتة ومتارس فيه بعض الرقصات يسمى يوم الزايرة وهو اليوم األخري الذي : اليوم الثالث
من  خطبةر الفلكلورية وحيضر فيه عدد كبري من الضيوف، وقبل صالة املغرب تقام بساحة القص

طرف أحد فقهاء املنطقة ويصلي املغرب وختتم الزايرة ابلفاحتة والدعاء إىل هللا مث بعدها يتجه 
البارود  :ضور بعض الرقصات الفلكلورية مثلحل يتوجهونإىل البيوت لتناول العشاء مث احلضور 

 :أمهية كبرية  ى اجملتمع التوايت عامة ومن أمهها 2كان وال زال هلذه املناسبة؛ و  واحلضرة، قرقابوا

                                                           
متاح  ،(والية أدرار)قتصادية إبقليم توات واإل أهم التظاهرات السياحية والثقافية :مديرية السياحة لوالية أدرار: كتب بواسطة   1

 .01/22/0291: بتاريخ twww.laouit.ne :على الرابط
: حتفال هبا مثلرغم الدور اإلجيايب الذي تقدمه هذه املناسبة إال أن هلا بعض السلبيات اليت جعلت الكثري يبتعد عن اإل  2

الذين ال يستطيعون محل كل هذه املصاريف وخاصة أنه يف بعض القصور تتواجد به كثرة األولياء الصاحلني مما تكليف الفقراء 

http://www.laouit.net/
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 .بابالعائالت وزايرة األقارب واألحاختذت هذه املناسبة كفرصة إلحياء وتوطيد الصلة بني  -9
تمع فيأكل اجلميع الزوار ويسهرون ويستأنسون فتح أبواب الصدقة واخلريات بني أفراد اجمل -0

 .ويلتقي فيها الغين والفقري ومأكلون يف صحن واحد
جتارية يستغلها  قرية ويف معظم القصور التواتية سو شهدت هذه املناسبة يف السنوات األخ -1

 .التجار لبيع سلعهم فهم حيققون أرابحا  كبرية على خالف األايم األخرى

 : برينكان ركزمبارك البلبايل مبأدي إحياء زايرة سي -(أ

كما يروي عنها احلاج الطيب البلبايل كانت فكرة سيد املأمون  مبارك البلبايلأزايرة سيدي 
البلبايل حيث خصص مقدار من القمح لتغطية كلفة مصاريف هذه املناسبة وأوصى هبا أن تقام  

ضري هلذه املناسبة قبل م التحيت؛ و  أفريل من كل سنة 01خ الذي يصادف كل عام بنفس التاري
مث جيمع مقدار من املال من '' تربكيش العيش''من قدومها يفتل الكسكس املعروف بـ  مدة وجيزة

مرأة يف األسرة إه الزايرة كما جيمع مقدار عن كل مصاريف هذ ةجل تغطيأعند كل رب أسرة من 
مبارك أإىل شراء اجلري لطالء ضريح سيدي البلبالية لشراء األواين املستعملة يف يوم الزايرة ابإلضافة 

قوم كل أسرة على تاليوم األول يعرف بـالطحني حيث  وتدوم مدة هذه املناسبة يومني يف 1البلبايل
حدى إبقامة وليمة خاصة هبا يعزمون فيها أقارهبم وأصدقائهم، ويف اليوم الثاين جتتمع العائلة 

العصر ذلك اليوم خيرج األطفال إىل املقربة  شاء اجلماعي وقبل ذلك فبعد صالةللتحضري الع
خبز صغري احلجم يعد من  وهي)قسطه من اخلمرية سيدي مبارك البلبايل ومأخذ كل واحد منهم 

ويشاهدون طريقة جتيري القرب وأخذ ما يسمى ابلزايرة وهي قبضة صغرية من العيش ( الفرينة واخلمرية
 .2ري ويضعون فوق وجوههمعض من اجلب خذهنا مقابل مبلغ رمزي من املال ومأمأخذو 

شعبيا   ترااث   ة  األجيال تتوارث جيل عن جيل مشكلأضحت هذه املناسبة راسخة يف نفوس 
سواء منهم من يقطن مبدينة أدرار أو تيميمون، وقد يستغل بعض أعيان  ونيشرتك فيه مجيع البلبالي

وما مييز هذه املناسبة أهنا  ،كة أجدادهمرب تحلي بلاألسرة هذه املناسبة لعقد قران أبنائهم وبناهتم ل

                                                                                                                                                                                

ختالط بني الرجال والنساء يف السهرات وكذلك اإل ،يف العام الواحد أربعة مرات أو ثالثيتوجب عليهم أحياء هذه املناسبة 
 .الفلكلورية وهذا ما هنى عنه الشرع

 .97:00: على الساعة ،0291أوت  02 :يوم قر اخلزانة،مقابلة شفوية مب من أعيان قصر برينكان،: بايلالطيب بل  1
 .91:97:، على الساعة0291أفريل  01يوم : يف بيتهممقابلة شفوية  من أعيان قصر برينكان،: بلبايل حياة  2



 .تالبلبالية بتواراكز للماألوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

 ،صر برينكانلة دون مشاركة العائالت األخرى القاطنة بقابن املتواجدين بزقاق البلو البلباليختص 
ويستدعون األئمة  ،هيزهاجتة قرب زقاق بلبالة بعد تنظيفها و بتقدمي وجبة العشاء يف ساحيشرتكون 

 ،خارج القصرمن  إىل الضيوف ابإلضافة ن القصروحفظة القرآن الكرمي وبعض وجهاء من أعيا
لحم ويرتلون أحزاب من القرآن الكرمي يوضع العشاء املكون من الكسكس والبيض وال فيجتمعون

 .1نتهاء يشرعون ابخلتم اجلماعي يدعون ابلدعاء ألجدادهموبعض اخلضر املومسية وبعد اإل

 : قصر ملوكة ةزاير إحياء  -(ب

 .ها زايرات للويل الصاحل سيدي احلاج بلقاسموهي كل   2اتزاير  ثالثتقام مبلوكة 

سائل التضامن هذه الزايرة وسيلة من و  ثلومت وهي مرتبطة بيوم عيد الفطر، :الزايرة األوىل
جتماعي فمنذ طلوع شهر رمضان جيتمع سكان القصر ملوكة للقيام ابلعمل اجلماعي والتكافل اإل
السكان القصور  ويشاركوهنمالرمال املرتاكمة على الضريح  من أجل إزاحة'' التويزة''املعروف بـ 

أعماهلم يف بساتينهم  من قضاء افبعد أن ينتهو  ؛ أوالد بوحفصو اجملاورة مثل ميمون وواينة واملنصور 
حيث  4تقام الفقرة الفطر عيديف صباح يوم و ، 3سهم مباشرة للمسامهة يف تويزةؤو يتوجهون بف

من ( املنصورية، ميمون، أوالد بوحفص وكوسام)ة كما ذكران سابقا  جيتمع أهايل السكان اجملاور 
جرت العادة ، كما د ويتلون أجزاء من القرآن الكرميأجل إحياء ذكرى جدهم ويصلون صالة العي

أي طبق من الكسكس '' من الطعام 5ماعون''أن كل عائالت يف قصر ملوكة عليها بتقدمي 
ءة يوضع الطعام بني أيديهم فيباشرون األكل وخيتمون اخلتم لضيوف الفقرة، وبعد الفراغ من القرا

عيد األضحى من ب الزايرة الثانية حيث تقام الفقرة الثانيةاجلماعي مث يفرتقون على أمل االلتقاء يف 
من ذي احلجة  التاسعيوم املصادف ليوم الجل إحياء ذكرى جدهم مرة أخرى وتقام تويزة يف أ

وجيتمع ى من أجل ازاحة الرمال وتقرع الطبول وراء آذان املغرب فيجتمع سكان القصر مرة أخر 

                                                           
 .02:92: على الساعة، 0291أفريل  01يوم  يف بيتهممقابلة شفوية  من أعيان قصر برينكان،: عائشة بلبايل  1

2
يف  شاركتيضاف إىل تلك الزايرات الثالث زايرة الويل الصاحل دمحم بن عبد الرمحان امليميوين املعروفة بزايرة امليموين حيث  

  .ةوميمون وواينملوكة إقامتها القصور الثالث 
 مال بشكل كلي على ضريح الويل الصاحل وأصبح للضريح اببمل تبقى هذه العادة حاليا  وخاصة بعد أن مت إزاحة الر : تويزة  3
 .هي لفظ حملي يطلق على أتباع طريقة صوتية ما: الفقرة  4
 .هي وجبة طعام الكسكس تقدم لعشرة أشخاص يلتفون حوهلا بشكل دائري وتوضع يف وسطهم: املاعون  5
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ى يف صباح املوايل للعيد وتقام له مأدبة مرة أخر االستئناس  جلأسكان القصور اجملاورة من 
 .1ضحىاأل

يقوم البلبالني بقصر ملوكة إبحياء ذكرى جدهم سيدي احلاج بلقاسم :الزايرة الثالثةأما 
ربيع األول وتقام له وعلى 91املولد النبوي الشريف بتاريخ  من الذي يصادف اليوم السابع
 .مرحلتني خالل يومني متتاليني

اليوم األول واملعروف ابمليز األول حيث تقام تويزة األخرية يف العام وتقرع الطبول منذ آذن 
وف ابليوم الزايرة ويف اليوم املوايل املعر  ،قرع الطبول وتقام احلضرةتملغرب إىل العشاء مث بعد العشاء ا

تقام مأدبة غذاء وعشاء ويفتحون بيوهتم للضيوف الوافدين عليهم من داخل القصر وخارجه 
فيطعموهنم كل حسب طاقته وقدرته  ،صلة الرحم هبم مأصحاهبم ومن تربطهويستدعون أحباهبم و 

 .2مث بعدها ختتم مراسم الزايرة للويل الصاحل سيدي احلاج بلقاسم

 :بين اتمر زمبرك  ةر زاي -(ج

مايو  00واملعروفة بتاريخ  ين األوىل هي للويل الصاحل بن عزيز زايرات ركزقام يف هذا املي
جتهز اخلبز و  يلة حيث حتضر النسوة الكسكسفيكون التحضري هلا قبل موعدها أبايم قل( ماي)

والثاين خمصص  ز القلة وتستمر هذه املناسبة ليومني أو ثالثة أايم يف اليوم األولباملعروف ابسم خ
لتحضري وجتهيز املناسبة وكذلك مأيت بعض الضيوف أما اليوم الثالث املعروف ابسم الزايرة حيث 
ميتلئ قصر بين اتمر ابلضيوف تقام هلم مأدبة الغذاء والعشاء وتقرع الطبول واألهازيج املختلفة 

 .ومأيت الناس من كل صوب إليها

احلاج دمحم وهي األخرى تقام هلا نفس العادات  تقام وعدة أخرى واملعروفة بزايرة سيديو 
 .3والتقاليد املعروفة للزايرات، إال أهنا أقل شهرة من زايرة سيدي بن عزيزي

                                                           
 .02:91: على الساعةم، 92/21/0291:يتها، يومببمقابلة شفوية من أعيان قصر ملوكة،  :اء بلبايلالزهر فاطمة    1
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د الكرمي وحسب ما وردان من معلومات أنه ال توجد زايرة معروفة وخاصة وحمددة لشيخ عب
على روحه فتقام هذه املأدبة وإمنا حتضر له بعض الوالئم كصدقة جارية  البلبايل بقصر بين اتمر

ابلبيت الشيخ حاليا  بين اتمر ويستدعي هلا البعض الضيوف من خارج القصر وداخله من أجل 
كما يقام يف منزل الشيخ لعدة سنوات مأدبة مأتيها   -رمحه هللا-قراءة القرآن والرتحم على روحه 

بدار "املعروفة  لكرميا الناس من كل صوب قصد افتتاح البخاري بزاوية الشيخ سيدي عبد
 .1ئمة والضيوفختتام مجع غفري من األضر هلذا اإلحيوخيتم يف زاوية مهدية و "القراءة

 : كوسام  مركززايرة  -(د

ن الزايرة األوىل وهي املشهورة ومعروفة ابسم زايرة مخس خوت أو تقام يف هذا القصر زايرات
تقام فيه  ذه الزايرة يوم واحد حيثمارس من كل سنة وخصص هل91اإلخوة اخلمس، تقام بتاريخ 

يف ساحة القصر مباشرة بعد صالة  مأدبة غذاء وعشاء الذي يتناوله مجيع رجال القصر وضيوفهم
شيخ ال؛ أما الزايرة الثانية واملعروفة ابسم زايرة العلماء ليس هلا اتريخ حمدد وإمنا حيددها هلم املغرب 

لعريب قريشي، تقام ملدة يومني حتضر فيها النسوة الغذاء عروف بقصر أوالد ابراهيم إمسه موالي اامل
 . 2والعشاء كسائر الزايرات األخرى

 .العادات والتقاليد : اثلثاً 

 :العادات والتقاليدتعريف  -

املتبعة لدى أمة أو شعب أو  سلوب احلياةألتقاليد هي جمموعة من القوانني و العادات وا
 .ن ابلتفصيلاصطلحن املاجهة معينة وميكننا أن نعرف هاذ

 ،متكرر يتم توارثهجتماعي إما ي عيده ويكرره اإلنسان مرارا ، وهي سلوك هي :فالعادات
جتماعي جربي ملزم وأحياان  تكون العادات فردية وهلا أمهية كبرية يف كوهنا متثل لنا إسلوك  وهي
قدمية متوازنة واليت تعرف  أنواع كثرية منها عادات هلاكما أن ،  م أساسة تبىن عليها ثقافة جمتمعدعائ

أهنا تلقائية : وهناك عادات جديدة وحديثة ومن بني مميزاهتا وخصائصها ،ابلعادات التقليدية
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 .91:12: م على الساعة02/21/0291: ، يومبكوساممقابلة شفوية مبنزهلم بقصر من أعيان قصر كوسام،  ،شاري مسية 2
 



 .تالبلبالية بتواراكز للماألوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

لزامية جربية حبيث يفرضها اجملتمع على الفرد فيجد نفسه إون بصورة غري واعية يف اجملتمع و تتك
األسطورية واخلرافية وبعض  ناحيعض املعلى إتباعها كما أن بعض العادات تكون متصلة بب ا  ملزم

 .1ن واملكان وخمتلفة من جمتمع آلخراملعتقدات الفاسدة وهي متغرية بتغري الزما

فهي سلوك فردي تبنته مجاعة وتوارثته جيال  بعد جيل ويظهر لنا جليا  يف  :أما التقاليد
والسلوكيات اليت ختص  ومتثل التقاليد طائفة من القواعد؛  ة بعض املراسيم والشعائر الدينيةممارس

 .2منها لعادات يف كوهنا أقل إلزاما  طبقة معينة أو ترتبط بيئة حمدودة النطاق وتتميز عن ا

العادات والتقاليد املرتبطة ابلدور احلياة ابلقصور البلبالية  وسوف نتطرق إىل معاجلة بعض
 :ومنها على سبيل املثال ال احلصر

أصل اخلنت القطع واخلتان واخلاتنة موضع القطع )تار الصحاح قال يف خم: اخلتان لغة: اخلتان -(أ
 .3تسمى الدعوة للختان ختاان  و   -يكون من النواة اجلارية–من الذكر وموضع القطع من األنثى 

هنا من حماسن أاحلشفة الذكر واحلكمة من اخلتان وهو قطع اجللدة اليت فوق : صطالحا  إ
خري وال شك يف ذلك  هإىل فعله فإن( ص)ده وأرشدان الرسول الشرائع اليت شرعها هللا سبحانه لعبا

ُ َوَرُسولُُه َوما   '':م مبا أمران وجاء يف قوله تعاىلوالبد من التسلي ِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ ْْ ِمٍن َواَل ُم ْْ َكاَن ِلُم
َ َورَ    .4'' ُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيًناَأْمًرا َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم ۗ َوَمن يـَْعِص اَّللَّ

تتم هذه العملية بعد بلوغ املولود مرحلة معينة فيقوم والده خبتانه حيث حرص سكان 
إال أن األمور تغريت  سنوات سبعةأو  ةستاملنطقة على اخلتان وكانوا يفضلون بلوغ الصيب سن 
ىل والبعض يفضل اخلتان يف األسبوع األول حاليا  حيث أصبحوا خيتنون أوالدهم يف السنوات األو 

                                                           
: ، متاح على الرابط جتماعيةيف العلوم اإلالعادات واألعراف والتقاليد والرتاث الشعيب  :عبد الغين عماد  1

.com.www.tourathtripoli،  91/22/0291: زايرةال يوجد اتريخ النشر، اتريخ ال. 1-0ص ص. 
ر عن خمرب الثراث جملة الذاكرة تصد ،(العادات، التقاليد، األعراف)يف مفهوم الثقافة وبعض مكوانهتا  :لزهر مساعدية  2

 .17-12، املركز اجلامعي ميلة اجلزائر، ص 0297جوان  ،1:وب الشرقي اجلزائري، العدداللغوي واألديب يف اجلن
 .911-917، بريوت لبنان، ص ص1 مج ،لسان العرب ،مكرم بن املنظور اإلفريقي املصريدمحم بن   3
 .12ية اآل: سورة األحزاب  4
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ورمبا '' الزاينة''من الوالدة لتفادي األمراض ولسهولة الشفاء، ويسمى اخلتان ابملنطقة مبصطلح 
 .1'' ابلزاين'' ويسمى الرجل املختص هبذه العمليةيقصد هبا زينة الصىب بعد هذه العملية، 

يف يده ب األم يف الليلة السابقة احلنة حتفال هبذه املناسبة بعدما ختصيتم التحضري لإل
وتضع له الكحل  ا  واسع ا  بيضأيرتدي الصيب قميصا  الباكر  والصباح  وقدميه وحيلق رأسه ويستحم

املعروف ب ؛ وبعد جتهيز الصيب يستدعى الطبيب  يف رجله ويده 2يف عينه وتربط له بعض التمائم
وقاية  من من موس حاد يلفه يف قطعة قماش  مصطحبا  معه وسائله البسيطة متكونة'' الزاين''

 .3األوساخ، وزيت الزيتون لتعقيم اجلرح وقطعة قماش إليقاف النزيف الدموي

ويقدمون له وجبة تساعده على  عملية تزغرد النساء وتقرع الطبولنتهاء من الوبعد اإل
غذاء لهأقارب بة سبة مأدوتقام هبذه املنا، ن البيض واللحم وطبق مثل املردوداستعادة قوته مكونة م

م كل ما يستطيعون تقدميه وتتلقى األواألحباب وسكان القصر فيكرمون ضيوفهم ويقدمون هلم  
واجلدة التهاين على بلوغ الطفل هذه املرحلة، وتستدعى بعض العائالت فرقة فلكورية ملشاركتهم 

كان مثله مثل العرس  :ال  اخلتان يف قصر ملوكة مثو ؛  وفرقة البارود وقرقاب :هذه املناسبة مثل
بعض اهلدااي املتمثلة يف  ويقدمون قبل موعد اخلتان مبدة فتستدعى األم ضيوفها وكل أهل القصر

ال يقام هذا احلفل يف ، و البالد حيضرون معهم احلطب للطهيالبيض أو التمر والقمح وغريها وأهل 
القمح ويفتل الكسكس ويف  طحن، ويف اليوم األول يبهيوم الزايرات وإمنا خيصص هلا يوم خاص 

الصباح الباكر قبل  سكس واملردود وحيضر املعازمي منالصباح الباكر حيضر اخلادمات طهى الك
 .4مث يغادرون بيوهتم شمس ويظلون إىل غاية صالة العشاءطلوع ال

 اسع عشر ميالدي اختص موالي جلول بعملية اخلنت بقصر ملوكةومع منتصف القرن الت
وتتم هذه العملية يف حدود الساعة وموالي العرايب رمحهم هللا،  5موالي احلسانمث كلف بعده 
، ويف الصباح تزال'' نبات القرعة''ويف الليل يدهن اجلرح ابلدهن ويضمد ابملورق  التاسعة صباحا  

كانوا يضعون فوق احلرج مرهم العيون ويدهنون به اجلرح العشرين  وبعد دخول األدوية يف القرن 
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ىل إم وهو يبكي حيمله اخلاد وبعد اهناء العملية اخلنت، ''الدهن العرب''اآلخر يفضل والبعض 
يوضع له ما تبقى من فمه كي مأكلها فيفرح هبا ويسكت و فتوضع له بيضة مسلوقة يف البيت 

فيفرح به الطفل لقلة اللحم يف ذلك '' القصري''البيض يف صحن وقطعة من اللحم يقال له 
 .1الوقت

 :بقدوم املولود اجلديد الحتفاإل-(ب

ٌر ِعنَد رَبِ َك ثـََوااًب  ":قال تعاىل َيا ۖ َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ نـْ اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ
ٌر َأَماًل  من اللحظات اجلملية والسعيدة اليت يعيشها اإلنسان وترتسخ يف ذاكرته ويكون هلا  ،2"َوَخيـْ
ص على مسار حياته ساعة قدوم مولود جديد يف حياته، إذ يضيف املولود اجلديد جوا  وقعها اخلا

إىل  خاصا  من األلفة واإلنس والسعادة اليت يصعب وصفها، وإذا ولد املولود اجلديد فإنه ينسب
اَبِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اَّللَِّ ۚ فَِإن ملَّْ ":أبيه استنادا  لقوله تعاىل تـَْعَلُموا آاَبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم اْدُعوُهْم ِْ

يِن َوَمَوالِيُكمْ  ألوالد زينة احلياة الدنيا وقوة عني اإلنسان يف حياته وأنسبه يف اوابعتبار أن  ،3"يف الدِ 
ن عن غريهم يف و اسنها تلك اليت اختص هبا املسلمعيشته، فإنه من فضائل الشريعة اإلسالمية وحم

ورعايتهم منذ والدهتم عن طريق جمموعة من األحكام واآلداب  أساليب التعامل مع أبنائهم
والسلوكات اليت ينبغي للمسلم أن يقوم هبا إذا ولد له مولود جديد منها السرعة يف أخبار األب مبا 

َك اَي زََكرايَّ ِإانَّ نـَُبشِ رُ ":وهبه هللا تعاىل وتبشريه بذلك ويف قصة النيب زكراي عليه السالم جاء قوله تعاىل
يًّا  .4" ِبُغاَلٍم اْْسُُه حَيََْيَٰ مَلْ ََنَْعل لَُّه ِمن قـَْبُل ْسَِ

تفل هبا نساء اجملتمع التوايت حيث يسارعن إىل زايرة أم املولود حتمثلت هذه املناسبة فرحة 
وهتنئتها واحلمد هلل لسالمتها وملولودها اجلديد فبعد مرحلة احلمل والوحم والوالدة تدخل األم يف 

 يوما  فهذه املدة ال خيلو أربعنيجديدة يطلق على هذه الفرتة مبدة النفاس اليت تصل إىل  مرحلة
ويف هذه  ،ن الزوار والضيوف حيث يزورها األقارب حاملني معهم بعض أدوية أعشابمبيتها 

 فيصنع له مرقدا  من احلديد أو اخلشب ويغطى بعناية كبرية رتة حترص األم على تغطية مولودهاالف
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وتوضع  يف اعتقادهم" النفس"فقط لتجنب عدا بعض أفراد العائلة ال يراه أحدا  من الزوار ما حىت
جبانب رأسه ربطة صغرية من القماش هبا حبوب من عشبة أم الناس لتحصينه من الشرور ومجيع 

 .1األضرار

 الد األبفالتسمية املولود اجلديد ابملنطقة هلا عدة أبعاد اترخيية فإذا تويف جد األسرة أو و 

عبد الرمحان بلقاسم، أمبارك، عبد : مثل هجد تكون على أبيه أوتسمية املولود القادم حتما  سو 
كما جند يف قصر برينكان على سبيل املثال أغلب أمسائهم   ،لكرمي، وغريها من األمساء األخرىا

؛   يومنا هذاه العادات متوارثة إىلترجع يف أصلها إىل أجداد البلباليني وأحفاده األوائل وهذ
فنجد بعض تسميات واردة ملسو هيلع هللا ىلص  احلسىن أتباعهم لسنة الرسول ابإلضافة إىل للبعض من أمساء هللا

اسم  مساء شيوعا  يف املنطقةالرمحان عبد العزيز وغريها، ومن أكثر األ دعبد هللا عبد الكرمي عب: مثل
املصطفى البشري حمبة للرسول هللا : ض أمساء اليت عرفها هبا مثلوبع ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نسبة إىل رسول هللا

وتتم تسمية املولود اجلديد يف اليوم السابع حبضور العائلة واألقارب واجلريان وتقام وليمة غذاء ،2ملسو هيلع هللا ىلص
ه كحل يف عينه مالبس جديدة وتوضع ل ليوم ويتطهر املولود ويغسل ويلبسأو عشاء يف هذا ا

م بذلك عادة جدة من األب أو األم أو إمرأة كبرية يف القصر وتكون و ويق ،عفران يف وجههوالز 
 .3على دراية هبذه األمور ويطبخ الفول ويقسم على مجيع احلضور

  .4الوفاة يف اللغة مجع وفيات وتعين املوت: الوفاة لغة :الوفاة -(ج

اجلسد بواسطة ملك من املالئكة وهو  والوفاة يف اإلسالم هو خروج الروح من: صطالحاً إالوفاة 
َل ِبُكْم ُثَّ ِإىَل رَبِ ُكْم ":تعاىلملك املوت وجاء يف قوله  ُقْل يـَتَـَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِ 

وا     ُتْم ۖ قَالُ قَاُلوا ِفيَم ُكننَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم ا'':وقال أيضا   5.''تـُْرَجُعونَ 
واملوت عند كافة املسلمني هو انتقال الروح من اجلسد إىل ما أعد  ،6"ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرضِ 
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فكل نفس ذائقة ،  تعاىل كما خلق سائر الكائناتهلا من نعم أو عذاب والروح خملوقة خلقها هللا
أن نقف عن أهم العادات والتقاليد  سوف يحناولوت هناية حمتومة لكل شخص، وهلذا املوت فامل

 .املرتبطة ابجلنائز يف منطقة توات عموما  وقصور األسرة البلبالية خاصة

 : اجلنازة يف توات عموماً 

يحناء القصر وكذا القصور اجملاورة له أج روح امليت ينشر خرب الوفاة يف بعد التأكد من خرو 
إذا كان امليت رجل يتكلف بغسله : عروفة هياملالغسل وحيدد موعد الصالة اجلنازة، ومن الطقوس 

وحيضر احلنوط لتحنيط امليت قصد حفظ اجلسم  ،كانت إمرأة تغسلها النساء مثلها  الرجال وإذا
حىت هناية ويكفن بقطعة من  وتطهريه وإعطائه رائحة زكية، وأثناء عملية الغسل يردد سورة يس

على طول القرب جريدة من أهنم يضعون ن عادات أهل املنطقة بيض مث يدفن امليت ومأقماش 
وتوضع حجراتن أحدمها على الرأس والثانية حسب إعتقادهم النخيل خضراء لتخفيف العذاب 

 .1عند القدم كي ال خيتفي معامل القرب بعد مرور زمن

زوار القصر ليقدمون هلا  2بعد وفاة الرجل تستقبل أرملته هعادات املعروفة يف املنطقة أنالمن 
دي األرملة قماشا  من كفن زوجها وتبقى خمفية عن أنظار ت، ويف اليوم الرابع من ترملها تر العزاء

الناس وال تتحدث وال ترى أحد وخاصة من صالة العصر إىل املغرب ملدة العدة كاملة واليت تدوم 
أايم ويف هذه الفرتة مينع عليها وضع العطور واحللي والضحك  عشرةأشهر و  ربعةأحسب الشريعة 

 وكانت حتضر اخلادمة كل ،3بصوت عايل وغريها من األمور اليت تبدي هبا حزهنا على فراق زوجها
وبعد خروج  ،ستحمام فتقوم حبراستها مث أتخذ مالبسها لغسلهميوم البيت لتساعد األرملة يف اإل

 وحيضر مع رأس اخلروف( كسكس الشعري)ت األرملة ويفتل الطعام  بيمن الرابط جتمع النسوة يف
والذي خيصص لهأرامل والبنات العازابت الكبار يف السن فقط حيث ال " بوزلوف"واملعروف ابسم 

ن هلا حفرة احلازن ويقرعون الطبول ويغنون أغنية إىل اخلارج وحيفر  نمأكله النسوة املتزوجني مث خيرج
فيها مالبسها وبعد حفر حفرة احلازن توضع  "يبينان ما خياليقولون فيها أان رجيت مو "من الرتاث 
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ضع البأس والضرر بعد ت امعتقدهم أهنحسب العدة يف ونعاهلا وتدفن مجيع أغراضها املستعملة 
بة اجلديدة، وبعد رجوعها إىل القصر فتخلصها و هذه العادات مث ترتين ابلكحل واملسواك وتلبس الر 

جتول يف  اتهتا التواتياري ن املرأة البلبالية مل تكن مثل نظأال إ ،اهتا الطبيعيةيرتجع حمن عدهتا تس
أيحناء القصر فهي معفية من هذه الطقوس ألن علماء األسرة منعوهم من القيام هبذه املراسيم 

 .1والطقوس

فهناك من يقوم إبعداد الطعام وىل من الوفاة ايم األأما ابلنسبة إلطعام الضيوف يف األ
ال عخرى مينع إشالقصور األ القصر أيضا ، ويف بعض ويتكفل أهل امليت إبكرام ضيوفهم وأهل

يتعاون أهل القصر ويتكلفون ابطعام ضيوفهم، و وىل، أايم األ ثالثالنار يف منزل امليت ملدة 
أايم بعد صالة  ثالثةن الكرمي  ملدة آلقر ن او ويستدعون حفظة القرآن الكرمي إىل بيت امليت ويقرؤ 

م أهله بدعوة األقارب واجلريان ويدعون وبعد مرور أربعني يوما  يعاد أحياء ذكرى امليت يقو ، العصر
من القراءة يقدم نتهاء الكرمي ترمحا  على امليت وبعد اإلطلبة حفظة القرآن الكرمي ملنزله خلتم القرآن 

 .2هلم وجبة الكسكس واللحم والفاكهة املومسية ويقرأ الدعاء ويسمى هذا اليوم ابلسلكة

 :املرأة البلبالية -(د

ملتزمة بيتها ال خترج منه قط وإن استدعتها و فظة على عاداهتا وتقاليدها املرأة البلبالية حما
دها أحد من أفراد عائلتها و ق  ال يظهر منها أي شيء ويـ   رأسهاالضرورة للخروج تغطى بسلهام من 

أما ابلنسبة خلدمتها يف البساتني فأوكلت  ،ب إليه هذا عند الضرورة فقطإىل املكان املراد الذها
ن استدعتها أموسم احلصاد و  هي تقوم بكل شيء وأثناءو البيت  للعبيد أو اخلادماتهذه اخلدمة 

الضرورة لذهاهبا إىل بستاهنا  فتذهب عند الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس حىت ال يراها أحد 
عماهلا  يف السقيفة كانت تنصب يف حقلها حىت ال يراها أحدا  وتقوم خبدمة بستاهنا داخل أوتزاول 
بيتها حىت  ة  الشوارع فتخرج من بستاهنا قاصدسقيفة وتظل هناك إىل غاية العشاء حني تفرغ تلك ال

 .3من الرجال ال يراها أحد
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 :لوالدة والنفاس املراة البلباليةا -(9

حني حيني وقت الوالدة ترسل األم زوجها خادمة البيت لتخرب القابلة املوجودة يف القصر 
د فوق صدر أمه لكي و وضع املوليا السرة، وبعد أن تلد األم طع هللتساعدها على الوالدة وتق

وضع بني يدها و وبعد أن تضع األم مول ،ذه العادة متواصلة إىل يومنا هذاتغمره ابحلنان يف كربه وه
وهو مكون من القمح وتدالغ العدس يطحن ابلرحى ويطهى  "لفياضا"يديها طبق يعرف ابسم 

خيصص للنفساء أكلها اخلاص ، يه البيضتوابل ومث يفقص فمع الفلفل والشحم واللحم وبعض ال
يف يوم السابع و  يف البيت حيث جتمعه قبل والدهتا الدجاج املرىببيض ويف أسبوعها األول أتكل 

ريان واألقارب واألصدقاء وتقام هلم اجلالذي يعرف بيوم السبوع تذبح العقيقة يف هذا اليوم وتدعو 
 .1"بوزلوف"كسكس الشعري مع رأس اخلروف املعروف ابسم د أو  دبة عذاء تعرف ابسم املردو مأ

دها ختصص هلا اخلادمة و أعمال البيت اليومية حىت مالبسها ومالبس مولالنفساء من مجيع  ىوتعف
 .2اجلديد رعاية مولودها للغسلهم فهي ملزمة ابألكل والشرب 

 :احلرف اليدوية للمرأة البلبالية-(0

ي شيء من خارج بيتها، وكانت أ ييم نفسها يف بيتها فال تقتىنة تقكانت املرأة البلبالي
تصبح مثلها يف يوم من األايم فتقوم بعجن الطني وحتضريها يف املنزل تتعلم من أمها ل 3البنت العزابء

 قدر الطني الصغري والطاجني وكذلك الصحون ت تغيينها يف مطبخها اليومي مثللتصنع منها أدوا
ون حفبعد صناعتها توضع  هذه الص" ريالقص"ابسم  ها الكسكس واملعروفالكبرية اليت يفتل في

 .4ستعمالألواين الطينة حىت تصبح جاهزة لإليف الشمس وحتضر اخلادمة احلطب وتوقده وحترق ا

أما ابلنسبة للنسج فكانت املرأة البلبالية تقوم بنسخ مالبس أطفاهلا أبانمها وتلبس الصغري 
مللونة وتصبغها ابأللوان شتاء حيث تنسج القمصان من الصوف اوالكبري وخاصة يف فصل ال

                                                           
 .د تقوية عظاماملقصود من أكل الدجاج يف األسبوع األول قصد نزع الرب   1
الصوف على تطري عتقادا  منهم أن املولود يغطي جسمه شعر رقيق،  فيعمل إيلبس املولود اجلديد برنوس من الصفوف   2

 .الشعر الزائد منه
أما ابلنسبة للقراءة القرآن فكانت البنت العزابء تكتفي ابلتعلم يف بيتها تعلمها أمها كيف تقرأ بعض سور القرآن الكرمي 3

 .مها طريقة الوضوء والصالة الصحيحةوتعل
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بتنوع  تمتيز  اليت كانت املرأة البلبالية تقتين القطن من حقلها وتصنع به األفرشة واألغطيةو  ،املصبغة
صناعة ىل ابالضافة إ، رفة املستوحات من البيئة احملليةاأللوان والبساطة يف األشكال اهلندسية والزخ

املستخدمة  ملواداموادها األولية على مشتقات النخيل فرتسل اخلادمة جلمع تعتمد يف  يتال الساللة
مث تقوم املراة البلبالية بصنع القفف واحلصائر الصغرية وبعض أواين احلفظ مثل التدارة حلفظ التمر 

 .1السفوف وبعض األطباق مثل الطبق والطبيقة ومبختلف األلوان واألحجام

 :ي لالسرة البلباليةالنمط الغذائ -(ه

ن حيضرون به و شكل القمح والشعري يف غالب قوت أهل توات عموما ، فكان البلبالي         
ن و أطباقا  عديدة ومتنوعة سواء  كانت يومية أو مومسية ومن بني هذه األطباق املشهورة لدى البلبالي

 :فرتة الدراسة هيخالل 

رف هلذا الطبق أمهية ابلغة يف اجملتمع ويع" العيش"يطلق على الكسكس اسم : الكسكس (9
 :أنواع وهي 1التوايت عموما  وهو ينقسم إىل 

هو أحد أنواع الكسكس املتميز يف املنطقة حيث يصنع من مادة الشعري ومييزه : عيش الشعري -أ 
لونه القامت وطعمه احلاد وهو من بني األطعمة احمللية ذات خاصية عالجية فيوصف ملرض 

 .القلون العصيب

وهو األكثر شهرة يف املنطقة فيقدمه البلبالني يف مجيع املناسبات الزواج واخلتان : يش القمحع -ب 
الوفاة وغريها، وحيضر له مرق أمحر مكون من اجلزر والبصل والعدس البالد واللحم، كما يتميز 

 .بوضع التوابل خاصة

بعد  العشرينخر القرن هو دخيل على املنطقة واعتمدته األسرة البلبالية يف أوا: عيش حلشايش -ج 
ويعرف أيضا  بعيش الصراير  ـ،غواطالذين قدموا من غرداية واأل ختالط مع سكان الشعانبةاإل

خيضر ابلسميد والفرينة ويفضل أن يكون ابلقمح البلدي ومتزح معه بعض النبااتت الطبية 
ل والبسباس جلبوالعطرية مثل حلبة والسانوج وحبة الكروية وبذور الكمون والزعرت، والكليل ا

فتجمع هذه النبااتت وتطعن يف الرحى التقليدية املصنوعة من احلجر  ،وأم ضريقة وحبة حالوة
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ومتزج ابلسميد والفرينة وتصنع هبا الكسكس ويقدم يف بعض املناسبات اخلاصة مثل النفاس 
 .وتعويض الدم الذي فقدتهاء مبعاجلة املغص وأدرار احلليب للنفس

ناسبات مثل بعض املبأنواع املعجنات اليت تقدم يف فرتة الضحوي وهو أحد : املردود (0
حتفال ابملولود اجلديد حبيث تقدمه املرأة البلبالية لضيوفها يوم السبوع األعراس واخلتان واإل

 .املولود اجلديد وهذه العاداة الزالت متواصلة إىل يومنا هذا

ويتميز " أنور"فيه واملعروف ابسم  مسي هبذا االسم نسبة إىل املوقد الذي يطهى: خبز أنور (1
  .1ابخلشونة ويسقى مبرق خاص به الكثري من البصل واللحم والعدس والقليل من اجلزر

ومسي هذا اخلبز هو اآلخر نسبة إىل املوقد الذي يطهي فيه واملعروف ابسم : خبز القلة (1
ورقته إذا ما  ، وهي خمصصة لطهي هذا النوع من اخلبز الذي يتميز بذوقه وبراقته"القلة"

كل طفل قطعة فيمنح  ( انوبييوم )ني  يف يوم العاشر لهأطفال قرن خببز آخر ويقدمه البلبال
وهناك من يقوم بتسقيته ابملرق األمحر والبعض يسقى ابللنب الذي  ،معتربة من هذا اخلبز

 .2يعرف ابسم البلول اللنب

الذي يزرع يف البساتني فيعدل وهي نوع من أنواع اخلبز يصنع من الدقيق احمللي : الكسرة (2
ويصفى مث يطحن يف الرحى التقليدية احلجرية مث يعجن ابملاء وامللح وحيشى ابلبصل 
والشحم وبعض التوابل وتطهي على شكلني إما تدفن يف الرتاب الساخن وتسمى هذه 

 .العملية ابلبوغة أو تطهى فوق وعاء يطلق عليه ابسم الردفة

وهو عبارة من "بونز "ة األولية وهي املعروفة ابسم ون من املادهو حساء حملي يتك: احلساء (2
القمح الذي مل يببس بعد ويقتلع من جذوره ويشوى ابلنار حتت اجلمر تسمى هذه العملية 
ابلبوغة يف األونة األخرية أصبح يطبخ يف املاء فقط حىت يغلي مث يببس وينشف ويطحن 

لتوابل املكونة من الكليلة وخلتيم والفول يف الرحى احلجرية التقليدية ويطهى مع بعض ا
 .الناشف
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تصنع من الدقيق احمللي الذي خيلط مع بعض املكوانت مثل : ملح البشري أو ملح البارود (7
الفلفل األسود والفول السوداين وبذور البطيخ وبذور الكتان والفول البابس ويقدم 

ي الشريف، ال تبح أصوات املقرئني  أثناء فرتة املواد النبو ريللمساجد اليت تقرأ فيها البش
 .1رها األم البلباليةحتض ماوهي حمببة عند األطفال فيفرحون عند

حيضر هذا املرق حيث تضع املرأة البلبالية يف آنية القليل من الشحم الذائب : بلول اللنب (1
والزبدة ومسحوق الفلفل والقليل من امللح والعكري والقليل من مسحوق السانوج 

فلفل األسود والكمون ترتك فوق النار قليال  مث يصب به فوق كمية معتربة من ومسحوق ال
اللنب وحيرك لبعضه لدقائق فوق النار مث يسقى به اخلبز أو الكسرة بعد تقطعهم قطعة 

 .صغرية

حيث يشهم التمر من أجل تيمقور واتقربوش : مثلاليت تعد من التمر اجلاف : السفوف (1
ملسوس وبعد عملية الفرز يوضع جزء منه يف املهراس اخلشيب  فرز النوى والعلف والتمر ا

كبري احلجم ويدق عدة دقات حىت يصبح مقسم إىل أجزاء صغرية مث ينسف ابستعمال 
الطبق لعزل األجزاء الصغرية عن الكبرية وتتكرر هذه العملية حىت احلصول على سفوف 

ات الضحى مع التمر وأتكل يف أوق "التدارة" ويوضع يف إانء تقليدي يعرف ابسم
 .2الرطب

 .جتماعية لألسرة البلباليةالعالقات اإل: رابعاً 

جتماعية، وكونه إنسان بطبيعتها حياة جتماعية إىل أن حياة اإليشري معىن العالقات اإل        
قات بني البشر هي أساس جتماعي ابلطبع والفطرة فال ميكنه العيش خارج اجلماعة، ألن العالإ

ص يف تتابع متوافق تصرف جمموعة من األشخا: جتماعية هيماعية، فالعالقة اإلجتاحلياة اإل
جتماعية ينطبق مصطلحها على استجابة األفراد لتوافر وهبذا املعىن فإن العالقة اإل، بصورة تبادلية

احلد األدىن من عالقة الفعل التباديل على اجلانبني، ميكن أن يكون احملتوى متنوعا  أشد التنوع مثل 
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قتصادي ففي كل أنواع دل السوقي، الوفاء أو التنافس اإلالصراع أو الصداقة أو التعاطف أو التبا
 .1احملاوالت فهي سلوك متواتر متوقع حيدث بني شخصني، فيؤثر أحدمها يف اآلخر ويتأثر به

جتماع مأخوذ من مصطلح اجلماعة واجلماعة منقسمة إىل مجاعة أولية إصطلح إن م        
اثنوية ومجاعة صغرية ومجاعة كبرية وغريها، كما توجد أصناف أخرى من مجاعات وهي  ومجاعة

 .2عات السياسية واجلماعات املهنيةاجلماعة الدينية واجلما

وحدة إقليمية مسية توجد داخل املنطقة هي مجاعة أولية غري ر اليت مجاعة اجلرية ىل ضافة  إإ      
إىل  أكرب منها، ويسودها إحساس ابلوحدة والكيان احمللي صغرية متثل جزء فرعي  من جمتمع حملي

فهذه اجلماعة تتميز  ة وأولية ووثيقة ومستمرة نسبيا ،جتماعية مباشر إجانب ما تتميز به من عالقة 
ابلقرب املكاين لهأعضاء حبيث يتواجهون يوميا  والتفاعل بني اجلريان حيدث بسرعة وخاصة إذا  

حبيث يف حالة املناسبات  ،ات املادية واملستوى التعليميافة واإلمكانيكانوا متساوين يف درجة الثق
 .3وكبرية ومفيدةصغرية شاكل أو األحزان يتشارك أفراد اجلريان القيام أبشياء الاملأو 

جتماعي البد له من سند سية املكونة للمجتمع، فالبناء اإلوهي من اجلماعات األسا: مجاعة الدين
ه من مجاعة تشرح للناس أمور دينهم وترشدهم يف بيتهم وهم يدعون إىل روحي هذا السند البد ل

األخالق احلسنة كاحملبة والتعاون والتآخي والتسامح والصدق والعدل وكل القيم اإلنسانية الرفيعة 
 .4مما يسمح هلم ذلك بتماسك أفراد اجملتمع

بينه رد وربه وبني الفرد وأخيه و اهتم اإلسالم بتنظيم العالقات بني الف :عالقة اجلرية يف اإلسالم
هذه العالقات واجلار  اثر إجيابية على الفرد وعلى اجملتمع للوصول إىلآوبني جريانه فلهذه العالقة 

 .5مسلما  أو كافرا   سواء  كان كهو من جاور 

                                                           
، حماضرات جامعة دمحم بوضياف، املسيلة، السداسي الثالث علم جتماعية يف املؤسسةالعالقات اإل :مصطفى بوجالل  1
 .72، ص 0292/0297جتماع تنمية موارد بشرية، سنة اإل
كلية جتماع،  بن السعدى إمساعيل، قسم اإل :إشراف ،، رسالة ماجستريعالقة اجلرية يف السكنات احلضرية: بن سعيدسعاد   2

 .7، ص 0222/0227،جامعة منتوري، قسنطينةالعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، 
 .97، ص نفسه  3
 . 02، ص نفسه  4
 .11، ص نفسه  5



 .تالبلبالية بتواراكز للماألوضاع العامة                                 :الفصل الرابع

  
 111صفحة 

 
  

ة شرعية سس اإلسالمياألجتماعية لهأسرة البلبالية كانت مبنية ومعتمدة على فالعالقة اإل
القرآن والسنة النبوية كانتا و ؛  جتماعية أو سياسية وغريهاإقتصادية أو إهذه العالقات  سواء كانت

جتماعية وظهر ذلك جليا  من خالل تنظيمهما للعالقات زة األساسية اليت مشلت حياهتم اإلالركي
ة لباليون مكانبني اإلنسان وربه وكذلك بني اإلنسان وأخيه وكذلك بني اإلنسان وجمتمعه فمثل الب

بصفاهتم متميزة ويتبعون يف أقواهلم أفعاهلم ما أمرهم هللا به وينتهون على ما هناهم  ،يف اجملتمع احمللي
ستقامة ي اإلهللا به وعرفوا مبعاملتهم احلسنة اليت بنيت على األخالق اليت حثنا عليها اإلسالم وه

بّـَُنا اَّللَُّ ُثَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم نَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَ ا":، والتعاون إتباعا  لقوله تعاىلاإلحسان
ُتْم ُتوَعُدوَن  حَنُْن َأْولَِياؤُُكمْ  يَا اْلَماَلِئَكُة َأالَّ ََتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنـْ نـْ  يف احْلََياِة الدُّ

ِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتهِ  ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ َويف اْْ  1"نـُُزاًل ِمْن َغُفوٍر رَِحيمٍ  ي أَنـْ
وكذلك  ،قوال واألفعال واملعاملة وغريهاابلسلوك واألخالق واأل ستقامة تكون يف الشريعةفاإل

التآلف بني أعيان األسرة البلبالية وبني جمتمعهم من أجل حتقيق هدف معني، إتباع لقوله التعاون و 
َ ۖ ِإنَّ اَّللََّ ":اىلتع  َشِديُد َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِ  َوالتـَّْقَوىَٰ ۖ َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلُِثِْ َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَـُّقوا اَّللَّ

وقد حثنا هللا تعاىل وبشكل واضح على التعاون على اخلري والتقوى واخلري هو العطاء  ،2"اْلِعَقابِ 
 .دق والتعاون مفاده املآزرة يف العمل وينتج عنه اخلريوالطاعة والصالح والص

وكانت عالقاهتم تتسم ابملودة  كل خصوصيات حياهتم ون مع جرياهنمتقاسم البلبالي
فيبين تعاون ، ون وخاصة أن كانوا من أسرة واحدةواإلخالص والتفاعل بني اجلريان ويسودها التعا

البلبالية زال التعاون ابألسرة وكان وال ،كين املتميزمن النسيج الوسط السبدء على األصول األسرية 
تكفل بعض الفقراء واحملتاجني وكذلك رعايتهم مثل ما قام به الشيخ  ميثل مظاهر كثرية فنجد

ني أبناء  له فرعاهم وصرف سيدي أدمحم البلبايل الذي مل يرزق أببناء فاختذ أبناء الفقراء واحملتاج
 .3والده من صلبههنم أكأعليهم  

يف الفرتة املدروسة جند العديد من  اقصوره ميعإذا توغلنا يف أعماق األسرة البلبالية جب
 :مظاهر التعاون والتضامن والتكامل بني أفراد اجملتمع وقد جتلى لنا يف
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فَِإن ُكنَّ ِنَساًء يُوِصيُكُم اَّللَُّ يف َأْواَلدُِكْم ۖ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنثـَيَـنْيِ ۚ ":قال هللا تعاىل: املرياث (9
نَـتَـنْيِ فـََلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك ۖ َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِ ْصُف ۚ َوأِلَبـََوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد  فـَْوَق اثـْ

ْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه  ُهَما السُُّدُس ممَّا تـََرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد ۚ فَِإن ملَّ َفأِلُمِ ِه الثّـُُلُث ۚ فَِإن  مِ نـْ
َناؤُُكْم اَل تَ  ْدُروَن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفأِلُمِ ِه السُُّدُس ۚ ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِِبَا َأْو َدْيٍن ۗ آاَبؤُُكْم َوأَبـْ

َ َكاَن َعِليًما حَ  َرُب َلُكْم نـَْفًعا ۚ َفرِيَضًة مِ َن اَّللَِّ ۗ ِإنَّ اَّللَّ  .1" ِكيًماأَيّـُُهْم َأقـْ

يعترب نوعا  من أنواع التعاون فإن نظام املرياث الذي حرص البلباليون على تطبيقه 
بقية ضائعون أو جتمع الثروة يف أيدي الجتماعي حىت ال جتمع الثروة يف يد واحد من األبناء و اإل

وجرت ، رةغضاء وتسوء حالة اجملتمع واألسالذكور وال نصيب للبنات وابلتايل تنتشر العداوة والب
إذا مل  -العادة البلباليون أنه بعد وفاة امليت وتقدمي عزائه بعد فرتة يتم تقييد وتقومي إرثه أو تركته

أو املنازل والبساتني ( تالسواقي أو الفقارا)سواء  كانت له عقارات منقولة مثل  -2يرتك أي وصية
املدلول الشرعي املبين على ليتم بعدها حتديد وتقسم الرتكة بني الورثة حسب  ،بور أو أراضٍ 

حرص البلباليون على تنفيذ شرع هللا يف الوصية دون و ؛  وص قرآنية وأحاديث نبوية الشريفةنص
من غري الورثة حتقيقا ،  ساعدات ألوىل القرىبإجحاف وال تقصري، وحرصه على تقدمي كل امل

وبناء  على الرواية الشفوية  جتماعي يف حميط األسرة وحىت يف خارج األسرة البلبالية،لتكافل اإلل
وصى فيها إىل رجوع مجيع أمالكه ألبناء زوجته أعن وصية مرياث كتبها أحد اآلابء اليت رويت لنا 

علم الشيخ سيدي  وعندما، الزوجة األوىل رغم حاجتهم وفقرهمرياث ألبناء الثانية ومل يرتك أي م
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واستعطفته عليه وأوصيته ابلصالة أمرته  الوصية تطلق يف اللغة على معان يقال أوصيت إىل فالن ميال جعلته له وأوصيته بولده
هبا، ويقال وصيت الشيء ابلشيء إذا وصلته به كان املوصى ملا أوصى مبال وهل ما بعد املوت مبا قبله من نفوذ التصرف واسم 

 .الوصاية بكسر الواو وقد تفتح
لسان العرب دمحم   :النبات، أنظرمتصلة : هي من وصيت الشيء أوصيته إذا وصلته ويقال أرض واصية أي: أما الوصية لغة

 .9121، ص 0220كروم، القاموس احمليط، دار الفكر، لبنان، ط 
هي هبة اإلنسان لغريه منفعة على أن ميلك املوصى له اهليبة بعد موت الوصي، أو هي ما أوجبه املوصى يف : صطالحا  إالوصية 

 ،، بريوت9، ط1سة الرسالة، اجمللد ، مؤسفقه السنة :ابقسيد س: ماله تطوعا  بعد موته أو يف مرضه الذي مات فيه، أنظر
 .191، ص 0220لبنان، طبعة 
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دي ادمحم يلهم مثل أبنائه فحرص الشيخ سأدمحم البلبايل بذلك دعاهم إىل بيته ليصرف عليهم وعام
 .1جتماعي يف حميط األسرةن غري الورثة حتقيقا  للتكافل اإلالبلبايل على مساعدة أوىل القرىب م

 2ل يف ركن الزكاةمثة الصالة مأيت الركن الثالث املتومن أركان اإلسالم بعد الشهادتني وإقام
زكاة الفطر وتعرف أيضا  بزكاة األبدان صغريا   جتماعي حيث خترجنواع التكفل اإلمن أ وهي نوع

القمح والشعري والذرة )وكبريا  وتوزع قبل خروج املصلني لصالة عيد الفطر وتوجد يف عدة أصناف 
، ولكن بداية الثمانينات من القرن املاضي تغريت األحوال بعد توفر (واألرز والتمر والزبيب وغريها

أما عيد  ،إىل يومنا هذازكاة الفطر وهي مستمرة ورد ماديت السميد والفرينة أضحت أهم م
لسنة احملمدية كان البلباليون يضحون يف  تباعا  إ، و الشرع على ضرورة ذبح األضحيةاألضحى فنص 

يوم العيد ويعني جزء من األضحية للتصدق به على الفقراء فيقسم إىل قطع متساوية وتوزعه 
العيد يف كامل أرجاء القصر مما جيعل منه جمتمعا  متميزا   اخلادمة على البيوت الفقراء لتكتمل فرحة

  .3ومتمسكا  ويربط العالقة وطيدة بني الطبقة الغنية والفقرية

توجد زكاة أخرى تعرف بزكاة الزرع والثمار احملصودة فعرف البلباليون إبخراج زكاة الزرع و 
يزيد وكان العشور خيرج من  قلية وما 17عند حصاده ودرسه بعد بلوغه النصاب الذي قدر بــ 

 .4القمح والشعري أو التمر يف غالب

والوقف الذي ينقسم إىل  5سو ظهر لنا ابألسرة البلبالية التكافل والتعاون من خالل احلبو 
 .وهو ما كان لهأوالد واألقارب واألهل ليحفظهم من الفقر: قسمني الوقف األهلي

                                                           
 .09:12:على الساعة ،0291جويلية  91 :يوم بقصر بربع، مقابلة شفوية مع يف بيتها :هبوطي فاطمة الزهراء  1
لذي أخرجت منه وتقيه من اآلفاق والزكاة سم ألهنا تزيد يف أعمال االربكة والطهارة والصالح ومسيت هبذا اإل: الزكاة لغة هي  2

وهي حصة مقدرة من املال فرضها هللا عز وجل للمستحقني الذين مساهم يف كتابه الكرمي وقد تسمى يف القرآن الكرمي : شرعا  
يِهم ِِبَا وَ : والسنة ابلصدقة كما جاء يف قوله تعاىل ُْم ۗ ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ ُرُهْم َوتـُزَكِ  َصلِ  َعَلْيِهْم ۖ ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هلَّ

يٌع َعِليمٌ  ُ ْسَِ  . 921اآلية  :سورة التوبة "َواَّللَّ
 .92:00:، على الساعة0291جويلية  99مقابلة شفوية يف بيتها يوم من أعيان قصر ملوكة،  : بلبايل زهراءفاطمة    3
 .، اجلزائرأدرار ،د ابعبد هللاتقيد خطى خبزانة بن الوالي: الوليد بن الوليد  4
 :تعريف احلبس لغة واصطالحا    5

املنع وهو يدل على التأييد يقال وقف فالن أرضه وقفا  مؤبدا ، إذا جعلها حبسا  ال تباع وال مورث، وقد وردت كلمة : احلبس
 .01آلية ا :اتالصافسورة  "َوِقُفوُهْم ۖ ِإنَـُّهم مَّْسُئوُلونَ ": وقف يف القرآن الكرمي فقال تعاىل
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تنوعة مثل مساجد أو مجعيات خريية أو غريها الذي يقوم على جهات الرب املوالوقف اخلريي و 
 .لتقوم خبدمة خريية متد حاجة احملتاجني الفقراء

للحفاظ على  وقف األهايللنا سرة البلبالية يتضح جودة بيد األوبناء على مجيع الواثئق املو 
إخواهنم من ضياع مثل وثيقة التحبيس سجلها القاضي سيد احلاج وهي حبوزة  أمالك ذريتهم أو

 :لعائلة البلبالية حبيث كان للقاضي سيد احلاج أمالك بعض الفقاقري مثل ا

 .1فقارة قصر واينة خالصة له ببساتينها وتسمى بفقارة سيد احلاج -
 .مع جمموعة من البساتني غجزء من فقارة ماسني يف قصر أدغا  -
 .قسط من فقارة اجلابية بقصر ملوكة مع بعض البساتني -
 .ر ملوكةجزء من فقارة السواهل بقص -

ابإلضافة إىل بعض العقارات فمثال  له يف قصر أدغا منزل بزقاق مكناس، منزل بزقاق 
املقابر، منزل بزقاق بن ماما، ويف قصر ملوكة له امليشار الفوقاين دار يف مدخل القصر أرض 

  .2البور

يف وقف بعض البساتني على  ىهلي أما الوقف اخلريي فتجلهذا ابلنسبة للوقف األ
 . جد ابتغاء مرضاة هللااملس

على املسجد  بستح   ابإلضافة إىل البساتني فهناك من يقوم بوقف املنازل الدور اليت
عنها تؤجر ويدفع له اإلجيار وال ميكن للمالك بعد هذا احلبس إغتىن  ذمام الزاوية وإإليستفيد منهم 

ذا فال ميكن اسرتجاعه اسرتجاع أمالكه إذا كان هذا الوقف مكتمل الشروط واألركان صحيحة هل
عثران على بعض و ، ماء الفقارة نأوقف عددا  من مواجهناك من و  ،ألي سبب من األسباب

الواثئق املخطوطة للشيخ سيد دمحم بن عبد الرمحان البلبايل الذي أحبس بعض الكتب على ابنه 
سنة هذه الوثيقة يف  وس جلتطوط خم 917لعزيز واليت وصل عددها إىل سيدي دمحم عبد ا

                                                                                                                                                                                

نتفاع هو تسبيل املنفعة على الرب أو القرابة حبيث بصرف ريعه إىل جهة بر تقراب  هلل عز وجل واملراد، به ما يتمكن اإل: وحتبيس
الدكتور : به مع بقاء عينية واملعىن من ذلك احلبس العني وتسبيل مترهتا أو حبس عني للتصدق مبنفعتها، للتوضيح أكثر، أنظر

 .1-1، ص 0299، جامعة القدس فلسطني، حبث مقدم للمؤمتر اخلاص ابألوقاف اإلسالمية :سعدان جرب
 .وثيقة حمفوظة لدى العائلة عقد التجيس للقاضي سيد احلاج، :يتقيد خط  1
 .، اجلزائرخزانة ملوكة، أدرار ،عقد التجيس للقاضي سيد احلاج :يتقيد خط  2
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الفقيه األجل الرتبية الفضل السيد دمحم عبد العزيز " :هـ وجاء يف نص الوثيقة بعد احلمد هلل9001
ده املذكور جاز الكتب احملبسة عليه من والأمحان البلبايل قد العالمة شيخنا سيد دمحم بن عبد الر 

 .1"حبر الوقوف على أعبائها واإلطالع عليها زكما جيي متاما    جوزا  

 :جتماعي من خالل طقوس تويزةلتعاون اإلا -(0

 وبقيت من ممارسة نيجتماعية املستحبة اليت ترسخت عند البلباليمن الظواهر اإل تعد تويزة
حيث اختذ منها البلباليون على غرار ابقي القصور التواتية األخرى  ،اجتماعية تضمانية تعاونية

جملتمع وبرزت هذه الظاهرة التعاونية لتحمل وسيلة للقيام أبشغال تقوم ابلنفع على الفرد وعلى ا
احملاصيل حصاد درس، وحىت عند مجع  دالالت اجتماعية عميقة من بداية كل موسم حرث أو

لتحضري خمتلف املناسبات واألشغال  وجين الثمار وكل عمل حيتاج إىل جهد مجاعي وكذلك
فراد اجملتمع مثل التحضري ملناسبة زايرة واملبادرات احمللية اليت تتطلب جمهود والتعاون والتضامن بني أ

لرمال على ضريح سيدي بلقاسم اليت جيتمع فيها كل األشخاص مبختلف األعمار للقيام إبزاحة ا
وال ختلو هذه الطقوس اليت توراثها البلباليون أب عن جد واليت أتخذ يف الغالب  ،هذا الويل الصاحل

ية العملية وأثناءها إىل غاية ائح الدينية عند بداشكل التهليل والتكبري واحلمد إىل جانب املد
 .2نتهاء منها لرتسيخ بذلك سنة محيدةاإل

وأصل اإليقاع مبين على  "إبيقاع تويزة"ن هلذا العمل التضامين إيقاع خاص واملعروف إ 
فكرة العمل اجلماعي املقرون آبدائه واهلدف منه تنشيط العمال وحتفيزهم يحنو عمل أكثر ويبقى 

عي للبعض املقاطع املدح اإليقاع أساسا  على أصوات الطبل املمزوج ببعض األداء اجلماهذا 
يف أداء هذا اإليقاع عند  حيث يكون أصحاب الطبل وجها  لوجه ويشرتك العمال أيضا   ،والتهليل

 تراإصالح الفقا: ات التعاونية مثلبداية العمل إىل هنايته، أما عن أوقاته فهو يؤدي يف كل املناسب
واملوسم احلصاد والدرس وإزاحة الرمال على البساتني واألضرحة وفك العزلة اليت تسببها األودية 

