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 إهداء
 أوال لك الحمد ربً على كثٌر فضلك وجمٌل عطاءك وجودك..

 إلى درعً الذي به أحتمً وركٌزتً فً الحٌاة وأحن أب " عبد القادر "

 إلى التً سهرت على راحتً بدون مقابل، منبع الحنان " أمً الحبٌبة "

خواتً " محمد، أٌوب،         إلى من شاركت معهم رحم األمومة ورفقاء بٌتً، إخوانً وأ
عبد الكرٌم،  فاطمة، كرٌمة، حفصة، وهٌبة"                       

 إلى من ساندتنً وخطت معً خطواتً فً الصعاب، أختً قبل صدٌقتً " ع. فاطمة"

إلى من ٌذكرهم القلب قبل أن، ٌكتبهم القلم، وأحسن من عرفنً بهم مشواري الدراسً 
 صدٌقاتً وأحبابً...

فً  ى كل من ساهم فً تلقٌنً ولو بحرف فً هذا العمل وإلى كل من لم ٌّدخر جهداإل
 مساعدتً من قرٌب أو بعٌد..

إلى كل هؤالء أهدٌهم هذا العمل المتواضع، راجٌة من هللا العلً القدٌر أن ٌنفعنا به وٌمدنا 
 بتوفٌقه..

 

 كلثوم

 
 

    



 

 
 

 

 

 

 إهداء
 إلى من سهرت على تربٌتً

اتها سندا لً فً حٌاتًإلى من كانت كلم  

 إلى من الجنة تحت أقدامها

ى مقامها الكرٌمإلوأوصلها  إلى أمً الحبٌبة والغالٌة على قلبً بارك هللا فً عمرها  

عٌش حالل ري، وجف عرق جبٌنه لٌجلب لً لقمةإلى من احنى ظهره لٌستقٌم ظه  

 إلى أبً الحبٌب والغالً على قلبً أطال هللا  فً عمره

وجل أن ٌوفقنً فً مساري العملً وحٌاتً االجتماعٌة وأن ٌرزقنً  هذا امنة من هللا عز أهدٌكم عملً
 الخٌر حٌثما كان

 أهدي هذا العمل إلى كل من ٌعرفنً من قرٌب او بعٌد

 

 
  لطيفة



 

 
 

 

 

 

 

 

12( لقمان:قال اهلل عز وجل في محكم تنزيلو ) ومن شكر فإنما يشكر لنفسو  

من لم يشكر الناس، لم يشكر اهلل(يو وسلم: )ولو الكريم صلى اهلل علوقال رس  

                      نحمد اهلل عز وجل على حمدا طيبا مباركا فيو ملئ السموات واألرض على
إلتمام ىذه الدراسة التي نرجو أن تنال اعجابكم ما اكرمنا بو   

ر عبو على كل ما الدكتور واستاذنا الفاضل الطاى ثم أتوجو بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى
.قدمو لنا من نصائح وإرشادات مهمة   

                 جميع أساتذتنا األفاضل الذين نكن لهم كل االحترام والتقدير، بفضلهم فتحوا 
لنا باب المعرفة   

 كما نخص بالذكر األستاذ عبد الرحمان الجوزي،  األستاذ الفاطمي محمد

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

مقدمة البحث 

 وخطته
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رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فياؽبا من مفخرة  العلماء ىم كرثة االنبياء ككرثة خَت خلق ا      
بات اعبهل اذل العلم كاؼبعرفة .ابفضلهم تبٌت االمم كتزدىر كزبرج من غيعظيمة،   

بط بُت فإقليم قورارة ىو من أىم األقاليم الصحراكية اليت كاف ؽبا دكر بارزا ُب التواصل العلمي كالر 
الثقافات كاؼبعارؼ بُت اغبواضر اإلسالمية، لذلك أخذ مكانة كأنبية ذبارية باعتباره نقطة عبور كفبر 

لدخوؿ إلفريقيا، كفبر كبو رئيسي ألىم القوافل التجارية القادمة من الشماؿ إذل اعبنوب، دبعٌت بوابة ا
كرجاؿ الدين أصبحت ملجأ  فحاضرة قورارة حظيت باالىتماـ كابة من قبل العلماء الشماؿ،

 العلماء كملتقى الزىاد كاؼبرشدين، كبذلك أصبح إلقليم قورارة كزف كمكانة مرموقة ُب مشاؿ إفريقيا،  

بفضل العلماء كالفقهاء الذين فل التجارية حركة ثقافية كعلمية، كبطبيعة اغباؿ صاحب ىذه القوا
فيها فمن بُت  استقراف اجملاكرة (، كمنهم من توافدكا إليها ) كتلمساف، كالسوداف كغَتىا من البلد

العلماء الذين كفدكا ؽبذه اؼبنطقة كأسسوا هبا أسرة علمية ثقافية توارث فيها االبناء ما كجدكه  عن 
األجداد زبصصت ُب شىت العلـو كالقضاء، الفقو، الفتول، التفسَت، قبد "أسرة اؿ اعبوزم "اليت 

كإذل يومنا ىذا. ُب موضوعنا ىذا سنتطرؽ إذل التعريف هبا كإبراز اشتهرت ؿبليا بلقب أكالد القاضي  
ـ، إشكالية البحث سبثلت ُب التعريف   19اسهاماهتا العلمية ُب حاضرة قورارة  خاصة ُب القرف 

؟ 19بعائلة اعبوزم ؟ من أىم أعالمها ؟كفيما سبثلت اسهاماهتا العلمية ُب اقليم قورارة اباف القرف   

وع كاف نابع عن رغبة شخصية  مدعومة بأسباب منها ماىو ذاٌب كمنها ماىو اختيارنا للموض
 موضوعي. 

 أسباب ذاتية:

 *  حب االستطالع لدينا عن تاريخ منطقتنا  كالتعريف بو ُب الرسائل اعبامعية.

* حبكم انتمائي للمنطقة حاكلت نفض الغبار عن تارىبنا العريق كجعل منو كسيلة تسهل على 
ضطالع عليو.الباحثُت اال  

 أسباب موضوعية 
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* اما بالنسبة ألسباب اؼبوضوعية  تكمن ُب اف جل الدراسات التارىبية دل تتعرض لتاريخ ىذا اؼبنطقة 
عادا بعض البحوث اؽبامشية اليت ال تغٍت  كال تفي بالغرض لذلك عملنا على تقدمي حوصلة خفيفة  

  .عن  ىذا اؼبوضوع  كحىت ال يطول ُب سجل النسياف

من اجل العمل على  اإلؼباـ بتاريخ اؼبنطقة بشكل مدركس معتمدين عن الوثائق كالدارسات   *
 السابقة 

 * تدعيم ابناء منطقة قورارة حبقائق عن بلدىم تنفعهم فاؼبستقبل 

 * ـبافة اندثار اإلرث التارىبي.

 األسئلة الفرعية

ارة ؟* كيف سانبت عائلة اعبوزم ُب اغبركة العلمية  ُب حاضرة قور   

 * ماىو دكر علمائها ُب بلورة الفكر  اغبضارم؟

 * ماىي مظاىر اغبركة العلمية ُب منطقة قورارة؟ 

 * فيما سبثل دكر العلماء كالفقهاء الذين قدموا إذل قورارة ُب اثراء الرصيد العلمي كاؼبعرُب؟

كإرساؿ اغبركات   * تكمن أنبية الدراسة  ُب توضيح بأف عائلة اعبوزم كانت السباقة لنشر العلم
 العلمية  ُب خارج االقليم.

*ابراز الدكر الفعاؿ الذم قاـ بو علماء اكالد القاضي  ُب نشر اصوؿ الفقو كالقضاء كالفتول.    

إلف منطقة قورارة شهدت قفزة نوعية  ـ19ا اؼبوضوع خصصناه خالؿ القرف إطار الدراسة ؽبذ
افة اذل توافد لببة من العلماء.كسَتكرة ُب نشاط اغبركة العلمية كعلم كفَت اض  

سلكنا اؼبنهج التارىبي الذم يتصف بالسرد كالتدقيق كاؼبوضوعية ،إضافة إذل اؼبنهج ربليلي  ؼبعرفة  
 عوامل تطور اؼبنطقة ُب اعبانب العلمي، مستدلُت دبخطوطات ؿبلية كمراجع عدة أنبها :

ورارة كعلماء تيميموف إقليم توات كالية ادرار، قورارة كأكلياؤىا الصاغبوف، الفتح اؼبيموف ُب تاريخ ج -
توات.   مقاالت كأحباث حوؿ تاريخ كتراث منطقة  
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 خطة البحث:

فقد قسمنا حبثنا إذل مقدمة كفصوؿ تناكلنا ُب الفصل األكؿ "ة تارىبية عن منطقة قورارة خالؿ     
للمنطقة كأصل التسمية إضافة  ـ" فتطرقنا ُب اؼببحث األكؿ إذل: اؼبظاىر اعبغرافية19ـ ك15القرف 

 إذل اؼبظاىر االقتصادية ُب اؼبنطقة.

أما اؼببحث الثاين: "جوانب من اغبياة ُب منطقة أكالد سعيد"، بداية باؼبوقع مع ذكر أصل التسمية    
 ككذلك الزعامات الركحية ُب أكالد سعيد.

طاء ة عن العائلة، ربدثنا فيو عن كبالنسبة للفصل الثاين فكاف بعنواف أسرة آؿ اعبوزم، فقمنا بإع  
 نسب كألقاب عائلة اعبوزم، كبعض أعالمها اؼبشهورين.

كخصصنا اؼببحث الثاين " لإلسهامات العلمية اليت قامت هبا العائلة ُب ؾباؿ : التعليم كالتدريس،   
 القضاء، الفتول، كالتوثيق كالكتابة العمومية".

عض النماذج من الشخصيات البارزة ُب اؼبنطقة.أما الفصل الثالث عاعبنا فيو ب       

 اؼببحث األكؿ بعنواف "ترصبة للقاضي ؿبمد ابن عبد ا بن اعبوزم".

كاؼببحث الثاين "ترصبة للقاضي افوظ بن الطيب ابن القاضي أضبد يوسف بن القاضي عبد الكرمي 
ـ".18/86ق/1304ـ بن القاضي التالكم أؿبمد عبد الرضباف بن ؿبمد اعبوزم اؼبتوُب عا  

أما فيما ىبص اؼببحث الثالث جاء عن "القاضي الشهيد ؿبمد بن عبد ا اعبوزم بن أؿبمد عبد 
ـ".1910ق/1328الرضباف بن اعبوزم اؼبتوُب عاـ   

ككل مبحث من ىذه اؼبباحث خصصناه لدراسة ىذه الشخصيات بداية من "اؼبولد كالنشأة، اغبياة    
علمية كالبعض من آثارىم الفكرية، إضافة اذل عالقة ىؤالء القضاة بعلماء توات االجتماعية كاؼبكانة ال

 الوسطى كبعض مشايخ اؼبقاكمات الشعبية، كأخَتا الوفاة". 

كمن صبلة الصعوبات اليت كاجهتنا ُب موضوعنا ىذا ىي قلة اؼبصادر كاؼبراجع اؼبتطرقة للموضوع.      

زانة العائلة .بعد اؼبسافة عن منطقة اكالد سعيد مقر خ  

 صعوبة الدخوؿ إذل اؼبكتبات الية ُب اؼبنطقة، كشحاحة ُب اإلفادة باؼبعلومات.
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عدـ اىتماـ معظم الكتاب كاؼبؤرخوف كاؼبهتموف بتاريخ اؼبنطقة بدراسة اغبركة العلمية لإلقليم فبا 
 صعب علينا اإلؼباـ جبوانب اؼبوضوع.

لبالد.إضافة إذل ضيق الوقت بسبب الوضع اغبارل ل  

كُب األخَت نرجوا من ا اف نكونو كفقنا إذل حد ما كلو بالقليل من اؼبعلومات خبصوص ىذا 
اؼبوضوع، كمن ا التوفيق.
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 مقدمة الفصل

 المبحث األول: المظاىر الجغرافية للمنطقة

 المبحث الثاني: جوانب من الحياة في أوالد سعيد

 خالصة
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اىر الجغرافية في منطقة قورارةالمبحث األول: المظ  

 تمهيد:

ميالدم  15نقـو ُب ىذا الفصل بدراسة اغبياة االجتماعية كاالقتصادية ُب قورارة أكاخر القرف        
ميالدم، كىذا ما سنتطرؽ إليو من خالؿ التعريف دبوقع كاسم اؼبنطقة ككذلك ة  19كبداية القرف 

  تطور اغبياة فيها.تارىبية عن أىم اؼبناطق اليت ساعدت ُب

 أوال: اإلطار الجغرافي 

كلم من عاصمة اعبزائر، يفصلها عن   1300تقع حاضرة قورارة ُب اعبنوب الغريب اعبزائرم على بعد 
مشاال كخط طوؿ  25سلسلة األطلس الصحراكم العرؽ الغريب اعبنويب الكبَت تقع بُت خط عرض 

كاد صغَت ينتشر كادم غريب ككاد صغَت تنتشر كتارل:  شرقا، ذبتاح ىذه اؼبنطقة ثالثة أكدية كىي: 15
كاد الناموس ينتشر ُب اؼبنطقة الشمالية أك بالتحديد ُب منطقة مقيدف بينما  ُب الشماؿ الشرقي،

 ينتشر كاد غريب ُب مشاؿ غريب منطقة قورارة.

مسارات أكدية من الشماؿ الشرقي وبدىا ىضبة )اؼبقيدف( كاليت تعترب مساحة ارضية كاسعة زبًتقها 
قديبة من اعبهة الشرقية وبدىا ىضبة تدمايت كاليت سبتد مشاال إذل غاية منطقة تيديكلت، تنتشر على 

شكل مساحة قاحلة تكسوىا طبقة من اغبصى الكبَتة كتشكل ىذه اؽبضبة عازال طبيعيا ؼبنطقة 
  1ة الكبَتة.ساكر ال كادمتيميموف من اعبنوب وبدىا منطقة توات من اعبهة الغربية وبدىا 

أما بالنسبة لسكاف القصر، يبتد حيز تيميموف من ماسُت، ُب الشماؿ حىت نواحي زاكية سيدم  
اغباج بلقاسم. كمن العناصر الطبيعية اليت تشكل ىذا اغبيز ىي من الشرؽ إذل الغرب: اؼبرتفع 

الذم بٍت عليو  اغبجرم اؼبسطح )الرؽ(؛ اعبرؼ اؼبستوم الذم ينتهي بو اؼبرتفع اؼبسطح؛ اؼبنحدر

                                                           
1
ـ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 19ق/13عفيفة حوتية، حاضرة تينجورارين دراسة تارىبية من خالؿ الوثائق الية خالؿ القرف   
اجستَت زبصص تاريخ االجتماعي كالثقاُب اؼبغاريب عرب العصور، اشراؼ: عبد الكرمي بو الصفصاؼ قسم العلـو االنسانية، كلية اؼب

 . 2، ص2014/2015العلـو االنسانية كاالجتماعية كالعلـو االسالمية جامعة ادرار، 
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القصر؛ البساتُت اليت تنزؿ كتشكل غابة النخيل اؼبمتدة من الشماؿ اذل اعبنوب؛ كأخَتا السبخة اليت 
1ف العرؽ الغريب حاشيتها الغربية.غزت كثبا  

 ثانيا: أصل التسمية

  تعٍتجاءت تسمية  قورارة نتيجة تعريب الكلمة الرببرية: تيقورارين، كىي صيغة اعبمع تاقرارت اليت   
"التخييم" كما كتب القس بارجيس بأف ىذه اللفظة )تعٍت ـبيم ُب اللغة الزناتية(.كما يذكر ـ. يلس 

شاكش، ُب دراستو عن  تلمساف بأنو بعد هتدمي اغبي القدمي ألغادير من قبل اؼبوحدين أقاـ اغباكم 
ي.. ىكذا تأسست الذم يبثل اغبكم اعبديد ُب اؼبوقع الذم كانت توجد فيو عند حصار خياـ اعب

تاقرارات. لنالحظ أنو أثناء التعريب اغبارل لالظباء الرببرية ال يًتدد البعض ُب مقاربة قوراراة باللفظ 
2"قور"، مفردىا "قارة" اليت تعٍت "ىضبة صغَتة ".  

كلقد كرد مصطلح تيقوراين أك تيكورارين عند ابن خلدكف فهي بربرية مفردىا تاقورارت كتعٍت   
وراءه من جهة الجنوب ت أك التجمعات السكنية، حيث أشار إليها ُب كتابو فقاؿ: "اجملتمعا

وبعض بالد الجزيرة ذات نخيل وإنها معدودة في جملة بالد المغرب، مثل بالد بودة، تمنطيط 
3قبلة المغرب األوسط". غرب األقصى وتسابيت وتيكواراين في قبلة الم  

لك بلفظة تيكوارين  ُب كتاب كصف إفريقيا كصفها إليها كذ حسن الوزاف الذم تطرؽ إضافة إذل    
تيكورارين منطقة مأىولة  في صحراء نوميديا بعيدة بنحو مائة وعشرون ميال شرق قائال: " 

تسابيت حيث يوجد ما يقارب من خمسين قصرا أو أكثر مائة قرية من حدائق النخيل...، كان 
تدخل احد فقهاء تلمسان فأدى ذلك إلى نهب  بعض اليهود األغنياء يقيمون بتيكورارين ثم

  4أموالهم وتقتيل معظمهم من طرف السكان".

                                                           
، 3ناقب كاألخبار الية، ترصبة عبد اغبميد بورايو، عددرشيد بليل، قصور قورارا كأكلياؤىا الصاغبوف ُب اؼبأثور الشفاىي كاؼب1

 .277، ص2008مذكرات اؼبركز الوطٍت للبحوث ُب عصور ماقبل التاريخ كعلم اإلنساف كالتاريخ، اعبزائر، 

.37اؼبصدر نفسو، ص  2
 

3
رببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف عبد الرضباف بن خلدكف، تاريخ ابن خلدكف )اؼبسمى ديواف اؼببتدأ كاػبرب ُب تاريخ العرب كال 

 .131ـ، ص2000 -ق1431، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت لبناف، 6األكرب(، ج
 

4
، ص ص، 1983، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 2، ج2حسن الوزاف، كصف إفريقيا، تر: ؿبمد حجي كؿبمد األخضر، ط 

133- 134 . 
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كقبد ُب الوقت الراىن اسم تيميموف بدؿ قورارة، كأصل ىذه التسمية يرجع إذل أخوين كانا ُب    
با غبمر نواحي بشار عبأ إذل نواحي قورارة، ككاف أحدنبا يدعى اؼبيموف، كحط الرحاؿ دبكاف يدعى قو 
فأقاـ لو أىل قورارة أىليل، ككما تشَت الركايات التارىبية أف الشيخ موسى كاؼبسعود عندما قدـ إذل 
قورارة كجدىا قبائل موزعة كأمر تلك القبائل بالتجمع ُب مكاف كاحد كتكوين حصن منيع ُب كجو 

دم موسى بن اؼبسعود الغزاة فتجمعت قبيلة كالد داككد، كأكالد ضبو الزين، كأكالد الذىيب، فالتقى سي
مع سيد ميموف ككعده بأف ىذه اؼبدينة سوؼ ربمل اظبو، فأقيمت هبا سوؽ عامرة موازية لسوؽ 

1اليهود.  

