
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -ادرار  – جامعة أمحد دراية 
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية

 قسم: العلوم اإلنسانية

 

 

 

 

 رسالة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ   
 احلديث واملعاصر التاريخ :ختصص

 إشراف:                                                                                  إعداد:       

 أ.د مبارك جعفري                                                       حليمة سليماين        

 أعضاء جلنة املناقشة

 الصفة املؤسسة الرتبة  اللقب واالسم 
 رئيسا درار جامعة ا أستاذ تعليم عايل حممد حوتية 

 مشرفا ومقررا درار اجامعة  تعليم عايل أستاذ جعفري مبارك
 مناقشا درار جامعة ا أستاذ حماضر أ  أمحد بوسعيد 
 مناقشا ابتنة  املركز اجلامعي بريكة  أستاذ حماضر أ  مجال بلفردي
 مناقشا جامعة سوق أهراس  أستاذ حماضر أ  منادي عثمان 
 مناقشا جامعة غرداية أستاذ حماضر أ  أمحد جعفري

 
 م2020/2021اجلامعية: السنة 

 احلياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من 

 م( 19هـ/13خالل املصادر احمللية)
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد هذا البحث من بعيد عدين علىإىل كل من سا                     

 أو من قريب، ابلقليل أو ابلكثري، أهدي هذا العمل                      

 املتواضع نفعنا هللا به وإايهم.                     

 

 حليمة سليماني                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قال الرسول صلى هللا عليه وسلم "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا" ومن هذا املنطلق

 أود أن أشكر زوجي على صربه معي وعلي وعلى مساعدته يل، كما أتقدم  

 اجلزيل لألستاذ املشرف الدكتور مبارك جعفري على قبوله اإلشراف   ابلشكر 

 العمل وعلى مساعداته وتوجيهاته. مث أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان  على هذا

 ألرابب اخلزائن التيماوية على ما قدموه من مساعدات وجمهودات وأخص  

 )خزانة أدغا(، األستاذ عبد القادر   ابلذكر: والدي األستاذ علي سليماين

  ألستاذ بن الوليد)خزانة ابعبد هللا(، الشيخ الطيب شاري)خزانة كوسام(، ا

 )خزانة زاوية سيد   بكراويعبد العزيز مبدويب حممد)خزانة بين اتمر(، األستاذ  

 أقدم خالص شكري لألخت بلبايل)خزانة ملوكة(، يف األخري  ي(، األستاذالبكر  

   هذه املذكرة  بن مبارك على ملستها األخرية واليت بفضلها  مت إخراج افتيحة  

 .يف شكلها النهائي   

 

 حليمة سليماني                                       
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عد البحث يف التاريخ احمللي من أهم الطرق اليت تصل بني املاضي واحلاضر، وتؤدي إىل ي     

خاصة ما محلته املخطوطات من معلومات ذات قيمة تارخيية، اجتماعية، استنطاق املكنون التوايت 

  .اقتصادية، ثقافية وسياسية

منطقة (إن احلروب اليت كانت قائمة بني القبائل والعشائر يف خمتلف املناطق سواء الداخلية منها

؛ وألي سبب أو اخلارجية منها كمنطقة الساحل واجلهة الشمالية الغربية من املغرب األوسط ) توات

من األسباب أدت إىل نشوء قصور وقصبات تواتية عمرت من طرف الوافدين على املنطقة خاصة 

وأا كانت بعيدة عن مناطق الصراع، وأن من عاداا وتقاليدها حسن الضيافة واإلحسان للغريب 

  .وعابري السبيل

بعض القبائل أو ولعل قصور تيمي بدأت يف التأسيس منذ القرن اخلامس اهلجري على يد 

أو على يد الجئ آثر العزلة على أن يعيش ضمن قبيلة جتنح للظلم . األفراد الوافدين على املنطقة

لينشئ قصرا جديدا أو قصبة داخل القصر أو خارجه حيمالن اسم الوافد أو . واجلور بسبب أو بغريه

القة بني األجيال ممثلة يف ليظل التاريخ يربط بني املاضي واحلاضر وتستمر الع. اسم بلده األصلي

كما أن العلوم املختلفة سامهت حبظ وافر يف إثراء النشاطني التعليمي . العادات والتقاليد واألعراف

م وبداية 18/ه12والقضائي التيماويني من خالل ما جاد به العلماء والفقهاء خاصة مع اية القرن 

تيمي ؛ وواقعيها االجتماعي والثقايف، وذلك  إذن هذه الدراسة تعىن بتاريخ قصور. م19/ه13القرن 

بناء على ما ورد يف عدد من املخطوطات وما تضمنته املصادر واملراجع وما حفظته ذاكرة اتمع 

  .وتواتر إلينا من أحداث تارخيية

لقد كان يل سابق عهد بالبحث يف تاريخ منطقة توات وعلى وجه اخلصوص تاريخ قصور تيمي 

قدم  للحصول على شهادة املاجستري ؛ حيث متكنت من دراسة تاريخ قصر أدغاغ من خالل حبثي امل

التيماوي، وهذا ما جعلين أوسع دائرة حبثي من اخلاص إىل العام، ولعل اطالعي على بعض الوثائق 

واملخطوطات اخلاصة بقصور تيمي وأنا يف مرحلة املاجستري فتح يل الباب لتوسيع جمال حبثي من قصر 

إىل قصور تيمي اليت ينتمي إليها قصر أدغاغ من حيث االنتماء اإلقليمي ) أدغاغ قصر(واحد 

  .والسياسي

ذلك أن الوثائق اليت وقعت بني يدي عن تاريخ هاته القصور محلت مادة علمية دمسة كان البد 

  .من استغالهلا وعرضها بدل تركها حبيسة الرفوف عرضة للتلف الذي أتى على األغلبية منها
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موضوع تاريخ القصور التيماوية  ن معلومات يظهر يل أنمن الوصول إليه متكنت م حسب ما

الباحثني، رغم ما يكتسيه هذا املوضوع  من طرفلقي تقصريا خاصة اجلانبني االجتماعي والثقايف منه 

مكانة قصور تيمي بني قصور توات واملناطق ااورة يف جمايل التعليم من أمهية واليت تظهر يف 

خاصة وأن ما سبق من حبوث حول منطقة توات مشلت العموميات دون اخلصوصيات ضاء، والق

ذلك .  هاته املصادرصعوبة الوصول إىلبسبب املادة العلمية أو  مصادر خمتلفعدم استغالل بسبب 

  .أن املخطوطات حتتاج إىل دراية كبرية ومعرفة حكيمة وصرب من أجل فك رموزها وقراءة كلماا

مواصلة العمل تاريخ قصور تيمي هي  دراسةومن األهداف اليت أردت حتقيقها من خالل 

حماولة الوقوف درست فيها تاريخ أحد قصور تيمي، كما هدفت إىل انطالقا من رسالة املاجستري اليت 

مما  .الثالث عشر للهجرة التاسع عشر للميالدالقرن  خالل لقصور تيميعلى اجلوانب احلضارية 

عن  ا من كتابة التاريخ احمللي هلاته القصور، واألهم هو إثراء املكتبة اجلزائرية مبولود تارخيي حمليميكنن

  .يةواتتيمي التمنطقة 

إبراز خصائص األوضاع االجتماعية  والثقافية  إن اإلشكالية اليت يعاجلها البحث تتمحور حول

األخري الذي كان له دور يف صنع هذه ومدى تأثري األوىل على الثانية وتأثر اتمع ما، هذا 

األحداث ومن مث التفاعل معها سواء بسلبية أو بإجيابية حسب الظروف واألحوال، هذا ما جعلنا 

  :نطرح عدة تساؤالت تتجاوب وسياق املوضوع من أمهها 

كيف كانت األوضاع االجتماعية والثقافية يف قصور تيمي خالل فرتة الدراسة ؟ وما هي أهم   .

  مميزاا ؟ 

كيف تفاعل معها اتمع يف ظل حمدودية وسائل العيش من مال وإمكانيات زراعية وحرفية . 

تالف وجتارية ومؤسسات إدارية وقضائية واجتماعية وثقافية ؟ وهل كان هلذه املؤسسات على اخ

وتعدد مهامها دورا يف ترقية اتمع وتثقيفه واحلفاظ على وحدته وترابطه ومتاسكه يف ظل انتشار 

العصبيات القبلية وأشكاال من التحالفات السياسية، واليت كان هلا التأثري على زعزعة أمن وسالمة 

  سكان قصور تيمي ؟ 

يف اتمع وتوعيته يف أمور دينه ما مدى مسامهة علماء وشيوخ وقضاة هاته القصور يف تثق. 

  ودنياه ؟ 
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بع لألوضاع االجتماعية لقد اعتمدت يف دراسة املوضوع على املنهج التارخيي، املالئم لتت

، معتمدة على الوصف واالستقراء، خاصة وأن توايل األحداث التارخيية وتغريها وفق الظروف والثقافية

اعتمدت املنهج التحليلي من خالل حتليل املعلومات  احمليطة ا واملصاحبة هلا يتطلب ذلك، كما

  . التارخيية الواردة يف املخطوطات والوثائق املتعلقة باملنطقة واليت تعد مصدرا هاما هلا

؛ جاءت خطة الدراسة مكونة من مقدمة وسبعة فصول، لة اإلشكاالتولإلجابة على مج

لزمنية واألسباب الباعثة على اختيار شرحا عن الدراسة وحدودها املكانية وا المقدمةتناولت 

موضوعها وأمهيتها وأهدافها، ومن مث اإلشكالية اليت تعاجلها، واملنهج املعتمد يف اجنازها واخلطة 

الصعوبات  اسات سابقة حوهلا وعرضا للمصادر املعتمدة، مثاملعتمدة يف ذلك وهل من در 

  . فالتشكرات

، باعتبارها احمليط اجلغرايف للدراسة، إىل التعريف بقصور تيمي الفصل األولتعرضت يف 

فحاولت التعريج على  أصل تسميتها وتاريخ تأسيسها، من خالل مجع الروايات التارخيية اليت تناولت 

ذلك مبينة خمتلف اآلراء حول تعمري املنطقة وخمتلف اجلماعات البشرية اليت استقرت ا، مث انتقلت 

، كما تعرضت إىل حملة تارخيية عن قصور تيمي ر تيمي وطبيعة املنطقة تضاريسياإىل دراسة موقع قصو 

  .من خالل وصف الرحالة واملؤرخني احملليني واألجانب

للحديث عن نظام السكن يف قصور تيمي، حيث قمت بالتعريف  الفصل الثانيخصصت 

ان توات عموما، مث انتقلت بعدها إىل احلديث بالقصر والقصبة اللذان يعدان عنصرا أساسيا يف عمر 

عن مناذج لعمران قصور تيمي حيث وقع اختياري على دراسة عمران قصر أدغاغ، قصبة ملوكة وأخريا 

  .قصر بين تامر

، ، فقد خصص لدراسة احلياة األسرية يف قصور تيمي من خطبة وزواجالفصل الثالثأما 

ا تبعا ؛ االحتفال باملولود اجلديد ؛ ختانه ؛ حفظه ازة وطقوس العدة من وفاةا من جنوأحلقت

لكتاب اهللا وصيامه، كما تعرضت إىل دور املرأة يف اتمع ومكانتها من خالل ما مارسته من مهن 

  .وحرف يدوية

أهم العادات والتقاليد املمارسة يف قصور تيمي، فعرضت قوت  الفصل الرابعيف ت أدرج

سكان تيمي وأهم األطعمة اليت كانت متداولة يف فرتة الدراسة، كما قمت باحلديث عن األزياء اليت  



 مقدمة                                      )                    م19/هـ13( الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية

 

- 5  - 

 

مث انتقلت بعدها لعرض أهم الزيارات اليت تقام باملنطقة احتفاء باألولياء . كانت رائجة يف تلك الفرتة

ويف األخري عرضت املظاهر . ن أغفل العادات والتقاليد املمارسة أيام األعياد الدينيةالصاحلني دون أ

  .اإلجييابة والسلبية اليت عكف اتمع على ممارستها يف خمتلف املناسبات واملواسم

فقد خصصته للحياة العلمية يف املنطقة، بدأت حبصر املؤسسات  الفصل الخامسأما 

شر خمتلف العلوم وعن مراحل التعليم ا وطرقها، كما عرضت تراجم التعليمية اليت عكفت على ن

للعلماء الذين سامهوا يف عملية التدريس ونشر العلم واملعرفة، وأخريا عرجت على أعرق خزائن 

  . املخطوطات باملنطقة وعلى أهم ما حتويه من عناوين خمطوطة

ء يف إقليم توات، وعن حملة عن القضافيه لقضاء، حيث عرضت اته ضمنالفصل السادس 

معايري وشروط تعيني القضاة ومهامهم، كما قمت برتمجة لقضاة تيمي يف الفرتة املذكورة كما عرضت 

  .أهم النوازل اليت ظهرت أثناءها

فقد عرضت فيه الرتاث الشعيب لقصور تيمي، بدأت بالرتاث الفين املتمثل  الفصل السابعأما 

مث عرجت على الرتاث األديب املتمثل يف أهم املؤلفات اليت ، لشعبيةيف الفلكلور والرقصات  واأللعاب ا

  .ألفها علماء وفقهاء قصور تيمي يف الفرتة املذكورة

حاولت اإلجابة عن اإلشكالية اليت مت طرحها يف املقدمة والوصول إىل بعض  الخاتمةيف 

 لمية والثقافية ملنطقة تواتاالستنتاجات وإبراز أمهية ودور قصور تيمي يف احلياة االجتماعية والع

  .خالل الفرتة املدروسة

قد ضمنت البحث مجلة من املالحق متثلت يف بعض الصور والوثائق التوضيحية اليت رأيت أا ل

تفيد املوضوع، كما ذيلت البحث مبجموعة من الفهارس لألعالم واألماكن وفهرسا ألهم املصادر 

  .قد ترشد الباحث لالستزادة حول املوضوعواملراجع املعتمدة واليت 

رغم الدراسات الكثرية  فلم تقع بني يديحول املوضوع بصفة خاصة الدراسات السابقة  أما

حول تاريخ توات السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، وإذا ما جزمنا أن اتمع واملتنوعة 

وإن اشرتكت ) قورارة، توات الوسطى، تيديكلت(التوايت القصوري ينتمي إىل ثالث مناطق متباينة 



 مقدمة                                      )                    م19/هـ13( الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية

 

- 6  - 

 

هذه املناطق يف كثري من اجلوانب احلضارية إال أنه يبقى لكل قصر أو لكل جمموعة قصور متقاربة 

  .غرافيا خصوصياا اليت متيزها عن املناطق األخرىج

من بني هذه الدراسات اليت أسهبت يف احلديث عن الظواهر االجتماعية والثقافية يف إقليم 

  :توات نذكر منها

دراسة تارخيية من ) م 19ـ  18(هـ  13و  12توات واألزواد خالل القرنني "كتاب  .1

طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة ، وهو يف األصل أ"خالل الوثائق احمللية

، لصاحبه الدكتور حوتية حممد تناول فيه األحداث التارخيية اليت عاشها سكان )مطبوعة(اجلزائر

 .اإلقليمني االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحىت الروحية

فرج، وهو للدكتور فرج حممود " امليالديني 19و 18إقليم توات خالل القرنني " كتاب .2

عاجل فيه ). مطبوعة(أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدور الثالث يف التاريخ من جامعة اجلزائر

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية إلقليم توات خالل فرتة الدراسة وذلك ضمن 

 .إطار عام

شور، عرض يف الكتاب لسرقمة عا" الرقصات واألغاين الشعبية مبنطقة توات" كتاب .3

تفصيال شامال عن كل الرقصات الشعبية السائدة يف إقليم توات مرفقة مبجموعة من القصائد الشعبية 

 .واألهازيج اخلاصة بكل رقصة

فيها احلركة الثقافية للدكتور الصديق حاج امحد، تناول " التاريخ الثقايف إلقليم توات" كتاب.4

دراسة، وكذا أهم املراكز العلمية مبناطق اإلقليم، مع ذكر لعلماء املنطقة والفكرية يف اإلقليم قبل فرتة ال

 .وأهم العلوم اليت اشتغلوا ا

احلياة االجتماعية بإقليم توات "الدراسة اليت أعدا الباحثة ية عبد املومن حتت عنوان .5

رة اإلسالمية من ، وهي مذكرة ماجستري يف التاريخ واحلضا" امليالديني 19و 18خالل القرنني 

جامعة وهران، عرضت الباحثة يف هذه املذكرة البنية االجتماعية إلقليم توات، فدرست عناصر 

السكان وطبقات اتمع وكل ما يتعلق باألسرة واتمع من حيث أمناط املعيشة والعادات السائدة 

 .لباملنطقة وهو ما ميكن أن يتشابه يف اتمع التيماوي يف عموم التفاصي
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الدراسة اليت أعدها الباحث عبد اهللا بابا، ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف ختصص .6

التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب عرب العصور، حتت إشراف األستاذ املرحوم عبد الكرمي 

ودورها الثقايف  الزاوية البكرية"، املعنونة بـ )م2012-2011( بوصفصاف، جبامعة أدرار 

وهي دراسة متكن من  ،"م2000 -1700/ ه1421-1112من  واالجتماعي بإقليم توات

خالهلا الباحث من إبراز إسهامات ودور الزاوية البكرية يف اال االجتماعي والثقايف، معتمدا على 

 .الكثري من املصادر احمللية

دراسة ) إقليم توات(قصر ملوكة بأدرار "رحية عليق نابت بعنوان الدراسة اليت أعدا الباحثة .7

صاحل بن قربة، : تارخيية أثرية، حبث لنيل شهادة املاجستري يف اآلثار اإلسالمية، إشراف الدكتور

، وهي دراسة أثرية أكثر منها تارخيية وإن متكنت من )م2002/ 2001( جامعة اجلزائر، قسم اآلثار

 .االجتماعية يف إقليم تواتعرض بعض من اجلوانب 

إن هذه الكتابات وغريها واملرتبطة بتاريخ إقليم توات متثل يف جمملها مناذج أولية أّصلت للحياة 

  .االجتماعية والثقافية إلقليم توات على وجه العموم

واستندت يف إجناز هذه الدراسة على جمموعة من املصادر واملراجع املختلفة، واليت ميكن عرض 

  :كما يلي    أمهها

 : واليت شكلت عماد هذه الدراسة، وميكن إمجال أمهها فيما يلي : المصادر المخطوطة 

،  لعبد القادر بن عبد الرمحن التنالين" الذرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتية"مخطوط .1

، ورغم االختصار الشديد يف الكثري من الرتاجم، وخصصه املؤلف لرتاجم علماء ومشائخ منطقة توات

 . إال أا مل ختل من فائدة علمية أسهمت يف إثراء الدراسة خاصة فيما يتعلق برتاجم العلماء والقضاة

للمؤلف حممد بن  "جوهرة المعاني فيمن ثبت لدي من علماء األلف الثاني"مخطوط .2

ترمجة  193، ضمنه املؤلف ما يقارب )بلدية ادرار(عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي خبزانة أدغاغ 

وأوليائها الصاحلني، وعكس املصدر السابق فاملؤلف أطال يف تراجم العلماء والفقهاء  لعلماء توات

 .وقدم معلومات وفرية عن سريهم ومآثرهم

ملؤلف جمهول " جريدة مختصرة في أنساب أهل تيمي شرفاء وعوام ومرابطين"مخطوط .3

 ).بلدية ادرار(خبزانة أدغاغ 
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، تقييد خبزانة بن الوليد، ذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطين وعوام"مخطوط .4

وقد تضمن هذا املخطوط وسابقه أنساب سكان قصور تيمي األوائل، وقد أفادنا كثريا يف معرفة 

 .تاريخ عمارة قصور تيمي

حملمد الصايف بن حممد الربكة األدغاغي خبزانة " القبائل التي عمرت قصور توات"مخطوط .5

 .أدغاغ، وهو كسابقيه لكنه تضمن أنساب سكان قصور توات عموما

 "معجزات من في هذا القطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان" مخطوط.6

 .أدغاغ، أسهب فيه املؤلف يف عرض تراجم ألولياء اهللا الصاحلني من قصور تيميملؤلف جمهول خبزانة 

بتيمي إلى المستور   من أوالد عمور مخطوط رحلة موالي أحمد بن هاشم التواتي.7

امحد احلبيب بن حممد الصايف بن حممد الربكة األدغاغي،  لناسخه)" م1798/ ه1213(برقان

تارخيية حول تعمري بعض قصور توات مع ذكر ألنساب بعض وقد وثقت الرحلة لعدة معلومات 

 .الوافدين عليها

حملمد بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز خبزانة  " إجازة في طلب العلم "مخطوط .8

 .كوسام، وقد أفادنا كثريا يف معرفة طرق ومناهج التدريس يف منطقة توات يف الكتاتيب والزوايا

 :المراجع 

يف اجناز هذه الدراسة على عديد املراجع املتنوعة، منها األكادميية وغري لقد استعنت  

 ،األكادميية واليت ألفها شيوخ املنطقة وعلى الرغم من وفرة معلوماا إال أا تفتقر إىل املنهجية العلمية

  :ومن أهم هذه املراجع

 : المراجع األكاديمية 

الصاحل حوتية وهو دراسة تارخيية واقتصادية ، للدكتور حممد "توات واألزواد"كتاب .1

 واألزوادـ واجتماعية ملنطقيت توات

  حممود  ملؤلفه فرج" إقليم توات خالل القرنين الثامن والتاسع عشر الميالديين"كتاب .2        

 .واالجتماعيةفرج وهو دراسة وافية إلقليم توات من الناحية احلضارية واالقتصادية 

لعاشور " الرقصات واألغاني الشعبية بمنطقة توات مدخل للذهنية الشعبية"كتاب .3

  .سرقمة وقد ضمنه الفلكلور الشعيب يف منطقة توات
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" اللهجة التواتية الجزائرية معجمها بالغتها أمثلتها وحكمها عيون أشعارها"كتاب .4

 .  ألمحد ابا الصايف جعفري

 :يميةالمراجع غير األكاد 

حملمد عبد العزيز سيد عمر، أورد فيه " قطف الزهرات من أخبار علماء توات"كتاب .1

 .تراجم لعدد من علماء توات

 ململؤلفه الشيخ  املرحوم حممد باي بلعا "الرحلة العلية إلى منطقة توات"كتاب .2

احلياة الثقافية (، وهو كتاب عام حول تاريخ منطقة توات وأعالمها )م2009/ه1430ت(

 ).واالقتصادية والعلمية

ملؤلفه عبد احلميد بكري، ضمنه الكثري من "  وأعالمها النبذة في تاريخ توات"كتاب   .3

  .تراجم أعالم توات وخاصة علماء وقضاة العائلة البكرية

 مادة علمية أخذ مين هذا العمل الكثري من اجلهد والوقت  لكن يف األخري واحلمد هللا وفرت

 .مكنتين من إجناز هذه الدراسة



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  القصور الدراسة الطبيعية،  التسمية، الموقع،: تيمي: الفصل األول

 

  التسمية : ـ المبحث األول 

  والدراسة الطبيعيةالموقع : المبحث الثانيـ 

  الموقع:أوال

  الطبيعيةالدراسة : ثانيا

  القصور عن  لمحة تاريخية: ـ المبحث الثالث  

  الفصل خاتمة  
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 التسمية: المبحث األول

محل عدة معان " تيمي"فإن مصطلح  إفريقيانظرا لكثرة اللهجات املنتشرة يف منطقة مشال 
  .خمتلفة سنحاول الرتجيح فيما بينها

تيمي أمازيغية معرا الوسط حيث أن موقع عرش تيمي يتوسط إقليم توات، كما قيل أن كلمة 
قيل أن رجال وأوالده استقر به املقام مبكان مسي أدغاغ، لكن أحد أبنائه رغب يف االنتقال إىل مكان 

يَ "أي " تِيَمين "د سؤال األب عن ابنه كان يقول آخر  بعيدًا عن والده؛ وعن الوقت ومع " اُن اِْبِين بـُنـْ
  .1"تِيّمي"إىل " تِيَمين "استحالت 

 Gerhard)أما الرحالة واملستكشف األملاين جريارد رولفس 

Rohlfs) ا اجلبهةأن كلمة تيمي تارقية معّر ونفس املنحى اجته إليه الشيخ حممد . 2فقد بني
  .3هةأن كلمة تيمي بربرية وتعين اجلب" الرحلة العلية"باي بلعامل حيث ورد يف كتابه 

بربرية معّرا احلاجب، واصطالح هذا االسم على هذا املكان يرجع إىل موقعه كلمة تيّمي  
اجلغرايف امتدادًا من قصر تسفاوت إىل زاوية سيد البكري مرورا بكل قصور تيمي يف خط منحين 

  .4)تيمي(واحلاجب ) متنطيط(مفتوح حييط بعرش متنطيط من جهة واحدة مشكال صورة للعني 

سأحاول الرتجيح بينها معتمدة يف ذلك على "تيمي"ل هاته الروايات حول معىن كلمة من خال
  .معطيات جغرافية وترمجات ومقاربات لغوية

                                                           

  . 51م، ص 2013، ناكسوس يت يف، )1ج(، )1ط(، دليل اجلمهورية واليات وبلديات: توفيق بوزناشة .  1

2.Gerhard Rohlfs:Voyages et Explorations au Sahara, tome 1, Draa- Tafilalet - sud 
oranais – Touat – Tidikelt – Rhadon1861 – 1864,traduits et publiés par Jaques 
Debetz, Édité sous l’ égide du Centre d’Études sur L’Hstoire du Sahara, pp 217 -
218. 

  .11م، ص 2005، دار هومة، اجلزائر، )1ج(اىل منطقة توات، الرحلة العلية : حممد باي بلعامل  .3 
، مذكرة مقدمة م20/ه14م إىل القرن 18/ه12قصر أدغاغ بإقليم توات دراسة اجتماعية و ثقافية من القرن : حليمة سليماين4 

وصفصاف، قسم العلوم اإلنسانية  عبد الكرمي ب: لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب عرب العصور، إشراف
  .71م، ص2016ـ  2015كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية جامعة ادرار، 
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زناتة يف العقود األوىل وقبائل الطوارق يف  توات منطقةمبا أن القبائل الرببرية اليت استوطنت 
العقود األخرية اتصلت بشخصني ينتميان إىل هاته القبائل لالستفادة من الرتمجة والتعريب، وقد 

  :توصلت إىل النتائج اآلتية

األصل يف كلمة : " بنيان ابين"اليت معرا هو " ينتيم"هو " تيمي"الرأي القائل بأن أصل كلمة 
، "ُمْلُك اِْبين"هي كلمة زناتية تعريبها و " تني ان امي"ثالث مقاطع هي  أن تكون مركبة من "تيمين"

ونتيجة الختالط اللسان الزنايت باللسان العريب وكثرة تداول الكلمة اختصرت املقاطع الثالث يف 
، مث مع مرور الوقت أبدل مكان حرف امليم مع النون لتستحيل "تينمي"مقطع واحد فصارت 

" ي"؛ الحقا أدغم حرف النون مع حرف امليم لتتحول الكلمة إىل "تِيَمين1"تيم.  

مردود ألن كلمة  حسب رأيي أما الرأي القائل بأن تعريب كلمة تيمي هو كلمة الوسط فهو
شّتان ما بني كلميت و " أغيل"ارقية فرتمجتها تلغة ال، و بال"أماس"الوسط ترمجتها يف اللغة الزناتية 

  ".تيمي"و كلمة " أغيل"و" أماس"

باجلبهة حسبما أورد الشيخ حممد باي بالعامل فذلك يف قاموس اللغة " تيمي"بينما تفسري كلمة 
هذا املصطلح بعيد يف بنيته عن كلمة و " تينحت"التارقية، ألن اجلبهة باللغة الزناتية ترتجم يف كلمة 

  ".تيّمي"

مة تيمي هو احلاجب، ومتنطيط معناها حاجب بأن معىن كلوبالتايل فإنين أرجح الرأي القائل 
ومع كثرة التداول قلبت " تامي"هو األقرب إىل املنطق، ألن ترمجة احلاجب باللهجة الزناتية هي العني و 

األلف ياء فصارت تيّمي؛ وما يعّضد هذا الرأي هو التموضع اجلغرايف لقصور عرش تيمي ذلك أن 
 مفتوح حييط بقصور عرش متنطيط يف شكل يشبه العنيهاته القصور تتصل ببعضها عرب خط منحين 

  .2)قصور تيمي( يعلوه احلاجب )قصور متنطيط(

واتان (أحصى الضابط املرتجم ؛ وقد  ة و ليست متجمعة مثل قصور متنطيطقصور تيمي مبعثر 
watin ( ؛ حيث عّد قصور  خمتلفةأقطار ل الشعوب اليت توافدت عليها من قصور توات مبينا أصو

أقبور؛ أوالد بوحفص؛ قصبة أوالد  زاوية سيد البكري، بين تامرت؛" :بأربع و عشرين قصراً هيتيمي 

                                                           

  .70املرجع السابق، ص : حليمة سليماين.  1
  .70،71ص ص  :نفسه.  2
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أوالد أوشن؛ أوالد علي؛  ؛؛ أوالد عروسة؛ باعبداهللا ؛ أوالد عيسى أمحد؛ تاريدالت؛ أوالد إبراهيم
  .1"واينة؛ ميمون ؛؛ ملوكة؛ بوزان؛ كوسام أوالد أنقال؛ أدغاغ؛ تينيالن؛ مهدية؛ أوقدمي؛ بربع

: ، فعّد قصور تيمي بأربع و عشرين قصرًا هي)Martin( نفس العمل قام به الضابط مارتن
أوالد عيسى؛ أوالد عروسة؛ با عبد اهللا؛ أوالد أوشن؛ أوالد علي؛ أوالد انقال؛ أدغاغ؛ تينيالن؛ "

ملنصورية؛ أوالد ؛ ا؛ أقبورمراقن؛ واينة؛ ميمون؛ ملوكة؛ بوزان؛ بربع؛ أوقدمي؛ مهدية؛ أوالد بوحفص
  ".2ابراهيم؛ تاريدالت؛ أوالد أمحد؛ تازايا؛ زاوية سيد البكري

وعشرين  باثنني عد قصور تيمي (Girard Rohlfs)بينما الرحالة األملاين جريارد رولفس
ويف استمرارية معها جند واحة تيمي  3يف الطرف اجلنويب من هذه الواحة: "يف ذلك قصرًا وقد قال

هذا القصر ال ينتمي حقا إىل تيمي ألنه يقع بعد ساعة مشال شرق ولديه ( تينيالن: الكبرية وقصورها
 ؛هلدية ؛)قصرين( بوزان ؛ميمون ؛واينة ؛ملوكة ؛)قصرين( بربع ؛ُقدمي ؛، أدغاغ)النخيل نظيفة

 ؛أوالد أمحد ؛أوالد عيسى ؛أوالد حسان؛ بين عبد اهللا ؛أوالد اوشن ؛أوالد اومقار ؛منصورية ؛جاكابور
سيدي  ؛أوالد عروسة ؛سيدي بن تامريت ؛منصور ؛بوكار ؛2أوالد حسان ؛أوالد علي ؛تاريدالت

 ؛واينة ؛ملوكة ؛بربع ؛أوقدمي ؛أدغاغ ؛تيليالن: "وقد ورد يف اهلامش ما يلي". بين تامر ؛أوالد إبراهيم
أوالد  ؛أوالد عيسى ؛أوالد حسني ؛أوالد أوشن ؛أوالد اونقال ؛منصورية ؛أقبور ؛مهدية ؛بوزان ؛ميمون
ويظهر أا تصحيح . 4"بين تامر ؛ أوالد إبراهيم ؛أوالد عروسة ؛املنصور ؛بوكان ؛عليأوالد  ؛أمحد

كما أضيفت قصور م أمساء قصور تيمي بكتابة خاطئة،وتنقيح ملا ورد يف املنت الذي وردت فيه معظ
  .وألغيت أخرى

ومن خالل ما ورد جند أن هذه اإلحصاءات تباينت بني النقصان والزيادة فنجد أن الضابط 
أضاف قصبة ابن ابا على تعداد زميله الضابط مارتان الذي بدوره أضاف " watinواتان " املرتجم

                                                           

1. Watin Lewis (officier interprète): origines peuples Touat par les romans 
populaires dans le pays Géographique Society Bulletin, l'Algérie et l'Afrique du 
Nord,l'année 10,1905 m, triple-seconde, p.p 218.220 

2 . Martin(A.G.P): Quatre Siècles d'histoire marocaine au Sahara de 1504 à 
1904,au Maroc de 1894 à 1912, Félix Alcan, paris, 1923, pp 363 – 364 . 

  .يعين بالواحة قصور بودة.  3
4 .Gerhard Rohlfs:op.cit, pp 217.218. 
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األملاين ك الشأن بالنسبة للرحالة لكذ التابع لعرش متنطيط وأغفل قصر بين تامرت،  قصر تازايا
تغىن عن قصر كوسام، ورمبا يرجع جريارد رولفس الذي أضاف قصري أوالد حسني واملنصور واس

يتم إحلاقها ببعضها سبب هذا التباين إىل وجود قصور جبانب أخرى ال يوجد بينهما مسافة فاصلة ف
، وقد خرالقصور املندثرة بينما يلغيها آفصلها عند آخرين؛ كما أنه يذكر أحدهم عند مؤرخني و 

أو لالسم خاطئ بإضافة مقطع  باسمصحيح ومرة أخرى  باسمنالحظ تكرار القصور أحيانا مرة 
  .و كذا زيادة حروف أو نقصاا يف أمساء بعض القصور ،منهحذفه 

 :أما عن تأسيس قصور تيمي فكان ذلك كاآليت

  «chronique du touat»   ورد يف: قصبة بن ابّاقصرا أقبور وأوالد بوحفص و 
 ، ونفس التاريخ عّضده الضابط املرتجم واتان1م1010/ه400أن هاته القصور بنيت سنة 

)watin ( م وقد 1010/ه400القصور الثالثة هم الذين أسسوا أقبور حوايلسكان حيث قال أن
 ملارتان « les oasis sahariennes »، وقد ورد يف كتاب 2نزلوا مع أهلها من الساحل

(Martin) "...  اه ) صنهاجي أصله من األزواد( الشيخ ابن احلسنيوصلأقبوروبىن قصرا مس ...
 ."3ذا يكون كال من أقبور وأوالد عيسى القصرين األول والثاين على الرتتيب من قصور تيميو 

بأقبور مع الشيخ ابن  مث جاء أوالد موسى الذين استقروا" :قائال (Martin) مث يواصل مارتان
 ...مث جاء من اهلقار الشيخ داوود الذي نزل على الشيخ موسى بأقبور" :أيضا وقال. " ...نياحلس

  .5"هو أطالل حالياأقبور هو القصر األساسي لتيمي و ": أما عبد الرمحن سلكة فقد قال .4"

                                                           

1 . Bernard Safroy: chronique du Touat( Des Repêres pour une histoire) C-D-S 
,Ghardaia, P  02 . 
2 . Watin Lewis (officier interprète): op.cit, P 218. 
3  .  Martin (A.G.P): les oasis Sahariennes, Gourara, Touat, Tidikelt, challamel, 
Alger : Edition De l’imprimerie Algérienne, p85. 
4 . Ibid: p86. 
5.Abderrahmane salka: "Notice sur le Touat: population, çofs ksours, lègendes, 
commerce, jindustie, agriculture, èlvage,mœurs, et coutumes", Bulletin de la 
Sociétè de gèographie d.'Alger,1922, p 524. 
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باعبد اهللا يفيد أن أوالد بوحفص منهم أوالد بن قصر وقد عثرنا على تقييد يف خزانة بن الوليد ب
 م1415/ه818ينسبون ألوالد دليم من الساقية احلمراء، وقد نزهلا الشيخ بوحفص عاماب الذين 

وورد يف تقييد آخر من نفس اخلزانة أن أوالد الشيخ بوحفص أصلهم من  .1ولذلك مسيت ذا االسم
  .3إال بعض األطالل هقصر أقبور احلايل مل يبق من .2أقبور من بالد الساحل

 « les oasis sahariennes » يف كتابه (Martin)يقول مارتن : قصر أوالد عيسى
ه باسم مث وصل الشيخ ابن احلسن الذي بىن قصر أقبور، مث الشيخ املهدي الذي بىن قصرا وامسا"

مما . 4"مرافقيه أوالد عيسى، أقبور وأوالد عيسى القصرين األول و الثاين على الرتتيب من قصور تيمي
وقد أكد . م1010/ه400تزامن مع تأسيس قصر أقبور سنة " والد عيسىأ"يعين أن تأسيس قصر 
"  يف كرونولوجيته عن أحداث توات حيث ذكر أن (Bernard Safroy) ذلك برنارد صافروي

ونفس التاريخ . 5م1010/ه400ونسب ذلك إىل سنة " َمهدياب اأوالد عيسى بتيمي سكنها أوالد 
حيث ذكر أن أوالد عيسى نزهلا اباَهدي عرب من املغرب سنة  watin)( التاريخ أشار إليه واتان

أنه وصل أشخاص آخرون من الدحاحنة  (Martin) يضيف الضابط مارتنو  .6م1010/ه400
أما سلكة عبد الرمحن فقد أورد يف ملخصه عن  .7استقروا بأوالد عيسىمن األزواد وإخوة برامكة و 

أحد أبناء اسم قبيلة عربية جاءت من املغرب، وأن القصر حيمل  فرادتوات أن قصر أوالد عيسى بناه أ
نزل على شيخ أوالد عيسى ضيفا عند وصوله كان قد ، هذا األخري الذي  8سيدي سليمان بن علي

                                                           

، تقييد خبزانة بن الوليد، قصر باعبد اهللا، بلدية ذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليد عبد القادر. 1
  .ادرار، والية أدرار

، تقييد خبزانة بن الوليد، قصر باعبد اهللا، هل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوامأنساب أ: بن الوليد عبد القادر.  2
  .بلدية ادرار، والية أدرار

   .338ص 1أنظر امللحق رقم . 3
4 .Martin(A.G.P): Les oasis sahariennes, op.cit, p85. 
5 . Bernard Safroy: op.cit, p01. 
6 . Watin Lewis: op.cit, p218. 
7 . Martin (A.G.P): Les oasis sahariennes, op.cit, p86. 

  :جزء من كتابه(ملخص حول توات : عبد الرمحن سلكة. 8
 "Notice sur le Touat: population, çofs ksours, lègendes, commerce, jindustie, 
agriculture, èlvage,mœurs, et coutumes", Bulletin de la Sociétè de gèographie 
d.'Alger,1922 .11، ص)ترمجة نيكلو عبد القادر( .   
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إىل تيمي حيث استقبل حبفاوة وأكرم بتزوجيه إحدى بنات شيخ القصر اليت أجنب منها مخسة أبناء 
عيسى مل يعثر هلم على  أوالد أهلتقييد من خزانة باعبد اهللا أن وقد وجدنا يف  .1من بينهم عيسى

وبذلك استدلت  م1022/ه413اليت هي اآلن بأدغاغ تارخيها سنة أدغاغإال أن زمام فقارة  ،تاريخ
، وقد حكوا أنه معاصر لتمنطيط اليت م744/ه126على معاصرا مع أهل أقبور الذي هو تارخيه 

 يفيد أن ويف موضع آخر ونفس التقييد .2بسنوات حسبما ذكرها ابن خلدونهي قبل اهلجرة النبوية 
اقية احلمراء من الس م1433/ه836أوالد عيسى نزهلا الشيخ مهدي على الشيخ بوهدى يف سنة 

َدْب ونزل أحد أوالده على الويل الصاحل سيدي عبد الرمحن بن اعمر بأوالد وبىن قصره املسمى حلَْ 
خري من شرفاء تلمسان أوالد محديون أوالد اعمر ومنهم فرقة بأوالد ابراهيم عروسة وأن أصل هذا األ

وهم إخوام ونسبهم يصل إىل أوالد دليم وأن نزوهلم على الشيخ بوهدى كان يف 
ويف تقييد آخر من نفس اخلزانة أن الشيخ عيسى نزل بقصر أوالد عيسى  3.م1321/ه721سنة
مث نزهلا الشيخ أمحد على 796/ ه180خ بوبكر عامعلى الشيخ اعمر والشي م739/ه121عام 

مث نزهلا الشيخ بن لفضل على الشيخ بسعيد مث نزهلا بن عبد م 784/ ه168الشيخ عيسى عام 
مث نزهلا سيدي سليمان بن علي  م1505/ه911اجلبار على الشيخ املذكور عام

ن نفس مويف موضع آخر  .م1130/ه524مث ارحتل ألوالد أوشن عام  م1127/ه521عام
  .4ب من الساقية احلمراءالتقييد أن أوالد عيسى عر 

أوالد عروسة بنيت سنة "أن  »كرونولوجية أحداث توات«ورد يف  :قصر أوالد عروسة
هو ل سيدي عبد الرمحان بن العروسي و م وص1513/ه919يف سنة"نه أ، ذكر أيضا "5/ه415

فقد ذكر أن أوالد عروسة ا   ) watin leuis (أما لويس واتان  ".6الذي أسس أوالد عروسة
هو شريف ادريسي ينحدر عن و  /ه918سيدي عبد الرمحن بن عمر الشودايل الذي جاء سنة 

بينما عبد الرمحن سلكة فقد ذكر بأن أوالد عروسة من قصور تيمي القدمية . 7سيدي أمحد العروسي
                                                           

1. Martin(A.G.P) : Les oasis sahariennes, op.cit, p86. 
  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليد عبد القادر.  2
  .نفسه.  3
  ..، التقييد السابقتيمي من شرفاء ومرابطني وعوام أنساب سكان: بن الوليد عبد القادر.  4

5. Bernard Safroy: op.cit, p01. 
6.Ibid: p8. 
7. Watin Lewis: op.cit, p219. 
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 (Martin)مارتن  الضابطأما  .1بناه أحد املنحدرين من السيد أمحد العروسي من نواحي تلمسان
ع الشيخ موسى هلك فيه خلق  الشيخ ابن احلسن مؤسس قصر أقبور دخل يف صراع م"فقد ذكر أن 

مل حيسم الصراع ألي طرف لكن الكفة مالت للشيخ ابن احلسن كونه استعان بأبناء عمومته كثري و 
على اإلقامة لدعم ابن الذين مل يقطع اتصاله معهم يف موطنه األصلي األزواد الشيء الذي شجعهم 

الذي أسس ) أوالد الدليم( عمهم يف صراعه مع الشيخ موسى، وقد استقر منهم الشيخ ابامحو الدليم
وقد ورد يف تقييد من خزانة بن الوليد أن أوالد عروسة ينسبون لسيدي أمحد  .2"قصر أوالد عروسة

  .3لعروسي من الساقية احلمراء
جاء الشيخ معمر الدليمي : "«les oasis sahariennes»ورد يف : قصر آيت اعمور 

القبائل اليت عمرت قصور تيمي من "؛ وقد ورد يف خمطوط 5..."4د قصرا مساه بامسه آيت عمورشي و 
وأن سكان أوالد اعمور األوائل هم  م1187/ه583أن ذلك كان سنة " من سعد اهللا إىل مراقن

مع موالي سليمان بن علي، كانت سريم غري حسنة معه فدعا عليهم دعوة  ن وجودهمبرابر تزام
 :وقد ذكره موالي امحد بن هاشم يف رحلته .6"نطلب من اهللا أن ال تتم منكم مجاعة" :شر قائال

  .7"...م 1705/ه1213مجادى األوىل  20انطلقت من قصر أوالد اعمور يوم األحد "... 

 األزواد من أدغاغ من قدم مرابطا أن ملارتن الصحراوية الواحات كتاب يف ورد :قصر أدغاغ
 ذلك أرخ وقد .8منه القادم األصلي بلده اسم وأعطاه التوايت أدغاغ قصر أّسس حّجو الشيخ يدعى
جوا بعدما اية أخرى أن أدغاغ نزهلا الشيخ حويف رو   9.م 1024 /ه415 بسنة صافروي برنارد

م فوجد ا مرابطون كراما مل تكن هلم حرية وأم 1527/ه933حتول من أوالد عيسى سنة 

                                                           

  .11املرجع السابق، ص: عبد الرمحن سلكة .1
2. Martin(A.G.P): Les oasis sahariennes, op.cit, p86. 

  .، التقييد السابقتيمي من شرفاء ومرابطني وعوامأنساب سكان : بن الوليد عبد القادر.  3
  .مل يذكر له ترتيبا بني قصور تيمي من حيث التأسيس. 4

5. Martin(A.G.P): Les oasis sahariennes, op.cit, p86. 
، خزانة مراقنخمطوط القبائل اليت عمرت قصور تيمي من سعد اهللا اىل : حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي. 6

  .أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار
  .، خمطوط خبزانة أدغا، بلدية ادرار، والية ادراررحلة موالي امحد بن هاشم: موالي امحد بن هاشم.  7

8. Martin(A.G.P ) : les oasis saharienne, op.cit ,P86. 
9. Bernard  saffroy: op. cit, p01. 
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وقد  .1مث نزهلا الشيخ بن نصر اهللا من أرض اليمن. يسقون املاء من فقارة أدغاغ املارة ألوالد عيسى
؛ أوالد بلقيزي  من تونسعثرت على تقييد يف خزانة باعبد اهللا يفيد أن أدغاغ نزهلا العبوبيني وأصلهم 

منيع وشرفاؤهم من  ي؛ أبناء العباس ذو  ؛ أوالد سيدي محو أصلهم من غات أصلهم من بغداد
  .2تافاللت

وهم عرب من تونس؛ أوالد بلنقة  أما واتان فقد أورد أن أدغاغ سكنها أوالد سيد العبويب
وأصلهم من العراق؛ أوالد موالي أمحد بن علي من أحفاد موالي سليمان بن علي دفني أوالد أوشن؛ 

؛ أوالد موالي الطيب شرفاء  وأوالد احلاج العباس بن احلاج ابراهيم من دوي منيع عرش أوالد عايد
اج والكاد من غالد بغات ؛ أوالد سيدي محو سيد احل من أوالد موالي علي بلحاج

؛ أوالد احلاج بلكبري  ؛ أوالد احلاج حين من دوي منيع عرش أوالد بلقيزي م1553/ه960سنة
  3.م1688/ه1099وأوالد بن مبارك سنة 

 أقبور قصري بعدس، التأسي حيث من تيمي عرش قصور من قصر ثالث أدغاغ قصر كان وقد
فڤارة  زمامبينما  .5م1009/ه 400 سنة ذلك كان وقد 4تأسيسا تيمي قصور أول عيسى وأوالد
 قبل موجوداً  كان أدغاغ قصر أن على دليل وهذا م1022/ه413 عام بتاريخ مزمما عليه ُعثر أدغاغ

 وهو القصر لتأسيس آخراً  تارخياً  أعطى فقد صافروي برنارد أما. 6التاريخ هذا
 .7م1059/ه451سنة

وقد أقام فرتة وجيزة  8م1024/ه415سنة  اهلقارالشيخ داوود من قدم  :قصر أوالد أنقال
آيت " وجيزة عند الشيخ موسى بأقبور قبل أن يأذن له ببناء قصر وقد مساه باالسم العرقي لرفقائه

                                                           

  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام :بن الوليد عبد القادر.  1
  .، التقييد السابقأنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليد عبد القادر.  2

3 . Watin leuis: op.cit, p226. 
4. Martin(A.G.P): les oasis saharienne, op.cit ,PP 85,86. 
5. Bernard  saffroy: op. cit, p03. 

  .75املرجع السابق، ص: سليماين حليمة. 6
  .77، 76ص ص : نفسه: ينظر: للمزيد. 7

8. Bernard  saffroy: op. cit, p01.  
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 نزلم 1613/ه1024سنة ويقال أنه يف  .1"ليكون آيت أنقال القصر الرابع من قصور تيمي أنقال
  .2م1640/ه1050 خلفهم أوالد سيدي محو سنة طوارق ذا القصر مث

ليغادرها  3م سيدي امحد بن يوسف يستقر بأوالد انقال1625/ه1034سنة مث يف 
 الذين 5ان يستهزئ به أخواله أوالد داوودبعد أن ك 4م إىل تينيالن ويستقر ا1647/ه1057سنة

، 6م1418/ه821سنة  شوكة شديدة قوية نزلوا أوالد أنقال كانوا أهل  أصلهم من أقبور وقد الذين
قبيلة كنتة وقد نزلوها سنة  مث نزل ا أوالد احملاجيب وأصلهم من. عليهم ومل يبق منهم أحد وقد دعا
وقد استقر ا العامل اجلليل سيدي احممد بن عبد اهللا الونقايل بعد أن خرج . 7م1625/ه1034

  .8م1761/ه1175دغاغ غاضبا وقد أهانه قائد القصر ليتوىف ا ويدفن هناك سنة أمن قصر 

وصل الشريف اإلدريسي موالي سليمان بن علي إىل أوالد عيسى بتيمي  :أوالد اوشنقصر 
ولقي احرتاما بالغا من السكان وهذا ما أهله أن  ،وحظي باستقبال حار من طرف شيخ أوالد عيسى

علي، عبد احلق، ( يتزوج ابنة شيخ أوالد عيسى اليت أجنب منها مخسة أبناء عّقب منهم ثالثة فقط
يف سنه الستني طلب موالي سليمان بن علي األرض ليبين عليها فأعطاه أهل البالد أرضا و  .9)عيسى

يف سنه السبعني . ا على حميط العرق فاختفى العرق متاماط خَ  ط ، خَ )عرق رملي( أرضا ذات رمال
انتقل موالي سليمان بن علي من أوالد عيسى إىل قصر أوالد اوشن حيث أسس زاويته وهناك 

. 12كما قام حبفر اآلبار السبع األوىل لفقارة أجدالون ،11م1209/ ه605نة وذلك س 10استقر
                                                           

1. Martin(A.G.P): Les oasis sahariennes, Op. cit, P86. 
2. Watin leuis: op.cit, p220. 
3. Bernard  saffroy: op. cit, p2. 
4. ibid: p  .6  

  .258املرجع السابق، ص  :حليمة سليماين.  5
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 قدمم 1600/ه1009سنةويف  .1وكان قصر أوالد اوشن القصر اخلامس من قصور تيمي تأسيسا
نزل  كما. 2ـاد واستوطنوا قصر أوالد اوشنڤأوالد بن احلاج احممد من وهران، وأوالد بوغنجور من انـ

  .3من واد سوفقبيلة عرب غنوم و  به

عبد احلق بن موالي سليمان بن علي استقر بقصر والده بينما أن  )Martin(ويضيف مارتن
وشن نزهلا سيدي قييد خبزانة بن الوليد أن أوالد اويورد ت .4باقي إخوته انتقلوا ليؤسسوا قصورا جماورة

وبىن ا زاوية له ... بعد أن كان بقصر أوالد عيسى م1188/ه584يف سنة  سليمان بن علي
مخسة أكربهم سيدي عبد احلق وسيدي بعيسى املقبور بأوالد عيسى وسيدي باعلي املقبور  والدهأو 

بأوالد علي وسيدي عبد اهللا املقبور بباعبد اهللا وسيدي عبد الصمد خرج صغريا وارحتل ألرض 
وبعضهم ينسب  احممد الوهراين وبعضهم ينسب لعرب غنومعوامهم بعضهم ينسب للحاج . السودان

ويف تقييد آخر من نفس اخلزانة أن أوالد اوشن هي زاوية مشهورة ملوالي  .5ملوالي سليمان بن علي
  .6سليمان بن علي

ابنه أسس  م1272/ه670عندما تويف موالي سليمان بن علي سنة  :قصر أوالد علي
. 7كان القصر السادس من قصور تيميقد  و ) أوالد علي( علىقصرا مستقال مساه آيت موالي علي 

م على موالي علي بن علي حفيد موالي 1603/ه1012عام 8فيموالي احممد الشر  ونزل به
  .9سليمان بن علي قادما من كايل وأجنتور وهم شرفاء ينسبون ملوالي سليمان احلوات التلمساين
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  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليد عبد القادر.  6
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الذرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف اإلدريسيني والعالويني وما فيها من قبور الزيارة من شرفاء : التنيالين املهداوي
  .12، ص)بلدية ادرار، والية ادرار(انة أدغاغ ، خمطوط خبز ومرابطني
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وا جاءوا يف اية القرن ڤ؛ وأوالد بلنـ باألزقورينيسكن القصر أيضا عرب من الساحل يعرفون 
  .1م1621/ ه1030اخلامس اهلجري وسكانه حاليا شرفاء أدارسة قدموا إىل توات سنة 

وورد يف تقييد خبزانة بن الوليد أن شرفاء أوالد علي ينسبون ملوالي سليمان احلوات التلمساين 
ويف تقييد  .2م1603/ه1012احممد الشريف عام نزهلا موالي. ؛ كايل ؛ كنتور إخوام أهل تاال

علي بناها موالي علي حفيد موالي سليمان بن علي وهو الذي أجرى فقارة  دخبزانة كوسام أن أوال
نج القائد وأنه خدمه القائد الصفار يف تولية موالنا امساعيل بن علي ملا يأجرينج الكبري وتسميته بأجر 

  .3وجهه لتوات وهو الذي أجرى ماءه
بعد تأسيس قصر أوالد علي توافد على توات عرب آخرون وأول مقامهم كان  :قصر تينيالن

؛ لكن موالي علي أمرهم باالنتقال إىل منطقة أخرى فأسسوا قصر تينيالن ليكون هذا  يف آيت علي
تقول رواية أخرى أن تينيالن القدمية نزل ا موالي سليمان بينما  .4القصر السابع من قصور تيمي

ورواية  .5قوة يف املنطقةم وكانت عامرة باملشايخ وسكاا أهل سيطرة و 1185/ه581بن علي عام
م بعدما 1648/ه1058عام  6أن تينيالن احلديثة نزل ا سيدي أمحد بن يوسفورد فيها ثالثة 

  .9انقرضت 8ومساها رزق اهللا الواسع أما تينيالن األصلية 7حتول إليها من قصر أوالد أنقال
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م و هناك نشأ، كان عاملا عالمة صاحب حرمة وجاه يصوم النهار ويقوم الليل 1594/ ه1002ولد بقصر أوالد أنقال عام .  6

م بعد أن 1648/ ه1058وقد جعل مجيع زاوية تينيالن زاوية هللا، وقد رحل إليها يوم األربعاء احلادي عشر من رمضان عام 
وقع بينه وبني أخواله أهل أوالد أنقال عجائب من . نفس العام ومساها رزق اهللا الواسع أكمل بناء املسجد أواسط شعبان من

حممد : ينظر. البغض أرخ هلا كتبا عديدة ، وقد كان والده ساكنا ببوصالح ببين تامرت فرحل إىل أوالد أنقال بعد خروج ابنه منها
معجزات من يف هذا : مؤلف جمهولو . 3املخطوط السابق، ص : يملهداو عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد التينالين ا

  .8، خمطوط خبزانة أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار، صالقطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان
ترك سيدي أمحد بن يوسف قصر أجداده أوالد انقال بسبب النزاع الذي جرى بينه وبني أوالد داوود وتوجه إىل تينيالن اليت .  7

  . حبسها على أوالده وأبناء السبيل
م، لكن انقرضت بعدما هجرها أهلها و توزعوا على قصور تيمي 1078/ه 470تينيالن القدمية كانت عامرة قبل سنة .  8

  . من سكن قصر أقبور ومنهم من سكن قصر أدغاغفمنهم 
  . ، املخطوط السابقالقبائل اليت عمرت قصور تيمي من سعد اهللا إىل مراقن: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن.  9
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/ ه1045ويف تقييد خبزانة كوسام أن تينيالن حتول إليها الشيخ سيدي أمحد بن يوسف سنة 
نزهلا سيدي أمحد  ونفس التاريخ عضده تقييد خبزانة بن الوليد حيث ورد فيه أن تينيالن .1م 1636

وهي تسمى بأرض اهللا الواسع كما م 1636/ ه1045بن يوسف بعدما حتول من أوالد أنقال عام
  .2بسها وأن أهلها ينسبون لسيدي أمحد بن يوسف امللياينهو يف ح

عد اندالع الصراع بني املوحدين واملرابطني وبانتصارات عبد املومن ب :واينةو قصرا تاوريرت      
بذلك لقرا من تأثريات ذلك الصراع و  انكسارات املرابطني  دخلت توات مرحلة أخرى من تارخيهاو 

سكن  وقد .صعوبة الوصول إليهااحلروب نظرا لقساوة مناخها و  هذهأصبحت مالذا للفارين من 
الوافدون اجلدد إىل توات بالقرب من الشيخ موسى بتمنطيط الذي اتصل بالشيخ املهدي صاحب 

(  أقبور للتنسيق يف مسألة توطني هؤالء الوافدين خوفا من دخوهلم يف الصراع القائم بني بين ملول
تاوريرت كانت توجد بالقرب (هلم قصر تاوريرت يف مكان يسمى الزويرق وبين مهالل فأسسوا ) الزناتة

مجاعة أخرى من الوافدين . ، تعترب تاوريرت القصر الثامن من قصور تيمي)من قصر واينة احلالية
، ويقال أن قصر واينة بين 3أسسوا قصرا مسوه واينة وبذلك تكون واينة القصر التاسع من قصور تيمي

شريف علوي من  وهو من طرف موالي امحد بن موالي عبد الرمحنم 1592/ه1000سنة 
وقد ورد يف تقييد خبزانة   .4؛ حلمر؛ ومن بوعلي بتوات برينكان، مث توافدت عليه الوفود من اهلبلة

كوسام أن واينة قصر بين من طرف الشريف موالي أمحد بن موالي عبد الرمحن سنة 
أن شرفاء قصر واينة  "القبائل اليت سكنت قصور تيمي" وقد ورد يف خمطوط .5م1592/ه1000

أما عوامه فقدموا إليه . ويلقبون اليوم بلقب بكاري 6قدموا إليها من اهلبلة وهم من أوالد موالي بوبكر
ة خبزانة بن الوليد ما وجد مقيدا يف تقاييد خطيو  .حممدياويلقبون بنب عمراين و  7إليه من برينكان

كان امسها سعد اهللا وأول من نزل ا وأجرى فقارا الشيخ علي   يرجح أن واينةبباعبد اهللا 
الذي كعم  وهو م1404/ه806مث نزل عليه موالي أمحد بن هاشم سنة م1362/ه763سنة
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وجاء الشريف من سجلماسة والشيخ علي من ذريته وجاء الشيخ يوسف من  ...فقارة تغجمت
عام ل واينة نزلوا بتوريرت من نفس اخلزانة أن أه ويف تقييد آخر .1تلمسان ونزهلا يف السنة املذكورة

، عوامهم ينسبون ألهل ح مع إخوام أهل قصر اجلري وتنقلني وغرم أقبور وأهل دَ م 1265/ه663
  .2...برينكان، شرفاؤهم من اهلبلة وأصلهم من تافاللت

مث أسست قدم من وهران قبيلة أوالد إبراهيم وخيمت قرب أوالد اوشن  :قصر أوالد إبراهيم
ليكون القصر . قصرا لتستقر فيه وتسميه بامسها قصر أوالد إبراهيم وقد أسسه الشيخ بامحو الدليمي

وهم عرب قدموا من  4)إخوام أهل أوالد بوحفص(عوامهم أوالد دليم  .3العاشر من قصور تيمي
 .6وأوالد بن ابّا من الساقية احلمراء 5م1503/ه909الساحل 

املهدي صاحب أقبور أسس قصرا للوافدين اجلدد الذين انضموا له  الشيخ :قصر تاريدالت
ليكون ري احلرف األخري النون بالالم، و وقبيلة آيت ريدان، القصر اجلديد أخذ اسم هؤالء الوافدين بتغي

سكان قصر تاريدالت األوائل أوالد غنوم  وقد كان .7تاريدالت القصر احلادي عشر من قصور تيمي
مث خلفهم شرفاء . 9إال أم انتقلوا إىل فنوغيل وإىل سايل 8م1068/ه460ة وهم عرب قدموا سن

إال أنه ورد يف كرونولوجية أحداث توات أن . 10م1689/ه1100علويون من قصر فنوغيل سنة 
  .11م1540/ ه 915قدوم الشرفاء العلويني من فنوغيل إىل توات واستيطام بتاريدالت كان سنة 

شرفاء تاريدالت بلغيتيون ينحدرون من موالي بوبكر بن الكامل بن أن  )Watin( أورد واتان
حفاد موالي ضرحيامها بتاريدالت، ومها من أ واالثنانسيدي حممد بن سعيد بن بلغيت  بلغيت وأخيه
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أوالد الشيخ   همولنياأل اأما رواية أخرى تقول أن سكا .1بوفارس بن موالي بلغيت املقبور بفنوغيل
 وقد طغوا وجتربوا .2م 1219/ه616والذين قدموا من السوس األقصى سنة قوروا الشيخ علي 

  .4باقية يبق منهم وهؤالء مل 3وقوت شوكتهم

 الذي أسسه نيكان القصر الثاين عشر من قصور تيمي قصر أوالد حس:قصر أوالد أحمد
من املغرب وكان ذلك سنة  5الشيخ املهدي لتنظيم حركة الوافدين اجلدد الذين جاؤوا مع الشيخ غنوم

الروايات أن قصر أوالد أمحد تأسس تقول إحدى  .6م1615/ه1024سنة 
 القصرأن  )Watin( ويف رواية واتان .7م من طرف قبيلة جاءت من أنقاد1615/ه1024سنة

 .8م، سكاا من أوالد حسني من املغرب وآخرون جاؤوا من أمقاد1615/ه1024تأسس سنة 
أهل أوالد ويف رواية أخرى أن االسم احلقيقي ألوالد أمحد هو أوالد احسني وشهرا أوالد أمحد، وأن 

أمحد كان نزوهلم األول بتاسفاوت وقد نزلوا على أوالد احلاج بن علي بأوالد حسن وسيطروا عليهم 
قطعون الطريق ومل وجتربوا وصارت هلم قوة وسطوة على أهل قصور تيمي وجعلوا بتوات املغرم وكانوا ي

م، وينتسبون لعرب أقدال من 1506/ه912يعثر هلم على تاريخ، إال أن زمام فقارم تارخيه 
صار هلم سطوة على قصور أهل تيمي وجعلوا بتوات قد و  .10وآخرون جاؤوا من امقاد. 9الساورة

املنطقة دخل كل من ونظرا لعدم وجود سلطة قوية يف ؛ 11املغرم على القصور وكانوا يقطعون الطريق
أوالد حسن وتاريدالت يف نزاعات وزرعوا الفوضى يف تيمي، ويف خضم هذه الصراعات ظهرت 

  .12العصبتني حيمد وسفيان
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5. Martin(A.G.P): les oasis sahariennes, op.cit, p89. 
6. Bernard  saffroy: op.cit, p6. 

  .10املرجع السابق، ص: عبد الرمحن سلكة.  7
8 .Watin leuis: op.cit, p218. 

 .، املخطوط السابق القصور اليت سكنت قصور تيمي: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي.  9
10. Watin leuis: op.cit, p218. 

  .5، التقييد السابق، صعالمات على توات سكان قصور جتارة وغريها: شاريالطيب .  11
12. Martin(A.G.P): les oasis sahariennes, op.cit, p90.  
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ذو وهم عرب  1م قادمني من عني صاحل1520/ه926نزل به أوالد حبمو عام  :قصر بربع
موالي قاسم على ضعفائها سنة ، مث نزل ...م مجيع قصور تيمي لقوم وسطوم، هابتهقوة وسطوة

قصبة أوالد الزبري قد أما  .2م وهو شريف من أوالد موالي احممد من تفاللت1607/ه1016
امحد املتواجدة أما قصبة موالي . م من دوي منيع1691/ه1102قدموا إليها من اكسيكسو عام 

م 1714/ه1126ام فقد أسسها موالي امحد بن موالي عبد الرمحن ع )البساتني( برببع اجلنانات
قصبة املرابطني الكرزازيني فقد اشرتوها عام و  .قادما إليها من زقاق الشهود بقصر أدغاغ

  .3كان هلم ربع الفقارةارة بوحة مث عكموا فقارة أعدوي و م مع فق1755/ه1168

، 4م وسكنه الشرفاء1414/ه817أورد يف ملخصه أن بربع تأسس سنة عبد الرمحن سلكة 
موالي ادريس بن أمحد بن سليمان بن ادريس الذي قدم إىل توات سنة الذين هم أحفاد 

م 1413/ه816أورد أنه يف سنة )Martin( نبينما مارت. 5م  وضرحيه برببع1414/ه817
ذوي وقد ورد يف تقييد خبزانة باعبد اهللا أن أهل بربع أعراب  .6تأسس القصر األول من قصور بربع

ر تيمي لشدة بأسهم فهابتهم مجيع قصو م 1520/ ه926وأم قدموا لتوات سنة  سطوة وقوة
  7.م1608/ه1016نزل على ضعفاء بقيتهم سنة  ، وأن موالنا قاسمإال أم انقرضواوقوم 

ال توجد معلومات وافية عن قصر أوقدمي إال أنه سكنه شرفاء قدموا من املغرب  :قصر أوقديم
وورد  .8م مث أدغاغ ليرتكوها ويستقروا بأوقدمي1795/ه1210بفنوغيل سنة وهم علويون نزلوا أوال 

يف كرونولوجية أحداث توات أما  .9يف تقييد من خزانة باعبد اهللا أن شرفاءها بلغيتيني من تافاللت

                                                           

  .، املخطوط السابق تاريخ التمدن التوايت:  حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي.  1
، القبائل اليت عمرت قصور تيمي من سعد اهللا اىل مراقن: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي التوايت.  2

  .املخطوط السابق 
، مسودة كتاب غري مطبوع، ص لب األقوال و األخبار عن تأسيس قصور تيمي: دغاغي التوايتعلي بن حممد سليماين األ.  3

27 .  
  .11املرجع السابق، ص: عبد الرمحن سلكة .4

5 . Watin leuis: op.cit, p216. 
6. Martin(A.G.P): les oasis sahariennes, op.cit, p90. 

  .، التقييد السابقالتيماوي من شرفاء ومرابطني وعوامأنساب أهل هذا القطر : عبد القادر بن الوليد.  7
8. Watin leuis: op.cit, p221. 

  .، التقييد السابقأنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليد عبد القادر.  9



 التسمية، الموقع، القصور: تيمي: الفصل األول             )م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

- 27 - 

 

 أما واتان .1م انطالقا من قصر أدغاغ1793/ه1207أن قصر أوقدمي تأسس سنة فقد ورد 
)Watin(  السيد حممد بن احلاج من نسل موالي علي الشريف خرجوا من تافاللت فأورد أن أبناء

موالي احلسن املقبور بأوقدمي  أبناء من بينهم7ليقيموا ائيا يف توات وهم  م16/ه10يف القرن 
  2.وأوالده متمركزين يف قصري أوقدمي وبربع

، ومنها ارحتلوا 3م1119/ه513 أوالد بن سليمان بن محاد استقروا بالغربا عام:قصر الغربا
يف  وهناك تقييدا آخر عثرنا عليه يف خزانة باعبد اهللا يشري إىل أنه .4)مراقن (اهللا  دمقصو قصر  إىل

أن  من نفس اخلزانةويف تقييد  5.من الساحل ونزلوا بقصر الغربة أناسجاء  م1314/ه713سنة 
من قبيلة لوداي نزلوا على وأن أهله اآلن أصلهم من فاس ... أهل الغربة هم أحفاد الشيخ الرتسي

هذا إال أن  .6أوالد عيسىبوهم الذين أجروا فقارة طازوى  م1452/ه856أوالد بفارس عام 
  .القصر مل تعد له باقية

من طرف ورد يف تقييد خبزانة كوسام أن بوزان بين مع ملوكة وكوسام يف زمن واحد  :بوزان
من أقدم قصور تيمي نزل به أوالد بن عباد سنة وهو  .7من تافاللت العرب الذين جاؤا

م وأقام 1425/ه829م مث نزل به أوالد سليم مث نزل به الشيخ سيدي عيسى سنة 1413/ه816
سي، مث نزل به إخالئها وهم من أحفاد الشيخ الرت مث نزل به أهل قصر الغربا بعد . به زاويته املشهورة

 856م وهم الذين حفروا فقارة طازوى عام 1422/ه826أهل قبيلة لوادي قادمني من فاس سنة 
، وكذلك 8م نزل به أوالد معطا اهللا قادمني من قصر زرزان1280/ه679ويف سنة . م1452/ه

  .9أوالد سيدي بن سامل

                                                           

1. Bernard  saffroy: op.cit, p8. 
2. Watin leuis: op.cit, p216. 
3. Bernard  saffroy: op.cit, p, p02.  

  .، املخطوط السابقالقبائل اليت سكنت قصور تيمي: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي التوايت  4.
  .، التقييد السابقذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام :بن الوليد القادر عبد . 5
  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام :عبد القادر بن الوليد.  6
  .22، خزانة كوسام، التقييد السابق، صعالمات على توات سكان قصور جتارة وغريها: شاريالطيب .  7
  .23املسودة السابقة، ص : علي بن حممد سليماين األدغاغي.  8

9. Martin(A.G.P): les oasis sahariennes, op.cit, p97  
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  .1نزلوا بقصر بوزانم أوالد بن سيدي جاؤوا من فجيج و 1271/ه670يف سنة و 

قدم إليها مخسة إخوة من تبلبالة سنة مث . 2حورية المرأة تدعىملكا أرضه كانت :قصر ملوكة
 4ملوكة نزهلا سيد احلاج بلقاسم أنويف رواية أخرى  .3م منهم احلاج بلقاسم1601/ه1010سنة 

قدموا من تبلبالة، وقد وهم مرابطون ينسبون لألنصار  م1602/ه1010مع إخوانه األربعة عام
  .5إخوام أهل كوسام

أسسه الشيخ سيدي عبد اهللا بن امحد احلبيب البلبايل امللوكي سنة  :قصر كوسام
فإن القصور الثالثة  (watin)وحسب واتان  .6م قادما من قصر أجداده ملوكة1861/ه1278

مث من . نزلوا الينبوعو  املدينة املنورةصلهم بين النجار خرجوا من ؛ ملوكة وكوسام من عهد واحد أ بوزان
قد قدم منهم مخسة إخوة خرجوا ، و 7مث بودة قبل أن يستقروا ائيا بتيمي. تبلبالةنزلوا قصر اللت و تاف

ها عندما مت بناء القصور ملوكة وبوزان م لينزلوا بواينة مث تركو 1591/ه1000خرجوا من تبلبالة سنة 
؛ بوزان وكوسام بنيوا يف زمن واحد من طرف  ويف رواية أخرى أن القصور الثالثة ملوكة .8كوسامو 

وما مكتبتان للمخطوطات تضمان  ...بياتتكمن تافاللت، األول واألخري هلم   الذين جاؤواالعرب 
  .9...أهم العناوين املخطوطة

                                                           

  .23املسودة السابقة، ص : علي بن حممد سليماين األدغاغي.  1
، القبائل اليت عمرت قصور تيمي من سعد اهللا إىل مراقن: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي التوايت.  2

  .املخطوط السابق
  .نفسه.  3
معجزات من يف هذا : مؤلف جمهول: ينظر. هوعامل زاهد ورع ذاكر ال يفرت عن الدين وإخوانه وأحفادهم أهل علم وصالح.  4

وحممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن . 2، املخطوط السابق، ص القطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان
  .14املخطوط السابق، ص: التينيالين املهداوي

  .، التقييد السابقذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليد عبد القادر . 5
  .19املسودة السابقة، ص  :علي بن حممد سليماين األدغاغي.  6

7. Watin leuis: op.cit, p219. 
  .11املرجع السابق، ص: عبد الرمحن سلكة .8

  .22، التقييد السابق، صجتارة وغريها عالمات على توات سكان قصور: شاريالطيب .  9
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كان يسمى أمدر أسسته قبيلة انتقلت إليه من قصر أوالد اوشن، مث نزل به :قصر باعبد اهللا
وكان ذلك  1دفنتويف و د اهللا بن موالي سليمان بن علي ومن مث مسي القصر بامسه وبه سيدي عب

  .2اية القرن اخلامس اهلجري

من طرف عائلتني، عائلة أوالد سيدي احممد  3م1494/ه900سنة  ينب:قصر امراقن
قد ، و 5من أبناء عبد اهللا بن جعفر جاء من مراكش 4بن احلاج عبد القادر بن مومن هداجي السامل

عبد احلفيان بن بلقاسم بن  أوالدئلة وعا. 6الغربةحتولت العائلة إىل قصر امراقن قادمة إليه من قصر 
ويف  .7م1517/ه923قد جاؤوا من تونس سنة بن عفان و  أصلهم أمويون من ذرية عثمانالرمحن و 

، م1517/ه923ويف رواية أخرى نزل أهل امراقن السيد احلاج مومن على أهل مقصود اهللا عام 
احلفيان قدموا من تونس وتوقفوا بامراقن ، وأوالد بن م1625/ه1034ونزل أهل أوالد أنقال عام 

  .8م1517/ه923عام

إىل  9م وصل حممد الصاحل بن عبد الرمحن امليموين1509/ه915يف سنة : قصر ميمون
م يؤسس قصر 1514/ه920، ويف سنة 10م1510/ه916تيمي ليؤسس زاوية ميمون سنة 

، وقد 12القادم من تلمسان 11ميمون وهو ينحدر عن يعقوب بن منصور الفاسي الشريف اإلدريسي

                                                           

  .17املسودة السابقة، ص: علي بن حممد سليماين األدغاغي.  1
2. Watin leuis: op.cit, p221.  
3 .Ibid: p221.  

حممد : ينظر. كان سيدي احممد السامل وأبوه احلاج عبد القادر من مشاهري األولياء وأعيام وكان للناس فيهما اعتقادا كبريا.  4
  .16املخطوط السابق، ص: عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد التينالين املهداوي

5. Watin leuis: op.cit,  p221. 
  .، املخطوط السابق القبائل اليت سكنت قصور تيمي: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي التوايت.  6

7. Watin leuis: op.cit, p221. 
  .، التقييد السابقذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليدعبد القادر .  8
إىل موالنا يعقوب بن منصور وقربه أحد املزارات، استمرت الوالية يف أوالده إىل هلم جرى تويف رمحه اهللا  نسبيشهري و حسبه .  9

حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد : ينظر. مائة وألفلثمان ليال خلون من احملرم احلرام عام سبعة وثالثني و 
  .15املخطوط السابق، ص: التينالين املهداوي

10. Bernard  saffroy: op.cit, p6. 
11. Watin leuis: op.cit, p221.  
12. Bernard  saffroy: op.cit, p6.  
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عبد بن ويف رواية أخرى أن قصر ميمون كان يسمى زاوية لغريب نزهلا  .1املؤسس باسممسي القصر 
 وأما من مدينة فاس أحفاد م1549/ ه956دلست عام اتمن على عمه السيد دين اهللا  2الرمحن

ويف تقييد خبزانة كوسام  .4م1561/ه968ويف رواية أخرى قدم عام  .3موالي يعقوب بن منصور
ورد أن ميمون قصر صغري يسكن من طرف ذرية سيدي حممد الصاحل امليموين الذي أعطاه هذا 

  .5...االسم

من أقبور،  ني، فقد حتول إليه أوالد موسى قادم6سكنته ثالثة أسر قدمية :قصر بني تامرت
ويف . 8)متبكتو(مرابطون من تافاللت وأوالد ابا خي أصلهم من األزواد  7وأوالد سيدي احممد عزيزي

ا تويف سنة  بعد عودته من احلج و ينم نزل ا سيدي سامل العصنو 1523/ه929ويف سنة 
مث حتول إليها سيدي عبد الكرمي بن سيدي عبد املالك البلبايل قادما إليها من . 9م1562/ه969
تقييد خبزانة باعبد اهللا أن أهل بين تامر بعضهم ينسب ويف . 182910/ه1245سنةبعد ملوكة 

ويف رواية أخرى  .11للسيد موسى من أقبور، والبعض لبين احممد والبعض ألوالد حبمو من عني صاحل
                                                           

  .11املرجع السابق، ص: عبد الرمحن سلكة .1
وكان يلقن الناس السر الذي فتح اهللا ... وهو الشريف صاحب سلوك وترى الناس ما اعتقدوه فيه يبلغونه وهوال خيربهم بشيء.  2

مؤلف : ينظر. عليه دون كرب، شيخه سيدي أمحد بن موسى دفني كرزاز وشيخه كذا القطب سيدي احممد بن عمر البوداوي
  .2، املخطوط السابق، صن مقامات الزيارة من رجال ونسوانمعجزات من يف هذا القطر التيماوي م: جمهول

  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام: عبد القادر بن الوليد.  3
  .ذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام، التقييد السابق: بن الوليد عبد القادر.  4
    .22، التقييد السابق، صت على توات سكان قصور جتارة وغريهاعالما: شاريالطيب . 5
  .11املرجع السابق، ص: عبد الرمحن سلكة .6

كان صاحب الباطن ومن قصده يف حاجة يقول له أنظر ولدي سيد احلاج عبد اهللا إنه على قدمي والتصرف له يف البلد وهو .  7
ماء للوضوء بالبلد هلا خارج البلد فقصد أهل بين تامرت سيدي احممد  صاحب األهوال وخرق العادة، مل يكن ألهل بين تامرت

عزيز يطلبون منه املاء يف البلد فقال هلم انطلقوا لسيد احلاج عبد اهللا واستغيثوا به ؛ فجاءوه فأمرهم أن ال خيرج أحد من داره بعد 
. قية حمفورة يف وسط البلد واليوم الثاين وجدوا املاء ا جيريالعشاء إىل طلوع الفجر فامتثلوا ألمره فلما كان اليوم األول وجدوا السا

وكان مصاحبا لسيدي احممد بن عبد اهللا . ومن كرامة االبن إذا وقف عليه سعيد خيربه بسعادته وإذا وقف شقي خيربه بشقاوته
من يف هذا القطر التيماوي من معجزات : مؤلف جمهول: ينظر. الونقايل، وكان له أعوان من اجلن خيدمونه وخيربونه مبا يأيت

  .7، املخطوط السابق، صمقامات الزيارة من رجال ونسوان
8. Watin leuis: op.cit, p218. 
9. Bernard  saffroy: op.cit, p5. 

  .134املرجع السابق، ص :الصديق حاج أمحد.  10
  .التقييد السابق، ذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: عبد القادر بن الوليد.  11
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مبارك وأن الشيخ موسى هو الذي  وسى من أقبور مث نزل عليه الشيخ اأن بين تامر حتول إليها الشيخ م
م وأن السيد احلاج حممد بن أمحد من 1505/ه910تامر سنةكعم فقارة بوعيسى يف بين 

  .1تافاللت

أهله ينسبون للشيخ موسى الذي عمر أقبور وال شك أم من الساحل، : قصر المنصورية
م، مث نزهلا الشيخ الغازي بعدما حتول 1108/ه501ونزهلا السيد حلسني على الشيخ بن رباح عام 

خبزانة بن الوليد أن أهل املنصورية أصلهم من أقبور وبعضهم أصلهم ويف تقييد  .3...سنة 2من أقبور
  .5ويف رواية أخرى أن املنصورية يسكنها أناس أصلهم من الساحل .4أصلهم من أوالد أمحد

سيد عمر بن عبد الرمحن قادما  6نزل االبن األصغر لسيدي  امحد بن يوسف :قصر مهدية
؛  )الشيخ بلقاسم( له أوالد الشيخ بوحفصن أهداها بعد أ 7م1765/ه1179من تينيالن عام 

  .8حفر ا فقارة علي بن حلسنيد شرع سيد عمر يف جتديد بنائها و قو 

ن بن عبد القادر عام محويف رواية أخرى أن مهدية نزهلا سيدي عمر بن عبد الر 
ألوالد الشيخ بوحفص وأن الشيخ بلقاسم أهداها له  وكانت تلك األرض ملكا م1753/ه1166

  9.وشرع يف جتديد بنياا م1779/ه1193عام 

سكاا شرفاء أدارسة من أبناء سيد البكري املنتسبني لتمنطيط عام  :زاوية سيد البكري
م، وهي حاليا تابعة لعرش 1704/ه1116حممد البكري سنة  يم، بناها سيد1495/ه900
حممد البكري من بين مرين وإخوام ببالد التكرور  يتقييد خبزانة بن الوليد أن سيدوورد يف  10.تيمي

                                                           

  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام: عبد القادر بن الوليد.  1
  .سنة نزوله ذكرت لكنها غري واضحة الكتابة.  2
  .، التقييد السابقذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: عبد القادر بن الوليد.  3
  .، التقييد السابقأنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام: القادر بن الوليدعبد .  4
  .23، التقييد السابق ، صعالمات على توات سكان قصور جتارة وغريها: شاري الطيب . 5

6. Watin leuis: op.cit, p226. 
  .، املخطوط السابقالقبائل اليت سكنت قصور تيمي: حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن األدغاغي التوايت .7
  .نفسه. 8

  .، التقييد السابقذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: عبد القادر بن الوليد.  9
10 Watin leuis: op.cit, p218. 
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بعد اعرتاف إخوته الثالثة الذين هم  ولده سيدي حممد عليها مَ د قَ .1وهم شرفاء مرينيني عمالة اجلديد
رث سيدي حممد الصاحل وسيدي عبد القادر وسيدي عبد الكرمي، ألنه كان بعد وفاة والده هو الوا

  .3م1705/ ه1117وقد انتقل إليها عام . 2لسره

عاصمة عرش تيمي كانت أكرب قصورها وهو قصر أدغاغ وقد ظل هذا العرش حتت سلطة 
م حيث قّسمت اإلدارة الفرنسية هذا العرش 1945/ه1354وقيادة قائد قصر أدغاغ إىل غاية سنة 

أوالد إبراهيم وتيمي الفوقانية وعاصمتها  وعاصمتها قصر) السفالنية(إىل قسمني اثنني تيمي التحتانية 
  .قصر أدغاغ مع بقاء القسمني حتت قيادة موحدة لقائد قصر أدغاغ

م قامت اإلدارة الفرنسية بتأسيس مدينة ـ لتكون 1952 /ه1371يف سنة: تيمي الفوقانية
اسم  قد أطلقت عليهاحيد قصر أدغاغ من جهة الشمال، و  مقر سلطتهم ـ يف الفضاء الواسع الذي

ادرار تيمنا باسم قصر أدغاغ القصر األقرب مسافة ملدينة ادرار إذ ال يفصل بينهما سوى الطريق 
  .4الرئيسي

تأسست بلدية ادرار إذ كانت من نتائج  ه1378صفر 5م املوافق لـ 1958أوت 20بتاريخ 
قر إقليم أصبحت مو  866/ 58نسية تبعا للمرسوم رقم التقسيم اإلداري الذي أقرته اإلدارة الفر 

م والذي انبثقت عنه والية 1974 /ه1394وبعد االستقالل ومبوجب التقسيم اإلداري لسنة. توات
  .ادرار اعتربت بلدية ادرار مقر وعاصمة الوالية

حيد بلدية ادرار من جهة الشمال بلدية اسبع، ومن الغرب بلدية بودة ومن اجلنوب بلدية أوالد 
أوالد : ، موزعة على مثانية قصور هي2كم  633مساحتها تبلغ  .أمحد تيمي ومن الشرق بلدية متنطيط

  .5علي، أوالد أوشن، أوالد أنقال، أدغاغ، أوقدمي، بربع، مراقن، و تينيالن

                                                           

  .، التقييد السابقذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام: بن الوليدعبد القادر .  1
، خمطوط خبزانة كوسام، بلدية درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالمسيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي، .  2

  .وما بعدها 46تيمي، والية ادرار، اجلزائر، ص
م، 2005، دار اهلدى، عني مليلة، هجري 14إىل القرن  9اريخ توات وأعالمها من القرن النبذة يف ت: عبد احلميد البكري. 3 

  .145ص
  .73املرجع السابق، ص  :حليمة سليماين.  4
  .47ص :نفسه. 5
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م أنشئت بلدية أوالد أمحد تيمي من طرف 1952 /ه1371يف سنة :تيمي التحتانية
م أصبحت تابعة لبلدية ادرار 1962 /ه1381ويف سنة .يف قصر أوالد إبراهيم السلطات الفرنسية

، وقد مسيت باسم م حيث أصبحت بلدية مستقلة1984 /ه1404إىل غاية التقسيم اإلداري لسنة
حيدها مشاال بلدية بودة . 1أوالد أمحد تيمي نسبة إىل قصر أوالد أمحد أما تيمي فنسبة إىل عرش تيمي

فنوغيل أما شرقا فبلدية متنطيط، تبلغ مساحتها جنوبا بلدية و ) والية بشار(با بلدية تبلبالة غر و 
  :قصرا تبعد عن مقر البلدية كما يلي سبعة عشروتضم  2كم4650اإلمجالية حوايل 

؛  كم4؛ أوالد عروسة كم9؛ بوزان كم7كم؛ كوسام5كم؛ ملوكة   6كم؛ ميمون   8واينة  
املنصورية  ؛كم  4مر بين تا ؛كم  4باموسى  ؛ كم  2م؛ أوالد أمحد800كم؛ تاريدالت3أوالد عيسى

 .2كم4كم؛ بوكان  3كم؛ املنصور9كم؛ زاوية سيدي البكري  6كم؛ مهدية   5اوالد بوحفص  ؛كم  4

  الدراسة الطبيعيةالموقع و : المبحث الثاني

   :3الموقع: أوال 

  .تقع يف الصحراء اجلزائرية يف اجلزء اجلنويب الغريب منهااليت ، 4تواتيف قلب تقع قصور تيمي 

، ومن الشمال قصور اسبع وقصور فنوغيلقصور متنطيط  اجلنوب جهة من حيد قصور تيمي 
  .5تبلبالة التابعة لوالية بشار، ومن الشرق قصور متنطيطومن الغرب وقصور بودة، 

تتمثل يف دراسة التضاريس واملناخ، ومبا أن قصور تيمي تنتمي ملنطقة  :الدراسة الطبيعية: ثانيا 
 .قلب الصحراء اجلزائرية فإن هلا نفس اخلصائص التضاريسية واملناخية للصحراء توات الواقعة يف

                                                           

  .51املرجع السابق، ص : توفيق بوزناشة.  1
  . 57ص :نفسه.  2
  .340 ص 3وامللحق رقم  339 ص 2أنظر اخلريطة يف امللحق رقم .  3
، خمطوط خبزانة كوسام، بلدية أوالد أمحد نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات: موالي أمحد الطاهري اإلدريسي. 4

  .  105، ص تيمي، والية ادرار
موظف مبديرية مسح األراضي لوالية ادرار، مقابلة شفوية، مديرية مسح األراضي لوالية ادرار يوم : كشناوي أمحد.  5
  .م02/09/2019
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يلخص " نسيم النفحات"يف مقدمة كتابه  موالي أمحد الطاهري اإلدريسيوهذا املؤرخ التوايت 
توات أرض ذات سباخ، كثرية الرمال والرياح، ال حتيط ا " :مظاهر تضاريس ومناخ إقليم توات قائال

بعض األشجار القليلة لفرط أشجار، شديدة احلرارة املفرطة، ال يكاد ينبت فيها النخيل و جبال وال 
حرارا، واملاء يستخرجونه من بطن األرض بالفقاقري بواسطة اآلبار بكيفية عجيبة ويقسمونه على 

من هذا ميكننا أن نستدل على أهم مظاهر تضاريس توات وأهم  .1"احلقول بكيفية أعجب من ذلك
  :مميزات مناخها وغطائها النبايت كاآليت

 وانبساط أرضه استواء هي منطقة توات السمة التضاريسية اليت تطبع :التضاريس   . أ
  :تتمثل يف معامله البارزة وأهم سطحه،

، وأمهها هضبة التضاريسية ملنطقة تواتة للطبيعة تعد اهلضاب من املكونات الرئيس :الهضاب 
كم من الشمال إىل 220على طول تد تتوضع على سفحها كل قصور توات، مت تادمايت اليت

الغرب، هذا باإلضافة إىل هضبات صغرية تكونت إثر عملية باجتاه م من الشرق ك300اجلنوب و
 .2لوادي مسعود يف األزمنة الغابرة ةالقوي اتها السيالنتاحلت اليت سبب

متحجرة نتيجة حت الرياح  أرض يابسة ومرتفعة عبارة عن سطوح احلمادة :الحمادات
   .3املستمر

 من ضاية إىل لتتحول الصيف يف مياهها تتبخر حبرية عن عبارةوهي  السبخة مفردها :السباخ      
 القدمية األودية باطن على املنخفضة األماكن يف وتتمركز زاغر، أو السبخة  أو الشط تسمى امللح

بعد  كبرية، سبخات مصاا يف قدمية، فكونت مدة منذ السيالن كانت شديدة اليت جدا والعريضة

                                                           

  .12املخطوط السابق، ص: موالي أمحد الطاهري اإلدريسي.  1
، 1988، فاس، 1منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ط، يف مشروع التوسع الفرنسي باملغرب توات: أمحد العماري.  2
  .13ص

3 .La nature (collection 14vol ) les desetstpaysagess, vol 07, p 56. 
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  تيمي: ومن أمهها سباخ ،1املاء من معينة نسبة لنخيلاملوجهة ل سقيال مياه هلا أضافتأن 
  .2متنطيطو 

تنتشر على نطاق واسع يف منطقة  ؛  م200، يصل ارتفاع بعضها إىلمفردها عرق :العروق
قصور ل احملازي. 3وتوجد بشكل كثيف يف اجلهة الشمالية والشرقية، ومن أمهها عرق شاش، توات
 .4من اجلهة الغربية، والبعض منها اختلطت مع كثبانه كقصور بودة الوسطى توات

 احلصى مع فوقها تنتشر اليت األرض من املستوية املساحات تلك واحدها الرق وهو :وقلرقا
  .5الرمال تناثر

املسقية مبياه  حتيط بواحات توات ،ه جرداء يندر ا الغطاء النبايتهي مساحات شب :البور
    .6الفقارات

اعتمد سكان قصور تيمي كباقي سكان إقليم توات على منبعني خمتلفني : الثروة المائية.ب
 .األودية والفقارات: ود باملاء مهاللتز 

واآلبار  ياهها اجلوفية فيه لتغذي الفقاراتينتهي باإلقليم ثالثة أودية تصب م: ألوديةا
وادي امقيدن الذي ينتهي مبنطقة القورارة، ووادي قاريت الذي ينتهي وهذه األودية هي  ...باملياه

مبنطقة تيديكلت، مث وادي مسعود الذي ينتهي مبنطقة توات، هذا األخري يتكون من احتاد وادي جري 
مع وادي زوسفانة عند منطقة فقيق مث يتجه حنو اجلنوب وهنا يطلق عليه اسم وادي الساورة، وعندما 

ليه كرزاز يغري اجتاهه حنو الغرب مث يستعيد اجتاهه مرة ثانية حنو اجلنوب وهنا يطلق عيصل إىل منطقة  

                                                           

 /م12ه ـ    13القرن ه إىل  6القرن من منوذجا متنطيط توات منطقة يف اإلسالمية الدينية العمارة  :حممد بن السويسي. 1 
 -  م 2007،اجلزائر جامعة اآلثار لعرج، معهد حممود العزيز عبد إشراف ،)معمارية عمرانية، أثرية، تارخيية، دراسة(م19

  .8، صم2008
2 . Martin(A G P): Quatre siècles d’ histoire marocaine, op.cit, Pp 8 -10. 

 . 13املرجع السابق، ص : ـ أمحد العماري 3
، دار السبيل، اجلزائر، 1، طه12العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن : مبارك بن الصايف جعفري. 4 

  .33، ص2009
  .7املرجع السابق، ص :حممد بن السويسي.  5

6. Martin(A G P): Quatre siècles d’ histoire marocaine, op.cit P02. 
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ىل مقاطعة تسفاوت يكون سبخة؛ وبعد اخرتاقه هلذه السبخة اسم وادي مسعود، وعندما يصل إ
  .1يتجه حنو مقاطعة رقان حيث يضيع جنوا حنو صحراء تنزروفت

من منبعه جنوب املغرب  رحلة وادي مسعود" ديوانه"يف  ذكرقد  وجند املؤرخ ابن خلدون
بًا إىل وينبع مع هذا النهر من فوهته ر كبري، ينحدر ذاه ...": قائال تواتمنطقة غوره بإىل  األقصى

، بعدها إىل متنطيت، ّمث إىل أن ينتهي إىل بودة، ويقطع العرق على مسته القبلة مشرقًا بعض الشيء
قفارها ويغور يف ، ّمث ميّر إىل أن يصّب يف القفار ويروغ يف ّمى هلذا العهد كري وعليه قصورهاويس

   ".2...، وهو موضع مقامه قصور ذات خنل تسّمى رّكانرماهلا

فإن منطقة توات تنتمي إىل احلوض  حسب تقرير الوكالة الوطنية للموارد املائية :راتالفقا
؛ تونس  واملقسم بني اجلزائر ، systeme aquifere du sahara septentrionalاملائي

هذه الثروة اجلوفية استغلها  .3حصة اجلزائر 2كم700.000، منها 2مليون كم وليبيا، وتبلغ مساحته
ويف ": فقال الستغالل هذه الثروة إىل طريقة غريبةابن خلدون حسب اإلنسان التوايت لصاحله فاهتدى 

وذلك أن البئر حتفر  هذه البالد الصحراوية غريبة يف استنباط املياه اجلارية ال توجد يف تلول املغرب،
إىل حجرة صلدة، فتنحت باملعاول  عميقة بعيدة املهوى وتطوى جوانبها إىل أن يوصل باحلفر

ذفون عليها زبرة من احلديد تكسر طبقها على املاء والفؤوس إىل أن يرق جرمها، مث تصعد الفعلة ويق
فينبعث صاعدا فيعم البئر مث جيري على وجه األرض واديا، ويزعمون أن املاء أعجل بسرعته عن كل 

  .4"وهذه الغريبة موجودة يف قصور توات وتيكرارين وواركال وريغ. شيء

                                                           

ـ  13، ص ص اجلزائر م، 2007اجلامعية،  املطبوعات ديوان ،امليالديني  19و  18القرنني بني توات إقليم: حممود فرج فرجـ  1
14. 
خلدون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن تاريخ ابن : عبد الرمحن بن خلدون.  2

  .134م، ص2000،  دار الفكر، لبنان،  6، جاألكرب
  .14، ص2008، جوان تقرير مقدم للمجلس الشعيب الوالئي لوالية أدرار :الوكالة الوطنية للموارد املائية.  3
  .78ـ  77، ص ص 7املرجع السابق، ج: عبد الرمحن بن خلدون.  4
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تغذي هاته القصور باملياه  ا من الفقاراتخالل فرتة الدراسة كان يوجد بقصور تيمي عدد
م 1950سنةالسيد الوليد بن الوليد  أحصاهاوقد الصاحلة للشرب واملياه املوجهة للري والسقي، 

  .1لدى السلطات الفرنسية عندما كان يشتغل كاتبا بالبلدية

  :المناخ .ت

بارتفاع درجة  منطقة قصور تيمي تنتمي إىل إقليم توات ذي املناخ الصحراوي الذي يتميز
احلرارة صيفا والربودة شتاء، وهذا ما جيعل السنة تتكون من فصلني أحدمها بارد من ديسمرب إىل 

األمطار  أما.2فيفري وباقي شهور السنة تتميز بارتفاع درجة احلرارة وقد تصل إىل مخسني درجة مئوية
 ا وأهل تيديكلت وورقلةقليلة أو باألحرى تكاد تكون منعدمة لذلك يعتمد سكافهي يف توات 

  .3وتبلبالة وتيندوف على مياه الفقارة

 على الرمال زحف إىل تؤدي رملية زوابع حدوث يف واملتسببة الرياح هلبوب عرضة اإلقليم إن
 وإليقاف الزوابع حدة من للحد النخل جريد من 4حواجز بناء تطلب مما والفالحية، املناطق السكنية

  .5ڤأفرا حمليا احلواجز تلك تسمى الرمال زحف

ال يكاد ينبت فيها إال : "... يقول موالي أمحد الطاهري اإلدريسي :الغطاء النباتي .ث
من خالل هذه الشهادة ميكننا أن نستنتج أن . "6...النخيل وبعض األشجار القليلة لفرط حرارا

اإلقليم التوايت الصحراوي يكاد خيلو من الغطاء النبايت نتيجة للحرارة املرتفعة وقلة التساقط إال من 
أشجار النخيل اليت تتكيف مع هكذا مناخ مشكلة واحات تنتشر هنا وهناك يف مناطق وجود 

  .كية اليت تتحمل املناخ القاسي الشديد احلرارةالشو والنباتات السكان، وكذا بعض األشجار 

                                                           

  . 355– 354صص  15انظر امللحق رقم .  1
) الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني(توات واألزواد خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرة: حممد الصاحل حوتية.  2

  .45ص م،2007، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1، جدراسة تارخيية من الوثائق احمللية
3 .Mauny Raymond: Tableau Géographique de l’Ouest Africain Ou moyen àge, 
Mémoires de l’institut, fançais d’afrique Noire, N61ED, IFAU – Dakar, 1961, 
p252. 

  .356 ص 16انظر امللحق رقم.  4
    .346، ص 2005اجلزائر، ، دار هومة، 2، جالرحلة العلية إىل منطقة توات: حممد باي بلعامل.  5
  .12املخطوط السابق، ص: موال أمحد الطاهري اإلدريسي.  6
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  صور تيمي ق لمحة تاريخية عن :المبحث الثالث

عرش تيمي ذاكرين أمهيته قصور  واحملليني األجانب واملؤرخني لقد وصف عدد من الرحالة
الفرد السياسية واالقتصادية والقضائية والروحية، من بني هؤالء املؤرخني الرحالة والضابط الفرنسي 

على بعد مسافة قليلة من : "قائال تيميوصف  الذي )A.G.P.Martin( جون بول مارتان
 جيراردبينما الرحالة األملاين  ".1...جند تيمي وهي مقاطعة كبرية تضم عشرين قصرا ...مقاطعة بودة

ة تيمي ا أكثر من عشرين قصرا واح" :يقول يف رحلته عن تيمي) gérhard rohlfs( رولفس
وصلنا هذه الواحة الكبرية  :"...يقول أيضا عنهاو  .2"ذلك فهم أكثر نفوذا يف كل توات معو 

قصور تيمي ا كثافة " :عن كثافتها السكانية) Bissuel H( بيسولويقول  ".3...والواسعة
األمهية اليت حظي " نسيم النفحات"كما أكد صاحب خمطوط  .4"سكانية كبرية مقارنة بقصور توات

وقرب متنطيط قصور تيمي وا أخالط من الناس من الشرفاء واملرابطني : "حظي ا عرش تيمي فقال
والعرب، وكانت يف القدمي حمل العقد والربط وجمتمع السلم واحلرب ألن القيادة العظيمة كانت ا 

صاحل وتيميمون، وا كثري من األولياء والصاحلني ومن أبرزهم الويل وكان تنافس بني قيادة تيمي وعني 
   .5"حممد الونقايلاالصاحل سيدي موالي سليمان بن علي والويل الصاحل سيدي 

موقع قصور تيمي احملاذي لقصور متنطيط وما يف معرض حديثه السابق ذكر الطاهري اإلدريسي 
ت عاصمة صف حيمد ـ ضد حيث كان ألمهيتها السياسيةبه من تركيبة سكانية خمتلفة، كما تعرض 
يف الفتنة احمللية املعروفة يف املخطوطات احمللية حبرب حيمد  صف سفيان الذي كانت عاصمته بودة

حيث اشتد التنافس بينهم  حيسب هلم ألف حساب) أوالد عايد( ا قادة أشداءألن كان  وسفيان ـ 
  .ذكر أمهيتها الروحية واملتمثلة يف كثرة األولياء الصاحلنيكما . وبني قادة تيمي وقادة تيميمون

                                                           

1. Martin(A.G.P): Quatre siécles, op.cit, p97 
خالصة جغرافية وتارخيية الكتشاف توات وعني صاحل من طرف جريارد  :)V.A.MALTE BRUN(مالت برون  .2

  .6، ص)نيكلو عبد القادر: ترمجة( الرحالةبناء على يوميات هذا ) Gérhard Rohlfs(رولفس 
3. Gérhard Rohlfs,op.cit ,p206. 
4 .Bissuel H, sahara Français, Adolphe jour dans laibrairie Editeur, Alger, 1981, 
p30. 

  .161املخطوط السابق، ص: موالي أمحد الطاهري اإلدريسي.  5



 التسمية، الموقع، القصور: تيمي: الفصل األول             )م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

- 39 - 

 

 وهي متثل قلب توات، وتعد  : "...وقال أيضا  عن أمهيتها اجلغرافية والسياسية واالقتصادية
م حيث انتقلت إليها رياسة البالد، وكانت ا أسواق  18/ هـ  12أغىن قصور توات يف القرن 

ويوجد بقصور : "... وقال أيضا 1.يقصدها التجار من كل مكان، للبيع والشراء جبميع السلع املتنوعة
يار وا  تيمي كثري من أهل اخلري والفضل والصالح والوالية وقد أدركنا منهم بعض الفضالء واألخ

وقدميا كانت تيمي مركزا للحكم ألن أبناء احلاج العباس كانوا ا ومنهم حسون ... كثري من الزوايا
سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي الذي يقول يف معرض وهذا  ".2...الشجاع

وتيمي وعدد قصورها يف القرن احلادي عشر مائتا قصر أوسطها بودة "... حديثه عن توات 
ومتنطيط، فهذه القصور قاعدة توات مل يزل سكىن قضاة اجلماعات بأحد هذه القصور الثالثة من 

  ".لدن تقررت األحكام الشرعية إىل هلم جرا، رؤساء هذه الواسطة أهل سياسة وقوة وبأس وذكاء

أما عن قصور تيمي فقد وصف بعضها عددا من الرحالة الذين مروا ا وكذا بعض املؤرخني 
وصلنا قصر امراقن وهو قصر  "... :يقول )Gérhard Rohlfs(جيرارد رولفسفهذا . احملليني

صغري يف منطقة نائية يف الصحراء، وهو قصر جد فقري، سكانه يستقبلون املسافرين برتحاب كبري وال 
 Voyages et "ويزيد يف كتابه ". 3...مقابل كرمهم سوى الدعاء ومباركة احلجاج يطلبون

Exploration au Sahara ..." "4..."انه، ويطلبون املبادلة يف كل شيءميتاز بكرم سك .
 ".5...قصر امراقن أهله من أفاضل الناس... " :ي أمحد الطاهري اإلدريسي بقولهووصفه موال

"... يف رحلته إىل قصر تينيالن قال عنه )Gérhard Rohlfs(رولفسجيرارد وعندما وصل 
وأهل هذه ": موالي أمحد الطاهري االدريسيوعنه قال . 6"تينيالن معروفة مبناجم امللح الصخري

 .7..."الزاوية موصوفون بالكرم وحسن الضيافة وحميب آل البيت النبوي حمبة خارقة للعادة

لقصر أدغاغ ا :"...يف وصف أدغاغ ) Gérhard Rohlfs(جيرارد رولفسويقول 
متنطيط األسواق الثالثة اهلامة قصر أدغاغ مع تيميمون و "  أيضال يقو و "  ...األساسي لواحات  تيمي

                                                           

  .105صاملخطوط السابق، : موالي أمحد الطاهري اإلدريسي.  1
  .166ص :نفسه.  2
  5ص املرجع السابق،: )V.A.MALTE BRUN(مالت برون . 3

4. Gérhard Rohlfs:Voyages et Exploration au Sahara, op.cit, p206. 
  .166املخطوط السابق، ص: موالي أمحد الطاهري اإلدريسي .5

6  . Gérhard Rohlfs:Voyages et Exploration au Sahara, op.cit,p206. 
  . 164املخطوط السابق، ص  :موالي أمحد الطاهري اإلدريسي 7
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عاصمة تيمي، وهي أكرب من برينكان وِجد مهمة ... أدغاغ: "يضيف عن أدغاغ قائال .1"لتوات
  .2"تيميمون، أدغاغ، متنطيط: يف كامل توات هي من ثالث أسواق بسبب سوقها الدورية اليت

السياسية؛ ؛ الروحيةميكن القول أن هذه األوصاف مشلت خمتلف اجلوانب اجلغرافية؛ التارخيية؛ 
وقد ساعدتنا هذه . منها ما كان خاصا ومنها ما كان عاما. االجتماعية؛ االقتصادية والثقافية

  .األوصاف هلؤالء الرحالة يف رصد تاريخ املنطقة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .5ص املرجع السابق،:)V.A.MALTE BRUN(مالت برون . 1
2  . Gérhard Rohlfs:Voyages et Exploration au Sahara, op.cit,p206.  
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  :خاتمة الفصل

الوسط أمازيغية معرا تيمي كلمة   يتبني أن الفصل األولمن خالل ما سبق ضمن مباحث 

هو  تيميومما توصلت إليه من ترجيح أن املعىن العريب األقرب لكلمة  الجبهةوقيل الحاجب وقيل 
  .الحاجب الذي يشبه شكل تيمي وما يعضد هذا الرأي هو شكل متوضع قصور  الحاجب 

لويس كـاألجانب  الضباط أما عدد هذه القصور فقد أحصاه الرحالة واملستكشفون واجلغرافيون 

عبد ـواملرتمجون احملليون لدى السلطات الفرنسية ك جيرارد رولفسواألملاين  مارتانوالفرنسي واتان 

أقبور؛ أوالد عيسى؛ أوالد عروسة؛ : قصرا هي25 إىل 22ما بني وقد بلغ عددها ، الرحمن سلكة
باعبد اهللا؛ أوالد أنقال؛ أوالد أمحد؛ أوالد علي؛ أوالد أوشن؛ أدغاغ؛ أوقدمي؛ بربع؛ ملوكة؛ ميمون؛ 
واينة؛ بوزان؛ كوسام؛ أوالد بوحفص؛ مهدية؛ املنصورية؛ زاوية سيد البكري؛ بين تامر؛ أوالد ابراهيم؛ 

  . تاريدالت؛ تينيالن؛ امراقن

لقد حرص هؤالء الرحالة واملرتمجون على التأريخ لتأسيس كل قصر مع ذكر أول من سكنه من 
  . القبائل ومكان مقدمهم

املتموقع  كانت عاصمة عرش تيمي أكرب قصورها مساحة وكثافة سكانية وهو قصر أدغاغ
حيث عمدت اإلدارة  م1945/ ه1354وسط عرش تيمي، والذي ظل كذلك إىل غاية سنة

تيمي وعاصمتها قصر أوالد ابراهيم؛ وتيمي التحتانية نسية إىل تقسيم هذا العرش إىل قسمني؛ الفر 

  .مع إبقاء القسمني حتت سلطة قائد قصر أدغاغ قصر أدغاغعاصمتها و  الفوقانية

بلدية أوالد امحد تيمي يف قصر أوالد ابراهيم  إنشاءم أقرت السلطات الفرنسية 1952يف سنة 
، إال أنه م أقرت تأسيس مدينة ادرار الواقعة مشال قصر أدغاغ1958يف سنة  وبعد ست سنوات أي

م 1984بعد االستقالل ألغيت بلدية أوالد امحد تيمي وأصبحت تابعة لبلدية ادرار إىل غاية سنة 
  .استقلت اداريا وأصبحت بلدية من جديد

منطقيت تينجورارين مشاال تقع قصور تيمي اليت تنتمي إىل منطقة توات الوسطى الواقعة بني 
وتيديكلت جنوبا يف قلب إقليم توات، حيدها جنوبا قصور متنطيط وقصور فنوغيل؛ ومشاال قصور 

  .؛ وغربا قصر تبلبالة التابع إداريا لوالية بشار ؛ وشرقا قصور متنطيط اسبع وقصور بودة
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عود صخورها فهي تنتمي لتضاريس منطقة توات الوسطى اليت ت أما عن تضاريس عرش تيمي
لألزمنة اجليولوجية األول والثاين والرابع، أمهها اهلضاب اليت تعترب من املكونات الرئيسة للطبيعة 
التضاريسية لتوات كهضبة تادمايت؛ والسباخ كسبخة تيمي والعروق كعرق شاش باإلضافة إىل الرقوق 

  .واملناطق البوار واحلمادات

تيمي فتتمثل يف واد مسعود الذي مير مبحاذاة القصور،  أما الثروة املائية اليت تتوفر يف عرش
اليت خيتلف عددها من قصر إىل آخر وقد كانت املصدر  افة إىل عدد غري قليل من الفقاراتباإلض

  .الرئيس للتزود مباء السقي وماء الشرب للساكنة خاصة مع انعدام التساقط

  .ارسة شتاءمناخ قصور تيمي صحراوي ذو حرارة مرتفعة صيفا وبرودة ق

لقد عمد الرحالة واجلغرافيون واملستكشفون إىل تقدمي أوصاف للقصور اليت مروا ا؛ وقد كان 
هذا الوصف عاما يف بعض القصور وخاصا يف البعض منها؛ كما أن هذا الوصف مشل اجلوانب 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية
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للوقاية من عوامل  لى منطقة تيمي شرعوا يف البناء والتعمريع القبائلوفد األفراد و بعد أن 
 :يقول ابن خلدون ويف ذلك. الذي كان سائدا يف تلك الفرتة) الغزو(الطبيعة ومن االعتداء البشري 

صناعة البناء هي أول صنائع العمران احلضري وأقدمها، وهي معرفة العمل يف اختاذ البيوت واملنازل "
 ملا جبل عليه من الفكر يف  أن اإلنسانك وذل. واملأوى لألبدان يف املدن) والسرت الوقاية(للِكن

عواقب أحواله، ال بد أن يفكر فيما يدفع عنه األذى من احلر والربد، كاختاذ البيوت املكتنفة بالسقف 
  .1"واحليطان من سائر جهاا
  لقصر والقصبةالهندسة المعمارية ل: المبحث األول

من املعروف أن النسيج العمراين ألي بلد يقوم وفق التقاليد احلضارية السائدة فيه؛ واليت تنتج 
االستجابة للشروط احلضارية املشرتكة يف احلياة االجتماعية و من خالل تفاعالت كثرية؛ أمهها العوامل 

  .2اليت يسري عليها ذلك اتمع حيث جند الدين والعرف يتصدران تلك الشروط
ومن منطقة إىل  ،ا اختلفت يف الكثري من األحيان تسميات األشياء من قطر إىل آخرهلذ

أخرى، كما هو احلال يف مصطلحي القصر والقصبة حيث نلمح االختالف الواضح يف هذا الشأن 
  .3بني املناطق الشمالية للجزائر واملناطق اجلنوبية منها

  التواتية والقصبات عمران القصور: أوال
، حيث ظلت هاته املناطق واألساسية يف عمران الصحراء عامةتعد القصور والقصبات اللبنة األوىل 

االقتصادية بة يف خضم التطورات االجتماعية والثقافية و حمافظة على هندستها املعمارية للقصر والقص
ء إال أن التصور العام والسياسية اليت تشهدها، وإن حدث تغريا يف بنية املواد املستعملة يف عملية البنا

   .للقصر ظل حمافظا على تصميماته وتكويناته املعمارية
ا داللة معينة ختتلف عن القصر والقصبة، إال أنه لكل منهم يكثريا ما حيدث اخللط بني مفهوم

   .إن كان هناك تداخل بينهما يف الكثري من الصفاتاألخرى و 
  

  

                                                           

  .724املصدر السابق، ص: ابن خلدون.  1
 . 36، ص 2000، دار احلكمة، اجلزائر، قصور مدينة اجلزائر يف أواخر العهد العثماين: حممد الطيب عقاب. 2

، مكتبة النهضة ضوابط النص الديين وحدود الواقعالعمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني : نور الدين بن عبد اهللا3.
  .84، ص1م، ط2013املصرية، القاهرة، 
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  :القصر عمران. أ
من الفعل َقَصَر فيقال  بأن القصر" :عدة تعريفات فقيلاملصادر اللغوية ملفهوم القصر  ورد يف 

بيت فخم " وهو أيضا ".هو جوف احلصن والقصر. 1َقَصَر الشيء َحَبَسه، والدار حصنها باحليطان
2."واسع

  

 يفِ  اتٌ ورَ صُ قْ مَ  ورٌ حُ  ...� :قال اهللا تعاىل "احلبس"وورد يف لسان العرب أن القصر هو 
 مسي والقْصر من البناء هو املنزل، وقيل كل بيت من حجر قرشّية، .أي حمبوسات �٭  72 ...امِ يَ الخِ 

  .� ٭٭  10 وراً صُ قُ  كَ لَ  لْ عَ يجَ وَ �:قال اهللا تعاىل. 3أي ُحتَْبُس ومجعه قصور. بذلك ألنه تُقصر فيه احلَُرمُ 
احلبس أو : اتفقت على معىنواملالحظ من خالل هذه التعاريف اللغوية ملصطلح القصر أا 

املنعة وهو ما يتطابق مع اخلصائص املعمارية للقصر، كما أن هذا املفهوم يقرتب من املصطلح 
وهذا  .4مقر اخلليفة وأفراد عائلته وحاشيته: صادر التارخيية حيث يقصد بالقصراملتداول والشائع يف امل

قصر حيث تعترب القصور بناءات خمصصة للحاكم املعىن األخري هو املتعارف عليه يف املفهوم العام لل
أو السلطان باعتبارها أماكن أكابر القوم وأغنيائهم، امتازت بفخامة وحسن ختطيطها وروعة زخرفتها 

فاختذوا القصور العالية ذات األبواب . 5وذلك ملا كان يوليه احلكام من اهتمام ا وتنافس فيما بينهم
كما تعّددت مهام تلك القصور، فكان منها ما خّصص .ائق الغّناءالضخمة والزخارف البديعة واحلد

  .6للراحة واالستجمام، وقد اختذت هلا املواقع اخلاصة ا داخل وخارج املدن
  
  
  
  

                                                           

  .738، ص 2004، جممع اللغة العربية ـ مكتبة الشروق الدولية، 4ط ،املعجم الوسيط: ابراهيم أنيس وآخرون.  1
  .739ـ  737ص ص: نفسه.  2
  .من سورة الرمحن 72اآلية .  ٭
 .100ـ  99، ص ص)5 مج(السابق، املصدر : ابن منظور. 3
٭٭
  .من سورة الفرقان 10اآلية .  

 . 82السابق، ص  املرجع: نور الدين بن عبد اهللا. 4
 .36املرجع السابق، ص: حممد بن السويسي. 5
: السنة اخلامسة، 15/ ، جملة كان التارخيية االلكرتونية، دار ناشري، عالعمارة التقليدية بإقليم توات: نور الدين بن عبد اهللا. 6
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  : فإن القصور نوعني" Martin "مارتن وحسب 
وهي القصور الرببرية وقد أرخ هلا من بداية فرتة ما قبل التاريخ  ةاجليتوليالقصور : األولالنوع  

ف وغرميانو بتامست؛ قصر ا؛ قصري تيط برقان" تاوريرت"سنة، ومن مناذج ذلك قصر100إىل
  .1؛ قصري املنصور وغرم علي ببودة تاخفيفت بتوات احلنة

هذا النوع ينتمي إىل سنة و  600سنة إىل  100ا من  أرخ هلاليت قصور اليهود: الثاينالنوع  
  .2بقورارة "إغزر"بتوات الوسطى وقصر" مكيد"قصر

تلك " ـَْصرْ ڤلَـ"أو " القصر"يف مناطق األطلس الصحراوي ومجيع املناطق الصحراوية تعين تسمية 
؛ وتكون حمّصنة أو على األقل  أخرى كبريةرية و اموعات السكنية اليت تشغل أحيانا مساحات صغ

ومن ّمث فالقصر ومجعه قصور هو . ؛ باإلضافة إىل قرا من األودية والواحات مرتفعةتقع فوق أماكن 
حمّصن حماط بأسوار؛ ساحاته تتوفر على خمازن ومتاجر للقبائل الرحل اليت حتفظ فيها ) مدينة(موضع 

  .3احلبوب كلما ذهبوا بعيدا حبثا عن الكأل لقطعام
طلح القصر بأنه املكان املأهول بالسكان واملبين أما يف عمارة إقليم توات فيمكن حتديد مص

على هضبات مرتفعة من سطح األرض، به جمموعة من املساكن واملنازل املوحدة الشكل واللون، 
، حيكمه عامة باب 5ذو أبراج عالية معدة للعملية األمنية وللحراسة املستمرة 4حماط بسور مرتفع

وأحيانا ختلو متاما من مثل هذه  6اطة خبنادق دفاعيةخارجي كبري، كما تأيت معظم هذه القصور حم
، هاته التحصينات الدفاعية يف إنشاء العمارة التواتية متتد جذورها كبقية املدن 7العناصر الدفاعية

اإلسالمية إىل فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة املنورة، وما قام به من حفر اخلندق من 

                                                           

1 . Martin (A.G.P): les oasis Sahariennes, op.cit , p -p 44 – 45 . 
2 .Ibid: P46.  

علي : ، دراسة أثرية حتليلية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اآلثار اإلسالمية، إشرافقصر بومسغون بوالية البيض: مىن دمحون .3
 . 12، ص 2005-2004: جامعة اجلزائرمحالوي، معهد اآلثار، 

، دراسة تارخيية وأثرية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف )قصر مغرار الفوقاين منوذجا( قصور منطقة عني الصفراء : حممد بيدي. 4
 .13، ص 2010: صاحل بن قربة، معهد اآلثار، جامعة اجلزائر: اآلثار اإلسالمية، إشراف

، املرجع العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع :نور الدين بن عبد اهللا. 5
  .85السابق، ص

، جملة تراث، العمارة اإلسالمية يف أقاليم توات، تارخيها ومنط أشكاهلا، هندستها ومواد بنائها وأبعادها القيمية: امحد جعفري. 6
 .3، ص م2009، مارس 115/، ع)دةاإلمارات العربية املتح( أبوظيب

 . 13املرجع السابق، ص : حممد بيدي. 7
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طر، وتعود كذلك إىل طبيعة البيئة الصحراوية اليت وجدت فيها هاته القصور اجلهة الشمالية جهة اخل
  .1حربية واليت كانت يف جمملها بيئة

كما أن القصر هو عبارة عن شكل من أشكال التجمعات البشرية ميثل منوذجا حيويا موعة 
هاته . معماري متميزمن التقاليد السائدة بني سكان اإلقليم، فهو نسيج عمراين متجانس مييزه ثراء 

العوامل وغريها هي اليت تفسر كون القصر يف حد ذاته مصنف ضمن السكن القروي التقليدي 
، ويف بعض القصور جند مدخال أو "فم القصر"املنغلق، إذ أنه يتوفر على مدخل واحد يعرف باسم 

  .2بابا ثانويا باإلضافة إىل الوسائل الدفاعية
عبارة عن مباين متالصقة توصل إليها شوارع ضيقة ومتعرجة بعضها ميكن أن نصف القصر بأنه 

؛  من واألمان ويعرقل تسلل الغرباءمفتوح يربط بني عدة أَزِقة وبعضها مغلوق منته، وهذا ما يوفر األ
  .كما يؤمن الرطوبة والظل يف فصل الصيف والدفء يف فصل الشتاء

    :عمران القصبة. ب
غرار القصر عدة تعريفات لغوية نذكر منها ما ورد يف لسان  أما القصبة فقد ورد هلا على

: وَقَصبة السواد. مدينته، وقيل معظمه: الَقَصَبة جوف القصر، وقيل القصر، وقصبة البلد: العرب
. مدينتها، والقصبة القرية: جوف احلصن، يُبىن فيه بناء، هو أوسطه، وقصبة البالد :والقصبة. مدينتها

  .4الَقَصَبة من البالد مدينتها: وورد يف املعجم الوسيط. 3اوسطه: وقصبة القرية
يالحظ من خالل التعريف اللغوي ملصطلح القصبة أنه يتناسب مع املميزات العمرانية للقصبة 

، كما أن هذا املفهوم يقرتب من مفهوم )احلصن –القصر (واليت تتوافق مع معىن جوف الشيء 
عاصمة "يف كتاب احلضارة اإلسالمية حيث يقصد بالقصبة القصبة الذي أورده األستاذ آدم ستز 

  .5"اإلقليم

                                                           

 . 03املرجع السابق، ص: امحد جعفري. 1
، املرجع العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع: نور الدين بن عبد اهللا .2

 .85ـ  84السابق، ص ص 
 .677 – 676،  ص ـ ص )5مج(املعجم السابق ،: ابن منظور 3.
  .737املصدر السابق، ص: ابراهيم أنيس وآخرون.  4
حممد اهلادي أبو ريدة، دار الكتاب العريب، بريوت، ص : ، ترمجة5، طاحلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري: آدم ستز. 5

268. 
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أما عن مفهوم القصبة يف إقليم توات فهي عبارة عن قلعة حييطها سور، تشيد بطريقة دفاعية 
لتستعمل كمأوى للسكان عند نشوب حرب أو غزوة من قبائل خارجية، فالقصبة هي اجلزء األهم يف 

ومتثل إقامة القبائل أو العائالت، حييط ا سور خارجي، أقيمت يف أركانه املدينة والقلب النابض هلا، 
، وبه "أحفري"أبراج للمراقبة واحلراسة أوقات اخلطر، حييط بالسور من اخلارج خندق عميق يسمى 

، وبئر للشرب كما أن 1مدخل واحد يفتح عند الفجر ويغلق ليال، وال ختُل القصبة من مسجد وكّتاب
بنفس طريقة بيوت القصر وبنفس تصميمها وتكوينها العام واخلاص، إال أن للقصبة  مساكنها بنيت

  ".ساير داير"طريق واحد من املدخل باجتاه مجيع مرافق القصبة مث العودة فيه ويدعى 
بالنسبة لقصبات توات الوسطى عموما فكانت سكنا للعائلة الثرية أو هي مشرتكة بني جمموعة 

م صلة القرابة، بينما يبقى القصر سكنا لبقية عناصر اتمع على عكس من العائالت تربط بينه
قصبات منطقة القورارة الغالب على سكاا القبائل الزناتية الرببرية فنجد أن القصبة هي ذلك احلصن 
احلصني بكل ما فيه من وسائل  دفاعية ووسائل معاشية الذي كان يستعمل كمخازن مجاعية أما 

وعلى هذا األساس تكون القصبة قد هيئت بتلك . الف طبقام يسكنون القصراألهايل على اخت
  .2املرافق لتصبح امللجأ الذي حيمي األهايل يف حالة خطر اهلجوم على القصر

وإذا ما متعنا يف شكل القصبة جند أا بنيت ألسباب أمنية حمضة، نظرا للنزاعات اليت شهدا 
ا جعل اخلوف يسيطر على األهايل وهو ما ترجم إىل عمائر بذلك املنطقة التواتية يف تلك احلقبة مم

وعلى هذا ميكن القول أن القصبة  . ، اهلدف منها توفري احلماية الكافية للساكنة)القصبة(الشكل
كنموذج معماري هي أقدم من القصر الذي كان نتيجة تزايد عدد سكان القصبة مما أدى إىل ضرورة 

انبها وبالقرب من بساتينهم فاتسع بذلك العمران وكثرت املباين فظهر االنتقال خارجها ليعمروا جب
  .3القصر

وفوق . مع العلم أن كل قصر حيتوي على قصبة أو أكثر وقد تكون داخل القصر أو خارجه
أما عن شكل هاته . مرتفعات لدواعي أمنية وقريبة من جماري املياه شأا يف ذلك شأن القصر

                                                           

 .37املرجع السابق، ص : بن السويسي حممد .1
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أو مستطيلة الشكل أو ذات شكل دائري، قد تكون ذات طابق أرضي فقط القصبات فهي إما مربعة 
  .1أو ذات طابقني

 :التواتية   والقصبات وصف عمران القصور  . ت
فإن نظام القصبات والقصور يرجع إىل قبائل زناتة اليت Tadensz Lewiki حسب 

  . 2؛ تيديكلت وتواتت الصحراء كواحات سوف؛ وادي ريغ؛ ورقلةأنشأت أغلب واحا
إال أن املتتبع لتاريخ القصور الصحراوية من خالل املصادر التارخيية يذكر أن هاته املصادر مل 
تأِت على وصف النسيج العمراين لتلك القصور؛ إال إذا استثنينا كتابات بعض الفرنسيني كإشالييه 

)Echallier  (وبيرتو )(Pietro. Laureaux   وكارل سوتر)Suter K ( اللذين قدموا
إغفال الرحالة اجلغرافيني املسلمني الذين أتوا  ويبدو أن. ميّكن من تصور شكل تلك القصور وصفا

على ذكر القصور التواتية يف مؤلفام وصف املنشآت املعمارية التواتية مرده إىل افتقار هاته األخرية 
وجود تلك املناطق على ملعامل تشد انتباه الزائرين، كاجلوامع الكبرية والبنايات الفخمة، فضال عن هذا 

حمور القوافل، مل جيعلها مناطق استقرار للمؤرخني والرحالة، حىت يتمكنوا من وصف منشآا 
وصفا دقيقا وهو ما يتضح من أوصافهم اليت تتسم بالعمومية، كما أن غياب السلطان فيها  . املعمارية

  .3كان من بني أسباب إمهال وصف معاملها
ل فرتة الدراسة فقد تعددت الروايات حول ذلك واختلفت أما عن عدد قصور توات خال

وقد ورد يف خمطوط العالمة سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي املعنون بـ . مشارا
  ".4... وعدد قصورها يف القرن احلادي عشر مائتا قصراً : "درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم"

تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من اإليالة السعيدة من القصور : "بـوحسب التقييد املسمى 
ونفس . تقريبا 2قصرا 280م حوايل 18/ه12، بلغ عدد قصور إقليم توات يف القرن 1"ووثائق أخرى

                                                           

  .24املرجع السابق، ص:   حليمة سليماين.  1
2  .Tadensz Lewiki: “Sur le titre libyco-berbère,” in Études maghrébines et 
soudanaises. Studio nadmaghrebem i sudanem (Varsovie:Publication de 
l’Académie Polonaise des Sciences, Comité des Études Orientales, 1976), 44. 

، املرجع لديين وحدود الواقعالعمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص ا: نور الدين بن عبد اهللا 3.
 .110السابق، ص 

، خمطوط خبزانة أدغاغ، بلدية ادرار، درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي. 4
 . 01والية ادرار، ص
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وطن توات به قصور عديدة تناهز املائتني آخذة من الغرب : "العدد صرّح به العالمة ابن خلدون قائال
  ."3...إىل الشرق
  :متتاز عمارة القصور التواتية عامة بعدة خصائص طبيعية ووظيفية وعمرانية نذكر منها -
وقوعها فوق قممم اجلبال أو على سفوحه أو على هضاب صخرية صلبة لتسهيل عملية  

 .5واالستطالع والكشف 4التحصني والدفاع
متوقع البيوت والدور يف بناء جامع داخل سور حماط خبندق وبأبراج يف كل أركانه وهو الذي  -

 .تسميه اجلماعة بالقصر أو القصبة
سواء كانت سطحية كالوديان أو باطنية   6بناء القصر وسط أو بالقرب من جماري املياه -

 .ـارةڤكالفـ
لقرب من األراضي الزراعية، فمعظم ارتباط عمارة القصور باجلانب الفالحي حيث تقع با - 

حيث شكلت ) نة أو اجلَّْناْن اجل ( القصور التواتية حتيط ا البساتني اخلضراء وواحات النخيل اخلالبة 
 .7مصدر رزق للسكان وحاجزا منيعا للتقليل من حدة الرياح والعواصف الرملية املومسية

حتت مسمى جامع فنجد مثال متنطيط  تقارب القصور لدرجة انضواء جمموعة من القصور -
 .تضم عددا من القصور متصلة ببعضها البعض

وفق منط متضام، فتظهر البيوت وكأا خلية حنل حبيث ال ميكن أن منيز  8تالصق العمران -
 .وهذا ما ساعد على ربط أواصر احملبة واأللفة بني أبناء القصر. 1بني املساكن إال من خالل أسطحها

                                                                                                                                                                                     

صدر حكومية كان الكتاب يقيدون ا ما ي وهي جمالت: هذا التقييد هو عبارة عن وثائق منقولة من أحد الكنانيش املغربية.  1
يرجع تاريخ الكناش إىل عهد . ؛ وما يرد عليهم من عماهلم وسائر والة أمرهم وأفراد رعيتهمعن السالطني من ظهائر ورسائل

 ه وتاريخ آخرها مجادى1111حمرم  23السلطان موالي احلسن، وقد تضمن جمموعة من الوثائق عن إقليم توات، تاريخ أوهلا 
 .ه 1309الثاين عام

مل يرد هذا العدد يف التقييد وإمنا قمنا بعد القصور املذكورة فيه واليت كانت مرتبة جغرافيا من تبلكوزة إىل عني صاحل، مع العلم .  2
 .أن هناك أخطاء يف كتابة العديد من أمساء هاته القصور

م، ص، ص 1992العلمية، لبنان،  ، دار الكتب)7مج(، )1ط(، املقدمة تاريخ العالمة ابن خلدون: عبد الرمحن ابن خلدون 3.
68، 86. 