ة ما أحلها يف ميال إله إال هللا دا)ا ما يرددونه املفاجئة أو الرمال على بعض األمالك، وأشهره
 .3طريقة مجاعيةلتختم يف األخري بتوزيع األكل على اجلميع بعد حتضريه من قبل النسوة يف ( لساين

                                                           
  .أدرار، اجلزائر لبلبايل، خزانة ملوكة،وثيقة احلبس للفقيه دمحم عبد العزيز ا  1
 .91:11: ، على الساعة0291 /91/92: قر خزانته كوسام يوممب همبقابلة شفوية مع املسؤول عن اخلزانة،: شاري طيب  2
 .920-929، ص السابق، املرجع أطلس العادات والتقاليد مبنطقة توات ،يعز الدين جعفر   3
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حتفاالهتم اليومية والسنوية اليت مييزها الطابع إي أهل القصور البلبالية بتوات يوهكذا حي
تشبه عادات بقية القصور التواتية وهي تتميز ابلبساطة و الشعيب الذي ختلو منه املراسيم القانونية، 

اورة مثل املغرب األقصى رض الوطن وبعض عادات الدول اجملأباجملتمعات اجملاورة هلا  أخرى وبعض
نطقة مجتماعي الذي عرفته لثقايف واإلا والتأثر والسودان الغريب وهذا ما هو إال دليال  على التأثري

 .عموما   توات

 :خامتة الفصل

قتصادية ذات أمهية اترخيية سياسية وإ ومن الواضح أن مجيع القصور البلبالية لعبت أدوارا            
أهلتها أن متثل وحدات سياسية شبه مستقلة تدير شؤوهنا و ة مرموقة ابملنطقة جعلتها تتبوأ مكان

وارها وحفر خنادق احمليطة هبا وقصورها املتميزة بعلو أس ابنفسها متمثلة يف طريقة بناء قصباهت
ن كغريهم من أفراد اجملتمع التوايت بعض ارس البلباليو م، كما أبراجها األربعة ملراقبة كل قصرو 

والطقوس املتمثلة يف اخلطبة والزواج وتوابعهما من مواليد جدد وختان ووفاة وحافظت يف العادات 
جتماعية بعض أفرزت األوضاع اإل سالمي املبين على الكتاب والسنة، كماجمملها على طابعها اإل

الصناعات مثلة يف بعض احلرف اليدوية وبعض أهل القصور البلبالية املتإمتهنها املهن اليت 
 أسهمت املرأة البلبالية بدورها املنوط هبا مع حرص جمتمعها على إبقاء حقها كامال  يدية، و التقل

 .و إجحافأدون تقصري 

 

 

 

 



 

 

 : الفصل اخلامس
 .ةأعالم األسرة البلبالية وإجازاهتم العلمي   

 .ملوكةمبركز رزة أهم الشخصيات العلمية البا: املبحث األول       

  .كوسام مبركزهم الشخصيات العلمية البارزة أ: املبحث الثاين      

  .بين اتمرمبركز أهم الشخصيات العلمية البارزة : املبحث الثالث      

 .برينكان مبركزأهم الشخصيات العلمية البارزة : املبحث الرابع     
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 .  أعالم األسرة البلبالية وإجازاهتم العلمية: الفصل اخلامس

 واإلسالميةبكتابة تراجم شخصيات عربية  -دون غريها  - اإلسالمية األمة نفردتا         
 أبسلوبمن خالهلا برزت سرية العلماء والفقهاء و  ،سالمييف منهج الفكر اإل ا  عريض ا  ندب   سطرتو 

على  وحصوهلمتميزة املعلمية الدرجة الوبعد بلوغ هؤالء  ،جتماعيةاإل مبيئتهحياهتم داخل 
شياخهم ابلتواتر، مكونة من مقدمة وعرض أجازات حبفظ سلسلة ه اإلذهومتيزت  ،1إجازات

 وبعدها املقدمة ابحلمد والثناء على هللا عز وجل أ، فتبدجازةاإل امتة مث توقيع وختم صاحبوخ
يثين و طالبه  ةجاز إاليت جعلته يقدم على  أسبابر إىل ذكينتقل الشيخ ل، ة على النيب ملسو هيلع هللا ىلصالصال
جازته ابلدعاء والصالح إم تكر شيوخه والعلوم اليت درسها عليهم مث خيذ  نفسه بتواضع مع بتقدمي

 .2إجازتهاجملاز واتريخ  مع تدوين اسموالتوفيق للمجاز وألشياخه 

 .ملوكةمبركز الشخصيات العلمية البارزة  أهم: املبحث األول

  :األنصاريالشيخ سيدي احلاج بلقاسم البلبايل  -(9

محد الفقيه ابن أيدي احلاج بلقاسم بن الشيخ سيدي بو عبد هللا الشيخ سأهو :ه ونشأتهمولد -(أ
يف عائلة علم  نشأ ،جريه العاشرالقرن  أبواسطاملولود يف اتفيالت  األنصاريبو زيد أيخ الش

، وموازين القسط والعدل بني الناس زقة الدعوة اىل هللا وشارب السنة النبويةأاملعرفة ويف  ل  وحص  

                                                           

وحذفت إحدى األلفني اٍللتقاء  صلها إجوازة، حتركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فانقلب ألفا  اإلجازة مصدر أ :اإلجازة لغة1  
وهي من أجاز املوضع والطريق جوازا وجمازا، وأجاز له سوغ له واإلجازة إعطاء اإلذن فيقال أجزت  الساكنني فصارت إجازة،

 .ذلك، وهبذا املعىن تكون اإلجازة تفيد اإلذن والتسويغ، واإلابحةفالن لفالن رواية مسموع مبعىن احبث له روايتها وأذنت له يف 
مبرورايته  فهي الكالم الصادر عن اجمليز املشتمل على إنشائه اإلذن يف رواية احلديث عنه  بعد إخباره إمجاال  : أما اصطالحا  
 ذن يف روايتها على اجمليز إمجاال  ا اإلذن املشتملة على ذكر الكتب املصنفات اليت صدر اإلذكتابه ه على ويطلق شائعا  

يف مشروع  :عماري فضيلة: نظرأ. وعلى ذلك املشائخ كل واحد من هؤالء طبقة بعد طبقة إىل أن تنتهي األسانيد وتفصيال  
 خمتار حبار، قسم اللغة: إشراف ،رسالة ماجيسرت ،محد املقرى التلمساينأجازة عند اخلطاب القدمي يف اجلزائر يف عنوان فن اإل

  .29، ص9292/ 0221، ات والفنون، جامعة وهران السانياكلية اآلداب اللغ،العربية وآداهبا
، علوم يف اتريخ هأطروحة دكتورا ،م97-91ه املوافق لـ 99-7البيواتت العلمية إبقليم توات ما بني القرنني  :بيلةزهراء بوكرا 2

 -0297 تلمسان، جامعة أيب بكر بلقايد، جتماعية،ة والعلوم اإلنسانيبودواية مبخوت، قسم التاريخ،كلية العلوم اإل :إشراف
  .011ص، 0291
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تقن تالوته أن حفظ كتاب هللا، و أور املعارف بعد ودية العلم وحبأشاء له ربه عن افنهل منها م
  .1ن الكرميآالسرية ومجيع علوم القر صول الفقه و أبويه أعلى  أخذو 

  :قليم تواتإىل إ رحلته -(ب

بني  تعاىل الشيخ سيدي احلاج بلقاسم بودة، فتوىل التدريس والفصلابهلل دخل العارف        
 الفوقانيةىل تيمي إمان لينتقل أبلغ الرسالة ونصح ألهلها بصدق و  هأناس ملدة من الزمن ورأى الن

حياء العلوم الدينية يف فقه الواقع واملعامالت لتكون كلمة هللا إالعلمي والدعوة يف  هنجه   مواصال  
 .2هي العليا

 وإفريقياساحل ىل إ داه  ي ليصل م  نشاء مركز علمي اشعاعإىل إبوقده الدعوة  فكر مليا         
طوطات من العديد من املخ هجلب أعماله ومن أهم ،دعوةو  إسالمكرسل   نطريومؤ دعاة  إبرسال

ي اليزال ينطق ابمسه وشاهد ذسالمي وجعل له ديوان يف جملسه العلمي الهكذا بقعة من العامل اإل
، وكان الشيخ ن الكرميآت يف القر لنسخ املخطوطالك جمموعة من الناسخني اخلطاطني ذاترخيي يف 

زال ينفعنا هللا بعلمه وميد مجيع القرى واملدن ابلكتب فكان شبيه ابملطبعة توفر الكتاب للقارئ وال 
نشاء وقف إىل إهب به خياله ذو  تهعلى ذلك يف مجيع خزاان للمخطوطات شاهدا   نييمركز البلبال

 واينه مث غأدغا كقصر  األماكنلعديد من يف ا ارض ومن عليهن يرث هللا األأىل إخريي أبدي 
 .3وغريها وملوكة وبين اتمر

كان رمحه هللا  ،ذاكرالرع و الزاهد الهو الرجل العالمة ف: كرامة سيدي احلاج بلقاسم امللوكي-(ج
 إخوانه ، فغابلبالةمن تب إخوانهىل توات مع إوملا قدم أبخالقه للقطب امليموين وختلق  مالزما  

ميمون وذكر  لقصر ةيهلم، فقصد عشثر أين ال لذته اخو إل عن أفس ،هله مبلوكةأفجأة وتركوه مع 
فقم  ،ن شاء هللاإيأتون س غدا  ملدة ساعة وقال له  4عنه فسكت امليموين إخوانهة بغيالشيخ طول 

                                                           
الساعة  0297فريل أ 91يف يوم  ،ملوكةاخلزانة بقصر مبركز  مقابلة شفوية، املشرف على اخلزانة، :بلبايلعبد الرمحان   1

97:92. 
 .97:92الساعة  0297ريلفأ 91قابلة شفوية، مبركز ملوكة، يف يوم نفس امل: بلبايلعبد الرمحان  2

 .97:92الساعة  0297فريلأ 91وية، مبركز ملوكة، يف يوم قابلة شفنفس امل: بلبايلعبد الرمحان  3
محد بن دمحم بن عبد اخلالق بن علي بن عبد القادر بن عمر أينتسب امليموين إىل سيد موالي يعقوب وأوالده بن منصور بن   0

بن دمحم بن عبد هللا الكامل بن زين العابدين بن أعلى بن احلسني بن علي بن أيب طالب بن الزاد رحبوا بن مصباح بن سعيد 



 ةة البلبالية وإجازاهتم العلميأعالم األسر                                   :الفصل اخلامس
 

  
 111صفحة 

 
  

، نه الذكرقنك كذا وكذا ومن وجدته ببلدك لأبقويل لك ومن ش حدا  أهلك بذلك وال خترب أوبشر 
 خوانه وما قالهإ غد قدميف ال، و هلم الذكر ىلقأف صبوحف أوالد أهلة وجد هبا فلما دخل ملوك

س مخ، وبعدها قال إلخوانه جنعل زاوية على كل واحد منا الشيخ جاء كفلق الصبح وهذا زهده
فجعله يوم فرحة ذلك  1خوانه يوم مارسإتيان إ صادقا   ، وما بلغنا غري ما وجدانه مفيدا  هلل همال

من خوك احلاج دمحم يكون أقال له ، و لزايرة امليموين صى فأتيا مجيعا  تعد وال حته اليت الاليوم وكرامت
عليها يف كل عام  رصحأنت الزم زايرتنا و أخوانه حيبونه و إكل واحد من لغنياء و أحفاده علماء و أ

  .2لغ درجة قصوىتب

 :ه(9021-9002)محد احلبيب البلبايل أالشيخ -(0

محد أابراهيم ابن احلاج علي بن سيدي  بن عبد هللا ابن( فتحا) بو عبد هللا بن دمحمأهو  
و مفتاح  ن هآسه فالقر أن الكرمي مبسقط ر آحفظ القر  ،3نصارييب زيد األأالفقيه البلبايل بن العالمة 

جتهاد من يد احلاج ومشر على ساعد اجلد واإل، تقدم جمللس خاله الفقيه القاضي سكل العلوم
ه ابشر التدريس 9011سنة  صرار حىت انل القصد واملنال ويفس العزمية واإلهللا الفقيه بنفتغمد 

هو شيخ الطريقة  الشيخ سيدي بوفلجة بن عبد الرمحان الكرزازي -حد طلبة أ، وروى عنه ابجمللس
مدة دراسته عند الشيخ دامت  أن -املشهور هبا  هي توطن تلمسان وتو ى هبا وقرب ذاملوساوية وال

ا سر مكنون ذسنة يف وجدة وفاس وه ةكثر مما حصله يف مثاين عشر أصله فيها سنتني فقط فما ح
  .4وكرامة من كرامات الشيخ

سيدي الشيخ الكبري بن  ،ولداه القاضيان سيدي عبد هللا وسيدي دمحم فتحا: هم تالميذهأ-(أ
ة بن الشيخ سيدي بوفلج ،يدي بن دمحم بن عبد هللا البداوىالشيخ س سيدي بوفلج وأخيهعثمان 

                                                                                                                                                                                

 رجال   عشرين نه قال ملا خرجوا من مكة املشرفة بعض الشرف وهمأهنع هللا يضر وكرم هللا وجهه ونفعنا به، وقد روى عن بعض األخيار 
أدرار،  ،خبزانة كوسام ،تقيد نسب الشيخ امليموين: ي طيبشار : ظرأنوصاروا إىل مدينة اليمن هاربني من حجاج بن يوسف 

 . اجلزائر
األخرية ليحملها مارس من كل سنة ولكنها انقطعت يف السنوات  91ه الزايرة املقامة بقصر ملوكة بتاريخ ذواستمرت ه 1

 . أيضا  انقطعت يف العام املاضي بكوسام إال أهنا  ،أهايل قصر كوسام
 .  أدرار، اجلزائر ،خبزانة كوسام ،لشيخ امليموينتقيد نسب ا: شاري طيب 2
  . العباسيبوعرف بلقب أب 3
  .21ص ،السابق، املرجع قطف الزهرات ،دمحم عبد العزيز 4



 ةة البلبالية وإجازاهتم العلميأعالم األسر                                   :الفصل اخلامس
 

  
 111صفحة 

 
  

دمحم  ،شيخ عبد الرمحان بن سامل الراشدي، الزازي، الشيخ موالي هيبة العيساويعبد الرمحان الكر 
والشريف  ،قايلنمحد بن دحو الو أد هللا و ، سيدي عبديدي ابن سيدي اجلزويل التمنطيطياملكىن 

 .موالي هبة العيساوي وغريهم كثري

وله العديد من اإلجازات ،  1للياخل اإلمام أبوابة على غنيتبويب مؤلف ال:  أهم إَنازاته-(ب
 وإجازة 2الفقيه القاضي سيدي احلاج إجازة:  حتصل عليها من بعض الفقهاء وهمالعلمية اليت

  .3وغريها يب فارس دمحم عبد العزيز البلبايلأالشيخ والقاضي 

                                                           
، دار زمورة للنشر والتوزيع، علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء اجلزائر: عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد 1

 .111اجلزائر، ص 
  له وصحبه وسلم تسليما  آ صلى هللا على سيدان دمحم و بسمميحرلا نمحرلا هللا  2

منهم من يرتقون به مرايف  األعليني ومأخذون مبا  ملي ومشلهم به علما  أجعلهم له حمال و  احلمد هلل الدي قبض حلمل العلم انسا  
وام فكانوا بقوهلم مستمسكني وكيف ال فهم عند األنوارهم عند الظالم ويستفتحون زيد أخوهلم من راية املسلمني يلتمسون 

ا رقد الناس وهجروا االيناس بذوى اإلفالس حىت حصل االايس منهم لهأديني فأوفوا على إذوقد اجتهدوا يف طلب املعايل 
ة سواء فيها املروى صابوىل اإلأشياخنا أجزانها من أجازة إاب العباس كل أجازان أ،...كابرعلى وحازوا مناصب املماثل األأاملنابر 

ن ختفى عليه سريرته تعيد التأين يف املقال أجزان من فقيد الرواية بشرط هلم يروون لديهم وتقوى من كنزه أوما قد قراانه وما قد 
رتفاعه مبا كان إسال ريب نفعه و أعجبه و أن يدعون يل وللمشائخ كلهم ووالدان وكل من أشكال ومن البلية و إوحبثه ملا فيه من 

وكتبه دمحم بن  ال ابهلل العلي العظيم،إلك والقادر عليه وحسبنا هللا ونعم الوكيل وال حوال وال قوة  ذن ويل إجابة اه سريع اإلاعط
  .منيآعبد الرمحن رزقه هللا رضاه 

 .، أدرار، اجلزائرتقيد خبزانة ملوكة: رنظأ 1
وبعد (ص)له وصحبه آى هللا على سيدان دمحم وموالان و  ، صلبسمميحرلا نمحرلا هللا : يب فارس دمحم عبد العزيزأجازة الشيخ إ   

ن آمحد احلبيب بن سيدي دمحم فتحا ابن الشيخ والنا يف قراءة القر أريب خلنا الفقيه سيدي فما ورد احلب اللبيب واللوزعى األ
طببة ورد عن مب معني سيدان الوالد  حتفه من تسنيم املناهل الفصلأسيدي عبد هللا بن ابراهيم البلبايل قدس هللا روحه الطيبة و 

ن اكتب له ما يوافقه إقوال فعال واألمران سده يف األأمطاره سرار ،اسكواب و أستمطر كتائف سحائب إدام هللا النفع به يعبوان و أ
ي القاضي ذجازت فيه والأخ املذكور مجيع ما جزت األأأين قد ...ن شاء هللا يف العاملني ،وقاره واحرتامهإمرامه ويدزم به 

يب زيد أبو عبد هللا العالمة للرواية سيدي دمحم بن الشيخ الوقور الفقيه سيدي أدام هللا النفع به على الدوام وشيخه أاملشهور 
عالم بشرطه املألوف وجده املعروف عبد الرمحن بن عمر بلغ العابه يف العلم والظهور وجعلهم يف عال عليني من رؤساء األ

ن يدعو يل ومشائخي ووالدي ومجيع قرابيت إن عزب عن الفهم وكمن و أشكل أيف السر والعلن ومراجعة ما  وعليه ابلتقوى هللا
ىل يوم الدين، قاله وكتبه يف مستهل رمضان املعظم عام تسعة إله وصحبه آوصلى هللا على سيدان دمحم و  جبيت املسلمني مجيعا  أو 

يب فارس أجازة الشيخ إ: خطيتقيد :نظرأ ،زيز بن دمحم بن عبد الرمحن البلبايللف عبد ربه تعاىل دمحم عبد العأوثالثني وماتتني و 
 . ، أدرار، اجلزائرنة ملوكةاخبز  ،دمحم عبد العزيز
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 :1( ه9041ت ) البكري بن سيدي دمحم  عبد العزيز -(3

البلبالية  األسرةعلماء  أهم، من بد العزيز بن سيد احلاج البلبايل عهو البكري بن سيدي دمحم      
، وقد ذكره صاحب الذرة الفاخرة نبع يف العلوم الشرعية واللغوية ين اشتهروا ابلعلم والصالح،ذال

مبادئ العلم عن جده سيد احلاج  ذخأ ،يف فنون كثرية ففقيه متفننا   اهرا  م ابرزا   نه كان عاملا  أ :بقوله
كما   ،3مطلقة إجازة أجازهوقد  2دمحم البلبايل مث استكمل علمه عن والده سيدي دمحم بن عبد العزيز

التقايد اخلطية للحاج الطيب الشاري بقوله العالمة سيد البكري سيدي  إحدىوردت ترمجة له يف 
يخ سيد عن جده الش ذخأ ،مفيت يف فنون كثرية فقيه ومتحدث ماهرا  دمحم عبد العزيز كان عاملا 

للصاحلني ومشهور ابلدين واخلري تويف عام  حمبا   احلاج وعن والده سيد عبد العزيز وكان صاحلا  
 .4ه 9011

 (:م 9111-ه9323ت )بوعالم بن ادمحم البلبايل  -(1

سه أمبسقط ر ( م9177-ه9011) رجح عامألدمحم البلبايل على اأولد الشيخ بوعالم بن  -
وتصدر  يف قصر ملوكة صبح مدرسا  أغوية مث لعلوم الشرعية والل  يف ا ملوكة ودرس ببلدته وتفقه

ئمة، وتويف مبسقط رأسه رج على يده الكثري من الطالب واألوخت ،ني قاضيا  الفتوى ولتمكنه ع  
 .5(ه9122، 9172)ملوكة عام 

 

                                                           
  .مل تسعفين املراجع اليت بني يدي بتاريخ والدته ووفاته وتالميذه وال مؤلفاته وال وقفات مهمة يف حياته1
  (.نقل حريف)ايل جازة سيدي البكري عبد العزيز البلبإ 2

 :احلمد هلل وحده وبعد
سيد دمحم بن الشيخ سيدي عبد الرمحن  يضا  أجازين به شيخاي سيدي والدي وشيخنا أجزت لولدي دمحم البكري مبثل ما أفقد 

 سيدي البكريجازة إ: الطيب الشاري ديب،محد زروق األأبو العباس سيدي أ يضا  أعاله وشيخنا أبن عمر التنالين، املذكور 
 .9112ماي  91يوم ، أدرار، اجلزائر، نسخها خبزانة كوسام ،عبد العزيز البلبايل

  .92الورقة، خمطوط السابق ،رة الفاخرةذالخمطوط  ،دمحم عبد القادر التنالين 3
  .، أدرار، اجلزائرالبكري بن سيدي دمحم  عبد العزيز،خزانة كوسام قيد خطىت :شاريطيب  4
، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 9، طاثرهآحياته و  ه9922املزمري  بأدمحم بن : محد جعفريأ 5

 . 191، ص0221 ،اجلزائر
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 : كوسام قصرية البارزة يف علمأهم الشخصيات ال: املبحث الثاين

 (:م9114 -9432)بيبمحد احلأهللا بن  دي سامل بن عبديسالعامل  -(9

سيدي عبد هللا  درس وتفقه على يد والده ،(م9122 -ه9077)ولد بقرية كوسام سنة
ول أنه هو أبقرية كوسام كما  ماما  إو  ل مدرسا  وعم املذكور عن والده ذخأ ،محد احلبيبأبن 

يد احلاج دمحم بن الكبري ن خلفه السأىل إبه  ا  مامإو  ، فكان مدرسا  للمسجد الكبري أبدرارمؤسس 
 .1بعد الزوال بقرية كوسام ودفن هباه  9121تويف يف سنة  رمحه هللا،

 :(الشاري)الطيب البلبايلالشيخ احلاج  -(0

سه كان بقصر أمسقط ر  سيدي عبد هللا بن سيدي سامل البلبايل، طبيب ابنالهو الشيخ        
ى يد شيخه سيدي احلاج دمحم بن الشيخ عبد نشأ هبا وحفظ الكتاب هللا عل 9122ملوكة يف يوم 
ىل إرحتل إوىل ن استكمل مبادئ تعليمه األأتفقه على يده وحفظ املتون الفقيه، وبعد هللا البلبايل ف

سامل وصاه جده الشيخ سيدي أن أبعد  درار للدراسة عند الشيخ سيدي دمحم ابلكبريأمدينة 
 9121نة درسة الشيخ سيدي دمحم ابلكبري مع بداية س، فالتحق مبهءبناأنه يقوم بتعليم البلبايل أب

محد الربكاوي من أوقروت ودرس الرسالة ودعا أوصى به شيخه السيد أسنة و  91من العمر  ابلغا  
انقطع عن الدراسة عند الشيخ و له الشيخ ابلتوفيق يف العلم والسداد فيه جهوية العلمية والتعليمية 

ورة له من عند السيد ابعثمان اجمرض أمث اشرتى قطعة  ،دهجداأتعمري مكتبة وصاه بأو  9172يف 
نائها عادة بإيف جتهيزها و  أليه اخلزانة بدإ آلتن أبعد و ، دج 1222هل بوزان بقيمة قدرها أبن 

ىل مقر إه من بيئت كتبها  ستكمل بنائها عمل على نقلا  ن أ، مث بعد وساعدته البلدية يف بنائها
مث فيض هلا هللا من بعيد  ،مهال والتفريطاع منها الكثري بسبب اإل، حيث ضاخلزانة وصنفها ورتبها

قام بنسخ العديد من و ، ا الشيخ احلاج الطيب ومجع شتاهتاشرف عليهأمن جمدها فشيئا  هلا
 .خمطوط 972:ىل حوايلإ اليت نسخها خبط يده خمطوطاهتا اليت وصل عدد

                                                           

  .أدرار، اجلزائر ، كوسام،م0291سبتمرب  92يوم  ،ةيات يف زايرة العلماء بقصر كوسام واملدونة مبطو قحماضرة املل 1
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وقاف مث عمل كمدرس واأل ن طرف مديرية الشؤون الدينيةن مذكمؤ   9172عني يف سنة 
وبوزان فتخرج على يده العديد من التالميذ كوسام  س طلبة قصرن الكرمي فعمل على تدريآللقر 

 :ماكن خمتلفة من بينهمأئمة يف أصبحوا أن الكرمي و آين حفظوا القر ذال

 عبد احلميدو سي دمحم ابن سدي القايد و ي عني كإمام يف والية ورقلة ذسي محادي التنالين ال

 .1ع عدهما ستطتالميذه كثر ال ي  و 

 :بين اتمر مركزية البارزة يف علمأهم الشخصيات ال: املبحث الثالث

 :(احلفيد)الشيخ سيدي دمحم عبد الكرمي ( 9

 : ونسبه مولده -(أ

يد احلاج دمحم فتحا بن القاضي هو العامل العالمة الشيخ سيدي  دمحم عبد الكرمي بن الس
سيد  عبد املالك بن السيد عبد القادر بن سيدي دمحم 2عبد الكرميسيدي دمحم كرب والشيخ األ

 .3احلاج دمحم فتحا

مه السيدة املستورة بنت السيد احلاج صاحل بن الفقيه سيدي دمحم بن العالمة سيدي احلاج أ
وية املشهورة بن عبد الرمحن التنالين صاحب الزا 4عبد القادر بن العامل اجلليل الشيخ سيدي عمر

 .درارأانحية تيمي  مبهدية

سه أن الكرمي مبسقط ر آحفظ القر  ،م9122ه املوافق ل 9011اتمر عام ولد بقصر بين 
ن علمه م ذخأمث  ال قليال  إ هبا نه مل ميكثأال إدرسة الشيخ سيدي البكري، ملىل متنطيط إمث انتقل 

                                                           
ة م على الساع1/99/0291: درار، بتاريخأ ،كوسام ،شفوية مبقر خزانتهمقابلة  مسؤول عن خزانة كوسام،: شاريطيب   1

91:00. 
  .هل ملوكة بقرية بين اتمرأول ما نزل من البلبايل من أاملكين بن عمي وهو  2
  .لف ويعوض عنها بلفظ فتحا أون ددمحم بأسم إن يكتب أيف  صطالح الكتابة املعروفة لديهم قدميا  إحسب  3
ضرحيه بزاوية  ه(9000)المة البحر الفهامة توىل خطة القضائية بتوات لعدة سنوات وتو ى رمحه هللا خالل وهو العامل الع 4

 .مايو من كل سنة 02مهدية معلوم وتفام زايرته السنوية يف 
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مكانه عن  ذخأمر سه بين اتأىل مسقط ر إمث رجع  1محد البلبايلأمدرسة الشيخ سيدي عبد هللا بن 
 .فأعاد فتح مدرسة دار القراءة ،فتاء والتأليفابلتدريس واإل تغال  جده مش

 :مشاخيه-(ب

 :طلعهاجاء مبمساء شيوخه يف قصيدة ألقد حدد صاحب الرتمجة بنفسه 

 .دم  تح  ف   دعه  ف   يئا  عرف ش  ت   ن ال  إمحد             ف  أ   اان اي  خ  أ   ليك اي  ع   الم  س  

محد أدث فيها عن نعم هللا للشيخ سيدي وحتء شيوخه مساأالقصيدة مجيع وجاء بنص هذه 
: ملوكة، ومن بني شيوخه املذكورين مامة مبسجدي درس بكوسام وتوىل اإلذبن سامل البلبايل ال

، والشيخ سيدي سيدي عبد الرمحان ابعومر بو يزيد والشيخأبو عبد هللا البلبايل و أالشيوخ  شيخ 
   .2ي دمحم العامل املولود يف متنطيطالشيخ سيدي البكري بن سيدعبد هللا البلبايل و 

 :نشاطه-(3

ه القاضي سيدي عبد جدسه بين اتمر عمل على فتح مدرسة أىل مسقط ر إبعد رجوعه  
وبعدها ، الكرمي املسماة دار القراءة وسهر على اسرتجاع الكتب اليت كانت مستعارة هنا وهنالك

ثر من وقصده الطلبة ك   ،القراءة قرب املسجد العتيقيف مدرسته دار بناء املسلمني أيم تفرغ لتعل
، وبفضل تلك املسرية يف الفقه والتفسري واحلديث علوما  ، فكان رمحه هللا يقدم القصور اجملاورة

 .3الفقهية قصائده الشعرية ونوازلجمموعة من اله السيال مالعلمية املعطاة ترك بقل

شياخ تمد عليها سلسلة من األيدرسها هي متداولة يف املدارس ويعن اليت كان و ما املتأ        
 محد بن علي املشهور اببن عاشرألمؤلف الشيخ سيدي عبد الواحد بن ، املرشد املعني لمنها

يب أبن أبو دمحم أليف صاحبه أخضري والرسالة لتاأل يضا  أ، و ه 9212يف سنة  نصاري املتو ىاأل

                                                           
لي نوار تشرف ابخلروج على يد الشريف سيدي موالي عفتعم صدره ابلعلوم واألإسنوات وملا  مثانمكث بقرية كوسام يحنو  1

بن سيدي موالي احلسن بن سيدي محادي الرتدايل وهو الويل الصاحل املتبحر الرابع عاش رمحه هللا القرنيني الثالث والرابع عشر 
  .جازة والتسريحه ويف نفس السنة طلب من شيخه اإل 9192وكانت وفاته يف شعبان 

    .توجد النسختني حمفوظتني خبزانة بين اتمر 2
  .09ص  ،املرجع السابق، القنديل العايل ، بن عبد الكرمي البلبايل مبدويبا بن دمحمحدمحم فت 3
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عبد هللا بن ملك بو عبد هللا دمحم بن لفية ابن مالك ألأ يضا  أو صغري لقب مبالك الزيد القريواين امل
، عن ه270من شعبان سنة  90يف سنة  يفو يم الدمشقي الدارهبا تلقندلسي األالطائي النسب األ

كان خيصص شهر ما احلديث  أ، ، ويف السرية الربدة واهلمزية لإلمام البصرييةسن 72عمر يناهز 
خصص و   ،ع تفسريه ابلبلد والقرى اجملاورةرمحه هللا م 1صحيح البخاري رمضان عن كل سنة بقراءة

 سيدي: مثالأئمة والعلماء التواتيني بعض األ ، وكان حيضرهن الكرميآربعاء لتفسري القر م األيو 
صايف البكري والسيد احلاج لاالعزيز بن سيد ، وسيدي عبد موالي العريب بن سيدي موالي علي

  .3التنالين وغريهمابن قدير 2عبد الكرمي

 :عالقة الشيخ سيدي دمحم عبد الكرمي أبعالم عصره -(1

ال ميكننا و عالم من العلماء األ هائال   عاصر الشيخ سيدي دمحم عبد الكرمي رمحه هللا مجعا  
لتعم  ىل القصور اجملاورة إللقاء الدروس هبا وذلك بناء على رغبة سكاهناإ، فكان يتنقل حصره
بن الكبري  ين كانت تربطهم عالقة قوية هبم شيخ الشيوخ سيدي دمحمذالشيوخ ال ومن بني ،الفائدة

كان يفرح و  4،محد ديدي البكريأكان بتمنطيط عند شيخهم  نأ ذفكان على اتصال به من
ىل إلمه واستمرت اتصاالهتما مع بعض ستفادة من عالزمه هناك السيما ابلليل قصد اإللزايرته وي

مور اليت استشكلت أيزوره ويستفتيه يف العديد من  ظلو  ،درارأدينة ن فتح الشيخ مدرسته مبأ
ين كانت هلم معه ذخرين الشيخ زاوية كرزاز وبعض العلماء اآلوكانت له مراسالت مع  ،عليه

  5.عالقة ورابطة علمية متينة مشدودة حببل البحث والنقاش يف املسائل العلمية واملباحث الفقهية

علماء عصره يف املناسبات بغرض الرسائل واخلطب يبعث هبا لكان له عدد كبري من و  
ىل السيد احلاج احلسان ابن إم واملعرفة كالرسالة اليت وجهها ستفسار واألخذ والعطاء يف العلاإل

                                                           
  .ه مبهديةذا وخيتم يف زاوية تلميذىل يومنا هإه العادات متواصلة ذوالزالت ه 1
محد بن أزاوية جدهم الشيخ سيدي بمامة والتدريس بتنالن محد ديدي بتمنطيط، توىل اإلأه الشيخ سيدي ذوائل تالميأمن  2
  .وسفي
 . 00،09، ص السابقاملرجع  :القنديل العايل ،ا بن دمحم بن عبد الكرمي البلبايل مبدويبحدمحم فت 3
 .02، صالفصل األولموجودة يف  تهترمج، محد ديديأالشيخ  4
  .00صالسابق، املرجع  ،القنديل العايل ،دمحم فتحا بن دمحم مبدويب 5
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لشيخ سيدي موالي العريب بن سيدي لخرى أوالرسائل  القاضي سيد العريب التمنطيطي يف املرياث
 .ضي سيد دمحم فتحا البلبايل كوساميدي دمحم بن القاموالي علي الرتادي والقاضي س

 :تالميذه -(1

طري املنطقة بعد ثر كبري يف أتأا مبهمة التعليم بعده وكان هلم قامو  ذتالميالترك جمموعة من 
 :كر منهمذ نو  ستقاللاإل

 :تالميذه بقصر بين اتمر -(9

  .سيدي دمحم بن سيدي دمحم عزيزي -

  .اج عبد هللاالسيد الربكة بن السيد احل-

 .مة اجلمعة ابملسجد العتيق ابلقصرمالطالب محاد توىل اإلخيه سيد دمحم املعروف ابأ-

 .خيه السيد الطالب املربوكأ-

 .يب نعامةأالعريب بن الشيخ مبارك من قبيلة السيد -

 .سيدي دمحم عبد املالك-

  .املرابط سيدي دمحم بن عمر عبد العزيز-

جد سمب ماما  إي كان ذسيدي دمحم بن دمحم الصاحل العياشي ال :1ريةبقصر املنصو  هتالميذ-(0 
 .نصورية السيد سامل بن احلاج دمحمامل

والي العريب بن سيدي محد بن سيدي مأسيدي موالي : فهم 2والد ابراهيمأقصر ب تالميذه -(3
ارك بن مبأالسيد والسيد عبد هللا بن  ،مامة بعدهي توىل التعليم واإلذخيه سيد دمحم الأموالي علي و 

 .ب بن دمحم املكي بن عمراينوالسيد احلبي عمر بن احلنفيمأب ملني والسيد بن الشيخ أ
                                                           

 .هنم من الساحلأقبور والشك يف ذلك أ وهم ينتسون للشيخ موسى: نصوريةقصر امل 1
ب أ  والد ابن أوالد بوحفص و أخواهنم إدليم، أوالد أهنم من من أ: وحسب ماورد يف تقييد لشاري الطيب: والد براهيمأقصر  2

  .من الساحل
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  :1قصر اتريداتتالميذه ب -(1

للزوار  ن ومقصدا  آللقر  ي كان معلما  ذسيدي موالي العريب بن سيدي موالي عبد امللك ال :وهم
 وسيدي دمحم ، وقصيدهتم مشهورة معلما   ي كانذوسيدي موالي علي بن ديدي ال،والتربك ابلدعاء

وسيدي موالي املعتصم ، محد وسيدي موالي عبد هللا بن سيدي موالي بوبكرأبن سيدي موالي 
 .بن موالي البكري

السيد دمحم بن احلاج دمحم، : درس على يده الكثري فمنهم :وأوالد عيسىقصر مهدية  -(1
  .2والد عيسىأب سامل مدايين بقصر أ   دمحم عبد العزيز واحلاج دمحم بنوسيدي احلاج 

 (:التجويد ،اللغة ،دباأل)عماله يف شىت العلوم الفقهأ-(3

بني قصور  متنقال   ،ال قبل الكتبجوأتليف الر  لرغم من العناية الكبرية للتدريسعلى ا
شارة ، وجتدر اإلالسيال هشتهر صاحب الرتمجة ابلقلمأسالفه السابقني فقد أي وعلى خطى تيم

ي عمل على ذ الوبىيه هو بيد حفيده الشيخ دمحم فتحا مبدفدب الشيخ ومجيع ما خلأىل إ هناك
 -ه9011عبد الكرمي البلبايل  ضاءه من حياة الشيخ سيديإعماله يف كتايب القنديل العايل أنشر 

، نصار يف مدح سيدان النيب املختارشواق البلبالني األأزهار من أا كتاب روائح و ذوك. ه9172
لكرمي وهي فتاوى مجعها يب زيد سيدي دمحم عبد اأجوبة أكتاب حتفة اللبيب احلليم يف   ذلكوك

 .3بر الشيخ عبد العزيز سيد أعمر رمحه هللاتلميذه األ

                                                           
بقية الشيخ  لىهنم انزلني عأهنم من شرفاء اتفياللت أحسب ماورد من نفس التقيد للحاج الطيب الشاري : قصر اتريدالت 1

  .على قصور
 .02،02،01، ص ص السابقاملرجع  ،القنديل العايل ،دويببدمحم فتحا بن دمحم م 2
 وترك ديواان   وشاعرا   كان رمحه هللا فقيها    ،م2013ه املوافق ل2431كان مولده خالل  :عمرأالشيخ عبد العزيز سيد  3

عبد العزيز بن علي بن :اإلسم :"مسه فيقولإعن نشأته و  زهرات قطف ال :الشيخ عن نفسه حيث يقول يف كتابه ترجم ،شعراي  
بن عمر صاحب الزاوية املهدية ابن عبد الرمحان ابن عبد القادر ابن أمحد ابن ادمحم عبد العزيز بن دمحم فتحا ابن دمحم ضما 

 قطف الزهرات،: عمرأعبد العزيز سيد   :أنظر.الفاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلصمن آل سيدان عثمان بن عفان اثلث خ يوسف التنالين
 . 30، صالسابقاملرجع 
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  1غرض التوسل وبعض القصائد اخلالية من احلروف املعجميةبشعاره اليت نظمها أ إضافة  إىل
قصائد  له   كما  2ن هللا خريها وخري ما فيهاوقعت وطلب مقوية  حٍ ير  بيات لنشد بعض األأكما 

  .3يف التوسل ومدح املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

زيز يف اجلانب الفقهي عمل على مجعها غن للشيخ فتاوى وعلم إف: ما عن نشاطه الفقهيأ
خ سيدي تلميذه النجيب الشيخ سيدي عبد العزيز ويف كتاب مساه اجلواهر الثالث من فتاوى الشي

ومسائل  اجلنائزو مسائل الصيام و  الزكاةو  مثلتها الطهارة املسائل يف الصالةأرمي البلبايل ومن عبد الك
  .4النكاح وغريها

 : رشادإلانشاطه يف اللغة والتجويد و  -(7

مل ومعلم يف افكان الشيخ عبد الكرمي احلفيد ع ،5له قصائد كثرية حول جتويد سورة الفاحتة 
مل يقتصر على تدريس و رشادية، مهية الدعوة اإلأكان يدرك و  ،ة واللغويةالقرآنيزمانه ملختلف العلوم 

ختذ او  ،رشاد داخل قصر بين اتمر وخارجهمبهمة اإلعمل منا إاملقبلني من الطلبة واملتفرغني و وتوجيه 

                                                           

 داهاطع ه  هلل وصلى هللا      على رسول س   احلمد     :ويف مطلعها 
    .وامهل املصلى والص  م        أل  سال   على اإلهلل احلمد                 

  .11ص ، ، املرجع السابققطف الزهرات ،عمرأالشيخ عبد العزيز سيد  1
 عماء  به الن   قابل  ن   راء        محدا  اللهم دا الس   مدك  حب      :جاء فيهاو  

 .شاءيف احل   نني  رزق اجل  أ  ياء           و  ربنا ايخالق الش  اي                  
  .19، صنفسه :نظرأ 2
 دماق   سود  ط قصيد من ح  محا                ح  رحيم الر  ب اي  ر         :وجاء فيها 3

     .قيم غنماصراط املسترما              ل  رمي الك  نا ايك  مدين م  أو               
     .17ص ،نفسه: نظرأ
    ، املرجع السابق ئايل من فتاوى الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل،لاجلواهر ال ،دمحم عبد العزيز بن سيدي عمر املهداوي 4

 .111 ص
 : ستهلهاإومنها القصيدة اليت  5
 موصالديت ال  ن ب  أصل ي و  ذل فاقطع الفه            وك   ابحلمد   يت  تد  ا ابذ  إ
 .ميم الرحيم الخم و  ف   را الرمحان  و         ه          العاملني تال  الم هلل دمحم ك  و  

لف وجبة أادرة لفوائد العربية املدهشة النا: عبد القادر بن الشيخ سيدي عمر عبد العزيز: ينظر بيات،أبياهتا مثانية أوصل عدد 
  .121ص  ،0292ه ،9112 ،درار، اجلزائرأ ، للنشر والتوزيعني، دار البلبال0، طروحية ابلف فائدة متنوعة
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أبوالد براهيم ع لهأمام البخاري بقصور تريدالت قراءة الصحيح اجلامعمل ل :مظاهر عديدة منها
رشادية غري إروس كما قدم د ،اذىل يومنا هإه العادة متواصلة ذمر ومهدية والزالت هوقصر بين ات

بعض لف فأعمل على واجب النصيحة املرشدة و ، لعامة الناس وخاصتهم بقصور تيمي معدودة
  .1وائل شهر رمضان املعظمأمن  ه9121يحة للتجار والباعة سنة القصائد اليت جاءت كنص

يحة  " :فضل الصالة والسالمأ من قوله عليه انطالقا  و  فحرص الشيخ واهتم  2" الد  ين  ن ص 
ْمنِ لِ  نُ ْمِ املُ ":ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لقول تباعا  أرشاد ووجه هلم النصح واإل أبمور املسلمني مجيعا    نيانِ البُ كَ   لم

ْمن":وقوله 3"اً بعض عضهُ بَ  شدُ يَ  وصْ صُ رْ املَ  َا إ ":تعاىلوقوله "ليس منا من مل يهتم ألخيه امل َّنَّ
ِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم ۚ َواتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ  ْْ أبمور  فاستدل خريا   ،4"اْلُم

 سبحانه وتعاىل ىل هللاإو ابلرسائل والدعاء والتضرع أا كانوا فوجه هلم النصح املباشر ينمأاملسلمني 
 .جال  أو أ ح حاهلم عاجال  مبا يصل

ىل توحيد صفوفهم والعزم إ املنطقة هايلالكرمي قصائد وطنية يدعو فيها األالشيخ عبد  لفأ        
والد براهيم واستهل أرشاده ألهل قصر إوجه نصحه و و  ،5رستعمارير البالد من اإلعلى اجلهاد وحت

حرتام نصحهم إبو سايل  عالم شرفاءأ لوراس 6ملسو هيلع هللا ىلص  النيب ىلتربيك ابلصالة والسالم علاب تهقصيد
خرى وجهها للمسلمني ينصحهم أبكل أىل قصائد إابإلضافة ، 7ماء لينور عنهم اجلهل والغمامالعل

                                                           
  :واليت جاء يف نصها 1

 رزاقاألق و  سك للخل  اقي       املم  هلل العليم الب   احلمد  
 .لى اإلطالقع   لم العلم  سواق   تع  جالس يف األ  ب لل  حي  
   .22ميان، ابب الدين النصيحة هلل، ابب البيان رقم كتاب اإل  :يخرجه البخار أ2
 . 0112رقم  1/901كتاب املظامل والغضب، ابب قصر املظلوم ،   :خرجه البخاريأ 3
  .92ية اآل :سورة احلجرات 4
 . 123-124ص :نظرأ سي لقصر بين اتمرياه القصائد الثورية موضحة يف الوضع السذمجيع ه 5
 انم     رسول هللا من جاء فياخلتامال صلو على خري األأ جاء يف مطلعها6
      .ظيم ن  تيكم يف  أ  شرى دوا ب  خ               براهيم            إسل ميع ن  جي   الأ  
 :ستهلها بقولهإ 7
 ولس  استغىن الغ   د  من هبم ق  ول       و  سج  ايل اي  رفاء س  ايش  أ  
   .ولق  ه الع  نور ب  ات  م م  ل  عتول          ب  م ب  ك  ربواليت ل  ج   انأ  
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خرى اليت رشادات األوغريها من النصائح واإل ،واحلرام جتناب الرابإحلالل ألهل اإلسالم و أبكل ا
  . 1جاءت يف نصها الشعري والنثري

 :كراماته  وفاته وذكر بعض من-(4

ى يده عدد كبري من التالميذ خترج علو ، ه9172وسط شهر ذي احلجة عام وافته املنية أب      
 .2نةس17مده هللا يف عمره أن أبعد 

 :كراماته

 :ويس بن عامر القرين التابعي رمحه هللاأتعني قرب الشيخ -أ

ه له ابلدعاء ألمتملسو هيلع هللا ىلص  وصى النيبأاملولود بقرى اليمن املباركة،  ويس بن عامر القرينأالسيد 
شري أو  رض،ني على من دفنوه بفالت من األن خفي قربه يف احلأوالذي كان من قضاء هللا وقدره 

ع منهم مثاقل من رجال الصاحلني والذين شهد هلم ابلفضل والكرمات ومسأوالد أىل وجوده مبقربة إ
 .3لكظهاره فحقق هللا له ذإفاهتم بتعيني قربه و  ،ذلك

 :قرى الشرفاء الكنتاوين-ب

مر بني د األتشاقصر املناصر بلدية زاوية كنتة و  ن من شرفاءاوقعت واقعة بني متخاصم       
وبعد  ،درار وتنفد احلكمأجن مبدينة الس   ىلإمرهم أىل احلاكم الفرنسي الذي إ وصلت الطرفني حىت

ىل الشرفاء إالسالم  ه  جن يبلغالس  ىل إ مي رسوال  بعث الشيخ سيدي عبد الكر  ماايم من سجنهأ
ن أا وظنا بضهم بذلك غخرب أملا  ،تلك الصبيحة عنده بقصر بين اتمر وخيربهم بدعوة الغذاء يف

حىت جاءهم رسول احلاكم  ن ترفع وينتصف النهارأفما كادت الشمس  ،ايستهزء هبم الشيخ
فسألوه عن ذلك  انتظارمهىل الشيخ الذي كان ابإن امتوجه نافخرجا فارح ،ابإلفراجنسي الفر 

                                                           
  .091، ص السابقاملرجع  ،القنديل العايل ،دمحم فتحا بن  دمحم بن عبد الكرمي البلبايل 1

 .912، ص السابقل املغيلي، املرجع آمحد أصديق احلاج   2
املصباح  :كرمي  البلبايل ميدويبدمحم بن دمحم عبد ال: نظرأىل كتاب الشيق واملثرب إكثر يف هذا املوضوع يرجى الرجوع أللتوسع   3

 .(م 17م ق )ويس بن عامر القرين أار خري التابعني وراس الصاحلني بخأالبياين من 
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 اليكمإوبعثت  مرين بذلك فامتثلت ألمرهأ ن الشيخ سيدي عبد الكرمي املغيلي هو الذيإفقال هلم 
 .اتهفتلك كرامة من كرام

 :(دويببم) بلبايللدمحم اأالشيخ سيد احلاج -(0

 ه اخلالفة مندمحم البلبايل تومس  مات الشيخ سيدي عبد الكرمي بن احلاج امن بني الكر 
ن سيد عبد الكرمي البلبايل  أ: ديل العايلقنللرتمجة املعنون ابه حيث ورد يف كتاب صاحب ادحفاأ

ند ع أطفولة حيث كان يقر ال ذمع سيدي سامل ديداوي البوزاين منكانت له حمبة قوية وصادقة 
اره ز  ،لتزم الفراشإد الكرمي البلبايل و وملا مرض الشيخ سيدي عب، كوسامعبد هللا بالشيخ سيدي 

عليها، فتأمل وظهر عليه  ىل كتب اخلزانة الثرية اليت كان حارسا  إليه و إفنظر ، يقه سيدي ساملصد
نين حني نظرت أال إابسيدي سامل ما هذا؟ فقال الشى  قال له الشيخ سيدي عبد الكرمي ،ذلك

غري والد هللا من العلوم تذكرت كيف احلال بعدك ألنين رأيت األ ىل هذه الكتب مع ما منحكإ
سبحانه  ن هللاإايسيدي سامل ال ختف  ،قال له الشيخ سيدي عبد الكرمي ،مهتمني هبذا اجملال

ن خيرج هللا منهم من يتوىل ذلك ا أرجو أو  ،ان ينزع الربكة من مكاهنأوتعاىل حليم كرمي يستحي 
سيد احلاج وهذا ما اختاره هللا فجعله مبنه من مثقفني واختار الشيخ ، ن شاء هللاإولعله من دمحم 

 .1دمحم صاحب الرتمجة ليتوسم خالفة أجدادهأ

سه  أمسقط ر  ،دمحم عبد الكرمي البلبايل مبدويبهو الشيخ دمحم فتحا بن : هب تعريفال -(أ       
، رىل بين اتمإهله أبه رجع  ربعني يوما  ، وبعد األه9121شوال  97نقال يوم أ و والد أة كان بقري

مث  د هللا بن سيدي املبخوت البلبايليد شيخه سيدي احلاج عبهبا وحفظ كتاب هللا على  أونش
 جازهأ، الذي م9122عمر عام أعبد العزيز سيدي  ىل مهدية جمللس الشيخ سيدي دمحمإارحتل 

 .2جازة مطلقة يف مجيع العلوم اليت درسها عندهإ

مث  ،نج منه فامتهن التعليم برتبة ممر وختر  ،م9127أبدرار سنة  سالميدخل املعهد اإل  
م، 9171لى شهادة الكفاءة للمساعدين سنة لتحق مبعهد تكوين املعلمني ببشار وحتصل عإ

                                                           
 .12ص ، السابقاملرجع  ،القنديل العايل،  بن عبد الكرمي البلبايلدمحم فتحا بن  دمحم  1
 دار البلبالني، ،9ط ،ار يف مدح سيدان النيب املختارنصاأل نيشواق البلبالأزهار عن أح و ئروا :ترجم الشيخ لنفسه يف كتاب  2

 .921ص ،0292
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ىل إ م9112واخر أمن  ببين اتمر ابتداءا  مام مدرس ابملسجد العتيق إوبعد ذلك اشتغل يف وظيفة 
عد ن توهي اآل ،"دار القراءة"جداده أ مدرسةابعادة فتح  عبد العزيز سيدي عمرذن له احلاج أن أ

 .1وخارجهادرار أوالية بمقصد الكثري من الطالب 

 .2محد عبد هللا الونقايل العقباويأة مباركة بنت السيد دمحم بن سيد شئالسيدة عا :مهأ

 :جهوده العلمية والتعليمية-(ب

لة خزانة الشيخني سيدي عبد الكرمي البلبايل اجلد واحلفيد وبعد وفاة احلفيد املا تدهورت ح
يض هلا هللا من ق، مث والتفريط مهالاع منها الكثري من الكتب بسبب اإلضو  يد،على وجه التحد

 الذي  مبدويب الذي يشرف عليها حاليا  دمحمأمن جمدها وهو الشيخ سيدي احلاج  يعيد هلا شيئا
 ن تضيع أعض التقييدات اليت كادت نسخ ب عادأكما :يضا  أأليف ابلتو  لرتتيباب ام  إ، مجع شتاهتا

 :منها هانذكر وله مؤلفات 

، فقد ه9172/ ه9011ضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل إالقنديل العايل -
ريخ هلذه الشخصية أمجعه ورتبه وعلق على ماجاء فيه من معلومات قصد التوضيح للقارى والت

 .رةلنادا

شعار فيه جل األ مجع ،نصار يف مدح سيدان النيب املختارني األشواق البلبالأزهار من أوروائح و -
 . للنيب صل هللا عليه وسلم اليت نظمها البلباليون مدحا  

موي عبد العزيز سيدي عمر املهداوي األبريز الشيخ احلاج دمحم النبذة النرية من حياة الذهب األ-
حيث ترجم فيه لشيخه الشيخ احلاج دمحم عبد  ،(م0221/م9101-ه9101/ه9110)،

 .دبيةرز حياته العلمية واألبأملهداوي و ا رالعزيز سيدي عم

                                                           
عمر أبريز الشيخ احلاج دمحم عبد العزيز سيدي النبذة النرية من حياة الذهب األ :(مبدويب)دمحم فتحا بن عبد الكرمي البلبايل   1

 اجلزائر، غرداية، -متليلي دار صبحي للطباعة والنشر، ،9ط ،(م0221/م9101( )ه9101/ه9110)موي املهداوي األ
 .1-2ص ،0291

 .2، ص نفسه  2



 ةة البلبالية وإجازاهتم العلميأعالم األسر                                   :الفصل اخلامس
 

  
 112صفحة 

 
  

دمحم  ،(ه 17ت )ني اويس بن عامر القرين س الصاحلأخبار خري التابعني ور أاملصباح البياين من -
 .(مبدويب) عبد الكرمي البلبايل بن دمحم

و تذيل بتقاريظ وتثمينات من طرف أصنفات كانت تصدر ن هذه املأىل إشارة جتدر اإلو      
يخ موالي التهامي غيتاوي الش :نذكر منهم ،ابملنطقةكانتهم الكبرية م مساتذة هلأعالم وشيوخ و أ

شيخ اتسفاوت ( موالي احلاج)د عاليل املعروف ب محأسيدي دمحم بن سيدي موالي والشيخ 
بريز الشيخ احلاج دمحم عبد النبذة النرية من حياة الذهب األ :الذين مثنا جهود الشيخ حول مؤلفه

  .1(م0221/م9101-ه9101/ه9110)موي وي األلعزيز سيدي عمر املهداا

بار خري خأاملصباح البياين من : لكتاب دميا  اب الصايف جعفري الذي قدم تقأمحد أستاذ الدكتور واأل
 .2(ه17ت )ويس بن عامر القرين أس الصاحلني أالتابعني ور 

احلاج  يديوتقريظني للشيخني موالي احلاج واحلاج عبد القادر سيدي عمر جنل الشيخ س     
نصار يف مدح سيدان شواق البلباليني األأزهار من أوروائح و  :كتاب عبد العزير سيدي عمر حول

 .3النيب املختار

القادر مام مسجد الشيخ عبد إي احلاج واحلاج سامل بن براهيم كذا تقريظني للشيخني موال
ي عبد الكرمي البلبايل سيد ضاءة من حياة الشيخإالقنديل العايل : كتاب اجليالين أبدرار حول

 .4ه 9172/ه9011

 

 

                                                           
عمر أبريز الشيخ احلاج دمحم عبد العزيز سيدي النبذة النرية من حياة الذهب األ، (مبدويب)دمحم فتحا بن عبد الكرمي البلبايل   1

 .92-91ص ص  ،السابقاملرجع  ،(م0221/م9101( )ه9101/ه9110)موي املهداوي األ
ويس بن أس الصاحلني أار خري التابعني ور بخأاملصباح البياين من ، (مبدويب) بن دمحم بن دمحم عبد الكرمي البلبايل دمحم بن دمحم  2

 .99-92، ص السابق، املرجع  (ه17ت )عامر القرين 
-900، ص لسابقا، املرجع نصارني األشواق البلبالأزهار من أروائح و  يب،دمحم بن دمحم بن دمحم  عبد الكرمي البلبايل مبدو   3

902. 
 .921-921، ص السابق،املرجع  (القنديل العايل)، يبدمحم بن دمحم بن دمحم عبد الكرمي البلبايل مبدو   4
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 :دبهأ-ج

  :الشعر 

 :، نذكر مناذج منها فيما يليشياخخرى يف راثء األأله قصائد يف املدح و 

 النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  يقول مادحا   :املدح

 والانم  اطر اي  م ع  ع سال  ربنا        م  عليه اي   وما  صل د  ف            

 .ناا ع  يه هب  ض  تر  رضي و  ىت ت  نا           ح  حصر م  اية و  ال هنب          

 .1يقول يف قصيدة رثى فيها الشيخ احلاج دمحم بن لكبري رمحه هللا :الراثء

 سيادطب يف األ  بري ق  الد             اببن الك  بلة الب  وات ق  اي ت  أ         

 .حدانبال ج   ومغراب   لدان       شرقا  لى الب  خر ع  زت الف  به ح        

 :دار القراءة حالياً -(د

الداخليني فيها حوايل  يبلغ عدد الطلبةللعلم يقصدها الطلبة من كل مكان ن زاوية هي اآل
يقوم ، يد عليه يف فصل الصيف وشهر رمضانو يز أ، ويتضاعف هذا العدد طالبا  ن مثانية وعشري

ول النهار ألتحفيظ من الدراسة وا أذ تبدإ ،من الطلبة الشيخ حفظه هللا بنفسهبتدريس هذا العدد 
ساسها ألعلوم اليت تدرس يف هذه املدرسة ما اأ، ىل ما بعد صالة العشاءإمث من العصر  ،ىل الزوالإ

، (والصحيحني ،عني النوويةبر األ) لواح مث احلديثكتابة على األب ا  اعتماد الكرمي، نآر حتفيظ الق
مثل املرشد املعني والعبقري  ،املنطقةس والزوااي ار ة املدواملتون واملعروفة منذ القدمي وعلى غرار كاف

 .2والربدة واهلمزية ،فعاللفية والمية األجرومية واألواأل ،يب زيد القريواينأبن خضري والرسالة إلواأل

                                                           
 .921، صالسابقاملرجع  نصارني األشواق البلبالأزهار من أروائح و ، دمحم بن دمحم بن دمحم  1
سبتمرب 01 ،بين اتمر ،مقابلة شفوية بدار القراءة نة بين اتمر،مشرف على خزا: يبدو بدمحم فتحا بن عبد الكرمي البلبايل م  2

 .99:12على الساعة  0291
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 ،أبس به من املخطوطات والتقييداتجداده على عدد الأوي اخلزانة اليت ورثها الشيخ عن حتت     
 :هانذكر من

 .للبغوي القران تفسري-

 .يب احلسن على بن حبيبأل فة العلية يف أداب الدين والدنياالتح-

 .املؤلف جمهول شرح املرفوق يف املنطق-

 .ما حل بتوات من القضااي واملسائلغنية املقتصد السائل يف -

 .شرافيف ذكر ما بتوات من العلماء واأل رة الفاخرةذال-

 .1الرمحان التنيالينالبكري بن عبد قصيدة الشيخ سيدي -

 .برينكان أهم الشخصيات العلمية البارزة مبركز: املبحث الرابع

 :يب القاسم البلبايلأدمحم بن أمبارك بن سيدي أسيدي  -(9

محد بن دمحم بن حسان عراين الراس يف كتابه الشجرة املرجانة كان رمحه هللا أمام عرفه اإل         
بني الشريعة  عالم جامعا  العلم واملعرفة وقدوة العلماء األمن قناديل  قطاب الوالية وقنديالأمن  قطبا  

سه أسقط ر مبن الكرمي آ، فحفظ القر خالق احلميدة والفضائل اجمليدةألى او بعر  واحلقيقة متمسكا  
صد بصر يف العلوم الشرعية وجد واجتهد فيها مث قأف اءتهتقن قر أستكمل حفظه و بريكان وملا ا  

جملس الويل احلاج  عظمها يف تواتأنداك ابملنطقة واليت كان من أس املشهورة وهي اجملال ةاحللق
مبارك أكانت حلقة سيدي ، و ه9972املتو ى سنة  2الشهري ابلونقايل "دغاغيدمحم األأسيد "

هلية احلقيقة اإلسس أ   علىمبنية  ،الداير التواتية كلهايف ة يثرى احللقات العلمأالبلبايل من 
، أبسلوب ميسر وطريقة مبسطة وواضحةنية وتدرس فيها مجيع العلوم والفنون الرابوالفيوضات 

 .3ايمأسبوع مث يف ثالثة أايم مث يف أهلم املختصر يف عشرة خيتم  نه كانأتالميذه بعض  ىرو و 

                                                           
  .101، ص السابق، املرجع القنديل العايل،  بلبايليبدمحم بن دمحم بن دمحم مبدو  1

  .دغاغي الشهري ابلونقايلسيدي دمحم األ  2
 .12، صقالساب، املرجع شجرة املرجانية، محد بن حسان عراين الراسأ 3
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عن الشيخ دمحم  ذخأشىت  يف فنون متفنا   صاحلا   نه كان عاملا  أرة الفاخرة ذيقول صاحب ال
هايل أن سه برينكان فتتلمذ على يده مجع مأريس والتوجيه والرتبية مبسقط ر تدال تصدر، الونقايل

 مور دينهمأستفسار عن ر العامة فيقصدونه لإلمو ألقضاء ل صدا  كان مقو  ،القصور اجملاورة القريبة
حاله ينتفع الناس به وبعلمه ومات القائمة بينهم وظل على صحللول لبعض النزعات واخلااجياد و 

