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 داءـــــــــــــــإه

 ...مرهمابارك اهللا في ع الوالدين الكريمينإلى 

زينب  –عبد الكريم  : والذين تقاسموا معي عبء الحياة األشقاءإخوتي  إلى

  .بوعالم  –عبد الرحمن  –عبد اهللا  –بوبكر  –

   .مراحل البحث  ثناءأ الوفية والتي كانت نعم السند إلى الزوجة

    إيمان –مصطفى هاشم  –محمد الشيخ  : أوالدي األعزاء...زينة حياتي إلى 

  كل األهل واألقارب  لىإ

 إلى أساتذتي

 إلى زمالئي وزميالتي 

 إلى كل من علمني حرفا

 أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح

 عبد العزيز



 داءـــــــــــــــإه

 

 ...بارك اهللا في عمرهما إلى الوالدين الكريمين

 .إخوتي األشقاء والذين تقاسموا معي عبء الحياة  إلى

  إلى الزوجة الوفية والتي كانت نعم السند أثناء مراحل البحث

  . نسأ –رفيدة  –محمد العيد : أوالدي األعزاء ...إلى زينة حياتي 

  واألقاربكل األهل إلى  

 إلى أساتذتي

 إلى زمالئي وزميالتي

 إلى كل من علمني حرفا

 أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى

 عز وجل أن يجد القبول والنجاح

 
 

 عبد القادر

 



  انــــرفـــر وعــــكــش

  

  "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ...هذا البحث المتواضع  إلتمام لنا فيقهتو الحمد هللا على 

 األستاذعلى مذكرة بحثنا  بإشرافهإلى من شرفنا نتقدم بالشكر الجزيل 

التي ال تقدر بثمن ،والتي نظير توجيهاته العلمية " بابا عبد اهللا " الدكتور 

  .ر في اتمام واستكمال هذا العمل ساهمت بشكل كبي

: خزائن الزاوية البكرية ونخص بالذكر منهم  وأربابإلى كل شيوخ وفقهاء 

 –الحاج عبد الحق بكراوي  – اج محمد بن سالم بن الصافي بكراوي الح

  . ويالحاج عبد اهللا بكرا

  .قسم التاريخ بجامعة ادرار  أساتذةإلى كل 

  .هذا العمل  وإتماممن بعيد على انجاز  أوإلى كل من ساعدنا من قريب 

 

 عبد العزيز –عبد القادر 
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عرفت توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجري ضة علمية وثقافية كبرية بفضل 

تلك املراكز العلمية اليت انتشرت يفّ أرجائها، وتعد الزاوية البكرية أحد أهم تلك املراكز العلمية واليت 

تأسيسها عام سامهت أّميا مسامهة يف نشر العلم واملعرفة يف أحناء توات وخارجها منذ تاريخ 

م على يد الشيخ سيد البكري بن عبد الكرمي بفضل جهود شيوخها وأعالمها 1701/ه1112

الذين خّلدوا أمسائهم حبروف من ذهب يف الذاكرة احمللية والوطنية وحىت اإلقليمية، ومن هؤالء الشيخ 

طوعات، البكري بن عبد الرمحن الذي خّلف لنا ديوانًا ضخما ضم مئات القصائد واملق حممد

ومؤلفات أخرى يف خمتلف األغراض والتخصصات، وتأيت هذه الدراسة املتواضعة لتسلط الضوء على 

  . "الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن حياته وآثاره " حياته ومآثره حتت عنوان 

يف نشر العلم والثقافة  وشيوخهاوتكمن أمهية هذه الدراسة يف كوا تربز دور الزوايا التواتية  

واإلقليمي، خاصة يف الدينية واألخالقية ومواكبتها ملختلف التطورات اليت عرفها حميطها احمللي والوطين 

الفرنسية الشرسة، إىل جانب خترجيها للعديد من العلماء والشيوخ الذين ستعمارية ظل اهلجمة اال

االتخّلفوا الكثري من املؤلفات واملخطوطات يف شىت ا.  

  :ختيار الموضوعأسباب ا

  : الذاتية واملوضوعية منها بني هلذا املوضوع قيد الدراسة والبحثتعددت دوافع اختيارنا     

الرغبة يف دراسة تاريخ توات وحضارا وإبراز جهود شيوخها وعلمائها يف جمال نشر العلم واملعرفة  -

ولكوا منطقة غنية برتاثها وخمطوطاا املنتشرة داخل توات وخارجها بدافع االنتماء إليها من جهة، 

  .يف خزائنها وخزائن املناطق ااورة هلا من جهة أخرى

اإلحساس الكبري باملسؤولية امللقاة على عاتقنا كطلبة قسم تاريخ يف املسامهة يف إنقاذ ما ميكن  -

لرجوع إىل املصادر املخطوطة إنقاذه من تاريخ املنطقة واحملافظة عليه من آفة اإلمهال والنسيان با

والروايات الشفهية، وهذا بتوجيه من أساتذتنا بدراسة التاريخ احمللي خاصة األستاذ الدكتور جعفري 

  .أمبارك واألستاذ الدكتور بابا عبد اهللا
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حماولة إعطاء بعض الشخصيات حّظها من التعريف والتقدير نظرا ملسامهتها بشكل فّعال يف  -

علمية والثقافية بإقليم توات، ومن أجل تنوير اخللف مبا قّدم السلف واالستفادة منه يف تنشيط احلياة ال

  .حياتنا اليومية

  :  اإلشكالية

تتمثل إشكالية هذه الدراسة يف البحث عن الدور الذي لعبه الشيخ حممد البكري بن عبد 

هذه اإلشكالية قمنا بطرح مجلة  الرمحن يف إثراء احلياة الثقافية واالجتماعية يف إقليم توات، ولتوضيح

  :من اإلشكاليات الفرعية وهي

  ؟ ما مدى تأثري العصر الذي نشأ فيه الشيخ يف تكوين شخصيته -

  .وإقامته بالزاوية البكريةحممد البكري بن عبد الرمحن وانتمائه للعائلة البكرية وتأثره بنشأته  -

  لرمحن ومتيزه بني علماء عصره ؟عبقرية الشيخ حممد البكري بن عبد ا ما هي جتليات -

  ما هي أهم اآلثار اليت خّلفها الشيخ وساهم ا يف إثراء الرتاث احمللي بإقليم توات ؟  -

  منهج الدراسة

من أجل استيفاء شروط الدراسة اتبعنا املنهج التارخيي الذي يتتبع تطور الوقائع واألحداث 

وحيللها ويفسرها على أسس علمية، باإلضافة إىل استخدام املنهج التحليلي حىت نستطيع دراسة 

  . الثقافية والتارخيية داخل توات وخارجهامؤلفات الشيخ واستنباط أمهيتها 
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   خطة البحث  

  :وفصول ثالثةتلخص البحث يف مقدمة وخامتة 

دراسة خاصة ببيئة وعصر الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن  الفصل األولتناولنا يف 

وبداية القرن  19وقسمناه إىل ثالثة مباحث، املبحث األول اخللفية التارخيية إلقليم توات اية القرن م

وسفيان حىت وقوع كارثة االحتالل وردود الفعل م من حيث واقعها السياسي يف ظل فتنة حيمد 20

األولية عليها، املبحث الثاين خصصناه لبيئة الشيخ واملقصود ا الزاوية البكرية من التأسيس إىل 

  .النشأة والتطور، أما املبحث الثالث فرصدنا فيه النشاط التعليمي واالجتماعي للزاوية

" حياة الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن "جاء حتت عنوان  الذي  الثانيلفصل اا خصصن

واشتمل على ثالثة مباحث استعرضنا فيه حياة الشيخ من مولده إىل نشأته ونسبه، مث عّرجنا على 

أقوال بعض العلماء الذين عاصروه وعرفوه أو تعاملوا  مسريته العلمية وتالمذته وشيوخه، مث استعرضنا

  . مع ما ترك من آثار

األخري إلبراز اإلسهامات الفكرية واإلصالحية للشيخ املتمثلة أساسا يف و  الثالثالفصل ا فردنوأ

الرتاث املتنوع من الكتابات املتعددة األغراض، وأفردنا مبحثا خاصا للحديث عن الكتابة التارخيية 

  .للشيخ

لفة، واينا هذه الدراسة خبامتة تضمنت أبرز النتائج املتوصل إليها خالل مراحل البحث املخت

  .إضافة إىل جمموعة من املالحق والفهارس
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  المصادر والمراجع المعتمدة في البحث

  :اعتمدنا يف كتابة هذا البحث على جمموعة من املصادر واملراجع نذكر منها

والذي جاء فيه أربع جملدات، جل  " ديوان الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن" خمطوط  -

  .خمتلف الفنون والعلوم معظمها على شكل قصائد ورسائلمؤلفات الشيخ خبط يده يف 

لنفس املؤلف والذي تضمن  " الكوكب الدري في مناقب سيدي محمد بن البكري" خمطوط  -

  .ترمجة خاصة للشيخ سيدي حممد بن البكري بن عبد الكرمي وأبنائه وحفدته وأهم خصاله وكراماته

دفني املنيعة والية   ملؤلفه الشيخ حممد العامل بكراوي " الدرة البهية في الشجرة البكرية" خمطوط  -

  .وخمطوط يتناول نسب العائلة البكرية وتراجم وافية لعلمائها وقضاا) م2004(غرداية 

حملمد بن عبد الكرمي بن " من علماء األلف الثاني لدّي ثبت  جوهرة المعاني في ما" خمطوط  -

ترمجة لعلماء من  193ضمه املؤلف ما يقارب والذي ) م1955/ه1374( عبد احلق البكري 

  .توات، ويقدم معلومات وفرية عن شيوخ وعلماء العائلة البكرية

للمؤلف نفسه ويتميز هذا املخطوط بالدقة يف "  الكواكب البرية في المناقب البكرية " خمطوط -

  .الشفوية غري املوثوقة عر ض تاريخ العائلة البكرية واالبتعاد عن الروايات

ملؤلفه  " النبذة في تاريخ توات وأعالمها" أما املراجع فتعددت وتنوعت نذكر منها كتاب 

منة الرحمن في جملة من حياة الشيخ سيدي محمد البكري بن عبد " وكتاب  عبد احلميد بكري

ه 11التاريخ الثقافي إلقليم توات من القرن " للشيخ موالي التوهامي غيتاوي  وكتاب "  الرحمن

  .ملؤلفه الدكتور حاج أمحد الصديق " ه 14قرنإلى ال

إضافة إىل جمموعة من املذكرات والرسائل اجلامعية واملقاالت األكادميية، أبرزها الدراسة اليت 

قدمها الدكتور بابا عبد اهللا ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف ختصص التاريخ االجتماعي 
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راف الدكتور بوصفصاف عبد الكرمي جبامعة أدرار والثقايف املغاريب عرب مر العصور، حتت إش

الزاوية البكرية ودورها الثقافي واالجتماعي بإقليم توات من : " واملوسومة بــــــــــــ) 2012م/2011(

ومتميزة متكن من خالهلا الباحث  وهي دراسة جادة " م2000 -1700/ ه1412 -م1112

  .االجتماعي والثقايف من إبراز إسهامات الزاوية البكرية يف اال

  صعوبات البحث

  :جمموعة من الصعوبات أمههاهلذا البحث واجهتنا خالل إجنازنا 

قصر املدة الزمنية املخصصة إلجناز البحث مما حيد من إمكانية اإلحاطة الدقيقة باملوضوع  -

  .من املصادر واملراجع طالع على كم كبريواإل

ضها بسبب عدم وضوح اخلط أو تآكلها بفعل قراءة بعصعوبة التعامل مع املخطوطات وتعذر  -

  .جهود إضافية لالستفادة منهاعوامل الزمن وغياب الصفحات واألرقام وهو ما يتطلب 

صعوبة التحقق من الروايات الشفوية واليت تعد مصدرا هاما يف موضوع الدراسة بسبب وفاة كل  -

 واخلرافات بسبب املكانة اليت حضي ا من عاصر الشيخ، والذي نسجت حوله الكثري من األساطري

  .عند سكان الزاوية البكرية

ويف األخري ال يفوتنا أن نذكر بأن عملنا هذا ما هو إال جهد بسيط وخطوة أخرى يف دراسة 

تاريخ املنطقة التواتية والذي يعد جزءاً من تاريخ وطننا غري أننا حاولنا اإلملام ملختلف جوانب البحث 

ن يتقبل هللا العلي القدير أا ندعوتاج إىل الكثري من الدراسات واألحباث اجلادة، كما الذي مازال حي

  .منا هذا العمل وجيعله يف ميزان احلسنات
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  الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن، بيئته وعصــره :الفصل ا�ول

  

    :م 20م وبداية القرن 19الوضع السياسي في توات نھاية القرن : المبحث ا�ول

                               والنشأةالزاوية البكرية التأسيس : المبحث الثاني 

   النشاط التعليمي وا9جتماعي للزاوية:    المبحث الثالث 

.  
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، وكان 1830جاء االهتمام الفرنسي بالصحراء اجلزائرية مصاحبا للعدوان على اجلزائر صائفة 
هذا االهتمام خيفي ورائه أهداف عسكرية واقتصادية وسياسية حبكم املوقع املتميز للصحراء اجلزائرية 

يد من اإلمكانيات وأمهيتها التجارية وارتباطها بإفريقيا جنوب الصحراء، هلذا فقد جّند الفرنسيون العد
املادية والبشرية للسيطرة على املنطقة، إال أن املقاومة الطويلة والشاملة لسكان املنطقة جنحت يف 
إيقاف زحف االحتالل، وكذا اعتصام بعض قادة املقاومة بالواحات الصحراوية واعتبارها نقطة ارتكاز 

  .لالنطالق يف العمل الثوري

مكانة خاصة لدى سلطات االحتالل  1احتلت منطقة توات وكغريها من املناطق الصحراوية،
نظرا ألبعادها التارخيية واالقتصادية واجلغرافية، ومحل علماؤها وزواياها على عاتقهم مهام عديدة يف 
مقاومة االستعمار، حيث واجهت االستعمار الفرنسي وحافظت على الشخصية الوطنية خاصة يف 

عمار اهلادف إىل قطع كل صلة للشعب اجلزائر بأصوله احلضارية، اجلزائر اليت طال فيها ليل االست
فكان اجلهاد بالنسبة هلا هو رد الفعل الطبيعي على واقع االحتالل الصلييب للجزائر، وأداة لرفع الروح 

  .املعنوية احملبطة والعمل على إيقاظ الوعي بضرورة مقاومة االستعمار ومناهضة أساليبه

   م20وبداية القرن  م19نهاية القرن توات ل فية التاريخيةالخل   : المبحث األول

  : فتنة يحمد وسفيانالواقع السياسي االجتماعي لتوات في ظل   -1

عصف باإلقليم صراع مرير عرف عرب التاريخ بصراع حيمد وسفيان وهي فتنة قسمت سكان 
عها البعض حيث يرج. اإلقليم إىل جمموعتني أو ما يعرف بالصف، أي صف حيمد  وصف سفيان

إىل احلرب اليت دارت بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأبو سفيان قبل إسالمه، وهذا داللة على 
شدة هذه النعرات، فعداوة الفريقني عداوة غري مقبولة، إذ اضطرت كل جمموعة االستعانة بأطراف 

لبون العون من ذوي منيع خارجية، فاليحمديون كانوا يطلبون النجدة من الرببر، والسفيانيون كانوا يط

                                                           
يتشكل من  يتوسط إقليم توات اجلهة الغربية من الصحراء الكربى اليت ينتمي إليها، ويقع يف اجلنوب الغريب للجزائر: توات  1

العالقات الثقافية : مبارك جعفري: ينظر. ثالث وحدات أساسية هي من الشمال إىل اجلنوب، قورارة، توات الوسطى، تيديكلت
  . 32،ص2009، دار السبيل للنشر والتوزيع، اجلزائر1، طشر اهلجريبني توات والسودان الغريب خالل الثاين ع
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ومما جتب اإلشارة إليه أن هذا الصراع أيده سالطنة وملوك املغرب من خالل الرسائل اليت  ، 1والغنامنة
   .2"سفيان"و " حيمد"كانوا خيصون ا كل مجاعة 

قد أعطى وصفا دقيقا هلذه الظاهرة  البكري وجند أن املؤرخ التوايت القاضي حممد بن عبد الكرمي
وقيل ملا نزلت زناته بأرض الصحراء قالوا توايت للسكىن ،وهو قطر كثرية زواياه عظيمة رزاياه،  " بقوله

باسهم بينهم شديد وأفعاهلم بينهم أفعال جبار عنيد ، الفت أهواؤهم أفعال عداوة التعصب 
ر عند وأضرمت نار احلرب بينهم مثل احلرب الواقعة بني امحد وسفيان وحكمة التشبيه ليعظم األم...

يب سفيان يف صدر اإلسالم قبل أالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم و احلاكم ولشهرة احلرب الواقعة بني 
والعجب كل العجب ...وسفيان قبيلة من الرببر حتارب حيي  ، وقيل حيمد تصحيف حيي...إسالمه 

تعصب واحد بفئة أن جتد بلدين خمتلطني النخيل واملرافق حبيث تسمع كل واحدة نداء مؤذن اآلخر وي
  . 3" حيمد ،واآلخر بفئة سفيان

وبسبب هذه الفتنة حدث بتوات ما حدث من خراب وزادت العداوة بني الناس فيهجمون 
الن أو قصر سيدي يوسف الذي عرف سكانه أم غري يمثل ترمحونت قرب تينعلى القصور املفردة 

  .4العيون الباكيةقادرين على الدفاع عن أنفسهم، وذا مل يبق يف توات سوى 

املوافق ل  1253مجادى الثاين 24وهناك واقعة أخرى حدثت بني أهل تيمي وأهل بودة يوم 
ذ اتفق صف سفيان برئاسة الشيخ الربكة من بودة مع أهل دوي منيع على إ. 1837سبتمرب  24

ونظرا  يوما، 25اهلجوم على قصر أدغا عاصمة حيمد برئاسة احممد العايدي وحاصروا القصر ملدة 
اظ على القصبة وإحلاق حلنكة ودهاء الشيخ العايدي وحكمته استطاع صف حيمد الصمود واحلف

  .5يع بصف سفيانالفشل الذر 

                                                           
  تقييد خبزانة سليماين علي بأدغا  1
، مطبوعات القصر امللكي، املطبعة امللكية، تقييد ما امشل عليه إقليم توات من األيالة السعيدة من القصور ووثائق أخرى: انظر   2

  . 48ص  -39م، ص 1962/ هـ1381الرباط 
، خمطوط خزانة زاوية سيدي البكري درة األقالم يف أخبار املغرب بعد االسالم: د بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكريحمم  3

  .05ص-04ص
  .، املصدر السابقتقييد خبزانة سليماين علي بأدغا  4
  .املصدر نفسه  5
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ومما يلفت النظر، بقاء هذه الظاهرة صورية يف عادات وتقاليد التواتيني، وهذا يف مناسبة 
حيث يصطف الصفان وجها لوجه،  االحتفال باملولد النبوي الشريف بقصر بوعلي ببلدية زاوية كنتة،

هذا حيمد وهذا سفيان ويطلقون البارود يف السماء، يف غياب فهم اخللفية التارخيية ملثل هذه 
  .1التصرفات ألغلب احلاضرين

  :المحلية األفعالتوات وردود االحتالل الفرنسي لمنطقة  -2

    دواعي اقتصادية بالصحراء ل اهتمامهاتزايد  1830بعد االحتالل الفرنسي للجزائر سنة  
متتد من مراكزها التجارية  إمرباطوريةفرنسا وضعت مشروعا لتكوين  أنعرفنا  إذاوأمنية، خاصة 

، ومن املستبعد ان يكون مشروع احتالل توات خارجا عن 2إفريقياشرق  إىلالنيجر بساحل السنغال وَ 
شرتكة بني توات ومتبكتو شهرية يف هذا املشروع، خاصة وأن الروابط التجارية والثقافية واحلضارية امل

عرب توات كان  إفريقياالتاريخ، كما أن الربط  بني اجلزائر يف الشمال واملستعمرات الفرنسية يف غرب 
احلدود اللة  اتفاقيةعند الفرنسيني لذالك عقدت عدة اتفاقيات متهيدا هلذا املشروع منها  أساسياهدفا 

م، 1885سيبة، ومؤمتر برلني  أرضاً منطقة توات واعتربها  ىلإ، واليت مل تشر مطلقا 1845  3ةمغني
وبدأ االستعمار العملي من طرف الفرنسيني عن طريق القيام حبمالت . 4واإلتفاق الفرنسي الربيطاين

دراسية إىل توات من أجل التعرف على ظروفها الطبيعية والبشرية، ومن أهم هذه  استكشافية
( واليت مت فيها إجناز عدد من اخلرائط  عن املنطقة، مث رحلة ) ورينب( و ) كولونيو( الرحالت رحلة 

  .5بفيلق عسكري 1880لوادي الساورة سنة مرة أخرى واليت وصل فيها إىل القسم األعلى ) كولونيو

                                                           

، منشورات مديرية الثقافة لوالية  1، طهـ41هـ إىل القرن 11التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن  :الصديق حاج أمحد  1 
  42، ص2003ادرار، اجلزائر