 .14املرجع السابق، ص : حممد بيدي. 4
 .7املرجع السابق، ص : امحد جعفري. 5
 .3،7ص، ص : نفسه. 6
 .14املرجع السابق، ص : حممد بيدي. 7
 .7، 2املرجع السابق، ص، ص : أمحد جعفري. 8
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 .سجد وسط القصر كنقطة ارتكاز رئيسة وأساسية لكل بناء ومن حوله بقية الدوراختاذ امل -
 .وجود قصبة أو أكثر بالقصر أو بالقرب منه -
 .خلو العمارة التواتية من الزخرفة وكافة األشكال اهلندسية إال نادرا أو يف بعض املساجد -
ر من خالل انسجام األبنية مع تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف ضرورة احرتام حرمة اجلا -

 .وفق قاعدة ال ضرر وال ضرار. بعضها البعض من وجهة االرتفاع حتديدا
" باجلنة"خلو البنايات التواتية من احلدائق املنزلية، لوجود مساحات كربى خارجية تعرف -

 ).البساتني (
 .2احلرص على حق الطريق ونظافتها -
كأن تنسب إىل شخص أو الويل الصاحل  الذي كانت   تسميات القصور والقصبات متنوعة -

له مكانة علمية وسط القبيلة اليت كان يعيش فيها وكان له الفضل يف مل مشلهم وتعليمهم، أو ينسب 
إىل القبيلة اليت تسكن فيه كأن نقول قصبة أوالد زايد، وقد يكتسب تسميته من الواجهات اجلغرافية 

كما ينسب أحيانا إىل املكان الذي تقع ) الشمايل(أو الظهراين ) نويباجل(اليت حتدد موقعه مثل القبلي 
الكبري، (أو إىل كربه أو صغره ) القدمي، اجلديد(أو إىل قدمه أو حداثته ) التحتاين، الفوقاين(فيه 

 . 3)الصغري
االعتماد على العناصر البيئية يف تشييد املباين حيث استغل املهندس احمللي ما حييط به من  -

طني ورمل ومكونات النخلة للقيام بعملية البناء اليت متت باستغالل ما جادت به الطبيعة ووفقا 
 .للظروف املناخية واالجتماعية واالقتصادية للساكنة

سعت العمارة التواتية إىل حتقيق مبدأ التعاون والتشاور فيما بني السكان ؛ وتوفري الراحة  -
وكذا ) التعرج والضيق والتسقيف(طريقة تصميم الشوارع واألزقة اجلسدية والنفسية للمارة من خالل 

متتد على طول أو عرض اجلدران بارتفاع  .على طرف جدران األزقة والشوارع) الدكانَة(إقامة عتبات 
يبلغ حوايل نصف مرت أو مبقدار ما جيلس الشخص كجلسة الكرسي أما عرضه فيكون بنصف احلجم 

  .تقريبا

                                                                                                                                                                                     

، املرجع التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع العمارة: نور الدين بن عبد اهللا. 1
 . 91السابق، ص 

  .8، 7املرجع السابق، ص، ص : امحد جعفري.  2
 .15املرجع السابق، ص : حممد بيدي . 3
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رة التواتية طابعا إقليميا مميزا ؛ ناجتا عن بروز مجلة من املؤثرات الدينية والبيئية لقد شكلت العما
واألعراف  1واالجتماعية احمللية اليت تتحكم فيها ؛ وإىل أبعد حد احمليط واملناخ والعادات والتقاليد

  ).عرب، بربر(والرتكيبة البشرية 
ندستها وختطيطها مراعية ملبادئ ولعل أهم ما يالحظ على هذه العمارة أا جاءت يف ه

  :الشريعة اإلسالمية واليت تتجلى من خالل
الدعوة إىل إكرام الضيف، وهلذا خصصت العمارة اإلسالمية التواتية حجرة مستقلة يف . 1

واجهة البيت وأحيانا تكون جبميع مرافقها، كما أن باا غالبا يكون دون قفل لتسهيل عملية خروج 
 .ودخول الضيف

الفصل بني جممع الرجال وجممع النساء، وهو ما جنده جمسدا يف تقسيم البيوت إىل . 2
 ).السقيفة، الصحن(واجهتني 
الفصل بني األبناء الذكور واإلناث يف املضاجع وهلذا جاءت هذه البنايات يف غرف . 3

 -ناء اإلناث غرفة األب -غرفة الوالدين  -غرفة الضيوف (متعددة بني الثالثة واألربعة غرف غالبا 
 .أما يف البيت الثالثي فتكون غرفة الضيوف هي نفسها غرفة األبناء الذكور). غرفة األبناء الذكور

لت العمارة اإلسالمية التواتية هندستها العامة من ختطيط الرسول صلى اهللا عليه وسلم . 4
 :للمدينة املنورة وبعض املدن اإلسالمية األخرى وهذا ما جنده يف

 .املسجد كمرتكز أساسي بناء -
 ...).اخلنادق، األسوار، األبراج(االعتماد على العمارة الدفاعية يف بناء القصبات والقصور  -
بناء الشوارع الرئيسية الكربى لتتفرع منها األزقة والدروب أسوة مبا أمر به الرسول صلى اهللا  -

بصرة حيث أمره أن تكون الشوارع عليه وسلم سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الكوفة وال
 .أذرع 7ذراعا واألزقة  30ذراعا وما سواها  60الرئيسية 
 .2مراعاة حرمة اجلار يف ارتفاع األبنية بعضا عن بعض كما نص على ذلك الشرع -

عامة والتواتية خاصة بعدة خصائص طبيعية ووظيفية وعمرانية ؛  انفردت العمارة الصحراوية
لتشييدها مع قربه من واحات النخيل ومن مصادر  منيعفاخلصائص الطبيعية متثلت يف اختيار مكان 

كما استخدمت البيئة احمليطة به يف استخراج املواد الالزمة لعملية البناء والتشييد من رمل وطني . املياه

                                                           

 .8املرجع السابق،  ص : امحد جعفري. 1
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 اخلصائص العمرانية فتتمثل يف تقارب القصور مع إمكانية احتاد جمموعة من القصورأما . وأخشاب
  .مسمى جامع، و كذا تالصق العمران حىت ال تكاد متيز بينه إال من خالل األسطح حتت

 :طبيعة العمارة التواتية: ثانيا
على ما مث خيتلف أحوال البناء يف املدن، كل مدينة : "... يقول ابن خلدون يف املقدمة

وكذا حال . يتعارفون ويصطلحون عليه، ويناسب مزاج أهوائهم واختالف أحواهلم يف الغىن والفقر
  1."أهل املدينة الواحدة

فلقد استخدم مواهبه يف إجياد . فمنذ الِقدم تفاعل اإلنسان بتوافق مع البيئة الطبيعية احمليطة به
نفذت نت مبتكراته يف اإلنتاج طبيعية و فكا تقنيات الستيفاء حاجاته سواء من الغذاء أو املسكن،

وعلى هذا األساس حرص املسلمون على اختيار مواد البناء املتوفرة يف . 2باملواد اليت قدمتها له البيئة
البيئة يف تشييد املباين، واملالئمة يف الوقت نفسه للمناخ احلار خاصة ما كان منها ذا كفاءة عالية يف 

ل معماريو القصور التواتية على اختيار املواد األولية إلقامة مبانيهم، مراعني لذلك عم. 3العزل احلراري
  :يف ذلك مالءمتها للبيئة واملناخ، فجاءت بذلك موادهم على النحو اآليت

يُعد الطني من أقدم مواد البناء اليت عرفها اإلنسان منذ ما يقارب عشرة آالف سنة،  :الطين 
ق م، واعتمدا  7ام هذه املادة واليت ُبين ا برج بابل يف القرن فالطبيعة أوحت لإلنسان باستخد

كمادة أساسية يف البناء كذلك حضارات مصر وبالد الرافدين واحلضارة العربية اإلسالمية وحضارات 
  .متنوعة يف اهلند واملكسيك ويف إفريقيا

التارخيية ؛ اليت بنيت كاملة بالطني  وال تزال البالد العربية حتتفظ بشواهد رائعة عدة ألوىل املدن 
كمدينيت شبام وصعدة باليمن ؛ ومدينة مراكش باملغرب وغدامس بليبيا وحلب يف سوريا وأرحيا 

  .4بفلسطني ومنطقة توات باجلزائر
فقد اعتمد بناة . استعملت فيها الطني كمادة أساسية يف تشييد عماراا منطقة توات باجلزائر

ه البيئة من حوهلم يف تشكيل بنايام حيث كانت الطني املادة األكثر تواجدا القصور على ما جتيد ب
  .يف املنطقة
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أما خبصوص أماكن استخراج مادة الطني فكانت غري بعيدة من حميط القصور، وكان لون 
األمغر أو األمحر أو لونا مييل إىل االصفرار وهذا حبسب  الطني املستعمل يف البناء يأخذ دائما اللون

  .1كان استخراج الطنيم
تتم عملية التحضري يف اهلواء الطلق بعد أن ختتار املادة الطينية، خاصة أن طبيعة املنطقة جتعل 

  :حمليا على النحو اآليت) اللنب(مادة الطني متوفرة مع اختالف نوعيتها ولوا، ويتم تشكيل الطوب 
ويضاف هلا الرمل بقدر بعد أن تنقل الطني إىل مكان اإلعداد توضع على أرض مسطحة 

وتبدأ عملية اخللط واليت تتم عادة بواسطة األرجل من أجل احلصول  % 50معلوم؛ وكذلك املاء 
لنحصل بعد . على متاسك جيد للطني وُيضاف إليها أحيانا مواد أخرى كالتنب لتقوية متاسك الطوب
دة وال غطاء ذلك على عجينة ؛ حينها حتضر قوالب من اخلشب مستطيلة الشكل دون قاع

؛ لتوضع على األرض ومتأل بالعجينة ويتم تسويتها باليد ويف األخري ينزع القالب ) سم10*12*30(
أيام أو مخسة خالل فصل  4ببطء لنتحصل على اللبنة، يرتك اللنب حتت أشعة الشمس ليجف ملدة 

  .يوما خالل فصل الشتاء ليصبح بعد ذلك جاهزا للبناء 20يوما إىل  15الصيف ومن 
كما تستعمل الطني أيضا َكِمَالٍط لكسوة اجلدران الداخلية واخلارجية للمنازل ؛ ولتلبيس 

  .2األسطح منعا لتسرب املاء
  :إن العمارة الطينية تسمح بتحقيق عدة اجيابيات جنملها يف ما يلي

نسان املباين املصنوعة من الطني تقاوم احلرارة طول النهار وتطرحها ليال حيث ال يستطيع اإل -
املبيت بداخلها أثناء الليل خاصة يف غرف النوم فيلجأ إىل السطح أو اخلارج، وهذا النظام احلراري 
خيتلف إذا كان املنزل حيتوي على ساحة داخلية، إذ تلعب هذه األخرية دور البئر حيث ينزل اهلواء 

  .3الرطب من السطوح ويتسلل للغرف األرضية لرتوحيها
ية ومتوفرة يف معظم املناطق جعلت السكان احملليني يقبلون عليها إن الطني كمادة طبيع -

 . خاصة وإا بسيطة يف التصنيع ال حتتاج إىل تقنيات وآليات يف استخدامها
 .العمارة الطينية ذات مناخ صحي معتدل فهي باردة صيفا ودافئة شتاء -
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إىل حتسني املناخ، وبإضافة مواد إن مادة الطني ختزن احلرارة والربودة والرطوبة وهذا ما يؤدي  -
 رابطة وبنسب مدروسة تتحقق املتانة والعزل الالزمني يف البناء

الطني من أفضل املواد البيئية اليت ال تشكل أي تلوث للبيئة أثناء التصنيع أو التنفيذ أو  -
 التعديل أو يف حالة هدم املبىن وإعادة بنائه

من الطاقة الالزمة إلنتاج  % 1الطني يوفر الطاقة املستخدمة يف التصنيع حيث حيتاج إىل  -
 .اإلمسنت الذي حيتاج إىل األوكسجني وينتج مواد مضرة

لوحظ بالتجربة أن اجلدران اخلارجية املصممة السميكة حتقق أكرب قدر من التأخري الزمين يف  -
ساعة يف حني أن جدران  15سم تؤخر احلرارة  40 بسماكة الناقلية احلرارية وحيث أن جدران الطني

ومن خالل جتربة يف ريف . دقائق 6ساعات و 5سم ال تؤخر احلرارة سوى 20األمسنت بسمك 
عما حيتاج إليه البيت   %36دمشق مبقارنة مبىن طيين مع مبىن إمسنيت حتققت نسبة توفري اقتصادية 

 .اإلمسنيت
 .طيع التحرر من قيود املركزية البريوقراطية واالحتكارهذا النوع من العمارة يست -
 .إن مادة الطني توفر إنتاجا مباشرا وسريعا -
  .1إن اعتماد عمارة الطني يعيد العالقة احلميمة بني اإلنسان والبيئة -

وعرب تاريخ مديد وجدت بيوت الطني وكأا تضاريس جديدة ملادة األرض تتالءم مع البيئة 
ا لتأثري مواد البناء على شكل املعمار فإن الطني كان له بصماته املتميزة على العمارة ومجاهلا، ونظر 

كما أن . 2الصحراوية وذلك من خالل امتالكها خصائص تضاهي يف تشكيلها اإلمسنت نفسه
؛ إىل جانب احرتام السمك  وجتفيفها اجليد حتت أشعة الشمساالستخدام اجلديد ملادة الطني

املباين واحلرص على أن توضع األسس متينة من احلجارة عند اإلنشاء ينتج عنه بناء املناسب جلدران 
  .3يقاوم لفرتة طويلة؛ وبإمكانه أن يصمد أمام كل الظروف املناخية الشديدة القساوة

انتشر استعمال الرتاب يف مناطق متعددة وامتد عرب أزمنة خمتلفة منذ آالف  ):الرمل(التراب  
ذلک أن الرتاب يعترب مادة طبيعية . السنني قبل امليالد، بفضل مالءمته للظروف االقتصادية واملناخية

                                                           

، متاح على املوقع وحماكاة للبيئة... عودة للرتاث... عمارة الفقراء... العمارة الطينية: حممد شهوان 1.  
،hhttp://andalusiat.com 19:30م الساعة 10/04/2016، تاريخ التحميل. 
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كما يوفر . حملية متوفرة بكثرة وهي سريعة االستعمال وال تعتمد على أدوات معقدة أو باهظة الثمن
  .سكا داخليا للجدران، ويقاوم الريح واألمطار القوية، ويضمن تكيفا جيدا للحرارة وللصوتمتا

والرتاب كذلک مادة سهلة االستعمال واإلعداد وتدخل يف تشييد األسوار، كما توظف يف  
وخبالف املواد اليت جتلب من بعيد مثل . بناء السقوف والقبب وأيضا يف عمليات التمليط والتبليط

رة واخلشب، فإن الرتاب املستعمل يف الطوب والطابية غالبا ما يستخرج وبسهولة من عني احلجا
بل ختدم وحتول يف مكوناا . املكان، كما أن املادة األولية ال تستعمل مباشرة يف حالتها الطبيعية

لل من عوامل الفيزيائية لضمان استقرار املادة عرب خلطها مبواد خمصبة نباتية كانت أو معدنية، مما يق
التجفيف ويساعد على مقاومة املادة ضد الكسر، ويلعب الكلس والتنب هذا الدور بامتياز حيث 

 .يقومان بالربط بني مكونات الرتاب وبالتايل تشكيل طبقة صلبة ومضادة للرطوبة ولتسرب املياه
ت مادته، مما ويستخدم الرتاب يف عمليات التلبيس أي تكسية احلائط بطبقة من املالط أميا كان

كما أنه يوفر سطحا أملسا للجدران ميكن زخرفته وتزيينه . يساعد على تقويتها ومحايتها من األمطار
إذا ما رغب يف ذلک والرتاب مادة بنائية تتميز بالقوة والصالبة وتوفر هواء مكيفا داخل التكوينات 

 .1املعمارية
تخدمت يف العمارة على مر العصور، كما تعد احلجارة من أهم مواد البناء اليت اس :الحجارة 

مت استخدامها يف تشييد خمتلف أنواع العمائر اإلسالمية، حيث يعد البناء احلجري من مظاهر الرتف  
وكذا حال أهل املدينة الواحدة، فمنهم من يتخذ القصور املشتملة على : "كما يقول ابن خلدون

 ".، ويؤسس جدراا من احلجارة... عدة دور،
يف عمارة القصور التواتية فقد استخدمت احلجارة يف بناء األساسات واألبراج و األسوار؛ أما 

ومع ذلك فإن استعمال احلجارة يف عملية البناء يف منطقة توات قليال جدا باملقارنة مع مادة الطني ؛ 
  .2ذلك أن احلصول عليها صعب وكذلك ارتفاع تكاليفها مع البطء يف عملية التنفيذ

املهمة يف بعض مناطق العامل  يعترب استخدامه من املعاجلات البيئية ):الجبس( 3الجص 
فاجلبس مادة رخوة هشة، قابلة . اإلسالمي وباخلصوص منها اليت يتميز مناخها بالرطوبة العالية

                                                           

املعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث، الرباط، ، العمارة املغربية املبنية بالرتاب وحتديات احملافظة والتأهيل: حلسن تاوشيخت. 1
  .337ـ 336، ص ص 2017
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المتصاص رطوبة اهلواء، حيث يتكون من كربيتات الكالسيوم احملتوية على املاء، يستخدم على 
طالء املباين ألن اللون األبيض يعكس أشعة الشمس، مما خيفف األمحال احلرارية على اخلصوص يف 

  1.املبىن
ومن : "... وقد أشار ابن األخوة إىل صالحية اجلبس يف عملية البناء وكيفية معرفة ذلك فقال

عالمة نضج اجلبس أن يصفر يف الفرن قبل طحنه وإذا خلطه باملاء فإن دخل يف القصرية أو جف 
سرعة فهو جبس ناضج فيجب أن يراعى ذلك أمت مراعاة ويؤخذ عليهم أيضا أم ال يستعملون ب

  .2... "اجلبس الرجيع وال من األجباس إال ما كان مفلكا فهو أصلح اجلبس
يف توات هي اجلري، ويستعمل يف عملية تبييض ) اجلبس ( إن التسمية اليت تطلق على اجلص 

يوضع كطبقة عازلة فوق األسطح، وبالنسبة لطالء اجلدران فال األضرحة وكذلك خيلط بالرمل ل
  . 3يستخدم إال بعد حرقه يف درجة حرارة معينة

هو الذي يشكل مادة صلبة تربط بني خمتلف أجزاء عناصر البناء وخيتلف تركيبه من  :الِمالط 
حىت تصبح سائال ، وحيضر برتك الطني يف املاء مدة أسبوع ختلط بعدها باملاء ...منطقة إىل أخرى

؛ ومن َمث مترر الطوبية برميه على اجلدران 4لزجا لتضاف له الرمل مث يستعمل مباشرة يف تكسية اجلدران
عليه راحة اليد لُيمّلس ويف بعض األحيان توضع عليه زخارف باألصابع وهي عبارة عن خطوط أو 

  .5أشكال هندسية
ومنه املتكون من الرمل واجلري، ومنها ما يسمى  املالط أنواع ؛ منها ما يتكون من الرمل والطني

بالتمشنت وهو عبارة عن مالط حملي ذو لون رمادي يتم احلصول عليه من اجلبس الرطب املأخوذ 
م من العمق، وبعد حرق اجلبس 1من أصل السباخ حيث يتخذ شكل أكوام أو طبقات أفقية تبلغ 

 .6مالطية بعد تبليلهيصبح حجرا جرييا، كما يستعمل الرمل فقط كرتكيبة 
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تعترب النخلة مصدرا أساسيا ملادة اخلشب لدى سكان الصحراء منذ أقدم العصور، : الخشب 
قيظ الشمس وهي الغذاء لإلنسان واحليوان، ومنها يرد اجلريد والسعف  فهي الظل الوارف احلامي من

القدمية، فالنخلة وأجزاؤها مادة وقد عرفت منذ القدمي وَجبلتها احلضارات . والكرب والليف واجلذع
 .1رئيسية يف البناء وجزء من منظومة العمارة اإلسالمية

خشب النخيل هو اخلشب الوحيد الذي تتوفر عليه الواحات بصفة عامة، ويوفره عامل يسمى 
أقدام لكل  10أو  8حيث يقوم بتقطيع اجلذع إىل ثالثة أو ستة أقسام طوليا مبقاسات" الطياح" بـ 

  .2قسم
إن خشب النخيل من املواد األكثر استخداما يف عملية البناء يف القصور التواتية، فكل 

  :3مكونات النخلة تستعمل يف التسقيف وصناعة األبواب كاآليت
يستخلص جذع النخلة اليت أشرفت على اهلالك، فتقسم طوليا إىل جزأين أو  :جذع النخلة. ٭

 ؛4تسقيف كعوارض ترتكز على اجلدران اجلانبيةأربعة، وبعد أن تيبس تستعمل يف عملية ال
وهي أغصان النخيل ؛ فبعد قطعها ذب وترتك حتت أشعة الشمس  ):الخوص( الجريد . ٭

 ؛5لتجف وتزداد صالبة مث تستعمل يف عملية تسقيف البيوت واألزقة
ومتثل اجلزء السفلي من اجلريدة والذي يبقى " الكرناف"يسمى يف اللهجة التواتية  :الكرب. ٭

إىل  20حبجمها العادي ما بني الواحدة ملتصقا باجلذع بعد قطع اجلريدة، وتبلغ مقامات الكرنافة 
لتستعمل يف سد الفراغات بني . سم، يتم فصلها عن اجلذع وترتك لتجف فرتة من الزمن 25

  ية املرتكزة على طول أو عرض جدران الغرفة؛العوارض اجلذع
وهو عبارة عن شبكة من األلياف حتيط بالنخلة تتمركز بني " اَلْفَدامْ "يطلق عليه حمليا  :الليف. ٭

اجلذع والكرناف، يستعمل يف غلق املساحات الصغرية والفراغات اليت تبقى دون سد بعد وضع 
ام هذا العنصر يف السقف ضروري لغلق كل الفراغات الكرناف وذلك بعد تبليله، لذلك يعترب استخد

  .والثغرات الصغرية قبل وضع الطني
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إضافة إىل هذا يستخدم خشب النخيل يف املنطقة التواتية يف صناعة األبواب والنوافذ واألقفال 
  . 1وامليازيب دعامات السالمل

، وقد استعملت هذه 2واملوسىمل يتوفر يف املنطقة التواتية بل كان يستورد من املغرب  :الحديد 
املادة يف عملية البناء يف صنع املسامري لتثبيت األبواب اخلشبية وكذلك لصنع أقفال من احلديد إىل 

  .3جانب قفل اخلشب أفكر
  :النمط العمراني للقصر وللمدينة اإلسالمية: ثالثا

ة، مبنية على احرتام بدراسة النسيج العمراين للقصر جند أنه ُبين وفق تقاليد معمارية إسالمي
... �: حرمات اآلخرين وعلى النظافة والتعاون والتماسك فيما بني السكان مصداقا لقوله تعاىل

ى وَ قْ التـ وَ  ر ى البِ لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَـ وَ ... �وقوله أيضا  ،٭ �103...واقُ ر فَ تَـ  الَ ا وَ يعً مِ جَ  اهللاِ  لِ بْ حَ وا بِ مُ صِ تَ اعْ وَ 
  .�4٭٭ 20.... انِ وَ دْ عُ الْ وَ  مِ ثْ ى اإلِ لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَـ  الَ وَ 

وكذلك على ضرورة احملافظة على احمليط، مما نتج عنه تفاعل العمران اإلسالمي مع احمليط، 
ومن َمثّ ظهرت عمارة القصور كنموذج هلذا النوع ). املاء، الرتاب، الشمس(وخصوصا عناصره الرئيسة 

  .الراحة والطمأنينة للبشر من العمارة اليت ينشدها اإلسالم واليت تسعى لتوفري
لقد استطاع املعماري احمللي التكيف مع واقعه، فتمكن من استغالل املواد الطبيعية املتوفرة يف 

  .5، فمن هاته املواد البيئية األكثر انتشارا بين القصر)الطني، اخلشب، الرمل(بيئته يف عملية البناء 
اكن فردية وحيكمه باب خارجي كبري، يتشكل القصر التوايت من سور خارجي عام حيتضن مس

  .حماط خبنادق دفاعية وبأبراج متعددة حبسب شكل السور
هذه التحصينات الدفاعية يف إنشاء العمارة التواتية تعود إىل طبيعة البيئة الصحراوية اليت 

  .وجدت ا هاته القصور؛ واليت كانت يف جمملها بيئة حربية يغزو فيها القوي الضعيف
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اقتداء بفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة املنورة وما قام به من حفر  كما تعترب
  .1خلندق حيميها من اجلهة الشمالية جهة اخلطر

يتكون القصر التوايت من الداخل من جمموعة بنايات عمومية وخاصة، دينية ومدنية موزعة على  
  .2ة واحدةبنيت بشكل التضامن والرتاص وكأا كتل. كل مساحات القصر

ويف العموم تتشكل هذه البنايات العامة يف هندستها من مكونات أساسية مرتبة من اخلارج 
  :والداخل هي

  .حييط بالسور، ميأل أحيانا باملاء لدفع العدو كما يكون أحيانا أخرى بدون ماء :الخندق - 
القصر، يصنع من وهو املعرب اخلارجي الذي يقطع اخلندق إىل مدخل  ):ـنطرةڤالـ(الجسر - 

جذوع النخل املتينة املشدودة ببعضها حببال غليظة من ألياف النخل، ينصُب فجرا للدخول واخلروج 
 .ويرفع بعد العصر أو قبيل املغرب خوفا من األعداء

سنتيمرتا تقريبا أو مزدوجا أحيانا لعزل احلرارة  50يكون مسكه بعرض : السور الخارجي -
ضع على شرفاته حجارة كبرية مشدودة حببال غليظة من ألياف النخل اخلارجية وكسرها، كما تو 

  .تستعمل يف دفع األعداء املتسلقني اجلدران
تبىن يف زوايا السور احمليط بالقصر على حسب عدد الزوايا وهي رباعية  :أبراج المراقبة - 

 .التصميم عالية الطول؛ فارغة الوسط؛ مهمتها احلراسة واملراقبة
يعرف حمليا بفم القصر، له باب خارجي كبري يتخذ من جذوع النخل  :الرئيسيالمدخل  -  

  .وبعض القطع احلديدية ملسكها
الشوارع الرئيسة عبارة عن ممرات عامة كربى تتقاطع داخل : الشوارع الرئيسة واألزقة -

 .4كاملداخل والرحبات والسوق واملسجد اجلامع  3القصر وتربط بني مرتكزاته األساسية
تربط الدور بالشوارع  2مغلقة النهاية أحيانا 1ا األزقة فهي عبارة عن ممرات ضيقة ومتعرجةأم
وغالبا ما تكون هذه األزقة مسقوفة لتوفري الظل للمارة كما يتخلل السقف فتحات للتهوية . الرئيسة

  .ودخول النور

                                                           

 .3املرجع السابق، ص : امحد جعفري. 1
 .16املرجع السابق، ص : حممد بيدي. 2

 .4ـ  3املرجع السابق، ص ـ ص : امحد جعفري 3.

 .17املرجع السابق، ص : حممد بيدي 4.
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ى طول الزقاق يف شكل مقاعد عل) دَكانات(غالبا ما تكون األزقة حماطة اجلانب بعتبات 
كما قد تستغلها النساء أيضا للمسامرة أثناء قيامهن ببعض . تستغلها اجلماعة يف احلديث واملؤانسة

  .أو الفردية 3الصناعات التقليدية اجلماعية
. أوهلما دفاعي وثانيهما مناخي: أما اهلدف من كون األزقة ضيقة ومتعرجة فمرده إىل عاملني

وذا تكون حركة الغريب عن . قة املتسلل إليها بنية اهلجوم أو السرقةفالعامل الدفاعي يظهر يف إعا
أما العامل املناخي فيكمن يف  . القصر بطيئة حىت أنه قد يدخل إىل أحد البيوت ظنا منه أنه يف شارع

كسر التيارات اهلوائية، سواء كانت احلارة صيفا أو الباردة شتاء وبذلك ينتفي ضررها على ساكنة 
  .4القصور

جاء لتحقيق مجيع املتطلبات ) ملتوية، ضيقة(باإلضافة إىل أن شكل هذه األزقة والشوارع 
األمنية واجلمالية لإلنسان فجمالية الطرق املتعرجة تكمن يف مفاجئتها املارين مبا وراء منعطفاا 

ن عناء فتسليهم وتنسيهم مشقة السري، وهي عمليا حتقق االتصال بني البيوت واألسواق واملساجد دو 
  .أو وسائط انتقال

نها هذا فضال عن اختالف متتاز األزقة بالضيق والتعرج باإلضافة إىل تسقيف العديد م
؛ ويبدو أن انتشار هذه امليزة يف جل قصور إقليم توات مرده إىل احلرص يف التحصني، إذ مقاساا

افر من الظل يف فصل احلر تلعب الشوارع واألزقة ذا الشكل دور التمويه إضافة إىل توفري قسط و 
 وقسط من الدفء يف فصل القر، كما تساعد التعرجات على كسر اهلواء

  ؛5سواء يف الشتاء أو الصيف، وذا تتم عملية تصفية اهلواء الداخل للقصر
حوت جل قصور منطقة توات مساجد ومدارس قرآنية ويف بعضها زوايا،  :المسجد -

دورا هاما يف ترسيخ مبادئ الدين اإلسالمي، ومما جتدر فبلغت هذه األماكن على مدار العصور 
  .1اإلشارة إليه ببساطة تلك العمائر من ناحية التصميمات والزخرفة مرتمجة بذلك بساطة أهل القصور

                                                                                                                                                                                     

 .4املرجع السابق، ص : امحد جعفري .1
 .17املرجع السابق، ص : حممد بيدي 2.
 .4،5املرجع السابق، ص،ص : امحد جعفري 3.
، املرجع العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع: نور الدين بن عبد اهللا 4.

 .91السابق، ص 
 .91ص : نفسه 5.
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املساجد كانت ذات هندسة خاصة عمادها األروقة املفصولة باألقواس، هاته األخرية تعدادها 
ألروقة فيكون تبعا ملساحة املسجد داخل القصر، ويف مقدمة يكون تبعا لطول األروقة أم عدد ا

املسجد يكون املنرب يف شكل فتحة نصف دائرية يف اجلدار القبلي للمسجد وبقطر مرت ونصف 
  .تقريبا

مصلى العيد عبارة عن فضاء مفتوح وغري معني املكان تتخذه اجلماعة لصالة  :مصلى العيد -
ل من كل أشكال البناء إال من املنرب النصف الدائري الذي العيدين واالستماع للخطبة وهو خا

  .2يتوسط جهة القبلة
َعاِم بـُُيوتًا َتْسَتِخفونـََها يـَْوَم �: قال اهللا تعاىل :المساكن - َواُهللا َجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْألَنـْ

 .�٭  80...َوَأْشَعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحينٍ ظََعِنُكْم َويـَْوَم ِإقَاَمِتُكْم، َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَارَِها 
فاملسكن حسب املفهوم اإلسالمي ومن خالل اآلية الكرمية هو املكان الذي يلجأ إليه اإلنسان 

  .بعد شقاء، ليجد الطمأنينة وراحة البال
؛ وذلك من مبدأ التوازن الذي ينشده اإلنسانلقد حقق البيت أو املسكن يف القصور التواتية 

مهما يف  ؛ وقد كان للمناخ السائد يف تلك املناطق دوراالراحة الطبيعية بيولوجيا ونفسياخالل حتقيق 
؛ جلأ السكان يف تشييد )حرارة، برد، رياح(نطقة شكل البيوت، فتفاديا لنوع املكان السائد يف امل

ر وجنبا إىل جنب، فبهذا يكون  بيوم إىل طريقة الرتاص واالنضمام إىل بعضها البعض، ظهرا إىل ظه
  .3كل جدار يف املبىن عنصر ترابط وتوازن لبقية اجلدران

كما أن التخطيط العام للبيوت التواتية جاء متشاا، وهو يف الغالب إما مستطيال أو مربعا، 
ويف بعض األحيان يأخذ شكال غري منتظم ويتكون من طابق واحد، كما يالحظ أثر التشريع 

هاته العمائر السكنية، ويظهر ذلك يف واجهاا ويف عالقاا ببعضها من خالل  اإلسالمي يف
إضافة إىل كل هذا جندها متتثل . جتاورها، ويف توزيع وحدات املنزل والعالقة بني هذه الوحدات

للقواعد العامة يف البناء اإلسالمي مثل قاعدة ال ضرر وال ضرار، واجتناب ضرر الكشف وهذا ما 
                                                                                                                                                                                     

املرجع ، العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع: نور الدين بن عبد اهللا 1.
 .176السابق، ص

 .6، 5املرجع السابق، ص،ص: امحد جعفري .2
  .من سورة النحل 80اآلية .  ٭

املرجع  ،العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع: نور الدين بن عبد اهللا.  3
  ..133السابق، ص 
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أسباب جلوء املعماري املسلم الستخدام وسائل اإلضاءة العلوية اليت تسمح بدخول النور يفسر أحد 
  .واملواد للمبىن

وقليلة هي املراجع اليت حتدثت عن مساكن منطقة إقليم توات باستثناء ما ورد يف كتابات بعض 
ت لنا بعض ، و بالرغم من قلة معلوماا إال أا قدم)Echallier(الفرنسيني أمثال إشالييه 
  : اإلشارات املوجهة ومنها 

يكون مكشوفا على  1أن املساكن يف توات يف عمومها تتكون من صحن يتوسط البيت
السماء، يؤمن عنصر اإلضاءة والتهوية لكل غرف البيت كما يساعد على تنظيم احلرارة داخل 

ربودة أثناء النهار كما أنه املسكن حيث أن جتمع اهلواء البارد طول الليل يؤدي إىل توفري قدر من ال
سبيل أهل البيت على الفضاء اخلارجي فينعمون بنسمات اهلواء أثناء الصيف وبأشعة الشمس خالل 

تتحلق حول الصحن عددا من الغرف ال تتعدى الثالثة، وهي تفتقر يف الغالب إىل . 2فصل الشتاء
  .الباب

دخل الرئيسي ويف بعض األحيان أما غرفة الضيوف فيفتح هلا مدخل خارج البيوت جبانب امل
هذا األخري . يكون باا يف السقيفة اليت تفتح على املدخل الرئيسي مقابل السلم املؤدي إىل السطح

. حني يشتد احلر فينتشر اإلنسان فوق األسطح. الذي يعترب مالذ أهل البيت يف فصل الصيف ليال
ني يستغل أسفلها كمنطقة ختزين لبعض أما السالمل فتعمل على الربط بني الصحن والسطح يف ح

  .احملصول االستهالكي اليومي أو جلمع بعض احلطب، ويف الغالب يستغل كحمام
؛ لذلك حظيت ) اخلارج والداخل(للمدخل فهو نقطة االنتقال بني عاملني منفصلني  بالنسبة

 3وعمل على تنكيب املداخل باهتمام كبري يف تصميمها فقد تأثر املعماري احمللي بالفكر اإلسالمي

املداخل معطيا بذلك املدخل املنكسر؛ حيث ال يسمح بكشف داخل الدار فيرتك الباب مفتوحا 
وهذه املداخل املنكسرة قد أوجدت فضاء معماريا . طوال النهار خللق تيار هوائي بينه وبني الفناء

ي فضاء انتقايل ميكن أهل يعرف بالسقيفة واليت تعد املرحلة الفاصلة بني الشارع والبيت، وبذلك فه

                                                           

، املرجع التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقعالعمارة : نور الدين بن عبد اهللا 1.
 .137، 135السابق، ص، ص 

 .4املرجع السابق، ص  :امحد جعفري .2
 .عدم مواجهة أبواب املنازل بعضها ببعض . 3
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البيت من االستعداد الستقبال ضيفهم، أو للزائر حىت يلتقط أنفاسه، ريثما يأذن أهل البيت 
  .1باستقباله أو رفضه

تتميز البيوت الصحراوية بانغالقها على نفسها، وهلذا جند واجهاا صماء إال من بعض 
وهذه . ، يف حني جند النوافذ تفتح على الصحنالفتحات الصغرية اليت تعمل على إدخال النور واهلواء

  .2)املناخ، الرياح(الظاهرة مردها إىل تأثريات العوامل الطبيعية 
وهو عبارة عن بناية صغرية على جانب البيت ) ـميڤتا(حيتوي كل مسكن على زريبة احليوانات 

انات األليفة اليت تعيش تتخذ مأوى للحيو . تتشكل من فسحتني أساسيتني األوىل مغطاة والثانية معراة
  .3مع اإلنسان الصحراوي لينتفع مما توفره له من حلم وحليب وبيض وصوف ووبر وجلد وغري ذلك

يوجد يف كل بيت مرحاض تقليدي والذي يعد من املرافق الضرورية يف حياة األهايل ال  كما
عة وبذلك يتحقق مبدأ من الناحية البيولوجية فحسب؛ بل كون ناجته يستعمل كسماد طبيعي يف الزرا

  .4)من اإلنسان واليه(الدورة الزراعية 
املرحاض عبارة عن غرفة صغرية مربعة الشكل أو مستطيلة ذات ارتفاع اقل من ارتفاع سقف 

  .املنزل، مسطحة مع ترك ثقبتني أو ثالثة للقيام بعملية التغوط حيث تتجمع الفضالت يف األسفل
وب لإلسترباء بعيدا عن املاء الذي ال يتالءم مع طبيعة تستعمل يف املرحاض احلجارة أو الط

كما تغطى الفضالت فيه من حني آلخر بالرتاب منعا النتشار الرائحة الكريهة . البناية الطوبية
  .5وتسهيال لعملية صرف الفضالت بعد حتللها بنقلها بعد إخراجها عن طريق الدواب

خاصة  6لذي يكسو أرضيته كلما دعت الضرورةيهتم أهل البيت بنظافته وذلك بتغيري الرتاب ا
  .و األعياد) الزيارات(يف أيام املواسم االحتفالية 

  .ـارات واآلبارڤتستمد يف منطقة توات من الفـ: المياه الصالحة للشرب -
                                                           

، املرجع بني ضوابط النص الديين وحدود الواقعالعمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة : نور الدين بن عبد اهللا 1.
 . 140 – 137السابق، ص ـ ص 

 . 136ص : نفسه 2
 . 5املرجع السابق، ص : امحد جعفري .3
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ـارة تستعمل للشرب وللسقي وهي عبارة عن جمموعة من اآلبار املتسلسلة واملتصلة بعضها ڤفالفـ
وتصب يف البساتني وفق نظام سقي عجيب ) خارجه(عدية متر جبانب القصر ببعض بطريقة تصا

ملدة قد ) فم القصر( أما البئر فيكون احتياطا ألوقات الغزو اليت يغلق فيها باب القصر . ودقيق جدا
ومن مث وجب أخذ االحتياط من املياه عن طريق هذا البئر . تطول وقد تقصر حبسب ظروف احلرب

  .1الذي يتوسط القصر
كانت األسواق خمصصة لعرض السلع احمللية حيث كانت تقام أسبوعيا خارج : األسواق -

األسوار حفاظا على احلرمة واألسرار، أما السوق اليومية فكانت خاصة ألصحاب األحياء، تعرض 
ا منتوجات الفالحني وسلع الصناع احملليني يتزود منها سكان القصر باحلاجات الضرورية اليومية 

 .2ملعيشتهم
أما األسواق اخلارجية فكانت تقام يف القصور الكربى فقط كتمنطيط وغريها حيث كانت تعترب 

ويف . هذه األسواق كحلقة وصل بينها وبني أسواق مدن مشال إفريقيا كاجلزائر وتونس واملغرب وليبيا
سبب طول  ويف ذلك يتحدث العياشي يف رحلته عن. جنبها كمدن كانو وشنقيط وأروان وغريها

وسبب إقامتنا يف هذه البالد هذه املدة أن كثريا من احلجاج ملا غال صرف "... إقامته يف إقليم توات 
الذهب يف تافاللت أخروا الصرف إىل توات، فإن الذهب فيها أرخص، وكذلك سعر القوت من 

ـدز من أطراف السودان ڤالزرع والتمر وهذه البلدة هي جممع القوافل اآلتية من بالد تنبكتو ومن بالد أ
  .3... "ويوجد فيها من البضائع و السلع اليت جتلب من هناك شيء كثري

تعرف يف املنطقة حتت مسمى الرحبات، وتعترب نقطة التقاء األزقة؛ وهي الفراغ : الساحات -
املغطاة  الذي تتنفس منه األحياء السكنية املرتاصة واملتداخلة فيما بينها خالل املمرات؛ وتزود األزقة

بأشعة الشمس؛ وهي أيضا اال املالئم لكل النشاطات االجتماعية كاألفراح وإحياء املناسبات 
 .4املختلفة وحل النزاعات اليت تقع بني سكان القصر

اشتملت قصور املنطقة على مقابر لدفن املوتى شأا شأن مجيع البلدان : المقابر واألضرحة -
اجلَبانَة من يسر وسهولة يف قرب  ن على مقربة من القصر، ملا يف قرباإلسالمية، وهي غالبا ما تكو 
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املوتى وزيارم من حني آلخر؛ كما جيب أن يكون موقعها خمالفا الجتاه الرياح ملا يف ذلك من فائدة 
 .1صحية

سنتيمرتا من األرض، وتوضع حجرتني  20إىل  10يتخذ القرب شكل بناء أرضي مرتفع بني 
ل على طريف القرب حيث توضع الكربى على رأس امليت وجهة اجلنوب والصغرى عند متفاوتيت الطو 

  .رجليه جهة الشمال وهذا كله انطالقا من وجهة القبلة الشرقية
أما األضرحة فهي أبنية على شكل قباب تتفاوت طرق بنائها وهندستها من منطقة إىل أخرى، 

 التواتيون ببنائها تقديسا منهم لساكنيها املوتى من وتعترب األضرحة احد أهم أنواع العمارة اليت اعتىن
  .العلماء واألولياء

؛ إال أن هلا قة إىل أخرى داخل اإلقليم الواحدوختتلف هذه األضرحة يف تصاميمها من منط
كما تزين   ،طابعا عاما يوحدها غالبا من بناء عام مقبب يف شكل مربع أو دائري له مدخل صغري

هذه األضرحة أو القباب بنتوءات خارجة متصاعدة من حجارة صغرية تساعد على الصعود إىل أعلى 
  .2القبة قصد الصيانة والرتميم وغريها

يت أحلق ا غرف احتوت القصور التواتية دارا للزاوية وال): دار الضيافة(دار الزاوية  -
خاصة استغلها حرفيو القصر دكاكني ميارسون ؛ واصطبالت لدوام، وحمالت الستقبال الضيوف

وهي بذلك تشبه الفنادق املعروفة باملدن اإلسالمية مع اختالف كبري يف املكونات  .3فيها حرفهم
 .4"قصور الوكاالت التجارية الصحراوية"املعمارية وهي ما يعرف باسم 

  نماذج لعمران قصور وقصبات تيمي: المبحث الثاني
يف  املدن العربية اإلسالمية وجدنا أن هناك ضوابطا وشروطا جيب مراعااإذا ما نظرنا إىل 

هاته الضوابط يف مؤلفام، ومن بني هؤالء  ا التنظري اإلسالميفكرو مإنشاء هاته املدن وقد حدد 
  .املفكرين نذكر العالمة ابن خلدون والعالمة ابن الربيع 
  : ومن بني الشروط والضوابط يف إنشاء املدن نذكر

 .األمن بتوضع املدن يف مكان ممتنع .1
                                                           

املرجع  ،العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص الديين وحدود الواقع: نور الدين بن عبد اهللا .1
 .201السابق، ص 

 . 7املرجع السابق، ص : امحد جعفري. 2
  .90املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
 .18املرجع السابق، ص : حممد بيدي 4.
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 .سالمة اهلواء .2
 .توفر املاء واملرعى .3
 .توفر املزارع القريبة من املدينة .4

وعلى كل فاملدينة هي ذلك امع احلضري من بنايات وساحات والذي يليب احتياجات 
  .1ومتطلبات السكان من املأوى والعمل والراحة واخلدمات

لثالثة مناذج من اهلندسة املعمارية التيماوية هي قصر أدغاغ  فيما يلي سنقدم دراسة معمارية
  :وقصر وقصبة بين تامر وقصبة ملوكة

  قصر أدغاغ : أوال
نشأ قصر أدغاغ على طريق القواقل التجارية الرابطة بني الشمال والسودان الغريب وهذا ما دّلت 

يان وبين احممد و اخلنافسة القادمة من جهة  تيديكلت الشمال وقوافل جتار توات احلنة و عليه قوافل محِْ
  .القادمة من السودان الغريب و من األهقار

وإذا ما تتبعنا الشروط اليت أوردها املفكرون العرب يف إنشاء املدن وعلى رأسهم ابن خلدون 
؛ مما يؤهله ألن يكون مدينة عربية إنشائه تلك الضوابط واحلدودجند أن قصر أدغاغ روعي يف 

   .إسالمية
وفيما يلي سنتتبع العناصر املعمارية املكونة لقصر أدغاغ لندرك مدى تأثر املعماريني القصوريني 
بالفكر اإلسالمي يف إنشاء مدم وقراهم، وهذا ال يدل على أن قصر أدغاغ ظهر إىل الوجود بعد 

  .بعد مراحل سابقةالفتح اإلسالمي؛ و إمنا كانت هذه املرحلة أخرية من مراحل تعمريه و إعادة بنائه 
 :األمن والسالم -1

بعيدًا عن جمرى الوادي الذي جرف البيوت واملساكن يف  2بين قصر أدغاغ على هضبة مرتفعة
مراحل متقدمة، كما يسمح االرتفاع باملراقبة اجليدة للمحيط اخلارجي، وزيادة يف املنعة واحلصانة 

الشتاء يظهر فيه القليل من املاء ال  أحيط القصر خبندق عميق كان خاليًا من املاء إال يف فصل
  . يتعدى ارتفاعه بضع ملليمرتات

                                                           

والتكنولوجيا،  العلوم جملة ،احلضرية البيئة على احلفاظ يف التخطيطية واملعايري التشريعات مهيةأ :املدحجي سالم امحد حممد .1
  .11، ص2010، 2/، ع)15الد(
  .341ص 04رقم الشهود، أنظر امللحق ڤ ـاڤالزالت آثار هذه اهلضبة ظاهرة للعيان يف ز.  2
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سم، بغية محاية الصغار من السقوط فيه، مع  70وقد كان اخلندق حماطًا جبدار ارتفاعه حوايل 
العلم أن كل قصبة من القصبات املكونة لعمران القصر كان حييط ا خندقًا من كل اجلهات كل 

  . قصبة على حدة
للخندق وزيادة ملستوى احلماية خاصة أن الفرتة املدروسة شهدت حروبًا وفتنًا طائفية  إضافة

بني فئة حيمد بقيادة قصر أدغاغ وفئة سفيان بقيادة قصر بودة أحيط القصر مبا يلي اخلندق سوراً 
شديدًا االرتفاع، أدرج بكل ركن من أركانه بُرجًا خمروطي الشكل، كما احتوى السور على نوافذ 

تسمح بإلقاء نظرة بعيدة املدى عن الفضاء اخلارجي الذي يلي السور مما يؤهل القصر ألن ) شباير(
؛ واحدًا من جهة الشمال و ضم السور مدخلني. ي اعتداء خارجييكون ذا منعة وحصانة من أ

ثر ، تك"ـصرڤباب فم الـ"اآلخر من جهة اجلنوب، أما املدخل اجلنويب فكان املدخل الرئيسي، ويسمى 
ُسد املدخل بباب خشيب صنع من . عنده احلركة لكونه يطل على بساتني القصر الواقعة على مشارفه

، وقد كان كبرياً جداً يتكون من جزء واحد وله مفتاح خشيب  )الْقَشْب باللهجة التواتية(جذوع النخيل 
ا املدخل الشمايل فكان كبري مصنوع من اللوح، يغلق الباب بطريقة آفكر املتخذة يف قصور توات، أم

، لكن احلركة )باب فم القصر(مبحاذاة القصبة اجلديدة، وله باب بنفس مواصفات الباب اجلنويب 
  .تكاد تنعدم عنده

يفتح كل باب يف الصباح الباكر قبل طلوع الشمس ويغلق يف الليل بعد انقطاع احلركة وحيرسه 
 .1ر يف اليوم املوايل وهكذا دواليكحارس طيلة اليوم حىت بعد إغالقه ليعوضه حارساً آخ

سعى املعماري القصوري إن صح الوصف لتوفري الراحة البدنية والنفسية : سالمة الهواء -2
للسكان، وقد تأتى ذلك باختيار موقع مناسب يتوفر على االرتفاع واملاء واالخضرار، وهذا ما يتوفر 

على هضبة صخرية، مع توفر املياه الصاحلة عليه قصر أدغاغ، فباإلضافة إىل كون بنيانه قد أُسَس 
للشرب باملنطقة ُأحيط القصر بالبساتني اليت اختذها الساكنة مصدر رزق هلم من خالل زراعتها 
واالنتفاع مبحاصيلها، كما كانت مصدر اهلواء املنعش امللطف لألجواء يف هذا اإلقليم املناخي 

اعتمد املعماري على عناصر بيئته الطبيعية يف الصحراوي اجلاف واملتطرف، وزيادة على ذلك فقد 
بناء منشآته من طني ورمل وخشب وحجارة، وكذا اعتماده تصميمات هندسية عامة وخاصة ُتالءم 

 .البيوت اليت دعا إليها اإلسالم الظروف املناخية للمنطقة وتصون حرمة
 

                                                           

  .80ـ  79املرجع السابق، ص ـ ص : حليمة سليماين.  1
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 :المياه الصالحة للشرب والسقي -3
ملياه الصاحلة للشرب واليت تكفي للساكنة، والدليل على ُبين قصر أدغاغ يف موضع يتوفر على ا

ذلك هو الفقاقري اليت كانت تابعة له وقد كانت عّدا ستة فقاقري، واحدة مارة يف وسط القصر 
ِاْخَلْف من جهة الغرب، و قد كان يتزود منها السكان يف ڤ ـاڤالشهود و زڤ ـاڤتفصل بني ز

ومنها ما كانت على مشارف القصر يتخذ الفالحون . ذلك أعماهلم اليومية من شرب ونظافة وغري
ـارة ڤـارة أوالد عثمان وفـڤـارة ضاهر وفـڤـارة ماسيين و فـڤمياهها لسقي بساتينهم احمليطة بالقصر كفـ

  . 1ـارة تـَْغَجْمتڤمكناس وفـ
و قد الساكنة باملاء املّوجه للشرب أو للسقي قرونًا من الزمن  استمرت هاته الفقاقري تزود 

عكف السكان على صيانتها واحلفاظ عليها دورياً باعتبارها اخلزان الوحيد الذي يزود املنطقة باملاء مع 
  .علمهم بانعدام التساقط فيها

  :ـ المزارع القريبة من المدينة 4
بين قصر أدغاغ كما أسلفنا يف مكان حتيط به األراضي الصاحلة للزراعة من كل اجلوانب، 

هذه األراضي بساتني هلم فغرسوا النخيل وخمتلف أنواع املزروعات املعاشية خاصة  حيث اختذ السكان
  .وأن الزراعة كانت مصدر رزق أساسي هلم

  :المكونات األساسية لعمران القصر
يعترب قصر أدغاغ من أكرب قصور توات الوسطى مساحة وكثافة سكانية، كان به مخس قصبات 

كانت مبثابة قصبات، هاته القصبات سكنتها قبائل   2إىل أزقةيف القرن التاسع اهلجري، باإلضافة 
  .سامهت يف تعمري القصر مما سيحتم احلديث عن سكان قصر أدغاغ ضمن هذا العنصر

 من أدغاغ من قدم مرابطا"... ويف ذلك يقول مارتان  4بناه الشيخ حّجو: 3مكناسڤ ـاڤز
". 5...القادم منه األصلي بلده اسم وأعطاه التوايت أدغاغ قصر أّسس حّجو الشيخ يدعى األزواد

                                                           

، 1962، وثيقة خبزانة أدغاغ مؤرخة بسنة جريدة فقاقري قصر أدغاغ: حممد بن أمحد احلبيب بن حممد الصايف بن عبد الرمحن.  1
  .بلدية ادرار، والية ادرار

عائلة واحدة غالبا أو أسرا من الطبقة نفسها ورمبا زاد على  هاته األزقة كانت هلا أمساء خاصة كل بامسه ويسكنها أسرا من.  2
  .ذلك عبيد هاته األسر وخدامهم

  .341ص 04مكناس يف امللحق رقمڤ ـاڤأنظر صورة ممر من ز.  3
  .81املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  4

5 . A G P Martin: les oasis saharienne, op.cit ,P86. 
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الذين ال زالوا يسكنونه إىل اليوم، مع العلم . 1ـيزيڤسكنه بعده أوالد باحّين املعروفني اليوم بأوالد البلـ
 .ـارة مكناس مبحاذاتهڤمكناس مسي ذا االسم نسبة ملرور فـڤ ـاڤأن ز

بن موالي سليمان بن علي ويف  بناه الشيخ موالي امحد بن موالي علي: 2الشهودڤ ـاڤز
 األبوي القصر يف إخوانه ترك سليمان موالي بن علي موالي بن امحد موالي"... ذلك يقول مارتان 

 شارعاّ  بىن القصر هذا للمسجد، ويف إماما أصبح حيث أدغاغ بزاوية واّجته لإلقامة -علي أوالد –
، وقد تأسست به زاوية علم سنة اليوم إىل االسم هذا حيمل الزال" 3... الشهود زڤاڤ مسّاه جديداّ 
كما نزل به أوالد . الشهود إىل اليومڤ ـاڤم، والزال أحفاد موالي أمحد يسكنون ز1378/هـ780

م، وكان أوهلم سيدي حممد بن 17/ه11موالي عبد الرمحن قادمني من املستور وكان ذلك يف القرن 
 .4هاشم و قد عرفوا فيما بعد بلقب بن هاشم

، بناه املرابط القادم من غات "ـارة ِاْخَلفْ ڤفـ"ـارة املارة مبحاذاته ڤمسي باسم الفـ: 5ِاْخَلفڤ ـاڤز     
 سيدي يدعى م155/ه966سنة  غات من مرابط جاء مث"... سيدي محو ويف هذا يقول مارتان 

لوا ساكنني ، وقد سكنه أوالده من بعده خاصة فرع أوالد محّاوي الذين ظ"6...والكاد احلاج سيد محو
ِاْخَلف إىل غاية اجلد احلاج عبد الكرمي الذي كانت له قصة مع القايد احلاج عبد ڤ ـاڤساكنني ز

ِاْخَلف ورحل عنه ليسكن على ڤ ـاڤالرمحن العايدي، فما كان من احلاج عبد الكرمي إىل أن ترك ز
املعروفة اليوم باسم  ــصبة الحاج عبد الكريمڤمشارف قصر أدغاغ مث يبين قصبته اليت مسيت بامسه 

ِاْخَلف مسقط رأس أبيه بعد فرتة من الزمن ڤ ـاڤز مع العلم أن ابنه املسمى كروم عاد إىل. تَاْمثـَْرتْ 
 .7وسكن فيها وال زال أحفاده ا إىل اليوم

                                                           

 .81املرجع السابق، ص: سليماين حليمة .1
  .342 ص 05حق رقمالشهود يف امللڤ ـاڤانظر صورة ممر من ز.  2

3 . A G P Martin: les oasis saharienne, op.cit, p87 
، خمطوط خبزانة أدغاغ، القبائل اليت عمرت قصور تيمي: سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن.  4

  .والية ادراربلدية ادرار، 
  .342 ص 05ِاْخَلْف يف امللحق رقمڤ ـاڤانظر صورة ممر من ز.  5

6 . Watin, op.cit, p226. 
 .82املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 7
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ِاْخَلْف من جهة ڤ ـاڤبناه أحد أبناء الشيخ سيدي محو وهو يقع مبحاذاة ز: 1الظلمةڤ ــاڤز 
الشهود من جهة الشمال، وقد سكنها فرعان من أوالد سيدي محو ومها فرع ڤ ـاڤز  الغرب وحماذاة

 .أوالد طييب وفرع أوالد يوسفي
ـَة، مث أوالد عمي  بـَلة مث أوالد بومجعة، مث ڤاليت سكنتها قبيلة الشيخ بـَلْنـ :2ـصبة السفالنيةڤالـ     

، وبعد فرتة من الزمن قدم أوالد العبويب من تونس إىل )السي عبو بن اجلياليل(أوالد الشيخ نصر اهللا 
ا منه بعدما قصر أدغاغ ونزلوا ضيوفا على الشيخ السي عبو بن جياليل يف قصبته وما لبثوا أن اشرتوه

 .3ـصبة السفالنيةڤقرر الرجوع إىل بلده، فكان أوالد العبويب آخر من سكن الـ
ـصبة احلاج احممد ڤهـ وكانت تسمى 1102بناها أوالد احلاج العباس عام : 4ـديمةڤـصبة الـڤالـ

 .الكبري والزال أحفاده يسكنوها ويلقبون بالعايدي
اج احممد الكبري املسمى احلاج احممد الصغري وكان ذلك بناها ابن أخ احل: 5ـصبة الجديدةڤالـ    
 .ه والزال أحفاده ا إىل اليوم1161سنة 
ه من طرف احلاج عبد الرمحن بن احلاج حلسن و قد بنيت يف 1262بنيت سنة  :ـصبة القايدڤ    

مل نفس كلم تقريبًا من مركز قصر أدغاغ، والزالت إىل اليوم حت  3الفضاء الواسع الواقع على بعد 
 .االسم ويسكنها أحفاد القايد احلاج عبد الرمحان املعروف بالقايد موحاد رمحان

يتموقع يف اجلهة اجلنوبية من قصر أدغاغ بني بساتني القصر، عمرته قبيلة : بلحاجڤ عر    
ڤ م وقد لقبت الحقا بلقب بلحاج ومنه أخذ العر18/ه12ـراوة القادمة من الواتة بداية القرن ڤ

 .امسه
املذكورة ) ـصبة تَاْمثـَْرتْ ڤ( ـصبة الحاج عبد الكريمڤـصبات واألزقة توجد ڤإضافة إىل هذه الـ

اليت كانت ملكا للشيخ سيدي عبد الرمحن بن بعمر وباعها للشيخ  6ـصبة دار الشرفاءڤسلفا، و
موالي الطيب بن موالي عبد الرمحن بن موالي احلسان القادم من تافاللت جد الويل الصاحل موالي 

وقد متت عملية البيع إثر احلادثة اليت وقعت بني ). ما زال أحفاده يسكنوها إىل اليوم(علي الشريف 
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رمحن بن بـَُعَمْر والقايد احلاج احممد الكبري، بعد أن رفض األخري تنفيذ حكم الشيخ سيدي عبد ال
الذي سكنته قبيلة البلباليني القادمني من تبلبالة  بلبالةڤ ـاڤزوكذلك . 1القصاص يف ابنه القاتل

وقبلها تافاللت حيث مسي باسم بلدهم القادمني منه، رغم أنه كان حمطة هلم فقط قبل ) الساورة(
مث توافد على القصر يف مراحل متقدمة أعراب من 2م إىل أطراف تيمي أين أسسوا قصر ملوكةمغادر 

استوطنوا القصر وعاشوا متآلفني فيما بينهم خيدم  3مشارب شىت من عبيد وأحرار وشرفاء ومرابطني
  . بعضهم بعضا

  :منشآت القصر .1
أن القصر قد روعي يف  بالنظر لشروط بناء املدن اليت حددها علماء الفكر اإلسالمي جند

تشييده هاته الشروط اليت سوف تكتمل وتتحدد معاملها وضوابطها من خالل املرافق الدينية واملدنية 
  .اليت كونت النظام املعماري للقصر

  :المنشآت الدينية 
  :المسجد 

نظر يعترب املسجد أوىل املرافق اليت تبىن داخل املدن اإلسالمية، تؤدى فيه الصلوات اخلمس، وي
  .فيه للشؤون العامة الدنيوية للسكان 

كان يتواجد بقصر أدغاغ يف فرتة الدراسة مسجد واحد، متوقع عند مدخل فم القصر من جهة 
  .اليمني، تربطه عدة شوارع رئيسية مع خمتلف التجمعات السكنية املكونة للقصر من قصبات وأزقة

وقد ضم عددًا من امللحقات . لنيكان املسجد يرتبع على مساحة متوسطة تكفي جلميع املص
التابعة له، فنجد املدخل باجتاه القبلة، ومبجرد الدخول للمسجد يعرتض طريقنا رواق يفصل بني 
ملحقات املسجد، توضع يف بدايته الكّتاب التابع للمسجد والذي كان يضطلع مبهمة التعليم للصغار 

  .والكبار، الذكور واإلناث على حد السواء
السقيفة خمصصة للتدريس يف وقت الصباح . كّتاب من سقيفة ورحبة ومراحيضيتكون ال 

والرحبة يف املساء والليل، أما املراحيض فكانت تتواجد يف الرحبة، مع وجود مراحيض لإلناث وأخرى 
للذكور، وحرصًا على نظافة الكّتاب فقد كانت تنظف هاته املراحيض كل أربعاء من طرف تالميذ 
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قوم البنات بكنس السقيفة والرحبة ووضع الرمل املتسخ الناتج عن عملية التنظيف الكّتاب، حيث ت
يف املراحيض، أما الصبيان فقد كانت مهمتهم إحضار الطوب من املكان املسّمى بالّرملية وتفتيته إىل 
قطع صغرية ووضعه قرب املراحيض ليستعمل يف عملية االسترباء والتنظيف مع عدم إمكانية استعمال 

ويف آخر الرواق بنيت سقيفة . ملاء يف املراحيض التقليدية والذي يزيد من انتشار الروائح الكريهةا
مسيت باملطهرة استعملت للوضوء األكرب واألصغر، حتتوي املطهرة على بئر لتوفري املاء، يفصل بينه 

: ملتمثل يفوبني املكان املخصص للوضوء جدار متوسط الطول، كما تتوفر املطهرة على األثاث ا
آنيات لغرف املاء وصطل كبري لتسخني املاء يف فصل الشتاء مشدود بسلسلة من حديد متصلة 
بالسقف، تنزل السلسلة عند تسخني املاء مث ترفع عند االنتهاء ؛ ويقوم بذلك أول املصلني القادمني 

كل من كان عائداً أما احلطب املستعمل يف عملية التسخني فقد كان جيلبه السكان ؛ ف. إىل املسجد
َبْن "من بستانه يرتك عود حطب يف موضع معروف وخمصص لذلك قرب املسجد يف املكان املسّمى 

  .، ويف املساء جيمعه أحد املصلني ويضعه يف سقيفة الوضوء التابعة للمسجد"ِحبو
ة على يطل الرواق على ساحة واسعة مكشوفة تؤدي إىل قاعة الصالة املزينة باألقواس واملشتمل 

عند مدخل باب املسجد على ميينه ويساره نصب ما يعرف حمليًا بالدّكانة ؛ وهي . فتحات للتهوية
عبارة عن مصطبات كانت تستعمل للراحة واجللوس للمسامرة قبل و بعد أوقات الصالة، واألهم من 

من كانت هذا أو ذاك هو استعماهلا من طرف الضيف القادم إىل القصر حيث جيلس عليها لرياه 
  . 1نوبته يف إكرام الضيف واملسمى بضيف اجلامع

  :المنشآت المدنية
صممت منازل القصر على حنو بسيط جدًا نظرًا للمساحة الصغرية املخصصة لكل : المنازل 

َوارِي"منزل، فبمجرد الدخول من الباب يوجد صحن الدار املسّمى حمليًا بـ  نسبة إىل الساريتني " السّْ
املتني للقوس  الذي يزين الصحن، يعترب الصحن حمور املنزل، فيحتوي على غرفة النوم املنتصبتني احل

اخلاصة بالوالدين كما يوجد به السلم املؤدي إىل السطح والذي خصص أسفل منه للحمام املسّمى 
ن ، كما يعرتض الصحن قوسا أو قوسني حسب مساحة املنزل يزين الدار ويعرب ع"اَلْمَطْهَرة"حمليًا بـ 

 . 2فن من فنون اهلندسة املعمارية اإلسالمية
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يوجد يف الصحن مكان يشبه الزاوية القائمة، يتشكل بداية من مدخل الدار ويتجه إىل الزاوية 
املقابلة مث ينعطف عن الزاوية القائمة، يتشكل بداية من مدخل الدار ويتجه إىل الزاوية املقابلة هلا، 

ستعمل ركن الروغة الداخلي للنوم يف فصل الشتاء أما الركن اآلخر يسمى هذا التصميم بالرْوَغة، ي
فيسّمى املنصب نسبة الحتوائه على عدد من املناصب املَعدة لعملية الطبخ، كما يوجد جبانب 

  .املناصب رزم احلطب
؛ مهمتها التهوية واإلضاءة النهارية وكذا 1"عني الدار"فتحت يف السقف فتحة تسمى حمليًا  
ف من حدة الدخان الناتج عن عملية الطبخ والتدفئة يف فصل الشتاء، أما الركن املقابل التخفي

  .2للَمْنَصْب فهو املكان املخصص لنوم الصغار
يطل صحن الدار على ساحة معرّاة تسمى الرحبة ؛ واليت تؤمن الضوء والتهوية لغرف املنزل،   

كما تساعد على تنظيم احلرارة داخل املنزل ؛ حيث أن جتمع اهلواء البارد طول الليل يؤدي إىل توفري 
ء اخلارجي ليكتِف وبفضل هذا الفناء أيضا اجتذب املهندس احمللي الفضا. قدر من الربودة أثناء النهار

  .3به أهل الدار عن البيئة اخلارجية بنسمات اهلواء أثناء الصيف وبأشعة الشمس خالل الشتاء
واليت تتكون من " 4ـَميڤتَـ"أو " رحبة الشياه"يوجد يف الرحبة زريبة احليوانات املسّماة حمليًا 

زء معّرى لالستمتاع حبرارة جزأين ؛ جزء مغطى حلماية احليوانات من برد الشتاء وحر الصيف، وج
  .الشمس يف فصل الشتاء و نسيم اهلواء يف فصل الصيف

  .إضافة إىل هذا يضم كل منزل بئراً للشرب يتواجد يف الرحبة أو يف صحن الدار
ونظرًا للحرارة املفرطة اليت يعاين منها اإلقليم التوايت يف فصل  الصيف كان لزامًا على كل منزل 

مثل للطبقة العلوية للمنزل والذي تستغل مساحته يف فصل الصيف للنوم ليالً، أن يضم السطح امل
  . 5حىت أن املطبخ يف هذا الفصل يتحول إىل السطح

؛ والذي يكون يف زاوية من زوايا  " 1الَكِنيفْ " بيت اخلالء املسمى حمليا بـ يوجد يف السطح
يؤدي إىل انتشار الروائح الكريهة، كما السطح، يستخدم فيه قطع الطوب لإلسترباء بدل املاء الذي 
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يعمد أهل املنزل إىل تغطية الفضالت بالرتاب بني الفينة واألخرى منعًا للرائحة الكريهة يف انتظار 
ىل البساتني الستخدامها ذباالً الذي ينظف فيه املرحاض بنقل فضالته إ -شهر توبر–موسم احلرث 

ويف بعض البيوت يوجد املرحاض بالرحبة . باستعمال احلمريأمسدة عضوية للنباتات حيث يتم ذلك و 
  .قرب زريبة األغنام

" َأَوْشُتو"كما يوجد على السطح عادة املخزن اخلاص باملؤونة، والذي يتخذ فيه موضع يسّمى 
خيصص لتخزين التمر املستعمل يومياً، حيث يعمد إىل تسقيف جزء من املخزن يكون على ارتفاع 

يه بعيدًا عن احلرارة والرطوبة السطح ويفرش باجلريد مث ينشر فوقه التمر بعد جنمرت من مستوى 
  .احلشراتو 

  :المخازن
مبا أن النشاط اإلقتصادي األساسي للسكان كان الزراعة، فقد اّختذ معظمهم خمازن خارج 

  .2، ختّزن فيها احملاصيل الزراعية من زرع و متر وغريها"امليشار"بيوم عادة  تسمى
وجد بقصر أدغاغ مرافق عامة حرصت على احرتام حرمات الساكنة؛ نظافة : مرافق العامةال

  :القصر؛ وعلى التكفل بالغرباء وعابري السبيل والفقراء واملساكني؛ من بني هاته املرافق جند
؛ وهي على نوعني مسالك رئيسية تربط "ْڤـَاڤالزّْ "تسمى حمليًا بـ : المسالك والمّمرات 

ارج وتؤدي إىل األماكن العامة كاملسجد والرحبات والقصبات واملقابر واألسواق وأماكن الداخل باخل
وجود الدكاكني ؛ ومسالك فرعية تَؤدي إىل البيوت، ورمبا كانت هذه ميزة حسنة اعتمدها املهندس 
املعماري احمللي لعزل وصيانة حرمات البيوت عن العامة خاصة وأن ربات البيوت اّختذت من 

حات املوجودة قرب منازهلن متنفسًا هلن ميارسن فيه معظم أعماهلّن من غزل ونسيج وطحني املسا
وغريها ؛ حبثًا عن املؤانسة وتشجيع بعضهن البعض برتديد األهازيج واملدائح الدينية احمللية اليت 
تنسيهن التعب ومشقة اجلهد، خاصة وأن الرجال منهمكني يف أعماهلم الفالحية يف البساتني 

  . 3ملتواجدة على أطراف القصر واليت ال يعودون منها إال مع وقت الظهرية أو وقت العصرا
تتميز شوارع القصر بالضيق والتعرج مما جيعلها أقل عرضة ألشعة الشمس كما أن هذه امليزة 

سلل جتعل املار فيها ال يشعر بامللل نظرًا لطوهلا وهو يتجول فيها، كما أن هذه امليزة تعيق حركة املت
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إليها وجتعله تائهًا بني ممراا، ضف إىل هذا فقد روعي يف تنفيذ هذه املسالك احلماية من الظواهر 
الطبيعية كالرياح واحلرارة واألمطار ولذلك اعتمد تسقيف هذه املمرات يف بعض األحيان بشكل كامل  

ڤ ـاڤجزئي كما يف ز صبة السفالنية،  ويف أحيان أخرى بشكلڤالظلمة والـڤ ـاڤكما هو احلال يف ز
 .1الشهود

انتشرت يف قصر أدغاغ يف فرتة الدراسة  "الَكِنيفْ "تسمى حمليا بـاسم : المراحيض العامة
ظاهرة املراحيض العامة، حيث عمد عددًا من فالحي القصر على بناء مراحيض يف أطراف عدة من 

واستغالل رجيع  القصر؛ واهلدف من ذلك كله هو حرص األهايل على نظافة القصر من جهة
 جدًا ؛ فرجيع أهلاإلنسان يف تسميد النباتات من جهة أخرى، خاصة وأن عدد األهايل كان قليال 

الدار الواحدة ال يكف لتسميد بستان أو عدد من البساتني اليت ميلكها الفالح الواحد وبالتايل كان 
.                                                           لزاما بناء مراحيض عمومية ملكاً ألشخاص معينني يستغلون فضالا يف تسميد البساتني

ربى يف القصر يف فرتة الدراسة؛ نظرًا لكون الرتبة الزراعية لقد كان للمراحيض أمهية ك 
الصحراوية تربة رملية نفوذة للماء وحباجة ألمالح معدنية ومواد عضوية لزيادة خصوبتها ؛ لذلك 
ظهرت احلاجة املاسة لبناء مراحيض عمومية يستغلها املارة والضيوف الوافدين على القصر خاصة يف 

وما يؤكد هذه األمهية البالغة لفضالت اإلنسان واحليوان على . بات كاألعراسمواسم الزيارات واملناس
 100حد السواء يف فرتة الدراسة هو أّن كراء املنازل كان مقابل الفضالت فاملنزل الكبري أجرته 

غرارة ذبال سنويًا تقدم لصاحب املنزل يف موسم توبر وهو موسم  50ذبال واملنزل الصغري  2غرارة
 .3احلرث

هي دار للضيافة بنيت يف مدخل القصر فكانت أول ما يستقبل الزائر للقصر :دار الزاوية*. 
  .من العمران بعد املسجد

دار الزاوية وجدت بالقصر منذ مؤسسه األول الشيخ حّجو؛ الذي بىن زاوية إىل جوار القصر 
اوية اإلطعام اليت بناها مساها بامسه حسب ما أورده املؤرخ الفرنسي مارتان، وما هذه الزاوية إال ز 

الستقبال وإطعام الضيوف وعابري السبيل الوافدين على القصر، وقد حبس عليها عدداً من البساتني 
وقد استمرت هذه الزاوية تقدم خدماا لقرون من . متوهلا وتزودها باملؤونة من متر وزرع وعلف للدواب
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اهم فيها عددًا من أعيان القصر على فرتات الزمن مع زيادة يف عدد أوقافها اليت متوهلا واليت س
  . متعاقبة

احتوت دار الزاوية على غرف الستقبال الضيوف؛ وعلى اصطبالت لدوام، وعلى غرف 
خاصة استعملها بعض حرفيو القصر كدكاكني ميارسون فيها حرفهم ؛ فكان فيها اجلزار واحلداد 

  .وصانع احللي وصانع األحذية والنجار واخلياط 
لدار الزاوية خمزنًا جتمع فيه حماصيل األوقاف التابعة هلا يقوم على أمره مسؤول وهو  وكان

  .املكلف باستقبال احملاصيل الزراعية وصرف مؤونة الضيوف اليومية 
لقد استمرت دار الزاوية تقدم خدماا للزائرين و املعوزين من سكان القصر قروناً من الزمن إىل 

ريرية حيث خافت السلطات العسكرية من استغالل دار الزاوية لصاحل الثورة غاية اندالع الثورة التح
فقامت مبراقبتها وتضييق اخلناق على مسؤوليها وعلى أوقافها، مما جعلها تنحرف عن أداء مهامها 
اخلريية، وشيئا فشيئا مع تغري األحوال بعد االستقالل وتطور احلياة االجتماعية واالقتصادية وظهور 

  .على مستوى مجيع امليادين أُْلِغَيْت مهام دار الزاوية وأحلقت ممتلكاا باملسجد العتيق بأدغاغ تغيريات
وهي الساحات العامة املنتشرة داخل القصر وقد كانت يف معظمها عبارة عن نقطة : لرحباتا

والثقافية ؛  التقاء املسالك واملمرات، كما كانت اال املالئم لقيام معظم النشاطات االجتماعية 
كإحياء األفراح والزيارات وممارسة األلعاب اجلماعية واألهازيج الفلكلورية، كما كانت جملسا ألعيان 

  . 1القصر جيتمعون فيه ملناقشة القضايا املختلفة وحل النزاعات واخلصومات الواقعة بني السكان
  : ملذكورة آنفاً نذكرمن بني الرحبات املتواجدة بقصر أدغاغ وقد كانت تضطلع باملهام ا

وهي ساحة تقع على مشارف القصر مبحاذاة الطريق املؤدي إىل : رحبة سيدي حوتي اخلف 
بساتني القصر واليت متر منه فقارة اخلف، فقد كان جيتمع يف هذا املكان رجال القصر خاصة 

ختص اال  القادمني من وإىل بساتينهم، ورمبا كانت معظم القضايا اليت تناقش يف هذا املوضع
  .الفالحي

كما كان مريدو اتباع الطريقة الصوفية الطيبية  بقصر أدغاغ يتخذون من هذا املوضع خلوة هلم  
   .2كل ليلة مخيس يرددون فيها أوراد الطريقة الطيبية بعيداً عن ضجيج القصر
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هي فضاء خارجي يقع عند مدخل القصر قرب املسجد اجلامع ومبحاذاة مدخلي : بن ِحبو
تستعمل ) مصطبات(الظلمة، كان يوجد ذه الرحبة دّكانات ڤ ـاڤـصبة زڤاخلف وڤ ـاڤـصبة زڤ

يف آخر حياته جيلس على الدكانة ويستمع ملن لديه شكاوي " القايد ابّا حسان"للجلوس، وقد كان 
 .ويراقب ما حيدث عند مدخل القصر

َماعة  الشهود، كان يتواجد ڤ ـاڤـصبة زڤهي فسحة واسعة املساحة تتواجد عند مدخل : الجّْ
ا دار الزاوية املذكورة سلفًا جبميع مرافقها، كما كانت تقام ا االحتفاالت باملولد النبوي الشريف 

، ضف إىل ذلك اجتماع الرجال فيها يف فصل الشتاء للتدفئة حتت أشعة الشمس )رقصة البارود(
 .واالستمتاع بالنسيم العليل يف ليايل الصيف

هي أوسع رحبة يف قصر أدغاغ تقع وسط القصر، مسيت برحبة القصبة نظراً : ـَْصَبةڤْحَبُة الـرَ  
وقد  خصصت للقيام  –قصبة احلاج احممد الكبري  -ـصبة القدمية  ڤلوقوعها يف اال احليوي للـ

ظراً بالعديد من النشاطات االجتماعية كإحياء الزيارات حيث تقام ا خمتلف الرقصات الشعبية ن
 .لكرب مساحتها مما جيعلها تسع للفرق الفلكلورية وجلميع املتفرجني من سكان القصر ومن الزوار

ا املكان ُخصص إلقامة األسواق اليومية مدخل فم القصر حيث كان يقصد هذ: األسواق
من القصور ااورة من قصور توات احلنة لرتويج سلعهم من مواد غذائية  الباعة من سكان القصر و 

واحلنة، والشمة اليت كان يروجها جتار توات ) حرفة الساللة(كالتمر والزرع، أو أواين وأثاث حملية 
 .الشمة

أما األسواق املومسية فقد خصص هلا الفضاء الواسع الواقع على مشارف القصر وقد متثل يف 
  : سوقني

ارف القصر رحبة اخلنافسة هي فضاء واسع جدًا كان يقع على مش: سوق رحبة الخنافسة  
 .من جهة الشمال، كان يرتدد عليه ّجتار بين احممد وجتار اخلنافسة لرتويج سلعهم لذلك مسي بامسهم

كان يقام على مشارف القصر أيضًا من اجلهة الغربية يف الفضاء الواسع : سوق بـَرْت ْحِمّيان 
بـَّرتْ "الذي يقع بني قصر أدغاغ وقصر أوقدمي احملاذي له، مسي 

ّيانْ  1 نسبة لتجار محّيان الذين  " محِْ
  .2كانوا يفدون على املوضع إلقامة سوق لرتويج منتجام

                                                           

 .مصطلح حملي يقصد به الفضاء الذي يقع خارج القصر : برةْ .  1
  .92، 91، ص املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2



               نظام السكن الفصل الثاني                                    )م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة
 

(- 80 -) 
 

املقابر هي املكان املخصص لدفن املوتى من ساكنة القصر، ويكون ذلك : األضرحة لمقابر و ا
ن يف قبور متالصقة حتفر يف األرض مث ترتفع األتربة عن سطح األرض بعد دفن امليت بعشر إىل عشري

  .                         سنتيمرتاً ليوضع شاهد عند رأس وقدم املدفون
أما األضرحة فهي القبور اخلاصة بأولياء اهللا الصاحلني، وهي أبنية يف شكل قباب تتفاوت طُرق  

بنائها وهندستها من منطقة إىل أخرى، وتعترب أحد أهم أنواع العمارة اليت اعتىن ببنائها التواتيون 
  .1اً لساكنيها من املوتى من العلماء و أولياء اهللا الصاحلنيتقديس

 : يوجد بقصر أدغاغ مخسة مقابر تضم كل واحدة ضرحيا أو أكثر هي  
ـصبة اجلديدة ڤهي أقدم مقربة يف قصر أدغاغ حيدها مشاًال الـ: مقبرة سيد الحاج محمد 

تضم املقربة قبورًا للقبائل اليت انقطع نسلها   ـصبة وغربًا بساتني،ڤِاخَلْف وشرقًا رحبة الـڤ ـاڤوجنوبًا ز
ـَة وقبيلة الويل الصاحل سيدي ڤكقبيلة الشيخ حجو مؤسس القصر وقبيلة عمي بـَلة وقبيلة بـَلْنـ

، وقد دفن فيها الويل الصاحل سيد احلاج  )قادة القصر(بوعاللة،كما تضم قبورا لقبيلة أوالد عايد 
 .اليت أصبحت تسّمى بامسهحممد بن عبد الرمحن اليقسطين و 

هذه املقربة كانت تابعة ملقربة سيد احلاج حممد املؤدية لوسط القصر، وأثناء : مقبرة المصلى
احلروب الطائفية بني صفي حيمد بقيادة قائد أدغاغ وصف سفيان بقيادة قائد بودة املنصور كان 

غزوهم؛ ومنعًا لتكرار ذلك أقيم جدار الغزاة يستغلون هذه املقربة ويدخلون منها إىل القصر أثناء 
عازل َجزّأ املقربة إىل قسمني، قسم تابع للقصر يدفن فيه املوتى املتوفون ليال، والقسم اآلخر الواقع 

أصبحت تعرف فيما بعد مبقربة سيدي محو نظرًا ألن . خارج القصر يدفن فيه املوتى املتوفون اراً 
لت تدفن فيها موتاها، مع العلم أّن هذه املقربة مسيت بادئ قبيلة سيدي محو هي الوحيدة اليت الزا

 .2ذي بدء مبقربة املصلى نظراً الختاذ موضع منها ألداء خطبة وصالة العيدين
ملا امتألت املقربة القدمية اشرتت مجاعة البالد البستان : 3مقبرة سيدي عبد الرحمن بن محمد

صصوه لدفن موتاهم، وقد مسيت باسم الويل الصاحل الواقع على مشارف القصر من اجلهة الغربية و خ
. سيدي عبد الرمحن بن حممد التامريت الذي دفن فيها، وقد أقيمت قبة  خمروطية الشكل على قربه
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ڤ ـاڤهذه املقربة يدفن فيها أموات عائلتني شريفتني مها عائلة أوالد موالي سليمان بن علي ساكين ز
 .يتيني ساكين قصر أوقدميالشهود وأوالد موالي الطاهر البلغ

تقع باجلنوب من مقربة سيد عبد الرمحن بن حممد يفصل بينهما زقاق، وقد  : المقبرة التحتانية 
كانت بستاناً ميلكه حممد الربكة بن سيدي محو وقّدمه عطية ألهل بلده يتخذونه مقربة لدفن موتاهم، 

 .احلاسي  والويل الصاحل سيد املهدي عريان الراسوقد كان أول املدفونني ا رفقة امرأة تدعى الزهرة 
كانت عبارة عن خمزن ختّزن فيه مؤونة دار الزاوية وكان سيدي بوعاللة :  مقبرة سيدي بوعاللة 

الويل الصاحل يتعبد فيها وقد شاء القدر أن يلقى ربه فيها فدفن ا وكان ذلك سنة 
  .م1806/ه1221

اهللا احلرام كًال من السادة األشراف موالي عبد م توجه إىل بيت 1848/ه1264ويف سنة 
الرمحن بن موالي امحد وابنه موالي امحد و موالي الصديق بن موالي الطيب واحلاج احلسان بن 
احلاج احممد وهم من قصر ادغاغ ؛ وعند رجوعهم من احلج توّجهوا كالعادة لزيارة ضريح سيدي 

ة الكتاب خاطب موالي امحد بن موالي عبد الرمحن بوعاللة حبضور مجاعة أدغاغ، وبعد تالوة فاحت
طلبت من اهللا العلي القدير أنه إذا رجعنا إىل بالدنا ساملني فسأشرتي هذه الدار : اجلماعة قائال

لتكون مقربة لنا حنن األربعة، و قد قّومها مجاعة أدغاغ بثالثة عشر قرياط ماء واشرتاها موالي امحد 
والي سليمان بن على وأوصى بأن يدفن أبوه مبحاذاة ضريح الويل بن موالي عبد الرمحن حفيد م

الصاحل سيدي بوعاللة و يكون قربه جبانبه؛ وإىل جانبه قرب موالي الصديق بن موالي الطيب والد 
موالي علي الشريف وجبانبه قرب احلاج احلسن ابن احلاج احممد، فحقق اهللا رجاءه ودفن كل واحد يف 

ن يف اجلهة اجلنوبية موالي احممد ولد موالي احلسان صاحب زاوية اإلطعام مكانه املعلوم؛ مث دف
عندما م 1914 /ه1332موالي امحد الصغري، ويف سنة واجلهة القبلية دفن موالي عبد السالم و 

تويف الويل الصاحل موالي علي الشريف دفن يف هذه الدار بطلب من أبنائه بعد أن عجزوا عن حفر 
  .1سيدي عبد الرمحن بن حممدقرب له يف مقربة 
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  : قصبة ملوكة: ثانيا
 :األمن والسالم  .1

مستطيلة الشكل . بنيت قصبة ملوكة يف مكان منعزل يسمح باملراقبة اجليدة للمحيط اخلارجي
قاعدة السور . م7م ؛ أحيطت بسور بلغ ارتفاعه حوايل 65م وعرضها حوايل 70يبلغ طوهلا حوايل 

الباقي بلبنات الطوب املشكل باليد كما يتخلل السور من اجلهتني الشرقية بنيت باحلجارة وأكمل 
تتزين أركانه األربعة بأبراج خمروطية الشكل ؛ . كانت تستعمل للمراقبة) شباير(والغربية فتحات 

شديدة االرتفاع ذات طابقني على ما يبدو من خالل اآلثار، يوجل للربج من داخل القصر كما زود 
إىل الطبقات العليا، حتتوي األبراج على فتحات مستطيلة الشكل كانت تستعمل بسلم للوصول 

للمراقبة باإلضافة إىل عدد من املزاغل يف كل جهة من جهات الربج اخلارجية ويف كل طابق واليت  
بلغ عمقه حوايل  1وزيادة للمنعة واألمن أحيط السور خبندق. كانت تستعمل للرماية يف حالة اخلطر

م باإلضافة إىل أنه كان يوجود جسر خشيب صنع من جذوع النخيل  يربط بني 3عرضه  مرت بينما
واألرض احمليطة به حيث كان يتم رفع اجلسر بعدما يأوي اجلميع ) فم القصبة(املدخل الرئيس والوحيد 

  .إىل الداخل يف حالة اخلطر
ب واجلنوب مما اختري ملوقع قصبة ملوكة مكان حتيط به النخيل من الغر : سالمة الهواء .2

يوفر اهلواء العليل للساكنة، وقد اختذت من هذه املنطقة بساتني يقتات من زراعتها األهايل وميارسون 
 .ا نشاطهم الفالحي املعتاد

كما أن املواد املستعملة يف عملية البناء واملستمدة من البيئة احمليطة من طني ورمل وجذوع 
  .2الصيف والدافئ يف فصل الشتاءالنخيل وفرت اجلو البارد يف فصل 

 :المياه الصالحة للشرب والسقي .3
بُنيت قصبة ملوكة يف موضع يتوفر على املياه الصاحلة للشرب؛ وقد جلبت هاته املياه عن طريق 
حفر فقارتني خارج القصبة ومها فقارة العريب وفقارة اجلابية اللتان ظلتا متدان الساكنة باملاء املستعمل 

. يومية من شرب وطهي وغسل ونظافة وغريها وكذلك سقي البساتني احمليطة بالقصبةيف احلياة ال
  .3إضافة إىل ذلك فقد حفر السكان اآلبار داخل بيوم تسهيال لعملية الوصول إىل املاء
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  .متت معاينة شخصية مع تقدمي معلومات وبيانات من طرف بعض األهايل.  2
  .م01/01/2018من أحفاد البلباليني، مقابلة شفوية بقصر ملوكة، يوم : سيد البكري بلبايل. 3
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  :ـ الواحات المجاورة للقصبة 4
اختذها األهايل  بنيت قصبة ملوكة يف مكان حتيط به الواحات من اجلهتني الغربية واجلنوبية، وقد

  .بساتني ميارسون فيها نشاطهم الفالحي لتوفري حاجيام من خضروات وفواكه وحلوم وبيض
  :التكوين المعماري لقصبة ملوكة

تعترب املساجد من أهم املرافق الدينية الضرورية يف القصور التواتية، وقد كان  :المنشآت الدينية
بين خارجها على بعد بضعة ) اإلخوة اخلمسةجامع مخس خوت أي جامع (لقصبة ملوكة مسجد 

أمتار يف اجلهة الشمالية الشرقية منها؛ ذو شكل مستطيل، وله مدخل واحد من اجلهة اجلنوبية 
  .مبحاذاته توجد فتحة يف اجلدار كانت تستعمل لوضع األحذية

ره يتكون املسجد من قاعة للصالة يوجل إليها عن طريق رواق مسقوف يوجد على ميينه ويسا
فنائني، يزين املسجد من الداخل أقواس متوازية فيما بينها تتخذ شكل حذوة الفرس ترتكز على عدد 

أما احملراب فيوجد باجتاه القبلة وقد زين بأنواع من الزخارف اإلسالمية احمللية، وإىل . من األعمدة
ه منصة طينية اليسار منه يوجد جتويف املنرب زين هو اآلخر بزخارف إسالمية وقد نصبت أمام

  .مستطيلة الشكل
. يتخلل جدران قاعة الصالة فتحات مستطيلة الشكل كانت تستعمل للتهوية واإلضاءة ارا

كما أحلق باملسجد سقيفة للوضوء حفر ا بئر الستخراج املياه كما نصب ا موقد لتسخني املياه يف 
  . 1فصل الشتاء

 متثلت يف املنازل واملخازن :المنشآت المدنية
يوجد املنزل يف زقاق كان يف السابق مسقوفا ويتجلى ذلك من خالل بقايا  :2المنازل

التسقيف ؛ كما أن جزء من الزقاق مازال مسقوفا وجزء منه مهدم، وقد استعمل يف عملية التسقيف 
  .جذوع النخيل وأغصان اجلريد

شكل املنزل مستطيل ؛ مدخله مقوس وبابه خشيب من جذوع النخيل كان يستعمل يف غلقه 
، يؤدي بنا املدخل إىل صحن الدار الذي يظهر فيه آثار سقف "آفكر"ما يصطلح عليه حمليا بـ 

يوجد يف هذا املوضع مدخلني ؛ مدخل لغرفة مستطيلة الشكل يتوسطها قوس على شكل . مهدم
لى أعمدة أسطوانية الشكل ؛ كما حتتوي جدراا اليت تطل على اخلارج حذوة حصان يرتكز ع

                                                           

  .املقابلة السابقة :سيد البكري بلبايل. 1 
  .سنقوم بوصف أحد منازل قصبة ملوكة ما زال جزء منه قائما.  2
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فتحات وية قريبة من السقف، يزين اجلدران زخارف لذلك رمبا تكون هذه الغرفة الستقبال 
من هاته الغرفة يتم الولوج إىل غرفة أخرى مستطيلة الشكل وأقل مساحة من األوىل . الضيوف

جبانب البئر يتواجد مدخل لغرفة أخرى متوسطة .  أحد أركاا بئريتوسطها قوس عريض كما يوجد يف
  .احلجم

مبحاذاة هذه الغرفة يوجد غرفة أخرى متوسطة احلجم وهي أصغر مساحة من الغرفة األوىل، 
حفر على أحد جدراا فتحة مثلثة الشكل يظهر من شدة سوادها أا كانت تستعمل لوضع قناديل 

  .بعد قليل منها كوة مستديرة الشكلاإلضاءة ؛ كما يوجد على 
كما يظهر وجود . من الصحن نتجه إىل الرحبة اليت يظهر ا آثار السلم املؤدي إىل السطح

  .يف زاوية من زواياها، ويف اجلهة املقابلة يتجلى املناصب املكان املخصص للطبخ) ـميڤتا(الزريبة 
ملكان الذي عثر فيه على خزانة يوجد بالقصبة بيت يسمى بدار الشيخ وهو ا :دار الشيخ

  .خمطوطات العلماء البلباليني
 :متثلت يف :المرافق العامة

؛ رع الرئيسي من اجلنوب إىل الشمالعند اجتياز مدخل القصبة نالحظ وجود الشا :الشوارع 
يظهر أنه كان ذو تسقيف وهو غري نافذ ؛ يقطعه شارعني فرعيني من الشرق إىل الغرب، هذه 

ئيسة متتاز بالضيق وعدم استواء أرضيتها وكثرة التعرجات كما أا كانت ذات تسقيف يف الشوارع الر 
بعض األماكن وانعدامه يف أماكن أخرى،  تتخلل هذه الشوارع أزقة فرعية مؤدية إىل املنازل اليت غالبا 

لى ما يسكنها أفراد من نفس العائلة ؛ حيث يضم كل زقاق وحدات سكنية مكونة من أربع بيوت ع
  .األقل

يلحق قصبة ملوكة مقربة تقع يف اجلهة الغربية للمسجد وهي بذلك تقع  :المقابر واألضرحة
  .خارج القصبة، يوجد باملقربة ضرحيني

الضريح األول لإلخوة البلباليني مؤسسي القصبة، وهو خمروطي الشكل ذو رأس مدبب به  
  .فتحات وية وهذا النوع هو األكثر تواجدا بقصور تيمي

الضريح الثاين ضريح سيدي عبد العزيز بن سيد احلاج البلبايل، يوجد به قرب هذا األخري 
باإلضافة إىل قبور أخرى ألفراد من العائلة البلبالية، تعلوها قبة خمروطية الشكل ذات رأس مدبب وا 

  .1ثقوب كثرية منتشرة على كامل مستوى اجلدار أما مدخله فهو مقوس الشكل
                                                           

  .املقابلة السابقة :سيد البكري بلبايل. 1
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  :ي تامرقصر بن: ثالثا
قصر بين تامر يتكون من ثالث بنايات هي القصر األساسي؛ القصيبة والقصبة، وبعد املعاينة  

  :والتحاور مع األهايل توصلت إىل ما يلي
بين قصر بين تامر يف مكان مرتفع على هضبة صخرية عمالقة حتميه من  :األمن والسالم .1

يسمح  االرتفاع عن سطح األرض مبراقبة  خطر الطبيعة كاألمطار كما حتميه من خطر األعداء حيث
 .احمليط اخلارجي

القصر له مدخل رئيسي وحيد من اجلهة اجلنوبية ؛ كان له باب خشيب كبري يفتح  :1القصر 
يؤدي بك املدخل إىل شارع رئيسي عريض يلتف حول قصبة القصر املعروفة . صباحا ويغلق ليال

  .األخري إىل املدخل من مجيع اجلهات ليعود بك يف" القصيبة"باسم 
العجيب أن القصر كان حييط به سوران تفصل بينهما مسافة مشكلة ممرا، كما كان حييط 

  .بالسور اخلارجي خندق كبري  به قنطرة تصل بني العامل اخلارجي والداخل عرب باب خشيب عمالق
  .2السور اخلارجي به أربعة أبراج هرمية الشكل اختذ أسفلها خمزنا للمؤونة

حسب رواية احلاج احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة بناها وافد من قصر أقبور  :صيبةالق 
وقصة ذلك أن قصر أقبور كان  ) أحفاده معروفني اليوم بلقب بودربالة(ااور يسمى الشيخ موسى

امر كثريا ما يتعرض للغزو ؛ وكانت قبيلة الربابيش املعروفة بقوا وشجاعة رجاله تسكن قصر بين ت
فما كان من الشيخ موسى األقبوري إال أن يلتجئ إىل هذه القبيلة ويطلب مساعدا وقد عرض 
عليهم أن يدرس أبناءهم مقابل إسكانه يف قصرهم ومحايته فكان له ما أراد بأن منحوه قطعة أرض 

) نفقا(ا داخل أسوار القصر بىن عليها قصبته وسكن ا مع عبيده وخدمه ؛ ويقال أنه حفر ممرا أرضي
  .3يربط بني القصبة  وقصر أقبور؛ فكان الغزاة يرون املؤونة جتلب إىل القصر وملا يغزون ال جيدون شيئا

القصيبة مربعة الشكل تقع وسط القصر تقريبا، ال زال سورها قائما رغم دم أجزائه العلوية 
وقد بنيت على صخرة يبلغ . وأبراجه األربعة اليت مل يبق منها إال القاعدة بطول أربعة أمتار تقريبا

والنصف  ارتفاعها حوايل مرت ونصف؛ كما أن دعامة السور بنيت باحلجارة بسمك بلغ حوايل املرت

                                                           

  .347 ص 10انظر امللحق رقم .  1
أحد أحفاد الويل الصاحل سيد احلاج حممد التامريت، مقابلة شفوية ببيته بقصر : بن عبد العزيز بودربالةاحلاج احممد بن حممد .  2

  .م12/10/2018بين تامر، يوم 
  .املقابلة السابقة :احلاج احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة.  3
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زيادة يف احلماية وأكمل الباقي منه بلبنات الطوب الين املشكل يدويا، يظهر على امتداد السور من 
  .املعدة للمراقبة وللرماية يف حالة اخلطر) الشباير(جهاته األربع صفني من الفتحات 

؛ نلج منه على شارع رئيسي وحيد ضيق 1باب القصيبة من جهة اجلنوب وهو ليس بالكبري
لتوي تتفرع منه أزقة ضيقة هي األخرى كما أن معظمها منته وتتخللها منازل الساكنة اليت غالبا ما وم

  .تكون لنفس العائلة
الذي مازال قائما  2بتجاوز مدخل القصيبة وعلى بعد حوايل مخسة أمتار جند املسجد

  . ومستعمال لتدريس الفتيات القرآن الكرمي ومبادئ الدين اإلسالمي
يقال أن أبا خيي القادم من منطقة أولف ): معروفة اليوم بقصبة بونعامة(با خيي قصبة أ*. 

يف عهد الويل سيدي احلاج عبداهللا هو الذي بناها، حيث أن الوافد على قصر بين تامر كان ذو جاه 
ومال فطلب من سيدي احلاج عبد اهللا مقرا يسكن فيه، فذهب معه خارج القصر واختار له مكانا 

بعكازه موقع القصبة، اليت بنيت مبساعدة األهايل ومت منح دار وزقاق لسيدي احلاج عبد اهللا وخطط 
  . 3عرفانا وتقديرا له مسيا بامسه

بنيت القصبة على صخرة يف مكان مرتفع حييط ا سور متني به أربعة أبراج للمراقبة ويسبقه 
  .نطرة تسمح باالتصال مع اخلارجخندق وهلا باب كبري يغلق ويفتح عند احلاجة باإلضافة إىل ق

يقع قصر بين تامر يف مكان حتيط به البساتني من الشرق واجلنوب واجلنوب : سالمة الهواء
 .الغريب مما يضمن النسيم العليل واهلواء الرطب للساكنة

املواد املستعملة يف عملية البناء مستخرجة من البيئة احمليطة بالقصر من طني ورمل وحجارة 
  .خنيل؛ وهذا ما وفر اجلو املناسب يف فصلي الصيف والشتاءوجذوع 
 :المياه الصالحة للشرب والسقي .2

ُبين قصر بين تامر يف موضع يتوفر على املياه الصاحلة للشرب ؛ اليت جلبت إليه عن طريق 
فقارة بوعيسى ؛ : م1950 /ه1370الفقاقري األربع التابعة للقصر وهي حسب إحصائيات سنة

  .إضافة إىل اآلبار املتواجدة داخل معظم البيوت. 4فقارة سيدي سامل ؛ فقارة تغجمت فقارة أقام ؛
                                                           

  .348 ص 11رقمامللحق انظر .  1
  .349 ص 12انظر امللحق رقم.  2
  .املقابلة السابقة :احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة احلاج.  3
، تقييدات خطية رمسية مكلف ا من طرف السلطات إحصائيات لفقاقري عرش تيمي): خوجة القايد(الوليد بن الوليد.  4

  .الفرنسية باملنطقة، خزانة بن الوليد، قصر باعبداهللا، بلدية ادرار، والية ادرار
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بين قصر بين تامر يف مكان مرتفع حتيط به الواحات من :الواحات المجاورة للقصر  .3
اجلهات اجلنوبية واجلنوبية الغربية والشرقية، واليت أصبحت  فضاء زراعيا للساكنة ميارسون فيه 

  .الفالحيةنشاطام 
  :التكوين المعماري لقصر بني تامر

   :المنشآت الدينية
يوجد يف قصر بين تامر مسجد عتيق وهو اليوم مسجد اجلمعة إال أنه أعيد بناؤه بالطريقة 

  ).فم القصر(احلديثة، يقع املسجد مباشرة بعد الولوج إىل القصر 
جبوار املسجد العتيق توجد دار القراءة اليت بناها أوالد ابا خي املعروفني اليوم بلقب بونعامة 
لقاضي القضاة سيدي عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل الذي استقدمته القبيلة املذكورة سابقا لقصر 

إثر غارة " بو عيسى زمام فقارة"بين تامر إلعادة كتابة وتوثيق ما ضاع من وثائق سكان القصر خاصة 
  .ليستوطن القصر ويصبح من ساكنتهم 1829/ ه1245بربرية سنة 

دار القراءة كانت عبارة عن كتاب يدرس فيه الصبيان القرآن الكرمي ومبادئ الدين اإلسالمي 
  .وما زالت إىل اليوم تؤدي مهمتها التعليمية الدينية. باإلضافة إىل مقر للقضاء والشورى

 القصيبة كما أشرنا سابقا والذي ال يزال على هيئته ما عدا بعض يوجد مسجد آخر يف
  .اإلصالحات الطفيفة

يتكون مسجد القصيبة املستطيل الشكل والصغري املساحة من مدخل يؤدي إىل سقيفة جزء  
منها ذي سقف وهو اجلزء الذي يلي الباب واجلزء اآلخر بدونه ؛ مث يستقبلك قوسني متماثلني على 

صان يؤديان إىل صحن املسجد الذي يتنصف على حسب الطول بصف من األقواس شكل حدوة ح
يتوسط اجلدار القبلي للمسجد فتحة منحنية متثل . املتماثلة القائمة على أعمدة أسطوانية الشكل

  .احملراب
 واملخازن متثلت يف املنازل :المنشآت المدنية

  .متكننا من إجياد أحد املالك أثناء املعاينة مل نتمكن من معاينة أحد املنازل نظرا لعدم :المنازل 
املصاري باللهجة احمللية مجع مفردها مصرية وهي املخزن ؛ إذ أنه خصص ): املصاري( المخازن

زقاق هلذا الغرض، كان معظم سكان القصر ميلكون فيه خمازنا نظرا ملتانة بنيانه وحصانته من عوامل 
  .1الدهر ومن أيدي املخربني
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               نظام السكن الفصل الثاني                                    )م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة
 

(- 88 -) 
 

 :متثلت يف :موميةالمرافق الع
الشارع املؤدي إىل مدخل القصر ضيق وطويل ورمبا كان ذلك نوعا من أنواع  :الشوارع 

احلماية، ومبجرد ولوجنا القصر وعلى بعد أمتار من املدخل جند الشارع الرئيسي وهو واسع ومنخفض 
قصيبة املبنية عن مستوى املنازل املبنية على صخور عمالقة على طرفيه وأيضا عن مستوى بناء ال

ساير (وسط القصر على صخرة عمالقة وهذا الشارع يلتف حوهلا حبيث يرجع بنا إىل مدخل القصر
  ).داير

تتفرع عن هذا الشارع الرئيسي أزقة فرعية ضيقة ومتعرجة ؛ منها الطويلة والشديدة االلتواء 
با ما يسكنها أسر من وتؤدي إىل عدة جتمعات سكنية ومنها القصرية املنتهية ذات سقف واليت غال

  :من بني األزقة املعروفة بالقصر نذكر. نفس العائلة
زقاق ابا أمحد وهو مرابط جلأ إىل بين تامر وسكن هذا الزقاق الذي أصبح يعرف بامسه نظرا   -

ملكانته بني السكان وعالقته اجلد طيبة مع صديقه ورفيقه الويل الصاحل سيدي احممد عزيزي الذي قال 
  ".ال أحد يفرق بيين بينه فمقامه من مقامي"أي " حىت حد ما يفرق بيين وبينو"عنه 

وهو الزقاق الذي كان به منزل العامل والقاضي اجلليل سيدي عبد الكرمي بن : قاق الظلمةز  -
عبد املالك البلبايل؛ ومسي كذلك نظرا لكونه كان شديد الظالم بسبب تسقيفه كليا دون ترك 

  .فتحات لإلضاءة، فيصعب على من ال يعرف القصر الولوج واخلروج منه
  ".بودربالة"اد سيد احلاج حممد التامريت امللقبني اليوم بلقب وقد سكنه أحف: زقاق املرابطني -
  .أشرنا إليه سابقا):  املخازن(زقاق املصاري -

  .حيتوي القصر على رحبات كانت تقام فيها االحتفاليات احمللية :الرحبات
  :المقابر واألضرحة

جهته الشمالية توجد املقربة خارج القصر على مقربة منه من  :1وأضرحتها  مقبرة بني تامر
  الغربية ويتواجد ا أضرحة ومقامات عددا من األولياء الصاحلني

متواجد يف الطرف اجلنويب " صاحب الكرامات"ضريح سيد احلاج حممد التامريت امللقب بـ  -
  .2الغريب من املقربة ؛ وهو أسطواين الشكل مدبب من األعلى

                                                           

  .350 ص 13رقمانظر امللحق .  1
  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة. 2



               نظام السكن الفصل الثاني                                    )م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة
 

(- 89 -) 
 

وهو حفيد سيد احلاج حممد التامريت " ينالقطب الربا"ضريح سيدي احممد عزيزي امللقب بـ  -
  .متواجد يف الطرف اجلنويب من املقربة وهو هرمي الشكل مدبب األعلى؛ حممي بإحاطة

  مقام سيدي حممد بوشنتوف بن سيدي احممد عزيزي -
يتواجد " القطب الشمسي"ضريح سيد احلاج عبد اهللا بن سيدي حممد بوشنتوف امللقب بـ  -

  .شرقي من املقربة، خمروطي الشكل ؛ حييط به إحاطةيف الطرف اجلنويب ال
قرب القاضي سيدي عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل يوجد مشال قرب جده ألمه سيد احلاج  -

  .عبداهللا بن سيدي حممد بوشنتوف وعليه إحاطة قصرية
ج ويقال أنه يف موضع ما أثناء عملية التخطيط سقط عكاز سيدي احلا  :مقبرة المجاهدين

عبد اهللا فتنبأ حبدوث غزو على القصبة من ذلك املوضع فكان ذلك فدافع السكان عن قصبتهم 
وسقط منهم بعض القتلى دفنوا على مقربة من القصبة ومسيت مقربم مبقربة ااهدين ومل يدفن فيها 

  .1سواهم وال زالت املقربة قائمة إىل اليوم
املستعملة يف القصور التواتية فهي مواد مستمدة من البيئة احمليطة وإذا ما أردنا معرفة مواد البناء 

  .بالساكنة ؛ فهي الطني والرمل ومشتقات النخلة من أخشاب اجلذع والليف والكرناف واجلريد
تستعمل الطني لصنع اللبنات حيث يتم خلطها مع الرمل وتكوين كومة من اخلليط مث إقامة 

داخلها مث عجنها باستعمال األرجل، ليتم بعد ذلك صنع اللبنات فتحة كبرية يف الوسط وصب املاء 
باستعمال قالب حديدي مستطيل الشكل يفرغ فيه كمية من الطني مث تسوى باستعمال ) الطوب(

األيدي وينزع القالب مشكًال لبنة ذات شكل مستطيل ترتك لتجف يف الشمس عدة أيام قبل 
توضع لبنتان بشكل (يف بناء اجلدران بكيفية معينة استخدامها يف عملية البناء، حيث تستعمل 

  ).عمودي وأخرى بشكل أفقي وهكذا إىل أن يكتمل اجلدار
يف عملية التسقيف ُتستعمل األخشاب املعدة من جذوع النخيل، حيث يتحدد عرض الغرفة 

الذي بطول األخشاب الذي ال يتجاوز غالباً املرتين ونصف، إضافة إىل األخشاب يستعمل الكرناف 
يرتب بني كل خشبتني بالرتتيب الواحدة تلو األخرى، ويف حالة وجود فراغات تسد باستعمال 

، وكما ميكن استعمال عصي اجلريد بني األخشاب بدل الكرناف مث ينشر فوقها )الفدام(األلياف 
  . 2، أو يستعمل الكرناف والعصي مع بعض)عجينة الطني(اجلريد األخضر وأخرياً وضع املِالط 
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ولكنه يكون خمتلفًا عن املالط املعد يف ) املالط (تصقل اجلدران مبعجون الرتاب مع الطني 
  .عملية  تلبيس السطح، حيث تكون نسبة الطني يف األول أقل منه يف الثاين 

تكون اجلدران عادة ملساء خالية من أي زخرفات ومن األلوان عدا اجلري الذي يعطي اللون 
  . وداً بفعل دخان الطبخاألبيض والذي يستحيل أس

يوجد على مستوى كل جدار داخلي حفرة مثلثة الشكل ومسدودة من اجلهة األخرى تستعمل 
  . لوضع مشكاة اإلنارة املعروفة حملياً باسم الَكانكي

اجلدران الداخلية واخلارجية تكون صماء ال توجد ا فتحات يف العادة ما عدا األبواب، وإن 
  .شكل مستطيل أو تكون يف أعلى اجلدار، وهي معدة لإلضاءة والتهويةوجدت فتكون ضيقة ذات 

  . 1اجلدران اخلارجية تصقل باملالط أيضاً لكن تـَُزيْن بتهشريات متوازية باستعمال أصابع اليد
ما يالحظ على عمارة القصور التواتية هو تراص البنيان وتضامه كالكتلة الواحدة مع اعتماد 

مساكن القصر حفاظًا على حرمة املنازل، فال يـَْعُل سطح منزل على آخر نفس مستوى العلو لكل 
  .وال جدران على غريه وال تطل نوافذ بيت على بيت أو سطح آخر
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  :خاتمة الفصل
أن جلأ األفراد واجلماعات إىل منطقة تيمي فكروا يف تعمري هذه األرض واالستقرار ا  بعد 

والقصبات اليت تعترب النسيج العمراين املميز للمناطق الصحراوية خاصة منطقة فسعوا إىل بناء القصور 
  .توات

القصر عبارة عن مباين متالصقة توصل إليها شوارع ضيقة ومتعرجة بعضها مفتوح يربط بني 
عدة أزقة وبعضها مغلوق منته، وهذا ما يوفر األمن واألمان ويعرقل تسلل الغرباء، كما يؤمن الرطوبة 

  .يف فصل الصيف والدفء يف الشتاء والظل
القصبة هي حصن حييط به سور شديد االرتفاع أقيمت يف أركانه أبراج للمراقبة واحلراسة يف 

للقصبة مدخل واحد يفتح فجرا ويغلق ". أحفري"أوقات اخلطر، حييط بالسور خندق عميق يسمى 
يربط بني منازل " ساير داير" ليال، وال ختل قصبة من مسجد وكتاب وبئر للشرب وطريق واحد يسمى

  .القصبة ومرافقها
بنيت القصور والقصبات مبواد تتناسب والظروف املناخية الصحراوية ومستمدة من احمليط 

  .الطني، الرمل، اخلشب، احلجارة، اجلص، احلديد: القريب من الساكنة متثلت يف
السور، أبراج املراقبة،  اخلندق، القنطرة،: أما مكونات القصور والقصبات فتتمثل أساسا يف

املدخل الرئيس، الشوارع الرئيسة واألزقة، املسجد، مصلى العيد، املساكن، اآلبار، األسواق، 
  .الساحات، املقابر واألضرحة، دار الضيافة

يف  ، بين على هضبة مرتفعةيعترب قصر أدغاغ أكرب قصور عرش تيمي مساحة وكثافة سكانية
  .واالخضرارمكان مناسب يتوفر على املاء 

القصبة السفالنية، القصبة القدمية، القصبة اجلديدة، (يتكون قصر أدغاغ من عدة قصبات 
  ...).زقاق الشهود، زقاق مكناس، زقاق اخلف، زقاق الظلمة(وأزقة مبثابة قصبات ...) قصبة القايد

ر حيتوي قصر أدغاغ على منازل، مسجد، خمازن، مسالك وممرات، مراحيض عامة، رحبات، دا
  .للزاوية، أسواق، مقابر وأضرحة

أما قصبة ملوكة فقد بنيت يف مكان مرتفع يسمح باملراقبة، كما حتيط ا الواحات من اجلهتني 
  .الغربية واجلنوبية واليت يتم سقيها عن طريق فقاريت العريب واجلابية

أما عن التكوين املعماري لقصبة ملوكة فهي حتتوي على منشآت دينية ومدنية متثلت يف 
مسجد مخس إخوة وكتاب تابع له، منازل صممت وفق هندسة معمارية صحراوية تتالءم والطابع 
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الصحراوي، دار الشيخ اليت وجدت ا خزانة خمطوطات البلباليني، شوارع وأزقة، مقربة ا ضريح 
  .بلباليني اخلمسة وضريح الشيخ سيدي عبد العزيز بن سيد احلاج البلبايلاإلخوة ال

  .القصر، القصبة والقصيبة: قصر بين تامر يتكون من ثالث بنايات هي
القصر هو األساسي وقد كان حييط به خندق عميق يليه سوران تفصل بينهما مسافة ممر، 

  .أربعة أبراج هرمية الشكلوقنطرة تربط بني اخلارج والقصبة، يضم السور اخلارجي 
القصيبة بنيت داخل القصر من طرف الشيخ موسى األقبوري، بعد أن تفاوض مع السكان 
على أن يدرس أبناءهم مقابل السماح له ولقبيلته باالحتماء داخل قصرهم من الغزو الذي كانوا 

  .، فكان له ذلك)أقبور(يتعرضون له يف قصرهم األساسي 
الواقعة خارج القصر بناها وافد ذو جاه ومال قادم من منطقة ) ونعامةقصبة ب(قصبة أبا خيي 

  .أولف مبوافقة سيدي احلاج عبد اهللا الذي منح دارا وزقاقا داخل القصبة عرفانا وتقديرا له
أما عن أهم منشآت القصر فنجد املسجد العتيق وجبواره دار القراءة اليت بناها أوالد أبا خيي 

  .عبد املالك البلبايل بعد استقدامه للقصرلسيدي عبد الكرمي بن 
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مساكن يلجأ إليها للراحة واألمان، شرع يف بناء  القصور والقصباتالفرد التيماوي بعد أن اختذ 
حياة اجتماعية تربطه مع اآلخرين وفق تقاليد وأعراف سادت يف املنطقة واليت رمبا جاء ا من مسقط 
رأسه وتفاعلت مع ما وجد يف مستقره اجلديد فكانت ضوابط سار عليها كال من الفرد واتمع بداية 

  .نه من توابع ولواحق عاجلة أو آجلة ظرفية أو مكانيةمن بناء األسرة إىل ما ينجم ع
  الحياة األسرية: ألولا المبحث

إن الفرد واتمع يف خمتلف األماكن وعديد الظروف يتفاعل مع عناصر خمتلفة كالتنشئة 
؛ مما جيعل أحدمها أو كالمها  االجتماعية واملستوى الثقايف واألحوال االقتصادية والظروف السياسية

وخيطو على  ؛ وقد يتخذها دستورا يسري على جهوأعراف وتقاليد متيزه عن اآلخر عادات ينشئ
اليت مست خمتلف مناحي احلياة بفعل التطور التكنولوجي الذي غري األفكار إال أن التغريات . خطاه

طفيفة أو   عراف والتقاليد فأكسبها تعديالتعلى هذه العادات واأل تواألفعال وحىت املعتقدات أثر 
  :وهذا ما سنوضحه من خالل ما يلي. كبرية بل حىت القضاء على بعضها ائيا

  بناء األسرة: أوال
واحلفاظ  اليت هلا صلة مباشرة بتمتني روابط اتمعمن أهم الصالت االجتماعية  يعد النكاح

 مهدما هلذه الطالق الذي يعترب على سريورة احلياة وتكاثر النسل البشري بطرق شرعية؛ على عكس
  .وبطرق شرعية أيضا العالقة ومفككا لروابطها

على هذه املعمورة ونظرا ا الشعوب واألمم منذ التواجد األول للخلق اليت عرفتهالزواج  ن ظاهرةإ
فة ومتنوعة من كانت والزالت متر مبمارسة طقوس خمتل  البالغة يف بناء األسرة ومن مث اتمع ألمهيتها

وفق أطر ومبادئ لدى مجيع اتمعات البدائية واملتحضرة  متارس هذه الطقوس واملآل،حيث املنشأ 
حددا الذهنيات الشعبية األوىل لتتوارثها األجيال الالحقة ضمن أسس متعارف عليها عرفت 

  .بالعادات واألعراف والتقاليد
 احلياة ا لسهولةبالبساطة نظر  مبنطقة الصحراء وخاصة إقليم توات لقد متيزت طقوس الزواج

  .ه أيادي احلرفيني احمللينيتصنعو ه األرض تنتجالتواتية وارتباطها الوثيق مبا أ
؛ كما أا واليت تعترب مرحلة متهيدية تسبق مرحلة الزواج وحتضر هلا1الِخْطَبةُ ج أوىل طقوس الزوا 

  .أول خطوة يقوم ا املقبل على الزواج إلمتام نصف دينه

                                                           

أمحد بن حممد بن علي الفيومي : أنظر". َخَطَب املرأة إىل القوم إذا طلب أن يتزوج منهم" لغة من الفعل َخَطَب فيقال الِخْطَبةُ .  1
  .66، املكتبة العلمية، بريوت، صاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: املقري
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دورا مهما يف عملية  1"ْعزِيـزْ اَ أَما "  اليت عرفت حمليا بكنية خلاطبةأدت االتاسع عشر ففي القرن 
بل كانت تقوم بتدبري مواعيد للخاطب أو أهله لرؤية عروس الختيار اليلجأ إليها  فكاناخلطوبة، 

 اجلراد كان يرتصد للفتيات يف مواسم معينة كموسم اجتياحكما  . العروس من غري علم هاته األخرية
البنهما من  اختيار عروسللجدين أو الوالدين دورا يف كان   وقد. واألعياد )الوعدات(وأيام الزيارات

  .2بني فتيات العائلة وما على االبن سوى اإلذعان واملوافقة
اإلقطاعية، فال حتيد إحداهن خاصة لدى العائالت  ولقد شاع يف الفرتة املذكورة زواج األقارب

يف قضية كما كان التكافؤ الطبقي ظاهرة  مميزة   .خارجها وال ينتقل إرث العائلة عن خدمة األرض
يلتجأ  القصر فتياتبني الزواج يف تلك الفرتة، حىت أنه إن مل توجد فتاة مناسبة من نفس الطبقة من 

  .حبثا عن  الطلب إىل القصور األخرى
وقد  .األقل من كل جانب تتم عملية اخلطوبة بإعداد وليمة حيضرها شخصني أو ثالثة على

ـ من سعف النخيل ـ مزينة ومزركشة بالزخارف واأللوان فيها معهم قفة وناخلاطب حيملأن جرت العادة 
 ،)حذاء( 3رحيية، )احلايك(رداء  ،قطعة قماش ،مكيلو حل  أن تكون ال تعدوواليت هدايا للمخطوبة؛ 

املخطوبة يف األعياد واملناسبات ليشاع خرب ؛ تتزين به  خاص ذه املناسبة عقدو خامت فضة أو اثنني 
  .4خطبتها؛ فال يتقدم آخر هلذا الغرض

جرى العرف أثناء فرتة اخلطوبة مهما طالت مدا أن يهادي اخلاطب خطيبته يف املناسبات 
  .6)ليزار(خلياطة رداءقطعة قماش اهلدية عادة ما تكون و خاصة عيدي الفطر واألضحى؛  5الدينية

                                                           

كما أا . ُتَكىن  ذا االسم كل امرأة فضولية هلا عالقة وطيدة بكل بيوت القصر وعلى معرفة كبرية بأهل كل بيت: أَما ْعزِيزْ .  1
مع . تتدخل يف كل األمور خاصة أمور اخلري بدعوة أو بدوا كاخلطبة و إصالح ذات البني. تتصف بالدهاء واحلنكة واحلكمة

  .قول أو فعل، وعادة ما تكون هذه املرأة متقدمة يف السنقبول كل ما يصدر عنها من 
  .96املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
الرحيية هي خف من اجللد الفياليل األمحر ذات نعل لني جدا حبيث يصعد اجلزء األمامي واخللفي بشكل لسانني، تنتعل يف .  3

البيوت من طرف الرجال والنساء خاصة املسنني، أما يف الشارع فتلبس مع الصباط الذي يغطيها جزئيا، وهي متنوعة ولكن أغلبها 
، ترمجة أمحد 3، عدداألحذية التقليدية اجلزائرية: وهيبة بغلي: أنظر: للمزيد. 358ص 17رقمامللحق أنظر . من املخمل املطرز

  .27، صCNRPAH Alger ،2008ملني، 
  .98املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  4
   .تسمى باللهجة احمللية الْفَضايَْل مفردها ْفضيلة.  5
جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية يف املغرب اإلسالمي من خالل نوازل وفتاوى املعيار : ورد يف كتاب.  6

املعرب للونشريسي حتقيق كمال السيد أبو مصطفى، أن اخلاطب يف املغرب اإلسالمي كان يهادي خطيبته يف األعياد واملناسبات 
جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية : كمال السيد أبو مصطفى: للمزيد ينظر. اء وصابون وفاكهةهدية ال تعُد أن تكون حن
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صر يقوم اخلاطب بإعداد منزل الزوجية حسب تطول مدا أو تقطوبة اليت رمبا أثناء فرتة اخل
وإن كانت يف  همكنا سهن مبؤ نفرد أبناإذ حترص العائالت على أن ي ،من بناء وجتهيز تواتعادة أهل 

   .الغالب قريبة من مساكنهن
 حريصاتاألمهات  كانت؛ حيث  منذ والداعرسها هاز ا الفتاة فيبدأ أهلها يف إعداد جأم

؛ وكلما سنحت الفرصة و الغالب، إذ كانت النقود غري متوفرة يف فقطعلى اقتناء ما كان ضروريا 
حريف قابل للمقايضة أو على القيام بعمل ج غذائي أو و متكنت اجلدة أو األم من احلصول على منت

  . 1عدد من القطع النقدية اقتنت شيئا من األثاث وادخرته
خشيب  عبارة عن تابوت فاألثاث أما األثاث وبعض احللي، بعض يتمثل يف  نهاز كاهذا اجل

ـي ڤعداد السفوف وآدكبري احلجم إل خشيب مهراس ،مالبسخزانة لل والذي سيكون مبثابة كبري
)Adgui( مع املدق )هو عبارة عن حجرة مسيكة شكلها نصف ـي ڤآد؛  )ـي باللهجة احملليةڤولد آد

واحلجرة اليت هي بنفس مواصفات . ستعمل لتدقيق الزعفران ومواد الزينة، تمقعرة يف الوسط كروي
ـي تستعمل يف املطبخ ڤ؛ حجرة متوسطة احلجم أكرب بقليل من آدذات حجمني خمتلفنيـي إال أا ڤآد

لتدقيق التوابل، وحجرة أكرب منها حجما تستعمل لتدقيق نواة التمر الستخدامه علفا للحيوانات، 
قه، كما تستخدم خارج القعر أثناء د تمنع تطاير النوىتوضع على حافة احلجرة لاليت 2ترافقها مللمة

تسمى بنت احلجرة باللهجة ( املدقة هذين النوعنيحب ايصخارج احلجرة، و  لدفع مبشور النوى
، تكون ذات شكل كروي أو أسطواين؛ أما حجمها فيكون بقدر ما يستطيع الكف اإلمساك )احمللية

  .ا
فهي  ،بعض األواين الطينية إن كان الويل قادرا على اقتنائهاالعروس جهاز كما يكون ضمن 

ألن الكنة ستجد ما حتتاجه من أواين يف بيت محيها اللذان ستعمل على  ،اجلهازليست بالضرورية يف 
منذ الصباح الباكر ) ار الكبريةالد(تتجه إىل بيت العائلة حيث س، خدمتهما ما داما على قيد احلياة

                                                                                                                                                                                     

: ، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندريةوالدينية والعلمية يف املغرب اإلسالمي من خالل نوازل وفتاوى املعيار املعرب للونشريسي
  .13م، ص1966

  .99، صاملرجع السابق: حليمة سليماين.  1
مللمة هي أداة دائرية الشكل تصنع من ألياف النخيل وتغلف بقطعة قماش، تستعمل حلصر التمر أو النوى ليبقى على احلجر .  2

 ص 18امللحق رقمانظر : للمزيد. 17، صجملة العراجني الثقافيةمللمة، : امحد محودة: للمزيد انظر. عندما تقوم النساء بدقه
359.  
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 ديRagguada ((1 )ـادةڤالر تسمى أيضا (الوزيرة مع العلم أن  .ال تعود إىل منزهلا إال ليالو 
 اَلْمَناَصبْ قدر الطني و يف  تتمثلـ حسب مقدورها ـ بعض األواين لعروس اليت عينت خلدمتها ا
)Mnassabe(  والتدارة)TTadara.(  

 يهدي فقد جرت العادة أن متنوعة املواد األولية ما بني فضة ومرجان وعقيق،أما احللي فهي 
الثالث من إحداها من العقيق امللون والثاين من العقيق األسود و  ؛ثالثة عقود الوالد ابنته العروس

باإلضافة إىل اخللخال وحلي أخرى يزين ا  )مقدمة الرأسلتزيني حلية (كما يعطيها السبتة . املرجان
تنتمي لعائلة على هاته احللي، بل فقط من كانت  عروس تتحصلالشعر، مع العلم أنه ليست كل 

يسمى مزركش بألوان خمتلفة مزين و صغري خشيب تابوت توضع هاته احللي يف  .يسورة احلالمغنية أو 
  .مسواكفحم ومبخرة وعطر و زينة من خبور و أغراض ال كما يوضع فيهاجلويلق،  

 بالنسبة للفراش فلم يكن من بني اهتمامات سكان توات إذ كان اجللوس والنوم على الرتاب،
أما  .وما كان على العروس أن حتضر معها سوى وسادة  لشخصني فالفراش كان للضيف فقط؛

     .العروس امليسورة احلال فكانت تضيف إىل هذا اجلهاز مالبس ُكال حسب طاقتها
وبعد االنتهاء من حتضري اجلهاز وبيت الزوجية يتم االتفاق على موعد الزفاف الذي يكون 

  .برضى الطرفني
   :الزواج 

يتم إرسال الصداق  ،بعد إعداد اجلهاز من كال الطرفني واالتفاق على موعد إقامة العرس
العروس، وقد كان مقدار الصداق حمدد ومعروف لدى اجلميع ال  منزلإىل ) الَعْطرِيةسمى حمليا بي(

  .يزاد عليه وال ينقص منه ألي سبب من األسباب
، )ةـفَ ْڤـالش تسمى حمليا (طينية أن يوضع الصداق يف آنية  تيميوقد جرت العادة عند سكان 

وما ع واإلشهاد، العريس ومعارفهم لإلطالأهل على أقارب لتطوف به  عبيدمرأة من طبقة الويعطى ال
يسمى باللهجة ( يكفيها لقوت يومها من الطعام يتصدق على هذه املرأة بشيء على الناظر إال أن

وإن صادف طواف هذه  ،)إن كان نوعا من التمر ْڤإن كان نوعا من الزرع، أو َلْعُتو احمللية َلْعَشا
عنها دفعا  أتوصد األبواب أو خيتبيقدم هلا عند أهل البيت املقصود املرأة بالصداق عدم توفر ما 

  .2للحرج
                                                           

إمرأة من طبقة العبيد تستأجرها أم العروس لتهتم بابنتها وترعاها وتشرح هلا الكثري من األمور املتعلقة بالزواج هي : ـادةڤالر.  1
 .حسب عادة أهل القصر 7أيام أو  9وخدمة الزوج، حيث أا تذهب معها إىل بيت زوجها وتبقى معها مدة 

2
  .102، 101، املرجع السابق، ص، ص: حليمة سليماين.  
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لتتمكن العروس من شراء ما إىل منزل العروس قبيل العرس الصداق  جرى العرف أن يرسل
من قصور إقليم توات فقد كان يتم عرب  اوكغريه تيمير و أما حفل العرس يف قص  .يلزمها للزفاف

، تتخللها )يوم الدخلة ،القران عقديوم  ،يوم الطحني( يف الغالب أيامثالثة موزعة على  مراحل
  .يف بعض األحيانالغرابة بظاهر التكافل االجتماعي وتكتنف مب تتزينعادات وتقاليد متميزة بطقوس 