ه  9002شوال  92ليوم جله كتب وصيته يف اأ حس بدنوألزمه الفراش وملا أملرض و ا قعده  أحىت 
خواهنم إبكفالة  تار وبدر الدين ودمحم عبد القادره الكبار وهم سيدي املخءبناوعهد فيها أل

نفس اتريخ السنة  نمحد بن عبد الرمحان ومأبة الوصية السيد عبد الرمحان بن ، وتوىل كتاالصغار
ه نوازل وفتاوى ءراو  ،خملفا   ومشهورا   رمحه هللا ودفن بقصر برينكان وضرحيه به معروفا   اهلجرية تويف

 .1وخمطوطاته جلها ضاع يف مجلة ماضاع من كتبه نأال إمهمة  وتقاييد

 :مون البلبايلأسيدي دمحم بن سيدي امل-(0

وفقيها  اما  مإكان  فضل فقهائها،أن يف املنطقة ومن هللا من العلماء البارزي كان رمحه  
سالمية فة والطهارة والتشبع ابألخالق اإلصغره وترىب على الع ذن الكرمي منآحفظ القر  من مكنا  تم

يب أعلى يد العامل العالمة سيدي  ذكوسام تتلم ىل قصرإالكرمي توجه  نآن حفظ القر أالرفيعة وبعد 
، فقه وحديث ويحنو وغريه ملختلفة مندمحم عبد هللا بن سيدي احلبيب البلبايل فربع يف العلوم ا

وى عنه مجيع الكتب جازة مطلقة يف كل ماقراه عليه ومسعه منه شيخه املذكور وقد ر  إحتصل على و 
لقات التواتية غلب احلأنداك يف أىل مؤلفها كما هو الشأن إاملتصل اليت درسها يف حلقة ابلسند 

 .2مام البخاريومن بينها صحيح اإل

ىل منطقة تسابيت فتوىل إكوسام رجع   صراملركز العلمي بق بينما خترج صاحب الرتمجة من
جنبت له ابنه الفقيه أ لعياد وهناك تزوج ابلسيدة مسعودة زنبو اليتابقصر  وال  أمامة س واإلالتدري

مسقط راسه برينكان فسار على هنج ىل إمث رجع  محاد ىل قصرإنتقل امث بعده  ،محدأسيدي 
                                                           

 .12،12ص ص  السابق،رجع ، املشجرة املرجانية ،محد بن حسان عراين الراسأ 1
مام البخاري على رواية بن سعادة وهي ن علماء توات واملغاربة عموما يعتمدون يف سند صحيح اإلأىل إشارة وجتدر اإل 2
بو أقضاعي وابن خامتة وغريمها وكان الشيخ صحها كما نص على ذلك غري واحد من العلماء كابن االابر الأجود الرواايت و أ

فضل من الرواايت اليت عند احلافظ ابن حجر أرواية ابن سعادة هذه هي "دمحم عبد القادر الفاسي رمحه هللا تعاىل يقول
 . ن ابن حجر مل يعثر عليهاأالعسقالين و 
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يرجعون  اضحو أصالح بينهم و رشادهم واإلإوتثقيفهم وتوجيههم و تعليم الناس سالفه السابقني يف أ
 ستفساره يف املسائل الشرعية منال مشاكلهم ونزاعاهتم وخصوماهتم و مورهم اخلاصة ليحأيف  ليهإ

هل املنطقة ابلفقيه ألجوبته املختصرة والدقيقة اليت تدل على أداخل املنطقة وخارجها وقد لقبه 
دي م واملعرفة، وتتلمذ على يده مجلة من العلماء ومن بينهم ابنه سيقدمه يف العل خمتكنه ورسو 

خيه سيدي املدين والسيد دمحم عبد الرمحان بن دمحم العريب أد وابن عمه الفقيه سيدي احلسني و محأ
تويف  ،وغريهم" وربك الفتاح "روف ابسم العيادي والسيد احلاج عبد الرمحان بن احلاسن قوراري املع

هلك فيه العديد من و م 9112-ه9122نتشر سنة إي ذيه نتيجة ملرض الطاعون الهللا علرمحة 
 .1اكذنأعيان املنطقة أوجهاء و 

 :  لبايلمبارك بن سيدي دمحم املامون البأسيدي البشري بن سيدي  -(3

سنة ميمون ه مدينة تيأسجالء ولد مبسقط ر كان رمحه هللا من العلماء الفضالء والفقهاء األ
الزم والده  مث نطقةابمل ةب املوجودتين الكرمي يف احدى الكتاآحفظ القر م، 9122ه9101

دبية مث الفقيهية واأل القاضي فاخذ عنه مجلة من مسائل العلم املختلفة وتلقى عليه بعض املتون
ىل إ، فجلسا علمىل قرية كوسام املشهورة ابلإن والدامها ذسيدي دمحم عبد القادر إبة شقيقه توجه مبعي
عنه  ذخأ، فمحد احلبيب البلبايلأ بن سيدي شيخ سيدي عبد الرمحان بن سيدي عبد هللاحلقة ال

جازة إجازهتما كور إبذ ، وقام الشيخ املوالنحو والتفسري والفرائض وغريهاالعلم والفقه واحلديث 
ملثال اظروفتا ا اخلط القومي املنال وانتظم يف سلك عقدهم العدمي اذويف ه"جاء فيها مامشرتكة 

يف حبر املفاخر  ان غاصا  ذعجوبتا الدهر وفريدات اللئايل العواىل الشبان املرتضيان اللأزمان والليايل و ال
كيان ذ خوان النجيبان الاإل ...وسعهما يف تلك املناهل الصافية  وبدال   ...لتقاط جوهرة ولإل
القاضي النجيب السيد  القادر ابنبو املودة والفضل السيد عبد أبو الربكة السيد البشري و أربيان اال

جزت أنين قد أ فاقول جميبا  ...العرفان ذفادمها هللا من مالأملرحوم بكرم هللا السيد املامون مبارك بن اأ
جازمها شيخهما يف مجيع أو ، "...عاه مين ورويته عن شيخنا الوالدخوين املدكورين مجيع مامسلهأ

مامة مث توىل صاحب الرتمجة اإل ،ل والعمللقو هلما ابلصلح ا ىدعو  ،م املتداولة بني الناسالعلو 
مور دينهم ودنياهم وانتفع أالعوام  م  لصبيان وعل  ان آفيظ القر وقروت وانتصب لتحأوالتدريس مبنطقة 

                                                           
 .22،22 21،21ص ص  السابق،، املرجع شجرة املرجانية ،محد بن حسان عراين الراسأ 1
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ىل مدينة تيميمون إالثقة من اجلميع مث رجع و  حرتام والوقارهل املنطقة وسكاهنا وانل اإلأبه يف 
  .1ودفن هناك وحضر جلنازته مجع غفريم 0222ه،9109سه وتو ى هبا يف أمسقط ر 

مون البلبايل امللقب ابسم سيدي أدمحم بن سيدي املأمحد بن سيدي دمحم بن سيد أسيدي -(1
 :محد الفقيهأ

ينكان حيث ترىب ىل قصر بر إ مث انتقل -همأبالد -حد قصور تسابيت أولد يف قصر العياد 
ىل بودة يف إبتسابيت  متدة من عراين الراسبوه سيدي دمحم مفيت املنطقة املأوكان  2وترعرع هبا
خوة إربعة أخوة بنات و إ ربع  أ ، لديهي حيث وضعته فرنسا كمفيت للمنطقةستعمار الفرنسالعهد اإل

ىل كوسام إنتقل إو " محي"ن عند الفقيهآقر مه تعلم الأنه هو الوحيد عند بوه ابلعلم ألأوصاه أ، والدأ
لتقى مع الشيخ احيث " محد ديديأ" خطيط عند الشيمتن ىلإ توجهتفقه وتعلم مث ف علمه ليواصل

صلي تبلبالة ىل موطنه األإارحتل  هابعدو " ج دمحم الكنتاوياحلا "، فدرس معه برفقة سيد دمحم ابلكبري
لقاء نه ابشر إبأ، كما وبية التابعة ملنطقة سيدي بلعباسوالعر  3"بيدو" قرية ىل إرس هبا مث انتقل د  

من قبل وزارة  ومدرسا   ماما  إعني و ، سيدي بلعباس وتوىل التدريس هباة بعض الدروس ابملنطق
نه هو من أفحضي حببهم ووقارهم ويقال  4س بلدية اتمستييكإوقاف بقصر الشؤون الدينية واأل

س ييكإ، ومبجيئه عرفت مشاعة ابلفنت واخلصوماتالبالد كانت و  ،علمهم املعامل الدينية الصحيحة
اال ونساء النه عاملهم حرتمه الصغري والكبري رجإ، فمان مل تشهده من قبلستقرار واألمن اإل نوعا  

حسن التعامل أو  خالقه اخلرية وال ينفر فيهم وال خيضعهم للصلح ابلقوة والضغط،أخوة و ابلطيب األ
ن أوا بغواحتضنوه ووقروه ور  ،هءبناأا مع هذنا مىل يو إحرتام ا اإلذ، فاستمر همعهم وكسب ودهم

  .5انو فقيهأمحد الفقيه أوعرف عندهم ابسم ، بنائه يف قصرهمأو يستقر ويريب يعيش بينهم 

متهن مهنة التدريس قصده طالب العلم من كل صوب مثل زاوية إن أبعد : تالميذه-(أ
هل املنطقة كلهم حيرصون أوكان  ،ىحيبو سي عبد القادر وحلمر وابعمور وتيطاف وغرميانو وقصر 

                                                           

 .22-21ص ص  السابق،املرجع  شجرة املرجانية،، محد بن حسان عراين الراسأ1  
 .على تعلمه وتدعوه دائما لطلب العلم مه حريصة  أكانت    2
 ."س املاءأر " صلي هوسم األطلق على هذه القرية بينما اإلأهو مصطلح فرنسي  3
 ."حلمر"هبا ابعمور ومتثل احدى دوائر توات ومن بني القرى املوجودة  :اتمست 4
5
 .91:12ساعة ال، على 0291جوان 21يوم  :مقابلة شفوية مبقر خزانةمشرف على خزانة برينكان، : الطيب بلبايل 
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دمحم مام اخلطيب احلاج اإل: د صالة املغرب ومن بني تالميذهبععلى حضور الدرس واحلديث 
مام مبدينة سعيدة بوتدارة عبد القادر بقصر حلمر واحلاج عبد الصديق بتمنراست وتلميذه اإل

والد علي وسي أعبد هللا ولد احلاج الصديق بقصر لك ذالرمحان ابن احلاج عبد هللا من بوعلي وك
، وك ابن احلاج رمضان يف غرميانوامام الكبري احلاج املرب واأل ،درارأ ارك ولد اببال يفدمحم ولد سي مب

 .1خرى مثل عني متوشنت وسعيدةكبري من تالميذه يف الوالايت األ  ىل عددإابإلضافة 

ودفن  ،م 9112مارس  91ه املوافق ل 9192تويف رمحه هللا يف يوم اجلمعة شعبان سنة 
رينكان وشهد جنازته مجع غفري من املسلمني داخل وخارج السبت مبقربة البلبايل بقصر بيوم مساء 
 . 2املنطقة

ن الكرمي مل حيفظه يف آن القر أمحد الفقيه يقال أمن بني كرامات الشيخ سيدي  :كرامته -(ب
مث قال له احفظ يل  نآعليه جزء من القر  أمبناداته وقر  حد شيوخ بلدهأمنا قام إقرانه و أاللوح مثل 

 .مامهأ ن مفتوحا  ان الكتاب كأرده للشيخ وكو أنه أ ن فيقالآالقر 

حيث تردد يف مسامع العامة : جداده بقصر تبلبالة ببشارأتتعلق بقبور : الثانية ةما الكرامأ
ن قام هو أزاحتها وبعد إحد أومل يستطع جداده أفعى ترتدد على قرب أن هناك أ هل القصرأمن 

 .  3ثرأجداده اختفت ومل يبقى هلا أقبور بزايرة 

 : خامتة الفصل

صورها ونواحيها ابلقسط األوفر يف دفع احلركة سرة البلبالية على اختالف قساهم علماء األ       
، فتصدروا سرة عن سواهاة من اخلصوصيات اليت متيزت هبا هذه األلتوفر جمموع ،مامالعلمية إىل األ
ابلصلح بني أفراد سرة البلبالية علماء األ شتهراوالقضاء ابلداير التواتية، كما ليف التدريس والتأ

جتماعية إوالوقار ومبكانة  اجملتمع والتسامح، وعلى هذا األساس حظي أفراد هذه األسرة ابالحرتام
 .م02و91 -ه91و91ر التواتية طيلة القرنني ابلداي وهكذا رفعوا راية العلم والقضاء معا   ،خاصة

                                                           
 .91:12ساعة ، على ال0291جوان 21يوم :قابلة شفوية مبقر خزانةنفس املمشرف على خزانة برينكان، : الطيب بلبايل1
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 .الزوااي واخلزائن العلمية البلبالية: الفصل السادس

 .الزوااي: املبحث األول

ن الكرمي والتحفيز آحتفيظ القر و سالمية لى اهلوية اإلحلفاظ عاباملؤسسات التعليمية عملت 
مما ترتب  ،عيها لقدوم الطلبة من كل املناطقبواب على مصر تحت األف  ف، هحكامعلى قراءاته ابأل

ن الكرمي وتعلموا العلوم الشرعية من تفسري وفقه آين حفظوا القر ذف طالب العلم اللعنه خترج اآل
 :ه املؤسساتذومن بني ه 1وحديث على مرجعية ابن مالك

 :الزوااي -(أ

البيت  :والزاوية هي ،ل زوي بنزويها الزوااي صيغة املؤنث لفاععمجالزاوية  :مفهوم الزاوية لغة -(9
وى الشيء ز  يضا  أويقال  ،قول زوى فالن املال عن وارثه رابو الركينة وتزوى فيها صار فيها وتأ

 .2بزويه زاي أي مجعه وقضبه

يء مجعه وزويت الش ،فتنحى وزاواه قبضه ةافانزوى يحن   ،وزواي   زاي   هزويي ه زوى الشيءوالزي مصدر 
 .3"ِإنَّ هللَا َزَوى يل اأَلْرَض، فـََرأَْيُت َمَشارِقـََها َوَمَغاِرَِبا :وقبضته ويف احلديث

وزوى ما  ،طواهأمجعه و أي أ ومنه دعاء السفر وازوا لنا البعيد ،رض مجعتاأل وزويت يل
زوى بني منا أيد البعض الطرف عندي كز ي: عشىقال األ ،مجعه فاجتمع وقبضه :بني عينيه فانزوى

ىل بعض أي تفاعلوا  إهياه يف نفسه وانزوى القوم بعضه املعاجم وزوى الكالم أي  ىعينيه عل
 .4والزاوية من البيت مجعها زوااي هي الركن

 

                                                           
ه 7دور النهضة العلمية لهأقاليم من القرن " جنوب اجلزائر"قليم توات إسالمي يف زوااي ومدارس الوقف اإل :محد جعفريأ 1
كرمي والعلوم ن الآجامعة القر  سالمي، التحدايت واستشراق املستقبل،واملؤمتر العاملي اخلامس للوقف اإل ،ه92ىل القرنإ

 .91ص  ،0291يوليو  90-99، 9111شوال  97السودان  سالمية اخلرطوم،اإل
  . 07، ص(د ت)، (د ط)، دار الفكر، اجلزائر، زوااي العلم والقرآن ابجلزائر: نسيب دمحم 2
 .29/9972صحيح البخاري يف الروض النظري حتت رقم  3
 .121، ص 9111 ،مؤسسة الثقافة نبول،اسط، 9ج ،املعجم الوسيط :خرونآابراهيم مصطفى و  4
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 : صطالحاً تعريف الزاوية اِ  -(0

ى املبنية عل ،للطرق الصوفية فة الغرابء ومركزا  هنا مدرسة علم ودار لضياأعرف الزاوية على ت        
للنشاط  جتماعية ومركزا  إهنا مؤسسة أكما تعرف الزاوية على  ،سالميةإسس علمية وثقافية عربية و أ

وغالب ما تكون منزوية عن املدينة يف  ،جيمع بني اهلندسة املسجد واملنزلالديين فهي متثل بناء 
 .1قرى انئية

الشيخ يف حياته وبعد وفاته هنا تلك الصدقات اجلارية اليت حيبسها أعلى  2هل تواتأوعرفها      
مالكه وحيدد هلا مكان وموقع أ، فيجسد هلا ثوق وحمدد ليقتنع هبا عامة اخللقمن خالل نص مو 

 .3ه بعد وفاتهءبناأالشيخ يف حياته مث يتعاقب عليها خاص يشرف عليها 

ما هو ظاهر  ذاهبنشأة القصور التواتية و  تالتواتية فقد ارتبط 4ما عن اتريخ ظهور الزواايأ          
ية زاو  ،زاوية موالي هبة: ، ومن بينهاسم الزاويةإطلق عليها أتوات حيث مساء قصور أغلب أعلى 

زاجلوا، ، زاوية سيدي علي بن حنيين بزاوية الشيخ سيدي البكري ،موالي عبد هللا الرقاين برقان
وغريها  غيل، وزاوية كنتةالشيخ بن عومر ببودة، زاوية سيدي عبد القادر بفنو زاوية  ،زاوية الدابغ

 . 5سم الزاويةرتبط إباخرى اليت من القصور التواتية األ

                                                           
 .017، ص9119 ،اجلزائر ،0ط ،التعليم القومي للشخصية اجلزائرية :رابح تركي 1
ي مجع ألنه فيها جتتمع الصفوف الفقراء وطلبة العلم وجيتمع فيها املال بطرق أمن الفعل زوى :عرفها الشيخ دمحم ابلعامل  2

ول للزوااي ، امللتقى الوطين األهداف ونشأة الزوااي وواقعها يف املنطقةأ: دمحم بلعامل :رنظأمشروعة قصد متويلها وتسيري نظامها 
  .29ص  ،0222ماي  درار،أب
مارات املتحدة اإل ،990جملة الرتاث،ع ،دور الزوااي يف احلفاظ على الرتاث املخطوط إبقليم توات اجلزائر: محد جعفريأ 3

 . 910ص ، 90/0291
 . 102ص  ،، املصدر السابق9ج ،الرحلة العلية ،دمحم ابي ابلعامل 4
عند  جريهالسادس ىل القرن إن ظهور الزوااي مبفهومها احمللي يرجع أىل إن معظم املصادر التارخيية تشري أواجلدير ابلذكر  5

كل   ضحت مقصد لكل طالب العلم منأسس زاويته املشهورة اليت أدريسي من فاس حيث قدوم موالي سليمان بن علي اإل
ئمة والعلماء البارزين الذين جاهدوا يف خرى عملت على استقطاب ختريج العديد من اإلأمكان لتنتشر بعدها الزوااي علمية 

ستعمارية مجعية زاوية الويل البعد الثوري للزوااي العلمية ابجلزائر خالل املرحلة اإل :خري الدين شرتة: نظرأنشر العلم واملعرفة 
طبعة  ،0290ماي 91ثر الشيخ آحياء مإل عمال الندوة السنوية السابعة ختليدا  أ ،ليمان بن عليالصاحل سيدي موالي س

  .وما بعدها 922ص ادريس بن خواي، :والي عبد هللا مساعيلي، مراجعة وتقدميمل على نفقة شركة وسط توات
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  :لوكةمب البلبالية زاوية -(3

ىل إأتسيسها  عوديالبلبالية بقصر ملوكة  ةن الزاويإيد اخلطية يوالتقا توااير حتيلنا بعض ال
ىل إالقادم من تبلبالة اسم البلبايل على يد مؤسسها السيد احلاج بلق جريهاحلادي عشر  القرن

  .ه9292توات سنة 

يف  س زوااي بلبالية، وهذا ما وجدانهسيس مخوحتيلنا تقاييد أخرى أن قصر ملوكة شهد أت
، ناملفقودو  ربعةخوانه األإوجد ن أي عزم كل العزم بعد ذفصل كرامة سيد احلاج بلقاسم امللوكي ال

لك يف شهر ذ، فتم 1"هلل فصار هبا مخس زواايجنعل زاوية على كل واحد منا مخس ماله  :"وقال هلم
وقاف تتمثل الكثري من األ ه الزاوايذسجل هلو  ،العربية هبان واللغة آعليم القر مارس فاهتموا ببنائها لت

 ،امتلكت نصيب كبري من مياه الفقارةو  ،صحاهباأوقفها أراضي والبيوت اليت يف البساتني واأل
ن أىل إيس زاوية العلمية مبلوكة رمحان البلبايل يف جتديد وأتسىل الشيخ دمحم عبد الإيرجع الفضل و 
 .2ضحت مضاهية للحواضر العلمية يف تواتأصبحت مهوى الطالب العلم و أ

 جملهوداهتا اجلبارة يف نشر العلم وصالح اجملتمع عدة تعاريف خمتلفة نظرا  ت لزاوية ملوكة ورد
 : منها

وااي قصور تيمي اليت برزت كمركز هنا احدى ز أ :ياملغيل محد الصديقأكتور حاج الد   ارفهع   
م حيث 9229وكان اتريخ أتسيسها سنة الثاين عشر هجري بداية من القرن  علمي وثقايفشعاع إ

 .3لعلم للدراسة هبااشهدت توافد العديد من الطالب 

ل لك يقو ذه الزوااي يف توفري املأوى واملطعم وكل ما حيتاجه الطلبة الزوار ويف ذسامهت ه
من عادهتم  :ها واليت منها الزاوية البلباليةدريسي واصف املنطقة وزواايالشيخ موالي الطاهر اإل

ن كان إات و ن يف كل قصر من قصورها عادأل ،ىل عمل الزاد معهإال حيتاج سافر كرام الضيف واملإ

                                                           
  .ر، أدرار، اجلزائخبزانة كوسام ،كر كرامة سيد احلاج بلقاسمذ  تقيد خطي :طيبشاري 1
 . 91:22على الساعة ، 0291كتوبرأ09ميو  ،مقابلة شفوية مبقر اخلزانة كوساممشرف على خزانة كوسام،  :طيبشاري 2
 . 911، صالسابقاملرجع  ،ل املغيليآمحد أالصديق حاج   3
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جد فيها كل الزاوية فين املسافر يقصد إف فو طعام الطعام للضيإحباس على أالقصر فيه زاوية هلا 
 .1ا القطرذه الزوااي يف هذثر هأكوما  ،هو ومن معه فيجد حىت علف الدواب ليهإما حيتاجه 

يدخل يف حيز املدرسة حلقات التدريس اليت كان يعقدها الشيخ والعامل يف مكان خمصص 
مبارك وسيد أسيدي  نهمسرة البلبالية بقصر برينكان مد وبصفة منتظمة كاجمللس علماء األوحمد

 ،درس فيها الفقه واحلديث والتفسري حيثأبنواع العلوم الشرعية  اجمللس حافال   اذه كانو  ،مأمون
 ىل تلك النشاطات الدينية املتنوعةإضافة إ ،2للغةاو دبية من صرف وبالغة وفقه واملعارف األ

رج ختمية، ختالف مستواهم العلمي ودرجاهتم العلإمبثابة اجلامعة اليت مجعت الناس على  كانتف
ىل نور إخرجتهم من ظلمات اجلهل والشك أخالقهم وظهرت نفوسهم و أتالميذ كثريون فذهبت 

 .3املعرفة واليقني

ارس تعليمة ومساجد أتسيس زوااي ومدمتكنوا من  علماء البلبالنيال نكننا القول أبومي  
هان ذأسيخها يف مية والرتبوية وتر خرى استطاعوا من خالهلا تبليغ رسالتهم التعليأومراكز علمية 

 :يتخرى وهي كاآلأىل إمن خالهلا الطالب من مرتبة  مبراحل يتدرج  ا مرورا  هبالط

   .و احملضرةأقريبش و ما يسمى أبأمرحلة الكتاب  :وىلألاملرحلة التعليمية ا -(9

 خاص ه املناسبة حفلذهلقام يول مرة ابلكتاب ليتعلم كتاب هللا تعاىل و أل 4يلتحق الصيب
يقدم لتالميذ الزاوية القرآنية و  ،احلليب والطعام واحلريرة واخلبزاملائدة وتشمل على التمر و تصنع فيه 

 جائيةا اهلوالصالة على النيب حروفه لك يقدم لوح الصيب ويكتب به بعد البسملةذثر أو 

                                                           
 .11،11 الورقة ،خمطوط السابق ،خبار تواتأكر جوانب من ذ نسيم النفحات يف  :يدريسالطاهر اإل أمحد 1
على الساعة  0291فريل أ 01 :برينكان، يوم  بقصر مبنزهلم هامقابلة مع إبنة أخ املسؤول عن اخلزانة، :بلبايل اةحي 2

91:02. 
 .922ص  ،السابقاملرجع  ،ةيالشجرة املرجان ،محد بن دمحم بن حسان عراين الراسأ 3
:" ىل الكتاتيب قائالإطفولته  ذالرمحان البلبايل من لتحاق العالمة الشيخ سيدي احلاج دمحم بن عبدإوقد ورد يف خمطوط الغنية  4

سرار الرابنية سيدي لينا الربكة الظاهرة واألإنتساب و اقل على مقرئنا ببلدتنا وقريب اإلأبتداان ويحنن يف سن السبع سنني إ...
 ىل إمث ابلتهجي  حبسب بداية الصبيان،( أ،ب،ت،ث) فافتحنا اللوح حبروف ... عبد هللا بن ابراهيم بن سيدي احلاج

مث  ،يضا  أن ختمناه أىل إن بسورة البقرة ابلرفع آن ختمنا القر أىل ؛ إ وصلنا سورة اجلمعة وهي يسبح وابتداان ابحلفظ منهأن 
 . 1الورقة ،الغنية البلباليةخمطوط  ،البلبايل: نظرأ،..." صعدان معه كذلك مث طرحنا اللوح 
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بتمرن على نقل  أيب احلروف كاملة يبدن يتقن الص  أوبعد  ،لطريقة املغاربيةعلى ا( أ،ب،ت،ث)
ه املرحلة يتعلم الصيب مبادئ الكتابة ذويف ه ،حهاصحف مث يراجعها املعلم ويصح  ت من املاآلاي
سفل اللوح بعض أن يكتب له املعلم آيف قراءة القر  شواطا  أن يقطع الصيب أمالء وبعد ط واإلواخل
حيث  ن كامال  آخري حبفظ القر ليتوج يف األ 1جرمية وغريهابن عاشر واألإن الفقهية الصغرية كاملتو 

وحتىن يداه ورجاله ويهنئه  جديدا   ه املناسبة ويتشارك فيها املعلم ويلبس لباسا  ذسرته هبأحتتفل 
  .2اجلميع

 :املرحلة الثانية-(0

حد أىل إ ن الكرمي ينتقل رمسيا  آولية للقر لكة األوىل واملتعلقة ابلس  نتهاء من املرحلة األبعد اإل
و حلفية ابن مالك يف النأعليم هبا فيأخذ املتون الفقهية و نفة الذكر ويتوىل التآاملراكز العلمية 

 .3والصرف وخمتصر السنوسي يف املنطق وخمتصر خليل يف الفقه والعقيدة الكربى للسنوسي وغريها

 :املرحلة الثالثة-(3

هائية اليت يصل فيها ىل املرحلة الثالثة والن  إحلة األوىل والثانية يصل الطالب بعد املرور ابملر 
يفتح جة من التوسع والتعمق والبحث يف مجيع العلوم اليت تلقنها من قبل ويف هذه املرحلة لدر 

 أبوابيفتح له و واحلوار ويساعده يف عملية البحث مامه للمناقشة أالشيخ للطالب العلم اجملال 
 خر املطاف يتحصل على شهادةآفراغه ويتعود على املطالعة ويف  وقاتأ منها يف نريستخزانته لي  

 .4ا وبرع فيهاجازة ليشهد له فيها شيخه ابلعلوم اليت درسهعلمية تعرف ابسم اإل

و من أممتلكاهتم  منمواضع بتخصيصهم رف علماء توات ع  :املدارس العلمية البلبالية -(ب
فد عليهم فيها وتو مور يتولون فيها زمام األاملعرفة و نشر العلم و لمدارس  لبناءحسان هل اإلأتربعات 
نشاها أالبلبالية بقصر بين اتمر اليت  ، املدرسةرس العلميةااملد هذه ومن بني 5تحصل العلمالطلبة ل

                                                           
 .021،021، صالسابق صدرامل ،9ج ،الرحلة العلية، دمحم ابي ابلعامل 1
 .12ص  ،السابقاملرجع  ،فرج حممود فرج 2
 .12ص  ،نفسه  3
 .920، ص رجع السابقامل: مسر بلعاملعبد السالم األ 4

 .12، صنفسه  5
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بسبب  وقد ذكران سابقا   ،(9011ت )ن عبد املالك البلبايل الشيخ دمحم عبد الكرمي بن دمحم ب
 زارا  ىل بين اتمر حيث توىل التدريس هبذه املدرسة بعد بنائها وتشيدها فكانت مإنتقاله من ملوكة ا
فيها الفقه والقضاء والفتوى وسائر العلوم الشرعية والدينية  ولعديد من طالب العلم  الذين تلق  ل

الشيخ والعامل  :ئل من الطالب والتالميذ من بينهمونتجه لطريقة تدريسه خترج على يده جم ها
 .1سيدي دمحم بن دمحم الطيب بن دمحم بن عمر التنالين وغريه كثري

محد احلبيب أنشاها الشيخ عبد هللا بن أخرى بلبالية أ املدرسة العلميةهناك  ىل ذلكإضافة إ
ذه هل سيسهأتو ،ىل كوسامإسه ملوكة أنتقاله من مسقط ر إذكر  الذي (ه 9101ت )البلبايل 
رغم قرب هذه و محد احلبيب البلبايل أدمحم بن أخيه الشيخ أاليت توىل فيها التدريس رفقه املدرسة 

على خصوصيتها  ثبت وجودها وحافظتأهنا أال إ وتنالنع العلم يف متنطيط ملدرسة من قالا
هم املدارس ضحت من أرايدها جيال بعد جيل فأسسها وتوارثو أ نيعالم البلبالالتعليمية فوضع األ

فتخرج منها لتدريس يف رحاهبا امن قبل العديد من العلماء ختيار العلمية التواتية ووقع عليها اإل
  محد احلبيب البلبايلأن فذاذ منهم القاضي الشيخ عبد الرمحان بن عبد هللا بلعلماء األالعديد من ا

  .2كثري  هممحد احلبيب البلبايل وغري أدمحم بن أ، والقاضي الشيخ دمحم بن (ه 9121ت  )

 .البلباليةالعلمية خزائن : الثاين بحثامل

 :أوال  تعريف املخطوط وأجزائه

حد املصادر األساسية للمعلومات من اجلانبني أاملخطوط ابعتباره رف لقد ع  : تعريف املخطوط 
 :صطالحيغوي واإلالل  

 : جاء يف لسان العرب البن منظور: التعريف اللغوي

 .هو الطريق املستقيم من الشيء ومجع خطوط، وقد مجعته العجاج على املخطوط: اخلط

                                                           
 .17ص ، السابقاملرجع  ،محدأالصديق احلاج   1
 ، مذكرة ماجيستري،م 91ه  90جلنتوري القرن قليم توات من خالل نوازل اجتماعية والثقافية إباحلياة اإل: محد بوسعيدأ 2

 ،0299/0290 :السنة اجلامعية ،درارأجامعة  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، دمحم حوتية، قسم التاريخ، :إشراف
  .902ص  
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 .الطريق، ويقال إلزم ذلك اخلط وال تظلم عنه شيء: اخلط

 .أي كتبه بقلم غريه: أي كتب، وخط الشيء خبطه خطا  : القلم خط

 .1خطط عليه، أي سطر عليه: كالتسطري فنقول: التخطيط

النسخة املكتوبة : املكتوب ابخلط ال ابملطبعة، واملخطوطة هو: املخطوط: جاء يف معجم الوسيطو 
 .2 ابليد

املكتوب ابليد يف أي نوع : على أنهصطالحا  يف املوسوعة األمريكية اع رف املخطوط : صطالحاً إ 
لواح الطبيعية القدمية كاجللود واأل خرى،أسواء  كان على الورق أو أي مادة من أنواع األدب، 

  .3 واحلجارة وغريها

واملخطوط عبارة عن كل مؤلف دون خبط إنسان ما، سواء  كان خبط املؤلف نفسه أو 
عمل على ربط األمم مباضيها ليكون هلم مستقبال  وللمخطوط أمهية ابلغة كونه ي التلميذ أو غريه

راسات زدهارها، وال زالت الد  اىل تواصل األجيال وترابط األمم و موسوم مباضي زاهر، مما يؤدي إ
ت، فكان القدماء يسجلون مظاهر حضارهتم اليت احلديثة تبحث عن طريق املخطوطات أينما حل  
 .4تشمل عاداهتم وتقاليدهم وأخالقهم وعقائدهم

فها وزمن ومن هنا ميكننا القول أن املخطوط ميثل وثيقة اترخيية موثوقة شاهدة  على مؤل        
حضارة أمة يف زمن معني، ويعرب عن ميثل إراث  حضاراي  يعكس ثراء  كما أتليفها الذي وجدت فيه،

كل ما   مدى رسوخ وقدم علمائها يف خمتلف العلوم والفنون، وعليه فمن واجب كل أمٍة أن تبذل
 .5يف وسعها من أجل احلفاظ على املخطوط

 :يتكون املخطوط من جمموعة من األجزاء وهي: أجزاء املخطوط: اثنياً 

                                                           
 .911، ص، املرجع السابق7، مجلسان العرب ،ابن املنظور 1
 .27 رة، اسطنبول، ص، القاه0، طاملعجم الوسيط :جممع اللغة العربية 2
  .92م، ص9171 مام دمحم بن سعود اإلسالمية،، الرايس، جامعة اإلاملخطوط العريب :خاوجي عبد الستار 3
 .92، دار الزخم للنشر والتوزيع، صاملرشد إىل حتقيق املخطوطات العربية :حممود حامد عثمان 4
 .91، 92 ص ص ،السابقاملصدر  ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية 5
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مة لقد كانت صفحة العنوان يف بداايت التأليف األوىل، ترد يف مقد  : صفحة العنوان-(9 
لممؤلفني، أما كانت ترتك بيضاء وهذا ابلنسبة ل الصفحة األوىل أو خامتته، بينما املخطوط

الناسخني الذين كانوا ينسخون الكتب من أصوهلا فكانوا يضعون عنوان الكتاب واسم املؤلف 
 .على الصفحة األوىل

من املتعارف عليه عند العامة أن البداية األوىل لكتابة املخطوط تبدأ : بداية املخطوط-(0
االستعانة به والصالة على نبيه، مث ابلبسملة، مث تليها مقدمة املؤلف الذي يستهلها ابحلمد هلل و 

بعد ذلك ينتقل إىل ذكر اسم كتابه وموضوعه اخلاص، والغرض من أتليفه واملنهج املتبع وطريقة 
حيث كانوا ؛  تبويب املادة من فصول وأبواب ومباحث، كما تتميز بلون مغاير للكتابة األوىل

 .ر أحياان  خيعتمدون على اللون األ

عناوين األبواب والفصول وعناوين أخرى جانبية اليت كانت تكتب يف وتشمل : العناوين-(3
وسط السطر، مث بدأو يكتبوهنا حبروف أكرب وخبط خمالف أيضا ، ومن اخلطوط املفضلة يف كتاابهتم 

 .كان اخلط الكويف

ريقة وهي تلك املساحة البيضاء اليت حتيط ابملساحة املكتوبة من الصفحة، وهي ط: اهلوامش-(1
جعل املخطوطات  كانت هناك قواعد يستخدموهنا للحد واملد، وهذا ماهناايت السطور، و لضبط 

فة يف القرون األوىل، وحىت بعد أما عن عالمات الرتقيم فلم تكن معرو  ،تتساوى يف سطورها
 .تشافها فلم تكن تستخدم بكثرةإك

حمددا   اسخ واتريخ النسختكون هنايته بعبارة انتهى، وبعد ذلك مأيت اسم الن: هناية املخطوط-(1 
 .1يكان يف الغالب يكتب ابلتاريخ اهلجر و اليوم والشهر والسنة، 

 

 

 
                                                           

م، 0227 ،خلرطوما واملكتبات، ، مركز قاسم للخدمات9، طاملرجع يف علوم املكتبات :قاسم عثمان نور أوراق سوء األمة 1
 .12،19،10ص ص
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 .كيفية احلفاظ على املخطوط من الضياع: اثلثاً 

نداثر والضياع لقد مت تصنيف وجرد وترتيب املخطوطات وللحفاظ على املخطوط من اإل
لية وصف فين عملية إنشاء فهارس أو عمداخل اخلزائن بطريقة تتمثل يف الفهرسة، وهي عبارة عن 

 .1ستفادة منها أببسط الطرق ويف وقت وجيزملواد املعلومات، لإل

أما عملية تصنيف وفهرسة املخطوطات إبقليم توات خصوصا  فتكون مفردة غري متعددة 
يف األجزاء، وملعرفة بياانت النسخ تتميز املخطوطات التواتية مبيزة ظاهرة، وهي غالبا  ما تكون 

الصفحة األخرية يف النصف املكتوب على شكل هرم مقلوب، وأما اسم الناسخ فيظهر بعد انتهاء  
ب الراجي، عفو ربه، فالن انتهى على يد العبد الفقري، املذن: كالم املؤلف، ويسبق بعبارات منها

أو السنة ما عن اتريخ النسخ فيذكر يف غالب األحيان ابلوقت واليوم، والسنة اهلجرية ، أبن فالن
 .2فقط

وقد اشرتكت عوامل اترخيية عديدة يف طمس كثري من املعامل التارخيية ملنطقة توات كالعوامل 
البيئية القاسية اليت تعيشها املنطقة يف حرارة صيفها الشديدة من جهة، وبرودة شتاءها القارصة من 

صد أو من غري قصد، جهة أخرى، ابإلضافة إىل عامل اإلنسان نفسه، ويف كثري من األحيان بق
 .3اوهذا ما أدى إىل ضياع املخطوطات وفقداهن

يف احدى ورقاته البحثية عن أسباب ضياع " عبد الرمحن البلبايل"وقد ذكر األستاذ الباحث 
 :املخطوط إىل

 .الصراعات العائلية عن املخطوط  - 

 .تواجد املخطوط يف املكان اخلطأ للحفظ  - 

 .صاصتخىل اخر دون إحضار وذوي اإلمكان إ حتويل املخطوط من  -

                                                           
 .97درية، صنسك، دار الثقافة العلمية، اإل1، ط9، جاملدخل إىل علم الفهرسة :دمحم فتحي عبد اهلادي 1
 .122، ص، املرجع السابق9ج ،زوادتوات واأل ،دمحم صاحل حوتية 2
، 0221 ، دار الكتاب العريب، القبة، اجلزائر،9وأاثره، ط حياته ،(ه9922)دمحم بن أب املزمري  :أمحد أاب صايف جعفري 3 
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 .العوامل الطبيعية والبيئية، كما ذكران سابقا    -

 .هجرة أهل العلم للتدريس ومحلهم للمخطوطات من أبناء العائلة  - 

 .طرق تعامل الباحثني والزوار مع املخطوطات -  

ئن قد تساهم ولو عدم اهتمام الدولة ابملخطوط لعدم توفر مناصب عمل ولو مؤقتة يف اخلزا  - 
 .جبزء بسيط يف حفظ ما تبقى منه

 .1رابب اخلزائن ابملخطوط، فلم يبذلوا من أمواهلم ما يرحيه وما يزيد يف عمرهأعدم اهتمام بعض  - 

وقد سامهت احلمالت التوعوية املختلفة ألرابب اخلزائن ومدهم ببعض املساعدات،     
ة وحىت الدولية ابحلفاظ على هذه الثروة الثقافية للرتاث وكذلك التجمعات وامللتقيات احمللية والوطني

احلضاري اإلنساين، ابإلضافة إىل املبادرات اهلادفة لتكوين فرق متخصصة ومؤهلة للتعامل مع 
املخطوط، ووضع فهارس عامة هلذه اخلزائن واليت قادها يف الغالب أساتذة جامعيون ومتخصصون، 

بعاهتا املادية واملعنوية من أجل خلق جو طبيعي من الثقة بني ومراكز حبث وطنية دولية تتكفل بتا
 .2أرابب اخلزائن والباحثني املهتمني هبذا اجملال

 : مراحل املخطوط أبقليم توات: رابعاً 

 : املرحلة األوىل-(9

مثلت القوافل التجارية والرحالة من أبناء املنطقة من جهات خمتلفة دورا  مهما  يف جلب 
 . 3ن املخطوطات ابتداء  من القرن العاشر إىل منتصف القرن الثالث عشر ميالديأعداد كثرية م

احلرب األسود  ستعمالة بقدمها وكثرت هوامشها وإبلوقد ع رفت املخطوطات يف هذه املرح
ابإلضافة إىل استعمال الورق الصيين، والكتابة ابخلط النسخي  ،يف كتابتها واألمحر واألخضر

 .والكويف

                                                           
 .91:12على الساعة  90/2/0297يوم  :مبركز اخلزانة مقابلة شخصيةملوكة،  مسؤول عن اخلزانة: بلبايلعبد الرمجن   1
 .02 -91 ص ص، (ددن) ،(دط)، 0، ج"أحباث يف الرتاث "من اتريخ توات :أاب الصايف جعفري أمحد  2
 .121ص ،املرجع السابق ،9ج ،زوادتوات واأل ،دمحم صاحل حوتية  3
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 :الثانية املرحلة-(0

لقد تواصلت مرحلة جلب املخطوطات األوىل مث خصصت بعض املراكز يف : مرحلة النسخ
عملية اجلمع، وامتدت هذه املرحلة من القرن الثالث عشر إىل التاسع عشر، حيث اتسعت بذلك 

 .1املخطوطات يف مناطق خمتلفة

 : املنطقةىلإطرق وصول املخطوط : خامساً  

اجلغرايف املتميز فهو  هاوقعمل هاما   جتاراي   منطقة توات مركزا   ثلمت :تجاريةالقوافل العن طريق  -(9
شار أو  ،ىل بالد السودان الغريبإاملغرب  ال لدى القوافل التجارية املتوجهة من مشال بالدضمف ا  ممر 

كاب هو حمط ر ":، يف معرض حديثه عن قصر متنطيط قائال(م9122-ه 121ت )ابن خلدون
ىل بضائع املغرب إابإلضافة ..ودان هلذا العهد الس   ىل بلد مايل منإين من املغرب دتجار املرتد  ال  

 .2"وهذا ما جعلها تصبح مهزة وصل بني الشمال واجلنوب والشرق والغرب عرب الصحراء الكربى

ينتقل مجيع السكان  رحاهلا القافلةط ن حتأبعد  ،ياد العلم  القوافل التجارية حتمل الز   ظلت
منه السكر  ر يبحث عن التاجر ويقتينتاجالاختصاصه ف هلعلى أشخص يبحث ا وكل هليإ

كتب الله عن أرباء يف تلك القافلة ليساخلالعلماء و  عن بحثخرى والعامل يوامللح واحتياجاته األ
جمموعة من  تثالث وهنا برع أو ليلتني أوواحدة الليلة ال يففيأخذوهنا وينسخوهنا  ةاملخطوط

، وبعد انتقال القافلة ، فتنسخ العديد من الكتب العلميةغريهب أونسخ ابألجر متخصصني يف فن ال  
تبادل املخطوط ىل مايل وتنبكتو وتتم عملية إل احمعها العديد من املخطوطات وحتط هبا الر   تنقل

لتقاء واجلمع بني التجار القادمني من  وات هبذه الصورة نقطة هامة يف اإلت ضحتأ، و بني البلدان
غلبية املدن والقصور أن أمع العلم  3احي مع قوافلهم احململة ابلسلع والكتب املختلفةكل النو 

حتتم على  كماسواق الرئيسية  تجارية العابرة للصحراء قاصدة األالقوافل ال ن طريقالتواتية نشأت ع
دت أقصور للحصول على احتياجاهتم فقد سواق املدن والأصحاب هذه القوافل التعامل مع أ

                                                           
 .99م، ص9111 ،(د،م،ن) تصال والثقافة،، وزارة اإلخمطوط توات والية أدرار :بشار قويدر، حساين خمتار 1

 .77ص ،7ج ،السابقاملصدر  ،واخلرب أالعرب وديوان املبتد ، ابن خلدونعبد الرمحان بن دمحم  2
، W.W.ENTV.DZ W." متاح على الرابطمحد اجلعفري على قناة اجلزائرية الثالثة أت تستضيف الدكتور احصة قراء 3

 .02:12: ، على الساعة00/29/0291: اتريخ املشاهدة
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صبحت أيف احلياة العملية من خالل جتارة الكتب واملخطوطات اليت  كبريا    ل التجارية دورا  القواف
يف وساعدهم  ،إلقبال الناس على طلب العلم ،كثرية  رابحا  أذر تو  ،سواقهاأهلا جتارها و  ،سلعة رائجة

 :ذلك جمموعة من العوامل وهي

 .نوهبا وشرقهاراء ويربط مشاهلا جبالصح طسرتاتيجي الذي توساملوقع اإل-

 .1ابملنطقةة بفضل الفقاقري املوجود بكثرة توفر املياه-

 .احة وسط الصحراء القاحلةاد والر  قليم مما يوفر الز  كثرة قصور اإل-

 . قبائل تعمل على محايتها من لصوص لقوافل التجارية اليت جندت هلامان لواألمن توفر األ-

 : طريق الرحالت احلجيةعن  -(0

د واحلج عندئذ ليس جمر "...قيمته العلمية و مهية احلج أبو قاسم سعد هللا عن أم قول املرحو ي
 .2..."طالع، ومشاركة يف كثري من جوانب احلياة إوسياحة و  ،داء للفريضة وتعليمآ

فجعلوا من هذه  ،بالد السودان للحجاج جنوب املغرب وحجاج توات ممرا رئيسيا   ظلت
كانت و ، وزايرة العلماء املشهورين كذلك طالع على مؤلفاهتمإللتقاء لطلب العلم واإالرحلة فرصة 

يراتحون مدة من الزمن لزايرة علمائها خاصة من و نسية حمطة علمية يقصدها احلجاج، البالد التو 
حد العلماء التونسيني تعرض لشرح خمتصر أن أعندما مسعوا احلجاج و  ،ف منهميتألبلغوا درجة ال
اير ،كما قصدوا الد  احلجاز رضأ ىلإثناء طلوعهم أوصوا على زايرهتم فقه املالكي فأاخلليل يف ال

يستفيدون من كتبها مام احلجيج أمفتوحة  هاد  املصرية وبالد احلرمني الشرفني اليت كانت معاه  
اير الد   وكانت 3اياب  إو  هااب  ذا النشاط العلمي ذجازات ويستمر هلفاهتا وتتبادل فيها الرسائل واإلومؤ 

قطة هامة لوفد احلجيج املارة ابملنطقة واليت عرفت بدورها العلمي املتميز فكانت فرصة ن التواتية
 ستفادة منهم،لفضل جملالستهم وحضور دروسهم واإلهل اأطلبة العلم اللتقائهم ابلعلماء و ينتظرها 

                                                           
: شرافإ سالمي،اجيسرت يف التاريخ املغرب اإلم، مذكرة ه 1-1وات خالل القرن احلركة العلمية يف اقليم ت: ساملي زينب 1

 .11ص  ،0299/0290جامعة تلمسان،  جتماعية،نسانية واإلاثر كلية العلوم اإلقسم التاريخ وعلم األ بوداوية مبخوت،
 .12ص ،9112 ،بريوت ،سالمياإل دار الغرب ،0ط ،سالمي دمحم بن العنايبالتجديد اإليف رائد ال: بو القاسم سعد هللاأ 2
 .12ص ،نفسه 3
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ي ذالبو سامل العياش أىل احلج هو الرحالة الشهري إقهم ين زاروا توات يف طريذهم العلماء الأومن 
الة لتوات وهى قرى ول عمأ ناودخل"ىل احلج إ ناقيويف طر  ،(م9229-ه9207)دخل توات سنة

يب هريرة الغالوى أبو بكر بن احلاج عيسى بن أالشيخ احلاج  يضا  أهم العلماء أومن  ،"تسابيت
محد بن أرفقة الشيخ (م9721-ه9909 )يف عام ىل احلجإي قدم ذال (م9711-ه9912ت)

بو بكر بن الطالب دمحم بن الطالب عمر الربتلي أىل الشيخ إابإلضافة  ،لدرعيدمحم بن انصر ا
ن ينسخ أزانة نفيسة من الكتب واليت ميكن ي جلب معه من احلج خذال (م9712ه9911ت)

وقات أصة ويف ماكن خمص  أ لقاء الطلبة العلم ركب احلجيج يفإبعضها بتوات وخصصت مراكز 
ليت يتم فيها ، تسابيت وغريها من احملطات اةتزاوية كن ،ين بزاقلوزاوية الشيخ بن حني :معلومة مثل

  .1جازات واملخطوطاتالتبادل العلمي واإل

 : ىل تواتإطريق العلماء الوافدين  عن -(3

  كان هلؤالء دورا   ،سالميخمتلف بلدان املغرب اإل منعرفت توات نزوح العديد من العلماء 
ىل إهجرة العلماء لل دتأليت اسباب مية التواتية ومن بني األيف حتريك انتاج احلركة العل كبريا  

ستقرار فهو مان واإلرض األأهنا التاريخ أب وعرفت على مر   ،يةسرتاجتإكوهنا منطقة   راضي التواتيةاأل
رض توات فوجدانها داير علم أدخلنا ":الشيخ املغيلي هبلد مالئم للعلم والتعلم ودليل ذلك ما قال

هنم ك أرض توات الشأىل إه الفئة ذوبعد دخول ه، 2"نتفعوا مناإفعنا منهم و تم فنعالأكابر و أومقر 
تركوا و توات  ىلإالكتب ومن بني العلماء الوافدين معهم خمطوطات وعملوا على أتليف  اجلبو 

ه 121التلمساين تتقريبا هو الشيخ دمحم بن عبد الكرمي املغيلي  3بصمة يف مجيع اخلزائن التواتية
 بليغا   ا  ثروا فيها أتثري أوات ين نزلوا بتذمن العلماء الرمحه هللا  كان ،ىل تواتإتلمسان هاجر من 

ل تعدى ب 4صالحيةلهأقاليم وذلك من خالل دعواته اإلالثقايف والفكري  ىنه غري اجملر أحىت 
                                                           

1
جتماعية من خالل إ، دراسة اترخيية و م9112-ه  9291ركب احلج اجلزائري خالل العهد العثماين  :محد بوسعيدأ 

جامعة  ،جتماعيةنسانية واإلكلية العلوم اإل ،، قسم التاريخدمحم حوتية :شرافأطروحة دكتوراه، إ احلجازية، الرحالت
 .090، ص0291-0297درار،أ

 . أدرار، اجلزائر خبزانة كوسام، ،اتريخ الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي وفاته ورحالته تقيد خطى :شاريطيب  2
منها خزانة كوسام اليت حفظت فيها مجيع مؤلفاته وعمل الشيخ احلاج الطيب الشاري على نسخها خبط يده ومن بينها  3

 .غيلي وفاته ورحالتهبد الكرمي املخمطوط اتريخ الشيخ بن ع
 .111ص  ،املرجع السابق ،عالم تواتأمعجم  مبارك اجلعفري، عبد هللا مقاليت، 4
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ظلت و  ،ودان الغريب يف شىت امليادينقاليم الس  أاجلبارة صالحية حدود توات ووصلت جهوده اإل
ليها ومن هنا إرحتل إجلبها معه من البلدان اليت اليت يسة ابلكتب النف ،خزائن تواتيف مته بص

 .فريقياإكانت له شهرة واسعة يف توات وربوع و 

لة معروفة ابسم قبيىل الإينتسب الذي  (م9711 -ه9911) داوعلي اإلدمحمىل ضافة  إإ
من خمتلف س وفد من احلجيج اوعلى ر قيط ودرس هبا مث خرج منها ، ولد يف شنداوعلي الشنقطيةإ

زاوية الركب النبوي  القافلة قاصدا   وتوقفت مسريته مبنطقة عني صاحل بتوات اتركا   ،املناطق األفريقية
عباين أمث استقر بقصر  د الغازي ابملغربتتلمذ على يد الشيخ البكري والشيخ السي ،ابقبلي

صلي شنقيط حىت تو ى يف وبلده األتوات  قرآنية وظل ينتقل بني ةبفنوغيل فأسس مسجد وزاوي
شعار الكثرية واملتنوعة ومن بينها واأل وله العديد من املؤلفات والقصائد ،1ه90القرن  خرواأ

  .2بيتا  911بياهتا أوعدد ملسو هيلع هللا ىلص  مدح الرسوليف قصيدة : هقصائد

فاسي املغريب ال( م9112-ه129)ىل الشيخ ميمون بن عمر بن دمحم البازإابإلضافة 
نوازل يف العبادات ؤلفات وال  العديد من امل خملفا   ،ي كان له دور كبري يف النشاط العلمي ابملنطقةذال

لفية الغريب يف اللغة القرآنية أنوازل بن العامل و  تعرف ابسم ال  حكام والعوائد اجلارية بتوات واليتواأل
 .3بيت92222تشمل 

التواتية يف ملئ اخلزائن  كبريا    زمنة خمتلفة دورا  أان هلؤالء العلماء الوافدين عرب ك
رض توات هو أىل إيب زيد القريواين أدخل رسالة البن أول من أن أيقال  مثال   ،ابملخطوطات

حد علماء فاس ومن أ ،(م9079-ه272)دريسي ي اإلالشيخ الشيوخ موالي سليمان بن عل
 .  4ننا عده والحصرهين دخلوا توات وغريهم كثري ال ميكذوائل العلماء الأ

 

                                                           
 ،مكتبة النهضة املصرية ،0ط، حياته شعره92داوعلي قأرجال يف الذاكرة الشيخ سيدي : اب الصايف جعفريأمحد أ 1

  .2-7 ص ص، 0221
 .011، ص السابقاملرجع ، اتعالم تو أمعجم  ،، مبارك جعفرييتعبد هللا مقال 2
 .12، صالسابقه، املرجع  1-1قليم توات خالل القرنني إاحلركة العلمية يف ، ساملي زينب  3 

 .91الورقة  ،نفسه خمطوط ،سالمخبار املغرب بعد اإلأقالم يف رة األذ ،دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي 4
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 :الصوفية قالطر عن طريق  -(1

  .مفهوم الطريقة :والً أ

هي و  1فة والسرية واملذهبتصو  الطائفة من املمسلك جاء يف معجم الوسيط الطريقة  :الطريقة لغةً 
 .2طريقة الرجل أي مذهبه ورجل حسن الطريقة أي احلالة: السرية واملذهب واحلالة فيقال

حنَُّْن َأْعَلُم مبَا يـَُقوُلوَن ِإْذ يـَُقوُل َأْمثـَُلُهْم  ":تعاىلن الكرمي يف قوله آووردت ابلقر : اً صطالحالطريقة اِ 
ْعَنا ِكَتااًب أُنِزَل ِمن بـَْعِد ُموَسىَٰ  ":وقوله تعاىل ،3" َطرِيَقًة ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ يـَْوًما قَاُلوا اَي قـَْوَمَنا ِإانَّ ْسَِ

قًا لِ َما بـَنْيَ  َوَأن لَِّو اْستَـَقاُموا  ":يضا  قوله أو ، 4" َيَدْيِه يـَْهِدي ِإىَل احْلَقِ  َوِإىَلَٰ َطرِيٍق مُّْسَتِقيمٍ  ُمَصدِ 
َناُهم مَّاًء َغَدقًا  .5" َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيـْ

والقومي ه الكلمة يف اآلايت القرآنية سالفة هو النهج السليم ذالالت اليت تدور حوهلا هدوال
 ،كامه والتكليف اليت ال رخصة فيهاحأاحلقيقة تتبع مراسم هللا تعاىل و هل أم والطريقة عند واملستقي

 .6ىل هللا تعاىل مع قطع املنازل والرتقي واملقاماتإوهي خاصة ابلسالكني 

 ،لفعل اخلماسي صوف، أي جعله صوفيا  التصوف كلمة مشتقة من ا: ف لغةً و مفهوم التص
الصوفية هم فئة من املتعبدين يطلق على املفرد منهم لفظ و  ،وفيةخالق صأن له أوالتصوف مبعىن 

 .7الصويف

                                                           
 .0، صالسابقاملرجع  ،املعجم الوسيط، خرونآنيس و أابراهيم  1
 .009ص ،92مج  املصدر السابق، ،ابن منظور 2
 .921االية  :سورة طه 3
 .12االية :سورة االحقاف 4
  .92االية  :سورة اجلن 5
، ه9190القاهرة  ،(د،ط) ،مطبعة بكزاز حسين ،ظهور احلقائق يف بيان اللطائف :عبد هللا بن علوى بن حسن العطاس 6

  .97ص
، جملة تصدر عن مديرية الثقافة لوالية بشار ،ثرجملة األ ،ثرها على اجملتمع اجلزائريأالتصوف والطرق الصوفية و  :عيسى قراوي 7

  .21ص  ،0221بريل،، أ1العدد
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 لعزوفاو ىل هللا تعاىل إن العكوف على العبادة واالنقطاع يعرفه ابن خلدو  :صطالحاً اِ التصوف 
نفراد عن اخللق يف ة ومال وجاه واإلذالدنيا والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لزينة احلياة عن 

 .1عبادةاخللوة وال

 طريقة روحية تتخذ التعبد هناألطرق الصوفية   تعريفهالشيخ املرحوم دمحم ابي بلعامل يف ويقول
ىل درجة االتصال الروحي إم ابلرايضة اليت تسمو هبا النفس وسيلة إلصالح النفس واجملتمع وتقو 

ال هللا إله إقيق ملعىن ال لك حتذعينهم ويف أيف  وحقريا   كل ماعدا هللا ابطال    على فيصريىل املالء األإ
 .2سالمملموسة يف نشر اإلدمحم رسول هللا فلهم جهود 

ي قامت ذبراز الدور العلمي الكبري الأا هو وهدفنا من دراسة الطرق الصوفية والتعريف هب
ـــئة ابملخطوطــات اليت تدور ن الكثري من الطرق كان هلا خزائن مليأوخاصة  ،به يف توات

رجاء نتشار واسع األإواليت كان هلا  3طرق والتصوف ومن بينها الطريقة القادريةا حول الاهتعو ضمو 
اليت  4ىل الطريقة التيجانيةإابإلضافة  ،ملنطقةيف ا كبريا    ا  وكانت، من بني الطرق اليت كان هلا أتثري 

ن املناطق التواتية تباع كثر يف العديد مأوكان هلا  ،(م9712-ه9021)ظهرت ابملنطقة مع سنة 

                                                           
  .127ص، املصدر السابق ،املقدمة ،ابن خلدون 1
 . 121السابق، ص  صدرامل ،9،جالرحلة العلية، دمحم ابي بلعامل 2
شراف من ىل األإي ينتهي عمود نسبه ذيب صاحل موسى الأىل الشيخ عبد القادر بن إه الطريقة ذنتسب هت :الطريقة القادرية 3
يف كل من  نتشار كبريا  إوعرفت  ا خصوصا  هلومشا فريقيا عموما  إه الطريقة يف ذانتشرت ه سيدان علي ابن ايب طالب، بناءأ

ىل شعبتني كبريتني إىل اجلنوب الغريب من القارة إوتفرغت ما دخلت توات ك ،مراكش والسودان والنيجر واجلزائر وغريها
دبية أدراسة اترخيية و  ،دبية مبنطقة تواتالطرق الصوفية ومنطلقاهتا الفكرية واأل: عبد هللا رزقي :نظرأ البكائية والكنتية والفاضلة،

دب كلية األقسم األدب،دمحم بن منو ى،:شرافإ ه،طروحة دكتورا، أمنادج شعرية من ديوان سيدي عبد الكرمي بن دمحم البلبايل
 .911،901ص ،0297-0292السنة  واللغة،

ىل قبيلة إنسبه  محد بن دمحم بن سامل التيجاين،أمحد بن سيدي دمحم املختار بن أبو العباس أسسها الشيخ أ: الطريقة التيجانية 4
م، وانتشرت بشكل 9717ه 9922غواط سنةاأل بعني ماضي وولديها والواقعة ابلقرب من مدينة اليت استقرت قدميا   توجني

فريقيا خاصة املغرب والسودان والسنغال ونيجرياي على حساب الطريقة القادرية بفضل جهود احلاج عمر التكروري إواسع يف 
سس أمحد الفيل الفوات جالوين وقد وضع احلاج عمر أيدي الشيخ عبد الكرمي بن أي تلقى وردها على ذم ال9712ه 9092

  ،عبد هللا رزقي :نظرأ .الطريقة يف كتاب الرماح حزب الرحيم على يحنو حزب الرجيم وهلا مؤلفات كثرية وعديدةه ذه
دبية منادج شعرية من ديوان سيدي عبد الكرمي بن أ،دراسة اترخيية و  دبية مبنطقة تواتلطرق الصوفية ومنطلقاهتا الفكرية واألا

  . 922،922ص،، املرجع السابق، دمحم البلبايل 
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اليت ظهرت هلا فروع مثل الطريقة  ىل الطريقة الشاذليةإ يضا  أوتيجنتورين ابإلضافة  تتيدكلخاصة 
 .1تباع كثرأكانت هلا   يتال الطيبية