نذكر منها :  كتتشكل منطقة قورارة من ؾبموعة من القصور   

يوجد موقع أغالد بُت قصرين لعبا دكرا مهما ُب ىذا اعبزء من قوراراة، تينزيرم قصر آغالد: *     
كآت سعيد الذم عرؼ مبوا مستمرا طيلة تارىبو فإف آغالد كتينزيرم أصبحا منذ قركف موقعُت أثريُت 

حبيث تينزيرم أنبل سباما كما تعرض لو كاف نتيجة هتدمي يعود إذل كجود الطائفة  اليهودية بشكل كبَت 
2ُب ىذا القصر  كمنو خرج السكاف ُب فًتات زمنية كأسسوا قصورا أخرل.  

تقع ُب مشاؿ الشرقي لقورارة جنوب العرؽ الغريب حيث الرماؿ رباصر قسما كبَتا تنركوك: قصر *  
  30منها كتتكوف من طبسة عشرا قصرا كتنقسم إذل ؾبموعتُت تبتعداف عن بعضهما البعض حبوارل 

 كلم.

كىي ؾبموعة قصور تضم أربعة عشر قصرا، تقع ُب منخفض كادم أمقيدف   قصور أوقروت:*   
كاحد مشًتؾ بينهم، يبتد من الشماؿ إذل اعبنوب كمن قصورىا نذكر:على خط   

 قصر أكالد ضبو، قصر كابرتن، أكالد علي، أقبور، أكالد راشد.

كىي ؾبموعة قصور تقع على طريق اعبزائر ككىراف، فالقصور الشرقية القصور الشرقية والغربية: *    
لقصور الغربية فهي تشمل طبسة قصور منها منها تتألف من عشرة قصور أنبها قصر تبلكوزة أما ا

 قصر سيدم منصور.
                                                           

، مديرية الثقافة لوالية 1ـ، ط20ـ إذل 17ق / 14ق إذل القرف 11إلقليم توات من القرف  حاج اضبد الصديق، التاريخ الثقاُب 1
  .60-59، ص ص، 2003أدرار، أدرار، 

 .229اؼبصدر نفسو، ص 2
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تقع ُب الضفة الشرقية لسبخة قورارة، كتضم طبسة عشرة قصرا متقاربة  قصور أجريفت:*   
1.كأىم قصورىا اغباج قلمافاؼبسافات فيما بينها،   

جنوب شرؽ  كىي تتشكل من سبعة كعشرين قصرا متقاربة فيما بينها كتقع ُب قصور تيميمون:*    
سبخة قورارة، كىي أىم قصور قوراراة ، تعترب منطلق العديد من اؼبسالك ؼبناطق ـبتلفة كاؼبنيعة 

ت اغبنة كتساببت.اكتبلكوزة كأكالد سعيد كتيدكلت، كتو   

تظهر ُب الضفة الشمالية لسبخة الكبَتة  تشمل ثالث قصور، أنبها قصور أوالد سعيد: *     
حوارل عشرة كيلومًتات عن قصر اغباج قلماف، كؽبذه القصور أنبية  القصر الكبَت الذم يبتعد

 اقتصادية تتكامل مع قصور تيميموف.

   تقع ُب اعبهة الشمالية لسبخة قورارة كتضم سبعة قصور أنبها: قصر طلمُت. قصور تقانت: *  

اغبيحة  الغربية لسبخة اإلقليم كتضم طبسة قصور أنبها  قصر تقع على الصفة قصور حيحة:*   
.الذم يقع كسط الكثباف الرملية  

تضم سبعة قصور متقاربة، تقع ُب اعبنوب الشرقي لإلقليم أم جنوب قصور  قصور الزوى:*   
 شركين كتيميموف، أىم قصورىا قصر دلدكؿ اؼبتميز بكثرة النخيل.

إقليم قورارة من اليت توافدت على  ،ختلفةاؼبفئات الاألعراؽ ك  ؾبموعة من من يتكوف اجملتمع القورارم
ظلت باقية إذل يومنا ىذا قبد على سبيل اؼبثاؿ : ك  ـبتلف اعبهات )تلمساف، توات، إفريقيا(،  

 كىم السكاف األصليوف ؼبنطقة اؼبغرب العريب، كانوا أكؿ من اختط حاضرة تينجورارين قبائل الزناتة:
ىذا الشأف "... اليت اختطها كىذا بناء على ما جاء ُب كثَت من اؼبصادر، إذ يقوؿ ابن خلدكف ُب 

ٍب اكركالف ٍب تسابيت ٍب  با، ٍب توات ٍب جودة، ٍب سبنطيط،الزناتة بالقفار سبثل قصور السوس غر 
تيقورارين شرقا، ككل كاحد من ىذه كطن منفرد يشمل على قصور ذات لبيل كأهنار كأكثر سكاهنا 

                                                           
ؿبمد الصاحل حوتية، توات كاألزكاد )خالؿ القرنُت الثاين عشر كالثالث عشر للهجرة، الثامن عشر كالتاسع عشر ميالدم(،  1

 . 29، ص2007، دار الكتاب العريب للطباعة، النشر، التوزيع كالًتصبة، اعبزائر، 1ىبية من خالؿ الوثائق الية، جدراسة تار 
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ألصليوف كأكؿ من ترعرع كأختط قصور فيتضح من ىذا كمن اؼبتداكؿ أف السكاف ا 1من الزناتة... "
  تيقورارين ىم  قبائل الزناتة.    

ق، بقيادة  21كىم ؾبموع القبائل الوافدة مع الفتح االسالمي لبالد اؼبغرب االسالمي سنة  العرب:
عقبة بن نافع الفهرم رضي ا عنو، فنجد توافد العنصر العريب غباضرة قورارة بأعداد كبَتة كُب ازمنة 

اقبة نذكر مثال: أكالد ؿبمود، اارزة، اػبنافسة.متع  

كىم ينحدركف من الرقيق الذين جلبوا من جنوب الصحراء )السوداف الموالي )العنصر السوداني(: 
الغريب( للعمل بالزارعة كلكن سرعاف ما أصبح منهم مدرسوف للقرآف الكرمي كاللغة العربية، فبا تقدـ 

يبة االجتماعية غباضرة قورارة نتج عنها اربعة طبقات قبملها كالتارل:عرضو من الفئات اؼبكونة للًتك  

ربتل ىذه الطبقة اؼبكانة األكذل ُب ؾبتمع قورارة، فهم ينحدركف من آؿ البيت، من  طبقة االشراف:
نسل سيدنا اغبسن كاغبسُت ابناء سيدنا علي كـر ا كجهو كالسيدة فاطمة الزىراء بنت الرسوؿ   

كىم وبملوف لقب الشريف أك موالم بالنسبة للرجاؿ أما اللة للنساء ككاف  –يو كسلم صلى ا عل
 أغلبيتو

يبتلكوف البساتُت كاغبدائق، كما ؽبم نفوذ كسلطة قوية، بصفتهم ضباة الدين، كلذلك حرص بقية  
2السكاف على اكتساب رضاىم.  

كانوا أمازيغا أك عربا فهم يبثلوف   أفرادىا منحدركف من آباء كأمهات أحرار، سواء طبقة األحرار:  
غالبية السكاف كالطبقة الوسطى ُب اجملتمع كيشتغلوف بالتجارة الداخلية كاػبارجية  كيبتلكوف البساتُت 

كالعبيد، كؼبا زادت أعداد الوافدين من البالد اجملاكرة اختلطت األجناس يبعضها البعض انبثقت فئة 
3اجتماعية ثالثة ظبيت باغبراثُت.  

 

 
                                                           

 .19، ص2010عبد اغبميد بكرم، النبذة ُب تاريخ توات كأعالمها، الطباعة العصرية، اعبزئر،   1
 .35-34عفيفة حوتية، نفس اؼبرجع السابق، ص 2
ـ، نفس اؼبرجع السابق، 19ق/13تينجورارين دراسة تارىبية من خالؿ الوثائق الية خالؿ القرف  عفيفة حوتية، حاضرة 3

 .35ص
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 ثالثا: المظاىر االقتصادية في المنطقة

يعد الواقع االقتصادم من اؼبقومات األساسية لزيادة االنتاج ُب منطقة ما، الذم يشتمل على     
النشاط البشرم من خالؿ التبادؿ التجارم بُت القوافل الوافدة إليها، كاليت ؽبا دكر ُب الربط بُت افراد 

توضيح الواقع االقتصادم الذم يعتمد عليو سكاف اؼبنطقة ُب  اجملتمع، كعلى اثر ىذا كجب علينا
 ـبتلف اجملاالت االقتصادية.

إف للمنطقة مكانة اقتصادية ىامة كذلك من خالؿ مقوماهتا كاألراضي اػبصبة كاؼبوقع      
االسًتاتيجي كؾبمع للقوافل، حيث كصف اىلها بالثراء من خالؿ التجارة مع بالد السوداف، كيقوؿ 

خلدكف: " اف فواكو بالد اؼبغرب، مثل توات كتيكورارين كركالف، كلها داللة على اف اؼبنطقة  ابن
عامرة مأىولة نشطة انعكس عليها موقعها اؽباـ كمعرب للقوافل، ٍب كفرة اؼباء للسقي كالرم ككوف ىذه 

بواسطة نظاـ اؼبادة حيوية ُب منطقة سبتاز بالقحط كاعبفاؼ، فهي مصدر اغبياة، يتم اغبصوؿ عليو 
بديع كىو الفقارة، ىذا النظاـ الفريد الذم ربكمو قوانُت ُب ضبط االستغالؿ ضمانا لوصوؿ اغبق 

1أصحابو دكف إنباؿ حق السكاف.  

فبعوامل كفرة اؼباء كجودة الًتبة، ككجود اليد العاملة كاؼبوقع االسًتاتيجي ككفرة االمكانيات،    
قتصادم كتنوعت هبا االنشطة ُب شىت اجملاالت كمنها:اكتسبت اؼبنطقة مقومات االزدىار اال  

الزراعة:  1  

كضع للنشاط الزراعي نظاـ دقيق من خالؿ تنظيم مواسم الزرع حسب ما يناسب مناخ اؼبنطقة   
بتحديد اؼبنازؿ، ككل منزلة ؽبا تقومي زمٍت ؿبدد تزرع فيها ؿباصيل معينة، فتشتهر اؼبنطقة من القدمي 

ضر كالفواكو كاغببوب.بإنتاج التمر كاػب  

 

 
                                                           

ؿبمد الفاطمي،  البيوتات العلمية بقورارة إباف القرنُت اغبادم عشر كالثاين عشر اؽبجريُت، دراسة توصيفية، نور للطباعة كالنشر  1 
 .18ص 2018تلمساف اعبزائر  
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الصناعة والتجارة: 2  

سبثلت ُب الصناعة اغبرفية البسيطة لصناعة بعض اؼبنتجات اؼبستخدمة ؿبليا كاألكاين الطينية كمنتجات 
السعف كاؼبنتجات اعبلدية، كالنسيج التقليدم، كدل تكن ُب قورارة صناعة حقيقية فكانت تعتمد ُب 

ا توفره قوافلها التجارية القادمة إليها ٍب ربمل منها التمر كاػبضر توفَت من اؼبنتجات على التبادؿ فب
اجملففة كاؼبنسوجات كاؼبلح كاألكاين كبو بالد السوداف، كتعود منها ؿبلة بالترب كاػبشب كاؼبنسوجات 
كاعبلود، كمن بالد الزىرة كالبيض كتلمساف كجباية كفاس يتم جلب السمن كالعسل كقطعاف األغناـ 

لكتب اؼبنسوخة، كتعود إليها باعبلود كالتمر...، فكانت القوافل تقصد قورارة من خالؿ كالورؽ كا
اسواؽ ىامة ُب تيميموف كأكالد سعيد، كاؼبطارفة، كشركين، اكالد عيسى، كأكقركت لتسويق منتجاهتا 

    1كشراء منتجات أخرل.

ؼبراكز التجارية ُب الشماؿ كاعبنوب كمن أىم الطرؽ التجارية اؼبؤدية إذل قورارة كاليت اتصلت مع ا     
 كىي:

كاف ىذا االذباه تسلكو القوافل اؼبتجهة اذل اؼبنيعة كغرداية كالشرؽ اعبزائرم كذلك اذل نحو الشمال: 
غات كغدامس كطرابلس كجنوب تونس كبالعكس، كمن اؼبالحظ اف ىذا الطريق يبر عرب اؼبنيعة مركرا 

ما الطريق الثاين كىو الوسط الشمارل فكاف من قصر أكالد بتبلكوزة متجها اذل منطقة تيميموف، أ
عيسى كىبًتؽ العرؽ الغريب الكبَت حىت يصل إذل ؾبرل كاد الناموس كىذا الطريق كانت تستخدمو 

 قوافل عُت الصفراء كمشرية كآفلو كسعيدة كالوسط اعبزائرم.

2وداف الغريب.كاف ىذا الطريق تسلكو القوافل اؼبتجهة كبو توات كالسنحو الجنوب:   

في أوالد سعيد ثاني: جوانب من الحياةالمبحث ال  

 أوال: الموقع 

                                                           

.19ص  اؼبرجع نفسو،  1 
ـ، مذكرة 19ق/13ػبضر ناصرم كؿبمد مساكم، جوانب من اغبياة االجتماعية كاالقتصادية ُب منطقة قورارة خالؿ القرف   2

مكملة ؼبتطلبات نيل شهادة اؼباسًت ُب التاريخ، إشراؼ: مبارؾ جعفرم، كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية كالعلـو االسالمية، 
 . 53ـ، ص2018-2017ق/1439-1438سنة قسم العلـو االنسانية، 
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تقع كاحة أكالد سعيد ُب جنوب غرب اعبزائر ُب الصحراء الكربل حيث تتواجد الواحة فوؽ     
حوض ىيدركغراُب من اؼبياه الباطنية هبرم منذ ما قبل التاريخ اذل يومنا ىذا، حبيث أف اؼبوقع اعبغراُب 

لفلكي انعكس بوضوح على اغبياة النباتية كاغبيوانية باؼبنطقة ٍب على االنساف خليفة ا ُب أرضو كا
فقد ًب تصنيف كاحة أكالد سعيد كمنطقة شبو رطبة عاؼبيا ُب مؤسبر األمم اؼبتحدة للمناطق الرطبة 

.رية اإليرانيةاؼبنعقد ُب مدينة رمساف باعبمهو   

 ثانيا اصل تسمية أوالد سعيد

وف ُب ربديد تاريخ العمارة البشرية باؼبنطقة مع ندرة اؼبصادر يلقد اختلف اؼبؤرخوف كاألنًتبولوج  
التارىبية كانعدامها ُب كثَت من األحياف، بيدا أف القبائل األكذل اليت نزلت باؼبنطقة كأسست ذبمعاهتا 

القصور بٍت معظمها ُب  السكنية )القصور( اؼبتقاربة ُب شكل سلسلة سبتد من ظبوطة اذل آغالد، ىذه
لقصور، أما عن مرجعية ىذا االسم اؼبركب أكالد عمارية ؽبذه االعصر االسالمي حسب مبط اؽبندسة اؼب

 سعيد ىناؾ ركايتاف:

الركاية األكذل: تعود التسمية إذل سيدم السعيد أحد الصاغبُت كالزىاد الذين نزلوا باؼبنطقة كاستقركا 
دفُت  يذكر أنو دخل أكالد سعيد صحبة الوارل الصاحل سيد اؽبوارم بقصر الشيخ )عرش اكالد غبسن(،

نذاؾ ُب خلوة دبنطقة باعيت، ٍب افًتقا كذىب األكؿ إذل قصر الشيخ شرقا، بلدة آغالد ككانا يتعبداف أ
ة سيدم كالثاين إذل آغالد غربا كإليو تنسب تسمية أكالد السعيد كيقـو ساكنة القصر بإحياء مناسب

1امن من رمضاف.السعيد كل ث  

الركاية الثانية: لقد كانت قورارة ُب عصر ماقبل التاريخ غنية دبسطحاهتا اؼبائية اعبارية منها كالراكدة 
اليت تغذيها مياه األمطار، فتكونت األكدية كالسيوؿ اعبارفة ؼبسالك ؾباريها اعبافة بادية للعياف منها 

دبحاذاة قصور تيميموف الشرقية من أغزر اذل  الواد الذم كاف يبتد ؾبراه من قصر ظبوطة كتنجلت
ماسُت ٍب مشاؽبا، كؿباذاة القصور الغربية حىت بٍت ملوؾ كليشتا كالواجدة كىو فرع من الساكرة، 

ماف كقبائل زناتو ُب فانتشرت اؼبنازؿ على سطوح ضفتو الشمالية مثل قبائل أرض اػبنافسة باغباج قل
كارل، كآغالد.أكالد سعيد،    

                                                           

ـ. 2021مارس  01ضبو باقما، باحث ُب تاريخ اؼبنطقة، مقابلة شفوية عرب اؽباتف، بتاريخ   1  
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الصعب على ساكنة الضفة الشرقية من قصور تيميموف عبور اجملرل كالتواصل مع أىل  فأصبح من
الضفة الشمالية بأكالد سعيد كظبوه "بالواد الصعيب"، أم الصعب عبوره، كُب فجر التاريخ حل 

اعبفاؼ كشح الغيث كتكونت السبخات اؼبلحية كدل يعد عبور الواد خطرا قائما فتحوؿ االسم من كاد 
1 كاد سيعد ٍب تطور االسم إذل أكالد سعيد تعبَتا عن الساكنة.صعيب إذل  

فالركاية الثانية ىي األقرب إذل العقل كالصواب ذلك ألف أكالد سعيد من العمائر األكذل ُب كالية أدرار 
بعد كل من قصر بودة كسبنطيط ُب توات، بينما سيدم سعيد الواذل الصاحل إستىقر باؼبنطقة عند فجر 

 االسالـ. 