دق  ،طحن البهارات ،لزرع وفتل الكسكساليوم األول يوم الطحني يتم فيه طحن ا
فوف(التمر   .كال العروسني كال على حدة  ، وهذه األمور الثالثة يقوم ا أهل)إعداد السّْ

القمح  جمموعة تقوم بتنقية ،منزل العرس وتتوزعن على جمموعات يفالنسوة  تمعجتيف هذا اليوم 
، وجمموعة تقوم بإعداد يف انتظار فتله كسكسا مساء طحنه باستعمال الرحى اليدويةمن الشوائب و 

، مث ينقى من  باستعماليكسر التمر اجلاف : وذلك حسب الطريقة التالية السفوف حجرة الدقّْ
ويف   ،، بعدها يدق يف املهراس اخلشيب على عدة مراحل)، األقماعةالعفن األجزاء(النوى وبقية الشوائب

، ويعاد ما زاد حجمه عن 1ڤصار حبجم حبة عدس كبرية باستعمال الطّْبَـ  منه ما ينسفكل مرحلة 
وعادة ما تقوم اته األعمال ، )سفوفا(ًا التمر مهشمذلك إىل املهراس لتكرر العملية حىت يصري كل 

  . 2نساء حرثانيات حتت إشراف وتوجيه نساء َجيَدات
اليت تستعمل  هو اسم نوع خاص من أنواع البهاراتالذي َلْعطُور  جمموعة أخرى تقوم بإعداد

لبهارات األخرى ؛ يطلق على هاته األخرية نظرا إلعداد كمية كثرية منه مقارنة مع ااألكل لتتبيل
  .الفلفل األسودو ) الَعْكرِي( الفلفل احللو ،املتمثلة يف الفلفل احلار

، تستخدم فيه سبعة أعشاب، كل عشبة هيستعمل لتتبيل الكسكس ومرق) النوع اخلاص(َلْعطُور 
متر جوز الطيب  ،Myrtus Communisورق الرحيان : وقد متثلت يف ،قدار معنيمب

Myristica fragrans،  القرفةCinnamomum Zeylanicum،  القرنفل
Eugenia caryophyllus،  بيضاألالعود (الزجنبيل (Zingiber officinalisl،  الكركم

. Xylopia aethiopica) ـَرميڤ(الفلفل الكاذب  ،Curcuma logal) صفرالعود األ(
انية تطحن بعد حتميص البعض منها املواد الثم). املستكة باللهجة احمللية(باإلضافة إىل مادة املسطكى 

   .3ليتحصل يف األخري على مسحوق زكي الرائحة

                                                           

  .تكون مفلطحة وحافتها قليلة االرتفاع) السعف وعود العرجون ( آنية مصنوعة من مشتقات النخلة .  1
  . اَالْجَواد: َجيْد، مجعه املذكر: َجيَدة ، مذكره: ومفرده. اجلَيَدات لفظ يكىن به نساء طبقة البيض.  2
3
  .وما بعدها 102املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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الفلفل احلار يدق يف املهراس اخلشيب بعد تنقيته من البذور واألقماع، والفلفل األسود يطحن يف 
  .الرحى، أما العكري فيشرتى مسحوقا

تقوم ) ْلَعْكري ،األسودالفلفل  ،الفلفل احلار ،َلْعطُور(بعد االنتهاء من إعداد هذه البهارات 
تعشريها حسب (إخراج عشرهابإحدى النسوة ـ عادة ما تكون األكرب سنا من بني احلاضرات ـ  

تكيل كل نوع منها على حدة بنفس الكيل فتضع تسعة : بالكيفية اآلتية ذلك ويتم ) اللهجة احمللية
كرة مع نفس النوع إىل أن تنه الكمية أجزاء على جهة واجلزء العاشر على جهة أخرى، وتعيد نفس ال

املتوفرة، بعدها ترتك ما نتج عن مجع األجزاء التسعة لصاحبة العرس، وما نتج عن مجع األجزاء العشرة 
  . تقسمه على احلاضرات بالتساوي

استدعاء العروس وإعطائها حبة مترة جوز  تواتر و أثناء إعداد لعطور جرت عادة سكان قص
ليستعمل  ،أن تكسرها بأضراسها أمام ناظر احلاضرات ى، عل)Myristica fragrans(الطيب 

  .1جزء منها مع مقادير لعطور واجلزء اآلخر يطحن مع مقادير خلََْواضْ 
نوع (أما الطقوس الغري مشرتكة واخلاصة بعرس الفتاة فتتمثل يف فتل اجللجالن وإعداد البخور

 حيث تقوم جمموعة من النسوة بفتل اجللجالنفوحيدث هذا يف اليوم األول،  وملحقاته،) من العطر
وحيتفظ . حيمص وتنزع قشرته مث يعجن باستعمال عسل التمر ليشكل منه كريات صغرية حبجم اللقمة

  .)التدارة(من السعفبه يف آنية 
: هيليت اثمانية الأما النساء املتقدمات يف السن فمهمتهن حتضري وجتهيز مواد البخور 

 ،)Aquilaria Spp(العود ،)Benzoin(اجلاوي ،)Muscchus moshi ferus(املسك
 Syzygium aromaticum(القرنفل ،)Corrigiol aLittoralis(ةالسرغين ،ماء الغالية

L(، الورد)Rosa sp   ( والزعفران)Crucus Sativus( تدق كل مادة على حدة وبقدر ،
مث يطحن البعض منها باستعمال الرحى اليدوية و يهشم البعض  ،تنقى من الشوائببعد أن معلوم 

  .2اآلخر، مث ختلط مجيع املواد ليحتفظ بالطحني إىل يوم الغد
  .املْعُجونَة ، احلَنة الَعِفَنة،اخلََْواضْ  :هيثالث ملحقات البخور  

وبكميات اخلواض هو طحني فواح ومعاجل للعديد من األمراض يستعمل يف إعداده ستة مواد 
 ،السنبلية ،ماء الغالية ،)Rosa sp(رد ؛ الو )Myrtus) Communis Lالرحيان: معلومة هي

                                                           

  .طرق هلذا املكون الحقاسيتم الت.  1
  .وما بعدها 103املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
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نصف مترة جوزة الطيب اليت كسرا العروس بأضراسها سابقا،  ،)Crocus Sativus(الزعفران
دقات، ـادة بدق هذه املواد يف املهراس وأثناء قيامها بذلك تأيت العروس لتقوم بالدق ثالث ڤتقوم الر

بعد ذلك يطحن اخلليط يف الرحى، ومن طقوس الطحن الغريبة أن تقوم أم العروس بربط إحدى 
يف فمها حمبس  كما يوضع  ،إىل الرحى ذه الوضعيةـادة إىل فخذها وهي واقفة مث جتلس ڤساقي الر

وتظل طيلة مدة الطحن تصدر صوتا مثل صوت البعري، وتساعدها يف عملية ) نوع من اخلوامت(
وبعد االنتهاء تأيت أم العروس لتفك رباطها وتنزع احملبس من فمها وتعطيها . الطحن امرأة من ِقَبِلها
الطحني بكليت يديها ليحتفظ ذه أخذ ثالث حفنات من مث تأيت العروس لت. مبلغا من املال أجرة هلا

ها من الطحني يبعدها تذهب لتنفض ما علق بيد. الكمية على جنب تأخذه معها إىل بيت الزوجية
بعد مجع الطحني يف وعاء تقوم إحدى النسوة بأخذ . على من كان معها من الفتيات على نية التربك

) وهي  فراش الرحى يستعمل أسفل منها ليجتمع فيه الطحنيحسب اللهجة احمللية ـْعـَة ڤالر ( 1الثـَفالْ 
ها تك أيضا ويقال أن من أصابوتنفضها على رؤوس الفتيات احلاضرات مع العروس على نية الترب 

  .العرس  مباشرةانتهاء هذا الطحني العالق بالثفال بعد نفضها خطبت بعد ذرات 
حتضر يتم فتل البخور وعقد القران، حيث  يلي يوم الطحني وهو اليوم الذي  يف اليوم الثاين

 السن ومهمتهن على جمموعتني جمموعة النسوة املتقدمات يف نالنسوة إىل منزل أهل العروس، تتوزع
فتل البخور الذي قد أعدت لوازمه يوم أمس، وجمموعة أخرى تعد الغذاء للبنات املعزومات من طرف 

  .العروس
مير فتل البخور بطقوس تتمييز ببعض الغرابة، حيث تقوم النسوة باستعمال الطحني اخلاص 

ة إىل قسم العجينتن كبري، لالذي أعد يوم الطحني وعجنه باملاء الفاتر ونوعا خاصا من العطر يف صح
تبدأ النسوة بصنع كريات، حيث تصنع أوال كرية واحدة  بعد ذلك  جزأين كل جزء يوضع يف صحن،

) تدعى أخوات الشيخة(كبرية حبجم قبضة اليد تسمى الشيَخة ومخس كريات أصغر منها بقليل 
، مث يغرز يف ترك مسافة بينهن مع ، الشيخة يف الوسط وأخواا حيطن اڤوتوضع الكريات يف الطّْبَـ

وباقي العجني جيمع يف كريات يكون حجمها أصغر من . الشيخة سبعة أعواد من القرنفل الذكر
حجم أخوات الشيخة، مث توزع الكريات على طبقني وترتك حتت أشعة الشمس لتجف، والغريب يف 

  .2يرتك فيها ليجف جيب أن يكون عددها فرديا اليتاألمر أن األواين اليت يعجن فيها البخور و 

                                                           

  .465، ص10املرجع السابق، الد : انظر ابن منظور: للمزيد. الثفال هي اجللدة توضع حول الرحى متسك الدقيق.  1
2
  .وما بعدها 104املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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تتعطر منه العروس يف ليلة حيتفظ برائحته الزكية لعدة أعوام، ومن العادة أن البخور املعد 
ويوزع منه على األقارب واجلريان، كما ختصص  ،يف منزهلا امنه لتتعطر حصة كبرية الدخلة، وتأخذ 

مع . كلف بإحضار العروس من بيت أهلها ليلة  الدخلةاليت ت) الَعامة( حصة منه ألخت العريس
العلم أن هذا البخور هو العطر التوايت الذي كان منتشر االستخدام قبل سبعينيات القرن املاضي، وال 

  .1زال اإلقبال عليه متواصال حىت بعد توفر العطر الصناعي
ضع يف املبخرة، لتقوم أما عن كيفية استخدام البخور فيحرق على الفحم املشتعل بعد أن يو 

بعدها املرأة بإمساك املبخرة لتدخلها حتت فستاا ليتصاعد الدخان ذو الرائحة الطيبة ويغمر 
جسدها، كما تعرض شعرها هلذا الدخان وكلما الحظت أن الرائحة قلت ترش فتات البخور على 

  .الفحم املشتعل
حيث تسحق . الورد ،جوزة الطيب ،السمبلية ،القرنفل ،احلنة: احلنة العفنة يستعمل يف إعدادها

الذي يكون ذي رائحة فواحة  املكونات وتغربل مث توضع يف صحن لتعجن مباء غسيل صحون البخور
فبدل االستغناء عنه يعاد تدويره يف عجن احلنة العفنة، وبعد احلصول على عجينة متماسكة تقسم 

أن ترتك يف الشمس لتجف مدة ثالثة أيام؛  قبلتوضع يف طبق وتثقب بشوكة و إىل كريات مث تبسط 
ملدة ثالثة أيام بعدها ) ال ترتك خارجا(حيث ترتك يف الشمس صباحا ووقت املغرب توضع يف الظل

  .2)التدارة(حتفظ يف آنية من السعف
. الغالية ، الزعفران، مترة الطيب ،السمبلية ،القرنفل ،الورد: ُجونَة فيستعمل يف إعدادهاعْ أما امل

تسحق املكونات اخلمس األوىل جيدا مث تغربل بقطعة قماش، بعدها يؤخذ قليال من الغالية ذات 
وختلط يف املسحوق السابق ليصب عليه زيت خاص فواح الرائحة الفواحة بطرف األصبع السبابة 

  .3يف آنيات من زجاجحيتفظ به يسمى املعطرشة ويعجن اخلليط مث 
يوم فتل البخور جيب أن ترسل والدة العروس إىل منزل أهل العريس ثالث ومن العادة أيضا أنه 

حيث جيهز ، 4مل ـصعة الس ڤمن الكسكس، ويكون ذلك وقت الغذاء ويسمى هذا الطقس بـ جفنات

                                                           

  .105السابق، صاملرجع : حليمة سليماين.  1
:  يومبلدية أوالد امحد تيمي، والية ادرار، مقابلة معها ببيتها بقصر بين تامر من سيدات قصر بين تامر : احلاجة حليمة بريشي.  2

  .م15/09/2018
يوم بلدية ادرار، والية ادرار، قصر أدغا بيتها بمقابلة معها بمن سيدات قصر أدغا، : السيدة عائشة بن هاشم.  3
  .م14/09/2018

  .مسيت كذلك نسبة إىل وضعها على السلم املؤدي إىل سطح املنزل واملتواجد عند مدخل الدار.  4
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 جفنات؛ اثنتان كبريتان وواحدة أصغر منهما حجما، متأل الـجفناتإلمتام هذا الطقس ثالث 
بالكسكس مث ميرق ليوضع فوقه اللحم و عشر حبات بيض مطبوخة وتغطى بغطاء خاص يدعى 

، النساء أهازيجبزغاريد و  متبوعنيأهل العريس  بيتإىل  من خدم املنزل ليأخذها ثالث رجال 1َلْمَكبّْ 
 يف عادة ما يكونالذي  ات على الدرجات الدنيا من سلم البيت وجفنوعندما يصل املوكب توضع الـ

ة الصغرية احلجم وترتك الكبريتان ليأخذمها الوالد إىل ـجفن، لتأيت والدة العريس فتأخذ المدخل املنزل
  .الضيوف املتواجدين معه برفقة العريس لتكونا وجبة غذاء هلم

َعْرَضْة (ويف ذلك اليوم تعزم العروس البنات العازبات على مأدبة غذاء؛ تسمى هذه العزومة بـ 
َنات ا أحيانا وترديدا رقصفتتمايل احلاضرات  الغناء يصدح بضرب الطبول و عد الغذاء تبو ). البـْ

يتفرقن وال يبَق مع حيث ويستمتعن بذلك رفقة العروس إىل غاية بعد العصر  للمرجوعة أحيانا أخرى،
ا واللحم اللذان استعمال يف إعداد عزومة البنات مقدم سلف 2مع العلم أن الزرع. العروس إال قريباا

  .من أهل العريس
يتم عقد القران يف منزل أهل العروس، حيث تقام مأدبة عشاء باملناسبة حيضرها اليوم هذا ليلة 

) ـُْبوْل باللهجة احملليةڤيسمى لَـ(بعقد القران له املخول ) يلقب بالشاَهْد باللهجة احمللية(إمام املسجد 
  .3ين من طرف أهل العروسنيرفقة املدعو 

أن يقوم الرجال املدعوين من طرف أهل على غرار قصور توات  تيمير و سكان قصجرت عادة 
معهم، حيث يوضع يف قفة أعدت ) الشْرط(العريس حلضور عقد القران بأخذ جهاز العروس 

تكون مزركشة ومزينة باللونني األخضر واألمحر، تشرتى هذه القفة من قصر  هلذا الغرضخصيصا 
) من طبقة احلراثني(من بعض مشتقات النخلة، مث يرتدي خادم األسرة  زاوية كنتة أين يتم صنعها

نوعا خاصا من اللباس يدعى أْفَساْس وحيمل القفة على كتفيه وينطلق رفقة خادم آخر جير اخلروف 
إىل منزل  وعندما يصل املوكب. س حلضور عقد القرانويتبعهم الرجال املدعوين من طرف أهل العري

هاز فوق مهراس العود حضر سابقا هلذا الغرض وال يلمسه أو يطلع عليه أحد، أهل العروس يوضع اجل
 مام ويشهد على حمتوياتهبعد أن يتناول احلاضرون وجبة العشاء يؤخذ اجلهاز إىل مكان العقد لرياه اإلو 

                                                           

يكون . َلْمَكبّْ هو غطاء تغطى به صحون الطعام يف األعياد واألعراس والزيارات و عند استقبال الضيوف يف األيام العادية.  1
املعد إلطعام عشرة أشخاص، يصنع من مشتقات النخلة، وهو على نوعني  ذي شكل خمروطي عريض من األسفل حبجم الصحن

  .ما تستعمل فيه مشتقات النخلة فقط وما يضاف إليها مادة الصوف بألوان خمتلفة
  . كغ تقريبا  3ـن يقدر بـ ڤـان بكيل أهل توات وآزڤأز 3كمية الزرع معلومة وتقدر ب .  2
3
  .106املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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وسط الزغاريد  عليهشاهدان بعدها يعقد القران، لريجع اجلهاز إىل منزل أهل العروس لإلطالع 
  .الشعبية زيجواألها

الشرط عبارة عن اللباس واحللي، فاللباس يتمثل يف رداءين أبيضني من نوع خاص من القماش 
هو عبارة عن قطعة غطاء للرأس و  ،)تلتحف به املرأة عند اخلروج(، فستان أبيض، رداء "الفينة"يسمى 

تسمى (قماش بيضاء اللون، يرتاوح طوهلا ما بني ذراع أو ذراع ونصف ذو صنع حملي وْحمَْرَمة ملونة 
ْبِنَية  حمليا السSabniya  .( ةرِحييكما يوجد ضمن الشرط حذاءين أحدمها يسمى ال)Rihiya (

َلة    .Mkhabla(1(واآلخر يسمى املَخبـْ
وسبعة خوامت وحمابس ) إثنني أو أربعة(ة، وهي عبارة عن دباليج أما احللي فكانت من الفض

متصلة بسالسل من جهة األطراف ويتوسطها التهليل؛ )  Lahlag ڤــمفردها اْحللَـ(وحلقات
  .2تستعمل لتزيني الرداء عند ارتدائه

احلاضرين بعد عقد القران وقراءة الفاحتة جرت العادة أن يتناول اإلمام املكلف بعقد القران رفقة 
، ليأخذ ما )العود تسمى َلْمَشْربَة  يقدم يف آنية خاصة مصنوعة من(واللنب ) ڤيقدم يف الطّْبَـ(التمر

يوزع على الفتيات العازبات غري املخطوبات تفاؤال باخلري ف فضل من االثنني إىل منزل أهل العروس،
  .3مباشرة ختطب واعتقادا منهم أن من تشرب من ذلك اللنب وتأكل مترة أو جزء منها

كما أنه يف هذه الليلة ختضب يدا العروس وقدماها باحلِّناء للتزيني والتجميل، حيث تقوم 
 اَدة بعجن احلناء يف املساءڤالراءوبعد  ،ـمن عملية إطعام الضيوف والتنظيف تبدأ مراسيم احلناء  اإل

اليسرى ، فتطلي اليد اليمىن مث لشرفاءأو من طبقة ا متقدمة يف السن من العائلة امرأةاليت تقوم ا 
بورق العنب ذي احلجم الكبري مع ربطها بسعف النخيل، مث تتنقل إىل الرجل اليمىن فاليسرى  لتغطى

ذات احلجم الكبري ) الكرنكا( )calotropis procera(العشر لتغطى كل واحدة بأوراق شجرة
هذا املديح يسمى (مدح العروس و ل الطبو  قرعوسط الزغاريد و  وذلك. مث ربطهما بسعف النخيل

                                                           

  .98املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
إىل طبقة العبيد يف بعض التفاصيل، فالرداءان املقدمان للعروس من ) اَالْجواد(إال أن هذا اجلهاز خيتلف من طبقة البيض .  2

أحدمها من قماش رفيع الطبقة األوىل يكونان من قماش رفيع املسمى بالفينة بينما الرداءان املقدمان لعروس الطبقة الثانية يكون 
واآلخر من قماش قليل اجلودة يسمى قماش املالطي، وكذلك الشأن بالنسبة لألحذية، فرحيية عروس الطبقة األوىل ) قماش الفينة(

َلة فتكون خمططة، ورحيية عروس الطبقة الثا َْخبـْ
نية تسمى برحيية الشريفية وتكون مزينة خبيوط من احلرير ومزركشة بعدة ألوان، أما امل

كذلك . تكون ذات لون واحد وعادة ما تكون محراء اللون وخالية من خيوط احلرير، أما املخبلة فمن نفس نوع الطبقة األوىل
  .الشأن بالنسبة للحلي فتكون دبليجا واحدا أو اثنني فقط إن كان األهل ميسوري احلال

  .107املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
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، العمة، اجلدة(ة أوال مث قريباا ثانيا ـَادڤبني الفينة واألخرى من طرف الر ) َتَضراْي باللهجة احمللية
يبالغ فيه أحيانا، ويكذب فيه أحيانا أخرى  املدح والثناءمع العلم أن هذا ...)  ،اخلالة، زوجة العم

  .اضراتوتلميع صورا أمام احل رفع الشأنفتوصف العروس مبواصفات ليست هلا بل هي من باب 
بعد االنتهاء من ختضيب يدي وقدمي العروس يتم توزيع ما تبقى من احلناء على الفتيات 

  .    بنان تفاؤال باخلريالعازبات احلاضرات مع حرص أمهات الغائبات على أخذ نصيب 
تقوم املرأة املكلفة برعاية العروس وخدمتها  الثالثتبيت العروس على حاهلا، وصبيحة اليوم 

) اَدةڤالريف أحد البساتنيخفية املخلفات و بنزع احلناء من يدي ورجلي العروس ودفن البقايا ) ـ 
  .1القريبة

وقد جرت يؤخذ جهاز العروس إىل منزل الزوجية، ) يوم الدخول(ُضحى هذا اليوم أو عصره 
يكون ضمن اجلهازين احملتويات املذكورة سابقا باإلضافة إىل نعجة مع صغريها هدية من العادة أن 

 2ما يصطلح على تسميته باملردودو  ؛والدها واخلروف الذي أرسله العريس يوم عقد القران مع الشرط
  .3)القمح اجلاف الذي طبخ مع امللح عندما كان أخضرا(َزنـُْبوـان من الزرع وكيال من ڤهو ستة أزو 

َتَداَرْة الُفوْل وَتَداَرْة اجلَْلَجَالن، األوىل  ،ـَْة العريسڤيكون ضمن اجلهاز أيضا ما يعرف حمليا بْطِبيـ
منديل  ،الزعفران ،الكحل ،الفحم ،الكربيت ،املبخرة ،البخور ،رجايل حمبس فضة ،ةمسحوق احلَن : ا

والثانية مملوءة بالفول املطبوخ وفوقه حبات بيض . املطبوخاجلاف مرآة صغرية وكمية من الفول  ،صغري
  .والثالثة مملوءة بكريات اجللجالن املعد يوم الطحني سلوقةم

، بينما اللباس يف التابوت واحللي وأدوات الزينة 4"الواغة"يوضع األثاث يف آنية خاص تدعى 
ذهب املوكب راجال إذا كان بيت الزوجية قريب املسافة من منزل والد العروس، وعلى ، ي"اجلويلق"يف

والنساء والبنات حلمل  ما ثقل وزنهاحلمري إذا كان بعيد املسافة ويشارك يف أخذ اجلهاز الرجال حلمل 

                                                           

: بلدية أوالد امحد تيمي والية ادرار، يوم مقابلة شفوية ببيتها بقصر بين تامرمن سيدات قصر بين تامر، : ةاحلاجة مرمي بونعام.  1
  .م15/09/2018

هو أكلة شعبية شهرية يف إقليم توات يدعى يف اجلهات األخرى بالربكوكس لكن هذه الكلمة تطلق يف هذا املوقف على ما .  2
  .ذكر استثناء

مقابلة معها ببيتها بقصر تاريدالت بلدية أوالد امحد تيمي، والية ادرار، يوم ): معاجلة شعبية( نت حبييباحلاجة مباركة ب.  3
  .م27/03/2017

  .تصنع خصيصا من أعواد شجر الرمان القابلة للطي، وتصنع صبيحة ذلك اليوم، تكون على شكل صندوق: الواغة.  4
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فريدد يسري املوكب وسط الطبول واألهازيج والزغاريد إىل أن يصل إىل املكان املقصود فما خف وزنه، 
  .فيستقبلهم موكًبا آخر من أهل العريس بالرتحيب والتهليل". أم العريس رَانَا ِجيَنا َرْحِيب بِيَنا: "اجلميع

ـة العريس؛ تدارة الفول وتدارة اجللجالن تسلم ڤيوضع اجلهاز يف منزل العروس بينما املردود؛ طبيـ
، والرجال )احلليب والتمر(الضيافةهلن  قدملتألم العريس، مث يصعد النساء والبنات إىل سطح املنزل 

 النوى يف كل مكان ويرمنيالتمر  احلاضرات تناولوقد جرت العادة أن ي. يستضافون يف مكان آخر
  .من السطح العتقادهم بأنه بفعلتهم تلك سيكون للزوجني الكثري من األبناء

تحرص اجلهاز مث يعود يبقى يف منزل العروس إحدى النسوة من أهلها تكون قد اختارا أمها ل
  .1املوكب من حيث أتى

وهي طقوس خاصة ) بقاف معقودة(" التقوريرة"طقس يف هذا اليوم بعد صالة العصر يقام 
وأهل العريس يف مكان ) الطلبة( بالعريس، حيث بعد صالة العصر جيتمع أعيان القصر مع اإلمام

والفول واجللجالن املقدمان من طرف أهل العروس تقرأ الربدة  ،معلوم، وبعد تناوهلم لوجبة خبز القلة
أو ما تيسر من القرآن الكرمي، بعدها يتقدم كبري القوم أو من ذوي الفضل بسكني شحذ جيدا ليقوم 
حبلق حافة شعر العريس بدء من جانب األذن ليقوم بدورة كاملة حول الرأس عودة إىل املكان الذي 

وسط احللقة ) قطيفة( بالتقوريرة، بعدها يوضع السكني جانبا لتفرش زربية انطلق منه وهذا ما يسمى
 يف فمه منعا للكالم وعصا خضراء جبانبه) خامت( جيلس عليها العريس بعد أن يضع حمبس فضة

مرافقه طيلة سبعة أيام أو تسعة (، حييط به جمموعة من أصدقائه وجبانبه الوزيرويرتدي برنوسا أبيضا
وبعد أذان املغرب ينزع احملبس من فمه . ن تلك اللحظة فال يفارقه إال وقت النومابتداء م) أيام

  .2ويسمح له بالكالم
باإلشراف على ) ـادةڤالر (أن تقوم املرأة املرافقة للعروس  تواتر و جرت العادة عند سكان قص

ا ومتشيطه إىل ، لتقوم بعدها املاشطة بتسريح شعرهغرباستحمام العروس ويكون ذلك بعد صالة امل
ضفائر عديدة مث يغطى باملنديل األبيض الذي كان ضمن اجلهاز الذي أعده هلا العريس، وبعد صالة 
العشاء تقدم وجبة العشاء للحاضرين، بعدها ترتدي العروس فستانا أبيض وتتزين بالكحل واملسواك 

  .والزعفران وتتعطر بالبخور وتبقى يف انتظار أهل العريس

                                                           

  .السابقةاملقابلة : احلاجة مباركة بنت حبييب.  1
  .م14/10/2019يوم  بلدية ادرار، والية ادرار، مقابلة معه يف قصر أدغامن أعيان قصر أدغا، : احلاج املربوك بلقيزي.  2
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وسط الزغاريد واألهازيج والطبول ) الَعامة(ب أهل العريس تتقدم أخت العريسبعد وصول موك 
واحملاطة ) احلايك(بيضوتطأ بقدمها اليمىن على الفراش الذي جتلس عليه العروس املغطاة برداء أ

اليت و بعدها تقدم هلا هدية  ؛بأهلها  مث خترج إىل قاعة أخرى أين يقدم هلا رفقة مرافقاا التمر واحلليب
، كما يقدم هلا عددا سلوقةممتلئة بالفول املطبوخ ومزينة حببات بيض م "ـةڤْطِبيـ"ال تعُد أن تكون 

  .حمدودا من حبات البخور
ْسَبَحة يف يده اليمىن، 

َ
بعد ذلك يأيت أخو العروس أو أحد أقارا إن مل يكن هلا أخا ممسكا امل

تسمى (ذلك حيصل على قطعة حلم ناضجة  ليمسك بيدها ويُِقْمَها من مكان جلوسها، ومقابل
  . ا رفقة أصدقائهيتناوهل )ـِصريْ ڤلَـ

كل واحدة من جهة، ويلحق ) ـَعاَدْة َلْفرَاشْ ڤ(وعمتها) ـاَدةڤالر (مرافقتيها بنيبعدها خترج العروس 
املوكب  يسري. م باقي األهل مع أهل العريس ليكون اجلميع موكبا واحدا ينطلق باجتاه منزل الزوجية

راجال إن كان البيت قريبا يف حني متتطي العروس البعري إن كانت العروس متجهة ألحد القصور 
ااورة ويتبعها البقية راجلني ضاربني الطبول وصادحني باألهازيج الشعبية والزغاريد، أما إن كانت 

ويف  .1الة يقل عددهممتجهة إىل أحد القصور البعيدة فتستعمل احلمري لنقل املرافقني ويف هذه احل
هذه األثناء يف منزل أهل العريس وبالضبط بعد صالة العشاء جيتمع أعيان القصر وأصدقاء العريس 

م يف هذه األمسية مأدبة عشاء على وعادة ما يقا حلضور طقوس ما يسمى باللهجة احمللية اللَّْبْاس،
  .شرف رجال وشباب القصر

العريس احلاملة ملواد الزينة والتجميل اليت أرسلتها أم العروس ـة ڤجيهز ألداء طقوس اللباس طبيـ
فيجلس العريس رفقة اثنني أو ثالثة رجال من أعيان القصر وكبارهم سنا وسط  .مع جهاز ابنتها
  .سكون بأطرافهعددا من الشباب بتغطيتهم برداء مم احللقة بينما يقوم

اجلبة البيضاء والسروال : بسه املتمثلة يفيقوم هؤالء األعيان مبساعدة العريس يف ارتداء مال
، مث يقومون بوضع الزينة املتمثلة )اَحلواْق باللهجة احمللية(والعمامة البيضاء . األبيض والربنوس األسود

يف احلنة والكحل والزعفران الذي خيلط  مع املاء ويدهن به حتت العني مث يبخرونه بالبخور ويقلدونه 

                                                           

مقابلة معاها ببيتها بقصر مهدية بلدية أوالد امحد تيمي، والية ادرار، يوم من سيدات قصر مهدية، : حسنية بورقبة 1.
  .م1/04/2017
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،كل هذا يتم وسط ترديد مديح الربدة من يوزع الفول املطبوخ على احلاضرين ، وبعد االنتهاء1السيف
  .2طرف مجيع احلاضرين

أمام باب املنزل قبل أن  عندما يصل موكب العروس إىل بيت الزوجية تقام بعض الطقوس
، حيث تقوم إحدى النسوة ممن يرافقن العروس بكسر بيضة أعلى املدخل، مث حتضر آنية يتجاوزه أحد

ة يدها باملاء ، بعدها تبلل إحدى النسو بتمعن ا حليب ويطلب من العروس أن تنظر إىل احلليب
 ورافعة بظهرهامتكئة س، لتقوم أخرى بالوقوف عند اجلهة اليمىن من املدخل ومتسح به قدم العرو 

بآخر خرية هاته األلتقوم  ،ساقها اليمىن عاليا باجتاه اجلهة اليسرى من املدخل مث متر العروس من حتته
بعدها  ،طقس حيث متسك بالسكني وتسحبه على اجلدران من املدخل الرئيسي إىل باب غرفتها

من الطعام اقصاع يتفرق اجلميع ليبق أهل العروس فقط، تقدم هلم الضيافة اليت هي عبارة عن ثالثة 
، بعدها يرجع أهل العروس من حيث أتوا مع "ـلة والَعْصَبانڤخبز الـ"املتمثل يف األكلة الشعبية احمللية 

  .3ن يف إحدى الغرفواللوايت ينزوي) ـادةڤالر(بقاء حوايل عشر نسوة معها رفقة عمتها ومرافقتها 
مع من حماطني جب) احمللية يدعى الوزير باللهجة( 4يف هذه األثناء يصل العريس رفقة مرافقه

ح الربدة، ومبجرد وضع قدمه عند عتبة البيت يدفعونه إىل الداخل الرجال والشباب مرددين مدي
  .5 ليرتكوا العريس رفقة عروسه ويرجعون من حيث قدموا

صبيحة اليوم التايل جتهز أم العريس فطور الصباح وتدارة السفوف واللنب وما يعرف حمليا  
َباح لرت  َباح عبارة عن ْطبَـ .سلها إىل منزل العريسبالصّْ ) يقدر بربع خروف(وضع فيه حلم  ڤـالصّْ

اللحم وتقوم بتقطيعه إىل قطع ) ـادةڤالر(تأخذ مرافقة العروس  .ومبلغا من املال يقدم هدية للعروس
الذي صغرية تاركة العظم على جنب تأخذه إىل منزهلا أو إىل منزل والدة العروس، مث تطهي اللحم 

     .يطلق عليه اسم آكليف لتقدم جزء منه للعروسني وجزء حتتفظ به

                                                           

أيام ابتداءا من ليلة  9إىل  7ف الذي هو رمز الرجولة والشهامة مع العريس طيلة أيام اِحلْجَبة اليت تدوم من يظل هذا السي.  1
  .الدخلة

مقابلة معه ببيته بقصر بين تامر بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار،  من أعيان قصر بين تامر، :احلاج احممد بودربالة.  2
  .م12/01/2017يوم
  .املقابلة السابقة: قبةحسنية بور .  3
  .هو إرشاد العريس وتوجيهه يف أمور العالقة الزوجية) الوزير(مهمة املرافق .   4
  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بودربالة.  5



 المجتمعالحياة األسرية ومكانة المرأة في : الفصل الثالث              ) م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة 

 

- 109 - 

 

عندما ينهي العروسني وجبة الفطور يلحق العريس بأصدقائه يف منزل آخر، وتبقى العروس يف 
منزهلا حيث تتزين وتتجمل يف انتظار إطاللة البنات اللوايت حيضرن لرؤيتها ونئتها، وكلما حضرت 

هن تقدم هلن مرافقة العروس قطعة من حلم آكليف، ويف املقابل يقدمن هلا هدية ال فتاة أو جمموعة من
) غطاء رأسها(العروس تعُد أن تكون قطعة نقود أو شيئا من الزرع، وقبل انصرافهن تأخذ املرافقة َشْربِية

 ومتررها على شعر كل واحدة من الفتيات الواحدة تلو األخرى كفأل حسن وبنية الزواج بعدها
  .مباشرة

أيام بلياليها بالنسبة  7و بالنسبة للحرة أيام بلياليها؛ 9متكث العروس يف بيتها ال تغادره طيلة 
  .1، كل يوم جيتمع عندها البنات يتغذين و يتعشني معها؛ فتقرع الطبول وتردد األغاينللعبدة

لجالن اللتان أرسلتا وأثناء تواجد العريس مع أصدقائه ترسل هلم الوالدة تدارة الفول وتدارة اجل
من منزل والد العروس يوم الدخلة؛ حيث توزع احملتويات على احلاضرين؛ فيأخذ كل واحد كمية من 

أيام بلياليها وتسمى هذه  9 أو 7ويظل اجلميع مستمتعني طيلة . الفول وحبة بيض وكرية جلجالن
تغذون مع العريس يف منزل والديه إال أن ، يف هذه األيام ي)َلْعَذاَرى باللهجة احمللية(اللمة بلمة الشباب 

من الكسكس،   جفنتنيأو  جفنةحدهم كل ليلة حيضر أ  وجبة العشاء يتناوب عليها هؤالء الشباب،
  .2يف هذه الليايل الطبول رعكما تق

تقام آخر الطقوس املتعلقة  9أيام أو  7يف اليوم األخري من أيام احلجبة اليت استمرت طيلة 
واليت يطلق عليها مصطلح حلَْزَام باللهجة احمللية، حيث أنه يف هذا اليوم تعزم أم العريس حبفلة العرس 

أهلها ومعارفها وكذلك الشأن بالنسبة ألم العروس وتقوم هاته األخرية بإعداد وجبة الغداء يف منزهلا 
م تناوهلا رفقة كل ويها إىل  منزل محَِي ابنتها العروس، أين سيتو لتأخذها عند منتصف النهار رفقة مدع

املدعوات من الطرفني، مع العلم أن عدد املدعوات يكون ليس بالكثري ورمبا اقتصر على كبريات السن 
     3.فقط، بعدها تقرع الطبول وتردد األغاين وسط التصفيقات والزغاريد يف انتظار أداء آخر الطقوس

 أين يتناول وجبة الفطور رفقة مرافقهخيرج العريس من بيته قاصدا منزل والديه الباكر الصباح يف 
 يذهبون للطوافأصدقاؤه ينتظرونه خارجا، وحني يهل عليهم يف حني يبقى  ،مع والدته) ُلوزِير(
أو أوراق كل نوع  انغصأ وكذاأنواع اخلضر والفواكه اليت حان وقت قطافها ليجمعوا بساتني القصر ب

                                                           

  .املقابلة السابقة: احلاجة مباركة بنت حبييب.  1
  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بودربالة.  2
  .املقابلة السابقة: حسنية بورقبة.  3
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ب صاحب البستان أثناء مرورهم فمسموح هلم أن من النباتات املزروعة يف البستان، وإن صادف وغا
  .يأخذوا غايتهم دون إذنه

حواف يف  حيملها 1اخلضر والفواكه يضعها العريس يف قلنسوة برنوسه بينما األعشاب والنباتات
  .   2وبعدما جيمع كمية كبرية من املنتجات الفالحية يفل املوكب راجعا. برنوسه

يف هذه األثناء متارس العروس هي األخرى آخر طقوسها حيث حيضر أهلها إىل بيتها برفقة 
أهل العريس إذ ال تتم هذه الطقوس إال حبضور نائبات عن الطرفني، حينها جتلس العروس وسط 
القاعة لتتقدم أكرب النسوة من بني احلضور واليت تكون من أهل العروس وختتار واحدة لتساعدها، مث  

قوم عددا من احلاضرات بتغطيتهن ثالثتهن برداء أبيض مث تبدأ طقوس حلَْزَام، حيث ميشط شعر ت
متدلية " ـطايةڤالـ"العروس على ضفريتني تتدليان على كتفيها ومن اخللف توضع هلا ما يعرف حمليا بـ 

ليا على العنق من اخللف ومزينة حبلقات من الفضة وقطع من األصداف البيضاء اللون تدعى حم
بالبَـّياض، كما يوضع على مقدمة شعرها حلية للرأس مصنوعة من العقيق امللون املنتظم يف خيوط 

يعلق يف شعرها أعلى كل أذن حلية من الفضة تسمى بـ و ، "السْبتة"متصلة مع بعضها البعض تسمى 
ق امللون والثالث وحياط عنقها بثالث عقود أحدها من العقيق األسود واآلخر من  العقي" اللَّْسانات"

، بعد ذلك تعمل املرأة  على تزيني وجهها )العقود اليت أهداها هلا والدها ضمن جهازها( من املرجان 
" حيث تضع هلا كحل العني، و تدهن وجنتيها وأنفها مباء الزعفران، مث تلبسها رداء أبيضا يسمى

مة زوجها وكل هذا وسط الزغاريد وتشد وسطها بعما) الدباليج( وتضع هلا األساور يف يدها " ليزار
، يف هذه األثناء يصل العريس ومرافقوه فيدخل العريس ليضع ما محل يف )التَضرايْ (وعبارات املدح 

قلنسوة برنوسه من مثار يف ِحْجر زوجته بينما ما محله من أعشاب ونباتات يوزع على أربعة أجزاء، 
نامها وجزء تأخذه والدة العريس ألغنامها أيضا واجلزء الثالث ألغ) ـّاَدةڤالر (جزء تأخذه مرافقة العروس 

ألم العروس أما اجلزء الرابع فريمى على الرداء الذي يدثر العروس وختتطفه النسوة احلاضرات لنعاجها، 
حيث يقال أن هذا احلشيش يبعد العني عن األغنام، بعدها جيهز حملول من املاء ومادة خلََْواْض يف 

أخضر جلب من بستان الوقف، حتمله مرافقة العروس ) غصن النخلة(ويوضع فيه رأس جريدة َلْمَشْربَة 
بينما تقوم امرأة أخرى بتغطية العروس برداء أبيض مع تغطية رأسها بالسْبِنية وأخذها من يدها لالجتاه 

جد بعيدا عن حنو املسجد إن كان قريبا من املنزل أو إىل ثالث بيوت من بيوت اجلريان إن كان املس

                                                           

  الشامية اسمالنباتات اليت جيمعها العريس يطلق عليها .  1
  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بودربالة.  2
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إىل أن تصل إىل ) بواسطة غصن النخلة(املنزل، حيث أا أثناء سريها تقوم برش احمللول يف الشارع 
املكان املقصود؛ فتضع قدمها على العتبة  مث تقفل راجعة إىل منزهلا وهي مازالت ترش احمللول والنساء 

، )عبارات املدح والثناء( بَتَضرايْ خلفها يزغردن ويغنني وبني احلني واآلخر تف إحدى املرافقات 
وحني وصوهلن إىل املنزل جتلس العروس بإجتاه القبلة يف مكان آخر غري الذي جلست فيه من قبل 
والنساء أمام ناظريها، مث حتضر والدة العريس أو أخته وتقوم برفع الرداء الذي يغطي العروس ثالث 

مث تسحبه، حينها يستدعى العريس لفك الرباط مرات وهي تصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .1الذي يشد وسط العروس بعدها يوضع رضيع يف حجرها تربكا وتفاؤال هلا بالذرية

بعدها تتداول احلاضرات على ربط مناديل رؤوسهن على رأس العروس بدءا من املتقدمات يف 
رآة اليت متسكها مث ختفيها السن بغية التربك، بعدها تطلب إحدى النسوة من العروس أن تر يف امل

ين فيها، لتكرر العملية ثالث مرات، بعدها تلتفت للحاضرات لتمد هلن املرآة وهي ممسكة ا لري 
هم أن النظر يف املرآة اليت نظرت فيها العروس تقضي على مرض ضبابية دواهلدف من ذلك يف اعتقا

 زها ودغدغتها حىت تضحك عاليا العني، بعدها جتلس إحدى هاته النسوة خلف العروس وتقوم
وتظهر أسناا، يف هذه األثناء جيلب صحنا مليئا بالكسكس الغري ممرق وطبق فارغ، تقوم العروس 
بعد أن متسك مرافقتها بيدها بأخذ الطعام من الصحن ووضعه يف الطبق على ثالث مرات، وهذا 

تها لتتناول وجبة الغذاء رفقة زوجها، بعدها تتجه العروس إىل غرف.األخري يوزع على البنات العازبات
بينما تتجه النسوة اللوايت كن معها إىل منزل والدة العريس لتناول وجبة الغذاء، بعدها تقرع الطبول 
وتصدح املداحات بالغناء مبساعدة احلاضرات اللوايت تبدأن بالتصفيق وترديد املرجوعة الغنائية وإصدار 

  .ستمر احلال هكذا إىل أن حيني موعد العصر فيتفرق اجلميعالزغاريد بني الفينة واألخرى، وي
لتزور جرياا الذين ال يتوانون عن تقدمي شيء ) ـادةڤالر (يف املساء خترج العروس رفقة مرافقتها

  .هلذه املرافقة) كيال من الزرع أو التمر(من املؤونة 
) من  الطني صحن(ـَة ڤونـَْفـويف هذا اليوم جرت العادة أن تأخذ العروس من جهازها قدرا  
  .ـَة لتقدمهم هدية حلمااڤوْطِبيـ) من العود(صعة ڤو) من العود(وملعقة 

ويف هذه الليلة يتم إعداد وجبة العشاء يف منزل العروس حيث جيتمع أهل العروسني يتجاذبون 
  . 2أطراف احلديث قبيل تناوهلم الوجبة مث افرتاقهم على اخلري مثلما اجتمعوا عليه

                                                           

  .املقابلة السابقة: احلاجة مباركة بنت حبييب.  1
ار، والية ادرار، يوم ببيتها بقصر أوالد علي بلدية ادر  معهامقابلة من سيدات قصر أوالد علي، : احلاجة الطاهرة قليل.  2
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  عادات تنشئة األبناء: ثانيا
مبجرد الزواج تتكون األسرة اليت تعترب اللبنة األوىل يف بناء اتمع ومن مث تظهر أحداثا جديدة 

  .تستوجب القيام بعادات وتقاليد تعارف عليها اتمع
 كغريه من اتمعات التواتية، معالتيماوي  وفيما يلي عرض لبعض الطقوس اليت مارسها اتمع 

العلم أن معظم العادات متارسها كل اتمعات التواتية إال أن هناك اختالفا يف أداء بعض طقوسها 
  .من منطقة إىل أخرى وأحيانا من قصر إىل آخر

اخرتت أهم األحداث اليت متر ا كل أسرة، ألبني الطقوس اليت تؤدى خالهلا، وقد متثلت هذه 
مث حفظه لكتاب اهللا تعاىل وأخريا االحتفال ببلوغه وبالتايل  وختان الصيب املولود اجلديداألحداث يف 

  .صيامه
   :والختان المولود الجديد 

عندما تشعر املرأة احلامل بآالم املخاض ترسل يف طلب أمها وعدد من : المولود الجديد: أوال
اليت تتم  الوالدة،يبات زوجها ليحضرن عملية قريباا املتقدمات يف السن، وكذلك محاا وعددا من قر 

يف املنزل مبساعدة امرأة أو اثنتني ممن يشهد هلن بالكفاءة يف ذلك، ويف حال تيسر األمر تقوم 
 .إحداهن بقطع السرة

   .أما يف حالة تعسر الوالدة فما على احلاضرات سوى الدعاء لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا
ا على حسب جنس املولود؛ فإن  يتعاملوا معهبعد قطع السرة؛ أن  تواتجرت عادة سكان 

 1عند عتبة باب املسجد أو الُكتاب؛ اعتقادا منهم أن ذلك جيعل الولد يرتدد ا تدفن سرتهذكر كان 
حىت تواظب  2)املنسج(آلة النسيج تدفن سرا حتت سجد وعلى الكتاب، و إن كانت أنثى على امل

  .3البنت على النسج
قبل أن يغسل وكان يستحسن تغسيله يف اليوم الذي ولد بعد قطع السرة ينظف املولود خبرقة 

أوراق  يف النهاية يصب عليه ماء ُخِلَط مبسحوق نبتة. 1يبخر بأم الناس 4وأثناء عملية االستحمام. فيه

                                                           

سرته مدفونة فيه :"هناك مثل شعيب يتداول بني الناس يف إقليم توات ويقال عن الشخص الذي يرتدد على املكان عينه بكثرة.  1
  )"يف ذلك املكان(

الذي ) املنسج(يج وهي  العصا اليت يستند عليها آلة النس" متنضوي"حتت جزء منه فقط وهو املصطلح على تسميته بـ .  2
  .يستعمل لنسج القماش لصنع املالبس ونسج األفرشة حيث يف هاته الفرتة الزمنية مل يكن خيلو بيت منه

3
  .123املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  

  .تتم عملية االستحمام بالطريقة املستعملة يف الغسل األكرب.  4
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، )ـايةڤالعـ تسمى باللهجة احمللية( (zygophyllum  albunim) )الرطريط( اجلافةالقالب 
، ويظل يرتديها حىت اليوم خرقت يف وسطها) املنسوج حمليا(وبعدها يلبسونه قطعة من الصوف 

كما تعلق يف يده إسورة أعدت من خيطني أبيض وأسود ملتفني حول بعضهما ويف وسطها   .السابع
،  )س والعنيامل(ربطت صرة صغرية حتتوي على خبور أم الناس، العتقادهم أن ذلك يبعد عنه الضرر 

  . أو جده يف أذن املولود له املولود ؤذنكما ي
كما جرت العادة أنه يف األيام الثالثة األوىل للنفاس يطبخ للنفساء حساء خاص يدعى بـ 

  .من مكوناته األساسية طحني القمح وطحني العدس واألمعاء الغليظة للخروف ،"َلْفَياض"
جلديد حبضور البعض من أقارب الوالدين رجاال ونساء ويف اليوم السابع يقام احتفال باملولود ا

  .خاصة املتقدمني يف السن
تذبح العقيقة صباحا ويرسل جلدها ورأسها إىل املرأة اليت ساعدت يف حيث يف هذا اليوم 

  .عملية التوليد
 ،الزعفران: ئهاجيهز ألدا "اللباس"تسمى  وقت الضحى أو بعد الغذاء تقام طقوس خاصة

تقوم ذه الطقوس . ومالبس جديدة للمولود 2آبراز ،إسورة فضة موضوعة يف إناء به ماء ،الكحل
 مالبس الصغري، ريتغبطحن الزعفران وخلطه مع قليل من املاء مث حيث تبدأ أوال إحدى القريبات 

 وترسم خطا مغلقا حول كل عني، مث تأخذيف حملول الزعفران تغمس سبابتها فل عينيه بعدها ُتكح 
 ياإلسورة املبللة باملاء وتسحبها بلطف على شعر الصيب من القفا باجتاه اجلبهة ثالث مرات وهي تصل

على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث تأخذ ما بقي من  خليط الزعفران لتلطخ به مالبس الصغري، كما 
تسحبها على شعر خري املدقة امللطخة بالزعفران و ترسم خطا عموديا على جبهة األم، لتأخذ يف األ

ـة آبـَراز ڤ، بعدها تأخذ طبيـاألم مث متررها عرب فستاا من فتحة الرأس قبل أن تلتقطها من األسفل
  .3تقوم بلفها حول الصيب ولسان حاهلا يصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثاو 

                                                                                                                                                                                     

قليل من الكربيت قليل من  –بذور الكزبرة : واملس، يستعمل فيه املكونات اآلتيةنوع من البخور العالجي يبخر لعالج العني .  1
ملح البارود وقليل من عشبة آداد وقليل من خبور اإلسالم، قليل من مادة لبان الذكورة، حيث ختلط املكونات وتوضع يف صرة  

  .كبرية
الذي طبخ فور نضجه ليقسم على النسوة احلاضرات حبتني آبراز اسم خاص يطلق على قليل من الفول الذي أخذ من الفول .  2

  .لكل واحدة
3
  .وما بعدها 123املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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، وهي بدورها "ساللبا"بعدها يسلم الصيب إىل امرأة أخرى جالسة بقرب املرأة اليت تقيم طقوس 
تسلمه إىل أخرى، وهكذا دواليك ميرر الصيب إىل أربع نسوة ليعود يف املرة اخلامسة ألمه مع احلرص 

، ليوزع يف األخري آبراز على املتواجدات مع )ثالثة أو مخسة (على أن يكون العدد فرديا فقط 
  .    اإلعالن عن اسم املولود

يف حالة املولود البكر متكث النفساء يف بيت والديها أنه ور توات جرت العادة عند سكان قص
كما أنه من العادة أيضا أن املولود له  يرسل إىل أهل زوجته ـ . طيلة مدة النفاس واملقدرة بأربعني يوما

؛ وهو املؤونة اليت تستعمل 1ورْ زُ ما يصطلح على تسميته حمليا بآمْ حتفال بأسبوع املولود اجلديد قبل اال
كيل من   ،يف كيل من القمحهذه املؤونة للوليمة يوم أسبوع املولود، وغالبا ما تتمثل يف التحضري 

  ).العقيقة(السمن واخلروف  ،الفلفل احلار ،قليل من العدس ،حزمتني من احلطب ،اخلضر، الفول
جدا ومن العادة أيضا أن حيتفل بأربعينية املولود اجلديد إال أن هذا االحتفال يكون مصغرا 

مرأتني أو ثالثة على األقل، وجترى خالله طقوس خاصة أيضا حيث أنه إذا كان املولود ذكرا حتضره إ
حتضر املسيعة والطّرّابية وتوضعان قرب املرحاض مفصولتني عن بعضهما مبسافة قصرية وتأيت إحدى 

مث تأيت امرأة أخرى  ،"2هذا عملك ملا تكرب":النسوة باملولود وتضعه بينهما وختاطب الصيب قائلة
أما املولود البنت فتحفر حفرة يف الرتاب بعمق بضع سنتيمرتات مث تغطى . لتأخذه وترجعه لوالدته

مث توضع البنت على الرحى تفاؤال مبواظبتها على الطحن عندما  ؛وتوضع عليها الرحى) ـعةڤالر(بالثفال
دثه عدها تقوم املرأة بتسريح شعر املولود وهي حتب. وترجعها لوالدامث تأيت امرأة أخرى لتأخذها  ،تكرب

عن األشخاص احمليطني به دوما، وعن احليوانات األليفة واآلالت اليت ميكنه  عن أشياء كثرية فتخربه
أن يسمع أصواا يوميا، والغاية من ذلك يف اعتقادهم هو عدم خوفه ورهبته عند مساع صوت غريب 

كما  ...امسع يا ولدي يوجد والدك وإخوتك وأعمامك و" :له أو مزعج، ومن أمثلة ذلك كأن تقول
،  مث مترره ألربعة نسوة ليعود ..."وتوجد الرحى واملنسج و... يوجد الديك والعنزة واحلمار والقطة و

  .3يف املرة اخلامسة  لوالدته منهية بذلك هاته الطقوس
 متائم 5ه يط أسود تدلت منوجرت العادة أنه يوم األربعني يعلق يف رقبة املولود الذكر خ

مكتوب فيها املعوذتني سورة اإلخالص وبعض اآليات القرآنية اليت ( "احلافظات"تدعى بـ ) ْحَجابَات(

                                                           

  .يف حالة املولود الثاين ترسل األم مثلها من مؤونة إىل بيت ابنتها.  1
  .إىل البستان أين تستعمل كسماد للنباتاتاملقصود بعمله هو أنه سيقوم بإفراغ املرحاض من الفضالت عندما ميتلئ ليأخذها .  2
3
  .وما بعدها 125املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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، باإلضافة إىل صرة أم الناس،  وصرة أخرى وضعت فيها خصالت من شعر الصيب )حتفظ اإلنسان
  .مع خصالت من شعر أمه، كما تتدىل منه أيضا صدفة حمار

أن تكون  وا مبولودها وهذه اهلدية ال تـَْعدعادة أن تقدم للنفساء هدية أثناء نئتهجرت ال
حبات بيض، كما أنه من العادة أيضا بعد انتهاء مدة النفاس أن تتزين املرأة املعنية وترتدي أمجل ثياا 

  .1ااستعدادا ملالقاة زوجها الذي افرتقت عنه مدة أربعني يوم
 ):الْزيَانة بلهجة أهل توات(: الختان: ثانيا 
من العادات الشائعة يف املنطقة االحتفال خبتان األوالد الذي متارس خالله جمموعة من  
  .الطقوس

تبدأ طقوس اخلتان بيوم قبل املوعد  ،خينت الصيب يف عمر األربع أو اخلمس سنوات على األكثر
حيث يستدعى أعيان العائلة بعد صالة " ـوريرةڤالتـ"بـ احمللية احملدد إذ أنه يقام ما يسمى باللهجة 

مث يعلق يف رقبته العصر، فيقوم كبريهم حبالقة حافة شعر الصيب من األمام إىل اخللف بشكل دائري، 
حيمل مسمار حوذة احلصان وجزء من ) األخضر ،األمحر ،األبيض( خيط مفتول من ثالثة ألوان

الغرض من ذلك يف اعتقادهم هو إبعاد  ه صرة أم الناس،مقص؛ ومثله يعلق يف رجله وقد ربط ب
موا تليخت) قراءة السلكة(بعدها يتلو احلاضرون ما تيسر من القرآن الكرمي مجاعيا  .الضرر عن الصيب

دون ) ـوريرةڤالتـ(ـلة اليت تعد خصيصا ذه املناسبة ڤحينها يتناول اجلميع وجبة خبز الـ ؛بفاحتة الكتاب
  .األخرى غريه من األطعمة

بعد صالة العشاء جتتمع النسوة من أهل الصيب لتخضيب يديه ورجليه باحلناء وسط ترديد 
  .ة واألخرىنييج ومدائح شعبية وزغاريد بني الفأهاز 

يف اليوم املوايل يستيقظ اجلميع باكرا استعدادا لتحضري وجبتني األوىل األكلة الشعبية املعروفة 
دجاجة مث يتم ذبح لوقت الغذاء؛ كما " الكسكس"الضحى والثانية تقدم وقت اليت " ملردودا"باسم 

تسمى باللهجة ) عظمة الفخذ اخللفية للشاة(ع املردود كما يطبخ معه قطعة حلمتنظيفها لتطبخ م
 ".ـْصريڤلَـ" احمللية 

مث  بعد بروز الشمس يقومون بتحضري الصيب املراد ختانه حيث يستحم ويرتدي جبة بيضاء
  .2تكتحل عيناهصيب بالزعفران و تزين جبهة ال

                                                           

  .126املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
ببيتها بقصر مهدية، بلدية اوالد أمحد تيمي، والية ادرار، يوم مقابلة ، من سيدات قصر مهدية: سيد اعمر مباركةاحلاجة .  2

  .م25/09/2017
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عادة ما تتم عملية اخلتان قبل وقت الضحى إن كان الفصل صيفا وميكن أن تطول املدة حىت 
  .إىل وقت الزوال يف فصل الشتاء

مع حبات بيض " ـصريڤحلم لـ" حيضر ) الزياْن باللهجة احمللية(1عندما يعلن عن حضور اخلاتن
صغرية وتؤخذ مع الصيب إىل مكان اَخلْنت وسط الزغاريد؛ ويف هذه  2ـةڤطبيـمطبوخة؛ ويوضع الكل يف 

األثناء تقوم اجلدة بإحضار سطل أسود به ماء وتضع فيه لبنة طوب مث حتضر عودا خشبيا خاصا بآلة 
"  تْـثـَقلْ َزيْن َزيْن يَا الزياْن َخفْف َخفْف الَ "لَِتُدق به اللبنة وهي تردد" اجلعبة " املنسج يسمى

العتقادهم أن ذلك خيفف اآلالم على الصيب، وعندما تتم عملية اخلتان تصدح الزغاريد يف أرجاء 
املكان مث يرسم شق على األرض ويصب فيه ماء ويطلب من املختون أن يتخطاه لتحمله جدته 

طلح على مباشرة بعد ذلك مث تضعه لترتكه ميشي حىت يصل إىل مكان جلوسه أين يقدم له ما اص
بعدها يقدم للحاضرات وجبة املردود و آبَراز، كما أن اخلاتن يقدم له حبات بيض  .ـِْصريْ ڤتسميته بِلَـ

  .مع آبراز هذا فضال عن حصته من وجبة املردود

وبعد وجبة الغذاء تقرع الطبول ويصدح املكان باملدائح الدينية تارة و األغاين الشعبية تارة 
ق فرت لي 3ضرات؛ ويستمر احلال هكذا إىل أن حيني وقت صالة الظهرأخرى؛ وسط تصفيقات احلا

  .اجلميع
  :َلْحفاظة و الصيام 

يوجد يف كل قصر من قصور توات مسجدا أو أكثر وعادة ما يكون لكل  :َلْحَفاظَة :أوال
فيه أطفال القصر القرآن  حيفظتابعا له  )َلْمَحْضَرة حسب اللهجة احمللية لقصور تيمي(ابات مسجد كُ 
الذي حفظ القرآن الكرمي يقام له حفل خاص ذه  احلافظ .القراءة والكتابةيتعلمون مبادئ الكرمي و 
  . عادة ما يكون ذلك يوم األربعاء أو اخلميس 4املناسبة

                                                           

  .عادة ما يكون معاجلا شعبيا.  1
  .نوع من األواين احمللية مصنوع من سعف النخيل وعود العرجون.  2
  .املقابلة السابقة: احلاجة مباركة سيد اعمر.  3
سواء كان املعين حفظ القرآن الكرمي حفظا أو ختمه فقط فكالمها يسمى احلافظ وتقام له نفس الطقوس، أما يف توات احلنة .  4

فيسمى االحتفال باسم السلوك أو احلفوض حيث أن السلوك يطلق على االحتفال الذي يقام ملن ختم القرآن وحفظه صعودا من 
كما أن الثمن . فوض فيطلق على االحتفال الذي يقام ملن ختم وحفظ القرآن صعودا مث نزوالأما احل. سورة الفلق إىل سورة البقرة

وليس الثمن األخري من سورة ..." يستبشرون بنعمة من اهللا وفضال"الذي يكتب على لوحة السالك أو احلافظ هو مثن احلزب  
: للمزيد ينظر. ة الطواف على األماكن املقدسة يف القصرضف إىل ذلك ترديد احلاضرين بعض املدائح الدينية أثناء عملي. البقرة
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يبدأ احلفل صباحا حيث جيتمع الرجال والنساء املدعوون يف منزل احلافظ  كال على حدة، يقوم 
بعد تغطيته برداء أبيض بعدها  ،ال بإلباس احلافظ مالبسه ذات اللون األبيض وسط احلضورالرج

مث يتجه اجلميع إىل  ،يرتدي برنوسا ويأخذ لوحته  املزينة واملكتوب عليها الثمن األخري من سورة البقرة
الذي يقوم بضبط كلمات اآليات ) الطالب(املسجد أين يقرأ احلافظ ما كتب على اللوح على شيخه 

احلني املتواجدة على بالشكل، مث تتلى فاحتة الكتاب، ليتجه اجلميع إىل زيارة مقامات أولياء اهللا الص
 وسط ترديدقراءة ما كتب على اللوح ، مع العلم أنه أثناء الطواف يستمر احلافظ يف مستوى القصر

  .من طرف املرافقني مدائح الربدة
يقفلون راجعني إىل البيت ليجد احلافظ  الصاحلنيبعد انتهائهم من زيارة مقامات األولياء 

ـة حتتوي على كمية  من حبوب الشعري خمتلطة ڤإحدى قريباته املتقدمات يف السن قد حضرت طبيـ
اللهم صل وسلم على سيدنا :"يده عليها ثالث مرات ولسان حاهلا يقول مع ورق احلناء اجلاف ليضع

كون حليا فضية وهذا وسط زغاريد احلاضرات اللوايت يقمن بتقدمي هدية للحافظ ال تعُد أن ت" حممد
يتجه بعدها احلافظ  إىل مضيفة الرجال لتناول ). دباليج حيتفظ ا ليقدمها لعروسهخوامت وحمابس و (

  .وجبة الغذاء
يستخدم   إذأما الشعري الذي وضع عليه احلافظ يده فيوزع على النسوة احلاضرات بنية التربك، 

  .كنوع من الدواء الشعيب ملعاجلة بعض األمراض
هذا بالنسبة للحافظ أما احلافظة فتؤدى هلا طقوس االحتفال بالبيت، حيث جتلس وسط 

إلباسها لباسا أبيضا أخيط خصيصا النسوة املدعوات وتقوم إحداهن من املتقدمات يف السن ب
بعدها تأخذ لوحتها اليت  ،وهذا بعد تغطيتها بغطاء أبيض) ـةڤيكون موضوعا يف طبيـ( (للمناسبة

الثمن (املتواجد مبضيفة الرجال بعدما قام بضبط كلمات آياا بالشكل ) الطالب(أرسلها الشيخ 
لزغاريد بعد انتهائها مع تقدمي هدية هلا من مث تقرأ ما كتب عليها لتصدح ا) األخري من سورة البقرة

  .   1لينتهي احلفل بعد تناول وجبة الغذاء). حليا فضية(طرف احلاضرات كال حسب استطاعتها 
اخلاصة بالصيام عندما تقبل الفتاة أو الشاب على الصيام " الفال"طقوس  تقام :الصيام: ثانيا
ي شرؤية هالل رمضان؛ تقوم أم الفتاة البالغة بجرت العادة أنه بعد اإلعالن عن  فقد. ألول مرة

 ."الفال"ما يسمى بـ ؛ وقبيل صالة العشاء حتضر املدعوات من اجلريان واألقارب إلقامة طقوس لحمال
                                                                                                                                                                                     

- 90: ص –، ص 2004، دار الغرب، وهران، الرقصات واألغاين الشعبية مبنطقة توات مدخل للذهنية الشعبيةسرقمة عاشور، 
93.  

  .128املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
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اهلالل وأثناءها ختضب  والتمعن يفالنظر إىل السماء الفتاة  يطلب منو  أرجاء ،الزغاريد يف  فتعلوا
املشوي يزين وجهها وفستاا بالزعفران؛ مث تقدم هلا قطع اللحم ، كما يدها اليمىن باحلناء  وتكتحل

للحاق ا إن شاء تيمنا منها على الفتيات احلاضرات اللوايت مل يبلغن بعد  شيءلتتناوهلا مع توزيع 
  .1اهللا

 :طقوس الجنازة و المعتدة من وفاة :ثالثا
طريق خبري يف هذا اال؛ جيتمع أهل بعد التأكد من حالة الوفاة عن : طقوس الجنازة: أوال

املتوىف يف منزله ليحدد موعد الغسل وموعد الدفن ليعلن عن ذلك يف املسجد عقب الصالة أو 
  .بواسطة الرباح إذا كان الوقت غري وقت الصالة

 ظهر منها إال الوجه، وهذا الدثارفال ي ر بغطاءفإن زوجته تتدث إذا كان املتوىف رجال متزوجا
بعد ذلك تبدأ التحضريات لتغسيل امليت وتكفينه حيث ". عمامة الصالة"يصطلح على تسميته بـ 

واحلجرة واحململ من السقيفة املتواجدة على مستوى املقربة واليت بنيت  2يتم أوال جلب باب الغسل
 .خصيصا حلفظ هذه األشياء

ع خاص من القماش األبيض، يف هذه األثناء خياط الكفن الذي يستعمل فيه عشرة أذرع من نو 
املتكون من أربع مواد  3بينما تقوم بعض النسوة املتقدمات يف السن وذوات خربة بتحضري احلَُنوطِ 

، )  Rosa sp(، الورد)Syzygium aromaticum L(حبتني أو ثالث من القرنفل: هي
زجيا سائال يوضع فيه الغالية والعنرب، ختلط هذه املواد وتدق يف احلجرة، مث تعجن باملاء لتكون م

  .5يف انتظار استخدامه4القطن
املاء الذي يستعمل يف عملية الغسل ُجيَْلُب من الساقية، فتذهب أربع نسوة جللبه حيث تتعاون  
كل امرأتني على محل سطل واحد حىت يعلم كل من رآهن أن هناك جنازة، فيتحرى وقت صالة 

وعند وصوهلن إىل منزل املتوىف ال يدخلن باملاء بل . اجلنازة، وأثناء جلب املاء ال ينبسن ببنت شفة

                                                           

، يوم ، والية ادرارمعها ببيتها بقصر تاريدالتبلدية أوالد أمحد تيميمقابلة من سيدات قصر تاريدالت، السيدة الزاهة صديقي، . 1
  .م19/10/2018

  .لوحة خشبية حبجم الباب صنعت خصيصا ليغسل امليت عليها، هذه اللوحة حمفوظة يف غرفة خاصة يف املقربة.  2

  .يستعمل يف ذلك احلجرة اليت أحضرت من املقربة مع باب الغسل واحململ.  3
لبه جتار توات احلنة يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني ويف أوائل القرن العشرين بدأ فالحو قصور تيمي كان جي.  4

  .يزرعونه يف بساتينهم
5
  .وما بعدها 116املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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ُيَسخن يف الشارع قرب املنزل، وبعد ذلك يؤخذ إىل مكان الغسل حيث وضع املتوىف على باب 
على ) حسب جنس امليت(الغسل، فيتوىل ثالثة أشخاص ذوي خربة ذلك شرط أن يكونوا أو يكن 

اء والثالث يتوىل عملية الغسل، مع العلم أنه فواحد ميسك امليت واآلخر يصب امل. طهارة ووضوء
  . يستعمل ماء سطل لتوضئة امليت وماء السطل اآلخر لغسله

بعد االنتهاء من عملية الغسل يقوم املغسلون يغسلون أيديهم أوال خبليط من املاء ومسحوق 
ل ويقومون بذلك احلنة، مث باملاء الوب خصيصا للغسل إن بقي منه أو بأي ماء إن مل يبق ماء الغس

بدون مساعدة أحد  ويف الشارع، أما اآلنية اليت يغسلون منها أيديهم ال تـُْرَجع إىل منزل امليت إال 
بعد االنتهاء يوضع  للميت احلنوط الذي أعد مسبقا يف أماكن  .بعد أن تـُْغسل يف الساقية ومتأل باملاء

الرقبة وحتت اإلبطني وبني أصابع اليدين  العينان واألنف واألذن والفم وحفرة أسفل(معينة من جسده
ْحَمل وأثناء ذلك يردد الفاعلون . مث ُيكفن بطريقة خاصة). والرجلني والعانة

َ
بعدها يوضع على امل

  .1"تب واغفر للجميع يا الباري يا الغفار: "عبارة
وسلم اللهم صل : "موضع الغسل يـَُبخر بأم الناس مث يشق بالسكني ولسان حال الفاعلة يردد

وكل من ) يسمى باللهجة احمللية أََمْرَدة(مث ُجيْمع هذا الرتاب " على سيدنا حممد عليه الصالة والسالم
. 2أتت لتقدمي العزاء تأخذ كمية منه بكليت يديها وتضعه يف املرحاض وتكرر ذلك ثالث مرات

ْحَمل من على  وعندما حيني موعد الدفن حيضر الرجال من أهل امليت ألخذه إىل املقربة، وعند
َ
رفع امل

،  مث يتوجهون إىل املقربة "حممد رسول اهللا"، "ال إله إال اهللا : "األرض تردد جمموعتني بالتناوب
  :  يعطونه أجرة حلافر القرب، وعند وصوهلم يرددون 3به مترا مغطى بقطع خبز ڤحاملني معهم ْطبَـ 

جود واغفر للجميع  
     

  يا الباري يا الغفار  
  يا املوىل ارمحنا    النيب قدمناهجاه   

مث يوضع امليت أمام احلاضرين باجتاه القبلة ليتلو اجلميع ما تيسر من القرآن الكرمي يف انتظار      
بعد الصالة تتم مباشرة مراسيم عملية الدفن، فينثر يف القرب وريقات احلناء  .حضور مجع املصلني

مع تغطيتهم برداء أبيض " جواد كرمي، غفور رحيم: "الفاعلني يردداجلافة مث يوضع امليت ولسان حال 
  .4منعا للحاضرين من رؤية املشهد

                                                           

  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بودربالة.  1
  .السابقةاملقابلة : حسنية بورقبة.  2
  .نوع خاص من اخلبز احمللي املصنوع من دقيق القمح واملطهو على حجرة تدعى الرضفة.  3
  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بودربالة.  4
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بعد االنتهاء من عملية الدفن حيمل شخصان أو ثالثة من أهل امليت قليال من تراب القرب يف  
ددون ِوْرَد مالبسهم لريجعوا أدراجهم من حيث أتوا رفقة جمموعة من املصلني إىل منزل امليت وهم ير 

اليت ينتمي هلا املتوىف، وعندما يصلون يدخلون إىل املنزل لقراءة ما تيسر من القرءان  1الطريقة الصوفية
  . 2الكرمي، بينما األشخاص الذين حيملون تراب القرب يضعونه يف موضع الغسل

ن املتوىف رجال ، فإن كا3بعد ذلك َتِفُد النساء فرادى ومجاعات على منزل املتوىف يـَُقدمن العزاء
وكلما أقبلت عليها إحداهن للعزاء وكانت متزوجة ) نوع من اخلوامت(فإن زوجته متسك مبحبس فضة 

تعض املعتدة على هذه القطعة مث تناوهلا للمعزية واليت تعض عليها ثالثا مث ترجعها للمعتدة وهي 
مع العلم أن الرجال يقدمون ". تنهني فرتة العدة دون مصيبة أخرى"مبعىن " َيَكمْل ليك باخلري:"تقول

العزاء للرجال من أهل املتوىف يف املقربة بعد االنتهاء من الدفن ومن مل يتسن له حضور اجلنازة يقصد 
  .منزل امليت

جرت العادة يف قصور تيمي وملدة األيام الثالثة اخلاصة بالعزاء خترج الصدقة على امليت، حيث 
الغسل، مث جيزأ إىل قطع صغرية احلجم ويوزع على النساء يتم طهو اخلبز على الرضفة يف موضع 

وقد جرت العادة أيضا أنه يف اليوم . اللوايت قدمن لتقدمي واجب العزاء وكذا على األطفال يف الشارع
كما أنه يف وجبة . األول يطبخ ثالث خبزات ويف اليوم الثاين خبزتني ويف اليوم الثالث خبزة واحدة

ـان يف اليوم الثالث ڤـَْن ورُْبع من القمح يف اليومني األول والثاين وثالثة أزڤأَزْ  العشاء يتم طهو مقدار
حيث تقام مأدبة عشاء حيضرها أهل وأقارب وجريان امليت رجاال ونساء حيث يطلق عليها باللهجة 

وم الثالث على روح امليت يف هذا الي)  ختم القرآن الكرمي( ، إذ يتم ختم السلكة )يوم اخلَْتمة(احمللية 
ومن  .وبذلك تنتهي مدة العزاء، مع العلم أنه يتم تالوة القرءان الكرمي أيضا يف اليومني السابقني

) جنان احلبس(العادة أيضا  أنه يف اليوم الثالث من دفن امليت ُجيْلب جريدة خنلة من بستان الوقف 
ني كما يوضع على القرب وغصن شجرة رمان أخضر، ويوضعان فوق القرب بعد تثبيتهما مبعجون الط

  .5)4أو خشاشة ـدحڤ(آنية 

                                                           

أوطريقة موالي الطيب ) كرزاز(من بني هاته الطرق الصوفية اليت ينتمي إليها سكان قصور تيمي طريقة سيدي أمحد بن موسى . 1
  .طريقة سيدي عبد القادر اجليالين الوزاين أو

  .م21/4/2017دغا بلدية ادرار، والية ادرار، يوم أمقابلة معه ببيته بقصر من أعيان قصر أدغا، : احلاج حممد سليماين.  2
  ".عنكم املوتيـَُؤخُر عنا و "مبعىن " يَوخْر عنا وعنكم: "فريد املتلقي" ترك لكم الربكة"مبعىن " خلى ليكم الربكة: "املعزييقول .  3
   .مثرة اليقطني جافة ومنزوعة احملتوى الداخلي تستعمل حلفظ اللنباألوىل من الطني والثانية هي .  4
  .املقابلة السابقة: حسنية بورقبة.  5
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املرأة املتوىف زوجها تلزمها عدة الوفاة املقدرة بأربعة أشهر ): الراْبطة(المعتدة من وفاة : ثانيا 
 نَ صْ ب رَ تَـ ا يَـ اجً وَ زْ أَ  ونَ رُ ذَ يَ وَ  مْ كُ نْ مِ  نَ وْ فـ وَ تَـ يُـ  ينَ الذِ وَ �: وعشرا إن مل تكن حامال مصداقا لقوله تعاىل

أما إن كانت حامال فستتمدد فرتة عدا إىل أن تضع  .٭  �234 ...ارً شْ عَ وَ  رٍ هُ شْ أَ  ةَ عَ بَـ رْ أَ  ن هِ سِ فُ نْـ أَ بِ 
 .٭٭  �4 ن هُ لَ محَْ  نَ عْ ضَ يَ  نْ أَ  ن هُ لَ جَ أَ  الِ محَْ اْألَ  تُ َال وْ أَ وَ  �: مولودها لقوله تعاىل

بعدد من ) الراْبطَة باللهجة احمللية(بعد انتهاء فرتة العزاء املقدرة بثالثة أيام تقوم املعتدة 
الطقوس، حيث أنه يف اليوم الرابع من يوم الوفاة ترتدي املعتدة جبة زوجها بعدها تقوم امرأة مطلقة 

مبعجون طحني أوراق  بتمشيط شعر املعتدة بطريقة خاصة، فتدهن الشعر) متقدمة يف السن(أو أرملة 
وتقوم بعملية التمشيط باستعمال شوك ذكر  cassia italica) عشبة الًسَنا مكي (ـَْر ڤـرْ ڤعشبة َهـ

يقسم الشعر إىل جزأين جزء يضفر على سبع ضفائر واجلزء اآلخر على مخس : النخلة بالطريقة اآلتية
ث ال يظهر منه شيئا لتدثر رأسها أو تسع ضفائر، بعدها يغطى بقطعة قماش سوداء تلفه كامال حي

مبنديل يتدىل على كتفيها، مع العلم أن هذه الطقوس جترى داخل خيمة تنصبها جمموعة من النسوة 
اللوايت يستدعني يف هذا اليوم بالذات وتقام على شرفهن مأدبة ) البنات(حتجب الرؤية عن احلاضرات 
  .عشاء تعد فيها أكلة املردود

ذا الطقس حتضر نفس املرأة اليت قامت ا لتعمل على فك الضفائر مث من أداء ه بعد أسبوع
  .إعادة مشطها بنفس الطريقة والوسائل السابقني

كما جرت العادة أنه يف يوم السبت دون غريه من األيام األخرى حتضر بعض الفتيات من 
  .ل مالبسهاأقارب أو جريان املعتدة ليجلنب هلا املاء من الساقية فتقوم باالستحمام وغس

كما جرت العادة عند سكان قصور تيمي أنه طيلة فرتة العدة تكون نفقة املعتدة من أكل   
ولباس على عاتقهم، وكلما زارا إحداهن قدمت هلا هدية تتمثل يف كيل من الزرع أو حبات بيض 

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على روح . أو حليب أو متر أو خضر وفواكه أو قطعة قماش
  .تكافل يف اتمع التيماوي التوايتالتضامن وال

كما جرت العادة أن املرأة املعتدة إذا اضطرت للخروج من بيتها لرعاية مصاحلها أومصاحل   
  .1أبنائها اليتامى فال بأس بذلك شرط أن خترج متدثرة وعليها أن تعود إىل منزهلا قبل آذان العصر

                                                           

  من سورة البقرة 234اآلية . ٭
٭٭
  من سورة الطالق 4اآلية .  

1
معها ببيتها بقصر أوالد ابراهيم، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية  مقابلةمن سيدات قصر أوالد ابراهيم، : احلاجة رقية محاوي.  

  .م24/09/2018ادرار، يوم 
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 الِ محَْ اْألَ  تُ َال وْ أَ وَ  �عها ملولودها لقوله تعاىلإن كانت املعتدة حامال فإن عدا ال تنته إال بوض
حينها تنزع املنديل األسود عن شعرها وتضعه فوق املهراس اخلشيب . ٭ �4ن هُ لَ محَْ  نَ عْ ضَ يَ  نْ أَ  ن هُ لَ جَ أَ 

  .الكبري معلنة بذلك عن انتهاء عدا أما املرأة اخلايل رمحها فتستمر عدا ملدة أربعة أشهر وعشرا
العادة عند سكان قصور تيمي على غرار قصور توات أن مدة العدة يقدره الرجال من جرت 

فهو الذي يبث ) الشاهد باللهجة احمللية(أهل املعتدة وإن اختلف يف حتديد ذلك يلجأ إىل إمام القصر
  .يف األمر بعد حتديد يوم الوفاة

فبعد اإلعالن عن يوم . طقوسا خاصةتقيم ويقام عليها ) الراْبطَة(عند انتهاء عدة املتوىف زوجها
انتهاء العدة خترج الفتيات بعد صالة العصر إىل الرق بعيدا عن مساكن القصر حيث تقمن حبفر 

هذا "مبعىن " هذا حق اَبا وامي واجلماعة كاملني:"ثالث حفر عمقها بضع سنتيمرتات وهن يرددن
ن هناك، بينما يكلف اثنني أو ثالثة من ، وبعد االنتهاء ينتظرو "نصيب أيب وأمي واآلخرون كلهم

منديل، فستان أو قطعة (أقارا الذكور دون علم أحدمها باآلخر بتحضري قطع من املالبس النسائية 
واالختباء يف الرق أين تتواجد الفتيات استعدادا لرمي ما جهز من مالبس للمرأة املنتهية ) قماش

  .اخلاصة بأداء هذا الطقسعدا فور مساعه الكلمات املتعارف عليها و 
يف هذه األثناء خترج املنتهية عدا من بيتها رفقة امرأتني أرملتني كل واحدة متسكها من طرف 

، وواحدة منهن تضرب على صفيحة حديدية حبجرة أو قضيب )الرق(قاصدين مكان تواجد البنات 
  .رجال واألوالد من الطريقفيهرب ال" اهربوا، اهربوا، َالالُكْم مسعودة جات:"خشيب وهي تردد

وجتلس يف حفرة ) املنتهية عدا(عندما يصل الثالثة إىل املكان املقصود تتقدم املعنية باألمر 
وتضع كل قدم يف احلفرتني الباقيتني، حينها تغطيها البنات برداء ميسكنه من أطرافه مث تستحم وبعدها 

ها يف قفة يف انتظار محلها من طرف إحدى ترتدي مالبس جديدة مع وضع املالبس اليت كانت ترتدي
مرافقتيها األرملتني مث خيضبون يديها وقدميها باحلناء و تكتحل وترتدي احلايك وميكثن هناك، وحني 

  .1تغيب الشمس تتوضأ يف انتظار اآلذان
فور بعد آذان املغرب تصلي املرأة املعنية واملرافقات هلا يراقنب السماء يف انتظار ظهور أول جنمة و 

اللهم صل وسلم على سيدنا حممد، سعدك يا األول، اللهم صل وسلم :" حدوث ذلك تردد الفتات

                                                           

  .من سورة الطالق 4اآلية .  ٭
1
  .املقابلة السابقة :احلاجة رقية محاوي.  
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حينها ينطلق الشباب املختبئون من أماكنهم متسابقني حنو املرأة ". على سيدنا حممد، حظك يا األول
  .  حلظ اجلميلاملنتهية عدا، ومن يصل أوال يرمي هلا هديته مث يعود من حيث أتى وقد نال السعد وا

بني الفينة  1بعد ذلك خترج النسوة من القصر وهن يقرعن الطبول ويصفقن ويؤدين رقصة الركبية
  . واألخرى، والزغاريد تعلو واألهازيج تصدح قاصدين  مكان تواجد املرأة املنتهية عدا والبنات

 -قمح(ه من مؤونة وملا تصل النساء إىل وجهتهن يقمن بتهنئة املرأة ومنحها ما استطعن توفري 
  .لتجمع وحتملها بعض النسوة أثناء العودة....) متر ـ بيض  -شعري

أنا اَْرجيت موالنا " يرجع املوكب إىل داخل القصر بالطبل والزغاريد ورقصة الركبية واجلميع يردد 
ولد قدم  وكلما التقى باملوكب رجل أو" أنا انتظرت من اإلله أن ال خييب ظين" مبعىن " ريب ما خييبين

عند وصول املوكب يدخل اجلميع إىل منزل املرأة املنتهية عدا . هلا قطعا نقدية إن توفرت لديه
ليستمر قرع الطبول والرقص وترديد األغاين الشعبية حىت آذان العشاء بعدها يتعشى البنات بوجبة 

) طحني الشعريكسكس يفتل ب(ختتلف عن وجبة النساء والرجال، فيتناول البنات كسكس الشعري 
مع حلم رأس الغنم، بينما يتناول النساء والرجال كسكس القمح، وبعد العشاء يواصلن االحتفال مدة 
من الزمن قبل أن ينصرف اجلميع معلنني عن انتهاء طقوس اكتمال عدة املعتدة من وفاة، مع العلم 

  .2...)متر - شعري -قمح(أهدي هلا أن املرأتني اللتني رافقتا املعتدة إىل خارج القصر متنحن نصيبا مما 
  التيماويةالمرأة  يوميات :ثانيالمبحث ال

حيث حرص اآلباء على تعليم . حظيت املرأة منذ طفولتها مبكانة مرموقة يف اتمع التوايت
بنام، وإن مل يكن ذلك بنفس حرصهم على تعليم الذكور، إال أم عملوا على أن حتظى بنام 

الفاحتة، املعوذتني، (اوز تعلم احلروف األجبدية إىل حفظ عدد من ِقَصار السوربشيء من التعليم جت
ليتمكن من أداء صلوان على الوجه الصحيح، ورمبا إن مل يكن سن ...) اإلخالص، املسد، الفتح

الزواج عند الفتاة التواتية مبكرا جدا لكانت هناك من الفتيات من حفظت نصف القرآن الكرمي على 
  .3األقل

                                                           

  .سيأيت احلديث عنها الحقا.  1
  .املقابلة السابقة: احلاجة رقية محاوي.  2
  .280السابق، صاملرجع : حليمة سليماين.  3
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لقد حرصت األسر التواتية على تزويج بناا يف سن مبكرة ورمبا كان ذلك قبل سن     
كما اشرتطت فيمن تزوجه الكفاءة يف النسب، بل ال حيق لوليها تزوجيها مبن هو أقل منها   1العاشرة

، لذلك حرصت على تزويج بناا ألقربائهن حفاظا على النسب وحفاظا على 2نسبا إال مبوافقتها
  .3اإلرث داخل األسرة يف نفس الوقت

من بني األدوار اليت اضطلعت ا املرأة التواتية عموما دور الزوجة اليت كافحت مع زوجها من 
أجل أسرا يف ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية املتذبذبة اليت كانت تعانيها اتمعات التواتية 

األبناء واالعتناء م وممارسة األعمال اليومية من تنظيف يف فرتة الدراسة، فقامت خبدمة الزوج وتربية 
  . وطبخ وغسيل

يْبتدئ يوم املرأة التيماوية قبل آذان الفجر حيث تستيقظ لتحضري املاء لزوجها ليجهز نفسه 
  .للذهاب إىل املسجد لصالة الفجر ليتجه مباشرة بعد أن يفرغ من الصالة إىل البستان

ومية وأول ما تبتدئ به هو تنظيف موضع الطبخ من الرماد الذي تباشر الزوجة بأعماهلا الي
تسمى  -) عرجون التمر(خّلفه عشاء ليلة األمس، فتنظيف املنزل املفروش بالرمل باستعمال الزيوانة 

بعدها توقظ أبناءها بعد أن أعدت هلم وجبة الفطور املتمثلة يف التمر واللنب قبل  –أيضا الّشطابة 
اب حلفظ ما تيسر من القرآن الكرمي، ليتوجهوا بعدها إىل البستان ملساعدة والدهم يف ذهام إىل الكتّ 

  .األعمال الفالحية
يستمر عمل املرأة يف املنزل لتقوم بإعداد الَعَلِف للحيوانات حيث تعمل على دق نوى التمر 

البنات أو بعدها تشرف على تزويد املنزل باملاء حيث جتلبه . باستعمال احلجرة اخلاصة بذلك
ـّايات املاء من الساقية، تتجه بعدها املرأة إلعداد الكسكس لتحضري وجبة العشاء فتقوم بتنقية ڤسـ

من الشوائب مث طحنه ففتله كسكسا أو مردودا أو كسكس شعري أو تركه طحينا إلعداد  4الزرع
  .5الكسرة أو نوع من أنواع اخلبز حسب الرغبة

                                                           

الغنية (غنية املقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضايا واملسائل : حممد عبد العزيز و والده احلاج حممد بن حممد عبد الرمحن.  1
  .11، خمطوط خبزانة ملوكة، أدرار ص )البلبالية

  .31، خمطوط خبزانة كوسام، أدرار، ص نوازل الزجالوي: حممد بن العامل الزجالوي.  2
  .28، ص املخطوط السابق: حممد بن العامل الزجالوي.  3
كان الزوج أو احلم أو احلماة أحدمها يشرف على املخزن حيث يقوم كل صباح بإنفاق مؤونة الصباح من متر ومؤونة العشاء .  4

  .من زرع ودهن بكمية حمدودة حسب عدد أفراد األسرة
  .210املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  5



 المجتمعالحياة األسرية ومكانة المرأة في : الفصل الثالث              ) م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة 

 

- 125 - 

 

تتجه باكرا إىل البستان لتقوم ببعض األعمال الفالحية قبل أن  إذ يإن أعمال املرأة ال تـَنـَْقض
لنسج القماش خلياطة الثياب أو نسج األفرشة حسب احلاجة، إذ مل ) املنسج(تلجأ إىل آلة النسج 

كما كانت ). الغسل، الصبغ، الغزل(أو تقوم بعملية إعداد الصوف . يكن خيل بيت من آلة املنسج
عمال بعض مشتقات النخلة من أجل تزويد منزهلا باألثاث أو من أجل متارس حرفة الّساللة باست

  .البيع، ليصري الوقت عصراً حيث تتجه املرأة إلعداد وجبة العشاء
كان مقدسا عند " شريفة األيام "وما يلفت االنتباه أن يوم اجلمعة الذي كان يسمى حمليا بـ 

سوى الطبخ، ....) النسيج، دق العلف، (عتاد التواتيني فقد كانت يف هذا اليوم ال تقوم بأي عمل م
يف انتظار عودة الزوج ) الكحل، املسواك، البخور(لتقوم بعدها باالستحمام وتعطري نفسها والتزيني 

 .1من صالة اجلمعة
يصف املرأة التيماوية أثناء حضورها  )jirard Rholfs(وهذا الرحالة األملاين جريارد رولفس

عدد النساء كان كبريا جدا، وكن يرتدين كل ما ميلكن، حلقان : "يقولف) زيارة(احتفاال مومسيا
وضفائر شعرهن ا جلد كثري، ... الفضية؛ األصداف؛ قطع النقود؛ وكثريات كان هلن املرجان

وجوههن مطلية بالرموز امللونة، وكان من بينهن من هي يف منتهى األناقة بوضعها قطعة مرجان صغرية 
من شهادة هذا الرحالة أن النساء مل يكن على حجاب شرعي خاصة أيام  ، يظهر"2على أنفها

الزيارات حيث تستباح الزينة للرجل واملرأة على حد السواء، فتتزين املرأة حبليها املختلفة وترتدي أمجل 
  .ثياا

  :الِحَرُف النْسوِيَة: أوال
مألت ا أوقات فراغها من جهة، احرتفت املرأة التيماوية كغريها من نساء توات حرفا يدوية 

ووفرت حاجياا وحاجيات أسرا من مالبس وأفرشة وأثاث منزيل من جهة أخرى، حىت أا 
  .قايضت أو باعت منتوجها واقتنت ما حتتاجه

  :متثلت هذه احلرف التقليدية يف    
فعن طريقها  تعترب الفالحة أقدم وأهم مهنة مارسها اإلنسان على وجه األرض، :حرفة الفالحة
لذلك واظبت اتمعات التواتية على ممارستها رغم الصعوبات اليت واجهتها . يوفر ما يقتات به

واملتمثلة يف خصوصية املنطقة الصحراوية كقلة خصوبة الرتبة وصعوبة احلصول على املياه اجلوفية يف 
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صيبها باستعمال املواد إال أن الفكر التوايت متكن من استصالح الرتبة وخت. ظل انعدام التساقط
العضوية احمللية واملتوفرة يف ذلك الوقت كفضالت احليوانات وفضالت اإلنسان ومادة الطني، كما 
متكن من استخراج املياه اجلوفية عن طريق حفر اآلبار والفقاقري، ومن مث استطاع تلبية حاجياته 

 .الغذائية من مأكل ومشرب
رفة الفالحة، فإذا كان املوسم موسم حرث أو حصاد تتجه النسوة مارست املرأة التواتية وال زالت ح

رفقة أبنائهن إىل البساتني ملساعدة الزوج يف عملية احلرث أو احلصاد أو جين حمصول التمر بل القيام 
بكل هاته األعمال يف حالة غياب الزوج، إذ كان الرجال يتجهون إىل األقاليم ااورة للتجارة ويغيبون 

تاركني البيت واألرض يف رعاية املرأة؛ اليت كانت حترث وتزرع وحتصد وجتين وتم باحليوانات باألشهر 
من أماكن تواجدها إىل ) فضالت احليوانات ورجيع اإلنسان(حىت أا كانت تقوم بنقل األمسدة 

  .البساتني
تقوم بالعملية  وهي تزويد منازل القصر باملاء الوب من الساقية أو الفقارة،: حرفة السْقي

ـاية املاء، فتطوف بالبيوت متأل لساكنيها قـَُلَل املاء، مقابل أجرة تتحصل عليها أثناء ڤامرأة تدعى َسـ
جين احملاصيل الزراعية؛ حيث تتجه إىل بستان الزبونة و تأخذ نصيبا من اخلضر أو الزرع أو التمر 

اء تتحصل على السفوف وقت إعدادها،  ـاية  املڤحسب املوسم، وإن مل يكن من حمصول فإن َسـ
  .كما أنه أيام املناسبات الدينية تبعث هلا زبوناا وجبة العشاء إىل منزهلا

اليت عادة ما تكون من طبقة احلراثني، ) اْلَمشاطَة(كانت تقوم ا املاِشطة : حرفة التْمشيطْ 
وما على الزبونة . طرف الزبونات وقد اعتادت أن تطوف بالبيوت ملمارسة حرفتها بعد استدعائها من

إال أن حتضر دهن الشعر والرمل احملروق لتسهيل عملية املشط وكذا أشواك النخيل اليت تستعمل  
إلضافتها للشعر ) خيوط مغزولة من صوف األغنام(كمساسيك لشد الضفائر، كما حتضر أيضا آزّار 

السرحات الثالث اليت اعتادت النسوة إذا كان قصريا أو قليل الكثافة ليساعدها على إعداد إحدى 
  ). الَقطّاية –سرحة اخلرب  –سرحة بوسري (التواتيات اعتمادها 

قبل توفر التبادل النقدي وبعد ذلك فإضافة إىل ) َلْعَشا(ُأْجَرة املّشاطة كانت كيال من الزرع 
 .1َلْعَشا تقدم هلا عددا من القطع النقدية

تعد حرفة الفّخار من املعامل اليت متيز احلضارات وتربز عمرها الزمين عرب التاريخ : ِحْرَفة الَفخارْ 
ومدى تطورها واستغالهلا للمواد األولية املتوفرة لديها، وقد عرفت منطقة توات هاته احلرفة منذ عصور 
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ية ما قبل التاريخ، حيث عثر على قطع فخار نيلويت من مناطق قرب أدرار وهي من األواين الطين
  .بعض األجزاء منها مزخرفة

ة، لون الطني أمحر، سهلة الكسر، ال حتتوي نتتميز التحف املصنوعة حمليا بأا صناعة خش 
على زخارف، أما اليت عثر عليها ولون طينها أخضر أو أصفر فقد رّجح خمتصون يف اآلثار أا جملوبة 

 .1من خارج املنطقة
  .2املناسب من حيث اعتدال اجلومتارس هذه احلرفة يف فصل الربيع 
، وقد جرت عادة السكان أن تقوم الزبونة بدعوة الطّّيانة )ة(يسمى ممارس هذه احلرفة الطيان

  :إىل منزهلا بعد حتضري عجينة الطني واليت تتم وفق اآليت 
ن ُتدق القطع الكبرية وتصري هشيما، مث تُنّقى من احلجارة والشوائب العالقة ا كالزجاج وسيقا

ويصب عليها املاء وترتك لتتخّمر مدة أربعني يوما كحد  3أو جذور النباتات، بعدها توضع يف اخلابية
بعد ختّمر الطني ترسل الزبونة يف طلب الطّّيانة اليت ستمكث عند الزبونة يومني أو ثالثة تقوم . أدىن

  .اخالهلا بصنع خمتلف األواين حسب الطلب وحسب كمية الطني اليت ّمت ختمريه
يستعمل يف صنع األواين قالبا خاصا بكل آنية ال يعدو أن يكون آنية قدمية، مع العلم أنه  

يضاف إىل العجينة أثناء عملية التشكيل طحني ِكَسر أواين طينية قدمية يسّمى التـَفون حسب اللهجة 
ترتك املصنوعات يف  احمللية والذي يعمل على متاسك العجينة اجلديدة، بعد اإلاء من عملية التشكيل

مكان ظليل لتجف مث تغادر الطيانة إىل زبونة أخرى بعد أن تأخذ أجرا من الزرع أو التمر أو اخلضر 
  .حسب املوسم

يف هذه األثناء تعمل الزبونة على توفري احلطب الالزم حلرق األواين املصنوعة، كما تقوم بتحضري 
وبعد عدة أيام رمبا تصل إىل شهر أو أكثر تعود  حفرة لذلك يبلغ عمقها حوايل مخسني سنتيمرتا،

الطيانة مرة أخرى إىل منزل الزبونة إلاء آخر مرحلة من مراحل صنع األواين الطينية وهي مرحلة 
  :احلرق واليت تتم كاآليت

                                                           

  .7املرجع السابق، صدراسة اموعات األثرية ملتحف أدرار، :  حممد بن سويسي.  1
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تُفرش احلفرة احملّضرة آنفا باحلطب مث ُتَصّنُف األواين فوقه لتـَُغطى باحلطب قبل أن يتم إشعال 
تعمل الطيانة على إضافة احلطب كلما لزم األمر، وبعد أن تتأكد من حرق األواين ترتكها لتربد،  النار،

  .1بعدها تغسل مث توّجه مباشرة لالستعمال مع العلم أن الطيانة تأخذ أجرا على عملية احلرق
  :اليت كانت تصنع حملّيا فتمثلت يف  2أما األواين الطينية

آنية طهو الطعام، حيث ختصص القدر لطهو املرق والكسكاس : والكسكاس) الِقْدر(ـَْدرَة ڤالـ      
  )بأنواعه(الذي يوضع فوق القدر خيصص لطهو الكسكس

 .صحن كبري  مقعر خيصص لفتل الكسكس : الَقْصري    
صحن يكون بأحجام خمتلفة حسب الغرض من استعماله فمنها ما هو خمصص  :الَقْصرِية    

 .عام ومنها ما هو خمصص لتقدمي الطعاملتجميع الط
 .تصغري الَقْصرية وهي صحن األطفال :اَلْقِصيرِية    
 .إناء الُشرب: ـَْدحْ ڤالَـ    
 :خمصصة حلفظ املاء وهي على نوعني ) تشبه شكل اإلجاصة(آنية ذات شكل خاص  :ـَلةڤالـ    

يد املاء الشروب تكون ذات مسامات تسمح بظهور املاء ـَلة خاصة بترب ڤوهي  :ـَلة اَلْمَغْربْـَلةڤالـ    
 .على السطح اخلارجي مما جيعلها قابلة لتربيد املاء املوجود يف الداخل

ال حتتوي على مسامات مما جيعل املاء بداخلها يبقى ساخنا، وغالبا ما تكون  :ـَلة الساخنةڤالـ    
  .الطبخ والغسل خاصة بتخزين املاء املستعمل ألغراض غري الشرب ك

ـّلة ڤ، مع العلم أن الـ)ـّلةڤخبز الـ(آنية ختصص لطهو نوع من أنواع األطعمة احمللية  :الُخْبز ـَلةڤ    
ـّلة لطهي ڤاملخصصة لتربيد املاء أو حفظه إذا مل تعد صاحلة لعملها بسبب حدوث َشرْخ حتّول إىل 

ـّلة اجلديدة تساعد على عملية ڤضل من الـاخلُبز بعد تكسري قعرها، حيث تكون ذا جودة عالية أف
  .3الطهو
  .ـّلةڤ، يستعمل خاصة جللب املاء من الساقية َلَمْلء الـ4إناء حلمل املاء :البـُْقُبوق    
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آنية جموفة يف الوسط، يلصق العجني على وجهها الداخلي بعد تسخينه باحلطب،  :آنور       
  ).اخلبز الرقيق ، اخلبز اَلْمَبطْن ، خبز الشعري( ختصص لطهي أنواع من اخلبز 

تعترب حرفة الساللة املعتمدة على مشتقات النخلة من أشهر احلرف اليت : حرفة الساللة       
  .1ذلك لتوفر املواد األولية وبكثرةتشتهر ا منطقة توات، و 

قام التواتيون رجاال ونساء بتحويل مشتقات النخلة إىل أواين ولوازم ذات استعمال يومي، 
والتَدارَاْت أما ) الطَّْبْق والطّْبيَقة(فعكفت النساء على صنع ما حيتجن يف بيون من أواين كاألطباق 

  .2القيام بأعماهلم من حبال وطرابيات وغريهاالرجال فابتدعت أياديهم ما ميكنهم من 
ذي اللون ) سعف قلب النخلة(تقوم النساء بإعداد املواد األولية املتمثلة يف السعف الفيت  

وأوراق ) معالق العرجون(األصفر الشاحب أو األخضر الفاتح جدا، وعود عرجون النخلة اجلاف 
 ).ري والسواقينبتة كانت تنبت على حواف الفقاق(نبتة أَْزَالْف 

يفصل السعف عن اجلريد ويرتك ليجف يف الظل، بعد جفافه حتفر حفرة باليد فقط  تكون غري 
عميقة ويف مكان مشمس، مستطيلة الشكل حسب طول السعف، ميدد فيها هذا األخري مث يصب 

يكون هذا : ععليه املاء ويغطى بالرتاب لُِيصب عليه املاء مرة أخرى، لتكرر العملية كلما َجف املوض
  .العمل يف نفس اليوم الذي تقرر فيه احلَِرفية القيام بعملية النسج

وقت القيلولة وهو وقت الراحة تستغله احلَِرفية يف النسج، حيث تأخذ بعض السعف من احلفرة 
بعد أن صار لينا مث تضعه يف إناء به ماء ليحتفظ بليونته قابال لالستعمال دون كسر أو متزيق مع 

  .3ة السعف إىل اإلناء كلما احتاجت احلرفية لذلكإضاف
أما عود عرجون النخلة اجلاف فيتم متزيقه إىل أسالك رقيقة حسب طوله باستعمال أداة تسمى 

، وهي األداة الوحيدة املستعملة يف عملية نسج الّسعف اليت متتهنه املرأة، تستعمل هذه 4اللْشفة
أما أوراق نبتة أزالف . فة تُلف بالسعف أثناء عملية النسجاألسالك كدعامة أساسية يف هذه احلر 

، 5اإلبرية فإا متزق إىل خيوط طويلة مث تصبغ باللون األسود املستخرج من ورق شجرة السويد

                                                           

  .214املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
2 . Capitaine Rig :op.cit, p161. 

  .215املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
  .مسمار ومعالق خشيب تستعمل للثقب  أثناء عملية نسج اآلنية: أداة تتكون من جزأين.  4
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والبعض منها يصبغ باللون األخضر والبعض اآلخر باللون األمحر لتستعمل بعد ذلك يف تزيني 
  .1املنسوجات السعفية

سب ملمارسة هذه احلرفة التقليدية هو الربيع والصيف وبالضبط بداية من شهر أبريل املوسم املنا
  .2حيث تكون النساء يف فرتة راحة بعد انقضاء موسم حصاد الزرع وجين التمور

املصنوعة حمليا فقد انقسمت ما بني أدوات تفننت يف إبداعها املرأة  3أما األدوات السعفية
  .وأدوات احرتف صنعها الرجل

  :األدوات اليت تصنعها النسوة متثلت يف
سم، يكون مسّطح  ذات حافة قليلة االرتفاع  50ذو شكل دائري يبلغ قطره حوايل  :ڤالطّْبَـ 

املُنوِط ا، كما ميكن أن يستخدم حلمل األطعمة  4ليساعد على عملية الّنْسفِ ) سنتمرتات 3حوايل (
  .اجلافة كالتمر والزرع وغريها

ذات شكل دائري وبأقطار خمتلفة حسب حجمها، فمنها الكبرية والصغرية احلجم، : ـَةڤالطِّْبيـ 
هلا قعر الستخدامها يف محل التمر والزرع والدقيق وغريها من األطعمة اجلافة، كما تستعمل لتغطية 

 .الصحون
هشيم التمر (وعاء ذو غطاء، له شكل خاص، الكبري منه يستعمل حلفظ السفوف  :الّتَدارَة

 . والصغري حلفظ البخور احمللي) مسحوق التمر(وأنغاد ) اجلاف
ـصعة وضيق من األعلى، ڤذو شكل قمعي عريض من األسفل حسب حجم الـ :َلْمَكبْ 

 )ياراتالز  -األعياد - األعراس (ـصعة، يستخدم بشكل خاص يف املواسم ڤيستعمل لتغطية الـ
الصغري واحلجم الكبري، يستعمل وعاء ذو ارتفاع ومثقوب يف القعر منه احلجم : الَكْسَكاس
  .لطهو الكسكس
، حيث ُخيتار لصنعها )الْفَداْم حسب اللهجة احمللية(أداة مصنوعة من ألياف النخلة  :الَمّساَحة

األلياف اخلشنة، تستعمل ملسح الدقيق العالق بالرحى وملسح الكسرة من الرتاب العالق ا بعد 
  .5اية من الشوائب اليت تعلق اـطّ ڤنضجها، كما وختصص مساحة ملسح الـ

                                                           

  .215املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
2.Capitaine Rig :op.cit, p161. 

  .361 ص 20رقم أنظر امللحق .  3
  .328، ص 9املصدر السابق، ج: ابن منظور: هي عملية نفض الطعام لتنقية اجليد من الرديئ، للمزيد ينظر: النْسفُ .  4
5
  .215املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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 .كانت هذه األنواع من األدوات احلرفية السعفية اليت دعت احلاجة باملرأة التيماوية إىل صنعها
    :نسيج القماش واألفرشة:ثانيا

عكفت النساء التيماويات على نسج القماش املخّصص خلياطة خمتلف أنواع املالبس : القماش
املصنوع حمليا من  1وذلك باستعمال آلة املنسج يف القرن التاسع عشر اليت كانت أزياء سكان توات

  .جذوع النخيل وأغصانه
وغالبا ما  . احرتفت النساء التيماويات نسج األفرشة املوجهة لالستعمال أو للتصدير :األفرشة

شر كانت النساء تنسج األفرشة بغرض بيعها ال استعماهلا، ذلك أن السكان خالل القرنني الثامن ع
والتاسع عشر وحىت ستينيات القرن العشرين مل يكونوا ليفرتشوا سوى الرمل سواء ذلك أثناء جلوسهم 
أو وقت نومهم مع إستعماهلم الربانيس للتغطية بالنسبة للرجل وَلْكَسا بالنسبة للنساء واألطفال يف 

  .2موسم الربد وقلما وجد من يتدثر بغطاء
يان مقايضة بالتمر، أو استعملت الصوف يف نسج القماش واأل  فرشة، وقد كان جيلبها جتار محِْ

  .3الصوفمبادة منتوجام من األفرشة  قايضةيستوردها جتار توات من الساورة حيث كانوا يتجهون مل
ومتكنت من ) م 1901(وعندما وصلت القوات الفرنسية إىل إقليم توات مطلع القرن العشرين 

فعمدت إىل ) نسج األلبسة واألفرشة(بسط نفوذها وجدت سكان قصور تيمي ميتهنون حرفة النسيج 
  . توفري الصوف وتوزيعها على السكان لنسجها مبقابل

أو ثالثة، تقايض مقابل التمر الذي كان كانت الصوف تقتىن باجلزة وهي ذات اثنني كيلو 
خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر وإىل غاية ستينيات القرن  4يعترب عملة اقتصادية هامة

  .العشرين
  :أنواع األفرشة المنسوجة محليا: ثالثا

الدكايل لقد أشتهر . ، الوسادة5متثلت األفرشة اليت كان السكان ينسجوا يف الدّّكايل، احلنبل
وعند أهل السودان الغريب، فقد كان الطوارق حيضرون يف مواسم األسواق  1التيماوي عند الطوارق

  .جالبني معهم الكباش ملقايضتها بالدكايل التيماوي) سوق برت محيان وسوق رحبة اخلنافسة(
                                                           

  .362 ص 21أنظر امللحق رقم .  1
  .217املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
  .217ص: نفسه.  3
  .وكذلك القمح.  4
  .362 ص 21أنظر امللحق قم.  5
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التجارة العابرة أما أهل السودان الغريب فقد اشتهر عندهم الدكايل التيماوي عن طريق قوافل  
  .للصحراء

ما يالحظ على زخرفة الدكايل أا مستوحاة من البيئة الصحراوية حيث النخيل الذي جسد 
، وكذا العلم الذي يعترب رمزا من رموز الطرق الصوفية باملنطقة، وهذا )اجلريدة(جزء منه على الدكايل 

مبعتقدام وتقديسهم ألولياء اهللا إمنا يدل على إرتباط التواتيني بصفة عامة ببيئتهم ومتسكهم 
  .الصاحلني حىت وإن فنوا

أما احلنبل أو الفراش فقد كان ينسج هو اآلخر من الصوف وقد كانت أبعاده خمتلفة حسب 
  :الطلب
 .مثانية أذرع طول وثالثة أذرع ونصف عرض  -
 .سبعة أذرع طول وثالثة أذرع ونصف عرض  -
 .ستة أذرع طول وأربعة أذرع عرض  -
 .أذرع طول وثالثة أذرع عرضأربعة   -

  . أما زخرفته فقد كانت عبارة عن أشرطة عرضية خضراء ومحراء وصفراء من أوله إىل آخره
راجت جتارة الفراش يف األسواق احمللية املومسية كما صدر إىل أسواق متنراست وتيندوف 

  .والساورة
ات ذراعني طول بالنسبة للوسادة كانت تنسج من الصوف أيضا حيث تنسج قطعة قماش ذ

  .2وذراع عرض لتخاط وسادة لشخصني
ونظرا لكون وسيلة النقل والسفر ما بني القصور املعتمدة يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر 
َماط  هي احلمري؛ فقد كان البد من اختاذ أداة توضع على ظهر احلمار حلمل وحفظ األمتعة فكان السّْ

متصلني ببعضهما، يوضع على ظهر احلمار ليتدىل كل كيس وهو عبارة عن كيسني مستطيلي الشكل 
  .من جهة حامال أمتعة

يّان مغزوال، أما عن طريقة نسجه فكانت  ماط من الوبر الذي كان جيلبه جتار محِْ ينسج السّْ
تنسج قطعة ذات ستة أذرع طول وذراع عرض مث يطوى كل طرف وخياط اجلانبني ليتشكل كيسني 

  .، وهي املنطقة اليت توضع على ظهر احلمار ليتدىل الكيس من اجلانبنيتفصل بينهما مسافة ذراع
                                                                                                                                                                                     

كانوا يستعملون الدكايل دثارا يقيهم من الربد، وقد شوهدوا أثناء مواسم األسواق  الشتوية يلتحفون به بعد قصه إىل جزأين،  .  1
  .كل رجل يتدثر جبزء

2
  .220، 219، صاملرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  
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بعد نسج القماش يوّجه للخياطة اليت كانت تتم يدويا باستعمال اإلبرة واخليط ؛ وقد : الخياطة
 .مارست هذه املهنة بعض النسوة التيماويات إذ كانت اخلياطة يف تلك الفرتة مهنة خاصة بالرجال

جتتمع يف األزقة قرب املنازل ملمارسة احلرف التقليدية من غزل، قرشلة، نسج، كانت النساء 
  .1ساللة، وحىت فتل الكسكس وطحن الزرع، يف جو من السمر واملرح  والتعاون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

1
  .222، 221، ص السابق، صاملرجع : حليمة سليماين.  
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  خاتمة الفصل 
ُفِسُكْم َأْزَواجًا  �:قال تعاىل َنُكْم َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـْ َها َو َجَعَل بـَيـْ لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ

بعد أن يتمكن اإلنسان من محاية نفسه  . ٭ ����7 َمَودًة َورَْحَمًة ِإن ِفي َذِلَك آليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ 
من عوامل الطبيعة ومن الغزو البشري ببناء مأوى يلجأ إليه، يسعى لألنس واالستقرار والتعاون على 

  .ياة فيبحث عن تكوين أسر وبذلك تستمر احلياة البشريةمصاعب احل
اليت تعترب وعدا بالزواج ومرحلة متهيدية له، وقد كان الِخْطَبة أوىل مراحل بناء األسرة تتمثل يف 

للخاطبة يف القرن التاسع عشر دورا كبريا يف عملية اخلطبة بدء من اختيار املخطوبة إىل تدبري موعيد 
  .اطبلرؤيتها من طرف اخل

جرى العرف أثناء فرتة اخلطوبة أن يهادي اخلاطب خطيبته يف األعياد، كما يعمل على بناء 
مسكن الزوجية يف هذه الفرتة ويف املقابل يعمل أهل الفتاة على إعداد جهاز هلا الذي رمبا قد بدأ 

  .حتضريه منذ والدا
متشاة أو متباينة ما بني أهل بعد مرحلة اخلطوبة تأيت مرحلة الزواج اليت متر بعدة اجراءات 

  .العروس وأهل العريس
اإلجراءات املتشاة متثلت يف طحني الزرع مث فتل الكسكس وإعداد لعطور وإعداد السفوف، 

بالنسبة ألهل العروس ) خلواض، احلنة العفنة واملعجونة(أما املتباينة فتمثلت يف إعداد البخور ولواحقه 
  . ل العريسوإعداد اجللجالن بالنسبة أله

باإلضافة ) يوم الطحني، يوم عقد القران، يوم الدخلة(يدوم حفل العرس ملدة ثالثة أيام متتابعة 
إىل يوم احلزام الذي يلي يوم الدخلة مباشرة، وكل يوم من هذه األيام مير مبراحل خمتلفة وطقوس 

  .متنوعة لكال العروسني
تستوجب القيام بعادات وتقاليد متعارف عليها، من بعد الزواج متر األسرة بأحداث فرح أو قرح 

  .أسبوع املولود اجلديد وختانه، احلفاظة، الصيام، اجلنازة واملعتدة من وفاة: بني هذه األحداث نذكر
لقد كان للمرأة التيماوية مكانة مرموقة يف اتمع، ولقد اضطلعت مبهام سامهت يف حفظ   -

  .قي، التمشيط، صناعة الفخار، الساللة، النسج، اخلياطةكرامتها كامتهاا حرفة الفالحة، الس

                                                           

  .من سورة الروم 7اآلية .  ٭
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  :زيوال قوتال: المبحث األول
بعد أن يتمكن اإلنسان من االستقرار واالطمئنان وجيد أنيسا يلجأ إليه وقت الراحة؛ يبحث 
عم يقتات به وما يتسرت به من حر الصيف وقر الشتاء، فعمد إىل امتهان الفالحة للحصول على 

  . القوت ومارس النسج واخلياطة ليتسرت وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث

  القوت: أوال

الزراعة على غرار  خالل القرن التاسع عشر على امتهان حرفة قصور تيمي سكان عكف
سكان منطقة توات عموما رغم قلة التساقط يف املنطقة، معتمدين يف ذلك على مياه الفقارات، اليت 

خاصة وأن الفالحة كانت . اهتموا ا وعملوا على صيانتها دوريا من أجل رفع منسوب املياه ا
 .لذي وفر هلم ما يقتاتون به من متر، حبوب، خضر، حلوم، حليب وبيضنشاطهم الدائم ا
 اليت املتنوعة كبري جدا، كما زرع احلبوب بشكل النخيل بغرس الفالح التيماوي لقد اهتم

 Sorghum(، الذرة البيضاء )Zea mays(تتالءم وطبيعة املنطقة الصحراوية كالذرة الصفراء
bicolor(الدخن ، )pennisetum glaucum( الزرع ،)القمح والشعري.( 

غالب  قوت أهل توات عموما، حضروا به أطباقا متنوعة، ) القمح والشعري(لقد شكل الزرع 
مع العلم أنه مل يكن هناك إال وجبة واحدة يف اليوم وهي وجبة العشاء، ذلك أنه يف النهار يكون 

ال يعودون إال مساء، أما النساء والبنات الكل مشغوال بعمله، فيتجه الرجال واألوالد إىل البستان و 
فيبقني يف املنزل يقمن بأعمال النسيج والساللة والطحن، وكل ما يقتات به املرء يف الصباح كان عبارة 

  .1واحلليب إن وجد) هشيم التمر(عن حبات التمر أو السفوف 

رة يف قصور تيمي كانت حتضر يوميا، أما األطباق اليومية اليت كانت مشهو : األطباق اليومية
  :فهي

، ويشكل األكلة الرئيسية لدى أهل توات )الطعام( "العيش"يسمى حمليا : الكسكس.1
 :وهو ثالثة أنواع. عموما

                                                           

مقابلة شفوية ببيتها بقصر أوالد عروسة، بلدية أوال أمحد تيمي، والية  من سيدات صر أوالد عروسة،: احلاجة رقية باهدي.  1
  .م17/03/2018ادرار، يوم 
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إىل حبيبات صغرية جدا، ويف بعض  2يتخذ من القمح بعد طحنه وفتله :1عيش القمح.أ
أو طحني )  bicolorSorghumالذرة البيضاء (األحايني يضاف إىل طحينه طحني التافسوت 

 ).pennisetum glaucumالدخن (البشنة 
يتخذ من طحني الشعري، ويفتل بنفس طريقة فتل عيش القمح إال أن : عيش الشعير.ب

حجم حباته يكون أكرب من حجم حبات عيش القمح، كما أن طريقة طهيهما ختتلف يف بعض 
  . 3التفاصيل
ريقة فتل عيش الشعري، حباته غليظة تكون يفتل من طحني القمح، وبنفس ط: 4الَمْرُدودْ .ج

حبجم حبة اجللبان الصغرية، وطريقة طهيه ختتلف عن طريق طهي العيش، إذ ال ميرق كعادة 
 5.الكسكس وعيش الشعري وعيش احلشايش، بل يطهى يف املرق

وقد كان . كان للعجائن حظ األسد بعد العيش يف أطعمة أهل توات عموما: العجائن.2
 :ري والدخن احلبوب األساسية يف حتضري هاته العجائن وهيالقمح والشع

تتخذ من طحني القمح بعد عجنه وحشو العجني مبزيج يسمى : 6َكْسَرة الَقْمح.أ
حيث حتمى الرضفة جيدا باستعمال  8، تطهى على حجرة تسمى الرضفة)بقاف معقودة(7الَقْلب

احلطب بعد ذلك يوضع عليها العجني احملشو ويبسط قليال ليشوط بواسطة جريدة مشتعلة حىت ال 
 قي من اجلمر الذي محيت به الرضفةتلتصق به الرتاب الساخنة اليت يغطى ا، مث يوضع فوقها ما ب

                                                           

  .363ص  22أنظر امللحق رقم .  1
، دار الكتاب 1، ج1، طعارهااللهجة التواتية اجلزائرية معجمها بالغتها أمثلتها وحكمها عيون أشأمحد ابا الصايف جعفري،  . 2

  .338، ص 2013العريب، اجلزائر، 
حتضر مرقه بعدد من اخلضر كالبصل واجلزر واليقطني باإلضافة إىل اللحم بينما مرق عيش الشعري يضاف هلا ورق : عيش القمح  3

  .كما يفضل فيها استعمال حلم رأس الغنم) نوع من السبانخ(أفران 
  .363ص  22أنظر امللحق رقم .  4
العيش بنوعيه ميرق بينما املردود يطهى يف املرق حيث قبل ذلك يغمر بالقليل من املاء الساخن ليمتصه، بينما تعد مرقه .  5

مبجموعة من اخلضروات كالبصل واليقطني وأفران باإلضافة إىل كمشة عدس وحبات فول واللحم مث يوضع املردود يف الكسكاس 
  .ذلك يصب يف املرق ليكتمل طهيهليتعرض للبخار مدة معينة بعد 

  .363ص 22أنظر امللحق رقم .  6
  .وبعض التوابل كالفلفل احلار وامللح ولعطور) طحني التمر اجلاف(يعد هذا احلشو من البصل وطحني الطماطم وأنغاد  7
يت بالشمس أو بالنار الرضفة واحدة مجعها الرضف وهي احلجارة اليت مح: كلمة عربية فصيحة ورد يف لسان العرب: الرضفة  8

   .363 ص 22رقم أنظر امللحق . 121، املرجع السابق، ص 9لسان العرب، الد : ابن منظور: للمزيد أنظر
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وعادة ما يعرف ذلك بانتشار رائحتها  لترتك مدة معينة قبل تعريتها وإخراجها وقد اكتمل نضجها
  .1الزكية

وتعد ) pennisetum glaucumالدخن (تتخذ من طحني البشنة  :َكْسَرة الَبْشَنة.ب
بعد تقطيعها إىل قطع  2بنفس طريقة اعداد كسرة القمح، وتؤكل الكسرتان ممرقتان باملرق أو اللنب

  .صغرية، يقال أن كسرة البشنة ألذ من كسرة القمح

تتخذ غالبا من عجني القمح وأحيانا من عجني الشعري، يضاف إىل عجينها : نـواَضةال.ت
وحبات صانوج، تطهى بنفس طريقة طهي الكسرة إال أنه يغطى العجني  3قليال من العجني املختمر

  ). مع العلم أن النواضة بدون حشو(قبل وضع الرتاب الساخن واجلمر فوقها  4بالقصرية

يسمى خببز القلة نسبة إىل اآلنية اليت يطهى عليها وهي قلة مصنوعة من  :5خبز الَقلة.ث
، يتخذ من عجني القمح الذي ميرر على القلة بعد تعريضها للنار ليستحيل بعد طهيه )جرة(الطني 

  .صفائح رقيقة جدا، ليقدم بعد تقطيعه ممرقا باملرق أو مبرق اللنب

بعدها جيزأ  يعجن طحني الشعري صلبا نوعا ما مث يرتك مدة معينة لريتاح قليال، :6التاْقِديرْ .ج
لِتَُبسَط كل كرية إىل صفيحة بسمك اثنني ملليمرت تقريبا، مث يقطع إىل قطع  إىل كريات حبجم الكف

مربعة الشكل، وبعد االنتهاء من تقطيع كل الكريات توضع كل القطع تدرجييا يف املرق اليت أعدت 
  .7مسبقا، وترتك على نار هادئة حىت جتف املرق مث يقدم ساخنا

                                                           

  .املقابلة السابقة: احلاجة رقية باهدي.  1
من امللح والعكري يوضع يف آنية قليل من الشحم الذائب أو الزبدة ومسحوق الفلفل وقليل :يعد مرق اللنب بالطريقة اآلتية.  2

وقليل من مسحوق السانوج ومسحوق الفلفل األسود ومثله من مسحوق الكمون مث يصب فوق املزيج كمية من اللنب ليرتك فوق 
  .نار هادئة بضع دقائق حىت يتخثر ليصب وهو ساخن على الكسرة بعد تقطيعها إىل قطع صغرية

يعجن طحني القمح بدون ملح ويوضع يف آنية خاصة يف مكان دافئ يعد مسبقا حوايل ثالثة أيام قبل استعماله، حيث .  3
  .ليصري بعد املدة املعلومة مخرية

  .نوع من األواين املصنوعة من الطني.  4
  .363ص  22رقم امللحقانظر .  5
  .نفسهامللحق أنظر .  6
  .املقابلة السابقة: احلاجة رقية باهدي.  7
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، وهو عدة أنوع )التـنور(1مسي خببز أنور نسبة إىل األداة اليت يُْطَهى فيها وهي أنور: خبز أَنورْ .د
  :كاآليت

رقا يتخذ من عجني القمح، يشبه خبز الَقلة إال أنه أغلظ منه بقليل يؤكل مم: 2الُخْبز الرِّْقيقْ .ه
  .باملرق أو اللنب

يتخذ من طحني القمح بعد . 4ْلبَڤويسمى أيضا خبز الـ): الَمْحِشي( 3الُخْبز َلْمَبطنْ .و
  .عجنه، يكون حمشوا بالقلب، يؤكل ممرقا باللنب فقط

هو خبز الشعري، خيبز من طحني الشعري، ويطهى يف آنور، يؤكل ممرقا باملرق أو : 5ـَالڤـنْ التو .ي
  .   أو اللنب

  :التمر واللبن. 3
لقد كانت النخيل عامال مهما ورئيسا يف استقرار اإلنسان يف هذه القفار، وغدت : التمر. أ

آية من آيات اخلالق يف األكوان، وسرا من أسرار احلياة يف الصحراء، فتعددت أمساؤها باختالف 
  .أنواعها وتنوعت استعماالت مكوناا

الطبيعية فأبدع الكثري من احلرف احمللية، فاستغلت جذوعها ستفاد احلريف التوايت من خاماا  ا
يف صناعة القفف ) السعف(يف صناعة احلبال، وأوراقها ) الْفَدامْ ( يف التسطيح، وأليافها  6وكرنافها

  .7واألطباق وما شاكلها، واألهم من هذا وذاك استعملت خملفاا وقودا للتدفئة والطهي
يت ال يستغن عنها إنسان يف إقليم توات، نظرا لقيمته الغذائية أما التمر فكان من األطعمة ال

املتمثلة يف إمداد اجلسم بالطاقة اليت حيتاجها، خاصة وأن ظروف البيئة الصحراوية قاسية وحتتاج إىل 

                                                           

  .363ص 22امللحق رقمآنية جموفة يف الوسط، يلصق العجني على حافتها الداخلية بعد تسخينها باحلطب، للمزيد ينظر .  1
  .نفسهأنظر امللحق .  2
  .363ص  22أنظر امللحق رقم .  3
  .نفس احلشوة السابقة إال أا بدون عدس وبدون مبشور القمح املطبوخ.  4
  .363 ص 22أنظر امللحق رقم  . 5
كلمة فصيحة، واحدا الِكْرناَفة والُكْرنافة والُكْرنُوَفة وهي أصل السعف الغليظ امللتزق جبذع : الِكْرنَاف والُكْرناف والَكرَانيفُ .  6

  .297ابن منظور، املرجع السابق، الد التاسع، ص : للمزيد ينظر. النخلة، إذا يبست صارت أمثال األكتاف
  2010الزراعي، للبحث اجلزائري الوطين املعهد ،ادرار مبنطقة الشعبية واألطباق الفلكلور احلرفية، املهن :مرزاية بالمة عائشة. 7 

  .12ص  م،
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جهد كبري للتغلب عليها، واستغالل خرياا لذلك عكف اإلنسان الصحراوي على توسيع غرس 
ا ال حتتاج إىل عناية كبرية وال إىل متطلبات فائقة لتنتج، كما أا ذات النخيل، خاصة وأن أشجاره

، أو على )إذ توفرت شروط احلفظ(إنتاج كثيف وميكن االحتفاظ به أشهرا عدة على حالته الطبيعية 
إبتداء من شهر ماي بالنسبة (دون أن يفسد؛ فهو مومسي اجلين ) 1السفوف، لَْبطَانة(حالة أخرى 
  .ودائم التواجد يف البيوت التواتية وإن كان ذلك على غري حالته الطبيعية) للتمر البكور

كما أن التمر كان خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر أهم منتوج إقتصادي يف اإلقليم 
من الدرجة األوىل، تتم مقايضته مبختلف ) عملة اقتصادية(التوايت عموما، فصار وسيلة مقايضة 

  .3وقد كان يصدر إىل السودان الغريب 2على أسواق اإلقليم املنتوجات الواردة

كان التمر خالل الفرتة املذكورة وال يزال الغذاء الرئيسي لسكان الصحراء والواحات، وهو  
كاألرز بالنسبة للشعوب اآلسيوية، والقمح للشعوب اإلفريقية يف أمهيته وشهرته؛ فهو الغذاء املتكامل، 

سعرا حراريا  يف كل  315سعرا حراريا ويقابلها  318لتمر حتتوي على حيث أن كل مائة جرام من ا
مائة جرام من العمل، وأن التمرة الواحدة متد اجلسم بسعرات حرارية تكفي هود يوم كامل ملؤه 

كما أن التمر يقي من األمراض اجلرثومية فهو غري . النشاط واحليوية، كما أنه دواء لتهدئة األعصاب
م أو امليكروبات وحىت السوس الذي بداخله يلتهم األميبا ويفتك باجلراثيم اليت قد تصيب ناقل للجراثي

  .4اإلنسان

  .وَجافّا) لَْبطَانَة(يقدم التمر يف عموم توات على ثالث كيفيات رطبا ومعجونا 

مسي كذلك ) الفراُن باللهجة احمللية(النوع األول هو البكور : أما التمر الرطب فهو ثالثة أنواع
الشيخ احممد، باخملوف، : ، وهو أنواع عدة منها)ينضج يف شهر مانيوه(ألنه أوىل أنواع التمر نضجا 

غاية شهر غشت  النوع الثاين يبدأ نضجه يف شهر يونيوه ويستمر إىل. تادماي، ورقلة واملسعودية

                                                           

  .365 ص 24رقم انظر امللحق .  1
  .سوق متنطيط، سوق تيمي، سوق تيميمون.  2
  .159املرجع السابق، ص : حليمة سليماين.  3
 من لعينة ميدانية دراسة )أدرار والية(توات  مبنطقة سوسيولوجية دراسة واألعشاب، الصحة الثقافة، :عائشة بالمة مرزاية. 4 

 علم نسيمة، قسم خمداين إشراف الريفي، االجتماع علم يف ماجستري شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،الوسطى توات قصور سكان
  .91صم، 2011-2010، 2اجلزائر جامعة  واإلنسانية، العلوم االجتماعية االجتماع كلية
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النوع الثالث وهو التمر الذي ينضج متأخرا يف . ، تزرزاي، أحرطان، تيمقور)احلمرية(تليمسو : ومنه
  .1شهر ونبري وهو نوع وحيد يسمى تقربوش