خالق السكان وتنمية أمبنطقة توات على هتديب النفوس و  عملت الطرق الصوفية املنتشرة
بعض سيس وعملت على أتكرمي ن الآكما عملت على حتفيظ القر ،روحية والسلوكيةال ،خصاهلم

 : ومن ينب هذه اخلزائن مبختلف مواضيعها  مجعت فيها كتب خمطوطةاليت اخلزائن املخطوطات 

  .اخلزانة ملوكة والقائمني عليها حالياً : سادساً 

احلادي عشر  أتسست يف القرنيفيد التقيد اخلطي لسيد الشاري الطيب أن خزانة ملوكة  
ل إبل من كتب يف لبالة حاملني معهم جمموعة أمحابمسة من إقليم تمع قدوم اإلخوة اخل جريه

ن لهأبناء مث يو بعناوين خمتلفة، وهي مبثابة إرث ثقايف وعلمي وفكري تركه البلبال (خمطوطات)حينها 
 .2لهأحفاد

الشيخ القاضي دمحم بن عبد الرمحن امللقب بشيخ سيد  ةه وبعد عود9021ويف سنة 
يف اخلزانة جبلبه العديد من العناوين والنسخ اجلديدة، فناهزت حوايل  احلاج أعاد جتديد الروح

حسب التواتر، وبرحيل الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل إىل قصر بين اتمر أخذ  ا  خمطوط 0222
ة ائومل يبقى حاليا  يف خزانته إال م ا  خمطوط 222 معه جمموعة من املخطوطات انهزت حوايل

، ومل ا  خمطوط 222م الشيخ سيدي عبد هللا بن سامل البلبايل إىل قصر كوسا ، وأخذا  ومتانيني خمطوط
بعدما كانت هلا  ا  خمطوط 722ة مبلوك األم، وحتتوى اخلزانة ا  خمطوط 122يبق منها حاليا  سوى 

هنيار للمكتبة البلبالية ويرجع السبب يف ذلك إىل حدث إ م9111ويف سنة  3ا ،خمطوط 0222
وضعها يف دها مت نقل املخطوطات املتبقية و بعاألمطار وتكاثر احلشرات هبا و طل بنائها اهلش وهتا

خزانة جديدة، حيث تكفلت البلدية ببنائها وساعدهم يف ذلك السيد احلاج حممود جاليلة؛ ومن 

                                                           
  .091،090ص  ،0292، ، حي اآلمال، اجلزائردار الكتاب العريب ،تواتمنطقة حول اتريخ وتراث : جعفريمبارك  1
 .، أدرار، اجلزائرخزانة كوسامعن خزانة كوسام، تقيد خطي  :شاريطيب  2
: ، على الساعةم1/99/0297: ، يوموية مبركز اخلزانةمقابلة شف ،ملوكةاملشرف على خزانة : عبد الرمحان البلبايل 3

97:12. 
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السيد عبد القادر بن اب عزيز البلبايل والسيد دمحم بن البكري : بني الذين سامهوا يف نقل خمطوطاهتا
 .1واحلاج عبد هللا البلبايل البلبايل

لوفرة املخطوطات اليت  نظرا   وكيفا   اخلزائن املنطقة تيمي كما  أغىن تعد اخلزانة البلبالية من 
من  جبلب العديد من املخطوطات علماء األسرة كما قام جند هلا وجود يف اخلزائن األخرى،ا قلم  

ن آالقر زاء، ومت تفسري ج نسخوه يف أربعة أن الكرمي يف كتاب واحد مثآالعامل اإلسالمي ونسخوا القر 
ة وقد كان منت خليل، األجرومية، األلفي :، ابإلضافة إىل املتون مثلالكرمي لعديد علماء األمة

وكتب أدبية ولغوية يف التاريخ والعلم  ،مؤلفات يف شىت امليادين كتب فقهيةلشيوخ البلبالني كتب و 
 . 2الفلك

 : وا على خزانة ملوكةولأهم املشرفني الذين تدا (أ

 ( جريهاحلادي عشر ية القرن ابدو  جريهالعاشر هناية القرن : )املرحلة األوىل

 : الفقيه البلبايل وهم على التوايلد أمحاإلخوة اخلمس أبناء سيدي 

 .احلاج عبد الرمحان، احلاج على ،احلاج دمحم عبد هللا، احلاج بلقاسم، احلاج أدمحم

 : من بعدهمعليها  مث توىل اإلشراف

 . لبايل وسيدي عبد القادر البلبايلبو لقاسم بن دمحم بن الشيخ عبد القادر البأالشيخ القاضي 

 (: مرحلة اجتديد اخلزانة)حلة الثانيةاملر 

القاضي ،بن دمحم بن عبد الرمحان البلبايل سيدي عبد العزيز،القاضي الشيخ سيد احلاج البلبايل 
سيد احلاج الصغري بن  وأخوه سيدي سامل بن دمحم عبد العزيز،سيد البكري بن دمحم عبد العزيز 
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د بن سيدي سامل، احلاج سامل بن دمحم بن دمحم بن عبد الرمحان، سيدي أمح البكري، دمحم الطاهر
 .1البلبايل

 : د أصحاب اخلزانة يف احلفاظ عليهاجهو -(ب

جانفي 99يف يومرتونية لكإزانة املركزية على إنشاء مكتبة خلاب اجتهد القائمون حاليا     
ني للمخطوطات والبحث التارخيي الذي يضم يلكرتونية ملركز البلبالفتتاح املكتبة اإلمت إ ،م0297

 .العديد من الكتب الناذرة

فيسعى املشرفون على  ،من قبل،كتهيئة املكتبة وفهرستها جنازهوتكملة  للعمل الذي مت إ
ت فكرية، فهي تتسع راحلة الثقافية الوطنية لكذا محوالهذا املركز للقفز وحتريك الراكد الفكري وال

عشرة ما يقارب فيها لكرتونية إا مكتبة زانة املخطوطات توجد هبأما ابلنسبة خل جملالت عديدة،
  ،ف عنواان  انذرا ، إما نسخ أصلية أو نسخ انذرة أو نسخ غري حمققةالثالثة آف خمطوطا  منها الآ

قد مكنت الباحث من  يف أقراص صلبة مضغوطة ا  حمفوظ ا  طخمطو  مخسة آالفحتتوي على كما 
وجود سهولة يف إطار البحث مع املخطوط عكس الطريقة التقليدية،كما هو معتاد فانتقل إىل 

ليتصفح الصفحات املخطوط ومأخذ املعلومة ويدوهنا بكل  pdfطريقة حديثة بصيغة نظام 
 .2سهولة

لكرتونية  مبكتبة إ ل من رواق وبه قسم خاصفهو مشك يا  اخلزانة حالأما عن وضع مبىن 
ة ملشاهدة املخطوطات تتوسطها طاولة طويلة وجبانبها كراسي، ابإلضافة إىل شاشة تلفيزيون كبري 

، وتوجد غرفة واسعة أخرى خمصصة خلزانة املخطوطات حتتوي على ثالث خزاانت لكرتونيةاإل
قطع زجاجية مستطيلة الشكل خلشب و ا خشبية كبرية احلجم بلون بين فاتح، أبواهبا مشكلة من

ابإلضافة إىل وجود بعض الرفوف احلديدية توضع هبا بعض امللفات  ،تعرض فيها املخطوطات
 .3اخلاصة ابخلزانة وهلا أبواب عصرية ذات طابع أصيل مشكلة من احلديد واخلشب
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 اف دمحمألوقزايرة وزير الشؤون الدينية وا: كما شهدت املكتبة بعض الزايرات الرمسية مثل
فمن خالل هذه الزايرة مت تدشني مركز البلبالني للمخطوطات، كما  ،0292نوفمرب 27عيسى يوم

م بزايرة إىل مركز 0291جانفي  02يف " يويل ما مبريين ويدارسو"ندونيسيا قامت سفرية أ
زائر ث العلمي األرشيفي بني اجلالبلبالني وأكدت من خالهلا على ضرورة تبادل اخلربات يف البح

إىل الزايرة  ةابإلضاف لشرق والغرب ونشر تعاليم اإلسالم،ندونيسيا لتبقي منطقة توات كمنارة وأ
، 0291فيفري  02األخرية اليت قام هبا الوفد الربملاين حلزب جبهة املستقبل يف يوم السبت 

 .1عليها فأبواب املركز التارخيي مفتوحة لكل الطلبة واألساتذة والباحثني حسب قول املشرفني

 للمخطوطات والبحث التارخيي على نيلبالرفون والقائمون على شأن مركز البويعتمد املش    
 :  جمموعة من األهداف  أمهها

 تبين أحباثهم ونشرهاو  مساعدة الباحثني يف أعماهلم ومرافقتهمو  طرح عناوين اندرة للتحقيق
 .ز واملؤسسات املهتمة ابملخطوطاتالتعامل مع املراكوكذا  ني للنشر والتوزيعدار البلبالب

 : وحيتوي هذا املركز على جمموعة من األقسام أمهها -

قسم الدراسة ، و تقييمدراسة وال  قسم ال  ، رقمنةال  صوير و قسم الت  ، قسم الرتمجة، قسم التحقيق
 .التارخيية املعمارية

املكون  كتب الرئيسين يف هذا الشأن، ويشرف على املركز املو ن خمتصو ولكل قسم ابحث
عبد الرمحان بن احلاج دمحم و  حلاج على بلبايلوا احلاج عبد الرمحن بن عبد القادر البلبايل: من

 . بوفلجة بن سيديو البلبايل 

بعد مدى أ إىلجل توسيع العمل املثمر اجلماعي بدل التفسري الفردي والقفز ابملخطوط أوهذا من 
 .2ممكن
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  .خزانة كوسام: سابعاً 

ه اخلزانة ذكوسام الواقع إبحدى بلدايت تيمي ويرجع أتسيس ه ة بقصرانه اخلز ذتتواجد ه
بد هللا بن محد احلبيب بن دمحم بن عأالشيخ عبد هللا بن  على يد (م9122-ه9071)ىل سنة إ

واليت مل يبقى منها حاليا سوى خمطوط من خزانة ملوكة  ستة مائة معه ذخأ يذ، الابراهيم البلبايل
 وكيفية صنع احلرب ،قه والنحو والفلك والطب والنوازلشىت العلوم كالف يف 1خمطوط ثالتة مائة

شكل  توحيد واملرياث واتريخ علماء املنطقة اليتتجويد وال  نساب وال  والرحالت والقضاء والتاريخ واأل
واخلطب املنربية  ،دببعاد اليهود، واألإوره الفعال يف لدساسها أالقاضي عبد الكرمي املغيلي 

 .2صولواأل

  :اخلزانة ةنشأ -(أ

شعاع علمي معروف إصبح مركز أوسام و كسطع   الثالث عشر هجري هناية القرن مع
د هللا البلبايل ابن ن أسسو مدرستهم هبا ونصب فيها الشيخ عبأاير التواتية كلها وذلك بعد ابلد  

لتعريف هبا ه املدرسة خزانته اليت يحنن بصدد اذهب سسأ ،ذيمحد احلبيب البلبايل الأالشيخ سيدي 
       متار أ ستةخصص هلا رفعة صغرية ترتبع ابلتقريب على و ه 9071يف شهر الربيع الثاين عام 

 .3قلأو أ

 : املخطوطات املتواجدة ابخلزانة -(ب

حل بتوات  ما نية املقتصد يفغوجد ابخلزنة العديد من املخطوطات يف مقدمتها خمطوط ي
 ، وبعض املخطوطاتالتواتية عموما   هم املخطوطاتأمن  يعترب ذي، المن القضااي واملسائل

ان بن ادريس التنالين اليت وصفت يف رحلة الشيخ سيدي علي عبد الرمح واملتمثلة التارخيية املختلفة

                                                           
محد أ: شرافإ ،طروحة دكتوراه، أدرار منودجا  أسالمية خزانة كوسام مبنطقة فن فهرسة املخطوطات العربية اإل :حلوى فتيحة 1

 :امعيةالسنة اجل، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، دب واللغاتاأل يةكل،سالميةارة اإلضدبية واحلقسم الدراسات األ، دكار
  .072ص ،0292-0292

 .، أدرار، اجلزائرخزانة كوسامعن خزانة كوسام، تقيد خطي  :شاريطيب  2
  .، أدرار، اجلزائرخزانة كوسامعن قصر كوسام، تقيد خطي  :شاريطيب   3
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ىل خمطوط إابإلضافة ، (م9192 -ه9019)اليت تعرضت له سنةحداث قصف اجلزائر العاصمة أ
 .ازل اجلنتورى والزجالوي وغريهانو  :مثلالتواتية دبية والنوازل الرحالت األ

 :على اخلزانة ابلتوايلاملشرفون -(ج

ة ن تويف سنأىل إعلى خزانة كوسام  نيول مشرفأ االشرافدمحم أالسيد دمحم بن سيدي توىل 
 سنة الذي تويف البلبايل سيدي سامل بن عبد هللا بن ادمحم احلبيبلم مفاتيحها يم تسلفت ،م9192
وطات والكتب ابملخطدمحم الذي تركها عامرة أدمحم بن الطالب بن  بعده سيديخلفه و  ،م9121

اج الطيب احل لسيدشراف احلايل للخزانة هو ما اإلأ ،م9177ن تويف سنة أىل إالنفيسة القيمة 
قليم ول جلميع املكتبات واخلزائن إبضحت املنافس األأو  ،جتهد يف تسريهااالشاري البلبايل الذي 

 .1توات

 : للخزانةاملشرف احلايل-(د

حد أفهو  ،ذ مدةشرف السيد احلاج الطيب الشاري على اخلزانة الكوسامية البلبالية مني  
نتقل اطيط مث نزاوية متبن الكرمي درس يف بداية آقر علم للمام ومأ، يشتغل ول لهأسرةأحفاد اجلد األ

شراف عليها لية اإلليه الفضل يف تو إالذي رجع درار و أيد الشيخ دمحم بن الكبري مبدينة ليدرس على 
عادة الروح التجديد فيه أنت مكلف حبمل تراث العائلة و أ املذكور فقال له شيخه ،واالهتمام هبا

يف جتديد اخلزانة  أقد العزم وبدفعته، الشاري حبجم املسؤوليحس السيد احلاج الطيب أعندها 
فتوىل نقلها  ،يواانتسطبل احلإوعة يف علب داخل عادة بعثها يف حلة جديدة بعد ما كانت جممإو 

هبا ما حل من هجران حل  نأبعد  ،اهلعاد تصنيفها وترتيبها يف غرفة خمصصة أو ىل بيته إخفية 
خرى من هنا ا بعض الكتب األليهإضيفت أاحتفظ مبا تبقى هبا من كتب و  ،تالف للكتبإو 

 يل قال، فلعمل اجلادمن هللا ومنه شرع يف امث بعدها ابدر بتوسيع مساحة اخلزانة وابلتوفيق  ،وهناك
ما عن   م سألين يوما  9171يف عهد شيخنا سيدي احلاج دمحم ابلكبري رمحه هللا ومن سنة  :أنه

شارة إ كأهنا فمن مث  ":موجود سماليل عن وجوده من عدمه فقلت لهكتاب كان يطالعه يدعى ابل
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 نسخه مث تتالتالنطالقي ومبثارة حلت بقليب يف نسخ املخطوطات فبدأت هبذا الكتاب وامتمت 
 .1"حد هوااييتأالنسخ فأصبح من ذلك احلني  ،للمخطوطات بال هوادة عملية نسخي

احلاج الطيب الشاري على بداية رحلة جديدة مع املخطوط وهي السيد وبعد ذلك عكف 
ىل يومنا هذا رغم إوهي متواصلة  م،9171البداية سنة  ذلك مع  املخطوطات وكان2رحلة النسخ

أي -فمنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم هذا، خلص يف عمله أنه أال إالصعبة وكرب سنة وفه الصحية ظر 
جر يتقاضاه   أخمطوط خبط يده دون  972 نوة على نسخ ما يزيد عدعمل هذا الق -سنة 11

حية رغم ظروفه الص  ، 3ماهرا    البلبايل الذي كان خطاطا  ده عبد هللان ج  ع هذه اهلواية ورثحيث 
حرص على و مايته وعكف على نسخه وصيانته حلخلص فأن يضيع هذا الرتاث ضى أبنه مل ير أال إ

عادة ترميمه وتصوير املخطوطات املهددة ابلتلف إعلى  عمل ،كماجتديده حبلة جديدة مغايرة
ل ملا وقع بتوات من قضااي السائ غنية املقتصدوالضياع واملطلوبة بكثرة من الزائرين مثل خمطوط 

دوات تساعده يف أكان يستعمل و  جديد خبط يده وتصويره ه منإبعادة نسخقام الذي  ،ومسائل
ابإلضافة  ،الشيخ بنفسه بواسطة سكني حاد صنعهالقصب الذي ي معملية النسخ واملتمثلة يف قل

و بعض احلافظات أوراق مقوى أواستعمال  ،لوانومبختلف األ نفسهىل احلرب الذي كان يصنعه بإ
لباحثني ونتيجة هذه اجملهودات اليت سهل هبا على ا يف ملف واحد واليت جيمعها4البالستيكية

الكثري من اجلهد منهم واليت حتتاج  املتداخلة الكلماتمهمة قراءة املخطوطات الصعبة و الدارسني و 
إلخالص وحب افهو منوذج ، التاريخ هن يذكر أيستحق احلاج الطيب الشاري لسيد ن اإ، فوالتمعن

ال  واجد ابخلزانة يوميا  تي ،ف بكرمه وحسن ضيافته ورحابه صدرهيتص العمل ذو ثقافة متواضعة
 . ال عند الضرورةإيفارقها 

املقدمة من  مثل شهادة ةاجلبار  اتهجملهود خري على عدة شهادات شرفية نظرا  وحتصل هذا األ
رتيبها خزاتنه وتعلى املخطوطات  تهدرار للمحافظأحباث التارخيية لوالية مجعية الدراسات واأل طرف
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 .الظروف الطبيعة القاسية للمنطقة
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كما حتصل على  ،كبواي ن رئيس اجلمعية عبد القادرم، م9112جوان97بتاريخ وتنظيمها، 
وحفظ املخطوطات املنظمة من  ف بيبليوغرايفشهادة املشاركة يف الدور التدريبية حول جرد ووص

درار ومنحها له الرئيس قسم أبوالية م 0229فريلأ 92/02 :بتاريخ جامعة اجلزائرف طر 
  .1عالهم.ر .التوثيق السيد املكتبات و 

منحت له شهادة تقدير من طاقم متوسطة اسبع بدائرة تسابيت مبناسبة الزايرة اليت قام هبا و   
ىل التالميذ بتاريخ إستقبال والشروح اليت قدمها ة اإلفاو حب وتقديرا   ا  عرتافإ خلزانتهتالميذ املتوسطة 

تقدمة له مبناسبة انعقاد امللتقى الوالئي ىل الشهادة الشرفية املإابإلضافة  ،م01/29/0292
بداه الوفد الوزاري أتياح الذي ر وبعد اإل ،درارأم بوالية 9111ماي  91/92للمخطوط منذ سنة 

هذا على ظ امنه على اجملهودات اليت بذهلا يف احلف ثر تفقد اخلزانة فقدمت له هذه الشهادة عرفاان  إ
 .2من الضياعمة ومحايته الكنز التارخيي واحلضاري لهأ

واملؤرخني  ساتذة والباحثنيفزارها عدد من الطالب واأل ،كثر  زوار هذه اخلزانةن ال  أ كما          
مارات العربية املتحدة املغرب وحىت اإلقطار الوطن وحىت من خارجه مثل مصر وتونس و أمن مجيع 

ح ما كانت تعاين منه من صالإرميم خمطوطات اخلزانة وتعقيمها و يف ت متخصصا   رسلت فريقا  أاليت 
 .3ضرارأ

 .خزانة بين اتمر: اثمناً 

ه من فكرة 9012محد تيمي بتاريخ ألية بقصر بين اتمر ببلدية أوالد أتسست اخلزانة البلبا 
الذي جلب العديد من  ،وجتسيد صاحبها ومؤسسها عبد الكرمي بن دمحم بن عبد امللك البلبايل

معه جمموعة من  خذا  آ ،قصر بين اتمر ن قصر ملوكة قاصدا  بعد رحيله م ةالعناوين والنسخ اجلديد
 مائتان وتسعون الإيف خزانته  خمطوط ومل يبقى منها حاليا   مخس مائةانهزت حوايل  املخطوطات

 .خرىأليف اخلزائن اأثر مل جند هلا  لوفرة خمطوطاهتا اليتتيمي غىن خزائن املنطقة أفهي من  خمطوطا  

 
                                                           

 .91:00:، على الساعة91/22/0291:يوم ،وية مبركز اخلزانةمقابلة شف املشرف على خزانة كوسام، :طيبشاري   1
 .، اجلزائردرارأ ،مجيع شهاداته حمفوظة خبزانة كوسام  2
  .91/22/0291يوم :نفس مقابلة معه وية مبركز اخلزانةمقابلة شف املشرف على خزانة بين اتمر، :دمحم مبدويبأ  3
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 :ثروة اخلزانة-(9

فهي تضم جمموعة من الكتب املخطوطة  من املخطوطات اخلزانة بين اتمر بثروة كبرية رزخت 
وهي  -كما ذكران سابقا  - خمطوطا   مائتان وتسعوناليت هتتم بتاريخ املنطقة وتراثها واليت بلغت 

 :حمفوظة يف خزائن زجاجية حديثة الصنع وسنقوم ابختيار جمموعة منها

وهذا  ،كلها عبارة عن نوازل ورقةسبع مائة وتسعة وسبعون ى الذي حيتوي عل :ةنيغخمطوط ال-
  .1ظ بطريقة جديدة ومعروض للزائرين يف غالف جيدا  و املخطوط حمف

 .عبد القادر التنالين شراف لصاحبهايف ذكر ما بتوات من العلماء واأل خمطوط الذرة الفاخرة-

 .علي بن احلبيب  احلسنيبب الدين والدنيا ألادآية يف اصمخمطوط التحفة الع-

 .تفسري القرآن الكرمي للبغوي-

 .البكري بن عبد الرمحان التنالين قصيدة الشيخ سيدي-

 .دقصائد الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل احلفي-

 .رفوق يف املنطقة ،اجملهول املؤلفشرح امل-

 

الك خزانة بين اتمر يف عهد الشيخ القاضي سيدي عبد الكرمي بن دمحم بن عبد امل -(0
 : يلالبلبا

الشيخ سيدي  جمع ف ،بل تسافر للغاية وتستقر هباواإل ،بلإن العلم غاية والكتب أقيل        
ابلشراء والكتابة خبطه وخبط أخيه السيد احلاج  شىت،كثرية يف فنون   كتبا  عبد الكرمي بن دمحم البلبايل  

غنية  ن هذه اخلزانة كانتأرسام والتقايد اليت وجدانها بعض األما جاء يف وحسب  ،العريب
عارة والضياع بسب اإلرضت بعد وفاته للتلف سف الشديد تع  ال أنه ومع األإنفيسة ال  ابلعناوين 

 .مهالاإلو 
                                                           

 .   101، ص 99: رقم لحقأنظر املرغم قدمه  ا  وحالته جديدة جد 1



 .الزوااي واخلزائن العلمية البلبالية                                            :الفصل السادس
 

  
 111صفحة 

 
  

 :اوضعية اخلزانة حاليً -(3

عبد الكرمي بن دمحم بن دمحم بن -و املشرف عليها حاليا أمن صاحب اخلزانة  انحسب ما ورد      
 مهالملا سبق ذكره من اإل ملتوسطة نظرا  ازائن زانة حسب املالحظ من اخلاخلن أ -محد مبدويبأحاج 

مع والتفريط الذي حلقها بعد موت صاحبها لكننا حارصون اليوم على حفظ ما هو موجود 
 1.ملا ضاع منها تعويضا   ةب جديدتالتدعيم بك

طات مبنطقة توات فهي بقصر بين اتمر كجل اخلزائن املخطو هذه اخلزانة البلبالية واقع           
ن كان أفبعد ، مهالواإلضياع لل هاتعرضنتيجة هميش والنسيان واحلجز يف الرفوف تعاين من الت

مائتان  حوايلخمطوط ف مائتان وتسعونن صبح عددها اآلأخمطوط  مخس مائةعددها يتجاوز 
خالت الكثرية لعوامل طبيعية وبشرية رغم التدونتيجة لمهال اإلخمطوط كلها ضاعت نتيجة  وعشرة

خرجت من أيه و ىل مكان حفظت فإدخلت أيها بعد وفاة شيخها وبعد اليقظة اليت وقعت عل
 .2ىل النورإظلمة الصناديق 

ول فيها دار القراءة على يد اجلد األهذه اخلزانة يف القصبة العتيقة اليت بنيت  أتسست        
ىل إ ملدة من الزمن  وظلت هناك"  البلبايلسيدي عبد الكرميالشيخ "لهأسرة البلبالية بقصر بين اتمر

ىل الطابع احلديث الن املكان إمن طابعها القدمي نوعية شهدت نقلة حيث خرية غاية السنوات األ
ن انتقلت زاوية دار القراءة جبانب املسجد أعد بف ،لضيقه وقدم بنائه هلا نظرا   ول مل يكن مناسبا  األ

تساع هبا خزانتني كبريتني يف غرفة متوسطة اإل ثديناها احلمب ىلإالعتيق انتقلت معها اخلزانة 
الكتب  وكل رفف عرضت فيه ،رفوف احلديدية تقريبا   تسعةمن تني مشكل تنيعصري تني زجاجي

ىل وجود رفوف جبانب اخلزانة الكبرية وضعت فيها بعض امللفات إاملخطوطة ابرزة ابإلضافة 
لوضعها القدمي  رمسية نظرا  زايرات  ي  أمل تشهد  اهنأ الإاخلاصة برتاث املنطقة  والكتب املطبوعة

 .3 ال مؤخرا  إلذلك  ومناسبا   الذي مل يكن مساعدا  
                                                           

 .91/22/0291يوم ،بدار القراءة وية مبركز اخلزانةمقابلة شف املشرف على خزانة بين اتمر، :بدويبإدمحم م  1
خزانة بين  ،21/21/0220درار يومأحباث التارخيية بوالية مجعية الدراسات واأل: الندوة الثانية حول خزانة املخطوطات 2

 .على اخلزانة دمحم بن عبد الكرمي املشرف درار،أاتمر 
، على 91/22/0291يوم ،بدار القراءة وية مبركز اخلزانةمقابلة شفنفس  بين اتمر، املشرف على خزانة : مبدويبأدمحم  3

 .90:91:الساعة
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 :رؤية مستقبلية ألصحاب اخلزانة -(1

ها عادة ترميمإو  فيها متام النقائص املوجودةإال مينع من ن هذا أال إرغم البناء اجلديد للخزانة        
لة آىل دعم من أجل توفري إن اخلزانة الزالت حمتاجة أكما ،تهافضل من سابقألتصبح بصورة 

يف بطاقة ذاكرة ليسهل  وأ قراص مضغوطةألتصوير كل خمطوطاهتا وحفظها يف  التصوير احلديثة 
ودراستها وهبذا ميكنهم جتنب وحتقيقها عادة طبعها مما يسهل على الباحثني تصنيفها إختزينها و 

ن يقدم صاحب اخلزانة أفيكفي  ،قتدائهم مبخطوط معنيإأثناء  حثنيحراج الذي يسببه البااإل
كما ينقص اخلزانة بعض  ،جر بني الطرفنيتعم الفائدة واأل نسخة من املخطوط املطلوب وبذلك

فالبد من  تفتقد فهرسة خمطوطاهتا ن اخلزانةأ، كما لة طابعةأزات من طاوالت وكراسي و التجهي
 .ذلك مستقبال  جرد مفهرسة 

 :املشرفني الذين تداولوا على اخلزانة بين اتمرأهم -(1

لك لشيخ عبد الكرمي بن دمحم بن دمحم بن عبد املا ول واملشرف عليها سابقا  أوال املؤسس األ      
عبد الكرمي بن دمحم بن شراف عليها بعده الشيخ مث توىل اإل، ه9071-ه9012البلبايل من سنة 

 الذي اسرتجع  فيد الشيخ واملسمى ابمسه،وهو ح (ه9171-9192)عبد الكرمي من سنة 
عتبار اليها ينسخ وشراء كتب خمطوطة عادة اإلإهنا وهناك من اخلزانة و املخطوطة املستعارة الكتب 
وحفظها وصيانتها القارئ من شراف عليها يتوىل اإل خر عمره جعلها وقفا  آويف ؛  ومطبوعة

يف مطلع يناير  ان سيدي دمحم عبد امللك املتو ىرو يب مأكرب ها بعده لولده األتوكل رعايأ هحفاداأل
سسها  أعاد فتح املدرسة املباركة اليت أ والذياملعروف جبمع الصاحلني بين اتمر م وقربه 9170

 . يب نعامةأ دوالأهدية قرب املسجد العتيق واليت كانت مبثابة " بدار القراءة"كذلك جده واملسماة 

 واملعروف الشيخ دمحم فتحا بن دمحم ىلإ شراف عليها حاليا  اإلنتقل إخري وبعد وفاة هذا األ      
 من الكتب دويب الذي مجع شتاهتا بعد ما ضاع منها الكثريب مدمحمأابلشيخ سيدي احلاج 

د من التقارير اخلطية عادة نسخ العديإفعمل هذا الشيخ على أتليف و  ،مهالاملخطوطة بسب اإل
 :وطاهتا يف كتب ومؤلفات نذكر منهاخمط مجع العديد منكما ن تضيع  أاليت كادت 
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فعمل على ( ه9172-ه 9011)بد الكرمي البلبايل ضاءة من حياة الشيخ عإ)القنديل العايل -
ئ والتاريخ هلذه الشخصية مجع وترتيب وتعليق على ما جاء فيه من معلومات قصد توضيح للقار 

 .املعطاة

شعار  النيب املختار فعمل على مجع األدح سيداننصاري يف مشواق البلبايل األأزهار من ئح األروا-
العجمية  وعت فبعضها كانت خالية من احلروفللنيب ملسو هيلع هللا ىلص وقد تن   اليت نظمها البلباليون مدحا  

 .وبعضها ابحلروف العجمية

عبد العزيز سيدي عمر املهداوي بريز الشيخ احلاج دمحم العربة النرية من حياة الذهب األ -
حيث ترجم فيه لشيخه الشيخ احلاج دمحم  ،(م0221-م9101()ه9101-ه9110)ويماأل

 .دبيةملهداوي وأبرز حياته العلمية واألعبد العزيز سيد عمر ا

 عبد ويس بن عامر القرين دمحم بن دمحمأبار خري التابعني وراس الصاحلني خأاملصباح البياين من -
 .الكرمي البلبايل امليدويب

و تذبل بتقاريظ وتثمينات من طرف أن هذه املؤلفات كانت تصدر أىل إشارة وجتدر اإل 
نذكر منهم على سبيل املثال ، و ابملنطقةجتماعية الكبرية ساتذة هلم مكانتهم اإلأعالم وشيوخ و أ

محد عاليل أوالشيخ سيدي دمحم بن سيدي موالي الشيخ موالي التوهامي غيتاوي  :رللحص
لنرية ة اذا جهود العلمية للشيخ حول مؤلفه النبو اوت الذين مثناملعروف مبوالي احلاج وشيخ اتسف

-ه9110)موي اج دمحم عبد العزيز املهداوي األبريز الشيخ احلمن حياة الذهب األ
 (.م0221-م9101()ه9101

للكتاب املصباح البياين من  اب الصايف جعفري الذي قدم تقدميا  أمحد أستاذ والربوفيسور واأل 
 .ويس بن عامر القرينأرأس الصاحلني خبار التابعني و أ

ي سيدي عمر جنل الشيخ سيدالقادر احلاج عبد الشيخ لشيخ موالي احلاج و ل يظوتقر  
ح سيدان نصار يف مد األ شواق البلبالنيأن زهار ماألو روائح  :احلاج عبد العزيز عمر حول كتاب

 .النيب املختار
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 مام مسجد الشيخ عبدإبراهيم إن خني موالي احلاج واحلاج سامل بللشي ذا تقريظنيوك 
ضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكرمي إالقنديل العايل  :درار حول كتابأالقادر اجليالين 

  . ه9172/ه9011البلبايل 

 .والقائمني عليها حالياً  برينكان اخلزانة البلبالية مبركز: اتسعاً 

و السيد مأمون البلبايل اجلد الثاين هذه اخلزانة على يد أحد علماء األسرة أال وه تأتسس       
حيث عمل هذا األخري ، التاسع عشر ميالدي الثالث عشر هجري للعائلة البلبالية خالل القرن

على مجع املخطوطات هذه اخلزانة عن طريق التأليف والشراء واهلدااي والنسخ بيده أو بيد غريه، 
 سيدي دمحم الطاهر ولد سيدي مأمونونسخت معظم خمطوطاهتا منذ ثالثة قرون على يد الناسخ 

األمر املعروف واملسلم به أن ملكية هذه املخطوطات كانت مشرتكة بني مجيع أعيان ، و 1البلبايل
يف عددها مائة خمطوط  قاألسرة الذين عملوا على إثرائها ابلعديد من املخطوطات القدمية اليت يفو 

ابإلضافة إىل كتب يف الشمائل ، يةبية ولغو خمتلف جماالت املعرفة اإلنسانية من كتب فقهية وأد
 .   لفلك والتاريخ ومنظومات والنوازلوالسري والقراءات وا

مبثابة اإلرث الثقايف والعلمي  خريةهذه األ اخلزانة البلبالية ظلت هذه بعد وفاة مؤسس       
بوفرة خمطوطاهتا  ت هذه اخلزانةعرفو بالني لهأبناء مث األحفاد، لتركة األجداد الب الذي والفكري
واليت قلما جند هلا وجود يف غريها من اخلزائن التواتية األخرى لكن كل هذا ما كان  وتنوعها

، وزادها اإلنسان أمام خصوصيات املنطقة بكثرة رماهلا وزوابعها وفرطا حرارهتا صيفا   ليمكث طويال  
اخلزانة يف سنوات بصمته السلبية بقصد أو بغري قصد من إمهال وتفريط حيث تعرضت هذه 

إىل عملية احلرق ويرجع السبب يف ذلك إىل جهل املتسبب يف احلريق  م0229يف  األخرية حتديدا  
، ووسط هذه األجواء واتريخ املنطقة رث األجدادإبعن ما حتتويه تلك الصناديق اخلشبية احململة 

، وبعد هذه احلريقاثة وجندة ما تبقى من ذلك ستغاألسرة إلهذه الكارثية تدخل بعض أعيان 
هتمام إومعها عرفت املنطقة حركة وعي و  احلادثة بدأت تتشكل أول خيوط العناية هبذا اإلرث

ها عن حجم املسؤولية امللقاة على عاتق أعيان األسرة، فتم نقل ما تبقى من لأنبأت يف جمم

                                                           
 .الذي عرف بعزوفه عن الزواج حيث مل يتزوج طوال حياته 1



 .الزوااي واخلزائن العلمية البلبالية                                            :الفصل السادس
 

  
 111صفحة 

 
  

ايل على وهو املشرف احل 1خمطوطات ووضعت يف خزانة جديدة يف بيت السيد الطييب البلبايل
ن آبتدائي درس القر إنة الثانية كان له مستوى السنبريصر قم ب9121مارس 1اخلزانة من مواليد 

، ختم وحفظ محدأمحد املعروف ابلكالب أوهاب  الكرمي ابملسجد العتيق برييكان على يد شيخه
 . 2محد بن دمحم بن حسان عراين الرأس أوساعده يف مجعها وترتيبها السيد ن الكرمي، آالقر 

كتب هبا الصت هلذه اخلزانة غرفة أبعلى املنزل وهي غرفة متوسطة احلجم ووضعت خص  
رفوف ممتلئة ابلكتب  مخسةتوي اخلزانة الكبرية على حوايل يف خزانتني حديديتني حت ةاملخطوط

صففت بطريقة أفقية، أما اخلزانة األخرى فقد خصصت لبعض املخطوطات الغري مرتبة املخطوطة 
إضافة إىل صندوق خشيب به بعض املخطوطات متناثرة األوراق اليت حتتاج إىل اجلمع  وغري مصنفة

  .3والتنسيق والرتتيب

 :أهم املخطوطات املوجودة ابخلزانة-(أ

، ألهنم  اعتربوا أن الفقه من انة الحظت أن جل خمطوطاهتا فقهيةبعد فهرسة هذه اخلز 
ا ما هو مبتور البداية والنهاية مما جيعل التعرف غلبها خمتلط ومنهأشرف العلوم وأفضلها، إال أن أ

  :خمطوطاهتا؛ ومن أهم  يف غاية املشقة والصعوبة عليها أمرا  

 : الفقهية خمطوطاهتا -(9

 .لبايلكتاب إرشاد املنتسب إىل فهم معونة املكتسب لسيد املأمون الفقيه سيدي مبارك الب -
  .رمحه هللامحد بن عمر بن دمحم أونسخه دمحم عبد الكرمي بن 

  .يب املالكييب عبد هللا األشرح صحيح مسلم اجلزء األول أل -
  .محد بن دمحم الدردينألغياسي خليل ونسخه شرح منت خليل ل -
 .كتاب يف الفقه حملمد بن عبد السالم بن محرون البنياين املالكي املغريب الفاسي -

                                                           
 .بناءأمتزوج وله ثالثة  املشرف واملسؤول احلايل على اخلزانة 1
 .يت، ومؤلف كتاب الشجرة املرجانيةنطقة تسابهو إمام مسجد مب: بن حسان 2
، على الساعة 0291بريل أ 01يوم : مقابلة شفوية مبركز خزانة برينكانإبنة أخ املسؤول عن اخلزانة  :حياة  بلبايل 3

97:91 . 
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موالان الشيخ حمى الدين مفتاح الفالح يف ذكر الكرمي الفتاح للشيخ سليمان بن سيدان و  -
 . الذاكر

 : نآاملخطوطات يف تفسري القر -(0

 . جواهر احلسان يف تفسري القران لعبد الرمحان الثعاليب ونسخه على العياضي -
 .صفحة912املؤلف والناسخ به حوايل ن الكرمي جمهول آشرح القر  -
 .رمي نسخة عبد العزيز بن عبد هللان الكآتفسري القر  -

 : قصصخمطوطات يف ال-(3

 .بد هللا بن دمحم بن عبد بن الشيخعلي بن سعيد بن ع :قصة سيدان يوسف عليه السالم ل -
 .دمحم بن عز الدين التنالين: اء لقصص األنبي -

 :  خمطوطات يف الرحالت-(1

دمحم بن عبد العزيز ونسخه  محدأ: محد بن عبد العزيز اهلاليل لأجزء من رحلة اإلمام سيدي  -
 . الرمحان بن عبد الرمحان البلبايلاملهدي بن دمحم عبد 

 .قطعة من رحلة اإلمام اهلاليل ملؤلفها اإلمام اهلاليل -

 : خمطوطات األدبية واللغوية-(1

 .دمحم بن يوسف السنوسي: الكالم ل كتاب يف علم -
دمحم بن مبارك : خضري نظم معاين احلروف البن أب املزمري وفوائد أخري لنظم السلم لهأ -

،كما توجد به ترمجة يب عبد هللا سيدي دمحم بن سيدي عبد الرمحان بن عمرالبلبايل ونسخه أ
 .لبعض العلماء

 . جرومأابن : جرومية لن كتاب األجزء م -
 .يب القاسم التيجاينأيب القاسم بن دمحم بن أالنفوس للشيخ عبد هللا دمحم بن  حتفة العروس ومتعة -

 : خمطوطات يف القضاء-(3
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محد دمحم بن عمر أمون بن سيدي مبارك ونسخه على بن دمحم املاسيدي : احملكم يف احلكم ل -
 .الثلوين

 .لى احلكم القضائية جمهولة املؤلفشرح ع -
 .جمهولة املؤلف شرح منظومة يف القضاء -

 : خمطوطات يف سري وتراجم-(2

العريب بن دمحم بن قاسم : محد بن دمحم املقري ونسخ على يدأفتح املتعال يف مدح النعال لالمام  -
 .الزجالين

 .دمحم بوزاين: لرتميذي ونسخها: ليفكتاب مشائل املصطفى للرتميذي أت -

 : خمطوطات يف النحو-(2

لى بن صاحل املكودي ونسخ بو زيد عبد الرمحان بن عأالنحوي : تاب يف النحو للمكودي لك -
 .يب بكرأمحد مب دمحم بن أعلى يد 

 . ولة املؤلفمنظومة يف النحو وهي مبتورة البداية والنهاية وجمه -

 : بينها ومن متليك هلا خمطوطات عدة ابخلزانة يوجد كما

نسخ على يد سيدي دمحم بن عبد الكرمي بن " إرشاد املنتسب إىل فهم معونة املكتسب"كتاب  -
من  91ت امحد بن دمحم بن دمحم بن عمر بن دمحم بن عمر رمحه هللا وانتهي من نسخه يوم السب

  .و من أمالك سيدي مأمونوه هجرية9012الربيع الثاين 
 بن لإلمام املقري وقام بنسخه دمحم املدعو العريب بن دمحم" الفتح املتعال يف مدح النعال"خمطوط  -

 إال أن هذا املخطوط ، وهو من أمالك سيدي مبارك البلبايلهجرية9212قاسم الزجايل سنة 
 . حالته سيئة

ه الزرقاين ونسخه احملسن بن سيدي دمحم ألف" شرح الزرقاين على موطأ مالك رمحه هللا"خمطوط  -
صفحة وله متليك لسيد عبد الرمحان بن سيدي دمحم بن سيدي  012الزقود به حوايل 

 .حملمد املأمون بن دمحم البلبايل عبدالرمحان بن عمر التنالين وله متليك أخر

 : يت ِبا تعليقات العلماء من بينهاأما عن املخطوطات ال
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يف شرح األلفية للشيخ واإلمام أبو عبد هللا ابن مالك ألفه سنة  خمطوط البهجة املرضية -
وات مثل الشيخ صفحة وتوجد به بعض تعليقات العلماء ت 011هجرية به حوايل 9107

محد أسيدي احلاج عبد هللا التنالين والشيخ سيدي أدمحم بن سيدي  الشيخسيدي عمر األكرب و 
 .احلبيب رمحهم هللا

مثان اليت تفوق متيزت عن غريها حبجمها الكبري و  املخطوطات اليت كما يوجد ابخلزانة بعض -
 : صفحة مثل  مائة 
خمطوط مسائل فقهية الذي متيز حبجمه الكبري يف مقياسه ويف عدد صفحاته واليت تصل إىل  -

اية وهذا ما النهالبداية و  لكنه مبتورسطرا،  سبعة وثالثونومعدل سطوره  صفحة تقريبا   9212
صاحب الكتاب العديد من وقد عاجل  ،مستحيال   و انسخه أمرا  أمؤلفه  جعل تعرف على

 .املسائل الفقهية إن مل تكن كلها
صفحة وعدد سطوره  112حاته إىل خمطوط شرح خمتصر خليل والذي تصل عدد صف -

 .تب ابللونني األسود واألمحر وبه زخرفة يف بعض صفحاتهوك   سطرا  07
ن الكرمي وتصل عدد آالذي ورد فيه تفسري سور القر " يلمعامل التنز "ابإلضافة إىل كتاب  -

صفحة ويتميز حبجمه الكبري، وحالته جيدة وكتب ابللون األسود والعناوين  119صفحاته إىل 
 . ابألمحر إال أن مؤلفه جمهول

 : اخلاصة خبزانة البلبالني برينكاناملشاكل -(ب

ي صعوبة مجع خمطوطاهتا اليت تفرقت بني من بني املشاكل اليت يعاين منها أصحاب اخلزانة ه      
، وتستقبل فيه ضيوفها مسه اخلاصإص هلا له بسبب عدم توفر مكان خمص  أفراد األسرة البلبالية 

،  وطاهتا بطريقة عصرية من جهة أخريوزائريها من جهة وكذا عدم توفر خزائن زجاجية لعرض خمط
سرده عن واقع اخلزانة وتقدمي يد  مت ينة ماجل معاألتفاتة  اجلهات املعنية من إكما أهنا تنتظر 

العون هلم لبنائها وجتهيزها، وخاصة أن مجيع تكاليف البناء من أمواهلم اخلاصة دون تدخل اجلهات 
 .1املعنية

 
                                                           

  .02:22، 0291ماي  21 يوم :مبكان وجود اخلزانة مقابلة شفويةبنة املسؤول على اخلزانة بلبايل إ: بلبايل مليكة  1
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 :رؤية مستقبلية ألصحاب اخلزانة-(ج

 وهو نفسه املكان الذي كان خمصصا   ايسعى أصحاب اخلزانة إىل أتسيس بناء خاص هب
حتت اهو اليوم يشهد بوضعيته اجلديدة ادهم فيما قبل لتعليم وإلقاء الدروس التعليمية هعند أجد

يد ختري السأ  رث الذي خلفه األجداد، وقد إعلى كخزانة جديدة للحفاظ " دار الزاوية"سم إ
تتوفر فيها  ةكما يسعى أصحاب اخلزانة إىل جلب خزائن عصري  ،بلبايل عبد هللا كرئيس للجنة

ية والعرض املتحفي بعد تصنيفها وفهرستها بطريقة حديثة ليستفيد منها كل مهتم ظروف احلما
ابلتحقيق والبحث العلمي، وكذا توفري آلة التصوير سكانري لتصوير كل املخطوطات وحفظها يف 

وهبذا العمل   أقراص مضغوطة ليسهل ختزينها وإعادة طبعها مما يسهل تصنيفها وحتقيقها ودراستها،
 ستعارهتم ملخطوط ما، فيكفي أن يقدم املالكإيسببه بعض الباحثني أثناء حراج الذي يتجنبون اإل

 .1جر بني الطرفنيلتعم الفائدة واأل"  pdf"نسخة من املخطوط يف شكل 

 :2خمطوط الغنية البلبالية: عاشراً 

 :وصفه وتسميته-(9

ن الشيخ دمحم عبد أملخطوط يف مقدمته عند كالمه عن امحد احلبيب البلبايل أأشار الشيخ         
مث مساه غنية املقتصد السائل فيما وقع يف توات من قضااي :"العزيز البلبايل هو من مساه بقوله

ل طلقت على املخطوط تسميات خمتصرة مثأن العديد من املصادر التارخيية أغري  3"ومسائل
مسائل الغنية "خر مساه بوالبعض األ ،4"نوازل غنية الشورى"ب خمطوط جوهر املعاين الذي مساه 

وكذا يف بعض املراجع مثل كتاب قطف الزهرات وردت تسميته ب نوازل غنية " و نوازل الغنيةأ
 .وغريها" الغنية البلبالية"ميته تس يضا  أو  5الشورى

                                                           
، الساعة 0291ماي  22يوم : برينكان مبكان وجود خزانة هامقابلة معبنة أخ املسؤول عن اخلزانة، إ :بلبايل ةيز و ف  1

90:91  . 
ملوكة وكوسام وبين اتمر ماعدا )هم املخطوطات التواتية وهو متواجد بثالث خزائن بلبالية أيعد خمطوط الغنية البلبالية من  2

 (خزانة برينكان
  .1، املخطوط نفسه، الورقة الغنية البلبالية البلبايل،  3
 .92، الورقة السابقجوهر املعاين، املخطوط ، دمحم بن عبد الكرمي  4
 .22، صالسابقع قطف الزهرات، املرجدمحم عبد العزيز سيدي عمر،   5
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ما أ ،الورقة األخرية للفهرسة املخطوط وخصصت ورقة 771حيتوي خمطوط الغنية على        
وي سطرا  مع وجود بعض الورقات اليت حتتثالثني أربعة وعشربن و وحت بني فرتاعدد أسطر الغنية 

كتبت خبط مغريب أما عن حالة املخطوط فهي جيدة  ،على سطر واحد وبعضها نصف صفحة
ما عن أ، سودمحر واألالناسخ هبا اللون األستخدم ا، و رقام هباأامل معها رغم عدم وجود يسهل التع

املخطوطات ، فوضع بعلبة كرتون عكس ظ بطريقة جيدةظ املخطوط فهو حمفو حف ةطريق
 .1خرىاأل

  :تعريفه-(0

عند توليه  نية البلبالية للشيخ دمحم بن عبد الرمحان البلبايلغتعود فكرة أتليف املخطوط ال       
على مجع سجالت ديوان الشورى للقاضي عبد احلق بن خري ألهذا اعمل ف ،ملنصب القضاء بتوات

 ولصاحب الفكرة واجلامع األ كامه فهوحأومشاوراته و  ي مجع مباحثهرمي الذعبد الك
جوبة أليه فتاوى و إعبد العزيز بكل حزم وعزم فأضاف  بنهااملنية واصل  وافتهوبعد ما  ،2للمخطوط

 .حتقيق يف جممل مسائله ومناقشتها خرى كما عمل علىأ

فكانت أمجل  ،نية الشورىغل الجد وأجاد مجع نواز "ويف ذلك يقول صاحب جوهر املعاين         
 .3."..يسبق لذلك سابق ومل يلحق الحق ما ألف يف أرض الصحراء مل 

ىل إنية غينسب عمل املخطوط البيب البلبايل يف مقدمته للمخطوط محد احلأوذهب الشيخ         
الطاقة ومل يزال يف مجع ذلك بقدر :"بنه الشيخ عبد العزيز بقولهإن عبد الرمحان و الشيخ دمحم ب

ك ومات رمحه هللا ، حىت عجز الوالد عن مباشرة ذلونزول احلوادث منها يف أي مكان ،والوجدان

                                                           
 .مر خزانة الشيخ سيدي عبد الكرميمعاينة للمخطوط الغنية البلبالية بقصر بين ات  1
ن متوىل قضاء اجلماعة بعده هو الشيخ سيدي احلاج دمحم إ" :وهذا ما أكده دمحم عبد الكرمي يف خمطوطه جوهر املعاين بقوله  2

 ".حكامهأعلى مجع مباحث مشاوراته و  عملبن عبد الرمحان طالب بعده على ديوانه و 
 .02، الورقة السابق، خمطوط جوهر املعاين ،دمحم عبد الكرمي:نظر أ

 .02الورقة  ،نفسه  3
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دام هللا عزمها دنيا أ ،خرىأويؤخر  يقدم رجال   ،تغال بذلكوبقي ولده مش ،ونفعنا بربكاته
 .1..".خرةآو 

ول بد الرمحان اجلامع األلشيخ دمحم عىل اإينة البلبالية تنتسب غال خمطوط نأن أنكد أميكننا       
وابعتباره وهو الذي مساها فهو املؤلف ثاين واحملقق ملسائلها وفتاواها وابنه دمحم عبد العزيز اجلامع ال

 ،2شرف على ترتيبها وتبويبهاأالذي  البلبايل محد احلبيبأقيقي هلا مث بعدها تدخل الشيخ  احل
نية املقتصد السائل فيما وقع يف توات غ"خطوط من هذه الدالئل كلها يثبت لنا عنوان امل انطالقا  

محد أوابنه عبد العزيز ترتيب وتبويب  دمحم بن عبد الرمحان البلبايل: نمن القضااي واملسائل للمؤلفا
 .احلبيب البلبايل

 :وورد ترتيبها على هذا الشكل

 ."ترمجة للمؤلفان"مقدمة -9

  .عتقاد ونبذ طريق احلكاايتجامع يف القول واإل-0

  .مسائل الطهارة والصالة وسائل العبادات-1

 .الزكاة والصيام -1

  .ميان ابهلل والطالق وغريه من النذوراإل-2

 .النكاح وتوابعه-2

  .يالء ،املفقود، العدة والنفقات واحلضانةالطالق اخللع ،اإل-7

  .وفساد الوعي قالة واحلوالةالبلوغ وما شكلها من اإل-1

 .ضالقر -99 ، يج التول-92،  بيع الفضويل-1

                                                           
 . 1الورقة  ،البلبالية نيةغخمطوط ال، بلبايلال  1
ىل هذا اجملموع مقدمة ترجم فيها للمؤلفات الشيخ عبد إوأضاف  بواب خمتصر خليل،أحيث عمل على ترتيبها على   2
 .رمحان وابنه عبد العزيز البلبايلال
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  .الصلح-91الرهن ،  -91السلم ، -90

  .املداين واحلجر -92لتزام ،  الضمان واإل-92

  .الضرر-91،   مسائل الشركة-91املدارة،  -97

  .الوكالة-09، عة والعارية واالرفاق والبضائعالودي-02

 .ستحقاقاإل-01،  اءالغضب وسائر العد-01، ءرااالقرار واالب-00

،  ارية وماضاههكجارة واألاإل-01املسافة واملزارعة -01،نآالقر -07القسمة،-02ة،الشفع-02
 .راببهأرض وما جهل املوت األ-19 ،الةاجلع-12

ميان واإل الدعاوى-11 ،لقضاء والشهاداتا-11،  مسائل احلبس وسائر العطااي-10
   .احلرابة والدماء وما شاهبها والردة والسرقة والزان-12،واحليازات

 .املواريث والفرائض-11 ،دعياء والوصاايمسائل األ-17العتق،-12

 .1نيةغفهرسة ال-11

 :ن مصادر املخطوط فهي متنوعة منهاما عأ 

  .ن الكرميآالقر 

  .حاديث النبويةاأل

 :والنوازل والفتاوى الواضحة ومنهاىل بعض الكتب الفقهية إابإلضافة 

 :التفسري-

ندلسي لعبد احلق بن عطية األ ،زلوجيز يف تفسري الكتاب العزير اتفسري بن عطية املرسوم ابحملر -9
 .ه(210)

 .وقد نقل منه يف ابب اجلامع( ه722ت)لعمر بن علي الدمشقي  ،الباب يف علوم الكتاب-0
                                                           

 .النسخة املعتمدة هي نسخة املطارفة  1
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 :العقيدة-

وقد كان هذا الكتاب ( ه112)دمحم بن يوسف السنوسي  ،هم الرباهني يف علم الكالمأشرح -9
 .اجلامع خر مسائل اببآعقدية يف  حمل استشهاد على مسألة

 :مهاتاأل-

 (.ه012ت )املدونة لهأمام عبد السالم بن سعيد الشهري بسحنون -9

 (.ه011ت)ندلسي حة لعبد امللك بن حبيب السلمى األالوض-0

 .ه 22ت  العتييب محد بن عبد العزيز القرطيب املشهور أحملمد بن  ،و املستخرجةأالعتبة -1

        .1(ه001ت)سكندراين بن الواز براهيم اإلإبن دمحم  :املوازنة-1

  :النحو

 (.ه270ت )جلمال الدين بن مالك االندلسي احلياين  ،ألفية ابن مالك يف النحو-9

 (.ه122ت )مشوين الشافعي األ ،لعلي بن دمحم ،لفيةشرح االستموين على األ-0

  :املنطق

 .(ه711ت )لسعد الدين التفتازاين  :هتذيب املنطق-9

 .(ه9999)ي املختصر للحسن اليوسي تنفائس الدرر يف شرح مواش-0

 :القواميس واملعاجم اللغوية-

 ( .ه772ت )احلموي الفيومي ألمحد بن دمحم  ،شرح الكبريالصباح املنرب يف غريب امل -9

 .1(ه197ت )ابدي أالقاموس احمليط ،للفريوز -0
                                                           

، (مسائل الطهارة والصالة وسائر العبادات)غنية املقتصد السائل ملا وقع بتوات من قضااي ومسائل  :ساويعبد السالم مو   1
-01 ، ص ص0221/0292دمحم دابغ، قسم الشريعة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة أدرار، : رسالة ماجيستري، إشراف

12. 
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 :املعتمدة يف املخطوطاملتون الفقهية واملختصرات 

 .ه112يد القريواين تيب ز أالرسالة البين  -9

 .ه772خلليل بن اسحاق املالكي ت ،خمتصر خليل-0

 .ه212جلمال الدين بن احلاجب ت ،اجب الفرعي املسمى جبامع االمهاتخمتصر ابن احل -1

 .ه121حملمد بن دمحم بن عرفة الورغي ت ،خمتصر ابن عرفة الفقهي -1

 .ه101حكام ،حملمد بن دمحم بن عاصم العرانطي تواأل حكام يف نكت العقودحتفة األ-2

 .ه 727ترتيب الفروق واختصارها، حملمد بن ابراهيم البقوري ت -2

 ه121محد بن ايب دمحم الفلشاين تاأل ،يب زيدأشرح لرسالة بن  -7

 .ه 111محد زروق الربنسي تأشرح رسالة بن ايب زيد للشيخ  -1

 .ه121يل للحطاب تمواهب اخلليل يف شرح خمتصر خل -1

 .ه9211لعبد الباقي بن يوسف الروقاين ت ،شرح خمتصر خليل -92

 : العديد من النوازل احمللية منها جوبته علىأنية يف غاعتمد خمطوط ال

 . 9922يب زيد بن عبد الرمحان بن ابراهيم اجلنتوري تأل ،نوازل اجلنتوري( 9

 .ه9090نوازل الزجلوي دمحم بن دمحم الزجلوي ت ( 0

 .ه202محد بن رشد القرطيب ت أيب الوليد دمحم بن فتاوى ابن رشد، أل( 1

 .  112 سدى توقطر بن سري احلكام، البن سهل األحكام عالم بنوازل األاأل( 1

ألمحد بن عبد الرمحان الزليطين املعروف جبلولو  ،سائل املختصرة من كتاب الربازيلامل( 2
 .ه111ت

                                                                                                                                                                                
 .11-11ص ص  ،، املرجع السابقنية غطوط القليم توات من خالل خمإقتصادي يف الوضع اإل، هرابش زاحية  1
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 .1911حيىي الونشريس ت ألمحد بن ،املعيار املعرب( 2

 :ينة البلباليةغأمهية خمطوط ال-(3

 ن جيمعأستطاع امهية كبرية حيث أكتست ا هم املخطوطات اليت أنية غميثل املخطوط ال 
نية د ديابعأا املخطوط ذ، فكتسى هت بتواترب قدر ممكن من النوازل والفتاوى الفقهية اليت وقعأك
خبار العلماء أانونية لتضمنه جمموعة من تراجم و رخيية وقبعاد اتأكما له  قتصاديةإجتماعية و إو 

بنه القاضي سيدي إه و 9011بن عبد الرمحان البلبايل مهها الشيخ سيدي احلاج دمحم أو التواتيني 
ه 9011 محد زروق بن صابر البداوي اجلعفريأىل الشيخ إه ابإلضافة 9029يز عبد العز 

ه والشيخ 9921 نوار بن عبد الكرمييب األأيدي والشيخ س ريمب املز أ  والشيخ سيدي دمحم بن 
 .ه والشيخ سيدي عمر بن عبد الرمحان التنالين9911سيدي عبد الكرمي احلاجب 

حداث التارخيية اليت عرفتها توات يف تلك الفرتة من بينها لعديد من األينة لغرخ خمطوط الأو         
الذي قامت به بعض القبائل الرببرية يف   حديث الشيخ دمحم بن عبد الرمحان البلبايل عن اهلجوم

 ،تمائهم بسكان قصر ملوكة وماجورهاحاه على قصر بودة وقصة هروهبم و 91 مطلع القرن
 .2خرىالقبلية األىل بعض النزعات إابإلضافة 

سرية وعن طبيعة تماعية بتوات بداية من احلياة األجحتدث املؤلف عن مظاهر احلياة اإل كما      
ة على بعض اخلطبة والزواج والطالق واخللع والعدة والنفقات واحلضانة ابإلضاف تكوينها من

بدون استئذان زوجها وتباين  قارهبا كثريا  أية مثل الزوجة اليت تردد لزايرة سر النزاعات يف احلياة األ
 . 3ني وتعدد الزوجات وصعوبة العدل وغريهاساجلن

                                                           
ص  ص اجلزائر، ،درارأجامعة  ،نية منودجا  غخمطوط ال ،درار اجلزائرية يف حتقيق املخطوطاتأجهود جامعة حماضرة  :حوتية دمحم 1

01،01 . 
سالمية وخاصة اإلقليم مع بعض علماء البالد كما وضح لنا املخطوط بعض العالقات الواضحة اليت كانت تربط علماء اإل  2

سئلة للمشاورة عامل سلجماسة بنه بعض األإرسل الشيخ دمحم بن عبد الرمحان و أعلماء املغرب االقصى كفاس وسلجماسة ف
 .99 :، الورقةالسابقاملخطوط  ،نية البلباليةغال:نظرأمحد بن عبد العزيز وكان يتلقى منه اجلواب مباشرة، أالشيخ سيدي 

 .90، 99 :الورقةنفسه،   3
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قتصادية السائدة صورة واضحة عن املظاهر اإل يعطينافاملخطوط : قتصاديةمهيته اإلأما عن أ 
راضي والبساتني ىل مشاكل البيوع األإابإلضافة  نظام السقي املعروف ابلفقارة، :مههاأبتوات ومن 

ا بعض املشاكل وحلوهلا اخلاصة ابملوازين واملكاييل املستخدمة يف تلك الفرتة ذراضي البور وكأو 
قالة كلها من اإلا وكل ما يتعلق ابلطابع ابلبيوع وما ش ،قيلاثىل العمالت النقدية واملإة ابإلضاف

 .1البيوعواحلوالة وفساد 

تسى املخطوط ابلطابع العلمي والديين حيث وردت فيه طرق التدريس يف الزوااي إك      
كان يعقدها الشيوخ   لقى يف حلقات التدريس اليتىل ما ي  إتيب القرآنية واملساجد ابإلضافة والكتا

ىل خزائن املخطوطات اليت كانت تعج ابلكتب العلمية اهلامة وخاصة إابإلضافة  ،تظمةبصفة من
 .2منها الكتب الفقهية

 :خامتة الفصل

خلصنا إىل دور املؤسسات التعليمية والزوااي اليت أسسها العلماء البلباليون، واليت شكلت       
هتمام ابلعلوم الشرعية، وأضحت زواايهم الركيزة األوىل يف ترسيخ العلم وحتفيظ القرآن الكرمي واإل

وجهة الطالب من جهات خمتلفة، حارصني على تعليم أبنائهم وإشادهتم مبآثر آابئهم وأسالفهم 
ثري خزائن منطقة ألية من تعد اخلزانة البلباما خلفوه من إجازاة وكتب خمطوطة، و  والعناية بكل

خمطوط " ، كما إن دراسة ود يف اخلزائن األخرىجند هلا وج لوفرة املخطوطات اليت قلما تيمي نظرا  
بصفة خاصة من الدراسات املهمة ملا " ملا وقع يف توات من أخبار ومسائلالغنية املقتصد السائل 

الكثري على وي ت، فهي حتجتماعيةة واإلقتصاديملختلف جوانب احلياة التواتية اإلفيها من اكتشاف 
إىل  كما عرجت،  للمؤرخ موثوقا   ألمر الذي جيعل منه مصدرا  من اإلشارات ألحوال اجملتمع التوايت ا

يف التأليف من خالل أتليفهم ملخطوط الغنية وكذا مجعهم للعديد  عرض إسهامات علماء األسرة
من الكتب املخطوطة عن طريق الشراء أو اهلدااي أو عن طريق النسخ خبط يدهم أو غريهم، فعملوا 

 وجود يف خزائن أخرى شاملة موضوعات سة قل ما جند هلامبخطوطات نفي خزائنهمعلى إثراء 
 .وحساب وفلك وطب وغريها من العلوم األخرى خمتلفة من فقه ولغة وتفسري

                                                           
 . 902نفسه، الورقة   1
  .21، الورقة  نفسه 2



 

 

 : السابعالفصل 
 .مهنة القضاء عند علماء األسرة البلبالية

 
 .قال القضاء إىل األسرة البلباليةظروف انت: املبحث األول

 .رة البلباليةأهم قضاة األس: املبحث الثاين

 .البلباليون القضاةَّناذج من األقضية اليت أفىت فيها ا: املبحث الثالث
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 .مهنة  القضاء عند علماء األسرة البلبالية: الفصل السابع

 .ظروف انتقال القضاء إىل األسرة البلبالية: املبحث األول

 .صطالحي للقضاءالتعريف اللغوي واإل: أوالً 

لك تبعا ملا جاء يف بعض ذو  ،صطالحية للفظ القضاءإاريف لغوية و وردت عدة تع 
 :التعاريف منها

يدة وجاء لفظ له يف اللغة معان عدوقضى  القضاء مشتق من الفعل قضي، :التعريف اللغوي-9
 ،حكم عملهأوكل ما  ،لشئ ومتامهىل انقطاع اإوالقضاء على وجوه مرجعها  ،القضاء مبعىن احلكم

 .1مضى فقد قضيأنقد ،و أو اعلم، و أجب، او و أ داءأدي واأ ،ومت اجنازه

َيا ":اييت مبعىن احلكم ومن قوله تعاىلو  نـْ ِذِه احْلََياَة الدُّ َا تـَْقِضي هََٰ  .2"فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ۖ ِإَّنَّ

َْسَاٍء َأْمَرَها ۚ َوزَيَـّنَّا  فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َْسَاَواٍت يف يـَْوَمنْيِ َوَأْوَحىَٰ يف ُكل ِ ":ومبعىن اخللق ومنه قوله تعاىل
ِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  َيا مبََصابِيَح َوِحْفظًا ۚ ذََٰ نـْ  .3 "السََّماَء الدُّ

ملعاين ال ه اذن كل هأىل إشارة نه جيدر اإلأال إعان كثرية يف صدر القرآن الكرمي وهناك م 
 .دارة وغريهامر واإلختلو من الفصل وحسم األ

ىل دور إختالف ورمبا يعود اإل ،د للقضاءحجياد تعريف واإاختلف الفقهاء يف  :االصطالحيف -0
لى تفقوا عإن علماء املالكية أال إفتاء والقضاء الواقع بني اإلالقضاء ومهامه املختلفة والتشابه 

 .4لزامخبار عن احلكم شرعي على سبيل اإلاأل :تعريف واحد واضح يف قوهلم

       

                                                           
  .92/912 ،، املصدر السابقلسان العرب، ابن منظور 1
 .70ية سورة طه اآل 2
 .90ية سورة فصلت اآل 3
  .02ص ،(د ط)، (د د ن)سعيد دمحم اللحام، :مراجعة ،خبار القضاةأ: دمحم بن خلف بن حيان لوكيع 4
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سالم مستمدة والنظم الشرعية اليت نص عليها اإلعبارة عن جمموعة من القوانني  1القضاءف         
جتهادهم وقيامهم وقد حثنا هللا تعاىل يف  امجاع املسلمني و إوكذا  ،ب هللا وسنة رسوله الكرميمن كتا

َُُْمرُُكْم ِإنَّ اَّللََّ " :تعاىل ه لقول نصاف بني املسلمني اتباعا  اب على احلكم والقضاء ابلعدل واإلكت  
َْدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَلَٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَنْيَ النَّاِس َأن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل ۚ ِإنَّ اَّللََّ نِعِ  مَّا يَِعُظُكم َأن تـُ

يًعا َبِصريًا َ َكاَن ْسَِ   .2"ِبِه ۗ ِإنَّ اَّللَّ

 ":تعاىل لقوله تباعا  إفتاء والقضاء آين يف اإلعتماد على النص القر ى ضرورة اإلكما نص عل        
قًا لِ َما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه ۖ فَاْحُكم نَـُهم مبَا  أَنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  ُمَصدِ  بـَيـْ

ُ ۖ َواَل تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن ا َهاًجا ۚ َوَلْو َشاَء أَنَزَل اَّللَّ حْلَقِ  ۚ ِلُكلٍ  َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
َراِت ۚ ِإىَل اَّللَِّ  ُلوَُكْم يف َما آاَتُكْم ۖ فَاْسَتِبُقوا اخْلَيـْ يًعا  اَّللَُّ جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َولََِٰكن ل ِيَـبـْ َمْرِجُعُكْم مجَِ

يـُنَـبِ ُئُكم مبَا ُكنُتْم ِفيِه    .3"ََتَْتِلُفونَ فـَ

َنا َعلَْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َواأْلَنَف اِبأْلَنِف  :"يضا  أوقوله   وََكتَـبـْ
ن ملَّْ حَيُْكم مبَا َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِ نَّ اِبلسِ نِ  َواجْلُُروَح ِقَصاٌص ۚ َفَمن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة لَُّه ۚ َومَ 

ُ فَُأولََِٰئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ    .4"أَنَزَل اَّللَّ

نه هو سلطة مستقلة عن السلطات أن نعرف القضاء على أا املنطلق ميكننا ذومن ه 
خرى اختصت يف الفصل بني املتخاصمني للحد من النزاعات ومحاية حقوق عامة الناس وفق األ

 .ديث النبويليه النص القرآين واحلما نص ع

 

 

                                                           
خبار إحكام الشرعية فهو األ ذوانئبه يف تنفيأعظم مبعىن السلطان مام األهو نيابة من اإل :نوازلهعرفه عبد الرمحن اجلنتوري يف  1

الورقة  أدرار، اجلزائر،،معونة الغرمي، خزانة بن الوليد ابعبد هللا املخطوط عبد الرمحان اجلنتوري، :نظرأ لزام،احلكم على سبيل اإل
11.  