 ثالثا: الزعامات الروحية في أوالد سعيد

الزعامات الركحية كالسياسية تتشكل ألشخاص توفر ؽبم تاريخ فبتد من البناء كالتأىيل، ٍب العطاء    
كالتأثَت، كىذا الرصيد يبٍت ُب نفوسهم الكماؿ الذاٌب الذم يؤىلهم للزعامة بصورة متدرجة، فيحتلوف 

لقد ة بُت الناس، دكف انقالبات تدفعهم ُب مقدمة الصفوؼ، فمكاهنم كيتبوؤكف مكانتهم اؼبستحق
توالت على منطقة أكالد سعيد العديد من القامات كاألكلياء الصاغبوف الذين كاف ؽبم الفضل كتأثَت 
بارز ُب صبيع مستويات اغبياة االجتماعية، فدراستنا ترتكز على شخصيات دينية يعتربىا القوراريوف 

رئيسي لالرتقاء باعبانب الديٍت، من بينهم قبد:ىي األىم كاؼبصدر ال  

 سيدي موسى بن المسعود:     1

ىو سيدم موسى بن اؼبسعود كالده اؼبدفوف بقرية اغباج قلماف قرارة، كىو عادل جليل تلقى العلم     
عن سيدم اضبد بن يوسف اؼبلياين كىو من اؼبذابيح السبعة، من ذرية الشيخ عبد القادر اعبيالرل، 

شتهر أبناؤه بالوالية كالكـر كمن أشهرىم الشيخ سيدم ابراىيم قاضي القضاة بالواجدة بلدية كا
تيميموف، كالشيخ سيدم اضبد كغباج بناحية طلمُت بالقرارة، كمنهم ايضا سيدم ؿبمد ؿبي اؼبوتى 

2بتيميموف كابنو الوحيد بتاسفاكت.  

                                                           

مقابلة شفوية سبق ذكرىا.  1  
شيخ ، عبامعة: ال3موالم التوىامي، سلسلة النوات ُب إبراز شخصيات من علماء كصاغبي إقليم توات )كالية أدرار اعبزائر(، ج 2

 . 25، ص2005موالم التهامي غيتاكم بن سيدم ؿبمد رضبو ا أكقدمي كالية أدرار اعبزائر، أدرار، 
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صاحب "افركم" بدلدكؿ دائرة أكقركت، كمن بُت تالمذتو اؼبشهورين قبد الشيخ بن عمرك العمرم 
الشيخ سيدم اضبد بن عبد ا بن عيسى دفُت قصر ظبوطة بلدية أكالد سعيد، الشيخ سيدم 

 اؽبوارم دفُت قصر آغالد بلدية أكالد سعيد.

كلقد ظهرت على يد سيدم موسى عدة كرامات ؼبا كاف يعبد خبلوتو جبامع "كموس" بُت أكالد    
رؤيتو لإللو يقظة، كؼبا سئل عن كيفية رؤيتو لإللو من طرؼ الشيخ العصموين  سعيد ككارل أنبها:

قاضي القضاة بتمنطيط أنذاؾ أجابو بقولو: انعقد بصرم ُب بصَتٌب فصرت كلي بصرا فبصرت من 
1التدركو األبصار، فقاؿ لو: رأيتو رأيتو...  

ج قلماف حيث كالده لقد طاؼ سيدم موسى بعدة قرل بتيميموف كسكن يبعضها، منها اغبا   
موجود، كأـ السعد )اؼبعركفة بفرعوف(، كأكالد سعيد، ككارل، كتيميموف اؼبدينة، فهو الذم بٌت السوؽ 

بتيميموف كىو معركؼ اذل اآلف بسوؽ سيدم موسى، تقاـ لو الزيارة كل عاـ ُب اكؿ اـر 
ق رضبو ا  921سفاكت سنة بتاسفاكت، عاش رضبو ا ُب القرف الثامن كالتاسع اؽبجرم كتوُب بتا

2سنة. 147كصلى عليو الشيخ سيدم اغباج بلقاسم بوصية منو عاش رضي ا عنو   

عبد الكريم المغيلي: الشيخ  2  

الشيخ ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي ىو احد علماء القرف اػبامس عشر ميالدم اؼبرموقُت، اشتهر     
اذل ترؾ  1452كنشاطو اإلصالحي اجملدد، اضطر ُب عاـ  بعلمو الواسع، كمواقفو السياسية الصارمة،

تلمساف كاللجوء اذل توات، كذلك ىركبا من مفاسدىا كرغبة منو ُب نشر العلم كالدعول ُب سبيل 
ـ، كمنها انتقل اذل سبنطيط كتفرغ 1452ا، فنزؿ اكال بقرية اكالد سعيد دبنطقة قورارة ُب حدكد سنة 

و القادرية، كذاع صيتو ُب كامل الصحراء كبالد السوداف، حارب اليهود للعلم كالتدريس كبٌت زاكيت
الذين استبدكا كاستكربكا ُب توات، كرأل بعدىا اف ينتقل اذل السوداف لنشر االسالـ كالقضاء على  

 الوثنية.

 

 
                                                           

.26نفس اؼبصدر السابق، ص  1 
.26موالم التهامي، نفس اؼبصدر السابق، ص  2  
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 نسبو ونشأتو: ( أ

ي بن ؿبمد ىو ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي، بن عمر بن ـبلف بن علي بن اغبسن بن وبي ابن عل   
بن اضبد بن عبد القول بن العباس بن عطية بن مناد بن السرم ابن قيس بن غالب بن ايب مكررة بن 
عبد ا بن مناد بن عبد الكامل ابن اغبسن اؼبثٌت  بن اغبسن السبط بن فاطمة بنت رسوؿ ا صلى 

1ا عليو كسلم.  

ـ. 1503ـ، توُب سنة 1427موافق ؿ  ق831كلد االماـ اؼبغيلي ُب مدينة مغيلة بتلمساف سنة 
 الشيخ منهم العديد ظهرلقد نشأ اإلماـ بُت أحضاف عائلة مشهورة بالعلم كالتقول كالتصوؼ، حيث 

 أضبد بن ؿبمد مغيلة شيخ أحضاف بُت كنشأ ترعرع كما اؼبازكين، اؼبغيلي عيسى بن وبي بن موسى
 ٍب اؼبيسورة، اؼبسلمُت أبناء كعادة صغره ُبحفظ القرآف الكرمي  .باعبالب الشهَت اؼبغيلي عيسى بن

 اإلجالء الشيوخ على كالنقلية كالعقلية كالدينية اللغوية اإلسالمية العربية العلـو دراسة على اعتكف
 اليت الفقهية الكتب أمهات كمن الثعاليب الرضبن عبد كالشيخ يدير، بن وبي رأسهم كعلى اؼبشهورين

 الرضبن عبد الشيخ عن التصوؼ كاخذ يونس، كأبن اغباجب، أبنك  خليل، كـبتصر الرسالة: درسها
 يد على كترىبيدير  بن حي عن العربية كعلـو اؼبقرم سعيد الشيخ اإلماـ عن اغبديث كأخذ ،الثعاليب

 القدكة الفهامة العالمة الغماـ اققُت . ككصفو اضبد بابا التمبكيت:" خاسبةالوغليسي العباس أيب
 أعداء كبعض السنة ُب ابة متمكن كالتقدـ الفهم ُب بسطة لو فبن األذكياء احد السٍت الصاحل
  "....الدين

 أبو األكحد، الصدر الفقيو " يعترب الشيخ :قاؿ حيث اغبسٍت مصباح بن ا عبد بن ؿبمد ككصفو
 ُب ةالشكيم شديد ككاف األتقياء، كأفضل العلماء أكابر من اؼبغيلي، الكرمي عبد بن ؿبمد ا عبد

2اؼبنكر. عن كالنهي باؼبعركؼ األمر  

جهود الشيخ اإلصالحية في أوالد سعيد وتوات والسودان الغربي:ب(   
فكما ذكرنا سابقا اف اؼبغيلي نزؿ ب أكالد سعيد، كقد رحب بو أىارل اؼبنطقة كاجتمعوا       

نطقة لفًتة ىو حولو كباشر بالتدريس كالوعظ هبا، كما يدؿ على اف الشيخ اؼبغيلي استقر باؼب
                                                           

واضر غرب افريقيا، ـ( ُب اعبنوب اعبزائرم كح1427-1503عبد الكامل عطية، دعوة االماـ ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي )  1
 .151، ص12/10/2020، 4ؾبلة مدارات تارىبية، جامعة الوادم، ع

 .152نفس اؼبرجع، ص 2
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اآلثار اليت خلفها كتتمثل ُب قرب زكجتو بنت الشيخ عبد الرضباف الثعاليب دفُت اعبزائر 
 أما .زناتو بلغة العاصمة، كقرب قبلو علي الذم مات صغَتا، كيعرؼ باؼبنطقة باسم )الزعيلي(

. الرحيم عبد أبيو، باسم ظباه ؿبمد القاسم أبو :نبا كلدين كخلف أبيو بعد عاش فهو ا عبد
التواتية. باألراضي الكرمي اؼبغيلي عبد اإلماـ الشيخ ساللة كتفرعت انتشرت كمنها  

 ج( أعمال اإلمام في اوالد سعيد:  

 بعدما ك اؼبنطقة، ىاتو سكاف طرؼ من التكرمي ك بالًتحيب حضي سعيد بأكالد اؼبغيلي سكن بعدما
 ثقتهم كسبة قضايا كأحكاـ، كبعدما  عد ُب يستشَتكنو أصبحوا ك العلمية مكانتو ك قيمتو فواعر 

 ُب باختصار نذكرىا اؼبنطقة وه قائدا كإماما ؽباتو البالد بعدىا قاـ االماـ اؼبغيلي بعدة اعماؿ ُبنصب
   مايلي:

 اليهود أك معبد بتحويل ذلك كاف ك اؼبنطقة ُب اؼبغيلي بو قاـ عملكيعترب أكؿ   :المسجد إقامة-1
 عُت إذل بذىابنا" )  الدين نور أضبد حاج"  يقوؿ ك اعبمعة صالة فيو يقاـ ازؿ ما حبيث مسجد، إذل

، كدل يبقى إال بعض اآلثار اعبانبية اليت تدؿ عصرية بطريقة بناءه أعيد قد اؼبسجد ىذا جدنا ك اؼبكاف
1على أف اؼبسجد قدمي (.  

ناقضة لإلسالـ ك   ؿباربة كاف اؽبدؼ من بناء اؼبسجد ىو القياـ بدكره االصالحي كؿباربة األفكار اؼب
 البدع كاػبرفات اليت طغت على عقوؿ الناس . 

لقد قاـ اإلماـ اؼبغيلي ببناء ىذا اؼبصلى ُب قصر أكالد موسى ، بأكالد سعيد مصلى العيدين : -2
دبصلى العيدين ألنو كاف ـبصصا لصالة عيدم الفطر كاألضحى ، ما زاؿ سكاف  ربديدا كظباه ي

يو إذل يومنا ىذا ُب كقت صالة كل عيد من كل عاـ ، كىذا ما يوضح لنا حبهم اؼبنطقة هبتمعوف ف
 كاحًتامهم لإلماـ عبد الكرمي اؼبغيلي من خالؿ ؿبافظتهم على ىذا الًتاث الذم خلفو ىذا األخَت . 

                                                           

أمينة اضبد وبي كأمينة أؿبمد مسعود، اإلماـ ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي كدكره ُب ظهور اغبركات اعبهادية ُب غرب افريقيا، 1 
قيا، إشراؼ ابراىيم بتقة، قسم العلـو اإلنسانية، كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼبسًت ُب تاريخ افري

 . 23، ص2014/2015كاالنسانية، جامعة اعبيالرل بو نعامة، 
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: يتعرب ىذا الكرسي من األثار اليت خلفها اإلماـ اؼبغيلي ، ككاف يتواجد ُب كسط كرسي القضاء -3
ؽ الذم أنشئو كقد كاف اإلماـ اؼبغيلي هبلس عليو غبل النزاعات كاػبالفات اليت ربدث بُت السو 

 الناس ُب تلك السوؽ مع العلم أنو كاف يدير شؤكف التجارة من بيع ك شراء بنفسو .

كاف الشيخ اؼبغيلي أكثر الناس حقدا ككرىا لليهود ألفعاؽبم الشنيعة ك مكرىم، فقد عرفهم قبل ؾبيئو 
توات كسبنطيط، لذلك كاف أمرىم مكشوفا بالنسبة لو كمن أغرب األمور اليت كشف اؼبغيلي عنها إذل 

ُب منطقة سبنطيط ىي كجود يهودم متنكر ُب ىيئة إماـ مسلم طيلة أربعُت سنة، فقد كاف يصلي 
 بالناس ُب مسجد قصر عمرك يوسف بتمنطيط، كاف منافقا ُب الدين ىبادع ا كرسولو كيظهر الكفر

1كىبفيو، بلغ كيده لإلسالـ أف يرش الناس بالبوؿ ُب صالة الفجر .  

كما بٌت اإلماـ اؼبغيلي سوقا كبَتا كمشهورا ُب منطقة أكالد سعيد ، كقد  فتح سوق للتجارة: -4
كانت ىذه السوؽ بقصر سيدم يوسف، كلقد كاف ىذا السوؽ يشكل قطبا اقتصاديا كبَتا ساعد 

بُت منطقة توات ككثَت من األقاليم كالبلداف ، ككانت تستعمل ىاتو  كبشكل كبَت على ربط العالقة
السوؽ ألغراض ذبارية بالدرجة األكذل ، على أسس كقواعد إسالمية ،كما يبكن أف نعتربىا دبثابة 
ؾبلس عاـ حبيث كاف اإلماـ اؼبغيلي يلتقي فيو مع كبار العلماء كالفقهاء التواتيُت كقد أعجب هبم  

2" دخلنا توات فوجدناىا دار علم كمقر أكابر فانتفعنا هبم ك انتفعوا  بنا".كثَتا حيث قاؿ:  

 غَت بالطرؽ اكتسبتو الذم الفاح. كثرائها دباؽبا طاغية يهودية طائفة اؼبغيلي اإلماـ كجد لقد ك 
 التجارية، تعامالهتم ـبتلف ُب اليهود تعاىدىا اليت الطرؽ من كغَته كاالحتياؿ كالرباء الشرعية

 كالتجارة كالسلع األمواؿ كاحتكار الضعفاء، استغالؿ طريق عن اؼبشركعة غَت التجارة بتنمية امهمكقي
 ،الفاحشة األرباح لتحقيق كطبيعتهم سذاجتهم كاستغلت األىارل على  كذبربت فطغت .كبضائعها

 ديةكاالقتصا السياسية الوضعية ىذه قرف نصف حبوارل اؼبغيلي قبل اعبنوم" مالفانت" الحظ كقد
 الرؤساء كظل سلم، ُب حياهتم كتسَت -سبنطيط-  ىنا اليهود يتكاثر)  :كسبنطيط توات ليهود اػباصة

                                                           
 .23نفس اؼبرجع السابق،  عبد الكامل عطية ص  1
 .24أمينة اضبد وبي، امينة اؿبمد مسعود،نفس اؼبرجع السابق، ص  2
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 بواسطتهم، التجارة كتسَت سهلة حبياة اليهود يتمتع كؽبذا أتباعو، على منهم كاحد كل يدافع الذين
1.( فيهم ثقتهم الكثَتكف منهم كيضع  

عالف اغبرب ضد يهود توات قبد:كمن االسباب اليت دعت اؼبغيلي اذل ال    

 بنو كما ضخامتها، ُب اغبدكد كل ذباكزتاف يهود سبنطيط قاموا ببناء كتشييد بيعة كبَتة ؽبم  -1
 أرضا كليست ؽبم يهودية فبلكة ككأهنا فيها، يتواجدكف اليت األخرل توات كاحات ُب أخرل بيعا

 على كتطاكال الدينية، اؼبسلمُت ككرامة ي،اإلسالم بالشعور مساسا ذلك اؼبغيلي اعترب كقد .إسالمية
كاالستعالء  التطاكؿ ىذا يقاـك أف فكاف عليو الوطنية، سياستو على كاعتداءا اؼبسلم، توات شعب

.إسالمية بالد ُب يهودية كجالية الطبيعي مكاهنم إذل اليهود يعيد كأف اليهودم،  

 أرباب بتولية األحكاـ  على كسبردىم اؼبسلمُت على كاالستعالء الشرعية للحدكد اليهود ذباكز -2
 جانبهم إذل اغبكاـ ككضعوا الوضع  على سيطركا بأهنم كذلك. كاألعياف اغبكاـ كخدمة الشوكة
 اغبدكد زبطي إذل ذلك هبم فأدل بنهيهم، كينتهوف بأكامرىم يأسبركف أصبحوا حىت ذفبهم، كاشًتكا
. توات اإلسالـ بالد ُب الشرعية  

 أنفسهم إذل  قربوىم إذ اغبدكد، كل فاؽ فقد. اليهود ىؤالء مع اؼبسلمُت تتوا سكاف تساىل -3
 توارثوىا الصفات كىذه. كال أماف ؽبم مركءة ال اليهود أف مع كذبارهتم، عياؽبم على كأمنوىم كعياؽبم

 بغرض كالفنت اغبركب كيؤججوف كالدسائس اؼبكائد يديركف. العادل أصقاع عرب تشتتوا أف منذ
 كىو أخطر ىو فبا اؼبغيلي اإلماـ خشي كقد اؼبختلفة، منتجاهتم تسويق خالؿ من منها، االستفادة

 السياسي نفوذىم استفحاؿ أماـ خاصة كالعامة، اػباصة حياهتم ُب اؼبسلمُت على اليهود تأثَت
. اإلفريقي الشماؿ كحواضر توات كاحات ُب كاالقتصادم  

 مبادئ تطبيق من سبكنها كعدـ كاؼبقاطعات، ائلالقب شيوخ ُب فبثلة التواتية اعبماعة ضعف  -4
   2.الشرع خالف كغن بالعرؼ كأخذىا اإلسالمية الشريعة

                                                           
ـ( ُب اعبنوب اعبزائرم كحواضر غرب افريقيا ، نفس 1427-1503ية، دعوة اإلماـ عبد الكرمي اؼبغيلي)عبد الكامل عط  1

 .156اؼبرجع السابق  ص
ـ( ُب اعبنوب اعبزائرم كحواضر غرب افريقيا، نفس 1427-1503عبد الكامل عطية، دعوة االماـ عبد الكرمي اؼبغيلي )  2

 .157-156اؼبرجع السابق، ص ص
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 فكاف. كالعزؿ التولية أسباب بيدىم كانت حيث الواسعة السلطات القبائل لشيوخ كاف لقد -5
 اغبسنة مشهاداهت على عزؽبم يتوقف ألف أىواؤىم، سبليو دبا اإلفتاء على القاضي إجبار بإمكاهنم

 إذل كانتسب اإلسالـ إدعى الذم اليهودم حادثة:  ُب يتمثل اؼبباشر السبب كأما    اذباىو
 ككاف .يوسف بن عمر قصر مسجد ُب سنة أربعُت مدة بالناس يصلي ظل أنو حيث اؼبهاجرين،

 كدل الفجر، صالة ُب بالبوؿ كاؼبسجد اؼبصليُت يرش أف إذل األمر بو بلغ فقد الدين، ُب ـبادعا منافقا
 ففر حقيقتو، إبراز من فتمكن أمره، ككشف اؼبغيلي الغماـ جاء حىت خبثو إظهار من أحدىم يتمكن

1منو كقتلو دبنطقة قورارة. كسبكن اؼبغيلي اإلماـ كتبعو اليهودم  

 كحاكؿ لليهود االفُت األقصى باؼبغربكبعد أحداث توات اذبو نظر اؼبغيلي كبو بٍت كطاس  
 اؼبغريب اعبي. لقوة ار نظ ياؼبغيل أمل خاب فقد السفن، تشتهي ال دبا الرياح ذبرم لكن ؿباربتهم
 اذبو حُت ُب أدارجهم أنصاره عاد كبذلك اؼبغيلي الكرمي عبد بن ؿبمد اعبليل الشيخ جي. خبالؼ
 األىَت مشاؿ النيجر كهبذا الصدد ىناؾ من يذكر أف اؼبغيلي يسعى كارء السلطة حيث بالد إذل اؼبغيلي

 على اغبصوؿ من يتمكن دل لكنو فاس أف يذكر من ىناؾ إذل اؼبغيلي توجو" :سويدم يقوؿ صباؿ
2".السوداف بالد إذل فرحل السلطاف بالط ُب منصب   

فقضى الشيخ اؼبغيلي أزيد من عشرين سنة ُب الدعوة اذل االسالـ كنشر احكامو كأفكاره بُت    
كانت كبَتة ُب نشر تعاليم االسالـ، كاالخذ بيد شعوب السوداف الغريب، كال شك أف مسانبتو  

اغبكاـ، كإدخاؿ الشعوب كقبائل عديدة ُب االسالـ، كيعًتؼ ركاد االصالح األفارقة ُب العصر 
اغبديث دبرجعية اؼبغيلي ُب ـبتلف احكامهم الدينية كالسياسية، فيعد الشيخ مصلحا دينيا كسياسيا 

ادية ُب مرحلة حاظبة من انتشار االسالـ ُب السوداف الغريب، كاجتماعيا، ساىم ُب نشر افكاره االجته
كقد أىلتو شخصيتو بأبعادىا اؼبختلفة للقياـ هبذا الدكر الريادم، فهو كاف مدرسا كإماما كمفتيا 

     3كقاضيا.