حشف ومتر؛ : يف فصل اخلريف عندما جيىن حمصول التمر يفرز حسب حالته إىل نوعني
متر رطب، متر شبه جاف ومتر : احلشف يوجه علفا للحيوانات، وأما التمر فيفرز إىل ثالثة أنواع

  . جاف

وأما شبه اجلاف فتعد منه لَْبطَانَة وهو . التمر الرطب يوجه لالستهالك اليومي قبل أن جيف
، حيث حيضر اجللد مسبقا ويتم ذلك مباشرة بعد القيام بعملية 2املعجون احملشو يف جلد الشاة التمر

الذبح؛ إذ يغسل اجللد مث يدعك داخله بامللح ويرتك يف الشمس ليجف وعندما حيني موعد إعداد 
  .4ليصري لَينا مث ينشر ليقطر من املاء 3لبطانة يرتك يف الساقية أو املاجن

ليصب فوقه املاء املغلي مضاف  5اء حيضر التمر شبه اجلاف، ويوضع يف القصرييف هذه األثن
إليه قليل من امللح حلفظه من التعفن، يرتك لبعض الوقت ليصري طريا مع خلطه بني احلني واآلخر، مث 
يعصر من املاء جيداً ليضغط يف جلد الشاه على مراحل باستعمال قبضات األيدي، ويف كل مرة يرش 

والنعناع ) Osimum basilicuml(شو قليال من مسحوق ورق نبتيت احلبق اجلاف فوق احل
إلضفاء النكهة والرائحة الطيبة، وملا ميتلئ اجللد خياط أعاله وأطرافه ) Nenth spicata(اجلاف 

حىت يصبح جاهزا لألكل، هذا النوع من ) مخسة عشر يوما على األقل(ويرتك يف مكان ذي ظل أياما
  . الحتفاظ به مدة طويلة دون أن يفسدالتمر ميكن ا

تْـَقازة، تيمليحة احلمراء، تيليمسو، تقربوش، تينقور، : أما أنواع التمور القابلة للحشو فهي 
  .6أَُعكْش، تِيْندَكاْل احلمراء، بنت الضبة، َأَحْرطَان، تـََزْرزَاي

                                                           

، مقابلة شفوية ببيته بقصر واينة، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، يوم من أعيان قصر واينة فالح: موالي أمحد بكاري.  1
  .م02/05/2018

  .يسلخ اجللد عن الشاة مغلقا إال من جهة األطراف والعنق والذيل حيث ختاط هذه الفتحات بعد حشو التمر.  2
  .حي وهي حوض جيمع فيه ماء الفقارة يف البساتني قبل القيام بعملية السقياملاجن مصطلح فال.  3
  .املقابلة السابقة: موالي أمحد بكاري.  4
  .أشرنا إليه سابقا.  5
  .املرجع السابق: موالي أمحد بكاري.  6
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يهشم التمر بواسطة : تيةالتمر اجلاف تعد منه السفوف، اليت يتم حتضريها بالطريقة اآل
السندف  باللهجة (واألقماع ) العلف باللهجة احمللية(، مث يفرز منه ما كان عفنا والنوى 1احلجرة
تنسف (، بعدها يدق اهلشيم اجليد يف املهراس اخلشيب على مراحل ويف كل مرحلة تعزل )احمللية

ال الطَبْق، وهكذا تتكرر عملية اهلرس األجزاء الدقيقة من األجزاء الغليظة باستعم) باللهجة احمللية
إىل أن نتحصل يف املرحلة النهائية على هشيم التمر الذي يغربل لعزل الدقيق الذي ) النْسف(والعزل 

  .يسمى باللهجة احمللية أنغاد عن اهلشيم الذي يطلق عليه اسم السفوف

  2تسمى التدارة) عرجونعود ال(أنغاد حيتفظ به يف آنية مصنوعة من سعف النخيل وزيواا 
، وغذاء للرضيع بعد مزجه )يضاف إىل حشو الكسرة واخلبز املبطن(ليستعمل يف أغراض شىت كالطبخ 

  .مع املاء، كما يأكله الكبار يف املواسم اليت يقل فيها املنتوج الفالحي

ن جتهز أما السفوف فيحتفظ ا يف التدارة كما أنغاد، تؤكل بعد انتهاء التمر الرطب وقبل أ
  .3لبطانة

تيناصر، تيمليحة البيضاء، تاقربوش، تينقور، : أنواع التمور التيماوية اليت تستحيل سفوفا فهي
  .4أغمو، الدقلة الكحلة، دقلة رمضان، تيندكال البيضاء، تقازة، أدكلي، دقلة موالي إدريس

 .ينيكان اللنب من األشربة اليت مل يكد خيل منها بيت من بيوت التوات  :اللبن.ب

لقد توفر اللنب يف معظم البيوت نظرا الستخدامه كمشروب مرافق للتمر أو السفوف خاصة يف 
رمضان حيث يعد التمر واللنب األكلة الشعبية األساسية اليت يفطر عليها الصائم، كما يعد وجبة 

  .الضيافة تقدم للضيف مبجرد ولوجه إىل البيت يف أي وقت كان ذلك

ويروب فيها بإضافة قليل من اللنب وقطعة من لكليلة  1)خلََْشاَشة(اغوية كان اللنب حيفظ يف الت
الفلفل (وعود قرمي ) Zingiber officinalisl الزجنبيل(وقطعة من العود األبيض ) األقط(

  .2إلضفاء نكهة طيبة على مذاق اللنب) Xylopia aethiopica الكاذب
                                                           

  . 359 ص 18رقم لحق ، أنظر امل)النوى(حجرة خاصة بدق التمر والعلف .   1
  .361 ص 20امللحق رقم أنظر .  2
ببيتها بقصر كوسام، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، يوم  مقابلة شفويةمن سيدات قصر كوسام، : احلاجة فاطنة شاري.  3

  .م03/05/2018
  .املرجع السابق: موالي أمحد بكاري.  4
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أما األعشاب فهي . حبوب وبقولياتفقد تنوعت مابني أعشاب، : المأكوالت الموسمية
  :نوعني برية ومزروعة

  :تنمو مابني فصلي الشتاء والربيع وهي: أطباق األعشاب البرية.1

، من النباتات الربية (Loluimmultiflorum)امسها الالتيين : عشبة تـََقْسَقْاس.أ
يضاف هلا أوراق القزبور  ، تستعمل أوراقها اليت تدق يف احلجرة مث4"جمتمعات نباتية وقتية" 3احلولية

 .يقدم الطبق كنوع من أنواع السلطة أو املقبالت. وامللح ومسحوق الفلفل األخضر) الكزبرة(

وهي من النباتات الربية احلولية، ) Senecio vulgaris(امسها الالتيين  :5عشبة اْلَغرامْ .ب
وأوراق ) Coriandrum Sativumlالكزبرة (تستعمل أوراقها اليت يضاف هلا أوراق القزبور 

البصل وأوراق الثوم ومسحوق الفلفل األخضر وامللح، يقدم الطبق كنوع من أنواع املقبالت 
  .والسلطات

  :نباتات مزروعة.2

من النباتات املزروعة، ) Eruca Sativa(امسها العريب اجلرجري وامسها الالتيين : نبتة اْلَحرة.أ
ا مع امللح مث تعصر من املاء وهي ساخنة لتوضع يف مرق تستعمل أوراقها الصفراء حيث تطبخ جيد

 .اللنب وتؤكل الوجبة ساخنة

وهي من ) Hordeum Valgorl(امسها الالتيين  ):6َأْغَالس(نبتة الشعير الفتية .ب
النباتات املزروعة، يعد من سيقاا وأوراقها حيث تقطع إىل أجزاء صغرية جدا ويضاف هلا أوراق 

                                                                                                                                                                                     

آنية من نبات القرعة ذو الثمرة املنحنية اليت ترتك بعد نضجها لتجف مث يقطع جزؤها العلوي ويفرغ ما بداخلها لتستعمل  . 1
  .قشرا كوعاء حلفظ السوائل خاصة احلليب والدهن

  .171املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
  .288، ص 2002ة، ، املكتبة األكادميية، القاهر علم البيئةكمال حسني شلتوت،   . 3
  .96، ص 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، البيئة الصحراوية العربيةحسني علي أبو الفتح، .  4
  .364 ص 23أنظر امللحق رقم .  5
  امللحق نفسهأنظر .  6
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وأوراق البصل وأوراق الثوم ومسحوق الفلفل ) Coriandrum Sativumlالكزبرة، (القزبور 
  . 1األخضر بعد َشيه لزيادة نكهته وقليل من امللح، يقدم الطبق كسلطة أو كنوع من أنواع املقبالت

الغرام  يتداول حمليا أن هذه األطباق الشعبية ذات خاصية عالجية فنبات تقسقاس ونبات
الشعري الفتية مفيدة للمعدة إذ متنع املغص واإلمساك كما أن الفلفل احلار املستعمل يف  وعشبة

  .2إعدادها يعمل على طرد الديدان من املعدة، أما نبات احلرة فهو مفيد لألمراض الصدرية

  :متثلت يف: أطباق الحبوب والبقوليات.3

؛ الذي "3زَنـُْبو"يعد من حبوب القمح املطبوخة اليت تسمى حمليا  ):الحريرة(طبق الحساء .أ
مع العلم أن دقيق احلساء يكون عادة خليط من دقيق زنبو القمح . يطحن باستعمال الرحى اليدوية

  .4ودقيق زنبو الشعري فكيلني من دقيق زنبو القمح يضاف هلا كيل واحد من دقيق زنبو الشعري

 Coriandrum( من األعشاب العطرية والطبية كالكزبرة يـَُنكُه احلساء مبجموعة
Sativuml( يَوةَمر ،)Mentha Rotundfolia(احلََبق ،)Cimum Basilicum( ،

 .)Allium sativum(الثوم 

يعترب احلساء وجبة أساسية يف شهر رمضان تقدم بعد التمر واحلليب، كما يعترب من ضمن 
  . وجبات الفطور يف فصل الشتاء، يقال أنه يبعث الدفء يف اجلسم

الذي يعترب طبقا ذا ) Pennisetum Glaucumالدخن (1وهناك طبق حساء البشنة
اب العظام صالبة وقوة وكذلك يعمل خاصية عالجية يساعد على جرب الكسور كما يساهم يف إكس

  .على إدرار احلليب للمرأة املرضع
                                                           

  .املقابلة السابقة: احلاجة فاطنة شاري.  1
بقصر تاريدالت، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، مقابلة شفوية ببيتها يوم ): معاجلة شعبية(احلاجة مباركة هواري  . 2

  .م06/05/2018
حيضر هذا النوع من القمح أو الشعري يف شهر مارس عندما تكون سنابل القمح مازالت فتية غري مكتملة النضج، حيث : زنبو  3

بعد مجعها ) يف منطقة توات احلنة وتيدكلت وتسابيت ال يطبخ وإمنا يشوى بالرتاب الساخن(ل مع امللح يتم طبخ هاته السناب
وربطها بطريقة خاصة مث ترتك لتجف بعدها تدرس حينها يطلق على القمح أو الشعري الناتج زنبو القمح أو زنبو الشعري اجلاهزان 

أطباق معينة كاحلشو الذي نعده لتحضري طبق الكسرة نضع فيه قليال من  إلعداد أنواع خمتلفة من األطعمة أو استعماهلما يف
  .مبشور زنبو القمح وكذا مرق القلة أو اخلبز الرقيق نضيف له القليل منه أيضا

  .ويف بعض األحايني يضاف إليهما زنبو الذرة البيضاء وزنبو الذرة الصفراء.  4
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هو حساء خاص يعد للمرأة النفساء يف األيام الثالثة األوىل اليت تعقب : طبق َلْفَياضْ .ب
 Lens) ، العدس)Triticum(القمح : عملية الوالدة، جيهز دقيقه من ثالثة أنواع من احلبوب هي

culinaris)   لصوياا(والتادالغ Glycine max ( ؛ وأثناء طهيه يضاف إىل هذا اخلليط
يقال أن هذا احلساء يساعد النفساء على إدرار احلليب وتعويض كمية معتربة من  .األمعاء الغليظة

 .2الدم

وجبة خاصة تعد يف شهر أبريل فقط عندما تكتمل منو سنابل القمح حيث  :طبق دُْكَرة.ت
اء املمتلئة مث تفرك بني الكفني لفصل احلبوب عن القشر مث تعرض يلجأ إىل اختيار السنابل اخلضر 

لبخار املاء مدة معينة، بعدها يدق يف مهراس اخلشب لنتحصل على مبشور الفريك ) الفريك(احلبوب 
الذي يغمر يف مرق اللنب الذي أعد مسبقا ويرتك حىت ميتص كل املرق ؛ حينها يفرك باأليدي مث 

وخنلطه ليبق ) كانت تستخرج من احلليب(خرى وأثناء ذلك نضيف له الزبدة يعرض لبخار املاء مرة أ
 . فرتة معينة فوق النار قبل أن يقدم ساخنا

وقد جرت العادة عند إعداد طبق دكرة إرسال شيء منه للوالدين واألقارب كبار السن واجلريان 
  .كما أسلفنا  باعتبار أن هذا الطبق مميز جدا وال يعد إال مرة واحدة يف شهر أبريل

من أطباق شهر أبريل، تعد من حبوب الشعري اخلضراء حيث يتبع يف : طبق بُوتْـَرزة.ث
إعدادها نفس طريقة إعداد طبق ذكرة إال أنه بعد دق احلبوب يف املهراس اخلشيب يرتك املبشور 

ا الذي يكون مذاقه خمتلف) عيش الشعري(املتحصل علية ليجف بعدها يطحن ويفتل به الكسكس 
 .3اختالفا جذريا عن عيش الشعري الذي يعد من طحني الشعري اجلاف، إذ يكون مذاقه أطيب وألذ

أصل الكلمة الَبِسيَسة من الفعل َبس مبعىن خلطه بسمن أو زيت وال يبل مث  :أكلة لَْبِسيَسة.ج
 .4صارت كالدقيق: قال الفراء ٭"اً َوُبسِت ْاجلَِباُل َبسا َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبثّ "يؤكل وال يطبخ فقال تعاىل 

                                                                                                                                                                                     

  .يتم إعداد دقيق البشنة بعد شيها على النار لتكتسب رائحة ونكهة طيبة  1
  .املقابلة السابقة: احلاجة امباركة هواري.  2

مقابلة ببيتها بقصر أدغا، بلدية ادرار، والية ادرار، يوم  من سيدات قصر أدغا، :احلاجة عائشة مباركة كبري . 3
  .م20/04/2018

  .عةمن سورة الواق 6 – 5اآلية . ٭
  .27، ص 6املصدر السابق، مج : ابن منظور . 4
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اليت تقام يوم التاسع حمرم من كل سنة هجرية،   1"بـَْيانو"لَْبِسيَسة طبق خاص يعد يف مناسبة 
، )Cuminum Cyminunl(يتم  إعداد لبسيسة من َزنـُْبو الشعري املتبل مبسحوق الكمون 

أكليل اجلبل ( مسحوق اآلزير ،)Capsicum Annuml(مسحوق الفلفل احلار
Rosmarinus Officinalisl ( وقليل من امللح)Chlorure de sodium ( مث يرش

اخلليط بقليل من املاء والدهن مع دعكه باليدين حىت يصري قادرا على التجميع إىل كريات حبجم 
دين ليحصل كل زائر على كرية، كما جرت العادة أن يرسل شيء منه إىل الوال. قبضة الكف

  .2واألقارب واجلريان كبار السن

هي حلوى تقليدية تعد مبناسبة املولد النبوي الشريف ويف األعراس ويف : حلوى َلْمِليَسة.د
 .الزيارات

،  ليأخذها )شهر املولود(قبل حلول شهر ربيع األول املبارك ) تسمى مليسة البشري(تعد ملليسة 
األول من ربيع األول وإىل غاية اليوم الثاين عشر يتناولوا الصبيان معهم إىل املساجد ابتداء من اليوم 

أثناء قراءة للمدائح النبوية اليت يرددها الكبار، كما توزع غلى هؤالء اآلخرين بعد االنتهاء من ترديد 
  .املدائح

تعد مليسة البشري من طحني البقوليات اليت مجعها األطفال يوم بـَْيانو، يضاف هلا طحني 
) Linum usitatissimumزريعة الكتان(مص، ومسحوق بذور الكتان احملمصة القمح احمل

  . ، مث حتلى بالسكر)Piper nigruml(وقليل من مسحوق الفلفل األسود

حيث توضع يف آنية ويطاف ا بني املغنيات " مليسة الطبل"أما يف األعراس والزيارات فتسمى 
  . ال أا تعمل على عدم حدوث حبة يف أصوامأو املغنيني يلعقوا بني الفينة واألخرى، يق

طبق يعد يف شهر مارس وقت جين الفول، إذ يطبخ الفول األخضر مع قليل  :طبق الفول.ه
، وملا )Piper nigruml(من امللح بعد فصله عن قرونه، ويضاف له الزبدة والفلفل األسود 

  . 3ويتَخثـْر عندها يصبح جاهزاينضج يصب عليه احلليب الطازج ويرتك برهة حىت يغلى 

                                                           

  .أشرت إليه سابقا . 1
  .املقابلة السابقة: احلاجة عائشة مباركة كبري.  2
  .نفسهااملقابلة .   3
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الذي يعد من حليب املاعز بعدما حيلب منها  1إضافة إىل هاته األطباق املومسية هناك طبق اللَبأ
  .يف الثالثة أيام األوىل بعد والدا

هو أول اللَنب يف النتاج، " اللَبأْ "و" لََبأَ "وهو من الفعل "  اللَبأْ "أصل املصطلح  :طبق اللَّْبى.و
 .2أول اللَبأ عند الوالدة، وأكثر ما يكون ثالثة حلبات وأقله حلبة: قال أبو زيد

يث أنه ح. 3طبق اللَبأ يعد من اللَبْأ الذي يـُْلَبُأ من الشاة يف الثالثة أيام األوىل من الوالدة
يسخن مع قليل من امللح يف اليومني األوليني قبل حفظه حىت ال يفسد ويف اليوم الثالث يطهى 

يصب كمية من املاء يف قدر ويوضع على النار تضاف له الزبدة وامللح : بالطريقة اآلتية
)Chlorure de sodium ( والفلفل األسود)Piper nigruml (وعند غليانه 4وَلْعطُور ،

ما مجع من اللَبْأ مع خفض درجة حرارة النار يرتك مدة معينة ومبجرد انتشار رائحته يكتمل يضاف له 
  .5نضجه إذ يتكتل، عندها يضاف له الدهن

القياد أو األعيان ( كان اللحم مادة غذائية نادرة ال تتوفر إال على موائد احلكام : اللحوم. 4
ملواشي، أما العوام فكانوا ال يأكلون اللحم إال يف األعياد من العائالت امليسورة اليت كانت تم برتبية ا

ونظرا النعدام . واملناسبات كمناسبة توبر ودخول الشتاء ومناسبة بـَْيانو ويف أيام الزيارات ويف األعراس
 Chlorure de(يشرح مث يتبلل مبسحوق امللح ) حلم أضحية العيد(املربدات فقد كان اللحم 

sodium ( احلبل ليجف وينشر على)وهكذا كان حيتفظ باللحم ملدة أطول دون )يدعى القديد ،
  .أن يفسد

  :ومن أشهر األطباق احمللية املعدة من اللحم يوجد

 Allium(يتبل اللحم بالثوم . 6يسمى كذلك نسبة لطهيه على الرْضَفة :لحم الرضفة.أ
sativum ( وامللح)Chlorure de sodium ( والفلفل األسود)Piper nigruml (

                                                           

  .365 ص 24أنظر امللحق رقم .  1
  .150، ص 1املصدر السابق، مج: ابن منظور.  2
  .ُيَكمى ضرع الشاه كل ليلة لتحلب يف الصباح الباكر قبل رضعها من طرف ولدها . 3
  .أشرنا إىل مكوناته سابقا.  4
  .املقابلة السابقة: احلاجة عائشة مباركة كبري.  5
  .  أشرت إليها سابقا.  6
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. ولعطور ويرتك برهة من الزمن ريثما حتمى الرضفة) Coriandrum Sativuml(وورق الكزبرة 
بعدها تدهن بالشحم جيدا مث يوضع فوقها اللحم املتبل ليغطى بقصرية تسد حافتها بعجينة القمح 

ه، يبقى منعا للتسرب، بعدها تغطى القصرية بالرمل احملمي ليوضع اجلمر فوق الرمل لضمان حرارت
  . هكذا مدة معينة حىت ينضج

  .هذه الطريقة تشبه طريقة الطهي باستعمال قدر الضغط

مسي كذلك نظرا لَِلف قطع الكبد بالشحم، يعد هذا الطبق من كبد اخلروف أو   :الملفوف.ب
كبد اجلمل حيث يتم طهيه بقليل من املاء مع إضافة قليل من الزيت وامللح ولعطور ويرتك على نار 

دئة ولفرتة قصرية، بعدها يرتك ليربد مث يقطع إىل مكعبات صغرية مث يلف كل مكعب بالشحم لفة ها
وبعدها يشوى بواسطة ) السفودُ (واحدة ومن مت إدخال املكعبات امللفوفة بالشحم يف سيخ حديدي 

 .أوالعشاء جريدة مشتعلة مع رشه بامللح والفلفل األسود أثناء شيه ويقدم ساخنا قبيل وجبة الغذاء

حيث تطبخ ) الرئتان –املعدة  –األمعاء (طبق حيضر مما يف بطن الشاة  :1طبق الدَوارَة.ت
األمعاء واملعدة بعد تنظيفها جيدا مث يقطع اجلميع إىل قطع صغرية لتطهى باملاء بعد أن يضاف هلا 

  .ق الدوارة ساخناالتوابل املعطرة واملنكهة كأوراق الكزبرة والثوم ولعطور والكمون، يقدم طب

ما نالحظه على إعداد األكل هو تعطريه وتنكيهه بعدد من التوابل اليت هي أجزاء لنباتات 
عطرية خمتلفة تتمييز باحلرافة، مقبلة للطعام، مشهية، ذات نكهة طيبة تعمل على محاية اجلسم من 

اليا واحملافظة على التوازن البكترييا ومساعدة تغذية اخلاليا، وتشكيل غشاء كربوين واقي حول هذه اخل
  :، ومن أشهر التوابل التيماوية2احلمضي القلوي

من التوابل الشهرية يف منطقة توات عموما، نكهتها ختتلف من منطقة إىل أخرى مابني : 3َلْعطُورْ .أ 
تينجورارين، توات احلنة وتيديكلت وهذا راجع لنوع احلشائش واألعشاب العطرية املكونة هلا 

 .أيضاولكميتها 

                                                           

  .365 ص 24امللحق رقم : أنظر.  1
  .27املرجع السابق، ص ، ادرار مبنطقة الشعبية واألطباق الفلكلور احلرفية، املهن: عائشة بالمة مرزاية .2 

  .أشرت إليه سابقا . 3
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واملتفق عليه أن لعطور املستخدمة يف قصور تيمي ذات رائحة ونكهه طيبة على خالف لعطور 
ورق الرحيان : املستخدمة يف باقي قصور إقليم توات، أما احلشائش والنباتات املشكلة للعطور فهي

)Myrtus Communis( التمرة ،)جوزة الطيبMyristica fragrans( القرفة ،
)Cinnamomum Zeylanicum(عود النوار ،)قرنفل Eugenia caryophyllus( ،

 Curcuma الكركم(، العود األصفر )Zingiber officinalisl الزجنبيل(العود األبيض 
logal( يمقـَر ،)الفلفل الكاذبXylopia aethiopica .( تستعمل هذه التوابل بكميات

ما أن العود األبيض حيمص جزء منه وقرمي معلومة وكل زيادة أو نقصان تؤثر على نكهة لعطور، ك
حيمص كله قبل استعماله، مث تدق مجيع املكونات يف املهراس اخلشيب قبل أن يطحن باستعمال الرحى 

  .لعطور ينكه به املرق كما ينكه به الكسكس مبختلف أنواعه. 1اليدوية

َزنـُْبو الشعري مضاف إليه  2وراخلتيم من التوابل املنكهة لطبق احلساء، يعد من بـَْربُ : َلْخِتيمْ .ب
قليل من بربور زنبو القمح حيث يوضع الرببور يف قدر من الطني بعد خلطه باألعشاب والبقوليات 

وبربور العدس مث يغمر باللنب ويرتك ليتخمر ثالثة أيام يف الظل وثالثة  3طحني أعشاب السابعة: اآلتية
الفصل صيفا فيوضع ثالثة أيام يف الظل وثالثة أيام أيام يف الشمس إذا كان الفصل شتاء أما إذا كان 

مابني الظل والشمس حىت ال تفسده شدة احلرارة، ويف اليوم السابع خيلط املزيج جيدا مث يشكل على 
هيئة كريات حبجم قبضة الكف لُِيَذر عليها الدقيق مث يبسط على شكل خبيزات صغرية احلجم توضع 

 .مشمس لتجف مع تقليبها كل يوم يف مكان) الثـَفال(يف الرقعة 

يف احلساء ) حجم ملعقة أكل(بعد جفافه يدق ليصري هشيما مث حيتفظ به ليوضع قليل منه 
كما يعترب خلتيم من املقبالت واملشهيات يؤكل مع التمر، إذ يسحق حىت يصري طحينا مث . أثناء طهيه

ى مزيج ال بالسائل وال بالعجني يضاف له امللح ومسحوق الفلفل احلار وخيلط باللنب لنتحصل عل
  ).خاص بالنساء فقط(يقدم مع التمر يف األعراس واملناسبات 

                                                           

قصر أوقدمي بلدية ببيتها ب ، مقابلة شفويةمن سيدات قصر أوقدمي: )خبرية يف إعداد العطور(احلاجة عائشة امباركة غيتاوي.  1
  .م20/03/2018والية ادرار، يوم  ،ادرار

دقه، وقبل طحنه طحنا : ، يقال َجش احلب 55، ص 4املصدر السابق، ج: إبن منظور: أنظر .اجلشيش من الرب: البُـْربُور.  2
  .273، ص 6املصدر السابق، ج: أنظر ابن منظور: غليظا جريشا وهو َجِشيش

من نباتات جتمع النساء أيام السابعة أوراق أربعني نبتة كالرمان، الكرمة، مريوة، القمح، تقسقاس، الشعري والنخيل وغريها .  3
يتبل به " حشايش السابعة"مث تغسل وترتك لتجف، بعدها تطحن لتصري مسحوقا حيتفظ به كنوع من التوابل يسمى . املوسم
  .َخلِْتيم
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عبارة عن شجرية أوراقها ذات لون أخضر داكن وسيقاا محراء اللون، وحينما : قـَْزَمة.ت
تنضج بذورها تقلع وتنزع منها األوراق فقط مث تدق هذه األخرية يف املهراس اخلشيب و يضاف هلا 

يل من امللح والفلفل احلار مث تشكل منها خبيزات وترتك لتجف يف الشمس لتستعمل بعد سحقها قل
  .1كنوع من املقبالت واملشهيات تقدم مع التمر) طعمها حامض(وخلطها مع املاء أو الللنب 

ختتار حبات : عبارة عن خبيزات من البصل تعد بالطريقة اآلتية :خبيزات البصل اليابس.ث
بصل كبرية مث تقشر إىل شرائح وترتك لتجف بعدها تدق، ويضاف إىل   طحينها امللح والفلفل احلار 

مث تدق كمية من البصل األخضر يف ) مسحوق التمر(وأنغاد ) الفلفل احللو( ولعطور والعكري 
خلليط األول مع مزج اجلميع جيدا ويف األخري نشكل منه خبيزات حبجم املهراس اخلشيب وتضاف إىل ا

  .الكف مث ترتك يف الشمس لتجف

تستعمل خبيزات البصل اليابس حشو يف إعداد الكسرة واخلبز املبطن حيث أنه عندما يقرر 
 إعداد هذين الطبقني، تؤخذ خبيزة وتدق مث يوضع اهلشيم يف آنية ويصب عليه املاء ويرتك ليصري

معجونا، بعدها يضاف له بربور العدس وبربور زنبو القمح وقليال من الزبدة ليصري اخلليط حشوا 
يسمى حمليا بالقلب حيشى به عجني الكسرة، أما اخلبز املبطن فال يضاف إىل حشوه بربور العدس 

  .وال بربور زنبو القمح

شكوة، يضاف له املاء لِيـُرَج يوضع اللنب يف ال: تستخرج من اللنب بالطريقة اآلتية :الزبدة.ج
َرّجا عنيفا مدة معينة حىت تتشكل منه الزبدة عندها يفرغ اللنب من الشكوة مث توضع الزبدة 

كانت . املستخرجة يف إناء مع حبات بصل لتعطرها وتغلى على النار بعدها حتفظ يف وعاء خاص
 .2الزبدة تستعمل للطهي إذ مل يكن يتوفر الزيت

ستوردة اليت كان يستعملها سكان قصور تيمي لزيادة نكهة األطعمة جند الكليلة ومن التوابل امل
  ).نوع من األقط( 4وتِيَكماّرِين3والدهن) جنب يابس: األقط(

                                                           

  .املقابلة السابقة: احلاجة عائشة امباركة غيتاوي.  1
  .املقابلة نفسها.  2
يانْ .  3   .كان جيلبهما جتار محِْ
  .احلنة من السودان الغريب كان يستوردها جتار توات.  4



العادات والتقاليد: الفصل الرابع                     )         م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة  

 

- 152 - 

 

ينتجها سكان البوادي باستعمال اللنب الذي يوضع يف الشكوة مث يرج جيدا ليتم : الكليلة.د
ى حىت يتبخر ماؤه مث يرتك ليربد بعدها يصب عن احلليب، هذا األخري يغل) القشدة(فصل الدهن 

فوق قطعة قماش لتسمح بنفاذ ما بقي من املاء مع احتفاظها بالقشدة واليت تعرض ألشعة الشمس 
 .1ملدة يومني أو ثالثة حىت جتف

) حبجم ملعقة أكل(يستعمل األقط لتنكيه طبق احلساء، فبعد شيمه يوضع قليل من هشيمه 
  .كما يوضع قطعا منه يف احلليب إلضفائه نكهة طيبة وللمساعدة على ختثره. يف احلساء أثناء طهيه

تشبه الكليلة إال أن طريقة حتضريها ختتلف، فبعد ذبح جدي مل مير على والدته : 2تِيَكمارين.ه
ماعز، (سوى ثالثة أيام أو أربعة جتف معدته مث تسحق ويوضع جزء من املسحوق يف حليب األغنام 

 األنيسون(، حبة احلالوة )Rata mantanal فيجن(فة بعض األعشاب كالفيجل مع إضا) نعاج
Pempinella anisuml ( والفلفل احلار، ويرتك ليتخثر، بعدها تصفى كتل الرائب وتوضع على

  .منسف مربع الشكل يسمى أصوصو مصنوع من أغصان نبات يشبه نبتة السبط حىت جيف

 .3عي واألمطار حيث يوجد فائض يف احلليبتصنع الكليلة وتيكمارين يف مواسم الر  

َيان) السمن(: الدهن.و وتتم مقايضته بالتمر، يستعمل لتنكيه الطعام إذ   كان حيضره جتار محِْ
  .4كان يضاف القليل منه للمرق وللكسكس أيضا عندما يكون ساخنا

م وال زالت  18/ه12يف القرن  كانت هذه معظم األطباق احمللية املتداولة يف قصور تيمي
  .كذلك

  

  

  

                                                           

  .27، املرجع السابق، ص املهن احلريف، الفلكلور واالطباق الشعبية مبنطقة أدرار: عائشة بالمة مرزاية.  1
  .210، ص)1ج(املصدر السابق، : حممد شفيق: انظر. تكامارت، تكانارت ومعناها اجلنب افف: كلمة أمازيغية أصلها.  2
  .27، املرجع السابق، ص املهن احلريف، الفلكلور واألطباق الشعبية مبنطقة أدرار: عائشة بالمة مرزاية.  3
  .املقابلة السابقة: احلاجة عائشة امباركة غيتاوي.  4
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  زيال: ثانيا
سكان قصور تيمي يف القرن التاسع عشر من إنتاج حرفيني حمليني بدء بنسج  ألبسةكانت 

) منسج(النسيج كان من اختصاص النساء باستعمال آلة نسج . القماش مث صباغته وأخريا خياطته
تبدأ عملية النسيج أوال بغزل الصوف اليت   .مصنوعة حمليا من أخشاب النخيل وأغصان شجر الرمان

ياْن الذين كانوا يقيمون أسواقا على مشارف قصري أدغاغ ومتنطيط،  كانت تشرتى من عند جتار محِْ
أما التفصيل واخلياطة فكانت غالبا من اختصاص الرجال، وقد كانت تتم يدويا باستعمال اإلبرة 

  .1واخليط وخوصة األصبع
كانت رائجة لدى سكان قصور تيمي على غرار سكان اإلقليم التوايت عموما اليت   البسأما امل

  :يف القرن التاسع عشر جند
  ما بني ألبسة ووسائل زينة تنوعت وتعددت لواحقه: النسوي زيال

  :متثلت يف :األلبسة
وهو عبارة عن قطعة قماش طوهلا تسعة أذرع، تلفها املرأة حول جسدها بطريقة معينة؛ : لِيَزار

حيث تظهر املنطقة املمتدة من الكتف إىل الذراع، وقد كان ليزار يعترب من اللباس الرئيسي للمرأة 
التواتية عموما، ترتديه بدل الفستان ملن مل تكن متلك فستانا وترتديه من كانت متلك فستانا فوق هذا 

ليزار، النوع األول وقد عرف يف قصور تيمي نوعان من قماش . األخري إذا أرادت اخلروج إىل الشارع
يسمى قماش املالطي وقد كان يستخدم يف إعداد ليزار الذي ترتديه املرأة يف األيام العادية، والنوع 

 .الثاين يسمى قماش الفينة كان خاصا بإعداد ليزار اخلاص باملناسبات واألعياد
عبارة عن وهي 2السالسل يزين ليزار اخلاص باملناسبات واألعياد حليا فضية متثلت يف

) احللقة( ڤسلسلتني من الفضة متصلتني يف الطرف حبلقة فضية تتوسطها شوكة فضية تسمى حلَْلَـ
تسمى التهليل، ) على شكل مكعب(يزين السالسل قطعة فضية مربعة الشكل . ا ليزار 3خيلل

يث تزين السالسل ليزار ح. متوسطة احلجم مزينة بزخرفات وبكرية فضية تتوسط الوجه األمامي
  .4ميسك كل طرف منها يف كتف لتبقى متدلية على الصدر من األمام، تستعمل يف املناسبات فقط

                                                           

  .غطاء حناسي حيمي األصبع السبابة من لسعات اإلبرة. 1
  .367 ص 26 رقمانظر امللحق .  2
  .214، ص)11ج(ابن منظور، املصدر السابق، : للمزيد ينظر. ل به، وما خل به الثوب أيضاالعود الذي يتخل:اِخلالل.  3
  .173املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  4
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َناَيقْ  تلتحف به املرأة يف . قطعة قماش سوداء خفيفة ذات ثقوب، طوهلا حوايل تسعة أذرع: لَبـْ
 .املناسبات إذ تستعمله مع ليزار، كان يستورد من السودان

مثلثة الشكل، تزين بالزعفران بطريقة خاصة حيث تقوم  اء اللونقماش بيض قطعة: َلْمَزْعْفَرة
احلرفية بنسج ملزعفرة وتزيينها مث بيعها، ومن توفرت لديها قطعة قماش تأخذها هلذه احلرفية لتزينها 

ختاط َلْمَزْعْفَرة يف مقدمة ليزار املخصص لألعياد واملناسبات من  .ـهاڤبالزعفران مقابل ْعشاها أو ْعتو
 .األمامية اجلهة

قطعة قماش من احلرير مثلثة الشكل، مزينة باللونني األخضر واألمحر ختاط  يف مقدمة : َلْمَحْررَة
 .ليزار يف املناسبات واألعياد كنوع من أنواع الزينة

قطعة قماش ملونة ومربعة الشكل تعلق يف ليزار من اجلهة اخللفية : ـَطايةڤالـ) ِخْرَقة(َشْرِويطَة 
 .إىل الكتف، تَتدىل عليها القطاية حىت ال يتسخ ليزارمن الكتف 

اجلهة األمامية بشكل  ة الشكل ختاط حول مقدمة ليزار منقطعة قماش مستطيل: ـَايَةڤُلو
 .كنوع من أنواع التزيني) ختاط حتت ملزعفرة وحملررة(متداخل 

، تتسرت به املرأة 1ي منيعقطعة قماش بيضاء اللون طوهلا تسعة أذرع كان يبيعه جتار ذو : الَحْوِلي
 .2عند خروجها
قطعة قماش من الصوف طوهلا تسعة أذرع، مزينة خبطوط من القطن، : يـُْنَطْق َلْكَسا: الَكَسا

 .منسوجة حمليا تلتحف به املرأة يف الشتاء لتتِق شر الربد
 .روجهنقطعة قماش من احلرير ذات اللون األبيض واألسود، تتدثر به النساء عند خ :الَحاَيكْ 

نوع من أنواع السراويل، كان خياط حمليا حيث ينسج قطعة قماش من الصوف : الَجْرطَاَلة
طوهلا أربعة أذرع وعرضها ذراعني ونصف، تطوى القطعة حسب الطول لتخاط من اجلانبني مع ترك 

وبعض هذا النوع من السراويل كان يرتديه الرجال يف فصل الشتاء . يف كل جانب) خمرج القدم(فتحة 
  .3النسوة املعدودات اللوايت تنتمني إىل أسر ميسورة احلال

  
 

                                                           

  .174املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .156، ص 2005، دار هومة، اجلزائر، سكان تديكلت القدماء واالتكال على النفس: احلاج التومي سعيدان.  2
  .174املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
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 :أغطية الرأس
ملونة خبطوط محراء وخضراء وصفراء، كان جيلبها : قطعة قماش خفيفة مربعة الشكل :السْبِنَية

 .، تتدثر ا العروس؛ وغالبا ما تكون ضمن جهاز العروس1جتار كرزاز
يضاء اللون طوهلا نصف ذراع تغطي ا العروس رأسها طيلة  التسعة قطعة قماش ب :الشْربَِية      

أيام أو السبعة أيام األوىل من تواجدها يف بيت الزوجية، لُتغسل يف اليوم العاشر أو اليوم الثامن 
، تضفي اللون األزرق على "الزريق"وتصبغ باللون األزرق وذلك باستعمال صباغة خاصة تسمى 

لتستعمل الشربية بعد الصباغة كغطاء يومي للرأس؛ تكون هي األخرى ضمن جهاز  املالبس البيضاء،
 .العروس

ويسمى ) األخضر، األمحر، األسود(قطعة قماش برتقالية اللون أو ذات ثالثة ألوان : الَكْمُبوشْ 
، ذات حواف بيضاء، تكون مستطيلة الشكل طوهلا حوايل ثالثة أذرع 2هذا األخري كمبوش الواد

شرب وثالثة أصابع، كان ينسج حمليا من الصوف ويزين بنتف أو خطوط من القطن، مع  وعرضها
 .العلم أن الكمبوش يستعمل يف الشتاء

قطعة قماش أسود من نوع الطاري املستورد من السودان الغريب، طوهلا حوايل نصف : البياتة
 .الكمبوش ذراع، تغطي به املرأة رأسها بعد دهنه بدهن الشعر حفاظا على نظافة

غطاء للرأس وهو عبارة عن شريط من قماش الطاري، أسود اللون مزين خبطوط بيضاء، : َلْحَرام
طوله حوايل ثالثة أذرع وعرضه حوايل مثاين سنتيمرتات، تلفه املرأة حول قمة رأسها فقط تاركة ما بقي 

 .3من الشعر عاريا إلظهار زينته، يستعمل يف األعياد واملناسبات فقط
 :األحذية
هي خفاف من جلد الفياليل األمحر ذات نعل لني جدا حبيث يصعد اجلزء األمامي : 4الريحية

واخللفي بشكل لسانني، وهي تنتعل يف البيوت خاصة من طرف املسنني رجاال ونساء، أما يف الشارع 
طرز، ينزع فتلبس مع الصباط الذي يغطيها جزئيان والرحييات متنوعة لكن أغلبها من املخمل امل

                                                           

  .كرزاز واحة من واحات منطقة الساورة التابعة حاليا لوالية بشار.  1
 ص 26 انظر امللحق رقم. مسي كذلك ألنه نسج على شاكلة الكمبوش الذي كان جيلبه جتار وادي سوف يف مواسم األسواق.  2

367.   
  .175صاملرجع السابق، : حليمة سليماين.  3
  .358 ص 17رقم أنظر امللحق .  4
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الصباط عند مدخل قاعة الصالة وحيتفظ بالرحيية حيث تسمح طراوة النعل بأداء الصالة براحة 
  .1تامة

عرفت الرحييات انتشارا يف افريقيا الشمالية ابتداء من القرن الثاين عشر، وكانت قدميا مستعملة 
قدميا  . وكذلك يف املغرب وتونسيف اجلزائر العاصمة، وال زالت إىل اليوم يف بعض املدن اجلزائرية، 

كانت هذه األحذية مصنعة من جلد أصفر باهت وكانت تسمى حليب نسبة إىل مدينة حلب 
  .2السورية املستوردة منها

، وكانت على نوعني )الفضايل باللهجة احمللية(كانت املرأة التواتية ترتدي الرحيية أيام املناسبات 
الرحيية احملررة هذه األخرية تتميز عن األوىل بتزيينها خبيوط من احلرير،  الرحيية العادية املسماة بالرحيية و 

 .احملليني) َلْمَعْلِمني(كانت الرحيية تصنع من طرف احلرفيني 
كما أنه كانت تستورد رحييات من منطقة الساورة وهي ذات صنع يهودي، وكذلك احلذاء  

 األخريين كانا أقل جودة من تلك املصنوعة املصنوع من اجللد األمحر، إال أن هذين النوعني) شتوي(
حمليا، ذلك أن هذه النوعية املستوردة مل تكن خميطة بل كانت مسمرة باملسامري، ومع تكرار 

  .3االستعمال تربز املسامري ويصبح احلذاء مضرا للقدم
َلة َلة بال(هي رحيية مزينة خبيوط من احلرير متشابكة مع بعضها البعض  :َلْمَخبـْ ) لهجة احملليةْخمَبـْ

  .لذلك مسيت باملخبلة، كانت تستعمل يف األيام العادية
أو من السعف، كانت مستعملة يف توات ) الفدام(هي نعال من ليف النخيل  :ـاتْ ڤتـََعـ

وتيديكلت والساورة، هلا شكل قمع من األلياف النباتية حيث يكون طرفه األمامي مرتفعا ويثبت 
د كان هذا النوع األخري مستعمال منذ قرن من الزمن لدى كل وق. بالكعب بواسطة حبل رفيع

خاصة الفالحني وأصحاب البساتني لوقاية . السكان الفقراء يف منطقة واحات الصحراء الوسطى
كانت النسوة اللوايت يرتددن على البساتني يوميا . 4القدم من برد األرض شتاء وحرها الشديد صيفا

  . 5أثناء عودن إىل القصر وقت الظهريةيصنعنها؛ يتقون ا حر الشمس 

                                                           

  .27، ص3، العددCNRPAH ،2008، ترمجة أمحد ملني، منشوراتاألحذية التقليدية اجلزائرية: وهيبة بغلي.  1
  28ص :نفسه.  2
  .176املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
  .58ـ  57املرجع السابق، ص ص : وهيبة بغلي.  4
  وما بعدها 176السابق، صاملرجع : حليمة سليماين.  5
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النساء نادرا ما كن يستعملن األحذية، إال من كانت ذات شأن بأن كانت من عائلة ميسورة  
  . احلال أو من بنات األعيان كالقياد أو شيوخ البالد

  :وسائل الزينة
منذ أقدم احلضارات عملت املرأة على إبراز مجاهلا راغبة بذلك لفت انتباه الرجل أو التميز بني 
قريناا، فسعت البتكار ما يرضي ميوهلا ويستجيب لقرحيتها باستعمال ما وفرته البيئة من مواد أولية 

  . استحالت بني أناملها مواد جتميل ووسائل زينة تتباهى ا يوميا أو مومسيا
املرأة التيماوية كغريها من النساء اجتهدت يف حتصيل ما تتزين به فكانت هلا ِمْشطَاٌت متنوعة و 

ومبتكرة، وحلي خمتلفة ومواد جتميل بسيطة؛ جعلت نساء القرنني الثامن عشر والتاسع عشر يربزن 
  . مجاهلن دومنا تكلف أو تصنع متخذات من البساطة عنوانا ومن احلشمة دثارا

من بني االهتمامات اجلمالية للمرأة مشطات الشعر، فقد تفننت املاشطات  :رمشطات الشع
وعن املشطات اليت كانت رائجة لدى النساء يف الفرتة املذكورة روي أنه كانت . يف إعدادها وإتقاا

  .هناك مشطتان مشهورتان ال خيل شعر امرأة من إحدامها ومشطة واحدة خاصة بالبنات
  :ان بالنساء فهماأما املشطتان اخلاصت 

نسبة إىل السيور اجللدية اليت تستخدم يف ) بُوِسري(مسيت املشطة ذا االسم : 1مشطة بُوِسيرْ 
تقوم املاشطة بتجزيئ الشعر إىل جزأين . إعدادها واليت حتضرها الزبونة مع مرطب الشعر املعد حمليا

سر، مث تعمل على ضفر شعر كل أمامي وخلفي، اجلزء األمامي جتزئه إىل جزأين جانبيني أمين وأي
جانب إىل ضفائر عديدة، تبدؤها من القمة لتميل ا باجتاه األذن، مع العلم أن املاشطة تقوم أثناء 
عملية الضفر بدهن الشعر باملرطب ؛ فدعكه مبسحوق احلناء مث رشه بقليل من الرتاب احملروق الذي 

تستمر إىل أن تنه اجلانبني لتتحصل يف األخري وهكذا . يساعد يف عملية الضفر إذا كان الشعر رطبا
على عدة ضفائر متدلية، بعدها جتمع ضفائر كل جانب على حدة لتقوم بضفرها مع سيور من اجللد 

أما اجلزء اخللفي فيمشط بطريقة خاصة . مشكلة ضفرية غليظة متدلية على الكتف من جهة األمام
ر إىل عدة ضفائر من األعلى إىل األسفل، واجلزء حيث يضفر الشع). guattaya(ـَطاية ڤتسمى الـ

املتدّىل من الضفائر تقوم املاشطة بتحويله إىل طبقة مسيكة من الشعر مستطيلة الشكل متدلية مابني 

                                                           

  .مبعىن ذو و سري مبعىن خيط: بُوِسْري كلمة مركبة من قطعتني مها بو.  1
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 1تقوم الزبونة بتحضري خيوط طويلة سوداء اللون: واليت تعد كاآليت. ـَطايةڤالكتفني يطلق عليها الـ
، مث تعمل املاشطة على توصيل الضفائر مع بعضها البعض 2حمليا آزّارُغزلت من صوف الغنم تسمى 

باستعمال خميط موصول خبيط آزّار مع ترك مسافة بني الضفرية واألخرى متجهة أفقيا يف عملية 
اخلياطة مع إضافة ضفرية من خيوط آزّار بني كل ضفرية شعر وأخرى بني احلني واآلخر لزيادة كثافة 

لية التوصيل واخلياطة إىل أن تتحصل على قطعة مسيكة من الشعر والصوف الشعر وتستمر يف عم
موصولة بشريط  3تتدىل مابني الكتفني مث تزين يف األخري حبلي من األصداف البحرية تدعى البيّاض

من فكة دورو  4من اجللد علقت به عصي مرجان وثالثة عصي فضة علقت يف كل عصية نقود فضية
مع . بعة دورو فضية، وأخريا يغطى الشعر بالبياتة مث يلف الرأس بالكمبوشحساين ودورو رشيدي وأر 

أما إن كانت هناك مناسبة أو عيد فإن الرأس . ـطاية تفتح ويعاد توصيلها كل ثالثة أشهرڤالعلم أن الـ
فقط بالكمبوش أو حلرام ليرتك اجلزء  6مث تلف قمة الرأس 5ال يغطى بل يزين حبلي عدة حسب املشطة

  .ن من الشعر ظاهرا تتباهى به املرأة أمام قريناااملزي
تقوم املاشطة بتقسيم الشعر إىل جزأين علوي وسفلي لتجزئ اجلزء العلوي إىل : مْشطَة الَخْربْ 

نصفني أيسر و أمين، بعدها تضفر شعر كل جهة إىل ستة ضفائر لتمسك اجلزء املتدىل من الضفائر 
عمل على خياطة اموعة باملخيط املوصول بآزّار وتستمر الستة مع بعضها البعض بشكل عمودي وت

يف العمل حىت تتحصل يف األخري على ضفرية واحدة غليظة متدلية يطلق عليها اخلَْرْب، أما اجلزء 
ال تضاف إىل شعر الزبونة إال يف حالة ) آزّار(مع العلم أن خيوط . ـطايةڤاخللفي فيمشط بطريقة الـ

  .عدم كثافة شعرها
رق إعداد املشطة الواحدة وقتا طويال حيث أنه يف اليوم الواحد تقوم املاشطة مبشط شعر يستغ 

  .امرأتني أو امرأة واحدة بينما األخرى تشرع يف متشيطها مع إكمال ما بقي يف اليوم املوايل
                                                           

) آزار(تصنع خيوط آزار من الصوف ذات اللون األسود حيث تقوم بعض النساء بغزل هاته الصوف على شكل خيوط.  1
ن ميلكن أغناما يغزلن هاته اخليوط بأنفسهن وحيتفظن ا ـطاية، كما كانت بعض النسوة ممڤوتبيعها للنساء الستعماهلا يف صنع الـ

  .لتزيني شعورهن
  .608، ص)1ج(حممد شفيق، املصدر السابق، : كلمة أمازيغية معناها الشعر، للمزيد ينظر: أزار.  2
  .البياض هو نوع من أنواع األصداف البحرية الدائرية الشكل حيث تقطع إىل حلقات وتثقب يف الوسط.  3
املعجم األمازيغي : مبارك االرضي: نـَقوَرْت، للمزيد ينظر: الفضة تسمى حمليا بالنقرة، وهي كلمة أمازيغية حمرفة أصلها.  4

  .121م، ص2008: ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء) 1ط(، الوظيفي
  .لكل مشطة مذكورة ُحِلّياً خاصة ا.  5
  .الرجلتلف بطريقة خاصة مثل عمامة .  6
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املاشطة تكون غالبا من طبقة احلراثني ونادرا ما تكون من طبقة االجواد، كما أن أجرا عبارة 
  .ـها حسب املتوفر لدى الزبونةڤعن ْعشاها أو ْعتو

  :أما البنات فكانت هلن مشطات شعر خمتلفة عن النساء وهي على ثالثة أنواع      
  .ضفر الشعر عدة ضفائر متدلية على الكتف من األمام إىل اخللف: النوع األول
تقسيم الشعر إىل قسمني متقايسني حسب الطول، مث يضفر شعر كل جهة : النوع الثاني

 . ضفرية واحدة متواصلة من اجلبهة إىل القفا بعد أن يؤخذ له اجتاه األذن
من (عزل شعر الناصية وضفره ضفرية واحدة متواصلة من اليمني إىل اليسار : النوع الثالث

املتبقي ليضفر ضفرية واحدة بعد أن يضاف هلا  أو العكس، بينما جيمع الشعر) األذن إىل األذن
  . 1ضفرية الناصية
  : الحلـــي

تنوعت املواد األولية اليت صنعت منها احللي اليت كانت تتزين ا املرأة التواتية عموما، مابني 
يف جتهيز ) َلْمَعْلِمنيْ (أصداف حبرية، مرجان، فضة، عقيق، جلد وحرير، حيث تفنن حرفيو توات 

  .عدة من احللي اختذا املرأة زينة هلا يف األعياد واملناسبات أنواع
  :بعض النساءمن بني هذه احللي استطعت أن أتعرف على ما يلي من خالل وصف 

وهي حلية للرأس تزين ا اجلبهة أعدت من العقيق امللون الذي نظم يف خيوط؛ : 2السْبَتة
شرون سنتيمرتا موصوال خبيط من كل جانب متخذا شكل شريط عرضه سنتيمرتات وطوله حوايل ع

  . لريبط ما خلف الرأس
هي حلية للرأس أيضا، صنعت من اجللد على شكل مثلث متوسط احلجم مزين  :الَخاْمَسة

والعقيق امللون وعصي حناسية علقت بطرفيها قطعة نقدية فضية،  3بأصداف حبرية تسمى بالَبْكَمة
السفلي حبة جلجل، تستعمل املرأة خامستني تتدىل كل وتدلت منها سالسل فضية علق بطرفها 

  .واحدة من الرأس قرب األذن

                                                           

  .وما بعدها 177املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .367ص 26 انظر امللحق رقم.  2
  .الَبْكمة نوع من الَودع.  3
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َزايْ  ِحْلَية للشعر خاصة مبشطة بوسري، وهي عبارة عن خيط تتدىل منه ثالث عصي  :الَونـْ
فضية طول كل واحدة حوايل أربعة سنتيمرتات، زينت أعلى كل عصية حببة من املرجان أسفل منها 

  .الونزاي يف الطرف السفلي لبوسري حيث يبقى متدليا على الصدريربط . نونة فضية
حْلية للشعر خاصة مبشطة بوسري وهي عبارة عن سري من اجللد علقت به مخس : الخوص

  .1حلقات فضية يربط على بوسري يف الطرف العلوي ليبقى متدليا على الضفرية
قطعة : قطعتني متصلتني ببعضهماحلية للشعر خاصة مبشطة بوسري، وهي عبارة عن : َلْعَراشْ  

جلدية مثلثة الشكل؛ نظم على طوليها قطع نقود فضية؛ وعلى وجهها األمامي نظمت حبات 
وهي عيدان مرجان غليظة، كما تدلت ) الروابيل(يتخللها ) كرية حناسية حبجم حبة احلمص(َجْلَجْل 

  .منها سالسل فضية، و قطعة بيضاء من البياض
  .للشعر خاصة مبشطة اخلَْرْب وهي عبارة عن حلق فضية مزينة بطريقة خاصة حلية: َلْخراريب
حلية للشعر تزين ا القطاية، مصنوعة من اجللد ذات شكل مربع أو مستطيل، : اْهرِيدبْ 

مزينة خبمسة أعمدة من املرجان يف الوسط، وعلى طرفيها نظمت مخس حبات َجْلَجْل، ويف منتصف 
  .و أو أربعة دورو فضةالطرف السفلي تدىل دور 

حلية للشعر، عبارة عن قماش من نوع احلرير مربعة أو مستطيلة الشكل، : ـطّايةڤالـ 2ْحَجابْ 
  .يعلق هذا احلجاب على القطاية. فضية موزعة على الزوايا وواحدة يف الوسط 3مزينة خبمس نونات

دورو حساين أو  قالدة صنعت من سري جلدي، علقت به نقود فضية من فئة :ـَْالَدةڤالَـ
  .رشيدي، ال يتعدى عددها عشر قطع غالبا، وهناك من حتمل عشرين قطعة فضية

عبارة عن عقد حييط بالرقبة، حباته من املرجان منظومة يف خيط متني مع : المرجانڤ ـِيـڤعْـ 
 ترك فتحة يف أحد طريف اخليط ووضع حبة عقيق يف الطرف اآلخر لتستعمل كقفل، تتزين به املرأة يف

  .األعياد واملناسبات
  .عقد من العقيق األسود، يستعمل يوميا :4األسودڤ ـِيـڤاَلْعـ

                                                           

  .179املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .هو قطعة جلدية مربعة الشكل أو مثلثة.  2
  .النونة هي عبارة عن كرة حبجم حبة احلمص وهلا معالق.  3
  .367 ص 26 امللحق رقم: انظر.  4
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عقد من العقيق األمحر واألخضر واألزرق والربتقايل وغريها من األلوان، : 1اَلْمَلونْ ڤ ـِيـڤَلْعـ
  . تتزين به املرأة يف األعياد واملناسبات

  .العروس البنته ضمن جهازهاهذه العقود الثالثة عادة ما يهديهم والد 
عقد يتدىل على الصدر، مصنوع من خيط يدعى خيط أغان، تتدىل منه  :الحرير2ْحَجابَاتْ 

ثالث حجابات واحد كبري وإثنان صغريان حيث يتوضع الكبري منها يف الوسط وعلى جانبيه 
  .الصغريان، زين كل حجاب حببات جلجل، يستعمل يف األعياد واملناسبات

َكارَ  وهي عبارة عن عقد يتدىل على الصدر، صنع من خيط أغان يتدىل من ) الكيس( :ةالشّْ
، تكون متوسطة احلجم وعلق على )قطعة جلد غلفت باحلرير وزينت بالنونات(وسطه الشكارة 

طرفيها بشكل متباعد مخس حجابات جلدية من كل جهة، يكون حجمها أصغر من حجم 
  .اتالشكارة، يستعمل يف األعياد واملناسب

عقد من العقيق األسود مزين الوسط بثالث حبات من العقيق اثنني محراوين وبينهما  :ـةڤَلْمِخيْنـ
  .3وال تتدىل) ختنق الرقبة(ـة ألا تكون ملتصقة بالرقبة ڤواحدة زرقاء، مسيت ملخينـ

لقت عقد يتدىل على الصدر، وهو عبارة عن خيط أغان مزين حببات من الَودَْع، ع :َلْحَجابَاتْ 
به عشر حجابات جلدية مزينة حببة ودعة يف الوسط، حييط ا حلقات حناسية يتوسطها كيسا جلديا 
مغلفا باحلرير األمحر، هذا العقد يكون ضمن جهاز املخطوبة ترتديه يف األعياد واملناسبات ليعلم 

  .اجلميع أا خمطوبة فال يتقدم أحد آخر خلطبتها
  :ماوية ثالثة أنواع من اخلالخل هياستعملت املرأة التي: 4الخلخال

يكون قابال للفتح والغلق، مصنوع من الفضة ومزركش بطريقة خاصة،  :خلخال الدوادي
 .تتدىل منه سالسل تصدر رنينا عندما تتحرك املرأة، خاص باألعياد واملناسبات

كبريا من   مسي كذلك نسبة إىل شبهه بالغراف يف سعة عرضه، يغطي جزء: 5خلخال الَغراف
 .الساق، يكون عادة مفتوحا، تستعمله املرأة مع الرحيية يف األعياد واملناسبات

                                                           

  .367 ص 26 انظر رقم.  1
  .عبارة عن قطعة جلد مثلثة أو مربعة الشكل غلفت باحلرير: احلجاب.  2
    .وما بعدها 180املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 3

  .368ص  27أنظر امللحق رقم .  4
  .يغرف ا املاء أو يشرب منها لفظة حملية تطلق على آنية من النحاس أو التوتياء: الغراف.  5
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وهو نوع من اخلالخل، يصنع من الفضة على شكل حلقة دائرية مفتوحة ينتهي طرفها : لَْبرِيمْ 
  .بكرية من الفضة

حلي خاصة باألصابع، األوىل تكون عريضة ومشبكة الوسط ومزينة  :1َلْخواَتْم وَلْخواصْ 
حببيبات فضة جمتمعة مع بعضها من جهة األعلى، والثالثة عبارة عن حلقة دائرية يزين أعالها بشكل 

  .معني
  .كانت عبارة عن حلقة من الفضة مزينة بالعقيق) األقراط( :َلْخَراصْ 
  :على نوعني كانت: 2األساور

وهي عبارة عن حلقة من اجللد زينت بعقيق أسود وعقيق ملون، : واَلْعـقيِـقْ أساور الجلد 
 .تستعمل يوميا

عبارة عن حلقة فضية مسطحة ومزينة بأشكال خاصة ختتلف حسب صانعها : أساور الفضة
 .، تستعمل يف املناسبات)متنطيط، أوالد أوشن(

  .بات فضيةإسورة فضية عريضة ومنتفخة زينت حببي ):الدبليز(3الدبليج
إسورة فضية عريضة ومسطحة قابلة للفتح، مزينة مبجسمات فضية منها اهلرمية : 4لمبالة

  .فتوحة واملغلقةاملضافة إىل خطوط فضية منحنية منها والكروية الشكل باإل
هي عبارة عن سري من اجللد، زين بتسعة حبات من الَودَْع موزعة على طول السري يف  :َلْحِنيَنة

خيط مستقيم، تتخللها ثالث حبات من العقيق إثنان زرقاوان وواحدة محراء، تستعمل حلنينة كزينة 
  .للذراع

كانت هذه أهم احللي اليت كانت تتزين ا املرأة التيماوية خالل القرن التاسع عشر، وقد 
يف القصور، أما احللي الفضية ) َلْمَعْلِمني(اقتنيت احللي املصنوعة من اجللد واحلرير من حرفيني حمليني 

واألجزاء الفضية اليت زينت ا احللي احمللية فقد اشتهر بصنعها حرفيو قصر متنطيط، وقصر أوالد 
  .5اوشن

  
                                                           

  .367 ص 26امللحق رقم انظر  .1
  .368 ص 27انظر امللحق رقم .  2
  .امللحق نفسهنظر ا.  3
  .نفسهانظر امللحق .  4
  .وما بعدها181املرجع السابق، ص : سليماين حليمة.  5



العادات والتقاليد: الفصل الرابع                     )         م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة  

 

- 163 - 

 

  :وية فقد كانتأما مواد التجميل اليت استعملتها املرأة التيما: مواد التجميل
 1يستعمل لتزيني العني، يشرتى حجرا وتعكف النساء على سحقه باستعمال اَحلْجَرة :الكحل

؛ فال تسحق الكحل إال امرأة  بلغت سن اليأس، كما أنه جيب  اخلاصة بذلك، وباتباع طرق خاصة
العني أن يسحق يف يوم ال غيم فيه العتقادهم أن الكحل الذي يسحق يف مثل هذا اليوم يضر 

كما أن . ة على عني مستعمله، ويسحق أيضا يف يوم ال ريح فيه حىت ال خيتلط بالرتابيبظهور ضباب
املرأة اليت تسحقه جيب أن ال تنهض من مكاا طيلة عملية السحق، منعا لسقوط الرتاب يف الكحل 

 .من مالبسها
لصبغ الشفاه باللون هو عبارة عن حلاء شجرة، بين اللون يقتىن جافا، يستعمل : 2المسواك

األمحر، أما طريقة استعماله فبوضع قطعة صغرية منه يف الفم حتت الشفة السفلى تارة والشفة العليا 
 .تارة أخرى، وتعمل املرأة على دعك أسناا به، كما جيب أن تلعب به بلساا ليصبغ هو اآلخر

 .خط على طول األنف صبغة محراء يستعمل منها بقعة على اخلد، ويرسم ا: َحمني
 .يستعمل مسحوقها لتخضيب اليدين والقدمني باللون األمحر، وكذلك كمرطب للشعر: الحنة

 .عبارة عن زبدة تستخرج حمليا من احلليب، يضاف إليها مسحوق احلنة: مرطب الشعر
باسها حيث يتصاعد دخان عطر تعطر به املرأة ل. تتعطر به املرأة بعد وضعه على اجلمر: لَْبُخور

 .وشعرها وحتت ابطيها
يستعمل يف . بعد سحقه ومزجه باملاء يزين به حتت العني والوجنتني والذقن: 3الزعفران

  .املناسبات
  :الرجالية اليت كانت رائجة يف فرتة الدراسة نذكر لبسةمن األ :الزي الرجالي
 : اللباس العام

هي ثوب مفصل من القماش اخلفيف  الذي كان يبيعه جتار بين أحممد حيث كان هذا  :َلْعَبايَة
الثوب خاص بفصل الصيف، أما الشتاء فكان يفصل من القماش الذي تنسجه ربات البيوت من 

                                                           

  .369ص 28انظر امللحق رقم.  1
  .نفسهانظر امللحق .  2
  .نفسهانظر امللحق .  3
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الزالت لعباية اللباس الرمسي احمللي الذي ال . 1الصوف مث يؤخذ إىل خياط القصر لتفصيله وخياطته
  .ه أو االستغناء عنه بأي حالميكن التخلي عن

إذا كان املوسم صيفا، ومن الصوف املنسوج حمليا  2هو عمامة من القماش اخلفيف: الَحواقْ 
. يلفه الرجل حول رأسه. إذا كان املوسم شتاء، عادة ما يكون طوله ستة أذرع وعرضه ذراعني ونصف

  .لتوايت متمسكا بهيعترب من اللباس الرمسي لسكان املنطقة الذي ال زال الرجل ا
  .سبق اإلشارة إليها يف األزياء النسوية :الجرطالة
يشرتى من األسواق احمللية اليت  ) خاص بفصل الصيف(يفصل من قماش خفيف  :السروال

وقد  . كانت تقام مومسيا، حيث خيصص له من مخسة إىل ستة أذرع حسب طول أو قصر قامة الرجل
ل العديد من الرجال يرتدون هذا النوع من السراويل، كما ال و ال يزا. كانت هذه السراويل فضفاضة

  .يزال هناك خياطني خييطونه ملن يرغب
  : اللباس الخاص

يفصل من القماش املنسوج . 4يلبسه الرجل يف فصل الشتاء 3يسمى حمليا السْلَهامْ  :البرنوس
للقلنسوة مع العلم أن لون حمليا بالصوف، حيث حيتاج خلياطته ستة أذرع من القماش زائد ذراعني 

، عدا الربنوس الذي يرتديه العريس يوم الدخلة وطيلة األيام )لون الصوف(الربنوس كان األبيض فقط 
كما ينسج . التسعة أو السبعة اليت تعقبها فكان باللون األسود، وهذا النوع األخري كان يشرتى جاهزا

  .الربنوس من الوبر الذي كان جيلبه جتار محيان
يزال الربنوس يرتديه الرجل التوايت يف فصل الشتاء، كما ال يزال العرسان يبحثون عنه من ال 

  .مكان إىل آخر الرتدائه
أو اجلالّبة لباس الرجل يف فصل الشتاء أيضا، تفصل هي األخرى من قماش : الجالّبية

لليدين والقطعة  الصوف املنسوج حمليا حيث حتتاج إىل أربعة أذرع من القماش دون القطعة املخصصة
ويذكر أن خياطا من قصر أدغاغ كان متضلعا يف خياطة الربانيس واجلالّبيات ؛ . املخصصة للقلنسوة

                                                           

  .وما بعدها 182املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .157املرجع السابق، ص: احلاج التومي سعيدان.  2
املعجم العريب : حممد شفيق: أسلهام وهو الربنوس األبيض أو الدقيق النسج، للمزيد ينظر: كلمة أمازيغية حمرفة أصلها.  3
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  .157املرجع السابق، ص : احلاج التومي سعيدان.  4
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فكان يقصده الزبائن من قصره ومن القصور ااورة كأوقدمي وبربع وأوالد أوشن وأوالد علي وغريها 
  .بة الزبونبالقماش، ليقوم بالتفصيل واخلياطة والتزيني أيضا يدويا وحسب رغ

هو قطعة قماش من الصوف اخلفيف طوهلا مثانية أذرع، يستعملها األعيان فقط رداء : َأْفَساسْ 
ذات خطوط ) سبنية(حيث تزين بقطعة قماش محراء ) لباس صيفي(هلم يف املناسبات واألعياد 

  . خضراء تتدىل هذه القطعة من إحدى الكتفني
ج حمليا من الصوف ويزين بالقطن على شكل رداء شتوي طوله تسعة أذرع، ينس: الَكَسا

خطوط أو أشكال هندسية مبعثرة على مساحته كما تزين حاشيته السفلى بأهداب من اخليوط 
  .املتدلية

  :األحذية
، )بـَْلَغة املغرب(حذاء للرجل يصنع حمليا من اجللد األمحر، أما املستورد فيكون أصفرا : البَـْلَغة

ُميَكُن مستعمله ) يف موضع الكعب(ن جهة اخللف مطوي إىل الداخلُمَدبب من األمام وله لسان م
  .1من تركه مطويا إذا شاء أو رفعه إذا أراد حتويل البلغة إىل حذاء

  :عيادواأل االحتفاء بالمناسبات: الثانيالمبحث 
  االحتفاء بالزيارات: أوال

كاملولد النبوي الشريف وعاشوراء الزيارة ظاهرة اجتماعية تتمثل يف إحياء املناسبات الدينية  
يرتبط موعد الزيارة بالتقومي القمري أو الشمسي ويراعى يف . وكذا إحياء ذكرى عامل أو ويل صاحل

تقام الزيارة غالبا على ثالثة مراحل خالل . موعدها أن يكون يف موسم جين التمور أو موسم احلصاد
  :منيثالثة أيام متتابعة وأحيانا على مرحلتني خالل يو 

 .خيصص الستقبال الضيوف الوافدين على القصر من قصور توات :الميز األول
 .2يتم فيه تالوة القرآن لتنته صباح اليوم الثالث بعد صالة الصبح: الميز الثاني

 .يف اليوم الثالث ويتم فيه ختم القرآن الكرمي: الزيارة
قصر مع أبناء عمومتهم يف العادة فإن أسلوب الزيارة عبارة عن حفل مجاعي لسكان ال

بل تعَدى األمر إىل استقبال ضيوف من باقي مناطق الوطن وحىت من . وأحبام من القصور ااورة

                                                           

  .وما بعدها 183املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.   1
 .373، ص )2ج(، املرجع السابق، توات واألزواد: حممد حوتية .2
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خارج الوطن من الدول ااورة يف بعض الزيارات اليت تكون مرتبطة بإحياء ذكرى عامل أو ويل صاحل 
  .ة أسبوع املولد النبوي الشريف بتيميمونـان وزيار ڤـاين برڤعاملي الصيت كزيارة موالي عبد اهللا الر

كما أا وسيلة . فالزيارة تعرب عن تقاطع اجتماعي ما بني سكان املناطق ااورة حمليا وإقليميا
  .1من وسائل التضامن والتكافل االجتماعي اليت تظهر احلس اجلماعي

ميمون إحياء لذكرى تقام يوم السابع من حمرم من كل عام هجري يف قصر : زيارة الميموني
  .الويل الصاحل سيدي عبد الرمحن امليموين

يقوم باإلعداد للزيارة اليت تستمر ملدة أربعة أيام على التوايل أحفاد الويل الذين هم أهل القصر 
  وخاصته

خمصص الستقبال األحباب من القصور األخرى حبيث : اإلعداد للزيارة، اليوم الثاين:اليوم األول
  .صة على شرفهم، كما يقام يف هذا اليوم رقصة البارودتقام مأدبة خا

  .استقبال الضيوف ورقصة البارود: اليوم الثالث
يف هذا اليوم يقام استعراض من طرف فرقة قرقابو وطبل اجلريان وفرقة البارود؛ مث : اليوم الرابع

  .2فاحتة السلكة وأخريا الوداع والدعاء للجميع بالصحة والعافية
زيارة : تقام يف قصر أدغاغ ست زيارات هي حسب الرتتيب التقوميي :دغاغيارات قصر أز

امليموين؛ زيارة سيدي عبد الرمحن بن حممد؛ زيارة الناير؛ زيارة سيدي سليمان بن علي؛ زيارة سيدي 
  .بوعاللة؛ زيارة اجليالين وزيارة سيدي موالي علي الشريف

عام يف قصر ميمون إحياء لذكرى الويل  تقام يوم السابع من حمرم من كل: زيارة الميموني
الصاحل سيدي عبد الرمحن امليموين، إال أن سكان قصر أدغاغ اعتادوا أن يشاركوا سكان قصر ميمون 

 .االحتفال ذه املناسبة
جرت العادة أن جيتمع سكان قصر أدغاغ رجاال ونساء وأطفاال صبيحة هذا اليوم على 

ـدمي عند ڤـارة اوڤ، وهو املكان الذي متر منه فـ''ـارةڤالفـڤ فو''ى مشارف قصر أدغاغ يف املكان املسمَ 
  .املدخل الغريب لقصر أدغاغ

                                                           

 .374ص ، )2ج(، املرجع السابق، توات واألزواد: حممد حوتية .1
قصر ميمون ببيته بمقابلة معه  :)الويل الصاحل سيدي حممد الصاحل بن عبد الرمحن امليموين أحفاد من( ميموينلكبري احلاج .  2

  .م2017سبتمرب  27/ه 1439حمرم 7يوم بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، 



العادات والتقاليد: الفصل الرابع                     )         م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة  

 

- 167 - 

 

وقدمي وبربع يف انتظار وصول فرقة بارود أدغاغ؛ اليت أجيتمع السكان رفقة سكان قصري 
ستؤدي رقصتها على شرف احلضور قبل اجتاهها إىل قصر ميمون؛ أين ستشارك مع فرق القصور 

  .األخرى االحتفال ذه املناسبة كال على حدة
بعد أن تؤدي الفرقة رقصتها الفلكورية تتجه رفقة رجال وشباب القصر إىل قصر ميمون، بينما 
تبقى النسوة يف موضعهن إلكمال مراسيم االحتفال على طريقتهم اخلاصة، حيث تقام حلقة الطبل 

ات احلاضرات وزغردن من حني آلخر وأدائهن مع ترديد جمموعة من األغاين احمللية وسط تصفيق
ـارة وترقصن أيضا دون حرج ڤالفـڤ إىل فو 2يقال أنه يف هذا اليوم خترج احلابسات. 1لرقصة الركبية

  .ألن رجال وشباب القصر غائبون فقد اجتهوا إىل قصر ميمون مع فرقة البارود
بطبلهن إىل داخل القصر، وكل تظل النسوة هكذا إىل أن حيني منتصف النهار حيث يتجهن 

من وصلت إىل منزهلا تدخل إليه؛ حىت يفرتق اجلميع على أمل اللقاء مرة أخرى يف املكان املسمى 
ـارة  بعد صالة العصر، حيث تبدأن بالطبل والرقص والغناء يف انتظار عودة رجال وشباب ڤالفـڤ فو

لنساء يف صف مقابل ليتبادل القصر من قصر ميمون، وفور وصوهلم يصطف الرجال يف صف وا
ْصَفاْر (الصفان رقصة الركبية وسط الزغاريد، ليستمر الوضع على حاله إىل غاية غروب الشمس 

حيث يتجه اجلميع رجاال ونساء بالطبل والزغاريد وآداء رقصة الركبية ) الشمس حسب اللهجة احمللية
  .3حنو داخل القصر، أين يفرتق اجلميع فور وصوهلم

نوفمرب تكرميا للويل الصاحل  31تقام يوم : 4التامرتي ي عبد الرحمن بن محمدزيارة سيد
، حيث جيتمع الرجال والشباب مبقربة املصلى بعد صالة املغرب تامريتسيدي عبد الرمحن بن حممد ال

فيشرعون يف تالوة القرآن الكرمي ويستمرون كذلك إىل غاية حلول فجر اليوم املوايل  مع تقدمي وجبة 
اء اليت يتشارك سكان القصر يف إعدادها، فيحضر عددا من البيوت الوجبة إىل مكان تواجد العش

  .احملتفلني

                                                           

 .وما بعدها 130املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 1
املمنوعات من مغادرة املنزل إال للضرورة القصوى، حيث ال يغادرن منازهلن ال هو لفظ حملي يطلق على النساء : حلابساتا.  2

  .حلضور فرح وال ترح
 .131املرجع السابق، ص: حليمة سليماين 3.
حممد عبد : ينظر. من بين تامرت وهو من أجداد سيدي احممد عزيزي، له أحوال عجيبة وغرائب وله كالم يرشق يف القلوب.  4

معجزات من يف هذا القطر : و مؤلف جمهول. 16املخطوط السابق، ص: عبد الرمحن التينيالين املهداوي القادر بن عمر بن
  .3، املخطوط السابق، صالتيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان
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يناير املوافق للتقومي الفالحي أول يناير،  14موعدها حسب التقومي امليالدي يوم : زيارة الَنايَر
ام من سكان القصر فيستقبل سكان القصبة أهاليهم وأحب. الشهود فقطڤ ـاڤتقام هذه الزيارة يف ز

، حيث تقام مأدبات غذاء وعشاء على شرفهم؛ )يَناير 15- 14(األخرى ملدة يومني ومن القصور 
مع العلم أن هذه الزيارة ال يكون فيها ال طبل وال بارود وال أي نوع من أنواع الفلكلور الشعيب؛ بل 

 :آليتتردد فيها أوراد الطريقة املوسوية الكرزازية، وتؤدى مرامسها كا
) الراية(يناير امليالدي وهو يوم دخول َلْعَالْم  14يناير الفالحي املوافق ل  01يوم : يوم الميز

واستقبال الضيوف، كما أنه يف هذا اليوم جرت العادة أن يتجه ثالثة من اتباع سيدي أمحد بن 
لدعوة أتباع الطريقة املوسوية إىل القصر  إىل قصر ميمون 1)الطريقة املوسوية الكرزازية(موسى الكرزازي 

، وقد جرى العرف على ذلك منذ قرون، وإن حدث ومل تذهب )ليلة وار(الستضافتهم ملدة يومني 
 .أدغاغ إىل قصر ميمون لدعوة فقرة ميمون فهذه دليل على أنه غري مرحب م ولن يأتوا 2فقرة

الشهود ڤ ـاڤرة أدغاغ يف دار الفقرة بزكما جرت العادة أنه يف هذا اليوم جيتمع أعضاء فق
  .حيث يقومون بتوزيع مهام إعداد وجبيت الغذاء والعشاء ليوم غد فيما بينهم

فعند وصول املضيفني إىل قصر  ،كان املضيفون والضيوف يستعملون احلمري كوسائل للنقل
الغذاء لينطلق الركب ميمون يستقبلهم مقدم الطريقة، وبعد الرتحيب والتهليل يتناول اجلميع مأدبة 

بعد صالة الظهر باجتاه قصر أدغاغ، ويف طريقهم يستقبلون يف قصر بربع أين يصلون صالة العصر 
ويتناولون الشاي ليواصلوا املسري بعدها إىل قصر أدغاغ؛ حيث يرتَجل اجلميع فور وصوهلم إىل 

ارهم لسوق محريهم بينما يقوم أين جيدون الشباب يف انتظ) ـدميقو أـارة قصر ڤقرب فـ(مشارف القصر 
مقدم فقرة قصر ميمون برفع العلم وتوسط اجلمع رفقة نائب مقدم قصر أدغاغ ومن مث االجتاه حنو 

  :قصر أدغاغ وهم يرددون العبارات اآلتية على فوجني بالتناوب
  .3يا العزيز يارب: ياهللا، وفوج آخر يرد: فوج يقول

بة محيان عند مدخل القصر أين جيدون مقدم فقرة ويتواصل الَتعشاق إىل أن يصلوا إىل رح
، يلتقي الفريقان وسط زغاريد النسوة ليتجه )َلْعالَمْ (أدغاغ رفقة أتباعه يف انتظارهم حاملني الراية 

الشهود مرورا بضريح الويل الصاحل سيدي بوعاللة حيث يتلو اجلميع ڤ ـاڤاجلميع بالتعشاق إىل ز

                                                           

 .معظم قصور تيمي تتبع هذه الطريقة الصوفية. 1
 .ماالفقرة هي اللفظ احمللي الذي يطلق على أتباع طريقة صوفية . 2
  .سواء تعلق األمر بالذكر أو مبدح النيب صلى اهللا عليه وسلم" التعشاق:" تسمى هذه العبارات بـ. 3
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الشهود أين يتم استضافتهم، وبعد أن ڤ ـاڤبز 1القهم إىل دار الفقرةسورة الفاحتة على روحه قبل انط
ويستمر احلال كذلك إىل ) ترديد رموز سيدي امحد بن موسى(يصل اجلميع صالة املغرب تبدأ الرموز 

  .أن حيني موعد صالة العشاء، بعدها يتناول اجلميع وجبة العشاء قبل التوجه للنوم
 .يناير امليالدي 15التقومي الفالحي املوافق يَناير ب 2يوم  :يوم الزيارة

يتجه الفريقان إىل املسجد ألداء صالة الفجر؛  لتقام بعدها احلضرة اخلاصة بسيدي أمحد بن 
الشهود لتناول فطور الصباح، مث يظلون ڤ ـاڤموسى، وعند االنتهاء يتوجهون إىل مقر استضافتهم بز

قصر أوالد أنقال للرتحيب م يف قصرهم، قبل أن  هناك إىل غاية منتصف النهار حيث حتضر فقرة
  .2يتناول اجلميع وجبة الغذاء اليت قامت بإعدادها فقرة قصر أدغاغ

اللحظة جرت العادة أن يقسم اللحم املتواجد على األطباق إىل جزأين، جزء منه يُباع يف تلك 
  .واجلزء املتبقي يؤكل لُيعطى مثنه  لفقرة ميمون

؛ أين جيدون سكان )ـصرڤفم الـ(بة الغذاء خيرج اجلميع إىل مدخل القصر بعد اإلاء من وج
ميمون و إىل جانبهم فقرة أدغاغ القصر يف انتظارهم نساء ورجاال وأطفاال، حيث تصطف فقرة 

يبدأون يف التعشاق، والناس يقدمون للفريق األول ما جادت به أياديهم من زرع أو متر أو نقود بعد و 
بعدها يتوجه املضيفون والضيوف واملستقبلون . وكل هذا وسط زغاريد النساء) السبعينياتيف (توفرها 

خمرج قصر (ـال حيث تنتهي مهام  فقرة أدغاغ عند قصر ماسيين ڤاجلدد راجلني باجتاه قصر أوالد أنـ
ميمون ـال فقرة قصر ڤفريجعون أدراجهم بعد أن تستقبل فقرة قصر أوالد أنـ) أدغاغ من اجلهة الشرقية

  .3حيث يواصل اجلميع املسري حنو القصر على ظهور احلمري
مانيوه حسب التقومي الفالحي  3موعد هذه الزيارة يوم : زيارة سيدي سليمان بن علي.

 .ماي حسب التقومي امليالدي 16املوافق ل 
تقام هذه الزيارة إحياء لذكرى الويل الصاحل سيدي سليمان بن علي حيث يتشارك يف إحيائها 
سكان قصر أوالد اوشن؛ وهو القصر الذي حيتضن ضريح سيدي سليمان بن علي وسكان قصر 
أدغاغ الذي نزل به ابنه موالي امحد ويتواجد به ضرحيه و أحفاده وسكان قصر باعبداهللا الذي نزل به 

  .موالي عبد اهللا أين يتواجد ضرحيهابنه 

                                                           

 .هذه الدار وقف على الفقرة أوقفها أحد أحفاد سيدي سليمان بن علي .1
 .132املرجع السابق، ص: حليمة سليماين .2
 .وما بعدها 132ص: نفسه .3
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كانت العادة أن ُيضيف عبيد سيدي سليمان بن علي الساكنني   عشرينقبل سبعينيات القرن ال
أربعة قصع من = بعة أطباق أر (الشهود، حيث يعدون هلم وجبة الغذاء ڤ ـاڤبقصر أدغاغ أحفاده بز

دة انقطعت وأصبح هؤالء العبيد ، ويأخذوا إليهم ملقر سكناهم، إال أن هذه العا)الكسكس
  .يستقبلون ضيوفهم يف منازهلم متنازلني عما وجدوا عليه آباءهم عاكفني

جرت العادة يف هذا اليوم أن يستضيف أحفاد سيدي سليمان بن علي بقصر أدغاغ كل رجال 
إحضاره إىل مكان يقوم كل حفيد بإعداد طبق كسكس و  وشباب القصر على مأدبة عشاء، حيث

  .متفق عليه مسبقا أين تقام مأدبة العشاء معروف
يف هذه الليلة وبعد وجبة العشاء تقوم فرقة بارود قصر أدغاغ بأداء رقصتها الفلكورية احتفاء 
ذه الذكرى، ويكون ذلك بفم القصر قبل أن تتجه إىل قصر أوالد اوشن أين تلتقي بفرق أخرى 

حسب دورها يف املكان املسمى برحبة البارود  تابعة لقصور تيمي؛ حيث تؤدي كل فرقة رقصتها كال
  .1قرب ضريح سيدي سليمان بن علي

موعدها حسب التقومي امليالدي يوم الرابع من شهر جوان تقام إحياء : 2زيارة سيدي بوعاللة
  .لذكرى الويل الصاحل سيدي بوعاللة

الشهود؛ ڤ ـاڤكان االحتفاء ذه الزيارة مقتصرا على سكان ز  عشرينقبل سبعينيات القرن ال
الظلمة، يستقبلون ضيوفهم من داخل القصر وخارجه على مدى ثالثة أيام، ڤ ـاڤاخلف وزڤ ـاڤز

  .3حيث تقام على شرفهم مأدبات غذاء وعشاء
  .جوان استقبال الضيوف مساءا 2يوم : الميز األول
لقة الطبل مساء حيييها مداحو القصر يف ساحة صغرية جوان تقام ح 3يوم : الميز الثاني

  .ـصبة السفالنية قرب مقربة سيدي بوعاللة أين يتواجد ضرحيهڤخارج الـ
ضريح الويل ) يـَْتَجري حسب اللهجة احمللية(جوان بعد صالة العصر يُبيض  4يوم : يوم الزيارة

بعد صالة العشاء واليت حتييها  1احلضرة الصاحل سيدي بوعاللة حبضور مجع غفري من الناس، كما تقام
  .2فرقة احلضرة اخلاصة بقصر متنطيط، وبذلك ختتتم مراسم زيارة الويل الصاحل سيدي بوعاللة

                                                           

 .134ص املرجع السابق: يماينحليمة سل .1
م،  1806/ه1221هو الويل الصاحل والنور الاليح والبدر الواضح سيدي بوعاللة البهلول املقبور بزاوية أدغاغ املتوىف سنة .  2

كان دائما يتكلم بكالم ال يفهم وختليط ال يفهمه كثريا من الناس وكان يتكلم على ما خيطر لإلنسان يف نفسه ومبا يوقع يف 
  .16املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التينيالين املهداوي: ينظر. قالاملستقبل فيخرج كما 

 .134املرجع السابق، ص: حليمة سليماين 3.
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جوان تقام إحياء لذكرى الويل الصاحل  7موعدها حسب التقومي امليالدي يوم : زيارة الجيالني
قبة خمروطية الشكل جمَوفة من الداخل (سيدي عبد القادر اجليالين الذي نصب له مقام تذكاري 

 3ـصبة اجلديدةڤيف مدخل الـ) تسمى حسب اللهجة احمللية ارجياليل واليت هي حتريف لكلمة اجليالين
أين كان يتم إحياء هذه املناسبة قبل سبعينيات القرن املاضي من طرف سكان هاته القصبة دون 

السكان ااورين للقصبة وكذا سكان قصبة ليتم تعميم ذلك إىل خارج القصبة من طرف . سواهم
 .القايد الواقعة حاليا ضمن اإلقليم احلضري لوسط مدينة ادرار

  :على يومني حسب اآليت ) حسب اللهجة احمللية(تقام إحياء مراسم زيارة ارجياليل 
  .جوان، استقبال الضيوف 6يوم : يوم الميز

ـلة من طرف سكان ڤإعداد أكلة خبز الـجوان، بعد صالة الصبح يتم  7يوم : يوم الزيارة
) ارجياليل(حيث يتم إخراج قصع اخلبز من املنازل ووضعها قرب النصب التذكاري . ـصبة اجلديدةڤالـ

  .ليتم تناوهلا من طرف احلاضرين
، لتقام بعدها )التجيري حسب اللهجة احمللية (وبعد صالة العصر يتم تبييض النصب التذكاري 

وبعد صالة العشاء يتعشى اجلميع ليقام الطبل من طرف فرقة . ة حضرة متنطيطاحلضرة من طرف فرق
  .4أدغاغ على شرف احلاضرين الذين يستمتعون بأهازيج غنائية حملية من الشعر امللحون

جوان  18موعدها حسب التقومي امليالدي يكون يوم : 5زيارة سيدي موالي علي الشريف
 .الصاحل سيدي موالي علي الشريفمن كل عام، تقام إحياء لذكرى الويل 
كان االحتفاء بذكرى   عشرينعشر وإىل غاية ستينيات القرن ال يف القرنني الثامن عشر والتاسع

هذا الويل الصاحل مقتصرا على أوالده وأحفاده، حيث كانوا يقيمون مأدبات غذاء على شرف سكان 
  .القصور التواتية األخرىالقصر رجاال ونساء كبارا وصغارا، باإلضافة إىل ضيوفهم من 

  
  

                                                                                                                                                                                     

  .نوع من أنواع الفلكلور الشعيب.  1
 .135املرجع السابق، ص: حليمة سليماين .2

  .مكناسڤ ـاڤز الشهود وأخرى يف قصبةڤ ـاڤكما توجد قبة أخرى له يف ز.  3
 .135املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 4

م، حاوي من كل األمور؛ أوفر نصيب تقي عارف باهللا عز 1825/ه1240ولد موالي علي الشريف بقصر أدغاغ سنة .  5
  .23املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التينيالين املهداوي: ينظر. وجل
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  :تتم املراسم وفق املراحل اآلتية
زوج ابنة موالي  1جوان تقام فيه سلكة املرحوم موالي الشريف ابا َمانْ  16يوم : الميز األول

علي الشريف اللة فاطنة املدعوة اللة مامة، الذي بىن ا يف قصر أدغاغ أين سكن بعد قدومه من 
إحدى قصور تسابيت، وكان قد امتلك بستانا ُأجَر بعد وفاته ألحد سكان القصر؛ الذي كان يقدم 

واليت تدخرها لتقيم ا سلكة بدل الكراء كل عام لزوجة املرحوم اللة مامة بنت موالي علي الشريف؛ 
فيقام يف . ختم القرآن على روح زوجها يوم امليز األول من زيارة والدها سيدي موالي علي الشريف

) الطْلَبة(هذا اليوم مأدبة عشاء على شرف اإلمام وجمموعة املصلني املواظبني على قراءة احلزب اليومي 
ف من باقي قصور توات، وكذا عبيد دار موالي علي إضافة إىل أهل وأقرباء دار موالي علي الشري

  .الشريف
ـصبة موالي علي الشريف على ڤبعد صالة العشاء وإاء مأدبة العشاء تقام حلقة طبل جبوار 

مع العلم أنه صباح هذا اليوم جرت عادة اخلماسني أن حيضر كل واحد منهم ربطة . شرف احلاضرين
اجلامع، ويف املساء تـَُقسُم الغلة من النوعني املذكورين إىل بصل وحزمة حطب ويرتكها جبانب صومعة 

موالي الطيب، (ثالثة حصص متساوية؛ ليأخذ كل واحد من أبناء موالي علي الشريف حصة 
، إضافة إىل هذا فقد كان بعض أعيان القصر يتصدقون لدار موالي علي )سيدي حممد، الدار الكبرية

طاقته؛ وطبعا هذا كله يعترب مساعدة من سكان القصر ألهل الشريف مبقدار من الزرع كال حسب 
  .الويل الصاحل موالي علي الشريف من أجل إحياء ذكراه

بعدما حتسنت األوضاع االجتماعية واالقتصادية عما كانت عليه  لعشرينويف ستينيات القرن ا
كس، الزيت، النقود، الكس(أصبحت دار موالي علي الشريف تستقبل الصدقات من شىت األصناف 

  ).2...الطماطم، السكر، الشاي
ْر اللَّْباسْ  17يوم  :الميز الثاني وجيهز استعدادا إلقامة مراسيم  3جوان؛ مساء هذا اليوم يـَُبخ

اإلمام (كما تقام مأدبة عشاء على شرف الطلبة . تلبيس ضريح موالي علي الشريف يف اليوم املوايل
الذين سوف يسهرون وهم يتلون القرآن الكرمي ) احلزب اليومي وجمموعة املصلني املواظبني على قراءة

                                                           

ر اهلبلة وهي إحدى قصور عرش تسابيت، وذلك إثر حادثة وقعت له، فاستقبله موالي علي الشريف و أكرمه مث قدم من قص.  1
  .زوجه ابنته

  .136املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
  .هو اسم يطلق على األقمشة اليت َتَصدَق ا الناس خاصة أصحاب احلاجة على ويل من أولياء اهللا الصاحلني.  3
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ضف إىل ذلك فإنه بعد . على روح سيدي موالي علي الشريف؛ حيث ختتتم التالوة مع آذان الفجر
  .صالة العشاء تقام حلقة طبل من طرف مداحي القصر على شرف السكان وضيوفهم

بح تقام مراسيم تلبيس ضريح موالي علي جوان، بعد صالة الص 18املوافق ليوم  :يوم الزيارة
قبل صالة . الشريف، بعدها مباشرة تقرأ سورة الفاحتة على روح الويل حبضور مجع غفري من الناس

املغرب تؤدي فرقة بارود قصر أدغاغ رقصتها الفلكلورية يف رحبة دار موالي علي الشريف؛ لتتجه 
ار حضور باقي الفرق، فقد جرت العادة أن يشرتك صبة أين تعيد نشاطها يف انتظڤبعدها إىل رحبة الـ

فرق بارود اثنا عشر قصرا يف إحياء هذه املناسبة تتقدمهم فرقة قصر أدغاغ واليت يكون هلا شرف 
االنطالقة قبل صالة املغرب لتتابع الفرق األخرى بعد صالة املغرب؛ واحدة تلَو األخرى لتتجه كل 

صبة لتعيد رقصتها مرة أخرى حيث يستمر ذلك إىل غاية آذان ـڤمن أت أداء رقصتها إىل رحبة الـ
  .ويف هذا اليوم أيضا تقام مأدبة عشاء على شرف كل سكان القصر رجاال ونساء وأطفاال. الفجر

والتزام الرجال مبواقيت الوظائف احلكومية  لعشرينبعد تغري األوضاع مع ستينيات القرن ا
ق البارود خيتتم يف وقت مبكر جدا من صباح اليوم التايل واألطفال مبواعيد املدارس ظل نشاط فر 

  .)الواحدة صباحا(
جرت العادة أيضا يف هذا اليوم تقصد الفتيات العازبات والنساء املطلقات واألرامل دار موالي 
علي الشريف ليشاركن يف إعداد وجبة العشاء تربكا واعتقادا منهن أن من تفعل ذلك سوف تتزوج 

  .1هللاقريبا إن شاء ا
جوان، تقام يف هذا اليوم مأدبة عشاء  19املوافق ليوم : )ْصَباْح الزيارة( اليوم املوايل ليوم الزيارة

  .على شرف كل سكان القصر كبريا  وصغريا رجاال ونساء )َسْلَكْة الَواْلِدينْ (
وتغري األوضاع ؛ مل يعد هناك من نظام للخماسة فَقلْت موارد دار  عشرينبعد ستينيات القرن ال

موالي علي الشريف من املؤونة اليت كان حيضرها اخلماسون وبعض أعيان القصر، وأصبحت مراسم 
االحتفاء بزيارة موالي علي الشريف تثقل كاهل أبنائه وأحفاده ؛ فاجتمع أعيان القصر على رأسهم 

لربكة بن احلاج حممد بن عبد اهللا لدراسة األمر، فقررت اجلماعة مشاركة دار مسؤول القصر احلاج ا
موالي علي الشريف لتخفيف العبء عنهم ؛ وقاموا بإطالع ابنة موالي علي الشريف اللة مامة 
باألمر فوافقت على القرار الذي كان قد زُكَي بطلب من سكان القصر والذي مفاده أن يشرتكوا يف 

رى الويل الصاحل سيدي موالي علي الشريف بدل اقتصار ذلك على أبنائه وأحفاده، االحتفاء بذك

                                                           

  .137املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
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ومنذ ذلك الوقت صارت كل دار يف قصر أدغاغ حتتفل بزيارة الويل الصاحل سيدي موالي علي 
  .1الشريف

يقام يف قصر بين تامر زيارتان مها زيارة الويل الصاحل سيد احلاج حممد : زيارتا قصر بني تامر
  ريت وزيارة بن عزيزيالتام

 2موعدها يوم اجلمعة األوىل من شهر ابريل الفالحي: زيارة سيدي الحاج محمد التامرتي.
  .وإن تصادف ذلك اليوم باليوم األول من هذا الشهر فتؤجل الزيارة إىل اجلمعة القادمة

أحفاد أحد ) من القرن التاسع عشر للميالد(وقصة إقامة هذه الزيارة أن سيدي عبد العزيز 
جمدوب ( الويل سيدي احلاج حممد التامريت كان كلما التقى به شخص معروف يف القصر بالدروشة

يف الليل ثالثة "أي " يف الليل ثالثة رواضي ويف الصباح روضتني: "يقول له) حسب اللهجة احمللية
ملقربة ليوضح وملا تكررت مقولته عدة مرات أخذه معه ذات ليلة إىل ا". أضرحة ويف الصباح  ضرحيان

له ما يقول فكانت املفاجأة أن رأى ثالث أضرحة بدل اثنني فما كان عليه إال أن أخذ جمموعة من 
احلجارة بني يديه وعني ا املكان الذي تراءى له فيه الضريح الثالث، ويف الصباح قصد املقربة رفقة 

مقاما كانت الرمال قد دفنته  عدد من خدامه الذين طلب منهم احلفر يف املكان املعني فوجدوا فيه
وغيبت معامله نباتات الغسال املنتشرة يف املقربة وقد كان بيضوي الشكل وله شاهدان، فطلب منهم 
إحداث فتحة يف طرف من املقام الذي وجدوا به قربا؛ فما كان من سيدي عبد العزيز إال أن أدخل 

وبعد يومني من احلادثة خاطب أهل القصر . يده يف الفتحة وأخذ منها شيئا مل يعلم ما هو إىل اليوم
يريد سيدي احلاج حممد التامريت أن يقام له ضريح وعليكم مبساعديت يف بنائه فمن أحضر :" قائال

فاجتهد كل واحد ". حجرة يكون له ولد واحد ومن أحضر عشر حجرات يكون له عددها أوالدا
  .عدد احلجارة الوبة جبلب احلجارة وقد صدقت مقولة سيدي عبد العزيز يف شأن

بعد بناء الضريح قرر سيدي عبد العزيز أن تقام زيارة هلذا الويل وأن ذلك سيكون يوم اجلمعة 
  .األوىل من ابريل الفالحي من كل عام

يف هذا اليوم خيتم القرآن الكرمي بعد صالة الفجر مث يلبس املقام بعدها يتناول اجلميع وجبة 
لتقرأ فاحتة الكتاب ويتفرق اجلميع على أمل االلتقاء العام " الصاحلني مجيع" الغذاء يف مكان يدعى

  .املقبل إن شاء اهللا

                                                           

  .138 ،137ص ص  املرجع السابق: حليمة سليماين . 1
  . الشهر الفالحي يبدأ من اليوم الرابع عشر من كل شهر ميالدي.  2
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هي الزيارة الكربى؛ تنسب آلل سيد احلاج حممد املدفونني مبقربة بين تامر، : زيارة بن عزيزي
لثالث وا) 22(من مانيوه الفالحي املوافق لـلثاين والعشرين) 10(والعاشر) 9(موعدها يومي التاسع

  . والعشرين من شهر ماي امليالدي
وذلك ) قراءة السلكة(خيتم فيه القرآن الكرمي ) امليز(اليوم األول : تدوم زيارة بن عزيزي يومني

من بعد صالة املغرب إىل صالة الفجر، بعد صالة الصبح اليت تقام يف املقربة يلبس مقام األولياء 
ويف ليلة هذا اليوم تؤدي فرقة العبيد . دء من األبالثالثة بقطع من القماش تصدق ا الناس ب

  .رقصتها ابتهاجا واحتفاال ؤالء األولياء الثالثة) قرقابو(
يوم الزيارة يف الصباح تفد على القصر فرقة حضرة قصر متنطيط لتقدم عرضها بالليل بعد 

باحا بعد منتصف الليل وعند الساعة الثانية ص. العشاء وبعدها تقدم فرقة البارود عرضها هي األخرى
التوسيلة ألفها . يقام عرض توسيلة سيدي احممد عزيزي اليت تستمر إىل طلوع الفجر من اليوم املوايل

املعروفني اليوم (يرددها أحد أحفاده ". سر سيدي احممد عزيزي"سيدي احممد عزيزي وتسمى بـ 
وكان حيضر هذه التوسيلة . الالزمةمبساعدة مجاعة من املريدين الذين يرددون بعده ) بلقب بودربالة

  .1العلماء والوجهاء من خمتلف مناطق توات
  ):وهو الالزمة(يقول يف مطلعها 

                     وعليك يا عزيز لقليب لو جاين        الصرب ايال وجدت وعرة يا ذا اإلحسان
  :وخيتمها بقوله

     يف عام مائة وأربعني ذا اخلتيم كان
  وألف من عداد اهلجرة بياين                          

  وعليك يا عزيز لقليب لو جاين
يقال أن هذه التوسيلة اختفت من القصر يف وقت سابق وانتقلت إىل منطقة أوالد 

وقد عادت إىل موطنها األصلي بفضل أحد احلافظني هلا من أوالد راشد وما كان من ). أوقروت(راشد
  .حل سيدي احممد عزيزي إال أن حيفظوها وحيافظوا عليها إىل اليومأحفاد الويل الصا

  .2يقال أنه من حيضر هذه التوسيلة كاملة من بدايتها إىل ايتها تقضى حوائجه بإذن اهللا

                                                           

أوالد أمحد قصر بين تامر بلدية ببيته بمقابلة من أعيان قصر أوالد بين تامر، : احلاج احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة.  1
  .م05/10/2018تيمي، والية ادرار، يوم

  .املقابلة السابقة: احلاج احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة.  2
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تقام بقصر مهدية ختليدا لذكرى الويل الصاحل مؤسس : زيارة الشيخ سيدي عمر المهداوي
. املهداوي وذلك يومي التاسع عشر والعشرين ماي من كل عامالزاوية املهدية الشيخ سيدي عمر 

كان يقام يف هذين اليومني مأدبات غذاء وعشاء من طرف أبناء الويل املؤسس على شرف سكان 
القصر والضيوف القادمني من القصور األخرى إال أنه يف ما بعد أصبح كل سكان القصر يشرتكون 

  .يف االحتفال بذكرى وليهم
يف بيوت السكان إذ تفتح األبواب " السلكة" ألول من الزيارة يتم فيه قراءة القرآنيف اليوم ا

لكل زائر ونازل بال حصر أو ختصيص،  وختتم يف اليوم املوايل بعد صالة الصبح، كما يتم فيه إعداد 
  .وجبات الغذاء والعشاء لكل الزوار

الصبح عقب ذلك يتجهون حنو  يف اليوم الثاين جيتمع أهل القصر والزوار يف املسجد لصالة
ضريح الويل الصاحل لتلبيس الضريح وأضرحة بنيه وأحفاده ـ سيدي عبد العزيز وجنله سيدي علي 
وحفيده سيدي عبد العزيز الذي كان قيم املدرسة البخارية ـ  بقطع من القماش تعرف حمليا باسم 

يف املدرسة " السلكة" صر يتلى القرآنوبعد صالة الع". اللباس"أما عملية التلبيس فتسمى " اجلالل"
التابعة للزاوية املهداوية وختتم بعد صالة املغرب أين يتم قراءة الفاحتة على ) سيدي البخاري(القرآنية 

  .1روح الويل
احتفاء بعلماء قصر كوسام الذين أثروا الساحة  قصر كوسام حيتفل ا سكان: زيارة العلماء

  .يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشرالعلمية والثقافية التواتية 
تقام الزيارة من طرف كل سكان القصر خالل يوم واحد يتم حتديده من طرف كبري العائلة 

وتقدمي درس ديين " ختم السلكة"البلبالية الكوسامية بالقصر، يتم يف هذا اليوم تالوة القرآن الكرمي 
  .بعد صالة املغرب مث تالوة الفاحتة على روح العلماء

حيتفل ا سكان قصر بوزان يوم أول ماي من كل عام  :زيارة موالي عبد الرحمن البوزاني
 .احتفاء بالويل الصاحل موالي عبد الرمحن البوزاين القادم من قصر اهلبلة بتسابيت

                                                           

مقابلة مبقر الزاوية املهداوية، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية أدرار، يوم من أعيان قصر مهدية، : احلاج عبد القادر سيد عمر.  1
  .م2017ماي  19
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يوم امليز وهو اليوم الذي يسبق يوم الزيارة يتم فيه استقبال الزوار خاصة األقارب واألحباب 
أدبة خاصة على شرفهم، ويوم الزيارة يستقبل الزوار من كافة القصور وختتم بتالوة الفاحتة حيث تقام م

  .1على روح الويل املذكور بعد صالة املغرب مباشرة ويسبق ذلك رقصة البارود وإيقاع الطبل
حيتفل ا سكان قصر أوالد إبراهيم على وجه اخلصوص يوم : زيارة المولد النبوي الشريف

ر ربيع األول من كل عام هجري، إال أنه يسبق هذه االحتفالية قراءة املدائح الدينية يف الثاين عش
املسجد بعد صالة املغرب إىل آذان العشاء ابتداء من غرة ربيع األول وإىل غاية اليوم احلادي 

 ـ مع العلم أن البشري حيييه مجيع سكان قصور توات دون استثناء ـ ومن مث) احتفالية البشري(عشر
" الطبل"بالنسبة للرجال و" برزانة" خروج أهل القصر إىل الساحات إلقامة حفل فلكلوري املسمى

  4.بالنسبة للنساء
يف اليوم الثاين عشر ربيع األول يستعد أعيان قصر أوالد إبراهيم منذ الصباح الباكر لالحتفال 

من " العالم"لوءة باملاء حىت يتمكن يف آنية مم" العالم"وأول ما يبدأ به هو وضع اخلشبة احلاملة للراية 
شرب املاء حسب اعتقادهم ومن مث أخذه إىل بوابة املسجد وانتظار جتمع الناس من سكان وزوار 

أو شيخ الزاوية ليشرف على تلبيس " إمام املسجد"إلكمال مراسيم االحتفال، بعدها حيضر الشاهد
ليتقدم بعدها ". الصالة على النيب املختار"العالم وسط جو مليء بزغاريد النساء وليالت الرجال

املقدم وهو وريث عائلة عليوا املكلفة مبهمة محل العالم وقد ارتدى الزي اخلاص ذه املناسبة واملتمثل 
يف ثوب وعمامة خضراء وجمموعة من ألحزمة تتوسط خصره علق ا مهراس حناسي صغري يساعد 

حتت قرع الطبول بإيقاعات خفيفة وترديد عبارة  على محل العالم، ليتجه اجلميع مشال القصر
وصوال إىل " الصالة والسالم، الشفاعة يا رسول اهللا، الصالة والسالم، الشفاعة يا حبيب اهللا"

حيث يتم إقامة خشبة اَلْعَالم داخل حفرة ومن مث إقامة حلقة برزانة على " أم اَلْعَالم"مكان يسمى
الصالة والسالم على النبي، اللهم صل وسلم عليه "بارةوقع التعشاق من طرف املعشق فريدد ع

، يف هذه األثناء يكون املاء الذي "وعلى آله التالي حبه األرض، ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
قد شربته اخلشبة اليت حتمل العالم قد بللت الرتاب اموع حوهلا ومن مث يعمل املقدم ومرافقيه على 

ضرين الذين يتهافتون على الفتك حبصة منها واملتمثلة يف الرتاب املبلل واملأخوذ توزيع الربكة على احلا
، حبيبات الكسكس اجلاف أو البخور الذي يبخر به العالم، وبعد ختم إيقاع برزانة "أم العالم"من 

يرجع اجلمع الغفري باجتاه القصر العتيق مرورا عرب طريق مغاير لطريق القدوم على وقع التعشاق 

                                                           

  .م2017ماي  01مقابلة معه يف قصر بوزان بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار يوم من أعيان قصر بوزان، : رمحاينعابد .  1
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وصوال إىل " اللهم صل وسلم عليه ****العاشقين في النبي صلوا عليه"بارود برتديدهم عبارة وال
باب املسجد مكان االنطالق لنزع العالم وإرجاعه إىل موضع حفظه وهذا حتت إيقاع برزانة والتهالل 

  :إيذانا منهم بانتهاء االحتفالية مرددين التهاليل اآلتية
  محمد يا شفيعاهللا اهللا يا رسول سيدنا 

  ثمو سعيد عاونوه يا رجال اهللا
  اهللا موالنا يا اهللا

  مو ادا داغاموايقبالياهللا اهللا ال
 .1"اللهم اعد علينا هذا اليوم باخلري: "ومعىن هذه العبارة

حيتفل ا سكان قصر أوالد أوشن احتفاء بذكرى الويل الصاحل : زيارة موالي سليمان بن علي
لك ملدة ثالثة أيام األوىل من شهر مانيوه الفالحي املوافق أليام الرابع موالي سليمان بن علي وذ

  .عشر واخلامس عشر والسادس عشر من شهر ماي امليالدي
  .يف اليوم األول بعد تناول وجبة العشاء يؤدى إيقاع الطبل يف الساحة الكبرية للقصر

الفجر، وبعد الصالة تردد مدائح يف اليوم الثاين يتال القرآن الكرمي بعد صالة العصر إىل طلوع 
  .الربدة إىل طلوع الشمس، وبعد تناول وجبة العشاء تؤدى إيقاعا الطبل والرسم يف الساحة الكبرية

مانيوه من كل عام فالحي، بعد صالة العصر يؤدى  3يف اليوم الثالث وهو يوم الزيارة املوافق لـ 
قاع البارود من طرف مجيع فرق قصور تيمي كال إيقاع الطبل يف جنان اجلامع وبعد مأدبة العشاء إي

  .2حسب دوره باإلضافة إىل فرقة زناتة
  :تقام يف هذا القصر ثالث زيارات هي: زيارات قصر واينة

موعدها يوم الثاين عشر ابريل الفالحي : 1زيارة سيدي عبد الرحمن بن أحمد الوايناوي
  .املوافق لليوم اخلامس والعشرين افريل امليالدي

                                                           

دراسة ميدانية ببلدية ) *حتضري وإعداد الكسكس منوذجا(دور االحتفاالت الشعبية يف تفعيل العمل املنزيل: رشيدة بن عبيد.  1
لعلى بوكميش، : مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص علم اإلجتماع التنظيم والعمل، إشراف، مذكرة *أوالد أمحد تيمي ـ أدرار

  .117،  118، ص ص 2016/2017جامعة أدرار، السنة اجلامعية 
، اليوم الدراسي الثالث للويل الصاحل العالمة الشيخ موالي سليمان بن الشيخ موالي سليمان بن علي: علي بن حممد سليماين.  2

  .01م، ص2008ماي 15/ه1429مجادى األوىل09املسجد الكبري بقصر أوالد أوشن يوم اخلميسعلي، 
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بادئ األمر كان عدد أيام الزيارة يوما واحدا، جيتمع فيه الناس جبانب ضريح الويل املذكور يف 
مث . لتقرأ فاحتة الكتاب وتؤكل األكلة التقليدية املعروفة باسم الكسرة واليت حيضرها من أراد من السكان

لضريح مث تتلى تغري الوضع وأصبحت أربع عائالت معروفة يف القصر تعد وجبة عشاء لتؤكل جبانب ا
ويف القرنني األخريين أصبحت . فاحتة الكتاب ليتفرق اجلمع على أمل اللقاء املوسم القادم إن شاء اهللا

حيث يقوم أهل البلد بإطعام . الزيارة عامة لدى أهل القصر حيتفل ا كل السكان يف ثالثة أيام متتالية
تتم السلكة مرتني صباحا بعد تلبيس مقام الويل الضيوف يف اليومني األول والثاين ويف اليوم الثالث خت

أما األهازيج املقامة يف . ومساء بعد تبييض الضريح لتتلى فاحتة الكتاب من طرف الشريف األكرب سنا
  .هذه الزيارة فهي الطبل الرجايل الذي يدوم ثالثة أيام بدء من اليوم األول

بن بوبكر املدفون يف قصر اهلبلة وهو ابن الويل الصاحل موالي علي : زيارة موالي لحسن
تقام هذه الزيارة يومي التاسع والعاشر من شهر مانيوه الفالحي املوافق للثاين والعشرين . بتسابيت

يقوم باإلعداد هلذه الزيارة شرفاء القصر فقط حيث تقام . والثالث والعشرين من شهر ماي امليالدي
كما يقام فيهما طبل . لرجال طيلة اليومني املذكورينمأدبة الغذاء للنساء والرجال ومأدبة العشاء ل

  . النسوة
  .2يف اليوم الثاين يقوم أهل البلد بتبييض مقام الويل الصاحل موالي حلسن

الفقري بلقوراري هو خدمي امليموين ومتعاهد معه، وقد تويف يف اليوم  :3زيارة الفقير بلقوراري
  ).أحفاد الويل(عائلة واحدة بالقصر وهي عائلة قامسي تقيم هذه الزيارة . املوايل لوفاة امليموين

فتقوم . حمرم من كل سنة هجرية وهو اليوم الذي يسبق زيارة امليموين 6موعد هذه الزيارة يوم 
  .1عائلة قامسي بتلبيس املقام وإطعام الناس يف هذ اليوم

                                                                                                                                                                                     

ويبشر احلومل مبا يولد هلن ... وخيرب أهل األسرار مبا ذكروه يف سهرام وما منحهم اهللا... كان رجال جمذوبا وخيرب بالغيوبات.  1
، املخطوط طر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوانمعجزات من يف هذا الق: مؤلف جمهول: ينظر... من ذكر أو أنثى

  .1السابق، ص
مقابلة معه ببيته بقصر واينة، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، يوم من أعيان قصر واينة، : احلاج امبارك بن عمراين.  2

  .م24/3/2018
وأخربها أن ابنها سيأيت غدا ... ته أنه جاء امرأة ولدها غائبامن كراما. من أوالد لفقري أمحد رجل جمذوب غاية خيرب باألمور.  3

وأصحابه يوم كذا وقد عطش وحضره رجال وسقوه وتركوا عنده الغلوس أمارة ومعه فالن وفالن وكذا حاجات، فلما كان يوم غد 
: بن أمحد التينالين املهداويحممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن : ينظر. جاء الولد وما ذكر سيد لفقري جاء كفلق الصبح

، معجزات من يف هذا القطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان: ومؤلف جمهول. 16املخطوط السابق، ص 
  .2املخطوط السابق، ص
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الويل الصاحل سيدي حيتفل ا سكان قصر بربع ختليدا لذكرى : 2زيارة سيد المهدي بوشنتوف
  .املهدي بوشنتوف يف اليوم السابع من مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

تدوم الزيارة ثالثة أيام متوالية، يف اليوم األول تقام مأدبة عشاء على شرف الوالدين تسمى 
  .وبعد اإلطعام تقوم فرقة احلضرة بتقدمي عرضها" سلكة الوالدين"باللهجة احمللية 

لثاين تستقبل الوفود من كل جهات املنطقة التواتية، وتبدأ ختمة السلكة بعد صالة يف اليوم ا
  .العصر

وتتلى فاحتة الكتاب حبضور مجع غفري من الناس ) القرآن الكرمي(يف اليوم الثالث ختتتم السلكة 
  .3بعد صالة العصر، وبعد العشاء تقدم عروض البارود وقرقابو

إحياء لذكرى الويل الصاحل موالي عبد القادر  ن قصر أوقدميحيتفل ا سكا: زيارة الجيالني
  .اجليالين

) سلكة الوالدين(تدوم الزيارة يومني؛ يف اليوم األول تقام فيه مأدبة عشاء على شرف الوالدين 
حيضرها األقارب من القصور األخرى وذوي األرحام ويقدم يف هذا اليوم عروض قرقابو واحلضرة ويف 

يستقبل الضيوف من عموم قصور توات حيث تقام مأدبة غذاء وعشاء على شرفهم، ويف اليوم الثاين 
  .4الليل يقام عرض البارود

  .حيتفل ا سكن قصر ملوكة يوم أسبوع املولد النبوي الشريف: 5زيارة سيدي الحاج بلقاسم
رية يف مدح خري تردد فيه القصائد الوت) امليز(؛ يف اليوم األول عدد أيام الزياة يومني متتاليني

أما . الربية بعد صالة املغرب،  ويف اليوم الثاين بعد صالة الظهر وختتتم السلكة بعد صالة العصر

                                                                                                                                                                                     

  .املقابلة السابقة: احلاج امبارك بن عمراين.  1
رامته إذا نظر ألحد يقول فعلت أمس كذا وتفعل كذا من دفني بربع وهو رجال جمذوبا صاحب أحوال خيرب باملغيبات ومن ك.  2

املخطوط : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد التينالين املهداوي: ينظر. انطلق إليه... خري وشر ويقول له حاجته
  .3السابق، ص

بلدية ادرار، والية ادرار، يوم مقابلة معه ببيته بقصر بربع من أعيان قصر بربع، : السيد حممد املهدي بوشنتوف.  3
  .م6/10/2018

مقابلة معها ببيتها بقصر أوقدمي بلدية ادرار، والية ادرار، يوم  من سيدات قصر أوقدمي :السيدة رقية غيتاوي.  4
  .م6/10/2018
  .هو أحد اإلخوة البلباليني اخلمسة الذين قدموا من تبلبالة إىل منطقة توات.  5
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أما األهازيج الشعبية . الفاحتة فتتلى بعد صالة املغرب من طرف شريف إن كان حاضرا أو كبري القصر
  .1املقامة يف الزيارة فتتمثل يف طبل الشاليل والطبل وبرزانة

املتمثلة يف عيدي الفطر واألضحى وليلة القدر، االحتفاالت الخاصة باألعياد الدينية : انياث
  .االحتفال بعاشوراء واملولد النبوي الشريف

قبل العيد بيومني أو ثالثة تنظف البيوت من الرمال القدمية املفروشة  :عيدا الفطر واألضحى
برمال صافية حيضرها شباب القصر من  العروق احمليطة ا واليت يفرش ا الشارع، مث يفرش البيت 

على غسل مالبس أزواجهن و أبنائهن إن مل يكن باإلمكان احلصول  كما تعمل ربّات البيوت  .به
  .على مالبس جديدة

كما تقوم النسوة قبل يوم العيد بتنظيف حليهن الفضية؛ حيث كن خيرجن أمام بيون ويقمن 
ها بالرتاب املبتل باملاء، مث دفنها يف الرتاب اجلاف وبعد هنيهة تدعك بتنظيف احللي الفضية بدعك

  .2باستعمال اجلري لتزداد ملعانا
على مستحقيها،  وقد كانت ) الَفْطرَات(وعند اإلعالن عن رؤية هالل شوال توزع زكاة الفطر 

  . خترج من التمر باعتباره طعام أهل البلد
  .فن ببيوت زبوناا من أهل القصر متشط هلن شعورهنكما كانت املاشطات يف تلك الليلة تط

وإن كان العيد احملتفل به عيد األضحى فإن رجال القصر وشبابه يقصدون صبيحة يومي 
ـ سبخة قصر بوزان أو قصر متنطيط) ةالتاسع من ذي احلج(و َلْمحرم ) الثامن من ذي احلجة(َلْمَحلْل 

لى ظهور احلمري، جللب امللح اليت سيتبل ا حلم حسب قرب املسافة من القصر املقصود ـ ع
األضحية قبل نشره ليجّف منعا لتعفنه نظراً النعدام املربدات، مع العلم أن امللح الوبة تستعمل أيضاً 

  .ألغراض الطهي، حىت أم كانوا جيلبون كمية تكفيهم حلَِْول كامل
 املصلى سواء كان املسجد أو ساحة صبيحة يوم العيد جيتمع رجال القصر وشبابه وأطفاله يف

املقربة أو مكان خصص هلذا الغرض؛ لتبدأ شعائر صالة العيد اليت يعلن عن وقت أدائها يف املسجد 
بعد االنتهاء من صالة العيد، يهنئ مجع املصلني الشاَهْد مث . يف الليلة املاضية عقب صالة العشاء

دى لقراءة الفاحتة على أرواح أقربائهم املوتى، قبل بعضهم البعض، ليتجهوا بعد ذلك مجاعات وفرا
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انطالقهم إىل بيوم حيث يهنئون أهاليهم، وبعدها يطوفون على أقارم وجريام من كبار السن 
  .للتهنئة

أما إن كان العيد عيد األضحى فإم حيرصون على العودة إىل منازهلم بعد الصالة مباشرة لذبح 
  .باستطاعته ذلكاألضحية من كان 

إمام ( وقد جرت العادة أن ال يذبح السكان أضاحيهم إال بعد تلقي إشارة من الشاَهد
ُجور نضحية وتـَُعلق يف حائط يف امل، هذا األخري كان يذبح أوال مث يلّطخ جريدة خنل بدم األ)املسجد

  .بالذبح إيذاناً منه لآلخرين) مفرتق الطرق(وهو املكان الذي مير منه كل السكان 
احلالة املعيشية للسكان كانت مزرية ومل يكن بإمكان معظمهم ذبح  األضحية، لذلك فإن ربع 
األضحية املخصص للصدقة كان يقطع إىل قطع صغرية، مث يوضع يف طبَـق وتطوف به ربة البيت على 

ضحية الباقية أما ثالثة أرباع األ. اجلريان الذين مل يتمكنوا من ذبح األضحية، كل جارة تأخذ قطعة
فإا كانت تقطع إىل قطع وتشرح مث تتبل بامللح وتنشر لتجف جيدًا قبل االحتفاظ ا يف كيس من 

  .1القماش أو احللفاء
يوم السادس والعشرين من (حيث صباح هذا اليوم " ليلة اَلْفِضيَلة"تسمى حمليا بـ : ليلة القدر

  .بأرضيته ليفرش من جديد برمال نظيفة ينظف املسجد من الرمال القدمية املفروشة) رمضان
وبعد صالة املغرب جيتمع املصلون يف املسجد إلحياء ليلة القدر وقد عني قبل تلك الليلة عددا 
من املتطوعني ليؤم كل واحد منهم املصلني خبمسة أحزاب ويستمر احلال هكذا إىل أن حيني موعد 

  .2الة يفرتقونالفجر حيث يتناول املصلون السحور مجاعيا وبعد الص
باإلضافة إىل هذا فقد كانت النساء يف قصر أوالد ابراهيم جيتمعن يف بيت من بيوت القصر 

وبعد تناوهلا يعمدن لقرع الطبول والغناء إىل وقت السحور، ) خالوط(ويشرتكن يف إعداد وجبة العشاء 
بار السن واملرضى وأهل احلظوة ويف اليوم املوايل يعمد السكان رجاال ونساء لزيارة األقارب واجلريان وك

  .3ورمبا التصدق على الفقراء واحملتاجني منهم" الفضيلة"لتهنئتهم مبناسبة ) الشرفاء(من اتمع 
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  االحتفال بعاشوراء والمولد النبوي الشريف
يف شهر حمرم يقوم السكان بأداء طقسني احتفاال بيوم عاشوراء أحدمها يوم التاسع : عاشوراء

  ".ْكفيْح املاء"، والثاين يوم العاشر ويدعى"بـَْيانو" ويسمى 
َيانو وقبل هذا اليوم بيوم أو يومني يفاجئ األشخاص األهل  .حمرم 9تقام طقوس بيانو يوم : بـْ

؛ أي أنه عليك أن تكرمين يوم بيانو ويكون ذلك بإرسال "بـَْيانو ِفيكْ : "واألحباب بقوهلم عبارة
 .ت فول أو حبات بيض أو أكلة لبسيسةاإلكرامية املتمثلة يف حبا

الفول، اجللبان، (قبل طلوع مشس يوم التاسع من حمرم تقوم ربات البيوت بطبخ البقوليات 
، ليقوم األطفال ـ من اجلنسني ـ بعد شروق الشمس 1وسلق البيض وإعداد أكلة لَْبِسيَسة...) التادالغ

بـَْيانو بـَْيانو والشْحَمة : " ل مرددين عبارةبالتجول يف القصر حاملني آنيام مارين على كل منز 
يَدة ومبجرد أن تسمع ربة البيت هاته العبارة خترج لتوزع على األطفال الفول املطبوخ، ليتجهوا " والَكد

إىل منزل آخر وهكذا يستمر احلال م إىل أن حيني وقت الغذاء، ليعود كل واحد إىل منزله بعد أن 
اليت تستعمل  2الفول؛ الذي يرتك ليجف حتضريا الستعماله يف حلوى َلْمِليَسةمجع قدرا كبريا من 

أما الكبار فيقصدون منازل ). شهر املولود(خصيصا يف األيام الثانية عشر األوىل من شهر ربيع الثاين 
اجلريان  ومنازل أقارم لتناول وجبة لَبسيسة اليت أعدت خصيصا هلم، بينما البيض املسلوق يتم 

ساله إىل كبار السن من األهل واألقارب كالعم والعمة واخلال واخلالة واجلد واجلدة والوالدين وحىت إر 
  .اجلريان

يكون يوم العاشر من حمرم أي يوم عاشوراء، حيث يعمد الشباب رفقة األطفال  :ْكِفيْح الماء
ن مرت امرأة أو فتاة يصب إىل  ملئ أواين باملاء، مث التجول ا عرب الشوارع واألزقة، وإذا صادف وإ

  . عليها هذا املاء إال إذا فرت، ويقال أنه إذا صب هذا املاء على الفتاة ختطب قريبا
  :المولد النبوي الشريف

جرت عادة سكان قصور تيمي أن حيتفلوا باملولد النبوي الشريف على غرار سكان قصور توات 
  .من تينجورارين إىل توات إىل تيديكلت

                                                           

بعد تتبيله بالكمون ومسحوق الفلفل احلار لَْبِسيَسة أصلها الَبِسيَسة وهي أكلة تقليدية تعد من دقيق حبوب الشعري املسلوقة .  1
ومسحوق إكليل اجلبل وقليل من امللح، يرش اخلليط بقليل من املاء مع دعكه باليدين ليصري قادرا على التجميع إىل كريات حبجم 

  .قبضة الكف
بان فتطحن مع مسحوق َلْمِليَسة هي حلوى تقليدية تعد من مسحوق البقوليات اجلافة بعد سلقها كالفول واحلمص واجلل.  2

  .القمح احملمص ومسحوق بذور الكتان احملمصة وقليل من الفلفل األسود مث حتلى بالسكر
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حيث ) املولود(االحتفاالت طيلة األيام الثانية عشر األوىل من شهر ربيع األول تدوم هاته 
تتنوع هاته االحتفاالت ما بني ترديد املدائح الدينية وتأدية الرقصات الشعبية من طرف الرجال 

  1.وطقوس متارسها النساء
اية من غرة ربيع بد) قراءة البشري(يعكف رواد املساجد على ترديد املدائح الدينية يف املسجد 

حيث . وإىل غاية اليوم الثاين عشر، وهو اليوم الذي ولد فيه خري الربية)  يوم طلوع الشهر(األول 
جيتمع املصلون بعد صالة املغرب يف زاوية من زوايا املسجد على شكل حلقة ويشرعون يف تالوة 

  .  حلليب إىل حني وقت صالة العشاءالربدة، اهلمزية، البغدادي، قصائد الشيخ لعروسي وا: املتون اآلتية 
أما الرقصات الشعبية اليت كانت تؤدى احتفاال باملولد النبوي الشريف وابتهاجا ذا اليوم الذي 
شهد ميالد خري خلق اهللا مجيعا فكانت رقصيت برزانة والبارود اللتان تقامان ليال بعد وجبة العشاء يف 

قصور أوالد إبراهيم، تاريدالت وأدغاغ فقط ال غري من بني مكان معروف عند العامة وحيدث هذا يف 
  2قصور تيمي

تقوم النساء صباحا مع  3ـِيْص الشمسڤويوم املولد النبوي الشريف الذي يسمى حمليا يوم رْ 
ويرش ببخور أم الناس مث تطوف به املرأة يف سطح املنزل وهي  4فةڤشروق الشمس بوضع اجلمر يف شـ

  :تردد 
  السايل ال تبخليه بنص مترة سلكيه  مة على من وصاك النيب اللة يا فاط

وتستمر يف أداء هذا الطقس ما دامت الشمس ترقص مع إرسال زغردات بني الفينة واألخرى         
حيث تنتشر الزغاريد يف أرجاء القصر، كما تنتشر رائحة خبور أم الناس يف األجواء، وبعد كف 

  .على أحد جدران السطح فةڤالشمس عن الرقص توضع الشـ
  :المظاهر اإليجابية والسلبية في المجتمع: المبحث الثالث

  :المظاهر اإليجابية: أوال
يعتمد التقومي اهلجري على دورة القمر، فيبدأ الشهر اهلجري بظهور اهلالل : ترقب الهالل

  .يوما أوثالثني يوماوينتهي باختفائه وبذلك يتحدد تعداد أيام الشهر الذي يرتاوح بني تسعة وعشرين 
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هو الذي يتحرى اهلالل إما بنفسه وإما يكلف شخصا موثوقا به ) الشاَهدْ (كان إمام القصر 
يقوم بذلك، وعند ترقب هالل األعياد واملناسبات  كرمضان، شوال، ربيع األول وذي احلجة يعلن 