، 1996، منشورات للمتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر توسع اإلستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري: إبراهيم مياسي   2
  .69ص 

من أجل ترسيم احلدود، وتنص املادة  1845 مارس 18معاهدة أبرمت بني الدولتني الفرنسية واملغربية يوم : اللة مغنية   3
السادسة منها بان األرض اليت هي جنوب قصر فيقيق هي صحراء ال ماء فيها وال سكان، وعلى هذا األساس فان توات و قورارة 

  .و تيديكلت هي مناطق خارجة عن السيادة املغربية والسلطة الفرنسية أيضا
، منشورات كلية اآلداب والعلوم 1902إىل  1850الفرنسي يف املغرب من حوايل  توات يف مشروع التوسع: أمحد العماري  4 

  .66،ص 1984اإلنسانية ب فاس، املغرب 
  101إبراهيم مياسي، املرجع السابق، ص   5
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" والذي زار توات وكتب عنها يقول  1864األملاين سنة )   rolfs( رولف وكذلك رحلة 
حىت وادي الساورة، إذ من هناك تنطلق  أن يستغلوا حدودهم قبل كل شيء جيب على الفرنسيني

مل يواصلوا نفوذهم  وحيتلوا هذه  وإذافعال الثورات والصعوبات والفوضى اليت يواجهها الفرنسيون، 
ي هدوء شامل وال أي خضوع حقيقي ا وادي الساورة فلن يكون هناك أاليت يكو الطبيعيةاحلدود 

  .1" جبنوب مقاطعة وهران

احل  آفاقا واسعة أمام إىل عني ص)  flamand -نفالمو ( د فتحت البعثة العلمية للرحالة وق
 انطلقتالفرنسي يف اجلنوب اجلزائري بصفة عامة وتوات بصفة خاصة، حيث  االستعماريالتوسع 

منطقة تادمايت، غري أا   الكتشافع علميا وأخذت طاب. 28/11/1899البعثة من ورقلة يف 
، حيث أن أهايل عني صاحل اكتشفوا نوايا البعثة فاستعدوا للكفاح 2لة عسكرية شرسةحتولت إىل مح

  : ا عدة معارك ضد هذه احلملة أمههاواملقاومة، حيث خاضو 

نزل ا الفرنسيون يوم  أيقسطنكلم عن   5منطقة تقع على بعد : معركة الفقيقيرة -أ  
بقيادة احلاج املهدي أبا جودة، وكانت وعندما علم ا سكان عني صاحل جتمعوا . 27/12/1899

ااهدين تقوم على أساس االقرتاب من قوات العدو، ألن السالح يتطلب استعماله عن  اسرتاتيجيه
جمهزين  من القوات الفرنسيةجندي  700وقد شارك يف هذه املعركة . قرب ليكون ذا فعالية أكرب

ن كانوا يدافعون عن دينهم ووطنهم، الذي الذي صعب من مهمة ااهدين األمر، األسلحةبأحدث 
جماهدا واستشهد   64، وأسر 150يقارب  رجال، وجرح ما 50وقد متخض عن املعركة استشهاد 

.                                وزعماء الناحية أعيانلة من ثيف هذه املعركة القائد أبا جودة احلاج املهدي وأخيه بوعمامة و 
متخذة من  29/12/1899ة متكنت قوات االحتالل من دخول عني صاحل يف وعلى اثر هذه املعرك

  .3قصبة أبا جودة مركزا هلا

                                                           

 1 Martin A.G.P: Qutre siécles d histoire marocaine au sahara de1504 a 1904 au 
maroc de 1894 a 1912، paris  ، Félix Alcan،1923،P2   

، منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية بالرباط، سلسلة توات مسامهة يف دراسة اتمعات الواحات وتارخيها :حممد عفيف  2
  .290، ص2014الرباط  1وسائل وأطروحات، ط

، 1ج غري منشور، الم احلياة الثقافية،أع، )الثورة التحريرية(تيديكلت وثائق وخمطوطات املقاومة الشعبية،  :عبد القادر بوية  3
  .2012اجلزائر
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وبقية . كلم  65رأى سكان إينغر اليت تبعد عن عني صاحل حبوايل : معركة الدغامشة -ب
القصور ااورة كاقبلي وتيط وأولف أن ينضموا إىل صفوف إخوام يف مواجهة اخلطر املشرتك، 

وقع احتالل عني صاحل على ساكنة الواحات التواتية من خالل التعايل على اخلالفات  ويظهر
حيمد وسفيان يف حماولة لتوحيد اجلمهور وتكثيفها  فئيت بني قيادات اجتماعاتالشخصية وعقد 
  .1إزاء اخلطر الداهم

 وبلغ عددهم. 04/01/1900يوم  2اجتمعت قوات الدعم بقيادة الرقاين موالي عبد اهللا
 استمرتورغم عدم التكافؤ يف العدة والعتاد وجغرافية املنطقة املكشوفة، . جماهد 1300حوايل 

املعركة طيلة النهار لتنتهي زمية أخرى للمجاهدين الذين  حتصنوا بإينغر طالبني النجدة من القصور 
قد دعمها  "يارالفر " وبعد كل هذه املواجهات والصعوبات اليت تعرضت هلا بعثة فالموند ، 3األخرى

القائد األعلى لدائرة القليعة "   boumagarten –بومقارتان " بقوات إضافية، فأمر الرائد 
من  150جنديا و  150بالتحرك حنو عني صاحل على رأس فرقته العسكرية الصحراوية املتكونة من 

سالم، إال حيث طلب من السكان االست. 1900جانفي  22القومية، وصلت الفرقة إىل إينغر يوم 
واهللا لو  "ج حممد عزي احلا "الرد كان الرفض القاطع مبقولة شهرية لزعيم املــعركة بقــصبة املرابـطني  أن

  .4 " ستسلمن ال صغارهامع  أنساهاماتوا أكبارها وطيحوا أسوارها، وختلط 

ر معتربة املقاومة اليت كبدت الفرنسيني خسائ استبسالو وبعد حماوالت عديدة القتحام القصبتني 
وقد كانت ، إىل عني صاحل 26/01/1900حاب يوم يف العتاد واألرواح، مما دفعهم إىل االنس

حيث . 1900مارس  19توات يف معركة إينغر األخرية اليت جرت بتاريخ  احتاللاملعركة اخلامتة يف 
قد و ، جماهد 1300يقارب  بعد جتمع كبري اهدي توات وتيديكلت الذين وصل عددهم إىل ما

                                                           
  .293حممد عفيف، املرجع السابق، ص  1
هو موالي عبد اهللا بن العباس بن عبد اهللا بن موالي عبد املالك بن الويل املشهور موالي عبد اهللا : موالي عبد اهللا الرقاين   2

لقى مبادئ التعليم القرآين مث ارحتل إىل اوالد ابراهيم قرب أدرار عند م برقان ويف زاوية جده، ت1833/هـ1254الرقاين، ولد سنة 
الشيخ موالي علي الشريف، مث قصد تومبكتو فنهل من علمائها، وعند علمه بدخول االستعمار إىل املنطقة عاد لقيادة املقاومة 

  .70انظر عبد القادر بوية، مرجع سابق ص.هـ1317/م1900واستشهد يف معركة الدغامشة 
، مداخلة يف أعمال الندوة السنوية السابقة ختليدا ملآثر الشيخ بعض املعارك اليت دارت رحاها يف مناطق توات: غيتاوي التوهامي  3

  .2012، منشورات مجعية موالي سليمان بن علي، أدرار، اجلزائر 2012ماي  4موالي سليمان بن علي املنعقد يف 
  .35صعبد القادر بوية، املرجع السابق،   4
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إىل  اضطرتتصمد بعض الوقت أمام الفرقة العسكرية الفرنسية اليت  أناستطاعت هذه القوات 
  .استعمال املدفعية إلاء مقاومة السكان واحتالل قصور إينغر

لتسقط . 1901 بعد احتالل تيديكلت توجهت فرقة أخرى حنو قورارة اليت سقطت يف فرباير
ويف ذلك كتب الشيخ حممد البكري بن عبد  .19021اير فرب  10أدرار يوم  اإلقليمبعدها عاصمة 

الرمحن رسالة ضمنها بالواقع املزري للمجتمع التوايت قبل االحتالل وخروجه عن طاعة امللك الديان، 
مث حتدث فيها على ظلم العباد بعضهم بعضا وتسلط القادة عليهم يف ذلك الزمان، مث بذكر النواحي 

  .2جتربه وطغيانه وتصدي املقاومة لهوهذا دليال على . فيها فسادااليت دخلها االستعمار وعاث 

  الزاوية البكرية التأسيس والنشأة : المبحث الثاني 

 : أصل العائلة البكرية -1

ه إلين عبد الكرمي الذي يرجع بكرية إىل مؤسسها األول الشيخ سيد البكري تنسب الزاوية الب
بن " أمحد"ابن " حممد"كرمي عامل توات ابن الفقيه الشيخ الشيخ عبد ال وهو ابننسب العائلة البكرية 

ابن " سامل أيب"ابن  امحد" أيب العباس"ابن " عمر الباز" بن "  حممد"بن " عمرو"بن " ميمون"
مؤسس  -"  إدريس"بن " حممد"ابن " حيي"بن " حممد"بن " أيب احلسن علي"ابن " ريينماحلسن األ"

ايب "ابن " علي"ابن "احلسن السبط "ابن " عبد اهللا الكامل"ابن  -ى الدولة  االدريسية باملغرب األقص
  .3"طالب

   4م1406هـ  809أول من نزل بتوات من العائلة البكرية هو الشيخ سيدي عمرو الباز عام 
رفقة ولديه ميمون والتهامي وقد عرف عنه أنه من أهل النجدة والثروة والعلم والدين والصالح والورع 

حممود الفعل، جمتهد ذا حزم وعلم، وكان من أهل الرياسة يف فاس، وبعد اضطراب  مسموع القول
" مبلغ من املال للمدعو  أعطىتوات وبالضبط إىل متنطيط  بعدما  كان قد  إىلفيها رحل  األوضاع

                                                           

، منشورات مجعية موالي سليمان بن علي حلماية مآثر 1962 -1956الثورة التحريرية يف اقاليم توات دمحان توايت وآخرون،  1 
  .12-10، صبدونالثورة التحريرية ،أدرار، اجلزائر،

  ائر ، خمطوط ، خزانة زاوية سيدي البكري، تيمي، أدرار، اجلز ديوان ال: حممد البكري بن عبد الرمحن   2
  75ص 02، انظر امللحق رقمري، تيمي، ادرار، اجلزائرخمطوط  خبزانة زاوية سيدي البك: رسم نسب العائلة البكرية   3
  12، خمطوط، خزانة  زاوية سيدي البكري ، تيمي، أدرار، اجلزائر صالدرة البهية يف الشجرة البكرية :حممد العامل بكراوي  4
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الرحيل لكن  فانزعج الشيخ وقرر. ليجهز له بيتا هناك، وعند قدومه أنكر زكريا ذلك" زكريا بن مفخر 
خلف ابنيه وزوجته وقصد بالد التكرور وأقام    "حممود أوالد"صرار من شيوخ القبائل خاصة قبيلة وبإ

                          14671/ هـ872ون وتويف هناك يف علماء وصاحلمنهم  باحملاجيب،هناك عرفوا  أبناءا، وكان له 
وانتم مسلمون ، ربنا  إالّ وا اهللا وال متوتن يا بين اتق" ه بقصد الوصية يوملا عزم على الرحيل قال البن

ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس وي اهلم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ،عليكم 
بالكتاب والسنة عضوا عليها بالنواجذ ، وعليكم بالتثبت فان مخري الرأي أفضل من فطريه ، وقد 

     .2"عقلي  إالصحين نصحين الناصحون ، ووعظين الواعظون ، فلم ين

أما عن ابنيه فقد استقرا بتمنطيط، فالتوهامي وافته املنية أعزب، أما ميمون فقد تزوج ابنة 
ومنه تفرعت الشجرة البكرية إىل أن جاء الشيخ  وخلف ابنه أمحد 3الشيخ القاضي عبد اهللا العصنوين

  .4سيدي البكري بن عبد الكرمي مؤسس الزاوية البكرية

لة البكرية أعالم كثر يف خمتلف علوم الدين توىل عدد منهم القضاء ليس على مستوى وللعائ    
التوايت ، ناهيك عن شيوخ العلم  اإلقليماملنطقة اليت يقيمون ا فحسب، بل وحىت على مستوى 

  "بابا حيدة " والتدريس كما قال حممد بن الطيب بن احلاج عبد الرحيم املعروف بــ 
                                                           

، 13ص خمطوط، اخلزانة البكرية بتمنطيط، اجلزائر،، يف املناقب البكرية الكواكب الربية: ق بن عبد احل حممد بن عبد الكرمي  1
  : وانظر كذلك

  : وأيضا. 26-22، املصدر السابق صالدرة البهية: حممد العامل بكراوي -
نة أوالد القاضي البكرية األعيان ، خمطوط، خزااعالم اإلخوان بأخبار السادة : البكري مد البكري بن عبد الكرمي بن سيدحم -

  .03متنطيط، ادرار، اجلزائر ص
  :وانظر كذلك. 13، املصدر السابق، صالكواكب الربيةحممد بن عبد الكرمي،   2
  .24املصدر السابق ص الدرة البهية،: حممد العامل بكراوي -
3
م، سكن بادئ األمر 1458/هـ682ة هو عبد اهللا بن أيب بكر العصنوين أصله من تلمسان، حل بتوات سن: الشيخ العصنوين  

بقرية بن تامرت مث انتقل منها إىل متنطيط وتصدر ا للتعليم واإلفتاء، توىل خطة القضاء فيها بعد وفاة بن يدير 
  :م، أنظر1508/هـ914م، خالف الشيخ املغيلي يف مسألة اليهود يف توات، تويف 1473/هـ877

حممد  .، رسالة دكتوراه يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، إشراف دم17/18ل القرنني القضاء يف توات خال: عبد الرمحن بعثمان -
  .114، جامعة وهران، ص2015/2016بن معمر

، اخلزانة البكرية بتمنطيط، جوهرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري  4
 .45-40ص ادرار، اجلزائر ص
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فات يف أوالدهم خلف عن سلف وهلم حرمة ووفاء يف األقطار ما أمكن فيها بقيت تلك الص ..."
بلوغ صيتهم، وهلم خزائن مجعت فيها القواميس والتفسري والفقه وغريها ، وال شك أن حالتهم 

    1" ...وكرمهم ومهتهم تأذن بعلو شأم ومقامهم

صور املتقدمة قصر تيمي وجبانب الق ": موالي أمحد اإلدريسي الطاهري أيضا ويقول عنهم   
صار مركز إشعاع للعلم واملعرفة واقتباس . ..، وهو من أعظم قصور توات بل من أقدمها "متنطيط"

الويل الصاحل والقطب الفاتح سيدي  أوالداهلدى والفصل بني الناس باحلق والعدل عندما استقر به 
ومشهورون ،ويل الصاحل فيهم العلم قدميا وأوالد هذا ال. حممد البكري نفعنا اهللا بربكاته وبعلومه آمني

  2" ...بالصالح والتواضع والكرم واخلري الكثري وحمبة أهل البيت النبوي 

 :البكرية الزاوية تأسيس -2
 :مؤسس الزاوية  - أ

 البكري بن عبد الكرمي سيدالشيخ  إىلع مشس الزاوية البكرية و ز بيرجع الفضل يف     
الكثري من العلماء والفقهاء بصفات محيدة التقل عن ناظريه من  العامل اجلليل، الذي وصفه ،التمنطيطي

    .األعالم الكبار

كان رمحه اهللا شيخا عارفا عاملا متفننا يف شؤون شىت، قاضي " فقد عرّفه صاحب جوهرة املعاين    
  3 " ... الغراء الصحراء وحامل احملجة

يدي والدي إذا رأيته قلت أحسن كان س ..." وحّاله إبنه القاضي سيدي عبد الكرمي بقوله  
  4..". حتدث قلت أعلم الناس فإذاتكلم قلت أفصح الناس  فإذاالناس، 

  1" ...يف النوازل  اكان فقيها  عاملا أديبا شاعرا لغويا إمام" البكري بن عبد الكرمي فقال  هأما حفيد   
                                                           

فرج حممود فرج، ديوان : تح، البسيط يف أخبار متنطيطالقول ): با حيدة بن باا(  بن احلاج عبد الرحيم  حممد الطيب  1
   18، ص 1997املطبوعات اجلامعية واملؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر، 

، خمطوط، حتقيق موالي عبد الثقات نسيم النفحات من أخبار توات ومن ا من الصاحلني والعلماء :الطاهري  موالي أمحد   2
  103-104ص ص .2010اهللا الطاهري، سايل، أدرار 

  .11، املصدر السابق،صجوهرة املعاينحممد بن عبد الكرمي،   3
  .30، املصدر السابق،صالكواكب الربيةحممد بن عبد الكرمي،   4
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ح بقي ذلك يف أوالده خلفا املشهور بالعلم والفضل والصال"... وقال فيه صاحب القول البسيط     
  .2"... عن سلف

موالنا وعزيزنا وأستاذنا وقدوتنا شيخ ..." عنه   ياملصر وكتب الشيخ حممد القاديسي الصويف 
،معدن الفضل  ، عمدة العلماء األعالم شيخ الطريقة واحلقيقةاألنام، متع اهللا بوجوده اإلسالممشائخ 

 .3" ... اهللا تعاىل سيدي حممد البكري ومسك املريدين ومرشد الضالني وقدوتنا اىل

وذلك . م1633مارس  23هـ  املوافق ل1042رمضان  12متنطيط يف  ولد الشيخ يف بلدة        
فاطمة بنت " والدته السيدة  رحيل وبعد، بأربعني يومابن احممد عبد الكرمي  والده الشيخ  عقب وفاة

أرضعته مع ولدها ف" نومية بنت الشيخ موسى الغ" مرأة تدعى اأخذته  ،"الشيخ سامل العصنوين 
  .4سنوات 8 غ، وبقي عندها حىت بل"حيي "املدعو 

من قراءة وكتابة " الشيخ احلاج أحممد " على يد أخيه القاضي  األوىلخ علومه تلقى الشي   
د حمم" واحلديث، مث أخذه الشيخ يدر التيطايف  إىل تلميذ والده الشيخ  ومقدمات يف النحو والفقه
به فوضعه أمامه وقال له جئتك لتفعل . يف زاوية سيدي عومر بأوقروت" بن علي النحوي الوقرويت 

: ك على حسايب، فأجابه الشيخ قائالفعل معك أبوه، ونفقته من القمح خالل مدة إقامته عند معه ما
  .5فبالغ الشيخ يف إكرامه وتقديره شيخي خرياـ ابنجزاك اهللا عين وعن شيخي وعن 

فيما أجيزه من شيخه سيدي ، منه 6إجازةوقد مكث عنده الشيخ إىل غاية حتصله على      
" حمـمد الصاحل معـروف اهلبالوي " عبد الكرمي والد الشيخ سيدي البكري، كما أخذ عن الشـيخ 

األقصى لينهل من أعالمها، فزار ، مث اجته بعدها إىل املغرب "حممد بن عومر البداوي " وعن الـشيخ 
هناك، لريجع بعدها سيدي  اإلجازاتوحاز على العديد من  علمائهاكش وفاس واستفاد من مرا 

                                                                                                                                                                                     
  .06، املصدر السابق،صاعالم االخوانالبكري بن عبد الكرمي،   1
  .18، املصدر السابق،ص البسيطحيدة،  بابا  2
  .30، ص الكواكب الربيةحممد بن عبد الكرمي،   3
  .35در نفسه، صصامل  4
  .50، املصدر السابق، صالدرة البهية بكراوي، حممد العامل  5
ينية وهي مبثابة بيان هي ما تقابل اليوم الشهادات اجلامعية وشهادات الكفاءة اليت تؤهل صاحبها لتدريس العلوم الد: االجازة  6

  . 34ص  1981، الشركة الوطنية للتوزيع08، اجلزائر، ص2، اجلزائر من خالل الرحالة املغاربة،طبلحسنانظر موالي : التخرج
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 1قدورة اجلزائري براهيمإالبكري إىل متنطيط عاملا ومعلما ومفتيا، حىت أرسل  الشيخ سيدي سعيد بن 
الشيخ سيدي البكري اته الزيارة،  ظييف طلب أحد أبناء تلميذه الشيخ سيدي عبد الكرمي، فح

  : البيتنيهذين زاره يف عاصمة اجلزائر، فما إن وصل إليه حىت فرح واستبشر وارجتل ف

  فرحت      واستبشرت مث باست موضع القدم  جاءهالو تعلم الدار من قد        

  ــرمــــــــأهال وسهال بأهل الـــجود والك ــــة     ــــــــــــــال قائــلـــــــــان احلــــأت بلـســــــوأنش

  .م  1655 .هـ1066وبقي معه يغرف من علمه إىل غاية وفاة الشيخ سيدي سعيد عام 

ومما يروى أنه ذات يوم سأله شيخه، هل أعجبك طعام اجلزائر، فرد الشيخ سيدي البكري بيتا من    
  :الشعر قال فيه 

  2ـيبـــــــــيـطبيـن ــــعام الـطيـــــــذاك طـــــــــــك ا عنــد طـيب       ـــــــا طــيبــــــأكــلنا طــعام 