                                                           
 .157رجع السابق، صنفس اؼب  1
.163عبد الكامل عطية، نفس اؼبرجع السابق، ص  2  

رابح دفركر، مقالٌب عبد ا، الشيخ ؿبمد ابن عبد الكرمي اؼبغيلي مصلحا دينيا كسياسيا ُب توات كالسوداف الغريب اؼبلتقى  3 
-1500فية اباف العصر اغبديث )، اسهامات علماء توات ُب اغبركة الفكرية كالثقا2010افريل  20-19الوطٍت الرابع 

  .37ـ(، جامعة ادرار، ص2000
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 مكانتو عند سكان أوالد سعيد:

يبلغها احد غَته من قبل كال  لقد بلغ الشيخ اؼبغيلي ُب أكالد سعيد مكانة من اعباللة كالتعظيم دل    
من بعد من أعالـ اؼبنطقة على كجو اإلطالؽ، حىت أف اؼبشيخة العامة اجملردة من اإلضافة بغرض 

التحديد إذ أطلقت ُب أكالد سعيد إذل يومنا ىذا ال تصرؼ إال لو، فمىت قيل الشيخ، فمعناه: اإلماـ 
افظا عليها من قبل األبناء كاألحفاد يعكس ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي، كاستمرت ىذه اؼبكانة ؿب

: قياـ سكاف أكالد سعيد بوعدة سنوية ىبتم فيها القرآف بأكملو ترضبا على ركح ىذا  سرىا اليـو
الشيخ، كبقي اظبو عندىم شعار مفخرة كاعتزاز يسموف بو اؼبؤسسات الًتبوية، الفرؽ الرياضية، من 

1ة اعبميع طاؿ الزمن أك قصر.أجل اف تكوف قصتو مع اليهود كمشا ُب ذاكر   

 خالصة:

نستنتج من خالؿ ىذا الفصل أف قورارة أطلقت عليها اظباء عديدة، إضافة اذل ذلك األنبية اليت   
تزخر هبا من ناحية موقعها االسًتاتيجي الذم جعلها طريق لعبور العديد من القوافل التجارية من 

قتصادية اليت كانت ربتلها اؼبنطقة ككذلك بفضل توافد البلداف اجملاكرة، كىذا دليل على اؼبكانة اال
العلماء عليها الذين كاف ؽبم دكر كذلك ُب اغبياة االجتماعية آنذاؾ.

                                                           

ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، )مرقونة قيد الطبع(.  1 
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 تمهيد

العائالت اؼبشهورة ُب إقليم قورارة، ؼبا ؽبا مكانة ُب اإلرتقاء هبذه  تعد عائلة اعبوزم من أعرؽ  
، ها الذين كفدكا من كل حدب كصوب، جاعلُت منها مركز للعلم كاؼبعرفةاغباضرة بفضل علمائ

، تطرقنا إذل  نسب كألقاب االسرة جالت ُب صبيع أكباء البقاع االسالمية بإسهاماهتا العلمية  اليت
  اذل اإلدريسي ....، اىم اعالمها الذين تركوا اثار علمية كتارىبية ذباكزت حدكد بداية من اؼبريٍت

ؿ ابن العباسي السجلماسي العباسي آ اؼبنطقة ُب افريقيا كاؼبغرب العريب. أمثاؿ العالمة ؿبمد بن عمر
كالقاضي ؿبمد بن عمر ابن العباسي السلجماسي .  أيب ؿبلي  

وبعض أعالمها المبحث األول: لمحة عن العائلة   

 أوال: نسب وألقاب عائلة الجوزي

توالت على عائلة أكالد القاضي العديد من األلقاب من العهد اؼبريٍت اذل االحتالؿ الفرنسي عاـ      
ـ، إذل أف ثبتوا على اللقب اؼبتداكؿ حاليا " اعبوزم " الذم سنذكره الحقا:1900ق/1317  

المريني: 1  

اذل اػبامس عشر ميالدم، حبيث يرجع ىذا  13ن القرفد اؼبغرب مإف ىذه الساللة حكمت بال   
ـ ككانت فًتة 1465-ـ1269ق/869-ق668اللقب إذل بٍت مرين من حكاـ اؼبغرب خالؿ: 

اغبكم قبل الوطاسيُت كبعد اؼبوحديُت، كنسبة اكالد القاضي اذل ىذا اغبكم لتوليهم السلطة التشريعية 
، كدليل ذلك اؼبيثاؽ الذم أظهرتو دكؿ مشاؿ افريقيا على االقليم ُب قورارة ربت لواء دكلة بٍت مرين

فيما بينها " التواٌب بعد ىزيبة اؼبوحدين كانقساـ دكؿ اؼبغرب العريب اذل ثالث دكيالت متصارعة 
   1اغبفصيُت كالزيانيُت كاؼبرينيُت ".

 

 

                                                           

.306-305، اؼبطبعة اؼبلكية، الرباط، ص ص، 2عبد الوىاب بن منصور، أعالـ اؼبغرب العريب، ج  1  
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الوطاسي:  2  

طاسي نسبة إذل بٍت كطاس الذين حكموا بعد سقوط الدكلة اؼبرينية جاء ما يعرؼ باغبكم الو       
اؼبغرب، كيعد السلف الوطاسي فرع من فركع بٍت مرين، حيث نسب ىذا اللقب إذل عائلة أكالد 

القاضي خالؿ تواجدىا ُب توات اذل بٍت كطاس منهم أك من غَتىم مثاؿ على  ذلك الفقيو: اضبد 
التقاييد الية باإلقليم اتضح اف ىذه بن عبد ا بنايب ؿبلي السلجماسي، كباالعتماد على بعض 

النسبة تعود إذل اؼبصاىرة بُت اكالد القاضي كبٍت كطاس حيث يعد الوطاسيوف اخواال ألكالد القاضي 
فأمنوىم على حكم توات، حبكم نشأة ىؤالء ُب ديار ملوؾ بٍت كطاس، كتربيتهم بيها كسعيهم ُب 

صراعهم مع الزيانيُت عليها ُب مرحلة من اؼبراحل، ككانوا  تبليغ نظاـ حكمهم ُب الديار القورارية اثناء
على راس ثورة الفقهاء اليت كانت تدعوا اذل حكم بٍت كطاس، من أجل العودة نظاـ الرباط اؼبعهود ُب 
زمن يوسف بن تاشفُت، فنسبوا اذل بٍت كطاس، فبا يعٍت أف ىذه النسبة نسبة قرابة كمصاىرة كحلف 

1كدعوة ككالء.  

د القاضي قوؿ بأف النسبة الوطاسية ألكاليدكتور رشيد بليل باعتماده على اغباج يدا الذم يرل ال 
ظبها كطاس فعرب عن ذلك قائال: ترجع اذل بلدة بالغرب ا  

، جاءت من بلد معركؼ جدا اظبو كطاس اؼبتواجدة القاضي اؼبتواجدة ُب قصر أدنباف " قبيلة أكالد
     2.بالغرب"

المسعودي: 3  

إذل القاضي العارؼ با الفقيو الشيخ ؿبمد اؼبسعود بن ابراىيم بن ؿبمد بن  ىذا النسب يعود   
كقد كانت العائلة اثناء تواجدىا بتزدايت كبالد  بتزدايت، ـ،1396ق/799وُب بعد عاـ: اؼبت يدار،

عبد  القاضي تعرؼ باسم قبيلة أكالد اؼبسعود كما عرب عنو القاضي الشيخ سيدم أؿبمد عبد ا بن
غائبا علينا أكالد اؼبسعود ) كما علمت حالتنا ُب النـو  الكرمي ، حيث يقوؿ القاضي البن أيب ؿبلي:

  .(طبيعة

                                                           

)مرقونة قيد الطبع(.  ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضيعبد الرضباف اعبوزم،   1  
 .492رشيد بليل، اؼبرجع السابق، ص   2
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) من العبد اؼبرائي  :سابقا اؼبذكور ذل ابن ؿبلييضا ُب التعريف هبويتو العائلية ُب رسالة اكيقوؿ أ
ن نعمو كآالئو، اؼبفتقر اليو ُب صبيع الشاكر لو على ما أكاله م الشاكي  إذل ا من شركر نفسو،

بن . كيقوؿ امد اؼبسعودم اعبرارم ) القورارم(ؿبمد عبد ا بن عبد الكرمي بن اضبد بن ؿب أحوالو:
)تيقورارين(  ضي بالشط الظهراين من بلدذل القاضي اؼبذكور " اذل القاايب ؿبلي ُب صدر رسالة بعثها إ

االسم اذل غاية كفاة القاضي اؼبذكور، كانقراض الذرية  كظل ىذاأكالد اؼبسعود اسعدىم ا."(،   من
1ب: أكالد القاضي نسبة اليو .ابناء عمومتو لتعرؼ ذريتها  من  

التزدايتي: 4  

دايت بالقبائلية " النخلة" كتز  أك "تزداية ". "تزدايا" كلمة أمازيغية نسبة إذل "تزدايت "، كُب تعريبها     
.تزايت""ورارية فيقاؿ عند نطقها بالزناتية القك   

صل امتداد يقوؿ صاحب كتاب ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي: " أف تزدايت ىي أ    
يب سادل دة اػبلفية اليت قامت على اساسها حضارة أفهي دبثابة القاع اغبضارة القورارية بإقليم توات،

 إذ يضيف الدكتور رشيد بليل  2"د.كالد سعيد اعبديخصية التارىبية  اؼبؤسسة  لنظاـ أبن عمراف الش
سيس البنية التحتية غبضارة أكالد سعيد ُب قورارة بتوات بقولو:عن أنبية قصر تزدايت كدكره ُب تأ  

كمن قبل كاف يبدك  .كأحد أىم القصور ُب قورارةكالد سعيد الذم يظهر  ) كل ىذا يبُت أنبية قصر أ
ة لتثبيت صباعات كاف من اتمل أف لدكر كمنطقُب الشماؿ ىو الذم لعب ا أف قصر تزدايا الواقع
يضا، فالعالقة بُت ىذين القصرين كثَتة:يرحل البعض منها أ  

  .الفقارات اؼبنتمية ألكالد سعيد جاءت من تزدايا 1

.عمو كردبا الشيخ سعيد كاؼبؤسسة مثل باسادل أ ككذا الشخصيات 2  

كالد سعيد كاف مربوطا باكبطاط بدك أف بركز أماء كيقبيلة أكالد القاضي اليت تعترب قبيلة العل 3
كالد القاضي اذل تزاديت تعٍت ؿ بعض الوثائق التارىبية بتوات أف نسبة أفاؼبالحظ من خال  3،تزدايا

                                                           

عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق، مرقونة قيد الطبع.  1  
 عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، اؼبرجع السابق.  2
 .309-308رشيد بليل، قصور قورارة كأكلياؤىا الصاغبوف، اؼبرجع السابق، ص ص   3
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العالمة القاضي ايب العباس اضبد التزداييت ككالده القاضي العالمة ؿبمد اؼبسعود  شخصيتُت اثنُت كنبا:
1بن ابراىيم بن ؿبمد بن يدر.  

بأف ىجرة اكالد القاضي من فاس باؼبغرب اذل اكالد سعيد زبللتها بعض اطات  يبكننا القوؿ   
اؼبهمة من بينها قصر تزدايت العتيق الذم جاء من بعده مباشرة اغبلوؿ: "تزدايت" كاليت ظبيت فيما 

.دلتدخل العائلة بعد ذلك ُب مرحلة اخرل كتطورات ُب نسب جدي بعد ب:" بالد القاضي"  

الجوراري: 5  

ك تيكورارين أذل تيجورارين نسبة إ ،) اعبورارم أك اعبرارم ( ك بالضمة فقطيبكن كتابتها بالواك أ      
ين من ، كتبدأ تيجورار الوسطي، كقورارة ()تيدكلت، توات  حد اقاليم توات الثالثأك تيقورارين كىي أ

رارين مشتق من القور الذم ىو اعببل خر قصور تساببت، كمعٌت تيقو تبلكوزة مشاال كتنتهي إذل آ
2...اخل.سعيد كبادرياف كيغزر كظبوطة كاؼبقصود من ذلك جباؿ تبشرين كمرتفعات أكالد الصغَت،

 

كيصفها الفشتارل ُب كتابو: " قطر توات اكسع كطنا، كأفسح ؾباال، كأقرب للسوداف اتصاال كجورارة،  
3كأشد شوكة، كأخشن جانبا ". كقطر تيكورارين ىو أعظم اشتهارا، كأعرؼ نقيبا،  

الجوزي: 6  

ذل القاضي  الشيخ ؿبمد اعبوزم )اعبد( بن اؿبمد عبد ا بن عبد الكرمي بن اضبد اعبورارم نسبة إ   
اؼبعركؼ ب: خزينة العلم الشريف قاضي اعبماعة بإقليم تيجورارين ُب النصف االخَت من القرف 

كالد القاضي اعبد اؼبشًتؾ االقرب لسائر فركع أشر  كىو اغبادم عشر اؽبجرم كبداية القرف الثاين ع
   اؼبتواجدين عرب كافة تراب االقليم التواٌب كغَته حاليا.

 

 

 
                                                           

عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق.  1  
 عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق.  2
 .73عبد العزيز الفشتارل، مناىل الصفا ُب مآثر موالينا الشرفا، ت عبد الكرمي كرمي، مطبوعات كزارة األكقاؼ، اؼبغرب، ص   3
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التالوي: 7  

ىذه السنة زبتص فقط بالشيخ  نسبة اذل قصر "تلو" احد قصور تيميموف، يعود اصل ىذا اللقب   
عبد( دفُت بالد القاضي بأكالد سعيد كىو القاضي ايب زيد سيدم ؿبمد عبد الرضباف بن اعبوزم )ا

1التنالين التواٌب رضبة ا عليو.تلميذ القاضي الشيخ ايب حفص سيدم عمر بن عبد القادر   

العبدالوي:   8  

ة على ساللة كتطلق ىذه النسب ،الد عبد اللي قصر من قصور أكالد سعيدك يرجع إذل قصر أ    
الكم الذم سكن منطقة ف بن ؿبمد اعبوزم اؼبعركؼ بالتؿبمد عبد الرضباالقاضي أيب زيد سيدم أ

كالد عبد اللي، كأسس هبا مدرسة علمية اقببت الكثَت من العلماء كالقضاة كؾبلس تادمايت من أ
دىا الوسيط.قضاء ركُت، قدـ الكثَت للحياة االجتماعية القورارية ُب عه  

السعيدي: 9  

أشهر اضي تعٍت األدنبانيُت منهم فقط، كمن د القالسعيدم عند أكال سعيد، كنسب ذل أكالدنسبة إ  
من عرؼ هبذه النسبة الفقيو القاضي الشاعر افوظ بن الطيب السعيدم كالفقيو الشاعر ؿبمد 

سكاف بالد  أما فيما ىبص ،(ؿبمد عبد ا بن عبوزم )اغبفيد ؿبمد بنبن أالطيب السعيدم  
نسبة السعيدية. الد عبد الٌلي فليست دل عالقة بالالقاضي كأك   

وي: االواجد 10  

الشهَت أيب  يطلق ىذا اللقب على حفدة الشيخ ايب حفص بن اعبوزم  اعبد تلميذ  الشيخ    
ببلدة  تواجد ذرية أيب حفص إذل يومنا ىذاكت إسحاؽ إبراىيم بن أضبد اؼبعركؼ بصاحب اعببل،

". كمن أشهر أع الـ ىؤالء القاضي الشيخ عبد الواجدة من إقليم تيجورارين تعرؼ بعائلة "برىـو
. كالقاضي اؼبفيت خ أضبد اػبصَت ) االكرب( كاالصغرالقادر السماحي. بن أيب حفص بن اعبوزم كالشي

2الفقيو الشيخ ؿبمد عبد اغبي بن أضبد اػبضَت الواجداكم.  

 
                                                           

)مرقونة قيد الطبع(. عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق،  1  
عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق.  2  
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الراشدي : 11  

شهر أعالـ أكالد راشد د راشد من اؼبطارفة بإقليم تيجورارين، كأإذل بلدة أكال ينسب ىذا اللقب    
دفُت أكالد راشد كىو أحد تالمذة الشيخ  الشيخ افوظ بن اعبوزم :ىم من أكالد القاضي أمثاؿ

 الشهَت ؿبمد بن أضبد الراشدم كقبلو الشيخ عبد ا.

األغالدي: 12  

أغالد من هر أعالـ كأش ،اؼبتواجدة حاليا ُب أكالد سعيد نسبة إذل بلدة أغالد من إقليم تيجورارين   
د الرضباف دفُت أغالد كىو : القاضي الشهَت ؿبمد عبد الكرمي بن ؿبمد عبأكالد القاضي من بينهم

الشيخأيب زيد اعبنتورم كالشيخ عبد الرضباف بن عمر التنالين.تلميذ   

التعنطاسي: 13  

كىي احدل قرل تينركوؾ من إقليم  نسبة إذل "تعنطاس" كبلفظ الزناٌب الي" تعنطاست"  
تيجورارين، كمن أشهر أعالـ أكالد القاضي التعنطاسيُت الفقيو العالمة عبد الكرمي بن اضبد بن اضبد 

 التعنطاسي.