 .21ية اآل :سورة النساء 2
  .11اآلية:ئدة سورة املا 3
  .12ة اآلي :سورة املائدة 4
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 .للقضاء منها ركانأهناك عدة  :ركان وشروط القضاءأ: اثنياً 

النزاعات والفصل فيها ابلعدل يتم تعيينه للنظر يف اخلصومات و  الذي هو الشخص :القاضي
 :ساسية منهان تتوفر فيه بعض الشروط األأنصاف وجيب واإل

  .راشدا   ن يكون رجال ابلغا  أ_

 .يف العلوم الشرعية فقيها   متمرسا   ،ابلكتاب والسنة عارفا   يكون عاملا  ن أ_ 

  .ن يكون مسلما  أ_ 

 .1املراد أحتقق بداليت ن العدالة هي أل ن يكون عادال  أ_

 .2ن يتمتع بسالمة العقل والسمع والبصر واللسانأكما جيب _

 نه من شروطأدغا أقصر علي ب حكام القضاء خبزانة سليماينأعثران يف خمطوط تعريف و  
 .3فال جيوز والية منصب القضاء للعبيد ن يكون حرا  أتوات بالقضاة 

هناء إو  ،طراف املتخاصمةسم النزاع بني األحكام حلألقاضي من وهو كل مايصدر عن ا :احلكم
 .اخلصومة

 .بقاء املدعي حقه يف قضاء االلزامإلزم به القاضي احملكوم عليه من أوابملختصر هو ما : احملكوم به

 .و مجاعةأويكون شخصا  ي يصدر احلكم ضده،ذوهو الشخص ال: ليهاحملكوم ع

 .4ي يقضي له ابحلق يف النزاعذوهو ال ،و صاحب الدعوةأ وهو الشخص املدعى، :احملكوم له 

 
                                                           

  .، اجلزائردرارأتيمي  ،ااب عبد هللا خبزانة ابن الوليد، عن القضاء، يد خطىقت: بن الوليدا 1
ن جلهم يفى يف أبدليل  القضاة هنم استوفوا مجيع الشروطالقول أب ميكنين ونخوض يف مسرية وتراجم القضاة البلباليأن أوقبل  2
  .من الزمن طويلة   رتة  فب ا املنصذه
  .، اجلزائردرارأ ،غدغا أ خزانة سليماين علي، حكام القضاء،أتعريف  :دغاغيدمحم الصايف دمحم الربكة األ 3
، مقال ليوم دراسي ديوان املظامل ودوره يف حتقيق العدالة الشاملة يف اجملتمع سالممهية القضاء يف اإلأ: بو هوبيدأعاطف  دمحم  4
 .22ص  ،م09/90/0221يوم  ،، فلسطنيزةغ ،سالميةاجلامعة اإل، كلية الشريعة والقانون  ي تنظمهذال
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  .تواتاء باهلياكل القض :اثلثاً 

هل أ متثل اليتوهي مجاعة خمتصة تقوم بتعيني القضاة بعد املشاورة عليه وتتفق اجلماعة  
حرتام والوقار من طرف ه اجلماعة ابإلذمور، وحتظى هط يتولون شؤون البالد يف مجيع األل والرباحل

يف جل اجملتمعات الرببرية  ي كان سائدا  ذه اجلماعة الطابع القبلي الذالعامة وكانت نواة ه
 .1للمنطقة

مى يف تنظيم هنا اسهمت مسامهة عظأنية على غوجاء ذكر اجلماعة التواتية يف نوازل ال        
لة تعني أيضا عن مسأوجاء فيها ،2شؤون اجملتمع التوايت لسيطرهتا على السلطة املادية واملعنوية

ين هلم ذىل جلماعة احلل والعقد والإمر يرجع حينها األف ،قاضي يف ظل عدم وجود سلطة مركزيةال
ختيار قاضي إمن يتوىل فهم ، لدين والعقل واحلكمة يف اجملتمعجتماعية حمرتمة لتميزهم ابإمكانة 

 .3املناسب لشروط اليت حددهتا الشريعة فيه

اجلماعة ن مت تعيينه من طرف أبعد  ،على سلطة قضائية داخل تواتأهي  :قاضي اجلماعة-(9
ويكون  ،جالل من طرف العامة واخلاصةإير و مبكانة تليق به من تقد خريا األذفيحظى ه ،التواتية

ليه العامة يف حل مسائل دينهم إين يلجوا ذشهر الفقهاء الأصب من ا املنذالقاضي من قبل توليه ه
سر أىل إنوا ينتمون ن جل هؤالء كاأو سبه حب العامة وخاصة أكي ذودنياهم ملستواه العلمي ال

ومل يتوقف عمل  ،ستقرارمن واإلح ومتيزت فرتة قضائهم ابلعدل واألعلمية مشهورة ابلعلم والصال
 الدينية فقط بل كان يشرف على املوازين واملكاييل ابألسواق والسهر يف القضااي قاضي على النظر

ن أعبد الرمحان  وحتيلنا املعلومات اليت ذكرها الدكتور بعثمان، طبيق القوانني الشرعية واحملزنيةعلى ت
ر القاضي على ن يؤجأمنا جرى العرف بني العامة إو  ،اة توات مل ختصص هلم مرتبات خاصةقض

 .4حكام القضائية وتقييم الرتكات واملواريثاأل صدارإبيع و توثيق عقود ال

                                                           
  .12، صالسابقاملرجع  ،قليم تواتإ ،فرج حممود فرج 1
 . 297الورقة  ،السابق صدرامل، البلبالية نيةغالخمطوط  ،البلبايل 2
 .091الورقة  ،نفسه 3
بتصرف  012،019ص  ،السابقاملرجع  ،القضاء يف توات ،لرمحان بعثمانوعبد ا ،12ص ،جع السابقاملر  ،د فرجو فرج حمم 4
. 
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ند تن يسو ن قاضي توات كان جبانبه مساعدأجرت العادة يف توات : مساعدي القاضي-(0
نه ال أغري  ،قضيةهم القاضي يف بعض األري ن يستشمنهم فقهاء الشورى كا :حكامهأعليهم لتنفيد 

هيز امللفات ما يوجد مساعد خاص ابلقاضي يتوىل جتك1خد مبشورهتم يف النطق ابحلكم يلتزم ابأل
 .حكاموالقضااي وحترير األ

حيث كان القاضي يرتكز  ،يف سري خطة القضائية بتوات هاما   لعب العدول دورا   :العدول-(3
قهاء وكان لكل قصر من قصور توات عدول من الف ،دهتم وواثئقهم الصادرة بتواقيعهمعلى شها

ة امللكيات يف بعض ستعاداستعان القاضي ابلعدول يف مسائل إكما   ن،آواالئمة وحفظة القر 
يب زاين بن عبد الكرمي بن أول متنطيط والسيد عبد الرمحن بن راضي البور من عدأاخلصومات على 

سباخ وبساتني يف قصر غوزي واليت وقع عليها القاضي أري ويظهر توقيعها يف وثيقيت بيع دمحم البك
 .2والوثيقة الثانية تتضمن بيع بساتني ومياه الفقارة بقصر غوزيعبد العزيز البلبايل 

ثناء سفرهم أعنهم  الفهم لنوابخستجرت عادة القضاة بتوات إب:مستخلف القاضي-(1
بنائهم يف اخلطة أستخالف إدرج قضاة العائلة البلبالية على فقد  ،و مرضهمأ ورحالهتم احلجية

اخلطة  ىبنه القاضي دمحم عبد العزيز علإالبلبايل  احلاجستخلف القاضي سيد إحيث  ،القضائية
محد احلبيب على خطته أبن عمه الشيخ إخري ا األذستخلف هإو ، 3القضائية ملا كرب يف السن

ن أكما   4ا املنصبذته ومؤهالته وجدارته ابستخالفه همبدحه ويربز مسا وكتب له عهدا   ،القضائية
 .5ي يدعى دمحم البكريذبنائه والأ حدأي دمحم عبد العزيز قام ابستخالف القاض

 .ىل ملوكةإتقال القضاء من متنطيط نإسباب أ: رابعاً 

ىل إدت أيت سباب الهم األأيف القضاء دون معرفة  سهامات العلماء البلبالنيإال ميكننا ذكر      
 : ىل ملوكة ومنهاإنتقال القضاء إ

                                                           
ي كان ذىل عهد القاضي دمحم بن عبد الرمحان البلبايل الإمر الشورى يف عهد القاضي عبد احلق بتوات، واستمرت أظهر  1

  . عبد العزيز البلبايليستشري دمحم بن دمحم العامل الزجالوي والشيخ دمحم بن عبد الرمحان التنالين وكذا ابنه دمحم
  .، اجلزائردرارأخزانة عوزي بقصر متنطيط  جمموع هذه الواثئق بيد احلاج عبد هللا بكراوي، 2
 .1ص الورقة  ،، املصدر السابقةنية البلباليغالخمطوط ، البلبايل 3
  .خزانة ملوكة ،محد احلبيب القاضي دمحم عبد العزيزأستخالف الشيخ إوثيقة  4
 .022ص  ،السابقاملرجع ، القضاء يف توات ،محن بعثمانعبد الر  5
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 :ه9091ىل إ ه9092وىل نتقالية األاملرحلة اإل

د منصب القضاء يف الفرتة اليت تو ى فيها القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي البكري شه       
فاجتمعت اجلماعة التواتية على توليه العالمة  ،ا املنصب املهمذلعدم وجود علماء اكفاء هل شغورا  

نه كو  ،ملهامه وانشغاالته الكثرية ا املنصب ابلرفض املطلقذي قابل هذالين النيعمر عبد الرمحن الت
تواله ملدة ، فحلاحها عليه جعله يوافقإن اصرار اجلماعة التواتية و أال إ 1شيخ ركب احلجيج التوايت

ىل إالقيام مث عاد حسن أحسن الفتوى وقام أبمر التحكيم أف 9091-9092ربع سنوات من أ
 لرمحانن عهد اوميكننا القول إب، 2ه9009مجادي الثانية  01ن تو ى مبهدية يف أىل إوىل مهنته األ

ىل مركز إوات من عاصمة توات آنذاك متنطيط نتقالية للقضاء بتالتنالين كان مبثابة املرحلة اإل
ا ذولية اليت ختص هاملعلومات األ فتقار املصادر مجيعإاالشعاع العلمي منارة العلماء ملوكة يف ظل 

 : املوضوع

نتشار الفوضى بني إروحي و ادي وال  قتصاإل ذهنيار النفو اع السائدة يف متنطيط اليت ميزها وضا األ-9
قتصادية إقتصادي وعلمي جعلها حتتل مكانة إصبحت متثل مركز نفود أعياهنا لصاحل تيمي اليت أ

 .3وروحية مهمة ابملنطقة

القاضي عبد  ذوخاصة بعد اختا ،هل لتحمل مسؤولية القضاء بتمنطيطفتقار الشخصية املؤ إ-0
على عجز  سيئا   نطباعا  إعطى أوالذي  ،عضاءأعدة احلق جمللس الشورى رابعي املتكون من 

الفقهاء ىل أتييد إفاحتياج يف حينها  ،احلكم يف جممل القضااي املطروحة القاضي عبد احلق عن
 .4خرين يف مجيع مشوراتهآ

خلطة القضائية بتمنطيط دون حتكار اإي مكن من ذقتصادي هو الاإل ذن النفو أيعتقد البعض -1
ل املسائل اليت كان يفىت فيها البكريني اعتمدت الصلح بني اخلصومات ن جأوخاصة و  ،غريها
ن سرعان ما كعبائه املالية تقع على القاضي نفسه ولأما كانت تبعات الصلح و  ا  ري عات وكثوالنزا

                                                           
 .12،ص السابقاملرجع  :محدأالصديق احلاج   1
 .11صاملرجع السابق،  ،قطف الزهرات، ردمحم عبد العزيز سيدي عم  2
 .09،ص السابق املرجع، قليم تواتإ ،فرج حممود فرج 3
 .901الورقة  ،املخطوط السابق، التنالين عبد الرمحن 4
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ي عبد احلق ضليات الصلح معقدة فاستنجد القاأصبحت فيه أقتصادي الذي اإل ذلنفو هنار اإ
 .1الشورى ملساعدته و مبجلسأالبكري مبستشاري 

شعاع إظهور الزاوية ملوكة كمركز  يضا  أ ىل ملوكةإىل متنطيط إنتقال القضاء إسباب أومن بني  -1
بظهور علماء كبار نبغوا يف خمتلف العلوم الدينية والشرعية والدنيوية فمارسوا  ،علمي متميز

مثال الشيخ أمتنطيط طالب من كل صوب وخاصة من توافد عليها ال، و التدريس واالفتاء معا  
ي درس على يد قاضي القضاة ذه ال9029سيدي عبد هللا بن دمحم بن عبد الكرمي احلاجب ت

 .2الشيخ سيدي دمحم بن عبد الرمحان البلبايل

لها مشعل العلم ونشره ملدة حبمبه الزاوية البلبالية مبلوكة  ي سامهتذونتيجة للدور الكبري ال 
احلال عليه اق مثل ما كان ستحقإفتاء جبدارة و صب القضاء واإلعلمائها يتقلدون منطويلة جعل 

 . سرة البكريةمع األ

  .اليةلببلسرة األهم قضاة اأ :الثاين بحثامل

  :م(9213/9404)ه،(9011-9911)لبايل القاضي دمحم بن عبد الرمحان الب -(9

  :مولده ونسبه -(أ

دمحم بن أبن عبد هللا بن احلاج  بن دمحم بو عبد هللا دمحم بن دمحم  عبد الرمحن بن احلسنأهو  
 1ه املوافق لـ 9922ولد عام 5نصاري امللوكي املعروف بسيد احلاجاأل 4البلبايل 3يب زيدأمحد بن أ

  .م9711فرباير 

 

 
                                                           

 .972-921،ص السابقاملرجع  ،القضاء يف توات ،بعثمان عبد الرمحان 1
 .921، صالسابقاملرجع ، عبد احلميد البكري 2
 .9ص ،محد الفقيه مدونة خبزانة كوسامأنظر شجرة سيدي أ يب زيد بن عبد الرمحان بن القاسم بن عبد الرمحن بن خملوف،أ 3
  .وائلجدادهم األأزول ول للنىل تبلبالة مكان األإنسبة  :البلبايل 4
 . ىل يوم الناس هذا وهلذا لقب بسيدي احلاجإمن ولد يوم عرفة يسمى إبقليم توات احلاج وهذه العادة الزالت موجودة  5
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على تربيته وتنشئته  1عكفت والدته ،بعد وفاة والده يتيما   ،سه ملوكةأنشأ مبسقط ر  :نشأته-(ب
عروف ابسم ب قريته املاىل كت  إعالمات النبوغ دفعت به  فيه وملا رأت فأحسنت يف ذلك،

كرمي قبل بلوغه السن ن الآه فحفظ القر ن الكرمي رغم صغر آقرانه ليتعلم القر أمثله مثل " احملضرة"
 ،3على يد شيخه سيدي عبد هللا بن ابراهيم البلبايل 2نه قرأ خمتصر خليل قبل البلوغ أالسابع كما 

ورأى يف  شتد عوده قليال  إوملا  ،ه9920لكرمي عن ظهر القلب يف سنة ن اآالذي حفظ عليه القر 
 4نالين يشيخه عبد الرمحن بن عمر الت دزاوية التنالنية عنالىل إرحل ىل زايدة يف العلم إ نفسه ميال  

لك يف ن الكرمي برواية ورش وقالون وخمتصر خليل يف الفقه وألفية ابن ماآالذي علمه جتويد القر 
ه الناس حمل استهزاء وسخرية لكنه مل يلتفت إليهم وتركهم ذختإف ،الصرف رغم صغر سنهالنحو و 

الناس اذا رأوين اطلب العلم يف تلك "نص إجازته يف ذلك البعيد وجاء  مضى يحنو طموحه إىلو 
  .5"احلالة يسخرون ويستهزئون يب لشدة طفوليت ومل أابل هبم

للقاضي سيد احلاج على أبناءه ورده أمساء زوجاته وهم أثناء مراجعيت لوثيقة التحبيس :أسرته -(ج
  :على التوايل

م ابنه القاضي دمحم أ السيدة مرمي موساوي من أوالد علي بن موسى متنطيط وهي :الزوجة األوىل
  .وبعد وفاهتا تزوج الثانية ،عبد العزيز

  .السيدة السيت بن عمراين من قصر واينة:الزوجة الثانية 

بناء األ هاري وله منصفية بكراوي بنت دمحم الطيب من زاوية سيدي البك ةالسيد :ةلزوجة الثالثا
 :على التوايل

                                                           
مه عاش يف ضيق عيشة أل وبقي حتت كفالة ابن عمه السيد دمحم الصديق بن العامل الذي كان زوجا   بعد وفاة والده تركه صغريا   1
عن القاضي دمحم بن عبد الرمحان  يدقت :شاري الطيب:نظرأ.مه تنفق له قضبة من الشعري يف اليوم الواحدأيمه فكانت ثناء تعلأ

  .، أدرار، اجلزائرخبزانة كوسامالبلبايل، 
وفني جالء ومعر ىل تردده على جمالس العلماء اإلإسرة عرفت ابلعلم واملعرفة وابإلضافة أىل تنشأته يف إيرجع السبب يف ذلك  2

 .ومشهورين يف قطر التوايت فكل هذه العوامل ساعده يف تكوين شخصيته العلمية
 .ين وهو ابن عمه ومقرئ بلده ملوكةعن الشيخ دمحم لصاحل امليمو  ذخأسرة البلبالية حد مشائخ األأ 3
 .بعن شيوخ توات واملغر  ذخأبو زيد عبد الرمحن بن دمحم بن معروف بن يوسف التنالين أهو  4
 .عن شيوخ توات واملغرب ذخأنالين يازه سيدي احلاج دمحم بن عبد الرمحن بن معروف بن يوسف التجإ 5
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 بو املهدي الذي ماتأدمحم عبد الرمحان الكبري امللقب  ،دمحم عبد هللا ،دمحم عبد العزيز :رذكو ال-ا
دمحم عبد  ، احلسنمث تويف دمحم عقليا   خمتال   دمحم عبد القادر عاش ،بيه ،دمحم عبد الكرميأقبل وفاة 

ها اسم دمحم وذلك سبقين مجيع امسائهم أد احلق ،هذه فئة الذكور املالحظ دمحم عب ،الرمحان الصغري
  .ملسو هيلع هللا ىلص ىل تسمية الرسولإسبة ن

 ،، مزوارةم اللة مرميأ ،عائشة ،ةأخنات :ل عدد من الذكور وهم على التوايلقأفهم  :انثاإل-ب
  .1فاطمة الزهراء

جدادهم أم هلا  وخاصة الذكور تسمى على جسرة املرت األ بناءمساء مجيع أأن أومن املتفق عليه       
ال إ سرةمساء جديدة لهأأفلم تدخل ، ىل يومنا هذا ويف مجيع قصورهاإادة جارية العلماء وهذه الع

مساء وال صلة األادهم حىت تبقى شجرهتم متواجدأمساء أبنائهم على أ فهم يتعمدون يف تسمية انذرا  
 .تنقطع

جالء ابلقطر التوايت ومن ألرمحن البلبايل على يد عدة شيوخ نبع الشيخ دمحم بن عبد ا :شيوخه-(د
  :بينهم

وائل الذين درس عنده الشيخ منذ صغره وهو حد املشائخ األأ :عبد هللا بن ابراهيم البلبايل-(9
والشيخ عمر بن عبد  2 الصاحل امليموينعن الشيخ دمحم ذخأ بقصر ملوكة نين املشائخ البلباليم

فاشتهر الشيخ عبد هللا بن ابراهيم البلبايل  ،وغريهم4والشيخ عبد السالم البلبايل 3القادر التنالين
ل يف حتفيظ الشيخ سيد احلاج ليه الفضإوائل الشيوخ الذين يرجع أمن  ابلصالح والفالح وهو

هللا علينا تثبت مهتنا، من  فلما من   :"ن نفسه بقولهع جاء يف حديثهو  ن الكرمي يف حداثة سنهآالقر 

                                                           
 .حمفوظة لدى العائلة وعثرت على نسخة فقط منها( عقد حتبيس للقاضي سيد احلاج)ة يد خطيتقاي 1
محد بن أوب بن منصور بن ىل سيدي موالي يعقإوهو من شيوخ قصر ميمون الذين ينتسبون : الشيخ دمحم الصاحل ميموين 2

 . سلسلة موجودة يف كوسام إبحدى التقاييد دمحم بن عبد اخلالق بن عايل بن عبد القادر بن علي كرم هللا وجهه ونفعنا به،
حىت  كرب،و بعمر األأمحد بن يوسف املكىن أبيب حفص أهو عمر بن عبد القادر بن  :الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين 3

عبد الرمحن بن عمر  فهرسة التنالن، :عبد الرمحان بعثمان :نظرأ م،9112 ه،9121خ عمر التنالين، ولد سنةيهيز عن الشي
-10ص ص ،0221 ،جامعة بشار جتماعية،دب والعلوم اإلمعهد األدمحم بن معمر، :إشراف مذكرة ماجيسرت، ،التنالين

19.  
 .عثر على ترمجة لهأمل  :الشيخ عبد السالم البلبايل 4
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فها بربهنة من الزمان حتالم املؤدى لعدم تكليإلحني طفولتنا وقبل مناهزة ا ،ينافوضع التميز وقت 
الربكة قل على مقرئ بلدان وابن عمنا أو أتدأانه ويحنن يف السن السبع سنني ن الكرمي ابآمبعية القر 

 1"يب زيد البلبايلأمحد بن أسيدي احلاج علي بن سيدي ن ابراهيم بن اهرة سيدي عبد هللا بظال
زالت على الطريقة املعروفة يف جل املدارس القرانية واليت ال ن الكرمي معتمدا  آالذي حفظ عليه القر 

حبسب بداية الصبيان  (ث-ت-ب-أ) حه اللوح بكتابة احلروفابفتتاىل يوم الناس هذا إمعتمدة 
ن بسورة البقرة كله آختمنا القر  وابتدأان ابحلفظ منه إىل أنوصل سورة اجلمعة  نأىل إمث ابلتهجي 

مث  حبفظه عن ظهر القلب حبسب قراءة الصبيان مث بدأان من البقرة ابلربع إىل أن ختمناه أيضا  
  .2وحصعدان معه كذلك مث طرحنا الل  

دمحم بن معروف بن  نهو أبو زيد عبد الرمحن بن عمر ب :عبد الرمحن بن عمر التنالين-(0
ه 9909، ولد عام شيخ الشيوخ ومعدن الفيض والرسوخ مةوهو العامل العال   ،يوسف التنالين
رمحان اجلنتوري عن الشيخ الشيوخ عمر بن عبد القادر التنالين والشيخ عبد ال خدأبقصر تنيالن 

ىل سلجماسة إتوات ارحتل خارج  ،لرقادي الكنيتب والشيخ عمر بن املصطفى اأ  والشيخ دمحم ابن 
خذ عنه العديد من أو  ،وغريهميل والشيخ صاحل بن دمحم الغماري يب العباس اهلالأفأخذ عن الشيخ 

ابنه دمحم وعبد هللا ودمحم بن دمحم العامل الزجالين  :ماء وصاروا مشائخ وشيوخ من بينهمالتالميذ والعل
يخ دمحم وكذلك صاحب الرتمجة الش ،رمي ودمحم بن مالك القبالويوالقاضي عبد احلق بن عبد الك

ن الكرمي على آالقر الذي آل إليه بعد إن طرح اللوح ودرس عنده جتويد  ،بن عبد الرمحان البلبايل
رواية ورش وقالون  وقرأ عليه يف الفقه خمتصر خليل قراءة ومسا وألفية ابن مالك يف النحو وعلم 

حوائجه الدنيوية واألخروية فكان يعطي لكل  وكان شيخه املذكور يرتدد يف مآربه ويتعاهد البيان
فيقول صاحب  3يف بستانه برببع نغاله بطالب العلم كان يطلق املاجحق حقه إىل جانب انش

للقراءة وجدانه يف بربع مث طرأ عليها عمنا السيد دمحم الصديق بن  أنه جئناه يوما  :" الرتمجة بنفسه
راءتنا عنده مث ملا متت القراءة وقدمنا لبلدان وقد تركناه العامل بلدينا وابن عمنا وزوج أمنا فحضر لق

                                                           
  .1-0ص ،جازة دمحم بن عبد الرمحان البلبايل وجدهتا كاملة يف خزانة كوسامإ نص 1
   .1الورقة  ،املخطوط السابق ،البلباليةالغنية خمطوط  ،البلبايل 2

 .غدغا أوقدمي و أحد القصور تيمي يقع ابلقرب من قصر أ بربع هو 3
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وهذا ما هو إال دليل  ،1..".شيخ اخربين أبنك ستكون فقيهامعه فقدم من عنده قال يل أن ال
رغم صغر  وعاملا   يصبح فقيها   هنأوه به و نن بن عمر التنالين الذي على كرامات الشيخ عبد الرمح

  .سنه

 :"الونقاين" األدغاغي بن عبد هللاالشيخ دمحم-(3

  هالين والذي أاثر لنجابته وعلمنلشيخه عبد الرمحن بن عمر الت يف الوقت الذي كان مالزما   
دغاغي الونقايل الويل دمحم بن عبد هللا األ هشيخلزايرة  2ونقالأكان يرتدد كثري على قصر أوالد 

 ،ه9912 ونقال عامأوالد ألد بقرية والفتوحات الرمحانية و  الصاحل الزاهد صاحب األسرار الرابنية
جتمع عنده خلق كثري وخترج على يده مجع غفري من العلماء منهم إفتصدر التدريس والفتاوى و 

محد الراشدي وكذلك أاجلعفري ودمحم بن  وقزر محد الأوالعالمة  3الشيخ دمحم بن املربوك البدواي
العوام رجل من مائة كان جيمع يحنو   عنه صاحب الرتمجة الذي كان برتدد عليه مبجلسه الذي أخد

اترة اترة و كل يوم وقت العصر فيدركه املغرب هبا له  فكان يذهب  ،واخلواص ومن البدو واحلضر
جرومية نتقل إليه كلية فقرأ عليه األاا إىل بيته مبلوكة ليبيت هبا مث يفرغ من القراءة قبله ويرجع بعده

ايم وكذلك عقيدة األم ثالثة أ عشر أايم مث يفتمه يف شهر مث يف وخمتصر خليل الذي كان خي
األول  هاميص وعند ،مزية ابن مالك وكان ذلك قبل بلوغالسنوسي الصغرى وكذلك الربدة واهل

صومه ) رتاويح بشهر رمضان رغم حداثة سنةتصدر للدرس واإلمامة حيث صلى ابلناس صالة ال
  .(األول

                                                           
 .1، الورقة املصدر السابق خمطوط الغنية البلبالية،البلبايل،  1
                 :حفيده سيدي سامل بن سيدي دمحم عبد العزيز ذكر الفقيه سيدي دمحم عبد الكرمي البلبايل خماطبا   2 
 سند قه ي  الف  اد و  ش  اإلر  فظ و  ه احل  ل    ليم دمحم يخ الع  الش   مجدك  و  

له ه و سيد   .تفرس ف يه الو ن قلي دمحم       ر سوخ ع لوم ان 
محد بن دمحم عبد هللا بن دمحم سيدي أدمحم الونقايل وعن أهو ابن املربوك البوداوي بن سيدي  :ك البداويالشيخ دمحم املربو  3

محد بن الصايف أ :نظرأ ه،9911شعبان عام  91وتويف يف ه،9212الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التناليل ولد عام 
 ،منشورات احلضارة ، رجال يف الذاكرة،حياته وشعرهه  9911الشيخ سيدي دمحم بن املربوك البداوي اجلعفري : جعفري

 . 11ص  ،0221 اجلزائر، ،9ط
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حوا ر يخ عبد الرمحان البلبايل للتدريس فعندما مرض شيخه الونقاين تصدر الش :مرض شيخه
على جنبه األمين  بقراءته وأعجبهم إمالئه ويف يوم األربعاء دخل على شيخه وجده مضطجعا  

 :لهنتفاع األمة به وبعلمه بقو ه اليمىن ودعا له بطول العمر واإلوعيناه كأهنما ما ء فأمسك بيد شيخ
ايم من وداعه أي ثالثة أوبعد ، "فعك وينفع بكهللا ين :"مث قالثالث مرات " أطال هللا عمرك"

وقد أوصاه أبن يكون  ،لى عليه مع مجعا  من الناس وطلبةيوم اجلمعة مسع خرب وفاته رمحه هللا فص
  .1خليفته يف البلد بعد وفاته

 :دمحم بلعامل الزجالوي-(1

حد أيدن الزجالوي دمحم بلعامل بن أمحالشيخ دمحم بلعامل الزجالوي هو أبو عبد هللا دمحم بن   
األعالم واألئمة اجملتهدين يف عصره ولد بزاقلوا وأحذ عن والده الشيخ عمر بن عبد الرمحن التنالين 

ي فهناك لقي الشيخ سيد 2نتقل الشيخ إىل قصر زاجلواإة وبعد مد ،والشيخ عبد السالم البلبايل
ويكون بذلك قد ، جية يف العروضر ز دمحم بن العامل الزجالوي الذي قرأ عليه ألفية ابن مالك واخل

له وظل عنده قرابة شهر فقال  وتلميذا   لهأخر تبادال مع بعضهما البعض العلوم فكالمها يعد شيخا  
مث ملا تويف ارحتلت ملقرئ زجل الفقيه السيد دمحم بن العامل فقرأت عنه ألفية :" بنفسهالشيخ متحداث

 اجلزر يف مدة أقل من شهر القلصاء إيلبن مالك بتمامها واحلزرجية كذلك وقرأ هو عليه 
، وألفية يف شرح على املختصر: دة أتليف منهاوانتهت إليه الرائسة يف الداير التواتية وله ع،3"بكثري

وله قصائد كثرية يف راثئه من  ،ه9972تويف رمحه هللا سنة  ،روفةغريب احلديث ونوازله مع
 .هتالميذ

                                                           
فقال  روى أنه ملا دنت وفاة الشيخ الونقاين إين أردت احلج فمن يريد احلج منكم فأراد الشيخ سيدي احلاج أن يقول أان، 1

وفيه أشار  ،عن قريب ما وقع من األمر احملتومالشيخ له أنت اي أخي احلاج ال تسافر معي فأنت تكون خليفيت يف البلد فكان 
الورقة  ،، خمطوط السابقخمطوط جوهر املعاين للعالمة :دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي :نظرأ إىل أنه وارث سره،

11. 
  .وهو قصر اتبع إىل زاوية كنته ومن أشهر شيوخه وعلمائه الشيخ سيدي علي بن حنيين :قصر زاجلوا 2
 .2 الورقة ،املخطوط السابق ،نية البلباليةغالخمطوط  :لبلبايلا 3
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أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرمحان بن عمر التنالين، العامل  هو :1دمحم بن عبد الرمحن التنالين-(2
أخذ عن والده ورحل إىل إقليم سلجماسة  ،ه بتنالن 9929العالمة والبحر الفهامة ولد سنة 

فأخذ عن علمائها مثل الشيخ أيب العباس اهلاليل الذي نوه بفضله ومن بينهم عبد الرمحن بن 
خذ عنه الشيخ دمحم بن عبد الرمحان البلبايل ألعزيز البلبايل وقد ودمحم عبد ا إدريس ودمحم القسطيين

مث ملا جاء الفقيه :"علم املنطق وقرأ عليه ألفية يف النحو وقدم إليه إجازته الذي جاء يف نصها
وملا  ...نا العالمة أيب زيد التناليناألجل احملقق املوازيل يف الكثري والقل وهو السيد دمحم بن شيخ

فأجازين إجازة  ،إليه واعدت عليه األلفية والسلم قدمت ،ة تيدكلت ونزل بزاوية تنالنن قريقدم م
يف النحو واملنطق  يف املذهب حافظا له متفننا   كان إماما  ،  "لكمال والتماممطلقة عامة على ا

 ،وكشف النقاب يف مسألة التحبيس ،إفهام املقتبس :والبيان والعروض وله تواليف مجة منها
نية، تويف يف شهر غ، وله فتاوى منثورة يف كتاب الة مجة وله نوازله خاص مسيت ابمسهفقهيوتقاليد 

  .ه9011صفر عام 

  :وفاته-(ه

ملسجد ابلقرب من ا عند دنو أجله سأله أهله وخاصته وقبل له نريد أن جنعل لك ضرحيا        
 م وأهل هللا قال ال يكون يل بناء  لبة العليف الزايرة ومزارا  معلوما  لكثرة ط ا  بونبين عليك بيتا  يكون قري

مع الويل الصاحل سيد احلاج أيب القاسم بل ادفنوين ابلقرب من صاحيب وهم سيدي دمحم بن سيدي 
  .2عبد هللا بن إبراهيم وسيدي عبد هللا

ان رمحالعامل العالمة دمحم بن عبد التويف  ،لعلم والدراسة والقضاء والتدريسوبعد حياة حافلة اب       
سنة رمحه  12ه عن عمر يناهز  9011ثنني آخر مجادى الثانية سنة البلبايل وكانت وفاته ليلة اإل

  . 3هللا بني العشائني

                                                           
 ،921ص ،وقطف الزهرات ، 901ص ،التاريخ الثقايف ،1الورقة  الذرة الفاخرة: مت ترمجة يف العديد من املؤلفات منها 1

رسالة  ،حتفيظاألماين يف أجوبة أيب زيد التنالين دراسة و وغاية  :، رشيد ابيوسف992-991ص  ،والشجرة املرجانية
ص ، 0291-9090جتماعية، جامعة تلمسان، ،كلية العلوم اإلنسانية واإل، قسم التاريخعبد احلق زريوح: إشراف ،ماجستري

19-10 . 
  .927، الورقة السابق، املخطوط البلبالية الغنيةخمطوط  :البلبايل 2
  .11ص  ، تقييد خبزانة كوسام،م تواتإقلي ءترمجة وجيزة لبعض علما سيدي دمحم العامل البكري،: شاري طيب 3
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   :مون بن مبارك البلبايلأة امليراء بقصائد شعرية منها مرثوقد راثه العديد من تالميذه وطالبه وشع

  يامنشور اخل  وم م  ف الق  ل   نيرام             ح  حياء الك  ربي بني أ  ات ص  م  

  . 1حتال ومقامذا الدنيا ار  ك  وا                    ه  حت  ر   ا  زن مث  ام احل  ق  أ  و  

 :ين بقصيدة طويلة جاء يف مستهلهاكما راثه يوسف التنال

 جودريضك املت  ف  د املدام نشد              جت  ابلصبابة وأ   ميك  د  آنس ن  

  .2 در ئني الف  ج  ا والال  نسيمه  هنا              و  حياسم أ  اذكر و  حديقة ف  و  

 :إجازته العلمية-(و

فقد كان خيط فيها عبارته  جازات العلمية رغم أنه كان خياف ذلك كثريا  إللشيخ العديد من       
مع علمه ويقينه أبن هذا احلجر ليس من بنائه وال  ،"احلقري املقر ابجلهل والتقصري دالعب"الشهرية 

كما كان للشيخ جمموعة من احلواشي اليت مجعها دمحم ،  للعلم وأهله من جلساته بل تواضعا  السوء 
 . احلسن بن دمحم الزقوري يف كتاب مساه حتفة احلبيب مع مجع الطرر املعلقة على شرح ابن جنيب

بعض احملاوالت الشعرية القليلة ومن بينها قصيدة مجع فيها آالدب الصياف يف اإلسالم جاء و  
 : هافي

 سجال  يق م  الض  حاب و  ص  ا األ  قر هب  ىت              ت   ف  ين مسائال  اي  ع م  تم  اس  ال ف  أ  

 : وقد ختمها بقوله

 .بالل  صل بـ  األ  ه و  وك  ل  م   كنه  س  يد                   م  يب ز  ظمها دمحم ابن أ  ان  و  

  .3سنة 19ه كان يبلغ عمر 9972ونظم هذه القصيدة سنة 

                                                           
 .2، أدرار، اجلزئر، صقيد خطي خبزانة كوسامالبلبايل، تترمجة للشيخ سيد احلاج  :شاري طيب 1
الورقة  ،نية، خبزانة كوسامغخمطوطة القصيدة موجودة خبزانة قريشي موالي علي أبوالد ابراهيم، وكذلك موجودة يف مقدمة ال 2

90.  
 . ة، أدرار، اجلزائرملوكخبزانة كاملة القصيدة   3
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والفتاوى اليت متت اإلشارة إليها يف خمطوط جوهر املعاين حيث قال يف  ،يديعض التقاله بو         
 .1"وله تقاييد حسنة وجواهر نفسية"ه ترمجت

  أاثره -(ز

 مجع على أتليف رجاال  أكثرية وإمنا من أهم آاثره العلمية أن الشيخ مل يرتك كتبا  ومؤلفات           
 مجيع األقطار وقد سبق لنا ذكرهم فكان منهم علماء وأدابء ورثوا عنه العلم واملعرفة ونشره يف

مجعه ملسائل  كما جند له آاثر أخرى متثلت يف ،ن أهم آاثره العلمية اليت خلفهاوقضاة وهم ميثلو 
حيث يرجع له الفضل جبمع سجالت : ملا وقع يف توات من قضااي ومسائلنية املقتصد السائل غال

عبد الرمحن بن عمر التنالين ودمحم بن العامل : ضاء جملسه وهملقاضي عبد احلق وأعمشاورات ا
ربعة أشياخ مل تسمح أ وقيل فيهم أهنم الزجالوي وعبد الكرمي احلاجب ودمحم بن عبد هللا التمنطيطي

مث أضاف إليها ما ثبت حتقيقه من احلوادث واألمور اليت "  2الوقت أبفضل منهم يف صناعة القضاء
  .واصل مجعها وترتيبها ابنه عبد العزيز بعد وفاتهنتجت هبا قرحيته مث 

املشائخ داخل من العلماء و  قام الشيخ سيد احلاج مبراسلة العديد :املراسالت واملكاتبات-(ح
ومشاورات  فقهية وإجاابت وفتاوىاإلقليم التوايت وخارجه وتضمنت هذه املكاتبات عدة أسئلة 

لفائدهتا وقيمتها العلمية كمراسلته  للشيخ العلمية ا  اثر عتماد هذه املكاتبات واملراسالت آاوميكن 
فيها  اليت قدمها تلميذه السيد املأمون البلبايل يف رده على مراسلته لسؤاله فيها عن مسألة الشفعة

   .3ال ينقسم

 :ةأتسيسه للزاوية العلمية وخزانة املخطوطات بقصر ملوك -(ط

ال إاحلاج بلقاسم البلبايل األنصاري ية يف عهد الشيخ سيد رغم التأسيس األول لزاوية البلبال        
بن الشيح دمحم يد أن ظهورها كمنارة علمية مل يربز إال مع منتصف القرن الثاين عشر هجري على 

ة يهمضا ،ا  هلميف عهده ومهوى الطالب ومقصد الزاوية البلبالية بن عبد الرمحان البلبايل فأصبحت
محد أه ويف ذلك يشيدان األستاذ احلاج وبود توات كتمنطيط وتنيالنية األخرى باحلواضر العلم

                                                           
 .10، الورقة السابقملعاين، املخطوط جوهر ا :دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي 1
  .00 ، الورقةنفسه 2
 .19، املرجع السابق، صالشجرة  املرجانية ،بن حسان 3
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كقطب   ةبرزت ملوك جريهالثاين عشر  منتصف القرنومع :"كتابة التاريخ الثقايف يقوله  الصديق يف
 ."1بنه دمحم عبد العزيزابفضل جهود الشيخ احلاج دمحم عبد الرمحان البلبايل و  متميز يمعل

 :تالميذته -(ط

تصدر التدريس  ،هم علماء تواتأعلى يد  انلهي ذهنى مرحلة التحصيل العلمي الأ نأبعد     
 :هذيمتالشهر من أن ومجالء أوصاروا علماء  ذوخترج على يده عدد كبري من التالمي والتعليم،

 . بوفارس دمحم عبد العزيزأبنه ا_9

 . محد احلبيب البلبايلأبو العباس أ_ 0

 . لكرمي احلاجب البكريبو الربكات عبد هللا عبد اأ_1

 . مبارك البلبايلأاملامون بن _1

 . مون بن مبارك البلبايلأالسيد امل_ 2

 . سيد البكري بن عبد العزيز البلبايل_2 

 . سيد عبد الكرمي بن عبد املالك_7

 . مونأدمحم الطاهر امل سيد_ 1

 .سيد عبد هللا بن سيدي دمحم عبد هللا_1

 . مونأسيد دمحم الطاهر امل_ 92

 .سيد ابراهيم الوجد_ 99

 .د دمحم بن عبد املؤمن زاوية كنتةسي_ 90

 . سيد دمحم املكىن ديدي بن سيدي دمحم اجلزويل_91

                                                           
  .911ص ،، املرجع السابقالتاريخ الثقايف املغيلي، محدأصديق احلاج  1
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 .سيد عبد هللا اجلزويل بتمنطيط -91

 . سيدي دمحم املكىن سيد اجلزويل_ 92

 .سيد دمحم البدواوى البكراوي_ 92

 .سيد احلسن بن سيد سعيد-97

 .ربوك البداوىسيد عمر بن امل_91

 .التامريتسيدي دمحم بن سيد عبد العزيز _91

 . محد بن دح الونقايلأسيد _02

 . الشريف بن موالي هبة العيساوي_09

 .1دمحم املكي بن دمحم عبد العزيز الربكاين_ 00

 :توليه القضاء -(ي

عة على حيث اجتمعت اجلما ه،9091توىل الشيخ منصب القضاء اجلماعة ابلداير التواتية سنة 
موالي  نرفع الشيخ العالمة دمحم بن عبد الرمحان لرسوخه يف العلم والصالح فزكوه لدى السلطا

وحتدد له خطابه  ،قاضي قضاة تواتيف تعيينه ك تااب  ك خريا األذرسل هأسليمان العالوى ف
ه ذوجاء يف ه ،9711شهر شوال من سنة  التكليفي اخلطوط العريضة والعامة وذلك يف

خذ ابملذهب املالكي عليك بتقوى هللا ومرقبته واأل :للسلطان العلوي بعض النصائححيفة الص
 .هجحسن و أدائها على أالناس والقيام حبقوق املسلمني و  موالأوالتعفف عن 

يه ملن هو معروف نص ما كتب يف تول :خلطاب التكليف  للقاضي سيد احلاجوجاء نص ا         
لينا الفقيه السيد بعلم منه حبول هللا وقوته أننا و طان موالان سليمان اإلرضاء من السلابلعلم واحللم و 

احلاج البلبايل خطه القضاء يف توات وبسطنا يده يف التصرف يف ما يرد عليه من الدعاوى احلكم 
الشرعي وعليه ابلتقوى هللا ومراقبته ومتابعة مشهور املذهب املالكي هنع هللا يضر وابلتقوى هللا ومراقبته 

                                                           
  .1ص  ،يف تقيد ترمجة سيد احلاج خبزانة كوسام ةاء تالميذه كلها واردمسأ 1
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مر الناس والقيام حبكم املسلمني وأن تابعة  مشهور املذهب املالكي هنع هللا يضر والتعفف عن أموالوم
مينا احلاج دمحم بلعباس أن يشد عصره يف ما حيتاج إليه يف تنفيذ أحكام الشريعة وهللا ويل التوفيق دخ

  .1ه9091وسالم صدر به األمر الشريف يف الرابع شوال عام 

لقاضى سيد احلاج واجه اه بعض الواثئق املوجودة ابخلزانة  البلبالية بقصر ملوكة أن ماتؤكدو         
و كونه لغري أالة اخلصومة بعد الرضي عن احلكم بعض املشاكل والصعوابت فهناك من شاء إط

وهلذه األسباب  ،القضاء وصعوبة أحواله وعسر حاله درك هذا األخري ثقل مهمةأ صاحله وهلذا فقد
صدر عليه فخط له أوات أن يعفيه منها ولكن السلطان بت لب ممن قلده خطه القضاءألخرى طاو 

ن القضاء ليس ابملهنة السهلة ورفع كل القضااي طلب منه البقاء والصرب ألية أخرى رسال
ماء وكثرة كما نصحه بضرورة املشاورة مع العل ،ياللت للحكم فيهاـفاملستشكلة إىل دار القضاء بت

  .2حكام على املتخاصمنينسخ األ طالع وتوزيعاإل

، فأرسل إىل متنطيط ليطلب سجالت 3سار القاضي سيد احلاج البلبايل وفهم وحفظ الود       
فيفها وترتبيها على كلة قضائية فعمل على تصمشحلق ليطلع عليها ولتكون مبثابة القاضي عبد ا

وبعض اخلزائن  بلبالنياخلصومات وهي الزالت موجودة يف خزانة القضية و حسب حاالت األ
نية املقتصد السائل فيما حل بتوات من القضااي واملسائل وهكذا توىل اخلطة غاألخرى مساه ب

مثاله ومل أحد فيها ممن يستحقه من أا مل يكن هبا ذإحق هبا وأهلها أبالد التواتية فكان لالقضوية اب
ابنه سيد عبد العزيز  تهفيخله وىل نواله وبعد أن كرب سن  ميوجد من ينسج صنعة القضاء على 

 . 4البلبايل

 

 
                                                           

 . خبزانة ملوكة موجودة اج وخطاب التكليفللقاضى سيد احل نسائل السلطار  1
 .وعثرت على نسخة منها السلطان  للقاضي موجودة خبزانة ملوكة وثيقة رسالة 2
وجيعله حكمي  تؤذن ابستحالفه إايي ابلبالد التواتية قاضيا  .".. :قائال سيد املأمون البلبايلجاء يف معرض إجازته لتلميذه  3

مث قول من كان هللا من منشبا  حبيث ال أحكم ( يقصد به السلطان موالي سليمان )فأيب  فاستعففته من ذلك مرارا   فيها ماضيا  
 .صورةإال بعد مشورة وال أهجم إال يقول عامل يعضده نص حديث أو 

  .1ص أدرار، اجلزائر، ، خزانةكوسام،قيد خطي به ترمجة السيد احلاج البلبايلت :طيب شاري 4
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 :بهالعلماء خالقه والتنويه أ-(ك

نعومة  ذهله منبه وأب غوفا  ىل العلم وشإ متطلعا   صبورا   فقيها   عامال   كان رمحه هللا عاملا   
ى ذالعبقري ال :جاء ذكره يف خمطوط الذرة الفاخرةو  ،الشيوخ والقدوة احلسنة فهو شيخ ،ظافرهأ

 .1"شبابه املستفيد املفيدربق  على حتصيلهاملنفق راببه أاحملب للعلم و  ،قيفعالم التو أ الحت عليه

مامة حائز السبو األ دايلة وطو شيخ ورئيس األ" :صاحب كتاب جوهر املعاين بقوله هوصف  
مقام العلم من الراسخني وعند اخلاصة ...حمراب احلق من طلعت مشسه دون سحاب على دايجر

 .2"للتدريس واملطالعة مالزما   جمتهدا   عارفا   كرمني شيخا  ملوالعامة من ا

واليت جعلت العلماء  نظرا ملا وصل له الشيخ وملكانته العلمية العاملية اليت جعلت منه عاملا  و       
فاعرتفوا له ابلفضل والرسوخ يف العلم ومنها ما شهد به شيخه دمحم بن  ،رغم حداثة سنه به نوهوني

كما   3خرب خدميه املدعو بـ حم بن احلاج دمحم الوشاينأاغي من الرسوخ يف العلم حني دغألعبد هللا ا
ي  ذن وتفسريه يف سطح البيت الآالقر   أقال يل الشيخ مسعك تقر : نية قال لهغجاء يف مقدمة ال
 . 4ا يكون من الراسخني يف العلمذن هأنك أ شكنت فيه فقال يف

ن الشيخ سيد أقال فيه  5محد الراشدأالسيد احلاج دمحم بن ن الفقيه أنية غجاء يف مقدمة الو      
خته أن ابن خاله سيد احملفوظ يعلمه أبىل إلك بعث شيخه الونقايل ذوك ،احلاج سيكون قاضيا  

 حفظ هللا مينه ورعى"اة واليت نصهينغمحد احلبيب يف مقدمته للأه املكاتبة ذورد هأو  صار عاملا  
 :سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد ،وظسيد احملف جميبا   ،حبسن رعايته

                                                           
  .92، الورقة السابقخطوط رة الفاخرة، املذال ،دمحم عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرمحان التنالين 1
  .11الورقة  املخطوط السابق،دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي، جوهر املعاين،  2
  .قام هبا سنني عديدة السيما بالد تنمبكتوأد التكرور و لعنه الفقه وغاب لب ذخأكان من   3
 . 2الورقة  املخطوط السابق، ،الغنية طوطخمالبلبايل،  4
هل أخذوا عن الشيخ الونقايل وكان ممن يعاكفه ويالزمه وقد بلغ يف الصالح والنية الصاحلة يف أجل الفقهاء الذين أوهو من  5

  .لدرجة القصوىهللا ا
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ا ذخره وكآىل إوله أمن  خليال   أيقر  ،ختك صار عاملا  أن ابن إله ونعمه ففاحلمد هلل على فض"
ضحى من خيار أوايفرحتك قل هلا ولدك  مه ايسعداتكاليقرئهما الكرباء وقل أل وخليال   ،التفسري

 . 1"علماء توات

العلم املشهور، والصيت و ذ ،شيخنا الوقور"ب البلبايل د احلبيمحأقال تلميذ الشيح و  
 .2"دةو املأثر العديدة واخلصال احلميذ ،املنشور

 ه حبثا  ظافر أنعومة  ذمن هابتدأإالرتمجة واليت  وبعد هذه اجلولة العلمية اليت قام هبا صاحب 
لتحصيل العلم من غفه ابطفولته وعلو مهته وش ذعلى نضجه من ل  ال دليإعن العلم واملعرفة ما هو 

جالء ت حتصيل وعطاء ومالزمة لشيوخه األخر فحياته كلها كانأىل إخر ومن شيخ أىل إمكان 
منا ظل إىل خارجها إهم يف الداير التواتية مل يتطلع وكل ،شهدوا له ابلعلم والنبوغ والتفوقين ذال

ل منها ما انل من منابع مكانياته املتاحة ابألقاليم وانإبداخلها فعرف كيف يستغل ظروفه و  يتنقل
ونقال وصلى أوالد أدريس بقصر تالعلمية واملعرفية مكنته من تقلد مناصب عديدة فتصدر ال

 .ولرمي وهو حبداثة سنه ويف صيامه األابلناس صالة الرتاويح يف الشهر الك

ىل إنتقل امث  والد علي بن موسى لعدة سنواتأمامة واخلطابة بتمنطيط جبامع  اإلوىل  وت 
كثري التقيد  يد طوىل يف مسائل الفقه والتفسريله  متواضعا   اوية ملوكة فأفىت هبا ودرس فكان عاملا  ز 

ايم طوال ن كل يوم من األآاجمللس ختم القر  يقبل على من يباحثه وال يضجر وال ميل من طول
 .3حىت مات  هام ومل يزل على حالعو أر و شهو 

 (:م9039-ه9912)رمحن البلبايلالقاضي عبد العزيز بن دمحم بن عبد ال -(0

 :مولده ونشاته-(أ

ثنني اإل مولد يف ضحوة يو  البكري دمحم عبد العزيز بن دمحم بن عبد الرمحن البلبايل، وبأهو       
م أمن ( توأم ) واحدخت له يف محل أمع  ،(م9772-ه  9912)ل عام من شهر شوا 91

                                                           
  .99، الورقة خمطوط السابق ،البلبالية نيةغال خمطوط، البلبايل 1
  .92 ، الورقةنفسه 2
  .1ص أدرار، اجلزائر، ،خزانة كوسام، يد به ترمجة الشيخ عبد الرمحن البلبايل سيدي احلاجيتق: شاري طيب  3
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 قدرا   اعالهأعرق قبائل متنطيط ومن أوالد علي بن موسى من أوهي السيدة مرمي موساوي من 
 .وىل للقاضي سيد احلاجفهي الزوجة األ ،ان  أوش

بيه القاضي أبساط معرفة ومعانقة القلم جبوار وترعرع يف بيت علم و  1القاضي عبد العزيز أنش     
ومنطق وصرف  دب وبالغةأعنه شىت مزارع العلم من فقه و  ذخأالذي  دمحم بن عبد الرمحن البلبايل

ويف الوقت نفسه كان يرتدد على جملس الشيخ دمحم بن عبد الرمحان  ،وتفسريا  ولغة وحديث 
قطاب العلمية من األ نية لشخصيته جعلت منه قطبا  فصال وجال واكتسب خربات تكوي التنالين،

قة قوى بنشأته بنفس الطريابلت ففاز فتاءيف التدريس والقضاء واإل هله خلالفة والده املذكورأا ما ذوه
 .2توات هبو فارس وسيباويألك فقد محل لقبني ذة وبيي كان يلقبه ابلسيبو ذهبا والده ال أاليت نش

بنفس الطريقة اليت ن الكرمي آحبفظ القر  أفبد، صغره ذه على حب العلم والتعلم منو بأرابه        
يف مسائل الفقه  يد الطوىلله  مث زاول دراسة النحو واللغة والفقه فكان متواضعا   ،درس هبا والده

شتهر ابملهارة يف العلوم إكما  ،سبب تلقبه ابلسبويةو  ن يكون شاعرا  أهله أعتناء به مما والتعبري واإل
كان كثري   فكان ال ميل  وال يضجر من القراءة ألنه ،نتهائه من حفظ كتاب هللا العزيزاالشرعية بعد 

 . 3يهمه مثنهاتناء ابلكتب ومجعها فيشرتيها والعاإل

فال  ،فنبغ يف جممل العلوم -ران سابقا  ذككما -تعلم وتفقه على يد والده  :تعليمه وشيوخه-(ب
سنوسى جرمية وعقيدة ال  ن الكرمي على رواية ورش واألآالقر  :عليه أال العسل فقر إخيرج من النحل 