ًا بتونس، عاد الشيخ بعدها إىل متنطيط  ليشد الرحال مرة أخرى ألداء فريضة احلج مار    
 ، مث قصد مصر، فقابل فيها العديدفأسس زاوية  مشهورة بامسه حىت اليوم، مث اجته حنو طرابلس الغرب

لكية يف ذلك الوقت الشيخ أيب عبد اهللا حممد اخلرشي، من العلماء والشيوخ، منهم مفيت الديار املا
الطيبة  واألرضاملقدسة  األراضيوحتصل منه على إجازة، توجه الشيخ سيدي البكري بعد ذلك 

املباركة، فحج بيت اهللا احلرام وزار قرب النيب املختار باملدينة املنورة، مث عاد إىل اجلزائر فمر بالزاب 
سنة إىل غاية وفاة أخيه القاضي احلاج  30قرت اليت مكث ا مدة قاربت وأسس الزاوية البكرية بت

  .3ىل تواتطلبا لرجوعه إ واألصدقاءالعلماء  حيث راسله العديد من. م1681/هـ1092أحممد سنة 

علي ومن الذين ترجوه للعودة صديقه ورفيق دراسته يف أوقروت سيدي عبد الرمحن بن 
عزيز مبدؤه حبمد اهللا الكامل الستار ، وختمه  خمتصر كتاب وجيز  هذا"التزالغيت برسالة جاء فيها 

والشهور ، يفوح لدى انتشاره  األعوامبشكر اهللا العزيز الغفار، ممزوج بسالم متصل ال منفصل عدد 
                                                           

هو أحد اعالم اجلزائر ومفتيها خترج على يديه العديد من األعالم وكان بينهم الشيخ سيدي : سعيد بن ابراهيم قدورة اجلزائري  1
. 2007،اجلزائر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية1تعريف اخللف برجال السلف،ج). احلفناوي (أبو القاسم : انظر. البكري

  72-71ص
  .125-120ص ص ، الطباعة العصرية، اجلزائر،النبذة يف تاريخ توات وأعالمها: عبد احلميد بكري  2
  .29املصدر السابق،ص الكواكب الربية،حممد بن عبد الكرمي،   3
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غربة انقطاع  أوطانهالذي تغرب عنا وعن  األنيقالصديق الوثيق احملب  األخباملسك والكافور ، على 
 املآثرمل يعرفنا قط على مائدة االجتماع ، ذي  كأنها ومل يلتفت حنونا من يوم الوداع  بغرين واستأنس، 

، بركتنا وحمل  األفضلهري ذكره يف احملافل ، وومسه يف القبائل ، العامل شالسنية واخلصال املرضية ،ال
ذات  يف أخوكمودادنا ، سيدي حممد البكري بن سيدي عبد الكرمي التمنطيطي ، من حمبكم طبعا 

فان تفضلت بالسؤال عنا فنحن حبمد اهللا على خري  :، وبعد اهللا شرعا عبد الرمحن بن علي التزالغيت 
  :وطفقت أقول منشدا بلساين... وعافية 

  ا ــــــــداهــــــــــم أبـــــــــوايف النظــــــــتوطية لق     ه  ـــــــــباسم اإلله ابتدي به أوال وب             

 .1حىت جرى الدمع باألشواق جمراها   ي سالما ملن كان اشتياق له   د            

وبعد وصول هاته الرسالة إىل الشيخ سيدي البكري رمحة اهللا عليه، حتركت أشواقه حنو بلدته 
 م،1681/هـ1092رجال شهما وسيدا كامال، فويل القضاء ا سنة متنطيط، فعاد إليها عاملا فذا، و 

  .2واإلنصافس رمحة اهللا عليه مسلك العدل فسلك بالنا

 نلدى السلطا إىل وشايةمن طرف اجلماعة التواتية البكري بعد توليه القضاء  تعرض سيد
الوشاية، أمر السلطان زيف فأرسل يف طلبه، فلما حضر لديه وتبني للسلطان  3إمساعيلاملوىل  املغريب

وتقلد الشيخ تنفيذ  ".اعيل وال قاضي بعد البكريسلطان بعد إمس بأن ال." وزيره بأن ينادي يف الناس
ليستغل سيدي  ". قاضي الصحراء" الشرعية يف مجيع ربوع الصحراء وذلك سبب تسميته  األحكام

 "البكري هذه الفرصة الثمينة ليطلب من السلطان إسقاط  جباية الزكاة عن أهل توات، متعلال بقوله 
ال ناصر هلم إال اهللا، فأكثرهم يف ساكني وال دافع عنهم إال اهللا، و توات فإا بلد الضعفاء والفقراء وامل

رأيت اجلنة فرأيت أكثرها الفقراء : " باهللا وعلى اهللا، شأا مصداق قوله صلى اهللا عليه وسلم اهللا و

                                                           
  .52، املصدر السابق صالدرة البهية: حممد العامل  1
  .11عبد الكرمي، املصدر السابق،ص البكري بن  2
السلطان املغريب امساعيل بن حممد بن علي بن يوسف  بن علي الشريف بويع باخلالفة بعد وفاة أخيه موالي الرشيد سنة   3

نشر املثاين ألهل القرن : حممد بن الطيب القادري: أنظر ترمجته .هـ1139سنة، تويف سنة  56هـ بفاس، ودامت خالفته 1082
،دار الغرب االسالمي، بريوت، لبنان 1حممد حجي وأمحد توفيق،ط.: ح.ت) موسوعة أعالم املغرب(احلادي عشر والثاين 

  .2001-1996،ص1996
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زكاا  الزكاة، وان يف الديوان أننا أسقطنا عن توات جباية اكتبوافقال السلطان ألهل الديوان أن ". 
   .1"مث ما أخذت جباية عن أهل توات، ت املالفيها لبي  حظّ  وال قراء واملساكنيقى فيها للفتب

 يف االً البكري يف منصب القضاء ملدة تزيد عن الثالثني سنة، كان خالهلا ميّ  وقد استمر سيد
  .ضنياقأحكامه إىل الصلح بني املت

 أوت 25هـ املوافق لــ1133ذو القعدة 02 األحدالبكري بتمنطيط يوم  تويف الشيخ سيد
 لإلقليمعّمر ملدة تزيد عن التسعني سنة، استطاع خالل هذه املدة أن يقدم ، حيث 2م1721

 يف والعلم خدمات جليلة من نشر للعلم واملعرفة، وتأسيس الزوايا والسري بني الناس باحلق والعدل
عبد الكرمي بن البكري  سيدي عبد احلق بن هوعلماء منهم حفيدورثاه عدة شيوخ ، منصب القضاء

  :قائال 

   ددـــــــــــبه وعن عـسبحانه جل عن ش       دأهـــــــاب يي تعاىل نظمــحبمد رب             

  الذي من اقتفاه جنر إىل الطريق بعد      مث الصالة على اهلادي الشفيع              

  3 ــدــــــألبــــــــــا فـي الــقـــلب لــــلطـــول مـد ر      ـــــــأثــها ــــــــرزية ال تـبقــى لــــــإن الـ             

  :يف مطلعها  جاء الشيخ االداوعلي بقصيدة من حبر البسيط ورثاه أيضا 

  مـــــلم يف الظـلــــوصارت بعد نور الع   ها     ـــــلـوبال بــآه على توات حل ا             

  م ـــــــــــــــــــجــــــوم العــرب والعــــه بــقـــعلــــوم رت      ــامل احلرب الذي انتشمبوت ع             

  :إىل أن يقول

  مــــــــهــــــمن للمنابر بعد احلاذق الف      من للمسائل بعد الشكل يا أسفي            

  مـــــــــــــــازل بل يف اللوح والقلمن للنو   ل    ــــدارس بــــاتر بل من للممن للدف            
                                                           

  .30، املصدر السابق،صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي 1
  :انظر كذلك. 11، املصدر السابق، صجوهرة املعاين: رميحممد بن عبد الك  2
  .07املصدر السابق،ص: البكري بن عبد الكرمي  

  34، املصدر السابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي  3
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  مــــــــــــــلــب الظــــبني العباد ونورا يذه  را     ــــــداً  متتد الورى قمــــــأكرم به سي            

  .1رحمــل حقا يصل الــــــــــمل الكـــــوحي    ره   ـــــــــــفينا دليل احلق ينصوقد كان             

  :التأسيس  - ب

يف املنطقة . 2م1701/هـ 1112البكري سنة  يخ سيدتقع الزاوية البكرية اليت أسسها الش
شرقا املطار الدويل الشيخ سيدي حممد بن لكبري أو املنطقة حاليا الرابطة بني تيمي ومتنطيط، حيدها 

بساتني اليت يقال هلا الفضاء، ومشاال قصر بين تامر يف حدود تيمي، وغربا سبخة متنطيط، وجنوبا 
  .3متنطيط

عود اختيار هذا املكان بالذات لتوسطه الطريق الرابط بني تيمي ومتنطيط خاصة وأما يو 
يعتربان مراكز جتارية وحضارية خصوصًا لقاصدي األسواق التجارية وعابري السبيل الذين أصبح 

   .زاوية للحصول على الطعام واملأوىالتوجه إىل ال بإمكام

إعداًدا . تزداية وضواحيهاكري بشراء األراضي والفقاقري والبساتني ببلدة قام الشيخ سيدي الب
تعاىل وحسن توفيقه الشيخ على بركة اهللا  اشرتى ..."لتأسيس الزاوية، ومما جاء يف عقد الشراء 

العالمة الربكة سيد البكري حفظه اهللا ابن املرحوم برمحة اهللا سيدي عبد الكرمي من البائع له بلقاسم 
بقرية تزداي مع مجيع ما جنة ملكه بد اهلادي التيماوي مجيع ما على لشيخ ابراهيم بن الشيخ عبن ا

فكان اجلميع ماال من مال الشيخ املضار اليه وملكا من امالكه ونزل منزلته وحل حمله ذي ..خملوص 

                                                           
ية واالوقاف ، ، منشورات وزارة الشؤون الديناملخطوطات اجلزائرية واعالمها يف املكتبات االفريقية: أمحد ابا الصايف جعفري  1

  .100، مصدر سابق صرة االقالمد: ينظر حممد بن عبد الكرمي   .215-212،ص 2015اجلزائر قسنطينة الثقافة العربية 
م  1619هـ  1028أن الزاوية البكرية مت تأسيسها سنة " Bernard saffroy"مما جتدر االشارة إليه ما كتبه برنارد سافرو   2

 , Bernard saffroy : Chronique du touat ينظر . م1708هـ 1120ا سنة ويذكر تارخياً آخر لتأسيسه
Centre saharienne, ghardaia, Algerie :1994 p6,7  

رقم  بيد احلاج حممد بن سامل بكراوي، خزانة زاوية سيدي البكري، ادرار، اجلزائر، انظر امللحق: وثيقة وقف الزاوية البكرية  3
  . 74ص 01، اخلريطة رقم 76ص 03
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هـ 1110ربيع الثاين سنة  01، وسجل هذا الرسم بتاريخ "... املال يف ماله وذي امللك يف ملكه
   .1م1698اكتوبر  07املوافق ل

    وبعدما أمت عقد الشراء كتب الشيخ سيدي البكري بيده وثيقة التحبيس اليت جاء فيها  
اين حبست يف سبيل اهللا ما ثبت يل ...على نفسي جربيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل أشهد  " ...

حبسا  املعلوم من اجلوانب االربعة، ارض تيمي ومتنطيط، بتحديدها، اليت بني ملكه بارض تزداي
مؤبدا ، ووقف خملدا ، ال تباع وال توهب وال تورث ، يف الفقراء واملساكني والقرىب وفك الرقاب ويف 
سبيل اهللا وابن السبيل والضيف ، ال جناح على من وليها ان ياكل باملعروف ويوكل صديقا له غري 

رمضان عام  21بتاريخ  .." .واهللا اكرب الشاهدين متمول وال متاثل ماال ، اشهد اهللا على ذلك 
   .2م1701مارس  01هـ ، املوافق لـ  1112

سيدي علي  الصويف الشيخ"وملا شرع الشيخ يف متهيد السبل لزاويته أشار عليه رفيقه وصديقه  
مد سيدي حم اختيارهه حممد بتسيريها فامتثل الشيخ لطلبه هذا، وكان سبب نبأن يقوم اب. 3"بن حنيين

بالذات، هو ملا توسم فيه من قيم الكرم والسخاء بعد قصة كانت له مع الشيخ سيدي علي بن 
يسمى حمليا  ، حيث أنه يف إحدى تنقالته من زاجلوا إىل قصور توات مع مجاعة أو مايف صغره حنيين

الغذاء  وجبةوكان من عادته أن يبعث للشيخ سيدي البكري أحد مريديه ليعلمه بتحضري  4بــ الفقرة
أن يتكفل بضيافة الشيخ ومريديه مبا ميلك  أمهمن " حممد "ونظرا لغيابه طلب إبنه األصغر ،أو العشاء

وكانت على  الضيافةمن القمح، وذبح خروف صغري كان عنده فقبلت والدته بذلك، وبعدما متت 
أأتوين : " نيين غري العادة، أخرب الشيخ سيدي البكري رفيقه مبا حدث فقال الشيخ سيدي علي بن ح

                                                           
  .26، املصدر السابق،صالكواكب الربيةحممد بن عبد الكرمي،   1
  .28، مصدر سابق،صالكواكب الربيةحممد بن عبد الكرمي،   2
وهلا أخذ دروسه األوىل مث انتقل إىل قصر . هـ 11خالل القرن ولد بقصر زاجلوا املرابطني: نيينالشيخ سيدي علي بن ح  3

النحوي وسيدي عومر بن الصاحل، وهناك التقى مع الشيخ سيدي البكري الذي ربطته معه  أوقروت واتصل بالشيخني سيدي على
  .44درة االقالم ، املصدر السابق، ص: ينظر حممد بن عبد الكرمي. هـ1115عالقة صداقة وطيدة، تويف

أسهم مقدم الطريقة هي عبارة عن جمموعة من االشخاص يتبعون طريقة صوفية معينة ويطوفون ببعض القصور يرت : الفقرة  4
  .ويرددون مدائح وابتهاالت بالدف او بدونه
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بقيت  تزال تعطي اللحم والطعام ما فأويت به وقال له الشيخ عظمت اهللا عظمت اهللا ال، مبن ضيفين
  2" فك بزاويةأنت ضيفتين برخلة وأنا أضيّ " : رواية أخرى قال له ويف ، 1"الدنيا 

ل باسم اهللا الشيخ بن حنيين  لوضع اللبنة األوىل  فقا استدعاءوعندما أراد بناء الزاوية مت 
  : وخصها بقصيدة جاء فيها ". احملبوبة " مسيتها 

  ة ــــــــــافيـــا ودوام العـــرا ولطفـــــــست        زاوية ــــــــــزل ذه الــــــربنا أن يا         

  ة ــــــــــــــــــــــرميـــــــــــــريـفة كــــــــــــوية شـــــــــــــــعــل  ة      ـــــــــــــرية قديــمـــــــة بــكـــــــــــــزاويـــ         

/ هـ1117الشيخ سيدي البكري ابنه سيدي حممد بالسكن فيها وذلك عام  أمربعدها  
  3إخوته الثالثة  برضىم   وكان هذا 1705

شيخ وفّجر ينابيعها وظهرت فيها بركات الشيخني الذين حضرا تأسيسها، الفابتدأ عمارا 
طعم يف سبيل اهللا إىل أن توفاه ومل تزل الزاوية سكناه ي. ن حنيينسيدي البكري والشيخ سيدي علي ب

  4.م 1766أوت  28/ هـ 1188صفر  20اهللا يف 

  : ورثاه سيدي حممد بن املربوك بقصيدة جاء فيها 

  حنو اللحودار ــــــري ســــى ســــعل        ا أسفىــات ويـــــات هيهــــــــهيه      

   5ودــــــــــــــياة تعــــت احلــــــــيا لــيـــا فــــــمن  ة      ـــــــلــــــى غفـــــني علـــــنأى به احل              

على أرض  أنشئتمتيزت الزاوية البكرية بعدة خصوصيات عن غريها من الزوايا، فهي زاوية 
على الفقراء واملساكني وللشيخ املشرف حق التسيري )  وقفا( مؤسسها وجعل منها حبسا  اشرتاها

                                                           
  .02، املصدر السابق،صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن  1
  .ب.س.ز.احلاج حممد بن سامل بكراوي، بعض التقاييد باخلزانة البكرية  2
  02، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن  3
  .116-114،ص البهيةالدرة : حممد العامل بكراوي  4
  .ب.س.ز.احلاج حممد بن سامل بكراوي، بعض التقاييد باخلزانة البكرية  5
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ري ل صديقا له غوكيأكل باملعروف  وي جناح على وليها أن ال"...المالكها احملبسة يف سبيل اهللا  
     1... "ل ماالثوال متأ ولممت

  :الهيكل المؤسساتي للزاوية   - ت

يت  يقوم على تسيري التوايت وغريه هيكل تنظيمي  ومؤسسا اإلقليملكل زاوية يف      
  : هيكلها التنظيمي إىل قسمني رئيسيني  انقسمحيث . البكرية عن هذا األمر شؤوا، ومل خترج الزاوية

 :البشرياإلطار  -1
 يأيت يف قمة هرم الزاوية، وذلك لنوعية وكمية املهام املوكلة إليه، :الزاويةشيخ   - أ

ة الناس ما واالجتماعية، إضافة إىل إماحيث يعترب املشرف العام على مجيع الزاوية العلمية منه
كان خيصص وقت الستقبال الضيوف ،  اخل... فيها إال املرض أو السفر وال ينوب عنه ، يف الصالة

بني القبائل  البني والصلحذات  إلصالحعن أحواهلم وانشغاالم، والسعي  واالستفساروجمالستهم 
حضور الشيخ  أنوجند . الزاوية للطلبة واملتعلمنيوإليه يعود النظر يف طلب االلتحاق ب. املتصارعة

ثابت يف خمتلف النشاطات واملناسبات االحتفالية اليت تقام يف الزاوية خصوصا يف املولد النبوي 
  .2الشريف واألعياد الدينية األخرى

 ويقصد ا معلمي القرآن ومبادئ الفقه والنحو وغريه، حيث كان: هيئة التدريس  -  ب
توسع يف عهد الشيخ سيدي احلسن  بن سعيد وابن أخته الشيخ  كتاب مث للزاوية 

سيدي البكري بن عبد الرمحن الذي خترج على يده العديد من الطلبة الذين واصلوا مسرية 
 .التعليم بالزاوية

  :فئتنيوتتألف من  :المتعلمينهيئة  -  ج
مارهم واملناطق اليت التالميذ والطلبة املنتسبني نظاميا للزاوية مبختلف مستويام وأع فئة -

  .توافدوا منها

                                                           
  .وثيقة التحبيس املصدر السابق  1
، 2019مارس 09مقابلة شخصية مع الشيخ احلاج عبد اهللا بكراوي، مبقر سكناه بقصر غوزي، زاوية سيدي البكري يوم   2

  .صباحا 10:00الساعة 
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فئة املستمعني الذين حيضرون حلقات التدريس اليت كان يؤطرها شيخ الزاوية بعد صالة   -
  .املغرب

وتتكون هذه اهليئة إما من أشخاص متطوعني خلدمة الزاوية وضيوفها أو : هيئة الخدمات  -د      
يشغلون خمتلف كانوا يف السابق الذين   واإلمياءلعبيد إضافة إىل ا). نظام اخلماسة ( يعملون باملقابل 

  .1الوظائف اخلدماتية من حراسة وتوفري ما يلزم لضيوف الزاوية

 : الهياكل المادية  -2
مت شراؤه من طرف مؤسس الزاوية الشيخ سيدي البكري بن  تشمل كل ما : أمالك الزاوية   - أ

سيدي حممد  ابنهك أخرى مت شراؤها من طرف عبد الكرمي، من بساتني وفقاقري وديار، إضافة إىل أمال
مجيع ما ملكه بقرية تزداي مع ... " بن البكري وأحفاده ،ومما ورد يف عقد الشراء ذا اخلصوص 

ومجيع ما استفاده بالضراء هنا من ...من املاء من فقارة خملوص  مجيع جنة خملوص ومجيع ما فيها
 2..."ري بالقرية املذكورةاالبوار والديار والرحاب والكوانيف واملواش

قصور، وهي قصر الزاوية وهي عاصمة البالد وا ضريح الشيخ  06تتكون الزاوية من  و
).  صالة اجلمعة والعيدين ( سيدي حممد بن البكري وتقام ا خمتلف النشاطات الدينية والثقافية 

  .قصر تازايا وقصر تيمليحة  –قصر غوزي  –قصبة سي الطيب  قصر تعطار 
 اللتقاءأمهية خاصة ويكتسي . ويقع يف داخل القصبة :مسكن الشيخ أو دار الشيخ   -  ب

واستقبال الضيوف، ويتكون منزل الشيخ من غرفتني وخمزن وسلم يستعمل للصعود للسطح الذي 
 .يستعمل للنوم ليال يف فصل الصيف

نظرا لتهدم أجزاء   األخريةخلت من ساكنتها يف اآلونة ذا وجتدر اإلشارة إىل أن قصبة الزاوية ه
إال أن املدخل الرئيسي بقي على حاله، وهو يف اجلدار الغريب  املزخرف بكتابات . كثرية منها