اإلدريسي: 14  

، اؼبوجود موالم إدريس كىذا ثابت ُب عمود أكالد القاضي كرب مؤسس الدكلة اإلدريسيةنسبة إذل أ  
أكالد القاضي اذل األدارسة األشراؼ الذين  م خبزينتهم العتيقة بأكالد سعيد... كتنسب عائلةعندى

استوطنوا اؼبغرب كالذين كاف ؽبم فضل كبَت  ُب ترسيخ معادل الديانة باؼبذىب اؼبالكي كاافظة على 
اللغة العربية باشتغاؽبم بأجهزة التعليم كالقضاء كالفتول، بعدما ضرب اؼبهب اإلباضي الصفرم أطنابو 

  1ادل بن عمراف.ُب زبـو قورارة ُب عهد ايب س

 ثانيا: أعالمها

من بُت أعالـ عائلة اعبوزم الذين كانت ؽبم مكانة بارزة ُب العديد من اجملاالت كباألخص جانب 
 القضاء قبد:

                                                           

عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ اكالد القاضي، اؼبرجع السابق.  1  
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العالمة القاضي محمد بن عمر ابن العباسي السجلماسي العباسي آل ابي محلي المتوفي مفي 
م:1810ه/1225حدود سنة   

احبنا اضبد بن ايب ؿبلي، كقد كاف قاضيا بسجلماسة اياـ موالم سيماف ىو من بٍت عمومة ص     
سنة، كعليو  25العلوم، ٍب توذل ابنو ؿبمد السعيد بعد كفاة كالده قضاء سجلماسة كعمره يومها 

ـ.1810ق/1225تكوف كفاة صاحب الًتصبة ؿبمد بن عمر ُب حدكد سنة   

جلماسي العباسي آل ابي محلي المتوفي العالمة الهادي بن محمد بن عمر ابن العباسي الس
م:1843ه/1259عام   

سنة،  25ـ، توذل قضاء السجلماسة بعد كفاة كالده كعمره يومها 1785ق/1200كلد سنة    
ـ ( توُب اؽبادم العباسي 1843ق/موافق كبو اكائل ابريل 1259)كُب أكائل ربيع األكؿ 

1ُب.السجلماسي، الذم كاف من سكاف القصر الكبَت كبو تو   

العالمة القاضي محمد السعيد بن محمد بن عمر ابن العباسي السجلماسي العباسي آل ابي 
م:1875ه/1292محلي قاضي الجماعة بمراكش المتوفي بمراكش عام   

ىو ؿبمد السعيد بن ؿبمد بن عمر ابن العباسي، قاضي اعبماعة دبراك.، كاف رضبو ا فقيها     
سنة، فبقي قاضيا هبا كبو سبع عشر  25بعد كفا كالده كىو بعمر  عالمة، توذل القضاء بسجلماسة

سنة، ٍب اشتغل دبجالسة موالم عبد الواحد العلوم، فنقلو من بالده كجعلو بالصويرة، كبقي هبا اذل 
 اف مات فنقل إذل فاس، ٍب نقل إذل قضاء مراك..

عباسي نزيل القصر ـ، توُب السعيد السجلماسي ال1875ق/1292كُب اكاخر ذم القعدة      
2الكبَت، الفقيو العالمة اؼبشارؾ اؼبفيت، توذل القضاء بو مدة كبو توُب.   

القاضي محمد عبد اهلل بن الجوزي )الحفيد( ) صاحب الرحلة الحجازية( المتوفي سنة 
ه: 1269  

                                                           

عبد ا ضبادم اإلدريسي، السلطاف السلجماسي الفقيو الصوُب اؼبفًتل عليو، اإلماـ أضبد ابن أيب ؿبلي مهدم كادم الساكرة  1 
  .288-286ـ، ص ص 2013ق/1434دار بوسعادة للنشر كالتوزيع، ، 1، ط1ـ(، ج1612ق/1021)ت 

.489-488نفس اؼبرجع السابق، ص ص  2  
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حفظ القرآف بزاكيتها.   –بأكالد سعيد  –كلد بأكالد عبد اللي   

يخ بن اضبد الراشدم تلميذ الشيخ الونقارل، لـز شيخو اذل اف ق التحق بالش1206كُب سنة   
مات، ٍب التحق بالشيخ بن عبد الرضباف بن عمر التنالين، فأخذ عنو ما تبقي من أمهات فنوف العلم، 
كأجازه ُب ذلك إجازة مطلقة، تدريسا كفتول، ليعود ُب األخَت اذل مسقط رأسو تدمايت بأكالد عبد 

1ق قاضي قضاة قورارة.1223اللي عُت ُب عاـ   

كمن  –بأكالد سعيد  –قاـ بتأسيس زاكيتو بقصر أدنباف بدؿ عن زاكية تدمايت بأكالد عبد اللي    
بُت تالمذتو الذين انتفعوا منو عدد كبَت من الطلبة من اكالد سعيد ككارل كبٍت مهالؿ كدلدكؿ 

 كبدرياف كتورسيت منهم:

د بن موالم ؿبمد بن موالم عبد الرضبن بن عبد اغبي بن العالمة موالم عبد ا بن موالم أضب-1
الشيخ ؿبمد عبد الرضبن بن اغباج غبسن الشريف. من كارل، ككانت بينو كبُت شيخو كرامات منها 

 أنو ؼبا حضرتو الوفاة أكصى أال يدفن إال حبضور تلميذه اؼبذكور.

القاضي افوظ بن الطيب السعدم. -2  

كم بن ؿبمد عبد الرضباف بن ؿبمد العادل.الفقيو ؿبمد عبد اغب -3  

العالمة أؿبمد بن ؿبمد عبد ا بن اعبوزم ) اغبفيد (. -4  

الفقيو عبد االفضل بن عبد الرضباف )اعراب العبدالكم(. -5  

القاضي الشهيد ؿبمد عيد الكرمي بن اعبوزم. -6  

الفقيو اضبد بن عمر بن اغباج ؿبمد البادرياين. -7  

عبد ا بن عبد الرضباف بن اعبوزم )اغبفيد(. القاضي ؿبمد -8  

الفقيو أؿبمد بن عبد الرضباف بن اعبوزم. -9  

                                                           
موالم التوىامي بن سيدم ؿبمد غيتاكم، الفتح اؼبيموف ُب تاريخ جورارة كعلماء تيميموف إقليم توات كالية أدرار، العاؼبية   1

  .120ـ، ص 2013ق/1434للطباعة كاػبدمات، اعبزائر، 
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الفقيو ؿبمد الصاحل بن علي التورسييت. -10  

وفاتو:    

من شهر ذم اغبجة اغبراـ عاـ  24توُب العالمة أؿبمد بن ؿبمد عبد ا بن اعبوزم ُب ليلة    
1ق.1269  

لقاضي التالوي محمد الجوزي ) الجد(، المتوفي عام العالمة عبد الرحمان بن ا
م: 1810ه/1225  

كلد العالمة الفقيو عبد الرضباف بن أؿبمد العبدالكم ُب تادمايت بأكالد عبد اللي، لقد       
كاف من حفظة القرآف الكرمي، كأخذ العلم عن كالده دبدرسة أكالد عبد اللي، فأجازه كدرس 

انت لو الكثَت من التقاليد، كبعض اؼبنسوخات خبط يده مثاؿ على معو ُب اؼبدرسة اؼبذكورة، ك
ذلك: كتاب ربفة اغبكاـ ُب نكت العقود كاألحكاـ البن غازم اؼبكناسي، كـبتصر خليل أًب 

ـ بأكالد 1810ق/1225ـ، توُب سنة 1791ق/1206نسخو ُب أكائل صبادل الثانية عاـ 
 عبد اللي، كدفن ببالد القاضي غرب أكالد سعيد.

القاضي احمد يوسف بن عبد الكريم بن القاضي التالوي أمحمد عبد الرحمان بن 
م:1817ه/1233محمد الجوزي )الجد( المتوفي عام   

ـ، يلقب ُب الوثائق القورارية " بالعالمة " كهبذا يلقبو من 1745ق/1158كلد عاـ      
كعن العالمة ايب زيد عاصره أك جاء بعده من اعالـ أكالد القاضي كغَتىم، أخذ عن كالده 

عبد الرضباف التنالين، أشرؼ على توثيق الكثَت من كثائق اؼبنطقة، درس القرآف، كتصدر 
ؾبالس العلم كالفتول بأغالد كتوذل مهمة القضاء كاإلمامة هبا، خلفا لوالده دفُت اغالد 

 القاضي ؿبمد عبد الكرمي.
، طاىر اعبناف أثر عنو تعلقو كاف القاضي اضبد يوسف بن عبد الكرمي فصيح اللساف     

الكبَت بالنيب صلى ا عليو كسلم، كلو العديد من الزيارات اذل بيت ا اغبراـ، أخذ عنو قبلو 
 الفقيو ؿبمد الطيب كالد القاضي افوظ السعيدم كآخركف.

لو الكثَت من اآلثار العلمية كاالجتماعية منها:       

                                                           

. 357، ص2013بد ا مقالٌب، مبارؾ جعفرم، معجم أعالـ توات، كزارة الثقافة، اعبزائر، ع  1  
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ـ.1850ق/1220ة من الناحية الغربية ُب حدكد: ربديد أمالؾ الزاكية البادرياني 1  
توثيقو حبس السيد اضبد بن اغباج بابكر الزكاياٌب من حفدة الشيخ ايب القاسم بن اغبسُت  2

الوكسيفي، الذم أمضاه رفقة القاضي ؿبمد بن عبد الرضباف البلبارل ُب أكائل شعباف 
1ـ.1806ق/1221  

.ـ1817ق/1233توُب باؼبدينة اؼبنورة عاـ:   
الفقيو احمد الجوزي بن احمد بن القاضي التالوي أمحمد عبد الرحمان بن محمد  

م: 1854ه/1271الجوزي )الجد( المتوفي عام   
يعترب من أحد الفقهاء اؼبتطلعُت الذين تذكر اظبائهم ُب الوثائق كعقود األحباس، لديو    

اع من اػبضر كالفواكو.  البعض من كتب ُب الطب كاغبكمة، كأخرل ُب الفوائد الصحية ألنو 
كاف الشيخ خربة كبَتة ُب اؼبيداف الطيب، حيث أنو أخذ العلم عن كالده كأعمامو باؼبدرسة 

 العبدالكية أيضا، كاف ؽبذا الفقيو أربعة ابناء كىم: 
ؿبمد عبد الكرمي كىو الوصي على صبيع إخوانو 1  
عبد الرضباف بن أضبد بن أضبد  العالمة الفقيو الكاتب الرحالة اؼبوثق الطبيب الشيخ سيدم 2

 اعبوزم، انقطع نسلو.
الطالب عبد ا كىو جد التمزالنيُت من أكالد القاضي )سكاف سبزالف بقصر قدكر(. 3  
اعبوزم كىو جد التلمسانيُت من أكالد القاضي )أكالد سي اؼبيلود دفُت تلمساف(. 4  

.ـ كدفن ببالد القاضي غرب أكالد سعيد1854ق/1271توُب عاـ   
العالمة عبد الكريم بن أحمد بن أحمد التعنطاسي بن محمد المسعود بن ابراىيم بن 

م:1818ه/1234عبد الكريم بن محمد الجوزي )الجد( المتوفي عام   
كلد بتعنطاس من ضواحي تنركوؾ زاكية دباغ، أخذ العلم على يد العالمة الشيخ ايب العباس 

صاغبا، كرعا، متفقها ُب الدين، كبويا بليغا، ككاحد  أضبد اغببيب البلبارل، كاف عاؼبا، عامال،
 من الشهود الثقات اؼبعًتؼ بأقواؽبم كشهاداهتم، يذكر اظبو ُب الوثائق الية بقورارة.

2ـ كدفن ىناؾ.1818ق/1234توُب دبسقط رأسو اؼبذكور عاـ   
 

                                                           

عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، نفس اؼبرجع السابق.  1  
عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق.  2  
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 المبحث الثاني: إسهاماتها العلمية

لة اعبوزم، كاليت كانت ؽبم مكانة كبَتة ُب ـبتلف من خالؿ اطالعنا على بعض أعالـ عائ   
اؼبناىج اإلصالحية، إذ قبد انو كاف ؽبم دكر فعاؿ من خالؿ اإلسهامات اليت قاـ هبا أشهر 

 علماء كالقضاة ُب منطقة قورارة قبد من بينها: 
 أوال: التعليم والتدريس: 

أحفاد القاضي الذين يعتربكف  باؼبسعوديُتأكالد القاضي أك مىن ييعرؼ  لقد عيرفت عائلة    
ُب ميداف اؼبدارس العلمية كالزكايا  ؿبمد اؼبسعود اعبورارم بتخصصهم الشيخ سيِّدم اغباج

مدرسة شرعية، مثاؿ  40ُب كقت كاحد كالرباطات الدينية كمعاقل القرآف الكرمي حىت بلغت 
مدرسة سيدم عبد اغبكم بن عبد الكرمي كسيدم عبد الصمد بن عبد الرحيم على ذلك 

كسيدم عبد اغبميد كسيدم أؿبمد عبد ا...إخل. كييعد القاضي الشيخ أبو اؼبكاـر عبد 
، كمثلو أيضان ابنو يةالكرمي بن أضبد اعبورارم من أشهر شيوخ اؼبنطقة ُب العلـو الفقهية كاللغو 

ب كالشاعر اؼبفلق الشيخ أبو ؿبمد عبد اغبكم بن عبد الكرمي بن أضبد كتلميذه العالمة األدي
من الفقهاء كاألدباء، على رأسهم شيخ  ذم زبرَّجٍت على يده العديداؼبسعودم اعبورارم ال

اؼبشايخ القاضي العالمة عبد الكرمي بن أؿبمد بن أيب ؿبمد التمنطيطي التواٌب كالد الشيخ 
زاكية البكرية الشهَتة بتمنطيط، فقد كانت مدرسة الشيخ القاضي ؿبمد البكرم صاحب ال

عبد اغبكم معهدان لتدريس الفقو كالنحو كالصرؼ كالبالغة كالتفسَت كاغبديث كالتجويد كعلم 
القراءة...إخل، كمنهالن تقصده األعالـ كالشيوخ من ـبتلف اعبهات كاألقاليم لإلستفادة 

.كالتثقيف  
 ثانيا: القضاء

لة أكالد القاضي ُب ميداف القضاء الشرعي منذ بداية اغبكم اؼبريٍت كبٍت زبصصت عائ      
ىذه اؼبهمة مع العائلة العصنونية خصوصان عن جانب توات الوسطى، كمن  شاركت، كتكطاس

: القاضي ؿبمد اؼبسعود بن براىيم بن قبد أمثاؿ ىذه العائلةُب ىذا اجملاؿ من  هرتأشبُت من 
ؼ بالعائلة اؼبسعودية، ، فكانت تعر ليو العائلة قديبان ذم تنسب إؿبمد بن يدار اعبورارم ال

القاضي الشيخ أبو اؼبكاـر عبد  ابنواس أضبد بن ؿبمد اؼبسعود، ٍب القاضي أبو العب ابنوكبعده 
اغبكم السعدم برز  ُب فًتة، ك ماعا 39كقد قضى بُت الناس مدة  الكرمي بن أضبد اعبورارم



أسرة آل الجوزي                                              الفصل الثاني                          

28 
 

بد ا بن عبد الكرمي بن أضبد كداىية نابغة ُب القضاء الشرعي القاضي أبو عبد ا أؿبمد ع
 حكم 

القاضي الشهَت بعده خليفتو جاء ، ك عاما 44مدة  ڤورارة كما كراءىا من اؼبناطق الصحراكية
كالشيخ  ،كالشيخ سليماف ،كأقبالو القضاة: الشيخ عبد القادر ،عاما 50 قرابة ؿبمد اعبوزم

 50 الذم قضى ىو أيضان ما يزيد عن 1اؼبعركؼ بػ: "التالًَّكم" أبو زيد أؿبمد عبد الرضباف
كجاء من ، ماحي بن أيب حفص بن اعبوزم الشيخ سيِّدم عبد القادر الس إضافة اذل، عاما

يوف ٍب األيدىنٍبىانيوف، آخرىم القاضي الشهيد ؿبمد عبد الكرمي بن ؿبمد بعدىم القضاة العبدالَّكً 
من طرؼ توات كبعد اف ًب احتالؿ ( ُب عهد حكم العلويُت، فيدعبد ا بن اعبوزم )اغب

ؿبمد عبد اغبي بن أضبد اػبضَت الواجداكم )األصغر( آخر قاضي  قضاءال توذلنسيُت الفر 
االستعمار الفرنسي. فًتةو اؼبنطقة من أكالد القاضي ُب شرعي عرفت  

 ثالثا: الفتوى 
براعة الفقهاء فيما أخذكه من علـو  ظهرإذل ؾباؿ القضاء الفتول كالنوازؿ اليت ت نضيف    
فتاكو كانت ؿبل  مؽب بعض من القضاةعية كتفقهوا ُب أحكامها، فنجد من ىذه العائلة الشر 

شغلت فقهاء اليت ، من ؾباالت الفتول ألمور الدنيوية كاألخركية كغَتىاجداؿ كنقاش ُب ا
إذل العائلة )أكالد القاضي( جاء  األسئلة اؼبوجهة ؿار منها على سبيل اؼبثنذك اكخارجه نطقةاؼب

 ُب نصو :
اغبمد  ، كصلى ا على سيدنا ؿبمد كآلو .»   
 ال زلتم مفسرين ، سادٌبذل سادتنا العلماء رضي ا عنكم، كجعل اعبنة منازلكم كمثواكمإ

وف  قلوبكم نوران للفهم ُب النازلة، ما تقول، كمألمشكالت اػبالئق، صحَّ ا أبصاركم لإلفتاء
لف ىو كالبائع ُب قدر الثمن، فقاؿ اؼبشًتم: اشًتيها بثمانية ، كاختُب شخص اشًتل سلعة

(. كيف وبكم ا بينهما يا سادٌب؟ كأجركم على ا 10: بل بعشرة)(، قاؿ البائع08)
 العزيز الوىاب .