ند الشيخ لدراسته عاىل إمث بعدها حتول  4ليلاخللك وخمتصر اابن م ةلفيأوالربدة واهلمزية و الصغرى 
                                                           

ن الشيخ كان يؤتى له ابحلشيش من اجلنان أبن عبد احلق  ورد يف خمطوط جوهر املعاين للعالمة سيدي دمحم بن عبد الكرمي 1
 .ويسئل عن تسميته فال يعرفه  لعدم مباالته ابلبساتني وحرصه الكبري لطلب العلم فقط

قليم إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إسلسلة النوات يف  :غيتاوي التهامي :ترمجته واردة يف العديد من املؤلفات منها 2
 .22، صكتاب قطف الزهرات يضا  أو  ،921ص، 9،جالرحلة العلية ،ك الشيخ دمحم ابي ابلعاملوكذل ،920ص توات

  .، اجلزائردرارأ اب عبد هللا، د خطية خبزانة بن الوليد،يجمموع تقاي: الوليد ابن الوليد 3
دمحم عبد العزيز يف كل ما جزت ولدي أاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد، فقد  :جازة والده املذكور قائالأ 4
ستثىن عنه أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ومل أيب العباس الشيخ  السيد أعاله من روايته عن أبو زيد املذكور أجازين فيه شيخي أ

خيه بوصية والدعاء مبا دعا به وكتب  عبيد أهله و أهل وذلك بشرط املألوف عند أنه جلميع ذلك من ذلك  فضال  لعلمى أب
 الطيب الشاري خبزانة وجودةجازة ماىل دمحم بن عبد الرمحان البلبايل رزقه هللا الدوام مشاهدته اجلمايل واجلاليل نص اإلربه تع

 . أدرار، اجلزئر بقصر كوسام،
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جازه أي ذوق اجلعفري البداوي الزر محد الأتنالين كما حصل لقاء مع العالمة سيدي عبد الرمحن ال
 . 1يف صحيح البخاري

وقد نوه له  2ابلقراءة فكان منشغال   ،عوامأن كل يوم طول الشهور و آختم القر  تعود على 
مام  العامل شيخ نه الشيخ اإلين يف ترمجة له قال عصاحب جوهر املعا :من العلماء منهمالكثري 

بو فارس أورئيس القانتني وكعبة اخلاشعني  مام العارفنيإ ،ء احملجة الغراءمل لوااالدائرة الكربى وح
ل على هلية فحصنوار الرابنية والواردات اإلاضت عليه الفيوضات الرمحانية واألن فمم  فكان رمحه هللا 

 .3مام االئمةإفنون العلوم ما كان به من 

القدم الراسخ يف سائر العلوم من بديع وبيان ومنطوق "ي قال فيهذشيخ ابلعامل الالما أ        
فادة إستفادة و انه املفهوم خدم العلم طوال عمره ومفهوم ومجع جواهر العلوم أبسلوب تستنري م

 ."4خالصإبصدق و 

بو أالشيخ العالمة شيخ سيدي البكري و بنه العالمة الإمنهم  آجال عنه شيوخ   ذخأ :تالميذه-(ج
والشيخ العالمة سيدي عبد  ،براهيم البلبايلإبن عبد هللا بن محد احلبيب بن دمحم أالعباس سيد 

الكرمي بن دمحم بن عبد امللك البلبايل والشيخ العالمة سيدي احلسن بن سعيد بن عبد الكرمي 
دمحم اجلزويل البكري والشيخ العالمة سيد  ،محد البدرى البكريأسيد فتحا بن  البكري والشيخ

 .5وغريهم

ْلفاته و -(د  صياغة الفتاوى ويف ،النحو والنبوع فيه يف البلبايل تفنن الشيخ دمحم عبد العزيز :اثرهآم
يف  وعاملا   حلرصه الشديد  فكان فقيها  ا محل لقب السيبوية ذطروحات الفكرية وهلوالرد عليها واأل
مؤلف واحد ، ربتأليف الرجال فكان له تالميذ كثنشغاله إلابلتأليف  نه مل يعىنأ الإ6خمتلف العلوم 

                                                           
 . 09-02رقة ، الو السابق، خمطوط خمطوط جوهر املعاين ،دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق1
 .9ةالورق ،املخطوط السابق ،ةالبلبالي الغنيةخمطوط  ،البلبايل 2
 .02قة الور  ،املخطوط السابق، جوهر املعاين، دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي 3
 .921ص ،السابق صدر، امل9ج ،الرحلة العلية، دمحم ابي ابلعامل 4
 . 00، الورقة السابق، خمطوط املعاينخمطوط جوهر ، دمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق 5
كان من العلماء الذين مجعوا بني الشعر والعلوم املتعددة وله عدة قصائد شعرية منها قصيدة اليت قاهلا مبناسبة فراقه لتلميذه   6

 :والده الشيخ السيد عبد هللا بن دمحم بن عبد الكرمي البكري احلاجب
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يه الشيخ أبنية الشورى حيث واصل مهمة غواحد ومشهور يف الداير التواتية وهو مجعه لنوازل ال
غنية " سمإحيمل سيد احلاج يف مجع فتاوى املعروضة على جملس القضاء بتمنطيط يف كتاب 

وقد قال فيه الشيخ سيدي دمحم بن عبد ، "فيما وقع بتوات من قضااي ومسائل املقتصد السائل
ك ما ثبت، حتقيقه عندها حوادث ضاف لذلأ" جواهر املعاينه الكرمي التمنطيطي يف املخطوط

نية غجاد مجع نوازل الأ :يضا  أحسن ما مجع وقال أن يت نتجت هبن قرحيتهما فكان ممور الاأل
ق ومل يلحق له الحق سلمت له رض الصحراء مل يسبق له سابألف يف أمجل ماأالشورى فكانت 

  .1"العلماء وركعت له امللوك واحلكماء

 ةوجزال ياورات اليت متيزت أبسلوبه القو لشيخ العديد من املكاتبات واملراسالت واحملل كانو       
بن سيد دمحم  2محد زروقأللشيخ سيد  تهمكاتب :مههاأائل ومن ة بشدة الرد على الكثري من املسغتل

تسعة عشر  ل سيد يوسف بن صابر البداوى مث اجلعفري وكانت حتتوى على يحنوآبن موسى من 
 :قائال   خطااب   موجها   شعراي   بيتا  

 جب و  أ  و ى ه  ذصل ال  ورم الو  أ  منك وا واذهب        و  أ يحناس  العب  اب  أ ليك  إ  

  .رحبأ  رح امخ الص  ش   قاما  ت م  ل  ن  ال    ف  الع   طالب  ت   اضحا  و   ريقا  لكت ط  س  

  شعراي   بيتا   09مكون من  شعراي   محد املذكور مبا نصه من جوااب  أالشيخ  فأجابه  

  يب  ط  أ  سك من امل   د  ية ذى و  نب       حت  ط  أ  يبك اي عبد العزيز و  ج  أ  : ستهله بقولهإ

  .يعذب  وق و  ر  سىن يـ  ك احل  أبخالق         اضل خري الف  نك اي  ريض م  اتين ق  أ                

خر أبخالقه احلسىن وعالقة القوية شاد كل واحد منه اآلأن يذة بني صديقني التبه املكاذوكانت ه
خالص والرمحة من هللا واللقاء يوم اللقاء خر ابإلت تربطهما فدعى كل واحد منهما اآلاليت كان

                                                                                                                                                                                

 .انصفد ا  التقوى ق  ل و  ض  لف  ان اب  د ك  لى خل شغف به       ق  باري ع  ط  ص  يف ا  ك  
 .912-911، صالسابق صدر، امل0ج ،الرحلة العليةدمحم ابي بلعامل، :نظر أ
 .01-00الورقة  ، املخطوط السابق ،جوهر املعايندمحم بن عبد الكرمي،  1
بعد موت شيخه الويل الصاحل  طويال   ستوطن فاس دهرا  إ له يف الشعر دواوين، ديبا  أ حافظا   كان فقيها  :محد الزروقأسيدي  2

ه ونزل ببلدته زاوية 9011ىل توات عام إوكان رجوعه  ور ابلفتح الرابين الشيخ دمحم فتحا بن عبد هللا الونقايل التوايت،املشه
  .21، صالسابق، املرجع قطف الزهرات، نظرأ .تو ى هبا يف رمضان رمحه هللا سيدي حيدة من قصور بودة،
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من بودة  رة بزاوية سيدي يوسف كان خدميها له حماورات مع بعض علماء توات يف فقاو  ،1خليال  
بن الوليد عبد القادر وجدان يف بعض الواثئق اليت كانت عبارة عن تقارير خطية خطها الشيخ كما 

ليه من الفقيه السيد املغيلي بن وهي حمفوظة خبزانة الشيخ عبد العزيز البلبايل كان له أتليف ورد ع
  :نصهاجاء يف محد بن عبد الرمحن امللقب ابن محيدة وله قصيدته أ

 .2رينعم النص  كار اي  نا ابل  ل   ذ  ير      فخ  ا اي قد  لمنن ظ  إبنا  ر  اي  

منه  ن خيطها له مطالبا  أمره والده أي ذلك مكاتبة الشيخ دمحم داود بن البوداوي الذوك 
بقرب  يب بكر املكناسي خيربهم فيهاأمن شيخه عبد هللا بن  ن ورده كتااب  أىل بالده بعد إالعودة 

ن حتصل العلم واملعرفة للمختلف العلوم الشرعية وقد تنب من أىل توات، بعد إموعد رجوع تلميذه 
واخر شهر شوال أرخ هلا يف أسلوبه اليت أخه يف فنون اللغة وجزالتها وقوة ه الرسالة رسو ذه

كتابه لعله ين أخوه دمحم أالعزيز حيث كان مبكناس وطلب منه م وجاء قول عبد 9121/ه9001
 .ىل بلدهإيقدم 

د نبه وفقري كسبه عبيد ربه تعاىل دمحم عبد العزيز بن دمحم بن عبذسري أه وكتب" :خرها قالآويف 
 . 3(م9121/ه9001)م اايم والليايل أبواخر شوال عمد األأكرمه هللا برمحته و أالرمحن البلبايل 

  :نية ومنهاغترك نظم ومسائل كثرية كتبها بعضها يف خمطوط الو  

م بفساد بيع الفقارة وكذلك نظم مسائل اليت د على فقهاء توات يف مسالة قوهلنظام الر   
كلها موجودة لغاز الفقهية  نظم يف البيوع واألىل إضافة احلبس من التمر ابإل يستحق احلبس عليه

 .4ابخلزانة البلبالية بقصر ملوكة

 

                                                           
  .22، صقالساب، املرجع قطف الزهراتدمحم عبد العزيز بن عمر،  1
  .، أدرار، اجلزائرخزانة برينكان ،البلبايل دمحم عبد العزيز خمطوطة هبا قصيدة وثيقة :البلبايل دمحم عبد العزيز  2
خزانة بن  ،وثيقة ذكر فيها العالمة سيد عبد العزيز جنل العالمة الشيخ سيد دمحم بن عبد الرمحان البلبايل: بن الوليدالوليد  3

  .اجلزائر أدرار، ،الوليد ابعبد هللا
 .جمموع هذه الواثئق موجودة خبزانة ملوكة وهي كلها للقاضي عبد العزيز البلبايل 4
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 :توليه القضاء-(د

 حال وكان مطلعا  لوالده القاضي سيد احلاج يف احلل والرت  كان القاضي دمحم عبد العزيز مالزما        
 أقر أمن الدهر فبعد وفاة والده  ا  حكام القضائية حينرر األح ،دق التفاصيل القضاء وسريورتهألى ع

السلطان موالي عبد الرمحان بن هاشم العلوى بتزكية من الشيخ دمحم بن عبد هللا الكرزازي 
موالي عبد الرمحان  فكتب السلطان، 1ان قاما مبساعدتهذوالشريف دمحم بن هاشم الفنغاىل الل

ابلتكليف ابلقضاء فواصل على منوال والده و منهجة يف القضاء بني الناس  العلوى خطااب  
سابقة وجعلها مسطرة والنوازل ال حكام القضائية اخلصومات وكذلك مجع منطوقات األوالفصل يف

  يان توىلقاليمها الثالث وقد جاء يف بأفصال وجال يف ربوع توات و  قضائي، قضائية ودليل
رض ن الشيخ دمحم عبد العزيز ع  أالتقاييد اخلطية خبزانة ملوكة  القاضي عبد العزيز املوجودة إبحدى

نه كان يرفضه بقوله أال إعزيزي دمحم من قبل الويل الصاحل سيدي  وتكرارعليه منصب القضاء مرارا 
فضل بني أهذا فما كانت السلطان راسله ومع ن أال إين منه ري ن جيأل هللا أيل به ونسال حاجة 

 .2"ال ابلصلح عمالإالناس 

 ذواصل نفو  ،مر ابملصلحة العامة بتواتعلق األا تذإقضيته ابملرونة وخاصة أمتيزت مجيع          
نصاف فصل بني الناس ابلعدل واإل عادال   وقاضيا   جليال   كان عاملا   ،ىل جتورارينإسلطته القضائية 

 . ايلة املغربيةالعلم ابلداير الصحراوية وشارع ذكره ووالده يف اإلسة راي ليهإنتهت إو  دون تفصيال  

خالص وحسن إو ستفاد ابلصدق إية متيزت ابلعطاء والنفع فأفاد و وبعد مسرية علم :وفاته-(ه
ع نتفع بعمله مجإ ،ة قبل اخلاصة مواظب على الكماالتشؤون العام مراعيا   ،جتهادأقبال وجد و اإل

ذ مل يكن إه دمحم بن عبد الرمحان التنالين وم بعد وفاة والده وشيخمالرايسة العليه إانتهت  ذإ ،غفري
ع ماحتصل عليه من فتاوى واجتهادات علماء يمسرية شيخه الوالد يف مج جياريه مواصال  من بتوات 

ومزال  ،الح اخلللصإلول و ىل سجالت القاضي عبد احلق مع التوضيح ووضع احلإتوات ومنها 
نية غابل -كما ذكران سابقا    -اي مساهذاجلموع ال ذهليه ويعتمدون على هإة يرجعون الفقهاء والقضا

                                                           
  .0-9الورقة  ،، املخطوط السابقنية البلباليةغالخمطوط  البلبايل، 1
  .اجلزائر أدرار، ،بيان توىل القاضي عبد العزيز املوجودة إبحدى التقاييد اخلطية خبزانة ملوكة 2
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ابلعلم حىت  وظل منشغال   1ية املقتصد السائل يف ماحل بتوات من قضااي ومسائلغنو أالشورى 
وظل  ،2م9112/ه 9029وىل سنةمجادي األ 97حد لوع الشمس يوم األربه قبل ط انداه  

مور ملنصب فتوىل الفقهاء الفصل يف األا اذلعدم وجود من يستحق ه اما  ع 12ملدة  منصبه شاغرا  
 .3العشرين ن وقعت املنطقة حتت قبضة فرنسا حىت مطلع القرنأ ىلإالقضائية 

هل أا عاد نن بعد وفاة مرتمجأوعة تراجم العلماء توات وتلمسان ننا جند يف موسأيف حني  
در السلطان صأ حني عشر هجري ل القرن الرابعئو أىل إ فتوى العلماء حبكم الشيوخ ىلإتوات 

 .4عادة تعيني القضاةإب ا  مر أموالي احلسن بن دمحم 

 .(ه9391-9394)توىل القضاء: محد احلبيب البلبايلأالقاضي بن -(3

 سه ملوكة سنةأولد مبسقط ر  كوسام البارزين، محد البلبايل من علماءأهو دمحم بن         
كثرية يف   بعدها علوما   ذخأمحد احلبيب مث أبيه سيدي أوىل عن األمبادئ تعليمه  ذخأه،9011

نبغ يف العلوم الشرعية فتصدر  ،خرينآعن علماء  ن فقه وشريعة وتفسريا  خمتلف العلوم الدينية م
 مرتمجا   همر من السلطان موالي احلسن بتعيينأوائل القرن الرابع عشر هجري صدر أيف و  5الفتوى

 ةفكان مبثابة منزل ،عفاء رفقة سيدي البكري بن دمحمفطالب اإل ش تيمي،على عر  للقاضي قاضيا  
ختص برائسة العلم يف إيف مجيع الفنون و  هحبور علمفيضان  قاضي اجلماعة ملا خصه هللا به من

فضله ب ر  فأق ،دقائق العلوم الضرورية والنظرية دراكهإر الصحراوية ملعرفة حسن سياسته و الداي
ىل ذلك إوما  وتيدكلت6ليه يف توات وقورارة إنتهت اخلصومات إف ،القضاةووجوب تقدميه مجيع 

                                                           
دمحم صاحل  :شرافإسالمية، مذكرة ماجستري يف العلوم اإل ،عالمها نوازهلا خصائصهاأحاضرة توات املالكية : انز ري قزه 1

 .11ص ،0292-0292، جامعة أدرار ،نسانيةجتماعية والعلوم اإلكلية العلوم اإل ،حوتية، قسم الشريعة
  .1الورقة  املصدر السابق، ،البلبالية الغنيةخمطوط ، البلبايل 2
 .11-11ص  ،السابقاملرجع ، فرج حممود فرج 3
 .119ص ،، املرجع السابقعلماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء اجلزائر ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد 4
 .991ص  ،السابقاملرجع  ،عالم تواتأمعجم  ، مقاليتعبد هللا ،جعفري مبارك 5
حييط هبا العرق الغريب من الشمال الشرقي وهضبة اتدمايت من اجلنوب، احلوض الشرقي بواد تقع قورارة مشال توات و : قورارة 6

إىل أن موقعها حيدد على  (م9122-ه 121)با وذهب  ابن خلدون تقري 0كلم  072أما  مساحتها تقدر ب  ،الساورة شرقا  
منطقة غاصة ابلسكان، "...أيها أبهنا  مسافة عشر مراحل من تلمسان يف بسيط واد منحدر من املغرب إىل املشرق واصفا  
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على توات وقورارة وتيدكلت  استولت فرنساويحنوها فلم يزل على ذلك حىت 1اورة مثل واد الس  
 . 2(م9122-ه9191)ساورة سنةوال  

 :وفاته 

 ،(م9129-ه9191)وىل سنة مجادى األ يفمحد احلبيب أ بن دمحمأقاضي تو ى الشيخ وال      
هل ألزمها أتفق اخلصمان عليه و إمر يف مقام التحكيم فكل فقيه األفبعد وفاته صار  3بقصر ملوكة

ىل سنة مثان إضاء على ذلك قاحلكم ماحكم به عليهما بعد الرضا منهما على حكمه وظل ال
مبحكمة تيمي الفرنسي حيث توىل احلاكم  ،(م9192-ه9101) هجري لفأوعشرين وثالمثئة و 

والشيخ سيدي احلاج بن  ،محد البلبايلأسيدي عبد هللا بن  الشيخ: مجيع الفقهاء الثالث وهم
لزم الناس ما أو  ،التمنطيطي دمحم فتحاأالعريب بن والشيخ سيدي  ،4بن عبد العزيز البلبايل ،البكري

محد أس يب العباأبو الفتح عبد هللا بن أر القاضي أتفق عليه الشيوخ فكان شيخ اجلماعة املذكو 
 .  البلبايل

 .(م9129-ه9391)توىل القضاء  :محد احلبيب البلبايلأدمحم بن أالقاضي -(1

سه ملوكة أمبسقط ر  (م9110-ه9011)احلبيب البلبايل سنة  بن أمحد دمحمأولد القاضي  
 .شتهرت ابلعلم والصالحا  سرة علمية أمن 

                                                                                                                                                                                

كتاب العرب وديوان املبتدأ  ،عبد الرمحان بن خلدون: نظرأ. مستبحرة يف العمران، قصورها كثرية تقارب املائة، تسمي تيكورارين
 .77، ص املصدر السابق، واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

يف والية بشار ابجلنوب الغريب من اجلزائر وتعود تسمية هذا اإلقليم يف إهنا مجع لكلمة السوار الذي تضعه يقع : واد الساورة 1
 إىلسم مع مرور الزمن املرأة يف معصمها، ولكون اجلبال متتد على طول تلك املنطقة فهي تشبه األساور مث حتول هذا اإل

منطقة مرحومة بين ) هم مقرتحات صيانتهأإقليم الساورة ومظاهر تلفه و  الفن الصخري يف :بد الغاينعاخللفي : نظرأ. الساورة
، 0رجامعة اجلزائقسم معهد اآلاثر، دمحم املصطفي فيالح، : مذكرة ماجستري يف أاثر الصيانة والرتميم، إشراف، (عباس منوذجا  

 . 92-91، ص 0299-0290
  .112ص ،، املرجع السابقعلماء تلمسان وتوات لماء اجلزائرموسوعة تراجم الع ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد 2
  .912،ص السابقاملرجع  صديق احلاج امحد آل املغيلي، 3
 .112 ص، نفسه 4
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أما  ،حد شيوخه املميزينأ،فكان 1ةوالنقلي عن والده مجيع العلوم العقلية ذخأو  مبلوكةتعلم  
 .ه املعلوماتذتسعفين بوجود همل ن املصادر التارخيية التواتية إعن تالميذه ومؤلفاته ف

 ،2ه9191وىل سنة مجادي األ 1نا خطة القضاء يف يوم توىل مرتمج: توليه القضاء-(أ 
ختص برائسة إ، ع الفنونيف مجي ان حبور علمهضيففكان مبنزلة قاضي اجلماعة ملا خصه هللا به من 

، فاتفق دقائق العلوم الضرورية والنظرية دراكهإالصحراوية ملعرفته وحسن سياسته و العلم يف الداير 
التواتية وقورارة وتيديكلت ليه اخلصومات يف الداير إنتهت إميع على تقدميه للخطة القضائية فاجل

  ولت فرنسا على توات سنةن استأىل إلك ذىل خارجها بواد الساورة، وظل على إووصل 
صبح حبكم بني الناس يف أفرنسا وتنازل من منصبه و  معفرفض العمل 3(م9122-ه 9191)

 .م9129السرية حىت وافته املنية 

متميزة بعد مسرية علمية (م9129/ه9191)وىل سنةتويف رمحه هللا يف مجادي األ: وفاته-(ب
يف فنون كثرية  ماهرا  و ومشهور ابلدين واخلري حيب الصاحلني  ومفيت وصاحلا   فكان فقيه ومتحداث  

هل احلكم ألزمهما أكيم فكل فقيه اتفق اخلصمان عليه وبعد وفاة مرتمجنا صار االمر يف مقام التح
حيث  ،ه9101ىل سنة إلك ذهبما بعد الرضاء منهما على حكمه ومل يزل على  4ما حكم به

 .  5ماعة وفقيهان مشاوراتمجع احلاكم لفرنسي مبحكمة تيمي يف فقهاء قاضي اجل

  :القاضي احلاج بن البكري بن عبد العزيز البلبايل-(1

و مؤلفه مل تسعفنا برتمجة وافية أ ةن املصادر التارخيية سواء كانت خمطوطأمر يف حقيقة األ        
وكذلك مل جند مكان والدته ومل عثر على اتريخ والدته ميالدي وهجري ألم ف، اضيقا الذلسرية ه

                                                           
 .12، صالسابقاملرجع  :زهري قران 1
  .أدرار، اجلزائر، خزانة ابن الوليد ،ابعبد هللا ،محد احلبيب البلبايلأدمحم بن أالقاضي  عن تقيد خطي: الوليد ابن الوليد 2
  .911 – 022ص ، ص املصدر السابق ،0ج ،الرحلة العلية:دمحم ابي بلعامل 3
، ص املرجع السابق ،علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء اجلزائر ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد  4

117.  
  .بد العزيز البلبايلن البكري بن علقاضي احلاج بأثناء ترمجتنا ل نتطرق إليه سوف  5
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فتحصلنا  ،جع اليت بني يدي بشيء عن مؤلفاتهقف على شيوخه وال على تالميذه ومل تسعفين املراأ
 .1(ه9101/9112)ته مثل اتريخ توىل القضاء بتوات سنة على بعض الوقفات املهمة يف حيا

 ،خرأرى بشكل دخلت نظام الشو أتوات ن فرنسا ملا استولت على أكر ذ ير ابلذواجل       
ثنني مبثابة إي ميثل قاضي اجلماعة وفقيهني ذشاء جملس قضائي مكون من فقيه النإفعملت على 

يل والشيخ سيدي محد احلبيب البلباأالشيخ سيدي عبد هللا بن اختري مساعدين ومشاورين له 
لتمنطيطي ابن سيدي عبد العزيز البلبايل والشيخ سيدي العريب بن ادمحم فتحا إاحلاج بن البكري 

تح بو الفأكان شيخ اجلماعة املذكور القاضي ف ،2تفق عليه الشيوخ الثالثإمبا الناس  او لزمأو 
ه 9101ي تو ى يف سنة ذمحد احلبيب البلبايل قاضي اجلماعة الأيب العباس أسيدي عبد هللا بن 

 .مبثابة قاضي مشاور اثين( مرتمجا  )والشيخ احلاج بن الشيخ البكري البلبايل 

ه الشخصية البلبالية املهمة بتاريخ ذال القليل عن هإاملتاحة لنا م املصادر التواتية فلم تقد 
 .3القضاء التوايت

     تويف الشيخ والقاضي احلاج بن البكري بن عبد العزيز البلبايل يف رجب سنة :وفاته
يخ بو زيد سيدي عبد الرمحن ابن الشأ، فأقيم مقامة الشيخ القاضي 4(م9199 /ه9112)

 .5عبد هللا يب الفتح سيديأالقاضي 

  ( .م9199-ه9301):توىل القضاءامللقب أبيب الفتح  القاضي عبد هللا البلبايل-(3

  :املولد والنشأة-(أ

مبسقط رأسه قصر  ،(م9111-ه9022)ب البلبايل ولد عاممحد احلبيأهو عبد هللا بن        
ذ عن خأتعلم و  الحمن أسرة علمية أخذت العلم كابر عن كابر اشتهرت ابلفضائل والص، 1ةملوك

                                                           
  . ، أدرار، اجلزائرخزانة كوسام ،تقيد خطي لقائمة قضاة ملوكة :طيبشاري  1
ص  ،، املرجع السابقعلماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء اجلزائر ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد 2

110-011.  
 .019ص  ،املرجع السابق  ،خصائصها ا،نوازهل عالمها،أ حاضرة توات املالكية، ،زهري قزان 3
  .أدرار، اجلزائر خبزانة ابعبد هللا بن الوليد،لعلماء توات،  تقيد : الوليد ابن الوليد 4
  .022ص املصدر السابق، ،0ج ،العلية الرحلةدمحم ابي بلعامل،  5
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فكان من املوظفني  ،محد العاملأزم الشيخ املختار بن مبادئ العلم مث ال ،محد احلبيب البلبايلأوالده 
  ،كثرية منها التفسري والفقه واحلديث  خذ عنه علوما  ألقات التدريس عنده فاستفاد منه و على ح

ونه األكرب الشيخ دمحم يته، كصحللقات دروس اإلعالم اآلخرين املوجودين بقر  نه كان مالزما  أكما 
رف ابجتهاده ورسوخ قدمه يف العلم ع   ،الكرمي بن التقي التنالين وغريهامحد والشيخ عبد أبن احلاج 

واجتهادا  لطلب العلم حىت صار عاملا  وفقيها  يقتدي به وسريته  فكان يصل الليل ابلنهار جدا  
كبري القدر وافر   فرضيا   غة والنحو فكان عروضا  العلمية الفاضلة اشتهر بقوته وشدة يف اللغة والبال

يف العلوم الفقهية والشرعية وغريها من العلوم  جلانب انفذ الكلمة له اليد الطوىلاحلرمة مهاب ا
  .2الدين

يف معرفة علوم الدين  وبعد هذه اجلولة العلمية اليت قضاها صاحب الرتمجة منذ صغره حبثا         
ممن سلمت له علماء عصره ملا له من  ،متفننا   عامال   لم فكان شيخه عاملا  فحياته كانت حتصيل للع

ة يواصل الدرس سائر فصول السنة ال دفاإم الزم التدريس وكان جملسه جملس مكانة رفيعة يف العل
كان رمحه هللا من الراسخني يف العلم حيث انفرد يف ،  3على املطالعة والبحث ميل من القراءة مواظبا  

ر  له سرية حسنة وممارسة سياسة انتقل منذ صغره إىل قص ،م يف األصقاع التواتيةائسة العلوقته بر 
م ومسيت ابملدرسة 9129-ه9071الربيع الثاين  كوسام وأسس مدرسته هناك يف شهر
فسرى  ،ا خزانة املخطوطاتهبسنة من عمره وأنشأ  01الكوسامية فمارس التدريس بعد أن بلغ 

بضاعة التدريس  عازفا   ،وغراب    األخذ عنه فهم نفعه شرقا  ملاء تنافس الناس يفجمده يف العال سراين ا
  .4والقضاء فصبح اللسان ورحب اجلنان عند اخلاصة والعامة

ن مجع وانل من العلم ماانل فتوىل التدريس وقصده العديد من الطلبة ومن  أبعد :تالميذه -(ب
 :نهمكل النواحي ومنهم من صاروا علماء أجالء ومن بي

  .ه9121-9012بنه وخليفته بعده اعبد الرمحن السيد 

                                                                                                                                                                                
  .اجلزائرأدرار،  خبزانة ابعبد هللا بن الوليد،، لعلماء توات تقيد : الوليد ابن الوليد1
 . 111ص، ، املرجع السابقعلماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء اجلزائر ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد 2
  .07، الورقة السابقاملخطوط  خمطوط جوهر املعاين،، دمحم بن عبد الكرمي البكري التمنطيطي  3
   .، أدرار، اجلزائرزانة كوسامالقاضي عبد هللا البلبايل، خ تقيد خطي :شاريطيب  4
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سيدي عبد القادر بن  ،سيدي بوعالم بن احلاج أدمحم ،محد الفالينأدمحم بن احلاج أالسيد دمحم بن 
أبناء احلاج النوار  ، البلبايليتسيدي عبد الكرمي التمر ، 91211دمحم بن دمحم بن سعيد تويف سنة 

والي عبد سيدي دمحم بن م ،سيدي دمحم عبد الرمحن الونقاين، احل الراشدسيدي دمحم الص ،الورشاين
 ،محد ديدي البكري التمنطيطيأسيدي ، سيدي العريب بن سيد املأمون، لالعايل أوالد عبود دلدو 

  .2معال خيايف والشيخ دمحم عبد القادر بلعامل وغريهأالشيخ دمحم عبد الرمحان السكويت و 

محد احلبيب أد هللا البلبايل ابن الشيخ سيدي نتقال الشيخ سيدي عبإ بعد :توليه القضاء-(ج
جملس و  ،م9122املوافق ل  ه9191سس يف سنة ىل كوسام وأتسيس زاويته هناك أإالبلبايل 

بلغت شهرته بطول الباع و  ،ام مدخل القصر ابلقرب من املدرسةمأهذا اجمللس  يينالقضاء توات وب  
 9101اجلماعة سنة  د هللا بن احلبيب البلبايل خطة القضاءيف العلم مارس الشيخ سيدي عب

ي مبساعدة السيد بن احلاج بن ممبحكمة تي 3دمحمأخيه سيدي أن تويف أم بعد 9192املوافق ل
ول قاضي يف عهد أريب بن احلاج التمنطيطي وقد مثل البكري بن عبد العزيز البلبايل وسيد الع

ماما  عارفا قانتا  إو  عدل والثقة والفضل والثبات فكان قاضيا  ستعمار الفرنسي فساد فيها سرية الاإل
ليه املسائل العويصة واملشكالت املقفلة من توات إيف مجيع الفنون فكانت ترد  وخاشعا  ورعا  صدرا  

إتفق العدو و  ، وعند وقوع احلوادث وامللماتيه علماء الصحراء يف حل املشكالتلإيفزع ف
  .4جتهوالصديق على براعته وصدق هل

يث يف املسجد يف العاشر من ، وهو مشتغل بقراءة احلدنزل به املرض املتو ى فيه :وفاته-(د
لقعدة ذكر هللا بعد الصالة العصر من يوم الثالاثء من ذي ايوبيده السبحة  تويف مرتبعا  ف ،رمضان

  .5كوسامصر  ودفن بق(م9199-ه 9101)عام 

                                                           
احلاج عبد  بنات وهم احلاج دمحم،وثالثة بناء أ أربعةبقرية كوسام عند الشيخ سيدي عبد هللا بن أمحد البلبايل له  درس 1

 . والسيد أمحد  الرمحن،احلاج عمر،
  .أدرار، اجلزائر ،كوسام  ، خزانةتقييد خطي نبذة عن قصر كوسام :شاريطيب  2
 .0ص، أدرار، اجلزائر ،موجودة ابخلزانة كوسام، بوعة للتعريف بقصر كوسام وعلمائهمطوية مط 3
  .010ص  ،املرجع السابقحاضرة توات املالكية ،، قزان زهري 4
موالي عبد هللا امساعيلي، دار : دراسة وحتقيق نقل الرواة عمن أبدع من قصور توات،: دمحم بن عمر بن احلبيب البوداوي 5

 . 11، ص(د ت)، (د ط)الكلمة،
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ط يده خلطه ال النسخ الكتب فجل كتبه نسخها خبكان رمحه هللا من الناشطني يف جم        
فضل أتليف ف ،إال أن معظم كتبه نسخها خبط يده تنه مل تكن لديه مؤلفاأالواضح واجلميل، رغم 

م يواسيهم مباله فكانت له حمبة عظيمة يف الطلبة املنشغلني ابلتعلي ،الرجال الذين تتلمذوا على يده
هو دمحم بن عبد الكرمي بن  يةالميذه العلماء قصيدة مرثوقد قدم أحد أهم ت ،ويدب عنهم نفسه

  .1عبد احلق

خطوطه جوهر مبوقد أدىن عليه تلميذه سيدي دمحم بن عبد الكرمي البكري التمنطيطي          
 وغاية مقصدي شيخ الشيوخ ابلداير أستاذي ومالذي ومنتهى ودادي ونور فؤادي" :املعاين يقول

قطب الشورى وقاضي الورى شيخنا شيخ اجلماعة أبو  ،مة احملمديةراوية وحامل لواء األالصح
 .2"الفتح كان رمحه هللا

-9332) :القاضي سيدي عبد الرمحان بن عبد هللا بن أمحد احلبيب توىل القضاء-(2
9313(. 

مبسقط  ،(م9121/ه9012)ولد عام ،3هو عبد الرمحان بن عبد هللا بن أمحد احلبيب 
، درس على يد والده سيدي عبد هللا وأشتهرت بهخذت من العلم إمية علمن أسرة  ،رأسه كوسام

ة من الفقه واحلديث خذ بعدها علوما  كثري ألبلبايل مبادئ تعليمه األوىل مث بن أمحد احلبيب ا
خلف والده يف التدريس مبدرسة القرآنية كوسام  ،ف ابجتهاده ورسوخ قدميه يف العلمفعر  ،والتفسري
عد نبوغه يف ب، و احلاج البشريدر البلبايل وأخوه عبد القا: د من التالميذ منهمعلى يده العديوخترج 

                                                           
 : يقول فيها1

  اينه  ذي د  ابل   رعا  ضقت ذ  ؤادي               و  راق السىن ف   ف  ينجاش  

  .اينت ابمتح  اء  وق ض  انر الش  عاين برق             و  م  وى ل  ين اهل  الحظ  ي  
، ص السابق، املرجع وتواتعلماء تلمسان  موسوعة تراجم العلماء اجلزائر ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد: أنظر

119. 

 . 07-01 الورقة املرجع السابق ،جوهر املعاين، دمحم بن عبد الكرمي التمنطيطي 2
 . املكىن أبيب زيد البلبايل 3



 .مهنة  القضاء عند علماء األسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

 ،1، وله مسائل وفتاوى كثريةه 9112لوالده فتوىل اخلطة القضائية سنة  ا  فخال عني قاضيا   ،العلم
  .نصافسلك فيها مسلك العدل واإل

  :وفاته

بن أمحد احلبيب البلبايل يف يوم السبت تو ى الشيخ القاضي سيدي عبد الرمحان بن عبد هللا       
ل على درار ومحأ، مبجلس القضاء الشرعي مبدينة (م9111-ه9121)ن الربيع الثاين عام م 00

وكان رمحه هللا مثل والده من راوده نسخ الكتب فسايس ودفن فيها 2كوسام األكتاف إىل قصر
فريضي  ،سمتثال واجمللإلة على الصلح قبل ااألمور حسب األوضاع وكانت كل أحكامه مبني

  .3الكثري بصلحه

 :(9311-9301)القاضي دمحم بن أمحد بن أمحد احلبيب البلبايل -(4

 ،(م9122-ه9077) يب البلبايل ولد سنةهو الشيخ دمحم بن دمحم بن أمحد بن أمحد احلب      
على يده درس على يد عمه عبد هللا بن أمحد احلبيب فحفظ القرآن وتفقه  ،مسقط رأسه كوسام

كانت له فتاوى كثرية وتويف رمحه هللا يف يوم السبت ،  4ه 9101مث توىل اخلطة القضاء يف سنة 
سنة فهي مرحلة  02وتوىل اخلطة القضائية بداير التواتية ملدة  (م9112-ه9121) رمضان 92

  .نثناإأسرة علم وفضل ال خيتلف يف ذلك  وشهد له أنه عامل من 5مهمة يف قضاء توات عموما  

  :محد الشاري البلبايلأالقاضي أدمحم بن الطالب -(1

ه مبسقط رأسه  9177سنة محد الشاري البلبايل أد الشيخ القاضي أدمحم بن الطالب ول         
سيدي سامل بن  ، حيث أخد العلم عن دمحم عبد الرمحان بن عبد هللا البلبايل وعن الشيخةقصر ملوك

كما توىل   ،وتصدر هبا التدريس مبدرسة كوسامعديد من العلوم الشرعية فبيغ يف ال ،عبد هللا البلبايل
ئمة البلبايل وخترج على يده العديد من الطالب واأل ةرمحه هللا اخلطة القضائية وكان آخر القضا

                                                           
 . 112ص ، املرجع السابق،علماء تلمسان وتوات موسوعة تراجم العلماء اجلزائر ،عبد احلق مخيس، حمفوظ بوكراع بن ساعد 1
 . 912ص  ،السابقمرجع  ،أمحد آل املغيليصديق احلاج  2
   .0291 /92/21رة العلماء بكوسام يوم حماضرة يف مطوية للزاي 3
 .912ص  ،السابقاملرجع  لعمه السيد عبد هللا البلبايل، صديق احلاج ادمحم آل املغيلي توىل اخلطة القضائية خلفا   ذكر الدكتور4
 . 100، صالسابق املرجع ، عبد هللايتمقال جعفري مبارك، 5



 .مهنة  القضاء عند علماء األسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

نتقل منه القضاء إىل إكوسام، وبعد وفاته   رصودفن بق م9177 لفريأ 99وتويف رمحه هللا يف يوم 
 .1 التمنطيطي مث إىل السيد عبد احلق البكري التمنطيطي الذي كان بتونسمتنطيط للحاج دمحم

  :(اجلد)سيدي عبد الكرمي البلبايل القاضي والشيخ -(92

ك بن عبد القادر هو العامل العالمة اجلليل سيدي دمحم عبد الكرمي بن دمحم بن عبد املل : تعريفه-(أ
 (وله ةالل)أمه فاطمة الزهراء وتعرف ابسم ، تبلبالة خوة اخلمسة القادمني منحد االأبن احلاج دمحم 

  .2وهي ابنة الويل الصاحل سيدي احلاج عبد هللا بن دمحم بن العوث بن عزيزي التامريت

 :مولده-(ب

 ةنه ولد بقصر ملوكأرمجة له سنة والدته، بينما ذكرت رخت وتأاليت  د التارخييةيمل تذكر التقاي      
من أمه سيد احلاج ، حيث نزل ضيفا  على جده ه9012بين اتمرت سنة  ىلإنتقل إونشأ هبا مث 

مه أ فجاءت به ،بناء عمهأ ى بذلك منذ، وكان يتأعبد هللا عزيزي، وكانت براسه قروح يف صغره
فث عليه ودعا له ون ،ه وضمه ووضع يده على رأسهذفأخ ،ىل والدها وشكت ذلك إليهإذكورة امل

ان قد ضيفناه أن شاء هللا حلااي تقبله و أس ستكون أن هذا الر أ "وهل" ه ايبنت، وقال الابلشفاء والربكة
قصر مدة وفتح عليه مبنه وحفظ القرآن أيف شفاه هللا من ذلك ف، لعلم الشريف والربح يف بين اتمراب
ىل جملس ابن عم والده الشيخ القاضي سيدي دمحم البلبايل إنتقل الكرمي على مقرئ البلدة أنذاك مث ا

ىن سيد احلاج والزم جملسه إىل إن وافته املنية وواصل الدراسة بعد ذلك على يد الشيخ أيب املك
إجازة  3فارس عبد العزيز فافتعم صدره ابلعلوم وصار يف مقدمة تالميذه ذلك اجمللس حيث أجازه

   .1مطلقة

                                                           
 . 97:01على الساعة  ،99/0291/ 00، يف يوم  اخلزانةقر مب مقابلة شفويةاملشرف عن اخلزانة،  :شاريطيب  1
 . 92الورقة  ،، املخطوط السابقرة الفاخرة يف ذكر املشايخ التواتيةذال :عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحان التنالين  2
  :خ دمحم عبد العزيز البلبايلإجازته من القاضي الشيجاء نص  3

 :احلمد هلل وحده
نك قد أعلم أوعليك أيها احملب واخلليل  الصايف التقي اجلليل ألف سالم يطلك بظله الظليل وعلى التعليقات، أما بعد 

غري  وشهد العسل من واسند األمر لغري أهله، واستقطفت حلو الرطب من غري خنله، ،وميحث بغري ضرم استسلمت منا الورم،
إين قد أجزت  أخاان الفقيه التقاء احلريص على اإلفادة واالستفادة ...ثيل يحنله وما ذلك إال حلسن ظنك اجلميل وقضائك األ

يف األحيان واإلمداد ، الذي له يف الرباعة سهم عصيب ويف الدراية حظا ونصيب يف كل ما أجازين فيه شيوخي اجمليزين يل 
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 : م9111تقاله اىل قصر بين اتمر سنة نإ-(ج

مبا  ،2ىل تدوين واثئق ألوالد ايب نعامةإم له لقصر بين اتمر نتقال الشيخ املرتجايرجع سبب         
عتداء من طرف اإلرسام البلد بسبب أن وقع ضياع جلميع أبعد  3يب عيسىأيف ذلك زمام فقارة 

صالح ذلك إيب نعامة أوالد أهل البلد يف مقدمتهم أفعندها طلب منه  ،ه 9012رة سنةبالربا
صبحت حتت تصرفه أ، وبنوا دار القراءة اليت رضض من األالزمن مث وهبوا له بع قام مدة منأف

تلك هبا الداير مامث بعدها  ،نعة اآلللفتوى والقضاء والتدريس جبوار املسجد الذي هو مسجد اجلم
 .4ربواالبساتني واألو 

  :مكانته ودرجته العلمية-(د 

حدوث ىل إدى ذلك أدريس بقصر بين اتمر و لد  الشيخ سيدي عبد الكرمي  منصب الت  تق         
الثالث  الة خالل منتصف القرنة الفع  ، فأصبحت من أهم املراكز العلمينقلة علمية لتاريخ بين اتمر

لطالب  وصارت مزارا   وحضاراي   ثقافيا   مركزا  فأضحت  ،ه 9012بعد عام  دا  ، وحتديعشر هجري

                                                                                                                                                                                

ديب يب زيد عبد الرمحان والعالمة األألدي وشيخه أبو عبد هللا سيدي دمحم بن الشيخ سيدي رمحهم هللا الذين هم سيدي ووا
فقد أجزته فيما أجازوين فيه على اإلطالق لعلمي أبنه لذلك أهل وكونه احلمد هلل من انزيل املورد واحملل واشرتط  محد زروق،أ

أخاك ال بطل عبيد ربه تعاىل دمحم عبد  ،لدعاء قاله وكتبه مكرهاعليهم شرطهم املشهور وهللا يوفقنا وإايهم والتمس منا صاحل ا
تقيد خطي إجازته من القاضي الشيخ دمحم عبد : نظرأه،  9011العزيز بن دمحم عبد الرمحن البلبايل هللا وليه وذلك برمضان 

 . ، أدرار، اجلزائرخبزانة بين اتمر وملوكه ،العزيز البلبايل
 . ، اجلزائردرارأبين اتمر،  حماضرة منسوخة، :عبد الكرمي البلبايلخزانة الشيخ القاضي سيدي  1
ختذت من اقبلي موطنا هلا، ويرتبط أتسيس العائلة ابلشيخ دمحم بن عبد الرمحان إهي احدى فروع قبيلة كنته اليت : يب نعامةأ 2

محد حلبيب والشيخ سيدي دمحم البكاى أالشيخ : عالم كثرية منهمأيب الويل الصاحل الغوث، هبا أعلى بن ايب بكر احلاج، األ
مين والشيخ سيدي دمحم بن عبد الرمحان وكانت هلم اسهامات علمية كثرية وهلم خزانة حتتوي على جمموعة كبرية وسيد دمحم األ

  ضياء التأويل يف تفسري القرآن لعثمان دان فوديو، ونسم الرايض يف شرح الشفا للقاضي عياض وغيهم: من املخطوطات منها
 :دراسة وحتفيظ، روض الزهر اليابع علة مشروح املقنع يف علم كان اليب مفرع :دمحم احملفوظ القسنطيين الدلدويل: نظرأ. كثري

 . 27- 22ص ،0290 ،موالي عبد هللا امساعيلي اجلزائر، مقامات للنشر والتوزيع
، 97:رقم نظر امللحقأص وجودها  املوجودة ابلقصر وذكرت بعض القص راتهم الفقاأوهي من : يب عيسىأفقارة  3

   .101ص
 . طوطة يف التعريف خبزانة بين اتمر املوجودة بنفس اخلزانة املذكورةخالنسخة امل: ينظر 4
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وقد خترج على يده كم  خرىقه والفتوى وسائر العلوم األقطاب يتلقون فيها الفالعلم من كل األ
  .1اليننيدمحم الطيب بن دمحم بن عمر التأيدي دمحم بن هائل من التالميذ ويف مقدمتهم الشيخ س

مره أجعل الناس يف حرية من  كبريا    حدث فراغا   بعد وفاة الشيخ سيدي عبد هللا  البلبايل       
سيدي دمحم احلسان بن سعيد ا قرر علماء اجمللس ويف مقدمتهم الشيخ هعلى من يستخلفه فعند

الذكر، فجاء يف نص ما نقل من البكري على تعني الشيخ سيدي عبد الكرمي مكان شيخه سالف 
 :بعد موت شيخهما2خبارمهاأ

حبة السؤال يف ر على بعض األد كر  ق"...:قال الشيخ دمحم احلسن بن سيدي سعيد التوايت 
يل من يستحق مقامه شرعي، فحول من ضمنا  البلبابو عبد هللاأ يخناعني هلم بعد موت شأ نأ
مول مبنه املأفأقول وهللا املوفق  ...ه 9021ة وذلك عامنا هذا عام قراء واملناظر ايهم جملس األأو 
يب مروان عبد امللك حبسب أيب عبد هللا أبن إو املكارم سيدي دمحم عبد الكرمي بأوىل بذلك ن األأ

 .3..."ول واملنقولالزمان والوقت بعد اجلوالت معه يف املعق

لشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل له ان أ 4وصفه الشيخ سيدي دمحم احلسان بن سعيد البكري      
كرم أجل العلماء و أله من خرية يف كل فن من العروض واملنطق واحلساب والتفسري وهذا ما جع

تكلم نصتت  نإنه أ، حىت ن حتدث قلت احفظ الناسإح الناس و فصأن تكلم قلت إف ،الكرماء
خالصة الوداد ومجيل  ،نبلقيه النبيه األمثل والفرم األحب املكوهو األ5لعذوبة كالمه االمساع 

                                                           
 . 911، ص السابق، املرجع التاريخ الثقايف ،محد املغيليأالصديق احلاج  1
دمحم بن البكري صاحب الزاوية البكرية والسيد  واملقصود هبما هو الشيخ سيدي دمحم احلسان بن سيد السعيد من آل سيد 2

 . (املرتجم له )بد امللك البلبايل دمحم عبد الكرمي بن ع
 . 22، ص ، املرجع السابققطف الزهرات ،دمحم عبد العزيز 3
 عبد دمحم :للمزيد انظر الشيخ  سيدي دمحم احلسان بن سعيد البكري من آل سيدي دمحم بن البكري صاحب الزاوية البكرية، 4

 . 22، ص السابق، املرجع قطف الزهرات ،العزيز سيدي عمر
  : كما قال يف البحر الوافر  5
  ابلبلبايل س م  بال حمالصر خرب اخللق ي نمى              و  ن ان  م  
 .نفصالإ  بال وقت               وحيمد رب به و   عائكم يف كل  روم د  ي  
 .70ص املرجع السابق، ، قطف الزهرات ،دمحم عبد العزيز :نظرأ
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حيث ساهم بفضل عقليته الفذة  ،القراءة رمي اخلطة القضائية بدارتوىل الشيخ عبد الك ،1دعتقااأل
يت كانت عة القضااي المور املسلمني من عامة قصره ومراجأه درجة كبرية من العلم يف إصالح وبلوغ

حكام القضائية وحل النزاعات اليت كانت ، وكذلك النظر يف بعض األجتماعيعالقة يف وسطه اإل
 .2عالقة خالل عصره

  :مكاتباته ومراسالته-(ه

جمملها مع العديد من العلماء رتبط الشيخ سيدي عبد الكرمي بعالقات متميزة يف ا   
تلف ووضعت بينهم مكاتبات ومراسالت يف خم ،ا، وحىت خارجهةاملناطق التواتي عيان يف خمتلفواأل

جم له عن شدة تواضعه ومع مشائخ ، ومن خالهلا برزت لنا شخصية املرت و املعرفةأاجملاالت العلم 
نفتاحه على اآلخرين وتواصله معهم الوم أن قوة العامل تنعكس يف مدى ومن املع ه،هم وتالميذئبناأو 

موجهة من الشيخ سيدي  3مراسلة :ومن بينهما ،اإلفادة واالستفادة منهمبطريقة متكن الطرفني من 
كما وجهت له ،  4يطلب منه الدعاء له يف العلم محد اليماينألبلبايل إىل الويل الصاحل عبد الكرمي ا

يدعوه فيها للحضور إىل الزايرة  5اوية كرزازمن شيوخ الزوااي ومن بينهم شيخ ز العديد من الرسائل 
 .6هحبابمع أ

 :   عمالهوفاته وأ-(و

بقصر  ه9012حمرم عام  92حد  بن عبد الكرمي البلبايل يوم األتويف الشيخ سيدي دمحم 
 . مه سيدي احلاج عبد هللا ببين اتمر رمحه هللابين اتمر ودفن بضريح جده أل

                                                           

  .72ص  ،، املرجع السابققطف الزهرات ،دمحم عبد العزيز 1 
 . ، أدرار، اجلزائرخبزانة بين اتمر ي عن القاضي عبد الكرمي بلبايل،التقايد خط: ينظر 2
  .10وهو مطبوع ص  يكتب نص الرسالة كامال   3
 .أدرار، اجلزائرخبزانة بين اتمر، ، لبايلالشيخ سيدي عبد الكرمي الب عن تقيد خطي :أدمحم امليدويب 4

ن احملبة قدمية ومتوارثة من جيل بعد أتصال دائم وخاصة إن الشيخان كانت تربطهما عالقة وطيدة فكاان على أوالواضح  5
ىل إوالد موسى ذهب أب( م9111-ه121) موسى املولود يف سنةمحد بن أحفاد اجلد سيدي جيل ابعتباره واحد من األ

، تعلم هبا على يد الشيخ سيدي عبد القادر بن دمحم الفاسي وبعد انتهائه من الدراسة التحق صغريا   الزال شااب   فاس وهو
طيب : نظرأكثر عن املوضوع أىل بالده واقام زاويته هبا، للعرتف إمحد بن يوسف الراشدي امللياين مث عاد أبشيخه السيد 

 .                                                    ،اجلزائردرارأنة كوسام، محد بن موسي خبزاأتقيد عن الشيخ سيدي : شاري
  .اجلزائر ، أدرار،خبزانة بين اتمر رسالة، قيد خطيت :دويببأدمحم امل  6
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يد لعدليف حيث مجع ام والتأالكرمي البلبايل بني العلمجع الشيخ عبد : عمالهأما عن أهم  أ 
، 1يب زيد التنالين الشيخ سيدي عبد الرمحان بن عومرمن النوازل ومساها غاية األماين يف أجوبة أ

،  ر وتوجد نسخة منه خبزانة برينكانلقصائده الشعرية وهو موجود خبزانة بين اتم صغريا   لف ديواان  أو 
وي وله كتاابت شعرية ويحنوية كما قام جبمع العديد من النوازل التواتية كنوازل البلبالني والعامل اجلزال

سيس خزانة عمل الشيخ على أتو ، 2وفقهية ورسائل وهي موجودة خبزانة بين اتمر وملوكة وكوسام
 . 4على مجع الكثري من الكتب وكان حريصا   3املخطوطات

دح املصطفى وكذلك بعض الشيوخ واألعالم ومن بني قصائده الشعرية الكثرية قصيدة يف م      
 يضا  ، وله أ6خرى ملدح املصطفىىل قصيدة أ، إضافة إ5شعراي   بيتا   إثنان وثالثنيا حواىل فاضل هباأل

 .7منحه التهاينماين وأمة الركب التنالين أيده هللا ابألحبفظ سال يالهليف التوسل ا يضا  أ

 :(9411-9023)سيدي مبارك البلبايل مون بن أالقاضي سيدي امل-(99 

ظافره أنعومة  ذن الكرمي منآحفظ القر  ،رة ابخلري والصالحمية عريقة مشهو سرة علأهو من       
مث  لوم الشرعية واللغويةعنه مبادئ الع ذخأمبارك و أدي سه برينكان على يد والده سيأمبسقط ر 

يف  سيدي احلاج البلبايل فوجده كبريا  ىل قرية ملوكة حيث جمالس الشيخ دمحم بن عبد الرمحان إانتقل 
دابء أ لبا وسادات فطنا  أخوان إمت وفاين بعد ذلك ":بقوله جازتهإا ما جاء يف نص ذالسن وه

                                                           
 . 12، صالسابقرجع ، املنيوراس الصاحل خبار التابعنيأملصباح البياين من ا ،دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي البلبايل 1
 .12، نفسه 2
  .019ص :نظرأكثر عن اخلزانة أللتعرف  3
 .مقر خزانته بقصر بين اتمر له فهي موجودةعماأثر على أكللتعرف  4
 يد ل  مح  : جاء يف مطلعها 5

 
  .ع الليايله م  شكر ل  مد              و  وثل حي  دا دمحم امل

 : جاء يف مطلعها  6
 جيدد  د  من ق  ضى و  د م  ن ق  خرب م   جااي دمحم            اذكر س  و   اح اجملد  ص  
 .لك حيمدعد ذ  اعمل الرب ب  وقت                    و   الة يف كل  ص  الزمن ال  و  
 .زانة ملوكةنص القصيدة موجودة خب :نظرأ 
 مر سري لهأ  اي م   وعسرا   جهرة        يسرا  الهي سر و  إ اي   ك احلمد  ل  : جاء قوله 7
    .حفيظ مد الدهرلطيف اي  اي                ل حالة كر يف ك  ك الش  ما ل  ك  
  .، أدرار، اجلزائرزانة بين اتمرنص القصيدة خب :نظرأ
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مون بن أجلهم السيد املأعظمي وكرب سين وكان  شوا عين ما حتصل يف صدري بعدما هذخأف
 .1"املبارك البلبايل نزيل بين ركان الفقيه

عنه  ذخأف فقه وحديث ويحنو الفرائض وغريهاجازه يف مجيع العلوم اليت درسها عليه من أو       
كما الزم حضور حلقات الشيخ   ،عماله لصاحل األظنه اجلميل ووفق نسحب يضا  أجازه أو  مجا   علما  

عنه  ذخأخر فأفاستفاد منه هو  ،عبد الرمحان سيد احلاج البلبايل عبد العزيز بن الشيخ دمحم بن
جازتني إمه يف العلوم ورسوخ قد ،له ليأخذ شهادة خترج تشهد بتقدمهمأه وفريا   داب  أو  كثريا    علما  

 .بنه الشيخ عبد العزيزاوالثاين من  ،ان سيد احلاج البلبايلوىل من شيخه دمحم بن عبد الرمحاأل

وبعد  تسليما   ،له وصحبه وسلمآعلى سيدان دمحم و  احلمد هلل والصالة والسالم :جازتهإوجاء نص 
اله مبثل ما أجازين شيخاوي سيدي عأخ املذكور جازان األأعاله مبثل ما أخ املذكور جزان األأفقد 

 ."2...عبد الرمحان بن عمر التنالين ووالدي وشيخي سيدي دمحم بن سيدي

ا فكان يراسلها يف املسائل اليت ستجاب لفصائحهماتدى صاحب الرتمجة ألوامر شيوخه و قإ      
د  يىل تقيإه ا مادفعذستصعبت عليه وهايف الكثري من القضااي اليت ويراجعهما شكل عليه فهمها أ

بن عبد ن مسع خرب وفاة شيخه سيدي دمحم أوبعد  ،در عنهما يف جمال الفتوى والقضاءكل ما يص
رها العامل سيدي عبد الكرمي البكراوي فيه كتابه جوهر ذكوراثه يف قصيدته  ثر كثريا  الرمحان البلبايل أت

 .3املعاين

 :ترأسه منصب القضاء-(أ 

سه برينكان أىل مسقط ر إك البلبايل رمحه هللا مبار أمون بن سيدي أرجع الشيخ سيدي اململا         
ء احمللي هبا فكان رشاد والتوجيه وتوىل القضافيها للتعليم واإل عمل على أتسيس مدرسة علمية تفرغ

يستفتونه ، فكانوا كل اليت يقع فيها النزاع واخلالفليه يف خمتلف القضااي واملشا إالناس يرجعون 

                                                           
  .أدرار، اجلزائر ،سرة بقصر برينكانجازة موجود خبزانة األنص اإل 1
  .، أدرار، اجلزائرسرة بقصر برينكانجازة الثانية موجودة خبزانة األنص اإل 2
 .ياماخل   ف القوم منشور  ني ل  رام    ح  حياء الك  أ  ني ربي ب  ات ص  م  : جاء فيها 3

 .17املخطوط السابق، الورقة جوهر املعاين، عبد الكرمي البكراوي،: أنظر
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فزعهم يف املدامهات كان رمحه هللا مهرع الناس يف امللمات ومو  ،مور دينهم ودنياهمأ يما يهمهم يفف
ىت من خارجها كمنطقة بودة سئلة من مجيع النواحي من داخل املنطقة تسابيت وحوترد عليه األ

 .وغريها

على متكنه وشهرته وثقة الواسعة بني الناس وقد وجدان الكثري من واضح ال دليل إا ذه وما 
و غريها مثل أو توثيق عقد البيع وشراء أثنني إليه مثل اخلصام بني إاليت وردت  رسائل والواثئقال

ث والتنقيب مع التدقيق يف كل وسعة الصدر والبحومن مميزات القضاة التواضع  ،وثيقة املوجودة
ا مبا جاء املختلفة وتقيدهعتىن جبميع الفوائد إكما ،ا ما كان يتميز به القاضي البلبايلذ، وهشيء
 .خدهاأاحلكمة ضالة املؤمن حيثما وجدها : رثيف األ

 :عالقاته-(ب

عيان البلدان أوله عالقات وطيدة مع الكثري من  شهرهمأن خيار العلماء و كان رمحه هللا م      
مبارك البلبايل كان من أمون بن سيدي أسيد امل: رة الفاخرة بقولهذاجملاورة فاثين عليه صاحب ال

يف معرفة  ختالف فنونه متبحرا  إء وكان عدمي النظر يف العلم على لماء واملشاهري الفضالعيان العأ
 .1حكامه مع الصالحأ

يرتدد عليهم بزايرته ويقيم هبا  له عالقات وطيدة مع مشائخ الطريقة املوساوية والكرزازية فكان     
وقد  ،يدون من دروسه ومواعظهعلمه ويستف،فريحبون به وجيتمعون حوله وينتفعون ب وشهورا   ايما  أ

اينية ز كانت عبارة عن مراسالت مع املشائخ الطريقة ال ،دان يف خزانته العديد من الواثئقوج
 رمحه   بوزاينأدمحم أحفاد الويل الصاحل سيدي أمرابطني جلميع  مجا   حبا  هلم ن ابلقنادسة فكان يك  

 .2هللا

ها فكان يعمل على تقيد خ الزاوية وعلمائكانت له عالقات متينة مع الكثري من مشائو       
ه العالقات الوطيدة ذمتجدهم وتعظم  قيمتهم ومكانتهم كما توصلت ه ليتشعارهم اأقصائدهم و 

                                                           
 ، الورقة، املخطوط السابقةدارسراف األشكر مابتوات من العلماء واألذ رة الفاخرة يف ذال :عبد القادر بن عمر املهداوي 1

21.  
 .19ص ،السابقاملرجع ، الشجرة املرجانية ،حسان عراين الراسمحد بن دمحم بن أ 2
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ودليل حفاد بناء مث األىل األإجداد ومشائخ الزاوية القندوسية من األ سرة البلبالية الركانيةبني األ
 .1صدقاء من بشارألحد اخلزانة ألخطية مدونة ابئل رسا يه منعثران عل ذلك ما