  . 1عن ذلك بإطالق طلقات بارود تعقبها زغردات النساء
يوم السابع والعشرون . دى هذا الطقس من قبل تالميذ الكتاب مرتني يف العاميؤ  :الُعْرفَــات

مع . ، وكال اليومن يسميان حمليا بيوم َلْفِضيَلة)يوم َلْمَحرمْ (رمضان ويوم التاسع من شهر ذي احلجة 
قبل العلم أن تالميذ الكتاب يف هذه الفرتة يكونون يف عطلة مدا أسبوعا موزعة على ثالثة أيام 

خالل هذه العطلة يزين بعض التالميذ ألواحهم بطريقة معينة كل حسب ذوقه . العيد و مثلها بعده
يف .  مستخدمني يف ذلك عددا من األصباغ املتوفرة، مع كتابة سورة الفاحتة وآية الكرسي على اللوح

ملزينة وعددا من القفف، اليوم احملدد جيتمع التالميذ يف الصباح الباكر قرب الكتاب حاملني األلواح ا
  :مث يتوزعون على جمموعات، كل جمموعة حيدد هلا اجلهة اليت تطوف ا، مث ينطلقون وهم يرددون 

  النيب صلوا عليه الصلوات صلوا عليه
                

  كلنا صلوا عليه صلى اهللا عليه  
  املصطفى املوىل النيب سيدنا حممد باسم اهللا          

        
  النيب داك العرب أكرمه اعتماد   

  صلى اهللا على من مساه املوىل      
                      

  البشري النيب سيدنا حممد املصطفى  
إىل مثله، وكان ڤ اڤـصبة إىل أخرى ومن زڤيطوف التالميذ على منازل القصر كلها من            

وكلما استقبلتهم ربة بيت مررت يدها على اللوح فمسحت به . بعضهم يصل إىل القصور ااورة
 مث أعطتهم شيئا من املؤونة كالزرع والتمر والبيض أو". ْضَياْف َرِيب معروف َريب :"وجهها وهي تقول 

وهكذا يستمر احلال إىل أن . ملن توفرت عندها) اثنني أو أربعة صولدي(عددا من القطع النقدية 
حيني وقت الظهرية وقد طاف تالميذ الكتاب على كل منازل القصر، ليعودوا إىل الكتاب حبمولتهم 

والتمر  يف انتظارهم، هذا األخري يستلم البيض والنقود أما الزرع) سيدي الطالب(ليجدوا املدرس 
  .2فيعطي من كل نوع مقدارا معينا لكل تلميذ حسب الكمية اليت ُمجعت مع احتفاظه بالباقي

الصوت مهمته إعالم سكان القصر باألحداث اليت تطرأ يف  هو شخص جهوري: البــَراح
 .القصر، واليت تتطلب التجنيد الفوري واجلماعي ، وعادة ما يكون عمل الرباح وقت النوم

                                                           

  .145املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .وما بعدها 153ص :نفسه.  2



العادات والتقاليد: الفصل الرابع                     )         م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة  

 

- 186 - 

 

ـارة أو حدوث جنازة يف ڤاألحداث اليت كانت تتطلب أن يربْح ا غالبا هي سقوط الفـأما 
الليل، أو ايار سور الفصر أو سور قصبة من القصبات، فكان الرباح جيول يف قصر أدغاغ من 

  .صبة أو العكس ذهابا وإيابا عدة مرات حىت جيتمع الناسڤإىل رحبة الـ) صرڤفم الـ(مدخل القصر 
ما ... ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : "ـارةڤالرباح يردد العبارات اآلتية يف حالة ايار الفـ كان 

مبعىن الذي ال يلتحق مبجموعة املتطوعني " اللي ما يطلع تفساد عليه... تسمعوا إال اخلري والعافية 
  .سوف يفسدون له حمصوله الزراعي هلذا املوسم وهذا بأمر القايد

عادة أنه عندما ينحر البعري يف القصر فإن الرباح هو الذي جيلب املاء من الساقية وقد جرت ال
  .1لتنظيف املنحور، على أن يأخذ األمعاء وبعض األحشاء جزاء له على عمله

يعتمد على صوته بل يضرب على الدف  ال كالرباح، إال أنه عمله إعالمي :صاحب الّدندون
 .بني البيوت يوقظ السكان وقت السحور يف رمضان يتجول). الدندون باللهجة احمللية(

مع العلم أن الكثري من السكان ". اللهم َصل على النيب: "يضرب على الدندون ويردد عبارة
  .يقدمون له السحور

أما إذا حدث طارئ يف القصر والرجال غائبون يف أعماهلم واليت غالبا ما تكون خدمة 
إىل صومعة املسجد ويضرب على الدندون بقوة ليسمعه البساتني، فإن صاحب الدندون يصعد 

املنشغلون بأعماهلم يف البساتني فيهرعون من فورهم إىل القصر، وغالبا ما يكون هذا األمر الطارئ 
إذ ال ميكن التباطؤ يف إصالحها نظرا العتماد السكان على مياهها سواء يف حيام . ـارةڤسقوط فـ
أو يف سقي بساتينهم مصدر رزقهم األساسي، أو حدوث ...) يفالشرب، الغسل، التنظ(اليومية 

  .جنازة واليت كانت تدفن من فورها
أما أجرة صاحب الدندون فقد متثلت يف كيل من الزرع جيمعه صبيحة ليلة القدر، حيث 
يطوف بالبيوت ضاربا دندونه وكل من مسعته من ربات البيوت ديه كيال من الزرع، كما أنه يوم 

  .2قدم له زكاة الفطر املتمثلة يف التمرالعيد ت
  : توديع واستقبال ركب الحجيج

قبل سبعينيات القرن املاضي كانت املسافة بني توات والبقاع املقدسة تقدر بعام وربع أي أن 
  .احلجاج يستغرقون عاما وربعا بني الذهاب واإلياب على ظهور اجلمال

                                                           

    .وما بعدها 151ص  ،املرجع السابق: حليمة سليماين . 1
  .152ص: نفسه.  2
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تيمي الذي كان من قصر أوالد امحد  فعندما يقرتب موعد الذهاب يطوف شيخ ركب قصور
بالقصور ااورة ليسجل أمساء الراغبني بالذهاب لزيارة بيت اهللا احلرام حامال علما ويرافقه فرقة الطبل 

  :حيث يقول '' التعشاق''اليت تعمل على قرع الطبول وهو يردد مدحيا يسمى بـ 
  أقرانكو باش متشي للحج كيف          يا ماشي للحج بيع جنانك
  .والصالة والسالم عليك يا سيدي يا رسول اهللا        يا العاشقني يف سيدي حممد

. يقال أن من يسمع هذه الكلمات يقشعر بدنه وهناك من خيشع فيصاب بثورة بكاء عارم
  .ومن كان مبقدوره الذهاب ما عليه إال أن يسجل امسه يف القائمة املسماة حمليا باجلريدة

االنطالق جيتمع الراغبون بالذهاب عند مسجد القصر ليودعوا باملدائح  عندما حيني موعد
وأهازيج فرقة البارود، وقد يتبعهم البعض إىل أطراف القصر قبل أن يتجهوا إىل '' التعشاق''الدينية 

  . املكان املتفق عليه مع شيخ الركب
بزيارة أضرحة أولياء اهللا إيقاع البارود مث يقومون عودم يستقبلون أيضا بالتعشاق و عند 

الصاحلني املقبورين بالقصر والناس يتبعوم يرددون مدائح الربدة ليتجه اجلميع إىل املسجد  ليصلوا 
ـة ممتلئة خبليط من ڤركعتني قبل استقباهلم من طرف أهاليهم يف البيوت؛ أين يضع احلاج يديه على طبيـ

اللهم صل وسلم "ـة يردد ڤسان حال املمسكة بالطبيـثالث مرات ول 1بذور الشعري وورق احلناء اجلاف
ثالث مرات؛ ليوزع فيما بعد على احلاضرات،  لتقام يف " على سيدنا حممد عليه الصالة والسالم

ويستمر استقبال الضيوف . األخري مأدبة غذاء على شرف احلجاج وشرف كل سكان القصر
اوية ملدة ثالثة أيام متتالية ابتداء من يوم الرجوع واملهنئني مع تقدمي وجبات إطعام مجاعية يف دار الز 

  .2قبل أن يفرتق اجلميع يف اليوم الرابع
  :العادات الفالحية

  :دخول توبر، دخول الشتاء، دخول السابعة، دخول ابريل ودخول مانيوه
. أكتوبر من كل عام 14توبر موافقا ليوم  01يعتمده الفالحون، يكون يوم : دخول توبر      

ابتداء من هذا اليوم يبدأ املوسم الفالحي اجلديد، فيتجه الفالحون إىل البساتني حلراثة األرض، الذي 
 من) فضالت احليوانات أو رجيع اإلنسان(؛ نقل الذبال "ـَالْ ڤالتـْنـ" ُغشْت عملية سبقه يف شهر 

                                                           

اخلليط له خاصية عالجية إذ يساعد على اإلخصاب يف حالة العقم، كما جيعل األغنام تلد التوائم يف حالة يعتقد أن هذا .  1
  .إطعامه هلا

  .129املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
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البيوت إىل البساتني، كما يعمد الفالح يف هذا اليوم إىل التوسعة على أهل بيته، فيذبح ذبيحة إن  
كانت لديه، أو يشرتي اللحم إن مل تتوفر لديه الذبيحة، كما تعمل ربات البيوت على إعداد أكلة 

البستان على  كما جرت العادة أيضا أن اخلماس يعزم صاحب. ـلة أو خبز أنور أو الكسرةڤخبز الـ
يتحصل اخلماس ) ـطيع التمرڤ(وجبة العشاء يف مثل هذا اليوم ويف اخلريف وقت جين حمصول التمر 

  .على حمصول خنلة من التمر
نوفمرب يف هذا اليوم  وجبة العشاء تكون من  30َوْنِبْري املوافق ليوم  17يوم  :دخول الشتاء      

  .جاجة ملكا هلا لتطبخها يف وجبة العشاءنفقة املرأة إذ عليها أن تقدم ديكا أو د
َعة.      تسمى السابـَْعة أو الراْحبَة؛ هي سبعة أيام موزعة على ثالثة أيام األخرية من : دخول السابـْ

، وأربعة أيام األوىل من شهر مارس )مارس امليالدي 11/12/13أيام (شهر فرباير الشهر الفالحي
  .  2، ويقصد ا األيام احلسوم1)ر مارس امليالديمن شه 14/15/16/17أيام (الفالحي
تقطع اخلري أو متنعه، : الشؤم، وأيام حسوم: احلسوم. وقد ورد يف ابن منظور عن معىن احلسوم 

سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما فرتى القوم فيها صرعى كأم : "ويف التنزيل قال تعاىل
: وقيل األيام احلسوم الدائمة يف الشر خاصة، قال الفراء. 3باقيةأعجاز خنل خاوية، فهل ترى هلم من 

: احلسوم التباع، إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخره قيل له حسوم، وقال ابن عرفة يف قوله
  .4يقال الليايل احلسوم ألا حتسم اخلري عن أهلها: مثانية أيام حسوما أي متتابعة قال اجلوهري 

  .5 هذه األيام ب الرياح و اليت رمبا تكون ضررا على احملصول الزراعيكما يقال أنه يف
وقد جرت عادة سكان قصور تيمي أن ميارسوا عدة طقوس يف هذه األيام، فالنساء يقمن  

بالطواف يف البستان جلمع أربعني عشبة متواجدة  يف تلك الفرتة، حيث يعمدون إىل قطف عدد من 
والشعري والنخيل وغريها من نباتات  7والقمح وتقسقاس 6والكرمة ومريوة أوراق أربعني نبتة كالرمان

                                                           

  .وما بعدها 149املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 1 
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بعة عشر مثال شعبيا جزائريايف األمثال الزراعية دراسة تشرحيية لس: عبد املالك مرتاض.  2

  .187، ص 1987
  .من سورة احلاقة  8و  7اآلية .  3
  .134، ص )12ج (املصدر السابق، : ابن منظور.  4
  .وما بعدها 150املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  5
  .Mentha Rotundfoliaامسها العلمي .  6
، املكتبة علم البيئة: كمال حسني شلتوت: ينظر. من النباتات الربية احلولية Loluimmultiflorumامسها الالتيين .  7

  .288م، 2002األكادميية، القاهرة، 
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مث تغسل وترتك لتجف، بعدها تطحن جيدا لتصري مسحوقا حيتفظ به كنوع من التوابل . املوسم
كما  . الذي يستخدم كنوع من التوابل يف طبق احلساء  1يتبل به َخلِْتيم" حشايش السابعة"يسمى

يام تبخر البستان ببخور أم الناس اعتقادا منهن أن هذا يعمل على إبعاد كانت النسوة يف هذه األ
  .الضرر عن احملصول كما يأمل بذلك أن يكون احملصول جيدا

أما الفالحون الذين قرروا حصاد الزرع عقب خروج السابعة فإم يقومون حبصد قبضة يد من 
اعتقادا منهم أن هذا العمل سيحول دون حدوث ، وذلك )ُيْشَرُم الزرع(الزرع قبل دخول السابعة بيوم 
  .2مشاكل أو أضرار وقت احلصاد

يوافق يوم الرابع عشر افريل امليالدي من كل عام، يف هذا اليوم يتم طبخ  :دخول ابريل
باستعمال طحني الزرع احملصود يف مارس هلذا املوسم، كما يتم استعمال العدس احملصود يف  3النواضة

  .4يف طهو املرق اليت ستمرق ا النواضةهذا املوسم أيضا 
بداية فصل الصيف يف إقليم توات، والذي يكون بداية من الرابع عشر ماي : دخول مانيوه

امليالدي من كل عام، حيث أنه حيدث بأن يتغري اجلو من الربيع إىل الصيف وبالتايل انتقال األهايل 
ال يصاب الناس باألمراض الناجتة عن تغري اجلو  إىل النوم على األسطح بدل النوم يف السقائف، وحىت

وما يصحبه من اضطرابات طقسية تؤثر عل الصحة، مما يصاب األشخاص خاصة األطفال بأمراض 
اجلهاز التنفسي املعروفة بالزكام والسعال، فتعمد إحدى النسوة العارفات ذه األمور وعادة ما تكون 

ُمومْ "اللهجة احمللية بـ من املتقدمات يف السن بإعداد ما يسمى ب وهو عبارة عن خليط يتكون " الشّْ
وحبات ثوم ووريقات حناء جافة، يتم طحن ) عود النوار(بذور نبتة الكزبرة احملمصة و القرنفل : من

مجيع املكونات املذكورة مث عجنها باملاء ووضع القليل من املعجون يف فتحة املنخارين لشمها، كما 

                                                           

َخلِْتيْم  يعد من بـُْربُور حبوب الشعري املسلوق وحبوب القمح املسلوق حيث يوضع اخلليط يف قدر مصنوع من الطني أو من .  1
حشايش السابعة، بـُْربُور العدس، امللح، مسحوق الفلفل احلار، ليغمر باللنب مث : زنك بعد خلطه باألعشاب والبقوليات اآلتيةال

يرتك ليتخمر ثالثة أيام يف الظل وثالثة أيام يف الشمس إن كان الفصل شتاء، وثالثة أيام يف الظل وثالثة أيام ما بني الظل 
ويف اليوم السابع خيلط املزيج مث يشكل على هيئة كريات حبجم قبضة الكف لُِيَذر عليه الدقيق، مث والشمس إن كان الفصل صيفا، 

يف مكان مشمس لتجف مع قلبها ) الرقعة املصنوعة من جلد األغنام(يبسط على شكل خبيزات صغرية احلجم لتوضع يف الثفال
  .على الوجه اآلخر يوم بعد يوم

  .150لسابق، صاملرجع ا: حليمة سليماين . 2
النواضة هي نوع من أنواع اخلبز التقليدي، تعد من مسحوق القمح أو الشعري مع إضافة قليل من العجني املختمر منذ ثالثة .  3

  .أيام وحبات صانوج، تطهى على الرضفة مع تغطيتها بقصرية من الطني قبل رد الرتاب الساخن واجلمر عليها
  .150، صاملرجع السابق: حليمة سليماين.  4
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آنية من طني لتتجول به امرأة من بيت إىل آخر طالبة من أهل البيت شم  يرتك باقي املعجون يف
  .1املعجون حىت يكتسب اجلهاز التنفسي مناعة ضد مرض السعال والزكام املومسيني

  اهر السلبية مظال: ثانيا
  :2الخسوف والكسوف تيظاهر طقوس 

ْنُجورْ (مفرتق الطرق إىل ) اثنتان أو ثالثة(عندما ينخسف القمر خترج األخوات الشقيقات 
َ
) امل

يا رب فرج ... يا من ضاق احلال عليه : " ويقمن بدق احلناء مجاعيا يف مهراس العود وهن يرددن 
  ". 3ال اله إال اهللا الصدقة حق املبني... ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا ... عليه 

: ى األواين ويرددونأما النساء واألطفال فيخرجن ليطفن يف أرجاء القصر وهم يطبلون عل
ُدوا يا الغافلني  ال متوتوا كافرين" ، مع العلم أن النساء اللوايت كن ينوين خض احلليب ما عليهن "َشهّْ

وقد جرت العادة أيضا . وأخذه معهن أثناء الطواف الستغالل الفرصة وَخضهِ  4إال وضعه يف الشكوة
مع تعرية " ليزار"ترتدين الزي املعروف بـ كما أن البنات العازبات . أن يأخذن معهن ديكا صياحا

ويقال انه مبجرد انتهائهم من طواف الدورة الثانية وبداية الدورة الثالثة يظهر القمر من . أكتافهن
أما ظاهرة الكسوف فعندما حتدث خيرج النساء واألطفال حاملني األواين .جديد وينجلي اخلسوف

  : ويطبلون عليها مرددين
  النار الَْبَسة الدكاِيل والشمس الَْبَسة َدْربَاَلة    لناْر ْغَلْبَتْك يا الشمسِإيْه يا ِويْه ا

  يا َرب فـَرْج ْعِليهْ   يا َمْن َضـاْق احلَـاْل ْعلِــيه    
  حممد رسول اهللا  ال الــه إال اهللا             
ِبني  ال اله إال اهللا             

ُ
  الصَدَقة َحق امل

  .5مث يطوفون يف أرجاء القصر ويقال أنه مبجرد إكماهلم دورتني متتاليتني تظهر الشمس      

                                                           

  .150املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
حيدث اخلسوف عتدما يكون القمر بدرا ويف خط مستقيم مع األرض والشمس، فتتوسط األرض بينه وبني الشمس فيهبط .  2

الكسوف فيحدث عندما يكون أما . ظلها يف بعض األحيان على صفحة القمر فيحجب نور الشمس عنه فيحدث اخلسوف
القمر يف احملاق يتوسط بني الشمس و األرض، فيسقط ظله على صفحة الشمس فيحجب بعضا من نورها عن سكان األرض، 

  .م01/09/2014، تاريخ التحميل، astronomyscience.net: ، متاح على املوقعاخلسوف والكسوف: للمزيد ينظر
  .148املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
املرحع : امحد ابا الصايف جعفري: انظر. قربة صغرية ختصص خلض احلليب دف استخراج بعض مشتقاته كالزبدة: الشكوة.  4

  .340ص  السابق،
  .148املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  5
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  : )ـدحڤزيد (سقوط المطر وظهور قوس قزح طقوس 
     :سقوط المطرطقوس 
، وكان )الطني واخلشب(مبنية من مواد بيئية حملية  تيمير و قصيف بنايات النازل و املكانت 

الناس خيشون سقوط األمطار خوفا من تأثري املياه على مساكنهم، رغم أن الدهر اثبت مناعة املباين 
فكانت كلما سقطت األمطار أو قبل ذلك فبمجرد . القدمية وحصانتها ضد عوامل الدهر والطبيعة

رة بسقوط األمطار رع النساء واألطفال إىل قرع الطبول وترديد ظهور الغيوم الكثيفة يف السماء منذ
  :العبارة اآلتية 

  َغْنَجة َغْنَجة يَا اَمّْ الرَّْجى 
           

  يَا َرب َصح احلَالْ   
  وفاطمة الزهراء  بـَرَْكْة عائشــــة    

يا بـَْنت النّْبـــي    
                   

  يَا َرب َصح احلَالْ   
كما يقومون بإشعال النريان يف حزم احلطب بعد جتميعها؛ العتقادهم أن الدخان يعمل على         

، يقال أنه يف العديد من املرات 1إىل مكان آخر وبالتايل ال سقوط لألمطار) السحاب(طرد الغيوم 
  .صدق هذا االعتقاد

 :)قوس قزح(ـَْدْح ڤزِيْد طقوس 
ـَْدْح هو االسم احمللي لقوس قزح؛ الذي يظهر يف حالة سطوع الشمس بعد انتهاء املطر ڤزيد 

مباشرة، حيث جيتمع الناس يف الشوارع لالستمتاع برؤية هذا املنظر ولسان حاهلم يردد أن هذا العام 
ري عام خري وبركة إن شاء اهللا؛ العتقادهم بأن قوس قزح يظهر يف العام الذي سيكون فيه خري كث

، كما يقال أنه بظهور قوس )العام املربوك(خاصة يف اال الزراعي، ويسمى هذا العام بالعام املبارك 
مازال الدنيا : قزح فإن موعد يوم القيامة بعيد إن شاء اهللا؛ حيث أنه يف تلك األيام يكثر ترديد عبارة 

  .2حية
؛ الذي سيكون عنصرا فعاال ضمن )جلريدةا(اللة جليخة اسم يطلق على غصن النخلة : الَلة ْجِليَخة

متارسها ) . 3شهر البَـيضْ (من شهر صفر ) األربعاء الكحلة(الطقوس اليت تؤدى يوم األربعاء األخري 
  .البنات واملطلقات واألرامل فقط

                                                           

  .151املرجع السابق، ص: حليمة سليماين .  1
  .151ص: نفسه.  2
  .366ص25امللحق رقم انظر : للمزيد حول أمساء األشهر باللهجة احمللية.  3
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حيث جتتمع ) األربعاء األخري من شهر صفر(تبدأ هذه الطقوس ثالثة أيام قبل املوعد احملدد  
يا : "طلقات واألرامل يف اليومني األول والثاين بعد صالة املغرب ليطفن يف القصر ويرددنالبنات وامل

ْر الَبالَءَ ( لطيف يا لطيف يا رب بـَعْد لْبالَ  أثناء ) صدقة(، ويف اليوم الثالث يقمن جبمع مؤونة )"َأخ
وغريه، أو طوافهن، حيث يقدم هلن شيئا من األكل كالقمح؛ الشحم؛ البصل؛ العكري والتمر 

  .والعطر والزعفران واحلناء وغريه مما تتزين به املرأة التواتية احلطب أو شيئا من أدوات الزينة كالبخور
يطحن الزرع ويـُْفَتُل ُكْسُكًسا حتضريا لطهيه يف ) األربعاء األخري من شهر صفر(يف اليوم احملدد  

املساء؛ حيث تكلف بذلك إحدى النسوة املطلقات أو األرامل املعروفات مبقدرن على التحمل، 
غري  وبإجادن لطهي الكسكس وذلك مبساعدة أخريات، مع العلم أن الطهي يكون يف دار خالية

  .1مسكونة
من بستان ) غصن النخلة(يف هذه األثناء خيتار شخص امسه حممد أو أمحد جللب اجلريدة 

، على أن توضع يف رحبة لتحضر البنات واألرامل اللوايت يبدأن يف حتضري اللة )جنان احلبس(الوقف 
سعف متصال إىل خيوط على أن تبقي ال) السعف(جليخة؛ فتقوم كل واحدة بتمزيق أوراق اجلريدة 

بالعصي ال يفصل عنه، مث تقوم بربط خيط قماش أحضرته معها يف هذه اجلريدة مع طلب أمنيتها 
أثناء قيامها بالربط، بعد االنتهاء تكون اللة جليخة قد ارتدت حلة مجيلة من اخليوط مبختلف ألواا 

لبخور الذي مجع وأحجامها، لتقوم احلاضرات برش ما مجع من العطر على الغصن وتعطريه بكل ا
أيضا، أما احلناء فيتم طحنها مث عجنها لتوزع على احلاضرات يطلني ا أيديهن، وقد جرى العرف يف 
ذلك اليوم أن يتم استعمال كل املؤونة اليت مجعت أغذية كانت أو مواد جتميل وحيرم أخذ شيء منها 

  .كان املأخوذ منها ضئيال  من ذلك املوضع إىل مكان آخر وإال حلقت اللعنة باملخالف حىت ولو
بعد ذلك وقبيل غروب الشمس تتجه احلاضرات باللة جليخة إىل الرق وهن يطبلن ويرددن 

وعندما يصلن إىل مقصدهن حيفرن ." الشيخ مشهروت 2اللة كونة بنت الكون دار: "العبارة اآلتية
اب وهن ميسكن بالغصن لتقول قائما مث يْدِفن احلفرة بالرت ) اللة جليخة(حفرة ويُِقْمَن فيها الغصن 

قدم القطة الذي بقي دون حراك غري قادر على "مبعىن " ـالْ ڤكراع املشة ياللي قبضو بوَعـ"إحداهن 
                                                           

  .146املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 1
زوجة "والثاين مبعىن . أي منزله) إشارة إىل املكان(هذه دار فالن : فنقول " منزل"دار باللهجة احمللية هلا معنيني، األول مبعىن .  2
ومن : " أي زوجته، فاملنزل نقصده للسكن والزوجة كذلك مصداقا لقوله تعاىل ) إشارة إىل املرأة(هذه دار فالن : فنقول أيضا "

من  20اآلية " آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليت لقوم يتفكرون 
  .سورة الروم
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ومبجرد االنتهاء من ترديد هذه العبارة تنطلق احلاضرات هاربات عائدات إىل املكان الذي " املشي
بإكمال طهي العشاء، ليتم بعد ذلك تناول  ملا يرجعن يقمن. انطلقن منه غري ملتفتات إىل اخللف

الوجبة حيث يأكل اجلميع باإلضافة إىل األوالد احلاضرين يف املكان أو أي مار مهما كان جنسه، مع 
  .عدم أخذ شيء من ذلك الطعام إىل أي شخص يف مكان آخر مهما كان السبب

يا "الربدة ومرددين عبارة أما رجال القصر فيقومون يف هذا اليوم بالطواف حول القصر قارئني 
  .1حيث يتم ذلك بعد خروجهم من املسجد بعد صالة العصر" لطيف يا لطيف

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .بعدهاوما  146املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
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  :خاتمة الفصل

إن العوامل املناخية والظروف الطبيعية فرضت على اتمع التوايت نوعا من األطعمة استمد 
بدء من جين احملصول مرورا بدرسه مكوناا مما تنتجه أرضه، وإن كان حتضريها جيلب مشقة كبرية 

وبالرغم من ذلك فقد كانت هذه األطعمة صحية . وطحنه وصوال إىل طهيه باستعمال وسائل بدائية
  .جدا وال تشكل خطرا على صحة اإلنسان

الكسكس بأنواعه ككسكس القمح، العجائن بأنواعها كخبز : من بني هذه األطعمة جند
شاب الربية كطبق تقسقاس، أطباق األعشاب املزروعة كطبق احلرة، القلة، التمر واللنب، أطباق األع

ْلُفوُف املعدين من اللحم
َ
  .الدوارة وامل

 إىل القماش حياكة من بداية حملي صنع ذات القرن التاسع عشر كانت إن األزياء التيماوية يف
 املواد كانت وإن خياطته

 تنوعت وقد .الساورة أو من السودان الغريبتستورد من واد  ما غالبا) الصوف، الوبر(األولية 
  .وخياطتها تفصيلها وسهولة بالبساطة اتسمت وشتوية صيفية ونسائية، رجالية بني ما األزياء هذه

وجتميلها مبواد بسيطة كالكحل  نفسها تزيني على املرأة التيماوية عملت فقد األزياء إىل إضافة 
واملرجانية،  احللي الفضية واجللدية من كما اقتنت عدداواملسواك والزعفران  والتعطري بالبخور،  

 .وعفويتها املرأة بساطة من زادت غريبة واليت واعتمدت مشطات
احتفل اتمع التيماوي كغريه من اتمعات التواتية باملناسبات املومسية املتمثلة يف الزيارات 

زيارة امليموين بقصر ميمون، زيارة سيد احتفاءبويل صاحل أو عامل فقيه، من بني هذه الزيارات نذكر 
احلاج بلقاسم مبلوكة، زيارة سيدي موالي علي الشريف بقصر أدغاغ، زيارة بن عزيزي بقصر بين 

  .تامر

أما األعياد الدينية اليت كان حيتفل ا يف عموم توات فتمثلت يف عيدي الفطر واألضحى 
  .لشريف، حيث حيتفل بكل عيد وفق طقوس معينةاملباركني، ليلة القدر، عاشوراء واملولد النبوي ا

إضافة إىل هذه املناسبات واألعياد فقد مارس اتمع التيماوي عادات أخرى منها ما كانت 
ترقب اهلالل خاصة هالل رمضان، : إجيابية ومنها ما كانت سلبية، من بني املمارسات اإلجيابية نذكر

رفات واليت تعد نوعا من أنواع التضامن والتكافل يف الع. شوال، ذي احلجة واملولد النبوي الشريف
  ).سيدي الطالب(اتمع تسعى لتكرمي مدرس القرآن الكرمي
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من بني املمارسات السلبية واليت مل تكن تفسريات شرعية أو علمية ورمبا كانت ترفيها عن 
متعلقة بظاهريت اللة جليخة، عادات : النفس وملئا للفراغ الذي كان سائدا يف تلك الفرتة نذكر

  ).قوس قزح(اخلسوف والكسوف وظهور زيد قدح 
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  الكتاتيب: ثانيا
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  الخزانة البكرية بزاوية سيدي البكري: سابعا
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م ضة علمية وفكرية نتيجة جلهود العلماء والفقهاء 18/ه12شهد إقليم توات خالل القرن 
نبغوا يف يف املنطقة، سواء العلماء الذين توافدوا على اإلقليم يف فرتات سابقة أو العلماء احملليون الذين 

اليت كز ا ر املمما أدى إىل ظهور مراكز علمية وثقافية يف اإلقليم من بينها . النقليةخمتلف العلوم العقلية و 
 ت هذه املراكزسامه وقد يف عرش تيمي كمركز ملوكة وتينيالن وزاوية سيدي البكري وغريها،ظهرت 

  .وقد لوا من خمتلف العلوم اوزواياه ايف تكوين ثلة من العلماء والفقهاء املتخرجني من كتاتيبه
  المؤسسات التعليمية: المبحث األول

العثماين بنشاطها الثقايف والتعليمي فكانت كال اشتهرت بعض املدن والقصور التواتية يف العهد 
، واملتتبع لطرق تدريس القرآن الكرمي 2ة مبنطقة تواتأماكن تعليمية رئيس 1من قصور زاوية كنته وأدغاغ

والعلوم الشرعية يف هاته املؤسسات التعليمية يدرك جبالء األبعاد البيداغوجية والرتبوية هلذه الطرق 
  :واليت منها
 .فروق الفرديةمراعاة ال -
 .التشجيع على التحصيل مبختلف الوسائل -
 .3التدرج النوعي والكمي يف تلقي املعارف -
لقد عكف الكثري من مشايخ توات املشهور هلم بالكفاءة على دراسة آداب اللغة العربية  

إىل جانب اشتغاهلم بالتدريس يف املساجد والزوايا وغريها من املؤسسات التعليمية اليت   ،وأصول الدين
كانت منتشرة داخل توات، فقد اشتهرت بعض املدن والقصور التواتية بنشاطها الثقايف والتعليمي يف 

ة وية كنتة تعد أماكن تعليميذلك الوقت، فكانت كال من قصور متنطيط وأدغاغ وبودة وملوكة وزا
  .ـورارة وأقبلي وعني صاحل مبنطقة تيديكلتڤة مبنطقة توات، أوالد سعيد وتيميمون مبنطقة رئيس

  .4اياالزاو جد و ااملس ،الكتاتيب املدارس، تتمثل يفالتعليم يف هاته الفرتة  كزكانت مرا   
  

  
                                                           

السلطات االستعمارية بعد وصوهلا إىل املنطقة  وردت يف املرجع باسم ادرار ومن املعلوم أن ادرار مصطلح معاصر استحدثته.  1
  .وبناء معسكرها يف الفضاء الواقع مشال قصر أدغاغ ومسته ادرار تيمنا بقصر أدغاغ ااور

  .58املرجع السابق، ص : فرج حممود فرج.  2
، تاريخ .www .veecos.netع، متاح على املوقمناهج تدريس القرآن الكرمي يف الزوايا وأبعادها البيداغوجية: حممد دباغ.  3

  .م22/02/2013االطالع 
  .58املرجع السابق، ص : فرج حممود فرج.  4
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  .وهي حلقات العلم اليت كان يعقدها الشيوخ للواردين على جمالسهم :المدارس: أوال
، من ودرس الكتاب يدرسه درسا وِدرَاَسًة وَداَرَسهُ  درس املدرسة من الفعل: التعريف اللغوي

َدَرْسَت : وليقولوا َدَرْسَت، وليقولوا َداَرْسَت، وقيل: وقد قرئ ما. ذلك، كأنه عانده حىت انقاد حلفظه
َدَرْسُت : وقيل... َعلْمتَ َدَرْسَت أي تَـ : وقيل... كتاب، وَداَرْسَت َذاَكْرتـَُهْم،قرأت كتب أهل ال

ومنه َدَرْسُت السورة أي ... الكتاب أَْدُرُسُه َدْرسًا أي ذللته بكثرة القراءة حىت َخف حفظه علي،
البيت الذي يدرس فيه : وقيل املِْدرَاسُ  ...املوضع الذي يُْدَرُس فيه: واملِْدرَاُس واملِْدَرسُ . حفظتها

َداِرُس الذي قرأ الكتب "ملِْدرَاسَ حىت أتى ا: "القرآن، ومنه احلديث
ُ
؛ هو البيت الذي يدرسون فيه، و امل

رَاَسةُ . ودرسها 1الرياضة والتعهد للشيء: والد.  
  :التعريف اإلصطالحي 

  . 2تعريف ابن منظور بأن املدرسة هي املوضع الذي يدرس فيه ميكن أن نعتمد
ينتهجها الفقيه، فيأخذها عنه غريه، هي الطريقة اليت "وقد عرفت املدرسة الفقهية على أا 

  ".3ويتابعونه عليها، وبذلك تصبح تيارا ومسلكا يعرفون ا دون غريهم
ما ميكن أن يطلق على املدرسة الفقهية نعممه على باقي املدارس األخرى مع اختالف يف 

  .أدبية وغريها من الصفات ،تارخيية ،طبية ،صفة املدرسة كفقهية
اليت  األماكن وهي  "حلقات العلم"أو مبجالس العلم أيضا ميكن أن نصطلح على تسميتها  

خمتلف املناطق  لى طالب العلم الواردين عليهم منعحلقات التدريس الشيوخ  فيها كان يعقد
، من غري الكتاب الداخلية أو اخلارجية، سواء كان ذلك لفرتة طويلة أو وجيزة حسب مقصد الطالب

  .الزاويةواملسجد و 
الشيخ  جملسقصور تيمي نذكر على سبيل املثال  جمالس العلم اليت ذاع صيتها يفومن أشهر 

سيدي احممد بن عبد اهللا الشيخ  سيدي عبد الرمحن بن بعمر التينيالين يف قصر أدغاغ وجملس
ينهلون طلبة العلم من مجيع مناطق توات  اكان حيضرمه  لذاناليف قصر أوالد أنقال األدغاغي الونقايل 

القاضي الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن بن ويف هذا الشأن يقول  ،خمتلف العلوم الشرعيةها من
ومع ذلك أتردد لس شيخنا األكرب الذي أضاء اهللا به "...  :)ه1244ت ( عبد القادر البلبايل

                                                           

  .80ـ  79، ص ص 6املصدر السابق، ج: ابن منظور. 1
  .79ص: نفسه.  2
  .11، ص2، ط1998، دار النفائس، األردن، املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية: عمر سليمان األشقر.  3
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قد بلغ الطباق، وطارت مبناقبه الركبان وأذعن له كل من رآه أي إذعان يف كل وقت  اآلفاق ونفعه
كثر من عوام وخواص أة رجل فواجتمع يف جملسه من حنو مائ... وأوان، ال خياف يف اهللا لومة الئم

شيخنا ومفيدنا سيدي حممد فتحا ابن عبد اهللا األدغاغي أصال الونقايل مسكنا  وبوادي وحضار وهو
عليه األجرومية بعد فراغي من قراءة على الشيخ أيب زيد يف أدغاغ مث أتوجه إىل الشيخ لقرية  قرأت

أوالد أنقال بعد العصر فتارة يدركين املغرب فيها وتارة أفرغ من القراءة قبله أو قريب منه مث نرجع 
عن رحلته  "اينجوهرة املع"يقول صاحب  وعن نفس الشيخ ".1...لبلدنا لنبيت ا وهكذا دأيب أياما

مث انتقل ملدرسة الشيخ سيدي احممد بن عبد اهللا الونقايل وكان من رؤوس  ...":يف طلب العلم
  ".2...تالمذته

احتضن قصر بين تامر العامل م 1829/ه1245بعد سنةم 18/ه12مع منتصف القرن 
 )م1872/ه1288ت( اجلليل الشيخ سيدي حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك البلبايل

دار "مببادرة من آل بين نعامة الذين وهبوا له عقارا من أرضهم وبنيت عليه املدرسة املشهورة باسم 
اليت ستصبح حمج ومزار طالب العلم يتلقون فيها الفقه والقضاء والفتوى وسائر العلوم وقد " القراءة

  .3الشيخ سيدي حممد بن الطيب بن حممد بن عمر التينيالين خترج منها علماء أجالء منهم 
 العالمة الشيخ سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايلانتقل م 20/ه14القرن  بدايةومع 

أسس املدرسة  من قصر ملوكة مسقط رأسه إىل قصر كوسام، وفيه )م1911/ه1329ت(
 :"جوهرة املعاين"، وعنه يقول صاحب )م1861/ه1278( سامية يف شهر ربيع الثاين من عامالكو 
وقد تسابق طلبة العلم على األخذ عنه وحضور ".  ...مل يزل مالزما للمدرسة إفادة واستفادة "...

، " ...تنافس الناس يف األخذ عنه فعم نفعه شرقا وغربا "... جمالسه حيث يقول صاحب اجلوهرة
الشيخ القاضي أبو زيد سيدي عبد الرمحن  ابنهومن بني العلماء الذين خترجوا من مدرسته نذكر 

 احممدالشيخ القاضي سيدي حممد بن سيدي أبو عبد اهللا الشيخ وابن أخيه العالمة القاضي البلبايل 

                                                           

خمطوط خبزانة كوسام، بلدية تيمي، والية أدرار، ص، ص إجازة يف طلب العلم، : حممد بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز.  1
4،5.  

خمطوط خبزانة أدغا،  ،فيمن ثبت لدي من علماء القرن الثاين جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  2
  .44ار، صادر بلدية ادرار، والية 

  .134ـ  132املرجع السابق، ص ص: الصديق حاج أمحد . 3
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" جوهرة املعاين"، القاضي واملؤرخ صاحب خمطوط البلبايل وسيدي أمحد ديدي البكري التمنطيطي
   .1 طيسيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطي

  :الكتاتيب: ثانيا
   :الكتاتيب في المغرب اإلسالمينشأة  

  :تعريف الكتاتيب
اسم : َخطُه، الِكَتابُ : الشيء يكتبه َكْتبًا وِكَتابًا وِكَتابًَة وَكتَبهُ  َكَتبَ   من الفعل: عريف اللغويالت

ْكِتبُ . ملا ُكِتَب جمموعا؛ والِكَتاُب مصدر؛ والِكَتابَُة ملن تكون له صناعة مثل الصياغة واخلياطة
ُ
: وامل

َكتُب الذي يعلم الكتابة، واملْكَتبُ 
ُ
كْ : املعلم؛ وامل

َ
موضع تعليم : َتُب والُكتابُ موضع الُكتاِب، وامل

  .2الكتاتيب واملكاتب: الُكتاِب، واجلمع
الُكتاْب عبارة عن حجرة جماورة للمسجد، بسيطة التأثيث جتمع الشيخ  :التعريف االصطالحي

  .3املعلم بالغلمان املتعلمني، تتوفر على املستلزمات التعليمية من دواة وقلم ولوح
أقالم  ،ألواح خشبية ،وقد متثل يف حصري مصنوع من احللفاء أو الدوم ،أثاث الكتاتيب بسيطا

 ،بعض األواين البسيطة ،جرار للماء ،دواة من الصمغ والصوف ،قطع من الصلصال ،من القصب
  .4جمموعة من املصاحف وكتب النحو والصرف والسري

به أهل امللة ودرجوا إن تعليم شعائر الدين أخذ : "ويف شأن تعليم القرآن يقول ابن خلدون
عليه يف مجيع أمصارهم، ملا يسبق فيه إىل القلوب من رسوخ اإلميان وعقائده من آيات القرآن وبعض 

وسبب ذلك أن تعليم . متون األحاديث، وصار التعليم الذي ينبين عليه ما حيصل بعده من امللكات
 .5"ألساس للملكاتالصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده ألن السابق األول للقلوب كا

لقد كان الُكتاب املؤسسة التعليمية األوىل عند املسلمني، ظهر يف عهد الرسول صلى اهللا عليه 
فبعد . 6وسلم، وزاد انتشاره بعد الفتوحات اإلسالمية بسبب حتمس الناس لتعليم القرآن الكرمي

                                                           

  .28،30، املخطوط السابق، ص صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
  . 699، 698، ص ص )1ج(املصدر السابق، : ابن منظور.  2
  .317م، ص 2002: دار الفكر العريب، القاهرة احلضارة اإلسالمية يف بالد املغرب،: حممود عفيفي.  3
  .19، دار الفكر، اجلزائر، ص زوايا العلم والقرآن يف اجلزائر: حممد النسيب.  4
  .1038، ص )1ج(، املصدر السابق، املقدمة: عبد الرمحان ابن خلدون.  5
، )"م 1554 – 1235/ هـ  681-633( التعليم بالكتاب يف املغرب األوسط أيام حكم بين عبد الواد: "قامسي خبتاوي. 6 

  .31م، ص 2014السنة الرابعة،  12/ جملة كان التارخيية اإللكرتونية، ع
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النصف الثاين من القرن األول استقرار املسلمني يف البالد املفتوحة وبالتحديد ببالد املغرب خالل 
قاموا بناء الدور واملساجد وجبوارها الكتاتيب اليت ظلت املؤسسة التعليمية االبتدائية حبواضر  ،للهجرة

املغرب األوسط، واليت متثلت يف غرف يستأجرها املعلمون لتعليم الصبيان، أو يتوىل تشييدها ميسورو 
مهية تعليم أبنائهم، وغالبا ما كان يتحمل مسؤولية بنائها احلال من أولياء األطفال، إدراكا منهم أل

  . 1ومتويلها أهل اخلري تطوعا واحتسابا لوجه اهللا تعاىل
الصيب فتارة قدرات ، وهذا خيتلف باختالف 2يلتحق الصيب بالكتاب عندما يبلغ سن التمييز

ويف ذلك يقول  .هفصاحيكون ذلك يف سن مبكرة وتارة على العكس من ذلك ويبقى األمر مرتبطا بإ
مهتنا من وقت وضع التمييز فينا  بتشبثفلما من اهللا علينا  وبعد "... :إجازة يف طلب العلمصاحب 

قرآنه احلكيم قراءة  بربهة من الزمان متجبةناهزة االحتالم املودي لعدم تكليفنا وقبل م حني طفولتنا
ويف الغالب  .3" ...على مقرينا وبلدينا أو أقلسبع سنني الشاء اهللا يف سن  إنوحنن  هالكرمي ابتدأنا

  .4يوجه الصيب إىل املدرسة القرآنية يف سن الرابعة
وهو األمر . 5مهمة الكّتاب حتفيظ الصبيان القرآن الكرمي وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة
بتعليم الصبيان  الذي أشاد به ابن خلدون يف املقدمة عندما رّجح طريقة التعليم يف املغرب؛ اليت تبدأ

القراءة والكتابة عنه يف افريقية واملشرق واألندلس اليت ختلط بني تدريس القرآن والشعر واحلديث وغريه 
من العلوم، ورمبا اجته الصيب لتعليم اخلط عند معلم على انفراده كما تتعلم سائر الصنائع، كما هو 

فأما أهل املغرب فمذهبهم يف الولدان " :وقد قال يف أمر التعليم يف املغرب. 6الشأن يف املشرق
االقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء املدارسة بالرسم ومسائله واختالف محلة القرآن فيه، 
ال خيلطون ذلك بسواه يف جمالس تعليمهم، ال من حديث وال من فقه وال من شعر وال من كالم 

  .7"انقطاعه يف الغالب انقطاعا عن العلم باجلملةالعرب إىل أن حيذق فيه أو ينقطع دونه، فيكون 
                                                           

، )8ج(، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى وعلماء افريقية واألندلس واملغرب: أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي.  1
  .156ص  ، بريوت،اإلسالميحتقيق حممد حجي، دار الغرب 

  .113املرجع السابق، ص : كمال السيد أبو مصطفى.  2
  .3املخطوط السابق، ص : حممد بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز.  3
  .262، ص )1ج(، املرجع السابق، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  4
، دار املدار )1ط(، )م  14/ هـ  4القرن (ل االجتاهات الفكرية يف بالد املغرب االسالمي خال: بشري رمضان التليسي. 5 

  .365، ص 2003: اإلسالمي، بريوت
  .1040، املصدر السابق، ص )1ج(، املقدمة :ابن خلدون: انظر: للمزيد.  6
  .1038ص : ، املصدر السابق)1ج(، املقدمة :ابن خلدون.  7
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ويا غفلة  ...: "إال أن القاضي أبو بكر بن العريب انتقد طريقة أهل املغرب يف التعليم، فقال
أهل بالدنا يف أن يؤخذ الصيب بكتاب اهللا يف أول عمره، يقرأ ما ال يفهم وينصب يف أمر غريه أهم 

د عليه ئالعواوهو لعمري مذهب حسن إال أّن ... " :لك بقولهوقد رد ابن خلدون على ذ ".عليه منه
وهي أملك باألحوال ووجه ما اخُتصت به العوائد، من تقدمي دراسة القرآن إيثارا للتربك والثواب، 

  .1..."وخشية ما يعرض للولد يف جنون الصبا من اآلفات والقواطع عن العلم، فيفوته القرآن
املعلم أو املؤدب، وقد شّدد الفقهاء على ضرورة استقامته وحسن يتوىل التعليم يف الكتاب 

سلوكه وقدرته على العطاء وأن يكون حافظا للقرآن الكرمي ملما بعلومه، من واجبه أن يصرب على 
  .2الصبيان ويفيدهم ويراعي قدرام العقلية عند خماطبتهم

يكن يؤدى مبقابل مادي وإمنا  يكن التعليم عند املسلمني يف بداية األمر مهنة، حيث مل مل
احتسابا لوجه اهللا، ولكن بتزايد اإلقبال على العلم وتنوع مواضيعه، ظهرت طبقة احرتفت التعليم 
وتفرغت له، فأضحى من الضروري أن يتقاضى املعلم أجرة تؤمن له حاجياته املختلفة من مأكل 

  .3ومشرب وملبس ومأوى
األب مع ابنه عند إمتامه حفظ القرآن هدية  وقد جرت العادة يف بالد املغرب أن يرسل

للمؤدب تتمثل يف مبلغ من املال، كما جرى العرف أن يأخذ املعلمون هدايا من آباء الصبيان يف 
  .4عاشوراء واألعياد الدينية األخرى

  :تيمير و كتاتيب قص
القاسم انتشرت الكتاتيب خالل العهد العثماين يف كل القطر اجلزائري، أشار إىل ذلك  أبو 

كثرت املدارس االبتدائية حىت   : "...بقوله" املدارس االبتدائية"سعد اهللا يف كتابه تاريخ اجلزائر ومساها 
كان ال خيل منها حي من األحياء يف املدن وال قرية من القرى يف الريف إا كانت منتشرة حىت بني 

  .5..."أهل البادية واجلبال النائية

                                                           

  .1042 – 1041ص ـ ص : ، املصدر السابق)1ج(، املقدمة :ابن خلدون . 1
  .32املرجع السابق، ص : قامسي خبتاوي.  2
  .252، ص )8ج(املصدر  السابق، : أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي.  3
  .114 – 113املرجع السابق، ص ـ ص : كمال السيد أبو مصطفى.  4
 الوطنية املؤسسة ،)1ج(، 2 ط ،اهلجري عشر الرابع القرن إىل العاشر القرن من الثقايف اجلزائر تاريخ: أبو القاسم سعد اهللا.5 

  .274،  صم 1985 للكتاب، اجلزائر،
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باي بلعامل يف كتابه الرحلة العلية عندما حتدث عن تعليم القرآن  وقد أشاد بذلك الشيخ حممد
املدرسة القرآنية احلمد هللا موجودة يف كل قرية من قرى هذا القطر : "فقال الكرمي يف الديار التواتية

  ".1...املؤمن باهللا تعاىل فال تكاد جتد قرية إال وفيها مدرستان على األقل
 تابعة حمضرة مسجد كلل، وقد كان 2"َلْمَحْضَرةا" تيمير و يسمى الكتاب يف عرف سكان قص

  .له
احملضرة هي مؤسسة من : "وقد أورد اخلليل النحوي تعريفا للمحضرة يف بالد شنقيط قائال

مؤسسات الرتبية العربية اإلسالمية األصيلة حتمل بعض خصائص ومسات النظام الرتبوي الذي نشأ 
 وحواضر اخلالفة والثقافة ولكنها تتميز بسمات هي فيها أبرز وأبني،وازدهر يف أحضان مدن الثغور 

جامعة شعبية، بدوية متنقلة،  ةُ رَ ضَ حْ مَ فالْ . أو هي خاصة هلا دون غريها من املؤسسات الرتبوية العتيقة
  .3تلقينية، فردية التعليم، طوعية املمارسة

ألا تقدم للطالب معارف موسوعية يف خمتلف فنون املعرفة املوروثة من قرآن  جامعةفهي 
ألا تستقبل كل من يرد عليها من مجيع  شعبيةوحديث وعقيدة وآداب وسلوك ولغة وحنو وغريها، و

، بدوية متنقلة ألا ازدهرت وانتشرت ...املستويات الثقافية والفئات العمرية واجلنسية واالجتماعية
فنظام احملضرة نظام يكاد يكون دون نظري، ... لورت شخصيتها يف رحاب البادية ال يف املدنوتب

باعتبار أن احلياة العلمية العربية منذ فجر اإلسالم قامت التلقينية و.استنبط من واقع احلياة البدوية
دور  على التلقي من أفواه الرجال، واستمرت على ذلك حىت بعد أن انتشرت املخطوطات وكثرت

األستاذ والطالب : تعتمد نظام التعليم الفردي يف طريف العملية الرتبوية ألافردية التعليم و. الوراقة
ألا تقوم على  طوعية الممارسةو. فهي أحادية الشيخ وهذه هي السمة العامة للنظام احملضري

ه العلمي دون مقابل، أساس التطوع واملبادرة احلرة يف الدراسة والتدريس معا، فالشيخ يبذل جهد
  .4...يتلقى اهلدايا واهلبات لكن يأنف أن يطلب عوضا عما يقدمه

هذا التعريف ميكننا إسقاطه على مصطلح احملضرة يف عرف سكان قصور تيمي يف معظم 
، من خالل املدرس جوانبه وإن كان اخلليل النحوي قد ميز بني احملضرة والكتاب يف بالد شنقيط

                                                           

  . 263، ص)1ج(، املرجع السابق، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  1
  .يف مناطق أخرى من اإلقليم التوايت يسمى أقربيش.  2
واجلهاد الديين من خالل اجلامعات البدوية عرض للحياة العلمية واإلشعاع الثقايف : بالد شنقيط املنارة والرباط: اخلليل النحوي.  3

  . 53م، ص1987، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، 1، ط)احملاضر(املتنقلة
  .59ـ  53املرجع السابق، ص ص : اخلليل النحوي.  4
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يتلقى اهلدايا واهلبات يف أي وقت بينما مدرس الكتاب يتلقى هدايا رمزية مبناسبة يوم فمدرس احملضرة 
  .األربعاء، ومبناسبة حفظ حزب جديد أو استكمال حفظ القرآن الكرمي أو باملناسبتني معا

حيتاج التعلم يف الكتاب إىل لوح للكتابة وقلم وهو وسيلة الكتابة، يتخذ من نبتة القصب 
وهي مداد  ِي مقدمته، كما حيتاج إىل الدواةوأخذ جزء منه بطول القلم الصناعي وبـَرْ  اجلاف بعد شقه

وقليل من أو الصمغ وف الغنم ومسحوق الفحم واملاء ل للمحو باملاء، واليت تتخذ من صالكتابة القاب
  . السكر

حيث كان عادة ما كان يقوم بالتدريس يف َلْمَحْضَرة إمام القصر إىل جانب إمامته للصالة، 
الكثري من األئمة يقدمون على تعليم صغار احلي كتاب اهللا وبعض العلوم األخرى كالعقيدة وفرائض 
الوضوء والصالة وسننها، نظري احلصول على األجر والثواب، وملا كانوا حيصلون عليه من هدايا 

سجد والكتاب من يقدمها أولياء املتعلمني، و كذا امتيازات خاصة متكنهم من التصرف يف أوقاف امل
  .1دور ومياه وبساتني

جرت العادة أنه عندما يلتحق الصيب بالكتاب ختضب يديه باحلناء يف الليلة السابقة، ويرتدي 
وهو هدية تقدم إىل  ؛ "َلفُتوحْ "حلة بيضاء مث يرافقه والده إىل الكتاب حامال لوحه وما يعرف بـ 

كما   ،لتمر أو كيال من الزرع أو حّبات بيضعادة ما تكون صاعا من ا) سيدي الطالب(الشيخ 
م مأدبة غذاء على ي احلال فتقاالتمر واللنب واحلساء، أما إن كان أهله ميسور املتعلمني حيضر للصبية 

  .2شرف الشيخ وتالميذه
إجازة دة من اللوح ويف هذا يقول صاحب الشيخ بعض حروف اهلجاء على جهة واح كتبي

حبسب  جبدفافتتح لنا اللوح حبروف أ ..."يف قصور تيمي تعليمه مراحلبداية عن يف طلب العلم 
مث يلّقن الشيخ الصيب ما كتبه على اللوح يوما بعد يوم ورمبا ساعده أحد . 3..."بداية الصبيان

التالميذ املتضلعني يف القراءة، ومبجرد حفظه هذه اموعة من احلروف يضيف له الشيخ جمموعة 
أخرى، ومشوشة مرة أخرى، وهكذا إىل أن يتمكن الصيب من حفظ كل احلروف اهلجائية مرتبة مرة 

  .حفظ الصيب للحروف رمسا ونطقا ليتأكد الشيخ من
  اخل مرتبة ... اجليم –الثاء  –التاء  –الباء  –األلف : مثل

                                                           

، رسالة م 18 -هـ  12القرن  احلياة العلمية يف إقليم توات وانعكاساا جنوب الصحراء خالل: مبارك بن الصايف جعفري. 1 
  .91، ص 2008: حممد حوتية، جامعة أدرار، اجلزائر: لنيل شهادة املاجستري يف الدراسات اإلفريقية، إشراف

  .227املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
  .3املخطوط السابق، ص : حممد بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز.  3



 تيمي قصور في العلمية المظاهر: الخامس الفصل )          م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

(- 206 -) 
 

  .اخل مشّوشة... الكاف –الطاء  –اجليم  –التاء  –األلف  –
بعد هذه املرحلة يسجل الشيخ على اجلهة األخرى من اللوح بعد البسملة كلمة أو كلمتني من 

 -احلاء  -األلف، الالم : احلمد: للصيب حروفا ال كلمات مثل دون تشكيل ليلقنها 1سورة الفاحتة
ويستمر الوضع على هذه احلال يف عدد من قصار السور إىل أن يتمكن الصيب من . الدال –امليم 

  .2تثبيت حروف اهلجاء يف ذاكرته
بعد مرحلة تعلم احلروف ينتقل الصيب إىل مرحلة التعرف على احلركات واليت تسمى حمليا 

، اليت رمبا بلغها املتعلم اَحلِذُق بعد ثالث سور على األقل، ورمبا زاد على ذلك إىل 3"لة النْصبِ مرح"
  .ست أو مثان سور إن كان املتعلم أَْرَعًنا

إذ اهلدف من هذه . يتعلم املتعلم يف هذه املرحلة قراءة حروف كلمات اآلية مضبوطة باحلركات
  :4ويكون ذلك بالطريقة اآلتيةاملرحلة هو معرفة احلركة نطقا ورمسا 
  :نأخذ عينة من سورة المسد

تـَ : تْ ـ، )التاء مشددة ومفتوحة(الباء  الشدة والنصَبة : ـبـ ، )التاء مفتوحة(تـَ ْنَصْب : تَ : تـَبتْ  
  )التاء ساكنة(اللَّْزْم 

الياء (الياء ما ْمتَْحِشي : ، ي)الباء مكسورة(ِب ْخَفْض : ، بِـ)األلف مفتوحة(َأ ْنَصْب : أَ : أَِبي
  )بدون حركة

َ ْنَصْب : مَـ : َمآ َأْغنى غـَ : َأ ْنَصْب، غْـ : أَ  ،)األلف ممدود(ألف عليه املد : ، آ)امليم منصوبة(مـ
األلف (الياء َمْقُصورة َوْمَعلَّْقة : ، ى)النون تنطق بني الفتح واالمالة(النون حتتها االمالة :نـ ـاللَّْزْم، 

  )مقصورة
  ).اهلاء مرفوعة(ـُه ْرَفْع : ، ـهُ )النون الساكنة(َن اللَّْزْم : ـنـْ ، )العني منصوبة(عـَ ْنَصْب : ـعَـ : َعْنهُ 

َ ْنَصْب : مَـ : َمَسدٍ  َ ْنَصْب : َســ، )امليم منصوبة(مـ الدال (ِد َخْفَضَتني : دٍ ـ، )السني منصوبة(سـ
  ). منونة بالكسر

                                                           

  .الصبية القرآن الكرمي صعودا من قصار السور إىل كبارهاأن يتلقن جرت العادة .  1
  .228املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
  النصب لفظة حملية تطلق على احلركات.  3
  .بـَيـْنُت يف هذا املثال كل احلركات املتعارف عليها حمليا مع تفصيحها.  4
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تلقينه احلروف مضبوطة  إىل فباإلضافةمع العلم أن هذه املرحلة ال يتخلص املتعلم من احلروف، 
باحلركة يواصل التعرف على احلروف من دون حركة حىت ال ينساها ويكون ذلك بضبط الكلمة األوىل 

  .من اآلية بالشكل مع ترك باقي الكلمات دون حركات
: َت اللَّْزْم، يَـ  :الباء الّشدة والنْصَبة، تْ : ْنَصْب، ب  تَ : تَ وتقرأ   تـَبْت َيَدآ أبي لهب: مثال
والقصد من هذا . ألف عليه املد، األلف، الباء، الياء، الالم، اهلاء، الباء: ْنَصْب، آ دَ : يَـ ْنَصْب، دَ 

  .زيادة ترسيخ احلرف يف ذاكرة املتعلم
وقد . 1الّتهّجيملذكورة ينتقل إىل مرحلة بعد أن يتمكن املتعلم من استيعاب احلركات بالطريقة ا

أا تتبع مرحلة احلروف مباشرة الغيا بذلك مرحلة التعرف على  "إجازة يف طلب العلم"صاحب ذكر 
 ديمي كأدغاغ، أوقدمي، Øرببع، أوالتر و قصبعض اليت يتبعها شيوخ كتاتيب ) مرحلة النْصب(احلركات 
فافتتح لنا اللوح حبروف أجبد حبسب بداية الصبيان مث وبعد ... :"أوالد أوشن، حيث قال عروسة،

  ."2...بالتهجي إىل أن وصلنا سورة اجلمعة
كما يتعلم  قبل قراءا مسرتسلة،   لة قراءة كل كلمة منفردة بالتهجييتعلم الصيب يف هذه املرح

مرحلتني سابقتني، ربط بني احلرف وحركته نطقا بعد أن ترّسخ رسم احلرف ورسم احلركة يف ذهنه يف ال
  :ويكون ذلك كاآليت

  ِإَذا زُْلزَِلِت اَالْرُض زِْلزَاَهلَا
  النطق النهائي  النطق األويل  الكلمة

  ِإَذا  ِإ، َذا  ِإَذا
  زُْلزَِلتِ ُز، لْـ، ِز، لَـ، ِت                زُْلزَِلتِ 
  اَالْرضُ اَال، ْر، ُض                      اَالْرضُ 
  زِْلزَاَهلَاِز، لْـ، زَا، لَـ، َها                 زِْلزَاَهلَا

مع العلم أن هذه املرحلة ينتقل إليها الصيب مىت أدرك احلركة بكل أنواعها يف مرحلة سابقة دون 
  .3حتديد سن معينة أو سورة معينة

                                                           

  .229املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .3املخطوط السابق، ص: بد العزيز بن حممد بن احممد عزيزحممد بن ع.  2
  .229املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
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ينتقل إىل مرحلة القراءة املسرتسلة واليت تسمى حمليا  تمكن املتعلم من القراءة بالتهجيوبعد أن ي
  .، وذلك بعد أن أدرك احلركة وربط احلرف حبركته يف مراحل سابقة"القراءة بالّتْسرِيحْ "بـ 

يف مرحلة متقدمة من هذه املرحلة يعمل الشيخ على تدريب املتعلم على الكتابة بأن يكتب له 
أو .1وما على الصيب سوى اإلعادة عليها حبرب الدواة. ترتك أثراالشيخ اآلية على لوحه باستعمال مادة 

وما على املتعلم سوى النقل على لوحه ليتمكن من  ،ممتلئاً ترابا كسبورة) ڤْطبَـ(يستعمل الشيخ طَبَـًقا 
  .2معرفة رسم احلرف

ر، وقد بعد أن يتمكن املتعلم من القراءة املسرتسلة والكتابة ينتقل إىل مرحلة احلفظ واالستظها
وابتدأنا باحلفظ ومنه إىل أن  ...إىل أن وصلنا سورة اجلمعة : "...أشار إليها صاحب الغنية بقوله

أمتمنا القرءان بسورة البقرة كله حبفظه عن ظهر قلب على حسب قراءة الصبيان مث بدأنا من البقرة 
  .3" ...بالرجوع إىل أن ختمناه أيضا مث  صعدنا معه كذلك مث طرحنا اللوح

املرشد  ،العبقري ،األجرومية ،يف هذه املرحلة يوجه الشيخ متعلميه إىل حفظ املتون كابن عاشرو 
املعني والربدة وغريها، وذلك بكتابة بيت أو بيتني مما ذكر أسفل اللوح عقب اآليات القرآنية فاصال 

  .4القرآنية ها واستظهارها  بعد استظهار اآلياتبينهما بفراغ بّني وما على املتعلم إال حفظ
حيث ميلي  ؛يتعلم املتعلم اإلمالء بعد أن صار قادرا على الكتابة واحلفظأيضا يف هذه املرحلة 

عليه الشيخ اآليات القرآنية ليكتبها على لوحه مضبوطة باحلركات قبل أن يقوم الشيخ مبراقبتها 
  .5وتصحيح ما أصاا من أخطاء إمالئية كانت أو حنوية

هذه املرحلة يكتب املتعلم لوحه ناقال اآليات القرآنية من املصحف ليعرضها يف فرتة متقدمة من 
  .على شيخه ملراقبتها وتصحيحها قبل البدء يف حفظها الستظهارها

  : أما طريقة التعامل مع اللوح فيكون كاآليت

                                                           

  .230ص ،املرجع السابق: حليمة سليماين.  1
، نوفمرب )التلفزيون اجلزائري(قناة القرآن الكرمي: اجلزائر التعليم القرآين مبنطقة توات توات حاضرة القرآن ورباط العلم،.  2

  .م2009
  .2املخطوط السابق، ص : حممد بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز.  3
  .230املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  4
  .احلصة السابقة: توات حاضرة القرآن ورباط العلم.  5
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يف الفرتة الصباحية يكتب املدرس للمتعلمني املبتدئني على اللوح ويراقب ويصحح ما كتبه 
تعلمون احملرتفون، بعد ذلك يرتك للجميع وقتا كافيا للحفظ أو املراجعة قبل استظهار ما كتب كل امل

  .متعلم على حدة
يف املساء يستظهر املتعلمون ما كتب على ألواحهم يف الصبيحة املاضية ليتجهوا إىل حموها باملاء 

يف اليوم املوايل مواصلة ملا  وتركها  لتجف استعدادا لكتابة آيات أخرى  ودهنها بالصلصال األبيض
  .سبق وهكذا دواليك

يف الكتاب للمذاكرة " سبح"كل ليلة بعد صالة املغرب جيتمع املتعلمون ممن جاوزوا حزب 
اجلماعية للقرآن الكرمي، حيث ينقسم املتعلمون على جمموعتني، جمموعة الكبار ترتل ستة أحزاب من 

موعة الصغار ترتل ة منت ابن عاشر والربدة وغريها وجممع مذاكر " قد مسع"إىل حزب " سبح"حزب 
  ".َعم سبح و " حزيب 

يوم األربعاء خصص للتكرار وهو أن يستظهر كل متعلم على الشيخ ما مّر عليه من آيات 
  .1السور اليت بلغها كما يكرر األبيات اليت مّرت عليه من املنت الذي يكتبه على لوحه

ية فقد كانت حمددة بستة أيام من يوم السبت إىل يوم اخلميس، أما عن مدة الدراسة األسبوع
يـُْؤَذن يف يوم اجلمعة، وذلك سنة : "2وعلى هذا سار اخللف وتبعهم السلف، ويف ذلك يقول سحنون

  .3"املعلمني مذ كانوا ْمل يـَُعْب ذلك عليهم
وىل، مث من بعد يلتحق املتعلمون بالكتاب بعد صالة الفجر وإىل غاية منتصف النهار كمرحلة أ

صالة الظهر إىل بعد صالة العصر كمرحلة ثانية، يستعمل يف هاتني املرحلتني اللوح مث من بعد صالة 
  .املغرب إىل صالة العشاء كمرحلة أخرية وهي خمصصة لقراءة احلزب أواملذاكرة اجلماعية

الذهاب إىل الكتاب ما جرت العادة أنه يف هذه املرحلة األخرية إذا أراد املتعلمون التحرر من 
للشيخ حيث أنه على أحد املتعلمني إحضار  " التحريرة " عليهم سوى تقدمي ما اصطلح عليه حمليا بـ 

  .1من احللقة الليلية لذلك اليوم كيل قمح أو شعري أو متر أو قطع نقود للشيخ ليحرر نفسه وزمالءه

                                                           

  .231املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
د السالم بن حبيب بن حسان بن هالل بن ربيعة بن عبد اهللا التّنوخي، سحنون هو اإلمام العالمة فقيه املغرب، أبو سعيد عب.  2

مشس الدين حممد بن أحممد بن عثمان : للمزيد ينظر. احلمصي األصل، املغريب القريواين املالكي قاضي القريوان وصاحب املدونة
  .64-62، ص ـ ص 1996صاحل السمر، مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق)11ط(، )12ج(، سري أعالم النبالء: الذهيب

أمحد خالد، الشركة : ، حتقيق)1ط(، الرسالة املفّضلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني: أبو احلسن علي القابسي.  3
  .135، ص 1986: التونسية للتوزيع، تونس
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آن أن حيضر للطالب ما كما جرت العادة عند إكمال أحد املتعلمني حفظ حزب من القر 
مع العلم أن هاته اهلدية غري ملزمة بل حسب استطاعة  ،"أَفستوحْ "اصطلح على تسميته حمليا  بـ 

كما أنه من   .؛ إذ بالضرورة تقدميها للشيخ املتعلم لكنها تصري ملزمة عندما يبلغ املتعلم سورة ياسني
احتفاال ببلوغه هذه ) حلََْفاظَة( 2ناسبةختم القرآن الكرمي صعودا ونزوال تقام له طقوس خاصة بامل

  .3املرحلة العظيمة من دراسة القرآن الكرمي وحفظه وحفظ املتون املتداولة
ني أن يعفى املتعلمون من وقد جرت العادة عند ختم القرآن الكرمي من طرف أحد املتعلم

  .4ملدة أسبوع كامل ابتداء من يوم إقامة احلفل الدراسة
كان يشهد هلم بالتفوق والنبوغ والذين   أنه كان هناك بعض املتعلمني احلاذقني ميكن اإلشارة إىل

جهون إىل القصور ااورة اليت و مبا حيصلون عليه من علم يف كتاتيب قصورهم بل كانوا يت ايكتفو لم ف
 "... :ا شيوخا وعلماء معروفني فيدرسون عليهم احلواشي والتصنيفات ويف هذا يقول صاحب الغنية

وسيدنا أبو زيد سيدي عبد الرمحن ...  طرحنا اللوح مث حبب اهللا إلينا طلب العلم فتوجهت للعالمةمث
مث "  ...5بتجويد القرآن الكرمي على رواية ورش وقالون القراءة عليهفابتدأت من  ...بن عمر التوايت

... فتمت القراءة. .فحضر لقراءتنا عنده... وطرأ علينا عمنا السيد الصديق بن العامل"...  :يضيف
ومع ذلك أتردد على شيخنا ... واأللفية رإىل اجلز  وابتدأت عليه الشيخ خليل قراءة ومساعا والقلصادي

وهو شيخنا ومفيدنا السيد حممد فتحا بن السيد عبد اهللا ساكن أوالد أنقال من قرى تيمي ... األكرب
عشرة أيام وكل ذلك ما بلغت حلمي مث  وصرنا خنتم املختصر يف شهر مث يف... قرأت عليه األجرومية

بعد أعوام عنده كلفت وصمت رمضان معه وختمنا بعد ذلك خليال يف يومني ونصف واألكثر يف 
كذلك والربدة   ا ومقيدات اإلمام السنوسي الصخرييام وختمنا التهذيب والتفسري دائمعشرة أ
السيد حممد بن العامل فقرأت عليه األلفية ه الشيخ ملا توىف ارحتلت ملقر الرجل الفقيمث  ...واهلمزية

  .وغريهم من الشيوخ والعلماء الذين تردد عليهم لطلب العلم" 6...بتمامها واخلزرجية كذلك

                                                                                                                                                                                     

  .231املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  . أشرنا إليها سابقا.  2
  .احلصة السابقة: القرآن ورباط العلمتوات حاضرة .  3
  .232املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  4
  .3املخطوط السابق، ص : حممد بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز.  5
  .5ـ  4ص ص  :نفسه.  6



 تيمي قصور في العلمية المظاهر: الخامس الفصل )          م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

(- 211 -) 
 

ختصيص كامل وقته  وقد جرى العرف على أن يقدم للشيخ هدايا مومسية نظري أتعابه ونظري
  .لتعليم أبنائهم

  :من بني هذه اهلدايا
ما يقدم للشيخ من شيء من املؤونة الغذائية كالقمح أو الشعري أو التمر عند التحاق  :َلْفُتوحْ 

 .الصيب بالكتاب للمرة األوىل
ما يقدم للشيخ كلما أكمل املتعلم حزبا من القرآن الكرمي، مع العلم أنه ال يكون : َأَفْسُتوحْ 

ا األساس يصبح تقدمي أفستوح للشيخ إلزاميا إال إذا أكمل املتعلم الربع من القرآن الكرمي، وعلى هذ
 .إلزاميا أربع مرّات طيلة الفرتة التعليمية للمتعلم

أن يقدم أولياء  فجرت العادة يف هذا الشهر ل الزرعيق) الّنايـَرْ (يف شهر جانفي  :َزرُْع الّنايـَرْ 
 .كيال من القمح وكيال من الشعري  املتعلمني للشيخ

َرايـَرْ  َها هو 1الكافور: َكاُفوُر فـُبـْ يسمى حمليا الَقْلَواُن، فيقال . 2وعاء الطّلعة الذي يـَْنَشق َعنـْ
إذ يف هذا الشهر يكون الزرع قليال أيضا، وقد جرت العادة أنه عندما ينشق الكافور " قـَْلَوان فرباير"

عما بداخله يعمد املتعلمني إىل قص كافور النخلة الذّكر؛ وأخذه إىل الشيخ الذي يقصه بدوره إىل 
بيوت القصر وهم ا مستطيلة يكتب عليها املعوذتني مث يعيدها للمتعلمني الذين يطوفون قطع 

  ".ةكَ َر بَـ َهاُكوا الَقْلَوان واعطُونَا الْ " :يرددون
وما على ربات البيوت سوى أخذ قطعة من الكافور لالحتفاظ ا كنوع من أنواع الرقية 

بدال عنها واملتمثل يف شيء من املؤونة الغذائية  واحملصنات من اجلن والشياطني وتعطي للمتعلمني 
  .3كالقمح والشعري والتمر والبيض ورمبا قطعة نقدية ليأخذ املتعلمون ما متكنوا من مجعه لشيخهم

وهو حصة مومسية من الزرع والتمر تقدم للطالب يف موسم احلصاد  :)الشيخ(ْعَشا الطالب
  .واجلين

 .ر كل متمدرس للطالب عود حطبكل أربعاء حيض): الشيخ( حطب الطّالب
كل يوم جيمع التالميذ احلطب من املنازل لإلنارة يف الليل والتدفئة ): َلْمَحْضَرة(حطب الُكتابْ 

  . يف الشتاء

                                                           

  .هو الوعاء الذي يغطي ما يف جوفه من حبوب الطلع واليت ستصبح مترا.  1
  .149، ص )5ج(السابق، املصدر : ابن منظور.  2
  .233املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
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يقوم ا تالميذ الكتاب يوم السابع والعشرين رمضان ويوم التاسع من شهر ذي  :الُعْرفَات
  .املؤونة للطالبمن كل عام، جلمع ) يوم َلْمَحرمْ (احلجة 

بتعليم أبنائهم  سكانالإن دلت على شيء إمنا تدل على اهتمام احلميدة هذه املمارسات إن 
قيام الشيخ بوظيفته التعليمية وحرصهم على  وتنشئتهم تنشئة دينية تقيهم شر االحنراف والضياع، 

، كما م له أجرا ثابتاعلى أمل وجه ال يشغله عنها حبثه عن قوته وقوت عياله يف ظل غياب سلطة تقد
 .تدل على روح التضامن والتكافل بني أبناء اتمع التوايت وكذا التكفل بذوي العلم

يف قصور توات كلها وليس فقط يف إضافة إىل هذه اهلدايا عمل عددا من أهل الرب واإلحسان 
وعلى شيخ  ابِ ت على الكُ  ومياه الفقاراتعلى حبس عدد من الدور والبساتني منطقة دون أخرى 

كنوع من أنواع التضامن والتكافل مع الشيخ الذي نذر وقته وجهده لتنوير أبنائهم   ابِ ت وتالمذة الكُ 
  .كل طرف حسب نوع احلبس  تعاليم الدين اإلسالمي يستفيد من ريعهاتلقينهم و 

دورا فعاال يف عرف تاريخ اجلزائر الديين والثقايف والسياسي زوايا عظيمة كان هلا : الزوايا: االثث
  .1نشر الوعي الديين والثقايف وحترير البالد من السيطرة االستعمارية

  :مفهوم الزوايا
  :التعريف اللغوي لمصطلح الزوايا

رُكنه واجلمع : وزاوية البيت. َحنّاُه فـَتَـَنحى: كلمة زاوية مشتقة من الفعل َزوى الشيء فانـَْزَوى
أن اهللا تعاىل َزوى يل األرض : "مجعته وقبضته؛ ويف احلديث: الشيءَ  قبضه، وَزوْيتُ : َوَزَواهُ . 2الّزَوايا

  .   3مجَُِعت: األرض، ُزِوَيْت يل ..."َفأُريُت مَشارَِقها
  :التعريف االصطالحي

املواضع املعدة إلرفاق : "على أا) م 1319هـ  781ت (عرّفها ابن مرزوق التلمساين 
 .4..."القاصدينالواردين وإطعام احملتاج من 

                                                           

البعد الثوري للزوايا العلمية باجلزائر خالل املرحلة االستعمارية أعمال الندوة السنوية السابعة ختليد االحياء : خري الدين شرتة.  1
  .86م، ص  2012ماي  14، )بلدية أدرار(أوالد أوشن  مآثر الشيخ سيدي سليمان بن علي،

  .363،365، ص، ص )14ج(املصدر السابق، : ابن منظور.  2
  .90، ص )14ج: (نفسه.  3
ماريا خيسوس بيغريا، : ، دراسة وحتقيقاملسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن: حممد ابن مرزوق التلمساين.  4

  .413، ص 1981ائر، حممود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلز : تقدمي
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تطلق كلمة الزوايا " :قائال) موريتانيا( يف بالد شنقيطعن الزوايا اخلليل النحوي  قد أخربناو 
املهتمة بالعلم ونشره يف بالد شنقيط فهم محلة العلم والدين يف هذه  اصطالحا على جمموع القبائل

وقد مسوا بالزوايا ... البالد قاطبة قدميا وحديثا ال ينازعهم يف ذلك طائفة من طوائفها وال تقارم
وال تتميز هذه القبائل ... وهي أيضا موضع العبادة أي أهل الزوايا... ملالزمتهم للزوايا مجع زاوية

ساب عرقي أو ساليل خاص بل أن املرجع يف حتديد مفهوم الزوايا هو القيم االجتماعية بانت
فكل قبيلة أو جمموعة بشرية تعىن بالعلم تعلما وتعليما وتتسم بالتدين هي فئة من ... والوظيفية

ائف ومن شأا عادة أن تتميز بالكرم وحسن الضيافة وأن يتأتى هلا يف أحيائها أداء الوظ... الزوايا
حفر اآلبار وصيانتها، ورعاية املواشي والطبابة والصناعة : الضرورية يف احلياة البدوية االقتصادية

  ".1التقليدية اخلفيفة
اجتماعية، وهي عبارة عن جمموعة من مؤسسة إسالمية دينية وروحية و " :رفت أيضا على أاوع

لصاحلني ومكان إليواء الطلبة البيوت حتتوي على مكان خمصص للصالة وضريح ألحد األولياء ا
  .2"وعابري السبيل

مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية، جيتمع فيها املريدون لتلقي األوراد : "كما عرفت أيضا أا
والذكر وتتخذ فيها مأوى لطلبة العلم والزوار الذين يقصدوا لالستفتاء يف أمور الدين والصلح بني 

ذلك املكان الذي حيمل طابعا دينيا، يضم مدرسة لتحفيظ ": وعرفت على أا .3..."املتخاصمني
  .4..."القرآن، ومسجدا، ودارا للضيافة وما يلحقه من أمالك وأوقاف تابعة له

وايا التواتية فريجع تاريخ نشأا حسب الشيخ حممد باي بلعامل إىل تاريخ نشأة املنطقة أما الز 
قبل أولياء صاحلني كزاوية الشيخ  قرى أنشئت من فالزاوية أطلقت على، التواتية مبناطقها الثالث

موالي عبد اهللا الرقاين يف رقان وزاوية كنتة اليت أسسها الشيخ حممد الكنيت وزاوية الشيخ سيدي 
ولعل  .5مع أن الزوايا موجودة يف غري هاته القرى اليت أطلق عليها اسم زاوية. البكري بتيمي وغريها

ت على هذا األساس هي زاوية موالي سليمان بن علي بقصر أوالد أقدم زاوية شيدت يف إقليم توا

                                                           

  .35ـ  34املرجع السابق، ص ص: اخلليل النحوي.  1
  .2، جامعة أدرار، ص )1ج)( فرقة حبث( دور الزوايا الثقايف والعلمي يف منطقة توات: ميلود سرير وآخرون.  2
  .90املرجع السابق، ص : خري الدين شرتة.  3
  .27املرجع السابق، ص : حممد نسيب.  4
  .320ـ  319، املرجع السابق، ص ص 1، جالرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  5
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وقد حبست هلا أحباسا . ، اليت يرجع تاريخ تأسيسها للقرن السادس اهلجري)والية أدرار(  أوشن
  .1متعددة لتسيري شؤوا

السبيل   واتية حبس بعض األمالك على الفقراء واملساكني وعابريتويلحق تأسيس الزوايا ال
ا ميكن أن نستخلصه من عقود األحباس اليت حبسها وبعض الدور وهذا مم كالبساتني ومياه الفقارات

تينيالن اليت سيدي سليمان بن علي السالفة الذكر، وزاوية من ذلك زاوية  ،مؤسسو الزوايا عليها
أسسها الشيخ سيدي أمحد بن يوسف بعدما نتقل إليها من قصر أوالد أنقال 

رزق اهللا الواسع "يف بناء زاويته اليت مساها شرع سجد املبناء  إمتامه فعقب ،م1648/ه1058سنة
ونفس   .2وعمر البساتني وجعل ذلك حبسا لوجه اهللا العلي العظيم ، مث حنت الفقارات"لعباده النافع

ترك احلذو حذاه حفيده الشيخ سيدي عمر بن عبد الرمحن بن عبد القادر التنيالين املهداوي الذي 
ا البساتني وحبس ذلك على  وعمر املياها زاوية جده املذكورة تينيالن ليؤسس زاويته املهدية ففجر هل

  .رحم اهللا شيوخنا األجالء 3ابن السبيل الوارد عليها
الزاوية هي مؤسسة دينية اجتماعية ثقافية ذات مهام ووظائف " وما ميكن أن خنلص إليه أن

  ".ومتعددة 4خمتلفة
  :ثالثة أنواعتعددت مهام الزوايا التواتية واختلفت حسب وظيفتها فكانت : أنواع الزوايا

ويقول الشيخ حممد باي بلعامل عن أو دار الضمانة، تسمى حمليا دار الزاوية  :زوايا الضيافة
؛ فهي زوايا خريية تقوم بإطعام الطعام  تأسست هذه الزوايا منذ قرون يف الوطن: "هذه الزوايا

؛ من طرف شيوخ الزوايا ذوي النيات  للضيوف والزائرين على اختالف أغراضهم وتباين أجناسهم
  ". الطيبة الذين يقصدون بأعماهلم وجه اهللا ال يريدون جزاء وال شكورا من الناس

وتعمل على ... كانت هذه الزوايا والزالت تقوم باإلصالح بني املتنازعني فتقرب بني املتباعدين
؛ فمن حيتاج إىل اإليواء جيده يف الزوايا ومن  فقراء والضعفاء واملساكني كال حسب رغبتهمساعدة ال

  .5..."حيتاج إىل املواساة جيدها يف الزوايا
                                                           

الدور العلمي لزاوية الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي، أعمال الندوة السنوية الثامنة ختليدا إلحياء : ادريس بن خويا.  1
  .53، ص 2013ماي  14، مآثر الشيخ

  .80ص م،2002، دار هومة، زهرات من أخبار علماء تواتقطف ال: حممد عبد العزيز سيدي عمر.  2
  .89املرجع السابق، ص: حممد عبد العزيز سيدي عمر.  3
  .119صم، 2007، 1ط، دار الغرب، دراسات يف الرتاث: حممد دباغ.  4
  .321-320، املرجع السابق،  ص ـ ص )1ج: (حممد باي بلعامل.  5
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طبيعة املنطقة الصحراوية وانتشار القصور مع بعد املسافات فيما بينها؛ وازدهار التجارة اليت 
هذا النوع من الزوايا اليت أقيمت على هوامش القصور أدت إىل تزايد أمهية الطرق املارة بتوات فرض 

 1مبحاذاة الطرق التجارية، وقد عرف هذا النوع من الزوايا نشاطا كبريا خالل القرن الثاين عشر
  .مصاحبا للحركة العلمية اليت ازدهرت باملنطقة

املسافر و : "... يتحدث صاحب خمطوط نسيم النفحات فيقول) دار الزاوية(عن زوايا الضيافة  
يقصد ... ال حيتاج إىل محل الزاد معه، ألن يف كل قصر من قصورها عادات، فإذا كان يف القصر زاوية

وإن مل تكن فإن أهل القصر هلم عادة ... دار الزاوية، فيجد كل ما حيتاج إليه، حىت علف الدواب،
مع العلم أن دور  .2."..ونوبة لكل واحد منهم، وال خيتلف هذا النظام ولو أقام الضيف مدة طويلة

؛ بل كانت معظم زوايا التعليم إن مل تكن تقوم  اإلطعام مل يكن حكرا على هذا النوع من الزوايا
  .ومهمتها إكرام الضيف وإطعامه وإيواء عابري السبيل ومن ليس هلم مأوى. 3بنفس الدور

مسّاها الشيخ حممد باي بلعامل بالزوايا القرءانية الستمرارها يف دراسة وحتفيظ القرآن  :زوايا العلم
، وتعرف أيضا باملدارس الفقهية، تكون الطلبة يف التوحيد والعقيدة والفقه والنحو والتفسري، 4الكرمي

  .5يلتحق ا الطلبة بعد اجتيازهم مرحلة التعليم االبتدائي يف الكتاتيب
  :صناف لزوايا العلم هيظهر ثالثة أ

الزوايا القرآنية والعلمية اليت تدرس فيها القراءات وعلومها والفقه وأصول الفقه والعقيدة   -
 .وعلوم احلديث واللغويات تقوميا للسان والقلم

 .الزوايا الصوفية احملضة  -
 .6الزوايا املزدوجة العلمية والصوفية  -

                                                           

، املرجع م 18 -هـ  12العلمية يف إقليم توات وانعكاساا جنوب الصحراء خالل القرن احلياة : مبارك بن الصايف جعفري. 1 
  .164 -163السابق، ص ـ ص 

  .34 – 33املخطوط السابق، ص ـ ص :  موالي أمحد الطاهري اإلدريسي.  2
، املرجع م18هـ ـ 12القرن احلياة العلمية يف إقليم توات وانعكاساا جنوب الصحراء خالل : مبارك بن الصايف جعفري. 3 

  .65السابق، ص 
  .325ص ، )1ج(، املرجع السابق، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  4
  .148ص ، )2ج(املرجع السابق، : سرير وآخرون ميلود.  5
  .96املرجع السابق، ص : خري الدين شرتة.  6
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تقوم بالدورين معا؛ فهي من جهة تتوىل التعليم ومن جهة أخرى توفر  :زوايا العلم والضيافة
  .1املسكن واملطعم للزوار وعابري السبيل واملعوزين كالزاوية البكرية

وزوايا  الضيافةوجد يف قصور تيمي زوايا خمتلفة املهام ما بني زوايا  :تيمي رو الزوايا في قص
  .علمالو  ضيافةالعلم وزوايا ال

   .الشيخ َحجو بأدغاغقصور تيمي زاوية من أمثلة زوايا الضيافة يف  :زوايا الضيافة :أوال
ويقول يف ذلك  ،بعدما بىن قصر أدغاغ الشيخ حجوبناها  :اوية الشيخ حجو بأدغاغز 
قدم مرابط من األزواد من أدغاغ يسمى الشيخ حجو وبىن قصرا ومساه أدغاغ تيمنا باسم : "مارتان

كان الشيخ حجو ذائع  .2"موطنه األصلي، وبالقرب من قصره بىن زاويته ومساها زاوية الشيخ حجو
على مشارف القصر، فكانت بسبب اخلدمات اليت كانت تقدمها زاويته خاّصة وأا بُنَيت  3الصيت

تستقبل عابري السبيل والتجار واملسافرين املارين والّزّوار وغريهم، وقد كانت ا عّدة مرافق سامهت 
للدواب وخمزنا يستقبل مؤونة األحباس  للضيف فقد كان ا غرفا للنوم وإصطبالت يف توفري الراحة

  .4)الّتنب: تمر ولَبـُْروِميحشف ال(املوقوفة عليها من زرع ومتر وعلف للحيوانات 
لقد استمرت زاوية أدغاغ اإلطعامية تقدم خدماا للزوار منذ تأسيسها، كما زادت أحباسها 

؛ حىت أن الروايات واملخطوطات اليت  اليت متوهلا واليت سامهت بقسط وافر يف استمرارها وبقائها قرونا
صر أدغاغ يف التصدق على ضيوف وقعت بني يدي تثبت تنافس أهل الرب واإلحسان من سكان ق

كما فعل موالي احممد بن موالي احلسان اإلدريسي األدغاغي؛ وكذلك   ،الزاوية عن طريق األحباس
؛ إذ تصّدق االثنان بأكثر من نصف أمالكهما من  احلاج احممد بن احلاج حلسن العايدي األدغاغي

بن موالي احلسان اإلدريسي األدغاغي بساتني ودور ومياه على هاته الزاوية، حىت أن موالي احممد 
قد خصص يوم األربعاء له، حيث أنه يف هذا اليوم بالذات تكون مؤونة ضيوف الزواية على عاتقه، 

  .خترج من خمازنه ال من خمازن الزاوية
؛  اإلحسانادة محيدة يسعى إليها أهل الرب و النازل على قصر أدغاغ ع  لقد كان إكرام الضيف

عند  5كان يسكن على مشارف القصر وقد بىن دّكانة  أحد احملسنني ية تقول أنحىت أن هناك روا
                                                           

  .100 -99ص ـ ص : املرجع السابق: خري الدين شرتة.  1
2 .A.G.P.Martin: les oasis sahariennes, op.cit, p86. 
3.Ibid :p88 . 

  .238املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  4
  .سم تستعمل لغرض االسرتاحة والسمر 50الدّكانة هي مصطبة مرتفعة عن سطح األرض حبوايل .  5
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مدخل قصبته جيلس عليها كل يوم وكلما مّر ضيف استقبله وأكرمه فالحظ القايد غياب الضيوف 
يف قصبته، فامه مبنع  فالنعن القصر ملدة فاستفسر عن األمر فعلم أن ضيوف القصر يستقبلهم 

  .الضيوف عن القصر وعاقبه
ومما يروى حول زاوية أدغاغ اإلطعامية أن ريع أحباسها فاض عن حاجة الزوار؛ مما أدى 
باجلماعة األدغاغية إىل استغالل الفائض يف إطعام الفقراء واحملتاجني من سكان القصر وخاصة يف 

  .1مواسم املخمصة ومواسم اجتياح اجلراد
ابتغاء مرضاة اهللا  –ملن يقصدها  –استمرت زاوية أدغاغ اإلطعامية يف تقدمي خدماا لقد 

م حارب الزوايا سواء  1901سبحانه وتعاىل؛ ومع وصول االستعمار الفرنسي إىل املنطقة سنة 
اإلطعامية منها أو العلمية تطبيقا لسياسته التجهيلية؛ وكذا احرتازا ضد قيام أي جتمعات وتكتالت 

سية تقف حائال دون تنفيذ أغراضه االستعمارية، فمنع زاوية أدغاغ اإلطعامية من تقدمي خدماا سيا
وأمر بإغالقها، لكن العادات واألعراف ال يقف يف وجهها واقف، وكما قالت العرب الطّبع يغلب 

ة مفتوحة الّتطبع، اهتدت مجاعة البالد إىل حيلة حتافظ فيها على عاداا وتقاليدها وتبقي الزاوي
حيث " دار الزاوية"بدل " ضيف اجلامع"األبواب تؤدي خدماا على أكمل وجه، فظهرت فكرة 

قامت مجاعة البالد املتكونة من األعيان بتوزيع أيام األسبوع على سبعة من أعيان القصر كل واحد 
الزاوية  خصص له يوم إلطعام الضيوف القادمني إىل القصر، وكل من كانت نوبته يقصد خمزن دار

  .فينفق له املسؤول عنه نفقة ضيوف ذلك اليوم من متر وزرع وعلف للدواب) مقره دار بوعالّلة(
استمرت الزوايا اإلطعامية اخلاصة والعامة تقدم خدماا وتغطي تكاليفها من ريع األحباس 

بضيوفها، ومل يعد هناك املوقوفة عليها إىل غاية بداية الثمانيات أين أصبح مبقدور أي عائلة التكفل 
ـارة قّلت واحملاصيل الزراعية ضعف إنتاجها وما من ڤما يعرف بضيف اجلامع خاصة وأن مياه الفـ

مردود وفري تقدمه البساتني يف ظل عزوف الكثريين عن خدمة األرض، فعمدت مجاعة البالد إىل 
  .2جر خلدمة املسجد ومصاحلهتأجري الدور والبساتني املوقوفة على زاوية اإلطعام وتوجيه ريع األ

وجد يف قصور تيمي زوايا علم عملت على تنوير طالب العلم مبختلف  :زوايا العلم:ثانيا
 .العلوم منها زاوية أدغاغ؛ زاوية ملوكة؛ زاوية تينيالن

                                                           

  .237املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  1
  .238ص: نفسه.  2
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 1زاوية سيدي امحمد الطالبُوِجد بقصر أدغاغ زاوية علمية واحدة هي  :اوية أدغاغز .أ  
  . م 18/ه 12اليت تأسست أواسط القرن 

الشهود؛ ڤ ـاڤكانت زاوية لتدريس القرآن الكرمي وخمتلف العلوم الدينية واللغوية كان مقرها بز
الشهود من طرف اإلمام الشيخ ڤ ـاڤولعل النواة األوىل لظهور زاوية أدغاغ العلمية كانت بتأسيس ز

علي الذي نزل بقصر أدغاغ قادما من قصر أبيه موالي أمحد بن موالي علي بن موالي سليمان بن 
يف مسجد زاوية أدغاغ زاوية الشيخ حّجو ) شاهد باللهجة احمللية(بصفته إماما "أوالد علي"

  .3أما سيدي احممد الطالب احلفيد فهو جمدد الزاوية بعد قرون من تأسيسها. 2اإلطعامية
األدغاغية وتطورها منذ تأسيسها، وكل ما مل تتوفر لدينا معلومات وافية عن الزاوية العلمية 

متكنت من العثور عليه هو معلومات عن مقر الزاوية الذي مازال قائما لدى أحفاد سيدي احممد 
الطالب املؤسس يستغلونه ألغراض السكن، ضف إىل ذلك أحباس الزاوية اليت كان ريعها يوجه 

  .خلدمة طالب العلم الوافدين على الزاوية
الشهود  ڤ ـاڤزاوية سيدي احممد الطالب بقصر أدغاغ يف دارين متواجدتني بز متثلت أحباس 

من غري سكان القصر، وكذلك عددا من البساتني اليت كانت 4كانتا خمصصتني الستقبال الطلبة
  .حماصيلها من زرع ومتر موجهة إلطعام الطلبة واملتعلمني الصبيان

أدغاغ عددا من الفقهاء والعلماء وكلهم  تداول على مشيخة زاوية سيدي احممد الطالب بقصر
من أحفاد موالي أمحد بن موالي علي بن موالي سليمان بن علي الذين نشأوا يف الزاوية وخترجوا 
منها أمثال سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن وابنه سيدي حممد الصايف وابن األخري سيدي 

  .5أمحد احلبيب

                                                           

ت اسم زاوية سيدي حممد الطالب وقد حت   Bernard Saffroyلـ chronique du Touat :كتاب  وردت يف.  1
لكن ما عثرت عليه من خالل البحث أن املؤسس هو سيدي احممد الطالب وكان . م مبقر قصبته 1306/ه 788تأسست سنة 

  .ذلك أواسط القرن الثامن عشر ميالدي
  . op.cit, p87is sahariennes: les oasA.G.P.Martin ,:للمزيد ينظر. 2 

  .239املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
  .كل عام) املوساوية الكرزازية(ال زال املنزالن قائمني وقد حوال إىل دار للَفْقرة تستقبل رواد الطريقة الشاذلية . 4
  .239املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  5
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م الذين يتولون اإلمامة والتعليم وهم الذين يوجهون إىل لقد كان املتخرجون من الزاوية ه
  .1اجلهات العديدة من داخل الوطن وخارجه لنشر العلم وحتفيظ القرآن الكرمي

من بني العلماء والفقهاء الذين خترجوا من زاوية أدغاغ أو أخذوا علومهم األوىل على يد شيوخ 
سيدي : ربى داخل إقليم توات وخارجه لالستزادة نذكرالزاوية قبل أن يتنقلوا إىل احلواضر العلمية الك

ـايل، ويل ڤعبد اهللا بن الشيخ سيدي عبد الرمحن بن بـَُعمر، الويل الصاحل سيدي احممد بن عبد اهللا الونـ
  .سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحناهللا سيدي موالي علي الشريف و 

تعليمية اليت كانت تستخدم يف الزاوية فكغريها من زوايا توات أما عن الوسائل واملناهج ال
استخدمت اللوح والقلم املصنوع من مادة القصب والدواة والصلصال وهي نفس الوسائل املستخدمة 

فباإلضافة إىل القرآن الكرمي الذي . يف الُكتاب، إال أن املناهج التدريسية ختتلف عنه زيادة ال نقصانا
اللوح ويستظهر يوميا من خالل حلقة احلزب اليومي على الطالب أن حيفظ متون  يدرس باستخدام

كمنت ابن عاشر ومنت اهلمزية واألجرومية وألفية   2العقيدة اإلسالمية والفقه والنحو والصرف والفرائض
حيفظها مث يدرس تفسريها ومعانيها على . 3بن مالك وقصائد الربدة وخمتصر خليل والفلك وغريها

فيفسرها له بيتا بيتا وكلمة كلمة حىت يوقفه على معانيها ويطلعه عل أسرارها، وبعد إتقان  الشيخ
العلوم السالفة الذكر ينتقل الطالب لعلوم احلديث مث التفسري إىل أن يتخرج من املدرسة وقد متكن من 

  .4العلوم الشرعية والعلوم اللسانية
من أبرز األسر ) ملوكة وكوسامقصري ( تيميتعد األسرة البلبالية بقصور : وية ملوكةاز . ب

العلمية التواتية، فقد سامهت حبظ وافر يف إثراء ودعم احلركة العلمية والقضائية يف توات بداية من 
  .القرن الثاين عشر اهلجري الثامن عشر للميالد

ه ـ 870( قدم أجداد األسرة البلبالية إىل توات من منطقة تبلبالة يف الفرتة املمتدة ما بني
واليت كانت احملطة األوىل هلم بعد مقدمهم من قصر ودغري ناحية ) م1499م ـ 1470/ ه899
حيث كانت أول حمطة هلم بتوات هي قصور تسابيت مث بودة املنصور ). املغرب األقصى( فقيق

ا اعتهويستوطنوا ا بأمر من أعيان من مجوبعدها قصر أدغاغ قبل أن ينتقلوا إىل أرض بناحية تيمي 
من طرف اإلخوة اخلمسة وهم الشيخ سيدي احلاج ليقوموا فيما بعد بشراء هذه األرض وتعمريها 
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  .325ص : نفسه.  2
  .240املرجع السابق، ص: حليمة سليماين .3

  .325، املرجع السابق، ص )1ج(، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  4
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الشيخ سيد  ،والشيخ سيد احلاج علي ،الشيخ سيد احلاج عبد اهللا ،احلاج احممد الشيخ سيد ،بلقاسم
ملكوها بعشرين ألم ف هلذه األرض" ملوكة"اسم  أما اختيار. احلاج عبد الرمحن وخادمهم عبد املومن

  .1دفعوها للقاضي سيدي حممد البكري بتمنطيط مثقاال
عن نسب البلباليني فقد ورد يف جوهرة املعاين أم ينتسبون إىل أمحد الفقيه املقبور ببلبالة بن 

  .2بتافاللتاألنصاري أيب زيد املقبور 
الرمحن البلبايل وقد صرح بذلك الشيخ سيدي عبد العزيز بن الشيخ سيدي احلاج حممد بن عبد 

  :بقصيدة يقول يف أحد أبياا
  حممد بن أيب زيد على شرفا    أيب وشيخي وسيدي ومعتمدي 
  ملوكة بلدته وآباؤه حنفا    بلبايل نسبته توات منشؤه 
  أنصاري األصل قد أتانا عن نبإ 

        
  3من اآلباء وغريهم فص طرفا  

    
" درة األقالم"وقد مساها صاحب . 4ها بالكتببتيمي من أنشط الزوايا وأغناكانت زاوية ملوكة 

  .5بقرطبة العلم" األقالم
 العلماء والقضاة الذين أثروا الساحة التواتية يف الفرتة املذكورةالكثري من  يف زاوية ملوكةبرز 

 )م1828/ه1244ت( سيد احلاجاملعروف ب حممد بن عبد الرمحن البلبايلسيدي الشيخ  منهم
بن سيدي عبد العزيز أيب فارس ي توىل قضاء اجلماعة بعد وفاة القاضي عبد احلق، وابنه الشيخ الذ

مجعا ي الذ" الغنية البلبالية" خمطوط صاحبا )م1845/ه1261ت( حممد بن عبد الرمحن البلبايل
، موعة من القضايا اليت كانت ضمن سجالت شورى القاضي عبد احلقفيها أحكام وفتاوى جم

 الشيخ سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب بن احممد بن عبد اهللا البلبايلوالقاضي 
، والقاضي الشيخ سيدي احممد بن أمحد احلبيب بن احممد بن عبد اهللا )م1911/ه1329ت(

  .)م1901/ه1319ت( البلبايل

                                                           

أمحد تيمي، تقييد خطي خبزانة الشيخ سيدي عبد اهللا البلبايل بكوسام، شاري الطيب، بلدية اوالد : تأسيس الزاوية امللوكية.  1
  .والية ادرار

  .25، املخطوط السابق، صجوهرة املعاين: سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  2
  .27ص :نفسه.  3
  .108املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  4
  .58، املخطوط السابق، صدرة األقالم: سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  5
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يف تصدر احلركة  بارز م دور18/ه12تنيالنية خالل القرن للزاوية ال كان:الزاوية التنيالنية.ت
يف إثراء الساحة العلمية  عديد الفقهاء الذين كان هلم دور بارز الثقافية والعلمية يف توات، فتخرج منها

  .يف توات والبلدان ااورة
أسسها الشيخ سيدي أمحد بن يوسف، الذي كان من أحد أئمة العلماء، وكان صاحلا ورعا 

م، أخذ عن العالمة احلافظ سيدي عبد 1594/ه1002ولد ونشأ بقصر أوالد أونقال عام . زاهدا
الكرمي بن احممد التمنطيطي، وقد كان من زوار املشايخ السيما الشيخ ابن عبد الكرمي املغيلي 
وسيدي عمر بن صاحل األوقرويت، كان ماهرا يف علم احلديث حيث كان يقرأه يف بالد املنصور للحاج 

حج مخس مرات البعض منهن مع الشيخ  كارم األخالق،بن احلاج، وكان من أصرب الناس يأخذ مب
سيدي عبد القادر بن عمر، وقع بينه وبني أخواله يف أوالد أنقال عجائب من البغض وقد أرخ كتبا 

  عديدة يف ذكر ما صار له وهذا ما جعله ينتقل إىل 
بلده رزق اهللا الواسع تينيالن يوم األربعاء احلادي عشر من شهر رمضان عام  
م بعد أن أكمل بناء املسجد أواسط شعبان من نفس العام، وقد كان والده ساكنا 1648/ه1058

  . 1ببوصالح ببين تامرت ورحل إىل أوالد أنقال
ن يوسف ملا اعتزل بلده وهذا ما ورد يف وثيقة حبوس زاوية تينالن فإن الشيخ سيدي أمحد ب

خرج إىل أرض جرداء بعيدة عن البالد والعمران على الطريق من بلد تينيالن اليت منها السبيل إىل بلد 
تيمي إىل جبل بغيول طوال ومن فقارة أهل تينيالن إىل حدود فقارة أجدالون، فأجرى هلا املياه 

، وقد بىن حوهلا الدور وجعل "يب الشافعرزق اهللا الواسع بالن"وأحياها بعدما كانت مواتا ومساها 
  2.غرسها وماءها يف سبيل اهللا

اشتهرت الزاوية التينيالنية بتوات وقصدها طلبة العلم والضيوف من النواحي القريبة والبعيدة إىل 
درة "وصفها صاحب خمطوط. 3م ودفن ا وقربه مشهور1667/ه1078أن تويف رمحه اهللا سنة 

  "4...توجهنا  لعاصمة العلم والعلماء وهي بلد تينيالن مث: "... قائال"األقالم

                                                           

  .3ـ  2املخطوط السابق، ص ص : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  1
  .، خمطوط خبزانة تينيالن، بلدية أدرار، والية ادراروثيقة حبوس تينيالن: أمحد بن يوسف الونقايل التينيالين.  2
الدراسي الثالث للويل الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي ترمجة الشيخ سيدي أمحد بن يوسف، اليوم : عبد القادر بن وليد.  3

  .37املرجع السابق، ص: سليمان بن علي رضي اهللا عنه
  .61، املخطوط السايق، صدرة األقالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  4
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من بني الذين درسوا بزاوية تينيالن وأموا املصلني ذكرت املصادر العالمة سيد احلاج حممد عبد 
  .2سيد احلسن البوداوي 1الكرمي بن

 م وبداية القرن17/ه11لقد أدت زاوية تينيالن دورا علميا وثقافيا بارزا خالل اية القرن 
م حيث نافست زاوية متنطيط، لكنها بلغت أوج عطائها يف عهد الشيخ عمر بن عبد 18/ه12

م وتعلم ا مث انتقل إىل فاس 1687/ه1098القادر بن امحد بن يوسف، الذي ولد بتينيالن سنة 
واشتغل بالدراسة، فأخذ علماء فاس وانتصب بعدها للتدريس يف املدرسة املصباحية مث جامع 

أن الشيخ كانت له حلقة درس يف : "حيث يروي ضيف اهللا بن حممد بن أب يف رحلتهالقرويني، 
جامع القرويني بفاس كان حيضرها أكثر من ثالمثائة طالب علم، غري أنه تعرض ملضايقات جعلته 

  3...".يفضل العودة إىل توات والتدريس يف زاوية جده بتينيالن
نفسا جديدا للزاوية التينيالنية، حيث تصدر  الينلقد أضفى الشيخ عمر بن عبد القادر التيني

التدريس فقصده طلبة العلم من كل أصقاع توات، نظرا لغزارة علمه وحسن تدريسه فتخرج على يديه 
الشيخ أبو زيد عبد الرمحن : الكثري من العلماء الذين أثروا الساحة العلمية يف توات من أشهرهم

/ ه1160والشيخ حممد بن أب املزمري التوايت املتوىف م، 1747/ه1160اجلنتوري املتوىف سنة 
الذي توىل التدريس هو اآلخر بالزاوية . 4م والشيخ عبد الرمحن بن عمر التينيالين التوايت1747

  .5التينيالنية يف فرتة من الفرتات
موالي من بني هذا النوع من الزوايا يف قصور تيمي جند زاوية : زوايا الضيافة والعلم.:ثالثا

  .سيدي البكري وزاوية مهديةسليمان بن علي وزاوية 
قبل أن نعرف بالزاوية سنلقي نظرة على : سليمان بن علي بأوالد أوشن مواليزاوية .أ

مؤسسها فهو الويل الصاحل موالي سليمان امللقب بأوشن بن موالي علي الشريف بن عمرو 
                                                           

لشيوخ سيدي احممد بن عبد اهللا الونقايل كان أحد األعالم يف الفقه مع الصالح واإلقبال على اهللا تعاىل أخذ عن شيخ ا.  1
وكان يف غالب أوقاته متويل سقي املاء للطلبة وغسل ثيام قليل ما حيضر الس وظهرت له بركة الشيخ املذكور واشتغل بتدريس 

املخطوط : داويحممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين امله: للمزيد أنظر... خليل بعد وفاة الشيخ وسائر األمهات
  .19ـ  18السابق، ص ص 

  .19املخطوط السابق، ص : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  2
، مذكرة خترج لنيل م دراسة وحتقيق1775/ه1189: فهرسة عبد الرمحن بن عمر التنيالين التوايت املتوىف :عبد الرمحن بعثمان. 3 

  .15ـ  14م، إشراف حممد بن معمر، ص ـ ص 2008/2009: اريخ حديث، جامعة بشارشهادة املاجستري ختصص ت
  .15املرجع السابق، ص : عبد الرمحن بعثمان.  4
  .98املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  5
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كان من . م1154/ه549ولد عام  1اإلدريسي دفني غزوان بفاس الذي شهرته كنار على علم
ونفس الطلب . تالمذة الشيخ سيدي علي بن حرزهم دفني فاس والذي طلب منه التوجه إىل توات

أعاده عليه والده موالي علي وقد أوصى األب ابنه حبفر بئر يف كل مكان مير به، ويعيد إليه ترابه 
  .حىت إذا كان املكان الذي يستوعب ترابه فهو مكان إقامته

م ووصل إىل عريان الراس بتسابيت ومنها 1185/ه580خرج موالي سليمان من غزوان سنة 
) اسبع حاليا(انتقل إىل بن طلحة فحفر البئر فزاد تراب البئر على احلفرة مث ارحتل إىل قصر العوينات 

م 1195/ه591ليجدد املسري إىل قرية مقصودة اهللا ومنها حتول إىل تينيالن وكان ذلك حوايل سنة 
فأكرمه أهلها، حفر بئرا ا لكن تراا زاد على احلفرة ليتوجه إىل منطقة تيمي وينزل بقرية أوالد عمور 

  .اليت حفر ا بئرا فاستوعبت احلفرة كل الرتاب وهناك كان املستقر
ا إىل أوالد تزوج موالي سليمان بنت الشيخ اعمر، وأجنب منها ولدا مساه عيسى لريحتل بعده

فأقام ا وأسس زاوية للعلم وأهل السبيل وحفر فقارة اجدوالن وغرس . م1198/ه594اوشن سنة 
  .أشجار النخيل وسقاها من ينابيع هذه الفقارة

كان موالي سليمان بن علي حامال لراية العلم الظاهر والباطن، وكان يعلم القرآن للراغبني 
ر، فكانت زاويته عامرة بطالب العلم وعبادة الرمحن للمريدين، فأقبلت عليه الطلبة من كل األقطا

فخضعت له النفوس األبية وأقبل على األخذ مما منحه اهللا خلقا كثريا،واستمر على هذه احلال إىل أن 
أوالده هم . م ودفن بأوالد اوشن وقد أصبح قربه مزارا1271/ه670انتقل إىل جوار ربه سنة 

فني أمدر بقصر باعبداهللا بتيمي وموالي سيدي عيسى دفني أوالد عيسى بتيمي وسيدي عبد اهللا د
علي الذي قطن أوالد مطاع املعروفة حاليا بأوالد علي بتيمي وموالي عبد احلق دفني أوالد اوشن 

  .2وموالي عبد الصمد الذي انتقل إىل بالد التكرور وذريته هناك
موالي أمحد بن استمرت الوالية يف أوالده وأوالد أوالده وأحفاده وأحفاد أحفاده، ومن بينهم 

الذي ترك والده يف قصره أوالد علي وانتقل إىل أدغاغ ليؤم الناس يف املسجد العتيق  3موالي علي
  .4ليصبح قاضيا عادال تفتخر به زاوية أدغاغ

                                                           

  .6املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  1
، أعمال الندوة الثامنة ختليدا إلحياء مآثر الدور العلمي لزاوية الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي: ادريس بن خويا. 2

  .49،51، املرجع السابق، ص ص 2013ماي  14الشيخ، 
  .6املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي. 3

4. A G P Martin: les oasis saharienne, op.cit, p87. 
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إن زاوية موالي سليمان بن علي بأوالد أوشن تيمي هي أول زاوية أسست على املبادئ اليت 
يرجع تاريخ . الولد الصاحل؛ العلم النافع والصدقة اجلارية: ذكرها الرسول صلى اهللا عليه وسلم

إىل القرن السادس للهجرة الثاين عشر للميالد، وبذلك فإن موالي سليمان بن علي بدأ  تأسيسها
ه الزاوية بداية من سنة تدريسه وتعليمه للطلبة القرآن الكرمي قبل وضعه احلجر األساس هلذ

ه فلبت كبرية وأعلن فيها عن افتتاح زاويتقام بوليمة  م 1188/ ه584، ويف سنة م1185/ه581
قبيلة  ،أوالد مطاع، قبيلة مقصود اهللا: القبائل طلبه يف إرسال أبنائها للزاوية وكان من بني تلك القبائل

ابن  ،قبيلة من سعد اهللا ،أهل قصر احلدب، قبيلة من بوزان ،قبيلة أوالد علي قور ،تينيالن القدمية
أن  إال. 1لشيخ احلاج من أدغاغ وهم كلهم من قصور تيمي، وولدا اوولد الشيخ مببارك، الشيخ دحو

وقد حبس  .2بقصر أوالد اوشن بتيمي م1197/ه593سنة كانت الفعلية لتأسيسها   االنطالقة
حبس الديار وأماكن الطلبة ومجيع " كما قال يف وثيقة احلبس  البساتني والعقارات والفقارات عليها

اليت حتت أيدينا على الزاوية لوجه اهللا العظيم، وعلى أوالدي عبد احلق وعلي وعيسى وعبد املرافق 
الصمد وعبد اهللا، وليس هلم سوى القوت واملسكن واللباس وأريد واهللا يريد ويفعل ما يريد أن ألقى 

ربعات كما استفادت الزاوية من ت  ،"ريب وكل واحد من أبنائي له زاوية واهللا على ما أقول شهيدا
  .3احملسنني الذين مل يتوانوا عن تقدمي مساعدات خريية لضمان السري احلسن للزاوية

آن الكرمي والسنة النبوية املطهرة والفقه وإطعام الطعام وإيواء فتحت أبواب الزاوية لتعليم القر 
  .4الضيوف

ألولياء ذي ومبا أن الشيخ سيدي سليمان بن علي كان زاهدا يف الدنيا سالكا يف التصوف من ا
الكرامات والفراسة فقد كان أول من أدخل الطرق الصوفية إىل توات بطريقته الشاذلية املعروفة اليوم 

                                                           

، اليوم الدراسي الثالث للويل الصاحل العالمة الشيخ سيدي زاوية موالي سليمان بن علي، اهليكل والتنظيم: ادريس بن خويا.  1
مايو  15/ ه1429مجادى األول 9موالي سليمان بن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  املسجد الكبري بقصر أوال أوشن، يوم اخلميس 

  .10م، ص2008
  .53، املرجع السابق، صالدور العلمي لزاوية الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي: ادريس بن خويا.  2
، الندوة الرابعة للويل الصاحل العالمة الشيخ البعد الروحي لزاوية الشيخ موالي سليمان بن علي رضي اهللا عنه: ادريس بن خويا.  3

ه املوافق 1430مجادى األول 19نه، املسجد الكبري بقصر أوالد أوشن يوم اخلميسسيدي موالي سليمان بن علي ـ رضي اهللا ع
  .8م، ص2009مايو 14لـ 
  .54، املرجع السابق، صالدور العلمي لزاوية الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي: ادريس بن خويا.  4
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 املتوىف سنة 1بالطريقة املوسوية الكرزازية نسبة إىل سيدي أمحد بن موسى الكرزازي
  .م1604/ه1013

نعرف منهم أبناءه اخلمسة خترج من هذه الزاوية عددا كبريا من العلماء والفقهاء واألولياء 
  .2وصديقه الويل الصاحل سيد حلسني املقبور بقصر أقبور

مما سبق ميكن القول أن زاوية موالي سليمان بن علي هي زاوية مجعت بني تغذية الروح وتغذية 
كما متيزت بكثرة اإلنفاق واإلطعام   ،، فكانت مقرا للعبادة والتصوف ومكانا للعلم والتعلماجلسد

للفقراء واملعوذين فضال عن تنظيمها لقوافل احلجاج اليت كانت تقصد الزاوية للراحة والتخفيف من 
  .3أعباء الطريق ورغبة يف معرفة مسائل احلج وفتاويه

صك حمفوظ خبزانة املخطوطات التابعة للزاوية البكرية  عثر على :زاوية سيدي البكري.ب
م خبط حممد البكري بن حممد عبد الرمحن 1901/ه1319ومؤرخ بتاريخ أواخر ربيع األول من عام 

وحممد بن حممد البكري وشهادة احممد بن امحد احلبيب البلبايل وحممد بن احممد بن امحد احلبيب 
وهذا ما اطلعنا عليه بعد :"... ما كتب يف ايتهتية حسب ، كتب هذا الصك لألسباب اآلالبلبايل

التحقيق والتدقيق والتحرير ورمسناه يف هذا الصك خشية ما يلحق باألرسام من الطي والنشر والتالشي 
  ...."ألن األرسام ال حتمل ذلك لقدمها وعتقها وأنه أدىن شيء من التحريك يوقفها على االنعدام

سيد البكري متلك األمالك احملتبسة على  ...:"أن الزاوية البكريةورد يف الصك عن تأسيس 
سم بن الشيخ ابراهيم بن عبد ية البكرية بالشراء من السيد بلقااملسكني وابن السبيل اليت هي الزاو 

اهلادي بقرية تزداية هي كل أمالكه واملتمثلة يف اجلنانات وآلبار والديار واملياه والرحاب وما استفاده 
بالشراء من ورثة أبيه وكل ما علم قبل اليوم للحاج حممد بن أبو حممد يف القرية املذكورة تثبت ملكية 

شراء لذلك لبلقاسم املذكور الثبوت العام املطلق وما استفاده من الزهراء القراوية ومجيع ما استفاده با
وعشرين عاما على ما د بن يوسف، فحبس الشيخ مجيع ذلك بعد ملكه إياه بأربعة من احلاج أمح

  ...."وجدناه يف األرسام املذكورة
أما عن حدود الزاوية فقد ورد يف الصك أا من بوصالح إىل حدود ُغزي وأا حمسوبة على 

  .أرض تزداية
                                                           

  .9، املرجع السابق، صرضي اهللا عنهالبعد الروحي لزاوية الشيخ موالي سليمان بن علي : ادريس بن خويا.  1
أول زاوية يف توات، اليوم الدراسي الثالث للويل الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي : نيكلو عبد القادر.  2

  .5، املرجع السابق، صرضي اهللا عنه
  .54، املرجع السابق، صالدور العلمي لزاوية الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي: ادريس بن خويا.  3
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ملا حبس الزاوية البكرية قدم عليها ابنه الويل  1الشيخ سيدي البكري" :ورد يف الصك أيضا أن
ا ومتصرفا فيها يصرفها يف مصارفها ويقوم بتكميل عمارا دون إخوانه سيدي حممد وجعله حاجزا هل

أوالد سيدي البكري وأن السيد حممد املقدم املذكور قدم ابنيه سيدي عبد الكرمي وسيدي حممد 
الصاحل فاجتهدا يف تكميل تفجري أارها وغرس أشجارها وبناء جدراا وعمارة قفارها حىت صريوها 

  ...."ا اهللا عن األنام خريابدرا كامال جزامه
على رأس الزاوية أما عن سبب تقدمي الشيخ سيدي البكري ابنه سيدي حممد دون إخوته 

كتاب درة   "سيدي حممد مع الشيخ سيدي علي بن حنيين، فقد ورد يف خمطوط فريجع ذلك لقصة
يسافر من بالد  القطب سيدي علي بن حنيين كان: "...أن" غرب بعد اإلسالماألقالم يف أخبار امل

زاجلو إىل أعايل توات بفقرائه ومريديه يذكرون اهللا ويذكرون من يستضيفونه وميرون عليه من القرى 
... بتمنطيط ألما كانا متحابني يف اهللا من صغرمها... وكان مير على القطب سيدي حممد البكري

وفادي ليعلمه فيهيئ الضيافة وكان من عادة الشيخ سيدي علي بن حنيين أن يبعث له رائدا من بلد ب
فقدر له يف بعض املرات أن الرائد مل جيد سيدي حممد البكري بتمنطيط وكان ابنه إذ ذاك صبيا صغريا 

كل إخوتك هلم نشب إال أنت " :فقالت له" أنا أضيف الشيخ سيدي علي بن حنيين": فقال لوالدته
وما عندك إال قصعة من القمح متنطيطية فإن ضيفت مبا عندك اآلن بقيت صفر اليدين ال متلك شيئا 

وأبرزوا مقدمات  فجاء والده فأخربته مبا قال ففرح دعيه ونيته واطحنوا الزرع واذحبوا اخلروف" وخروف
فما وصل متنطيط حىت وجد ذلك مهيئا على خالف عادة سيدي حممد البكري فلما ... الضيافة

إين مل أضيفك هذه املرة وإمنا ": لعادة فقالتالقيا سأله الشيخ سيدي علي بن حنيين عن تبديل ا
أين الصيب " :فلما كان بني املغرب والعشاء سأل والده عنه وقال" ضيفك ابن يل صغري يسمى حممدا

فأرسل والده إليه فجيء به حمموال نائما يقظ فأدخله سيدي علي " الذي ضيفنا البد لنا من رؤيته

                                                           

م، تتلمذ على يد والده سيد البكري وعلى أخويه 1671/ه1081ولد بتمنطيط سنة ، هو االبن الرابع لسيدي البكري.  1
الشيخان حممد الصاحل وعبد القادر، وعلى الشيخ حممد الصاحل بن عبد الرمحن امليموين وعلى الشيخ الصويف سيدي علي بن 

الزاوية اليت أنشأها يف قصر تزداية بني تيمي ومتنطيط، فقام بأعباء تكاليفها أحسن قيام، بل زيادة على  قدمه والده على .حنيين
 أحباسها اشرتى عقارات من ماله اخلاص وأحلقه ا، فكم أطعم يف يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مرتبة أو قانعا أو

بعد وفاة والده ورث سره ... اك أزهارها وزهت مثارها وجرت أارها وغنت أطيارهامعرتا من أبناء السبيل وغريهم، فعبقت إذ ذ
سيدي حممد بن عبد : ينظر. م1774/ ه1188صفر  20، تويف رمحة اهللا يوم االثنني ... فكان من العلماء الصلحاء األولياء

  .103. 102ص . املرجع السابق، ص  :بابا عبد اهللا. 46.47، املرجع السابق، ص ـ صدرة األقالم: الكرمي التمنطيطي
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بك تضيف األضياف وال تأتيهم وال تراهم وما مقصودك فكيف " : حتت برنوسه فلما استيقظ قال له
عظمت اهللا عظمت ال تزال تعطي اللحم ": فقال سيدي علي بن حنيين" الربكة": فقال" من ضيافتنا

فظهر مصداق ذلك بعد بلوغ سيدي حممد وحتبيس والده ... فرب اهللا قسمه" والطعام ما بقيت الدنيا
ومتنطيط وتقدمي والده إياه عليها وقيامه بأعباء كلفتها أحسن قيام وزيادة الزاوية اليت أنشأها بني تيمي 

  .1..."من خالص ماله املختص به ما اشرتاه من العقار وأحلقه ا
ملا أراد بناءها دعا شيخه سيدي علي بن حنيين ألن يضع "...  وقد ورد يف نفس املصدر أنه

للبنة وقال مسيناها حمبوبة فكانت بربكته مرغوبة اللبنة األوىل منها فحضر فقال بسم اهللا ووضع ا
  .2..."ومطلوبة

 :أما عن سبب إنشاء الزاوية البكرية بني تيمي ومتنطيط فقد ورد يف نفس املصدر السابق أنه
اتفاق أهل الديوان يف ذلك الوقت من أولياء اهللا الصاحلني على إنشائها بتزداية بني قرى تيمي "... 