 اعبواب:

                                                           
 ضي، اؼبرجع السابق.عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القا  1
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1 كبركاتو.، كالصالة كالسالـ على رسوؿ ا كعليكم السالـ كرضبة ااغبمد  كحده  
إذل  ، كترد السلعةاختلف اؼبتبايعاف ُب قدر الثمن؛ حىلىفىا، كفيًسخى البيع ظاىران كباطنان  كبعد/ إذا 

، كيبدأ باغبلف البائع على اؼبشهور، كقضي للحالف على الناكل، بائعها كالثمن إذل مبتاًعوً 
«.كا أعلم   
ن أيب ؿبلي نص فتول للشيخ أيب الب قبده ُب كتاب "اؼبهراس" من الفتاكم كمبوذج آخر

 اؼبكاـر عبدالكرمي بن أضبد الوطاسي اعبورارم  ىذا تقييد جواب بعد سؤاؿ كنصو : 
انت مع أجنيب ُب داره يدخل عليها، كىبلو هبا ُب كل كقت كينفقها، فغٌَتت عليو امرأة ك

ردين يصحبها إذل ، فخرج معها الرجل اؼبذكور منفذلك صباعتو، كأىٍجلىت اؼبرأة إذل بلدة أخرل
، كعقد النكاح فيها بالورل كالشهود ىل هبوز أـ ال إال بلدة اليت خرجت إليها حىت دخالىاال

 بعد العٌدة ؟
كاػبلق ُب تأييد ربريبها إف  ، فال هبوز النكاح كيفسخإف كاف األمر كما ذكر»: جواب ذلك

2.«دخل  
ــــــــــــــة العموميــــالتوثيــــــــــــــــــق والكتابة رابعا:   
ايػىٍنتيٍم  ﴿اؼبوذل عز كجل ُب اآلية الكريبة  اتباعا ؼبا جاء ُب قوؿ        ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى يىا أىيػُّهى

نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى   ٍينو ًإذلىٰ أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتيبيوهي  كىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ مىا كى ًبدى
ئنا فىًإٍف كىافى عىلَّمىوي اللَّوي  فػىٍليىٍكتيٍب كىٍلييٍمًلًل الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىالى يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شىيٍ 

لَّ ىيوى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي  كىاٍستىٍشًهديكا  بًاٍلعىٍدؿً  الًَّذم عىلىٍيًو اغبٍىقُّ سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىٍف يبًي
اًء أىفٍ  اًلكيٍم فىًإٍف دلٍى يىكيونىا رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف فبٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى ٍيًن ًمٍن رًجى  تىًضلَّ شىًهيدى

اءي ًإذىا مىا ديعيو  انبيىا اأٍليٍخرىٰل كىالى يىٍأبى الشُّهىدى انبيىا فػىتيذىكِّرى ًإٍحدى ا كىالى تىٍسأىميوا أىٍف تىٍكتيبيوهي صىًغَتنا أىٍك  ًإٍحدى
ـي لًلشَّهىادىًة كىأىٍدَنىٰ أىالَّ تػىٍرتىابيوا ًإالَّ أىفٍ  ًلًو ذٰىًلكيٍم أىٍقسىطي ًعٍندى اللًَّو كىأىقػٍوى ٰ أىجى ًبَتنا ًإذلى تىكيوفى ذًبىارىةن  كى

نىكيٍم فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه  أىالَّ تىٍكتيبيوىىا كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم كىالى ييضىارَّ كىاًتبه  حىاًضرىةن تيًديريكنػىهىا بػىيػٍ
3.﴾ كىيػيعىلِّميكيمي اللَّوي كىاللَّوي ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه  كىالى شىًهيده كىًإٍف تػىٍفعىليوا فىًإنَّوي فيسيوؽه ًبكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى   

                                                           
سعيدة بوزنينة، أسرة آؿ اعبوزم، أعالمها، اسهاماهتا العلمية، سنة ثالثة دكتوراه الدراسات اعبزائرية ُب اللغة كاألدب العريب،   1

 .13جامعة ادرار، ص 
 
 .14نفس اؼبرجع السابق، ص   2
 .282سورة البقرة، اآلية   3
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ية الكريبة، اهنا ربمل العديد من التوضيحات  من ىنا يبكننا تفسَت ما جاء ُب ىاتو اآل     
على أساسي لضماف حقوؽ الغَت كعدـ التعدم معافو كمعادل زبص التوثيق، كىو بند 

ذه اؼبهمة كبصفة رظبية عائلة أكالد ى كقد توذل ، ُب ىذا اإلقليمفبتلكاهتم اػباصة أك العامة
لتخصُّصهم التارىبي  ؼبغاريب،كذلكالقاضي، حيث كاف ؽبم تأثَت ُب ىذا اجملاؿ على الصعيد ا

ُب علـو الشريعة، كاحتكاكهم بالنوابغ من الفقهاء اؼبتخصصُت أيضان الذين سطع قبمهم 
بالشرؽ كالغرب كالشماؿ كاعبنوب؛ من أجل تنوير العقوؿ كتالقح األفكار لبياف كتوضيح 

و القاسم اؼبشكالت، كذلك أمثاؿ: السنهورم، كاألجهورم، كأضبد بابا، كقدكرة، كأب
1الفجيجي، كاؼبقرم التلمساين، كمفيت أفريقية ابن أهبلوؿ، كأبو زيد بن من الىباؼ كغَتىم.  

  :خالصة
اغبركة العلمية ُب حاضرة قورارة  شهدت تطورا ملحوظ ُب اجملاؿ التعليمي بوجود أسرة     

 اعبوزم  كعلمائها اليت بلورة الفكر.
ريٍت ... اؼبسعودم  إذل اإلدريسي دليل عل طوؿ تعدد أنساب كألقاب أكالد اعبوزم من اؼب

  .الفًتة اليت توالت فيها اغبكم
تنوع الثقافات كالعلـو  اليت اىتمت هبا عائلة اعبوزم ) التعليم، الفتول، القضاء، التفسَت،  

النحو ( دليل على تعلق  علمائهم بالدين كالعلـو االسالمية .كاىتمامهم بيو، ؿباكلة منهم 
صبيع مناطق الصحراء الكربل.  لنشره ُب  

اكتسى جانب القضاء انبية بالغة لدل علمائها اعبوزم أمثاؿ العالمة ؿبمد بن عمر ابن 
العباسي السجلماسي العباسي اؿ أيب ؿبلي، القاضي اؽبادم بن ؿبمد بن عمر ابن العباسي 

السجلماسي  القاضي ؿبمد السعيد بن عمر ابن العباسي السجلماسي العباسي اؿ أيب ؿبلي،
 العباسي اؿ ايب ؿبلي قاضي اعبماعة.... اخل 

                                                           
 تاريخ أكالد القاضي، اؼبرجع السابق.عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب   1
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المبحث األول: القاضي محمد عبد اهلل بن الجوزي بن القاضي التالوي أمحمد عبد الرحمان 
م 1852ه/1269بن محمد الجوزي المتوفي عام   

ف بن المبحث الثاني: القاضي محمد عبد الكريم بن محمد عبد اهلل بن الجوزي بن أحمد يوس
القاضي عبد الكريم بن القاضي التالوي أمحمد عبد الرحمان بن محمد لجوزي المتوفي عام 

م1910ه/1304  

المبحث الثالث: القاضي محمد عبد الكريم بن محمد عبد اهلل بن الجوزي بن أمحمد عبد 
م1910ه/1328الرحمان بن الجوزي المتوفي عام 
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تمهيد:     

الت البارزة ُب منطقة قورارة الذين عرفوا باسم أكالد القاضي، حبيث تعد عائلة اعبوزم من العائ   
ينتمي إذل ىاتو عائلة سلسلة من األعالـ كرثوا العلم عن أجدادىم، كمن بُت الشخصيات اليت 

للقاضي محمد ابن عبد اهلل بن الجوزي، اعتمدناىا كنموذج ُب ىذا اؼبوضوع تطرقنا اذل ترصبة " 
بن الطيب السعيدي بن القاضي احمد يوسف بن القاضي عبد  وترجمة القاضي المحفوظ

القاضي الشهيد " و  الكريم بن القاضي التالوي أمحمد عبد الرحمان بن محمد الجوزي )الجد(
محمد عبد الكريم بن محمد عبد اهلل بن الجوزي بن أمحمد عبد الرحمان بن الجوزي المتوفي 

.م1910ه/1328عام   

وي أمحمد عبد المبحث األول: ترجمة ال  قاضي محمد عبد اهلل بن الجوزي بن القاضي التالا
م1852ه/1269الرحمان بن محمد الجوزي المتوفي عام   

أوال: مولده ونشأتو     

ىو القاضي ؿبمد عبد ا ابن القاضي ؿبمد اعبوزم بن القاضي أؿبمد عبد الرضباف بن القاضي     
 بن القاضي عبد الكرمي ابن القاضي اضبد بن القاضي ؿبمد اعبوزم )اعبد( بن القاضي أؿبمد عبد ا

 ؿبمد اؼبسعود.

حفظ القرآف بزاكيتها. –بأكالد سعيد  –كلد بأكالد عبد اللي   

التحق بالشيخ  ق، كبعد كفاتو1206سنة  التحق بالشيخ بن اضبد الراشدم تلميذ الشيخ الونقارل 
ذل لعلم، تدريسا كفتول، ٍب عاد إفنوف امن  ، فأخذ عنو ما تبقيبن عبد الرضباف بن عمر التنالين

1قاضي قضاة قورارة. ًب تعيينو ق1223ُب عاـ ك  رأسو تدمايت بأكالد عبد اللي  مسقط  

كحصل على جل فنوف العلم يستفاد من نص اإلجازة العلمية اليت يقوؿ فيها شيخو:      

                                                           
موالم التهامي بن سيدم ؿبمد غيتاكم، الفتح اؼبيموف ُب تاريخ جورارة كعلماء تيميموف إقليم توات كالية أدرار، نفس اؼبرجع   1

 .120السابق، ص 
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كبعد/ فليعلم الواقف اف  –نستعُت " اغبمد  كالصالة كالسالـ على رسوؿ ا. عونك ياا كبك 
حاملو الفقيو سيدم ؿبمد عبد ا ابن اغباج اعبوزم أنو أخذ منو أنواع الفقو كفركعو من الشيخ 

خليل كالرسالة كالتحفة كالزقاقية كموطأ اإلماـ رضي ا عنو كاؼبدكنة من غَت سباـ كغَتىم من 
كغَتىم كمدح البويصرم كغَت ذلك فبا يسر ا فيو. التأليفات كالتفسَت كاغبكم كاأللفية كالالميتُت 

كإين قد أجزتو ُب صبيع ماذكر تدريسا كفتول كا اؼبستعاف. كأكصي نفسي كإياه كتقول ا كطاعتو 
كاعبد فيما يرضيو الرب جل جاللو كاإلخالص ُب األقواؿ كاألعماؿ كالنصيحة  كرسولو كلألئمة 

كالفقراء كاؼبساكُت كالرحم كمواساهتم دبا أمكن،  كترؾ اؼبيل ؼبا سول كحب النيب صل ا عليو كسلم 
ا تعاذل كقد أخذت ما أجزتو عنو من شيخنا العالمة سيدم أؿبمد بن عبد ا الونقارل كما أجازين 

1فيو، ككتب عبيد ربو ؿبمد بن اضبد أمنو ا ُب الدارين".  

كالعلماء الذين يتصفوف باغبكمة دليل على ذلك  كاف القاضي ؿبمد عبد ا من أعظم اؼبشايخ 
كتب اغبكم كاؼبدح ُب الرسوؿ صلى ا عليو كسلم. كبعد كفاة شيخو الراشدم التحق القاضي 

بالعالمة ؿبمد بن عبد الرضباف بن عمر التنالين، فاخذ عنو ما تبقي من فنوف العلم كبعدىا عاد اذل 
مامو كأبنائو، حيث كاف لو عالقة مع األعالـ مسقط رأسو بتدمايت فتصدر اجمللس رفقة أع

العبدالكيُت فبا زاده حكمة بلغ هبا مركز من الفقو كالعلم فربزت مكانتو ُب األقطار القورارية كالتواتية، 
2ق.1233حيث أصبح قاض على إقليم قورارة عاـ   

ض اؼبناطق اجملاكرة كمن الذين تتلمذك على يده قبد عدد كبَت من الطلبة من قصر أكالد سعيد كبع   
 من بينهم نذكر:

_ القاضي افوظ بن الطيب السعيدم.1  

_ الفقيو ؿبمد عبد اغبكم بن ؿبمد عبد الرضباف بن أؿبمد العادل.2  

_ العالمة أؿبمد بن ؿبمد عبد ا بن اعبوزم.3  

                                                           
 . 05لحق رقم إجازة خبط الشيخ ؿبمد بن أضبد الراشدم لتلميذه القاضي ؿبمد عبد ا بن اعبوزم، أنظر اؼب   1
 عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، نفس اؼبرجع السابق.  2
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_ القاضي الشهيد ؿبمد عبد الكرمي بن اعبوزم.4  

البادرياين. _ القاضي أضبد بن عمر بن اغباج ؿبمد5  

_ الفقيو عبد الرضباف بن اضبد بن أضبد اعبوزم. 6  

_ العالمة ؿبمد عبد الرضباف بن افوظ بن اعبوزم، دفُت اكالد راشد. 7  

1_ الفقيو ؿبمد الصاحل بن علي التورسييت كآخركف.8  

والبعض من فتاويو القة الشيخ مع علماء توات الوسطىعثانيا:     

جع إذل عدة عوامل نذكر ير ماء توات الوسطى كقضاهتا. كىذا كطيدة مع عل عالقة كانت ؽبذا الشيخ
 األىم منها:

 أ_ إسبامو ؼبسَتتو التعليمية دبدرسة تواتية )زاكية العالمة ؿبمد بن عبد الرضباف بن عمر التنالين(.

تهدين.ب_ زمالئو الطلبة التواتيوف الذين درسوا معو، أغلبهم صاركا قضاة، شيوخ مدارس، كفقهاء ؾب  

2ج_ الصحبة كالعالقة القديبة اليت تربط العائلة بزكايا تلك الناحية ) البكرية، البلبالية، التنالنية (.  

 نبذة من فتاويو:

فتاكم الشيخ القاضي يظهر أدائو ُب إصدار األحكاـ الشرعية كإحاطتو الشمولية بفن  من خالؿ
يو اػباصة بالفقارة:األصوؿ، كيبكن االستدالؿ على ىذا بنموذجُت من فتاك   

النموذج األول:-1  

ُب الفقارة اؼبشًتكة بُت البلدين، كاؼبستقلة منها. حيث أفىت بقولو: " اغبمد  _ فالبلداف     
بعوائدىا. فإف كانت البلدتاف كل كاحدة تستقل بنفسها عن األخرل، فكل كاحدة تبقى على ما ىي 

ة الفقارة، حسبما جرل بو العرؼ ُب القرل اعبورارية. عليو. فال وبيد لو عن إعطاء ما لزمو ُب صبل

                                                           
 .123-122موالم التهامي، نفس اؼبرجع السابق، ص ص   1
2
 عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق.  



نماذج عن بعض الشخصيات                                       الفصل الثالث                   

34 
 

اللهم إذا كانت العادة أيضا خبالؼ ذلك. كأفىت سيدم عمر األكرب التنالين بأف أصل اؼبدارات على 
 ما ىباؼ عليو، فإف اتفق أىل اؼبوضوع على فرضها على اؼبياه كما ىو العرؼ كجب اؼبصَت إليو ".

النموذج الثاني:-2  

أفىت فيها القاضي بقولو: " أعلم بإمضاء التقومي أعاله كصحتو كنفوذه  فقارة " تيلولُت " بعد تصليح 
كإهباب العمل بو. أما جواز تقومي ما جهلت أربابو ذكره الربزكرل كاؼبعيار كغَتنبا. كاما من ادعى 

ذلك ُب تقومي فقارة اؼبلكية بعد التقومي بال شبهة كال بينة فال يلتفت إليو كال يعوؿ عليو دبجرد قولو. ك 
)تلوين( بقواـ عدؿ كشاىدم عدؿ بعشرة مثاقيل. ثالثة منها للمستحُت كالقاضي كالقواـ كالشاىدين 

1كالباقي بيد اؼبشًتم".  

ورحالتو العلمية حياتو االجتماعيةثالثا:    

خر . فقد سجتهاداا كاف األكثرمانو صربا كأعظمهم تواضعا ك من أشد الناس ُب ز  القاضي كاف     
ُب اإلقراء يقضيو  معظم كقتو فؽبم بزاكية أدنباف. كا اؼبعيشة  جل تعليم الطلبة كتوفَتحياتو كلها من أ

كاإلفتاء كإصالح ذات البُت كالكتابة كالتوثيق اإلمامة ككسب الرزؽ اغبالؿ بعرؽ اعببُت كالكد كاؼبثابرة 
ى هبا ُب اجملتمع استطاع القاضي مهما كانت الظركؼ كالنتائج. كبفضل صورتو اغبسنة اليت كاف وبظ

كقابلو الناس باإلحساف جزاء إلحسانو كساندكه ُب مشاريعو  التغلب على صبيع مصاعبو اغبياتية.
2.السراء كالضراءاؼبادية كاؼبعنوية إعانة لزاكيتو كإكبارا لشأنو فوقفوا معو ُب   

رحالتو العلمية:  -    

اف متعددة كىذا دليل على فكره العلمي الذم دل كانت للقاضي العديد من الرحالت ُب بلد     
  .يقتصر على مناطق توات كقورارة

ق اؼبوافق ؿ 1263من ىذه الرحالت العلمية رحلتو اغبجازية اليت كانت ُب عاـ  أفضل ما اخًتناك 
بيتا تضمنت  130 منيلها حرفا حبرؼ ُب قصيدة ـ حيث ذكر القاضي الشيخ تفاص1846

                                                           
 نفس اؼبرجع السابق.  1
 عبد الرضباف اعبوزم، نفس اؼبرجع السابق.  2
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الرحلة اليت مشلت زيارتو أيضا لألزىر الشريف كما دار بينو كبُت علمائو من التفاصيل اػباصة هبذه 
    1حوار كما رافقو فيها من العلماء كالفقهاء اؼبشارقة كاؼبغاربة.