                                                           

، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستري م2000-1700الزاوية البكرية ودورها الثقايف واالجتماعي بإقليم توات : باعبد اهللا با 1 
عبد الكرمي بوصفصاف، جامعة . يف التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب عرب العصور، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، إشراف د

  .62، ص2012-2011أدرار،
  .ف الزاوية، املصدر السابقوثيقة وق  2
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النصر والتمكني " وأشكال هندسية، وقد كتب على جدران املدخل املالصق لبيت الشيخ عبارة 
  .1" والفتح املبني

ن بينها دار الشيخ يف اجلهة اليمىن ومن وراء هذا اجلدار هناك ممر يؤدي إىل املنازل وم    
  .واملخزن ومكتبة املخطوطات إىل جانب دار الضيافة وغريها

يعترب من املرافق املهمة اليت شيدت يف الزاوية، حيث مل يقتصر على  :مسجد الزاوية  -ج 
ون الصالة فقط، بل يتعداه إىل تعداه إىل إقامة الشعائر الدينية كالتدريس وقراءة القرآن واملت

املصلى الصيفي فهو يتوسط املرافق األخرى  أما. واملدائح الدينية خالل املولد النبوي الشريف
  .للزاوية غري بعيد عن القصبة

يطلق عليها احملضرة أو أقربيش، وكانت يف البداية قرب املسجد القدمي أما  :الكّتاب  -د 
لزاوية أصبحت له مدرسته القرآنية حاليا ونظرا لتعداد املتعلمني املتزايد فكل قصر من قصور ا

  . اخلاصة به، ومبقر الزاوية هناك حمضرتني 

وهي " الرحبة " التابعة للزاوية مثل املرافق العامة مثل  األخرىهذا إىل جانب بعض اهلياكل     
 واملولد، واألعيادساحة عمومية موجودة أمام القصر، تقام فيها االحتفاالت الفلكلورية خالل املواسم 

وجبانبها ساقية تستخدم للشرب وأحيانا للغسيل، وكذلك ضريح الشيخ سيدي حممد بن البكري قرب 
  .2وأمام القصر املسجد الكبري

  نشاط التعليمي واالجتماعي للزاوية ال:    المبحث الثالث    

ث نشاطها التعليمي واالجتماعي حيبعرفت الزاوية البكرية كغريها من زوايا القطر التوايت    
دون إمهال  اإلسالميمحلت على عاتقها لواء تطوير احلياة الثقافية من خالل نشر العلم وتعاليم الدين 

  .جانب إيواء املسافرين وعابري السبيل ومواسام

  

                                                           

  78ص 05أنظر امللحق رقم   1
  80ص  07، انظر امللحق رقم2019مارس  09يدانية للزاوية يوم زيارة م  2
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 :النشاط التعليمي للزاوية  -1
طريقة التعليم يف الزاوية البكرية عن غريها من مناطق توات األخرى، حيث اتبعت  ختتلفمل    
  1.القرآن واالعتناء به عناية خاصةواليت تبدأ بتعليم .  غاربة كما مساها ابن خلدونطريقة امل

  :ومير املتعلم يف الزاوية بعدة مراحل من اجل الوصول إىل املرحلة النهائية ليتخرج منها     
  

، حيث "احملضرة"أو  " 2أقربيش "يسمى  هي مرحلة الكّتاب أو ما: مرحلة األولىلا  - أ
التلميذ عند بلوغه سن اخلامسة أو أقل بطلب من والده للشيخ مشافهة، وقد اقتضت العادة  يلتحق

والدته على تزيينه بلباس حترص ، كما "الفتوح " يسمى  أن مينح والد التلميذ هدية للشيخ أو ما
ووضع بعض الكحل يف عينيه، كما يقسم والديه ذه املناسبة  مأدبة  ". وشاش عباءة" جديد 

ومير الدارس يف هذه  3ميذ احملضرة أو الكّتاب حبضور الشيخ وبعض األعيان من رجال احلي،لتال
 :املرحلة بثالث مراحل

يكتب فيها املعلم للتلميذ على لوحه بالقلم والصمغ ويطلب منه تتبع كتابته ليتعلم   :احملاكاة - 
 .كيفية تشكيل احلروف

كيفية نقل احلروف أو اآليات مباشرة من الكتاب أو من يتعلم فيها التلميذ   :اإليضاحيالنقل  -     
 .وسيلة أخرى

                                                           
  .102، ص2003، بريوت، دار الغرب االسالمي1ج تاريخ اجلزائر الثقايف،: أبو القاسم سعد اهللا  1
فل احلروف اهلجائية وحفظ القرآن الكرمي، أما أصل الكلمة فهي زناتية كلمة تطلق على املكان الذي يتعلم فيه الط: أقربيش  2

، هـ14هـ إىل اية القرن 12الدراسات اللغوية بتوات من بداية القرن : الصديق حاج أمحد : أنظر. الكتاب" حملية تعين يف العربية 
انظر . 68، ص2009-2008: ، جامعة اجلزائرالطاهر مشري. أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف اللغة العربية، إشراف د

  :ايضا
،دار الكتاب 1،ط2،جاللهجة التواتية اجلزائرية معجمها بالغتها أمثاهلا وحكمها عيون أشعارها: أمحد أبا الصايف جعفري -

  .587، ص2013العريب، اجلزائر 
  :أنظر كذلك .108، ص1989، اجلزائر، دار الفكرزوايا العلم والقرآن باجلزائر: حممد نسيب  3
  .265-264ص .م، 2005، دارهومة 1، جالرحلة العلمية ملنطقة تواتحممد باي بلعامل،  -
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يقوم املعلم يف هذه املرحلة بإمالء اآليات على التلميذ ليكتبها ):  اإلمالء ( مرحلة الفتوى  -     
على لوحته، والغرض من ذلك هو تعليم التلميذ كيفية  ضبط الرسم القرآين وحتسني طريقة الكتابة 

قصار الصور كونه مأمور بالصالة  اللغة، ويف هذه املرحلة كذلك يلزم التلميذ حبفظ  وتعلم قواعد
 ابن" وأكثرها شيوعا منتللوح ليحفظها بكتابة املتون للتلميذ يف أسفل السبع، كما يقوم املعلم 

  ."1عاشر

ها حفظ كتاب اهللا، حيث تقام مأدبة يدعى إلي أمتويف اية هذه املرحلة يكون الطالب قد   
اجد، وخالل احلفل ة، ويكون يف مقدمة املدعوين معلمي القرآن وأئمة املسقريزمالئه ورجال أهل ال

شيخه البسملة وبعض آيات القرآن أل ثيابه وجيلب معه لوحته اليت يدون عليها يلبس الطالب أمج
لميذ بلوحته يف الكرمي ويقدمها إىل بعض الشيوخ احلاضرين ليدونوا بدورهم آيات قرآنية، مث يطوف الت

كما يقوم ويل التلميذ   ،تكون نقودا أو ثيابا  املسجد وشوارع القصر حيث تقدم له هدايا غالبا ما
  .2بدوره بإرسال هدية للشيخ عرفانا له خبدماته اجلليلة يف تعليم القرآن الكرمي

  : المرحلة الثانية   - ب

مرحلة ثانية واليت تتم يف الزوايا  الكرمي من طرف الطالب ينتقل إىل القرآنبعد إمتام حفظ       
حيث يتم التدريس اليومي يف صحن الزاوية أو . واملدارس الكربى، ويتوىل هذه املهمة فقيه الزاوية

متتد  املسجد أين جيلس الطلبة متخلقني حول شيخهم وحيضر كل طالب لوحه وكتبه معه، وغالبا ما
عض املدارس، ويف كل أيام األسبوع عدا من ضحى كل يوم إىل منتصفه وبعد صالة املغرب يف ب

   .اخلميس الذي غالبا ما خيصص لقراءة منت اهلمزية يف مدح خري الربية عليه الصالة والسالم

وخالل .  كما أن مدة الدراسة غري حمددة وتتوقف على استيعاب الطالب للمواد اليت يدرسها
 حنظومة، مث يعقب عليها الشيخ يف الشر الدرس  يبدأ الطالب بقراءة جزء من املنت أو أبيات من امل

                                                           
، 1994، امللتقى الثاين للبحث األثري والدراسات التارخيية، وزارة الثقافة واإلتصال، جوان طرق التدريس: مربوك مقدم  1

  :أنظر أيضا . 74ص
  250،ص2007، اجلزائر، دار الكتاب العريب 1ج، توات واألزواد: حممد الصاحل حوتية  -
  .213، ص2007: ، دار األحباث، اجلزائر2ط صفحات من تاريخ منطقة أولف: عبد ايد قدي  2
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في ومقارنات تض انتقاداتوالطلبة ينصتون ويسجلون ما يقوله الشيخ، وقد تتخلل هذه التعقيبات 
  .1على الدرس طابع النقاش العلمي

خمتلف املواد اليت أجيز فيها، كما يقوم بتدريس بعض  سهذا ويقوم الشيخ يف هذه املرحلة بتدري
وبذلك فإن الزاوية هي مبثابة جامعة تقدم للطالب معلومات عامة  ،طلع عليهاليت قد اد األخرى ااملوا

وموسوعية، وجتدر اإلشارة إىل أن الطالب يف هذه املرحلة ال يقوم بدراسة العلوم الشرعية واللغوية 
. ظهفقط، بل حيفظ كل يوم جزء من القرآن بدأً من البقرة إىل سورة الناس حىت يتفادى نسيان ما حف

هذا إىل جانب احلساب الذي  . علم السرية النبوية الشريفة وسري األنبياء والرسائل ميهلواكما أم مل 
 .2كانوا يستعملونه يف املرياث

  : النشاط االجتماعي للزاوية    -2 

الشيخ سيدي البكري بن عبد الكرمي محلت على  فمنذ تأسيس الزاوية البكرية من طر       
جليلة  من إطعام وإيواء للضيوف واإلصالح بني الناس ومواساة الفقري  تماعيةاجعاتقها مهمة 

نقل عنه يف  وتلمس هذا من خالل ما. واألرامل، والوقوف يف وجه الفنت واأليتامومساعدة الضعفاء 
اللهم بارك في . اللهم بارك في صاعها. اللهم بارك في صاعها" : ئه للزاوية عند تأسيسها دعا

وأغمد به سيف الضالل  ،وأخمد به نار الفتن والشقاق. هم اجعله بلداً آمنا مؤمناً الل. صاعها
   3" وارزقهم من حيث ال يحتسبون، ن و واجعل سكانه للخير سابق. والنفاق

ولذا جند أن سكان الزاوية البكرية بدأ من شيوخها إىل أصغر عامل فيها، جمتهدين يف تأدية 
  :  ثابة عادات وتقاليد يتوارثوا عرب األجيال وأمهها مهامهم االجتماعية حىت أصبحت مب

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف التاريخ  دراسة وحتقيق فهرسة عبد الرمحن بن عمر التنالين التوايت: عبد الرمحن بعثمان  1

  .72-71، ص2008/2009ب واللغات والعلوم اإلنسانية، جامعة بشار، اجلزائراحلديث، كلية اآلدا
. 70- 69،ص2007: ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،اجلزائر الزوايا والصوفية واملغاربة واالحتالل الفرنسي: عبد العزيز الشهيب   2

  :انظر أيضا
، وحدة حبث، جامعة أدرار، كلية العلوم اإلنسانية 1،ج اتدور الزوايا العلمي والثقايف يف منطقة تو ميلود سرير وآخرون،  -

  .36ص:2006واإلسالمية 
  .26، املصدر السابق،صالكواكب الربيةحممد بن عبد الكرمي،   3
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مفتوحة لكل الناس، توفر هلم  الزاوية منذ تأسيسهافـكرام الضيوف وابن السبيل إ  - أ
يقول الشيخ سيدي البكري بن عبد الرمحن واصفا الشيخ سيدي . واألكل طيلة مدة إقامتهم  اإليواء

من األرياف،  وفرحه ومرحه التكرم على الوفود افيضاألعيده يوم نزول  ...." حممد بن البكري 
رب أي عمل أوجب يل هذا الشؤم  وحزنه حني ال يقدم فيه نزيل، فيظل يبكي بزفري وعويل ويقول يا

   1...."يلبالو 

وكانت هذه املهمة يف موكلة للشيخ املشرف على الزاوية من أبناء سيدي حممد بن البكري،     
األحفاد على تقاسم هذه األعباء يف ما خيص أمالك  اتفقيدت أعباؤها، وعندما اتسعت الزاوية وتزا

بالتناوب بني الفروع الثمانية من أبناء الشيخ الزاوية، وأيضا مهمة الضيافة حيث أصبحت هذه املهمة 
  .2"  النوبة" سيدي حممد بن البكري، لكل فرع يومه يف إطعام الضيوف وهو ما مسي بــ 

حيث يقدم كل رب عائلة من أبناء " الكيس " يسمى بــ  ات األخرية ماكما أقاموا يف الفرت    
وجيمع الكل ويرتك عند . حمصوله من القمح والشعري والتمر أيام احلصاد وقسط منالشيخ جزء 

  .3أن يتم التقصري يف واجب الضيافةشخص أمني وذلك خمافة 

عاون بفضل التوجيهات الدينية تساهم الزاوية يف تنمية روح اإلحتاد واحملبة واألخوة والت   -  ب
أن يبحثوا عليها، ونالحظ مثرة ذلك يف  االجتماعيةاليت ما فتئ الشيوخ ويف كل التجمعات العلمية أو 

على إجناز  الناسالعمل الفالحي الذي متيز بالتعاون سواًء يف احلصاد أو احلرث وغريها، حيث يتعاون 
  ".التويزة " املهام بالتناوب، ويطلق على هذا العمل بـــ 

كما يالحظ أيضا عند القيام حبفالت الزفاف أين يساعد الناس بعضهم ماديا   -  ج
ومعنويا من حيث املرافقة يف إكرام الضيوف والقيام بشؤوم، كما تظهر أيضا يف خدمة الفقارات 

  .1"أفراق " وإصالح السواقي وجتديد مضادات الرياح حلماية البساتني 

                                                           
  .01، املصدر السابق،صالكوكب الدريالبكري بن عبد الرمحن،   1
، على الساعة 2019مارس10كري، يوم السبت مقابلة شخصية مع احلاج عبد اهللا بكراوي بقصر غوزي، زاوية سيدي الب  2

  .صباحا 10
. 2019مارس 09مقابلة شخصية مع احلاج حممد بن سامل بكراوي بقصبة سيدي الطيب زاوية سيدي البكري، يوم اجلمعة   3

  .ليال 21:00على الساعة 
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صفر من   20ة نشاطات أخرى يف املناسبات ومها سلكة الشيخ يوم كما ميارس سكان الزاوي   
كل سنة إحياًء لذكرى وفاة الشيخ سيدي حممد بن البكري، ويتم فيها ختم السلكة والفاحتة بالضريح 

من   ماي 24 – 23أما الزيارة الثانية فهي اليت تقام يومي . حبضور سكان القصر وبعض الضيوف
ل يتم استقبال الضيوف وبعد صالة العصر يشرع يف قراءة القرآن داخل كل سنة، حيث يف اليوم األو 

، يف اليوم الثاين بعد ختم القرآن يف رحبة القصر على أنغام الطبل احتفاالتاملسجد، ويف املساء تقام 
( جتري مراسيم الفاحتة والدعاء، وبعد صالة العصر يتم طالء ضريح الشيخ سيدي حممد بن البكري 

  . قرقابو، وذا تنتهي الزيارةرقص ويف املساء جيتمع اجلميع يف رحبة القصر على وقع ، )التجيار 

كل معاين   ىترتاءأن فقد جرت العادة يف حال الوفاة  راحهاقأهذا عن أفراح الزاوية، أما عن 
فإن اجلميع يهرعون إىل بيت  خرب الوفاةاألخوة والتضامن والتآلف بني السكان، إذ مبجرد أن يعلن 

ليقدموا يد املساعدة املادية واملعنوية فيتم التحضري ألداء صالة اجلنازة إذ يرتأس الشيخ املوكب  يفملتو ا
إىل املقربة أين تتم مراسيم الصالة مث الدفن، كما انه من العادة احلميدة أن أول أيام العزاء أهل امليت 

، ويطعم أهل امليت املعزين ملدة ال يطهون الطعام بل كل سكان الزاوية يتعاونون وحيضرون الطعام
  .2)السلكة ( الثالث خيتم القرآن ثالث أيام ويف اليوم 

 أصبحت الزاوية مقصدا واجتماعيةونظرًا ملا متتعت به العائلة البكرية من مكانة علمية    
ئج للمتخاصمني سواًء أكانوا فرادى أو مجاعات للحكم بينهم، وغالبا ما كانت هذه العملية تتوج بنتا

ومن بني مناذج الصلح اليت حدثت يف عهد الشيخ سيدي حممد بن  ك،فيهلل الناس لذل إجيابية،
كانوا يقومون بغارات على القوافل التجارية وقصة   الذين ابرالرب بني قبائل توات ومجاعات من  البكري

 الربابرجبيش من  التقىهذا الصلح هي أن القاضي سيدي عبد الكرمي بن البكري يف أحد أسفاره 
رفضوا، فباعهم  أمقابل الرتاجّع، إال م قاصدين غزو بعض أراضي توات، فعرض عليهم ما ميلكه

"  السلطان موالي عبد اهللا بن إمساعيل " فرد عليهم بقوله    نفسه فقبلوا على أن خيربهم مبن يشرتيه
وأنزلوه عندهم، بل  قبائل األعراب فأكرموه اعرتضهوهو ما مت فعال، ويف طريق عودته إىل توات 

ليوصلوه إىل بلده، وملا وصل إىل بودة وصلت أخباره إىل أخيه الشيخ  مبؤو نتهووجهوا  معه فرسام 
                                                                                                                                                                                     

سرت يف التاريخ ما، مذكرة م19قرن إىل ال 16الدور اإلجتماعي  لس اجلماعة يف إقليم توات من القرن : فاطمة بكراوي 1 
  .50،ص2012-2011: احلديث واملعاصر، إشراف حوتية حممد الصاحل، كلية العلوم اإلجتماعية واإلسالمية، جامعة أدرار

  .51املرجع نفسه ص: فاطمة بكراوي  2
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حممد بن البكري شيخ الزاوية، فأعد ضيافة تكرميية ومجع أعيان البلد بني هذا القبائل وبني مجاعات 
 عقد الصلح بينهم ، وخطب الشيخ حممد ومتالرببر اليت كانت تقطع الطريق على القوافل التجارية، 

اين كنت كثريا امجع نفسي على ان اقدم اليكم : يا معشر الربابر" بن البكري يف ذلك اجلمع قائال 
واذبح عليكم فاجعل اخلري التام بينكم وبني قبائل توات ، واالن واحلمد هللا مجعنا اهللا بفضله على غري 

  1"...ميعاد وال اتفاق 

تسببت فيها قبيلة اكدوع من رقان اليت كانت  كل ما مرت على قصر من  أخرى ةوهناك حادث
وقد مروا يف إحدى رحالم على . القصور ال يقدم هلا واجب الضيافة تغري عليهم وتنهب أمواهلم

زاوية سيدي عبد القادر بفنوغيل ومل يرضوا بالضيافة املقدمة هلم فنهبوا القصر وأخذوا أدوام اخلاصة 
هم الفالحي وتوجهوا للزاوية البكرية، وعندما علم أبناء الشيخ سيدي حممد بن البكري ومها بنشاط

  .2ا حصل، تدخال وأصلحا بني الطرفنيسيدي حممد الصاحل وسيدي عبد الكرمي مب

وبغض الفرقة والفتنة،  واالجتماعوعرف عن الشيخ سيدي حممد بن البكري حمبته لأللفة  
متيل  كانت زاويته حنيفية ال حيمدية وال سفيانية، ال.... " ب الدري حيث يقول عنه صاحب الكوك

  .3" إىل هؤالء وال إىل هؤالء، لذلك كان أكثر الصلح واحللف سابقا يقع يف الزاوية البكرية

من خالل هذه الدراسة اخلاصة  ببيئة وعصر الشيخ حممد بن عبد الرمحن ميكننا القول أن   
لفرتة اليت عاصرها الشيخ فرتة عنيفة متثلت يف الغزو االستعماري ملنطقة اإلقليم التوايت شهد يف ا

اجلنوب الغريب وما رافقها من مقاومات  شرسة حاولت صد هذا العدوان، إال أن عدم التكافؤ يف 
     .م 1901  العدة والعتاد كان عامال حامسا يف املواجهة اليت متت باحتالل توات يف العام

      

  

                                                           
  .49، املصدر السابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي  1
  .02، املصدر السابق،صلكوكب الدريا: البكري بن عبد الرمحن  2
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دورا فعاًال يف مواجهة اإلستعمار الفرنسي، حيث حافظت على  اريخ للزوايا التواتيةوقد سجل الت
القائمون على املدارس  وأوىل .الشخصية الوطنية وقاومت اإلستعمار بكل مفاهيمه عسكريا وثقافيا

 األخالقالقرانية والزوايا يف املنطقة بشكل عام ، والزاوية البكرية بشكل خاص ،عناية خاصة جبانب 
السبيل والوقوف يف وجه الفنت الداخلية واخلارجية  وأبناءوالرتبية احلسنة ،ومساعدة الفقراء واحملتاجني 