ن سيدي حممد هو املقدم عليها دون إخوته فكاتبوه بذلك منهم سيدي علي ومتنطيط وعلى أن يكو 
  .3..."وامرأة صاحلة كبرية الفتح واألسرار بواد الساورة صاحبة املية بن حنيين

بعد تأسيس الزاوية توافد عليها العديد من األشخاص للعمل واإلقامة ومع تزايد عدد أفرادها 
إجياد قانون يضبط السري احلسن هلا خاصة بعدما شهدت نوعا وتعدد نشاطاا االجتماعية تطلب 

م، وهو ما دفع أحفاد املؤسس إىل تعيني كال 19/ه13من سوء التسيري يف النصف الثاين من القرن 
من الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن من أوالد الشيخ عبد الكرمي والشيخ أيب زيان بن احلاج البكري من 

  . 4 لوضع قانون يضبط احلياة العامة داخل الزاويةأوالد الشيخ حممد الصاحل
م مشيخة الزاوية جلس للتدريس ا وكان 1875/ه1292بعد تويل الشيخ احلسن بن سعيد 

من تالمذته ابن أخته البكري بن عبد الرمحن بن الطيب التنيالين والقاضي احلاج حممد بن عبد الرمحن 
  .5وسيد أمحد العباس

                                                           

  .46ـ  44، املخطوط السابق، ص ص درة األقالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
  .44ص :نفسه.  2
  .47، ص، املخطوط السابقدرة األقالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  3
، رسالة م2000م ـ 1700/ ه1421ه ـ 1112ودورها الثقافية واالجتماعي بإقليم توات من الزاوية البكرية : عبد اهللا بابا. 4 

عبد الكرمي بوصفصاف، : مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ الثقايف واالجتماعي املغاريب عرب العصور، إشراف الدكتور
  .63ص م،2012م ـ 2011/ ه1433ه ـ 1432اجلامعة اإلفريقية أمحد دراية ادرار، 

  .79املرجع السابق، ص: عبد اهللا بابا.  5
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لتعليم الصبيان القرآن الكرمي واملبادئ األوىل للقراءة واحلساب، كما توافد  ضمت الزاوية ُكتابا
عليها طلبة من خمتلف املناطق للدراسة والتفقه، هذا دون أن ننس الس العلمي الذي كان يعقد بعد 
صالة املغرب حيضره باإلضافة إىل الطلبة املنتسبني للزاوية فئة من املستمعني لالستفادة من دروس 

   .1الشيخ
أما عن النشاط االجتماعي للزاوية فقد متثل يف إكرام الضيف وعابري السبيل؛ الصلح بني 

  .2املتخاصمني واملشاركة يف االحتفاالت الدينية كاملولد النبوي الشريف
زاويته رضي اهللا عنه عني معني ـ  "... :يصف صاحب درة األقالم زاوية سيدي البكري فيقول

واملرملني حمبوبة للواردين معشوقة للصادرين يسد ا رمق اجلائع ـ وجيرب ا كسر الضائع جلميع األغنياء 
اوزها وهي يف توات ومجيع األصقاع معروفة ومشهورة موصوفة ال يتعداها الطائر يف طريانه وال يتج

 اجلائل يف جوالنه وال يتمن  حمط الرحال وحملا االرحتال فهي الساكن فيها منها االنتقال وال املتوطن 
  .3..."استضافة الرجال وذلك من بركة صاحبها وشيخه سيدي علي بن حنيين

  :وقد مدح سيدي علي بن حنيين الزاوية البكرية يف قصيدة جاء فيها
  الواجـد احلــي العزيـز الصــمد    دــــــــاحلمــــد هللا العظــــيم األح

  علـــــــى النـــــــيب العـــــــريب أمحـــــــد    مث الصـــــــالة والســـــــالم أبـــــــدا
  مــــــن املهــــــاجرين واألنصـــــــار    وءالـــــــــه وصـــــــــحبه األخيـــــــــار
ــــــاد ــــــدعا مــــــع العب   فمــــــن بــــــه جــــــد نــــــال املــــــراد    وبعــــــد فال
ــــــاد ــــــدعا مــــــع العب   فمــــــن بــــــه جــــــد نــــــال املــــــراد    وبعــــــد فال
  فواظـــــــــب عليـــــــــه باجتهـــــــــاد    ال سيما الدعاء يف اإلنشاد
  توســــــــل بالــــــــذكر واآليــــــــات    وقصـــــــــدنا ـــــــــذه األبيـــــــــات

أسسها الشيخ سيدي عمر بن عبد الرمحن األموي التينيالين بقصر :يةاو المهد الزاوية.ت               
وفجر فيها املياه وعمر البساتني وحبسها على ابن السبيل الوارد على 4مهدية اليت اقتطع منها أرضا

م فقام حبفر اآلبار وتعمري األرض والبساتني، وبعد وقت 1707/ه1119وكان ذلك سنة  ،5بلده

                                                           

  .62ص ق،املرجع الساب: عبد اهللا بابا.  1
  .89ـ  87ص ص  :نفسه.  2
  .44ـ  43، املخطوط السابق، ص ص درة األقالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  3
  .20ص :نفسه.  4
  .89صاملرجع السابق، : حممد عبد العزيز سيدي عمر.  5



 تيمي قصور في العلمية المظاهر: الخامس الفصل )          م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

(- 229 -) 
 

كان رمحه   .1م1796/ه1211لزاوية عام اللتعبد والتعليم بقية حياته حىت تويف بنفس  أقام ا وتفرغ
اهللا من العلماء العاملني املخلصني أمري ركب احلرمني وأمني أمري املغرب على القصور الصحراوية، 
يصغى لقوله يف التولية وتقسيم األموال إىل غري ذلك من إعانة الضعفاء والصلح بني الناس وتسديد 

  .2اخلصومات
ؤونة اإلمام ومعلم م خيرج منها "... وقد تضمنت وثيقة حتبيس الزاوية األدوار املنوطة ا

الصبيان وأجرما ونفقة املؤذن ومن يقوم بقراءة السلكة كل عام بعد موت احملبس يف اليوم الذي 
  ...".3ميوت فيه من طعام وإدام

   :المساجد: رابعا
  :تعريف المسجد
: الساِجدُ وضع جبهته باألرض، : يسُجُد ُسُجوداً : َسَجدَ  من الفعل: التعريف اللغوي

ْسَجُد . عبادة هللا ال عبادة آلدم ألن اهللا عز وجل إمنا خلق ما يعقل لعبادته: املنتصب، السُجودُ 
َ
وامل

ْسِجدُ 
َ
قال . كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد: الذي ُيْسَجُد فيه، واحد املساجد، وقال الزجاج: وامل

ْسَجدُ : ابن األعرايب
َ
ْسِجدُ حمراب البيوت، وا) بفتح اجليم( امل

َ
مصلى اجلماعات، ) بكسر اجليم( مل

  .4واملساجد مجعها
  :التعريف االصطالحي

كز وهو مر . 5بيت اهللا حمل عبادة املسلمني والنظر يف شؤوم، له حرمته وقداستههو جد املس
  .6ودراسة القرآن الكرمي الناس الختاذ القرارات الكفيلة بسعادة البشر والقضاء بني

املسجد دورا مهما يف فّك النزاعات والفصل يف اخلصومات بني سكان القصر مهما  أدى لقد 
املصاحلة بني األزواج يف (كان مركز املتخاصمني وعالقتهم ببعضهم البعض خاصة النزاعات األسرية 
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  .94م، ص2015/2016الدراسية

  .303، املرجع السابق،  ص الرحلة العلية، )1ج(: حممد باي بلعامل.  6
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وقد كان يضطلع ذه . ـارة وغريهاڤالفـمياه  حيازة، النزاعات حول املرياث أو حول )حالة الطالق
  ).مجاعة لبالد(م إمام املسجد رفقة جمموعة من األعيان من أهل احلل والربط املها

) مكلف بذلك(؛ فبعد االنتهاء من الصالة يعلن أحد املصلني اإعالني اكما كان للمسجد دور 
عن احلدث الواقع، فكان يعلن حدوث الوفيات ووقت الغسل والدفن، كما يعلن فيه عن أهم 

  .1اخل... ت األهلة، ليلة القدر، العيدين، وقت صالة العيد ومكانهاملناسبات الدينية كمواقي
 الصالة، جمرد على يقتصر ومل العلمية، احلياة يف حموريا دورا لعب بتوات املسجد فإن باجلملة و

 أرشدو  فعلم يرام، ما أحسن على بوظيفته اضطلع حيث اإلسالم عهد يف مسجد بأول تأسى بل
 املراكز أحد يعترب بأن جديرا فكان املتنوعة، احللقو  املتعددة السا فيه للعلماء وعقدت وكان ملتقى

  . 2باملنطقة العلمية
جرت العادة يف فصل الشتاء وتظهر قداسة املسجد وحرمته يف عرف أهل توات وعادام أنه 

أن خيصص فالحو القصر حزمة حطب أو عددا من العيدان للمسجد، وكلما مّر أحدهم عائدا من 
البستان وضع هذه احلزمة أو العيدان يف مكان معني تعرف عليه السكان ليجمع احلطب يف املساء 

سجد يستفيد على امل أوقف ممتلكات له هناك من كما أن.ويوضع يف سقيفة املسجد املعّدة للوضوء
واليت كانت البساتني كذلك بعض و  "دار اجلامع"تسمى فقد خصصت دارا لإلمام  ،ها اإلماممن
يوّجه خلدمة املسجد؛  هافإن ريعاألحباس ويف حالة استغناء اإلمام عن هذه ، "جنان اجلامع"مى تس

  .من أثاث املسجدفيشرتى به احلصري واملصاحف واملتون وغري ذلك 
  :التيماوية األسر العلمية: المبحث الثاني

ا علماء وشيوخ  فنبغ فيه ،حركة علمية نشيطة ت منطقة تواتم عرف19/ ه13 خالل القرن
ية مبختلف املعارف اليت كانت متداولة موتنوير دروم العل املنطقةكان هلم الفضل يف تعليم أبناء 

فيها عددا ممن اشتهروا  اشتهروما يلفت االنتباه أن معظم علماء توات نبغوا يف بيوت علم  .حينها
زرعوا فيهم خصلة طلب العلم والسعي  بالتقوى والورع والصالح متبعني ج من سبقهم من أجداد

إىل تبلغيه لألجيال القادمة رغبة يف الفوز جبزاء الدارين، فظهرت بذلك أسرا علمية توارثت مرياث 
  .لرواده وطالبه ورثتهاألنبياء و 
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وعلى هذا األساس فإن املقصود باألسر العلمية هي تلك الكيانات العائلية من اتمع اليت 
  .1ئها وتنشئهم على حب العلم وطلبه وأخذه وإن مل يكن كل طاقمها األسري عاملاتم برتبية أبنا

هو األسر  هاته األسر تعددت واختلفت منابعها يف ربوع توات وما سنتناوله يف هذا املبحث
  .، وإسهامات عامائها وفقهائها يف احلركة العلميةالعلمية يف قصور تيمي

عددا من الفقهاء يف القرن التاسع عشر ميالدي نبغ يف األسرة البكرية  :األسرة البكرية: والأ
  : مبختلف العلوم العقلية والنقلية، من بينهم أثروا الساحة احمللية واإلقليمية الذين

الشيخ العالمة اإلمام أبو : الشيخ سيدي عبد اهللا بن عبد الكريم الحاجب بن البكري
كان رمحه اهللا شيخا عارفا عاملا عامال متفننا يف علوم شىت ذا جد واجتهاد أخذ مجيع الفنون   ،الربكات

يف أربع سنني بسبب أنه كان شابا منهمكا فسأله بعض العوام بقصد االمتحان عن متييز الكوع من 
فقصد . ..البوع فعجز عن اجلواب فقيل له إمنا أنت من أبناء العلماء وعجزت عن معرفة أدىن مسألة

فلما  شيخه شيخ اجلماعة سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل واعتكف ليال وارا جبد واجتهاد
متت أربع سنني أذن له الشيخ يف مجيع الفنون فتصدر للتدريس والفتوى وانتفع به جم غفري وألف 

توىف رمحه اهللا سنة  ملختصر وله تقاييد يف غاية احلسن،شرحا على ابن مجاعة وحاشية على ا
  :ويلوفيه يقول الشيخ سيدي حممد اجلز  م1845/ه1261
   
  
  
  

وملا كان يف الس مع رفيقه وخليله أيب فارس سيدي عبد العزيز وحصل له اإلذن من شيخهما 
وأراد عبد اهللا الرجوع إىل وطنه آخر يوم ... والد األخري الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل

وعسر الفراق على األخالء واشتد حبل البني وحان  م1823/ه1238من رمضان املعظم سنة 
  : تسلى الشيخ سيدي عبد العزيز بن الشيخ سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل بقوله االنتهاء

       كيــف اصــطباري علــى خــل شــغفت بــه 
 

  قــــــــــد كــــــــــان بالفضــــــــــل والتقــــــــــى قــــــــــد اتصــــــــــفا  
           أبــــــو محمــــــد عبــــــد اهللا مــــــن ءال مــــــن   

  
  فـــــــي العلـــــــم قـــــــد نشـــــــؤوا فيمـــــــا مضـــــــى ســـــــلفا  

              أجلهـــــــــم ســـــــــيدي البكـــــــــري ووالـــــــــده   
  

  عبــــــــــــــــد الكــــــــــــــــريم وجــــــــــــــــد كلهــــــــــــــــم عرفــــــــــــــــا  
                  قـــــــــد اقتـــــــــدى بهـــــــــم فنـــــــــال منفعـــــــــة   

  
  كمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــدي لحــــــــــــــــــاتم أبيــــــــــــــــــه قفــــــــــــــــــا  
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  وطــــــــال منــــــــا التحــــــــزب والنحيــــــــب  لقد حلت مصيبتنا ودامـت    
ـــــــــــــــب  علـــــى أحبـــــة ســـــادوا بقصـــــر      كـــــــــــــــرام ال ميـــــــــــــــل ـــــــــــــــم لبي

  على األحشـاء مـن نعـيهم خطـوب  وال يغتــــــــــاظ مــــــــــنهم غــــــــــب     
ســـــــــــيوف للـــــــــــدواهي إذا تصـــــــــــيب              واســتطالت درت األمــاينكــت 
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السيد البكري بن عبد ... الشيخ الفاضل هو : سيدي البكري بن عبد الرحمن التينيالني
الزاوية ... الرمحن بن حممد الطيب بن أمحد بن احممد بن عمر بن أمحد بن يوسف التينيالين أصال

خلع عليه مواله من العلوم الظاهرة والباطنة ما ال يدخل حتت حصر من غري  ... البكرية دارا ومنشئا
... إليه يف قلبهكثري عناء وال مشقة وال ترداد على جمالس العلماء وال كثرة مطالعة الكتب بل قذفه 

سيدي موالي عبد احلاكم التوايت ... العامل العالمة... بواسطة دعوة صاحلة من الشيخ الشهم اهلمام
وكذلك إذا سئل   ثرا وتأليفا وفتوىكان من عجائب اهللا نظما ون... مونصاحب قصر كايل بتيمي

كتب وثيقة يقول للسائل أتريد الوثيقة نظما أو نثرا ويأخذ قلمه ويكتب ما طلب منه يف احلال هذا 
وجتد ما كتب مملوء باللغة العربية واأللفاظ العجيبة  ألف تآليف عديدة منها نظما عجيبا يف التوحيد؛ 

ما أجاب به الشيخ حممد حممود عن  شرحه هلمزية البصريي؛ تأليف يف االقتصاد وديوانه العجيب يف
  .1م1921/ه1339تويف سنة ... سؤاله

ىت وكان إماما صاحلا ماهرا يف علوم شكان  :عبد الحق بن عبد الكريم بن البكري الشيخ
كان ،  2من يستحضر الفروع الفقهية مثله كبري القدر وافر احلرمة ومل يكن يف عصرهمن غرائب الدهر 

مل تعرف له قط صبوة  له يف تنفيذ احلق سطوة عمرية وشهامة علوية ...الئباحلق قائال وللحقيقة ما
يف اهللا لومة معها ال  تأخذه  وال حلت له إىل غري الطاعة حبوة له يف ميزان قوانني الشريعة عزائم

فظهر عدله وانتشر فضله وكان كثري االجتهاد ولطريق توىل قضاء اجلماعة بعد موت والده ... الئم
طعات نظما ونثرا وملحونا له مقيدات ومق ...املباحثة واملطالعة واملناظرةديدانه  ...االنقياداحلق سهل 

ة والكورية والتارقية حيسن مخسة ألسنة العربية والزناتي ، وكانيف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم
كانت عمة سجالته مرتبة على مشورة أربعة أشياخ مل تسمح الوقت بأفضل منهم يف  ...والرببرية

صناعة القضاء وهم الشيخ سيدي عبد الرمحن بن عمر التينيالين والشيخ سيدي حممد بن العامل 
الزجالوي والشيخ سيدي عبد الكرمي احلاجب ابن عمه سيدي حممد الصاحل والشيخ سيدي حممد بن 

توىف وهو حمرم يف صالة الصبح يوم االثنني مهل ذي بن عم والده سيدي حممد، احلاج عبد اهللا ا
، أخذ عن والده وعن الشيخ سيدي عبد الرمحن بن عمر م1796/ه1210احلرام عام  القعدة

خ سيدي عبد الكرمي التينيالين وعن الشيخ سيدي عمر بن املصطفى الرقادي الكنيت وعن الشي
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وأخذ عنه العالمة سيدي عبد الكرمي بن سيدي وعلي والفقيه  صاحلسيدي حممد ال بن عمهااحلاجب 
  .1الطالب العابد بن أمحد وابنه الفقيه  سيدي عبد الكرمي بن عبد احلق وغريهم

من العلماء البكريني، نشأ بتمنطيط وتوىل التدريس : علي بن عبد القادرو عبد الكريم بن 
  .2م1814/ه1229واإلمامة بالزاوية البكرية، تويف سنة 

تويف بتيميمون  الشيخ النحوي اللغوي: الحاج عبد اهللا بن محمد بن عبد الكريم البكري
، من بني الذين تتلمذوا على 4وعمه الشيخ البكري 3تتلمذ على يد والدهم، 1722/ه1134سنة 

 .5يديه ابنه العالمة الشيخ سيدي حممد
الفقيه : الكريم بن البكري وي بن محمد المحضي بن عبداالشيخ سيدي محمد البد

متة ذوي الرسوخ الكرام، صاحب التحقيقات كان رمحه اهللا آخر السادات األعالم وخا   ...العالمة 
صيل املنقول وشفع املنقول يبة والفوائد الغزيرة، اجتهد يف حتحباث الغر نيقة واألالبديعة واالخرتاعات األ

باملعقول وجالس اجلهابذة والفحول، توىل خطابة جامع أوالد علي بن موسى بتمنطيط وتصدر 
للتدريس والفتوى، فكان آخذا بالسبب القوى وصارت األلسن مبحاسن وصفه ومجيل فعله، حريصا 

اليت مجع شيخه وأتقنها ببديع ، رتب أبواب نوازل غنية الشورى كرام بررة  أناسعلى التعليم فانتفع به 
وبيان، وله تقاييد وفوائد نفيسة، أخذ عن الشيخ اإلبريز أيب فارس سيدي عبد العزيز بن الشيخ 
سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل، وقد كان شيخه يثين عليه ولد ليلة السبت الثاين عشر من 

تزوج بني تيديكلت واغدامس يف طريقه وتويف يف عنوان شبابه قبل أن ي/ ه1228ذي احلجة عام 
  .6عن ثالث وثالثني سنة/ ه1261ألداء فريضة احلج عام 

م، تلقى العلم 1796/ه1210بالزاوية البكرية سنة  دول :الشيخ الحسن بن سعيد البكري
حباضرة ملوكة على يد الشيخ سيدي عبد العزيز البلبايل وحصل منه على إجازة يف مجيع الفنون اليت 

جلس للتدريس واإلفتاء يف جملسه العلمي وقد خترج على  عنه، بعد رجوعه إىل الزاوية البكرية أخذها
القاضي احلاج حممد بن عبد الرمحن والشيخ البكري بن  ،ابنه الشيخ حممد: يديه شيوخ وفقهاء منهم

                                                           

  .13ـ  7املخطوط السابق، ص ص : مقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  1
  .216املرجع السابق، ص: امبارك جعفري ومقاليت عبد اهللا.  2
  .24، املخطوط السابق، صدرة األقالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  3
  .1املخطوط السابق، ص: جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  4
  .24املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التينالين املهداوي.  5
  .48، صقاملخطوط الساب: مقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  6
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؛  بالزاوية ؛ ثالثة أشهر جيلس للتدريس عبد الرمحن التينيالين، قسم السنة القمرية إىل مخسة أزمنة
؛ ثالثة أشهر موالية يرحل إىل أوقروت بقورارة  ثالثة أشهر أخرى ينتقل للتدريس بأقبلي بتيديكلت

ليدرس ا؛ شهرين ميكث فيهما بالزاوية يهتم ببساتينها وشهر رمضان خيصصه لإلقامة عند شيخه 
  .واإلفتاءور للتدريس عبد العزيز البلبايل مبلوكة، وقد كان كثري التنقل بني توات والتكر سيدي 

غاية : .، وقد ترك عدة مؤلفات منهاتذكر املصادر البكرية كثرة نسخه للكتب لتزويد خزانته
تويف الشيخ . املنتظر وفتح اجلليل يف أصول بعض فروع خمتصر خليل؛ وقصائد متعددة األغراض

  .1م بالزاوية البكرية1869/ه1286احلسن بن سعيد البكري سنة 
م وقيل 1846/ه1262ولد عام : التينيالني ن عبد الرحمنمحمد البكري ب

التينيالين أصال، الزاوية البكرية دارا ومنشئا، خلع عليه  ...م هو الشيخ الفاضل 1844/ه1260
مواله من العلوم الظاهرة والباطنة ما ال يدخل حتت حصر من غري كبري عناء وال مشقة وال ترداد على 

منحه اهللا ما تفضل به عليه بواسطة دعوة صاحلة من الشيخ . جمالس العلماء وال كثرة مطالعة للكتب
العامل العالمة النحرير واحلافظ احلجة احملدث الشهري سيدي موالي عبد احلاكم  ...اهلمام والفاضل

كان من عجائب اهللا نظما ونثرا وتأليفا وفتوى، إذا أخذ القلم . التوايت صاحب قصر كايل بتيميمون
، وإذا سئل عن مسألة يقول للسائل تريد ال حيتاج للتأمل كسائر العلماء بل يكتب ما أراد يف احلال

جابة نظما أم نثرا، وكذلك إذا سئل عن كتابة وثيقة يقول للسائل أتريد الوثيقة نظما أم نثرا مث اإل
 ...األلفاظ العجيبةما كتبه مملوء باللغة العربية و  هذا وجتد. يأخذ القلم ويكتب ما طلب منه يف احلال

االقتصاد،   وتأليف يف ألف تآليف عديدة منها نظما عجيبا يف التوحيد، ومنها شرحه هلمزية البصريي
  .2م1920/ه1339، تويف عام إجابة للشيخ حممد حممودكما له ديوان عجيب يف 

الذين سامهوا يف تنشيط احلركة العلمية يف  من علماء األسرة التينيالنية: األسرة التينيالنية: ثانيا
  : م جند19/ه13القرن 

: العالمة سيدي محمد عبد اهللا بن العالمة الشيخ سيدي عمر بن عبد الرحمن التينيالني
كان إماما عاملا يف الفقه والتفسري وأخذ عن شيخه سيدي حممد بن أمحد ملطريف وأذن له يف اإلجازة 

   .3وكان جمتهدا يف البحث والنظر والتدريس

                                                           

  .110.109ص.املرجع السابق، ص: بابا عبد اهللا.  1
  .105املرجع السابق، ص: حممد عبد العزيز سيدي عمر.  2
  .14املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التينالين املهداوي.  3



 تيمي قصور في العلمية المظاهر: الخامس الفصل )          م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

(- 235 -) 
 

كان إماما : عبد القادر التينيالني بن سيدي عمرالعالمة سيد الشاذلي ابن العالمة الشيخ 
عاملا ماهرا يف فنون كثرية والغالب عليه التخلي واالنقطاع وحسن السرية واشتهر امسه بعد موت والده 

  .م1760/ ه1173وطار ذكره يف البلدان، تويف يف مدينة فاس عام 
 إماماكان : التينيالنيالعالمة سيدي امحمد المكنى أبي زيان بن سيد الحاج عبد الرحمن 

مع وتويف يف مدينة فاس والصالح  صاحلا ماهرا يف الفقه معظما له حال حسنة من كمال الدين باخلري
  .م1767/ه1181اهللا  مارمحهابن عمه سيد الشاذيل 

عاملا عالمة ماهرا يف كل  كان صاحلا ورعا  :العالمة سيدي عبد اهللا بن سيدي محمد عبد اهللا
  .1م1845/ه1261لشيخ سيد احلاج، تويف سنة الفنون أخذ عن ا

كان عاملا ماهرا يف أصول الفقه والتفسري أخذ عن   :حمن بن ادريس التينيالنيسيدي عبد الر 
الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن بن بعمر وعن سيدي حممد بن امحيد، سافر إىل فاس وأخذ عن 
سيدي عبد القادر بن شقرون فكان حافظا للمسائل تويف يف شهر مجادى الثانية مبدينة سوى عام 

  .ه وكان من غرائب الدهر يف احلفظ1181عام قافال من احلرمني الشريفني وقد ولد / ه1233
كان عاملا سنيا فقيها منقطع عن اخللق حيب : العالمة سيدي محمد بن ابا سيد التينيالني

  .ه1226التفريد تويف بتينيالن رمحه اهللا عام 
كان عاملا وأحد األعالم اتهدين يف  :سيدي محمد الصديق بن الحاج امحمد التينيالني

وكان عدمي ... عن الفقيه سيدي حممد بن عبد الرمحن وأخذ عن علماء مدينة فاسالعصر، أخذ 
النظري يف العلم على اختالف فنونه متبحرا يف معرفة أحكامه ومعانيه، انتفع به الطلبة وله سرية محيدة 

  .2وعفة ونزاهة
بنته موالي هيبة دفني زاوية تيديكلت املشهورة بزاوية ولد ا: األنوار عبد الكريم التينيالني وأب

يف التصلب يف احلق مع دنيا واسعة أخذ فيها بطريق  األمثالعاملها ومفتيها وكان ممن يضرب به 
احممد دين اهللا  السلف ما زاغ بصره فيها وما طغى وكان مولده بزاوية تينيالن وقد أخذ العلم عن سيد

انتقل لتيديكلت وبىن ا زاويته وأقام ا التيطايف مث سافر لبالد التكرور أقام ا مدة يفيت ويدرس مث 
  .3...ه ودفن باملسجد رمحه اهللا1168إىل أن تويف عام

                                                           

  .12ـ  4ص ـ  :السابقاملخطوط : ينالين املهداويحممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن الت.  1
  .17.14.6.4: ص، ص :نفسه.  2
  .3ص: نفسه.  3
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نشأ بتينيالن ودرس على يد الشيخ عمر بن عبد : ادريس بن عمر بن عبد القادر التينيالني
 .1م1768/ه1182القادر، جلس للتدريس بزاوية تينيالن أين تويف سنة 

احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل تويف  درس على يد :نيالنييوسف بن عبد الحفيظ التي
  .2م1754/ه1167بتينيالن عام 

  :ومن علماء األسرة التينيالنية نذكر العالمة سيدي عبد الرمحن بن بعمر وأبنائه
ولد يف العقد  :التنيالني أصال األدغاغي مولدا ونشأة 3الشيخ سيدي عبد الرحمن بن بـَُعَمرْ 

هو القاضي . م4/1709ه1121الثالث من القرن الثاين عشر للهجرة وقيل أن مولده كان سنة 
بن حممد بن معروف بن يوسف بن امحد بن يوسف بن ) بعمر -عومر( سيدي عبد الرمحن بن عمر

أدغاغ، و حممد يصل نسبه إىل سيدنا عثمان رضي اهللا عنه، والده بـَُعمر كان مدرس الصبيان بقصر 
ا ولد ونشأ وتويف وقربه معروف ا وكذلك الشأن بالنسبة جلده حممد املقبور بقصر أدغاغ أما جده 

م 1635/ه1045ـال الذي ارحتل منه إىل قصر أدغاغ سنة ڤالثاين معروف فقد ولد بقصر أوالد انـ
ن بن بُعمر واليت داره كانت معروفة بقصبة القاضي سيدي عبد الرمح. أين اشرتى البساتني والدور

  .5باعها لويل اهللا موالي علي الشريف عندما قرر الرحيل عن أدغاغ
أخذ عن الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التنيالين والشيخ أبو زيد سيدي عبد الرمحن بن 
ابراهيم اجلنتوري والشيخ النحوي اللغوي سيدي حممد بن اب املزمري والشيخ سيدي عمر بن 

تلقى  6.الكنيت وعن الشيخ أيب العباس سيدي امحد بن عبد العزيز اهلاليل وغريهممصطفى الرقادي 
حممد بن : كانت له حماورات علمية مع كبار علماء وشيوخ عصره منهم. إثر ذلك إجازات عنهم

عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي، القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي، الشيخ حممد بن 
  7.عال شأنه يف العلم وُعرف بالشيخ، أصبح مرجعا للفتوى لكثري من العلماء والقضاة. احلاج عبد اهللا

  7.والقضاة

                                                           

  .37، ص)1ط(، 2004ه حياته وآثاره، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1160حممد بن أب املزمري : أمحد جعفري.  1
  .35ص : نفسه.  2
 .بن عمر أو بن عومر:  جند يف بعض الكتبو .  3
 .5ص، املرجع السابق، الغصن الداين: حممد باي بلعامل. 4

  .254املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  5
  .24املخطوط السابق، ص: مقتطف من جوهرة املعاين: سيدي حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي. 6
  .189املرجع السابق، ص: ـاليتڤمبارك جعفري وعبد اهللا مـ. 7
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من بني الفطاحل الذين خترجوا على يده ابنيه العالمة الشيخ سيدي حممد بن سيدي عبد 
الرمحن بن بعمر وأخيه سيدي عبد اهللا، ومنهم العالمة سيدي حممد بن سيدي حممد عبد الرمحن 

خ سيدي عمر بن عبد الرمحن املهداوي التنيالين املعروف بعمر األصغر وكذلك الشيخ البلبايل والشي
شيخ الشيوخ وبقية الرسوخ، : "وصفه صاحب جوهرة املعاين بقوله 1.سيد احممد العامل الزجالوي

ظا العامل العالمة، البحر الفهامة، علم األعالم، ومرشد اإلسالم أبو زيد كان رمحه اهللا عاملا عامال حاف
ثاقب الذهن صحيح العني، مزيل املني، فصيح اللسان رحب اجلنان مع عفة وصيانة ووقار وديانة 
قطب الشورى، انتهت إليه رئاسة الفقه بالديار الصحراوية فكان من جمتهدي وقته يف املذهب 

بن  املالكي، صادقا يف القول، ثابتا يف النقل سديد الرأي؛ مل يزل قاضي اجلماعة سيدي عبد احلق
أما صاحب . 2"عبد الكرمي معتمدا على فتواه وروايته، ُمقتٍف يف احلوادث على منقوله واختياراته

كان من قُيام الليل؛ ومن غرائب الدهر، وكان  شيوخ عصره : " خمطوط الزرة الفاخرة فقد وصفه بقوله
  .3"يبالغون عنه يف الثناء

" رسة شيوخ عبد الرمحن بن عمر التينيالينفه"؛ و"خمتصر السمني يف إعراب القرآن"من مؤلفاته 
تويف الشيخ  4".منظومة يف علم الفلك"؛ و"خمتصر النوادر"اليت ذكر فيها شيوخه ورحالته العلمية؛ و

م مبصر بعد عودته من حجة الفريضة ودفن مبقربة سيدي عبد اهللا 1757/ه1189بن بـَُعمر عام 
  :ربوك البوداويويف ذلك يقول الشيخ سيدي حممد بن امل. 5املنويف

َأَال يَـــــا ِمْصـــــر قَـــــد َاْزَدْدَت َفْخـــــرا            
 

  ِبَحْبــــــــــــــــٍر َحــــــــــــــــل ِبَمْقبَـــــــــــــــــَرِة الَمنُــــــــــــــــوِفي  
ــــــِد          َــــــارَِة الَهــــــاِدي الُمَمج بـَُعيــــــَد زِي

  
ــــــــــــــا َو الُوقُــــــــــــــوف   البَـْيــــــــــــــَت َحق وَحــــــــــــــج  

ــــــــالعلوم وكــــــــان دهــــــــرا          تضــــــــلع ب
  

  الضـــــــــــــيوفيدرســـــــــــــها القريـــــــــــــب مـــــــــــــع   
ــــــــوم            ــــــــالنوازل كــــــــل ي ويقصــــــــد ب

  
  ليكشــــــــــف مــــــــــا علينــــــــــا مــــــــــن نصـــــــــــيف  

  :إىل أن يقول  
       وصـــــــلى اهللا خـــــــالق كـــــــل شـــــــيء 

 
  علــــــــى المختــــــــار ذي الشــــــــرف المنيــــــــف  

وجملــــــــة آلــــــــه والصــــــــحب طــــــــر        
  

  وتــــــــــــــــــــابعهم ذوي ديــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرؤوف  
  

                                                           

  .27م، ص2004، دار هومة، الرمحن بن عمر التينيالينالغصن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ عبد : حممد باي بلعامل. 1
 26، املخطوط السابق، صمقتطف من جوهرة املعاين: سيدي حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي. 2
 .3املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي. 3
 .56ـ  53ق، ص ص ، املرجع السابالغصن الداين: حممد باي بلعامل. 4
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ــــــروك يرثــــــي            محمــــــد أصــــــله المب
  

  1بــــــــــــــــــوافر ال بــــــــــــــــــالخفيفالحبيــــــــــــــــــب   
يذكر أن الشيخ سيدي عبد الرمحن بن بعمر اشتغل مفتيا وقاضيا لفرتة غري قصرية بقصر      

بلبالة واليت ڤ ـاڤأدغاغ حيث ولد؛ فقد كان يقوم بعمله إضافة إىل التدريس يف قصبته الواقعة يف ز
  .2عرفت فيما بعد بدار الشرفاء

فتقول الرواية أنه يوم عاشوراء املوافق للعاشر من حمرم أما عن قصة انتقاله من قصر أدغاغ 
جرت عادة سكان قصر أدغاغ أن يؤدوا رقصة اِيشو، فبعد صالة املغرب يرتدي أحدهم لباسا 

مع العلم أن ممثل . يُفصل له قبل أسبوع من حلول املناسبة) لفدام(3مصنوعا من ليف النخيل
شباب القصر من طبقة احلراطني، بعدما يلبس الشاب املختار شخصية اِيشو خيتاره األعيان من بني 

زي اِيشو يتجول يف أرجاء القصر حماطا باحلراس مينعون عنه أي أذى قد يلحق به من طرف احلضور، 
يف إحدى املرات ركب . تتبع اِيشو فرقة الطبل تطبل وتغين والناس خلفهم يرددون معهم ويصفقون

ن احلاج حلسن فرسه واخرتق املوكب وأشعل النار يف اِيشو؛ فاحرتق الشاب ابن القايد احلاج احممد ب
الذي كان يرتديه ومات لتوه، فقصد أهله القاضي سيدي عبد الرمحن بن بعمر يف تلك الليلة وشكوا 
له مصام فأفىت الشيخ بالقصاص وإن عفا أهل الضحية فعليه دفع الدية، فوصل خرب احلكم للقائد 

، فبلغ "كيف يقتص من ابين ويقتل يف ولد سعيد، هذه الفتوى باطلة: "فغضب وقال احلاج احممد
، وعرض "ـعد فيهاڤالبالد اللي ما تعطي احلق ما نـ: "اخلرب الشيخ سيدي عبد الرمحن بن بعمر فقال

) اجلد األول للويل الصاحل موالي علي الشريف يف قصر أدغاغ( قصبته للبيع فاشرتاها موالي الطيب 
  .4در القصر دون رجعةوغا

سنة  5ولد بقصر أدغاغ: سيدي محمد بن سيدي عبد الرحمن بن بعمر
العامل العالمة البحر الفهامة رئيس املهرة وسلطان األئمة الربرة تاج العرفني . م1738/ه1151

لنحو أبو عبد اهللا كان رمحه اهللا إماما يف املذهب حافظا له، متقنا ل. ومالذ اخلائفني وبقية الراسخني
واملنطق والبيان والعروض وغري ذلك آية من آيات الزمان كثري النسخ للكتب وال يكاد يوجد 
تصحيف يف كتابته من شدة اعتنائه وصفاء ذهنه، درس وأفىت  من وقت والده إىل أن توىف، أقام 

                                                           

 .24، املخطوط السابق، صمقتطف من جوهرة املعاين: سيدي حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي. 1
 .255املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 2
  .فائقةمادة تلتهب فيها النريان بسرعة . 3
 .256املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 4
  .258ص: نفسه. 5



 تيمي قصور في العلمية المظاهر: الخامس الفصل )          م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

(- 239 -) 
 

نون أوضح بزاوية كرزاز إىل أن أذن له يف تلقني السر وكان يف آخر عمره ضرير البصر وتدريسه يف الف
وأبني من البصري وفتواه راجحة عند أهل عصره مع حذره وكان تصدر الفتوى عن إذنه خبط كاتبه 

، تدبر فتاويه يدل على غزارة علمه 1العالمة الشيخ سيدي احملفوظ الوشاين حفيد الشيخ سيدي سامل
والده وعن  علمه فإن كتاب غنية الشورى مشحون بفتاويه وله تقاييد فقهية يف غاية احلسن، أخذ عن

الشيخ أيب العباس سيدي أمحد بن عبد العزيز اهلاليل وملا وصل إىل الشيخ املذكور ببالد سجلماسة  
 : كتب إىل والده أيب زيد يبشره جباللة قدر االبن بقوله

إن اهلالل إذا رأيت منوه  
  

 2أيقنت أنه سيكون بدرا كامال  
وخترجت على يده الفحول، مجع نوازل عدة، تويف  قام مقام والده يف التدريس ويف الفتوى          

  3.م ودفن مبقربا1818/ه1233رمحة اهللا عليه بقصر أوالد علي أين كان يدرس سنة 
كان عاملا عامال متقنا يف العلوم : سيدي عبد اهللا بن الشيخ سيدي عبد الرحمان بن بعمر

، كان مالزما للشيخ 4حممد بن امحيدالعقلية و النقلية والفقه واحلديث، أخذ عن والده وعن سيدي 
، انتقل من قصر أدغاغ إىل التدريس بقصر بَاَعْبَد 5سيدي عمر بن سيد احلاج عبد الرمحان املهداوي

  . م7/1806ه1221ااور أين تويف و دفن عام  6بَاَعْبَد اهللا
كان عاملا صاحلا زاهدا  :عبد الرحمن بن بعمرسيدي سيدي عبد اهللا بن سيدي محمد بن 

حافظا للحديث والفقه والتفسري والنحو، مسته حسنة وخلقه حسن وكان من أصرب الناس فناب متفننا 
يف احلكم وتصلب يف احلق فصار من األعيان مع تثبت ودين وإحاطة بالعلوم العقلية له حال حسن 

  .8من كمال الدين باخلري والصالح يعامل الناس بكل مجيل وكان من حماسن الدهر

                                                           

  .42، املخطوط السابق، صمقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
  .7ص: نفسه.  2
  .103صاملرجع السابق، : حممد عبد العزيز سيدي عمر. 3
سيدي حممد بن امحيد كان أحد األعالم وأحد اتهدين يف عصره، أخذ عن سيدي احممد بن امحيد وعن الشيخ سيدي عبد .  4

حممد عبد القادر بن عمر بن : للمزيد انظر. الرمحن بن بعمر، وانتهت غليه الرياسة بالديار التواتية وناب يف التحكم بسرية محيدة
 .8املخطوط السابق، ص: يعبد الرمحن التنيالين املهداو 

 .  5املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي. 5
  .258املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  6
  .5املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  7

  .14، 13ص ص : نفسه.  8



 تيمي قصور في العلمية المظاهر: الخامس الفصل )          م19/هـ13( المحلية المصادر خالل من تيمي لقصور والثقافية االجتماعية الحياة

 

(- 240 -) 
 

أخ السابق كان : عبد الرحمن بن بعمرسيدي سيدي محمد بن  بنسيدي عبد الرحمن 
إماما عاملا أديبا أخذ عن والده، كان ماهرا يف أصول الفقه وكان جيد اخلط والنوازل والوثائق مثري إليه 

  .1يف معرفة الفنون
  :من علمائها نذكر :األسرة المهداوية: ثالثا 

الفقيه العالمة الزاهد الورع : الشيخ سيدي عمر بن عبد الرحمن التينيالني المهداوي
الضابط املتقن أبو اخلري كان رمحه اهللا من العلماء العاملني املخلصني أمري ركب احلرمني وأمني أمري 

اويته املغرب على القصور الصحراوية حبيث يصغى لقوله يف التولية وتقسيم األموال، قطع له أرض ز 
مهدية فأتقنها وحبسها على ابن السبيل وتوىل أمر الفتوى والتحكيم بعد موت الشيخ سيدي عبد 
احلق بن عبد الكرمي وقبل تولية الشيخ سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل فأحسن يف الفتوى 

وكان . املدة وقام بأمر التحكيم أحسن قيام مع أن سلطان املغرب قد أمهل أمور الصحراء يف تلك
لقد رأيت فيك : ابتداء قراءته أن  البحر الالفظ الشيخ سيدي احممد بن عبد اهللا الونقايل قال له

م 1739/ه1152األهلية للقراءة فهلم إلينا فأخذ من حبره ما تعجز األلسنة عن وصفه ولد عام 
  .2ه اهللارمح مم1806/ه1221وتويف بزاويته يف الثالث والعشرين من مجادى األخرية سنة 

ولد سنة : سيدي محمد عبد اهللا بن الشيخ سيدي عمر بن عبد الرحمن المهداوي  
كان إماما عاملا عامال، أخذ عن الشيخ سيدي حممد بن أمحد ملطريف وكان   م1791/ه1205

، وجلس للتدريس بزاوية أجداده مبهدية تويف سنة 3جمتهدا يف البحث والنظر والتدريس
  .4م1825/ه1240

  :م نذكر19/ه13من علمائها الذين نبغوا يف القرن  :األسرة البلبالية: رابعا
 ،املعروف بالشيخ سيد احلاج البلبايل :الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر

م، كان شيخاً عارفاً جمتهداً مالزمًا للتدريس واملطالعة، الزم الشيخ أبا زيد 1731/ه1144ولد عام 
سيدي عبد الرمحن بن عمر فأخذ عنه علمًا مجّاً، مث انتقل إىل مدرسة  الشيخ سيدي احممد بن عبد 

قن صفة القضاء اهللا األدغاغي وكان من رؤوس تالمذته، توّىل قضاء اجلماعة بتوات فلم يوجد من أت

                                                           

  .14صاملخطوط السابق، : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  1
  .20، املخطوط السابق، صمقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  2
  .6صاملخطوط السابق، : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد التينالين املهداوي.  3
  .81املرجع السابق، ص: عبد العزيز سيدي عمر.  4
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على منواله، أخذ عنه شيوخ أجلة منهم ابنه أبو فارس سيدي عبد العزيز والعالمة أبو العباس سيدي 
، انتخب مسائل سيد املامون بن امبارك البلبايل امحد احلبيب بن حممد بن عبد اهللا البلبايل والشيخ

 ليلة االثنني السابع من مجادى األخرية الغنية وقرر كثريًا منها كما له تقاييد كثرية وجواهر نفيسة تويف
  . 1م1828/ه1244عام 

، يلقب بأيب ابن السابق :الشيخ سيدي عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي
من تالميذه . وعن الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن بن عمر التينيالين فارس، أخذ العلم عن والده

عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل وحممد احلسن سيدي  احلبيب، وابنه سيد البكري وسيدي أمحد 
  .2بن سعيد البكري، وقد توىل خطة القضاء بالديار التواتية

كان عاملا ماهرا يف  ابن السابق :سيد البكري بن الفقيه سيدي محمد عبد العزيز البلبالي
ايل وعن والده سيدي حممد عبد فنون كثرية فقيه متحدث متقن أخذ عن جده سيد احلاج حممد البلب

كل  العزيز وكان صاحلا حمبا للصاحلني مشهورا بالدين واخلري وظهر من حسن سريته ومجيل طريقته 
  .3م1865/ه1282فعله حسن طيب، تويف سنة 

كان عاملا صاحلا متقنا لعلوم شىت أخذ عن الشيخ سيدي : سيدي محمد بن امحمد البلبالي
  .4 م1793/ه1207 احممد الونقايل، تويف سنة

كان إماما عاملا ماهرا يف كل الفنون، أخذ عن : سيدي عبد الكريم بن عبد المالك البلبالي
  .5م1871/ه1288شيخه سيد احلاج حممد وعن ولده سيدي عبد العزيز، تويف سنة 

كان عاملا ماهرا يف : أحمد الحبيب بن سيدي امحمد بن عبد اهللا البلبالي يالعالمة سيد
كثرية أخذ عن شيخه سيد احلاج حممد البلبايل وكان أهل عصره يبالغون عنه يف الثناء عليه فنون  

 .6باملعرفة
ولد مبلوكة عام : البلبالي محمد بن عبد اهللاعبد اهللا بن أحمد الحبيب بن سيدي الشيخ 

م أخذ العلم عن والده سيدي أمحد احلبيب وملا تضلع يف العلوم قصد كوسام 1835/ه1250
                                                           

  .31-30، املخطوط السابق، ص ـ ص مقتطف من جوهرة املعاين: سيدي حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  1
  . 141املرجع السابق، ص: الصديق حاج أمحد.  2
  .15ابق، نسخة خزانة باعبد اهللا، صاملخطوط الس: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  3
  .9أدغا، ص املخطوط السابق، نسخة خزانة: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين.  4
  .6ص :نفسه.  5
   .15املخطوط السابق، نسخة خزانة باعبد اهللا، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي . 6
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، توىل خطة القضاء م1862/ه1278فأنشأ فيها املدرسة الكوسامية يف شهر ربيع الثاين عام 
 1910.1/ه1328بالديار التواتية عام 

ولد بقصر  : سيدي عبد الرحمن بن سيدي عبد اهللا بن سيدي أحمد الحبيب البلبالي
ونظرا لعلمه ودرس على يد والده، وخلفه يف التدريس مبدرسة كوسام، م 1864/ ه1280كوسام 

، أخذ عنه قاضي تيميمون احلاج عبد القادر م1912/ه1330ومكانته عني قاضيا على توات سنة 
  .2ودفن مبسقط رأسه/ ه1335ربيع الثاين سنة 22البلبايل وأخوه البشري، تويف يوم السبت 

 /ه1288ولد بقصر بين تامرت سنة : الشيخ سيدي محمد عبد الكريم بن محمد البلبالي
ونشأ ا وقرأ القرآن، مث ارحتل لقصر كوسام ملدرسة شيخه سيدي عبد اهللا بن سيدي أمحد احلسني 
البلبايل ومكث عنده سنوات يوايل دراسته عليه وعلى من كان من العلماء هناك، وملا افتعم صدره من 

الشيخ العلوم وصار من أعظم الفحول أجازه الشيخان سيدي عبد اهللا بن سيدي أمحد احلبيب و 
مث رجع لبلده بين تامرت فدرس / ه1316القاضي سيدي احممد بن سيدي أمحد البلبايل وذلك عام 

له يف كل فن من فنون الفقه فتاوى متعددة نثرا ونظما ... وأفىت وأجاد وأفاد وعم نفعه البالد والعباد
ليه وسلم وأشعار يف وله يف النحو والفرائض وغري ذلك وله قصائد كثرية يف مدح الرسول صلى اهللا ع

 أبوالنصيحة واألدب ومناظرة العلماء، وكان قد عزم على مجع نوازل فاختطفته يد املنية، من تالمذته 
  .3حممد عبد اهللا بن العامل سيدي أمحد البلبايلعبد اهللا سيدي  

درس  م1861/ه1277ولد بكوسام سنة : محمد بن أحمد بن امحمد الحبيب البلبالي
وتويف يوم م 1911/ه1329ىل قضاء اجلماعة بتوات عامعلى يد عمه عبد اهللا بن أمحد احلبيب، تو 

  .19354/ه1354رمضان  10السبت 
م، 1860/ه1276ولد بقصر كوسام عام  :البلباليالحبيب سالم بن عبد اهللا بن أحمد 

ا ومدرسا مبدرسة كوسام، أمحد احلبيب البلبايل، عمل إمامعبد اهللا بن درس على يد والده سيدي 
  .5م1958/ ه1377يرجع له الفضل يف تأسيس مسجد كوسام أين تويف عام 
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  .95ص: نفسه.  2
  .29املرجع السابق، ص: حممد عبد العزيز سيدي عمر.  3
  .332املرجع السابق، ص : امبارك جعفري، مقاليت عبد اهللا.  4
  .95املرجع السابق، ص: الصديق حاج أمحد.  5
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  :وهم ،نسبة لقصر أوالد أنقال :الونقاليونعلماء ال: خامسا
من مواليد قصر أدغاغ سنة : ـاليڤسيدي اْمَحمْد بن عبد اهللا األدغاغي الونـ

الالفظ صاحب األسرار الربانية والفتوحات  م، هو الصاحل الزاهد الورع احلافظ1728/ه1140
  .الرمحانية جالل الدين، كان رمحه اهللا إماماً ورعاً صوفياً نورانياً منحه اهللا علماً لُدنِياً 

دخل مع ابن األخري إىل خزانة 1قيل أنه ملا مات ويل اهللا سيدي عمر بن عبد القادر التنيالين
سيدي احممد كتابا وفتحه، فوجد بداخله نظارة سيدي الكتب؛ وكان من قدر اهللا أن أخذ الشيخ 

عمر املذكور حيث انتهى به النظر طوي الكتاب عليها يف حمل االنتهاء، فأهلم اهللا الشيخ سيد احممد 
. أن يأخذها بنية بركة الشيخ فمنحه اهللا ما نوى، وكان ذلك سبب الفتح فرزقه اهللا علماً لُدنيا ِبَال منة

وممن أخذ . الفنون، وكان خيتم املختصر يف األسبوع فما دون إىل يومني ونصف درس الشيخ مجيع
عنه شيخ الشيوخ العالمة سيد احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل الذي نّوه جبالل قدره فقال أنه 
وارث سره، وأخرب عنه أنه سيلي قضاء اجلماعة بتوات  ودعا له بالنفع واالنتفاع، وممن أخذ عنه 

سيد عمر بن عبد الرمحن املهداوي التيماوي، والشيخ سيدي عبد الرمحن بن سيدي احممد الشيخ 
  . وغريهم بدواً وحضراً  2العامل الزجلوي

وقد وصفه ". أنا عني توات من مل يشرب من مائي مات عطشاناً "كان يقول عن نفسه 
ئح صاحب األسرار والفيض العالمة الويل الصاحل والزهر الفا "...صاحب خمطوط غاية األماين بقوله 

  .3..."ـايلڤواألنوار الربكة سيد ْحمَمْد فتحاً بن سيد عبد اهللا الونـ
امحلوين ملوضع مل يـُْعَص اهللا فيه، فأمرهم أن "روي عنه أنه ملا حضرته  الوفاة قال لتالمذته 

 الَ  اهللاِ  اءَ يَ لِ وْ أَ  ن  إِ َال أَ � جيلسوا به على صخرة يف بستان واشتغلوا بقراءة القرآن، فلما وصلوا قوله تعاىل
 ِيف ا و يَ نْـ الد  واةِ يَ  احلَ ى ِيف رَ شْ البُ  مُ هلَُ  63 ونَ قُ تـ وا يَـ انُ كَ وا َو نُ امَ ءَ  ينَ الذِ  62 ونَ نُ زَ حيَْ  مْ هُ  الَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ خَ 
قال الشيخ السالم عليك يا رسول اهللا  ٭�64 يمُ ظِ عَ الْ  زُ وْ الفَ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  اهللاِ  تِ مَ لِ كَ لِ  يلَ دِ بْ تَـ  الَ  ةِ رَ خِ الَ اَ 

                                                           

كان عاملًا حنويًا فقيهاً، لغوياً، تويف عشية األربعاء لثالث ليال خلت من هو أحد األعالم وأحد األئمة اتهدين يف املذهب،  .  1
املخطوط السابق، ص : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التينيالين املهداوي: ه، للمزيد ينظر 1452ربيع األول سنة 

3.  
  .مل أعثر له على ترمجة.  2
، مسائل ملتقطة من غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنيالين: ليك البلبايلسيدي حممد بن عبد الكرمي بن حممد بن عبد امل. 3

 . 26خمطوط خبزانة أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار، ص
 .سورة يونس 64 – 63- 62 اآليات.  ٭
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م عن 1761/ه1175وزهقت روحه انشقاق فجر يوم اجلمعة احلادي والعشرين من رمضان عام 
  .1ـالڤدفن مبقربة أوالد انـمخس وثالثني سنة و 

كان للشيخ سيدي : ـال ااور فريوىڤأما عن سبب خروجه من قصر أدغاغ إىل قصر أوالد انـ
صديقًا يدعى بن َخبَدة، كان هذا األخري خيدم الشيخ ويكرم مثواه ويعظم حرمته  احممد بن عبد اهللا

وكان يأتيه للزيارة وحيضر معه الدروس، إال أنه كان بينه وبني ابن القايد احلاج العباس العايدي عداوة 
الطلبة ومن دعوات الشيخ البن خبدة مل يقدروا على إذايته، ملا رأى  الشيخ ذلك توجه مبن معه من 

وبن َخبَدة ألبناء احلاج العباس يربمون الصلح معهم لكن احلاج احممد بن احلاج العباس مل يقبله فرجع 
وقد ". ألن ينزل ا بالء عظيم: "الشيخ مع بن َخبَدة ومنذ ذلك اليوم مل يدخل بالد أدغاغ، وقال

ة، احنصرت الدعوة والعياذ باهللا يف احلاج ـال ااور وارحتل إليه بالكليڤاجته للتدريس يف قصر أوالد انـ
  . 2احممد بن احلاج العباس فأهلكه اهللا وانقطع دابره ومل يبق له باقية

كان 3الوهراين أصال الوشاين مولدا ومسكنا   :حمو بن الحاج محمد لحسن ب العالمة اَ 
األدغاغي اهللا  عاملا فقيها أديبا وله معرفة يف علم الطب، أخذ عن شيخه سيدي احممد بن عبد

، الذي الزمه أكثر من عشر سنني وخدمه خدمة كان حمسودا عليها، فكان حافظا ألسراره 4الونقايل
حىت أنه أوصى بأن تلميذه الفقيه َاب محو هو الذي يؤم املصلني يف . وأمواله يأمر وينهي ويقرر وينفذ

ن بن بعمر التينيالين، بعد وفاة جنازته وقد نفذت وصيته يف حضور العالمة الشيخ سيدي عبد الرمح
شيخه انتقل لبالد التكرور اليت أقام سنتني معظمها يف متبكتو حيث درس على بعض علمائها ومسع 

  .5منهم
بعد عودته اهتم بالطب فربع فيه حىت قيل عنه مل يكن له نظري يف عصره يف التطبيب وقد 

كان يساعد أهله يف أعمال املنزل  . اشتهر كثريا ذه املهنة حىت أنه ورثها ألوالده وأحفاده من بعدهم

                                                           

 . 34-  33، املخطوط السابق، ص ـ ص مقتطف من جوهرة املعاين: سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي. 1
، خمطوط خبزانة ـايلڤكرامات الويل الصاحل سيدي اْحممد فتحا بن سيدي عبد اهللا األدغاغي الونـ: سيدي حممد بن هاشم. 2

 . 3أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار، ص 
الرابعة للويل الندوة . علماء من أحفاد موالي سليمان بن علي وغريهم بقصر أوالد أوشن ـ حيام ومآثرهم: علي سليماين.  3

  .6م، ص2009ماي 14 أدرار الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي، قصر اوالد اوشن، والية
  .11باعبد اهللا، ص املخطوط السابق، نسخة خزانة: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  4
الندوة الرابعة للويل . بن علي وغريهم بقصر أوالد أوشن ـ حيام ومآثرهمعلماء من أحفاد موالي سليمان : علي سليماين . 5

   .6الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي، املرجع السابق، ص
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 م1770/ه1184تويف رمحه اهللا سنة . باإلضافة إىل التدريس يف الكتاب كدق التمر وحلب األغنام
  .1ودفن يف مقربة أوالدأوشن

كان عاملا فقيها أخذ عن الشيخ سيد   :سيدي أحمد بن عبد الرحمن بن المبروك الونقالي
احلاج البلبايل وعن الشيخ سيدي عمر بن عبد الرمحن وعن علماء فاس، تويف 

  .2م1857/ه1273سنة
يد سيدي عبد اهللا بن من علماء أوالد أنقال، درس على : سالم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن

  .3م1871/ه1288أمحد احلبيب تويف عام 
درس بأوالد  م،1865/ه1281 أصله من تينيالن، ولد عام: محمد بن عبد اهللا بن الوليد

، ودرس النحو قصر وجالن بتسابيت مث انتقل إىلأنقال على يد شيخه احلاج عبد احلفيظ التينيالين 
، مث عاد إىل من شرفاء أوالد علي بتيمي على يد سيدي حممد بن موالي عبد اهللا والفقه واحلديث

 لكثري من العلماء وكانت له حماوراتج على يديه اختر  ،أوالد أنقال وتوىل اإلمامة والتدريس ا
مشهورة مع العامل سيدي عبد الكرمي البلبايل التامريت، من مؤلفاته نذكر غنية املريد لشرح مسائل بن 

  .4م1940/ه1359الوليد؛ وشرح على خمتصر خليل والكبيسة يف علم الفلك والنجوم، تويف عام 
من أحفاد موالي سليمان بن علي،  معظمهم :ناألدغاغيون والوشانيو علماء ال: سادسا

  :وهم
بن موالي حيي بن   موالي احممد بن موالي إدريس: العالمة موالي امحمد بن موالي إدريس

كان عاملا عامال عالمة ماهرا يف كل   ،موالي امحد بن موالي علي بن موالي سليمان بن علي
  .م7/1878ه1295سنة  6دفن اللتدريس إىل بلد أولف أين تويف و ، انتقل 5الفنون

                                                           

الندوة الرابعة . علماء من أحفاد موالي سليمان بن علي وغريهم بقصر أوالد أوشن ـ حيام ومآثرهم: علي بن حممد سليماين.  1
  .6 الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي، املرجع السابق، صللويل

  .7املخطوط السابق، نسخة خزانة أدغا، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  2
  .113املرجع السابق، ص: الصديق حاج أمحد.  3
  .151ص :نفسه.  4
، املخطوط السابق، ـايلڤالويل الصاحل سيدي اْحممد فتحا بن سيدي عبد اهللا األدغاغي الونـكرامات : سيدي حممد بن هاشم .5

 .6ص
 .258املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  6
  .10املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  7
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حفيد سيدي موالي سليمان  :سيدي امحمد الطالب بن موالي عبد اهللا بن موالي علي
كان تاليا لكتاب اهللا واقفا على حدود اهللا، أخذ السر عن ويل اهللا سيدي عبد اهللا بن عبد : بن علي
  .2دفني مسجد زاوية كرزاز أحد قصور واد الساورة، له كرامات ال تعد وال حتصى 1الرمحان

محد بن موالي سليمان بن يعترب الفقيه سيدي احممد الطالب ثالث جمدد لزاوية جده موالي ا
ـصبة سيدي احممد ڤسماة الشهود املڤ ـاڤبىن قصبته املشهورة بزبعد مدة من تدهورها، و  علي بأدغاغ
، )البساتني(دارا للضيافة كما جدد أحباس الزاوية قرآنيتني و قد بىن يف مدخلها مدرستني الطالب، و 

يف آخر عمره ابن أخيه الفقيه سيدي حممد  وكان من أشهر مقادمي الطريقة املوساوية الكرزازية، كلف
الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحان بالتدريس يف الزاوية و تسيري شؤوا و اإلمامة 
يف املسجد العتيق، تويف رمحه اهللا عام أوائل القرن التاسع عشر للميالد  على وجه التقدير و دفن 

  .3مبقربة أدغاغ
من كرامته أيضا أنه كان ، و 4اجلنغريبة منها أنه كان يدرس اإلنس و وال له كرامات عجيبة وأح

داخل لبستانه برفقة ابنه الصغري، هذا األخري طلب من أبيه مترا مع أن البلح مل ينضج بعد فما زالت 
تسلق النخلة و قل هلا أعطين مترا البن " العراجني خضراء، فقال سيدي احممد الطالب خلّماسه 

ينه، فأخذ منه ففعل اخلَماس ما طلب منه فإذا ببلح النخلة ينضج من ح" الطالبسيدي احممد 
اس إىل ملا حدث ذلك رجع اخلَم جع له بعد أن يغادر ويل اهللا، و ترك نصيبا لري بعض التمر للطفل و 

  .            5ليس التمر كما تركه قبل قليلالنخلة فوجد ا البلح و 
من كذب أو ادعى بته يتوسلون به، و دعى عليهم يلتجئون إىل قصاملبعد وفاته كان املظلومون و 

أن التوسل بأولياء اهللا الصاحلني "  نسيم النفحات"قد ورد يف كتاب ، و 6تانا فسينال جزاءه قريبا

                                                           

موالي : للمزيد انظر. م1820/ه1235يقة الكرزازية املوساوية، تويف سنة سيدي عبد اهللا بن عبد الرمحن، أحد شيوخ الطر .  1
  .93م، صANEP ،2004، منشورات الدرر النفيسة يف ذكر مجلة من حياة الشيخ سيدي أمحد بن موسى: التهامي غيتاوي

 .6السابق، ص املخطوط: معجزات من يف هذا القطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان: مؤلف جمهول.  2
  .260املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  3
  .260ص :نفسه . 4
  .6املخطوط السابق، ص :معجزات من يف هذا القطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان: مؤلف جمهول . 5
  .260املرجع السابق، ص: حليمة سليماين . 6
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م إىل اهللا تعاىل فإ م معمول به عند علمائنا احملققني من أئمة الدين فمن أراد حاجة فليتوسل
 .1ليقدم على ذلك التوسل بالنيب صلى اهللا عليه وسلموبني خلقه و  الواسطة بني اهللا

ـصبة ڤر باب املدعى عليه يده بالتناوب يف أفكمع العلم أم ال حيلفون به وإمنا يدخل املدعي و 
 .2"َمْن َحقْك يا سيدي احممد الطالب لفعلت كذا أو مل أفعل"يقول ثالثا  سيدي احممد الطالب و 
أخذ العلم : اهللا يدي محمد البركة بن سيدي عبد الرحمن بن سيدي عبدالشيخ الفقيه س

 ،عن جده موالي عبد القادر بن موالي عبد اهللا وعن الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن بن بُعمر
حفظ القرآن الكرمي وهو صغري مث حفظ خليل ورسالة ابن أيب زيد وألفية ابن مالك ومل يتجاوز مخس 

كما كان يدرس يف زاوية   ،يه الذي كان يؤذن ويؤم املصلني يف مسجد أدغاغوهو الفق ،عشرة سنة
ضف إىل أنه كان مقدم الطريقة املوساوية الكرزازية بعد والده سيدي عبد , الشهودڤ ـاڤأجداده بز

  . 3م1881/ه1298تويف رمحه اهللا عام  ،الرمحن
  :الرحمنالشيخ سيدي محمد الصافي بن سيدي محمد البركة بن سيدي عبد 

م، نشأ يف 1809/ه1224الشهود عام ڤ ـاڤولد الفقيه بقصر أدغاغ بقصبة جده املعروفة بز
زاوية قصر أدغاغ اليت كانت آنذاك منبعا للعلم واملعرفة والثقافة ومدرسة علمية خترج منها الكثري من 

ة الذي اشتهر درس سيدي حممد الصايف على يد والده الفقيه سيدي حممد الربك. العلماء والفقهاء
 .آنذاك باسم عامل قصر أدغاغ، تضّلع يف علوم القرآن واحلديث وفاق أقرانه يف ذلك

لقد جرت العادة أن يسمى املولود اجلديد على اسم أحد من أجداده لكن هذا املولود مل 
لت زوجتك بذكر صايف يف مح: "يسّمى كذلك فعندما كانت أمه حامال به مسع والده نداء يقول له

 .فلهذا مسي باسم حممد الصايف "يف اآلخرةنيا و الد
ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحيفظ  ،دخل سيدي حممد الصايف الكّتاب وهو ابن أربع سنني

القرآن الكرمي ومنت خليل ومنت الرسالة وهو ابن اثنا عشرة سنة على يد والده الفقيه سيدي حممد 
به إىل معدن العلم قصر ملوكة؛ أين  تتلمذ على يد الشيخ  الذي رأى فيه قابلية التعلم فبعث ،الربكة

القاضي الفاضل سيدي عبد العزيز، وبعد وفاته أكمل دراسته على يد الشيخ سيدي امحد احلبيب 

                                                           

  .45املخطوط السابق، ص: موالي أمحد الطاهري اإلدريسي.  1
  .261املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 2
 . 261ص: نفسه. 3
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يا : "... ، وقد قال له ذات يوم1البلبايل الذي بقي معه مدة مخس سنوات ينهل من منبع علمه
ومنذ تلك اللحظة التزم سيدي حممد الصايف حبضور " 2...سيدي العلم إليك آت وأنت منه هارب

دروسه حىت نال اإلجازة، والغريب أنه التلميذ الوحيد يف مدرسة ملوكة الذي حفظ ألفية ابن مالك يف 
طلب من شيخه التوجه إىل قصر انزمجري ليكمل دراسته عند عاملها ومفتيها وقاضيها . 3عشرة أيام

ي عبد الكرمي حيث مكث هناك ثالث سنوات ليتفرس يف مجيع سيدي عبد الرمحن وابن عمه سيد
قبل أن حيط الرحال يف قصر أولف ليتعلم فن الظرافة وتغليف املخطوطات على يد أبناء  ،العلوم

بوشنة املشهورين بذلك، مث رجع إىل مسقط رأسه قصر أدغاغ ليخلف أباه يف اإلمامة باملسجد الكبري 
ا  والتدريس يف زاوية أدغاغ اليت ازدهرت يف عهده حىت بلغ عدد طلبتها اثنان وأربعون تلميذا، كم

ثلث لإلمام وسدس للمؤذن والباقي للطلبة : كثرت أمالكها مما اضطرهم إىل تقسيمها إىل ثالثة أجزاء
 .4وعابري السبيل

سيدي حممد الصايف الفقيه األديب الشريف : "رة الفاخرة بقولهذوصفه صاحب خمطوط ال
أوفر نصيب فريد الصناعة عجيب يف التصنيف حاوي ويف الظرافة و  األريب عامل عالمة يف كل فن

 .5..."زمانه
خترج من مدرسته علماء كثر من بينهم زوج ابنته سيدي حممد بن هاشم، والعامل الفقيه سيدي 
حممد بن موسى والذي كان خيلفه يف اإلمامة يف املسجد الكبري بأدغاغ؛ كما كان يدرس معه يف 

كما .  وكتاب صحيح البخاريالزاوية أين متكن من نسخ العديد من املخطوطات منها القرآن الكرمي
تتلمذ على يده ابنه األكرب الفقيه سيدي امحد احلبيب خليفته يف اإلمامة وشؤون الزاوية األدغاغية، 
وابنه سيدي امحد الكبري خليفته يف التدريس يف الكّتاب، وتتلمذ على يده أيضا سيدي حممد بن 

صاحب خمطوط نقل الرواة عمن أبدع  عمر بن حممد بن امحد احلبيب بن حممد املربوك البوداوي

                                                           

، أعمال الندوة السنوية الثامنة شخصية العامل املؤلف سيد الصايف بن سيدي حممد الربكة األدغاغي: علي بن حممد سليماين .1
 .37سليمان  بن علي، املرجع السابق، صختليدا إلحياء مآثر الشيخ سيدي 

 .22املخطوط السابق، ص: حممد عبد  القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي. 2
 .38ص: نفسه 3.
 . 38،  املرجع السابق، صشخصية العامل املؤلف سيد الصايف بن سيدي حممد الربكة األدغاغي: علي بن حممد سليماين 4.
 .22املخطوط السابق، ص: ر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداويحممد عبد القاد .5
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، كان الفقيه 1قصور توات، الذي أصبح مالزما البن شيخه الفقيه سيدي أمحد احلبيب بعد وفاته
ـارات أدغاغ؛ كما كان موثقا ملختلف العقود واملواثيق؛ منها عقود البيع والشراء ڤالعامل كاتبا لزمام فـ

غه يف عامل الشعر حيث كتب العديد من القصائد يف ضف إىل ذلك نبو  .وكذا تسجيل املواليد اجلدد
  .خمتلف األغراض كما كان مطلعا على قصائد لشعراء العصر اجلاهلي كعنرتة بن شداد

كان للفقيه سيدي حممد الصايف رحلتان علميتان؛ األوىل ملنطقة تديكلت؛ والثانية رافق فيها 
 . شيخ الطريقة الكرزازية الشيخ سيد الكبري بن علي

خرجت من بالد أدغاغ مساء يوم اجلمعة املوافق للفاتح ربيع الثاين  "... :ول يف رحلته األوىليق
 ـصبة أوالد بن ابا وخرجنا منهاڤم بعد صالة اجلمعة وبتنا يف طرف تيمي يف 1832/ه1248عام 

َاجنزمري ودخلنا القصر الكبري بِ "... إىل أن يقول ..." ىل فنوغيلإوجاوزنا متنطيط وقصورها ووصلنا 
وخرجنا من عندهم ودخلنا قصبة العلماء العاملني بالسنة والكتاب وحططت رحايل ومكثت ا 

 ...".2ثالث سنني عند سيدي عبد الرمحن وابن عمه سيدي عبد الكرمي
الرحلة الثانية قام ا الفقيه سيدي حممد الصايف رفقة شيخ الطريقة الكرزازية الشيخ سيد الكبري 

يعثر عليها إال أن والدي مسعها مشافهة من جدي سيدي حممد بن سيدي أمحد احلبيب بن علي ومل 
جرت عادة شيوخ الطريقة الكرزازية أثناء رحلتهم : بن سيدي حممد الصايف رمحهم اهللا حيث  قال

جلمع الصدقات أن يصطحبوا معهم شيخا فقيها عاملا يلقي دروسا للحاضرين عند كل موضع 
إحدى املرات وقع اختياره على الفقيه سيدي حممد الصايف، وأثناء إقامتهم ببالد ويف  ،يستقبلون فيه

وكانت هناك مشكلة حاصلة بني  ،وشاع خربه يف املكان ،البيض ألقى الفقيه درسا فأعجب احلاضرين
كة قبيلتني عريقتني حول املرياث فارتأوا أن حيتكموا إىل الفقيه األدغاغي الذي فتح اهللا عليه وقّسم الرت 

فرضي كل طرف وأصلح اهللا بني القبيلتني؛ واجتمعت على مائدة واحدة حبضور شيخ  ،بني املتنازعني
الزاوية وحكام املنطقة، نال الفقيه ذه احملاكمة ماال وعلما ورجع إىل قصر أدغاغ بزاد من العلم 

ى تالمذة املدرسة ؛ فحبسه عل ـارة تاغجمت حىت أصبح له فيها ربع املاءڤواملال؛ الذي عكم به فـ

                                                           

ـ  38، املرجع السابق، ص ـ ص شخصية العامل املؤلف سيد الصايف بن سيدي حممد الربكة األدغاغي: علي بن حممد سليماين. 1
40. 

خمطوط خبزانة ادغاغ، بلدية ادرار، ، رحلة إىل تديكلت: سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن. 2
 .1والية ادرار،  ص
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إضافة إىل هذا واألهم من ذاك هو فراسة الفقيه سيدي حممد  .1القرآنية التابعة ملسجد زاوية أدغاغ
  .الصايف يف الطب

تويف الشيخ الفقيه العامل الطبيب واألديب الشاعر سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة 
(  ومخسة عشرة وثالمثائةبيع األول عام ألف بن سيدي عبد الرمحن يف اثنني وعشرين يوما خلت من ر 

ودفن مبقربة أدغاغ جبانب ضريح الويل الصاحل سيدي عبد الرمحن بن حممد ) م1897/ه1315
  . 2التامريت رمحهما اهللا

  :ترك العامل الفقيه الطبيب سيدي حممد الصايف تآليف عدة نذكر من بينها
فيه عن كيفية استخراج األلوان باستعمال يتحدث " نيل املراد يف عقد ألوان املداد"خمطوط  -

  .مواد طبيعية وأخرى معدنية
 ".شرح أسرار كلمة اإلخالص"خمطوط  -
 .قصائد شعرية يف التصوف -
والذي ألفه بعد ما " مثري ساكن الغرام يف فضائل مدينة الرسول عليه الصالة والسالم"خمطوط  -

شيخ أمحد بن الشيخ حممد احلضراوي، حىت اطلع على خمطوط العقد الثمني يف فضائل البلد األمني لل
 ).مكة املكرمة(يبني فضائل املدينة املنورة كما بني احلضراوي فضائل البلد األمني 

سيدي أحمد الحبيب بن سيدي محمد الصافي بن سيدي محمد البركة بن سيدي عبد  
الدينية واللغوية م، حفظ القرآن الكرمي واملتون 1878/ه1295ولد بقصر أدغاغ عام : الرحمان

على يد والده العامل سيدي حممد الصايف؛ حيث ورث عنه تسيري شؤون الزاوية كما خلفه يف إمامة 
  3.مسجد القصر

كان سيدي أمحد احلبيب أديبا وشاعرا نظم العديد من القصائد بالفصحى يف خمتلف          
ان له باع يف علم الفلك فقد كان كما ك. 4األغراض خاصة مدح شيوخ الطريقة الكرزازية املوساوية

حيدد اجتاه القبلة لكل من أراد أن يبين مسجدا، حىت أن العامل الزاهد الورع سيدي حممد بلكبري قد 
 .5استعان به لتحديد قبلة مسجده
                                                           

 .264املرجع السابق، : حليمة سليماين. 1
 .43، املرجع السابق، ص شخصية العامل املؤلف سيد الصايف بن سيدي حممد الربكة : علي بن حممد سليماين. 2
  .264املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 3
 .370ص 29امللحق رقمأنظر قصيدة له يف . 4
  .39املرجع السابق، ص: الصايف بن سيدي حممد الربكة األدغاغيحممدشخصية العامل املؤلف سيدي : علي بن حممد سليماين. 5
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سيدي حممد وسيدي علي وسيدي : خترج على يديه الكثري من الطلبة منهم أبنائه الثالثة        
كان . الصغري وسيدي موسى بن عبد اهللا وسيدي حممد بن موالي علي الشريفحممد بن هاشم 

فقاقري قصر أدغاغ وقصر أوقدمي  1سيدي أمحد احلبيب قاضيا لسكان أدغاغ كاتبا وحافظا لزمامات
ـال كما كان كاتبا ملواثيق سكان بلده، ومستقبال للرسائل  الوافدة إىل ڤوقصر بربع وقصر أوالد انـ

ىل ذلك براعته يف التطبيب ضف إ. 2وثائق إداريةو  لشخصية منها اخلاصة والعامةسكان القصر ا
ملا عجز عن اإلمامة خلفه ابنه سيدي علي  .خاصة جتبري الكسور) التداوي باألعشاب( الشعيب

تويف رمحة اهللا عليه عام . املكىن بالشاهد، وابنه سيدي حممد يف القضاء وتوثيق املواثيق
  .لف الكثري من املخطوطات املنسوخة خبط يده واملتواجدة خبزانة أدغاغوقد خ 3م1963/ه1383

لفقيه سيدي احمد الكبير بن سيدي محمد الصافي بن سيدي محمد البركة بن ا    
  :سيدي عبد الرحمن

ولد الشيخ الفقيه بقصر أدغاغ يوم األربعاء الثالث من شوال عام سبعة وثالمثائة وألف املوافق 
من ماي عام تسعني مثامنائة وألف، تتلمذ على يد أبيه سيدي حممد الصايف وحفظ  للثاين والعشرين

القرآن الكرمي وخمتلف املتون، خلف أباه يف التدريس فتتلمذ على يده أبناء سكان القصر ذكورا 
وإناثا، وقد كان يقصد جملسه العلمي الكبري قبل الصغري، تتلمذ على يده الكثري منهم الشاعر احلاج 

بن احلسان بن سامل املعروف حبمادي بلقايد وابن أخيه سيدي الصايف بن سيدي امحد احلبيب  حممد
اب القصر وابنه سيدي حممد الذي أصبح يدرس يف كتاب قصبة القايد الذي خلفه يف التدريس يف ُكتّ 

 .وكذا الطيب بوعلي الذي أصبح يُدرس يف إحدى كتاتيب القصر يف وقت متأخر من القرن العشرين
ضف  ،كما كان رمحة اهللا عليه خياطا ماهرا، خييط الربانيس واجلالبيب املزينة خبيوط من احلرير

تويف رمحة اهللا . راقيا يقصده سكان القصر وسكان القصور ااورةو إىل ذلك فقد كان معاجلا شعبيا 
 4.م ودفن مبقربة أدغاغ1947/ه1360عليه يف مقتبل العمر سنة 

  

                                                           

  .الزمام هو أقدم خمطوط يف إقليم توات يدون فيه مياه الفقاقري اململوكة للفالحني.  1
  .يوجد يف خزانة أدغاغ عدة وثائق يف البيع والشراء والتمكني حتمل توقيعه .2
   . 266املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 3
 .266ص :نفسه .4
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يدي احمد الحبيب بن سيدي محمد الصافي بن سيدي محمد سيدي محمد بن س      
 :البركة

عائشة  صايف بن سيدي حممد الربكة واللةالبكر لسيدي أمحد احلبيب بن سيدي حممد ال االبن
بنت سيدي حممد حفيدة العامل الفقيه سيدي احممد الطالب كافلة اليتامى واملساكني، ولد يف قصر 

م درس على يد أبيه وعمه سيدي أمحد الكبري، كما أخذ عن سيد 1893/ ه1310أدغاغ سنة
رآنية ـال وعن الشيخ سيدي عبد اهللا بكوسام، كلفه والده بفتح مدرسة قڤاحلاج عبد اهللا بأوالد انـ

بقصر أوقدمي وقصر بربع موالي أمحد مث كلفه بالشؤون املادية للزاوية ومبسك أزممة الفقاقري فكان أكرب 
توىل التقدمي لزاوية كرزاز خلفا لوالده وقد عينه الشيخ . وأشهر حاسب مياه الفقاقري عرفته منطقة تيمي

كرزازية بقصر أدغاغ وبربع و أوالد الكرزازي سيدي بوفلجة بن عبد الكرمي أمينا ألمالك الزاوية ال
 -الشراء–البيع ( ـال، كما كان مكلفا من طرف مجاعة البالد بتقييد خمتلف املواثيق والعقود ڤانـ

باإلضافة إىل إصالح ) اخل...استالم وإرسال الرسائل الشخصية واإلدارية والسياسية- الصدقة -الديون
  . 1ذات البني وتقسيم الرتكات

سيدي حممد بن سيدي أمحد احلبيب متضلعا يف التقييد لدرجة أنه وضع سجال  لقد كان الفقيه
كلفه والده باإلشراف على . مدنيا ألوالده قيد فيه تواريخ ميالدهم وتواريخ الوفيات للمتوىف منهم

تويف رمحه اهللا عام . خمطوط 300خزانة جده موالي سليمان بن علي اليت حتتوي على أزيد من
 .2ن مبقربة أدغاغه ودف1412/م1993

كان أحد أعيان : سالم الوشانيسيدي الشيخ سيدي المحفوظ بن سيدي محمد بن 
ولد بقصر أوالد أوشن وقد تعلم مبادئ العلم من كتاتيب القصر فحفظ ، 3العلماء ومشاهري الفضالء

عمر حيث كان بالقرآن وهو ابن ثالث عشرة سنة مبدرسة شيخه سيدي حممد بن عبد الرمحن بن 
، كان يف آخر 4يسأكرب تالمذته سنا وأفقههم وأعلمهم، فكان خيلف شيخه أثناء غيابه يف التدر 

وكان ميأل جل وقته يف نسخ الكتب وتأليفها فرتك ألحفاده خزانة . 5عمره كاتبا له ملا فقد بصره

                                                           

  . اطلعت على عدد كثري من هذه املواثيق يف خزانة موالي سليمان بن علي بأدغاغ. 1
  .وما بعدها 267املرجع السابق، ص: حليمة سليماين.  2
  .14املخطوط السابق، نسخة خزانة باعبد اهللا، ص : حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  3
  .6، املرجع السابق، صعلماء من أحفاد موالي سليمان بن علي وغريهم بقصر أوالد أوشن ـ حيام ومآثرهم: علي سليماين.  4
  .7املخطوط السابق، نسخة خزانة أدغا، ص: لتنيالين املهداويحممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن ا.  5
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ذواحلجة عام 14تويف يوم . خمطوط بني نسخ وتأليف 80خمطوطات يزيد عدد خمطوطاا عن
  .1ودفن مبقربة أوالد أوشن رمحه اهللام 1834ابريل 23 /ه1249

عثرت على نسبه مكتوبا على هامش الصفحة األوىل : المؤرخ سيدي محمد بن هاشم
حممد بن هاشم دفني أدغاغ بن عبد العزيز دفني الربكة : إلحدى الوثائق يف خزانة أدغاغ كاآليت

اهللا بتيمي صاحب القصة مع سيدي عبد اهللا بالزوى بن هاشم دفني أوالد عيسى بن امحد دفني بعبد 
 .2بن موالنا سليمان بن موالنا علي، بن عبد الرمحن دفني املستور أمنه اهللا ورعاه

ڤ ـاڤقدم سيدي حممد من أوالد عيسى إىل أدغاغ أواخر القرن الثالث عشر للهجرة وسكن بز
بقي مالزما له مدرسته، و رج من الشهود بزاوية الفقيه سيدي حممد الصايف الذي تتلمذ على يده وخت

) كاتبا ومستشارا(3إىل أن أصبح عاملا مدركا لتاريخ املنطقة، تزوج ابنة شيخه وأصبح خوجة القايد
، كما كان مرتمجا للقياد حبكم إتقانه للغة الفرنسية، تربع على تاريخ 4ومصادقا على خمتلف العقود

ت الصحراوية مارتن مؤرخ توات وقد نقل عنه  املنطقة فعده صاحب كتاب أربعة قرون وكتاب الواحا
تويف رمحة اهللا عليه يف الثالث عشر  .كثريا من املعلومات عن قصور توات َوثـَقَها يف كتابيه املذكورين

  .املوافق للرابع سبتمرب من عام واحد وأربعني وتسعمائة وألف 5من عام ستني ثالمثائة وألف للهجرة
ن هاشم عدة تآليف كما نسخ أخرى باإلضافة إىل عدد من أَلَف املؤرخ سيدي حممد ب 

 :يف خزانة أدغاغ وجدنامن بني التآليف اليت ألفها . احملاوالت الشعرية
خمطوط من ثالثة  "ـايلڤكرامات الويل الصاحل سيدي احممد بن سيدي عبد اهللا األدغاغي الونـ"ـ 

أوراق قيد فيه املؤلف ما مسعه من سيد احلاج عبد اهللا ابن الفقيه العالمة شيخ ركب احلرمني سيدي 
كما حتدث فيه عن كرامات : عمر بن سيد احلاج عبد الرمحن عن عدد من شيوخ الركب التواتيني

دي الطيب بن سيدي حممد ايل مساعا عن سيڤالويل الصاحل سيدي احممد بن عبد اهللا األدغاغي الونـ
  .الصاحل ابن أخ الشيخ

                                                           

  .6، املرجع السابق، صعلماء من أحفاد موالي سليمان بن علي وغريهم بقصر أوالد أوشن ـ حيام ومآثرهم: علي سليماين.  1
وات من واد صاحل إىل عيون صاحل رسالة من أمحد العلمي احلسين الوزاين إىل كافة خدامنا أهل ت: أمحد العلمي احلسين الوزاين. 2

  .2خمطوط خبزانة أدغاغ، بلدية أدرار، والية ادرار، ص): ه1161مؤرخة بتاريخ شعبان (عموما وخصوصا شرفاء وعوام ومرابطني 
  .خوجة القايد عبد الرمحن بن احلاج احممد بن احلاج العباس املعروف مبوحاد رمحان وخوجة القايد احلاج احلسان بعده.  3
  .وجد يف خزانة أدغاغ عدة وثائق يف البيع والشراء والتمكني حتمل توقيعهي 4

عثرت على هذه املعلومة مقيدة على وجه ورقة خمطوطة يف النحو خلالد بن عبد اهللا بن أيب بكر األزهري، ويرجح أن املقيد هو .  5
  . ي عبد الرمحن األدغاغيالفقيه سيدي أمحد احلبيب بن سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيد
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 .شعر يف مدح حزب حيمد وذم حزب سفيان.

 .ورقة يف وصف ما جرى بني حيمد وسفيان يف بالد توات.
 :أما التآليف اليت قام بنسخها فنذكر منها

فهذا املخطوط مل يؤلفه املؤرخ سيدي حممد بن هاشم " احملن والشدائد بإقليم توات: "خمطوط.
ا أعاد نسخه فقط وهو من تأليف جده موالي هاشم، وهو يف ذلك يقول يف مقدمة املخطوط وإمن

هذا من خط سيدنا اجلد موالنا هاشم بن القاضي موالنا أمحد بن موالنا :"...بعد البسملة واحلمد هللا
والشدايد ملا نزل العذاب األليم واألهوال العظيم يف ما جرى من احملاين ... عبد الرمحن امللقب سيدي

من أهوال امللوك يف أقاليم جترارين ويف بالد توات من قصبة تبشرين وقصبة بن عبد الكرمي نفعنا اهللا 
الدليل على أنه ليس املؤلف هو التواريخ املضبوطة الرتتيب واألحداث فمؤرخها ..." ه1128به عام 

 .اقناقص األور املخطوط ليس حبال جيدة و . السامعكالشاهد  معاصر هلا وليس 
م التحق 1852/ه1268ولد بقصر  أدغاغ سنة : ـصبانيڤالفقيه عالل بن أحمد الـ

باملدرسة القرآنية وعمره مل يتجاوز مخس سنوات، حفظ القرآن الكرمي على يد شيخه الفقيه سيدي 
حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة وكذلك العلوم الفقهية واللغوية، وبعدما بلغ من العلم درجة عالية  
كلفه شيخه بالتدريس يف ُكتاب قصبة القائد احلاج احممد الكبري املعروفة باسم القصبة القدمية، وكان 
مساء كل يوم يقصد مع طلبته مقربة سيد احلاج حممد اليقسطيين وعددا من رجال القصر يلقنهم 

وافته املنية قبل وقد ظل كذلك إىل أن . 1السرية النبوية وشرح خليل والرسالة،  كما كان موثقا للعقود
  .2منتصف القرن العشرين ودفن مبقربة أدغاغ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .اطلعت على عدد كثري من هذه املواثيق يف خزانة أدغاغ . 1
  .267املرجع السابق، ص: حليمة سليماين. 2
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  التيمياوية خزائن المخطوطات: المبحث الثالث
م أدت إىل 19و18/ه 13و 12إن احلركة العلمية اليت شهدها إقليم توات خالل القرنني 

واإلقليمية بعديد  بروز علماء وفقهاء ومؤرخني حمليني، سامهوا حبظ وافر يف إثراء الساحة احمللية
  . ويف خمتلف امليادين العلمية 1املخطوطات

لقد عكفت العائالت املشهورة بالعلم على توارث خمطوطات أجدادها اليت رمبا زاد عددها  
كلما انتقلت لوريث أو عامل أو رمبا قل عددها إن عانت اإلمهال وهذا ما حدث خالل القرن 

  .العشرين
بني أيدي طاليب العلم يف الزوايا وتنتقل من منطقة إىل أخرى، ظلت هاته املخطوطات تتداول 

ورمبا مت نسخ بعضها على أيدي نساخ انتسبوا إىل الزوايا أو مدارس علمية كربى ألجل اإلفادة 
  .واالستفادة، مما جعل الواحد منها يتكرر وبنسخ خمتلفة

اسع عشر كما هائال من لقد نتج عن الثورة العلمية اليت شهدها القرنني الثامن عشر والت
  :املخطوطات مجعت يف خزائن متفرقة يف إقليم توات من بينها خزائن قصور تيمي وهي

 خزانة كوسام -
 خزانة موالي سليمان بن علي بأدغاغ -
 خزانة باعبداهللا -
 خزانة زاوية سيدي البكري -
 خزانة أوالد ابراهيم -
 خزانة بين تامر -
 خزانة ملوكة -
 خزانة تينيالن -

هذه املخطوطات فإا تكاد تنحصر يف الشروح والدراسات الدينية كالتصوف أما عن مضمون 
الذي كثرت شروحه وحواشيه خالل هذه الفرتة، فأصبح ظاهرة يف حد ذاته فكثر إنتاج العلماء فيه 
نتيجة لسيطرة روح التصوف على احلياة العلمية واالجتماعية ومتيزها بالزهد واملوعظة وااللتزام مببادئ 

                                                           

، املصدر السابق، ص )7ج:  (ابن منظور: للمزيد ينظر. لغة من الفعل َخطط واخلط الكتابة و حنوها مما خيط: املخطوطات.  1
معجم املعاين : خمطوطة: للمزيد انظر. كتاب أو وثيقة أو نص مكتوب باليد ملا يطبع بعد: أما اصطالحا فيقصد ا. 287

  .12/02/2014، تاريخ الرفع .www.almaany.comاجلامع، متاح على املوقع 
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فني والزهاد فنجد كثريا من الكتب والرسائل والتقاييد واملنظومات اليت تتناول األذكار واألوراد املتصو 
  .1والشروح اخلاصة بقصائد الصوفية

مسيت هذه اخلزانة باسم الويل الصاحل : خزانة موالي سليمان بن علي بقصر أدغاغ: أوال
يف تأسيس هذه اخلزانة، فمن هو موالي موالي سليمان الذي كان ألحفاده بقصر أدغاغ اليد الطوىل 

  سليمان بن علي؟
هو الويل الصاحل موالي سليمان امللقب بأوشن بن موالي علي الشريف بن عمرو اإلدريسي 

كان من تالمذة الشيخ . م1154/ه549ولد عام  2دفني غزوان بفاس الذي شهرته كنار على علم
ونفس الطلب أعاده عليه والده . ه إىل تواتسيدي علي بن حرزهم دفني فاس والذي طلب منه التوج

موالي علي وقد أوصى األب ابنه حبفر بئر يف كل مكان مير به، ويعيد إليه ترابه حىت إذا كان املكان 
  .الذي يستوعب ترابه فهو مكان إقامته

م ووصل إىل عريان الراس بتسابيت ومنها 1185/ه580خرج موالي سليمان من غزوان سنة 
) يااسبع حال(طلحة فحفر البئر فزاد تراب البئر على احلفرة مث ارحتل إىل قصر العوينات  انتقل إىل بن

م 1195/ه591اهللا ومنها حتول إىل تينيالن وكان ذلك حوايل سنة  ليجدد املسري إىل قرية مقصود
أوالد عمور فأكرمه أهلها، حفر بئرا ا لكن تراا زاد على احلفرة ليتوجه إىل منطقة تيمي وينزل بقرية 

  .اليت حفر ا بئرا فاستوعبت احلفرة كل الرتاب وهناك كان املستقر
أوالد  تزوج موالي سليمان بنت الشيخ اعمر، وأجنب منها ولدا مساه عيسى لريحتل بعدها إىل

فأقام ا وأسس زاوية للعلم وأهل السبيل وحفر فقارة اجدوالن وغرس . م1198/ه594اوشن سنة 
  .قاها من ينابيع هذه الفقارةأشجار النخيل وس

كان موالي سليمان بن علي حامال لراية العلم الظاهر والباطن، وكان يعلم القرآن للراغبني 
وعبادة الرمحن للمريدين، فأقبلت عليه الطلبة من كل األقطار، فكانت زاويته عامرة بطالب العلم 

قا كثريا،واستمر على هذه احلال إىل أن فخضعت له النفوس األبية وأقبل على األخذ مما منحه اهللا خل
أوالده هم . م ودفن بأوالد اوشن وقد أصبح قربه مزارا1271/ه670انتقل إىل جوار ربه سنة 

سيدي عيسى دفني أوالد عيسى بتيمي وسيدي عبد اهللا دفني أمدر بقصر باعبداهللا بتيمي وموالي 

                                                           

  .301، املرجع السابق، ص1)ج(، توات واألزواد: حممد الصاحل حوتية  1.
  .6املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  2
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يمي وموالي عبد احلق دفني أوالد اوشن علي الذي قطن أوالد مطاع املعروفة حاليا بأوالد علي بت
  .1وموالي عبد الصمد الذي انتقل إىل بالد التكرور وذريته هناك

استمرت الوالية يف أوالده وأوالد أوالده وأحفاده وأحفاد أحفاده، ومن بينهم موالي أمحد بن 
املسجد العتيق الذي ترك والده يف قصره أوالد علي وانتقل إىل أدغاغ ليؤم الناس يف  2موالي علي

  .ليصبح قاضيا عادال تفتخر به زاوية أدغاغ
إن موالي أمحد بن موالي علي بن موالي سليمان بن موالي علي وضع اللبنة األوىل لتأسيس 

وقد عكف أحفاده من بعده على إضافة املزيد من املخطوطات إىل . خزانة املخطوطات بقصر أدغاغ
  .لعناوين ويف عديد املواضيعهذه اخلزانة مما جعلها عامرة مبختلف ا

الشهود وتداول عليها أحفاد موالي أمحد بن موالي ڤ ـاڤتأسست اخلزانة يف مقر الزاوية بز
علي الذين آلت غليهم مشيخة الزاوية على مر القرون وهذا ما استنتجناه من خالل الوثائق اليت عثرنا 

ية والعقود املوقعة من طرف هؤالء الشيوخ عليها باخلزانة خاصة زمام فقاقري قصر آدغاغ ووثائق امللك
  :الذين ورثوا املشيخة وهم على التوايل

 م؛1855/ه1272ت ) املؤسس(سيدي احممد الطالب  -
 ؛)أخ املؤسس(سيدي عبد الرمحان بن سيدي عبد اهللا  -
 م؛1298/1881ت)ابن أخ املؤسس(سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن -
د الربكة بن سيدي عبد الرمحن املتوىف سنة سيدي حممد الصايف بن سيدي حمم -
 م؛1897/ه1298
سيدي حممد بن هاشم، صهر سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد  -

 م؛1941/ه1360الرمحن، املتوىف سنة 
 م؛1963/ه1383سيدي امحد احلبيب بن سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة ت  -
 م؛1992/ه1412احلبيب بن سيدي حممد الصايف ت سيدي حممد بن سيدي أمحد  -
سيدي علي بن سيدي حممد بن سيدي أمحد احلبيب بن سيدي حممد الصايف حفظه اهللا  -

 .ورعاه

                                                           

، أعمال الندوة الثامنة ختليدا إلحياء مآثر الويل الصاحل سيدي موالي سليمان بن عليالدور العلمي لزاوية : ادريس بن خويا.  1
  .49،51، املرجع السابق، ص ص 2013ماي  14الشيخ، 

  .6املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين املهداوي.  2
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بعد وفاة سيدي حممد بن سيدي أمحد احلبيب بن سيدي حممد الصايف انتقل مقر اخلزانة من 
نطقة علي سليماين الواقع يف مدخل قصر الشهود إىل منزل ابنه األستاذ والباحث يف تاريخ املڤ ـاڤز

حتتوي اخلزانة أزيد من مائتني خمطوط ما بني خمطوطات . أدغاغ قرب املدرسة االبتدائية عقبة بن نافع
وقد تعددت ختصصاا من فقه ولغة وطب وفلك . سليمة وأخرى مبتورة احلواف أو ناقصة األوراق

  .ورحالت وتراجم وسري وحساب وكتب مساوية وعلوم قرآن ومواريث وتنجيم
وما يلفت االنتباه هو كثرة املخطوطات الطبية والفلكية ورمبا السبب يف ذلك يرجع إىل أن 
املشرف عليها يف القرن التاسع عشر كان العامل الطبيب الفلكي سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد 

ه العلمية ونفس الشيء بالنسبة الربكة بن سيدي عبد الرمحن، فكان البد من اقتنائه كتبا ترضي ميوالت
خلليفته ابنه سيدي أمحد احلبيب الذي كان متضلعا يف علم الفلك باإلضافة إىل ذلك فقد احتوت 

األنفاس ) قوائم( اخلزانة على كم هائل من الوثائق والعقود اخلاصة مبعامالت سكان القصر من جرائد
اخلاصة والعامة، وسجالت األحباس وجرائد الصوف وسجالت احلالة املدنية ) إحصاء السكان(

ومعامالت العمرى، عقود الكراء والبيع والشراء واملعاوضة ووثائق جرد أمالك املتوىف ليسهل عملية 
وفوق هذا العديد من الرسائل . التقسيم على الورثة وكذالك عقود تقسيم املرياث على املستحقني

ارج املنطقة إىل أهله و الرسائل اإلدارية وكذا الشخصية املرسلة من طرف أحد األقارب املتواجدين خ
رسائل شيوخ الطريقة الكرزازية إىل مقادميهم بقصر أدغاغ، إضافة إىل ذلك الوثائق السياسية، ووثائق 

وأكثر الوثائق عددا هي وثائق متليك مياه الفقاقري سواء  . الصلح وفض النزاعات و األحكام القضائية
متكني (أو يف أوراق متفرقة، وكذا وثائق التمكني واحليازة ) زمامات(كانت موثقة يف سجالت خاصة 

وما يالحظ على هذه الوثائق والعقود هو اإلشهاد عليها .). ..متكني احلواالت الربيدية -بدل الكراء 
  .مث اخلتم من طرف الكاتب حىت ال يرتك جماال للشك أو الطعن
ن علي للضياع والتلف بسبب عوامل تعرضت العديد من خمطوطات خزانة موالي سليمان ب

أما أواخر القرن العشرين فقد عكف . الدهر كاألمطار واألرض نتيجة لسوء احلفظ فيما مضى
املشرف عليها األستاذ الباحث علي بن سيدي حممد بن سيدي أمحد احلبيب بن سيدي الصايف 

علومات املخطوط سليماين األدغاغي على حفظها وترتيبها ووضعها ضمن حافظات مع تدوين م
على الوجه اخلارجي للحافظة كما قام بفهرستها ليسهل االطالع عليها واالستفادة منها؛ كما عمل 
املشرف على نسخ ما كان منها يف حال غري جيدة يدويا لضمان املادة العلمية وعدم فقداا خاصة 

  .وأن الورق املستعمل فقد صالحيته وقدرته على البقاء
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نصف املخطوطات فمنها ذات احلجم العادي ومنها ذات احلجم الصغري،  إذا ما أردنا أن
ومنها ذات الشكل املستطيل و أخرى ذات الشكل املربع؛ أما املداد فهو إما بين وإما أسود ورمبا 

  .استعمل مداد أمحر لكتابة املقدمة والعناوين مع اختالف يف نوعية اخلط وحجمه
والبعض اآلخر منها أُعيد نسخه من طرف ناسخني بعض املخطوطات ُكتبت بيد مؤلفيها 

وحممد بن حممد ) م1932/ه1350ت(حمليني كمحمد الربكة بن أمحد بن علي
وموالي الطيب ) م1957/ه1376ت(أمحد األدغاغي وحممد بن ) م1904/ه1322ت(الطيب

اس وحممد الصاحل بن العريب بن عبد الرمحن بن العب) م1939/ ه1358ت(بن موالي علي الشريف
وسيدي حممد الصايف بن ) م1861/ه1277ت(بن ابراهيم الغنومي نسبا األدغاغي منشئا ودارا 

وسيدي أمحد احلبيب بن سيدي ) م1897/ه1298(سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن
وهناك ). م1941/ه1360ت (وسيدي حممد بن هاشم ) م1963/ه1383(حممد الصايف 

السامل بن حممد عبد اهللا بن حممد عبد الرمحن ناسخني إقليميني كالناسخ حممد 
وحممد عبد اهللا بن حممد احملفوظ بن حممد بن سامل الوشاين ) م1900/ه1317ت(التنيالين

وحممد الطيب بن حممد احلنفي بن أمحد الرقادي املراقين ) م1882/ه1299ت ( التيماوي التوايت
  ).م1915/ه1333ت (

 ؛ حيث جند ذلك مقيدا على الوجه الداخلي للكتاب اخلزانة تعمل بنظام اإلعارةكانت 
عار من طرف معريه، وقد وجدنا أن الكتب املعارة كانت تُعار للمطالعة أو إلعادة ) املخطوط(

ُ
امل

نسخها أو للمناظرة وهذا ما يفسر وجود العديد من النسخ املختلفة اخلط وتاريخ النسخ والناسخ يف 
ا وجود فوائد مكتوبة على الوجه الداخلي لغالف بعض كما لفت انتباهن .خزائن املخطوطات

ضف إىل ذلك وجود . املخطوطات منها ما كان دعاء ومنها ما كان وصفات عالجية أو تدابري أمنية
وأرجح أن . بعض التقاييد على الوجه الداخلي للغالف كتقييد وفاة شخص أو تقييد إثبات نسب

املخطوط لدى كاتبه عند مساعه اخلرب أو الفائدة  سبب هذه التقاييد ويف هذا املوضع هو وجود
  .وخشية النسيان يقيده من فوره؛ ورمبا كان السبب أيضا قلة األوراق

  :من بني عناوين املخطوطات يف خزانة سيدي موالي سليمان بن علي بقصر أدغاغ نذكر
خمطوط عبد اهللا القصباين؛  ، لكاتبها ابا امحد بن"رحلة القائد حسون األدغاغي إىل تافاللت" 

لناقله حممد بن عبد الكرمي بن حممد عبد الكرمي البلبايل املؤرخ " صفة املنازل" يف علم الفلك بعنوان 
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القرآن الكرمي يوجد نسخة كاملة املنزل على سيدنا داوود؛  1خمطوط الزبور؛ م 1943/ه1362بعام 
حملمد بن سيدي عبد " الكتاب اجلامع"وط خمط؛ موزعة على أجزاء كما يوجد أجزاء من نسخ أخرى

رفع احلجاب وكشف النقاب عن "الرمحن بن بُعمر األدغاغي مولدا ومنشئا التنيالين أصال؛ خمطوط 
للعامل سيدي حممد بن عبد الرمحن بن بعمر األدغاغي " تلبيس امللبس يف ثبوت التحبيس خبط احلبس

حملمد بن َاب بن امحيد " لقاب الزحاف والعللروائق احللل يف ذكر أ"خمطوط  ، التنيالين أصال
الرمحن وناسخه  ملوالي هاشم بن موالي أمحد بن موالي عبد" احملن والشدائد"خمطوط  ،املزمري

رة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف اإلدرسيني الذ"خمطوط  سيدي حممد بن هاشم،
ه لكاتبها حممد عبد 1250، املؤرخة بتاريخ "ومرابطنيوالعالوين وفيها من قبور الزيارة من شرفاء 

نيل "خمطوط  ،القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن امحد بن يوسف التينالين أصال املهداوي دارا ومنشأ
 .األدغاغي حملمد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن بن عبد اهللا" املراد يف كيفية عقد ألوان املداد

م من طرف 18/ه12تأسست يف القرن : ي سيد الحاج بقصر ملوكةخزانة القاض: ثانيا
 الشيخ العامل والقاضي سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل امللقب بالشيخ سيد احلاج

خمطوط يف حالة جيدة  700خمطوط منها  900، تضم اخلزاتة ما يقارب )م1828/ه1244ت(
  .خمطوط يف حالة رديئة 80خمطوط يف حالة متوسطة بينما حوايل100وحوايل 

مركز " للحفاظ على اخلزانة وعلى ما بقي ا من خمطوطات مت إنشاء مركز حبث حتت اسم
من طرف جمموعة شباب من أحفاد القاضي الشيخ سيد " البلباليني للمخطوطات والبحث التارخيي

  .احلاج، دور هذا املركز ترميم وحفظ املخطوطات وحتقيقها
  :خطوطات يف خزانة الشيخ سيد احلاج نذكرمن بني أهم عناوين امل

خليل، خمطوط يف علم ) صحيح(ـ التصريف ملن عجز عن التأليف وهو يف الطب، خمتصر
شرح أركان اإلسالم يف أصول  ،مقامات احلريري وشرح المية األفعال يف األدب ،الكواكب والنجوم

السراج الساري  ،القاموس احمليط ،سائلغنية املقتصد السائل يف ما نزل بتوات من القضايا وامل ،الفقه
الدرة الغراء يف وقف القراء  ،صحيح البخاري وصحيح مسلم يف احلديث ،للقسطالين وهو يف التفسري

  .وهو يف علوم القرآن باإلضافة إىل العديد من القصائد والنظم الشعرية

                                                           

  .371 ص 30رقمانظر امللحق .  1
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ن احممد بن أسسها الشيخ بوعالم ب: خزانة سيدي بوعالم البلبالي بقصر ملوكة: الثثا
خمطوطات يف حالة  5خمطوطا يف حالة جيدة؛  22خمطوطا منها  30تضم حوايل ، الطالب البلبايل

  .خمطوطات يف حالة رديئة 3متوسطة و
يشرف على اخلزانة السيد شاري لكبري الذي عمل على تصنيف هاته املخطوطات وترتيبها 

  .ليسهل على الباحث الوصول إىل ما يريد دون عناء
  ،شرح العاصمية البن عاصم األندلسي يف الفقه: بني عناوين املخطوطات باخلزانة نذكرمن 

منت ابن  ،نوازل املعيار للونشريسي ،كتاب السنوسية لإلمام سيدي حممد بن يوسف السنوسي احلسين
  .وجمموعة من القصائد يف مدح خري الربية للحليب) نافع اإلمامالدرر اللوامع يف أصل  مقرئ ( بري

أسسها الشيخ سيدي عبد اهللا بن أمحد : خزانة سيدي عبد اهللا البلبالي بقصر كوسام: رابعا
 ،خمطوطا 160 حوايلم، تضم 1860/ه1278بن حممد  بن عبد اهللا بن إبراهيم البلبايل سنة 

يشرف عليها الشيخ شاري الطيب حيث يقوم باستقبال الباحثني وتقدمي يد العون من شروحات 
وقائية حلماية هذا املوروث الثقايف من الضياع فعمل على  إجراءاتواستفسارات، كما قام باختاذ 

  .إعادة نسخ بعض املخطوطات خبط يده
ة املقتصد السائل فيما وقع بتوات من غني: من بني العناوين املخطوطة املتواجدة باخلزانة نذكر

عدة تفاسري للقرآن الكرمي؛ صحيح  ،املصباح يف األدب ،قضايا ومسائل، السراج يف علم الفلك
  .البخاري والقرآن الكرمي

أسسها السيد بن وليد حممد بن عبد : باعبد اهللاقصر ب خزانة بن وليد عبد القادر: خامسا
 50خمطوطا منها  250اهللا بتيمي، حتتوي على حوايل  ه بقصر باعبد1920/ ه1338اهللا خالل

  .خمطوط حبال رديئة 60حبال متوسطة و 60خمطوط حبال جيدة و
يشرف على اخلزانة السيد احلاج عبد القادر بن وليد وهو يعمل على ترميم وفهرسة 

  .املخطوطات وإعادة ترتيبها
خمتصر خليل  ،ب البن سيناكتاب يف الط  :من بني أهم عناوين املخطوطات باخلزانة نذكر
الغنية  ،األجرومية وشرح األلفية يف األدب ،ورسالة ابن ايب زيد يف الفقه؛ علم الفلك البن الوليد

نوازل اجلنتوري  ،فتاوى الزجالوي وفتاوى البكراوي يف الفقه ،للشيخ موالي عبد القادر اجلياليل
 ،تفسري اجلاللني وتفسري القرطيب، البخاري يف احلديث ،قاموس املصباح املنري ،ونوازل الغنية البلبالية

  .ديوان سيد البكري يف الشعر ،إعراب القرآن الكرمي الصاوي يف علوم القرآن
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تقع بقصر بين تامر أسسها الشيخ : خزانة الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي: ساداس
خمطوطا منها  290ة حوايل حتوي اخلزان. م1844/ه1260القاضي سيدي عبد الكرمي البلبايل سنة 

  .خمطوط يف حال سيئة 80و خمطوط يف حالة متوسطة 20خمطوطا يف حال جيدة و 190
ونتيجة لإلمهال الذي عانت منه اخلزانة فرتة طويلة مما أدى إىل إتالف وضياع العديد من 

يل املخطوطات عمل السيد مبدويب حممد حفيد حفيد املؤسس وهو املشرف على اخلزانة على حتو 
  .املخطوطات إىل موقع مناسب للحفظ، كما يعمل جاهدا على ترتيبها وفهرستها

خمطوط جواهر الدرر يف حل : يف الفقه:من بني عناوين املخطوطات يف خزانة بين تامر جند
أصول  ،شرح عقيدة السنوسي: يف التوحيد ،السلم املرونق يف علم املنطق: يف املنطق ،ألفاظ املختصر

 ،نوازل غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التينيالين ،غاية الوصول إىل لب األصول للشيخ زكريا: الفقه
  .صحيح البخاري ومقصورة ابن دريد يف الشعر ،تفسري اجلاللني ،قاموس احمليط للفريوز أبادي

لصايف بن عبد مؤسس اخلزانة هو املريب واملعلم حممد بن سامل بن ا: الخزانة البكرية: ابعسا
الكرمي بن حممد الصاحل بن حممد بن البكري مؤسس الزاوية البكرية، ووالدته فاطمة بنت الشيخ 

بالزاوية البكرية ودرس ا على يد عمه الشيخ سيدي عبد العزيز بن  1938بكراوي، ولد سنة 
سنة م وتدرج يف ذلك حىت تقاعده 1966جوان  17الصايف، التحق بسلك التعليم كممرن يف 

  .1م حيث تفرغ للعناية باخلزانة1999
لعم إن النواة األوىل لتأسيس اخلزانة كانت عبارة عن عدد من املخطوطات تعود ملكيتها 

، الذي توىل م1870املولود سنة  لشيخ سيدي عبد العزيز بن الصايف بكراوياملؤسس املذكور سابقا ا
م عمد ابن 1967، وبعد وفاته سنة من ستني سنةاخلطابة والتدريس والتوثيق بالزاوية البكرية أزيد 

، مث قام برتتيبها وفرزها واي بشراء هاته املخطوطات من ورثته أخيه حممد بن سامل بن الصايف بكر 
م إىل غاية تقاعده سنة 1968وتصنيفها وإصالح ما ميكن إصالحه منها، وقد بقي كذلك من سنة 

إثراء اخلزانة مبؤلفات أخرى عن طريق النسخ  م حيث تفرغ لالهتمام باخلزانة والتأليف1999
  .2والتصوير والتبادل مع اخلزائن األخرى

                                                           

1
فهرسة خزانة احلاج حممد بن سامل بن الصايف بكراوي بقصر زاوية سيدي البكري بلدية تيمي والية ادرار : مبارك جعفري.  

  .14ص ، م2019، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1اجلزائر، ط

  .16ـ  14ص  ص :نفسه.  2
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مت جردها وفهرستها كليا كتابا،   79وثيقة و 80موزعة على خمطوطا  159تضم اخلزانة حوايل 
م ضمن أعمال خمرب املخطوطات اجلزائرية يف 2018سنة  من طرف الباحث الدكتور مبارك جعفري

وقد مشلت صنوفا شىت كالفقه، والتصوف، واألدب، واللغة، واحلديث، . بع جلامعة ادرارإفريقيا التا
والقرآن وعلومه، والرتاجم والسري،  والسرية النبوية، والسياسة الشرعية، واجلغرافيا، والكتب السماوية، 

  .1والبيوع والتجارة، والطب، والطالسم
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
فهرسة خزانة احلاج حممد بن سامل بن الصايف بكراوي بقصر زاوية سيدي البكري بلدية تيمي والية ادرار : مبارك جعفري.  

  .17صاجلزائر، 
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  :خاتمة الفصل
م، وهذا ما أدى إىل ظهور 19/ه13لقد شهدت منطقة توات ضة علمية خالل القرن 

مراكز علمية من بينها مراكز قصور تيمي كمركز تينيالن، زاوية سيد البكري وملوكة، واليت أدت دورا 
اليت كانت عبارة عن حلقات للتدريس  الكتاتيب.: ؤسسات الثالثاملبارزا يف التعليم من خالل هاته 

قدها الشيوخ لطلبة العلم ومن أشهرها جملس الشيخ سيدي حممد عبد الكرمي بن عبد املالك يع
  ).دار القراءة(بقصر بين تامر ) م1872/ه1288ت (البلبايل

ه على يد موالي سليمان بن علي، واليت يلحقها 6الزوايا اليت ظهرت يف توات يف القرن 
وقد كانت هاته الزوايا على . واملساكني وعابري السبيلحتبيس بعض األمالك عليها لفائدة الفقراء 

  .ثالثة أنواع هي زوايا الضيافة، زوايا العلم أو الزوايا القرآنية، زوايا العلم والضيافة
املساجد اليت اضطلعت هي األخرى مبهمة التعليم، فعقدت فيها االس املتعددة واحللق .
  .املتنوعة

لقد خترج من هاته املؤسسات التعليمية عددا من الفقهاء والعلماء الذين سامهوا يف احلركة 
األسرة : ورثت العلم ألبنائها، من بني هاته األسرالعلمية التواتية، والكثري منهم نبغ ضمن أسرة 

كري، األسرة بن عبد الكرمي احلاجب الب البكرية اليت خترج منها ثلة من الفقهاء منهم سيدي عبد اهللا
  .التينيالنية واليت من بني علمائها سيدي حممد عبد اهللا بن سيدي عمر بن عبد الرمحن التينيالين

لقد تركت هاته األسر إرثا علميا يعتز به متثل يف خزائن املخطوطات اليت حوت العديد من 
  .بباعبد اهللا ليداملخطوطات ذات العناوين املهمة كاخلزانة البلبالية مبلوكة وخزانة بن الو 
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  :القضاء في إقليم توات: المبحث األول

لدراسة القضاء بإقليم توات ارتأيت أن أقسم ذلك على ثالث مراحل، املرحلة األوىل وهي 
واملرحلة األخرية هي تعيني قضاة تواتيني  مرحلة وفود علماء على املنطقة، املرحلة الثانية وهي مرحلة

  مرحلة دخول االستعمار الفرنسي إىل املنطقة

  :تعيين علماء وافدين على المنطقة: أوال

م خرج موالي سليمان بن علي 1185/ه850وبالضبط سنة  اهلجري أواسط القرن السادس
من غزوان بفاس متوجها إىل توات بطلب من والده موالي علي وشيخه سيدي علي بن حرزهم، 

وصوله أسس قصر أوالد أوشن بتيمي أين بىن  زاويته واليت تعترب أول زاوية بتوات، وقد كانت وفور 
، وقد 1زاوية علم وإطعام حبس عليها عددا من الدور والبساتني ومياه فقارة أجدالون اليت أمر حبفرها

  .3الكيوهذا يعين تأثر املنطقة باملذهب امل .2تصدر ا للتعليم واإلفتاء وإصالح ذات البني

والذي بىن  4البطيوي عيسى بن محمدم ورد على توات الشيخ 1314/ه715ويف سنة 
مسجدا بقصر أوالد احممد بتمنطيط وتصدر فيه للتدريس والعبادة بل وقد توىل خطة القضاء 

قاض  سيدي أبو يحي بن محمدم جاء من املغرب العالمة 1413/ه815ويف عام . 5باملنطقة
مقادير املكاييل واملوازين وضبط قوانني الشرع وسار   على توات فنزل ببالد متنطيط وقد أدخل معه

واإلنصاف بني اخلصوم وقد انتفعت به توات وغريها من األقاليم، فكان مالذا  6فيها بسرية العدل
يف سنة و . 8م1437/ه840، وقد بقي يف منصبه إىل أن تويف سنة7للمظلومني رادعا لكل ظامل

                                                           
  .وما بعدها 49، املرجع السابق، صالدور العلمي لزاوية الويل الصاحل سيدي سليمان بن علي: ادريس بن خويا.  1
  .32م،  ص  2011، منشورات احلضارة، اجلزائر،   )1ط(، أحباث يف الرتاث: جعفري أمحد.  2
  .29املرجع السابق، ص: زهري قزان.  3
م، نزل أول األمر حبي أوالد احممد بتمنطيط وبىن ا مسجدا وأم الناس فيه يف صالة 1341/ه715جاء إىل توات سنة .  4

بعض القبائل له، عرف بعلمه وأخالقه حىت ذاع صيته بني الناس فولته اجلماعة القضاء فسار يف ذلك بالعدل اجلمعة رغم معارضة 
  .277املرجع السابق، ص: مبارك جعفري وعبد اهللا مقاليت: ينظر. واإلنصاف، مل يرد يف املصادر التارخيية تارخيا لوفاته

  .62املرجع السابق، ص: عبد احلميد بكري.  5
  .18، املصدر السابق، ص صدرة األقالم: بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي حممد.  6
  .69املرجع السابق، ص: أمحد احلمدي.  7
  .210، ص2، املرجع السابق، جالرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  8
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وتـََقضى على توات، وقد كان عاملا  1 سيدي أبو يحي بن محمدم وصل إىل توات 1442/ه845
ابن زاغو؛ فقام مبهمته على أحسن وجه وقد خترج الشيخ فقيها تتلمذ على يد كبار العلماء من بينهم 

وخلقه احلسن  ، ونتيجة لعلمه الوافر2على يديه فقهاء تواتيون كثر منهم الشيخ عبد اهللا العصنوين
م وقد كان عارفا بأمور 1442/ه845اتفقت اجلماعة التواتية على توليته منصب القضاء عام 
سيدي م جاء 1458/ه862ويف عام . 3القضاء ال حيكم عن جهل وال يتسرع يف إصدار أحكامه

ى فتَـَقضى على توات؛ وقد توطن أوال بقصر بين تامرت من قر  4عبد اهللا بن أبي بكر العصنوني
تيمي ومنه انتقل لبالد متنطيط فسار بسرية أهل العدل والعرفان والدين واإلحسان، ويف عام 

... لتوات ونزل بأوالد يعقوب من متنطيط الشيخ بن عبد الكريم المغيليم جاء 1478/ه882
 ووجد توات مهملة مقتصر حكمها على شيوخ بلداا وقد ظهر فيها فساد ومنكر عقيم  وقصته مع 

نطيط معروفة حيث عمل على دمي كنائسهم وقتل اليهودي الذي كان  يؤم الناس يف متيهود 
ويف نفس سنة قدوم املغيلي إىل توات سيدي سامل بن حممد بن . املساجد وهو على غري دين اإلسالم

  .5أيب بكر العصنوين ابن أخ سيدي عبد اهللا العصنوين

  تعيين مشايخ تواتيين: ثانيا

م اعتزل الشيخ سيدي عبد اهللا العصنوين منصب القضاء يف توات وقد 1509/ه914يف سنة 
الذي سار بسرية العدل بني املسلمني وورد عنه  6سيدي سالم العصنونيخلفه يف منصبه ابن أخيه 

                                                           
ة العربية، اخذ عنه كثريون م وكان له أثر بارز ا، تصدر لتحفيظ كتاب اهللا وقواعد اللغ1441/ه845حل بتمنطيط سنة .  1

عبد اهللا العصنوين، شغل منصب القضاء بتمنطيط فعرف بعدله رمي املغيلي عند مقدمه لتمنطيط و الشيخ بن عبد الك: منهم
: ينظر. م ودفن مبقربة أوالد سيدي علي موسى بتمنطيط1472/ه877واستقامته ال خيش يف احلق لومة الئم، وافته املنية سنة 

  .402املرجع السابق، ص: وعبد اهللا مقاليت امبارك جعفري
  .، خزانة كوسام، بلدية أوال امحد تيمي، والية ادرارتقاييد خطية: شاري الطيب.  2
  .67املرجع السابق، ص: أمحد احلمدي.  3
على يد م، أخذ علم 1457/ه862هو عبد اهللا بن أيب بكر العصنوين من أهل تلمسان جاء إىل توات رفقة أخيه حممد سنة .  4

الشيخ حيي بن يدير وأخذ عنه ابن أخيه سامل بن حممد بن أيب بكر العصنوين، وملا تويف شيخه الذي كان قاضيا ولته اجلماعة 
التواتية خطة القضاء فسار فيها سرية حسنة، ويف زمنه وقعت نازلة اليهود اليت اختلف فيها مع الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي 

  .34املرجع السابق، ص: زهري قزان: للمزيد ينظر. إىل علماء األقاليم فوافق األغلبية رأي القاضي العصنوين يف شأم وترافعا
  .19،20، املصدر السابق، ص صدرة األقالم: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  5
م الشيخ املغيلي إىل توات، أخذ عن م وهي نفس سنة قدو 1882/ه1299سامل بن حممد بن أيب بكر العصنوين ولد سنة .  6

عمه الشيخ سيدي عبد اهللا العصنوين وعن الشيخ أيب زكريا حيي السنوسي، له مؤلفات كثرية منه نظم يشتمل على أمور اآلخرة 
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 مْ هُ نـ إِ وَ  تٌ ي مَ  كَ ن إِ  ����: أنه كان عند جملسه للقضاء يأمر رجلني أن يقفا عند رأسه ويتلون قوله تعاىل
وكان ال خياف يف اهللا لومة الئم فنال  ،٭����31 ونَ مُ صِ تَ خْ تَ  مْ كُ ب رَ  دَ نْ عِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  مْ كُ ن إِ  م ثُ  30ونَ تُ ي مَ 

ذي  16به يف مكائد وسخرية حىت تويف يوم الثالثاء  بذلك ضرر عظيم من قبل اجلبابرة مث مل يزالوا
سنة إىل 32وبعد وفاته شهد منصب القضاء يف توات شغورا دام . 1م1561/ه968القعدة من عام

م عهد السلطان أمحد املنصور الذهيب بوالية القضاء على البالد 1592/ه1000غاية سنة 
فاستعفى وجعل نفسه من مجلة  2سيدي امحمد بن أبي محمد األمرينيالصحراوية للشيخ الفقيه 

ألن حياسبين اهللا على ألف قنطار أيسر علي من أن يسألين عن قضية فاصلة بني :" التجار  وقال
ا نَ ضْ رَ ا عَ ن إِ �: فأجابه بقوله تعاىل" أن قد عصيتين ونبذت أمري ووعده"فكتب له السلطان " اثنني
، أفعن عن ٭٭ ���� 72...اهَ نْـ مِ  نَ قْ فَ شْ أَ ا وَ هَ نَـ لَ مِ حْ يَ  نْ أَ  نَ يْ بَـ أَ فَ  الِ بَ جِ الْ وَ  ضِ رْ اْألَ وَ  اتِ اوَ مَ ى الس لَ عَ  ةَ انَ مَ اْألَ 

سيدي محمد بن أبي ، وقلد خطة القضاء الشيخ 3فخلى سبيله) معصية يا أمري املؤمنني أم طاعة
وبذلك انتقل منصب القضاء من متنطيط إىل منطقة قورارة، وقد بقي يف منصبه  4القاسم القوراري

، مث ملا استوىل الشيخ الفقيه أبو العباس أمحد بن أيب حملي 16135/ه1022غاية سنة هذا إىل 
                                                                                                                                                                                     

. م1561/ه968ذي القعدة عام 16بيت، تويف عصر يوم الثالثاء300ذكر فيه احلساب والعقاب واجلنة والنار يشتمل على 
: و حممد باي بلعامل. 19، املصدر السابق، صمقتطف من جوهرة املعاين: مد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطيحم: ينظر

  .120، املرجع السابق، ص1، جالرحلة العلية
  .من سورة الزمر  31اآلية  . ٭

  .210ص، املرجع السابق، 1، جالرحلة العليةحممد باي بلعامل،  . 1
الشيخ سيدي احممد بن أيب حممد بن ميمون بن عمر األمريين أصال التوايت مسكنا :" بقوله" جوهرة املعاين"ترجم له صاحب .  2

الشيخ النحوي الفرضي املقرئ احملدث املتكلم الفقيه احليسويب البليغ أبو عبد اهللا شيخ احلديث يف وقته مقبال على ربه مشاركا يف 
ة أعجوبة الزمان يف احلفظ وسيالن الذهن حيفظ صحيح البخاري حفظا متقنا وكذلك أمهات املذهب العلوم اللسانية والفقهي

املالكي كاملدونة وابن احلاجب وابن املواز وبعض شروح هذه األصول، سعي كل ما طالعه من الكتب طويل الباع كثري االطالع 
أىب أن يتوىل خطة القضاء ... الرزق ترد عليه التجارة من السودانجمتهدا يف التالوة آناء الليل وأطراف النهار، موسعا عليه يف 

تويف رمحه اهللا يف بالد "... ألن حياسبين اهللا على ألف قنطار أيسر من أن يسألين على قضية فاصلة بني اثنني" بالبالد التواتية وقال 
عن املنجور والتلمساين وابن يعال  م، أخذ1600/ ه1008أكدز من أرض الساورة لسبعة وعشرين خلت من ذي القعدة عام

، املصدر السابق، مقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي: للمزيد ينظر. والعرف باهللا سيدي رضوان وغريهم
  .51ص 
٭٭
  .األحزاب  من سورة 72اآلية .  