كنظرا لقيمة ىذه القصيدة التارىبية نذكر منها ما يلي:      

2حججت كرب ا امود مشكور *** كأرجو فضال أف حجي مربكر  

الشيخ سيِّدم ؿبمد الفقيو للقاضي صاحب الًتصبة أيضان عالقات كطيدة كمراسالت مع ف كذلك كا  
اليت يقوؿ فيها الشيخ التنالين  مثل ىذه الرسالةاؼبهداكم، عبد ا بن عمر بن عبد الرضباف التنالين 

 اؼبذكور لصاحب الًتصبة: 

حب ُب ا كمن أجلو، حبنا، كعوض ]اغبمد  كحده. صلَّى ا على سيِّدنا ؿبمد كآلو. كعلى األ
كالدنا، كمىن إذل ا نرغب باالجتماع معو طوؿ أعمارنا، اؼبكـر أبو عبد ا سيِّدم ؿبمد عبد ا بن 
سيِّدم ؿبمد اعبوزم ألف سالـ، كألف ربية كإكراـ، على مر الليارل كاألياـ، كتعم مقامكم نفحاتو، 

لدؾ كآلك أصبع، كمىن ىو منكم كإليكم من النسب يلمع. ىذا كرضبة ا تعاذل كبركاتو، كأىلك كك 
كبعد: فال زائد حبمد ا إالَّ جبديد الود، كما نعرفو ُب قدمي العهد، كما يسر ا تعاذل علي سباـ ىذا 

الكتاب بعد أف كلفت بو غاية كا شاىد، كنطلب منكم صاحل الدعاء كاػبتم باإليباف منو، كتراه مع 
س بيض ككرقتُت صغَتتُت كالكراريس كما ُب القلب من الود ينبغي أف تعلم بو من حارل طبسة كراري

ما تيسر ُب رقمو...حاملو. ككتب: ؿببكم كمقبالن تراب نعالكم كطالب صاحل دعائكم آخران ككلدم 
ككالدم كأحبيت كأىلي كمىن فيو أىلية لذلك كعلى اإلخواف كافة...: ؿبمد عبد ا بن عمر بن عبد 

3لرضباف التنيالين كاف ا لو دبنو آمُت[.ا  

حدل تقاييده على إبن ؿبمد عبد ا بن اعبوزم ُب  أؿبمدالفقيو الشيخ:  ةكخليفتو العالم سجل ابنو
كالده  و ؼبا حضرتٍ أنٌ ب 4للشيخ أيب العباس أضبد بن عبد العزيز اؽبالرل "إضاءة األدموسكتاب: "  ظهر

فأصبح  ،فسأؿ عن الضوء فطلع القمر ،ظلمةُب ليلة مي  رفقة زكجتوطح داره بكاف معو على س  ةوفاال
                                                           

 .124امي بن سيدم ؿبمد غيتاكم، اؼبرجع السابق، ص موالم الته 1
 .03ك 02النص اؼبخطوط للرحلة اغبجازية ، أنظر اؼبلحق رقم:  2

 عبد الرضباف اعبوزم، نفس اؼبرجع السابق.  3
4
رل علػى  على ظهر الكتاب اؼبذكور خبزينة آؿ اعبوزم بأكالد سعيد، ىػذا الكتػاب كضػعو الشػيخ أبػو العبػاس اؽبػالأنظر: التقاييد  - 

 (.421ؿبفوظ ربت رقم: ) كز آبادم، اؼبخطوطكتاب القاموس للفَت 
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فدخل أخوه اؼبذكور  ؟ىل قدـ من بيتو الفقيو أؿبمد بن اعبوزم ٍب سأؿ عن أخيو ،و هناراغباؿ كأنَّ 
، ككاف كمات كشرب حسوة من حساء ،ا إلو إال ال :فقاؿ الشيخ ،ل حىت كقف على رأسوهلِّ كىو يي 
  1.ـ1852ػ/ى1269: من شهر ذم اغبجة اغبراـ عاـ 24اء األربع ُب ليلةذلك 

، كتوذل القاضي افوظ بن الطيب العقاركاغبدائق ك كبَتان من الثركة كاؼباؿ خلَّف الشيخ ملكان  
ـى عقاره كأثاثو الباقي ة كأكالده اػبمسالسعيدم مع لببة من أىل االختصاص قسمتها بُت الورث . كقػيوِّ

ـ مثقاالن من الذىب، كقد أشار القاضي افوظ إذل ذلك بقولو: 545اه بػ: فقط دكف البساتُت كاؼبي
]كحضركاٍ كقوَّمواٍ العقار كغَته من األثاث بتقومي األمالؾ كتقدير أشباهنا كىم أىل اؼبعرفة كالبصَتة 

ـ([. 545خبمسمائة كطبسة كأربعوف مثقاالن )  

ضحى هبا مضرب اؼبثل ُب اؼبشارؽ كاؼبغارب، شيهرة داخلية كخارجية أ الشيخ رضبو ا كسبكلقد    
الثلث للعلم كأغرب ما يدعو إذل التأمل ُب حبِّو للعلم كأىلو حبسو كعيمرتو اؼبذكور كاليت خصَّص منها 

   2.كطالبو

( بن القاضي أحمد يوسف بن السعيدي)ترجمة القاضي المحفوظ بن الطيب  :المبحث الثاني
، )الجد( الجوزيبن محمد  أمحمد عبد الرحمان الَِّويالقاضي التبن القاضي عبد الكريم 

 م.4881ىـ/4637المتوفى عام: 

 نشأتو  أوال:

شكل قواعده صبلة من أعالـ أكالد حيث قاـ بتأيدىنٍبىاف ُب ؿبيط علمي قصر نشأ القاضي ب      
 ،عبد الرضباف كأؿبمد :ٍُتً الفقيهى  وً يٍ كأخوى  القاضي ؿبمد عبد ا بن اعبوزمػ: ك  ،كيُتالقاضي العبدالَّ 

، كأخذ أيضان عن شيوخ ملوكة البلباليُت: سيِّدم عبد العزيز كتلميذ اغباكم بن عبد الرضباف كالفقيو عبد
الذين ترىب بينهم  وو ُب الدراسة من أبناء عمومتئرفقة العديد من زمالكاف ك  سيِّدم أضبد اغببيب،

القاضي الشهيد ؿبمد عبد الكرمي  :من بينهم ،طقةضاة اؼبنالذين صاركاٍ فيما بعد من أشهر فقهاء كقي ك 
كشقيقو العالمة بن اعبوزم ا بن عبد الرضباف  القاضي عبد :هماكابن عمِّ  العالمة أؿبمدكأخوه الفقيو 

ىائلة  لببةن إضافة إذل  الء من العلماء،ؤ كغَت ى ،  ،كالفقيو افوظ بن أؿبمد بن عبد الرضباف، أؿبمد
                                                           

 أكالد سعيد. -اعبوزم خزينة آؿ-أنظر: التقاييد اؼبذكورة على الكتاب اؼبذكور  - 1

 عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، مرقونة قيد الطبع. 2
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القاضي  فقاـ .من أبناء عمومتو األيدنبانيُت كإتقانان  ،ةاءكقر ، ذبويدان  ،اكتاب   ةحفظأفضل من 
، كالفقو ،لعقيدةلعديد من العلـو منها اكتعلم ا ،اؼبدرسة األيدىنٍبىانيةبالقرءاف  حبفظ بن الطيبافوظ 
 .ضكالعرك  ،كالبالغة ،كالصرؼ ،كالنحو ،كأصولو

  بعد ارتقاء مكانتو ُب التحصيل كاؼبعرفة كذلك ادؿ اؼبعرُب،رحل العالمة للعديد من األماكن بغية التب
انتقل إذل ملوكة فتفقو عن شيوخها أيضا حىت صار مضرب األمثاؿ ُب ربقيق اؼبسائل الفقهية ف

كربريرىا، إضافة إذل أىارل اكقركت اللذين أبدكا إعجاهبم بشخصيتو علميا كخلقيا، فعرضو عليو تورل 
ية بأعبود بأكقركت، فاستجاب القاضي سيدم افوظ ؽبذا الطلب ، كرحل الفصل ُب نزاعاهتم ال

إذل بالد أكقركت فتصدل إلمضاء عقود البيوع كاألحباس كالشهادات كالوصايا ،كزبصص ُب التوثيق 
القضاء  ليتوذل ؛ميموفيتتادمايت ب إذلنتقالو اكىذا قبل كاإلفتاء كفض النزاعات اػباصة كالعامة ، 

بلغ من ا كؼب ، ورارمڤالذكر كالثناء اعبميل ُب كافة تراب اإلقليم ال فكاف ؿبلَّ  أيضان، كالتدريس هبا
رضبو -بو، فمات  أٍف توفاه ا إذلفقضى بو بقية عمره بأكالد سعيد أيدىنٍبىاف قصر  إذلتيان عاد الكرب عي 

الو السابقة قاـ ، إضافة إذل اعم الصاغبة كفاطمة كمرمي كدل ىبلف سول ثالث بنات، كىن:  -ا
، فكاف رضبو ا يعقد يقسبت م اإلقليم الڤورارم إذل ثالث مراكز قضائية رئيسة يقضي فيها بُت اػبصـو

 )مركز أربعة ؾبالس ُب األسبوع: اجمللس األكؿ بأكالد سعيد )نقطة االنطالؽ(، كالثاين بتيميموف
الد سعيد يعقد ؾبلسان آخر بتيميموف، إذل أك كڤركت )نقطة الوصوؿ(، كعند عودتو كالثالث بأ العبور(،

ليكوف معدؿ اجملالس القضائية ُب األسبوع الواحد باألماكن اؼبذكورة، ىو: ؾبلسىٍُتً ُب تيميموف، 
، ككاف القاضي يستعُت ُب التنقل إذل البلداف اؼبذكورة ببغلة جيدة نظم  اؼبراكز الباقية كؾبلسان كاحدان ُب

1قصائد األىليل. على ظهرىا ُب ترحالو الكثَت من
 

ثانيا: مكانتو العلمية    

 ،السعيدم التدقيق ُب مناقشة اؼبسائل الفرعيةبن الطيب الشيخ افوظ القاضي عن  رى ثً أي  
،  إليوستحضار النص عند اغباجة ا سرعةك  ،كالتميز بالبالغة ُب األسلوب ،ليةيكربطها بأدلتها التفص

 ةراعامع مي  ،بعد عرضها على األقراف كاؼبختصُت إالَّ صدار األحكاـ الشرعية إعدـ كما كاف يتصف ب
فهو سهل الرجوع عند ، باؼبعقوؿ اؼبنقوؿ فعكش ،قتضيات اغباؿ كاؼبآؿ كخصوصية الزماف كاؼبكافمي 

 حسن الطباع.  ، صريح اؼبقاؿ،لُت اعبانب ،ظهور اغبق على يد غَته، سليم الصدر
                                                           

 ابق.عبد الرضباف اعبوزم، نفس اؼبرجع الس  1
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م على صلح أكقعو بُت كرثة حبس عائشة فقهاء اإلقليبعض  إذلكتاباتو كىذا مثاؿ ألحدل   
ى ا على كصلَّ  ،اغبمد  كحدهلكحل األعبيدية ، حيث كتب القاضي ما نصو. ] بنت ؿبمد

 .دنا ؿبمد كءالوسيِّ 

أخص  ،بارؾ ا ُب اعبميع ،ن سيقف عليو كتابنا ىذا من الفقهاءفالسالـ التاـ على مى  كبعد/ -
 حولو. كلوال ضيقو لكتبنا اعبواب أسفلو أك ،اؼبصحوب مع ىذامنهم مىن خاطبنا أكالن ُب كتابو 

  1إخل".أفَّ عائشة بنت ؿبمد لكحل االعبيدية..." :كسببو

على غَت حقيقة بينواٍ لنا حقيقة  2فحاصل األمر أف ىذه حقيقتها كصورهتا، فإف كاف الصلح
بينواٍ لنا  ،ذكرًب من لفظ الواقف فيما ناكإف سقم فهمي  ،كسببو كموانعو، فإف صح أجيبواٍ لنا بو ،بطالنو

 .كم فاغبمد مى نا فهٍ مي كعلينا اؼبنة، كإف كافق فهٍ  ،من ا كلكم األجر

 ونماذج من أعمالوثاره ثالثا: آ 

ف القاضي الشيخ افوظ بن الطيب السعيدم الكثَت من التقاييد ُب الفنوف العلمية كالفقو خلَّ    
مع العديد من علماء كمساجالت نثرية كشعرية كلو مراسالت  ،قكالنحو كاألصوؿ كالبالغة كاؼبنط

الصلح عقود صبلة من كثائق كتب و  ، كما أنَّ الفرؽ بُت اغببس اؼبطلق كاؼبقيد راسة ُبككي  ،توات كغَتىا
 3ورارة.ڤتوات ك بخطوطات اؼبُب خزائن النوازؿ كل اكفت

    ذج من أعمالو المحلِّية:امن -

بعد ألف سالـ  ،ة حياتكم، كمصباح الظالـ، أداـ ا لنا كلكم طوؿ مدَّ قدكة األناـ] السؤاؿ:  -
 عليكم.

...كاآلف ظهر صاحب تامةن  كعٌمرىا عمارةن  ،خاليةن  أعٍت رحبةن  :عن شخص أخذ شيئان من أرض -
 كيف العمل ُب تلك األرض؟ -سيادتكم- أرضو كأراد ،األرض

 الية؟ اموف بتقويبها تقومي األرض اػبىل يقـو القوَّ  – 4

                                                           
 نفس اؼبرجع. 1
 أكالد سعيد. -آؿ اعبوزم-أنظر: نص ىذا الصلح خبزينة  2
 عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، اؼبرجع السابق. 3
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 تقومي الوقت اغباضر؟   أك ،ـ تقومي زمن البناءىا يقوَّ ؤ ىل بنا – 2

، نظركاٍ كفتشواٍ ُب حبر علومكم الواُب، كأجيبواٍ لنا اعبواب الشاُب، لنشفي غليلنا، كأجركم على اأ -
 .[كالسالـ عليكم

 :ٍُتً قسمى  إذلم ينقس وي فالتقومي اؼبشار إليو حولى  كبعد/] بقولو: أجاب القاضي اعبواب:  -

 ( عشرة41)قيمتها  فيقوؿ القٌواموف: ،تقٌوـ األرض رحبةن خالية كأهٌنا غَت مبنية :األكؿً  القسمً  -
( طبسة عشر 42)أك  ( عشركف21))كذا( مثالن، ٍب ييقاؿ ؽبم: قٌوموىا مبنٌية، فيقولوف: قيمتها 

 :حيث قالواٍ لكم ،يفية التقوميقيمة البناء، كىذه ىي ك ىو عشرة (41)فالزائد فوؽ  ،)كذا( مثالن 
 قٌومواٍ البناء قائمان.

( كركور 411( مائة كركور طينا، ك )411: أف حيوطها ) القواموف للدار كيقولوفالقسم الثاين: يأٌب
، ، كيقاؿ ؽبم: كم اجرة من ىدـ ذلك( مثاقيل12( عشركف خشبة فقيمة اعبميع  )21طويا ك)
( أربعة 11) :كيؤخذ الباقي كىو( طبسة 12)فيسقط من  كاحد،( 14))مثالن(: مثقاؿ  فيقولوف

 ككنب كا أعلم. "،ٌوضان قللباين قيمة البناء م" حيث قاؿ العلماء: ،كيفية التقومي أيضان  مثاقيل، كىذه
 1الطيب . ؿبمد افوظ بن

كقف عليو صاحب كتاب ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ اكالد القاضي عبدالرضباف : العمل الثاين -ب(
 ُب ـبلفات الفقيو ؿبمد السادل بن اغباج عبد اغبي األغالدم.عبوزم ا

كأراد أكالد أحدنبا أف  ،ان صبيع شركطويمستوف ،أكقعو بُت متنازعىٍُتً  عبارة عن صلحكىو 
 ستوجب ذلك تدخالت العلماء حولو.اف ،يبطلو

 ذلك:نمودج لك  تالتدخال هىذاحدل من بُت ك  

فالصلح الواقع على  كبعد/ - .لوآدنا ؿبمد ك م كبارؾ على سيِّ  كسلَّ ى اصلَّ ، اغبمد ] التدخل -
كال  ،هبوز نقضو بُت )فالف( ك)فالف( ال ،د ؿبمد الطيب كعاطفود افوظ بن السيِّ يد العالمة السيِّ 

 :   وي د ابن عاصم دبا نصُّ عليو العالمة السيِّ  حسبما نصَّ  ،العدكؿ عنو
                                                           

 أدرار. كالية -تيميموف-أنظر: اؼبسألة كجواهبا ربت يد شيخ الزاكية البادريانية األستاذ: اغباج عبد اؼبالك الصوُب، بادرياف  1
 



نماذج عن بعض الشخصيات                                       الفصل الثالث                   

40 
 

 كجػػػػػػبػػػػػػران ألػػػػزمػػػػػا. اػػػػػػػيػػػراضػػػت فإك           ***           ػػػح أيبػػػػػرمػػػػايػجػػػػوز نػػػقػػػض صػػػل كال 

 .كا تعاذل أعلم، كىذا كاضح جدان 

ليلة األربعاء سعيد ُب  كالدأافوظ بن الطيب ُب قصر أيدىنٍبىاف بالشيخ توَب القاضي وفاتو: 
 1.ببالد القاضي كدفنـ، 4883ىػ/4011صفر عاـ:  21

المبحث الثالث: القاضي الشهيد محمد عبد الكريم بن محمد عبد اهلل بن الجوزي بن 
 م4143ه/4658أمحمد عبد الرحمان بن الجوزي المتوفي عام 

 أوال: مولده ونشأتو  

، أمو عائشة بنت عبد العزيز بن الكرمي بقصر أدنباف بأكالد سعيد كلد القاضي الشهيد ؿبمد عبد   
سلة من سل رياين ك يعترب القاضي التاسعد اؼبالك البادريانية من ذرية الشيخ اغباج الصوُب البادعب

نشأ على ؿببة العلم ك طاعة ا ،حفظ القرءاف على يد كالده القاضي  2،القضاة اؼبتواترين من عائلتو
ك انتقل  ،فنوف العلمك أخد عنو ما تيسر من ، عبوزم العبدالكم ُب زاكية أدنبافؿبمد عبد ا بن ا

ب : أضبد اغببيعلم على يد شيخها الشهَت العالمةبعد كفاة كالده إذل زاكية ملوكة من أجل مواصلة الت
جازة عاد إذل الزاكية ُب العلم كربصلو على اإل تطلعو، ك بعد البلبارل ُب إقليم توات الوسطى

، كتوذل مقاليد اؼبشيخة ُب الزاكية مةكتفيظ كتاب ا للطلبة كالعا ، كجلس هبا لتدريساألدنبانية
على أكالد سعيد عاـ  ، فعُت بصفة رظبية قاضيامدأؿبكفاة أخيو األكرب العالمة  اؼبذكورة إذل

 نتو داخل وخارج اإلقليم التواتي مكاثانيا:    ـ.1889ق/1307

ديو من ككل ذلك بفضل التفتح الذم كاف ل ،عليو األسئلة ُب ـبتلف التخصصات كانت تتوافد   
ود سبب ذلك إذل ، كيعبأفكاره كحلولو على نوائب الدىر يستعافخالؿ أقوالو كفتاكيو، كذلك كاف 

، اياىا ك أبعادىا بالدقة كالتفصيل، ؼبعرفة خبحداث االجتماعيةألل توتعايشو مع الواقع، كمتابع
نقل رجي كمنها ما اػباعض العينات من تقاييده كرسائلو كإجاباتو على الصعيد الداخلي ك كنستشهد بب

                                                           
 نفس اؼبرجع السابق.  1
 أكالد سعيد. –خزينة آؿ اعبوزم  –أنظر : كثيقة تقسيم تركة القاضي ؿبمد عبد ا بن اعبوزم   2
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، ُب اختبار أجاكيد غباج ؿبمد افوظ من اعبوزمعن سيدم ا 1،من تأليف أيب القاسم اليزكرل
 كاغبرب .للقنية اؼبعدة  2اػبيل

