
  )1973 -  1890الشيخ برازوم بلقاسم (
 

  مولده :
 م في دوار القدادرة بالقرب1890ولد السيد برازوم بلقاسم عام 

  من بلدية عين الحديد. 

 
 نسبه : 

 بلقاسم بن عبد القادر بن عمر بن المصطفى بن محمد بن حليمة هو

 بن عبد القادر بن عبد الواحد الكبير الذي ينتمي 1بن سيدي قدور الوذان 

  إلى رابطة األشراف بالقبيلة التي تسمى الجبلية. 

 
ومن خالل شجرة النسب التي وقفنا عليها وأكدها لنا ابنه الطيب أنها تنتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب كرم اهللا 

  لم".وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول اهللا " صلى اهللا عليه وس

 
 تعلمه : 

 
وحين  2بدأ السيد بلقاسم تعليمه في السنة العاشرة من عمره بزاوية الغوافلة الواقعة بالمنطقة المسماة "العرجة البيضاء" 

بلغ سن الثالثة عشر ، سافر إلى زاوية سيدي عطاء اهللا بمنطقة القلتة في نواحي آفلو ، وقد مكث بها مدة طويلة و من 

جلفة قاصدا زاوية الحاج محمد بن القاسم حيث مكث بها مدة اربع سنوات بغية تتمة كتاب اهللا و ثم الى سافر الى ال

المغيث فمكث بها مدة طويلة ثم سافر  ثم اتجة نحو تلمسان الى زاوية سيدي الشيخ بومدين تعلم علوم الدين و الشريعة

التشيش مغربي االصل اين رافقه الى زاوية سيدي مباشرة الى المغرب االقصى حيث التقى بالسيد محمد السنوسي بن 

بزاوية الشيخ عبدالقادر بن  إلى أن عاد إلى موطنه األصلي ، أين كلفمحمد بن بختي بفاس فمكث هناك مدة طويلة 

   بها يؤم الناس في الصالة والعيدين. خطييبا واإلشراف على تعليم الطلبة بها، كما كان إماما حليمة

  

 : مساره في الحياة

  
  انطلق الشيخ بلقاسم برازوم في عملية التدريس و االمامة اضافة الى االمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

ومن القبائل التي طلبت من السيد برازوم بلقاسم اإلشراف على التعليم بمنطقتها سكان الحوارث بنواحي فرندة ، فلبى 

بمنطقة الال ومكث سنوات قليلة بها ، ثم انتقل إلى منطقة دوار القراوعية  مكلفا الشيخ سيدي احمد بوحلوفة  ذلك

وركز الشيخ جهوده في تعليم حيث انشأ مسجدا هناك لالمامة و تحفيظ القرآن الكريم  ناحية عين الحديدتمالحت 

 النشء والوقوف في وجه السياسة االستعمارية .

  

 



  الشيخ بلقاسم ( اإلمام والمصلح ):
 

وهذا األخير الذي اتصل بالشيخ بلقاسم وطلب منه المجيء إلى مدينة  1ين الحديد (فرندة) كان يقطن القائد بضواحي ع

  عين الحديد ليتولى وظيفة التعليم واإلمامة .

      
قام هذا القايد بالمساهمة ببناء المسجد رفقة بعض المواطنين ، وهذا دليل على التضامن والتعاون الذي كان سائدا 

  آنذاك والعمل على تجسيد الوحدة واإلخاء .

       
فانطلق الشيخ في عملية التدريس واإلمامة ، إضافة إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما عن التعليم فكان يتم 

  التركيز على حفظ القرآن والتفسير ودراسة الحديث والفقه وسائر العبادات .

        
إخالص دون انقطاع كيف ال وهو من الرجال القالئل في هذا المجال وما دامت الظروف  واضب على هذا العمل بكل

قد ساعدته على التحصيل في هذا العلم فكيف يبخل على أبناء جلدته ومدينته وهم بين فكي كماشة االستعمار ، من 

  . 2 لهاتنصير وتجهيل وتفقير لإلنسان الجزائري ، بل أمام قوة تريد استئصال كيان أمة بأكم

      
وبطلب من الشيخ سكن حي " الكا " البعيد عن مقر البلدية بحوالي كيلومتر أين كان يسكن بعض المواطنون ويعدون 

كان هذا المكان عبارة عن غابة غير اهلة بالسكان سكانها قالئل يعيشون داخل الخيام. نال المكان على األصابع  

التنقل وقطع  فضل المكوث و السكن هناك ،و أصر على 3العيش في البلدية  لم يستطع هوألن اعجاب الشيخ بلقاسم 

 ااهالي المستعمر الذين كانو  ى مجاورةو السبب ان الشيخ لم يرض هذه المسافة بين مسكنه في حي الكا والمسجد

  و ال تزال اثار المسجد شاهدة الى يومنا هذا . 1938كان ذلك في سنة و   ،يقطنون البلدية 

  امتاز الشيخ انذاك بشعبية كبيرة فالتحق الطلبة بالمسجد في جموع كبيرة و غفيرة.

  

 وفاتـه : 
 

حتى استرجعت الجزائر سيادتها واستقاللها وقد أخذ منه الكبر نصيبه  1بقي الشيخ بلقاسم مالزما لبيته مطالعا وكاتبا 

  سنة . 83هز  عن عمر ينا 1973وبقي عاجزا عن المشي إلى أن وافته المنية سنة 

  

بلقاسم من المشايخ الكبار في زمانه ، والذي عمل بكل جهد وقوة للحفاظ على هوية مجتمعه  يعد الشيخ برازوم

والحفاظ على القرآن الكريم ، رغم الظروف القاسية وأساليب القهر والقمع . فكان بحق رجال مصلحا محبا للفقراء و 

  مر بالمعروف و النهي عن المنكــــــــــــــــــــــــــر المساكين ناشرا للفضيلة ساعيا إلى تعليم الناس أصول دينهم اضافة الى األ

 
  وهو أحد أعالم قبيلة الجبلية التي أنجبت الكثير من الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن الوطن والدين والحرية.

   