كملوا مسرية شيخهم ومن أو  خترج على يده مجع من الطلبة داخل قصر برينكان وخارجه :هيذتالم
بن عبد العزيز  والشيخ دمحم ،وسيدي دمحم العريب ،مبارك القاضيادمحم الطاهر وسيدي بناؤه أ :بينهم

 بناء املسلمني ببالدأىل تعليم إابإلضافة  ،ريوغريهم كث خوه الشيخ دمحم املهديأبن عبد الرمحان و 
 .2 يضا  أالقنادسة فكان هلم تالميذ هناك 

ىل بالد القنادسة وكان ذلك إحدى زايرته اليت قام هبا مون رمحه هللا يف ا  أتو ى سيد امل :وفاته-(ج
ائل اليت  سر النفيسة ومنها تلك ال ديياالعديد من التق اتركا   ،م9127ه املوافق لعام 9072يف سنة 

العديد من احلواشي  يراسل هبا شيوخه مثل الشيخ سيدي عبد العزيز البلبايل كما خلف كان
 .3والطرر الرائقة على نسخ كتبه خبزانته بقصر برينكان بدائرة تسابيت

 :مون البلبايلأالطاهر بن سيدي املالقاضي دمحم -(90

 تقيا   عا  زاهدا  ر تهرين ابلعلم والصالح جمتهدا  و كان رمحه هللا من العلماء البارزين والفقهاء املش     
فأقبل  ،يه رمحه هللابأل ه برينكان خلفا  سأالتدريس والقضاء والفتوى مبسقط ر توىل منصب  ،فاضال  

ن حيرتم  ساعات عمره وال رشادهم وتبصريهم ألمر دينهم  وكاإجتهاد على تعليم الناس و جبهد واإل
بطلب العلم فيقضي معظم  فكان شغوفا   ،خرةآو  عليه ابلنفع دنيا ور دينية وتعودمأيف  الإيصرفها 

بقوة  ا  ونبيه ماهرا   كونه خطاطا    ا ما مكنه منذوقاته يف املذاكرة واملراجعة والنسخ والكتابة وهأ
سرة معروفة ابلعلم أفرتىب يف  ،ال عسال  إالنحل يصنع مر ابلغريب فا األذوسرعة حفظه وليس ه

 .4واملعرفة

                                                           
  .101، ص 02: أنظر امللحق رقم   1
 .10، صالسابق، املرجع الشجرة املرجانية، محد بن دمحم بن حسان عراين الراسأ 2
 .10 10، ص السابقرجع امل حاضرة توات املالكية،، زهري قزان 3
  .11-11ص ، املرجع السابق ،ملرجانيةالشجرة ا أمحد بن حسان عراين الراس،4



 .مهنة  القضاء عند علماء األسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

دمحم الطاهر درس عند الشيخ سيدي ن سيدي أرة الفاخرة ذسب ما ذكره صاحب الح :شيوخه
عامل " :اء يف نصه قائال  محد احلبيب وعن سيد احلاج بن سيدي احلاج سيد البكري البلبايل وجأ

 .1"محد احلبيب وعن سيد احلاج بن سيد البكري البلبايلأعن الشيخ سيدي  ذخأالعالمة 

 العزيز البلبايل والشيخ  سيدي دمحمأه سيدي سامل بن سيدي دمحم عبد يخعن ش يضا  أ ذخأو       
ن فقه ويحنو جازة يف مجيع العلوم اليت قراه عليهم مإله ي قدم ذمحد بن عبد امللك الكرزازي الأ

محد الكرزازي لسيدي دمحم الطاهر البلبايل أجازة سيدي إوقد جاء نص  ،وتفسري وعروض وغريها
سيدي  دمحم الطاهر  هلنبيالفقيه ان أو  ...":مقدمته عن فضل العلم وطلبه قالو  بعد تقدمي احلمد له

مبارك أي دمحم املامون بن العالمة سيدي صلح هللا لنا وله الباطن والظاهر بن الفقيه املبارك سيدأ
فادة فيما حضره ومسعه ويف غريه مما يحنن ساعفناه جازة املعهودة من ذوى العلم واإلطلب منا اإل

،  2"وخل من الشيوخ الدين ثبت هلم القدم يف العلم والرسضهل الفلك وساعدانه تشبيها أبذعلى 
وصى أو " :صااي ليكون بذلك رجل علم فقال لهجازته بعض الو إكما قدم له شيخه املذكور يف 
عظم البلوى يكسب أن ذلك من إف ىوالرباءة من الدعو  النجوىو الفقيه املذكور ابلتقوى يف السر 

ي ذمنا العلم النافع الإخرة وال من العلم النافع و الغري وليس من زاذ األ واحتقارا   وكفرا   اان  الناس طغي
ضا عنها حبيث ال يستحسن شيئا حتقار النفس وعدم الر او تصطحبه اخلشية هلل والتواضع جلالله 

رزازي جازته طلب الشيخ الكإخر آويف  ،3 "...حقر منها لعلمه أحواهلا وال يرى يف الوجود أمن 
يف  وقاته وخصوصا  أمعظم ن ال ينساه يف الدعاء يف يذه سيدي دمحم الطاهر البلبايل أبمن فضيلة تلم

 .وقات الطيبة ويف احلياة بعد املماتاأل

محد أه وكتبها 9071رم واخر حمأجازة سيدي دمحم الطاهر يف إدمحم احلبيب أم سيدي قد  و       
 ،يب زيد البلبايلأمحد بن أعلى بن براهيم بن احلاج إ بن  بن عبد هللا بن عبد هللادمحمأاحلبيب بن 
ما قدم له شيخه النصح جازة عامة ومطلقة كإجازة يف كل ما قرأه عليه وكانت إله اذفقدم له ه

جل حبنا يف هللا عز الفقيه األ" هاجتهاد والصرب والسكينة والطمأنينة وجاء يف نصواإلرشاد واإل
ومنشأ طلب  طن بين ركان دارا  املستو  صال  أمبارك البلبايل ايه سيدي ل سيدي دمحم الطاهر الفقوج

                                                           
 . 21الورقة ، السابقاملخطوط  ،رة الفاخرةذالالين، دمحم عبد القادر التن 1
2
 .، أدرار، اجلزائرجازة موجودة خبزانة برينكاننص اإل 

  .، أدرار، اجلزائرجازة موجودة خبزانة برينكاننص اإل 3



 .مهنة  القضاء عند علماء األسرة البلبالية                                    : الفصل السابع
 

  
 111صفحة 

 
  

عنهم وحضرته قراءتنا  شياخنا مما رويناهأجازنيه أيع ما فأجزانه مج، ن جنيزه فيما قرأه عليناأ منا
جازة إحتصل دمحم الطاهر البلبايل على و ، 1"ابلتقوى هللا يف السر والعالنيةجازة عامة مطلقة وعليه أ

جازه إه 9071واخر شهر حمرم عام أيز يف من شيخه سيدي سامل بن سيدي دمحم عبد العز  اثلثة
كما جاء ،لكذحاديث وتفسري وعروض وغري أنون من يحنو وفقه وفرائض و فيها يف كل العلوم والف

 للعديد من العلوم فانتفع منه شيخه يف فوائد كثرية وحتصل ن شيخه وجده عارفا  أجارته إيف نص 
فأقول قد " :قولهالرتمجة حبسن الظن اجلميل وجاء  متيز صاحبو  ،ه على مسائل كثريةمصاحبت من

نه لذلك أي وهلل احلمد ة االطالق العلمز جاإجله الفقيه املذكور أخ يف هللا واحلبيب من جزت األأ
 .2"قروائت واملرورايت ومجيع االمهاتستحقاق يف مجيع المن ذوى اإل

 .ودفن بقصر برينكان مبقربة العائلة البلبالية 9111وافق لامل 9120تويف رمحه هللا سنة و 

  :مون البلبايلأمبارك بن سيدي املأالقاضي سيدي -(93

يف العديد من العلوم والفنون وجاء وصفه يف  من كبار العلماء وفقهائها متبحرا  كان رمحه هللا       
درس  ،ة من الفنون والعلوم املختلفةمجلعن والده  ذخأي ذرة الفاخرة ابلعامل العالمة الذخمطوط ال

كانت منارة علم وموطن اليت  ملوكة  رصىل قإسه برينكان مث نوى اهلجرة السفر أمبسقط ر   هعن
دمحم أسيدي محد احلبيب بن ألعالمة سيدي االعلماء فيجلس هناك مدة وحضر حللقات العلم العامل 

عنه يف الفقه والنحو والتفسري والسرية  ذخأفحضر دروسه و  ،براهيم البلبايلإبن سيدي عبد هللا بن 
 .جازة مطلقة يف مجيع العلومإوالعروض وغريها فجعل شيخه مينحه 

جالء وعلماء أوله عالقات وطيدة مع مشائخ  وفا  ومعر  كان رمحه هللا عامل مشهورا  :توليه القضاء
ملوافق لـ ه ا9191سنة 3ونممدينة تيميات وخارجها فتوىل منصب القضاء بـفاضل داخل تو أ

على فصل املتخاصمني وفض النزاعات وشاركه يف  تصدر القضاء ابملنطقة عمل جاهدا   ،م9122
                                                           

  .زائرن، أدرار، اجلجازة موجودة خبزانة برينكانص اإل 1
 . أدرار، اجلزائر ،جازة موجودة خبزانة برينكاننص اإل 2
توجد يف هضبة اتدميت وهبا سبخة كبرية وضخمة وحمدودة يف الشمال بوجود العرق الغريب الكبري وتيميمون هي  :تيميمون 3

جودة هبا يف كل شجرة موجودة على طول واحة والنخيل مو  122الف ساكن وفيها   12عاصمة قورارة يسكن هبا حوايل 
 :نظرأ .مكان

G.Mercadier: l'oasis roug, e'dition robert roini, paris, 1945, p:5.                                        
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والد سعيد وسيدي دمحم الصاحل أارة كسيدي دمحم بن اجلوزي وقاضي ذلك بعض الفقهاء وقضاة قور 
يدي موالي عبد العايل قاضي محد بن سأوالد راشد وسيدي موالي أالقاضي  بن سيدي علي

قامة العدل إعلى  فكان رمحه هللا حريصا  ، لصالحوغريهم من العلماء املشهورين ابلعلم وا ،ولدلد
والغين والفقري فيما يصدره من بني الناس والتحري ابحلق والصواب فال مييز بني القوى والضعيف 

اليت  ساس املشاورة مع العلماء وخاصة يف املسائل أ ىحكامه مبنية علأحكام الشرعية، وكانت األ
ن كان إن تسال عامة وحىت و خالق القضاة التقاة فكاأن يتشكل عليه فهمها فتميز جبميع كا

تويف رمحه ، ن يفهمأالبعد إمع حضور خصمه وال يقضي  الإحدى الدعوى إوال يسمع من  ،عاملا  
م، ودفن مبقربة سيدي عثمان مبدينة تيميمون 9101ه املوافق لـ  9110وايل سنة هللا تعاىل ح

 .1ربه ظاهر ومعلوموق

 :مون البلبايلأيدي دمحم العريب بن سيدي املالقاضي س-(91

ن الكرمي آكلها حفظ القر   سرة فاضلة هلا مكانتها اخلاصة يف عموم املنطقةأأ رمحه هللا يف نش      
 ذلده رمحه هللا فالتحق منمن العلوم والفنون تعلم على يد وا ةجمموع ذخأسه برينكان أمبسقط ر 

عن الشيخ  ذخأىل قصر ملوكة و إسالفه أالدعاة واملصلحني، فانتقل كعادة ظافره بركب أ نعومة
يه الشيخ سيدي عبد هللا بن سيدي خأعن  ذخأمحد احلبيب البلبايل مث أن سيدي دمحم بأيدي س
كوسام علوم شىت من فقه ولغة وتفسري وفرائض وغريها من خمتلف  بقصرمحد احلبيب البلبايل أ

رة ذلقبه صاحب ال ،2دبية اليت كانت تدرس يف ذلك الوقت يف حلقتهماواألعية العلوم الشر 
دمحم أجازة سيدي يف نص اإل يضا  أوظهر  ،3نهألو شال دليال على عإابلعامل العالمة وما هو الفاخرة 

فلما  ":ه وجاء يف نصها9122محد احلبيب اليت نصها أبواسط رمضان املعظم عام أبن سيدي 
سيدي والنبيه خ الفقيه هله بسببه األأفاية كان ممن اشتغل بطلبه وفارق فرض ككان طلب العلم 

وفر أمبارك البلبايل حىت حصل له منه أمون بن الفقيه سيدي أدي دمحم املدمحم العريب بن الفقيه سي
 .4"نصيب وصار بتحصيله جنيب

                                                           
  .11-11ص ، ، املرجع السابقالشجرة املرجانية، أمحد بن حسان عراين الراس 1
 .22ص، نفسه 2
  .21الورقة  ،، املخطوط السابقلفاخرةرة اذال دمحم عبد القادر التنالين،3
4
 .ن، أدرار، اجلزائرجازة موجودة خبزانة برينكانص اإل 
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لصاحب الرتمجة  حلبيبمحد اأمن الشيخ سيدي عبد هللا بن سيدي خرى أجازة إحتصل على و     
" :هال لذلك وجاء يف نص قولهأشعر جلده وايحنرق كبده لكونه ليس ن جييزه اقأوعندما طلب 

ك وال من سلك تلك لذل هال  أشعر جلدي وأيحنرق كبدى لكونه لست قإفلما شافهي بذلك 
وخه جازتني من قبل شيوملا حتصل على اإلجازه يف مجيع ما قرأه عليه ومسعه منه أوقد  ،1"املسالك

هل بلدته فتصدر أهله و أرشاد إكان وجلس لتعليم وتدريس وتوجيه و سه برينأىل مسقط ر إتوجه 
  .الفتوى والقصاء وبدل كل جهده لتوعية الناس وتثقيفهم وغرس العقيدة الصحيحة يف قلوهبم

 :ده مجع غفري من الطلبة ومن بينهمن تصدر التدريس ببلدته املذكورة خترج على يأبعد  :هذتالمي
وسيجي  ،ن دمحم بن املهدي العراين الراسيسيدي احلاج املهدي بن سيدي دمحم بن عبد السالم ب

دمحم بن سيدي دمحم بن عبد السالم بن سيدي املكي بن عبد العزيز بن سيدي دمحم بن عبد العزيز 
فن ود ،ه 9111ي القعدة سنة ذو ى رمحه هللا يوم اخلامس والعشرين من شهر ت، الربكاين وغريهم

 .2برينكان ركزمب

 :مون البلبايلأ احلسني بن سيدي العريب بن املالقاضي دمحم-(91

والده رمحه سه برينكان وتلقى بعض مبادئ العلوم الشرعية على يد أدرس رمحه هللا مبسقط ر        
عن العامل سيدي عبد الرمحان بن سيدي  ذخأىل قرية العلم ومنارته كوسام فإهللا مث بعدها انتقل 

رفة فظهرت جنابته وبرزت كفاءته فربع يف فنون العلم واملع ،محد احلبيب البلبايلأن سيدي عبد هللا ب
 .يعترب به يف املنطقة صبح مرجعا  أو 

 :توليه منصب القضاء

 نداك بربج آن مقرها اة الشرعية اليت كمد رمحه هللا منصب القضاء يف تسابيت ابحملكتقل         

للمرابط الصاحل سيدي  ملسجد العتيق بقصر برينكان خلفا  والتدريس اب مامةبن طلحة وتوىل اإل
 ذفأخ ،قصده الناس من داخل القصر وخارجهوكان له جبانب املسجد جملس علم ي ،عبد احلميد

مور دينهم وعبادهتم ألدين وتطلع هبم على الكثري من مور دينهم ويفقهم يف اأالناس على  عجيم

                                                           
  .أدرار، اجلزائر سرة بقصر برينكانجازتني خبزانة األنص اإل 1
 53.ص  ،، املرجع السابقالشجرة املرجانية، عراين الراس حسانمحد بن أ 2
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ينقطع عن القضاء وعن التدريس حىت دخل يف حمنة شديدة جعلته وظل على ذلك مدة من الزمن 
القصائد الشعرية  ذى وجتلى ذلك يف بعضأمن  ملا حلقه شديدا   م بيته وقد أتثر أتثرا  لز مامة و واإل

له وصحبه مث آها هللا وسيدان احلبيب املصطفى و يطلب ويتوسل في 1ايم حمنتهأاليت نظمها يف 
 سييب زاين القندو ألقطب الشهري ابن لك طائفة الشديل ومن ذلك اخص بذأالتابعني الصاحلني و 

 .2مون وجاء يف نصهاأدمحم املأبناءه ووالده أو 

خيه سيدي املدين أقام هناك عند أحيث  ىل مدينة سعيدةإن ضاقت به بلدته رحل أوبعد        
وهران للمعاجلة يف ىل مدينة إمر عليه فارحتل وكان يعاين من الربو وقد زاد األ من الزمن ةمد
 .3ه ودفن هناك بسعيدة9111دركته املنية هناك سنة أىل مدينة سعيدة و إستشفى مث رجع امل

 :مون البلبايلأبن سيدي امل القاضي سيدي دمحم عبد القادر بن سيدي امبارك-(93

نه أيف الكتاتيب القرية ش درس، م9127ه املوافق لـ عام  9102سنة  ولد مبدينة تيميمون       
ىل قرية  إلده القاضي الفاضل مث بعده توجه ن سائر الصبية وتلقى بعض مبادئ العلم على يد واأش

رمحان بن على العامل العامل سيدي عبد ال ذخأف 4درار مع شقيقه سيد البشريأكوسام مبدينة 
اولة تدجازة مطلقة يف مجيع العلوم املإجازه أي ذمحد احلبيب البلبايل الأسيدي عبد هللا بن سيدي 
 .ىل بلده تيميمونإن خترج من كوسام رجع أآنذاك العقلية وغريها وبعد 

 

                                                           
ن سب ذلك كيد احلساد ورمبا يكون من بلدته أوظهر من خالل قصيدته  ذى يف عرضه وحرمهأىل إايم تعرض يف هذه األ 1

  .ىل سعيدةإألنه رحل منها متوجه 
 : وجاء يف نصها 2 

 هري دمحم طب الش  لك الق  ن ذ  ا     م  سره  ص طائفة الشديل أب  خ  أ   

 .ابدكرم به من ع  أ   وسيا  ند  ق         ته  ع  عين نـ  أ  ن اي  يب ز  أ  ابن 

 بن حسان :، أنظرانقصة ألهنا غري واضحة بياتبيت وبعض األ 97املرجانية هبا حوايل كتاب الشجرة   القصيدة كتبت يف
  .21-27ص ص  ،، املرجع السابق الشجرة املرجانية عراين الراس،

  .21-27-22 ص نفسه، ص  3
 .021 :نظر صأوردة ترمجته ضمن علماء برينكان  4
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 :توليه القضاء

ستقالل وحىت تيميمون تقلد منصب القضاء قبل اإلسه أىل بلدته ومسقط ر إن رجع أبعد  
بعده فسار فيه بسرية والده يف التحري والعدل واالنصاف وعدم الظلم وطلب احلق وعدم التميز 

فعمل على   و املكانة بني الوجهاءذكان رمحه هللا ،  س، فنشر اخلري واحملبة بني الناسنابني ال
هله وظل على أ فانتفع منه العامة واخلاصة من التقريب بني املتعادين وفض النزاع بني املتخاصمني

سنة 12م وعن عمر يناهز 9111ه املوافق لـ 9191جل احملتوم سنة ن وافاه األأىل إذلك احلال 
    .1فدفن يف تيميمون رمحه هللا تعاىل

 .ونفيها القضاة البلبالي أفىت قضية اليتَّناذج من األ :الثالث حثبامل

از إجنكما قدموا أروع   متعددة   مدارهم إحكاما  إبجنازات قضائية إعدة  ونقدم القضاة البلبالي       
 واليت أصبحت مرجعا   قضائي بتوات من خالل مجعهم لنوازل والفتاوى علماء جملس الشورى

نية غال –خذ مناذج من هذا املصدر أوقد ركزت هنا على  ،حللول بعض املسائل ومتعمدا   ساسيا  أ
أكثر على طبيعة املشاكل السائدة يف  تعرفقتصادية للجتماعية واإلقضية اإللبعض األ –البلبالية

 :الفتوى الصادرة فيها ركيز وتقيم نص القضاايتوإبراز دورهم كقضاة حللها دون تلك الفرتة 

  .جتماعيةقضية اإلَّناذج من األ -(9

أهم  ابنه عبد العزيز ابعتبارمهابايل سيد احلاج و قضية القاضي البلسنبدأ بعرض مناذج من األ      
  :ينة البلباليةغمن خالل النوازل ال اوائلهمأو  القضاة البلبالني

واليت أفىت فيها  الغنية طوطخمة املتداولة يف جتماعيوهي من أهم املواضيع اإل: 2مسائل الطالق-ا
 .نيالقضاة البلبال

  

                                                           
  .20، صالسابق، املرجع ةالشجرة املرجاني عراين الراس، بن حسان 1
فإمساك مبعروف أو الطالق مراتن :"وهو حل العصمة املنعقدة بني الزوجني وفك عقد الزواج وجاء يف قوله تعاىل: الطالق 2

دَّهِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّة ۖ اَي أَيّـَُها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النِ َساَء َفطَلِ ُقوُهنَّ ِلعِ :" وقال أيضا   .001سورة البقرة اآلية "تسريح إبحسان 
َ رَبَُّكمْ   . 9سورة الطالق اآلية "َواتَـُّقوا اَّللَّ
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  :الرمحن البلبايل يف قضية الطالق قضية حكم القاضي دمحم بن عبد

 رجعة فيها مث زاد على ال ، أو طلقة  ال رجوع فيه طلق زوجته طالقا   جال  وجممل القضية أن ر       
أن : اضي دمحم بن عبد الرمحن البلبايل، فحكم القيل أمي وأخيتحتل ال حتل يل حىت  :ذلك قوله

ال حتل يل حىت  :رجوع فيه فمعىن ذلك ثالث تطليقات، أما قولهال  كان طلق طالقا   أنالرجل 
  . 1الثالثن نوى به الطالق لزمته الطلقات أ، و هارفهذا تنويه لزمه حكم الظ  خيت حتل يل أمي وأ

ه طلق زوجته فهل إليها من نأالرجل للقاضي  فقال: خرىأكما سئل يف قضية طالق       
فقال له لعلك جتد إليها  ،قلت أنت مطلقة فحرمت ثالث: كيف قلت هلا ؟ قال  ، فقال لهالسبيل
القي بل قلت ابلعقد اجملدد فذهب عنه مث رجع إليه وقال له ليس كما أخربتك أوال صفة ط سبيال  

أما ، العمل على ما قلت لك أوال   :فقال له لثا  عنه مث رجع إليها اث، وذهب هلا أنت مطلقة حمرمة
 .إمنا لغة فالن وفالن لت لك اثنيا  ما ق

وبعد فالرجل املذكور ال حتل له زوجته إال بعد زواج آخر سواء  :أجابه القاضي سيد احلاج البلبايلف
 .  2أنت مطلقة حمرمة فهي ثالث وهللا أعلم ،األول لقوله ثالث أو قوله الثاينقال قوله 

سئل عن رجل له صيب : هاعزيز البلبايل نص  أفىت فيها القاضي دمحم عبد الاليت قضية طالق ما أ      
ال  :فقال خاله وأمهارضه أخذ الولد معه، فعوأراد أن ينتقل إىل بلد آخر مع مع امرأة قد طلقها 

أزيد  غيابه وبعد  ،رآه، فقبال ذلك وأبتابمتان من كسوته ونفقته وتركتماه يدرس يف الك   أإال إذا أبر 
، فهل له محل ، ومل يتعلم يف الكتاب كما أمرهمفلقى ابنه يعمل عمال ال يليق به  ،من عام ورجع

إن األب حيث أراد االنتقال عن بلد :" وجاء جواب القاضي كالتايل ؟وهل تسقط نفقته ؟ولده
اطها عليه ثبت إسقحاضنة ولده وليس للحاضنة منعه منه وما اتفقت عليه وال ترجع به حيث 

 .3علمأابلشرط املذكور وهللا 

                                                           
 . 929الورقة ، السابقاملصدر  ،البلبالية الغنيةخمطوط ، البلبايل 1
   .91الورقة  ،نفسه  2
   .11الورقة   نفسه، 3
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قضى فيها الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل واليت مجعها إىل بعض أقضية الطالق اليت  ضافة  إ     
تلميذه النبيه عبد العزيز سيدي عمر يف كتاب مساه اجلواهر اللئايل من فتاوى الشيخ سيدي عبد 

 :الكرمي البلبايل منها

الشاهد وقال له أكتب  ه هللا عن رجل طلبت منه زوجته أن يطلقها فقدم معها إىلسئل رمح     
 ، فقال له الشاهد أمسك زوجتك وأخز الشيطان فهل يلزمه الطالق أم ال ؟هلا طالقها

أن الطالق يلزمه حيث عقده وعزم عليه وعليه فمن جاء مع زوجته إىل موثق وقال أكتب : فأجابه
ث وهو عازم ألزمه ذلك وال ينفعه قول موثق وال تفعل وكذا ولو قال هلا ثال عليها هلذه طلقة عازما  

 .1، وأكتب هلا واحدة ال ينفعه ولزمه الثالث وإن كان غري عازمفيقول املوثق ال تفعل

حلرام ال ابرام علي حلابعلي  :كما سئل الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل عمن قال لزوجته      
، هل حتل له بعقد ل هذالفظة احلرام شئ وقع بينها وقد كان طلقها مرة قبصرت يل زوجة بتكرار 

 أم حتل له إال بعد زواج لتكراره احللف ابحلرام ؟ قجديد وويل وصدا

ويل وصداق حيث نوى بتكرار اللفظ التأكيد وبقي معها على و أبهنا حتل له بعقد جديد  :فأجابه 
   .2تة ال ثالثطلقة جلراين العمل احللف ابحلرام طلقة ابئ

،  ظروف املعيشية يف ظل حالة الطالقومن خالل هذه القضااي يتوضح لنا صعوبة وقساوة ال       
يف  ايف منزله ومل جيده كما أن الطالق كان يقع ألسباب بسيطة واتفهة فإذا ترك الزوج نقودا  

ا حيلف كليهما وهددها ابلطالق وإذا تشاجر رجالن يف مسألة م ام زوجته بسرقتههت، أامكاهن
   .3ابلطالق

جتماعية أخرى مثل قضية سئل عنها القاضي دمحم بن عبد الرمحن إهناك أقضية ن كما أ        
فلما بقي له يحنو  ،له عليه سلعا  ( لينقل)ليحصل " العمن اكرتى من شخص آخر مج: بايلالبل

                                                           
 . 900ص  ،املرجع السابق ،الكرمي البلبايل اجلواهر اللئايل من فتاوى الشيخ سيدي عبد ،عبد العزيز سيدي عمر 1
  .902، ص السابق املرجع ،قطف الزهرات، عبد العزيز سيدي عمر 2
 ، اجمللة اجلزائرية للمخطوطات،م91-ه91 ازل العنية البلبالية خالل القرنوضعية املرأة التواتية من خالل نو  :هبية عبد املؤمن 3

 . 11ص ، 0292جانفي  90 :العدد ،9جامعة وهران
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ملكرتى الكراء  ا ل مبا عليها فهل جيب علىمثالث أايم للوصول تعرض له لصوص فأخذت اجل
  .1ليس عليه من الكراء شئ كما نص عليه يف شرح العملية الفاسية: فأجابه  أم ال؟  كامال  

قدرت عدد صفحاته حبوايل  وكتااب   مقنعا   خصص القاضي سيد احلاج هلذا السؤال جوااب  و  
كما   الربزيلمبختلف األدلة والفقهية لبعض األئمة الكبار مثل مالك  إجابته   صفحات مدعما  ربعة أ

العلماء والفقهاء توات كانوا على ن كد أنتأوهذا ما جعلنا  ،استشهد أبقوال بعض شيوخ فاس
  .قصى، وخاصة املغرب األتصاالت مع بعض علماء بالد املغرب اإلسالميا  

قضية أبنية وبعض املراجع األخرى غجتماعية املهمة الواردة يف خمطوط القضية اإلومن األ       
عن أمر من كرزار يف : يل حيث سئلوسوف نكتفي أبقضية الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبا املرياث

ارث هلا وال ذوي عن امرأة هلكت وتركت أخويها ألمها فقط ال و  ،ه 9122أواخر رمضان عام 
فهل يدفع الفاصل عنهم لقائد كرزار الذي هو سيدي أمحد بن سيدي دمحم  ،رحم سوى من ذ كر

هم حيث مل يكن يف البلد من له كالم تصرفه يف مصريف بيت املال اويعني له زاويبن علي بن دمحم ي
 .هذا معىن السؤال خمتصرا  فيه أو هذا بصنع به لفقد بيت املال وأهله اآلن 

أن ما فضل عنهما يرد عليهما حيث عدم من ذكر جلراين العمل بتوات  :فجاء نص جوابه      
ي السهام للعلة املذكورة والشك أن اآلخرين من أهل الفروض بتوريث ذوي األرحام والرد على ذو 

إجابته أبقوال الفقهاء  فكانت إجابة الشيخ املذكور يف أربعة صفحات مدعما   أي السهام
ابن  الدردري وأقوال الشافعية وابن عرفة وأيب عمر بن عبد الرب وعن الطرطوشي والباجي وعن:مثل

 على شرح التحفة وقام جبمع هذا الرد يف أبيات من والتسوىلرشد والشيخ سليمان البحريي 
   .2الرجز

ليت سئل عنها القاضي دمحم عبد العزيز البلبايل مسألة واردة ا جتماعية أيضا  قضية اإلومن األ        
، فأستشار هذا بذمة رجل حد أقارهبا ماال  أأة عرفت ابلسفه يف اجملتمع وترك يف مضموهنا أن املر 

                                                           
 . 11، الورقة السابقاملخطوط  ،البلبالية الغنية خمطوط ،البلبايل  1
  :جاء يف نصها 2
  همهن كل بقدر س  د ع  عن وارثه                ير   ل  بعد فالفاض  و  
  .تفهارث أو ح  ند انعدام و  ع                ل إىل رمحه دفع الك  و ي  أ  
 . 022ص ،املرجع السابق ،للئايلاجلواهر ا، عبد العزيز سيدي عمر :نظرأ
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فكانت  ؟كل شهر أسبوع أوو ينفقه عليها كل ما أن يعطيها ما تركه قريبها أحول األخري القاضي 
 .1أن يعني عليها وايل أمر يتوىل شؤوهنا يف صرف درامهها بشهادة عدول :القاضي إجابة

ح ابملال على اجلارح تقومي اجلر هل قورارة من أاع عند شا عم  القاضي سيد احلاج  سئل كما        
ع حكموا عليه متنإن إنكر يكرهونه على اليمني فأن إم أكره و أحب أماله  لكذويبيعون يف 

 ن العقوبة ابملال؟أصل أا ذابلتقومي فهل هل

مصادم لنص القرآن وهو هل قورارة من تقومي اجلراح بل هو أال وجه ملا يفعله  :فأجاب 
ذا صاحل برضاه فال إفسه فال عن طيب نإوالحيل مال امرئ مسلم ، "َواجْلُُروَح ِقَصاصٌ  ":قوله تعاىل

و أوهلم بتعذر القصاص لعدم من يقتص عطاء ماله وال حجة هلم يف قإال فال يكره على إابس و 
ن غالب الناس يعرف قطع إلذ ال يتوقف على الطبيب إاحلاكم فأما من يقتص فال يعتدر  عدم

املال وليس ذلك يف ستفاء أيف  يضا  أستفاء القصاص يتعذر إيتعذر يف ما احلاكم فكما أاللحم و 
  .2العقوبة ابملال املختلف

  :قتصاديةقضية اإلَّناذج من األ -(0 

بعقود البيع والشراء وكل ما يتعلق أبمور علقة تاملاألقضية على بعض النزاعات هذه شتملت ا         
، من بني النزاعات نداك الفقارةآئل املياه وموردها الزراعة وامللكيات املشرتكة وخاصة مسا

سيد احلاج البلبايل  نية واليت سئل عنها القاضيغبني الناس اليت تضمنتها نوازل الالقائمة  واخلالفات
خر على خدمتها آارة قام فريق منهم واستأجر فريق سئل عن مشرتكني يف فق: جاء يف نصها

 ،فيهاخلدمة من املاء قبل متام ابيع ماهلم ببنصف املاء فاشتغل ابخلدمة فيها وخرج منها املاء وقام 
، فأجابه القاضي سيدي ى عقد القاضي وطال بينهما النزاعخري قام بنزاع املشرت األذلك  فلما مسع 

ا خرج فلهم ذإىل النور، فإوبعد فال يصح بيع املاء حىت ينهوا خراجه من الظلمات : احلاج بقوله
   .3علمأخري قبل متام اخلدمة وهللا بيع نصيبه وال مينع املشرتى األ

                                                           
 . 27، الورقة السابق خطوط، املالبلبالية الغنية خمطوط ،البلبايل 1
 .019 الورقة نفسه، 2
  .129، الورقة نفسه 3
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رض جاء خرى متعلقة ابملاء واألألة أدمحم عبد العزيز البلبايل مسكما عرض على القاضي        
 :نصها

 رض؟يف األ واستحق املاء ومل جيد عند املشرتى ما هو حكم ،هارض بنخلأسئل عمن اشرتى ماء و 

نص غفلة نه مل يقف على أ :يز البلبايل على نص الفتوى بقولهفعلق القاضي دمحم عبد العز         
، فرد ر على ظهر القلب ولكن الكمال هللن خيفى عليه النص لكونه حيفظ املختصأجل أال فهو إو 
دلة على ذلك، فاعترب ذلك البيع بيع جابة واأليف املختصر وقدم له اإل ةلة املذكور أاملس ن نص  إب

   .1لة قبل دفع الثمنأكد من املسأعرضه للبيع قبل الت فاسد وال جيوز للبائع

 يناير وكان شهر لة ورد فيها عمن ابع جنان يف وسطأئل القاضي دمحم عبد العزيز عن مسوس      
تكون للبائع مادام مل يتم  4فهل اخللفة ،خر ينايرأوجزاها يف 3وتوبر 2الفصفاصة يف شتمرب احلرث

 لشراء ويفامن وقت ا غرس البصل بقرب ذإوهل كان عرف يف ذلك يتبع ؟ وهل  ؟حصاد الزرع له
 م حيكم له بذلك ؟أمعناه من أشجار الصيف 

ن هلا إل ندرجة يف البيع كالزرعفهو غري م 5وأما الفصة: ص اجلواب القاضي دمحم عبد العزيزفجاء ن
ا مأخوذ من كالمهم بعد ذوه ،دمت عرف شهور فيكون حينئذ كالشرطن وجأال إ ،ليهإمد تنتهي أ

ن مل يثبت بعد أما أو  ،بت ابألرض كما هو واضحو تثأن نبت أما البصل فهو كالزرع أ،  و 6البحث
   .7علمأفيه نص يثلج الصدور وهللا تعاىل ن رى اآلأفلم 

البلبالية قضااي ومسائل  ةسر رمي البلبايل حفيد األلقاضي سيدي عبد الكا وعرض على       
صة مبياه خالة أه املسائل مسذومن بني ه ،والشراكة والقراضالربوايت وع و يعديدة ختص مسائل الب

                                                           
 .970: ، الورقة، املخطوط السابقالبلباليةالغنية  خمطوط ،البلبايل 1
 .يقصد به شهر سبتمرب 2
 . كتوبرأواسط شهر أمع  أداية املوسم الفالحي يف املنطقة وتبدشهر املعروفة كبحد األأوهو  :توبر 3
 .يقصد هبا الغلة :اخللفة 4
 . يضا  أسم الفصفاصة إحد املزروعات املشهورة ابملنطقة ويطلق عليها أهي  :ةصالف 5
    .ين سبقوه يف مهنة القضاءذيقصد بكالمهم مبعىن العلماء والقضاة ال 6
ن راجع وحبث يف أي نص صريح لعدم عثوره على دليل قوي يدعمه يف قوله بعد يثبتها القاضي أب لة ملأن هذه املسأويبدوا  7

 . جممل املصادر
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متام خدمة الفقارة  ىلإماء من فقارة كذا بطعام  1عمن اشرتى ماجال  :الفقارة فجاء نص السؤال
 م ال؟أهل جيوز ذلك 

يف شتمرب فكالمها  ن متام خدمة الفقاقري تقع غالبا  ن املاء ليس بطعام وألنه جيوز ألأب: فأجاب
ى أدلة الشيخ اخلليل يف شرح هبرام عتمد القاضي يف نصه علإف ،ليل الكل موجودددخل عليه و 

 . 2الكبري وعلى ما نصه الدردري وغريها من الشيوخ والعلماء

حد أليه شرتامها رجل أبمر الشرع ومل يشرتط عإعن حبتني القاضي الشيخ سيد احلاج سئل و        
له زائد يف  املذكورتني وال يكونفامتنع عن اخلدمة لكونه خيدم احلبتني  ،خدمة احلبتني املذكورتني

وهل يكون عليها  وال ؟أتلزمه اخلدمة ليحزم على ما ذكر  ال حبتني ال غري فهلإصل الفقارة أ
ال احلبتني كما كانتا عنده يف عقد إم ال يكون له أا زيد ذإو أذا اعدم املاء إ لزايدة مثال  النقص وا

 الشراء؟

ما أمل اشرتى ابألصل عندان و  الإيكون نه ال أه وبعد فيتبع العرف يف الزايدة كما نص: فأجاب
 ا كان املاء جاراي  إذن اخلدمة تلزمه و إء ابلكلية ونقص عن معتاده نقصا فا انقطع املاذإاخلدمة ف

  .3على معتاده ومل ينقص منه نصيبه على احلبتني وال تلزمه اخلدمة

ل حيز د أقضية أخرى تدخقضية اخلاصة ابملياه والبساتني مع وجو سائل واأله بعض املذه 
  :قتصادية منهااألمور اإل

فيه يحنو مئة  كمنه تر  املكرتيربع مئة قمون وملا خرج أجنان يضم  :كراء جاء يف نصها مسالة
ى قام حبرث الشمة اليت ن املكرت أ يضا  أ؟ وسئل القضية حكم على ذلكر صاحب فسستإف ،قمون

 ىأبال حياسبه صاحب اجلنان علوىل لة األأاملس: عن ذلك بقوله يان قد هناه الكار ، وكتضر أبرضه
ليه العرف هو حبسب مت إشران أما و  :لفه به مث قالإتن حيرث ما يضربه أب: لة الثانيةأواملس شئ

ن ن كاأو  ،علمأل بالد منها على عرفه وهللا نه يعمل يف كإطرافها فأختلف حبسب إن إالوسطية ف
   .علمأوهللا ، نه يغرمإيضر ومل يدخل عليه رب اجلنان ف
                                                           

 .  ىل احلقلإتصب فيه مياه الفقارة لتتوجه بعد جتمعها  يل الشكل حيفظ املاء احلقلمبعىن املاجن وهي احلوض املستط: ماجال 1
 .922، الورقة السابق طوطخامل ،البلبالية الغنية خمطوط ،البلبايل 2
 .917الورقة  ،نفسه 3
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رجل  :لة جاء يف نصهاأيل القاضي على مسسئل الشيخ سيدي عبد الكرمي البلباو            
رض من قرض ما أسلفه املقالثمن ليدفع املخر ما خيصه من حدمها اآلأقرض أشرتك يف سيارة و إ

 ا قلتم بعدم جوازهاذإال ؟ و م أه املعاملة جتوز ذخدمته يف السيارة لكونه عاملا  بسوق السيارة هل ه
جاء يف  ،م ال واملطلوب منكم البيان الكايف ابلنص الشايفأا ذم هل تصح بوجه غري هأالعلة  ،فما

 :ز وعلة عدم اجلواز من وجهتنيه املعاملة املذكورة ابلوجه املذكور ال جتو ذاحلمد هلل ه :جابةنص اإل
ال إالثمن  حظه منرض قعن امل ذن املفروض ما أنفأللتهمة احلاصلة من  جر نفعا  أف نه سل  أول األ

جل جمهول ألنه ال يدرى مىت أن عقدة السلف وقعت على أوالثاين  ،لتبصره بشؤون السيارة
ن و شارطة أبأجرة السائق معلومة عادة أن كانت إ يستويف املقرض ماله من خدمة املقرض وحىت

لف بيع من ل والسىل اجلهإمر فيؤول األ ،فرمبا مبرض ورمبا تفسد السيارة ،له يف كل شهر كذا
اَي أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإىَلَٰ َأَجٍل ":قال هللا تعاىل ،جل جمهولأىل إالبيوع ال جيوز 

ىل إبشيء جمهول وال الة ال جيوز مر وتعليم من هللا لعباده ففي الرسا األذفه ،1"مَُّسمًّى فَاْكتـُُبوُه ۚ 
  .2وز سلف جيز منفعةوالجي يضا  أوفيها  ،جل جمهولأ

 :خامتة الفصل

عتمادهم على إجابة وطول الشرح والتفسري و دقة اإلب متيزت فتاوى القضاة البلباليون        
 همطالعإ لفتاوىاذه ه من خالل لنا يظهركما  ،املصادر ديد منعيف الة مقيدحكام أنصوص و 

كما ،  سالميبالد املغرب اإلعلماء  مصادرو حكام املتعلقة مبجلس الشورى األ الواسع ملختلف
مهية النشاط الزراعي ابملنطقة وبعض املزروعات اخلاصة بكل أ لنا من خالل القضااي الزراعية تبني

 قمون يفربع مائة أتوصل بعض احلصول على وما وعنايتهم الكبرية ابلزراعة  فصل من فصول،
مبا ينتجه  ا  ذاتي ا كان مكتفين اجملتمع التوايتأال دليل على إبستان واحد ولشخص واحد فما هو 

ات من ن هبا كلمه النصوص كانت من العامة ألذحترير جممل ه أن كما ،من حماصيل يف حقوهلم
لماء هذه األسرة وظائف دينية وهكذا احتكر ع ،بعيدة عن اللغة العربية الفصحىاللهجة احمللية 

                                                           
 .010االية: سورة البقرة 1
 .012، ص السابقاملرجع  ،للئايلااجلواهر  ،عبد العزيز سيدي عمر 2
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بتطبيق األحكام أشد حزما  وإلتزاما  ال سيما القضاء واإلفتاء ملدة طويلة من الزمن، فكانوا  مهمة
.يةالشرع
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 : خامتة   

وأخريا  نصل إىل ختام هذه الدراسة اليت تضمنت يف حمتواها التعريف إبحدى األسر العلمية التواتية 
آال وهي األسرة البلبالية وإسهاماهتا العلمية مبنطقة توات وتوصلنا يف األخري إىل استخالص بعض 

 : النتائج منها

ملشهورين مربزة أصوهلا النسبية وترمجة أعالمها ا ،أن دراسة األسر العلمية بتوات دراسة اترخيية -9
تمع بطريقة مباشرة أتثريهم يف اجململناصب القضائية واالجتماعية ويهم بعض ال  لتو  ،يف اجملتمع التوايت

 .والتأليف يف سبيل العلم والتعليمجبهودهم العلمية ملا بذلوه  وغري مباشرة تعريفا  

فيهم التودد  كثرمن األخالق واآلداب احلسنة ف بدرجات معتربة ة البكريةاألسر  اتصفت  -0
الناس ابملعروف وينهون عن يبة، فكانوا مأمرون اهلوحسن الصحبة للناس وحسن الوعظ والوقار و 

 .املنكر

لصاحلني لوحمبة  الصالحو  لفضللعلم واورة ابالعلمـية املشهـ ةاألسر  ارفت األسرة التنالنية أهنع   -1
 ة  ة عالية وسط اجملتمع التوايت بعدا التدريس واإلفتاء بتوات، فبلغـوا مكانـتصدرو فنشروا العلم و 

 صفاء عقوهلمرين الذين استفادوا من خرياهتم و صالهتم آبخهم العلمية و اعتبارات يف مقدمتها عالقت  

م اإلسالم، فتقلدت وسام العزة والشرف وانلت يقدمت األسرة الفالنية دورا  مميزا  يف نشر تعال -1
فأثبتوا نضال  ،تصني يف مراكز البحوث واجلامعاتاملخإعجاب العلماء و املشائخ وحىت الدارسني و 

ستعان به يف حل فأصبحت مرجعا  مهما  ي أقروا أصوهلا وفروعها ونسبهاو علمائها يف العلم واملعرفة 
 .نياويةينية والد  األمور الد  

عة مساحتها وتباين مناطقها اجلغرافية فضمت العديد من القصور است حاضرة تبلبالة بشز متي -2
والقصبات املميزة بتارخيها العريق مستمدة يف بنائها من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف مبنية على 

طالل منه سوى األ نداثر ومل يتبق   أن الكثري منها تعرض للهدم واإلاحلرمة والنظافة والتعاون إال
 . قصر خمادة وقاحدايو وقصر ماينسكافن: مثل
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 متيز مناخها بشدة حرارته صيفا  قد حراوي فنطاق الص  لوقوع حاضرة تبلبالة ضمن ال   نظرا   -2
، وهذا ما جعل سكانه يعتمدون على نظام الفقارة وسقوط بعض األمطار الفجائية وبرودته شتاءا  

 .   لتلبية حاجياهتم اليومية والضرورية يف جلب املياه الباطنية لنشاطهم الفالحي

ار من حيث املساحة اليت جعلتها تكتسي أمهية رب حواضر والية بش  د حاضرة تبلبالة من أكتع   -7
ستعمر سياسية واجتماعية وثقافية أهلتها أن تتبوأ مكانة مرموقة ابملنطقة جعلتها حمطة ألنظار امل

عمارية استولت هبا فرنسا يحنو ستىل هجمات إحتولت إ ستطالعية اليتالفرنسي الذي شن محالته اإل
 .  سنة على املنطقة ةعشر  مخس

بعد دخول العديد من القبائل العربية  خاصة   متميزا   شعبيا   امتلكت تبلبالة مريااث اجتماعيا   -1
رية بلمستها العربية اإلسالمية مكتسبة معتقداهتا قدسية والسماوية، إضافة إىل أتثري القوافل التجا

يف انتشار هلجة الكوراجني اليت تنتمي يف أصوهلا إىل أهايل مايل  على املنطقة والذي ظهر جليا  
 .   وبورنو مع اختالط مصطلحاهتا ابلقبائل املغاربية

 األنصار الذين قدموا من تبلبالة وهم سيدي احلاج نيسب األسرة البلبالية إىل البلباليعود ن -1
سيدي احلاج عبد الرمحان وسيدي احلاج عبد هللا حلاج علي و وسيدي ا أدمحم وسيدي احلاج بلقاسم

 . محد بن أيب زيد دفني اتفياللت املغربيةوهم أبناء الفقيه سيدي أ السودان، دفني

بيت بقصر تسا عرفت هذه األسرة بكثرة تنقالهتا من اتفاللت إىل تبلبالة مث إىل توات نزوال   -92
ليستقروا استقرارهم النهائي بقصر ملوكة يف حني ارحتلت  غدغا مث قصر املنصور بودة مث قصر أ

 . بين اتمر وبرينكان وتيميمون وأوالد راشدكوسام و   مركز: مناطق متعددة منها بعض فروعهم إىل

سياسية واقتصادية ذات أمهية اترخيية  ومن الواضح أن مجيع القصور البلبالية لعبت أدوارا   -99
ة ابملنطقة كما أهلتها أن متثل وحدات سياسية شبه مستقلة تدير شؤوهنا جعلتها تتبوأ مكانة مرموق

هبا  حتيط وارها وحفر خنادقوقصورها املتميزة بعلو أس ابنفسها متمثلة يف طريقة بناء قصباهت
 . أبراجها األربعة ملراقبة كل مركزو 

. 
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البلبالية املتمثلة يف جتماعية بعض املهن اليت كان ميتهنها أهل القصور أفرزت األوضاع اإل -90
الصناعات التقليدية، كما أسهمت املرأة البلبالية بدورها املنوط هبا مع احلرف اليدوية وبعض بعض 

 .و إجحافأدون تقصري  حرص جمتمعها على إبقاء حقها كامال  

هذا  ابلعلم واإلفتاء وابلصلح بني أفراد اجملتمع والتسامح، وعلىعلماء األسرة البلبالية  شتهرا -91
وهكذا رفعوا راية  ،جتماعية خاصةإومبكانة  حرتام والوقاراألساس حظي أفراد هذه األسرة ابإل

 .م 02و91 -ه91و91ابلداير التواتية طيلة القرنني العلم والقضاء معا  

جند هلا  خزائن منطقة تيمي نظرا لوفرة املخطوطات اليت قلما ىثر أتعد اخلزانة البلبالية من  -91
خمطوط الغنية املقتصد السائل ملا وقع يف توات من " ، كما إن دراسة زائن األخرىوجود يف اخل

ملختلف جوانب احلياة بصفة خاصة من الدراسات املهمة ملا فيها من اكتشاف " أخبار ومسائل 
الكثري من اإلشارات ألحوال اجملتمع التوايت على وي ت، فهي حتجتماعيةقتصادية واإلالتواتية اإل

 .   للمؤرخ موثوقا   ذي جيعل منه مصدرا  األمر ال

جابة وطول قتصادية واليت متيزت ابلدقة اإلقضية اإلجمموعة من األيف ن و لبلباليفىت القضاة اأ -92
ويظهر من خالهلا  ،ة من بعض املصادرحكام املقيدعلى النصوص واأل وإعتمادهمالشرح والتفسري 

حكام املتعلقة مبجلس الشورى وبعض املصادر ى واألطالع الواسع ملختلف الفتاو نتشار العلم واإلإ
 بعضكما لعب ،  سالميمدة من بعض علماء بالد املغرب اإلاملعتمدة من بعض املصادر املعت

البيع ىل مراقبة السلع قبل إكان يرشدون العامة القضاة دور املنبه لبعض التجار يف مسائل البيوع ف
  .لطرفنيالكثرية بني التجنبهم النزاع واخلصومات 

مهية النشاط الزراعي ابملنطقة وبعض املزروعات أ لنا من خالل القضااي الزراعية كما تبني-92
أربع مائة توصل بعض احلصول على  وماوعنايتهم الكبرية ابلزراعة  فصول،الاخلاصة بكل فصل من 

مبا  ا  ذاتي افين اجملتمع التوايت كان مكتأال دليل على إما هو  بستان واحد ولشخص واحد قمون يف
ات ه النصوص كانت من العامة الن هبا كلمذكما حترير جممل ه ،ينتجه من حماصيل يف حقوهلم

  .الفصحى عربيةال بعيدة عن اللغةمن اللهجة احمللية 

مسامهة بسيطة يف معرفة اجلانب العلمي لهأسرة البلبالية  ملنا أن يساهم هذا العملوأ
.اللثام عن بعض أعالمها وقضاهتا وإسهاماهتم سة وأن مييطت خالل الفرتة املدرو مبنطقة توا
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  40: امللحق رقم

 :نص الوثيقة 

م البالد 9999ديسامرب عام  9يف فرنسا يوم  تصدقوا هبا على البالد املنكوبة يد الدراهم اليتيتق
 .أفرانسهاملسماة فرجييست عملة الفار 

 :نص اخلطبة اليت خطب هبا الكومنداة بريوا على مجيع قصور توات

مصيبة كبرية ضربت قطعة من الوطن عمالة الفار أفرجيست وهو برج حتطم وهو سدُّ وسبب يف موت 
قوم كثرية عائالت جياع حمتاجني للمعونة يف هذا الوقت من أفرانسا ومن اجلزائر يون فالناس كلهم جيمعون 

م هلذا القوم احلزين وبال مسكن، ففي اجلزائر اجتمعت ماليني كثرية من ل السكان مسلمني وأفرنسيسن الدراه
ومن جهتنا ال خيصبنا نبقوا ساكتني قدام املصيبة فإنين يحنسب على كرم واجلود مجيع السكان انحية أدرار يوم 

القصور جلمع الدراهم فإنين نتكل  ديسامرب ايتيكم سيد الفسيان ونليب املتكلف بعرش تيمي وبودة حيوط 91
 .عليكم لتكون أحنان زتعينوا على ماضقتم به وأنتم نكثر خري مل وشكرا  لكم والسالم

 عدد الدراهم املدفوعة أمساء القصور الرقم عدد الدراهم املدفوعة أمساء القصور الرقم
 99111 أوقدمي 91 099111 أدغا 19
 01111 تردالت 91 91111 أوالد أوشن 10
 09111 تيالن 91 9111 أوالد أونقال 10
 91901 قصبة القايد 99 91011 أوالد علي 10
 99011 أوالد عيسى 01 01111 أوالد أمحد 19
 90911 أوالد عروسة 09 09911 منصورية 11
 01111 أوالد إبراهيم 00 91111 مهدية 11
 1001 زاوية البكرية 00 90111 بين اتمر 11
  متلحا 00 91909 بوزان 19
    9111 كوسام 91
    0111 ملوكة 99
    0111 ميمون 90
90  91111    

 .د موجود خبزانة ابن الوليد، بقصر ابعبد هللا،أدرار،اجلزائرينقل حريف لنص الوثيقة من تقي
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 .40:امللحق رقم

 .ر هبا القوافلاجلدول يوضح لنا املسافات ابلكيلومرت وامليل بني األقليم واملدن اليت كانت مت 

 

 امليل الكليومرت إىل من 
 911 011 تبلبالة اتفياللت

 100 9910 أردان تبلبالة 
 990 000 متبكتو أروان

 100 9091 (التكرور)كانو  متبكتو
 9011 0199 دالته مراكش

 9911 0110 كانو سجلماسته
 091 101 توات اتفيالت

 199 9010 أردان توات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  صفحة الفيس بوك اخلاص ابألسرةل منقول من املوقع هذا اجلدو 

-Facebook.com/el belbali 
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 :م9991إحصائيات فقاقري القصور البلبالية لعرش تيمي لسنة 

عدد  
 الفقاقري

عدد  اسم الفقارة
 القواريط

عدد  امسها
 القواريط

عدد  امسها
 القواريط

سيدي  19 أقام 9111 بوعيسى 0 بين اتمر
 سامل

01 

 99 سواهل 9991 احلافية  01 العرب 0 ملوكة 
 90 لتعجيب 91 ابعومر 011 تغمجت 1 كوسام

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، اجلزائرإجناز الطالبة اعتمادا  على املعلومات الواردة يف الوثيقة خبزانة ابن الوليد بقصر ابعبد هللا أدرار
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 .م9919الية بتيمي لعام إحصائيات سكان القصور البلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 "كشف اجملموعة اجلغرافية للجزائر بشمال إفريقيا''إجناز الطالبة معتمدة على األرشيف ما وراء البحر من 
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 م9991انفي ج 90إحصائيات سكان القصور البلبالية بتيمي بتاريخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .، اجلزائرمن إعداد الطالبة معتمدة على الوثيقة خبزانة ابن الوليد بقصر اب عبد هللا أدرار
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 .مواضع الكتب املخطوطة ابخلزانة البلبالية خزانة برينكان أمنوذجا   

 

 

 

 

 

 .من إجناز الطالبة بناء  على معاينة اخلزائن البلبالية بتوات

 

Ventes 

 الفقه

 تفسير القرآن الكريم

 األدب وعلوم اللغة

 القضاء والنوازل

 تآليف متنوعة
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رمبا استخدمت للفصل جزء معني من " شرح خمتصر"هذه الورقة املزخرفة وجدهتا يف املخطوط 

 . خبزانة برينكان الكتاب
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دمحم بن عبد السالم بن محرون البناين املالكي املغريب : ل" كتاب يف الفقه"صفحة البداية ملخطوط
 .خبزانة برينكان الفاسي

 



 املالحق
 

 
 
 

 121صفحة 
 

  

 .92:امللحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
احدى صفحات خمطوط ابب التاويل يف معامل التنزيل تفسري القرآن الكرمي مكتوب على اجللد  

 .خبط مجيل وواضح خبزانة برينكان
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  .غالف خمطوط الغنية البلبالية خبزانة قصر بين اتمر                    
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 .إحدى صفحات خمطوط الغنية البلبالية املوجود خبزانة قصر بين اتمر               
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 .ة بين اتمرمصورة من بعض الواثئق املوجودة ابخلزان ةنسخ                   
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 الباب الرئيسي للخزانة كوسام 

 

 

 

 

 
 خمطوط الغنية البلبالية خبزانة كوسام 
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                              كوسام السيد الطيب الشاري شهادات شرفية لصاحب اخلزانة
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رمقربة اجملاهدين بقصر بين اتم  
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مريب عيسى بقصر بين اتأفقارة    
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 . أضرحة العلماء البلبالني بقصر بين اتمرصور   

 



 املالحق
 

 
 
 

 111صفحة 
 

  

.99:امللحق رقم  

 
ان                             ديد لدار الزاوية بقصر برينكاجلبناء ال      

                                         
.خاصمني لقاضي برينكانتوثيقة فك النزاع بني م   
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.خبزانة برينكان اليت تبني أتثري كبري على احملاصيل الزراعية بسبب الرايح وثيقة  

 
.خبزانة برينكان ةىل مشائخ الزاوية القندوسيإسرة البلبالية ألارسالة خاصة من أحد أعيان   
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.نو لعلماء البلبالياب اصةاخلدوات التدريس أ  
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خلاصة ابألسرة البلباليةلفخارية ااألواين ا .      
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.اليت استعملها البلباليون اخلاصة ألواين اخلشبيةا  
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  . األضرحة البلبالية بقصر ملوكةو   الزاوية              
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 قائمة املصادر واملراجع                                       

 .رواية ورشن الكرمي آالقر 

 صحيح مسلم والبخاري احلديث النبوي الشريف

 :ةاملخطوط املصادر

، خمطوط خبزانة  واتار تبنسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخ: الطاهرأمحد  دريسياإل .9
 .كوسام، أدرار، اجلزائر

، خزانة كوسام، خزانة بين اتمر، خزانة املطارفة، خزانة كوسام، خمطوط الغنية البلبالية: البلبايل .0
 .أدرار،اجلزائر

موجود خبزانة البلباليني  ،ديوان شعري :البلبايل دمحم بن عبد الكرمي بن دمحم بن عبد املالك .1
 .أدرار، اجلزائر ، تسابيت،بقصر برينكان

أدرار،  ،، خمطوط خبزانة كوسامنقل الرواة عمن  أبدع من قصور توات: دمحم البداوياجلعفري  .1
 .اجلزائر

 .، اجلزائردرارأ، خزانة كوسام ،عالمات على توات سكان قصور جتارة صناعة: خمطوط .2

نية ابلقصر ، اخلزانة احلسخمطوط أجوبة تتعلق ابلسبعة رجال دفناء مبراكش: جمهول املؤلف .2
 .امللكي، الرابط، املغرب

 ،9717-992الرحلة احلجية : ماسيلجبن عبد العزيز الرشيد اهلاليل س العباس أمحد شيخ .7
 .، اجلزائرأدرار ،خمطوط خبزانة  كوسام

، خمطوط خبزانة  المسخبار املغرب بعد اإلأقالم يف ذرة األ :دمحم بن عبد الكرميالتمنطيطي  .1
 .أدرار، اجلزائر، كوسام

، خمطوط خبزانة البكرية متنطيط الكواكب الربية املناوب البكرية: دمحم بن عبد الكرميالتمنطيطي  .1
 . درار، اجلزائرأ
خمطوط الذرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات  :التنالين دمحم عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرمحان .92

 .اجلزائردرار، أ، خزانة كوسام، والعلويني نيمن العلماء واألشراف واالدريس
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 : واثئق خمطوطة
محد الفقيه أشجرة سيدي  :زيد بن عبد الرمحان بن القاسم بن عبد الرمحن بن خملوف أيب .99

 .، أدرار، اجلزائرمدونة خبزانة كوسام
 .اجلزائر ،، أدرارنة ملوكةاتقيد خبز إجازة الشيخ أيب فارس  .90
 .اجلزائر ، أدرار،خزانة كوسام ،دمحم بن عبد الرمحانالبلبايل الشيخ  إجازة .91
 .اجلزائر تسابيت، أدرار، خزانة برينكان،، األدوار املتتالية لفقارة بقصر برينكانوثيقة  .91
 .، اجلزائردرارأشراء أرض ملوكة، خزانة ملوكة، وثيقة  .92
 .0221وثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية أوالد إبراهيم تيمي، اإلحصاء األخري عام  .92

 .، أدرار، اجلزائرملوكةقصر  لبلبايل، خزانةبس للفقيه دمحم عبد العزيز ااحل   .97
 .، اجلزائردرارأحول أتسيس ملوكة، خزانة ملوكة،  .91
البلبايل الركاين وسيدي دمحم بن  سيدي أمبارك بن سيدي املختار بن سيدي أمباركمراسلة  .91

، ني بقصر برينكاننص الوثيقة خبزانة البلبال :عبد الرمحان بن دمحم السامل البلبايل امللوكي
 .تسابيت، أدرار، اجلزائر

 .اجلزائر ،درارأدغا، أسكان قصر ملوكة خبزانة موالي سليمان بن علي،  .02
وثيقة ضمن رسوم أمالك أحفاده، قصر  :سيدي أمحد بن سيد احلسان بن املكي الربكاين .09