على جانب كبري  ومناهج حتقق هذا اهلدف من اجل يتخرج الطالب واملريد أساليب،  لذلك اعتمدوا 
   .حنرافات والعلم ، ومن مث تتم احملافظة على صالح اتمع وصيانته من اال األخالقمن 
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 فمنذ تأسيسها عرفت بنشاطها ،لعبت الزاوية البكرية دورا كبريا يف احلياة الثقافية بتوات
فاشتهرت وبلغ . التعليمي، ومحلت على عاتقها نشر العلم وتعاليم الدين اإلسالميمث  االجتماعي

ىت أصقاع املعمورة، ومن أشهر من صيتها مشارق األرض ومغارا وخّرجت العديد من العلماء يف ش
، والذي سنحاول خالل هذا الفصل البكري بن عبد الرمحن بن الطيب  نبغ بالزاوية شيخنا حممد

معرفة تفاصيل من حياته من مولده إىل نشأته مرورا مبسريته العلمية يف الزاوية البكرية وخارجها 
الستعراض أقوال بعض العلماء الذين  رياألخوالتعرف على شيوخه وأبرز تالمذته، وخصصنا املبحث 

  .عاصروه وعرفوه من خالل معايشته مباشرة أو تعاملوا مع ما ترك من آثار
  

   مولده ونسبه :المبحث األول

هـ 1260ولد الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن ابن الطيب بزاوية سيدي البكري سنة 

سن بن سعيد الذي كان يعد أفقه شيوخ ونشأ ا عند أخواله، خاصة الشيخ سيدي احل .1م1844/
  .العائلة البكرية يف تلك الفرتة

إن األصل يف امسي  " :يقول عن نفسه يف بعض التقاييد ما نصه كما ". البكري" وقد مسي بــ
واسم كل من انتسب إىل الدوحة الصديقية البكرية ينسب إىل الدوحة العلمية، فيقال له فالن 

صديق رضي اهللا عنه مشهورة باخلري والصالح واملروءة ملا سبق هلم من وذرية أيب بكر ال. البكري
وكان قطب هلم مبصر يقال له سيدي حممد البكري فتربك الناس ذه االمسية، وكان . العناية األزلية

الشيخ سيدي عبد الكرمي بن حممد والد الشيخ سيدي حممد البكري قد طاف األقطار يف طلب 
ر، فسمى ابنه سيدي حممد البكري مث مسّتين أمي على الشيخ حممد العلم، والسيما قطر مص

  . 2"البكري
  
  
  

                                                           
،أوالد خزانة زاوية سيدي البكري ،  احلاج حممد بن سامل بكراوي بيد ودالبكري بن عبد الرمحن، موج حممدتقييد حول لشيخ   1

  ، اجلزائر امحد تيمي ، ادرار
  :، أنظر كذلك08طابع عمار قريف، باتنة، بال، ص، م، شرح على األرجوزة البكريةاملباحث الفكرية: حممد باي بلعامل  2
  83ص 10، املصدر السابق، امللحق رقمديوان ال: حممد البكري بن عبد الرمحن  -



  ي ـــــثـــــــانــــــــــــالفــــــصـــــــــــل الــ  .حياة الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن

 

[35] 

 

أما نسبه، فهو حممد البكري بن عبد الرمحن بن الطيب بن أمحد بن حممد بن عمرو بن معروف 
وهذا النسب هو . بن يوسف التنالين من آل سيدنا عثمان ابن عفان، ثالث اخللفاء الراشدين

واخلاصة ، من نسب أهل تينالن إىل ذرية  سيدنا عثمان ابن عفان األموي، حىت املشهور عند العامة 
سيدي أمحد بن يوسف بن أمحد بن أن جل علماء تينالن ينسبون أنفسهم للنسب األموي، فهذا 

  :ينالن يقول يف وثيقة وقف الزاويةمؤسس زاوية ت 1يوسف التينالين
القدير احلاج أمحد بن يوسف بن أمحد بن يوسف بن فهذا كتاب صدقة العبد الفقري إىل الغين  "...

علي بن احلسني إبن احلسن بن حسني الونقايل داراً، األموي العثماين نسبا، املالكي مذهبا، شفاه اهللا 
  2..".من داء العيوب وسقاه من دلو الغيوب

ند كان يكتب يف كثري من األحيان ع  3عبد الرمحن بن عمر التنالين الشيخ سيديكما أن   
وكتب عبيد ربه تعاىل عبد الرمحن بن باعومر  ... "انتهائه من االجابة عن األسلة اليت كانت ترد عليه 

  .4..".األموي التنالين 
عبد العزيز بن سيدي  لشيخ حممدل "قطف الزهرات من أخبار علماء توات " ويف كتاب 

  علي بن حممد فتحاً بن حممد بن االسم هو عبد العزيز بن " عمر املهداوي يقول يف التعريف بنفسه 
  
  
  

                                                           
هـ كما ذكر صاحب الدرة الفاخرة أنه 1002يعترب سيدي أمحد بن يوسف من األعالم البارزين بإقليم توات، فقد ولد عام   1

  .هـ1078ه انتقل ألوالد أونقال من بوصالح، تويف سنة نشأ بأوالد أونقال ، وأن أبا
ملية للطباعة ،منشورات العا  منة الرمحان يف مجلة من حياة الشيخ سيدي حممد البكري بن عبد الرمحنموالي التوهامي غيتاوي،   2

  .10، ص2013 ،واخلدمات ، اجلزائر
العامل العالمة البحر  شيخ الشيوخ وبقية الرسوخ" بقولهعاين املترجم له صاحب جوهرة : سيدي عبد الرمحن بن عمر التنالين  3

الفهامة علم األعالم ومرشد االسالم، انتهت إليه رياسة الفقه بالديار الصحراوية، وكان من جمتهدي عصره يف املذهب املالكي 
  : أنظر.هـ أثناء عودته من احلج ودفن هناك1189تويف مبصر عام ..." صادق يف القول ثابت يف النقل

  : وأنظر كذاك. 04سابق،صالصدر امل جوهرة املعاين،حممد بن عبد الكرمي،  -
، ص 2004: ، مطبعة دار هومة، اجلزائرالداين يف ترمجة وحياة الشيخ عبد الرمحن بن عمر التنالين غصنال: حممد باي بلعامل  -

  3ص 
  .10املرجع السابق،ص: موالي التوهامي غيتاوي  4
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عمر صاحب الزاوية املهدية بن عبد الرمحن ابن عبد القادر بن أمحد بن يوسف التنالين من آل 
  1..".سيدنا عثمان بن عفان 

عمر األكرب  "يف كتاب جوهرة املعاين ترمجة لعامل تنالين البكري حممد بن عبد الكرمي ويذكر  
  2..."موي عبد القادر التنالين األبن 

أما التنالين فنسبة للبلدة اليت استقر ا جده سيدي معروف بن يوسف، وهي بلدة تنالن، 
رزق اهللا الواسع والنور " حيث بىن أخو سيدي معروف ،سيدي أمحد بن يوسف زاويته اليت مساها 

بعد أن   ه1058وانتقل اليها سنة  السابع عشر امليالدي/ يف القرن احلادي عشر للهجرة "الساطع 
امحد بن يوسف، ذلك أن والده سكن كان بأوالد أونقال موطن والده األصلي سيدي يوسف بن 

بوصالح، وهو قصر بني بين تامر و تزداية، مث رجع إىل أوالد أونقال بعد ارحتال إبنه سيدي أمحد 
البساتني ،  الفقاقري وعمر منها إىل زاويته اجلديدة قرب تينالن، بعدما مت بناء مسجدها ، مث حنت

وغلب عليها هذا االسم اورا . وزاويته هي املعروفة اليوم باسم تنالن. لك لوجه اهللا تعاىل ذوجعل 
  .3لتنالن القدمية اليت اندثرت وتفرق اهلها

أما جد مرتمجنا سيدي معروف بن يوسف فإنه سافر إىل املغرب األقصى واستوطن هناك، حيث ملك 
غنم والبقر ،لكن مل يلبث أن وقع جدب بالبالد اهلك الزرع واحليوان ثروة عظيمة من اإلبل وال

مة إىل وطنه ليشارك اخاه والعباد، مما تسبب يف هالك ثروة سيدي معروف، لريجع عقب هذه األز 
  .4سيع زاويته والقيام على شؤوامهام تو 

كثري من الناس يف وقد أوردنا نسب الشيخ ذا التفصيل لتوضيح مسألة مهمة يقع فيها ال      
الشيخ من العائلة البكرية، كونه نشأ فيها ومحل اسم مؤسسها الشيخ سيدي نسب  اعتقادهم بأن

البكري بن عبد الكرمي التمنطيطي، ولذا جنده يف الكثري من القصائد والرسائل كان يشري إىل نسبه بـــ 
ن، وإمنا كان سكنها قصر تزداية ولكن عائلة الشيخ حممد البكري مل تسكن قصر تينال. 5"التنالين "

مالك احملبسة أن الشيخ سيدي البكري متلك األ"  ... . اليت ورد ذكرها يف وثيقة حتبيس الزاوية البكرية
                                                           

  .09، ص2002: ،دار هومة، اجلزائرقطف الزهرات من أخبار علماء توات: داعمرعبد العزيز سي  1
  .04، املصدر السابق، صجوهرة املعاينحممد بن عبد الكرمي،   2
، خزانة خمطوط الدرة الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف اإلدريسيني والعلويني: حممد عبد القادر بن عمر التنالين  3

  .ب، كوسام، أدرارشاري الطي
  .12موالي التوهامي، املرجع سابق، ص  4
5
  82ص  09 رقمأنظر امللحق   
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بالشراء من بلقاسم املذكور بقرية تزداي ... على املسكني وابن السبيل اليت هي الزاوية البكرية اآلن 
اق خاص يسمى زق إىلالشيخ اىل مقر الزاوية البكرية وبالضبط مث انتقل  1..."من اجلنانات واآلبار 

الناس يف الصلوات واجلمعة ،  إمامةمن  إليه، لتعدد املهام املوكلة 2"زقاق الشهود "ــغاية اليوم ب إىل
  ية يف بستانه ومصاحله الشخصية قيامه باشغاله اليوم جانب إىلبني الناس ،  واإلصالحالدروس  وإقامة

إىل يومنا هذا أمالك عائلة سيدي معروف موجودة بقصر تزداية رغم أم نزحوا  وال زالت  
بقصر أوالد أوشن، وحيملون لقب  وأخرىأماكن أخرى، فهناك عائلة منهم بقصر مهدية،  إىلعنها 

وهذه األخرية كانت إىل وقت قريب تقيم بتزداية الذي أضحى اليوم أحد القصور التابعة  "معروفي "
  .بكرية للزاوية ال

م، وضرحيه 1921/ه1339تويف الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن بالزاوية البكرية سنة 
وقد خلف الشيخ رمحه اهللا من األوالد  ،3"باعيسى" معروف باملقربة الكبرية شرق الزاوية املعروفة بـــــ 

ن ومها  أمحد لديوو " . خدجية  ،مرمي  ،رقية  ،زينب  ،فاطمة  ،عائشة " مثاينة ، ست بنات وهم 
  .4حممد وهذا اآلخر تزوج ومات بعد سنة من وفاة أبيه ومل يعّقب و.وهذا مات صغريا

  حياته العلمية :   المبحث الثاني 
نشأ الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن يف بيئة علمية صاحلة، حيث تعلم على يد والده حممد       

ث بدأ حياته العلمية كباقي الصبيان يف املنطقة، الطيب مث عند خاله الشيخ احلسن بن سعيد، حي
فحفظ القرآن الكرمي يف سن مبكرة على يد خاله املذكور، أّم الناس يف صالة الرتاويح مبسجد الزاوية 

وقد كان للشيخني اجلليلني احلسن بن سعيد وموالي عبد احلاكم  5البكرية يف أول عام من صيامه،
  .د البكري بن عبد الرمحناألثر البالغ يف حياة شيخنا حمم

  

                                                           
  .وثيقة التحبيس، املصدر سابق  1
يطلق اسم الشاهد يف اغلب مناطق توات على االمام اوالشيخ ،الذي يتوىل عدة مهام اىل جانب امامة الناس يف اجلمعة   2

،انظر صور  ، والسعي يف الصلح بني الناس ملتعلقة بشراء وبيع االمالك ، وابرام عقود الزواجواجلماعات ، يقوم على توثيق العقود ا
  79ص 06للزقاق بصورته احلالية   امللحق رقم 

  81ص 08أنظر صورة ضريح الشيخ يف امللحق  رقم   3

 2019مارس  09م اجلمعةمقابلة شخصية مع احلاج حممد بكراوي بن سامل بقصبة سيدي الطيب زاوية سيدي البكري يو   4
  .ليال 20:00على الساعة 

  .تقييد لرتمجة الشيخ سدي البكري بن عبد الرمحن، بيد الشاري الطيب، خزانة كوسام، أدرار  5
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  : شيوخه  -1
  :الشيخ الحسن بن سعيد البكري   - أ
متيز وتفرد حبب العلم  إذيف عصره،  اجلهابذةيعترب أحد أقطاب وأعالم العائلة البكرية وأحد          

كان إماما يف املذهب، كثري "... والسعي يف طلبه، قال عنه صاحب الدرة البهية يف الشجرة البكرية 
  1... "لكتب، فقيها عروضيا، درس وأفىت وجالس ُفحول الُعلماءالنسخ ل

بالزاوية البكرية، وا بدأ حياته  2.م1796/ـه1210ولد الشيخ احلسن بن سعيد عام          
وحصل عنه على إجازة عامة  3العلمية، مث انتقل إىل ملوكة، حيث درس عند الشيخ عبد العزيز البلبايل

يف مجيع العلوم والفنون اليت أخذها عنه، ومدح شيخه البلبايل بقصيدة جاء  يف الفقه والنحو والصرف
  :4فيها

  بـــــــنــــند وزيــــــــهــــلو بــــــــؤادي مل أســـــــــــوملا غدت سلماي ترشق بالقنا     ف                
  بــــــوالواشي يرق حليف األسى واحلزن ولفت طفال يف هواها فها انا                     

  : إىل أن يقول 
  ها أم وال أب ــــــــين عنـــــــــال تأتيــــــــــف   ه   ــــــبالدي ا شرخ الشباب صرفت                
  رب ــــــــزيز القرم من آل يعـــــعبد الع      داــــــــحرب اإلمام حممــــــــوأعين بذا ال                

  رب ــــــــــــــــــوحيدوا ا عين نسيم ويط     ة ــــــــيـــــــا وحتـــــــــم دائمـــــــــــسالم عليك                
  ويتلوه حاء سني بالنون تصحب   مدا   سليل آلل البكري يد عن حم                

  
بالزاوية البكرية، حيث أسس  تصدر التدريس واإلفتاء من رحلته الدراسية اىل ملوكة وبعد عودته

 وابنه " عامل توات " د الشيخ عبد الكرمي بن حممكا سريا على خطى آباءه وأجداده  جملس علم
  .5ا حركة علمية متميزةيف عهدمهمتنطيط شهدت لذان الشيخ سيد البكري ال

                                                           
  .42، املصدر السابق، صالدرة البهيةحممد العامل بكراوي،   1
  .وي عوزي، ادرارتقييد حول الشيخ سيدي البكري بن عبد الرمحن، بيد احلاج عبد اهللا بكرا  2
هو الشيخ سيدي عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل، لقبه أبو فارس مسقط رأسه ملوكة ونشأ ا وتفقه على يد والده   3

القاضي سيدي احلاج حممد والشيخ حممد بن عبد الرمحن بن عمر التنالين توىل القضاء بعد وفاة والده، وذكر صاحب جوهرة 
  .06حممد بن عبد الكرمي، جوهرة املعاين ، مصدر سابق، ص: أنظر .هـ1261وتويف سنة . هـ1190ه سنة املعاين والدت

4
  .172عبد احلميد بكري، املرجع السابق،ص   

  .110عبد اهللا بابا، املرجع السابق، ص  5
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وكانت قبلي بأولف، وجملس ثالث بأوقروت، شيخ احلسن بن سعيد جملس آخر يف أكان لل        
مدة تدريسه يف كل جملس منها ثالثة أشهر، حيث عرف عنه أنه كان يقسم السنة القمرية إىل مخسة 
أزمنة، ثالثة أشهر للتدريس يف الزاوية ، مث ينتقل إىل تيديكلت ومنها إىل أوقروت، وشهرين ميكثها 

  .1العزيز مبلوكةبالزاوية البكرية خلدمة بساتينها، وشهر رمضان خيصصه لإلقامة عند شيخه عبد 
  : وله عدة مؤلفات وهي  
  غاية املنتظر وفتح اجلليل يف أصول بعض فروع خمتصر خليل  -
  العائلة البكرية  مخمطوط يف تراج -
  .2قصائد متعددة األغراض -

اللهم أّمن روعيت باإلتكال على عصمتك، وأذهلين عن اخللق "  : من دعائه رمحه اهللا قوله        
كمالك، يا حّنان يا منّان يالطيف ياعطوف ياذا  مجالك، واجذبين جبودك إىل حضرة   اء بالتفكري إىل

    3"الفضل واإلحسان 
  4:األبيات ومما وجدناه خبط يده مرفوقاً بقصيدة مدح فيها شيخه عبد العزيز البلبايل هاته         

  ةـــــــــــافئـــــــــادة وال مكهـــــــــوال ش فقيه من ضيافة      ليس على ال                 
  د      ـــــــــــــه الفوائــــــــــــــــرامـــــا إكــــــــــــــوإمن   وائد   ـــــــرامه املــــــس من إكــــــولي                 
  دارك      عن سعيد املغافري عن مالكـــاض يف املـــل ذا عيـــــــنق                 

  : خ تالمذة ُفحول وشيوخ فقهاء منهمد الشيخترج على ي      
وسيدي أمحد بن السيد البكري، وشيخنا ،والقاضي احلاج حممد بن عبد الرمحن  ،إبنه سيدي حممد 

ه منذ الصغر حىت خترّج على يديه يف العلوم ــومرتمجنا الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن، والذي الزم
  .5لعلوم، فكان نِعم املعلم واخلاللتفسري والفقه واحلديث وغري ذلك من االعربية واآلداب وا

ومما تواتر من روايات شفوية عند أهل الزاوية البكرية أن الشيخ سيدي احلسن بن سعيد كان قد 
، يقصد ابن "الحاكم يطلبه فأعطوه له عبد إن جاء الشريف موالي" :  أوصى قبل وفاته قائال 

                                                           
  .صباحا 10لساعة على ا 2019-03-27.يوم مبقر سكناه بادرار عبد احلق بكراوي احلاج مقابلة شخصية مع الشيخ   1
  .توجد بعض نسخ كتبه بيد احلاج عبد اهللا بكراوي،غوزي، زاوية سيدي البكري، تيمي، أدرار  2
  .177عبد احلميد بكري، املصدر نفسه ص  3
  .زاوية سيدي البكري تيمي ادرار.الشيخ  بيد احلاج حممد بن سامل بكراوي تقاييد خبط يد  4
شفاء القلب العليل بتحقيق شرح منظومة البكري على اوصاف ( منظومة أوصاف اخليل :البكري بن عبد الرمحن التنالين  5

  .16،ص 2006:دار الكتاب العريب، اجلزائر حممد سامل بن عبد الكرمي،: ، تح)اخليل
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لتقى ارات الشريف إىل الزاوية البكرية ففي إحدى زيا. بكري، فكان األمر كذلكاخته الشيخ حممد ال
بـ حممد البكري وكان له خط مجيل حسن فُأعجب به الشيخ موالي عبد احلاكم ليكون ذلك سببا يف 

  .طلبه من خاله الذي أذن له بذلك
 بتفوق وجناح باهر، ويروى كذلك أن اخلال قد امتحن ابن أخته بامتحان صعب تعّداه الفىت      

بيض إىل اخلال وقالت له أعطها إىل البكري حىت يتقوت بحيث أن املرأة اليت كانت تكفله جاءت 
ا، ومل يدِر الفىت بذلك، فلّمأ سأله خاله ماذا تريد مقابل ما عندي من أمانتك وترتكها يل، فقال له 

جعلتك شيخا على من تعرف " :بقوله  فرد عليه اخلال "أريد منك ان جتعلين شيخا " حممد البكري 
  .1" تقرأ املتعرف وعلى ما قرأت وم ومن ال

إن هللا رجاًال لو أقسموا على اهللا  ...( اقًا لقوله عليه الصالة والسالم فحقق اهللا رجاءه مصد        
  .2) ...مألبره

ميذه وابن أخته ورثاه تل. بالزاوية البكرية .3م1869/هـ1286تويف الشيخ احلسن بن سعيد سنة   
  :ي بن عبد الرمحن بقصيدة جاء فيهاالشيخ حممد البكر 

  اراً ـــــــــوتين بنار هجر جهــــــوك ما لسعدي رمت فؤادي بلحظ                  
  راً اــــــريته شعــــدود وصــــــــبالص   دت  ــــــــا وتصـــــــاهلـــــــت بوصـــــــلـــــــــــخب             