ُب علم الفركع،  شهد لو دبكانة كبَتةي لي فقد خلف القاضي الشهيد ماكأما على الصعيد ا    
، كما أف لو كاألحكاـ وازؿنخصوصا ُب ال ،رة الدينالصدع بكلمة اغبق، من أجل نص وكيثبت ل

عاء ك بزاكية سًت إجابتو ُب مسألة اإلمثاؿ عن ذلك توثيق الكثَت من كثائق اإلقليم،  الفضل ُب
 ـ . 1884ق/1302، عاـ بادرياف

  الشعبية الشهيرة عالقتو بالمجاىد الكبير الشيخ بوعمامة صاحب المقاومة ثالثا:  

، لشيخ عبد القادر بن ؿبمد السماحي"ا: ة والمصاىرة بين جدي الرجلينبحكم عالقة المشيخ
ترصبتها زيارة  ،ورارم " تكونت ؿببة كبَتة بينهماكتلميذه القاضي أؿبمد عبد ا بن عبد الكـر اعب

، بعد إطباد نَتاف مقاكمتو لشيخ ببالد القاضي ُب أكالد سعيدالشيخ بوعمامة إذل مسجد سيدم ا
ُب االستعمارية  ق ىذا األمر أعطى صورة كاضحة للقاضي1317ـ/1900رنسي عاـ الف ضد اتل

 3تيدكلت .على نفوذىا لدل العامة ُب توات كقورارة ك معتمدة  ،ُب تبليغ دعوهتا

 وفاتو :   

ـ استشهد القاضي ؿبمد عبد الكرمي بن ؿبمد عبد ا بن 1909ق /1327ؿبـر عاـ  11ُب 
ق ًب ربرير 1328ـ اؼبوافق لشهر صفر من عاـ 1910يفرم من عاـ اعبوزم )اغبفيد( كُب شهر ف

، كًب عدالة اعبزائر -قسمة البليدة–لة قصر الشال 25كثيقة بقرار حكم اكمة العسكرية بقسم 
اليت بعت هبا قاضي اكمة اؼبذكورة مع شاىديو  603إحصاء صبيع ـبلفات الشهيد ُب الوثيقة  رقم 

ائرة تيميموف، ق إذل حاكم مكتب د1328ثفر عاـ  16ـ اؼبوافق 1910فيفرم عاـ  26بتاريخ 
حبة مرجاف لبناتو اػبمس " فاطمة، ساؼبة، آمنة،  108، ك بغية تسليمها لورثة الفقيد، كمعها برنوسو

 .، عائشة "أـ ىاين

                                                           
 عبد الرضباف اعبوزم، ذاكرة اؼباضي ُب تاريخ أكالد القاضي، اؼبرجع السابق.  1
بن اعبوزم، يبُت فيها أجاكيد اػبيل العربية األصيلة، )انظر عبد الكرمي بن ؿبمد عبد ا  تقاييد خبط القاضي الشهيد ؿبمد  2

 (.04اؼبلحق رقم 
 عبد الرضباف اعبوزم، اؼبرجع السابق.  3
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ت الكرمي فقد اختص باألمور التالية: حوالة بريدية رباما كلد الشهيد الفقيو يوسف بن ؿبمد عبد ك 
ُت من كتاب ، كصندكؽ وبتوم على الكتب التالية جزئ577، 568رقم : أخرل ربتك  137رقم 

على منت بن ميٌارة ء للشيخ الزرقاين على شرح اؼبوطأ، كشرح ، كثالثة أجزاالشيخ داككد األنطاكي
، ككتاب مشس عاشرة على جزئُت، كمصحف قرءاف على جزئُت أيضا، كدليل اػبَتات على سفرين

الكربل، كتاج اؼبلوؾ البن اغباج الكبَت، ككتاب الرضبة للسيوطي، ككراسة ُب الطريقة الرضبانية  اؼبعارؼ
مة ، تلك سباـ عدة الكتب اليت جردهتا اكقادرية لسيدم ؿبمد بن اغباج ؿبمد، ك كراسة أدعيةالك 

 1الفرنسية بالوثيقة اؼبذكورة .

 خالصة:

عن تراجم لبعض الشخصيات من أعالـ أكالد القاضي ما ما تطرقنا إليو ُب ىذا الفصل من مباذج   
ىو إال جزء من ىذه العائلة اليت كانت ؽبا مكانة ُب اغبركة العلمية اليت برزت ُب ؾباؿ القضاء، 

ألعالـ أنبية تارىبية ُب اؼبنطقةكؽبؤالء ا

                                                           
 نفس اؼبرجع السابق.  1
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عوبتو تكمن ُب قلػة كُب اػبتاـ يبكننا أف نقوؿ بالرغم من أنبية اؼبوضوع كحداثتو، إال انو صعب كص   
اؼبػػػادة اؼبعرفيػػػة، كصػػػعوبة الوصػػػوؿ ألهنػػػا موجػػػودة ُب خزانػػػات اؼبخطوطػػػات فبػػػا جعلهػػػا  تصػػػبح مهػػػددة 

 باالنقراض كمعلوماهتا تكاد زبتفي.  

 من خالؿ دراستنا ؽبذه اؼبوضوع نستخلص مايلي : 

صػادية كعلميػة، كملتقػى اؼبوقع اعبغراُب غباضرة قػورارة  ثػرم كغػٍت جبميػع اػبػَتات جعػل منهػا قػول اقت  
  41الطرؽ التجارية كاغبجاج بيت ا اغبراـ  خالؿ القرف 

أسػػرة آؿ اعبػػوزم ) اكالد القاضػػي(، تعػػد الركيػػزة األكذل كاألساسػػية ُب بعػػث اغبركػػة العلميػػة كالثقافيػػة    
 باإلقليم القورارم كخارجو.

كػر، كفقػا الذباىػات علمائهػا، كالنخبػة عرفػت اغبركػة العلميػة ُب حاضػرة قػورارة تفػوؽ كتبػاين ُب الف    
اؼبثقفػػة الوافػػدة إليهػػا  الػػيت اضػػفت  كتركػػت اثػػرا بػػارزا ُب اغبركػػة العلميػػة ، كجعلػػت افاقهػػا تتسػػع لكثػػرة 

 االفكار الية 

من بُت األسر الشريفة العريقة اليت عرفت بزىدىا كعلمها الوفَت  كاثرىػا البػارز ُب  اغباضػرة القوراريػة     
كالػػيت كانػػت ؿبػػل دراسػػتنا ، فػػربع علمائهػػا ُب الفنػػوف كالعلػػـو اســرة الجــوزي"   اء عامػػة قبػػد"أك الصػػحر 

 الدينية كالشريعة كالفقو، اللغة، التفسَت، الفتول .......، 

 توافد العديد من العلماء كالدراسُت ؽبذه اؼبنطقة  جعلت منها ملتقى العلـو كتبادؿ األفكار.       

 أسػػهمت هبػػا العائلػػة اعبوزيػػة، ككػػاف ؽبػػا الفضػػل ُب انػػارة درب أبنائهػػا كإقامػػة مػػن صبلػػة اإلسػػهامات الػػيت
مػػدراس كزكايػػػا تػػدرس ـبتلػػػف العلػػػـو الظاىريػػة كالباطنػػػة ، إضػػػافة إذل القضػػاء الشػػػرعي، كإصػػػالح ذات 

 البُت كالفتاكل كالتوثيق كاألرشيف .
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م  كذلػػك راجػػع لكثػػرة االبػػار عػػرؼ إقلػػيم قػػورارة حركػػة كسػػَتكرة ُب النشػػاط االقتصػػادم كنظػػاـ الػػر    
 كاؼبياه اعبوفيو  بفضل نظاـ السقي كالفقارات ىذا ما جعلو يعج حبركة سكانية كثيفة.

كثرة االسواؽ اؼبوظبية  كتنوع التجػارة   كالصػناعات اليػة كػالطُت كاؼبنسػوجات كالزعػف  حبيػث غػزت 
 إذل أدغاؿ إفريقيا كتلمساف كاؼبغرب األقصى  

 لعلمية انتشر الوعي الديٍت كالسياسي كالثقاُب، ساد النظاـ ككثر العلم  بفضل اغبركة ا   

تطػػور اجملتمػػع القػػورارم عمرانيػػا كاقتصػػاديا انعكػػس علػػى ظهػػور النهضػػة العلميػػة الػػيت اسػػتقطبت العلمػػاء 
 كالطلبة.

 تعدد انساب كألقاب عائلة اعبوزم دليل على عظم شاهنا كطوؿ فًتة حكمها إلقليم قورارة      

ركػػة القوافػػل التجاريػػة كالػػرحالت إذل اؼبشػػرؽ أسػػهمت بشػػكل مباشػػر ُب حػػدكث تالقػػح فكػػرم بػػُت ح
 اؼبشرؽ كاؼبغرب كجلب الكتب  كترسيخ التنافس العلمي.  
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 1.نص الرحلة اغبجية للقاضي ؿبمد عبد ا بن اعبوزملصورة ؼبخطوط  :01الملحق رقم

 

 

                                                           
 اؼبخطوط كامل حبوزة االستاذ عبد الرضباف اعبوزم، كنسخة منها ُب خزانة آؿ اعبوزم بأكالد سعيد.   1
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 1ن نص الرحلة اغبجازيةصورة للصفحة الثانية م :02الملحق رقم 

 

 

                                                           
 اؼبصدر نفسو. 1
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تقاييد خبط القاضي الشهيد ؿبمد عبد الكرمي بن ؿبمد عبد ا بن اعبوزم،  :03الملحق رقم 
 1.ة األصيلةياػبيل العرب بٌُت فيها أجاكيد

 

                                                           
 وجودة خبزينة آؿ اغبوزم ػ أكالد سعيد.التقاييد م  1
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صورة إلجازة خبط الشيخ ؿبمد بن أضبد الراشدم لتلميذه القاضي ؿبمد عبد  :04الملحق رقم 
  1ا.

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .121موالم التوىامي بن سيدم ؿبمد غيتاكم، الفتح اؼبيموف ُب تاريخ جورارة كعلماء تيميموف إقليم توات كالية أدرار، ص   1
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 1.صورة لضريح الوارل العالمة ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي: 05رقم الملحق

  

                                                           
 .26عبد اغبميد بكرم، النبذة ُب تاريخ توات كأعالمها، ص   1
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 1أكالد السعيد. –صورة ؼبدخل خزانة آؿ اعبوزم : 06الملحق رقم 

 

 
 

  

                                                           
 اؼبصدر:  اؼبصور شخصيا.  1
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 1صور ػبزينة آؿ اعبوزم العامة.: 07الملحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 اؼبصدر نفسو.  1
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لخص:م  
اماهتا العلمية ُب اسهك  ،أعالمها ،ىا "التعريف بعائلة اعبوزمدشكالية مفاذف بعد طرحنا لإلإ      

مي كالثقاُب كزهنا العللعائالت ُب اقليم قورارة من حيث فهاتو العائلة من أعرؽ ا .حاضرة قورارة
ء أكالد بفضل علماكذلك  ،ديد من العلـو الدينية كالدنيويةتزخر بالع ،جعلت منو  قول علمية

منارة للعلم، فبهذا  القاضي كالنخبة اؼبثقفة اليت قدمت إليها من كل حدب كصوب، جاعلة منها
ثر هبا العائلة اعبوزية، كاف ؽبا االبرز االسهامات اليت أسهمت ا تؤالاتستوصلنا لفرضيات ذبيب عن 

التفسَت، الفتول،  فقو،، ) اللف العلـوالبارز ُب إنارة درب أبنائها كإقامة مدراس كزكايا تدرس ـبت
كعناية من قبل أكالد القاضي،  إضافة إذل القضاء الشرعي، الذم لقي اىتماما، التدريس...(،

 صالح ذات البُت كالتوثيق.كإ

كتنوع ُب األسواؽ اؼبوظبية كازدىار  االقتصادمؿ اتطورا كسَتكرة ُب اجمل قليم قورارةكقد شهد إ    
عف( خاصة منطقة اكالد سعيد كانت عاصمة سالطُت كاؼبنسوجات كاللية، ) كالتجارة كالصناعات ا

  علم.اد كطاليب الكملتقى الزى آنذاؾقورارة 

 ،ل على عظم شأهنا كطوؿ فًتة حكمهاتعدد أنساب كألقاب عائلة اعبوزم دلي فنخلص إذل أف 
 . اجملاالتكالعلم ُب شىتر الوعي انتش ية اليت استقطبت العلماء كالطلبةظهور النهضة العلمكب

 ..عفسال،اؼبنسوجات ،الطُت  أكالد القاضي، قورارة، :المفتاحية ماتلالك

Sommaire: 
       Donc, après que nous ayons soulevé le problème de 
l'introduction de la famille Al-Jawzi, de ses drapeaux et de ses 
contributions scientifiques à la ville de Qorara. Cette famille est 
l'une des plus anciennes familles de la province de Guara en 
termes de poids scientifique et culturel, ce qui en a fait une 
force scientifique riche de nombreuses sciences religieuses et 
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mondaines, grâce aux savants des fils du juge et de l'élite 
instruite. qui y est venu de toutes parts, faisant de Mankha un 
phare de la science,Ainsi, nous sommes parvenus à des 
hypothèses qui répondent aux questions des contributions les 
plus importantes apportées par la famille Al-Jawzi, car elles ont 
eu un impact important en éclairant le chemin de leurs enfants 
et en établissant des écoles et des angles qui enseignent diverses 
sciences (fiqh, interprétation, fatwa , et l'enseignement...), en 
plus de la justice judiciaire, qui a reçu l'attention et les soins. Par 
les enfants du juge, et la réforme de la preuve et de la 
documentation. 

   La province de Guara a connu un développement et un 
processus dans le domaine économique et une diversification 
des marchés saisonniers et l'épanouissement du commerce et des 
industries locales, (telles que l'argile, les textiles et les frondes), 
en particulier la région d'Awlad Said, qui était la capitale de 
Guara à l'époque et le lieu de rencontre des ascètes et des 
chercheurs de savoir. 

Nous concluons que la multiplicité des lignées et des titres de la 
famille Al-Jawzi est la preuve de la grandeur de sa stature et de 
la durée de son règne, et avec l'émergence de la renaissance 
scientifique qui a attiré scientifiques et étudiants, la prise de 
conscience et la science se sont propagées dans divers des 
champs. 

Mots-clés : Gorara ,Olad Alkadi , argile, textiles, frondes 
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Summary: 
      So, after we raised the issue of introducing the Al-Jawzi 
family, their flags and scientific contributions to the city of 
Qorara. This family is one of the oldest families in the province 
of Guara in terms of scientific and cultural weight, which has 
made it a scientific force rich in many religious and worldly 
sciences, thanks to the scholars of the sons of the judge and the 
educated elite. who came there from all sides, making Mankha 
a beacon of science,Thus, we came to hypotheses that answer 
the questions of the most important contributions made by the 
Al-Jawzi family, as they have had a great impact in illuminating 
their children's path and establishing schools and angles that 
teach various sciences (fiqh, interpretation, fatwa, and teaching 
...), in addition to judicial justice, which has received attention 
and care. By the judge's children, and the reform of evidence 
and documentation. 

     The province of Guara has seen a development and a process 
in the economic field and a diversification of seasonal markets 
and the flourishing of trade and local industries, (such as clay, 
textiles and slings), especially the region of Awlad Said, which 
was the capital of Guara at the time and the meeting place for 
ascetics and seekers of knowledge. 
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    We conclude that the multiplicity of lineages and titles of the 
Al-Jawzi family is evidence of the greatness of his stature and 
the length of his reign, and with the emergence of the scientific 
renaissance which has attracted scientists and students, the 
awareness and science have spread to various fields. 

Keywords: Gorara, Olad Alkadi, clay, textiles, fronds
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 العناوين الصفحة

 الواجهة 
 اإلىداء 
 التشكر 

 اؼبقدمة أ 
 .ـ19ك 15ة تارىبية عن منطقة قورارة خالؿ القرف  الفصل األول: 

 
1 
 
2 
 
 
5 

 .اؼبظاىر اعبغرافية للمنطقة المبحث األول:
 .أكال: اإلطار اعبغراُب
 .ثانيا: أصل التسمية

 .ؼبظاىر االقتصادية ُب اؼبنطقةثالثا: ا

 
 

7 

8 

9 

 .جوانب من اغبيات ُب أكالد سعيد المبحث الثاني:
 أكال: اؼبوقع.

 ثانيا: أصل التسمية.
 ثالثا: الزعامات الركحية ُب أكالد سعيد.

 أسرة آؿ اعبوزم.الفصل الثاني:  
 
 
 

17 
22 

 ة عن العائلة كبعض أعالمها.المبحث األول: 
 لقاب عائلة اعبوزم.أكال: نسب كأ
 ثانيا: أعالمها.

 
 

27 
27 

 إسهاماهتا العلمية.المبحث الثاني: 
 أكال: التعليم كالتدريس.

 ثانيا: القضاء.
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28 
 

29 

 ثالثا: الفتول.
 رابعا: التوثيق كالكتابة العمومية.

 مبوذج عن بعض الشخصيات.الفصل الثالث:  
 
 
 
 
 

04 

 
00 

 
01 

 

د عبد ا بن اعبوزم بن القاضي التالكم أؿبمد عبد القاضي ؿبمالمبحث األول:   
     ـ1852ق/1269الرضباف بن ؿبمد اعبوزم اؼبتوُب عاـ 

 مولده كنشأتوأوال: 
 عالقة الشيخ مع علماء توت الوسطى كالبعض من فتاكيوثانيا: 
                                     حياتو االجتماعية كرحالتو العلمية                                           ثالثا:

 
 
 
 

36 
37 

 
38 
 

ترصبة القاضي افوظ بن الطيب بن القاضي أضبد يوسف بن القاضي المبحث الثاني: 
عبد الكرمي بن القاضي التالكم أؿبمد عبد الرضباف بن ؿبمد اعبوزم اؼبتوُب عاـ 

 ـ.1886ق/1304
 أكال: نشأتو.

 ثانيا: مكانتو العلمية.
 : آثاره كمباذج من أعمالو.ثالثا

 
 
 

40 
 

40 
   

41 
 

القاضي ؿبمد عبد الكرمي بن ؿبمد عبد ا بن اعبوزم بن أؿبمد عبد المبحث الثالث: 
 ـ.1910ق/1328الرضباف بن اعبوزم اؼبتوُب عاـ 

 أكال: مولده كنشأتو.
 ثانيا: مكانتو داخل كخارج إقليم توات.

 خ بوعمامة صاحب اؼبقاكمة الشهَتةثالثا: عالقتو باجملاىد الكبَت الشي
 رابعا: موقفو من االحتالؿ الفرنسي.
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