 .خزانة احلاج الطيب، قصر برينكان، تسابيت، أدرار، اجلزائر برينكان،
 .، أدرار، اجلزائردغاأخبزانة موالي سليمان بن علي  ي،القبائل اليت سكنت قصور تيم .00
 .، أدرار، اجلزائرموجودة خبزانة ملوكة سيد احلاج للقاضي املغريب السلطان رسالة .01
 ،، أدرارموجودة ابخلزانة البلبالية بقصر بين اتمر: رسالة السلطان املغريب موالي امساعيل .01

 .اجلزائر
 :خطية تقاييد

 .، اجلزائرأدرار ،تقيد خطى خبزانة بن الواليد ابعبد هللاة الثمار والزرع، زكا: الوليد الوليدبن  .02
 خبزانة بن الوليد، إحصائيات عدد فقاقري عرش تيمي،  خطي تقيد: الوليد الوليدبن  .02

 .، اجلزائردرارأاب عبد هللا، 
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، خبزانة خطي الدراهم اليت تصدقوا هبا على البالد املنكوبة يف فرنسا تقيد: الوليد الوليدبن  .07
 .أدرار، اجلزائر بن الوليد ابعبد هللا،

خبزانة  هبا ترمجة للقاضي سيدي عبد العزيز البلبايل، يد خطيةيجمموع تقا :الوليد الوليدبن  .01
  .اجلزائر، درارأ ،اب عبد هللا ،بن الوليد

خبزانة ابن  ،محد احلبيب البلبايلأدمحم بن أالقاضي  ترمجة تقيد خطي: الوليد الوليدبن  .01
 .، أدرار، اجلزائرابعبد هللا الوليد،

 .، أدرار، اجلزائر، خزانة بين اتمربه نسب أجداده تقيد خطي: دمحم عبد الكرميالبلبايل  .12
، نص القصيدة موجودة خبزانة بين اتمر ،وطنية أنشودة: سيدي دمحم بن عبد الكرميالبلبايل  .19

 .أدرار، اجلزائر

 ،ستعمار الفرنسييف بيان حكم اجلهاد ضد اإل: وثيقة: عبد الكرميسيدي دمحم بن بلبايل ال .10
 .، أدرار، اجلزائرنص القصيدة موجودة خبزانة بين اتمر

تقيد خطي  رسالة من الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل الشيخ أمحد اليماين،: أدمحم دويببم .11
 . أدرار، اجلزائر خبزانة بين اتمر،

تقيد خطي خبزانة  ي عبد الكرمي البلبايل،رسالة من الشيخ زواية كرزاز سيد: أدمحم دويببم  .11
                                                                                                 أدرار، اجلزائر بين اتمر،

خبزانة موالي سليمان  القبائل اليت سكنت قصور تيمي،تقيد خطي : سليماين موالي علي .12
 .، اجلزائر، أدرارغدغا أبن علي 

هـ وولده سيد احلاج عبد هللا  نفعنا هللا 9922الويل الصاحل سيد دمحم اعزيز : سليماين علي .12
 .، أدرار، اجلزائرغدغا أ تقيد خطي خبزانة موالي سليمان بن علي، ،هبما أمني

، ، أدرارغخبزانة موالي سليمان بن علي، أدغا  سكان قصر ملوكة تقيد: سليماين علي .17
 .اجلزائر

 .درار، اجلزائرأسيدي البكري عبد العزيز البلبايل، خزانة كوسام،  إجازةتقييد : طيبشاري  .11

  .اجلزائر درار،أ، "ذكر كرامة سيد احلاج بلقاسم" تقيد خطي خبزانة كوسام :شاري طيب .11
 .درار، اجلزائرأالشيخ املغيلي، خزانة كوسام،  :شاري طيب .12
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 .درار، اجلزائرأام، الزاوية البلبالية، خزانة كوس أتسيس: شاري طيب .19

 .درار، اجلزائرأتقيد خطي عن اتريخ خزانة كوسام، خزانة كوسام،  :شاري طيب .10
 .البلبالية، خزانة كوسام، أدرار، اجلزائر األسرةتقيد خطي حول نسب : شاري طيب .11
 .، اجلزائرتقيد خطي حول شجرة أيب زيد، خزانة كوسام، أدرار: شاري طيب .11
 .  اجلزائر درار،، أخزانة كوسام ،قضاة ملوكةلقائمة تقيد خطي  :شاري طيب .12
 .درار، اجلزائرأتقييد خطي نبذة عن قصر كوسام، : شاري طيب .12
 .درار، اجلزائرأفضل وكرامة الشيخ امليموين تقيد خطى خبزانة كوسام، : طيبشاري  .17
 .رأدرار، اجلزائ تقيد اتريخ توات ومتنطيط، خزانة كوسام،: التمنطيطي دمحم بن عبد الكرمي .11

 :املطبوعة املصادر

أنس الساري والساري من أقطار املغارب إىل منتهى اآلمال واملآرب سيد : ابن مليح .11
 /هـ9111فاس، طبعة  لفاسي،دمحم ا: حتقيق(: هـ 9210-9212)األعاجم واألعارب 

 .م، اململكة املغربية9112
عيد الفاضلي س: ، حتقيق9ط ،9ج ،(ماء املوائد )الرحلة العياشية : أبو ساملالعياشي  .22

 .0222وسلمان القرشي، اإلمارات، دار السويدي لنشر والتوزيع، 
رحلة ابن بطوطة املسماة حتفة األنظار يف غرائب األمصار : أبو عبد هللا دمحمابن بطوطة  .29

نشر مؤسسة الرسالة، : وتعلى على املنتصر الكتاين: تقدميحتقيق و ، 9ر،جوعجائب األسفا
 .9112 /هـ 9122 ،، بريوت لبنان1ط

 جدوة اقتباس يف ذكري حمل من األعالم مدينة فاس،: أيب العافية املكناسي أمحد بن دمحم .20
 .9171املغرب، ، ، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرابط9ج

فرج حممود فرج، معهد العلوم : حتقيق ،(دمحم الطيب بن احلاج عبد الرحيم)ابن اباب حيدة .21
 .9177جتماعية، اجلزائر، اإل

، منشورات دار مكتبة احلياة للطباعة صورة األرض: حوقل أيب قاسم بن حوقل النصيبابن  .21
 .9110والنشر، بريوت، لبنان، 
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البشري بن سالمة، دار  دمحم مزايل،: ، تعريباتريخ إفريقيا الشمالية: أندري جوليان شارل .22
 .9121، بريوت، اإلسالميالغرب 

، جزء من كتاب املسالك واملمالك، ية واملغرباملغرب يف ذكر بالد إفريق: البكري ابن عبيد .22
 .دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة

، مكتبة 9ط ،0، حتقيق علي عمر، جباجينيل االبتهاج بتطريز الد: أمحد اباب التمبكيت .27
 .0221 ،القاهرة ،الثقافة الدينية مصر

بن احلزم للطباعة ، دار ا9ط ،اجيمن ليس يف الدب ةكفاية احملتاج ملعرف : أمحد تمبكيتالاباب  .21
 .0220بريوت، لبنان،  والنشر،

الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلاثر واملخطوطات  :بلعامل دمحم ابي .21
املعرفة الدولية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،0ج ،9ج ،والعادات وما يربط توات من جهات

0292 . 
، دار هومة، اضر وما هلا من العلوم واملعرفة واملآثرقبيلة فالن يف املاضي واحل: بلعامل دمحم ابي .22

0221. 
 (.س ند )،(د د ن)، احلائر إىل معرفة قبيلة فالن يف جنوب اجلزائر إرشاد: بلعامل دمحم ابي .29
 ،  تنة، مطابع عمار قرين، اباملباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية: بلعامل دمحم ابي .20

 .(س ن د)،(د د ن)
: دمحم عبد الغين سعودي، ترمجة: ، تقدميلتاريخ االقتصادي إلفريقيا الغربيةا: ج، هوبكنز .21

 .أمحد فؤاد بليع، طبع اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية

بلقاسم بن عمر : ، حتقيقجامع الشتات ملا تفرق من اتريخ توات أبقالم علمائها التقات .21
 (.د د ن)، (د ط)، ساعد بوكراع ضيف، حمفوظ بن

، دار الغرب اإلسالمي، 0، طدمحم صبحي ودمحم األخضر: ، تروصف إفريقيا :ن حسنالوزا .22
 .9111، بريوت

 .(د ت) ،، بريوت، دار الكتب العلميةكتاب جامع بيان العلم وفضله: يوسفالنمري  .22
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كشف احلجاب عمن كاليف مع الشيخ : سكيدرج سيدي احلاج أمحد احلاج العباسي .27
 .(د د ن)، (د ط)، (م9129-هـ9119)، التيجاين من األصحاب

 .9119، طبعة هوداس، ابريس، اتريخ السودان :السعدي عبد الرمحان .21

 ،، طبع مبطبعة دار هومةقطف الزهرات من أخبار علماء توات: دمحم عبد العزيزعمر  .21
 .0220اجلزائر، 

سطور املنظور واملأثور من بالد التكرور رحلة يف مايل وحديث : العبودي دمحم بن انصر .72
 .م،  مكتبة امللك فهد، الرايض9111/ هـ9102، 9، طيها اجمليد وحاضرها اجلديدماض

 .9119/ه9190 لبنان، دار الفكر، ة،البهجة شرح التحف :التسويل .79

اتريخ ابن خلدون املسمى بكتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف : عبد الرمحان ابن خلدون .70
، منشورات مؤسسة السلطان األكرب أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من زوى

 .9902اإلعالمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ص ب 
 :املراجع

ا، منشورات املسالك الصحراوية، توات حلقة إتصال بني املغرب وإفريقي: أعفيف دمحم .71
 .(د ت)، الرابط، مجعية وظيفي، كلية األدب والعلوم اإلنسانية

منشورات كلية األدب  ،ل لتواصل والتعايشواحات توات عرب التاريخ جما: أعفيف دمحم .71
 .0292والعلوم اإلنسانية، وجدة،املغرب، 

الشجرة املرجانية يف التعريف ابألسرة البلبالية الركانية  :محد بن دمحمأ بن حسان عراين الرأس .72
 .0292، (د د ن)، (د ط)، (مبنطقة تسابيت)

: ، مراجعة(9121-1229)واحات التخوم وحدود املغرب الشرقية : خالدبن الصغري  .72
دمحم القبلي، منشورات املعهد امللكي للبحث يف اتريخ املغرب، : حلسن حافظي علوي، تصدير

 .0291املغرب،  الرابط،
قبائل جيش العرب سايس ما بني الرواية الشفوية واملصادر املوثوقة : بنكرمي حليمة .77

 .(د س ن)، (ند د )،(دط) ،9110-9190
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اتريخ تندوف مقارنة يف مسرية الكفاح الوطين مبنطقة  قطوف من: بن دهينة مصطفى .71
اجلزائر، أصدر اجمللس األعلى للغة العربية اجلزائر، دار  ،حتالل الفرنسيتندوف وخالل فرتة اإل

 .0292راجعي للنشر، 
مطبعة بكزاز  ،ظهور احلقائق يف بيان اللطائف :بن علوى بن حسن العطاس عبد هللا .71

 .ه9190 ،القاهرة ،(د،ط)حسين 

 ، حماضرات جامعة دمحم بوضياف،جتماعية يف املؤسسةالعالقات اإل: بوجالل مصطفى .12
 .0292/0297املسيلة، السداسي الثالث علم االجتماع تنمية موارد بشرية، 

، 9، ديوان املطبوعات اجلامعية، طاتريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية والدولية: بوعزيز حيي .19
 .9111اجلزائر، 

طبع دار اهلدى، عني ، 0ج ،قضااي من اتريخ اجلزائر والعربموضوعات و : بوعزيز حيي .10
 .0221مليلة، اجلزائر، 

 ،، املطبعة العصرية، اجلزائر، جانفيالنبذة يف اتريخ توات وأعالمها: البكري عبد احلميد .11
0292. 

: دراسة وحتقيق بدع من قصور توات،أنقل الرواة عمن : البوداوي دمحم بن عمر بن احلبيب .11
 .(د ت)، (د ط) موالي عبد هللا امساعيلي، دار الكلمة،

، دار الكتاب 9، طاثرهآحياته و -ه9922ب املزمري أ  دمحم بن : أاب الصايف محدأ جعفري .12
 .0221العريب للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، اجلزائر 

 ،رهحياته شع ،92ق داوعليأالشيخ سيدي  رجال يف الذاكرة، :اب الصايفأمحد أجعفري  .12
 .0221 ،مكتبة النهضة املصرية ،0ط

، وزارة ه90خالل القرن  العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب،: جعفري مبارك .17
 .، اجلزائر0221 ،9ط الثقافة، دار السبيل للنشر والتوزيع،

إمساعيل سراج  :تقدمي ،جناز فكري متجددإابن خلدون : دمحماجلوهري حمسن يوسف  .11
 .0221إلسكندرية، مصر، الدين، مكتبة ا
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قتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراء من هناية التاريخ السياسي واإل: الدايل اهلادي املربوك .11
ـ أوت /ه 9102، دار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ربيع الثاين 91إىل بداية  92قرن لا

 .م9111
، املغرب، 1، ط9ج ،ياهناوأع وموطنها القبائل األمازيغية أدوارها: الدراجي بوزايين .12

0292. 
 أليبروض الزهر اليابع علة مشروح املقنع يف علم كان :  احملفوظ القسنطيين  دمحمالدلدويل .19

 .0290 ،مساعيلي، مقامات للنشر والتوزيع،اجلزائرإموالي عبد هللا : ، دراسة وحتفيظمفرع
 .0222القاهرة،  ، دار املعرفة للنشر والتوزيع،عامل املناخ: حسن بكر الشريف أمحد .10
ظاهرة )احلركة الصوفية مبراكش وأثرها يف األدب احلركة الصوفية مبراكش : حالب حسن .11

 .9111، املطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 9ط ،(سبعة رجال

دار زمورة  ،موسوعة تراجم علماء اجلزائر: فوظحمبوكراع بن ساعد  ،محيش عبد احلق  .11
 .0299لنشر والتوزيع، اجلزائر، ل
قاعدة املغرب األقصى قبل فاس سلجماسة ووريثيها اتفياللت : عبد هللا دريسيادي اإلمح .12

 .9179، دار الكتاب العلية، بريوت لبنان، اترخيا  وأجمادا وجهادا  
، دار بوسعادة للنشر 9، طنبذة خمتصرة من اتريخ تبلبالة: محادي اإلدريسي عبد هللا .12

 . 0291والتوزيع، اجلزائر، 

 .دار الكتاب العريب، القبة، اجلزائر ،0ج،9ج ،توات واألزواد: صاحلحوتية دمحم ال .17
 ،، دار الزخم للنشر والتوزيعاملرشد إىل حتقيق املخطوطات العربية: حامد عثمان حممود .11

 .(د س ن)
 ، (د د ن)،اللحامسعيد دمحم :مراجعة القضاة، أخبار: لوكيع دمحم بن خلف بن حيان .11

 .(د س ن) ،(د ط)
 (.د م ن)، (د ت ن)لعامل، دار اهلدى لنشر والتوزيع، أطلس اجلزائر وا: اديلعروق دمحم اهل .922
الشيخ احلاج  اإلبريزالنبذة النرية من حياة الذهب : دمحم فتحا بن عبد الكرمي البلبايل مبدويب .929

 ،(م0221/م9101( )ه9101/ه9110)موي عبد العزيز سيدي عمر املهداوي األدمحم 
 .0291 ،ئرر، متليلي غرداية، اجلزادار صبحي للطباعة والنش ،9ط
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 من أخيار التابعني ورأس ينكتاب املصباح البيا:  بن دمحم عبد الكرمي البلبايلدمحممبدويب  .920
 .0292 ،بوزريعة، اجلزائر ،(د ط) ،هـ17الصاحلني أويس بن عامر القرين م ت 

وأزهار من أشواق  روائح: عبد الكرمي البلبايل األنصاري دويب دمحم فحتا بن دمحم بن دمحمبم .921
، دار البلبايل مطبعة صبحي، 9، ط األنصار يف مدح سيدان دمحم النيب املختارنيالبلبال

0292. 
، دار 9، طالقنديل العايل: عبد الكرمي البلبايل األنصاري دويب دمحم فحتا بن دمحم بن دمحمبم .921

 .0291صبحي لطباعة والنشر، متليلي، غرداية، اجلزائر،
، دار هومة للطباعة والنشر م 9120-9112ارابت يف اتريخ اجلزائر، مق: إبراهيممياس  .922

 .0227والتوزيع، اجلزائر، 
جملس يف فصل الصوم يوم : املنذري حافظ زكي الدين أيب دمحم عبد العظيم بن عبد القوى .922

، 9عبد اللطيف بن دمحم اجليالين، دار البشائر اإلسالمية، ط: حتقيق ،عاشوراء
 .، لبنانم، بريوت0220/هـ9101

 .9121، تونس، (د ن)، (د ط)، صحراؤان: امليلي دمحم مبارك  .927
العمالة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى وقورارة بني ضوابط النص : هللا نور الدين عبد .921

 .ة النهضة املصرية، القاهرةتب، مكالديين وحدود الواقع
مذكرة ومشاهدات سبوعان يف املغرب األقصى رحلة و أ: الندوي أبو احلسن علي احلسن .921

 .(د ن)، (د ط)وانطباعات، 
، دار الغرب 9، ط9ج ،(9112-9222)اتريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسمسعد هللا  .992

 .9111 اإلسالمي،
 ،سالميدار الغرب اإل ،0ط ،سالمي دمحم بن العنايبرائد التجديد اإل :بو القاسمأ سعد هللا .999

 .9112 ،بريوت
لف لف وجبة روحية أبأالفوائد العربية املدهشة النادرة : سيدي عمر عبد العزيز عبد القادر .990

 .0292 ،درار، اجلزائرأ للنشر والتوزيع ني، دار البلبالي0، طفائدة متنوعة
، دار الثقافة العلمية، 1، ط9، جاملدخل إىل علم الفهرسة :عبد اهلادي دمحم فتحي .991

 .(د س ن)،اإلسكندرية
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منشورات دفاتر العلوم اإلنسانية،  ،ني املخزن والزاويةالرحامنة القبيلة ب: بد الرحيمعالعطري  .991
 .0291، 1طوب بريس، الرابط، ط

، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب ،م91و91قليم توات خالل القرنني إ: فرج فرج حممود .992
9177. 

كرمي،  حتقيق عبد الكرمي: مناهل الصفا يف مآثر مواليد الشرفا: الفشتايل عبد العزيز .992
 .، دون مكان النشر0رة األوقاف والشؤون اإلسالمية،جمطبوعات وزا

، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع 9، طفقه التمكني عند دولة املرابطني:  عليدمحمالصاليب  .997
 .0222والرتمجة القاهرة، مصر، 

، دار منشورات احلرب بين مسوس، 0، طتوات إلقليمالتاريخ الثقايف : الصديق حاج أمحد .991
 ئراجلزا ،0299اجلزائر، 

  .9111، وزارة االتصال والثقافة، خمطوط توات والية أدرار: قويدر بشار ، حساين خمتار  .991
 ، مركز قاسم للخدمات واملكتبات، اخلرطوم،9، طاملرجع يف علوم املكتبات: قاسم عثمان .902

0227. 
، دار امللتقى للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 9، طأعالم الصحراء: القشاط دمحم سعيد .909

 .(د س ن)،لبنان
 .9119 ،اجلزائر ،0ط ،التعليم القومي للشخصية اجلزائرية :تركي رابح .900

، الرايس، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، املخطوط العريب: خاوجي عبد الستار .901
9171.  

القاهرة،  ،9ط ،األدب، مكتبة املالحظات اللغوية للرحالة العريب ابن بطوطة :عادلخلف  .901
 . 9111مصر، 

، قليم تواتإسلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي : التوهاميوي غيتا .902
 .0222، املطبعة احلديثة، 9ج
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 : ةمصادر أجنبي

126. archives de l'institut pasteur d'Algérie piblication 
trimestrielle tome Ix. Année 1931 Alger.  

127. Bulletin de la societe de gographie d'alger et de l'afrique 
du nord boite:20.136,n:xxlll.1922.               

128. chait Imêm: le korandyé en question ,Doctorante en 
didactique du FLE, Laboratoire: DynalimedUniversité : 
Abou Bakr Belkaid Tlemcen/ Algérie  . 

129. Dominique champaul: Une oasis sahara Nord occidental 
tabelbala, In: Revue de l'occident musulman et de la 
Méditerranée n:8.1970  . 

130. Imppimerie Administrative et militaire a maugun Blida        
"Historique de la campagnie saharienne de la saoura de 
1914 à 19 18 A2g .   

131. Gerhard rohlfes: voyages et exoloration au sahra tome1 
praa. Tafilalet. Sod oranais touat، Tidikelt ; Rhedan 1861-
1864 centre d’etudes sur l’histoire du, paris edition 
karlhala83 rue viell- du temple,sahara 2001.                                       

132. G.Mercadier: l'oasis roug, e'dition robert roini, paris, 
1945.   

133.  Mohamed tilmatine:un parler berbèro .songhay du sud 
–ouest Algérien (tabalbal) éléments d'histoire et de 
linguistique: etudes et documents Berbères 14,1996.                                       
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134. martin(AGP): quarte siècles D'hitoire,marocamnes au 
sehara de 1504a 1902au maroc de 1894 a 1912.                        

135. Watin leuis. (officier interprété): origines peuples 
toute par les romans. Populaires dans le pays géographique 
sociéty bulletin، l'Algérie et l'Afrique du Nord l'année 10، 
1905m، triple-seconde . 

136. Suter(k): etude sur la population et l'habitat d' une 
region du sahara algerien le touat revue de gegraphe alpine 
n: 41 grenoble 1953. 

 :رسائل جامعية

جتماعية والثقافية للشيخ دمحم ابي بلعامل إبقليم توات اإلسهامات اإل :أمساء أباليل .917
 ر،رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاص ،(م0221-9112/هـ9111-9112)

جتماعية، كلية العلوم اإلنسانية واإل  ،عبد الكرمي بوصفصاف، قسم التاريخ: إشراف
0290/0291. 

جتماعية والتقاليد يف الوسط احلضاري بني التقاليد واحلداثة مقارنة العادات اإل: سعد فايزةأ .911
دكتوراه أطروحة  ،ات الزواج واخلتان، مبدينيت وهران وندرومة أمنوذجا  دعاسوسيو انرتوبولوجية لل

كلية العلوم   ،نيد، قسم علم االجتماعأكحجيج : إشراف األستاذ ،جتماعيف علم اإل
 .0299/0290 جتماعية، جامعة وهران،اإل
، دراسة م9112-ه 9291خالل العهد العثماين ركب احلج اجلزائري  :محدأ بوسعيد .911

كلية  ،قسم التاريخ دمحم حوتية،: شرافإ جتماعية من خالل الرحالت احلجازية،إة و اترخيي
 .0297/0291 ،درارأجامعة  ،جتماعيةواإل اإلنسانيةالعلوم 

 توات من خالل نوازل اجلنتوري القرن إبقليمجتماعية والثقافية احلياة اإل: محدأ بوسعيد .912
سم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية ق دمحم حوتية، :إشراف ، مذكرة ماجيستري،م91ه 90

 .0299/0290 واإلجتماعية، جامعة أدرار،
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، مذكرة خترج لنيل شهادة دولة يف اهلندسة قصر متنطيط دراسة معمارية :بوعاللة جلول .919
  .0222/0222املعمارية، املدرسة العليا للهندسة، اجلزائر، 

، رسالة دكتوراه يف 91-79ني توات خالل القرنالقضاء يف منطقة : بعثمان عبد الرمحان .910
لوم قسم احلضارة اإلسالمية، كلية العدمحم بن معمر،  :إشراف ،سالميةاإلاتريخ وحضارة 

 .0292/0292، 9جامعة وهران ،اإلنسانية والعلوم اإلسالمية
معهد  مذكرة ماجيسرت، ،عبد الرمحن بن عمر التنالين ،فهرسة التنالين: عبد الرمحان بعثمان .911
 .0221/0221 ،جامعة بشار ،جتماعيةوم اإلدب والعلاآل
بن  :إشراف ،رسالة ماجستري ،عالقة اجلرية يف السكنات احلضرية: بن سعيد سعاد .911

 .0222/0227 ، جامعة منتوري، قسنطينة،جتماعاإل علم قسم ،السعدى إمساعيل

 ،، رسالة ماجستريغاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنالين دراسة وحتفيظ: ابيوسف رشيد .912
، جامعة تلمسان، جتماعيةكلية العلوم اإلنسانية واإلقسم الشريعة،عبد احلق زريوح ،: إشراف

9090/0291. 
 أطروحة، ه91و90احلياة الفقهية يف توات خالل القرنني  .:األمسربلعامل عبد السالم  .912

، سالميةاإلكلية العلوم وأصوله،  سعيد فكرة، قسم الفقه : اإلسالمية، إشرافدكتوراه يف العلوم 
 0292/0292جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 

 09و99لمي إبقليم توات خالل القرنني العائلة التنالنية ودورهم الع أعالم: خبدا مرمي .917
خري : ، إشراف يف اتريخ املغاريب عرب العصورريماجسترسالة  ،ميالدي19و 79هجري و

 ة أدرار،، جامعجتماعيةاإلو  اإلنسانيةالدين شرتة، قسم التاريخ، كلية العلوم 
0299/0290. 

دراسته تنميطية وتكنولوجية لصناعة حجرية على شظااي تبلبالة منطقة : بوعاسل يوسف .911
عبد القادر حدوش، معهد اآلاثر جمموعة : إشراف ،، مذكرة ماجيسرت يف اآلاثرالساورة

 .0291/0292، (9)جبامعة اجلزائر ،متحف اجليولوجيا
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، أطروحة دكتوراه يف التاريخ، التقاليد مبنطقة تواتأطلس العادات و : جعفري عز الدين .911
 تلمسان، أيب بكر بلقايد،جامعة  جتماعية،كلية العلوم اإلنسانية واإل  ،قسم التاريخ

0297/0291. 
-90الوضع االقتصادي يف إقليم توات من خالل خمطوط الغنية يف القرنني : هرابش جازية .922

كلية العلوم   ،مة عبد اجمليد، قسم التاريخإشراف نعي ،، أطروحة دكتوراهم91-91/ هـ 91
 .0299/0290اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 

، درار منودجا  أخزانة كوسام مبنطقة  اإلسالميةفن فهرسة املخطوطات العربية  :حلوى فتيحة .929
 ةيكل اإلسالمية،واحلضارة  األدبيةمحد دكار، قسم الدراسات أ: إشراف ،دكتوراه أطروحة
 .0292/0292ت، واللغا األدب

-172)دمحم بن عبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات عصره وأاثره : احلمدي أمحد .920
عبد اجمليد بن نعيمة،  : رسالة ماجيستري يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، إشراف، (ه121

 .9111/0222 كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،

، أطروحة لفقارة مبنطقة توات وأثرها يف حياة اجملتمع دراسة اترخيية وأثريةا :موساوي عربية .921
، جامعة اجلزائر ،معهد اآلاثر لعرج عبد العزيز،:إشراف ،دكتوراه دولة يف اآلاثر اإلسالمية

0227. 
مسائل )ل ملا وقع بتوات من قضااي ومسائلغنية املقتصد السائ: موساوي عبد السالم .921

كلية ،  دمحم دابغ، قسم الشريعة: إشراف ماجستري،، رسالة (هارة والصالة وسائر العباداتالط
 .0221/0292درار، أ، جامعة اإلسالميةالعلوم 

حبث لنيل شهادة  دراسة اترخيية أثرية،( إقليم توات)قصر ملوكة أبدرار : انبت عليق رحية .922
 ،، جامعة اجلزائراإلنسانيةوم كلية العل  اآلاثر،صاحل بن قربة، قسم : ، إشرافريماجست

0229/0220. 

م إىل 91-هـ90ثقافية من القرن دغاغ دراسة اجتماعيات و أقصر : حليمةسليماين  .922
ايف املغاريب جتماعي والثقمذكرة ماجيسرت يف اتريخ اإل ،م02-هـ91النصف الثاين من القرن 

م اإلنسانية كلية العلو قسم التاريخ،  عبد الكرمي بوصفصاف،  :عرب العصور، إشراف
 .0292/0292 ،درارأجتماعية، جامعة واإل
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 يف رياجستم، مذكرة ه 1-1توات خالل القرن  إقليماحلركة العلمية يف : ساملي زينب .927
كلية العلوم   اآلاثر،بوداوية مبخوت، قسم التاريخ وعلم : إشراف ،اإلسالميالتاريخ املغرب 

 .0299/0290جامعة تلمسان،  جتماعية،واإل اإلنسانية
هـ إىل 9الثروة املائية يف ريف املغرب األوسط، منشأهتا استغالهلا من القرن   :وسيلة علوش .921

قسم ، 0إبراهيم حبار، جامعة قسنطينة : ، مذكرة ماجستري يف التاريخ، إشرافهـ2هناية القرن 
 .0290/0291جتماعية كلية العلوم اإلنسانية واإلالتاريخ،

محد املقرى أجازة عند دمي يف اجلزائر يف عنوان فن اإللقيف مشروع اخلطاب ا :عماري فضيلة .921
خمتار حبار، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب : إشراف ،رسالة ماجيسرت ،التلمساين

 .0292/ 0221جامعة وهران السانيا، اللغات والفنون، 
العلوم  مذكرة ماجستري يف ،عالمها نوازهلا خصائصهاأحاضرة توات املالكية : زهري قزان .922

قسم الشريعة، كلية العلوم  ،دمحم الصاحل حوتية: إشراف ختصص الفقه املالكي، ،اإلسالمية
 . 0292/0299درار، أ، جامعة اإلنسانيةجتماعية والعلوم اإل
 ،هدكتورا أطروحة ،دبية مبنطقة تواتالطرق الصوفية ومنطلقاهتا الفكرية واأل: عبد هللارزقي  .929

دمحم :إشراف، ج شعرية من ديوان سيدي عبد الكرمي بن دمحم البلبايلمناد  وأدبيةدراسة اترخيية 
 .0292/0297السنة جامعة أدرار،  واللغة، األدبكلية قسم األدب، بن منو ى،

هم مقرتحات أالفن الصخري يف إقليم الساورة ومظاهر تلفه و : بد الغاينع اخللفي .920
: يف أاثر الصيانة والرتميم ، إشراف،مذكرة ماجستري (منطقة مرحومة بين عباس منوذجا  )صيانته

 0290-0299، 0جامعة اجلزائر، معهد اآلاثر  قسمدمحم املصطفي فيالح، 
حداد : إشراف ،، مذكرة ماجستريإشكالية التوسع احلضري مبدينة بشار: غوزي سليمان .921

 ،0جامعة وهران ،كلية العلوم األرض الكون، ختصص هتيئة قطرية وتنمية املستدامة  ،دمحم
0292. 

 : واملوسوعات املعاجم

 .9111 ،مؤسسة الثقافة ،سطنبول، ا9ج ،املعجم الوسيط: وآخرونمصطفى  إبراهيم .921
عامر : ، حتقيق2، جملد لسان العرب احمليط: الفضل مجال الدين دمحم بن مكرمابن منظور  .922

 .0222أمحد حيدر، مراجعة عبد املنعم خليل أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 
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 .، بريوت لبنان1جملد  ،لسان العرب: مكرم منظور دمحم بن ابن .922
 .0221، بريوت، لبنان، دار املشرق، 12املنجد يف اللغة واألعالم، ط .927
موسوعة تراجم العلماء اجلزائر علماء تلمسان : حمفوظبوكراع بن ساعد عبد احلق ، مخيس  .921

 .، دار زمورة للنشر والتوزيع، اجلزائروتوات
 :حماضراتوملتقيات و  تالامق

فريقيا جنوب الصحراء يف العهد العثماين ودورها إجتارة القوافل بني اجلزائر و : وزايد ابحلاجأ .921
 . 0297،جامعة غرداية، 0، العددساتاجملة روافد البحوث والدر  ،احلضاري

: أدرار واحات الفن وقصور األمان، جملة صادرة عن طريق وايل والية أدرار اإلشراف العام .972
: عبد احلفيظ ساسي مع التنسيق مع سليمان أويدن مدير الثقافة  حترير النصوصالسيد أمحد 

 .أدرار ةاب الصايف جعفري، الصديق احلاج أمحد آل النغيلي، جامعأ
، أعمال الندوة الدور العلمي لزاوية الصاحل سيدي سليمان بن علي: بن خواي إدريس .979

 .م0291شركة وسط توات، السنوية الثامنة ختليدا  إلحياء مآثر الشيخ، طبعة ب
دور الرقصات الشعبية يف التعبري عن اهلوية الثقافية لرقصة تكدة تبلبالة : كةبر  بوشيبة .970

 .1029، 92، العدد 21منوذجا ، جملة مقارابت للعلوم اإلنسانية، اجمللد 
دور الرحالة املستكشفني يف عملية التوسع الفرنسي يف الصحراء : بوجابة عبد القادر .971

 .، ورقلة9120فيفري  07نتفاضة الشعبية لـ جملة مجعية اإل ،(9177-9107)ة اجلزائري

أثر ركب احلجيج يف بناء حضارة اجملتمع الصحراوي اجلنوب الغريب اجلزائري : دمحمبرشان  .971
دار الكوثر لإلنتاج والنشر ، 2العددجتماعية،، اجمللة اخللدونية للعلوم اإلنسانية واإلمنوذجا  

 .اجلزائر ،يارتوالتوزيع، جامعة ت
 درار،للزوااي أب األول، امللتقى الوطين ونشأة الزوااي وواقعها يف املنطقة أهداف: بلعامل دمحم .972

  .0222ماي 
ة دور النهض" جنوب اجلزائر"توات  إقليميف زوااي ومدارس  اإلسالميالوقف : محدأ جعفري .972

، اإلسالمياخلامس للوقف ، واملؤمتر العاملي ه92ىل القرنإه 7العلمية لهأقاليم من القرن 
اخلرطوم، السودان اإلسالمية، ن الكرمي والعلوم آستشراق املستقبل، جامعة القر إالتحدايت و 

 .0291يوليو  90-99، 9111شوال  97
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جملة  دور الزوااي يف احلفاظ على الرتاث املخطوط إبقليم توات اجلزائر،: محدأ جعفري .977
 . 90/0291 ،املتحدة اإلمارات ،990دد عالالرتاث،

، جملة الرتاث، صادرة عن تراث الفقارة نظام السقي الصحراوي العجيب: أمحدجعفري  .971
 .0292، أغسطس 919/عبوظيب، أاإلمارات 

، جامعة القدس فلسطني، حبث مقدم للمؤمتر اخلاص ابألوقاف اإلسالمية: جرب سعدان .971
0299. 

اتفاقيات الدولية قوانني، جريدة الرمسية والية بشار،  9111ديسمرب  91اجلريدة الرمسية  .912
 . مراسيم، قرارات و آراء، مقررات، مناشري، إعالانت و بلغات

نية غخمطوط ال ،قيق املخطوطاتدرار اجلزائرية يف حتأمقال جهود جامعة : حوتية دمحم .919
 .اجلزائر ،درارأجامعة حماضرة،  ،منودجا  

جملة  ،(قاليد، األعرافالعادات، الت)يف مفهوم الثقافة وبعض مكوانهتا : مساعدية لزهر .910
الذاكرة تصدر عن خمرب الثراث اللغوي واألديب يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، العدد التاسع 

 .، املركز اجلامعي ميلة اجلزائر0297جوان 
 1er semimaire entemational: نظام الفقارة بتيميمون ملتقى: معروف نذير .911

sur la ressoure en eauau shara/ evaluation. 
Econmie   protection. Le 19 et 20 janvire 2011 ourgla. 

 .0291سبتمرب  92حماضرة يف مطوية للزايرة العلماء بكوسام يوم  .911

 ر،املذهب املالكي يف اجلزائ: امللتقى الوطين األول املدرسة الفقهية التواتية: املصري مربوك .912
 .م 0221أفريل  00-09/هـ9102ربيع األول  1-0 جامعة أدرار،

مناذج تعبريية يف هلجة بشار ونواحيها وسيل ترقيتها بلطف الصنعة : رسالمي عبد القاد  .912
 .جامعة تلمسان، اجلزائر ،0297، جوان جملة الدراسات ،والتأويل

، امللتقى الوطين األول، العالقات احلضارية الدور احلضاري إلقليم توات: عباس عبد هللا .917
 .0221المي، أدرار، بني إقليم توات وحواضر املغرب اإلس
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، مقال ليوم دراسي ديوان املظامل ودوره يف  اإلسالمالقضاء يف  أمهية: هوبيد أبوعاطف دمحم  .911
 اإلسالميةاجلامعة  ،حتقيق العدالة الشاملة يف اجملتمع الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون

 .09/90/0221،يوم زةغ
-ه 91رن نية البلبالية خالل القغنوازل ال وضعية املرأة التواتية من خالل: يةهبعبد املؤمن  .911

 .0292، جانفي 90 العدد، اجمللة اجلزائرية للمخطوطات، م91
، 1ددعالثر جملة األ ،ثرها على اجملتمع اجلزائريأالتصوف والطرق الصوفية و : قراوي عيسى .912

 .0221 بريل،أجملة تصدر عن مديرية الثقافة لوالية بشار 

والد سي محو أ  ندوة :األسرة الرقادية آبل السي محو بلحاج عالقة: الرقادي دمحم الكنيت .919
 .0292 ،، دار الكلمة للنشر والتوزيع9، طبلحاج أعالما  وآاثر

ستعمارية مجعية زاوية لعلمية ابجلزائر خالل املرحلة اإلالبعد الثوري للزوااي ا :خري الدينشرتة  .910
حياء السنوية السابعة ختليدا إل عمال الندوةأ ،الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي

مساعيلي، اموالي عبد هللا  طبعة على نفقة شركة وسط توات، ،0290ماي 91ثر الشيخ آم
 .الدكتور ادريس بن خواي :مراجعة وتقدمي

، منشورات مجعية 9120 9122الثورة التحريرية يف إقليم توات : توايت دمحان وآخرون .911
 .ورة التحريرية، أدرار اجلزائرموالي سليمان بن علي حلماية أثر الث

وأهم أعالم ، الرتاث الكنيت املخطوط قراءة يف الدور احلضاري لزاوية كنته: خدجيةغنيشل  .911
 .، جملة الذاكرة، العدد اخلامس، جامعة ورقلةالرتاث الكنيت املخطوط

 : املواقع االلكرتونية

  www.maudoo3.com: مدينة بشار اجلزائرية، متاح على الرابط: سعدأبو سفح  .912
 .1:20: على الساعة 0291جوان  0السبت : اتريخ املشاهدة

ه، مركز 9212أعالم القرن احلادي عشر هجري أبو سامل العياشي ت : القدمي مجال .912
متاح  ، م21/22/0291: الدراسات واألحباث والرتاث، اململكة املغربية، اتريخ املشاهدة 

 .90:20: على الساعة .www.almarkaz.ma:لكرتوينوقع اإلامل على

http://www.maudoo3.com/
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: ، املوقعحملة اترخيية عن قبيلة أوالد حنني األنصاري :الياسيين دمحم أملى .917
faculty.mdstate- edu/melyassini  على الساعة ،21/92/0297بتاريخ :

01:00. 
: تبلبالة عادات وتقاليد متاح على الرابط: مجيل أبو بكر .911

www.tabelbala.ahlamontada.net  92/21/9291:، اتريخ املشاهدة ،
    . 91:90:على الساعة

اتريخ www.alwessal.alafdal.net: اتريخ تبلبالة،متاح على املوقع: محزة كراويز  .911
 .99:92: على الساعة، 92/21/0291 :املشاهدة

  www.alwessal.alafdal.netعلى الساعة، 92/21/0291 :اتريخ املشاهدة :
99:92. 

: املوقعمتاح على االعتزاز ابلنسب يف ضوء الشريعة اإلسالمية،  :سامل دمحم ساملعباد  .022
www.ayad.com/forums/mdex.php ،  91/21/0291اتريخ الزايرة 

 .91:90الساعة 

: واقع الزراعة النخيل وإنتاج التمور يف الوطن العريب، املوقع االلكرتوين: عبد الباسط عودة .029
www.iraqi.datepalms.net ،20/99/0291 ،99:12: على الساعة. 

دراسة والية بشار، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، متاح على : عبد هللا عبد الرمحان .020
على  21/21/0291: ، اتريخ املشاهدة www.andi-dz/index. com: الرابط

 .91:12الساعة 
، متاح جتماعية التقاليد والرتاث الشعيب يف العلوم اإلالعادات واألعراف و  :عبد الغينعماد  .021

 .91/22/0291: طالع، اتريخ اإلwww.tourathtripoli: على الرابط
 عبد هللا، رحايلي حياة، دور إقليم توات يف التواصل احلضاري مع منطقة السودان يتمقال .021

على www.univ-eloued.dz ،91/22 /0291 :، متاح على الرابطالغريب
 .99:02: الساعة

يناير  91 ،لهأرصاد ومحاية البيئة الثالاثء موقع الرائسة العامة :موقع اجلغرايف لبلدية تبلبالة .022
 .92/22/0291اتريخ املشاهدة  92:92اتريخ النشر، على الساعة  0292

http://www.tabelbala.ahlamontada.net/
http://www.alwessal.alafdal.net/
http://www.alwessal.alafdal.net/
http://www.ayad.com/forums/mdex.php%20،%20تاريخ%20الزيارة%2013/03/2018
http://www.iraqi.datepalms.net/
http://www.tourathtripoli/
http://www.univ-eloued.dz/
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قتصادية إبقليم توات أهم التظاهرات السياحية والثقافية واإل :حة لوالية أدرارمديرية السيا .022
 .01/22/0291: بتاريخ www.laouit.net :،متاح على الرابط(والية أدرار)
 اتريخ www.aljazairess.com: املوقع عادات وتقاليد تبلبالة، متاح على:ورة أن .027
 .90:92: ، على الساعة0291جوان 20 :ملشاهدةا

021.  
 

 :حصص تلفزيونية
: على املوقعمحد اجلعفري على قناة اجلزائرية الثالثة أحصة قراءت تستضيف الدكتور  .021

WWW.ENTV.DZ. 
 ، www.echorouk.neus.tv:لغة أهل تبلبالة : موقع تلفزيوين  للقناة الشروق .092

                                                                                .0291ماي  21: اتريخ املشاهدة
: ، متاح على املوقعالتلفزيون ابلشروق ،أفراح تبلبالةو فرقة سيدي بالل  :جمهول

www.Echorouknews.tv.com على  0291ماي  91، اتريخ املشاهدة
   .92:92: الساعة

 :قلتطويع األرض بتبلبالة حصة أخبار بتلفزيون الشرو  الناعمة السواعد: جمهول اإلسم .099
اتريخ املشاهدة   www.Echorouknews.tv.comاملوقع  اإللكرتوين متاح على 

                        .02:91:، على الساعة0291ماي  21
قناة الشروق حتضر افتتاح املكتبة االلكرتونية ملركز : موقع تلفزيوين لقناة الشروق .090

 :زايرةاتريخ ال ،0291جانفي99يوم ،  www.echorouk.neus.tvالبلبالني،
91/20/0291. 

 : شفوية مقابالت

أحد اعيان مراكش واملهتمني ابلتاريخ احمللي، مقابلة شفوية، :البوعمري عبد الكامل  .091
 .مراكش املغرب

شفوية مبقر مقابلة ابحث اترخيي ومشرف على اخلزانة ملوكة حاليا ، : بلبايل عبد الرمجن .091
 .اخلزانة ملوكة ،أدرار، اجلزائر

http://www.laouit.net/
http://www.aljazairess.com/
http://www.aljazairess.com/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouknews.tv.com/
http://www.echorouknews.tv.com/
http://www.echorouknews.tv.com/
http://www.echorouk.neus.tv/
http://www.echorouk.neus.tv/
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،أدرار، ان تسابيتبرينكاخلزانة  ها مبقرمقابلة معؤول عن اخلزانة، ابنة املس :بلبايل مليكة .092
 . اجلزائر

ابنة أخ املسؤول عن اخلزانة، مقابلة معها مبقر اخلزانة برينكان تسابيت،  ،ةيز و بلبايل ف  .092
 .أدرار، اجلزائر

، قصر ملوكة، مبنزهلامقابلة شفوية معها  من أعيان قصر ملوكة،: فاطمة الزهراء بلبايل .097
  .ار، اجلزائرأدر 
من أعيان قصر برينكان، مقابلة شفوية معها مبنزهلا، قصر برينكان تسابيت : بلبايل عائشة .091

 .أدرار، اجلزائر
 .قابلة شفوية مبقر اخلزانة ملوكة أدرار، اجلزائرم حد أعيان ملوكةأ : بن البكريدمحمبلبايل   .091

، بقصر بربع، أدرار، هايف بيت هامقابلة شفوية مع من أعيان قصر بربع،: هبوطي فاطمة .002
 .اجلزائر

  .من سكان تبلبالة، مكاملة هاتفية، اجلزائر: بكريات أمينة .009
مبقر خزانة دار القراءة، بين مقابلة شفوية ، املشرف على اخلزانة :احلاج ادمحم مبدويب .000

 .اتمر،أدرار، اجلزائر
 .أدرار، اجلزائر ،مكاملة هاتفيةمن أعيان قصر بين اتمر، : عائشةمبدويب  .001
    .مقابلة معها يف بيتها، بقصر أوالد بوحفص، أدرار، اجلزائر: زهراء وساويم .001
خبري الفقارات واملسالك والزمامات فقارة : سليماين علي بن سيدي دمحم الصايف األدغاغي .002

 .، أدرار، اجلزائرغ، مقابلة معه مبقر خزانته أدغا وضواحيها غأدغا 
كوسام، أدرار،   املخطوطات خزانة قرمب ةمقابلة شفوي املشرف على خزانة،: طيبشاري  .002

 .اجلزائر

 .، أدرار، اجلزائرمكاملة هاتفية من أعيان قصر كوسام، :عائشة مباركةشاري  .007
 .بقصر كوسام، أدرار، اجلزائر ، مقابلة معها يف بيتها،من أعيان قصر كوسام: شاري مسية .001

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 الفــهارس



 

 

                        فهرس األعالم                            

 (أ) 

 .012-01: أب املزمري

 .992: أاب جودة صاحل

 .909: ألفسيان ونليب

 .12:أيب عبد هللا دمحم

 (ب) 

 .19: ابي بن عمر

 .19: ابدي بن دمحم

 .19-91: بلعامل دمحم

 .07: بلكبري دمحم

 .909: برايو

 .29: بوانفو

 .912: البوداوي دمحم بن عمر

 .19: البكاي دمحم

 .071-912-900-991-977-02-97-91:  بن عبد الكرمي البكري دمحم

 .02: البكري بن عبد الرمحان بن الطيب

 .02: عبد احلميدالبكري 

 .019-012-01: البلبايل عبد هللا بن أمحد احلبيب
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-022-021-022-021-011-011-011-17-71: البلبايل دمحم بن عبد الرمحان
021-011-121. 

 .121-010-071-071-071-079-011-011-17-71: البلبايل عبد العزيز

-011-091-911-912-910-912-901-10-71:(احلفيد)البلبايل عبد الكرمي 
011-012-012-011-122-129. 

 . 71: البلبايل خمتار مبارك

 .010: البلبايل دمحم الطاهر بن سيدي مأمون

 .011-011-020-922: أمبارك بن سيدي مأمون البلبايل

 .901: شيخ عبد العزيزسامل بن ال البلبايل

 .011: عبد الرمحان بن عبد هللا بن أمحد احلبيب البلبايل

 . 012: دمحم بن أمحد احلبيب البلبايل

 .011-011(: اجلد)عبد الكرمي البلبايل

 .002-912-912: بلقاسم البلبايل

 .012-071-077-072-011-011-001-912: أمحد احلبيب البلبايل

 .071-991-17: دمحم عبد العزيزالبكري بن سيدي  البلبايل

 .911: بوعالم بن أدمحم البلبايل

 .911 :سامل بن عبد هللا بن أمحد احلبيب البلبايل

 .911: الطيب البلبايل

 .021 :دمحم بن سيدي املأمون البلبايل
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 .021: البشري بن امبارك بن دمحم البلبايل

 .001: عبد الرمحان بن عبد القادر البلبايل

 .17: لوف بن علي بن صاحلخم البلبايل

 (ج) 

 .017-022: جعفري أمحد أاب الصايف

 .21-21-01: اجلزويل دمحم بن سليمان
 (ه) 

 .91 :اهليباوي عبد الرمحان بن موالي عبد هللا

 (و)  

 .79-19: الوزان احلسن

 .020: الونقايل دمحم بن عبد األدغاغي

 .02: الوقرويت ادمحم بن اعلي

 (ح)  

 .11-12: اإلدريسيمحادي عبد هللا 

 .29: احلالب حسن

 .02: احلسن بن سعيد

 (ك)        

 .991: كاميل دولس

 .22: كلريمون
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 .27:كومت فيربر

 .22: كيتيو

 .19: الكنيت دمحم

 (ل)   

 .991: لويس فليب

 (م)   

 .012-911-927-19: مبدويب ادمحم

 .22: ماراتن

 .00-97: املريين امساعيل

 .12: املريين ابو احلسن

 .01: املريين عبد احلق

 .910: املغيلي عبد الكرمي

 .02:املكناس الغازي

    .  01:املنويف عبد هللا

 (س)  

 .919: سليماين على بن سيدي الصايف

 .991: سولت مارشال

 .21-21: السبيت ابو العباس
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 (ع) 

 .91: العياشي أبو سامل

 .992: العيادي ادمحم

 .02: العصنوين عبد هللا

 (ف) 

 .91: دمحم بن عثمان فوديو

 . 12: الفالين دمحم احلسن

 (ص) 

 .02 :الصديق احلاج آل املغيلي

 .21-20: الصنهاجي يوسف بن على

 (ق) 

 .09:قدورة سعيد بن ابراهيم

 .10-19-12: القبالوي محزة

 .10: القبالوي دمحم عبد القادر

 (ر)  

 .921-907-902: رولف جرياد

 .991: رونيه كايبيه

 .22: ريفنولت

 .01: الرقادي عمر بن مصطفى
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 (ش)

 .019: شاري الطيب 

 .11-27-21-27-21-21-11-12: شومبوا دومينيك

 (ت)  

 .10: تلمتني دمحم

 .17 :التمبكيت أمحد اباب

 .921: التامريت عبد الرمحان

 .21-21: التباع عبد العزيز

 .01-07: التنالين أمحد بن يوسف

 .021-029-01-01: التينالين عبد الرمحان بن عمر

 (خ)

   .001-912-910: ابن خلدون

 (غ)        

 . 022: غيتاوي التهامي
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 فهرس األماكن والبلدان  
 (أ)

 .010-022-917-929-907-902-922-922-11-11-10 :أدرار

 .09 :أوقروت

 .11-10-12 :أولف

 .10-12 :أقبلي

 .22-11: ايرزان

 .12: أروان

 .911-11-10-12: أوالد ابراهيم

 .11-12: أونقال أوالد

 .11-11: أوالد اعروسة

 .11-19-12: أوالد أوشن

 .11-12: أوقدمي

 .11-12 :أوالد أعلي

 .922-11-12: أوالد أمحد

 .920-922-11-12: أوالد بوحفص

 .921-12: أمراقن

 .901: اينغر
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 022: إيكيس

 .902-20: إفريقيا

 (ب)     

 .022-11-11-12: بشار

 .11-17: بين عباس

 .12: بورنبيق

-911-911-902-991-990-992-921-11-10-19-12-71-11: برينكان
912-917-921-921-922-927-020-019-017-011-011-012. 

 .91: بالد ونغارة

 .91: بورنو

-911-901-901-900-909-921-927-922-922-920-11-19: بين اتمر
911-912-921-921-912-919-911-010-012-012. 

 .17-12-12: بربع

 .912-922-12-11-12: بوزان

 .12: بن دراعو

 .12: خبال

 .022: ابعمور

 (ج)      

 .010-29-17-09: اجلزائر
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 .11: اجلزيرة العربية

 (د)

 .12: درعة

 (و)       

 .10: ورقلة

 .12: وهران

 (ز)

 .17-12-12: زاوية سيدي زكري 

 .009-917: زاوية كنتة

 .11-12 :زاوية سيدي البكري

 .12: زاوية الشيخ بن عومر

 .917: زاجلو

 (ح)       

 .91-92: محري

 .120-907: محاد

 .002-92: احلجاز

 (ي)

 .91-92: اليمن

 



 فهرس األعالم واألماكن واملوضوعات 

 
357 

 (ك)

-012-911-911-909-991-921-929-922-12-11-19-11-01: كوسام
011-912-922-922-921-921-911-912-021-001. 

 .12-12: كرزاز

 .921: كربالء

 (ل)

 .11: لواتة

 .022: حلمر

 (م)

 .29-11-02-92: مصر

 .11-19-91: مايل

 .21-29-11-09: مراكش

-911-909-991-920-11-17-12-11-12-11-11-12-11-00: ملوكة
911-929-920-921-922-971-099-091-002-011-022-012-011. 

 .12-11:مكناس

 .17-11: خمادة قاحدايو

 .11-11-17-12: خملوف

 .920-17-12-12: ميمون

 .911-12: مهدية
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 (س)

 .917: سنغاي

       .10-19-12: الساهل

 .002-091-912-911-910-919-70-20: السودان

 (ع)

 .000-992-10: عني صاحل

 .011-907-11: عراين الراس

 (ف)

 .12: فنوغيل

 .022-901-909-902-991: فرنسا

 (ق)             

 .120-902: قورارة

 .29-11-11: القليعة

 (ر)             

 .029-917-910: رقان

 (ش)

 .910: يطشنقب

 .12: شرااي

 .92: الشام
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 (ت)

-20-29-22-11-11-17-12-12-11-11-10-19-12-11-11-17: تبلبالة
21-21-22-22-27-21-21-22-2-22-27-79-70-71-72-77-71-
12-19-10-11-11-12-991. 

 .17: تندوف

 .009-022-021-911-907-902-992-11-19-11: تسابيت

 .11: متبكتو

 .911-910-11-77 :اتفياللت

 .11-09-92: تونس

 .079-021-027-091-919-912-02-01-00-09-02: متنطيط

 .09: تقرت

 .027-909-991-922-11-19-12-11-10-19-12-01: تيمي

 .017-022-929-991-12: تيميمون

 .12: تنالن

 .922: تطوان

 .022: اتمست

 .022: تيطاف

 .002: تيديكلت

 .002: تيجنتورين
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 .جل صفحات األطروحة: توات

 (د)

 .12:درعة 

 (غ)            

 .17 -91:غاان

 .010: غدامس
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 :فهرس املوضوعات                          
  20................................................................................مقدمة 

 99..91/02 -ه93/91ننياألسر العلمية مبنطقة توات خالل القر : الفصل األول

 99..........................................ومواصفاهتااألسر العلمية بتوات :  املبحث األول

  91.................................................األسر العلمية بتواتأهم : املبحث الثاين

 30............................................حاضرة تبلبالة املوقع والتاريخ: الفصل الثاين

 11......................................................حاضرة تبلبالةنشأة : بحث األولامل

 11........................................................حلاضرة تبلبالة املوقع اجلغرايف: أوال  

 12...............................................................املناخ والشبكة املائية: اثنيا  

 11.........................................................حاضرة تبلبالة تسميةال أصل: اثلثا  

  12.............................................................تبلبالةب البلبالية قصورال: رابعا  

 17..........................................جتماعية حباضرة تبلبالةإلااألوضاع : حث الثايناملب

 17...............................................جتماعيةاإل الرتكيبة السكانية والطبقات :أوال  

  11..................................................الرتتيب اإلجتماعي لسكان تبلبالة :اثنيا  

 22...............................................................حتفاالت الدينيةإلا :اثلثا  

 20............................................................املرأة يف حاضرة تبلبالة :رابعا  

 21................................................األطباق التقليدية املعروفة ابملنطقة: خامسا  

 21........................................................اللهجة حباضرة  تبلبالة : سادسا  
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 27..........................................مقربة سبعة رجال بتبلبالة وعالقتها مبراكش: ا  سابع

  29.......................................قتصادية بتبلبالةواإل يةالتارخياألوضاع : املبحث الثالث

  29.....................................................تبلبالة وحركية األحداث التارخيية: أوال  

 21.........................................................قتصادية بتبلبالةاإل األوضاع: اثنيا  

 29.........................................بتوات ومراكزهاألسرة البلبالية ا: الفصل الثالث 

  70...................................................التعريف ابألسرة البلبالية: املبحث األول

: أوال  
 70.................................................................................نسبها

  71...........................................................................الهتاقنت: اثنيا  

 19..............................................................شجرة أصوهلا وفروعها: اثلثا  

 12..................................البلبالية بتوات العلمية لهأسرة  املراكزنشأة : املبحث الثاين

 11........................................................................ملوكة مركز: أوال  

 12.......................................................................كوساممركز  : اثنيا  

 922....................................................................مربين ات مركز: اثلثا  

 921....................................................................برينكان مركز: رابعا  

 921..................................البلبالية بتوات مراكزاألوضاع العامة لل :الفصل الرابع

    992........................................البلبالية ملراكزالتارخيية اب األوضاع : املبحث األول

 999.............................................................حرب حيمد وسفيان: أوال  

  990............................................................السيطرة اإلستعمارية: اثنيا  
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 992............................................ملوكة وكوسام ركزالتارخيية مب األوضاع: اثلثا  

 992..............................بين اتمر ركزمباليت عصفت التارخيية  بعض األحداث: رابعا  

 902................................برينكان ركزمب اليت عصفت األوضاع  التارخيية: خامسا  

 900..................................البلبالية لمراكزقتصادية لاإل ألوضاعا: لثايناملبحث ا

 900.......................................................................الزراعة: أوال  

  910....................................................(.احلرف اليدوية)الصناعة : اثنيا  

 912.....................................................................التجارة: اثلثا  

 931............................... البلبالية لمراكزلجتماعية اإل ألوضاعا : املبحث الثالث

 911..........................................تماعيجرتتيب اإلالرتكيبة السكانية وال: أوال  

 911.................................................حتفاالت الدينية والشعبيةاإل: اثنيا  

 927...........................................................العادات والتقاليد: اثلثا  

   927.........................................هأسرة البلباليةالعالقات اإلجتماعية ل: رابعا  

   923..........................أعالم األسرة البلبالية وإجازاهتم العلمية: الفصل اخلامس

 972.......................ملوكة مركزالشخصيات العلمية البارزة يف  أهم: املبحث األول

  919......................كوسام  مركزات العلمية البارزة يف الشخصي أهم: املبحث الثاين

  910...................بين اتمر مركزأهم الشخصيات العلمية البارزة يف : املبحث الثالث

 911....................برينكان مركزالشخصيات العلمية البارزة يف  أهم: املبحث الرابع

 911...............................العلمية البلبالية الزوااي واخلزائن: الفصل السادس

  022..........................................................الزوااي: املبحث األول
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 . 022..........................................اخلزائن العلمية البلبالية: املبحث الثاين

 010.......................لماء األسرة البلباليةالقضاء عند عمهنة : الفصل السابع
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  :األطروحة ملخص

 .م02و91/ـه91و91قة توات خالل القرنني األسرة البلبالية وإسهاماهتا العلمية مبنط

مبوطنها األصلي  معرفة   عاجل موضوع البحث احلديث عن األسرة البلبالية ومكانتها العلمية،
ة  على أثرها يف احلياة معرج قرارهم بقصر ملوكة وقصورا  أخرى،تبلبالة، وطريق قدومهم إىل توات وإست

ا القضائية وذكر مناذج من األقضية اإلقتصادية واإلقتصادية واإلجتماعية وإسهاماهتالسياسية 
 .   نو واألجتماعية اليت أفىت فيها القضاة البلبالي

 :الكلمات املفتاحية

ن؛ و لقضاة البلبالي؛ انو ؛ العلماء البلبالين املخطوطات؛ اخلزائسرة البلبالية؛ تبلبالة؛ تواتاأل
 .؛ برينكان؛ كوسام؛ بين اتمرملوكة

Résumé 

La famille Balbalin et ses apports scientifiques dans la région de Touat aux 13 et 

14 siècles de l'hégire / 19 et 20 siècles grégorien. 

      Les recherches ont porté sur le thème de la famille Balbalin et de son statut 

scientifique, sur la connaissance de leur peuple d'origine, dans la façon dont ils 

sont arrivés à Touat et ce sont stabilité dans le palais de Melouka et d'autres 

palais, limitant ainsi son impact sur la vie politique, économique et sociale, ainsi 

que ses contributions judiciaires. Ils ont cité des exemples d'affaires 

économiques et sociales dans lesquelles les governeures ont rendu Balbalin. 

Mots-clés 

La famille Balbalin; tabelbala; Touat; Armoires à manuscrits; Scientifiques 

balbalins; Juges balbalins; Melouka; Cosam; Beni Tamer;  Brinkan. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The Balbalin family and its scientific contributions in the Tuat region in the 13 

and 14 centuries of the Hegira / 19 and 20 centuries Gregorian. 

The research focused on the theme of the Balbalin family and its scientific 

status, the knowledge of their original people, how they arrived in Tuat and their 

stability in the palace of Melouka and other palaces. , thus limiting its impact on 

political, economic and social life, as well as its judicial contributions. They 

cited examples of economic and social causes in which the judges made 

Balbalin. 

Key words 
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balbali  ; Juges balbalins ; Melouka ; Cosam ; Beni Tamer ; Brinkan. 

 

 