  قيف األجر بداراً ـوداد ســبال   ى  األولــــــــــهم ـــــــخنا الشــــــسيما شي             
  .4اً م نوار ـــــل علـمن جزا زهر ك د    ــــــــــسم جنل جدي سعيحسن اال            
موالي عبد احلاكم بن عبد العايل بن  الفقيههو الشريف : الشيخ موالي عبد الحاكم   -  ب

ميمون، كان رمحه اهللا عاملا جليال من العارفني يبت 5مد القوراري، صاحب قصر كايلحم
  .1باهللا مالزما لبيته، وّقف نفسه ألبناء املسلمني

                                                           
عة السا. 18/03/2019ادرار يوم  ،تيمي،زاوية سيدي البكري  ، مقابلة شخصية مع احلاج حممد بن سامل بكراوي يف منزله  1

  .ليال 20:00
ُرب َأْشَعَث ، َمْدُفوٍع بِاْألَبـَْواِب َلْو أَْقَسَم َعَلى اِهللا : ( وروى مسلم  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، أَن َرُسوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَم ، قَاَل   2

  )2622(صحيح االمام مسلم  )َألَبـَرُه 
  .113، املصدر السابق، صيةالدرة البهحممد العامل بكراوي،   3
  .174عبد احلميد بكري، املرجع السابق، ص  4
كلم ناحية الشمال، وهي كلمة زناتية نسبة إىل 30احدى قرى مقاطعة أوالد سعيد بتيميمون وتبعد عنها حبوايل : قصر كايل  5

  .318ملرجع السابق ، ص، ا، اللهجة التواتيةأنظر أمحد أبا الصايف جعفري . عشب الكأل املعروفة به الناحية
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انتقل شيخنا حممد البكري إىل بلدة كايل بتيميمون عند الشيخ موالي عبد احلاكم بن عبد       
اجع إىل عالقات تارخيية ربطت الزاوية البكرية بشرفاء  العايل بن حممد والزمه إىل غاية وفاته، وهذا ر 

  .كايل بصفة عامة وصداقة متميزة بني الشيخني احلسن بن سعيد وموالي عبد احلاكم
ا كان يدرس عند شيخه بكايل كانت ترد إليه أسئلة مكتوبة من أهل أوالد سعيد       

ّ
ويروى أنه مل

كم ا كثرت عليه، فاشتكى إىل شيخه موالي عبد احلكامتحان له وهو ال جييب عنها بل خيبئها حىت  
اذهب إىل املسجد وافتح تلك الوثائق وأجب عنها وما صعب عليك فهمه فالتفت إيل " فقال له  

  .2"أجاب عن مجيع تلك األسئلة و ففتح اهللا عليه، ، منهشيخه  طلب ففعل ما
" ية املهدية هذه القصة بقوله ومدرس بالزاو  إمامعمر احممد عبد العزيز سيد  ويصف الشيخ       

فلقد منحه اهللا ..... وقصته رضي اهللا عنه حتاكي قصة الشيخ الونقايل، والشيخ سيدي حممد ابن أب
ما تفضل به عليه بواسطة دعوة صاحلة من الشيخ اهلُمام، والفاضل البطل القمقام، العامل العّالمة 

ئرة ي عبد احلاكم التوايت صاحب قصر كايل داالنحرير واحلافظ احلجة احملّدث الشهري السيد موال
  3"تيميمون، وقصة معه مشهورة  

ا تويف هذا الشريف املبارك يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري      
ّ
رثاه تلميذه وحمبه الشيخ   .4ومل

شيخ حممد البكري بقصيدة من البحر املديد، خمتومة حبرف الرّاء كسابقتها اليت رثى ا شيخه وخاله ال
  : احلسن بن سعيد، جاء يف مطلعها 

  وحيك أرجع وتب ونب وتبصر      واستقم ترتق السالمل وتارا                 
  را ــــــــــاملنوط بكم فكنتم شع  م اّنـــــــي    ـــــاكـــد احلـــــــــوالي عبــــــــمأ                

  اراــــــــــــــــاوز للذرى الجيـــــــــوجت  مى    ـــــــــكل من نيط بالسمو تسا                 
  : إىل أن يقول 
  راراـــــــــــــــــــــــــه جبــــــسم أرجــــــــــــــــاتن    ريف زمانا ـــــــــــــــــت بالشـــــــــــــفتمتع                
  داراـــــــــــادي البـــــه ينــــــاتفـــــــــــــوه     ل الوايفــــتة األجـــــــــــل بغــــــــــــأنغف                
  ارا ــــــاه فخــــــبالشريف يرى لق  ي   ــــــــــــــــون أقبل ميضـــــــــــــــــفإذا باملن                
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  تدارا  ــــــــا اســــــــــــوف فوقهــــيتص  وات   ـــــــــــــبت اتهــــــــــراب وفـــــــــــــــــــــــــوغ                
           1ورامت هدارا استحال غيوما      أظلمت واستوت وسواء األسى                

احلسن بن ( ومل نعثر للشيخ حممد البكري على شيخ ثالث سوى شيخيه وأستاذيه املذكورين       
وهذان العاملان كان هلما الفضل يف نشأته، النشأة احلسنة وبدعائهم ). اكم سعيد وموالي عبد احل

الصاحل نال الدرجة الرفيعة يف العلم والوالية، فلم يُعرف عنه مداومة على املطالعة وال كثرة تأمل يف 
وإذا ُسأل عن مسألة يقول للسائل أتريد اجلواب " . سؤال يطرح عليه، بل يكتب ما أراد يف احلال

  .2"ما أو نثرا، ويأخذ قلمه ويكتب ما طلب منه يف احلال نظ

  :    تالمذته   2
لتزم الشيخ حممد البكري باآلداب النبوية والتوجيهات االلسنة بأن يرتك من خلفه من يذكره ا      

إذا مات ابن ( : حسنا وينشر علمه، فقد جاء يف احلديث النبوي الشريف قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .3) صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعوا له: طع عمله إال من ثالثآدم انق
ه، وال ذاكرة من حفظ فغدا للشيخ قصائداً و أشعاراً، وال تكاد ختلوا مكتبة من كتبه وخمطوطات       

  :انتفعوا منه نذكر منهموحكمه وتصويباته، ومن الذين درسوا عليه و علومه وأشعاره 
احد تالمذة الشيخ :  )م1886/1958( البكري  يدي محمد بن عبد الوافيالشيخ س  -

 هية حيث تزوج ابنتعالقة مصاهر بن عبد الرمحن ، ربطته مع الشيخ حممد البكري ورسالته ووارثوا سره
خلفه يف التدريس ،  ومنها ابناؤه  السيدة رقية السيدة عائشة واليت توفيت ومل خيلف منها مث تزوج

والية غرداية لتدريس القران الكرمي  ارحتل بعدها اىل مدينة املنيعةاملسجد الكبري بالزاوية ،  واالمامة يف
لبعض ساكنة املنطقة ليعود بعدها اىل بلدته ومنها اىل مدينة فرندة بتيارت خالل الثورة التحريرية 

تويف  مة الئم ،املباركة حيث طالت مدة اقامته هناك ، كان رجال شديدا يف احلق ال تاخذه فيه لو 
  .1958-04-22يوم بالزاوية البكرية 

  
والده الصايف ابن عبد الكرمي بن حممد   :)م1870/1967( البكري زالشيخ  محمد عبد العزي-  

  .الطيب بن حممد الصاحل بن سيدي حممد بن البكري
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 1287املوافق  1870ولد الشيخ لسبعني سنة خلت بعد القرن التاسع عشر من امليالد 
بنت " عائشة"  فهي السيدة والدتهأما ة بزاوية سيدي البكري، مسقط رأسه وموطنه ومسكنه، هجري

         .من قصر تيمليحة سيدي عبد القادر

نشأ يف كنف والده سيدي الصايف وشب على األخالق الفاضلة وحب العلم  والعبادة، تلقى  
، كانت له نفس تواقة "الرمحن التنالينالبكري بن عبد حممد "مبادئ العلم يف الزاوية على يد شيخه 

للعلم والتعلم، راغبة يف إدراك معايل األمور، زاهدة يف الدنيا، مبتغية وجه اهللا العظيم يف كل مسعى،  
كان وافر الزهد والعبادة الئذا باملشيئة واإلرادة، ذا معارف وأسرار وأوراد وأذكار ومواعظ وأقوال، 

 .                    ، ويقطع أوقاته باملراقبة والفكرالذكروكرامات وأحوال، يالزم اخللوة و 

سلك منذ صغره مسلك القوم حبفظ كتاب اهللا يف سن مبكرة، وتلقى العلوم الشرعية على يد       
شيخه، وملا آنست منه اجلماعة يف البلد نبوغًا يف الفهم وسرعة يف احلفظ، اقرتحوا عليه أن يقصد 

ليمه ا باعتبارها حاضرة العلم آنذاك وحاملة لواء التعليم والتدريس،وبعد حاضرة كوسام ملواصلة تع
لينهل من  "الشاهد"  البكري حممد مشورة والده يف ذلك نصحه بالبقاء يف الزاوية ومالزمة شيخه

فجعلها املوىل عز وجل حقا حني ل من علمه ونال من بركاته، وتصّدر  ،علوم الظاهر والباطن
 ،فكان معلما ومفتيا. ليه أميا فتحوتوىل خطبة العيدين يف حياة شيخه، وفتح اهللا عخلطبة اجلمعة 

وتشري الروايات أن الشيخ سيدي . وخلف شيخه بعد وفاته يف التدريس واإلفتاء وتسيري أمور البالد
عبد العزيز، كان له الفضل يف تأسيس أول مسجد للصالة بقصر قصبة سيدي الطيب وإرساء 

لف حلق الدرس وخاصة حلقة البشري اليت بعثها يف القصبة بإشارة من شيخه وأسسها قواعده، مبخت
                .بعدما كان املديح النبوي يف شهر املولود مقتصراً على الزاوية القصر فقط

وهو ابن أخيه سيدي  - 1احلاج حممد لنا السيددة، روى كان رمحه اهللا متفرغًا للعلم والعبا
مبنزلة الوالد من ولده، أنه كان مهابا شديدًا ال تأخذه يف احلق لومة الئم، له هبة وكان منه  -سامل

يأتيه الناس من مشائخ وأعالم وحمبني من كل ). فمن خاف اهللا خّوف اهللا منه كل شيء(ربانية 
 حدب وصوب للزيارة والتماس الربكة، كان رمحه اهللا معظما عند اخلاصة والعامة بلغ رتبة عليا، ذا جد
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واجتهاد ولزوم أذكار وادعية وأوراد، فكان يشتغل بأوراده بعد صالة الصبح إىل الضحى وال يتكلم 
.                                                                               فيها مالزما لتالوة القرآن،و له كرامات كثرية

الوعظ واإلرشاد ومدارسة املتون الفقهية،   وكانت له حلقة درس يلقي فيها جمموعة من دروس
كما كان ملتزما بتدريس كتاب اهللا لناشئة . كان حيضر هذا الدرس مجلة من أكابر قصور الزاوية

القصر، كان متفرغا للعبادة والتدريس من صالة الصبح حيث ميكث يف املسجد ذاكرا إىل وقت 
وتوجيههم، وبعدها يشرع يف تعليم  الضحى، وبعدها ميضي الستقبال الضيوف وقضاء مصاحلهم

الصبية القرآن الكرمي إىل منصف النهار، مث قبيل صالة الظهر إىل ما قبل غروب الشمس، مث بعد 
  ).                                                             سور الليل(صالة املغرب يقيم الدروس الليلية 

ج حممدبن بكري وأخيه سيدي الصاحل رمحهما اهللا، احلا شيخنا سيدي ال: (وكان من تالمذته
تعطار ليندا ابا جلول، ومن  وغريهم من طلبة قصور الزاوية، فمن قصر اخيه، سيد احلاج الطيب

  . الزاوية الطالب حممد دحيمان، وجلول بن احلاج احممد من ملوكة، ووطي احلاج عبد احلق رمحهم اهللا

اللي صاب روحوا ال " "الناجي ياخذ بيد صاحبه": ارات مثلدأب الشيخ على ترديد بعض العب
                  ".ال أسأل الرجال عما يف ضمائرهم لكن يكفيين ما يف ضمريي هلم" "ينسى حبيبو

كان شيخنا رمحه اهللا مالزما للزاوية قليل السفر، كانت له زيارة سنوية مبناسبة زيارة الويل الصاحل 
يزور خالهلا عدة قصور لرؤية . ذو القعدة من كل عام 4و  3جلوا يف سيدي علي بن حنيين بزا

  .                                                          األحباب وزيارة أضرحة األولياء الصاحلني

منه أن يدعو  وطلبوا حد احملبني أن جمموعة من الناس جاؤوا للشيخ سيدي عبد العزيزاروى لنا      
إن يل أمنية عند اهللا عز وجل وهي أن :فقال هلم. ملوىل عز وجل لتفريج كرم وقضاء مآرمهلم ا

يتوفاين يوم اجلمعة، فإن حتقق يل ذلك فاعلموا أن رسائلكم ودعواتكم قد وصلت إن شاء اهللا، وإن 
اجلمعة لـ  فحقق اهللا مراده وفاضت روحه الزكية إىل بارئها ليلة. مل يتحقق يل ذلك فأمري وأمركم هللا

   .1سنة 97عن عمر ناهز 1967هـ املوافق لـ  1387يوم خلت من شهر رمضان سنة  17
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علم من اعالم : )م1892/1982(الحاج الشيخ بن سيد البكري بن الحاج البكري  -    
الزاوية البكرية يف عصره وأحد فرسان املنرب واحملراب مبسجدها الكبري ،توىل تسيري شؤوا اثناء وبعد 

 اصبحكمسؤول للبالد ، وبعد مرض مث وفاة الشيخ حممد عبد العزيز بن الصايف   يلتواجد االستعمار ا
ف عنه رمحه اهللا كرمه وحفاوته عند استقبال الضيوف هو االمام والشاهد واملسؤول ، عر احلاج الشيخ 
- 13يوم بكرية تسيري شؤون البالد وفض النزاعات واخلصومات ، تويف رمحه بالزاوية ال ، واحلكمة يف

12-1982.                                                                                                                                       

  :من خالل اقوال بعض العلماء مكانته العلمية والتاريخية: لثالمبحث الثا 
يعترب الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن من العلماء األعالم الذين كّرسوا حيام يف طلب       

ة، خاصة وأنه ُعرف العلم قراءًة وإقراًء وتصنيفاً، فقد كان من الشيوخ الذين نبغوا يف جماالت عدّ 
والقاضي يف بعض حيث كان هو املفيت . داب وبراعته يف جمال العلوم الدينية والدنيويةحبنكته يف اآل

  .1احلاالت لفض النزاعات وشاعرا أيضا يف املناسبات
جتماعي خاصة يف جمال مراسالته مع األعالم والشيوخ، وقد مّكنته براعته اكما كان رجل       

  .وذكاؤه ومجال خطّه من تأليف العديد من الكتب ونسخ الكثري من املؤلفات
بعض العلماء والسادة الذين عاصروه وعرفوه من خالل وسنورد فيما يأيت جمموعة من أقوال       

  .مع ما ترك من آثار ستبقى شاهدة على علّو قدره ومكانته معايشته مباشرة أو
يثين عليه مبا هو أهله فيقول يف كتابه  2عمر املهداويا سيد عبد العزيز حممدفها هو ذا الشيخ        

 وذ... املاهر اللغوي الصريف.الشاعر الناثر . امل الصويف الك.هو الشيخ الفاضل ". قطف الزهرات 
، التنالين أصال، الزاوية البكرية ...بن عبد الرمحن بن حممد الطيب السيد البكري . احلسب االصيل 

  .3..."داراً ومنشأً 

                                                           
  .15ص املرجع السابق، موالي التوهامي،  1
م، 1923 /هـ1342دية دارا ومنشًأ، ولد سنة بن علي ابن حممد بن عمر التنالين أصال، الزاوية املها :اعمر سيد عبد العزيز  2

س مدرسته القرآنية مبهدية، وظل ا يستقبل الطلبة واحملبني، عرف عنه شغفه عبد الكرمي ببين تامر، مث أس درس عند الشيخ حممد
سته عامرة بفضل باحلديث وبصحيح البخاري الذي كان يدارسه كل سنة وخيتمه يف األسبوع األول من شهر شوال، والزالت مدر 

   :أنظرم، 2008/ه1429 بد القادر ، تويف رمحه اهللالشيخ احلاج ع مبنائه ونذكر منهأ
  .12-10، املرجع السابق، ص قطف الزهراتعبد العزيز سيداعمر،  -
  .105، صنفسهاملرجع   3
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فصار رضي اهللا " ويضيف الشيخ حممد عبد العزيز مشيداً خبصاله احلميدة ومآثره العديدة بقوله       
من عجائب الدنيا نظمًا ونثرا وتأليفا وفتوى، إذا أخذ القلم ال حيتاج للتأمل كسائر العلماء، بل  عنه

، ...أتريد اجلواب نظمًا أونثرًا  يكتب ما أراد يف احلال، إذا سئل عن مسألة وثيقة يقول للسائل
  .1"ويأخذ قلمه ويكتب ما طلب منه يف احلال 

ترمجة " : اليذكر امسه إال ويسبقه بلفظ العالمة، فقد قال  2ملوجند الشيخ حممد باي بلعا         
  3... "العالمة الكبري الشاعر السيد البكري بن عبد الرمحن 

هذا الشرح املتواضع الذي هو توضيح ملا أجاد وأفاد " ...ما نصه " املباحث الفكرية"وقال يف       
  4" ايت يف أرجوزة األولوياتالشيخ حممد البكري التنالين التو  به العالمة الكبري

فإنه أطلق العبارات الّدالة على مكانة الرجل  5 أما الشيخ اجلليل موالي أمحد السباعي الطاهري      
عبقري توات بال منازع والعالمة اللغوي األديب البارع السيد ... : " وعلّو قدره فقال رمحه اهللا 

  .6"البكري بن عبد الرمحن التنالين 

                                                           
  .105املرجع السابق، ص، عبد العزيز سيداعمر  1
هو الشيخ املريب العامل حممد بن املختار بن امحد العامل القبالوي الشهري بالشيخ باي، من قبيلة فّالن، ولد :الشيخ باي بلعامل   2

، حفظ القرآن واملبادئ األولية على يد والده، مث درس على الشيخ موالي أمحد الطاهري، قام بتأسيس مدرسة 1930عام  بأقبلي
مصنفا، تويف  30نبغ الشيخ يف كتابة تاريخ املنطقة، فألف عدة كتبناهزين " مصعب بن عمري " قرآنية بأولف مساها 

   :أنظر.هـ1431/م2009
-313،ص  2013: ، منشورات اجلزائر عاصمة الثقافة العربية ، اجلزائرمعجم أعالم توات: جعفريعبد اهللا مقاليت، مبارك  -

315.  
، ية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار واملخطوطات والعادات ومايربط توات من اجلهاتالرحلة العل: حممد باي بلعامل  3
  162ص 2005: ، دار هومة،اجلزائر 1ج
  .10املرجع السابق، ص املباحث الفكرية،: املحممد باي بلع  4
هو الشيخ موالي أمحد بن عبد املعطي املراكشي السباعي اإلدريسي احلسين ولد سنة : موالي أمحد الطاهري  5

باملغرب األقصى ، وتلقى تعليمه هناك مث إىل شنقيط مث غادر إىل متبكتو ليدخل منها إىل أرض توات يف . هـ1325/م1907
مث عاد إىل .هـ1362/م1943ليستقر بسايل وهناك بدأ مسريته التعليمية وأسس مدرسته الطاهرية سنة . هـ1359/م1940

أنظر . والزالت مدرسته عامرة بفضل جهود أبنه موالي عبد اهللا الطاهري. هـ1399/م1979مسقط رأسه حىت وافته املنية سنة
 ا من الصاحلني والعلماء الثقات، خمطوط، حتقيق موالي عبد اهللا موالي أمحد الطاهري نسيم النفحات من أخبار توات ومن

، رسالة )تيديكلت –توات  -تيميمون( الزوايا يف إقليم توات : حممد ختتوخ: وينظر كذلك . 2010الطاهري، سايل، أدرار 
  .161-160،ص2013-2012عبد الرمحن بوزيدة، جامعة اجلزائر،. ماجستري يف علم اإلجتماع، إشراف د

  .94، مصدر سابق، صنسيم النفحاتموالي أمحد الطاهري،  6
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ضرب أروع األمثلة يف تنالين صاحب الديوان الشعري فقد ال" :ل الشيخ على ذلك بقولهيستد     
العشر ويف اللغة العربية حىت أن رسائله كانت مبنية على غامض اللغة ال تكاد تفهم وهو الذي أنشأ 
قصيدتني يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم، إحدامها خالية من حروف األلف الذي هو أكثر 

  .1"ف استعماال يف اللغة العربية، وثانيتهما خالية من احلروف املعجمةاحلرو 

له قصائد خالية من احلروف املعجمة وقصيدة " ويؤكد على ذلك الشيخ حممد باي بلعامل بقوله           
   2"تشتمل على ما يتجاوز الثالثني بيتا ليس فيها حرف األلف الذي هو أكثر احلروف إستعماال 

شهادة  3د العامل اجلليل والنوازيل الفقيه سيدي حممد فتحاً بن العالمة أمحد احلبيب البلبايلويشه      
الفقيه األجل اللغوي األفضل الكوكب الدري عني األعيان " صدق يف حق هذا الرجل العامل فيقول 