  .51، 50السابق، ص ص ، املصدر مقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  3
  .210، املرجع السابق، ص2، جالرحلة العلية: حممد باي بلعامل.  4
  .، خزانة الوليد بن الوليد، قصر باعبداهللا ، بلدية ادرار، والية ادرارتقييد خطي: الوليد بن الوليد.  5
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عبد الكريم بن امحمد بن أبي السجلماسي على كرسي اإلمارة مبراكش صدر أمره أن الشيخ الفقيه 
قاضيا على توات من اسبع إىل تيمادنني من غري عزل القاضي السابق فلم  1محمد التواتي األمريني

لقاضي عبد الكرمي قائما بالعدل إىل أن قبضه اهللا إليه صالة املغرب ليلة االثنني الثالث والعشرين يزل ا
ورجعت البالد التواتية بعده شاغرة من ) م1633/ه1042( شوال من عام اثنني وأربعني ألف

 ممات بني أهلها إىل أن توىل احلكمنصب القضاء وقد اقتصر الشيوخ على الفتاوي وترديد اخلصو 
م فقام جبولة إىل 1641/ه1050حممد بن الشريف العلوي الذي بايعه أهل سجلماسة سنة 

م وكان شيخ البلد إذ ذاك الشيخ عبد اهللا بن عمرو بن 1646/ه1055الصحراء فدخل متنطيط عام
سيد الحاج امحمد بن القاضي الشيخ سيدي عبد حممد فقلد السلطان خطة القضاء للشيخ 

اسبع إىل تيمادنني كاألول وعني أيضا قضاة قورارة وتيديكلت فلم يزل من  2الكريم بن محمد
القاضي سيد احلاج حممد بن القاضي سيد احلاج عبد الكرمي قائما بالعدل إىل أن تويف صالة يوم 

، مث قلد السلطان امساعيل )م1681/ه1092(الثالثاء الثالث عشر رجب عام اثنني وتسعني وألف
سيد البكري بن القاضي سيدي عبد الكريم بن قضاء للشيخ العالمة بن موالي الشريف خطة ال

م عينه قاضي اجلماعة على توات وقورارة 1699/ه1110إىل غاية  3محمد األمريني

                                                           
الشيخ عبد الكرمي بن احممد بن أيب حممد التوايت شيخ املشايخ األعالم وقدوة أئمة األنام رئيس املهرة الربرة الذاكر القانت . 1

توىل احملكمة ... الشاكر القاضي العدل الكثري الفضل تاج العارفني ومالذ اخلائفني، اجلامع بني احلقيقة والشريعة والنص والقياس
أخذ عن الشيخ سيدي ... تواتية فمأل األرض عدال وانتشر اخلري بني الناس جزال ومحدت سريته العرب والعجمالشرعية بالديار ال

عبد احلكم بن عبد الكرمي بن أمحد اجلراري وعن الشيخ العالمة سيدي أمحد بن عبد اهللا بن أيب حملي السجلماسي وعن البحر 
وأخذ عنه شيوخ أجلة منهم متوىل العهد بعد أبيه القاضي الشيخ سيدي ... همالكبري سيدي سعيد قدورة بن ابراهيم اجلزائري وغري 

له تآليف منها ... احلاج احممد والشيخ سيدي أمحد بن يوسف التينيالين والشيخ سيدي حممد بن علي النحوي األوقرويت وغريهم
األمل يف إعراب اجلمل وغريها؛ وله قصائد حاشية خمتصر اللقاين على ابن احلاجب األصل؛ خمتصر الدمامين على املغين؛ غاية 

م وتويف وقت صالة 1594/ ه1002م وقيل عان1586/ه994ولد عام ... وأبيات ومقطوعات وتقاييد فقهية وفهرسة بديعة
حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق : للمزيد ينظر. م1633/ ه1042املغرب من ليلة االثنني الثالث والعشرين من شوال سنة

  .38ـ  36، املصدر السابق، ص صمقتطف من جوهرة املعاين: يالتمنطيط
ولد يف متنطيط يف بيت علم وصالح كابرا عن كابر وفيه نشأ وشب على العلم واملعرفة، أخذ عن والده مث انتقل إىل احلجاز .  2

علم والتقوى خاصة، قلده السلطان فأخذ عن أعيان علماء احلرمني، وملا علم بوفاة والده رجع إىل بلدته، واشتغل مبا يعنيه من ال
زهري قزان، : للمزيد ينظر. م1681/ه1092موالي حممد بن الشريف العلوي خطة القضاء، فلم يزل كذلك إىل أن تويف عام 

  .42املرجع السابق، ص
عارفا عاملا عامال متفننا يف فنون هو اإلمام العامل اهلمام السيد الرباين العامل النوراين تاج الدين أبو املواهب كان رمحه اهللا شيخا .  3

شىت قاضي الصحراء وحامل لواء احملجة الغراء أخذ عن شيخه العالمة سيدي حممد بن علي النحوي األوقرويت التوايت وعن الشيخ 
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وملا بلغت وفاته السلطان موالي  2م1721/ه1133وبقي كذلك حىت وفاته عام  ،1وتيديكلت
االبن الثالث لسيدي البكري  هوو 3البكريسيدي عبد الكريم بن إمساعيل قلد خطة القضاء البنه 

، وقد شاركه يف منصب 4كان إماما عادال متفننا يف علوم شىت كبري القدر وافر احلرمة ومعوال عليه
، ورمبا كان ذلك لكثرة أعباء 5عمر بن عبد القادر التينيالنيقاضي اجلماعة ألول مرة الشيخ 

                                                                                                                                                                                     

ديار سيدي سعيد قدورة بن ابراهيم اجلزائري وعن أخيه الشيخ سيدي احلاج حممد القاضي التوايت وله إجازة من شيخ الشيوخ بال
املصرية اإلمام اخلرشي، وأخذ طريقة القوم عن شيخه الويل الصاحل الرباين الشيخ سيدي احممد بن عمر البوداوي وأخذ عنه أبناؤه 
ألربعة الشيخ سيدي حممد الصاحل والشيخ سيدي عبد القادر والشيخ سيدي حممد والشيخ سيدي عبد الكرمي وابن أخيه سيدي 

لشيخ التينيالين والشيخ سيدي حممد القادسي املصري وغريهم، كان رمحه اهللا كثري االجتهاد له اليد عبد اهللا بن عبد الكرمي وا
الطوىل يف كل فن من فنون العلم، فصيح اللسان رحب اجلنان طويل الباع يف النوازل مداوم االطالع يف الفروع واملسائل، توىل 

م وتوىف 1633/ه1042ولد يف اليوم الثاين عشر من رمضان املعظم سنة  خطة القضاء بالديار التواتية مث قضاء كافة الصحراء،
مقتطف : حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي: أنظر. م1721/ه1133قرب الزوال من يوم األحد الثاين من ذي القعدة احلرام عام 

  .5ـ  1املخطوط السابق، ص ص: من جوهرة املعاين
  .211املرجع السابق، ص ،الرحلة العلية، 2ج: حممد باي بلعامل.  1
  .47املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  2
، الشيخ الفقيه 3هو االبن الثالث لسيدي البكري كان إماما عادال متفننا يف علوم شىت كبري القدر وافر احلرمة ومعوال عليه.  3

الوجيد العابد القانت الذاكر الصامت قاضي القضاة بالديار التواتية وحامل لواء امللة اإلسالمية أبو الربكات، كان رمحه اهللا  أديبا 
سخيا أريبا للحقوق الشرعية موفيا ويف احلقيقة صوفيا مهيبا ختضع لقوله احلكماء وتنصب ملوعظته اجلهال والعلماء توىل قضاء 

جلماعة بتوات بعد موت والده بالنيابة من موالي امساعيل سلطان املغرب فسلك بذلك مسلك العدل بني املسلمني وكانت جل ا
أخذ عن والده وأخذ عنه شيوخ أجلة منهم ابنه القاضي سيدي عبد احلق وابن ...سجالته مبنية على الصلح نظرا لضعف توات

دي حممد الصاحل والعالمة سيدي حممد بن احلاج عبد اهللا وغريهم ولد سنة أخيه الشيخ سيدي عبد الكرمي احلاجب بن سي
حممد بن عبد الكرمي : ينظر. م1760/ه1174م، وتويف وقت صالة اجلمعة الثمن عشر من ربيع الثاين عام 1685/ ه1096

  .6ـ  5املخطوط السابق، ص ص: جوهرة املعاين: التمنطيطي
  .13املصدر السابق، خزانة باعبد اهللا، ص: الرمحن التينالينحممد عبد القادر بن عمر بن عبد .  3
  .13ص: نفسه.  4
اإلمام العامل اهلمام خنبة األتقيا وعلم األولياء رئيس الزمن وفريد األوان  : الشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التينيالني األموي.  5

ظ املذهب املقتدى م كبري القدر وافر اهلمة واحلرمة توىل كان رمحه اهللا إماما يف املذهب فقيها حنويا لغويا عروضيا من حفا
التدريس مبدينة فاس وكان حيفظ أربع عشرة ورقة من احلطاب كل يوم وميليها على الطلبة ودرس جبامع القرويني انتقل من فاس سنة 

أحسن السرية ومل خيف يف اهللا ه واستقر بزاوية تينيالن من بالد تيمي ويف آخر عمره توىل خطة القضاء فأظهر العدل و 1129
لومة الئم أخذ عن الشيخ سيدي حممد بن أمحد املسناوي والشيخ سيدي بن امبارك السجلماسي وعن سيدي حممد بن زكري 
الفاسي وعن الشيخ سيدي حممد بن عبد السالم بناين وعن الشيخ سيدي حممد حفيد الشيخ ميارة وغريهم، وأخذ عنه شيوخ 

و زيد اجلنتوري والشيخ أبو زيد التينيالين وغريهم مال يف آخر عمره لطريق التصوف واحتجب عن الناس وكان أجلة منهم الشيخ أب
م وتويف عشية األربعاء الثالث من 1687/ه1098أهل الطريق يزورونه كل يوم مخيس وله تقييدات على املختصر وغريه ولد سنة 
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املنصب فقد اعتزله ليتفرغ للعبادة والتصوف، وظل  املنصب ومل يستمر القاضي الثاين طويال يف هذا
القاضي عبد الكرمي قائما بأعباء القضاء حىت أصابه املرض الذي أعجزه عن مواصلة العمل  فكلف 

بعد أن ترك له بذلك وصية البن عمه الشيخ  2عبد الحق بن عبد الكريم بن البكريالشيخ  1ابنه
  .3سيدي حممد بن البكري

صيب جملس شورى يساعده يف أداء مهامه ويف ذلك يقول صاحب جوهرة متيزت فرتته بتن
كانت عامة سجالته مرتبة على مشورة أربعة أشياخ مل تسمح الوقت بأفضل منهم يف : "... املعاين

سيدي محمد بن والشيخ  4سيدي عبد الرحمن بن عمر التينيالنيصناعة القضاء وهم الشيخ 
والشيخ  2ابن عمه سيدي حممد الصاحل 1الكريم الحاجب سيدي عبدوالشيخ  5العالم الزجالوي

                                                                                                                                                                                     

، املخطوط مقتطف من جوهرة املعاين: ن عبد الكرمي التمنطيطيحممد ب: للمزيد ينظر. م1739/ه1152ربيع األول سنة 
  .14ـ  13السابق، ص ص 

  .47املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  1
  .أشرنا إليه سابقا.  2
  .13املصدر السابق، خزانة باعبد اهللا، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد التينالين.  3
األموي التينيالين شيخ الشيوخ وبقية الرسوخ، العامل العالمة، البحر الفهامة، علم ) بعمر(لرمحن بن عمر الشيخ سيدي عبد ا.  4

األعالم، ومرشد اإلسالم أبو زيد كان رمحه اهللا عاملا عامال حافظا ثاقب الذهن صحيح العني، مزيل املني، فصيح اللسان رحب 
، انتهت إليه رئاسة الفقه بالديار الصحراوية فكان من جمتهدي وقته يف املذهب اجلنان مع عفة وصيانة ووقار وديانة قطب الشورى

املالكي، صادقا يف القول، ثابتا يف النقل سديد الرأي؛ مل يزل قاضي اجلماعة سيدي عبد احلق بن عبد الكرمي معتمدا على فتواه 
إذا خاطبتك بعزو املنقول :" تب للقاضي املذكور ما نصهوروايته، ُمقتٍف يف احلوادث على منقوله واختياراته، ومن إنصافه أنه ك

أخذ عن الشيخ ". فاحكم بذلك وعهدته علي، وإن خاطبتك باملعقول فاقرع باب نظرك فإنك مسؤول وأسأله التوفيق يل ولك
وي اللغوي سيد سيدي عمر بن عبد القادر التينيالين وعن الشيخ أبو زيد سيدي عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري والشيخ النح

حممد بن َأب املزمري والشيخ سيدي عمر بن املصطفى الرقادي الكنيت وعن الشيخ أيب العباس سيدي أمحد بن عبد العزيز اهلاليل 
وغريهم، وأخذ عنه شيوخ أجلة منهم الشيخ العالمة سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل والقاضي الشيخ سيدي عبد احلق بن 

يين البكري والشيخ سيدي عبد الكرمي بن سيدي علي البكري والشيخ سيدي حممد بن العامل الزجالوي وغريهم،  عبد الكرمي املر 
كان رمحه اهللا مالزما للتدريس، ألف خمتصر السمني معرب القرآن يف غاية احلسن وله فتاوى ومقيدات وكان ال ينام من الليل إال 

ودفن مبقربة الشيخ سيدي عبد اهللا املنويف وكانت وفاته فجر اليوم التاسع والعشرين قليال، تويف مبصر بعد رجوعه من حجة الفريضة 
املخطوط السابق، : مقتطف من جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي: للمزيد ينظر. م1775/ه1189من صفر عام 

  .19ـ  14ص ـ ص
هو أبو عبد اهللا  سيدي حممد بن امحيد الزجلوي اإلمام العامل العالمة اهلمام كان رمحه اهللا أحد األئمة وأحد اتهدين يف .  5

وكانت فيه من احملامد واملكارم ما ... ، وكان عاملا بالفرائض...عصره وكان أهل عصره يبالغون عنه يف الثناء عليه باملعرفة جمتهدا 
ضله أشهر من أن يوصف وعليه دار الفتوى وانتفع به خلق كثري، كان كبري القدر وافر احلرمة معوال عليه وإليه يستغرق الوصف وف

من تآليفه ألفية الغريب، وله شرح على شرح .... انتهت الرياسة يف الديار التواتية وناب يف التحكيم بسرية محيدة وعفة ونزاهة
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/ ه1210، تويف عام ..."ابن عم والده سيدي حممد 3سيدي محمد بن الحاج عبد اهللا
  . 4م1796

توىل أمر الفتوى والتحكيم بعد موت الشيخ سيدي عبد احلق بن عبد الكرمي وقبل تولية الشيخ 
سيدي عمر بن عبد الرحمن التينيالني شيخ سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل ال

                                                                                                                                                                                     

حممد عبد القادر بن : للمزيد ينظر. م18/ه12صالة وكيفية حساا، عاش يف القرن خمتصر خليل كما له اجتهادات يف أوقات ال
املرجع : الصديق حاج أمحد: ينظرو . 16، املصدر السابق، خزانة باعبد اهللا، صالذرة الفاخرة: عمر بن عبد الرمحن التينيالين

  .167السابق، ص
ي الشيخ اإلمام العالمة البحر الفهامة شيخ املنقول واملعقول احملقق هو الشيخ عبد الكرمي احلاجب بن حممد الصاحل بن البكر .  1

رى البارع السين أبو املواهب كان رمحه اهللا شيخا عارفا عاملا عامال ربانيا مشارا إليه متضلعا بالعلوم النقلية والعقلية أحد شيوخ الشو 
نزله على الرشاد فأشري إليه بالرباعة والتميز وتراكم الناس عليه األربعة يف األصقاع التواتية حاز ذروة السبق والتربيز واعتكف يف م

فنفع اهللا به العباد والبالد مع صدق وخشية ومراقبة وزهد، روي أنه أقام نيفا وثالثني سنة مل ير بستانا مع كثرة بساتينه مشتغل 
كري وغريه وأخذ عنه شيوخ منهم ابنه الشيخ بالعلوم الشرعية واملشارب الذوقية أخذ عن عنه القاضي الشيخ عبد الكرمي بن الب

: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي: ينظر. م1779/ه1193سيدي حممد وغريه، توىف ليلة األحد السابع عشر من صفر عام 
  .7ـ  6، املخطوط السابق، ص ـ ص جوهرة املعاين

الده  وبعد تفقهه انتقل إىل حاضرة تقرت للتدريس هو االبن األكرب للشيخ سيد البكري، ولد بتمنطيط وا تعلم على يد و .  2
ا، وهناك أسس جملسا علميا وقد اختص بتدريس كتاب األحياء لإلمام الغزايل يف إحدى جوامع البلدة، ومل يلبث أن تعرض 

ثالثة أبناء ملضايقات من حاكم البلدة وقد حاول منعه من التدريس ونشر العلم فدعا عليه فقتل ذلك احلاكم من يومه، أجنب 
املرجع السابق، ص ص : بابا عبد اهللا: ينظر. م بتقرت1727/ه1139عبد الكرمي احلاجب؛ السعدي وحلسن تويف سنة : هم
  .99ـ  98

هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي بن احممد األمريين الشيخ النحرير البحر الشهري، العالمة النوراين الفيض الرمحاين .  3
التابع أبو عبد اهللا كان رمحه اهللا تعاىل شيخا ماهرا يف فنون العلم، طويل الباع كثري االطالع حىت تضلع يف العلوم اخلاشع 

اإلسالمية، شفع املعقول باملنقول، وجالس اجلهابذة الفحول مصيبا يف الفتوى فاضال ورعا متواضعا ذا عارضة قوية يف اليقني والبني 
ن اللهو كثري الصمت إال عن ذكر اهللا مالزما للتهجد، حيب املساكني ويواسيهم أفضل املواسات ال تستفزه النزهات، معرضا ع

ويباسطهم مع جاللة قدره ووقور علمه، كان أحد شيوخ الشورى األربعة يف األصقاع التواتية، له حماورات ومراجعات مع الشيخ 
ك مبسوط يف كتاب غنية الشورى، أخذ رمحه اهللا عن قاضي سيدي عبد الرمحن بن عمر أسفرت عن وفور علمه وقوة عارضته وذل

اجلماعة الشيخ سيدي عبد الكرمي بن البكري وعن القاضي األعدل سيدي عمر بن عبد القادر التينيالين وعن مفيت األنام الشيخ 
م وتويف بني 1711/ ه1123سيدي احممد العامل الزجالوي، وقد انتفع به جم غفري من اخللق ولد يف ربيع الثاين من عام 

مقتطف من جوهرة : حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي: ينظر. م1778/ه1192العشاءين لليلتني بقيتا من احملرم فتح عام 
  .57،58، املخطوط السابق، ص ـ صاملعاين

  .12ـ 10ص ـ ص : نفسه.  4
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فأحسن يف الفتوى وقام بأمر التحكيم أحسن قيام مع أن سلطان املغرب قد أمهل أمور  1المهداوي
تويف يف صحراء يف الفالة اليت بني تيطاف وأولف هو وصاحبه الفقيه . 2الصحراء يف تلك املدة

م يف 1806/ه1221بن عمر التينيالين سنة الناسك الشيخ سيدي عبد اهللا بن سيدي عبد الرمحان 
  .3ودفن ببلدته مهدية

إىل / ه1210تفيد بعض الوثائق خبزانات قصور تيمي أنه بقي يف منصبه ملدة أربع سنوات من 
البلبالي عني خلفا له القاضي  عبد الحقبينما وثائق أخرى تشري إىل أنه بوفاة القاضي / ه1214

عمر بن أن الشيخ سيدي " جوهرة املعاين"تشفه من خمطوط ، ولكن ما ميكن أن نس4سيد الحاج
توىل أمر الفتوى والتحكيم بعد موت الشيخ "... توىل أمر الفتوى والتحكيم  عبد الرحمن المهداوي

 سيد الحاج محمد بن عبد الرحمن البلباليوقبل تولية الشيخ  عبد الحق بن عبد الكريمسيدي 
توىل  سيدي الحاج محمد البلبالي، بينما الشيخ ..."فأحسن يف الفتوى وقام بالتحكيم أحسن قيام

: يف معرض ترمجته للقاضي عبد احلق" جوهرة املعاين"قضاء اجلماعة فيقول يف ذلك صاحب خمطوط 
سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمن مث إن متويل قضاء اجلماعة بعده هو الشيخ "... 

  .."..البلبالي

سيدي توىل منصب قضاء اجلماعة اثنان من املشايخ، مها الشيخ  عبد الحقبوفاة القاضي 
، 6بالزروق امللقبأحمد عامر والشيخ  5بـسيد الحاجاملعروف  محمد بن عبد الرحمن البلبالي

م وبعد وفاة القاضي األخري انفرد األول بالقضاء وظل يف منصبه قائما بعمله إىل أن أقعده املرض عا

                                                           
  .أشرنا إليه سابقا.  1
  .20، املصدر السابق، صاملعاينجوهرة : حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  2
  .90، 89، املرجع السابق، ص صقطف الزهرات: حممد عبد العزيز سيد عمر.  3
  . وثائق خبزانة الوليد بن الوليد ؛ وثائق خبزانة ملوكة وأخرى خبزانة كوسام.  4
  .أشرنا إليه سابقا.  5
ما عالمة أخذ عن الشيخ سيدي احممد الونقايل األدغاغي هو سيدي أمحد الزروق بن صابر البداوي اجلعفري كان عاملا إما.  6

سافر إىل فاس وأخذ عن علمائها منهم سيدي التاودي وقد خنم عليه البخاري مخس . وعن سيدي حممد بن امحيد الزجالوي
. م1830/ ه1245تويف يوم األربعاء السابعة عشر رمضان عام . وكان شيخه سيدي احممد يلقبه بقاضي فاس. عشرة مرة

  .5، املصدر السابق، خزانة أدغا، صالذرة الفاخرة: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التينيالين: ينظر
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بالقيام مبنصب قاضي  سيدي محمد عبد العزيزم حيث كلف ابنه الشيخ 1796/ه1210
  .1م1845/ه1261اجلماعة الذي استمر فيه إىل غاية وفاته عام 

ورغم انتقال القضاء من العائلة البكرية بتمنطيط إىل العائلة البلبالية مبلوكة عقب وفاة القاضي 
مكانته املعهودة بالعدل واإلنصاف بتويل الشيخني  عبد احلق إال أن منصب القضاء حافظ على

ملا عرف عنهما من سعة علمهما وقدرمها ومكانتهما  2عبد العزيزوابنه القاضي  سيد الحاجالقاضي 
  .بني الناس

كانت الظروف السياسية بتوات ) م19/ه13(يف النصف الثاين من القرن الثالث عشر هجري
تدخل يف شؤوا ال من طرف الدولة العثمانية باملغرب األوسط حرجة نظرا لرتك املنطقة حرة دون ال

وال من طرف السعديني أو العلويني باملغرب األقصى، وهذا ما جعل خطة القضاء تنقطع بوفاة 
م، فرجع الناس إىل التحكيم لدى 1845/ ه1261سنة سيدي عبد العزيز البلباليالقاضي الشيخ 

فصل يف النزاع الدائر بني املتخاصمني مث يتوىل شيوخ اجلماعة عامل فقيه حيث يتوىل بيان احلكم وال
  .3التنفيذ

، وويل 4مبارك بن الشيخ المامون البلباليمث توىل القضاء بصفة رمسية على قورارة القاضي 
البلبايل، وعلى تيديكلت القاضي  امحمد بن الشيخ أحمد الحبيبسيدي على توات القاضي 

                                                           
  .48املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  1
  .أشرنا إليه سابقا.  2
  .92املرجع السايق، ص: زهري قزان.  3
فة ذا أخالق عالية وأحوال سنية، أخذ عن والده مجلة من فنون العلم كان رمحة اهللا عليه متبحرا يف فنون شىت من العلم واملعر .  4

املختلفة مث سافر إىل قصر ملوكة الذي كان آنذاك عرين العلم وموطن العلماء فجلس إىل حلقة العامل العالمة سيدي أمحد احلبيب 
و والتفسري والسرية والعروض وغريها وقد بن سيدي احممد بن سيدي عبد اهللا بن ابراهيم البلبايل فحضر دروسه يف الفقه والنح

توىل منصب القضاء مبنطقة ... ظهرت جنابته يف مجيع هذه املقروءات ما جعل شيخه املذكور مينحه إجازة مطلقة يف كل ذلك
م، فتصدر الفصل يف النزاعات وفض اخلصومات رفقة علماء قورارة، وقد كان رمحه اهللا حريصا 1900/ه1318تيميمون سنة 

وال مييز بني قوي وضعيف فيما يصدره من أحكام شرعية يباحث العلماء العدل يتحرى احلق والصواب قدر استطاعته على 
ويتشاور معهم يف املسائل اليت يشكل عليه فهمها ويرجع إىل احلق مىت ظهر له ومن أي شخص كان حىت ولو كان ممن يقل عنه 

م ودفن مبقربة 1923/ه1342تويف رمحة اهللا عليه سنة ... ه وسعة اطالعهوال يستنكف عن السؤال رغم غزارة علم. سنا وعلما
الشجرة املرجانية يف التعريف : أمحد بن حممد بن حسان عريان الراس: للمزيد ينظر. سيدي عثمان بتيميمون وقربه ظاهر ومعلوم

  .50 ـ 49م، ص ص 2010، دار هومة، اجلزائر، )مبنطقة تسابيت(باألسرة البلبالية الركانية
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مبثابة  سيدي امحمد البلباليوقد كان القاضي . 1فالني القبلويحمزة بن الحاج أحمد الالشيخ 
قاضي اجلماعة ملا خصه اهللا به من فيضان حبور علمه يف مجيع الفنون، واختصاصه برئاسة العلم يف 
األصقاع الصحراوية ملعرفته وحسن سياسته وإدراكه دقائق العلوم الضرورية والنظرية، فأقرت بفضله 

لقضاة، فانتهت إليه اخلصومات يف توات وقورارة وتيديكلت، وما إىل ذلك مثل ووجوب تقدميه مجيع ا
  .2واد الساورة وحنوه

وقد كان امليزان الذي خيتار عليه القاضي هو العلم والورع، وكانت  تعطى للقاضي كامل 
الصالحيات يف إصدار األحكام وهو ما يعرف اليوم باستقاللية القضاء، ومل تكن تنتهي صالحيات 

  .3القاضي عند إصدار األحكام بل كان يسهر على تنفيذها

  :سيطرة االستعمار الفرنسي على منطقة توات: ثالثا

ملا وصل االستعمار الفرنسي إىل توات واستوىل الفرنسيون على احلياة االجتماعية واالقتصادية 
حيث أنشأ . م1910/ه1328اضطربت األمور فرجع األمر يف أوله إىل التحكيم إىل غاية سنة 

املستعمر حمكمة شرعية بتيمي جبانب حمكمة القاضي الفرنسي ونصب فيها ثالثة من الفقهاء جعل 
واحدا منهم يف منصب قاضي اجلماعة، ورتب الجتماعهم ترتيبا كل شهرين أو ثالثة جيتمعون 

وائر بذلك ويعلمون الدوائر املتعلقة باحملكمة الشرعية أن جملس الشرع بتاريخ كذا فيلتقي أهل الد
التاريخ ويفصل يف القضايا وجعل مؤونة القاضي على بيت املال ويأخذها القضاة من كل قضية سبعة 

  .4فرنك من احملكوم عليه

  
                                                           

م، درس على يد والده احلاج أمحد بن مالك وعلى الشيخ سيدي املختار بن سيدي أمحد 1843/ه1259ولد بساهل عام .  1
تصدر للتدريس فكان حمج ومزار طالب العلم وقد خترج . العامل فتضلع يف الفقه والنحو واحلديث والعروض واحلساب والفرائض

احلسن والشيخ سيدي حممد عبد الرمحن السكويت والشيخ سيدي احلاج حممد عبد على يديه علماء أجالء منهم سيدي حممد 
القادر بالعامل والفقيه سيدي بن حممد بن احلاج عبد القادر والفقيه سيدي احلاج حممد علي بن احلاج جلول والشريف موالي أمحد 

م وقد ترك العديد من القصائد يف مدح 1917 /ه1335تويف رمحة اهللا عليه بساهل عام . بن موالي عبد اهللا الربيشي وغريهم
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف الوعظ والتوسل، كما أن له اجتهادات فقهية يف مسألة طرحت يف عصره وهي الصالة يف 

  .180املرجع السابق، ص: الصديق حاج أمحد: للمزيد ينظر. الكهوف
  .93، 92املرجع السابق، ص ص : الصديق حاج أمحد.  2
  .33املرجع السايق، ص: زهري قزان . 3
  .93ص :نفسه.  4
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  :فنرى الثالثة فقهاء األول ميثلها

مبنصب قاضي ) م1911/ه1329ت(1الشيخ عبد اهللا البلبايل بن الشيخ أمحد احلبيب البلبايل •
 اجلماعة؛

  ؛)م1910/ه1330ت( 2بن الشيخ البكري البلبايلالشيخ احلاج  •
  ).م1936/ه1354ت ( 3الشيخ العريب بن احممد التمنطيطي •

 : مث الثالثة الثانية ميثلها
  ،)م1936/ه1354ت(مبنصب قاضي اجلماعة 4الشيخ حممد بن احممد البلبايل •
 ،)م1935/ه1353ت(5الشيخ عبد الرمحن بن الشيخ عبد اهللا البلبايل •
 ).م1936/ه1354ت(بن احممد التمنطيطي الشيخ العريب •

 :مث ملا تويف الشيخ عبد الرمحن البلبايل صار الفقهاء الثالثة ميثلهم
  ،)م1936/ه1354ت(الشيخ العريب بن احممد التمنطيطي  •
 ،)م1936/ه1354ت(الشيخ حممد بن احممد البلبايل مبنصب قاضي اجلماعة •
 ).م1954/ه1374ت(6الشيخ حممد بن عبد الكرمي البكري •

                                                           
  .287 أنظر ترمجة له يف ص.  1
  .مل أعثر على ترمجة له.  2
  .مل أعثر على ترمجة له.  3
م درس على يد عمه عبد اهللا بن أمحد احلبيب، 1861/ه1277ولد بكوسام سنة : حممد بن احممد بن امحد احلبيب البلبايل.  4

الصديق احلاج : ينظر. م1936/ه1354رمضان  10م وتويف يوم السبت 1911/ه1329توات عامتوىل قضاء اجلماعة ب
  .130املرجع السابق، ص: أمحد

م ودرس 1863/ه1280هو سيدي عبد الرمحن بن سيدي عبد اهللا بن سيدي أمحد احلبيب البلبايل الذي ولد بقصر كوسام  .5
م، أخذ عنه 1911/ه1330ظرا لعلمه ومكانته عني قاضيا على توات سنة على يد والده، وخلفه يف التدريس مبدرسة كوسام، ون

م ودفن مبسقط 1934/ه1353ربيع الثاين سنة 22قاضي تيميمون احلاج عبد القادر البلبايل وأخوه البشري، تويف يوم السبت 
  .129املرجع السابق، ص: الصديق حاج أمحد: ينظر. رأسه

م وهو 1883/ ه1300احلق البكري هو القاضي واملؤرخ الكبري ولد بتمنطيط سنة  الشيخ حممد بن عبد الكرمي بن عبد.  6
سليل العائلة البكرية العريقة يف املنطقة، نشأ بتمنطيط أين حفظ كتاب اهللا وبعض املنظومات الفقهية والنحوية، مث انتقل إىل  

باهته وقدرته العجيبة على احلفظ فأصبح فقيها كوسام ليدرس على يد الشيخ سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب، عرف بذكائه ون
حنويا عاملا متبحرا، رجع لتمنطيط بإجازة شيخه وجلس يعلم الناس أمر دينهم ودنياهم وظل كذلك حىت توىل القضاء بالديار 

ن عاملا يف م، ج يف القضاء سياسة الوسطية ومييل إىل التخفيف واالبتعاد عن التشدد والتزمت، كا1935/ه1354التواتية سنة
التاريخ واألنساب وفقيها مدققا وباحثا جمتهدا وحنويا متطلعا وأديبا متمكنا ولغويا قادرا، كان كرميا مع طلبة ابن عمه سيدي أمحد 
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مث إن فرنسا رجعت عن هذا النظام الثالثي إىل نظام الشورى، فأفردت خطة القضاء للشيخ 
، وخيتار هو من الفقهاء من يشاور، مث ألخيه )م1954/ه1374ت(حممد بن عبد الكرمي البكري 

 .1عبد احلق بن عبد الكرمي البكري من بعده

  :معايير تعيين القضاة في توات ومهامهم: المبحث الثاني

من العوامل اليت ساعدت التواتيني على تنظيم واستقرار حيام داخل املدن والقصور هو إجياد 
وخاصة منازعات . هيئات قضائية تفصل يف املنازعات اليت كانت تنشأ بني األفراد من وقت آلخر

ئية تتمثل يف وقد كانت هاته اهليئات القضا... البيع والشراء، اإلرث؛ الطالق والنفقة، احلالل واحلرام
شيخ البلدة أو جملس مجاعتها لدى القصور الثانوية ومهمتها النظر يف قضايا السرقة واالعتداء على 

أما يف القصور الكبرية فغالبا ما كان يتواجد . الغري وقضايا الشرف وما يتعلق بأمن وسالمة الساكنة
ر حكمه الذي يعمل على تنفيذه ا قاضي خيتاره شيوخ املقاطعة للنظر يف قضايا سكاا حيث يصد

  .2شيخ املقاطعة إن اقتضى األمر

خضع ) م17(وميكن القول أن القضاء يف منطقة توات بداية من القرن احلادي عشر للهجرة 
لظاهرة التوريث؛ حيث جند أن اخلطة القضائية قد تداولت بني شيوخ وقضاة من عائلتني عريقتني 

عائلة البكريني بتمنطيط والزاوية البكرية مث عائلة البلباليني يف ملوكة مشهورتني بالعلم واملعرفة، فكانت 
  .وكوسام إال ما شذ وندر

وإىل غاية ) م17(لقد استمر منصب القضاء يف أيدي البكريني منذ القرن احلادي عشر للهجرة
طرت بعد أن ورثوه عن أصهارهم من أسرة العصنوين اليت سي) م19(مطلع القرن الثالث عشر للهجرة

، فنجد أن القضاء انتقل من )م16(هي األخرى على املشهد القضائي طيلة القرن العاشر للهجرة
الشيخ القاضي عبد اهللا العصنوين إىل ابن أخيه القاضي سامل العصنوين ومن مث إىل العائلة البكرية اليت 

) م18و  17(هجرةتداول شيوخها على تويل هذا املنصب طيلة القرنني احلادي عشر والثاين عشر لل
                                                                                                                                                                                     

ديدي جيلس لتدريسهم وهو قاضي جييبهم عن النوازل ويفتيهم يف كثري من املسائل ويباحثهم يف فنون شىت، بقي يف القضاء مدة 
جوهرة "؛ كتاب "درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم "كتاب : ج العدول فحمد الناس سريته، من مؤلفاتهسنة على 30

: جعفري امبارك وعبد اهللا مقاليت: للمزيد ينظر. م1954/ه1374ذي احلجة عام  25صعدت روحه يوم األحد".  املعاين
  . 356ـ  351املرجع السابق، ص ص 

  .94املرجع السايق، ص: زهري قزان.  1
  .44املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج. 2
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فبلغ جمموع قضام محس قضاة توارثوا املنصب عن آبائهم، ومع مطلع القرن الثالث عشر 
انتقل القضاء إىل األسرة البلبالية اليت سيطرت على اخلطة القضائية طيلة القرن الثالث ) م19(هجري

سيد (رمحن البلبايل؛ فتداولتها بني اثنني من شيوخها مها سيدي حممد بن عبد ال)م19(عشر للهجرة
  .1مث ابنه سيدي حممد عبد العزيز من بعده) احلاج

  : شروط تولي منصب القضاء: أوال 

  :ال بد أن تتوفر يف الشخص الذي يتوىل هذا املنصب شروطا أمهها

ويف . 2...أن يكون ذا مستوى علمي رفيع، ومسعة حسنة وسلوك محيد حىت يرضى عنه اجلميع ـ
يف الشيخ القاضي سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل املعروف " املعاينجوهرة "ذلك يقول صاحب 

كان رمحه اهللا يف مقام العلم من الراسخني وعند اخلاصة والعامة من املكرمني : "... بسيد احلاج
ويضيف يف معرض حديثه عن إشادة العامل سيدي احممد بن عبد اهللا ...". شيخا عارفا جمتهدا
  .3..."ونوه الشيخ جباللة قدره ونبه على خصوصيته وتربيزه"...  الونقايل بسيد احلاج

ويف هذا اخلصوص أيضا وصف صاحب جوهرة املعاين القاضي سيدي عبد اهللا بن أمحد 
كان رمحه اهللا شيخا عاملا عامال متفننا يف علوم شىت طويل الباع كثري : "... احلبيب البلبايل بقوله

رير الروايات واالستخراجات والتوجيهات ومجيع أنواع االطالع سلمت له أهل عصره يف تق
ورئيس الرواة : "...إىل أن يقول...". صدرا يف مجيع الفنون: "... ويقول أيضا...". القراءات
  .4..."فصيح اللسان رحب اجلنان معظما عند اخلاصة والعامة:"... وأيضا...". واحملدثني

حصل من فنون العلوم ما كان به إمام ... ألعالمالشيخ اإلمام علم ا: "... وقال يف أيب فارس
كان له القدم الراسخ يف سائر العلوم ... األئمة وحرر من نقول املذهب م إىل ترجيحه مرجع األمة

معظما عند اخلاصة ... ببديع وبيان ومنطق ومفهوم، ومجع جواهر العلوم بأسلوب تستنري الفهوم

                                                           
 درجة لنيل مقدمة أطروحة، م18و17/ هـ 12و11مابني القرنني الـ  القضاء يف منطقة تواتنظام : عبد الرمحن بعثمان. 1

أمحد بن بلة،  1وهران، جامعة معمر حممدبن : ، إشرافعلوم إنسانية واجتماعية قسم اإلسالميةالتاريخ واحلضارة  يف الدكتوراه
  .117ـ  116ص ص  ،م2015/2016:السنة الدراسية

  .57املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  2
  .44، املصدر السابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  3
  .29ـ  28ص ص  :نفسه.  4
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املنقول واملعقول وقمع بطول باعه اجلهابذة الفحول ومجع بني برع يف : "... إىل أن يقول...". والعامة
  .1..."محدت سريته العرب والعجم... احلقيقة والشريعة

ويف هذا اخلصوص أورد صاحب جوهرة . 2أن يكون ملما بعادات وتقاليد وأعراف جمتمعه ـ
كان حيسن مخسة و : "... املعاين يف معرض حديثه عن القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي بن البكري

ألسنة العربية والزناتية والكورية والتارقية والرببرية، ورمبا اشرتى العبد ليعلمه أنواع الكورية، ورمبا سئل عن 
  .3..."ذلك فقال من ويل أمور املسلمني جيب يف حقه أكثر من ذلك

لك من أن يكون عاملا باملسائل الدينية من فقه وتشريع على مذهب اإلمام مالك، ونلمح ذـ 
قرأت خليال من أوله إىل آخره، وكذلك التفسري "... حيث جاء فيها " الغنية" خالل مقدمة كتاب

قل هلا ولدك . وقل ألمي يا سعادتك ويا فرحتك. واخلليل والتفسري ال يقرؤها إال العلماء الكبار
مل يشأ  أضحى من خيار علماء توات ومن شك فليأت له بأي وقفة من خليل أو من التفسري، فمن

  .4"فليمت غيظا ومن شاء فليحمد اهللا على إظهار اإلسالم

  :مهام القاضي: ثانيا

اضطلع القاضي التوايت مبهام متعددة وخمتلفة نظرا للمكانة العلمية واالجتماعية اليت حظي ا 
  :يف اتمع هي

بإمجاع  وهي املهمة اليت أنيطت للقاضي بأمر من السلطات أو: اإلفتاء وإصدار األحكامـ 
أهل احلل والعقد، حيث كان يتخذ من املسجد أو دار القضاء مقرا ينظر فيه للخصومات ويفصل 
فيها، معتمدا على الكتاب والسنة أو االجتهاد إن تطلب األمر، ويف ذلك يقول الشيخ القاضي 

ق خماطبا قاضي اجلماعة الشيخ عبد احل) ه1189ت(سيدي عبد الرمحن بن عمر األموي التينيالين
إذا خاطبتك بعزو املنقول فاحكم بذلك وعهدته ): " م1796/ه1210ت(بن عبد الكرمي

  .5"وإن خاطبتك باملعقول فاقرع باب نظرك فإنك مسؤول وأسأله التوفيق يل ولك.علي

                                                           
  23،  22، 21ص ص ، املخطوط السابق،جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي . 1
  .57املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  2
  .12، املخطوط السابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  3
  .58املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  4
  .15، املخطوط السابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  5
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كان معظم شيوخ توات إن مل نقل جلهم أئمة يف مساجد املنطقة   :اإلمامة والتدريسـ 
  .من خمتلف األصقاع الداخلية واخلارجية ومدرسني ا يقصدهم طالب العلم

ويف ذلك يورد صاحب جوهرة املعاين يف معرض ترمجته للشيخ القاضي سيدي حممد بن عبد 
شيخا ... شيخ ورئيس اإليالة وطود اإلمامة: "... الرمحن بن عبد القادر البلبايل املعروف بسيد احلاج

نه كان من أهل فتوحات األئمة فصرب حىت وافا مث وذكر أ... عارفا جمتهدا مالزما للتدريس واملطالعة
مث قدم لزاوية ملوكة فأفىت ا ... توىل خطابة جامع أوالد علي بن موسى بتمنطيط عدة سنوات

  .1..."ودرس

ابنه : وقد تتلمذ على يديه أكثر من عشرة شيوخ عدهم صاحب جوهرة املعاين من بينهم 
والشيخ العالمة أبو العباس سيدي أمحد احلبيب بن  الشيخ القاضي أيب فارس سيدي عبد العزيز،

  . 2حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم األنصاري البلبايل وسيدي حممد بن عبد العزيز التامريت وغريهم

كما قال عن الشيخ القاضي سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب بن حممد بن عبد اهللا الكوسامي 
مل يزل مالزما للمدرسة إفادة ... ما عارفا قانتا خاشعا ورعاكان إما... أستاذي ومالذي:"... امللوكي

واستفادة من يزم دخوله للمكتب يف حالة الصبا إىل أن نزل به املرض املتوىف فيه وهو مشتغل بقراءة 
تنافس الناس يف األخذ عنه فعم نفعه شرقا ... ديدانه التدريس طول عمره... احلديث يف املسجد

  ".3...التدريس والقضاءعارفا بصناعة ...وغربا

الشيخ : "... وعن القاضي الشيخ سيدي عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل قال
  .4..."فحصل من العلوم ما كان به إمام األئمة... إمام العارفني... اإلمام علم األعالم

ني مهام القاضي ويف تعترب مراقبة األسعار يف األسواق وضبط املقادير واملكاييل من ب :الِحْسبةـ 
جاء من /ه815ويف عام ": درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم"هذا الشأن يقول صاحب 

املغرب العالمة سيدي أبو حيي بن حممد قاض على توات وقدر السلطان مؤونته على أهل توات 

                                                           
  44.45، املخطوط السابق، ص ص جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
  .45.46ص ص: نفسه.  2
  .28.29ص ص : نفسه.  3
  .20.21ص ص :نفسه.  4
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واملوازين وضبط قوانني  مخسمائة مثقال عينا فنزل ببالد متنطيط وهو الذي جاء لتوات مبقادير املكاييل
  . 1..."الشرع وسار فيها بسرية العدل

كان القاضي يشرف : توثيق مختلف العقود من ملكية وتحبيس ومعاوضة وعمرى وغيرهاـ 
على خمتلف عقود املعامالت فيختمها خبامته بعد اإلشهاد عليها حىت ال يكون هناك جماال للشك أو 

  .الطعن

  نوازلها شهرأقضاة تيمي و : لثالمبحث الثا

  :قضاة تيمي: أوال

الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر المعروف بالشيخ سيد الحاج  
، 2العبقري اهلمام الذي الحت عليه أعالم التوفيق احملب للعلم وأربابه املنفق على حتصيله: البلبالي

اهللا كان رمحه اهللا يف مقام العلم  أبو عبد... شيخ ورئيس اإليالة وطود اإلمامة حائز السبق حمراب احلق
الزم الشيخ ... من الراسخني وعند اخلاصة والعامة من املكرمني شيخا عارفا مالزما للتدريس واملطالعة

أبا زيد سيدي عبد الرمحن بن عمر فأخذ عنه علما مجا، مث انتقل ملدرسة الشيخ سيدي احممد بن 
نوه الشيخ جباللة قدره ونبه على خصوصيته  عبد اهللا الونقايل وكان من رؤوس تالمذته وقد

  .4، وأمره بالتدريس يف حضرته واعتربه خليفة له...3وتربيزه
توىل خطابة جامع أوالد علي بن موسى بتمنطيط عدة ... كان من أهل فتوحات األئمة 

لزاوية  سنوات وتزوج امرأة من أعيان أوالد علي بن موسى فولد هلما ابنهما السيد عبد العزيز مث قدم
  . 5ملوكة فأفىت ا ودرس

م فقام بأمور املسلمني أحسن قيام فلم يوجد من ينسج 1795/ه1210تقلد القضاء سنة 
أخذ ... 6صنعة القضاء على منواله، وبعد عجزه وكرب سنه ويل خليفته ابنه الفقيه عبد العزيز البلبايل

                                                           
  .18ص املرجع السابق، ،جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
  .10باعبد اهللا، ص املخطوط السابق، خزانة: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن التنيالين. .  2
  .48 – 43، املخطوط السابق، ص ـ ص جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  3
، دار الكتب العلمية، بريوت ـ 1، طالفرقد النائر يف تراجم علماء ادرار املالكية األكابر: حمفوظ بن ساعد بوكراع السطيفي.  4

  .276م، ص2016لبنان، 
  .48 – 43، املخطوط السابق، ص ـ ص جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  5
  .276السابق، ص املرجع: حمفوظ بن ساعد بوكراع السطيفي.  6
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العزيز البلبايل والشيخ العالمة أبو العباس عنه شيوخ أجلة منهم ابنه العالمة أبو فارس سيدي عبد 
سيد امحد احلبيب بن حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم بن سيدي احلاج علي األنصاري البلبايل والشيخ 
العالمة سيدي عبد اهللا بن سيدي عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب والشيخ سيد املامون بن امبارك 

ولد عام . ة وقرر كثريا منها وله تقاييد كثرية وجواهر نفيسةالبلبايل وغريهم، وانتخب مسائل الغني
م وتويف بني العشائني ليلة االثنني السابع من مجادى األخرية عام 1753/ه1155
سيدي عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل، سيدي أمحد بن عبد : م، من تالمذته1828/ه1244

العزيز التامريت و سيد احلسن بن سعيد دفني الزاوية الرمحن بن املربوك الونقايل، سيدي حممد بن عبد 
وقد . وهو مقبور مع أجداده يف الضريح الكبري املسمى بضريح الشيخ سيد احلاج بلقاسم... البكرية

نريد أن جنعل لك ضرحيا  قرب املسجد نبين عليك بيتا لتكون قريبا يف الزيارة : "قيل له يف حياته
بيتا مع الويل الصاحل سيدي احلاج بلقاسم بل أدفنوين قرب صاحيب ال يكون يل : " فقال" والدعاء

  .1سيدي حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم وسيدي عبد اهللا املذكور وهوشيخ املذكورين
ابن السابق، : الشيخ سيدي محمد عبد العزيز بن سيدي محمد بن عبد الرحمن البلبالي

ية واملآثر احلسنية ذو األخالق السنية والنفس اليت أبو املفاخر العل" قال عنه صاحب الذرة الفاخرة 
، هو الشيخ اإلمام علم األعالم شيخ الدائرة الكربى وحامل لواء "2هي عن اتباع الشهوات صينة

احلجة الغراء إمام العارفني ورئيس القانتني وكعبة اخلاشعني أبو فارس كان ممن رمحه اهللا ممن فاضت 
نوار الربانية والواردات اإلهلية فحصل من فنون العلوم ما كان به إمام عليه الفيوضات الرمحانية واأل

األئمة وحرر من نقول املذهب ما إىل ترجيحه مرجع األمة، أطبق من بعده من علماء الصحراء على 
قبول أقواله وعضوا بالنواجذ  على ما سطره ببنانه وحرر جبنانه حيث كان له القدم الراسخ يف سائر 

ع وبيان ومنطق ومفهوم ومجع جواهر العلوم بأسلوب تستنري به الفهوم، خدم العلم طوال العلوم ببدي
حياته استفادة وإفادة بصدق وإخالص وحسن إقبال، وجدوا جادة مجيع نوازل الشورى فكانت أمجل 
ما ألف يف أرض الصحراء مل يسبقه لذلك سابق ومل يلحقه الحق سلمت له العلماء وركعت له امللوك 

كما له يف تبني احلق سطوة عمرية وشهامة علوية معظما عن العامة واخلاصة استنارت بوجوده واحل
األرض وهلجت بذكره يف الطول والعرض وبرع يف املنقول واملعقول وقمع بطول باعه اجلهابذة الفحول 

أخذ عن ...ومجع بني احلقيقة والشريعة وكان آية من آيات الدهر دائم البشر واقد الفكر سديد الرأي

                                                           
  .48- 43املخطوط السابق، ص ـ ص  :جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  1
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والده وعن الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن بن بعمر التينيالين وأخذ عنه شيوخ أجلة منهم ابنه 
العالمة سيد البكري والشيخ العالمة ابو العباس سيدي أمحد احلبيب بن حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم 

ايل والشيخ العالمة سيدي البلبايل والشيخ العالمة سيدي عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك البلب
وغريهم، ... حممد بن سعيد البكري والشيخ العالمة سيدي احلسن بن سعيد بن عبد الكرمي البكري

انتهت إليه رياسة العلم بالديار الصحراوية وشاع ذكره يف اإليالة املغربية، استخلفه والده يف حياته 
ولد ضحى يوم االثنني الثالث عشر  ،1فتوىل قضاء اجلماعة بتوات ومحدت سريته العرب والعجم

وتويف قرب  2م بقصر ملوكة بتيمي1776ه املوافق للرابع والعشرين نوفمرب لسنة 1190شوال سنة 
  .3م1845/ه1261طلوع الشمس من يوم األحد السابع عشر مجادى األوىل سنة 

ولد : الشيخ سيدي امحمد بن أحمد الحبيب بن امحمد بن عبد اهللا البلبالي 
م بقصر ملوكة من أسرة علمية مشهورة بالصالح، أخذ عن والده العلوم 1832/ه1248سنة

  .4م1901/ه1319وويل خطة القضاء فأحسن السرية، تويف سنة. العقلية والنقلية
الكوسامي : الشيخ سيدي عبد اهللا بن أحمد الحبيب بن امحمد بن عبد اهللا البلبالي 

متفننا يف علوم شىت طويل الباع كثري االطالع سلمت له  امللوكي، كان رمحه اهللا شيخا عاملا عامال
أهل عصره يف تقرير الروايات واالستخراجات والتوجيهات ومجيع أنواع القراءات فكان إماما عارفا 

يفزع إليه علماء الصحراء يف حل املشكالت وعند وقوع ... قانتا خاشعا ورعا صدرا يف مجيع الفنون
والصديق على براعته وحسن هلجته مل يزل مالزما للمدرسة إفادة  احلوادث امللمات اتفق العدو

واستفادة من يوم دخوله للكتاب يف حالة الصبا إىل أن نزل به املرض املتوىف فيه وهو مشتغل بقراءة 
م فذاع صيتها 1862/ه1278قصد كوسام وأنشأ ا زاوية للتدريس عام ...5احلديث يف املسجد

كانت له حمبة عظيمة يف الطلبة املشتغلني بالتعليم يواسيهم مباله ... 6عليمبفضل جهوده واشتهاره بالت
تنافس الناس يف األخذ عنه فعم نفعه شرقا وغربا، عارفا بصناعة التدريس ... ويذب عنهم بنفسه

فهو آخر املهرة املقرئني وخامتة ... والقضاء فصيح اللسان رحب اجلنان معظما عند اخلاصة والعامة
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دثني أخذ عن والده العالمة الشيخ سيدي أمحد احلبيب وأخذ عنه كثر منهم ابنه القاضي أبو أئمة احمل
زيد سيدي عبد الرمحن البلبايل وابن أخيه العالمة القاضي أبو عبد اهللا سيدي حممد بن القاضي 
سيدي احممد البلبايل وسيدي حممد بن عبد الرمحن الونقايل و صاحب كتاب جوهرة املعاين الشيخ 

م 1834/ه1250ولد سنة ... سيدي احلاج حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري وغريهم
وتويف مرتبعا وبيده السبحة يذكر اهللا بعد صالة عصر يوم الثالثاء مهل ذي القعدة احلرام عام 

 .1م1911/ه1329
 :أشهر نوازل تيمي: ثانيا

  :تعريف النوازل

، والنزول مبعىن احللول، وقد َحل يقال نـََزَل به األمر نـََزَل من الفعل  النوازل: التعريف اللغوي
الشدة من النازَِلة وأيضا . النوازلالشديدة تنزل بالقوم ومجعها  النازَِلةو. نـََزَهلُْم ونـََزَل عليهم ونـََزَل م

  .2شدائد الدهر تنزل بالناس

دينية والدنيوية اليت حتدث تطلق على املسائل والقضايا ال النوازل :التعريف االصطالحي
. للمسلم ويريد أن يعرف حكم اهللا فيها فيلجأ إىل أهل العلم الشرعي يسأهلم عن أحكام هاته النوازل

وهي ذا املعىن تشمل مجيع احلوادث اليت حتتاج لفتوى تبينها سواء كانت متكررة أم نادرة احلدث؛ 
ه للعلماء فيجيبون عنها مبينني حكم اهللا كما أا تظهر يف شكل أسئلة توج. قدمية أم مستجدة

فتسمى أحيانا باألجوبة وتارة بالفتاوى وأخرى بالنوازل وأحيانا " ومن هنا تعددت تسمياا. فيها
  .3باألحكام أو مسائل األحكام أو األسئلة

  .فهي تلك املدونات اليت مجعت بني املسائل وحلوهلا الشرعية كتب النوازلأما 

هي تلك األسئلة والقضايا الدينية والدنيوية اليت حلت مبنطقة توات فعرضت  :النوازل التواتية
على علمائها وفقهائها وقضاا فأجابوا عنها مبا يتناسب مع كتاب اهللا وسنة رسوله وآراء علماء 

  .املذهب
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أما عن جماالت النوازل التواتية فقد تعددت وتنوعت ما بني فقه كالطهارة والصالة والزكاة 
وم واحلج والذكاة والنكاح والطالق والصداق والبيع واإلجار والتجارة والقتل وغريها من عبادات والص

  .أو معامالت، وعقيدة وأدب و غريها من القضايا

يظهر أن هذه املصنفات تنقسم إىل قسمني خمتلفني؛ قسم يعترب جواب : أهم نوازل تيمي
والقضايا مجعها قضاة أو فقهاء يف مصنف  لسؤال واحد وقسم آخر هو جواب موعة من األسئلة

  واحد ورمبا هذه األسئلة منها ما وجه هلم ومنها ما وجه لغريهم

وهي املدونات اليت عاجلت قضية فقهية واحدة أبدى فيها فقيه رأيه واجتهاده : النوازل الخاصة
ائها صورة أكثر أو جمموعة قضايا من نفس الباب حلت باملسلمني وهلذه املصنفات قيمة عالية إلعط

وضوحا عن إشكالية واقعة لو مل يكن هلا قيمتها ورواجها يف أوساط العلماء وطلبة العلم بل وعلى 
مستوى الرأي العام ملا أفردها العلماء بالتصنيف، ورميا كشفت لنا عن حقيقة العالقة بني علماء 

  .1النوازل معطيات كل ذلك املنطقة املرتددة بني التوتر أحيانا والود أحيانا أخرى لتربز هاته

  :ويف ما يلي نوازل من هذا النوع احتفظت به خزائن توات

حملمد بن عبد الرمحن بن عمر التينيالين : إفهام المقتبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس 
وهي جواب على سؤال وجه للشيخ يف قضية حبس، وقد وردت يف مثاين ورقات مبعدل  التيماوي

تضمنت . وقد ظهرت إضافات وتعليقات جانبية على بعض األوراق كل ورقة  مخس وعشرين سطرا يف
الرسالة أربعة فصول أوهلا يف صحة إقرار املقر يف الصحة سواء كان لوارث أو غريه؛ وثانيها يف أن 
اخلط إقرار وشهادة على صاحبه؛ وثالثها يف أن إشهاد احملبس وحنوه على نفسه بالتحبيس يف الصحة 

ا؛ ورابعها يف بيان أن اإلشهاد للغري ال حيتاج إليه احملبس الذي أشهد نفسه على حتبيسه ال يعد توليج
  .خالفا ملن وهم

احلمد " يقول يف مقدمة املخطوط بعد البسملة والصالة على النيب املختار عليه الصالة والسالم
طه وهو على هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد فقد سئلت عن حبس كتبه حمبسه خب

صغار ولده فشهد فيه على نفسه وعقبه وبقي بيده إىل أن مات لعدم رشد احملبس عليهم وذكر أنه  
كان يصرف غالته عليهم ويزيد من ماله وسلمه ورثته بعده مث أن بعض ولده ِادان دينا وباع فيه 

بت خبط احملبس معتمدا بعض احلبس فقام فيه غريه من األوالد فادعى املشرتي فساد احلبس وأنه ال يث
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إذا أشهد ... على فتوى مفت له بذلك لعدم اشهاد احملبس غريه عليه كما يفهم من قول املختصر
فإنه ينقضي أنه ال بد من إشهاد غريه فأجبت بأنه يثبت بإشهاد نفسه عليه ونبهت املفيت مبا أمكنين 

أردت أن أفيد ما عندي يف من كالم األئمة فلم يقبل وقال أنه ال بد من نص صريح يف ذلك ف
املسألة يف هذه الرسالة ألعرضه على ذوي األلباب فيتبني اخلطأ من الصواب ومسيتها بإفهام املقتبس 

 .1..."يف ثبوت التحبيس خبط احملبس واهللا أسأل اهلداية والصواب
توقف يف الفصول األربعة صحة احلبس املشار له من غري ... وقد : "... وقد ختم رسالته بقوله

من يشرتط اإلشهاد فإمنا هو لدفع ما عساه أن يكون وعدا كما أفاده أبو ... على إشهاد الغري عليه و
واهللا أرجو منه الصواب وفيه العبد الفقري ملواله الغين به عمن ... احلسن عبد اهللا ويف هذا القدر كفاية

  .2"سواه عبيد ربه تعاىل حممد بن عبد الرمحن بن عمر غفر اهللا له

 :رفع الحجاب أو كشف النقاب عن تلبيس الملبس في ثبوت التحبيس بخط المحبس 
على من مل يوافقه يف جوابه على  واليت تعترب ردا له حملمد بن عبد الرمحن بن عمر التينيالين التيماوي

 النازلة السابقة كما صرح بذلك يف مقدمة هاته النازلة فكانت الثانية مبثابة تنقيح وذيب لألوىل
وزيادة إيضاح وتبيان واستعمال احلجة والدليل، وقد أتت يف فصلني أوهلما يف بيان إقرار املقر يف 
صحته ولو لوارث به معمول وأن اخلط الثابت إقرار من صاحبه وأخذه به صحيح غري معلول، 

خبط وثانيهما يف ذكر الشبه اليت اعتمد عليها من أفىت بعدم ثبوت التحبيس على من يف الوالية 
وقد وردت يف ست أوراق مبعدل مخس وعشرين سطرا يف كل واحدة؛ كما يظهر إضافات . احملبس

 .وتعليقات جانبية يف بعض األوراق

احلمد هللا الذي أحق احلق وأمر بإتباعه وصلى اهللا على سيدنا حممد وءاله : "يقول يف مقدمتها
ما سواه حممد بن عبد الرمحن بن عمر كان اهللا وأتباعه وبعد فيقول العبد الفقري ملواله الغين به عن كل 

له يف مجيع ما يأيت وما يذر قد كنت سئلت عن نازلة حبس عقده حمبسه بشهادته على نفسه على 
أوالد له يف واليته وأشهد عليه شاهدا آخر مث مات قبل رشد احملبس عليهم فوقع يف بعضه بيع بعد 

ع شاهد احلبس فسقطت شهادته عند ذلك هل يصح فشهد على ذلك البي... موته من أحد األوالد
ويثبت مبجرد شهادة احملبس على نفسه ملعرفة خطه فأجبت بثبوته بذلك معتمدا يف ذاك على قول 
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... وأفىت غريي بعدم ثبوته لعروه عند إشهاد الغري وهو البد منه عنده لقوله يف املختصر... ابن عاصم
هاد الغري دون نفسه فحملين كالمه هذا على أن قيدت إذا أشهد فإن لفظة أشهد عنده تقتضي إش

يف ذلك رسالة مجعت فيها ما أمكنين من األدلة الشاهدة ملا قلته وأفتيت به والنصوص املبينة لرد 
الشبه اليت متسك ا من خالفين وأركت دون حزبه ومسيتها بإفهام املقتبس يف ثبوت التحبيس خبط 

قابلها بالقول املزيف ذوو االعتساف فحملين ذلك على أن احملبس فاستحسنها ذوو اإلنصاف و 
شرعت يف تشفيعها بأخرى رغبة يف إيضاح احلق وطلبا للثواب يف األخرى أبني فيها الصواب من 
القول عنه وأصدح به رغما ألنف الشيطان ومن كان من أهل حزبه وأذكر فيها ما قصرت عنه األوىل 

فهام الرب املتعال وبعد أن برزت خرائدها وصدقت نتائجها من املقال وما فتح به بعدها من اإل
 ".1...مسيتها برفع احلجاب أو كشف النقاب عن تلبيس امللبس يف ثبوت التحبيس خبط احملبس

وهذا آخر ما قصدناه اآلن من التقييد واحلمد هللا على التأييد والتحرير "... يقول يف ايتها 
  ".2حبه وسلم تسليما واحلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وءاله وص

هي مدونات فقهية ضمت فتاوى وأحكام فقهاء وقضاة املنطقة يف مسائل  :النوازل العامة
فهي ال تقتصر على جزئية واحدة أو باب واحد بل على أبواب الفقه . وقضايا من أبواب خمتلفة

ن احلياة االجتماعية واالقتصادية ، وتكمن أمهيتها يف إعطاء صورة واضحة ع3مجيعها أو جلها
  .والثقافية والدينية وحىن السياسية اليت كان يعيشها اتمع وقت حدوث النازلة

  :ومن بني املصنفات التيماوية يف النوازل العامة جتد يف خزائن املخطوطات
 وهو عبارة عن جمموعة من األوراق  :4"أجوبة عمر بن عبد القادر التينيالني"مخطوط  

وقد   ابتدأت بأجوبة للشيخ عمر بن عبد القادر التينيالين حوت فتاوى وأحكام لعدد من العلماء
  .كانت دون ترتيب أو تبويب
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للشيخ حممد بن عبد الرمحن التينيالين، ": أجوبة محققة النقول مهذبة الفصول"مخطوط       
لرمحن بن عمر بن أمحد بن يوسف يقول العبد الفقري إىل رمحة ربه حممد بن عبد ا" يقول يف مقدمتها

اشتملت على عدة مسائل فقهية ". 1...عفا اهللا عنه مولدا التيماوي دارا التوايت إقليما التينيالين
 .متنوعة إال أا مل تبوب أو ترتب

يقول عنه  ":غنية المقتصد السائل في ما وقع في توات من القضايا والمسائل"مخطوط  
يف معرض حديثه عن الشيخ سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن " جوهرة املعاين"صاحب خمطوط 

اعتكف على مجع مباحث مشاوراته وأحكامه وشاركه يف ذلك ولده متويل العهد بعده : "...البلبايل
قاضي اجلماعة أبو فارس الشيخ سيدي عبد العزيز البلبايل وأضاف لذلك ما ثبت حتقيقه عندمها 

 ن قرحيتهما فكان من أحسن ما مجع وأنيف ما وضع وبالغ الشيخ وحواديث األمور الاليت نتجت
أبو فارس يف حتريره ودرج يف ذلك على قدم والده ومساه بالغنية وكان اصطالحه أن رمز لصاحب 
الرتمجة بالقاضي وللعالمة السيد عبد الرمحن بن عمر بالشيخ والبنه الشيخ سيدي حممد باالبن وغري 

مث أن الشيخ العالمة شيخ شيوخنا أبو العباس السيد أمحد احلبيب بن من ذكر يسمى بامسه صرحيا 
سيدي حممد بن عبد اهللا بن ابراهيم البلبايل تصدى لرتتيب أبواا على منط الشيخ أيب املودة خليل 
ليسهل على الطالب الدليل فرتبها على أحسن ما كانت وزيادة فعظمت بذلك اإلفادة، ومجع معها 

ه وأنيعت مثراته فجاءت واحلمد هللا من أحسن ما يف املعمور وانتشر طيبها انتشار ما نتجت به قرحيت
املسك والكافور، وممن تصدى جلمعها أيضا على غري هذا الرتتيب الشيخ سيدي حممد بن أمحد 
البداوي البكري وممن تصدى جلمع الشارد من الشورى الشيخ سيدي حممد بن سعيد بن عبد احلق 

 .2..."الفائدة قدس اهللا أرواحهم يف دار السالم البكري فتمت بذلك
من ترتيب الشيخ أمحد : 3النسخة األولى: وبذلك يكون املخطوط قد جاء يف نسختني

مقدمة ترجم : احلبيب البلبايل تلميذ الشيخني سيد احلاج البلبايل وابنه عبد العزيز وقد رتبت كما يلي
فيها للشيخني سيد احلاج البلبايل وابنه عبد العزيز، جامع القول يف االعتقادات ونبذ من طريف 

كاة والصيام، األميان باهللا وبالطالق والنذور، احلكايات، مسائل الطهارة والصالة وسائر العبادات، الز 
                                                           

، خمطوط خبزانة بين تامر، بلدية أوالد أمحد تيمي، أجوبة حمققة النقول مهذبة الفصول: حممد بن عبد الرمحن بن عمر التينيالين.  1
  .وجه 1والية ادرار، ورقة

  .12.11، املخطوط السابق، ص صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي.  2
كما توجد مثلها يف خزانة املطارفة ببلدية املطارفة، والية . كوسام، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار  هذه النسخة يف خزانة.  3

  .ادرار وخزانة متنطيط ببلدية متنطيط، والية ادرار



الحياة القضائية: الفصل السادس                    )         م19/هـ13(جتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية الحياة اال  

 

(- 290 -) 

 

النكاح وتوابعه، الطالق اخللعي، الطالق وما يتعلق به، اإليالء، املفقود، العدة، النفقات، احلضانة، 
البيوع وما شاكلها من اإلقالة واحلوالة والتصيري والفساد والعيب، بيع الفضويل، التوليج، القرض، 

مان وااللتزام، املديان، احلجر، املدارات، مسائل الشركة، الضرر، الوديعة، السلم، الرهن، الصلح، الض
العارية واإلرفاق والبضائع، الوكالة، اإلقرار واإلبراء، الغصب وسائر العدا، االستحقاق، الشفعة، 
 القسمة،  القراض، املساقاة واملزارعة، اإلجارة واألكرية وما ضارا، اجلعالة، موات األرض وما جهل
أربابه، احلبس وسائر العطايا، القضاء والشهادات، الدعاوى واألميان، احليازات، احلرابة والدماء وما 

 ."يشملها والردة والسرقة والزنا، العتق، الوصايا واألوصياء، املواريث والفرائض
من ترتيب الشيخ حممد بن أمحد البداوي البكري تلميذ الشيخ االبن عبد : 1النسخة الثانية

مسائل النكاح وتوابعه من طالق، خلع، رضاع، عدة، :" عزيز البلبايل، وقد رتبه وفق اخلطة اآلتيةال
حضانة، نفقة، مفقود، مسائل البيوع، السلم واملساقاة، األكرية واإلجارة، اجلعل، التوليج والتصيري، 

الضمان والرهن، نوازل  البيع الفاسد، احلوالة واملغارسة، نوازل املديان، احلجر، األوصياء، الوصايا،
القسمة، الشركة، الضرر ووجوهه، الشفعة واملدارات، نوازل الوكالة، اإلقرار، الصلح، املواريث، اإلبراء 
واالستلزام، نوازل الوديعة والعارية، اإلرفاقات وحنو ذلك من إحياء املوات، قرض، قراض، بيع صاحب 

احلبس وكافة العطايا، نوازل القضاء والشهادة، نوازل املواريث لألرض العامرة وما جهل أربابه، نوازل 
االستحقاق والغصب وسائر العدا، بيع الفضويل وأحلق ا نوازل الدعاوى، األميان، نوازل احلرابة، 
الدماء، الردة، السرقة، الزنا، الفرائض واملفقود، نوازل األميان باهللا وبالطالق وغريمها والنذور، نوازل 

صالة، الصيام، الزكاة، الذكاة، األضاحي وسائر العبادات، ويلحق به جامع يف القول العتق، نوازل ال
  ".واالعتقادات ونبذ من طريف احلكايات

للشيخ سيدي حممد عبد ": غاية األماني في أجوبة الشيخ أبي زيد التينيالني" مخطوط 
 ؛ نسخة يف خزانة أدغا عثرت منه على نسختني خمتلفتني، الكرمي بن حممد بن عبد املليك البلبايل

هذه عدة مسائل " يقول يف مقدمتها بعد البسملة والصالة على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
للشيخ سيدي حممد عبد الكرمي بن حممد  ملتقطة من غاية األماين يف أجوبة الشيخ أيب زيد التينيالين

"  خزانة بين تامر يقول يف مقدمتها ونسخة يف". 2...بن عبد املليك البلبايل ومن جواب الشيخ ونصه
                                                           

نزمجري، والية كما توجد مثلها يف خزانة  القصيبة ببلدية أ. هذه النسخة يف خزانة ملوكة، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار.  1
  .ادرار وخزانة متنطيط ببلدية متنطيط، والية ادرار

، خمطوط مسائل ملتقطة من غاية األماين يف أجوبة الشيخ أيب زيد التينيالين: حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد املليك البلبايل.  2
  .1خبزانة أدغا، بلدية ادرار، والية ادرار، ورقة
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قال كاتبه حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك البلبايل لطف اهللا به آمني ملا وجدت أسئلة 
وأجوبة متفرقة بصكوك أشرفت على الضياع وكاد بسببه ذهاب االنتفاع أردت مجعها قاصدا بذلك 

ئق وترمجتها تراجم لبيب حاذق ومسيتها غاية وجعلت كل مسألة يف حملها الال... وجه املالك الوهاب
األماين يف أجوبة أيب زيد التينيالين ومىت أطلقت الشيخ فيها فهو املراد وإذا أشرت باالبن فاملراد به 

والظاهر أن النسخة األوىل غري كاملة وإمنا هي عبارة عن ". 1...ابنه أبو عبد اهللا الذي عليه االعتماد
هذه عدة مسائل ملتقطة من غاية " انية لذلك قال عنها جامعهامقتطفات من النسخة الث

 ...".األماين
رتبت أبوابه على نسق ترتيب أبواب خمتصر خليل فمنها نوازل العبادات، نوازل البيوع وما 
شاكلها، نوازل القرض والسلم والقراض والوكالة، نوازل الرهن واملديان واحلجر والضمان والصلح، 

كتاب "وديعة والغصب واالستحقاق والقسمة، نوازل الكراء واإلجار وختمه بنوازل نوازل الشركة وال
  ".اجلامع

لسيدي عبد الرمحن بن عمر التينيالين وابنه سيدي حممد  ":2كتاب الجامع"مخطوط      
وهو عبارة عن جمموعة من املكاتبات بني األب وابنه ضمت العديد من املسائل الفقهية من معامالت 

 .وعبادات من غري ترتيب وال تبويب
مجعها الشيخ حممد " : الجواهر اللئالي من فتاوى الشيخ عبد الكريم البلبالي"مخطوط     

بد العزيز بن علي املهداوي املعروف بالشيخ عبد العزيز سيد عمر وهي أجوبة لشيخه الشيخ حممد ع
عبد الكرمي بن حممد بن حممد عبد الكرمي البلبايل التامريت كان قد أفىت ا بعض السائلني وأضاف هلا 

اويا إخراجها للناس اجوبة للشيخ عبد اهللا البلبايل كان عازما على مجعها يف كتاب قاصدا ترتيبها ون
إال أن يد املنية وافته قبل أن يبلغ اهللا مقصوده ولكن اهللا حقق رغبته بواسطة تلميذه الشيخ عبد العزيز 

" حتفة اللبيب احلليم يف أجوبة أيب مروان سيدي حممد عبد الكرمي" كان قد مساه يف البداية.سيدعمر
ر اللئايل من فتاوى الشيخ عبد الكرمي اجلواه" م حتت عنوان2003مث صدر الكتاب مطبوعا سنة 

 .3"البلبايل

                                                           
خمطوط : مسائل ملتقطة من غاية األماين يف أجوبة الشيخ أيب زيد التينيالين: د بن عبد املليك البلبايلحممد عبد الكرمي بن حمم.  1

  .1خبزانة بين تامر،بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، ورقة
  .املخطوط يف خزانة موالي سليمان بن علي بقصر أدغا، بلدية ادرار، والية ادرار.  2
  .165لسابق، صاملرجع ا: زهري قزان.  3
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مسائل الطهارة وما يتعلق ا، مسائل الصالة، مسائل : رتب الكتاب يف أبواب كما يلي
اجلنائز، مسائل الزكاة، مسائل الصيام، مسائل النكاح الطالق واللعان، مسائل األحباس، مسائل 

جارة واألكرية، مسائل املواريث، مسائل متنوعة من البيوع والربويات والشركة والقراض، مسائل اإل
 .1فتاوى ما كتبه الشيخ عبد العزيز سيد عمر

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .165املرجع السابق، ص: زهري قزان.  1
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  :خاتمة الفصل
مل نعثر يف املصادر التارخيية على ما يثبت أو ينفي وجود القضاء يف منطقة توات قبل وفود 

رمبا كان أول من تقلد هذا املنصب وإن   الويل الصاحل موالي سليمان بن علي على املنطقة، الذي
  .كان ذلك عفويا دون تعيني أو تنصيب من جهة معينة

مث تواىل على املنطقة شيوخ وعلماء من خمتلف املناطق وتقلدوا منصب القضاء كالشيخ عيسى 
وآخرهم سيدي سامل العصنوين ابن أخ سيدي عبد اهللا . م1314/ه715بن حممد البطيوي سنة 

فاته سنة . وبعد . م1509/ه914لذي خلفه على منصب القضاء بعد اعتزاله سنة العصنوين وا
بعد ذلك تأيت مرحلة تعيني شيوخ من . سنة32م شهد منصب القضاء شغورا دام 1561/ه968

املنطقة يف منصب القضاء كان أوهلم الشيخ سيدي احممد بن أيب حممد األمرين والذي رفض أمر 
م فما كان من السلطان إىل أن 1592/ه1000ليته أمر القضاء سنةالسلطان املنصور الذهيب بتو 

قلد املنصب للشيخ سيدي حممد بن أيب القاسم القوراري الذي بقي يف منصبه إىل غاية سنة 
م، وهكذا تواىل تعيني القضاة على توات بدء بالشيخ عبد الكرمي بن احممد بن أيب حممد / ه1022

. كان أول قاض توايت يتقضى على توات من اسبع إىل تيمادنني  التوايت األمريين التمنطيطي الذي
م عني الشيخ سيدي البكري بن القاضي سيدي عبد الكرمي 1681/ه1092وبعد وفاته سنة 

قاضيا، وقد ظلت العائلة البكرية تتواىل تقلد هذا املنصب إىل غاية انتقاله إىل العائلة املهداوية بعد 
م حيث عني الشيخ سيدي 1796/ه1210الكرمي بن البكري سنةوفاة القاضي عبد احلق بن عبد 

حيث . م/ ه1221عمر بن عبد الرمحن التينيالين املهداوي قاضيا على توات إىل غاية وفاته سنة 
سيد (انتقل منصب القضاء إىل العائلة البلبالية بتعيني الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل 

م حيث تقلد منصب القضاء ابنه 1796/ه1210أقعده املرض سنة وبقي يف منصبه إىل أن ) احلاج
م حيث رجع الناس بعده إىل التحكيم لدى 1845/ه1261سيدي عبد العزيز إىل غاية وفاته سنة 

  .إىل غاية تعيني سيدي احممد بن أمحد احلبيب البلبايل. عامل فقيه
م 1910/ه1328غاية سنة وبعد دخول االستعمار الفرنسي إىل املنطقة اضطربت األمور إىل 

حيث عينت السلطات الفرنسية حممكة شرعية بتيمي جبانب حمكمة القاضي الفرنسي، نصب فيها 
  .ثالثة من الفقهاء ؛ جتتمع كل شهرين أو ثالثة تفصل يف القضايا

  :أما عن شروط تويل منصب القضاء فتمثلت يف
  .العلم الرفيع والسلوك احلميد والسمعة احلسنة. 
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  .م بعادات وتقاليد وأعراف اتمعاإلملا. 
  .التفقه يف الدين على مذهب اإلمام مالك. 

وقد متثلت مهام القاضي يف االفتاء واصدار األحكام، اإلمامة والتدريس، احلسبة، توثيق خمتلف 
  .العقود

الشيخ سيدي : أما عن أهم قضاة تيمي يف القرن الثامن عشر للميالد الثاين عشر للهجرة جند
بن عبد الرمحن البلبايل املعروف بسيد احلاج وابنه سيدي حممد عبد العزيز واألخوين سيدي حممد 

  .احممد وسيدي عبد اهللا ابنا سيدي أمحد احلبيب بن احممد بن عبد اهللا البلبايل
ه جند كتاب الغنية للشيخ سيد احلاج وابنه سيدي حممد 12/م18أشهر نوازل تيمي يف القرن 

  .العزيز



 

   

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  التراث الشعبي في قصور تيمي: الفصل السابع               

  

  التراث الفني : المبحث األول
  اإليقاعات والرقصات الشعبية:أوال

  :األلعاب الشعبية: ثانيا
  التراث األدبي :المبحث الثاني

  :المؤلفات التيماوية: أوال
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  التراث الفني في قصور تيمي: المبحث الثالث
إن املوروث الفين الشعيب الالمادي بإقليم توات يزخر بعديد اإليقاعات واأللعاب الشعبية اليت 
تعرب عن ثقافة اتمع، وتبني منط حياة أفراده وسلوكهم وطباعهم، وإذا ما ارتبطت باجلانب العمراين 

 . والعادات والتقاليد املمارسة فإا ترتجم تاريخ املنطقة وشعبها على حد السواء
هذه اإليقاعات واأللعاب الشعبية منها ما هو منتشر يف كل مناطق اإلقليم مع اختالف يف منط 

الذي " أهليل"اإليقاع وألفاظ الصيغ كإيقاع البارود، ومنها ما هو خاص مبنطقة دون غريها كإيقاع 
البارود، : يوجدومن الطبوع الفنية اإليقاعية املمارسة يف إقليم توات . تتميز به منطقة تينجورارين

أما األلعاب الشعبية . ، الطبل، الزمار والتويزة)العبيد(صارة، احلضرة، أهليل، التيندي، الركبية، قرقابو 
  .اليت عكف الكبار قبل الصغار على ممارستها فتمثلت يف بوهروس، التاشكوم، إيشو  يا جرادة ماحلة

يف العادة كإيقاع البارود والطبل  ارتبطت معظم اإليقاعات واأللعاب الشعبية مبواسم معينة
اخلاص بإحياء األعياد الدينية وإحياء الزيارات وحفالت األعراس إال ما شذ عن ذلك ودعت احلاجة 
إىل القيام ا بغض النظر عن الزمان واملكان كإيقاع التويزة الذي يعرب عن التضامن والتكافل 

ىل ذلك الفرد أو اتمع ملصلحة خاصة أو مىت دعا إ. االجتماعي يف أي وقت كان ويف أي مكان
  .عامة

  : اإليقاعات والرقصات الشعبية:أوال
عكف سكان قصور تيمي على ممارسة خمتلف الرقصات واإليقاعات الشعبية املنتشرة يف القطر 

كان خاصا بإحياء املناسبات واألعياد كالبارود، برزانة، الطبل، احلضرة، صارة،  التوايت، منها ما
ومنها ما كان ترفيها عن النفس كالتقصرية ومنها ما دعت إليه . زة، الزمار، الركبية، عاشور والرسمالتوي

  .احلاجة  والضرورة كالتويزة
هو رقصة فلكلورية تؤدى يف إطار مجاعي منظم، تستخدم فيها البنادق املسماة : إيقاع البارود

ِحَكمية يف الغالب لتنتهي بإطالق البارود مجاعيا  وتردد فيها أبيات شعرية مدحية أو" اَلْمَكْحَلة"حمليا 
يف شكل صوت واحد ومدوي وهو معيار الفشل والنجاح غالبا عند أعضاء الفرقة وكذا مجع 

  .1املتفرجني
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اختلف يف مصدر هذه الرقصة فقيل أا من أصل إفريقي، وردت إىل اإلقليم عن طريق الغزو  
على القصور التواتية، وقيل أنه وصل إىل اإلقليم مع بين هالل الذي كانت تقوم به القبائل اإلفريقية 

من شبه اجلزيرة العربية، وهو يف الغالب يعرب عن استعداد اجلسم والعقل للدفاع عن النفس واألموال 
  .1واملمتلكات ضد الغزاة

  :مراحل رقصة البارود
)  calotropis procera( يتم أوال حتضري مادة البارود وذلك حبرق أغصان شجرية العشر

، مث طحن فحمها وخلطه مبلح البارود والكربيت بكميات معلومة "الْكَرْنَكا"املعروفة حمليا باسم
  . 2وحمدودة ليتشكل مادة البارود اجلاهزة للتفجري

حول الصيغة اليت سرتددها الفرقة حيث يرددوا  3ثانيا يتشاور كبار أعضاء الفرقة مع الصياغ
، بعد حفظ الصيغة من قبل كافة أعضاء الفرقة 4مرارا وتكرارا ودون إيقاع ليحفظها باقي األعضاء

يشرع يف ضبط اإليقاع باستعمال أنواع الطبول املمزوجة بنغم الزمار ليعطي إيقاعا نغميا يتماشى 
  . يتوسطها العازفوناملنتظمني يف حلقة  5وحركة الراقصني

يتحرك الراقصون املمسكون بالبنادق وأفواهها لألسفل صعودا وهبوطا يف حركة متناسقة 
، وبعد مدة من هذا اإليقاع ينتقل 6تتماشى مع اإليقاع واللحن املناسب لتلك الصيغة املرددة

ي واملوحد على الراقصون بإشارة من قائدهم إىل إيقاع أخف من سابقه والذي ينتهي بالضغط اجلماع
  .7زناد املكحلة بإشارة من القائد الذي يتوسط احللقة ليحدث االنفجار

يف قصور تيمي كانت تؤدى رقصة البارود إلحياء املناسبات الدينية والزيارات خاصة زيارة 
 سيدي موالي علي الشريف يف قصر أوالد ابراهيم، زيارة الويل الصاحل) املولد النبوي الشريف(املولود 

دغاغ، زيارة سيدي عبد الرمحن امليموين يف قصر ميمون، زيارة بن عزيزي يف قصر بين تامر، أ قصر يف

                                                           

  .20، ص2003، إيقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية يف اجلنوب الغريب اجلزائري: احلاج حممد بلغيت.  1
  .20ص :نفسه.  2
  . اليت ستؤديها الفرقة) العبارات املدحية(املشرفون على اختيار الصيغ .  3
  .61، ص2004:، دار الغرب، وهرانللذهنية الشعبيةالرقصات واألغاين الشعبية مبنطقة توات مدخل : عاشور سرقمة.  4

  .356، املرجع السابق، ص)1ج(، اللهجة التواتية اجلزائرية: أمحد أبا الصايف جعفري  5.
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دغاغ وأوالد أرة موالي سليمان بن علي يف قصري زيارة موالي عبد الرمحن البوزاين يف قصر بوزان، زيا
كل زيارة تؤدى فيها أوشن، زيارة موالي املهدي بوشنتوف بقصر بربع وزيارة اجليالين بقصر أوقدمي، و 

رقصة البارود بطريقة خاصة ويف أماكن معلومة وبرتديد أهازيج وصيغ  خاصة يذكر فيها مناقب الويل 
  .املقامة له الزيارة

وهو نوعان طبل الشاليل اخلاص بالرجال من حيث التقدمي نظرا العتماد قصائد : إيقاع الطبل       
ع من اإليقاع باإلضافة إىل قصائد الشاعر أمحد الكحل بكثرة يف هذا النو  1الشاعر سيد الشاليل

وغالبا ما تكون هذه القصائد يف الغزل املاجن، والطبل اخلاص بالنساء واليت تردد فيه عادة قصائد 
  .2املدح، قصائد الغزل العفيف وقصائد حتكي معاناة املرأة وتضحياا يف اتمع

اليت تستعمل يف أدائه وهي الدف املعروفة حمليا باسم باسم اآللة األساسية " الطبل"مسي إيقاع 
والدربوكة " أقالل الكبري"أو " اخلالف"إضافة إىل الدربوكة الكبرية املعروفة حمليا باسم ". الطبل"

" تنبقال"والدربوكة األصغر املعروفة حمليا باسم " أقالل الصغري"أو " الرباع"الصغرية املعروفة حمليا باسم 
" موالة الطبل"وهي األساس يف إيقاع الطبل؛ فتوصف حمليا بـ " ـصبةڤالـ"وف حمليا باسم والناي املعر 

واليت عوضت أواخر القرن العشرين بالزمار بسبب موت عازفيها يف معظم " صاحبة الطبل"مبعىن 
 .3القصور وعدم وجود من يتقن العزف عليها

ة البارود هي اليت تقوم باملهمة، حيث ال يوجد يف كل قصر فرقة خاصة بالطبل الرجايل وإمنا فرق
يقوم رئيس فرقتها بدعوة املداح يف حالة وجود مناسبة خاصة كاألعراس مثال، هذا األخري يساعده 
أعضاء فرقة البارود يف ضبط اإليقاع باآلالت ويف الرتديد؛ وغالبا ما حيضر حلقة الطبل كل اهلواة 

أو البعيدة لتصبح حلقة الطبل واسعة جداً، أما طبل النساء  واملهتمني ذا اإليقاع من القصور ااورة
. فعادة ما يؤديه نساء القصر ورمبا ساعدن بعض املوهوبات من القصور ااورة يف حالة حضورها

                                                           

والية البيض وحول انتشار قصائده بتوات يروى أنه زار املنطقة يف القرن التاسع عشر بهذا الشاعر من لبيض سيدي الشيخ .  1
حيث نزل بقصر تنيالن أول األمر لينهي جولته بقصر بوزان وقد رافقه يف جولته أحد املداحني من قصر ميمون والذي كتب عنه 

  .اتقصائده الغزلية وهكذا انتشرت يف تو 
  .وما بعدها 378املرجع السابق، ص : حليمة سليماين.  2
  .379ص :نفسه.  3
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ويف حالة مناسبة عامة كالزيارات مثال فإن حلقة الطبل تكون واسعة جدا بسبب حضور املداحني 
  . 1ا ملعرفتهم مبوعد الزيارة و مكااوالعازفني من كل القصور نظر 

يؤدى إيقاع الطبل جلوسا على شكل حلقة، إال أنه يبتدئ وقوفا مبرحلة ما يعرف بأغوماس 
الذي هو بنفس إيقاع البارود، ويتم ذلك بالرقص يف شكل حلقة مع ترديد الصيغة، وبإشارة من 

يف شكل حلقة أيضا،  2"الرتباع" ا باسم القائد جيلس األفراد على األرض جلسة مرحية واملعروفة حملي
ليبدأ املداح أوال برتديد مديح عن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم قبل شروعه يف ترديد قصائد 

فيكون األداء فرديا أو ثنائيا أوال حسب عدد املداحني احلاضرين مث مجاعيا ثانيا؛ وهكذا حىت . الغزل
. ن بالنسبة للتصفيق الذي يتماشى جنبا إىل جنب واألداءتنتهي القصيدة بإيقاع ثقيل وكذلك الشأ

ويف األخري يردد املداح مدحيا آخر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم معلنا عن انتهاء اجللسة قبل وقوف 
ملح "اجلميع مرة أخرى ليختتموا بأغوماس مثلما ابتدأوا به، يتخلل عملية الغناء يف إيقاع الطبل توزيع 

  . ء الفرقة ليتناولوها بني الفينة األخرىعلى أعضا" الطبل
الغريب يف األمر أن إيقاع البارود وإيقاع الشاليل بل ومجيع اإليقاعات الشعبية األخرى ال مينع       

  .3عن أدائها حدوث جنازة
امليموين، زيارة  زيارة: من بني زيارات قصور تيمي اليت يؤدى فيها إيقاع الطبل نذكر على سبيل املثال

دغاغ، زيارة موالي عبد الرمحن البوزاين بقصر بوزان، زيارة املولد النبوي الشريف بقصر أيالين بقصر اجل
، زيارة موالي سليمان بن علي بقصر أوالد أوشن، زيارة سيدي عبد )طبل النساء(أوالد ابراهيم 

ة سيدي احلاج وزيار ) طبل النساء(الرمحن الوايناوي بقصر واينة، زيارة موالي حلسن بقصر واينة 
  .بلقاسم بقصر ملوكة ويسمى طبل اجلريان

وتستعمل فيها  4هي رقصة محاسية استعدادا للهجوم تؤدى على شكل حلقة :إيقاع صارة
  .5سم ال غري 40اليت يبلغ طوهلا حوايل " الزرواطة"العصي املعروفة حمليا باسم 
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ليتقابل كل اثنني . مزدوجا يرتدي فيها الراقصون لباسا موحدا، والذين جيب أن يكون عددهم
ليشرع كل راقص  1مع بعض، تبدأ فرقة اإليقاع أو الزفافنية حسب اللهجة احمللية بالنقر على آالم

بتوجيه الضربة إىل من يقابله بالعصا ليعرتضها هذا األخري بدوره بضربة معاكسة، وقد يضربون ضربة 
على حني غفلة أن يدخل أربعة راقصني إىل  واحدة أو أربع ضربات متتالية لتناسب اإليقاع، حيدث

مث بعد ذلك تعكس العملية . وسط احللقة ليوجه كل واحد منهم الضربة للذي يقابله من احللقة
ليجلس بعدها الراقصون على ركبة واحدة مع ثين األخرى يف شكل زاوية قائمة ويواصلون تبادل 

 . 2ما ابتدأت االضربات كالعادة، وتنتهي الرقصة باحلركة الدائرية ك
يردد يف رقصة صارة املدائح الدينية والقصائد الغزلية وكذا الفكاهية، وتكون حركات الراقصني 

  .3وضربام منسجمة واإليقاع وختلق روح الرشاقة واخلفة لديهم
وهو " البَـيضْ "يف قصور تيمي كانت تؤدى رقصة صارة يف شهر صفر املسمى حمليا باسم 

فيه البالء  كما يتشاءم الناس فيه من آخر يوم أربعاء يف الشهر واملعروفة باسم الشهر الذي يكثر 
، وذلك دفعا للبالء املنزل من السماء يف هذا الشهر، تستعمل فيها العصي "األربعاء األسود"
  .4والسيوف) الزرواطات(

رج اجلميع إىل كما كان الراقصون يؤدوا يف موسم اخلريف عندما يتوفر التمر فتمأل البطون وخي
  ".ـول للراس غينڤمنني تتعمر الكرش تـ" وهذا تبعا للمثل احمللي القائل 5رحبة واسعة للرتفيه والتسلية

طابع فلكلوري تعرب رقصته عن نشوة االنتصار، تؤدى هذه الرقصة مع حلول شهر ربيع : برزانة
، حيث يعرب فيها سكان املنطقة عن فرحتهم 6احتفاء باملولد النبوي الشريف) شهر املولود(األول 

مع العلم أن هذه الرقصة تؤدى يف منطقة تيمي ويف أربعة قصور . بالشهر الذي ولد فيه خري الورى
بلدية أوالد أمحد (، قصر تاريدالت )بلدية أوالد أمحد تيمي حاليا(قصر أوالد ابراهيم : منها فقط هي
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بلدية (لشريف، قصر ملوكة يف زيارة سيد احلاج بلقاسم البلبايل يف زيارة املولد النبوي ا) تيمي حاليا
  .1يف مناسبة املولد النبوي الشريف) بلدية أدرار حاليا(وقصر أدغاغ ) أوالد أمحد تيمي حاليا

تبدأ هذه الرقصة يف ُغَرة ربيع األول بعد صالة العشاء لتستمر مدة إحدى عشر يوما مبعدل 
 .2زانة العصي والسيوف إضافة إىل اآلالت اإليقاعية املذكورة سلفاستة مرات، يستعمل يف رقصة بر 

، يؤديه يف قصر أدغاغ فرقة البارود وعلى )الشكوة(يستعمل يف إيقاعه آلة الزمار : الزمار
اخلصوص حاملي اآلالت املوسيقية املعروفني حمليا باسم الزفافنية، يستعمل الزمار يف املناسبات اخلاصة 

  .    3وم الدخلةكاألعراس خاصة ي
هذه الكلمة تعين العمل اجلماعي املقرون بأداء إيقاع، اهلدف منه تنشيط العمال  :التويزة

يلتجأ إىل هذا اإليقاع أثناء عمليات اإلغاثة املتعلقة بوقوع ضرر مجاعي  . 4وحتفيزهم على العمل أكثر
جأ إليها يف األعمال كما يلت.أطراف البساتنيـارة وغزو الرمال مداخل القصر و ڤمجاعي كسقوط الفـ

اخلاصة كاحلصاد أو احلرث أو عملية البناء وغريها، سواء تعلق األمر بالعمل ليال أو ارًا حسب 
  .5احلاجة

يبىن إيقاع التويزة أساسا على أصوات الطبل املمزوج ببعض األداءات اجلماعية لبعض املقاطع 
جممع العمال، وقد يكونون خلفهم أو  الغنائية اخلاصة، حيث يكون أصحاب الطبل وجها لوجه أمام

، مع أن إشارة االنطالق يكون 6جبوارهم، كما يشرتك العمال أيضا يف أداء هذا اإليقاع بداية واية
فيكون إيقاع الطبول منسجما مع حركة العمال وأداء وسيلة العمل األساسية  7مصدرها الفرقة املدحية

املْسَحة، إضافة إىل أداة احلمل وهي القفة املسماة  األساسية املتمثلة يف املسيعة املعروفة حمليا باسم
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مع العلم أنه يف حالة ما إذا كان الضرر بليغا يتم طلب الدعم واملساندة من القصور . 1حمليا بالطرابية
  .2ااورة حىت ال يطول األمر فيحدث ما ال حيمد عقباه

  :أما صيغة إيقاع التويزة فهي
  

  

 

 

  

اَحلْضَرة بفتح احلاء وتسكني الضاد مصطلح صويف خالص أخذ تسميته األتباع  :إيقاع الَحْضَرة
واملريدين يف أدائهم لبعض مدائح الذكر والتوسل والدعاء يف العامل اخلاص عامل احلضرة اإلالهية، يتم 
األداء يف هذا اإليقاع مجاعيا، حيث تقف اموعة يف صفني متقابلني وجها لوجه وبينهما يتقدم 

ومرددين املدائح، على أن يعيد بعدهم باقي ) الطارة(حو احلضرة ذهابا وإيابا ضاربني على الدف مدا
أعضاء اموعة مستهل املديح وأبياته احملورية، كما أن األداء يبدأ ثقيال أوال مث سرعان ما يتحول 

فيه واليت تنتهي كافة األعضاء إىل درجة الذوبان  بتغيري منط اإليقاع إىل إيقاع خفيف ينسجم معه
وتعترب الطريقة الصوفية الطيبية األكثر . 4حبالة النشوة أحيانا فيحدث أن جيدب أحدهم أو أكثر

ممارسة وأداء إليقاع احلضرة باإلقليم التوايت، ذلك أا الطريقة األهم واألوسع بأرض توات انتماء 
ض توات وحىت يومنا هذا هو وحضورا ونشاطا، ولعل أهم ميزة طبعت هذه الطريقة منذ دخوهلا أر 

امتداد خارطتها اجلغرافية املتوزعة بني قصور إقليم قورارة مشاال مرورا بأرض توات الوسطى وصوال إىل 
  .5تديكلت جنوبا

هذا النوع من اإليقاع هو منط من أمناط الذكر يتدرج فيه املداح من ترديد األذكار إىل مرحلة 
لبا مزخرفا بأمساء اهللا احلسىن أو مدعما مبقاطع من اآليات اإلنشاد الصويف، ويكون هذا النوع غا
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ولى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواش الم    التـــــــــــدبير يـــــــــــدبرصـــــــــــاحب 
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القرآنية؛ حىت أن معظم القصائد الشعرية اليت تقال يف احلضرة تعترب رصدًا موعة أذكار صوفية 
وهي يف الغالب لشعراء املنطقة أمثال  1زهدية حتث على عبادة اهللا سبحانه تعاىل وطاعة رسوله

وابنته الشاعرة الزاهدة نانة ) م1782/هـ1196ت(وك البداوي اجلعفري الشاعر سيدي حممد بن املرب 
  ).ه 1198ت قبل سنة ( ، والشاعر سيدي حممد اإلداوعلي )م18/هـ13ق(عائشة 

يف قصور تيمي ال يوجد من يؤدي هذا النوع من اإليقاع، إال أنه يتم دعوة مداحي قصر 
ي بوعاللة علي بقصر أوالد أوشن وزيارة سيدمتنطيط للقيام باحلضرة يف زيارة سيدي سليمان بن 

  .2دغاغ وزيارة بن عزيزي بقصر بين تامر وزيارة موالي حلسن بقصر واينةأوزيارة اجليالين بقصر 
يساعد فرقة حضرة متنطيط املهتمني من رجال القصر وشبابه ومنهم يتشكل الصفان املتوازيان 

يف أماكنهم متمايلني بأجسامهم ذات حيث ميسك أفراد كل صف أيدي بعضهم البعض واقفني 
  .3اليمني وذات الشمال

ويقوم . هو نوع من الرقص يشتهر به قصرا زاجلو وأوالد احلاج بتوات الوسطى: ايقاع إيشو
أساسا على مالعبة شخص معني من قبيلة حمددة من قصر أوالد احلاج بعد ارتدائه زيا مصنوعا من 

وال يظهر من هذا الشخص املتنكر إال . 4القابل لاللتهاب" املفد"ألياف النخيل املسمى حمليا باسم 
عيناه، ويدور وسط احللقة  ومعه مساعد حياول أن يبعد عنه كل من حياول إذايته بإشعال النار يف 
لباسه الليفي؛ ويردد احلاضرون حينها جمموعة من القصائد الشعبية ذات اإليقاع واللحن املناسب هلذا 

 .يرافق املتنكر فرقة اإليقاع واملداحني الذين يساعدهم احلضور يف ترديد املرجوعة .الطابع الفلكلوري
  :يبدؤون تلك األغاين بقوهلم

 ياداين دان دان داين                 ياداين دان دان داين
  :يف األخري يقولونو  القصيدة مث يؤدون

  سيدنا حممد نرجا اشفاعتو            صلى اهللا على املصطفى 
  هشو                  آشو     :يف األخري ينادون مجيعا وكأم يصيحون ويقولون و
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   .1وهي للزيادة يف سرعة اإليقاع والرقص يف الوقت نفسه
يف قصور تيمي يف القرن الثاين عشر للهجرة وقبل ذلك كانت تؤدى رقصة إيشو يوم العاشر 

أسبوع من حلوهلا حيث خيتار أحد شباب من شهر حمرم من كل عام، يتم التحضري للمناسبة قبل 
، ويوم املناسبة يرتديه بعد صالة )لفدام(القصر من طرف األعيان فيفصل له لباس من ألياف النخيل 

املغرب ليتجول يف أزقة القصر حماطا باحلرس حلمايته وتتبعه فرقة اإليقاع واملداحني واملتفرجني من 
  .2بالتصفيق وترديد املرجوعة سكان القصر الذين يزيدون من محاس املوكب

هو طابع غنائي من غري آالت تؤدى فيه قصائد املديح وقصائد الغزل، وهذا النوع من  :الرسم
الفلكلور خاص بالزيارات وبإحياء السهرات الصيفية، يؤدى جلوسا يف شكل حلقة تتكون من الرسام 

  . 3سليمان بن علي بقصر أوالد أوشندغاغ ويف زيارة موالي أكان يؤدى يف قصر . اعة املرددينومج
إضافة إىل هذه الطبوع الفلكلورية العامة كان يقام بقصر تيمي إيقاعات فلكلورية خاصة تسمى 

مبعىن السهرة، تقام يف رحبات املنازل أو يف البساتني من طرف جمموعة حمدودة األفراد  "ـصيرةڤالتـ"
ـمربي، تقام هذه ڤيستعمل فيها آلة الـ ،اثننيتتكون عادة من حاملي اآلالت الغنائية ومداح أو 

  .4السهرات اخلاصة عادة بعد انتهاء موسم احلصاد وجين حمصول التمر حيث يكون اجلميع مرتاحني
، ويرجع الباحثون أصل قرقابو إىل روايات خمتلفة؛ الرواية األوىل لعبيد ويسمى أيضا: قرقابو

عه سيدنا بالل رضي اهللا عنه ومرجع احلكاية أن ترجع أصل قرقابو إىل العهد اهلجري حني ابتد
الرسول صلى اهللا عليه وسلم خرج يف سفر تاركا وراءه زوجته خدجية رضي اهللا عنها يف حزن عميق، 
فحاول بالل الذي كان مكلفا برعايتها أن يزيل عنها حزا حبكايات ملهية لكن دون جدوى، 

فكار سوداء أخذ يشغل نفسه عناه بصقل قطعتني وخابت كل حماوالته، فاستولت عليه هو اآلخر أ
من اخلشب واللتان أخذتا يف األخري شكال غري عادي استطاع أن يصدر منها صوتا أعجب بالل 
فلم ينقطع عن اللعب ا حىت اجنذب إىل الرقص على ريثمها وقد أثار هذا اإليقاع انتباه السيدة 

انطلقت ضحكاا ففرح بالل وواصل يف ارجتاالت  خدجية رضي اهللا عنها وفضوهلا وملا رأت املنظر
  .أخرى عله يفرج عنها وخيفف من حزا
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ويف رواية أخرى يرجع أصول قرقابو إىل إفريقيا أيام التصدير البشري لألفارقة األسرى حنو 
الغرب، وقد بدأ ذلك عندما توقفت سفينة لنقل العبيد توقفا اضطراريا بعد أن تكاثر ا عدد املوتى 

ا عاقها عن متابعة اإلحبار، مما اضطر املسؤولون لتحرير الزنوج من أكباهلم فاغتنم أحدهم هذه مم
الفرصة وأخذ يدق بسالسله وهو يئن أنينا متواصال تعبريا عن أمله وشيئا فشيئا تبعه بقية األسرى إىل 

استعملوا بنادقهم أن عمت احلركة مجيع من يف الباخرة من العبيد وهال هذا املوقف مالك الباخرة ف
وسياطهم بكل وحشية على األجساد العارية مما زادهم إصرارا على املواصلة ذه احلركة واليت 

وملا حترروا بعد صدور األمر النايف للعبودية كونوا مجاعات تتعاطى . أصبحت تقليدا لدى هؤالء العبيد
  .1هلموم وذلك بواسطة القراقيبنوعا من التعبد والتضرع واالبتهال تذكر املشاعر املتأنية عن ا

يف اجلزائر توجد عدة فرق قرقابو على اختالف أمسائها  يف اجلنوب الغريب إىل جانب البعض 
وقد تنتمي كل فرقة إىل طريقة صوفية معينة حتمل اسم ويل صاحل . الذي نشأ يف املناطق األخرى منها

بابا سامل، موالي عبد اهللا؛ سيدي موالي الطيب الوزاين، بابا محود، (أو اسم صويف زاهد كـ 
  ).2...بالل

ورمبا يرجع اشتقاق تسمية  3أما اآلالت اليت تستعمل فيها فهي الدندون والقالل والقراقيب 
كما أن الذين يؤدون هذه الرقصة . 4هذه الرقصة من صوت تلك الصفائح احلديدية اليت حتدث قرقبة

وهم يتوارثوا أبا عن جد أما األغاين " والد لعبيدأ"يف بعض املناطق هم من عائالت حمددة يسمون 
اليت تردد يف رقصة قرقابو فهي ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة واألولياء بطريقة متفرقة 

ومن الطقوس الغريبة اليت متارسها فرقة قرقابو هي أنه يف موسم حمدد تتجول  .5 تتماشى مع اإليقاع
فرقة قرقابو يف القصر ليسمح هلا بدخول أي بيت يوجد فيه طفل مريض ليوضع وسط احللقة وهي 
تؤدي أغانيها مث يطلق بعد ذلك اسم عبيد على الطفل املريض إن كان ذكرا واسم اخلادم إن كان 

ويعتقد ذا الفعل أن الطفل املريض الذي عجز ) مبيوع للعبيد(منهم ويطلق عليه أنثى ليصبح واحدا 

                                                           

  .49.48ص . السابق، صاملرجع : عاشور سرقمة.  1
  .49ص :نفسه.  2
القراقيب هي عبارة عن صفيحتني حديديتني ذات شكل خاص متسك  من الوسط باستعمال خيط يدخل يف اإلام واملقابلة .  3

  .هلا يف الوسطى ليتم العزف ما بضرب صفيحة على األخرى بشكل متقابل
  .47املرجع السابق، ص: عاشور سرقمة.  4
  .47ص: نفسه.  5
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األطباء عن شفائه سيشفى بتلك األذكار الدينية، وأثناء جتول فرقة قرقابو تقوم جبمع ما تيسر من 
  .1قمح وشعري ومتر وغريها من األطعمة املتوفرة عند سكان القصر ليتقامسها أعضاء الفرقة بينهم

زيارة موالي : زيارات قصور تيمي اليت ميارس فيها إيقاع قرقابو نذكر على سبيل املثالمن 
املهدي بوشنتوف بقصر بربع، زيارة سيدي عبد الرمحن امليموين بقصر ميمون، زيارة بن عزيزي بقصر 

  .2بين تامر وزيارة اجليالين بقصر أوقدمي
كلورية تؤديها النساء ورمبا شارك فيها إضافة إىل هذه اإليقاعات الرجالية هناك إيقاعات فل

  : من هذه اإليقاعات. الرجال يف بعض الفرتات
متتد على و ) عاشور(ا ذكرى عاشوراء هي رقصة خاصة بالنساء خيلدون فيه: 3رقصة عاشور

فيها يشكل النساء صفني متقابلني و يتخذ أصحاب بداية من اليوم األول من حمرم، و عشرة أيام 
  :هلم جبوار هذين الصفني وهم يرددون بعض األبيات منهااإليقاع مكاناً 

  
  

  يا عاشور ال تشتكي وال تبكي خاصة وأنك تزوجت بكرا وتركت مطلقة: أي
  .عاشور ال تشتكي وال تبكي خاصة وأنك تزوجت مجيلة وكثرية اخلجليا 

   4)امرأة(بابا عاشور يسلم رجالنا  سبابو أمرا: مث يف األخري يقولون
بعد صالة العشاء لتستمر طيلة مثانية أيام ) عاشور(تبدأ هذه الرقصة يف اليوم األول من حمرم 

وتبدأ فرقة الزفافنية باإليقاع ليبدأ الراقصون . متتالية حيث يتخذ الرجال صفا والنساء الصف املقابل له
  : اآلتية بالتصفيق والرقص والغناء طيلة ساعتني من الزمن تقريبا وهم يرددون املقطوعة

  :يردد الرجال والنساء معاً  مرتني متتاليتني       
    

  :تردد النساء مرتني
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366.  
  .57املرجع السابق، ص : عاشور سرقمة.  4

ــــــــــــا هجالــــــــــــة  بابــا عاشـــور مــا تشـــكي مـــا  ــــــــــــة ْوَالح لين   اَدى عزب
  وبنــــــــاتو حامشــــــــة الزينــــــــة يــــــــا ويلــــــــو    بابــا عاشـــور مــا تشـــكي مـــا

   وابـَْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يف اجلاحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عاشــــور يــــا ويلــــو ماتــــت أمــــو            
   واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  عاشــــور يــــا ويلــــو ماتــــت يف   



   قصور تيمي التراث الشعبي في: الفصل السابع        )م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 308 -) 

 

      
  .يوم عاشوراء القادم أَُذمه إن حل ومل جيدين قد تزوجت: أي  

  :يردد الرجال مرتني     
  

  .يوم عاشوراء القادم أَُذمُه إن حل ومل جيدين متزوجا: أي    
ويف اليوم السابع من حمرم وهو اليوم الذي يسبق زيارة الويل الصاحل سيدي عبد الرمحن امليموين 

  .1ليستعد املؤدون ألداء رقصة الركبية يوم غد املوافق لليوم الثامن من حمرم. خيتم هذا اإليقاع
هي رقصة شعبية فيها يقوم الراقصون باالصطفاف صفني متقابلني والشروع يف : الركبيةرقصة 

التصفيق يف أماكنهم كل راقص من الصف الذي على اليمني بني راقصني من الصف الذي على 
اليسار يف حركة يتقدم فيها الصفان معاً لذلك فإن الراقص الذي يف الصف من جهة اليسار يف حركة 

حيدث هذا . 2لصف اآلخر مث يديرون أجسامهم ليتقابل الراقصون وجها لوجه من جديدراقصني من ا
مسيت . تزامنا مع التصفيق وضرب األرجل على األرض والغناء يف نفس الوقت بالتناسق مع اإليقاع

  3.هذه الرقصة بالركبية نظرا ملد الراقصني ركبهم إىل األمام أثناء عملية الرقص
يوم زيارة ) عاشور حسب اللهجة احمللية(أدغاغ يف اليوم الثامن من حمرم كانت تؤدى يف قصر 

على مشارف " 5ـارةڤفوق الفـ"حيث خترج النسوة منذ الصباح الباكر إىل املوضع املسمى  4امليموين
قصر أدغاغ غربا ومشارف قصر أوقدمي مشاال فتلتقني مع نساء قصري أوقدمي وبربع وهناك يؤدين 

 .6اعيا بعد مغادرة الرجال إىل قصر ميمونرقصة الركبية مج
مارس النساء أيضا طبل الشاليل أثناء االحتفال باملناسبات كاألعراس والزيارات : الطبل

  . واخلتان
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  .فقارة قصر أوقدمي. 5
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اَبْل مـــــــــــا يلــــــــــــڤكـــــــــــان   عاشـــــــــور ْنَشـــــــــمْت بيـــــــــه              ـــــــــــَ ـــــــــــرَاڤـ ـــــــــــاين ْم    ـ

اَبْل مــــــــا يلـــــــــڤكــــــــان   عاشـــــــــور ْنَشـــــــــمْت بيـــــــــه                عــــــــريس ـــــــــاين ڤـــــــــَ
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بآالن ) العازفات(يؤدى طبل الشاليل النسوي يف شكل حلقة جلوس تتقدمها الزفافنية 
وتينبقال، تؤدي فيه املداحة قصائد الغزل ) الرباع(وأقالل الصغري ) اخلالف(املتمثلة يف أقالل الكبري

وقصائد املدح عادة ويستمر احلفل هكذا يتخلله التصفيق وترديد املرجوعة دومنا رقص من طرف 
    .احلاضرات
  :األلعاب الشعبية: ثانيا

عكف شباب وشابات القصور التيماوية وأطفاهلا على ممارسة ألعاب ترفيهية تروحيا عن النفس 
منها ما كانت ألعابا مجاعية ومنها . ء يوم شاق يف العمل الفالحي أو أعمال الغزل والنسيجبعد قضا

  . ما كانت ثنائية
من بني هذه األلعاب نذكر لعبة التاشكومت، لعبة غرديل ورديل، لعبة يا جرادة ماحلة ولعبة 

  .الغميضة
ها يف استعمال العصي لضرب تشبه كرة القدم احلالية إال أا ختتلف عن: لعبة التاشكومت      

  .الكرة وليس األرجل 
الذي يلف حول بعضه البعض بشكل  ) لفدام(والتاشكومت هي كرة تصنع من ألياف النخيل 

مث . باستعمال املخيط) خيوط من األلياف(كروي وملا يصل إىل احلجم املطلوب خياط بأشراطن 
ينة ومعقوفة قليلة يف آخرها على أن يعمد كل العب إىل حتضري عصاه بأن يبحث عن جريدة خنل مت

كما يعمل على بريها بعد نزع أشواكها لتكون رطبة . يرتك ا جزء مم يعرف حمليا باسم الكرنافة
 .1امللمس

تؤدى اللعبة بفريقني من سبعة العبني لكل فريق، يتنافس كل فريق على االحتفاظ بالكرة اليت 
  :من قوانني اللعبةجيب أن يتداوهلا أعضاء كل فريق بالعصا، و 

  .عدم سقوط العصا من يد الالعب، ويف حالة سقوطها تنتقل الكرة إىل الفريق املنافس. 
 .ال جيوز ملس الكرة باليد. 
 .2ال جيوز رفع العصا فوق سرة الالعب. 
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كان الشباب خيرجون إىل الساحات والرحبات بعد صالة العصر ؛ أين يتم لعب التاشكومت 
  .1مجع غفري من املتفرجني وال يرجعون إىل داخل القصر إال مع حلول الظالم بني فريقني وحبضور

وهي عبارة عن مربع  2"ـطنڤلعبة متـ"املسماة عند أهل توات احلنة بـ : لعبة غردلي وردلي  
يرسم على الرمال ويقسم إىل مخس وعشرين حفرة، اثنا عشرة حفرة لكل فريق مع ترك احلفرة الوسطية 

اللعبة من طرف فريقني يف كل فريق عضوين جيلسان جنبا إىل جنب بشكل متقابل مع تؤدى . حمايدة
و تبدأ اللعبة بأن يعمل قائد أحد الفريقني . الفريق اخلصم، ممسكا كل عضو بيد زميله خلف ظهره

باالنتقال بأصبعه بني حفر اخلصم على أن يقرص يد  زميله املخبأة يف إحدى احلفر بينما يعمل 
بعد االنتهاء . صم على املراقبة، فرمبا يصدر من خصميهما إحياء أو إمياء عن حفرة القرصالفريق اخل

من االنتقال بني احلفر حياول الفريق اخلصم معرفة حفرة القرص على أن تعطى له ثالث فرص، إن 
فشل يف ذلك يغمض الالعب املقروص من الفريق اآلخر عينيه ويكشف لزميله عن احلفرة املعنية 

ريق اخلصم مث يفتح عينيه وعليه أن يعني احلفرة املعنية، إن فعل تغلق حفرة من حفر الفريق اخلصم للف
مع . وهكذا إىل أن يفوز أحد الفريقني بغلق كل حفر الفريق اخلصم. وإن فشل تغلق حفرة من حفرمها

  .ورديل وتنتهي اعدد كلماا بعدد احلفر تبدأ جبملة غرديل   3العلم أن هذه اللعبة تصاحبها أغنية
تؤدى اللعبة من طرف جمموعة تتكون من أربع أو مخس أشخاص، : لعبة ياجرادة مالحة 

جيلسون يف شكل حلقة واضعني أكفهم على األرض، مث يقوم أحدهم باالنتقال بأصبعه السبابة بني 
ة، واش كليت يا جرادة ماحلة، وين بيت سارحة، يف جنان اميلح: "األكف وهو يردد املقطوعة اآلتية

وواش شربيت، غري التفاح والنفاح، ياعزيز يا مزيز، طاح الديس يف الغابة، جاب الراس يف الكرعني، 
عليها، هي احلالفة ما تاكل،  ڤ اللي عندو شابة حيضيها وْيطَيْح أفرا. حب ايديك يا السلطان حممد

س  كفه عند نطق  ومن مل". طهموم، طهموم، امك صابت ولد، طهموم طهموم امك صابت بنت
يضع كفه حتت إبطه وهكذا تستمر اللعبة إىل أن يضع مجيع املتنافسني أكفهم " ولد أو بنت"كلميت 

وخيتار أحدهم " نضج اخلبز أم ال؟"طابت اخلبزة وال مازال؟ مبعىن : حتت اإلبط عندها يقول القائد 
  .4وإن كان باردا يضرب عليهليضع هذا األخري كفه على جبني القائد إن كان كفه ساخنا فقد جنا 
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وتتم بأن جتتمع جمموعة من الالعبني يف صف ويقوم أحدهم بالطواف عليهم : لعبة الغميضة 
  :وهو يسأهلم وهم يرددون حسب اآليت

 .ما حالة: القائد
  .نعم: اموعة

  وين مشى بوك؟: القائد
  .مشى للغابة: اموعة

  واش يدير؟: القائد
  .لغرارةخييط : اموعة

  .خييط عينيك مع رجليك، ال يبليك: القائد
والذي أى فيه املقطوعة هو الذي يغمض عينيه والبقية رب لتختبئ يف مكان ما وما عليه 
بعد برهة إال أن يبحث عنهم واحدًا واحدًا ومن جيده هو الذي يأخذ مكانه ويغمض عينيه و 

  .1هكذا
لفلكلورية واأللعاب الشعبية احلية أا منبعثة من ما يالحظ على هذه اإليقاعات والرقصات ا

صلب اتمع التوايت وليست دخيلة عليه بدليل أن معظم اآلالت املستعملة فيها ذات صناعة حملية 
  : من مواد أولية بيئية فمثالً 

  .الدربوكة املعروفة حمليا باسم أقالل صنع مضرا من جلد املاعز وحاملها من مادة الطني -
 ).الشكوة( صنعت من جلد املاعز : الزمارة -
 .ـارڤمن شجرة آ: عصا إيقاع صارة -
 ).لفدام(لباس إيشو وكرة التاشكوم من ليف النخيل  -
املادة املتفجرة يف إيقاع البارود صنعت من مادة أولية حملية وهي فحم أغصان شجرة العشر  -

 .2)الكرنكا(
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 التراث األدبي: المبحث الثاني
؛ متثل األول يف اإلسهام يف إثراء  يف إنتاجهم الفكري العام مسلكني التواتيونسلك األدباء 

الرتاث القدمي مبعاجلته معاجلة مستمدة من املعايري األدبية السائدة يف الوطن العريب، واملسلك الثاين 
  .، بعد أن كانت مهمتهم لفرتة من الزمن هي النسخ فقط1متثل يف اهتمامهم بالتأليف

وقد اتبعوا يف . فتناولوا يف احلالتني الشعر وآداب الدين واللغة والتاريخ والرتاجم واألنساب 
معاجلتهم للموضوعات القدمية أساليب خمتلفة، منها الشرح أو التعليق على النص ؛ أو االختصار مع 

أو بتناول التبسيط للموضوع ؛ أو التجديد يف طريقة العرض والتقدمي عن طريق احلذف والتبويب؛ 
النص باجلمل املسجوعة ؛ أو بوضع النص على شكل أرجوزة حىت يسهل حفظه متاشيا مع أساليب 
التعليم واحلفظ املتبعة عندهم وقتذاك، فعاجلوا بذلك وأحيوا الكثري من املوضوعات القدمية، اليت كانت 

من حنو وصرف وبيان تشمل علوم الدين من فقه وتفسري وسري وأحاديث وتوحيد ؛ كذلك علوم اللغة 
  .2وبديع وعروض

  :المؤلفات التيماوية: أوال

لقد حظيت منطقة تيمي باحلظ األوفر من هذا اإلنتاج األديب بداية من القرن الثامن عشر 
ميالدي الثاين عشر هجري نظرا للنشاط العلمي املتزايد الذي عرفته هذه املنطقة يف تلك الفرتة، وقد  

فعاال يف هذا النشاط من خالل علمائها الذين سامهوا يف تفعيل اإلنتاج  كان للزاوية البكرية دورا
الفكري يف توات، فنجد الشيخ عبد احلق بن عبد الكرمي بن البكري الذي كان رمحه اهللا عاملا ماهرا 

... الشيخ اإلمام العامل اهلمام"...يف صنوف شىت وقد أشار إىل ذلك صاحب جوهرة املعاين يف قوله
له مقيدات ومقطوعات نظما ونثرا وملحونا يف الصالة على النيب صلى اهللا ... لماء األعالموقدوة الع

،  متبعا يف ذلك ج أسالفه عبد الكرمي بن حممد "3...له تقييدات على املختصر... عليه وسلم
سة حيسن مخ" البكري؛ البكري بن عبد الكرمي ؛ عبد الكرمي بن البكري، باإلضافة إىل هذا فقد كان 

                                                           

  . 105املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج.  1
  .105ص: نفسه.  2
  .13ـ  7ص ص ، املخطوط السابق، جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  3



   قصور تيمي التراث الشعبي في: الفصل السابع        )م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 313 -) 

 

، وهي األلسن اليت كانت متداولة يف منطقة "1...ألسنة العربية والزناتية والكورية والتارقية والرببرية
  .توات واألقاليم احمليطة ا واليت كانت تربطها عالقات جتارية وثقافية مع توات

ي جند كذلك من أعالم العائلة البكرية الشيخ سيدي عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب البكر 
وقد ا " حاشية على مختصر خليل" وخمطوط " شرح نظم البيوع البن جماعة" الذي ألف خمطوط 

كان رمحه اهللا شيخا ... العامل العامل... العالمة البحر الفهامة" ... قال عنه صاحب جوهرة املعاين 
ر وله تقاييد ألف شرحا على ابن مجاعة وحاشية على املختص...عارفا عاملا عامال متفننا يف علوم شىت

  ".2...يف غاية احلسن
ومن علماء الزاوية البكرية الذي أشاد بغزارة علمه وكثافة علومه صاحب اجلوهرة الشيخ سيدي 

الفقيه العالمة البحر الفهامة " حممد البداوي بن حممد احملضي بن عبد الكرمي بن البكري فقال عنه
صاحب ... أبو املواهب... األصويل املفسر احملدثاحلجة احلافظ احملقق الضابط النضار الزاهد الورع 

التحقيقات البديعة واالخرتاعات األنيقة واألحباث الغريبة والفوائد الغزيرة، اجتهد يف حتصيل املنقول 
رتب أبواب نوازل غنية الشورى اليت مجع شيخه وأتقنها ببديع وبيان وله ...وشفع املنقول باملعقول

  ".3...تقاييد وفوائد نفيسة
غاية المنتظر وفتح الجليل "ومنهم أيضا الشيخ احلسن بن سعيد البكري الذي ألف خمطوط 

  ".4في بعض أصول وفروع المختصر للشيخ خليل
أما الزاوية املهداوية فقد سامهت هي األخرى يف إثراء النشاط الفكري واألديب التيماوي، فهذا 

د بن يوسف التينيالين أصال املهداوي دارا الشيخ حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمح
م خمطوطا يف الرتاجم والسري يعد من أجل ما ألف يف هذا 1834/ه1250ومنشئا قد ألف سنة 

اال يف تلك الفرتة وال زالت االستفادة منه إىل اليوم نظرا الحتوائه على تراجم علماء وشيوخ تلك 
الذرة الفاخرة "يف خمتلف املناطق احمللية واإلقليمية، مساه بـ احلقبة الزمنية اليت كان يشهد هلا بالنبوغ 

في ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف اإلدريسيين والعالويين وما فيها من قبور الزيارة من 
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، وقد صرح يف ديباجة املخطوط أنه ألفه للحاجة يف تعريف األئمة املتقدمني منهم "شرفاء ومرابطين
  .واملتأخرين

التنيالنية كذلك نصيبا يف تنشيط احلركة العلمية يف إقليم توات، فهذا الشيخ سيدي  وللزاوية
عمر بن عبد القادر التينيالين الذي انتقل إىل فاس للتدريس ا ليعود بعدها إىل توات ويستقر يف 

طة زاوية أجداده تينيالن بعد أن مجع يف جعبته الكثري من العلوم املختلفة اليت مكنته من تويل خ
وقد قال عنه صاحب جوهرة " تقييد على مختصر خليل"القضاء يف الديار التواتية، ألف خمطوط 

حنويا لغويا عروضيا من حفاظ املذهب ... كان أحد األعالم...اإلمام العامل اهلمام"... املعاين 
  ".1وله تقييدات على املختصر وغريه... املقتدى م

الذي أثرى الساحة العلمية التيماوية خاصة والتواتية عامة بتقييداته ومن أعالم الزاوية التينيالنية 
وفتاوية وتأليفاته الشيخ سيدي عبد الرمحن بن عمر األموي التينيالين الذي ترجم له صاحب جوهرة 

مزيل املني فصيح اللسان رحب ... كان رمحه اهللا عاملا عامال حافظا ثاقب الذهن"... املعاين بقوله
  ".2...لف خمتصر السمني معرب القرآن وله فتاوى ومقيداتأ... اجلنان

حمصلة لعلوم القرآن الكرمي وإعرابه " مختصر السمين في إعراب القرآن"لقد جاء خمطوطه 
فهرسة شيوخ عبد الرحمن بن عمر " وتبيان ما ورد فيه من غريب وبديع وبيان، أما خمطوط 

العلميه اليت درسها عليهم وتلقاها باإلجازة منهم، ويعترب فقد ذكر فيها شيوخه و الفنون " التينيالني
من تآليفه اليت كتبها تلميذه احممد بن مالك القبلوي وهو يف الفقه " مختصر النوادر"خمطوطه 

  :كما له أرجوزة يف علم الفلك يقول يف مطلعها.3واملعامالت
  

  
    
وعلى نفس اخلطى سار ابنه سيدي حممد بن سيدي عبد الرمحن بن عمر التينيالين الذي        

باإلضافة إىل غزارة علومه املختلفة اجته إىل نسخ العديد من املؤلفات اليت أثرى ا الساحة التواتية وال 
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الفهامة رئيس  العامل العالمة البحر"... يسعنا إال أن نثبت له ذلك من جوهرة املعاين حيث ورد فيها 
كان رمحه اهللا إماما يف املذهب حافظا له متقنا للغة للنحو واملنطق والبيان والعروض وغري ... املهرة

كتاب غنية الشورى مشحون بفتاويه وله تقاييد ... ذلك آية من آيات الزمان كثري النسخ للكتب
  ".1فقهية يف غاية احلسن

الرمحن التينيالين أصال الزاوية البكرية دارا جند كذلك الشيخ سيدي حممد البكري بن عبد 
الذي كان أعجوبة زمانه يف العلوم النقلية والعقلية ) م1920/ه1339/ م1846ه،1262(ومنشئا

منظومة أوليات "و" 2نبذة مختصرة في الميراث"خمطوط :نظما ونثرا، له مؤلفات عديدة منها

  .كما له عدة منظومات يف خمتلف املواضيع" العلوم
الزاوية البلبالية بشقيها امللوكي والكوسامي فقد كان لعلمائها الباع الطويل يف ازدهار احلركة  أما

العلمية التيماوية والتواتية يف القرن الثامن عشر امليالدي ملا خرجته من علماء أكفاء ذاع صيتهم حمليا 
سيدي : رتة، نذكر منهموإقليميا خاصة بعد توليهم مناصب القضاء يف الديار التواتية يف تلك الف

حممد بن عبد الرمحن بن عبد القادر املعروف بسيد احلاج البلبايل الذي ال يسعنا إال أن نقول عنه كما 
 مسائل الغنيةانتخب ... كان رمحه اهللا يف مقام العلم من الراسخني"... قال صاحب جوهرة املعاين 

وهذا ابنه وويل عهده يف العلم والقضاء الشيخ . "3...وقرر كثريا منها وله تقاييد كثرية وجواهر نفيسة
سيدي عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل الذي ساهم معه حبظ وافر يف كتاب الغنية فكان 

... الشيخ اإلمام علم األعالم"من خرية ما أنتج يف النوازل التواتية، قال عنه صاحب جوهرة املعاين 
العلوم ببديع وبيان ومنطق ومفهوم ومجع جواهر العلوم بأسلوب تستنري كان له القدم الراسخ يف سائر 

وجدوا جادة مجيع نوازل غنية الشورى فكانت أجل ... الفهوم، خدم العلم طول حياته استفادة وافادة
  ".4...مل يسبقه لذلك سابق ومل يلحقه الحق... ما ألف يف أرض الصحراء

الكوسامية فسنجدها قد حذت حذو سابقتها الزاوية امللوكية  وإذا ما انتقلنا إىل املدرسة البلبالية
وأنتجت علماء وقضاة سامهوا بقدر كبري يف احلركة العلمية التواتية أواخر القرن التاسع عشر وبداية 

سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب بن حممد بن عبد اهللا الكوسامي : القرن العشرين للميالد نذكر منهم
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... كان رمحه اهللا شيخا عاملا عامال مفننا يف علوم شىت"... صاحب اجلوهرة  امللوكي الذي وصفه
بقية ... سلمت له أهل عصره يف تقرير الروايات واالستخراجات والتوجيهات ومجيع أنواع القراءات

الفقهاء الراسخني وحائز ذروة سبق النحات الفائزين وإمام العلماء اخلاشعني ورئيس الروات 
 ."1...احملدثني

فقد خترج منها شيوخ وفقهاء سامهوا يف تنشيط حركة التأليف التواتية من بينهم  أما زاوية أدغاغ
الشيخ سيدي حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن بن عبد اهللا األدغاغي الذي كان له من 

فية عقد ألوان نيل المراد في كي"اإلنتاج ما أثرى به املكتبة التواتية، ومن بني ما أنتجه خمطوط 

الذي ضمنه خالصة جتاربه يف كيفية استخراج ألوان املداد من مواد معدنية وأخرى طبيعية، " المداد
وهو كتاب يف " مثير ساكن الغرام في فضائل مدينة الرسول عليه الصالة والسالم"وكذا خمطوط 

  .فضائل املدينة املنورة، باإلضافة إىل أراجيز فلكية وفقهية
خترج من زاوية أدغاغ نذكر أيضا سيدي حممد بن هاشم الذي كانت له عدة ومن بني من 

كرامات الولي الصالح سيدي امحمد بن عبد اهللا األدغاغي "مؤلفات نثرية وشعرية منها خمطوط  

والذي ضمنه خالصة ما مسعه عن الشيخ سيدي احممد بن عبد اهللا األدغاغي الونقايل من  " ـاليڤالونـ
  . يبة، كما كان له مقطوعات شعرية يف خمتلف األغراضكرامات وأحوال عج

جند أيضا من بني فقهاء زاوية أدغاغ الشيخ سيدي أمحد احلبيب بن سيدي حممد الصايف بن 
حممد الربكة األدغاغي التيماوي الذي ساهم حبظ وافر يف نسخ العديد من املخطوطات القيمة اليت 

من  مخطوط رحلة موالي أحمد بن هاشم التواتي"ينها عثرنا عليها يف خزانة أدغاغ خبط يده من ب

  )".م1798/ ه1213(بتيمي إلى المستور برقان أوالد عمور

  :قراءة في مخطوط من خزانة تيماوية: ثانيا

 بتيمي إلى المستور برقان من أوالد عمور مخطوط رحلة موالي أحمد بن هاشم التواتي

 )":م1798/ ه1213(
على  شاهد عيان األماكن والشعوب، كما أا تاريخ الوثائق اليت ترصد تعد الرحالت من أهم       

ويف عديد ااالت اليت تصادف الرحالة أثناء مرورهم أو إقامتهم باملناطق اليت  خمتلف األنشطة
يزوروا، ولقد كان للتاريخ التوايت نصيبا وافرا من هذه الرحالت واليت محلت معلومات وافرة عن 

                                                           

  .27.28، املخطوط السابق، ص ص جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
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ي القصوري، فنجد خزائن املخطوطات قد تضمنت عدة رحالت لرحالة تواتيني انطلقوا الرتاث احملل
من املنطقة إىل وجهات خمتلفة حنو الشمال أو حنو السودان الغريب أو باجتاه املشرق؛ أو من قصورهم 

ألصلي إىل باقي منطقة توات، وهذا طلبا للتجارة أو العلم أو زيارة بيت اهللا احلرام أو زيارة املوطن ا
من بني هاته الرحالت جند رحلة موالي أمحد بن هاشم من قصر أوالد عمور بتيمي إىل . للرحالة

  .)م1798/ ه1213(قصر املستور برقان

إن رحلة موالي أمحد  بن هاشم من أوالد اعمور بعرش تيمي إىل غاية املستور برقان من أهم 
التواتية، فقد حوت الكثري من األخبار التارخيية النصوص التوثيقية اليت حفظتها خزائن املخطوطات 

عن منطقة توات، فتضمنت معلومات عن  القصور اليت زارها الرحالة املذكور؛ عن تاريخ تعمريها من 
  .طرف بعض القبائل الوافدة على اإلقليم وعن بعض املخطوطات اليت وقعت بني يديه

 :ـ التعريف بصاحب الرحلة1

والي هاشم دفني أوالد عيسى بن موالي أمحد دفني باعبد اهللا بن الشريف موالي امحد بن م
موالي عبد الرمحن دفني املستور، رحالة توايت ولد بقصر أوالد اعمور مبقاطعة تيمي، يرجع موطنه 
األصلي إىل قصر املستور برقان وهو احملطة األوىل ألجداده عند وصوهلم إىل توات سنة 

  . عبد العزيز  موجودون حاليا بقصر أدغاغ بتيمي ، أحفاد أخيه موالي1م1535/ه993

كان والده موالي هاشم عاملا عالمة أخذ عن والده موالي أمحد امللقب سيدي حبيي وعن 
فال جرم أن حيذو ابنه . 2جده سيدي عمر بن عبد الرمحن املهداوي وعن سيدي حممد بن أمحيد

تويف .  يعني قاضيا على توات خلفا لوالدهموالي أمحد حذوه فيأخذ عنه ما شاء اهللا من العلوم حىت
  .م1837/ه1253رمضان  13رمحة اهللا عليه يف 

م، وقد كان املغزى منها هو زيارة املستقر األول 1798/ه1213قام ذه الرحلة سنة 
ألجداده عند قدومهم إىل توات أال وهو قصر املستور برقان، وقد حتولت هذه الرحلة ـ عن قصد أو 

صحيح البخاري ومنهاج "عن غري قصد ـ إىل رحلة علمية بعد أن ختللتها قراءات لعدة تآليف كـ 

                                                           

، خمطوط خبزانة ه1213بن هاشم من أوالد اعمور بتيمي إىل قصر املستور سنة  رحلة موالي أمحد: موالي أمحد بن هاشم. 1 
  .01، ص)بلدية أدرار، والية أدرار، اجلزائر(أدغاغ

  .07املخطوط السابق، ص: حممد عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد بن يوسف التنيالين املهداوي.  2
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بعض القبائل اليت توافدت على قصور توات خاصة  ، وكذا البحث يف تاريخ وأنساب"العابدين
كما ذكر بعض عناوين املخطوطات اليت اطلع عليها أثناء إقامته اته . القصور اليت زارها الرحالة

القصور كتاريخ ابن خلدون وتاريخ السبكي، وخمطوطات ملؤرخني حمليني كمخطوط للشيخ ابن عبد 
  . م، باإلضافة إىل أَزِمة الفقاقري1630/ ه1040الكرمي املغيلي مؤرخ بتاريخ 

  : 1وصف المخطوط

  . خطت رحلة موالي أمحد بن هاشم على مخس صفحات: عدد أوراقه          

   . ُكتب املخطوط خبط مغريب مقروء ذي لون أسود: الخط  

  .سطرا 17عدد سطور الصفحة الواحدة : المسطرة 

بعد االستخارة من اهللا سبحانه : " احلمدلة بعبارةيبدأ املخطوط بعد ذكر : بداية المخطوط 
وتعاىل طلبت من والدي اإلذن بزيارة املستور البلد الذي يرقد فيه أجدادي عند قدومهم إىل 

  2...".توات

انتهت النسخة من أصلها عندما دعت "... ختم املخطوط بعبارة  :نهاية المخطوط     
وذلك خبط والدي رمحه اهللا الفقيه سيدي حممد الصايف احلاجة إىل نقلها بدون زيادة وال نقصان 

ه عبيد ربه تعاىل أمحد احلبيب بن الفقيه سيدي حممد 1318األدغاغي غفر اهللا له ولوالديه عام 
  .3"الصايف األدغاغي

الغرض من هذه الرحلة هو زيارة املوطن األول ألجداد الرحالة يف : مضمون المخطوط    
  . م1535/ه939رقان؛ الذي وفدوا عليه سنة توات وهو قصر املستور ب

                                                           

أما النسخة األصلية فهي . بيب بن حممد الصايف بن حممد الربكة األدغاغياملخطوط نسخة عن األصل وهي خبط امحد احل.  1
  .372 ص31 رقمامللحق : أنظر. خبط والده كما أشار إىل ذلك يف اية املخطوط

   .نفسهأنظر امللحق  . 2
  .نفسه أنظر امللحق.  3
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مجادى 20بتيمي يوم األحد ) أوالد عيسى حاليا(عمور املؤلف و مرافقوه من قصر أوالد  انطلق
وهو أحد قصور أقبور بتيمي حيث بات  1م، وقد وصل إىل قصر باحو1798/هـ1213األوىل 

باجتاه أمقيد  2ورفاقه ليلتهم يف ضيافة عمه موالي عبد الرمحن، ويف الصباح أخذوا طريق السبخة
حيث نزلوا  3حيث قضوا يومهم، مث قصر باحلاج الذي غادروه يف اليوم الثالث حنو قصر تاسفاوت

املخطوطات املوجودة لدى املضيف منها ، وقد اطلع الرحالة على سيدي حممد التوجيضيوفا على 
م واستقروا بقصر بوحيي 1418/ه821وثيقة تؤرخ لقدوم عائلة من الشرفاء السعديني سنة 

، كما اطّلع على وثيقة تبني أن جد  مضيفه  سيدي حممد التوجي قد استقر بتسفاوت سنة 4بتامست
ن هاشم أن املرابط سيدي ومن املعلومات األخرى اليت وجدها موالي أمحد ب. مـ1420/ه823

  .م1436/ه840احلاج حممد قدم من اجلزائر سنة 

لزيارة  املدعو احلاج احممد؛ الذي كان منشغال  5ويوم اخلميس املوايل انتقل  إىل قصر عزي
فطلب  6باجتماع مع أعيان القصر، وحلسن حظ الرحالة فقد التقى جبماعة من قصر بن دراعو ببودة

  .لذي مل يثبت عندهم بوثيقة تؤكد سنة قدومهم إىل تواتمنهم التعريف بنسبهم ا

لزيارة شيخ ركب احلجيج ومؤسس الزاوية الشيخ  7من قصر عزي انتقل الرحالة إىل فنوغيل      
، سيدي عمر بن عبد القادر التينيالينبفنوغيل، وهو أحد  أصدقاء  8سيدي عبد القادر بن عومر

                                                           

  .قصر باحو بتيمي اندثر ومل تعد له باقية.  1
  .السبخة أو بالشط تسمى امللح من ضاية إىل وتتحول صيفا مياهها تتبخر حبرية عن عبارة :السبخة.  2
الرحلة : حممد باي بلعامل: للمزيد ينظر. كلمة بربية تعين باللغة العربية األشياء الشهباء اللون حيث أن ا صخورا شهباء.  3

  .12، املرجع السابق، ص1ج العلية،
  .12،املرجع السابق،  ص1، جالرحلة العلية: حممد باي بلعامل: ينظر. للمزيد. كلمة بربية تعين باللغة العربية النار.  4
  .12ص: نفسه: للمزيد ينظر. عزي هو أحد قصور مقاطعة فنوغيل.  5
  .41املرجع السابق، ص: فرج حممود فرج: انظر. من مقاطعات توات، كانت تسمى بتوات العليا.  6

  .12، ص)1ج(، املرجع السابق، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل: للمزيد ينظر. كلمة بربرية تعين باللغة العربية آثار الذراع   7 .
درس على يد الشيخ حممد بن علي . م، تعود أصوله إىل سجلماسة باملغرب1633/ه1043من علماء توات ولد سنة.  8

النحو واللغة، من معاصري الشيخ البكري والشيخ سيدي علي بن حنيين، أسس الزاوية اليت الوقرويت، كان بارعا يف الفقه وأصوله و 
أوقف مجيع ما ميلك البن السبيل، توىل مشيخة ركب احلجيج السجلماسي . م بفنوغيل1707/ه1113تعرف بامسه اآلن سنة 

مبارك جعفري، عبد : ينظر. م1713/ ه1125م وقيل سنة1709/ه1121تويف بزاويته سنة . املار بتوات إىل البقاع املقدسة
  .209، 208املرجع السابق، ص: اهللا مقاليت
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حيث مكث هناك من صبيحة يوم  1ؤلف إىل قصر اجلديدومن زاوية سيدي عبد القادر انتقل امل
األحد إىل أمسية يوم األربعاء يقرأ كتاب منهاج العابدين على طالب العلم نزوال عند رغبتهم، كما 

  .اطّلع على وثيقة تتضمن تاريخ قدوم الكنتيني إىل توات

اوة من طرف موالي حيث استقبل حبف 3ومنه إىل قصر حلمر 2من قصر اجلديد إىل قصر أوالد اعمر
م، بعدها زار 1524/ه931الذي أظهر شجرة أنسابه للرحالة واملؤرخة بتاريخ  4عبد اهللا بن حسني

حيث وقف على أطالل اليهود  6لينتقل إىل قصر متاسخت 5بقصر إيكيس سيدي بوتدارةروضة 
نوا م وقد سك873/ه260السكان األوائل يف توات حسب قوله حيث ُوِجدوا يف املنطقة سنة 

  . ؛ حلمر7قصور تاسفاوت؛ متنطيط

حيث اطلع على رسالة كتبت من طرف  8بقصر زاجلو أوالد املودنيف اليوم املوايل انتقل إىل ضيافة  
والده ورد فيها أن قبيلة من املطاعني قد سكنوا قصر الضفا بتيمي وقد قدموا مساعدات يف كثري من 
األحيان لسكان قصر وجي ببودة، مث زار قصر  أوالد احلاج  الربجة الذي تتواجد به خزانة عامرة  

أزِمة الفقاقري وخمطوط للشيخ تاريخ اخللفاء وغريها و ن خلدون و باملؤلفات فاطلع الرحالة على  كتاب اب
  .مـ1630/ه1040املغيلي مؤرخ بسنة 

على الشيخ سيدي حممد بن عبد املؤمن الذي كان بصحبته  9نزل الرحالة بقصر املناصري بزاوية كنتة 
موالي  هناك أقام. أعيان قصور زاوية كنتة وقد الحظ أن العرب هم أهل الربط واحلل وليس الشرفاء

وقد استقبل املضيف أثناء استضافته . أمحد مخسة أيام، قرأ خالهلا ثالثة فصول من صحيح البخاري
                                                           

  .12ص، املرجع السابق، )1ج(، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل: للمزيد ينظر .أحد قصور مقاطعة تامست.  1
  .12ص : نفسه: للمزيد ينظر .أحد قصور مقاطعة تامست.  2
  .12ص: نفسه: للمزيد ينظر .أحد قصور مقاطعة تامست.  3
  .أحد أعيان قصر حلمر.  4
  .12، ص، املرجع السابق)1ج(، الرحلة العلية: للمزيد ينظر .أحد قصور مقاطعة تامست.  5
  .13ص: نفسه: للمزيد ينظر. كلمة بربرية تعين باللغة العربية متهل أو تأىن.  6
  .12ص: نفسه: للمزيد ينظر .كلمة بربرية تعين باللغة العربية اجلبهة والعينان.  7
  .13ص: نفسه: للمزيد ينظر. كلمة بربرية تعين باللغة العربية قطع اللحم.  8
توات : حممد حوتية: ينظر: للمزيد. م من لدن الشيخ أمحد بن حممد الرقادي1590/ه999تأسست الزاوية الكنتية سنة.  9

  .242، ص1، املرجع السابق، جواألزواد
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ملوالي أمحد بن هاشم ضيوفا من الشمال رفقة شيخ طاعن يف السن قادمني من قصر باغيول 
  .؛ وقد محلوا معهم جمموعة من كتب الشيخ عبد الرمحن الثعاليب 1بتسابيت

حيث اطلع  2قصر بوعلي لزيارة زاوية  الشيخ سيدي حممد بن عبد الكرمي املغيليتوجه بعدها إىل 
هناك على جمموعة من مؤلفات هذا األخري وقد وقع بني يديه وثيقة وجدها يف أحد هذه الكتب خبط 

بعدها التقى الرحالة . الشيخ املغيلي يقر فيها بأنه عند قدومه إىل توات وجد السلطة بيد اليهود
ك وصل إىل يدعى سيدي عبد الرمحن ومن هنا 3املكلف مبنطقة توات احلنة) قاضي(العدل  مبستشار

أقام يف أرض أجداده شهرا  استغله يف قراءة صحيح البخاري وقد زار  .هقصر املستور أرض أجداد
إىل توات وبالضبط  4خالل تواجده هناك زاوية الرقاين حيث عثر على تاريخ وصول قبيلة الدحاحنة

  .صر إيكيس، بعدها توجه إىل قصر الشيب حيث كان ذلك يف اية شوال من نفس السنةإىل ق

يف طريق العودة إىل تيمي توقف بقصر املنصور بسايل مث توجه إىل قصر متالت بتامست حيث عثر 
هم أول من قدم إىل الصحراء قبل العرب إال أن هؤالء اآلخرين توافدوا  5على معلومة تفيد أن الزناتة

وغريهم، هذا  8واخلنافسة 7واحملارزة 6داد هائلة مما جعلهم أكثر الفريقني فقد قدم منهم أوالد حممدبأع

                                                           

، املرجع السابق، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل: للمزيد ينظر. كلمة بربرية تعين باللغة العربية املكان املعزول عن الطريق.  1
  .20، ص)1ج(

 توات إىل وانتقل الثعاليب الرمحن عبد الشيخ عن أخذ ،)تلمسان قرب بربرية قبيلة (مبغيلة  نشأ املغيلي الكرمي عبد بن حممد هو.  2
 كنائس توات وهدم يهود مقاتلة قضية حول العصنوين القاضي مع خالف يف دخل .يدير التدلسي بن حيي الشيخ عن اخذ أين
 الفالح، أصول يف األرواح مصباح :منها نذكر عدة مؤلفات له بسالطينها، والتقى وأفىت درس السودان حيث بالد إىل سافر هم،
 اإلسالم صدر من اجلزائر أعالم معجم :عادل نويهض: ينظر .م1504/ه  909سنة تويف املنطق، يف اجلمل شرح النبيل، مغين
  . 308ص م،1980: لبنان بريوت، للثقافة، نويهض مؤسسة ، 2، طاحلاضر العصر حىت

  .مسيت كذلك نظرا لنبتة احلنة اليت كانت تنتج بكثرة يف هذه املنطقة.  3
 .مل نعثر هلا على معلومات. 4

  .مارست التجارة مع السودان الغريبقبائل بربرية .  5
  .مل أعثر على ترمجة هلم.  6
  70 ص املرجع السابق، ،توات واألزواد: حوتية حممد : ينظر . وتسابيت سايل بقصور تينركوك تنتشر عامر بين من عربية قبيلة.  7

 املصرية، الديار شرق مساكنهم كانت القحطانية، من جذام، من احلميديني من راشد بين من بطن ، عربية قبيلة اخلنافسة.  8
وذلك   ...)تنقلني ، تالة (كربتن و أوقروت بني القصور يف وخاصة وتابلكوزة وتعنطاس الدباغ زاوية مثل توات يف قصور انتشروا
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هذا باإلضافة إىل معلومات عن الزكاة والعشور اليت كانت مفروضة على التواتيني من قبل سلطان 
  .املغرب

. الطيبية بتوات من قصر متالت توجه إىل متنطيط ونزل ضيفا على صديقه الطالب اعمر شيخ الطريقة
ويف الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة وصل الرحالة إىل قصر أوالد اعمور، حيث ذكر أنه يف 

لعجز والدمها بسبب   1نفس السنة كلف بالقضاء يف توات وأخوه موالي عبد العزيز بقضاء تينجورارين
  .كرب السن، وقد توج عودته بتقدمي تقرير عن رحلته ألرض أجداده لوالده

هلذه الرحلة أمهية بالغة رغم قلة عدد أوراقها، وقد ظهرت هذه األمهية يف حتول  :أهمية الرحلة
مسارها من جمرد زيارة للمستقر األول لألجداد يف توات إىل توثيق لعدة معلومات تارخيية حول تعمري 

  : ليبعض قصور توات مع ذكر ألنساب بعض الوافدين عليها، وقد متثلت هذه األمهية فيما ي

من خالل الوثائق املخطوطة اليت وصلت إىل يد الرحالة متكن من استنباط عدة معلومات  -01
تارخيية عن بعض قصور توات وعن القبائل اليت سكنتها فذكر تاريخ وصول بعض القبائل إىل توات 

م عائلة من الشرفاء السعديني جاءت إىل 1486/ه891يف سنة : "... وأنساا ومثال ذلك قوله
وهناك وجدت تاريخ قدوم قبيلة الدحاحنة : "... ، وقوله... "وأقامت بقصر بوحيي بتامست توات

بقرية إيكيس بتامست وكانت ) م1798/ه1213أي يف سنة (الكبرية إىل توات وهي موجودة اآلن
 ".م1651/ه1061قد جاءت سنة 

د عمور وباحو ميثل النص سجال توثيقيا لبعض قصور توات املندثرة  منها كقصر الضفا وأوال -02
 .  بتيمي، قصر باغيول بتسابيت، والباقية إىل اليوم كبودة، متنطيط، إيكيس ومتاسخت

شاهدة على احلركة العلمية اليت كانت تشهدها منطقة توات يف  ميثل هذا النص وثيقة -03
م، ويتضح ذلك من خالل الوثائق واملخطوطات اليت اطلع عليها الرحالة أثناء رحلته 18/ ه12القرن

                                                                                                                                                                                     

، م18/ه12 احلياة االجتماعية والثقافية يف اقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف القرن: أمحد بوسعيد: ينظر. ه  6القرن منذ
  .40م، ص2011/2012مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ العام، جامعة ادرار،اشراف الدكتور حممد حوتية، 

تينجورارين هي إحدى مناطق توات حيث تقع من جهة الشمال، حييط ا العرق الغريب الكبري من جهة الشمال والشمال .  1
، توات واألزواد: حممد حوتية: للمزيد ينظر. ايت، ومن الشرق احلوض الشرقي لواد الساورةالشرقي، ومن جهة احلنوب هضبة تادم

  .28املرجع السابق، ص
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يف عدة زوايا وخزائن املخطوطات املتواجدة بالقصور اليت مر ا كصحيح البخاري، تاريخ اخللفاء، 
 .تاريخ ابن السبكي، خمطوطات يف اجلغرافيا وغريها

يعترب نص الرحلة فهرسا لبعض األعيان وشيوخ الزوايا التواتيني يف هاته املرحلة كسيدي حممد  -04
ؤسس زاوية سيدي عبد القادر بفنوغيل وموالي عبد اهللا بن التوجي وسيدي عبد القادر بن عومر م

 .حسني وغريهم

  :شعراء قصور تيمي: ثالثا

نبغ يف قصور تيمي عددا من الشعراء الذين تفننوا يف تأليف عدد من القصائد الفصيحة أو 
ضاع العامية واليت كانت متعددة املواضيع من مدح ورثاء وتوسل وغريها ومنها ما كان معاجلا لألو 

االجتماعية والسياسية اليت تعيشها املنطقة التواتية خاصة واإلسالمية عامة، وقد تغىن ا املداحون مما 
  .جعلها تلقى انتشارا يف كامل اإلقليم

وفيما يلي سنتعرف على عدد من شعراء قصور تيمي ونستعرض عددا من قصائدهم يف خمتلف 
  :نوا شيوخا وعلماءاألغراض مع العلم أن معظم هؤالء الشعراء كا

العالم الفقيه واألديب الشاعر سيدي محمد الصافي بن سيدي محمد البركة بن سيدي 

م 1809/هـ1224وهو الفقيه العامل الطبيب األديب والشاعر، ولد عام : 1عبد الرحمن األدغاغي
اليت كانت الشهود بقصر أدغاغ، نشأ يف زاوية جده موالي أمحد بن موالي سليمان بن علي ڤ ـاڤبز

منبعا للعلم واملعرفة والثقافة، مما أكسبه ملكة أدبية جعلته ينظم الشعر يف خمتلف األغراض من 
م خملفا عددا 1897/هـ1315تصوف وفلك وغزل ومدح، كان نظمه للشعر بالفصحى، تويف عام 

إال أن ما من القصائد عثرنا على بعض منها يف خزانته اليت تركها ألحفاده وإن ضاع الكثري منها 
 .وجدناه يشهد على نبوغه الشعري

لقد كان العامل الفقيه الشاعر مطلعا على الشعر العريب، فقد عثرت يف خزانة أدغاغ على 
أخرى لعنرتة بن شداد وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على الثقافة ط يده لإلمام الشافعي و قصيدة خب

  .وشغفه للشعرالواسعة للعامل سيدي حممد الصايف وحبه لالطالع 
  ": فلرب باكية"قصيدة  من قصائده وجدت

                                                           

  .أشرنا إليه سابقا.  1

  ..ال ) قليب(صوا فؤادي ) رفيق(ورخيم     )حزنت(فلرب باكية شجت 
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  :أرجوزة فلكية مبتورة الطرف األمين والطرف السفلي، يقول يف مطلعها .  