  .4"سيدي البكري بن عبد الرمحن 

كري، بعث له الشيخ البلبايل برسالة جاء فيها له على بعض ما كتبه الشيخ حممد الب ظويف تقري        
فقد طالع كتابه أهلمه اهللا رشده وأجنح قصده ما كتبه الفقيه األجل اللغوي : احلمد هللا  وحده وبعد " 

األفضل الكوكب الدري عني األعيان سيدي البكري بن عبد الرمحن يف رد علماء اجلزائر فوجده 
  5" ...صحيحا وللحق موضحاً 

الباحثني املعاصرين الذين حتدثوا عن شيخنا جند الدكتور املصري فرج حممود فرج، صاحب   ومن      
والذي ضمنه الكاتب بعض  م توات خالل القرنيتين الثامن والتاسع عشر الميالديينيلقإكتاب 

 الكالم عن الشيخ مادحا له ومنوها مبكانته ودوره يف تفعيل احلركة األدبية خاصة والعلمية عامة حيث
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنصيب من املدائح، فها هو الشيخ البكري بن و لقد خص التواتي" يقول 

  6."..عبد الرمحن ينظم أربع قصائد يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم وآل البيت 

                                                           
  .52املصدرنفسه، ص 1
  150، املرجع السابق، صيةالرحلة العلحممد باي بلعامل،  2

هـ ،اخذ العلم عن ابيه 1248من علماء كوسام البارزين ، ولد مبلوكة عام : سيدي حممد فتحا بن العالمة أمحد احلبيب البلبايل  3
هـ ، وتويف عام  14ب ، نبغ يف العلوم الشرعية ، وتصدر للفتوى ، توىل خطة القضاء يف اوائل القرن سيدي امحد احلبي

  113معجم أعالم توات ص: عبد اهللا مقاليت، مبارك جعفري -: م انظر1901/هـ1319
  .57موالي التوهامي غيتاوي، املرجع السابق،ص  4
  لسابقالرمحن، الديوان، املصدر احممد البكري بن عبد   5
، ديوان املطبوعات اجلامعية واملؤسسة الوطنية إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني: فرج حممود فرج  6

  .103،ص1977للكتاب، اجلزائر،
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يضا املديح فنجد البكري اق شعراء توات الرثاء وتناولوا أذّ تناول ح" يف موضع آخر ويضيف       
  ...." ن عبد الرمحن ميدح الشيخني احلسن بن سعيد وعبد الكرمي بن حممد ب

خرى تشمل على مخسة وثالثني بيتا مدح فيها أساتذة اعر قصيدة مدح أولنفس الش" وأضاف       
  " غزيل على الطريقة التقليدية  عهاوخاله الشيخ احلسن بن سعيد البكري، ومطل

أجالء تشهد للشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن بعلّو  كانت هذه بعض النصوص لعلماء      
الشأن والقدر والعز والفخر، تبقى له على مّر األيام والليايل وعرب الدهور والعصور يف كل زمان 

  . ومكان كلمات حق  وشهادات صدق
من خالل هذا الفصل حاولنا استعراض جممل احملطات اهلامة يف حياة شيخنا حممد البكري 

ولده ونشأته بالزاوية البكرية، حيث تلقى علومه األوىل على يد شيخه وخاله احلسن بن سعيد، بداية مب
والذي ترك أثر كبريا يف شخصية الشيخ وسيكون خليفته بعد وفاته يف حتمل أعباء رسالة التعليم 

يعترب م، و كايل عند الشيخ موالي عبد احلاكواإلمامة بالزاوية، ليستكمل الشيخ رحلته العلمية ببلدة  
أحد األعالم الذين كرسوا حيام يف سبيل العلم قراءة وتدريسا وتصنيفا، حيث خترج على يده  الشيخ

العديد من الطلبة وكان هو املفيت والقاضي لفض النزاعات والشاعر أيضا يف املناسبات، ألف العديد 
لث والذي سنخصصه من الكتب والقصائد، سنحاول التوقف عند أمهها وأبرزها يف الفصل الثا

  .للتحدث عن مؤلفات الشيخ وتراثه األديب والعلمي
  
  
  
  
  
  
  



   الثالثالفــــــصـــــــــــل   الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن، بيئته وعصــره

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا<نتاج ا�دبي والفكري:      المبحث ا�ول

  مراس@ته ومناظرته:     المبحث الثاني

 نموذج رسالة في" الكتابة التاريخية عند الشيخ :    المبحث الثالث

  "دخول ا9حت@ل الفرنسي إلى توات 

           

   الفـــــــــــــــصل الثالـــــــــــــــث

  ا<سھامات الفكرية وا<ص@حية للشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن  
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 الفنونعلماء يف خمتلف  لذهيب يف منطقة توات، حيث جند فيهم العصر ا18/ه12يعترب القرن 
مما أثر إجيابا يف بعث وإحياء احلركة الثقافية والعلنية يف إقليم توات رغم بعدها عن العمران احلضاري 
إال أا مل تكن معزولة عن العامل، ففي الوقت الذي كان فيه املشرق يعرف ضة أدبية وعلمية، فإن 

عترب القرن الثاين عشر وي"... توات كانت تزخر هي األخرى بالشعراء واألدباء، يقول أمحد جعفري
ئل من بالنظر للعدد اهلا) اإلقليم ( ، الثامن عشر امليالدي العصر الذهيب يف تاريخ املنطقة اهلجري

  1".العلماء الذين نبغوا فيه 

ومل تكن الزاوية البكرية مبعزل عن هذه احلركة الثقافية والعلمية حيث برز ا علماء أجالء أمثال 
لذي أسس جملس علم بالزاوية، وخلفه تلميذه وابن أخته الشيخ حممد الشيخ احلسن بن سعيد ا

البكري بن عبد الرمحن والذي سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل أبرز إسهاماته الفكرية  
األغراض واليت  مجع معظمها يف ديوان  املتمثلة يف الرتاث املتنوع  من الكتابات املتعددة واإلصالحية

  .من أربعة أجزاء

 اإلنتاج األدبي والفكري: المبحث األول

كانت للشيخ عدة مؤلفات يف الفقه والنحو واألدب واحلكمة واملرياث والعقائد ، وتنوعت 
نها الشيخ يف ديوان ضخم ضم أربعة أجزاء، حتتوي على قصائد بني الشعر والنثر، وضمّ  همؤلفات

  : نذكر منها ورسائل ونبذات خمتلفة املواضيع

 سنحاول تسليط الضوء على ثالثة مؤلفات متميزة عند الشيخ وهي :يفمجال التأل -1
األوليات وشرح على منظومة اخليل،والكوكب الدري يف مناقب الشيخ سيدي حممد بن  أرجوزة

 .البكري 

 

  

                                                           
  2004العريب ، اجلزائر، دار الكتاب 1، طحياته وآثاره) حممد بن أبا املزمري(رجاالت يف الذاكرة أمحد أبا الصايف جعفري،   1

  .32ص
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 :أرجوزة األوليات المعروفة باألرجوزة البكرية  - أ
وجاءت " والفقه والتصوف التوحيد " وهي عبارة عن أرجوزة نظمها الشيخ مجعت ثالثة فنون  
  : جاء يف مطلعها 1ورقة خبط الشيخ 50يوان يف حوايل يف الد

  دـــــــــــــــــــــــــــــامد له يف األبـــــــــوباحمل      ـــــــــــــــــــدي يقول من باسم اإلله يبت               

  وىل األوزان ــــــــري مـــــــلقبه البك      ـــــــــان د رمحـــــبيـــــــــــــل عــــــــــمد جنــــــــحم               

  دات ـــــــاهل صليا على الشفيع يف العصات      وآله وصــــــــحبه الغـــرم               

  م ـــــــــــــــــــــون العلــن فنات مــــــأولي ــــــــم     د ذا النظـــــقصــــــــد فالـــــــــــــــوبع               

  ومــــالثة من خري أنواع الفهـــــــثوم      ـــــلـــــملت من العـــــأرجوزة قد ش               

  هــــــوف الشريف الوجــــــمث التص    ه  ــــــــــــــــفقـــد مث الــــــيــــــــــــــــا التوحـــــــــوهلأ               

 :وقد حظيت هذه األرجوزة بالشرح من طرف شيخني جليلني    

املباحث الفكرية يف شرح األرجوزة "الشرح األول وضعه الشيخ حممد باي بلعامل ومساه  -
قريف باية بدون ذكر للتاريخ، وقد مت طبعه يف كتاب  واحد متوسط احلجم يف مطابع عمار " البكرية

 08حرر يف أولف والية أدرار يوم " يف إال يف اية مقدمة املؤلف حيث مل نعثر على تاريخ التأل
  .2هـــ1416صفر 

" ... افتتح املؤلف كتابه يف شرح األرجوزة بالبسملة والصالة والسالم على رسول اهللا مث أردف 
وبعد فإن العبد الضعيف القاصر، حممد باي بن حممد عبد القادر قد اطلع على األرجوزة اليت نظمها 

لشيخ العامل الرباين حممد البكري بن عبد الرمحن التنالين اليت مجعت من التوحيد والفقه واألخالق ا
  .3..."املباين ومسيته املباحث  الفكرية على األرجوزة البكريةأقصر 

                                                           
  84ص11،أنظر امللحق رقم  ، املصدر السابقديوان ال: حممد البكري بن عبد الرمحن   1
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الشرح الثاين للمنظومة ملؤلفه الشيخ حممد عبد العزيز سيدي عمر اإلمام واملدرس بالزاوية  -     
كتاب مفتاح العلوم بحل ثالثة من خير أنواع الفهوم، " والية أدرار، مساه  -دية تيمياملهدية بل

كتاب من احلجم املتوسط، اجلزء األول عدد . جاء الشرح يف جزأين "التوحيد والفقه والتصوف 
ملضطر ا فيقول العبد الفقري إىل اهللا... "  ، ومما جاء يف مطلع الشرح244والثاين   247صفحاته 

بن عمر لعزيز بن حممد فتحا بن حممد ضما بن علي بن حممد عبد ا جوده، حممد عبد العزيزإىل 
أال ... وجدت منظومة مشتملة على الفنون الثالثة للشيخ  العامل العالمة... صاحب الزاوية املهدية 

 يد الفاضل الشيخ الكامل، سيدي حممد البكري بن عبد الرمحن  بن حممد الطيب املزدادوهو الس
مفتاح العلوم ": ومسيته... بالزاوية البكرية. ه1339واملتويف عام . ه1262بالزاوية البكرية عام 

  1"بحل ثالثة من خير أنواع الفهوم

ويتضح لنا من خالل ما ذكرنا أمهية هذه األرجوزة من الناحية الدينية واألدبية وحىت التارخيية، 
يف وأمهيته يف حياة طالب العلم، ويف بناء الصرح وتبني لنا إدراك علماء منطقة توات قيمة التأل

اعتنوا به عناية خاصة دراسة وتدريسا وتأليفا إقتداًء  الذي احلضاري لألمة وخدمة للفقه املالكي
" بنظرائهم يف املغرب االسالمي الذين ألفوا خمتصرات عديدة نثرًا ونظماً، ولعّل أشهرها يف املنطقة 

املرشد "عبد الرمحن بن حممد الصغري أيب زيد األخضري، وكتاب  للشيخ "خمتصر الشيخ األخضري
  األنصاري، وكتابللشيخ عبد الواحد بن أمحد بن عاشر  "املعني  إىل الضروري من علوم الدين

وكل هذه الكتب مجعت أصول الدين وفروعه وحوت فوائد  .للشيخ حممد البشار"أسهل املسالك "
ختلوا جعبة طالب علم من حفظها، وال ختلوا مدرسة من وضعها مجة، ووضع اهللا هلا القبول، فال 

ضمن املقررات الدراسية كوا سهلة احلفظ جامعة ملسائل كثرية، فقررها علماء املنطقة يف حلقات 
  .2دروسهم واستفرغوا الوقت واجلهد يف دراستها وتدريسها وشرحها والتعليق عليها

 : منظومة في أوصاف الخيل -ب

                                                           
، 1998، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر1، جمفتاح العلوم حبل ثالثة من خري أنواع الفهوم: يدي عمرحممد عبد العزيز س  1

  02.04ص  -ص
، امللتقى الوطين األول الشيخ سيدي حممد خمتصرات الفقه املالكي وجهود علماء توات يف خدمتها: زهري بن عبد الرمحن قزان  2

  .05-02ص -، ص2010 ،اء املنطقة يف ترسيخه ونشره، ادراربن الكبري، املذهب املالكي وجهود علم
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القصيدة ضمن ديوان الشيخ حممد البكري يف اجلزء األول من تسع صفحات وردت هذه   
خبط املؤلف الواضح واحلسن بدأها بالبسملة والصالة على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وشرع 

قال كاتبه الفقري إىل اهللا تعايل حممد البكري بن حممد عبد الرمحن لطف اهللا وبوالديه " يف أوهلا بقوله 
  .1ومل يذكر تاريخ بداية كتابتها وال تاريخ ايتها" وأحبابه وكافة املسلمني آمني  وإخوانه

  :القصيدة ال تتعدى اربعة وثالثون بيت، نظمها الشيخ من أجل زوجته يقول يف مطلعها     

  فإن تسأيل عين وما كان ساحنا     بفكري فألقي السمع ياربة اخلبا   

  باـــني الكتائـــــــــــراع الدراعـــــــــــبغري ق    ـــــــــــا دثــــحمأم البنني  اـــــــن يــــــــــــشري   

  :وخيتمها بقوله     

  اــــا إذا كبـمد البكري يومـــــــي       حمــــــــــــن وتعتبــــــــــــــــــذيل أم البنيـــــــــــــــــفإن تع                

  صيف ستنجلي     ويعقب يسر اهللا ممتهنا الصعبا فإن اخلطوب سحب

احلمد هللا الذي خلق يف اخليول " مث جاء بعدها مباشرة شرحا للقصيدة افتتحه الشيخ بقوله      
اخليال وخّول خبريها خاصة الفضال، وفّخمها واختارها للنبال، وزين اقتناء اجلياد زينة القالئد يف 

  .2..."األجياد

فلما نظمت قصيدة يف " لشيخ عن السبب يف وضع الشرح لتلك املنظومة بقوله مث جييبنا ا     
أوصاف اخليل اجلياد طلب مين بعض السادات األجماد ان أجعل عليها شرحا حيل مقفلها ويبني 

ألا كانت أمنع من عقاب اجلو وأصعب ... مشكلها ويفصل جمملها ويسهل معقلها ويفتض بكرا
ا تتبوأ عن أفهام اجلّم الغفري من أبناء الزمان مل احتوت عليه من لغات من صعود مصدر النّو أل

  .3" ...العرب ذوي اللسان
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ولبيت دعوة القائل " مث يكشف مرة أخرى عن طريقة عمله يف الشرح بعد تلبيته للدعوة فيقول 
ون على فهم سالكا يف ذلك مسلك املوجزين من الشارحني املمزجني ألن املزج أقرب إىل األفهام وأع

  .1" ...أسرار الكالم

ورمبا ظن السامع باملؤلف أنه اقتحم " وعلى الرغم من اعتزازه مبؤلفه جنده يصرح بتواضع بقوله 
العقبات إىل العلم والتقوى والفوز بالطلبات وليس كذلك بل هو أعظم الناس جهال وهفوات 

  2" ...صلى اهللا عليه وسلم وأجناهم على نفسه ظلما وعدوانا إال أن يأخذ بيدي رسول اهللا

  :منظومة اخليلملزايا اليت حازها هذا الشرح على ومن ا     

  .تفرده يف موضوعه وخصوصا يف ذلك العصر -   

  .استعماله األساليب البالغية نظما وشرحا -   

  .ة أثناء الشرحسهلاختياره لألسلوب البسيط واأللفاظ ال -   

  .عن اإلطناب اختصاره يف الشرح  وابتعاده -     

  .3مجعه بني النظم والشرح يف آن واحد -     

حممد السامل بن عبد القادر املغيلي، ومما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذا الشرح حققه األستاذ 
شفاء القلب العليل  بتحقيق شرح منظومة البكري على " صدرت الطبعة األوىل منه حتت اسم 

خرى حتت عنوان ، لتصدر بعدها طبعة أ2006لعريب سنة يف مطبعة دار الكتاب ا "أوصاف الخيل
  .2017من دار الكتب العلمية بريوت لبنان سنة  "اب أوصاف الخيل العر "

 وميكننا القول أن هذه املنظومة وشرحها هو عمل فريد من نوعه يف أوصاف اخليل اجلياد ويعترب       
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على مكانة وعبقرية املؤلف ومستواه اللغوي من أنفس ما جاء به الرتاث اللغوي العريب، فهي تنبأ 
  .1واألديب الذي وصف به من قبل علماء أجالء

  : 2كتاب الكوكب الدري في مناقب سيدي محمد بن البكري-ج

خصص الشيخ هذا املؤّلف للحديث عن جوانب مضيئة من حياة الشيخ سيدي حممد بن  
 الذي اطلع البدور النبوية احلسنية احلمد هللا" البكري وأبناءه وبناته، يقول يف افتتاحيته 

االدريسية املرينية البكرية على دياجر رساتيق توات فاستنارت بأنوارها األحياء منها واألموات 
ومسيته ...أما بعد فاملقصود ذا التأليف تبيني مناقب جدنا الويل الكبري والركن الشهري ...

ستة )6(، قسم الكتاب إىل 3"  ...الكوكب الدري يف مناقب سيدي حممد بن البكري 
  .أبواب وبعض األبواب إىل فصول 

كان جدنا سيدي حممد بن سيد البكري رضي اهللا : " الباب األول يف أوصافه احملمودة جاء فيه
يصلح بني الفئتني وجيمع بني ... عنهما عاملًا عابدًا زاهدًا عارفًا ناسكًا خاضعًا خاشعًا متواضعًا 

ق سطوة عمرية وشهامة عنرتية ال خياف يف اهللا لومة الئم، وال يهاب يف احلق الفريقني، له يف احل
  .4... "سطوة الظاملني رحيم باملساكني شديد على األفاكني 

فأما كرمه وسخاؤه فحدث وال حرج عن البحر،  : " الباب الثاين يف كرمه وسخائه يقول فيه
يشق غبارها، إذ كان ال خياف من اإلنفاق الفقر،  كان فيه الغاية اليت ال يدرك مداها والنهاية اليت ال

عيده يوم نزول األضياف، وفرحه ومرحه التكرم على الوفود من ... وال يرهب فيه نوائب الدهر
األرياف، وحزنه يف يوم ال يقدم فيه نزيل فيظل يبكي بزفري وعويل، ويقول يا ريب أي عمل  أوجب يل 

  5..."كرمه الشريف واملشروف واهول واملعروف  هذا الشؤم الوبيل، قد استوى يف مائدة

                                                           
جملة ، )للعالمة البكري بن عبد الرمحن التنالين، دراسة يف ضوء احلقول الداللية" كتاب أوصاف اخليل " (: ادريس بن خويا  1

املنعقد ،) م 2000- 1500( ر احلديث امللتقى الوطين الرابع حول إسهامات علماء توات يف احلركة الفكرية والثقافية إبان العص
  .90-89جامعة ادرار، ص ص  ،2010أفريل  20-19بتاريخ 

  88ص  15انظر امللحق رقم   2 
  . 01، املصدر السابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن  3
  املصدر نفسه  4
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الباب الثالث يف ذكر الكرامات اليت ظهرت عليه يف حياته وبعد مماته، وسنقف فيه عند قصة 
ملا كنت يف زمن صبايا وأنا ابن عشر سنني : " رؤيا للشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن يقول فيها

هللا عنه يف املنام وذلك أين رأيت كأين داخل من باب أول أقل بقليل أو أكثر بقليل رأيته رضي ا
، ووجدته واقفا يف الركن الذي عن يسار الداخل وهو رجل مجيل املسجد العتيق ببلد الزاوية البكرية

فألبسين بيده الكرمية قميصا أبيضا ناصعًا كأين : ربعة إىل الطول فخم مهيب، فقال يل تعايل يا بين
املنام فرحا شديدا من رؤييت أياه ومن لبس القميص، فما أّولت ذلك إال أنظر إليه اآلن ففرحت يف 

بعد بلوغي، فأّولت القميص بالدين إن شاء اهللا، وأّولت بيوضته بشيوع ذلك، وقد رأيت بركة ذلك  
فال أجحدها، وال أكتم النعمة اليت أنعم اهللا علّي ا، وإين أرجوا اآلن من اهللا ذي الفضل العظيم أن 

  1... " يل ما ختم به ألوليائه وأصفيائه خيتم 

كان رضي اهللا عنه حيب يف حياته االجتماع : " الباب الرابع يف سياسته وسعيه، يقول فيه
واأللفة ويبغض الشنآن والفرقة وكان ال يسمع بنار تأججت فتنة بني الفريقني حيمد وسفيان من 

عى يف الشفاعات يف أهل اجلنايات ويصلح يس...  تبلكوزة إىل عني صاحل إال أطفأها جباهه وماله
ذات البني  وجيتهد يف إزالة أحوال اجلاهلية والتنشئة الباطلية واالصطالح بني املسلمني والتسوية بني 