  :1المؤرخ األديب الشاعر سيدي محمد بن موالي هاشم
الشهود أين تتلمذ على يد شيخه ڤ ـاڤقدم إىل قصر أدغاغ من قصر أوالد عيسى وسكن بز   

الربكة بن سيدي عبد الرمحن، كان يتقن اللغة الفرنسية مما أهله سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد 
ألن يكون مرتمجا للقايد عبد الرمحن بن احلاج احممد بن احلاج العباس والقايد احلاج احلسان بعده  

عثرت على قصيدة له يف خزانة أدغاغ . م1941/ه1360تويف رمحه اهللا سنة . وينال منصب اخلوجة
يهجو حزب سفيان تتكون من تسع وعشرين بيتا إال أا مبتورة األطراف يف ميدح فيها حزب حيمد و 

 ):الثلث األول والثلث األخري(وهذا ما استطعت مجعه منها ) الثلث األوسط(بعض املواضع 

: 2الفقيه الشاعر سيدي أحمد الحبيب بن سيدي محمد الصافي بن سيدي محمد البركة       
العلوم على يد والده العامل م أين تلقى خمتلف 1878/ه1295ولد بزقاق الشهود بقصر أدغاغ سنة

الفقيه الطبيب األديب الشاعر سيدي حممد الصايف، نظم العديد من القصائد بالفصحى ويف خمتلف 
 .م1963/ هـ1383األغراض خاصة مدح النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم تويف رمحه اهللا سنة 

  : من قصائده اليت عثرت عليها خبزانة أجداده بقصر أدغاغ
  : مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبتورة البدايةقصيدة يف. 

                                                           

  .أشرنا إليه سابقا.  1
  .أشرنا إليه سابقا.  2

   تبكــــــــــــــــــي العســــــــــــــــــري كالثكــــــــــــــــــاىل الفقــــــــــــــــــد  )      حســبتها(البكــاء فخلتهــا ) تقــامسين(باتــت تطــارحين 
ـــــــــــــــــــــد  منــــــــا باملــــــــدامع قــــــــد ثكــــــــد      ) الفــــــــم(واحللــــــــق     مســـــــــــــــــــــينفـــــــــــــــــــــإذا ـــــــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــــــي ملـــــــــــــــــــــا ق

  وصلوات منـه مـا هـب النسـيم  وسخر النجوم فيه بامللكســــــــــبحان مــــــــــن أجــــــــــرى 
  ضوء النجوم والقمـروحجبت ما سبحت يف فلك مشس علـــــــى املصـــــــطفى الـــــــرب   

هـــــــذه أرجــــــــوزة يف عــــــــدة 

  املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل

  فجمعها كح حسابا بامتحـان  خذها إليك مجلة يا سايل

  

ــــــانوا   ــــــو ســــــتيت ارتفعــــــوا وب بن

  

  لحرب ضاقت العـدا ارتهابــا  بعدهم وباسمهم الرغابــــا وسائر الدغمش إن نزعوا

أوالد امحمــــــــد نــــــــاس كـــــــــرام     

  

  حمى اإلسالم ال يخشى عقابـــا  إذا حضروا للوغى التهب التهابـا بنو يحمد حزب اهللا يحمي

  

ـــــــــــم    إن الشــــــــــــــفيع لنــــــــــــــا أزكــــــــــــــى الــــــــــــــورى ــــــــــدا صــــــــــادقا فـــيكـ   يرجــــــــــى مري
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  :يقول يف مطلعها 1قصيدة يف مدح شيخ الطريقة املوساوية الكرزازية اخلليفة املنصب.
  

 

رثى الشيخني سيدي عبد اهللا بن الشيخ سيدي : الشيخ عبد الرحمن بن ادريس بن عمر التينيالني
  : عبد الرمحن التينيالين والشيخ سيدي عمر بن عبد الرمحن املهداوي التينيالين قائال

  

  

 

 

رثى الشيخني السابقني : الشيخ سيدي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي
  :بقصيدة فقال

الشيخ سيدي عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب البكري وقصة ذلك  كما أنه مدح رفيقه وخليله    
كما ورد يف جوهرة املعاين أما كانا يف جملس والده شيخهما سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل 
وقد أذن األخري لسيدي عبد اهللا بالعودة ملوطنه وكان ذلك آخر يوم من رمضان املعظم سنة 

ألخالء واشتد حبل البني وحان االنتهاء تسلى الشيخ سيدي عبد وقد عسر الفراق على ا/ ه1238

                                                           

  .370ص 29امللحق رقم : انظر القصيدة خبط الفقيه الشاعر.  1
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  .75ـ  74ص: نفسه.  3
  . 77ـ  76ص : نفسه.  4

ــــــــــــــــــرم.....     أزكــــــى الســــــالم عليــــــك داميــــــا أبـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــه وال حــــ   امـــــــــــــــــدا ل
ـــــــــــــــــه     القــــــــــــــــــدمقبل النعل عن أرداسها   مــــــــــــــــع التحيــــــــــــــــة أكــــــــــــــــرم يشيعــــــ

ـــــــــه ــــــــدم    عليــــــــك مــــــــين ســــــــالم ال نفــــــــاد لـــــــ   ســـــــري اهلـــــــادج باألجنـــــــاد واخلــــــــ

ــــــــره ـــــــاهللا أمـ ـــــــى مـــــــن قـــــــام ب    وصـــار حبمـــد اهللا شـــيخي طريقتــــي    ســـــــالم عل
تطــــــــاول ســــــــور اــــــــد بعــــــــد علــــــــــوه     

  
ــــــــــــي      وزاد علـــــــــــوا رتبـــــــــــة فـــــــــــوق رتبتــ

  

   مـــــن اهلـــــم واألحـــــزان والضـــــيق والنكـــــر    أال يف ســـــــــــــــــبيل اهللا ممـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــابنا 
   وحلت بنـا الرزايـا مـن حيـث ال نـدري    لقـــــــد غمرتنـــــــا احلادثـــــــات ببؤســـــــها    

  2وســـــــــــيدها املرجـــــــــــو للنفـــــــــــع واخلـــــــــــري    فيــــــــــــا لتينــــــــــــيالن أصــــــــــــيب وحيــــــــــــدها
  3وعاملهـــــــــــــا املرتــــــــــــــدي بــــــــــــــردا فخــــــــــــــرا    أبــــــــــو حفصــــــــــها حليمهــــــــــا وفقيههــــــــــا

  هللا خطب مؤثر

  

  قد حل هذا البشر

  

  وذهلت منه الورا

  

  لفقد ذوي والية

  داء بغير مرية  

  

  أكرم بها من نعمة

  

  مصاب آل عمرا

  

  4أسرى لألجر بالثرا
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بقصيدة أشاد فيها مبنبت زميله النابع من بيت علم كما ) سيد احلاج(العزيز بن الشيخ سيدي حممد 
  : ، يقول فيها1نوه فيها خبصاله وأخالقه وكيفية إقباله على العلم بنهم وشغف

  كيف اصطباري على خل شغفت به
  

بالفضل والتقى قد قد كان   
  أبو حممد عبد اهللا من ءال من  اتصف

  
يف العلم قد نشؤوا فيما مضى   

  أجلهم سيدي البكري ووالده  سلفا
  

  2عبد الكرمي وجد كلهم عرفا  
صاحب : الشيخ سيدي الحاج محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق البكري التمنطيطي       

، له قصيدة يرثي فيها "األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالمدرة " وخمطوط " جوهرة املعاين" خمطوط
الشيخ سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب بن حممد البلبايل الكوسامي امللوكي الذي وافته املنية عام 

  :م يقول فيها1911/ه1320
  
   

      
 

 

له عدة قصائد يف املدح والرثاء،  ):م1869/ ه1286(الشيخ الفقيه الحسن بن سعيد البكري
  :من بني قصائده قصيدة يف مدح شيخه سيدي حممد عبد العزيز البلبايل يقول يف مطلعها

 فؤادي مل أسلو ند وزينب   وملا غدت سلماي ترشق بالقنا
 3حليف األسى واحلزن والواشي يرقب   ولعت طفال يف هواها فها أنا

عثرت يف خزانة باعبداهللا على قصيدة له ميدح فيها : الرحمن التينيالنيسيدي البكري بن عبد      
 :الويل الصاحل سيدي سليمان بن علي دفني أوالد أوشن يقول يف مطلعها

 وفسيل ابن حرزهم يف الطريقه   سيدي سليمان جنل علي
 وسلوكا شريعة وحقيقه   فقت جمدا وسؤددا وكماال
  1زم الظلمات منه الشريقه    قد حللت توات كالبدر يسري

                                                           

  . 27ـ  24، املخطوط السابق، ص جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي.  1
  .57ـ  55ص : نفسه.  2
  .172املرجع السابق، ص: عبد احلميد البكري.  3

  وضقت ذرعا بالذي دهاين    شجاين فراق من أسىن فؤادي
  الشوق ضاءت بامتحاينونار     يالحظين اهلوى ملعاين برق
  مهاين قاليب متحالفان    خففت بذكره نارا ونورا
  مبا يف الصدر من لطف املعاين    حيركين الغرام فصرت أصبو
  وتسجيل القضاة من الغواين    شهدنا بصدقه سروات سر
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 :ومن قصائده أيضا يف رثاء خاله الفقيه احلسن بن سعيد البكري         
 وكوتين بنار هجر جهارا   مال سعدى رمت فؤادي بلحظ
              2بالصدود وصريته شعارا   خبلت بوصاهلا وتصدت

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

  .القصيدةحصلت على نسخة من .  1
  .172املرجع السابق، ص: عبد احلميد البكري.  2



   قصور تيمي التراث الشعبي في: الفصل السابع        )م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 328 -) 

 

  :خاتمة الفصل
. شعبيا يعرب عن ثقافة اتمع، ويبني منط حياة أفراده وسلوكهم وطباعهملكل منطقة موروثا 

  .متثل هذا املوروث يف الرتاث الفين واألديب على حد السواء
املوروث الفين تضمن إيقاعات ورقصات وألعاب تقليدية شعبية مارسها اتمع يوميا أو مومسيا 

  .للرتفيه والتسلية أو لالحتفال مبناسبة معينة
إيقاع البارود، : بني الرقصات واإليقاعات الشعبية اليت كانت متداولة بقصور تيمي جند من

  .برزانة، التويزة، إيقاع احلضرة
أما األلعاب الشعبية اليت كانت متداولة يف قصور تيمي يف القرن الثامن عشر للميالد الثاين 

 .عشر للهجرة فأمهها لعبة التاشكومت، لعبة غرديل ورديل
عرفت قصور تيمي نشاطا علميا متميزا من القرن الثامن عشر ميالدي الثاين عشر هجري بداية 

اليت سامهت لزاوية البكرية كا من خالل الزوايا اليت كان هلا دورا فعاال يف تفعيل احلركة العلمية باملنطقة
توات،   يف هذا النشاط من خالل علمائها الذين سامهوا يف تفعيل اإلنتاج الفكري يف حبظ وافر
شرح نظم البيوع " سيدي عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب البكري الذي ألف خمطوط  كالشيخ

  ."البن جماعة
تعد رحلة موالي أمحد بن هاشم من قصر أوالد اعمور مبقاطعة تيمي إىل قصر املستور مبقاطعة 

اليت كان  مصدرا مهما لرصد جانب من احلياة العلمية  م1798/ه1213سنة رقان اليت قام ا
يعيشها إقليم توات يف تلك الفرتة، فقد حوت هذه الرحلة معلومات تارخيية عن قصور توات خاصة 

  .املندثرة منها، وكذا معلومات عن أنساب القبائل اليت توافدت على قصور إقليم توات
أو نبغ يف قصور تيمي عددا من الشعراء الذين تفننوا يف تأليف عدد من القصائد الفصيحة لقد 

العامية، واليت كانت متعددة املواضيع من مدح ورثاء وتوسل وغريها، ومنها ما كان معاجلا لألوضاع 
االجتماعية والسياسية اليت تعيشها املنطقة التواتية خاصة واإلسالمية عامة، منهم الشيخ عبد الرمحن 

  .د الرمحن البلبايلوالشيخ سيدي حممد عبد العزيز بن حممد بن عب بن ادريس بن عمر التينيالين
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  الخاتمة

لقد حاولت من خالل هذه الدراسة، تسليط الضوء على التاريخ االجتماعي والثقايف لقصور 
وهي الفرتة اليت عرفت فيها هاته القصور . تيمي يف القرن الثالث عشر هجري التاسع عشر ميالدي

الذين نبغوا يف هذه الفرتة، ومن أهم النتائج اليت ميكن استخالصها ضة علمية كبرية بسبب العلماء 
  :من خالل هذه الدراسة

  .الحاجب الذي يشبه شكل تيمي بدليل متوضع قصور  الحاجب أمازيغية معرا تيمي كلمة  -

 مارتانعدد قصور تيمي أحصاه الرحالة واملستكشفون واجلغرافيون الضباط األجانب كـالفرنسي  -
عبد الرحمن واملرتمجون احملليون لدى السلطات الفرنسية كـجيرارد رولفس ولويس واتان واألملانيان 

؛ أوالد عيسى؛ أوالد )بق منه إال األطاللانقرض ومل ي(أقبور : قصرا هي 25وقد بلغ عددها سلكة، 
وقدمي؛ بربع؛ ملوكة؛ عروسة؛ باعبد اهللا؛ أوالد أنقال؛ أوالد أمحد؛ أوالد علي؛ أوالد أوشن؛ أدغاغ؛ أ

؛ أوالد بوحفص؛ مهدية؛ املنصورية؛ زاوية سيد البكري؛ بين تامر؛ أوالد ميمون؛ واينة؛ بوزان؛ كوسام
ابراهيم؛ تاريدالت؛ تينيالن؛ امراقن، مع العلم أن هؤالء الرحالة واملرتمجني عملوا على التأريخ لكل 

  . قصر

؛ ومشاال قصور قصور متنطيط وقصور فنوغيلجنوبا  تقع قصور تيمي وسط إقليم توات، حيدها -
وهي ذات مناخ . ؛ وغربا قصر تبلبالة التابع إداريا لوالية بشاروقصور بودة؛ وشرقا قصور متنطيط اسبع

  .صحراوي ذو حرارة مرتفعة صيفا وبرودة قارسة شتاء

وقد مشل هذا  لقد عمد الرحالة واجلغرافيون واملستكشفون إىل تقدمي أوصاف للقصور اليت مروا ا، -
  .واالجتماعية والثقافية والسياسيةالوصف اجلوانب االقتصادية 

أن جلأ األفراد واجلماعات إىل منطقة تيمي فكروا يف تعمري هذه األرض واالستقرار ا فسعوا  بعد -
  .إىل بناء القصور والقصبات اليت تعترب النسيج العمراين املميز للمناطق الصحراوية خاصة منطقة توات

نيت القصور والقصبات مبواد تتناسب والظروف املناخية الصحراوية ومستمدة من احمليط القريب ب -
  .الطني، الرمل، اخلشب، احلجارة، اجلص: من الساكنة متثلت يف
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اخلندق، القنطرة، السور، أبراج املراقبة، : املكونات العمرانية للقصور والقصبات متثلت أساسا يف -
الرئيسة واألزقة، املسجد، مصلى العيد، املساكن، اآلبار، األسواق، املدخل الرئيس، الشوارع 

  .الساحات، املقابر واألضرحة، دار الضيافة

لدراسة اهلندسة املعمارية لقصور وقصبات تيمي وقع اختيارنا على  قصر أدغاغ، قصر بين تامر  -
 .وقصبة ملوكة

القدمية، القصبة اجلديدة، قصبة  القصبة السفالنية، القصبة(يتكون قصر أدغاغ من عدة قصبات   -
كما ...). زقاق الشهود، زقاق مكناس، زقاق اخلف، زقاق الظلمة(وأزقة مبثابة قصبات ...) القايد

حيتوي على منازل، مسجد، خمازن، مسالك وممرات، مراحيض عامة، رحبات، دار للزاوية، أسواق، 
  .مقابر وأضرحة

باملراقبة، كما حتيط ا الواحات من اجلهتني الغربية قصبة ملوكة فقد بنيت يف مكان مرتفع يسمح  -
  .واجلنوبية واليت يتم سقيها عن طريق فقاريت العريب واجلابية

قصبة ملوكة حتتوي على منشآت دينية ومدنية متثلت يف مسجد مخس إخوة وكتاب تابع له، منازل  -
يخ اليت وجدت ا خزانة صممت وفق هندسة معمارية صحراوية تتالءم والطابع الصحراوي، دار الش

خمطوطات البلباليني، شوارع وأزقة، مقربة ا ضريح اإلخوة البلباليني اخلمسة وضريح الشيخ سيدي 
  .عبد العزيز بن سيد احلاج البلبايل

القصر هو األساسي وقد  : القصر، القصبة والقصيبة: قصر بين تامر يتكون من ثالث بنايات هي -
سوران تفصل بينهما مسافة ممر، وقنطرة تربط بني اخلارج والداخل،  كان حييط به خندق عميق يليه

أما عن أهم منشآت القصر فنجد املسجد العتيق . يضم السور اخلارجي أربعة أبراج هرمية الشكل
وجبواره دار القراءة اليت بناها أوالد أبا خيي لسيدي عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل بعد استقدامه 

 .للقصر
يبة بنيت داخل القصر من طرف الشيخ موسى األقبوري، بعد أن تفاوض مع السكان على أن القص

يدرس أبناءهم مقابل السماح له ولقبيلته باالحتماء داخل قصرهم من الغزو الذي كانوا يتعرضون له 
أما القصبة فقد بنيت خارج القصر من طرف أبا خيي . ، فكان له ذلك)أقبور(يف قصرهم األساسي 

افد ذو اجلاه واملال والقادم من منطقة أولف مبوافقة سيدي احلاج عبد اهللا الذي منح دارا وزقاقا الو 
  .داخل القصبة عرفانا وتقديرا له
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وأوىل . اإلنسان بطبعه اجتماعي لذلك يبحث عن تكوين أسرة وبالتايل استمرارية احلياة البشرية -
مرحلة متهيدية للزواج، وبعد مرحلة اخلطوبة تأيت مرحلة  اليت تعتربالِخْطَبة مراحل بناء األسرة تتمثل يف 

  .الزواج اليت متر بعدة إجراءات متشاة أو متباينة ما بني أهل العروس وأهل العريس

بعد الزواج متر األسرة بأحداث فرح أو قرح تستوجب القيام بعادات وتقاليد متعارف عليها، من  -
  .ديد وختانه، احلفاظة، الصيام، اجلنازة واملعتدة من وفاةأسبوع املولود اجل: بني هذه األحداث نذكر

لقد كان للمرأة التيماوية مكانة مرموقة يف اتمع، ولقد اضطلعت مبهام سامهت يف حفظ كرامتها    -
 .كامتهاا حرفة الفالحة، السقي، التمشيط، صناعة الفخار، الساللة، النسج، اخلياطة

بيعية فرضت على اتمع التوايت نوعا من األطعمة استمد إن العوامل املناخية والظروف الط -
مكوناا مما تنتجه أرضه، وإن كان حتضريها جيلب مشقة كبرية بدء من جين احملصول مرورا بدرسه 

وبالرغم من ذلك فقد كانت هذه األطعمة صحية . وطحنه وصوال إىل طهيه باستعمال وسائل بدائية
  .سان كالكسكس وخبز القلةجدا وال تشكل خطرا على صحة اإلن

أما األزياء فقد كانت ذات إنتاج حملي بدء من حياكة القماش بواسطة املنسج إىل تفصيله مث  -
وقد اتسمت األزياء التيماوية بالبساطة . غالبا ما تستورد) الصوف(خياطته وإن كانت املواد األولية 

ا اَلْكَسا وأَْفَساْس واحلَْواْق والسروال العريض أمهه. والتنوع ما بني أزياء رجالية ونسائية، شتوية وصيفية
  . بالنسبة للرجال، واحلَْْوِيل والِيزَاْر والرِحيية بالنسبة للمرأة

مارس اتمع التيماوي كغريه من اتمعات التواتية عادات وتقاليد متنوعة منها ما كان تقديسا  -
زيارة امليموين بقصر (االحتفال بالزيارات وتعظيما لشخص كانت له مكانة عظيمة يف اتمع ك

ميمون، زيارة موالي علي الشريف بقصر أدغاغ، زيارة سيدي احلاج بلقاسم بقصر ملوكة، زيارة املولد 
عيد الفطر وعيد (ومنها ما كانت احتفاال دينيا كاألعياد ). النبوي الشريف بقصر أوالد ابراهيم

). الرباح وتوديع واستقبال ركب احلجيج(امن االجتماعي ومنها ما اتصف بالتكافل والتض). األضحى
  ). اللة جليخة، طقوس سقوط املطر وظهور قوس قزح(ومنها ما اتصفت بالغرابة والسلبية 

م، وهذا ما أدى إىل ظهور مراكز 19/ه13لقد شهدت منطقة توات ضة علمية خالل القرن  -
وية سيد البكري وملوكة، واليت أدت دورا بارزا يف علمية من بينها مراكز قصور تيمي كمركز تينيالن، زا

الكتاتيب اليت كانت عبارة عن حلقات للتدريس يعقدها : .التعليم من خالل هاته املؤسسات الثالث
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ت (الشيوخ لطلبة العلم ومن أشهرها جملس الشيخ سيدي حممد عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل
  ).قراءةدار ال(بقصر بين تامر ) م1872/ه1288

ه على يد موالي سليمان بن علي، واليت يلحقها حتبيس 6الزوايا اليت ظهرت يف توات يف القرن  -
وقد كانت هاته الزوايا على ثالثة أنواع . بعض األمالك عليها لفائدة الفقراء واملساكني وعابري السبيل

  .يافةهي زوايا الضيافة، زوايا العلم أو الزوايا القرآنية، زوايا العلم والض
  .املساجد اضطلعت هي األخرى مبهمة التعليم، فعقدت فيها االس املتعددة واحللق املتنوعة -
لقد خترج من هاته املؤسسات التعليمية عددا من الفقهاء والعلماء الذين سامهوا يف احلركة العلمية  -

األسرة البكرية اليت : رالتواتية، والكثري منهم نبغ ضمن أسرة ورثت العلم ألبنائها، من بني هاته األس
خترج منها ثلة من الفقهاء منهم سيدي عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب البكري، األسرة التينيالنية 

  .واليت من بني علمائها سيدي حممد عبد اهللا بن سيدي عمر بن عبد الرمحن التينيالين
اليت حوت العديد من لقد تركت هاته األسر إرثا علميا يعتز به متثل يف خزائن املخطوطات  -

  .املخطوطات ذات العناوين املهمة كاخلزانة البلبالية مبلوكة وخزانة بن الوليد بباعبد اهللا
مل نعثر يف املصادر التارخيية على ما يثبت أو ينفي وجود القضاء يف منطقة توات قبل وفود الويل  -

تقلد هذا املنصب وإن كان الصاحل موالي سليمان بن علي على املنطقة، الذي رمبا كان أول من 
  .ذلك عفويا دون تعيني أو تنصيب من جهة معينة

مث تواىل على املنطقة شيوخ وعلماء من خمتلف املناطق وتقلدوا منصب القضاء كالشيخ عيسى بن  -
وآخرهم سيدي سامل العصنوين ابن أخ سيدي عبد اهللا . م1314/ه715حممد البطيوي سنة 

وبعد  وفاته سنة . م1509/ه914القضاء بعد اعتزاله سنة  العصنوين والذي خلفه على منصب
بعد ذلك تأيت مرحلة تعيني شيوخ من . سنة32م شهد منصب القضاء شغورا دام 1561/ه968

املنطقة يف منصب القضاء كان أوهلم الشيخ سيدي احممد بن أيب حممد األمرين والذي رفض أمر 
م فما كان من السلطان إىل أن 1592/ه1000نةالسلطان املنصور الذهيب بتوليته أمر القضاء س

قلد املنصب للشيخ سيدي حممد بن أيب القاسم القوراري الذي بقي يف منصبه إىل غاية سنة 
م، وهكذا تواىل تعيني القضاة على توات بدء بالشيخ عبد الكرمي بن احممد بن أيب 1613/ه1022

وايت يتقضى على توات من اسبع إىل حممد التوايت األمريين التمنطيطي الذي كان أول قاض ت
م عني الشيخ سيدي البكري بن القاضي سيدي عبد 1681/ه1092وبعد وفاته سنة . تيمادنني

الكرمي قاضيا، وقد ظلت العائلة البكرية تتواىل تقلد هذا املنصب إىل غاية انتقاله إىل العائلة املهداوية 
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م حيث عني الشيخ 1796/ه1210ري سنةبعد وفاة القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي بن البك
. م/ ه1221سيدي عمر بن عبد الرمحن التينيالين املهداوي قاضيا على توات إىل غاية وفاته سنة 

حيث انتقل منصب القضاء إىل العائلة البلبالية بتعيني الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل 
م حيث تقلد منصب 1796/ه1210ة وبقي يف منصبه إىل أن أقعده املرض سن) سيد احلاج(

م حيث رجع الناس بعده إىل 1845/ه1261القضاء ابنه سيدي عبد العزيز إىل غاية وفاته سنة 
  .إىل غاية تعيني سيدي احممد بن أمحد احلبيب البلبايل. التحكيم لدى عامل فقيه

م 1910/ه1328بعد دخول االستعمار الفرنسي إىل املنطقة اضطربت األمور إىل غاية سنة  -
حيث عينت السلطات الفرنسية حممكة شرعية بتيمي جبانب حمكمة القاضي الفرنسي، نصب فيها 

  .ثالثة من الفقهاء ؛ جتتمع كل شهرين أو ثالثة تفصل يف القضايا
  :أما عن شروط تويل منصب القضاء فتمثلت يف -
  .العلم الرفيع والسلوك احلميد والسمعة احلسنة. 
  .وتقاليد وأعراف اتمعاإلملام بعادات . 
  .التفقه يف الدين على مذهب اإلمام مالك. 

وقد متثلت مهام القاضي يف اإلفتاء وإصدار األحكام، اإلمامة والتدريس، احلسبة، توثيق خمتلف 
  .العقود

الشيخ سيدي : أما عن أهم قضاة تيمي يف القرن الثامن عشر للميالد الثاين عشر للهجرة جند -
الرمحن البلبايل املعروف بسيد احلاج وابنه سيدي حممد عبد العزيز واألخوين سيدي حممد بن عبد 

  .احممد وسيدي عبد اهللا ابنا سيدي أمحد احلبيب بن احممد بن عبد اهللا البلبايل
ه جند كتاب الغنية للشيخ سيد احلاج وابنه سيدي حممد 12/م18أشهر نوازل تيمي يف القرن  -

 .العزيز
متثل . شعبيا يعرب عن ثقافة اتمع، ويبني منط حياة أفراده وسلوكهم وطباعهملكل منطقة موروثا  -

املوروث الفين تضمن إيقاعات ورقصات  . هذا املوروث يف الرتاث الفين واألديب على حد السواء
وألعاب تقليدية شعبية مارسها اتمع يوميا أو مومسيا .كإيقاع البارود، برزانة، احلضرة، رقصة الركبية

 . لرتفيه والتسلية كلعبة التاشكومت ولعبة غرديل ورديلل
ساهم األدباء والعلماء التواتيون يف إثراء اإلنتاج ) م18(بداية من القرن الثاين عشر هجري  -

. الفكري يف املنطقة فتناولوا الشعر وألفوا الكتب يف خمتلف املواضيع بعدما كانت مهمتهم النسخ فقط
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ورا فعاال يف ذلك من خالل علمائها كالشيخ سيدي عبد اهللا بن عبد الكرمي وقد كان للزاوية البكرية د
حاشية على "وخمطوط " شرح نظم البيوع البن جماعة" احلاجب البكري الذي ألف خمطوط 

، وكذلك الزاوية املهداوية اليت أجنبت علماء وأدباء أثروا احلياة العلمية يف املنطقة  "مختصر خليل
ادر بن عمر بن عبد الرمحن بن أمحد بن يوسف التينيالين املهداوي صاحب كالشيخ حممد عبد الق

الذرة الفاخرة في ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف اإلدريسيين والعالويين وما فيها "خمطوط 
أما الزاوية البلبالية فقد كان لعلمائها الباع الطويل يف ازدهار ". من قبور الزيارة من شرفاء ومرابطين

كة العلمية التيماوية والتواتية يف القرن الثامن عشر خاصة بعد توليهم مناصب القضاء يف الديار احلر 
التواتية يف تلك الفرتة، نذكر منهم سيدي حممد بن عبد الرمحن بن عبد القادر املعروف بسيد احلاج 

 ". الغنية البلبالية"  البلبايل وابنه سيدي حممد عبد العزيز صاحبا أمثن خمطوط توايت يف النازل املسمى
تعد رحلة موالي أمحد  بن هاشم من أوالد اعمور بتيمي إىل غاية املستور برقان واحملفوظة خبزانة  -

أدغا من أهم النصوص التوثيقية اليت حفظتها خزائن املخطوطات التواتية، فقد حوت الكثري من 
اليت زارها الرحالة املذكور؛ عن  األخبار التارخيية عن منطقة توات، فتضمنت معلومات عن  القصور

تاريخ تعمريها من طرف بعض القبائل الوافدة على اإلقليم وعن بعض املخطوطات اليت وقعت بني 
  .يديه

نبغ يف قصور تيمي عددا من الشعراء الذين تفننوا يف تأليف عدد من القصائد الفصيحة أو  -
سل وغريها، ومنها ما كان معاجلا لألوضاع العامية، واليت كانت متعددة املواضيع من مدح ورثاء وتو 

االجتماعية والسياسية اليت تعيشها املنطقة التواتية خاصة واإلسالمية عامة، منهم الشيخ عبد الرمحن 
 .والشيخ سيدي حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل بن ادريس بن عمر التينيالين
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يف األخري البد من القول بأن هذه الدراسة اليت اجتهدت يف إعدادها وفق قدرايت    
وحسب ما متكنت من الوصول إليه من خمطوطات يف اخلزائن التيماوية ؛ تفتح أبوابا أخرى لدراسة 
الرتاث احمللي القصوري ويف خمتلف ااالت، خاصة وأن منطقة توات تتكون من ثالث جهات 

باعتبار أنه لكل جهة خصوصية ) برج باجي خمتار(مل نقل أربعة باحتساب جهة تنزروفت متباينة إن 
  :متيزها عن اجلهات الباقية، ومن أهم املواضيع اليت أوصي الباحث بالولوج يف أغوارها

وقضائية قد يستفاد ) فقه املعامالت ـ فقه العبادات(ـ حتقيق كتب النوازل ملا حتمله من كنوز فقهية  -
  .منها

  .ـ االهتمام بالرتاث التوايت القصوري والنبش بني ثناياه أمال يف ربط احلاضر باملاضي -
  .ـ البحث يف خزائن املخطوطات عن مكنونات مل يتوصل إليها واالستفادة منها -
ـ البحث يف خصائص التاريخ املخطوط من خالل العمل مع أرباب اخلزائن رفقة وحدات حبث  -

  .طالبية
أن أمتىن من أساتذيت األفاضل فسح اال للطلبة الراغبني يف البحث يف الرتاث  أخريا ال يسعين إال

 .احمللي من تقدمي يد العون هلم ووضعهم على املسار الصحيح للوصول إىل املبتغى
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 2بالنسبة لبعضها البعض

1.Jean-Pierre Frey: Adrar et l’urbanisme ou la sédentarisation erratique des oasis du 
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كما متت الرتمجة من الفرنسية إىل العربية كما  
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بالنسبة لبعضها البعض ع قصور تيميموقخريطة توضح 

                                         

Adrar et l’urbanisme ou la sédentarisation erratique des oasis du 
https://journals.openedition.org, p40. 

 معدلة من طرف الباحثة حيث مت حذف أمساء القصبات التابعة للقصور
  .مت وضع مفتاح للخريطة
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Adrar et l’urbanisme ou la sédentarisation erratique des oasis du 
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مت وضع مفتاح للخريطة
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آثار اهلضبة الصخرية اليت بين عليها قصر أدغاغ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة ملمر من زقاق مكناس
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                       املمر الرئيسي يف زقاق الشهود
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 مقربة سيدي عبد الرمحن بن حممد وقبة ضرحيه
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 مالحق)                                                       

  سور القصيبة 

  من أحد أبراج سور القصيبة
   )أحد مرافق قصر بين تامر

  لقصرا عمران

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 348 -) 

  111الملحق رقم

  

  

  

  

سور القصيبة                             اهلضبة اليت بنيت عليها القصيبة   

من أحد أبراج سور القصيبة جزء                    املدخل الرئيسي للقصيبة     
أحد مرافق قصر بين تامر(من القصيبة خارجية مناظر 

عمراننموذجا من تبين  بني تامر مناظر من قصر

                                         

  .م14/10/2018يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

  

اهلضبة اليت بنيت عليها القصيبة    

  

  

  
  
  
  
  
  

املدخل الرئيسي للقصيبة               

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



 مالحق)                                                       

  مناظر من مسجد القصيبة بقصر بين تامر

  رلقصا نموذجا من عمران

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 349 -) 

  121الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مناظر من مسجد القصيبة بقصر بين تامر

نموذجا من عمرانتبين  بني تامر مناظر من قصر

                                         

  .م14/10/2018يوم  من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

  

                                                          

من التقاط الباحثةالصور .  1



 مالحق)                                                       

  
  مقربة بين تامر وأضرحتها الثالثة

  لقصرا نموذجا من عمران

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 350 -) 

  131الملحق رقم 

مقربة بين تامر وأضرحتها الثالثة

نموذجا من عمرانتبين  بني تامر مناظر من قصر

                                         

  .م14/10/2018يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

 
                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



 مالحق)                                                       

  أنواع التسقيف يف املباين التواتية

  لقصرا نموذجا من عمران

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 351 -) 

  141الملحق رقم

  

  

  

  

 

أنواع التسقيف يف املباين التواتية

نموذجا من عمرانتبين  أدغاغ مناظر من قصر

                                         

  .م20/03/2014يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1
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  مالحق)                                                       

 

  )بساتني قصر أوالد بوحفص
  نع الرمال من الزحف حنو البساتني

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 357 -) 

  16الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

بساتني قصر أوالد بوحفص(1صورة آفراق
نع الرمال من الزحف حنو البساتنيميحاجز من اجلريد 

                                         

  .م01/02/2020الصورة من التقاط الباحثة يوم 

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

  

  

  

  

                                                          

الصورة من التقاط الباحثة يوم .  1



  مالحق)                                                       

 

CNRPAH،200828م، ص.  

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 358 -) 

  17الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1رِِحيية

                                         

CNRPAH Alger، ترمجة أمحد ملني، 3، عدداألحذية التقليدية اجلزائرية

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

  

  

                                                          

األحذية التقليدية اجلزائرية: وهيبة بغلي.  1



  مالحق)                                                       

 

  وَلْمَلمة املستعملة يف دق نوى التمر

  من الحجارة

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 359 -) 

   181 الملحق رقم

  

وَلْمَلمة املستعملة يف دق نوى التمرصورة لْلَحْجَرة َواْلِمَدقة 

  

  

  

  

  

  

  الرحى

من الحجارةنحتت أدوات تقليدية محلية 

                                         

  .م23/03/2014يوم  الصورة من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

  

  

  

  

  

                                                          

الصورة من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

      القصري و القصرية  

آنوْر      
  1 طين

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 360 -) 

  19الملحق رقم

  

  

                                     القدر                   

 
 
 
 

 قلة املاء

      

                 ـلة اخلبز                     َڤ                       
طينال تقليدية محلية من مادة أواني

                                         

  .م25/03/2014يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

  
              

                  
 

         

 
                  

    
 
 
 

         
                       

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

                                      
  

  السفوف كبرية احلجم َداَرةت  

 

للنْسِف أو حلمل املأكوالت اجلافة ْڤ

2

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 361 -) 

  201الملحق رقم
 
 

                                       

                      صغرية احلجمر تدارة البخو                  

ْڤالطّْبَـ         لتغطية الطعام أو حلمل املأكوالت اجلافة

 
2)حرفة الساللة(األواين السعفية   

لطهي الكسكس الكسكاس  

                                         

  .م23/03/2014يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

     
 

                 
  
  
  
  

         

  
لتغطية الطعام أو حلمل املأكوالت اجلافةـة َڤالطِّْبيـ    
 
 
 
 

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1
  



  مالحق)                                                       

 

  

  )فراش منسوج باملنسج من خيوط الصوف وأشرطة قماشية من املالبس البالية

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 362 -) 

  1 21الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  )املنسج(آلة النسج التقليدية 

  

  

  

  

  

  

فراش منسوج باملنسج من خيوط الصوف وأشرطة قماشية من املالبس البالية

                                         

  .م28/03/2014يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

ْربَاْل  فراش منسوج باملنسج من خيوط الصوف وأشرطة قماشية من املالبس البالية(الد

  
                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

  )دقيق الشعري(التاْقِديرْ                 

)خبز حمشو بالبصل املتبل بتوابل خاصة

  

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 363 -) 

  221 الملحق رقم
 األطعمة

 
 

                اْلَمْرُدوْد                            ُكسكس القمح       

 
)القمحدقيق (خبز القلة  

 
 
 
 

ُز اْلْمَبطنْ  خبز حمشو بالبصل املتبل بتوابل خاصة(من دقيق القمح اْخلُبـْ
 

ُز الّشِعري   )من دقيق الشعري(ُخبـْ

                    الرضفة                     
  )من دقيق القمح(اْلَكْسَرةُ 

  
                                         

  .م30/03/2014و 29و 27أيام  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

   
ُكسكس القمح              

  

ُز اْلْمَبطنْ   اْخلُبـْ

 
 

 
      

الرضفة                              

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

               )اْلَعريَكة(طََبُق اْلَغراْم 

    )أَْقَالسْ (طبق الشعري 

  )أََغْنَجة(طََبُق 
  أنواع من السلطات أو المقبالت التقليدية المحلية

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 364 -) 

  1 23الملحق رقم
 
 

طََبُق اْلَغراْم                   )             اْلَعريَكة(عشبة اْلَغراْم 

طبق الشعري                   الشعري الفتية             نبتة 

 طََبُق                        )      أََغْنَجة(ْخَلة الفيت طَْلُع ذََكِر الن
أنواع من السلطات أو المقبالت التقليدية المحلية

                                         

  .م24/03/2014يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

 
 
 
 

عشبة اْلَغراْم              
 
 
 
 
 
 

نبتة                  
 
 
 
 
 
 

       ْخَلة الفيت طَْلُع ذََكِر الن

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

  )من التمر الرطب(متر الَْبطَانَة

 

  )من أحشاء األغنام(ةالدوارَ         
أكالت تقليدية محلية من حليب ولحم الحيوانات

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 365 -) 

  241 الملحق رقم

متر الَْبطَانَة              )من التمر اجلاف بعد دقه
  تحويل التمر

                         )اللَبْأ، من حليب الشاة بعد الوالدة
 أكالت تقليدية محلية من حليب ولحم الحيوانات

 
 
 

                                         

  .م25/05/2014و 24يومي  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

     
  
  
  
  
  
           

ُفو         من التمر اجلاف بعد دقه(فْ السّْ

 
 
 
 
 
 
 
اللَبْأ، من حليب الشاة بعد الوالدة(اللَّْىب   

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

 

(- 366 -) 

 
1 25الملحق رقم  

 الشهر الهجري ةالتواتي ما يقابله باللهجة
 محرم عاشور

 صفر ضْ ي بَـ الْ 
 األول ربيع المولود

 ربيع الثاني المولود األول عْ با تَ 
 جمادى األول يانِ طَ سْ وَ المولود الْ  تَباعْ 

 جمادى الثاني المولود الثاني تَباعْ 
 رجب شعبان األول
 شعبان شعبان الثاني

 رمضان رمضان
 شوال األول رْ طَ فْ الَ 

 ذو القعدة الثاني اَلْفَطرْ 
 ذو الحجة العيد الكبير

 
األشهر الهجرية باللسان التواتيأسماء   

  

  

  

  
                                                           

  .اجلدول من إعداد الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

                      السالسل الفضية                                 
     

  السبتة                       

  اخلوامت                

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 367 -) 

  261الملحق رقم

                                 الواد كمبوش                    
                                                                      

  

  

  

  

                                   والعقيق األسودالعقيق امللون 

                       ْص                      اْخلُو  
   الحلي التقليدية

                                         

  .م29/03/2015يوم  التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

  

  

  

       
                    

                                                                   

العقيق امللون         
  
  
  
  
  

                 

                                                          

التقاط الباحثةالصور من .  1



  مالحق)                                                       

 

  اخلامسة                    

  ملبالة                          

  أسورة  من الفضة   

)                                                       م19/هـ13(الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية 

(- 368 -) 

  271الملحق رقم

                   السدات                                   

                        ليج                    الدبا   

                                   اجللد أسورة                   
  ةالحلي التقليدي

                                         

  .م29/03/2015يوم  الصور من التقاط الباحثة

الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية  

  

  

  

  

                   

  

  

  

  

                     

  

  

  

         
                  

                                                          

الصور من التقاط الباحثة.  1



  مالحق)                                                       

 

  
  حجرة سحق الكحل

  
  املسواك                   
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  فهرس المصادر والمراجع

  ـ القرآن الكريم

  ـ الحديث النبوي الشريف

  : المخطوطات: أوال

أخبار توات، خمطوط خبزانة  نسيم النفحات يف ذكر جوانب من : الطاهري اإلدريسي موالي أمحد .1
 .كوسام، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار

، رسالة من أمحد العلمي احلسين الوزاين إىل كافة خدامنا أهل توات من أمحدالعلمي احلسين الوزاين  .2
): ه1161مؤرخة بتاريخ شعبان (واد صاحل إىل عيون صاحل عموما وخصوصا شرفاء وعوام ومرابطني

 .أدغاغ، بلدية أدرار، والية ادرار خمطوط خبزانة

وثيقة خبزانة : جريدة فقاقري قصر أدغاغ: بن أمحد احلبيب بن حممد الصايف بن عبد الرمحن حممد .3
 .، بلدية ادرار، والية ادرار1962أدغاغ مؤرخة بسنة 

 .نوازل الزجالوي، خمطوط خبزانة كوسام، أدرار: بن العامل الزجالوي حممد .4
فقاقري عرش تيمي، تقييدات خطية رمسية مكلف ا من طرف إحصائيات  :بن الوليد الوليد .5

 .السلطات الفرنسية باملنطقة، خزانة بن الوليد، قصر باعبداهللا، بلدية ادرار، والية ادرار

أنساب أهل هذا القطر التيماوي من شرفاء ومرابطني وعوام، تقييد خبزانة : بن الوليد عبد القادر .6
 .اهللا، بلدية ادرار، والية أدرار بن الوليد، قصر باعبد

 .تقييد خطي، خزانة الوليد بن الوليد، قصر با عبد اهللا بلدية ادرار، والية ادرار: لوليدابن الوليد  .7

ذكر أنساب سكان تيمي من شرفاء ومرابطني وعوام، تقييد خبزانة بن : بن الوليد عبد القادر .8
 .رارالوليد، قصر باعبد اهللا، بلدية ادرار، والية أد

وثيقة حتبيس الزاوية املهداوية، زاوية مهدية، بلدية تيمي، : بن عبد الرمحن املهداوي سيدي عمر .9
 .ادرار

أجوبة حمققة النقول مهذبة الفصول، خمطوط خبزانة بين : حممد بن عبد الرمحن بن عمر التينيالين .10
 .تامر، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار
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إفهام املقتبس يف ثبوت التحبيس خبط : حممد التينيالين التيماويبن عبد الرمحن بن عمر  .11
 .خمطوط خبزانة أدغا، بلدية ادرار، والية ادرار، احملبس

رفع احلجاب أو كشف النقاب عن تلبيس امللبس يف : حممد بن عبد الرمحن بن عمر التينيالين .12
 .والية ادرارثبوت التحبيس خبط احملبس، خمطوط خبزانة أدغا، بلدية ادرار، 

إجازة يف طلب العلم، خمطوط خبزانة كوسام، : بن عبد العزيز بن حممد بن احممد عزيز حممد .13
 .بلدية تيمي، والية أدرار

، خمطوط الذرة البهية يف الشجرة البكرية، خزانة أدغا، بلدية ادرار، البكري بن عبد الكرمي .14
 .والية ادرار

 فيمن ثبت لدي من علماء القرن جوهرة املعاين: مدبن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي حم .15
 .خمطوط خبزانة أدغا، بلدية ادرار، والية ادرار الثاين،

درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم، : بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي حممد .16
 .خمطوط خبزانة أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار

الذرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات : حممد عبد القادر التنيالين املهداويبن عمر بن عبد الرمحن  .17
خمطوط . من العلماء واألشراف اإلدريسيني والعالويني وما فيها من قبور الزيارة من شرفاء ومرابطني

 ).بلدية ادرار، والية ادرار(خبزانة باعبد اهللا
ملتقطة مسائل ملتقطة من غاية  مسائل: بن حممد بن عبد املليك البلبايل حممد عبد الكرمي .18

خمطوط خبزانة بين تامر،بلدية أوالد أمحد تيمي، والية : األماين يف أجوبة الشيخ أيب زيد التينيالين
 .ادرار
مسائل ملتقطة من غاية األماين يف أجوبة : حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد املليك البلبايل .19

 .أدغا، بلدية ادرار، والية ادرارالشيخ أيب زيد التينيالين، خمطوط خبزانة 
القبائل اليت عمرت قصور تيمي، خمطوط خبزانة : بن حممد الربكة بن عبد الرمحن حممد الصايف .20

 .أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار
تاريخ التمدن التوايت، خمطوط خبزانة أدغاغ، بلدية  :حممد الصايف بن حممد الربكة بن عبد الرمحن .21

 .رادرار، والية أدرا
رحلة إىل تديكلت، خمطوط خبزانة ادغاغ، بلدية : بن حممد الربكة بن عبد الرمحن حممد الصايف .22

 .ادرار، والية ادرار
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خمطوط القبائل اليت عمرت قصور تيمي من سعد : بن حممد الربكة بن عبد الرمحن حممد الصايف .23
 .اهللا اىل مراقن، خزانة أدغاغ، بلدية ادرار، والية ادرار

غنية املقتصد السائل فيما وقع بتوات : والده احلاج حممدحممد عبد العزيز و  د الرمحنبن حممد عب .24
 .، حمفوظ خبزانة ملوكة، أدرار)الغنية البلبالية(من القضايا واملسائل 

رحلة موالي امحد بن هاشم ، خمطوط خبزانة أدغا، بلدية ادرار، والية : محدموالي أبن هاشم  .25
 .ادرار

كرامات الويل الصاحل سيدي اْحممد فتحا بن سيدي عبد اهللا األدغاغي : حممد بن هاشم .26
 .آدغا، بلدية ادرار، والية ادرار ، خمطوط خبزانةـايلڤالونـ
وثيقة حبوس تينيالن، خمطوط خبزانة تينيالن، بلدية أدرار، : أمحد الونقايل التينيالينبن يوسف  .27

 .والية ادرار

خ سيدي عبد اهللا البلبايل تقييد خطي خبزانة الشي: امللوكيةتأسيس الزاوية : الطيبشاري  .28
 .، بلدية اوالد أمحد تيمي، والية ادراربكوسام

  .خزانة كوسام، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار ،تقييد خطي: لطيباشاري  .29

عالمات على توات سكان قصور جتارة وغريها، خزانة كوسام، بلدية أوالد : الطيبشاري  .30
 .مي، والية أدرار، اجلزائرأمحد تي

معجزات من يف هذا القطر التيماوي من مقامات الزيارة من رجال ونسوان، : مؤلف جمهول .31
 .خمطوط خبزانة أدغا، بلدية ادرار، والية ادرار

  :قائمة المصادر

، دار الكتب العلمية، )1ط(، )7مج(املقدمة تاريخ العالمة ابن خلدون، : عبد الرمحن بن خلدونا .1
 .م1992:  لبنان

تاريخ ابن خلدون املسمى ديوان النبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر : عبد الرمحن بن خلدونا .2
 .م2000،  دار الفكر، لبنان،  6ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، ج

جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية يف املغرب : أبو مصطفى كمال السيد .3
اإلسالمي من خالل نوازل وفتاوى املعيار املعرب للونشريسي، مركز اإلسكندرية للكتاب، 

 .م1966: اإلسكندرية
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: ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء) 1ط(املعجم األمازيغي الوظيفي، : االرضي مبارك .4
 .م2008

قسم " ة امللك سعود، مكتبة جامع، معامل احلسبة يف أحكام القربةابن األخوة حممد  دبن حمم .5
 .5023، رقم "املخطوطات

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املكتبة العلمية، : أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري .6
  .بريوت

،دار )9، ج6، ج4ج(لسان العرب،  :مجال الدين حممدالفضل ابن ) منظورابن (بن مكرم  .7
 .صادر، بريوت

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى وعلماء افريقية : أمحد أبو العباس بن حيي الونشريسي .8
 .، حتقيق حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)8ج(واألندلس واملغرب، 

  .م2001املعارف اجلديدة، الرباط،  ، مطبعة)1ج(املعجم العريب األمازيغي، : حممدشفيق  .9
  :المراجع باللعة العربيةقائمة 

 .م1997، البيئة الصحراوية العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، أبو الفتح حسني علي  .1
2.  
 ط اهلجري، عشر الرابع القرن إىل العاشر القرن من الثقايف اجلزائر تاريخ :اهللا سعد القاسم أبو .3
 .م1985 للكتاب، الوطنية املؤسسة اجلزائر،2
والدينية والعلمية يف املغرب جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية : أبو مصطفى كمال السيد .4

اإلسالمي من خالل نوازل وفتاوي املعيار املعرب للونشريسي، مركز اإلسكندرية للكتاب، 
 .م1996: اإلسكندرية

املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن، دراسة : التلمساين حممد ابن مرزوق .5
ياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، حممود بوع: ماريا خيسوس بيغريا، تقدمي: وحتقيق
 .م1981: اجلزائر

6.  
م  14/ هـ  4القرن (االجتاهات الفكرية يف بالد املغرب االسالمي خالل : التليسي بشري رمضان .7
 .م2003: ، دار املدار اإلسالمي، بريوت)1ط(، )
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 ، متنطيط أخبار يف البسيط القول  :الرحيم عبد بن الطيب حممدابن بابا حيدة  التمنطيطي .8
 ديوان امليالديني، 19و 18 خالل القرنني توات إقليم كتابه به مذيال فرج حممود فرج /حتقيق

 .م1977سنة اجلزائر اجلامعية املطبوعات
صاحل : ، حتقيق)11ط(، )12ج(سري أعالم النبالء، : الذهيب مشس الدين حممد بن أحممد بن عثمان .9

 .م1996السمر، مؤسسة الرسالة، 
منشورات كلية اآلداب والعلوم يف مشروع التوسع الفرنسي باملغرب،  توات: أمحدالعماري  .10

 .م1988، فاس، 1اإلنسانية، ط
الرسالة املفّضلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني، : أبو احلسن عليالقابسي  .11

 .م1986: تونس أمحد خالد، الشركة التونسية للتوزيع،: ،حتقيق)1ط(
عرض للحياة العلمية واإلشعاع الثقايف واجلهاد : بالد شنقيط املنارة والرباط: النحوي اخلليل .12

، 1، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ط)احملاضر(الديين من خالل اجلامعات البدوية املتنقلة
 . م1987تونس، 

 .دار الفكر، اجلزائر زوايا العلم والقرآن يف اجلزائر،: النسيب حممد .13
عني  هجري، 14 القرن إىل 9 القرن من وأعالمها توات تاريخ يف النبذة :احلميد عبد بكري .1

  .م 2005 اهلدى، دار مليلة،
 .م 2005، دار هومة، اجلزائر، )1ج(الرحلة العلية اىل منطقة توات، : بلعامل حممد باي .2
 .م2005، دار هومة، اجلزائر، 2جالرحلة العلية إىل منطقة توات، : بلعامل حممد باي .3
الغصن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ عبد الرمحن بن عمر التينيالين، دار : حممد باي بلعامل .4

 .م2004هومة، 
إيقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية يف اجلنوب الغريب اجلزائري، : بلغيت احلاج حممد .5

 .م2003
ة املرجانية يف التعريف باألسرة البلبالية الشجر : بن حسان عريان الراس أمحد بن حممد .6

 .م2010، دار هومة، اجلزائر، )مبنطقة تسابيت(الركانية
العمارة التقليدية ملنطقيت توات الوسطى والقورارة بني ضوابط النص : بن عبد اهللا نور الدين .7

 .م2013، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة1الديين وحدود الواقع، ط
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، CNRPAH Alger، ترمجة أمحد ملني، 3األحذية التقليدية اجلزائرية، عدد: بغلي وهيبة .8
 م2008

، 1الفرقد النائر يف تراجم علماء ادرار املالكية األكابر، ط: بوكراع السطيفي حمفوظ بن ساعد .9
 .م2016دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، 

اجلزائرية معجمها بالغتها أمثلتها وحكمها عيون اللهجة التواتية : أمحد أبا الصايفجعفري  .10
 .م2013، دار الكتاب العريب، اجلزائر، ) 1ج(، 1أشعارها، ط

 2011، منشورات احلضارة، اجلزائر، )1ط(أحباث يف الرتاث، : جعفري أمحد أبا الصايف .11
  .م

اجلزائر، ه حياته وآثاره، دار الكتاب العريب، 1160حممد بن أب املزمري : أمحد جعفري  .12
 ).1ط(، 2004

ه، 12، العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن مبارك بن الصايف جعفري .13
 .م2009، دار السبيل، اجلزائر، 1ط

فهرسة خزانة احلاج حممد بن سامل بن الصايف بكراوي بقصر زاوية سيدي : جعفري مبارك .14
 .م2019ار الكتاب العريب، اجلزائر، ، د1البكري بلدية تيمي والية ادرار اجلزائر، ط

الثامن (توات واألزواد خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرة: حوتية حممد الصاحل .15
، دار الكتاب 1دراسة تارخيية من الوثائق احمللية، ج) عشر والتاسع عشر امليالديني

  .م2007العريب، اجلزائر، 
الثامن (القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرةتوات واألزواد خالل : حوتية حممد الصاحل .16

، دار الكتاب 2دراسة تارخيية من الوثائق احمللية، ج) عشر والتاسع عشر امليالديني
 .م2007العريب، اجلزائر، 

، 5حممد اهلادي أبو ريدة، ط: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، ترمجة: آدم ستز .17
 .دار الكتاب العريب، بريوت

، جامعة )1ج( ،)فرقة حبث(دور الزوايا الثقايف والعلمي يف منطقة توات : سرير ميلود وآخرون .18
 .أدرار
الرقصات واألغاين الشعبية مبنطقة توات مدخل للذهنيات الشعبية، دار الغرب، : سرقمة عاشور .19

 .م2004وهران، 
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هومة، اجلزائر، سكان تديكلت القدماء واالتكال على النفس، دار  :احلاج التوميسعيدان  .20
 .م2005

املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية، دار النفائس، األردن، : سليمان األشقر عمر .21
 .2، طم1998

 .م2002قطف الزهرات من أخبار علماء توات، دار هومة، : سيد عمر حممد عبد العزيز .22
 .م2002كمال حسني شلتوت، علم البيئة، املكتبة األكادميية، القاهرة،  .23
املعهد الوطين العمارة املغربية املبنية بالرتاب وحتديات احملافظة والتأهيل، : حلسن تاوشيخت .24

 .م2017لعلوم اآلثار والرتاث، الرباط، 
 .م2007، 1ط، دار الغربدراسات يف الرتاث، : حممد دباغ .25
جزائريا، ديوان يف األمثال الزراعية دراسة تشرحيية لسبعة عشر مثال شعبيا : عبد املالكمرتاض  .26

 .م1987املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .م2008: ، دار هومة، اجلزائر)1ج(مدخل منوغرايف يف اتمع التوايت، : مربوك مقدم .27
  .، منشورات الرياحني، بدونمعجم أعالم توات: مقاليت عبد اهللا وجعفري مبارك .28
: أواخر العهد العثماين، دار احلكمة، اجلزائرقصور مدينة اجلزائر يف : عقاب حممد الطيب .29

 .م2000
 .م2002: احلضارة اإلسالمية يف بالد املغرب، دار الفكر العريب، القاهرة: عفيفي حممود .30
 موسى، بن امحد الشيخ حياة من مجلة ذكر يف النفيسة الدرر :غيتاوي موالي التوهامي .31

 .مANEP،2004 منشورات
اجلامعية،  املطبوعات ديوان امليالديني، 19و 18 القرنني بني توات إقليم :حممود فرج فرج .32

  .م 2007اجلزائر، 
  :قائمة المراجع غير المطبوعة

األخبار عن تأسيس قصور تيمي، مسودة  لب األقوال و : علي بن حممدسليماين األدغاغي التوايت  .1
 كتاب غري مطبوع

  :قائمة المعاجم

، جممع اللغة العربية ـ مكتبة الشروق الدولية، )PDF(املعجم الوسيط: ابراهيم وآخرونأنيس  .1
 .4، ط2004
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 مؤسسة ،2 احلاضر، ط العصر حىت اإلسالم صدر من اجلزائر أعالم معجم :عادلنويهض  .2
  م،1980: لبنان بريوت، للثقافة، نويهض

  :العربية واألجنبية والمجالت النشريات والدوريات

 .نشرية خاصة باجلمعية" أدرار.أدغاخدامني الوليان "اجلمعية الفلكلورية  .1
 .م1996: اجلمعية الوطنية للرياضات التقليدية، قوانني الرياضات التقليدية، أدرار .2
 احلضرية، البيئة على احلفاظ يف التخطيطية واملعايري التشريعات أمهية :سالم امحد املدحجي حممد .3

 .م2010، 2/، ع)15الد(والتكنولوجيا،  العلوم جملة
 .م2008الوكالة الوطنية للموارد املائية، تقرير مقدم للمجلس الشعيب الوالئي لوالية أدرار، جوان  .4
هـ  681-633(التعليم بالكتاب يف املغرب األوسط أيام حكم بين عبد الواد : "خبتاوي قامسي .5
 .، السنة الرابعة2014، 12/ ، جملة كان التارخيية اإللكرتونية، ع)"م 1554 – 1235/ 
زاوية موالي سليمان بن علي، اهليكل والتنظيم، اليوم الدراسي الثالث للويل : خويا ادريس بن .6

الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  املسجد الكبري بقصر أوال 
 .م2008مايو  15/ ه1429مجادى األول 9أوشن، يوم يوم اخلميس 

لزاوية الشيخ موالي سليمان بن علي رضي اهللا عنه، الندوة الرابعة البعد الروحي : بن خويا ادريس .7
للويل الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي ـ رضي اهللا عنه، املسجد الكبري بقصر 

 .م2009مايو 14ه املوافق لـ 1430مجادى األول 19أوالد أوشن يوم اخلميس
الصاحل سيدي موالي سليمان بن علي، أعمال الدور العلمي لزاوية الويل : بن خويا ادريس .8

 .م2013ماي  14الندوة السنوية الثامنة ختليدا إلحياء مآثر الشيخ، 
 .م2003دراسة اموعات األثرية ملتحف أدرار، : بن سويسي حممد .9

، 15/ العمارة التقليدية بإقليم توات، جملة كان التارخيية االلكرتونية، ع: بن عبد اهللا نور الدين .10
 .م2012مارس : دار ناشري، السنة اخلامسة

، ناكسوس يت يف، )1ط(، )1ج(دليل اجلمهورية واليات و بلديات، : بوزناشة توفيق .11
 .م2013

العمارة اإلسالمية يف أقاليم توات، تارخيها ومنط أشكاهلا، هندستها ومواد بنائها : جعفري أمحد .12
 .م2009، مارس )ات العربية املتحدةاإلمار (، أبوظيب115/وأبعادها القيمية، جملة تراث، ع

 .، دار الثقافة والية ادرارمللمة، جملة العراجني الثقافية: محودة أمحد .13
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الشيخ موالي سليمان بن علي، اليوم الدراسي الثالث للويل الصاحل : علي بن حممدسليماين  .14
مجادى 09يسالعالمة الشيخ موالي سليمان بن علي، املسجد الكبري بقصر أوالد أوشن يوم اخلم

 .م2008ماي 15/ه1429األوىل
علماء من أحفاد موالي سليمان بن علي وغريهم بقصر أوالد أوشن ـ حيام : علي سليماين .15

الندوة الرابعة للويل الصاحل العالمة الشيخ سيدي موالي سليمان بن علي، قصر أوالد . ومآثرهم
 .م2009ماي 14 أدرار اوشن، والية

زاوية سيدي  :الصايف حممد سيدي بن احلبيب أمحد سيدي بن حممد سيدي بن علي سليماين .16
أعمال الندوة السنوية السابعة ختليدا إلحياء مآثر  موالي سليمان بن علي ودورها يف حماربة االستعمار

 .م 2012ماي  14، )بلدية أدرار(الشيخ سيدي سليمان بن علي، أوالد أوشن 

العلمية باجلزائر خالل املرحلة االستعمارية أعمال الندوة البعد الثوري للزوايا : شرتة خري الدين .17
 14، )بلدية أدرار(السنوية السابعة ختليد االحياء مآثر الشيخ سيدي سليمان بن علي، أوالد أوشن 

  .م 2012ماي 
18. La nature (collection 14vol ) les desetstpaysagess , vol 07. 

  :المذكراتاألطروحات و 

احلياة الفقهية يف توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني، : األمسر عبد السالم .1
سعيد فكرة، : وأصوله، إشراف الفقه قسم اإلسالمية العلوم يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمةأطروحة 

 . م2015/2016:باتنة، السنة الدراسية 1جامعة احلاج خلضر
ه ـ 870(الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية بتوات عصره وآثارهحممد بن عبد : أمحداحلمدي  .2

 .م2000/م1999، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، جامعة وهران )ه909
/ ه1421ه ـ 1112الزاوية البكرية ودورها الثقافية واالجتماعي بإقليم توات من : بابا عبد اهللا .3

جستري يف التاريخ الثقايف واالجتماعي املغاريب عرب م، رسالة مقدمة لنيل شهادة املا2000م ـ 1700
ه ـ 1432عبد الكرمي بوصفصاف، اجلامعة اإلفريقية أمحد دراية ادرار، : العصور، إشراف الدكتور

 .م2012م ـ 2011/ ه1433
م 1775/ه1189: فهرسة عبد الرمحن بن عمر التنيالين التوايت املتوىف: بعثمان عبد الرمحن .4

: مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ختصص تاريخ حديث، جامعة بشاردراسة وحتقيق، 
 .م، إشراف حممد بن معمر2008/2009
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، م18و17/ هـ 12و11مابني القرنني الـ  القضاء يف منطقة تواتنظام  :بعثمان عبد الرمحن .5
، علوم إنسانية واجتماعية قسم اإلسالميةالتاريخ واحلضارة  يف الدكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة
 .م2015/2016:السنة الدراسيةأمحد بن بلة،  1وهران، جامعة بن معمر حممد: إشراف

 )أدرار والية (توات مبنطقة سوسيولوجية دراسة واألعشاب، والصحة الثقافة :مرزاية عائشة بالمة .6
 علم يف املاجستري شهادة لنيل مذكرة مقدمة الوسطى، توات قصور سكان من لعينة ميدانية دراسة

 اجلامعية السنة ،2 اجلزائر جامعة االجتماع علم قسم نسيمة،، خمداين الريفي، إشراف االجتماع
 .م 2010/2011

حتضري وإعداد الكسكس (دور االحتفاالت الشعبية يف تفعيل العمل املنزيل: بن عبيد رشيدة .7
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، *دراسة ميدانية ببلدية أوالد أمحد تيمي ـ أدرار) *منوذجا

لعلى بوكميش، جامعة أدرار، السنة اجلامعية : ختصص علم اإلجتماع التنظيم والعمل، إشراف
2016/2017. 

احلياة االجتماعية والثقافية يف اقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري يف القرن : أمحدبوسعيد  .8
 التاريخ العام، اشراف الدكتور حممد حوتية، م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف18/ه12

 .م2011/2012جامعة ادرار، 
، دراسة تارخيية وأثرية، )قصر مغرار الفوقاين منوذجا( قصور منطقة عني الصفراء : بيدي حممد .9

صاحل بن قربة، معهد اآلثار، جامعة : مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اآلثار اإلسالمية، إشراف
 .م2010: اجلزائر
احلياة العلمية يف إقليم توات وانعكاساا جنوب الصحراء خالل : جعفري مبارك بن الصايف .10

حممد حوتية، : م، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف الدراسات اإلفريقية، إشراف 18 -هـ  12القرن 
 .م2008: جامعة أدرار، اجلزائر

ية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قصر بومسغون بوالية البيض، دراسة أثرية حتليل: دمحون مىن .11
 .م2004/2005: علي محالوي، معهد اآلثار، جامعة اجلزائر: اآلثار اإلسالمية، إشراف

دراسة تارخيية أثرية، حبث لنيل شهادة ) إقليم توات(قصر ملوكة بأدرار : عليق نابت رحية .12
جامعة اجلزائر، قسم اآلثار، السنة صاحل بن قربة، : املاجستري يف اآلثار اإلسالمية، اشراف الدكتور

  .م2002/ 2001اجلامعية 
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حاضرة توات املالكية، أعالمها ـ نوازهلا ـ خصائصها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة : قزان زهري .13
حممد الصاحل حوتية، جامعة العقيد أمحد دراية، ادرار، : املاجستري يف الفقه املالكي، إشراف

  .م2011م2010

م 18/ه12أدغاغ بإقليم توات دراسة اجتماعية و ثقافية من القرن قصر : حليمةسليماين  .14
م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب 20/ه14إىل القرن 

  .م2016ـ  2015: جامعة ادرار: عبد الكرمي بوصفصاف: عرب العصور، إشراف
  :المقابالت الشخصية

ابلة شفوية ببيتها بقصر أوالد عروسة، بلدية أوال أمحد تيمي، والية ادرار، مق: باهدي احلاجة رقية .1
 .م17/03/2018يوم 

فالح، مقابلة شفوية ببيته بقصر واينة، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، : بكاري موالي أمحد .2
 .م02/05/2018يوم 

 .م01/01/2018مقابلة شفوية بقصر ملوكة، يوم : بلبايل سيد البكري .3
 .م14/10/2019مقابلة معه يف قصر أدغا يوم  :احلاج املربوكبلقيزي  .4
مقابلة معه ببيته بقصر واينة بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، يوم : احلاج امباركبن عمراين  .5

 .م24/3/2018
، مقابلة ببيته بقصر بين تامر، اج احممد بن حممد بن عبد العزيزبودربالة احل .6

 .م05/10/2018، م12/10/2018 ، م12/01/2017أيام
مقابلة معاها ببيتها بقصر مهدية بلدية أوالد امحد تيمي، والية ادرار، يوم : حسنيةاحلاجة بورقبة  .7
 .م1/04/2017
بوشنتوف حممد املهدي ، مقابلة معه ببيته بقصر بربع بلدية ادرار، والية ادرار، يوم  .8
 .م6/10/2018
 .م15/09/2016:  ببيتها بقصر بين تامر يوم، مقابلة معها احلاجة حليمة بونعامة .9

ماي  01مقابلة معه يف قصر بوزان بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار يوم : رمحاين عابد .10
 .م2017

مقابلة معها ببيتها بقصر أوقدمي بلدية ادرار، والية ادرار، يوم : رقيةاحلاجة غيتاوي  .11
 .م6/10/2018
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مقابلة شفوية، قصر أوقدمي بلدية ادرار والية ادرار، يوم  :غيتاوي احلاجة عائشة امباركة .12
 .م20/03/2018
مقابلة شخصية ببيتها بقصر أوالد علي بلدية ادرار، والية ادرار، يوم : قليل الطاهرة .13
 .م20/04/2017
سيد عمر احلاج عبد القادر ، مقابلة مبقر الزاوية املهداوية، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية أدرار،  .14

 .م2017ماي  19م يو 
ببيتها بقصر كوسام، بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار،  مقابلة شفوية: احلاجة فاطنةشاري  .15
 .م03/05/2018يوم 
 .م02/09/2019موظف مبديرية مسح األراضي، مقابلة يوم  :امحدكشناوي  .16
 7يوم بلدية أوالد أمحد تيمي، والية ادرار، قصر ميمون ببيته بمقابلة معه  :لكبرياحلاج ميموين  .17
 .م2017سبتمرب  27/ه 1439حمرم
م و 27/03/2017مقابلة شفوية ببيتها يومي: )بنت حبييب(احلاجة مباركةهواري  .18
 .م06/05/2018
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  : 1مصادر أجنبية مترجمة

خالصة جغرافية وتارخيية الكتشاف توات  :)V.A.MALTE BRUN(مالت برون  .1
بناء على يوميات هذا الرحالة ) Gérhard Rohlfs(وعني صاحل من طرف جريارد رولفس 

  ).عبد القادرنيكلو : ترمجة(

  ).ترمجة نيكلو عبد القادر(:) كتابالجزء من (ملخص حول توات : عبد الرمحن سلكة.2
  :المواقع اإللكترونية والحصص التليفيزيونية

مناهج تدريس القرآن الكرمي يف الزوايا وأبعادها البيداغوجية، متاح على : حممد دباغ .1
  .22/02/2013، تاريخ الرفع 25/04/2007، تاريخ النشر .www .veecos.netاملوقع

، تاريخ الرفع .www.almaany.comخمطوطة، معجم املعاين اجلامع، متاح على املوقع  .2
12/02/2014. 

3. astronomyscience.net،  ،م01/09/2014تاريخ التحميل. 
4. Jean-Pierre Frey: Adrar et l’urbanisme ou la sédentarisation 
erratique des oasis du Touat, https://journals.openedition.org. 

astronomyscience.net ،م01/09/2014، تاريخ التحميل.  

قناة القرآن : اجلزائر التعليم القرآين مبنطقة توات توات حاضرة القرآن ورباط العلم، .5
  .م2009، نوفمرب )التلفزيون اجلزائري(الكرمي
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  .مل أعثر على النسخة الفرنسية األصلية وإمنا على نسخة مرتمجة بدون طبع.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  



 فهارس البحث                             )                    م19/هـ13( الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية

 

) - 389 -( 

 

  األعالمالقبائل و فهرس 

  حرف األلف

     18، 16، 15ابن احلسن ص      15ص ابن احلسني       13الطوارق ص

  270ص الشيخ البطيوي عيسى بن حممد    236الشيخ عبد الكرمي بن وعلي بن عبد القادر ص 

  25، 17 ،16ص أوالد دليم        26، 25، 24 ،17 ،16ص الشيخ املهدي

  32، 15ص أوالد موسى      16ص اباَهدي       16ص أوالد اباَمهدي

  323، 205، 72، 71، 48، 57، 54، 39، 17،38ص ابن خلدون

  25، 16صأوالد بن اب      176احلاج الربكة بن احلاج حممد ص     17ص الشيخ بوهدى

   17ص الشيخ اعمر       17ص الشيخ عيسى       17ص أوالد محديون أوالد اعمر

  17صالشيخ بسعيد     17صالشيخ بن لفضل    17صالشيخ أمحد       17صالشيخ بوبكر 

  ،25، 18ص )أوالد الدليم(ابامحو الدليم الشيخ     88، 33، 24، 20، 18الشيخ موسى ص

، 81، 83، 74، 19ص حّجو الشيخ   18ص أوالد اعمور  18ص الدليمي الشيخ معمر

  325أوالد حممد    324ص الشيخ سيدي حممد بن عبد املؤمن    220، 219

  74، 19ص أوالد بلقيزي    19العبوبيون ص    75، 19ص الشيخ بن نصر اهللا

  75، 19صأوالد بلنقة     19ص أبناء العباس    84، 75، 20، 19أوالد سيدي محو ص

  215، 206اخلليل النحوي ص     83، 75 ،19ص أوالد سيد العبويب

  205أبو القاسم سعد اهللا ص   205أبو بكر بن العريب ص      19صأوالد موالي أمحد بن علي 
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  215ابن مرزوق التلمساين ص    42،75، 19صأوالد احلاج العباس بن احلاج ابراهيم 

      83، 41، 19ص أوالد عايد 19صأوالد موالي علي بلحاج       19صأوالد موالي الطيب   

  323أوالد املودن ص   20أوالد داوود ص    75، 19صأوالد سيدي محو سيد احلاج والكاد 

  ،19صأوالد بن مبارك        19صأوالد احلاج بلكبري       74، 19صأوالد احلاج حين 

  325ص الطالب اعمر      21أوالد بن احلاج احممد ص     20ص أوالد احملاجيب

  ،21أوالد بوغنجور ص           ،22،       األزقوريون ص13القبائل الرببرية ص

  ،22أوالد بلنقوا ص         22احلاج احممد الوهراين ص         22القائد الصفار ص

  ،34، 22ارسة صأد         24،     أوالد موالي بوبكر ص25، 24الشيخ علي ص

   24املوحدون ص    24،   احممدي ص41، 32، 24املرابطون ص

  25الشريف ص    26، 25،    أوالد غنوم ص25الشيخ يوسف ص

  325احملارزة ص    69العياشي ص        26ص الشيخ علي قوروا   26العلويون ص

  61األخوة صابن                  53، 67،        اشالييه ص33، 27أوالد حبمو ص

  75أوالد طييب ص    75أوالد موالي عبد الرمحن ص        27أوالد احلاج بن علي ص

  75أوالد بومجعة ص     75أوالد محاوي ص    75أوالد يوسفي ص    27أوالد موالي احممد ص

  75احلاج عبد الكرمي ص        75،83أوالد عمي بلة ص        41، 28الشرفاء ص

       71ابن الربيع ص      76، 75احلاج عبد الرمحن العايدي ص     29أوالد بن عباد ص

    76احلاج احممد لكبري ص    75العايدي ص   325، 83، 71اخلنافسة ص
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   76احلاج عبد الرمحن بن احلاج حلسن ص    29أوالد سليم ص      76احلاج احممد الصغري ص

   84أوالد موالي الطاهر البلغيتيني ص   29سيدي عيسى صالشيخ      82القايد ابا حسان ص

     29أوالد بفارس ص    29أوالد موالي سليمان بن محاد ص     29الشيخ الرتسي ص

     29أوالد بن سيدي ص   29أوالد سيدي بن سامل ص     29أوالد معطا اهللا ص 

     31أمويون ص      31صأوالد احلفيان بن بلقاسم    30األنصار ص   30احلاج بلقاسم ص  

      33الشيخ امبارك ص       89، 32،86أوالد ابا خي ص     32أوالد سيدي احممد عزيزي ص

        33احلاج حممد بن أمحد ص     33الشيخ الغازي ص      33الشيخ بن رباح ص

  39الوليد بن الوليد ص   41العرب ص    34أوالد الشيخ بوحفص ص    34الشيخ بلقاسم ص

  52القبائل الزناتية الرببرية ص        182الفقري القوراري ص      50اليهود ص

  202ابن منظورص    88احلاج احممد بن حممد بن عبد العزيز بودربالة ص

      219احلاج حممد بن احلاج حلسن العايدي ص    203أبو عبد اهللا سيدي حممد ص

، 230شيخ حممد احلسن بن سعيد البكري صال        230الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن ص

  323ص  الشيخ سيدي عبد القادر بن عومر     330، 244، 237

     330، 316، 230البكري بن عبد الرمحن بن الطيب التينيالين ص

  225أبو زيد عبد الرمحن اجلنتوري ص        230الشيخ سيدي أمحد العباس ص 

    271ص ابن زاغوالشيخ    236لبكري صاحلاج عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي ا

    225صاحلاج حممد عبد الكرمي بن سيد احلسن البوداوي 

   239الشيخ أبو األنوار عبد الكرمي التينيالين ص 
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       323، 316، 225،317 ،274الشيخ عمر بن عبد القادر بن أمحد بن يوسف ص  

    275ص حممد بن البكريسيدي الشيخ     263ص ابا امحد بن عبد اهللا القصباين  

  281، 280ص الشيخ حممد بن عبد الكرمي البكري 

    323، 271، 224الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي ص

  272ص السلطان موالي أمحد املنصور الذهيب 

   272ص سيدي احممد بن أيب حممد األمريينالشيخ  

    272ص القوراري الشيخ سيدي حممد بن أيب القاسم 

  272ص اس أمحد بن أيب حملي السجلماسيالشيخ أبو العب

   273ص الشيخ عبد الكرمي بن احممد بن أيب حممد التوايت األمريين

       277ص) الزروق(الشيخ أمحد عامر   273ص الشيخ عبد اهللا بن عمرو بن حممد

      274، 273ص السلطان امساعيل بن موالي الشريف

  302أمحد لكحل ص   278ص محزة بن احلاج أمحد الفالين القبلويالشيخ   

   280ص الشيخ العريب بن احممد التمنطيطي  279ص الشيخ احلاج بن الشيخ البكري البلبايل 

  280ص  الشيخ عبد الرمحن بن الشيخ عبد اهللا البلبايل  280ص الشيخ حممد بن احممد البلبايل

  292ص الشيخ حممد بن أمحد البداوي البكري

  294ص علي املهداويالشيخ حممد عبد العزيز بن 
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  حرف الباء

  264ص احلاج عبد القادر بن وليد   34، 33، 24، 23، 22، 21، 16ص بن الوليد 

  264ص بن وليد حممد بن عبد اهللا  20، 19، 16ص (Bernard Safroy)برنارد صافروي 

        18ص برابر       17ص بن عبد اجلبار       203، 89بونعامة ص      16ص برامكة

      24بين ملول ص       24بين مهالل ص     24بن عمراين ص     178، 91بودربالة ص

  71،  83، 33بين احممد ص     30بين النجار ص    28 ،26بلغيتيون ص

  53بيرتو ص     41بيسول ص    34بين مرين ص    33بن عبد الرمحن ص    76بلحاج ص

  247ص َاب محو بن احلاج حممد حلسن      228بلقاسم بن ابراهيم بن عبد اهلادي ص

  حرف الجيم

  42، 41، 15صجريارد رولفس 

  حرف الحاء

  71محيان ص           42حسون ص                 30حورية ص

  

  حرف الخاء

  31خليل ص
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  حرف الدال

  32دين اهللا ص           27، 19دوي منيع ص        15ص داوود

  حرف الذال

  19ص منيع يذو 

  حرف الزاي

  24، 13زناتة ص

  حرف السين

  270، 225، 217، 173، 172، 84، 41، 17ص سيدي سليمان بن علي

  18ص سيدي عبد الرمحان بن العروسي     17ص سيدي عبد الرمحن بن اعمر

  183سيد احلاج بلقاسم ص    18ص سيدي عبد الرمحن بن عمر الشودايل

  223سيد احلاج علي ص  223سيد احلاج عبد اهللا ص   223سيد احلاج احممد ص 

     223سيد احلاج عبد الرمحن ص    21سيدي باعيسى ص  19سيدي محو ص

  223سيدي احممد البكري ص     224، 34،217، 23، 20ص سيدي امحد بن يوسف

   243، 244، 222، 203، 41،202، 21ص سيدي احممد بن عبد اهللا الونقايل

          21سيدي باعلي ص    323ص سيدي بوتدارة   21سيدي عبد احلق ص

، 282، 278، 277، 244، 223، 202، 88سيدي عبد العزيز بن سيد احلاج البلبايل ص 

283 ،286 ،292 ،218 ،328       
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       26ص ن سعيد بن بلغيتسيدي حممد ب    22سيدي عبد الصمد ص     21سيدي عبد اهللا ص

    31سيدي عبد اهللا بن موالي سليمان بن علي ص   41،83، 27سفيان ص

      319، 287، 282، 30، 203سيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل ص 

      228، 230، 229، 34سيدي حممد ص    231، 230، 229سيدي علي بن حنيين ص 

        34سيدي عبد القادر ص   31القادر بن مومن هداجي صسيدي احممد السامل بن احلاج عبد 

     275، 229، 34سيدي حممد الصاحل ص       229، 34سيدي عبد الكرمي ص

  294، 293، 203، 92، 89،91، 33سيدي عبد الكرمي بن سيدي عبد املالك البلبايل ص

، 285، 282، 283،  278، 277، 276، 234، 223سيد احلاج حممد بن عبد الرمحن ص

292 ،318  

  92سيدي حممد بوشنتوف ص         231، 217، 179، 34سيد عمر بن عبد الرمحن ص

    178، 177، 92، 91سيدي احممد عزيزي ص    228، 229،  34سيدي حممد البكري ص

  224سيدي عبد الكرمي بن احممد التمنطيطي ص    204سيدي أمحد ديدي البكري ص

  224سيدي عمر بن صاحل األوقرويت ص 203عمر التينيالين صسيدي حممد الطيب بن حممد بن 

  329، 204، 53، 42سيدي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي ص 

  92، 86سيد احلاج عبد اهللا ص    75سي عبو بن اجلياليل ص

   255، 294، 248، 244، 242، 241، 239، 202، 76ص سيدي عبد الرمحن بن بعمر

    174سيدي عبد القادر اجليالين ص      173سيدي بوعاللة ص

    182سيد املهدي بوشنتوف ص     181سيدي عبد الرمحن الوايناوي ص 
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  248ص سيدي أمحد بن عبد الرمحن بن املربوك الونقايل  

      83سيد احلاج حممد بن عبد الرمحن اليقسطين ص

     177، 170، 84سيدي عبد الرمحن بن حممد التامريت ص

  283، 92، 91سيد احلاج حممد التامريت ص            84سيد املهدي عريان الراس ص

    172،228، 171سيدي أمحد بن موسى الكرزازي ص       169سيدي عبد الرمحن امليموين ص

     260، 250، 221سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن ص

   228، 287سيدي احممد بن أمحد احلبيب البلبايل ص،      224سيدي عبد القادر بن عمر ص

  264ص سيدي بوعالم البلبايل        221سيدي حممد بن احممد بن أمحد احلبيب البلبايل ص

  275سيدي عبد الكرمي احلاجب ص          270، 226سيدي علي بن حرزهم ص

        316، 234 احلاجب بن البكري صسيدي عبد اهللا  بن عبد الكرمي

       318، 234سيد البكري بن عبد الرمحن التينيالين ص        234سيدي حممد اجلزويل ص 

       234سيدي موالي عبد احلاكم التوايت ص            270ص سيدي أبو حيي بن حممد

، 281، 282، 278،277، ، 240، 234ص سيدي عبد احلق بن عبد الكرمي بن البكري

    276ص سيدي حممد بن احلاج عبد اهللا    271ص سيدي أبو حيي بن حممد     315، 275

، 271ص سيدي عبد اهللا بن أيب بكر العصنوين     281، 33،271ص   سيدي سامل العصنوين

       328، 275، 234سيدي عبد الرمحن التينيالين ص    281

     275، 240، 234سيدي حممد بن العامل الزجالوي ص 

    236، 316سيدي حممد البداوي بن احملضي ص 
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  318، 237سيدي حممد البكري بن عبد الرمحن التينيالين ص 

  238سيدي حممد عبد اهللا بن سيدي عمر بن عبد الرمحن البلبايل ص

  238التينيالين ص سيد الشاذيل بن سيدي عمر بن عبد القادر

   238يدي احممد بن سيدي عبد الرمحن بن ادريس التينيالين صس

  240سيدي عبد الرمحن اجلنتوري ص    238سيدي حممد بن ابا سيد الصديق ص

    238سيدي حممد الصديق بن احلاج احممد التينيالين ص 

    240سيدي عمر بن مصطفى الرقادي الكنيت ص     239سيدي احممد بن عبد اهللا التيطايف ص 

         291، 246، 240دي عمر بن عبد القادر التينيالين صسي

      240سيدي حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي ص

  318، 291، 290، 289، 242، 240سيدي حممد بن سيدي عبد الرمحن بن بعمر ص

       328، 243، 240، 277، 222سيدي عبد اهللا بن سيدي عبد الرمحن بن بعمر ص

  243، 317، 244سيدي عبد الرمحن سيدي حممد بن سيدي عبد الرمحن بن بعمر ص 

      276،277، 243سيدي عمر بن عبد الرمحن التينيالين املهداوي ص 243ص

     242سيدي أمحد بن عبد العزيز اهلاليل ص  256،  242سيد احملفوظ الوشاين ص

    292، 283،245، 244سيدي أمحد احلبيب بن حممد بن عبد اهللا البلبايل ص

     278، 244سيد املامون بن امبارك البلبايل ص

    244سيد البكري بن سيدي حممد عبد العزيز البلبايل ص

  244بن سيدي حممد عبد العزيز البلبايل ص سيدي أمحد احلبيب 
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) - 398 -( 

 

     328، 321، 243، 240سيدي عمر بن سيد احلاج عبد الرمحن املهداوي ص

  239ص سيدي ادريس بن عمر بن عبد القادر التينيالين   321، 242سيدي حممد بن امحيد ص

   245، 244سيدي عبد الكرمي بن عبد املالك البلبايل ص 

    244سيدي حممد بن احممد البلبايل ص

   245ص أمحد احلبيب بن سيدي احممد بن عبد اهللا البلبايل يسيد

  283، 279، 246، 245ص حممد بن عبد اهللا البلبايلسيدي عبد اهللا بن أمحد احلبيب بن ا

  245ص سيدي عبد الرمحن بن سيدي عبد اهللا بن سيدي أمحد احلبيب البلبايل

  248ص حممد بن عبد اهللا بن الوليد 245ص سيدي حممد عبد الكرمي بن حممد البلبايل

    246ص حممد بن أمحد بن احممد احلبيب البلبايل

     246ص أمحد احلبيب البلبايلسامل بن عبد اهللا بن 

  246ص ـايلڤسيدي اْحمَمْد بن عبد اهللا األدغاغي الونـ

     248ص سامل بن عبد اهللا بن عبد الرمحن

    248، 221ص  سيدي احممد الطالب بن موالي عبد اهللا بن موالي علي 

، 252، 251، 250، 221ص  اهللا سيدي حممد الربكة بن سيدي عبدسيدي حممد الصايف بن  

  322ص سيدي حممد التوجي      327، 326 ،260، 321، 319،222، 260

، 260، 257، 256، 252، 75ص  سيدي حممد بن هاشم  252ص  سيدي حممد بن موسى

319 ،327       



 فهارس البحث                             )                    م19/هـ13( الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر المحلية
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ص  سيدي امحد الكبري بن سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن

254 ،261  

ص  بن سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة بن سيدي عبد الرمحن بيبسيدي امحد احل

319 ،322 ،328 ،221 ،253 ،260  

، 255ص  سيدي حممد بن سيدي امحد احلبيب بن سيدي حممد الصايف بن سيدي حممد الربكة

  264ص سيدي عبد اهللا بن أمحد بن حممد  بن عبد اهللا بن إبراهيم البلبايل     261، 260

  261ص ي بن سيدي حممد بن سيدي أمحد احلبيب بن سيدي حممد الصايفسيدي عل

   273ص سيد احلاج احممد بن سيدي عبد الكرمي بن حممد

     273ص سيد البكري بن القاضي سيدي عبد الكرمي بن حممد األمريين

  278ص احممد بن الشيخ أمحد احلبيب البلبايلسيدي   274ص سيدي عبد الكرمي بن البكري

  307ص سيدي حممد اإلداوعلي  307صسيدي حممد بن املربوك البداوي اجلعفري 

  حرف الشين

  264ص شاري الطيب          264ص  شاري لكبري

  حرف العين

   21علي ص        21عبد احلق ص        28، 18، 17، 15ص عبد الرمحن سلكة

     22، 21عرب غنوم ص          257ص ـصباينڤعالل بن أمحد الـ       223عبد املومن ص

             27عرب أقدال ص        21عيسى ص           28، 25علويون ص    24عبد املومن ص

  31عثمان بن عفان ص         31عبد اهللا بن جعفر ص
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  حرف الطاء

  20طوارق ص

  حرف الضاد

  225ضيف اهللا حممد بن اب ص

  حرف القاف

    88قبيلة الربابيش ص    76ص    25قبيلة آيت ريدان ص   182قامسي ص    20قبيلة كنتة ص

       83قبيلة سيدي بوعاللة ص        324، 53قبائل زناتة ص         29قبيلة لوادي ص

  قبيلة البلباليني       76قبيلة قراوة ص      324، 16ص  قبيلة الدحاحنة 

      

  حرف الكاف

  53كارل سوتر ص

  حرف الالم

  175اللة مامة ص           175اللة فاطنة ص        228، 33حلسني ص

  حرف الميم

  321موالي أمحد ص      265ص مبدويب حممد    208، 206، 13، 12ص حممد باي بلعامل

  30، 19مرابطون ص   263ص  حممد بن عبد الكرمي بن حممد عبد الكرمي البلبايل

  256، 219، 81، 74، 75، 50، 40، 28، 19، 18، 16، 14ص )Martin(مارتن 
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        321موالي هاشم ص      259، 181، 23، 22، 21، 19ص موالي سليمان بن علي

  22موالي امساعيل ص   322، 321، 320، 24، 19ص موالي امحد بن هاشم

        22موالي سليمان احلوات ص  273ص موالي حممد بن الشريف العلوي  

   175موالي الشريف ابا مان ص    22موالي احممد الشريف ص    23، 22موالي علي ص

  28، 27موالي قاسم ص        27، 24موالي أمحد بن موالي عبد الرمحن ص

       26ص موالي بوفارس بن موالي بلغيت       26صموالي بوبكر بن الكامل بن بلغيت 

  28موالي احلسن ص          28موالي ادريس بن أمحد بن سليمان بن ادريس ص

  179موالي عبد الرمحن البوزاين ص    28حممد بن احلاج ص

  242، 239، 222، 177، 174،175،176، 28،76موالي علي الشريف ص

         76موالي الطيب بن موالي عبد الرمحن بن موالي حسان ص

  42، 40، 36موالي أمحد الطاهري اإلدريسي ص    32محن امليموين صحممد الصاحل بن عبد الر 

  260، 221، 172، 74موالي أمحد بن موالي علي بن موالي سليمان بن علي ص

      182موالي علي بن بوبكر ص         219موالي احممد بن موالي احلسان ص

  183موالي عبد القادر اجليالين ص            182موالي حلسن ص

  249ص موالي احممد بن موالي إدريس            240، 225د بن اب املزمري صحمم

  265حممد بن سامل بن الصايف بن عبد الكرمي بن حممد الصاحل بن حممد بن البكري ص
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  حرف النون

  307صسيدي حممد بن املربوك البداوي اجلعفري بنت  نانة عائشة

  حرف الواو

  323وجي ص      30، 28، 26، 19، 18، 16، 14، ص13ص (watin)واتان 

  حرف الياء

 32يعقوب بن منصور الفاسي ص        83، 41، 27حيمد ص

  

  فهرس األماكن والبلدان

  حرف األلف

   237، 201أقبلي ص     70أقدز ص      12ص إفريقيا

 271أوالد يعقوب ص   36، 34، 33، 27، 13ص أمحد أوالد 

، 71 ،43، 42 ،35، 28، 27 ،21 ،20 ،19 ،17 ،16،14، 13، 12أدغاغ ص

74،72 ،75، 76،77 ،82 ،83 ،84، 169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،

175 ،176 ،177 ،187،201 ،202 ،203 ،210، 219 ،220 ،221 ،222 ،

226 ،239 ،241 ،242 ،243 ،246 ،247 ،249 ،251 ،253 ،255 ،256 ،

257 ،259 ،260 ،261 ،262 ،301 ،302 ،303،305، 307،308، 311 ،319 ،

320 ،326 ،327 ،328  

  ، 322، 228، 88 ،33، 32 ،25 ،24 ،20 ،18 ،17 ،15، 13، 12ص أقبور
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     210، 36، 18، 14ص أوالد عروسة 36 ،25 ،16 ،15، 13أوالد بوحفص ص

      324املناصري ص      303،304،187، 180 ،36 ،34 ،25 ،17، 14ص أوالد إبراهيم

  324الشيب ص       301، 59، 36، 15ص  14،324املنصور ص

، 320، 260، 256 ،36 ،29 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17، 15،16، 14ص أوالد عيسى

  326، 323الضفا ص      324، 321،  75،320املستور ص،      327، 322

 ،210، 181 ،173، 172 ،35 ،31 ،25 ،22 ،21 ،19 ،17، 14ص أوالد أوشن

225 ،226 ،227 ،245 ،256 ،260، 270، 302،303 ،307 ،308  

     273، 259، 36،226، 35سبع ص 270أوالد احممد ص 

    322أمقيد     245، 242، 221 ،74 ،35 ،23 ،22 ،21، 14ص أوالد علي

، 247، 246 ،239 ،224 ،202،203، 172 ،35 ،31 ،23 ،20، 14ص أوالد أنقال

  76القصبة القدمية ص       27، 26، 15أوالد حسني ص      255، 248

 ،310، 302، 255، 210، 183، 171، 170، 169 ،84 ،35 ،28 ،14ص أوقدمي

  323اجلديد ص    33، 29، 25، 22، 16ص الساحل      19العراق ص          311

 25، 17،18، 16ص الساقية احلمراء   219 ،74 ،32 ،19 ،18 ،16 ،15ص األزواد

، 19ن صاليم     276،325 ،270، 230، 69، 57 ،39 ،28 ،26 ،17 ،16املغرب ص

  ، 326، 325، 324، 323إيكيس ص     323أوالد احلاج الربجة ص      57

 326، 325 ،323 ،322، 320، 259، 226، 19أوالد عمور ص       18ص آيت عمور

   22أجنتور ص   71، 70، 22السودان ص   26 ،21انقاد ص    

     182،179،  ،25 ،24اهلبلة ص      24الزويرق ص     23آيت علي ص
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  27، 26أمقاد ص     26ص السوس األقصى  237، 178أوقروت ص  178أوالد راشد ص 

  31، 29الغربا ص       27اكسيكسو ص      76 ،27الساورة ص     27أوالد حسن ص

  35ادرار ص        36 ،33املنصورية ص      30الينبوع ص     260، 31 أمدر ص

        309، 58، 69، 57 ،36اجلزائر ص      239، 226 260، 237، 34التكرور ص   

      70األهقار ص    69أروان ص      57أرحيا ص    50املدينة املنورة ص     307أوالد احلاج ص

    173، 80، 75السفالنية صالقصبة    82، 75القصبة القدمية ص    277، 86،أولف ص

   84املقربة التحتانية ص        174 ،83، 76القصبة اجلديدة ص    76الواتة ص

  حرف الباء

 ،224 ،203 ،177، 178، 92، 91، 88، 86 ،71 ،36 ،32، 15، 13ص بين تامرت

  322بن دراعو ص       310، 307، 301، 271، 265، 245

، 260، 242، 172 ،33 ،31 ،29 ،28 ،24 ،22 ،19 ،17، 16، 14ص باعبداهللا

  326، 322باحو ص         326، 324باغيول ص      320 ،264

 324 ،24ص بوعلي     325، 322بوحيي ص      322باحلاج ص      82بن حبو ص  

  311 ،310، 302،255، 210، 170،182 ،35 ،28 ،27 ،14ص بربع

 36، 14بوكان ص      36باموسى ص   43، 25، 24برينكان ص 19بغداد ص 

    303، 184، 179،302 ،36 ،31 ،30، 29 ،14ص بوزان

 229بوفادي ص      259، 226بن طلحة ص ، 35بشار ص  27بربع اجلنانات ص

 326، 323، 322 ،222، 201، 83 ،50 ،42 ،40، 39، 38، 36 ،35، 30بودة ص
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) - 405 -( 

 

  حرف التاء

 ،30، 29 ،27 ،25 ،23،24 ،22 ،21، 20، 18 ،17 ،16، 15، 13، 12تيمي ص

32، 34 ،35، 36،37 ،38 ،39 ،40، 42 ،43، 48،76، 87 ،173، 202 ،205 ،

206 ،208 ،219 ،220 ،222، 223 ،225 ،226 ،227 ،234 ،230 ،245 ،

251 ،260 ،259 ،264 ،270 ، 271، 277، 279 ،285، 300 ،301 ،304، 

307 ،308 ،315 ،320 ،322 ،323 ،326  

، 187، 3181، 36،37 ،28 ،27 ،26، 24 ،23 ،22 ،17 ،13،16، 12صتوات 

1948 ،39 ،40 ،41، 42 ،43،50 ،53 ،54،57 ،58 ،67 ،69، 72،178 ،175، 

180 ،148 ،201،222 ،225 ،226 ،229 ،232 ،237، 244 ،245 ،246 ،

256 ،257 ،270 ،271، 272، 273، 277، 279، 281، 284، 306، 315 ،

316 ،317 ،320 ،321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326  

  326، 324   ،259، 248، 222،  179،226، 175تسابيت ص

  ، 230، 228، 15ص ةايدتاز       323، 322، 27،38، 12تسفاوت ص 

  304، 187 ،36 ،27 ،26 ،25، 14تاريدالت ص

، 226، 225، 224 ،217 ،220، 201 ،42، 35، 34 ،23 ،20 ،14تينيالن ص

  326، 323متاسخت ص       325، 324متالت ص      317، 259، 248

، 69،173 ،43، 42، 41، 39، 36،37، 34، 35 ،24 ،17، 15، 12متنطيط ص

174 ،178،184 ،201 ،223 ،225 ،229 ،230 ،239 ،270، 271، 272، 

  22تاال ص    273تيمادنني ص    326، 325، 323 ،307 ،43 ،281 ،277 ،273

        75 ،69 ،39 ،31 ،19تونس ص    32 ،25 ،18 ،17ص تلمسان
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) - 406 -( 

 

  223، 69،76 ،33، 32 ،31 ،30، 29 ،28 ،27 ،25 ،19تافاللت ص

  248، 32،70متبكتو ص   32تادلست ص 25تينقلني ص     50 ،25 ،24تاوريرت ص

     223، 222، 40،76، 35،36، 30تبلبالة ص    

 ،279، 278 ،273، 239، 237، 201، 184، 71 ،53،  55، 40،38تيديكلت ص

306  

  ، 245 ، 234  ،201، 43، 42، 40تيميمون ص    74، 52، 50، 38توات الوسطى ص

   325، 39،184تينجورارين ص    40تيندوف ص    38تنزروفت ص

  324، 82، 70 ،50توات احلنة ص  

تامثرت     277، 50تيطاف ص 325، 324، 322، 50تامست ص     50تاخفيفت ص

  75ص

  حرف الحاء

  57حلب ص

  حرف الدال

  25دح ص

  حرف الراء

  83، 82رحبة القصبة ص    39ريغ ص      321، 320 ،50 ،38رقان ص

  83رحبة اخلنافسة ص      82رحبة سيدي حويت اخلف ص
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) - 407 -( 

 

  حرف الزاي

  ،281، 231، 228 ،201 ،36 ،34، 13، 12ص زاوية سيد البكري

، 251، 249 ،221، 173، 172، 84،171، 82، 80 ،74، 73 ،27زقاق الشهود ص

260 ،261، 326 ،327 ،328  

  173، 80، 45زقاق الظلمة ص  74زقاق مكناس ص  173، 83، 75، 73زقاق اخلف ص

 324، 201،307زاوية كنتة ص    29زرزان ص      241، 76زقاق بلبالة ص

، 229زاجلو ص    91املرابطني صزقاق        91زقاق ابا أمحد ص      91زقاق املصاري ص

  323زاجلو ص   323زاوية سيدي عبد القادر ص     324 ص الرقاينزاوية     307

  حرف السين

  273، 242سجلماسة     57سوريا ص      324، 25سايل ص      24 ،18سعد اهللا ص

  حرف الشين

  57شبام ص         215، 206، 69شنقيط ص

  حرف الصاد

  57صعدة ص

  ينعحرف ال

     76عرق بلحاج ص      38عرق شاش ص    201 ،40 ،33 ،27عني صاحل ص

  323، 322عزي ص       259، 226عريان الراس ص
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) - 408 -( 

 

  حرف الغين

  ، 270، 259، 226غزوان ص       75، 19غات ص     228 غزي ص

  50غدامس ص      50غرم علي ص     50غرميانو ص    25غرم أقبور ص    19ص غالد

  حرف الفاء

    38، 29فجيج ص       326، 323، 36 ،35 ،28 ،26، 25فنوغيل ص

    57فلسطني ص   317، 270، 248، 226، 32،225، 29فاس ص 

  حرف القاف

  82، 75قصبة احلاج احممد الكبري ص     25قصر اجلري ص      15 ،14ص قصبة ابن ابا

  27املرابطني الكرزازيني صقصبة     27قصبة أوالد الزبري ص     27قصبة موالي أمحد ص

  175قصبة موالي علي الشريف ص    76قصبة دار الشرفاء    76قصبة احلاج عبد الكرمي

      174قصبة القايد ص    306 ،279، 278 ،273، 272، 201، 52، 50، 38قورارة ص 

  حرف الكاف

، 222، 203، 179 ،36 ،32، 31، 30، 29 ،24 ،23 ،22 ،15 ،14ص كوسام

    255، 38كرزاز ص     22كنتور ص       234، 22كايل ص    282، 246، 245

  69كانو ص

  حرف الالم

  69، 57 ،39ليبيا ص      323، 24حلمر ص      17حلدب ص
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) - 409 -( 

 

  حرف الميم

  215موريتانيا ص     277 ، 244 ،231 ،179 ،36 ،34، 14ص مهدية

 ،222، 220، 203، 201 ،183، 76، 71، 36 ،33، 31، 30، 29 ،14ص ملوكة

       241مصر    305، 303 ،284 ،281 ،277 ،264، 245، 223، 237

            50مكيد ص    311، 172، 301، 171، 170، 169 ،36 ،32 ،14ص ميمون 

، 57 ،31مراكش ص     31، 29مقصود اهللا ص     42 ،35، 31، 29 ،18مراقن ص

       83مقربة سيد احلاج حممد ص     84مقربة سيدي بوعاللة ص   273

  241مقربة سيدي عبد اهللا املنويف ص   84مقربة سيدي عبد الرمحن بن حممد ص 

  حرف الهاء

  37هضبة تادمايت ص

  حرف الواو

  21واد سوف ص     25 ،21وهران ص     303، 181 ،36، 30 ،25 ،24، 14ص واينة

  38واد جري ص    38قاريت صواد      38واد امقيدن ص         37واد مسعود ص

      53 ،39، 38ورقلة ص     ،279، 230، 38واد الساورة ص    38واد زوسفانة ص

  248وجالن ص            53واحات سوف ص       53واد ريغ ص 

  حرف الياء

  30يثرب ص
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  حتوياتفهرس الم

  ...................................................................................اإلهداء

  ..............................................................................شكر وتقدير

  01 ص.............................................................................مقدمة

  التسمية، الموقع، القصور: تيمي: الفصل األول

  12ص ............................................................التسمية: المبحث األول

  34ص  ............................................ةوالدراسة الطبيعياملوقع : الثانيالمبحث  

  34ص  ...................................................................املوقع: أوال

  34ص  ........................................................ الدراسة الطبيعية: ثانيا

  40ص  ....................................... حملة تارخيية عن قصور تيمي:  المبحث الثالث

  41ص  .....................................................................خاتمة الفصل

  نظام السكن: الفصل الثاني

  45ص  .....................................اهلندسة املعمارية للقصر والقصبة :المبحث األول

  45ص  ..........................................التواتية والقصبات عمران القصور: أوال

 54ص  .....................................................طبيعة العمارة التواتية: ثانيا

 60ص ...................................النمط العمراين للقصر وللمدينة اإلسالمية: ثالثا

 67ص  ................................نماذج لعمران قصور وقصبات تيمي: المبحث الثاني

  68ص  .............................................................قصر أدغاغ: أوال

  82ص  ............................................................قصبة ملوكة: ثانيا 

  85ص  ...........................................................قصر بين تامر: ثالثا

  91ص  .......................................................................خامتة الفصل
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  الحياة األسرية ومكانة المرأة: الفصل الثالث

  95ص  ......................................................احلياة األسرية :األولالمبحث 

  95ص  ..............................................................بناء األسرة: أوال

  112ص  ...................................................عادات تنشئة األبناء: ثانيا

  121ص............................................املعتدة من وفاةطقوس اجلنازة و : ثالثا

  123ص ..............................................التيماوية املرأة يوميات :المبحث الثاني

   125ص................... .......................................سويةاحلرف الن: أوال

   131ص..................................................نسيج القماش واألفرشة: ثانيا

   132ص....... ......................................نسوجة حمليا أنواع األفرشة امل: ثالثا

  134ص ......................................................................خامتة الفصل

  العادات والتقاليد: الفصل الرابع

  137ص .....................................................القوت والزي :المبحث األول

  137ص.................................................................القوت: أوال

  153ص...................................................................الزي: ثانيا

  165ص........................................االحتفاء باملناسبات واألعياد :المبحث الثاني

  165ص.......................................................االحتفاء بالزيارات :أوال

  180ص..................................... .االحتفاالت اخلاصة باألعياد الدينية :ثانيا

  184ص............................... ..يف اتمع السلبيةاملظاهر اإلجيابية و  :المبحث الثالث

  184ص.........................................................املظاهر اإلجيابية: أوال

  190ص..........................................................السلبية املظاهر: ثانيا

  195ص.............................................................. ........خامتة الفصل

  في قصور تيمي العلمية حياةال: الفصل الخامس

  198ص............................................. ..املؤسسات التعليمية :المبحث األول

  199ص................................................................املدارس: أوال

  201ص ........................................................... .الكتاتيب: ثانيا

  212ص. .............................................................. .الزوايا: ثالثا
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  219ص ..............................................................املساجد: رابعا

  230ص..............................................األسر العلمية التيماوية: المبحث الثاني

  231ص...........................................................األسرة البكرية: أوال

   234ص.........................................................األسرة التينيالنية: ثانيا

  240ص....................................................... .ةاألسرة املهداوي: ثالثا

  240ص..........................................................األسرة البلبالية: رابعا

  243ص.....................................................العلماء الونقاليون: خامسا

  245ص.........................................األدغاغيون والوشانيونالعلماء : ساداس

  255ص........................................خزائن املخطوطات التيماوية: المبحث الثالث

  256ص.................................خزانة موالي سليمان بن علي بقصر أدغاغ: أوال

  260ص.....................................خزانة القاضي سيد احلاج بقصر ملوكة: ثانيا

  261ص...................................خزانة سيدي بوعالم البلبايل بقصر ملوكة: ثالثا

  261ص.................................نة سيدي عبد اهللا البلبايل بقصر كوسامخزا: رابعا

  261ص..............................خزانة بن وليد عبد القادر بقصر باعبد اهللا: خامسا

  262ص..................................خزانة الشيخ سيدي عبد الكرمي البلبايل: سادسا

  262ص..........................................................البكريةاخلزانة : سابعا

  264ص.......................................................................خامتة الفصل

  الحياة القضائية: الفصل السادس

  267ص........................................... تواتمنطقة القضاء في : المبحث األول

  267ص ..........................................تعيني علماء وافدين على املنطقة :أوال

  268ص.....................................................تعيني مشايخ تواتيني: ثانيا

  276ص................................سيطرة االستعمار الفرنسي على منطقة توات:ثالثا

  278ص..............................ومهامهمفي توات معايير تعيين القضاة :المبحث الثاني

  279ص..............................................شروط تويل منصب القضاء : أوال

  280ص...........................................................مهام القاضي: ثانيا

  282ص...........................................قضاة تيمي وأشهر نوازهلا :حث الثالثالمب
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  282ص.............................................................قضاة تيمي: أوال

 285ص.......................................................أشهر نوازل تيمي: ثانيا

  293ص .....................................................................خامتة الفصل

  التراث الشعبي: الفصل السابع

  297ص.......................................في قصور تيمي التراث الفني: المبحث األول

  297ص.............................................اإليقاعات والرقصات الشعبية: أوال

  309ص.........................................................األلعاب الشعبية: ثانيا

  312ص.....................................................التراث األدبي: المبحث الثاني

  312ص........................................................ةاملؤلفات التيماوي :أوال

  317ص.........................................قراءة يف خمطوط من خزانة تيماوية: ثانيا

  323ص.......................................................شعراء قصور تيمي: ثالثا

  328ص.......................................................................خامتة الفصل

  329ص...........................................................................الخاتمة

  337ص.........................................................................المالحق

  373ص...............................................................المصادر والمراجع

  388ص....................................................................البحث فهرس

  389ص........................................................األعالمالقبائل و فهرس 

  402ص.......................................................والبلدان فهرس األماكن

  410ص.................................................................فهرس المحتويات

 415ص ....................................................................... الملخص
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الحياة االجتماعية والثقافية لقصور تيمي من خالل المصادر 

)م19/هـ13(المحلية  

توات، تيمي، القصور، احلياة الثقافية، احلياة : الكلمات المفتاحية
  .، ملوكة، أدغاغ، تنيالنم19االجتماعية، املخطوطات، القرن 

إىل عني صاحل  تقع تيمي يف وسط منطقة توات املمتدة من تبلكوزة مشاال
أدغاغ، ملوكة، : من أشهر قصورها، يف اجلنوب الغريب للجزائر جنوبا

كوا بعرفت هذه القصور وغريها،  ...كوسام، تينيالن، أوالد وشن،  
 ،ملختلف السلع والقوافلوسوقا رائجة  ،حمطّة رئيسة ِلركب احلجيج

عام يل حوابعد انتقال الزعامة من متنطيط إىل تيمي  مكانتهاوازدادت 
ميالدي  19/ه 13خالل القرن  املنطقة شهدت ،م1605/ه 1014

 جتلت يف املدارس والزوايا وخزائن املخطوطاتضة ثقافية وفكرية 
سيدي  مثل القاضي  والقضاةبرز ا الكثري من العلماء واملؤلفات، و 

كما اشتهرت بعاداا وتقاليدها ومبوروثها الفين ،  حممد بن عبد الرمحن
االجتماعية سلطت الضوء على احلياة اليت وهو ما تتناوله هذه الدراسة 

 .قصور تيمي من خالل املصادر احملليةلوالثقافية 

  

 



(- 417 -) 

 

The Social and Cultural life of the Ksour of 

Timmi through the Local Sources (13th C. AH- 

19th C. AD) 

Keywords: Tuat, Timmi, Ksour1, Cultural life, Social life, 

Manuscripts, 19th C.AD, Mlouka, Adghagh, Tinilan 

Abstract: 

Timmi is located in the southwest of Algeria, in the centre of 

Tuat, which extends from Tabelkuza in the North to In Salah in the 

South. Amongst its famous ksourare :Adghagh, Mlouka, UladUshen, 

Kusam, Tinilan, etc. These ksour were known as important centres 

for the Hajj caravans and as thriving trade centres. The importance of 

Timmi increased after the decline of Tamentit around 1014 HA / 

1605 AD. The region witnessed  a cultural progress  during the 13th 

C. HA / 19th C. AD reflected in the number of zawaya and Khizanat 
of manuscripts (traditional libraries). It also knew the emergence of 

religious scholars, jurisprudents such as Cadi Sidi Muhamad ben 

Abdulrahmane. The region was also famous for its traditions and 

customs  and artistic heritage which will be the subject of the study 

which attempts to shed light on the social and cultural life of the ksour 

of Timmi through the local sources. 

 

                                                           
1
Ksour is the plural form of kasr, which means in the local dialect a village. 
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La vie sociale et culturelle des palais de Timi à 

travers des sources locales (13 AH / 19 CE) 

 Mots clés: Tuat, Timi, palais, vie culturelle, vie sociale, 

manuscrits, 19e siècle après J.-C., Mlukah, Adghagh, Tinilan. 

 Sommaire Timi est situé au milieu de la région de Touat, qui 

s'étend de Tilboukouza au nord à Ain Saleh au sud au sud-ouest de 

l'Algérie, parmi ses palais les plus célèbres: Adghagh, Mlouka, Awlad 

Wushen, Koussam, Tinilan, ... etc.ses ksor sont caractérisés par des 

marchandises et caravanes, et sa position a augmenté après le transfert 

du leadership de Tamantit à Timi, vers l'an 1014 AH / 1605 AD, au 

cours du 13e siècle AH / 19AD CE, la région a connu une renaissance 

culturelle et intellectuelle qui s'est manifestée dans les écoles, les coins, 

les manuscrits et les manuscrits et des oeuvres , et de nombreux pensés 

et juges tels qu'Al Qadi Sidi Mohamed ont émergé. Bin Abdul 

Rahman, également connu pour ses coutumes, traditions et et son 

patrimoine artistique qui est traitée dans cette étude, qui a mis en 

évidence la vie sociale et culturelle des palais Timi à travers des sources 

locales. 