  .2... "ساكنياخلصمني والتخفيف على الضعفاء وامل

يته رضي اهللا كانت زاو : " الباب اخلامس فيما اختصت به زاويته من بني الزوايا التواتية جاء فيه
ولذلك كان أكثر ... عنه حنيفية ال حيمدية وال سفيانية  وال مييل  أهلها إىل هؤالء وال إىل هؤالء 

... الصلح واحللف  يقع سابقا يف الزاوية البكرية ملا علم رؤساؤهم من عدم ميالا ألحد الفريقني
 ضرائب من أمواهلم، وال يرضى أوالد ومن كرامة هذه الزاوية أا تعطي وال تأخذ هدايا من العموم وال

سيد البكري وال حيبونه، بل حيبون هم التكرم على الغري واإلعطاء هلم، وهي أثرة فيهم تركها السلف 
  3..."للخلف 
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 –عبد الكرمي ( إىل سبع فصول ويستعرض فيه عدد أوالده املؤلف أما الباب السادس فقسمه 
وعلى كل فهذا املخطوط يتناول . وكرامام  ناقبهم وذريتهم وم) سيد الشيخ  –حممد الصاحل 

عن الشيخ سيدي حممد بن البكري واألسرة البكرية عموما واملقيمني منهم بالتفصيل معلومات غزيرة 
كون املؤلف هو حفيد املرتجم له وعاش بالزاوية   إىل أمهيتهبزاوية سيد البكري باخلصوص، وتعود 

جوار شيخه موالي عبد احلاكم بكايل  إىلريها عدا رحلته العلمية غ إقامةالبكرية ومل يعرف له حمل 
وبالتايل فاملخطوط ال غىن ، "كان حبرا ال جيارى: "  بقوله تيميمون وهو كما وصفه الشيخ باي بلعامل

  .تاريخ الزاوية البكرية وشيوخها عنه للباحث يف

 :مجال األدب والشعر -2

ن والبحور الشعرية وهي ال ختتلف من الناحية جاءت قصائد الشيخ مبختلف األغراض واألوزا
يم القصيدة إىل مقدمة وعرض وخامتة، وافتتاحها قصائد الشعراء األوائل من حيث تقسعن الشكلية 

باحلب احملمدي أو بالغزل أو الدعاء وقد غلبت على أشعاره املدائح النبوية، ولكثرة قصائده وتنوعه 
  :يل املثال وبعضا من بعضهاوطول أبياا نذكر البعض منها على سب

القصيدة األوىل من البحر الكامل مهملة من نقط مناسبة المسه حممد صلى اهللا عليه   - أ
 :1بيت يقول يف مطلعها 42وسلم وفيها 

  صهر املسلوم وحاسدا مسمومـــا  وما   ـــــمد املعصــــــــلّو حمــــــدح عـــــــم
  وماـــروره املهمــــــــّر ســــدا وســــــــسع   له حلكي وحال سواده   وصحرا

  اــــــــــمومــــــــاله عـــــــــوه سام عـــــــــومس  ـــــــــــــامد   مد سّر كل حمــــــــواح مل ال   
القصيدة الثانية على منوال السابقة خالية من احلروف املنقوطة يف مدحه صلى اهللا عليه   -  ب

قال ناظمه السيد البكري بن عبد الرمحن تقبل اهللا " خ وسلم، وهذا نص ما كتب الشي
منه قد حاولت أن انظم قصيدة مهملة من احلروف املنقوطة يف مدح النيب صلى اهللا عليه 
وسلم مناسبة المسه الكرمي حممد فلم أقدر، فأشاح اهللا يل بعدما رمت بفضله وجعل حزنه 

 : 2سهال وهللا احلمد، فطفقت أنشد من حبر الطويل فقلت
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  وداــــــــــســـــــــــوه األود املــــــــــــر علـــــــــــوس رم      ــــــــــا مكـــــــرسول اهللا مدحــــــــمسا ل

  نشوداــــــار مـــــــــه وصـــامـــــــار إمـــــــمد      وصــــــــلّو حمـــــــــــــا عــــــــمادحاعد ـــــــــوس

  وكم أطعم الكوم الرسول وكم هدا  كم نعد أورها      هو املرسل املسعود                

يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم خالية من حرف األلف والذي القصيدة الثالثة نظمها  - ج
  يعد أحد احلروف اليت يصعب التكلم أو النظم بدونه 

  رةـــمكوين يصلي بكثعليك  ـــــه      ون وعينـــــــــز كل كــــــحممد كن

  قريش به يف كل وقت وجّلهحممد دو وصف عزيز تعززت                       

  ةـــــبعلو وسفلي له من خليق ـــــــون      ل مكـــصر لكــــــــــحممد عن                

هي قصيدة القصيدة الرابعة األرجوزة اليت نظمها يف الكلمات املركبة من احلروف املفككة، و  -د
يقول العبد " ... من الشيخ الشنقيطي ماء العينني، يقول يف مقدمتها  بإيعازأنشدها الشيخ 

الفقري ذو الوزر الكبري حممد البكري ملا دبت يف أم رأس إنسان عني الزمان وادد على ما قيل 
ن، كاتبين وحضين مفرقة حروف اهلجاء يف البيا... على رأس قرن األواين العالمة اجلامع ماء العني

من حبر فقلت ... فأحجمت على اإلقدام راجيا التوفيق من اهللا العالّم ... على اإلتيان مبثلها 
  .1"...الطويل وأنشأت مستعينا باهللا ومتوكال عليه 

  أروم ودادا زور ودي وإن درا    وذادي دار دروة ورد وده               

  وره       وزوزر رأي زارع زرع روده وزان وداد إذا أراق ذر                

  وراق ورق دون ردع وروده     ودون رزوز دون واق رذوذه               

  : وللشيخ قصائد يف الشعر امللحون مشلت موضوعات وأغراض عدة، جاء يف مطلعها 

 التوبة توجب عليك فرض عني للمليك بالعجل قبل ماتاتيك املوت مع القيامة ماتستنفع"      
  " يف هاديك بالتوبة والندامة 
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  : ويضيف حول الصمت   

  الصمت حكمة وهبة واحصانك بال قصبة راحتك بال سبة       

  :ويف طاعة الوالدين   

  طيع الوالدين أتفوز يف الدنيا والدين واجتوز على الصراط املذكور       

، جاء يف ر من مخس قصائدكما اشتهر الشيخ بقصائده يف مدح عشبة الشاي واليت بلغت أكث     
  :إحداها

  الـــــي جّل وعــــــــاهــــــــــــاده بالشـــــــــعبمّن على       احلمد هللا الذي                

  ى األّواه ـــــطفــــــــي املصـــــــلى النبـــــــــــع وصوب هاطل صالة اهللا                     

  يف عشبة الشاهي  لصاحب بصرنظام خمتصر      دوبعد فالقص               

  فصلته يف النظم فصال فصال     عددها بدا حسابا يتلى                 

يدفع من املضار وما جيلب من املنافع وآخر يف صفة استعماله  حيث جنده يف فصل يذكر ما
تمها بفصل يف تفضيله وآداب جمالسته، وحىت ما ميزج به كما رد على من اعتربه مضيعة للمال وخ

  .1على الُنب 

باالضافة إىل الرثاء، حيث جنده قد رثى عدد من الشخصيات ومن أشهر قصائده يف هذا  
  : الغرض القصيدة  اليت رثى فيها خاله وشيخه الشيخ احلسن بن سعيد، يقول فيها

  هجارا ين بنار جهر ــــــــــــــوكوت    ما لسعدي رمت فؤادي بلحظ                 

  اراــــــــعـــــدود وصريته شــــــــبالص  ــــــــــــــــــــدت     اهلا وتصــــــت بوصـــــــــخبل             

  :ومن قصائدة ايضا قصيدة ألّفها ملا وقف على الباديسية     

  يواقيت يف مسط أجّل من الشمس    مسا البن باديس فخار بنظمه                  
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  خسـن البـــــــافت عـــــــلدينا خريدة جت    دة ــــــــاك فريـــــيدة هنــــــفكان قص                

معيار األفكار يف ذم " هذا ومل يرتك الشيخ جمال التصوف أيضا حيث ألف فيه نظم مسّاه   
  :1بيتا يقول يف مطلعها 88يف  "االستقساء للنظّار

  لّ ــــج اـــــق بينــــــــار احلـــــــــح ـــــــبــــــص  عل   ذي جـــــــحمد هللا الــــــــــــال

  وصل يارب على من ظهرا      كالشمس يف الكون تضيئ الورى               

وخّلف لنا الشيخ حممد البكري مؤلفات كثرية يف الفقه واألدب واحلكمة والفرائض ال نستطيع  
  :نذكر البعض منها حصرها يف هذه الدراسة ولكن

  قصيدة يف مدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 30ما يفوق  - 

  .سؤال منظوم يقول أنه مل حيظ جبوابه -

قصائد يف مدح آل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومدح الشيخ موالي عبد القادر اجليالين، والشيخ  -
الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي، حممد البكري بن عبد الكرمي، والشيخ موالي سليمان بن علي، و 

  .اخل...وشرفاء تريدالت

  .نبذة يف علم الفرائض خمتصرة وواضحة -

  .العديد من املقطوعات الشعرية يف األتاي وقصائد أخرى يرد ا على أعدائه وحساده -

، منها ما قاله حول لفظ ثري بالعديد من الفنون والعلوم ونفائسها وعلى كل حاله فديوانه 
، حيث يقول أن لفظ أيّاك يف السورة بتشديد الياء هو األصح يف النطق عن 2"أيّاك يف سورة الفاحتة"

لفظها بدون تشديد، ألن هذا اللفظ األخري هو معىن أو إسم من أمساء الشمس فمن نطق به يف 
ي ، لذا وجب نطقها بالتشديد لتصبح إسم نداء أيدخل به يف الشرك من دون أن يعلم السورة قد

أيّاك نعبد، مبعىن أنت ياهللا نعبد، وقد ذكر أيضا أن سبب كتابته هلذه النبذة حول لفظ أيّاك راجع 
  .ل توات ال ينطقون هذا اللفظ جيداألن أه
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  مراسالته ومناظراته:  المبحث الثاني 

 : المراسالت  -1

من العلماء  بعث ا الشيخ إىل نظرائه عديدة ديوان الشيخ حممد البكري حيتوي على رسائل    
ختلفت مواضيعها حسب الغرض منها إما للمودة املنطقة التواتية وحىت خارجها وا والشيوخ داخل

إىل جانب الرسائل اليت وجهت له على  ،أو إبداء رأي وافقه أو خالفه ،أو رد على تأليف ،والتواصل
  .شكل تساؤالت فقهية وأدبية وعلمية وحىت طبية

وهو من  1نت مع الشيخ موالي أمحد الشريف بن سيدي املهديواملالحظ أن أغلب رسائله كا
شرفاء تريدالت الذين ربطتهم عالقات متمزية مع الزاوية البكرية، ومن تلك الرسائل رسالة كان 

أما بعد فقد فكرت : " موضوعها إميان الشباب باألنبياء أكثر من الشيوخ، ومما قاله فيها بعد املقدمة
اهللا عليه وسلم، آمنت يب الشباب وكفرت يب الشيوخ ويف كل زمان وجدنا ساعة يف قول النيب صلى 

إىل  .2"أن الشباب أسرع إىل تصديق األنبياء واألولياء حيث أن الشباب قرييب العهد من الفطرة 
. جانب رسالة أخرى للشريف حول كيفية إبتداء الدول وتأسيسيها وأسباب قوا وعوامل إحنطاطها

  . بعواقب األمور وما تؤول إليه، ورسالة حول الدنيا ومتاعبها ألا الفانية والزائلةر وأخرى حول اإلعتبا

 مسامها صفحة يرد فيها الشيخ على كتابني 16وتوجد بني طيات الديوان رسالة طويلة من 
أما بعد فقد أجلت جواد الفكر يف ميزان صحائف الكتابني "... هما دون ذكر املؤلف فيقول بعنواني
اإلكرتاث يف " ـــ ، والثاين ب3"تنوير األذهان يف احلث على التحرز وحفظ األبدان"ـــ ى أحدمها باملسم

  .1..."فألفيتهما روضتني زهراويني جتىن منهما األمثار وتصدح فيهما األطيار 4" حقوق اإلناث

                                                           
  86ص 13أنظر امللحق رقم  1
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 1896صدر هذا الكتاب للمؤلف حممد بن مصطفى اخلوجة سنة : كتاب تنوير االذهان يف احلث على التحرز وحفظ األبدان   3

السنة ونصوص الفقهاء قدميا وحديثا حول جواز التطبيب باملسلم وهو عبارة عن رسالة استعرض فيها الكاتب أدلة من القرآن و 
  .وغري املسلم وبه أربعة أبواب

حيث يتناول الكتاب حالة املرأة املسلمة  1893صدر هذا الكتاب لنفس املؤلف سنة : كتاب االكرتاث يف حقوق االناث   4
لشريعة االسالمية من خالل مبادئها الصرحية اليت أنصفت املرأة وحقوقها وواجباا ضمن العائلة واتمع االسالمي وفق ما قررته ا

  .أعطتها حقوقها كاملةو 
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وبعد البحث والتقصي وجدت أن الكتابني يعودان ملؤلف واحد وهو حممد بن مصطفى اخلوجة 
إقامة  الرباهني " ، له عدة مؤلفات منها 2واملشهور بالشيخ الكمال) م1915- 1865( اجلزائري 

اللباب يف أحكام الزينة واللباس واالحتجاب " و  )"1902(العظام يف نفي التعصب عن اإلسالم
عقود اجلواهر يف حلول " و )" 1902(السمط الذري يف مسائل تتعلق باجلذري " ، و )"1907(

" اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن" و ديوان شعر، كما نشر كتاب )" 1903(املغريب باجلزائر الوفد 
العلوم الفاخرة يف النظر يف أمور " ، ونشر أيضا لنفس املؤلف كتابه 3لسيدي عبد الرمحان الثعاليب

الثقافة  وقد مجعت هذه املؤلفات يف جمموعة كاملة مبناسبة إحياء تظاهرة اجلزائر عاصمة" األخرة
  .2007العربية 

وحتمل رسالة الشيخ حممد البكري خبصوص املؤلفني املذكورين نقدًا الذعًا للمؤلف بسبب 
أما قول صاحب تنوير األذهان ملا رأيت الدولة " ... بالعظيمة الشأن بقوله وصفه للدولة الفرنسية 

أقول بل هي واهللا صغرية الشأن ملا الفرنساوية العظيمة الشأن معتنية كل االعتناء بصحة األبدان فإين 
  .4... "اتصفت به من عبادة األوثان والكفران بالرمحان واجلحود لنبوءة سيد ولد عدنان 

وتدلنا هذه الرسالة وغريها من رسائل وأشعار الشيخ عن مدى إملامه بقضايا أمته وعصره 
احمللي التوايت والقطري ويني للمستجدات ومواكبة األحداث على املستومتابعته الدائمة واملستمرة 

اجلزائري واألمة االسالمية بصفة عامة رغم صعوبة التواصل يف ذلك العصر من حيث الوسائل املتاحة 
  .والتواجد االستعماري الفرنسي وسياسته القمعية من جهة أخرى
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هو حممد بن مصطفى بن حممد بن باكري بن اخلوجة امللقب ): م1915-1865( حممد بن مصطفى اخلوجة اجلزائري   2

لشيخ الكمال، شاعر كاتب، عامل بالشريعة االسالمية واللغة العربية ولد ونشأ وتعلم مبدينة اجلزائر، عمل يف باملضربة واملشهور با
سيدي عبد الرمحن "عني وكيال على ضريح . 1913ويف سنة  1895، عني مدرسا مبسجد سفري 1901-1868جريدة املبّشر

ودفن مبقربة احلامة باجلزائر  1915خل مذهبه للجزائر، تويف سنة وأول من أد" حممد عبده"، كان شغوفا مبحبة الشيخ "الثعاليب
  .العاصمة

هو أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، ولد ببومرداس اجلزائر وا نشأ ): 1468-1385(عبد الرمحن الثعاليب   3
القرآن والعلوم الفاخرة يف النظر يف أمور اآلخرة، مؤلفا أمهها اجلواهر احلسان يف تفسري  90وتعلم، عامل دين وتصوف له أكثر من 

  .وهو أحد أعالم األشاعرة املالكية يف القرن التاسع اهلجري، تويف باجلزائر وضرحيه معروف وهو مزار إىل غاية اليوم
4
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 :المناظرات -2

الشيخ حممد البكري الفرتة اليت عايشها  هي مظهر من مظاهر التفاعل الثقايف والفكري الذي ميز 
ومن اشهرها مناظرته مع الشيخ حممد حممود الشنقيطي ، واليت سنوردها يف هذا البحث برواية 

عمن حضرها وعايش جممل حلقاا من وصول حامل الرسالة اىل الشيخ  متصلة بسند صحيح
  . وحىت حلظة انصرافه حممال جبوابه عن اللغز 

نقال عن أحد أبناء عمومته وهو احلاج الشيخ بكراوي أحد  1روى لنا السيد احلاج حممد بكراوي  
السيد البكري بن احلاج  أنه كان ذات عشية رفقة والدهالشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن تالمذة 

ضيف يدعى سيدي عبد الرمحن بقدوم حىت دخل عليهم من خيربهم  2بقصر غوزي حممد الصاحل
  .تعجبا واستقبله ورّحب به، فتفاجأ الوالد حبضوره وقام م3السكويت

ويف صبيحة اليوم املوايل سأل الضيف عن الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن فبعثين والدي 
كلم،   2معه ألدله على الشيخ الذي كان يقيم بقصر الزاوية الذي يبعد عن قصر غوزي حبوايل 

فعرفته بالضيف  ،فوجدنا الشيخ ببستانه كعادته حيث يلبث هناك بعد صالة الصبح إىل الضحى
قصيدة اللغز فقرأها الالذي أخربه بعد التحية انه حيمل رسالة له واليت هي يف مضموا عبارة عن 

أغراض الكتابة، فالتمس منها دواًة  عتاد أن يضع فيهاا فما لبث أن عمد إىل خنلة االشيخ وفهم مغزاه
د الرمحن السكويت الذي ودعه ويف وقلمًا وشرع يف االجابة عن اللغز حىت أمتها وسلمها للشيخ عب

                                                           

1
 2019ماي 10زاوية سيدي البكري، يوم اجلمعة  ،مبنزله ،ن سامل بن الصايفمقابلة شخصية مع السيد احلاج حممد بكراوي ب  

   .ليال 23:00على الساعة 

2
أحد القصور التابعة للزاوية البكرية، حيث قام السيد البكري بن احلاج حممد الصاحل بتأسيس زاوية ذا القصر : قصر غوزي  

هـ 1345ري، وقد ورد يف وثيقة التحبيس املؤرخة أواسط شهر شعبان الذي يقع على حدود اجلهة اجلنوبية  لزاوية سيدي البك
عقده الربكة سيدي البكري بن سيدي احلاج حممد الصاحل بن الربكة سيدي أيب زيان جنل الربكة الويل الصاحل سيدي حممد بن "... 

ؤبدا ووقفا خملدا ماتعاقبت السنوات حبسا م...، النخيل  واألشجار والديار والفقاقري...العالمة اجلامع الشيخ حممد البكري
ي ادرار، أنظر الوثيقة يف قة وقف زاوية غوزي بيد احلاج عبد اهللا بكراوي، غوز يينظر وث..." وتطاولت األزمان وتداولت األمور

  77ص 04امللحق

3
والعلوم مبسقط  هـ، قرأ القرآن1285ولد بساهل أقبلي تيديكلت عام : الشيخ سيدي حممد عبد الرمحن ابن حممد السكويت  

رأسه، أّلف كتاب يف علم املنطق وأرجوزة يف علم الفرائض والعديد من القصائد الشعرية، رحل إىل ورقلة وتوطنها ونشر العلم اـ 
حاج امحد الصديق، : هـ، ينظر1333هـ، تويف رمحه اهللا بني مكة واملدينة املنورة عام1332إلتقى بالشيخ النبهاين أثناء حجه عام

  .137يخ الثقايف إلقليم توات، املرجع السابق،صالتار 
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لضيف قائال متعجبا مل أرى يف حيايت مثل هذا الرجل قط، يل ا طريق عودتنا من عند الشيخ أسرّ 
، وكان قوله هذا مما بدا له من سرعة بديهة الشيخ حممد البكري يف الرد "سرّه يف قلمه"والشك أن 

  .أمامه فطاحلة علماء العصر عن السؤال اللغز الذي طيف به املشارق واملغارب وعجز

وقصة اللغز كما روا لنا املخطوطات احمللية تدور حول سؤال واستفسار عن كلمتني أوردمها 
  :بيتا مطلعها 70الشاعر األموي الشهري االخطل يف قصيدة تشتمل على 

  فمجمع احلرين فالصرب أمجل    عفا واسط من آل رضوى فنبتل 

  : إىل أن يقول

  وعن يدعوا خالد     جيبه هشام للفعال ونوفلأمية والعاصي 

نطلق العامل الشهري يف شنقيط مبوريتانيا يستفسر عن األخطل ا ومن هذا البيت األخري للشاعر
والسؤال اللغز " هشام ونوفل " من استعماله للكلمتني املتعاقبتني للبيت املذكور ومها مقصود األخطل 

د ورد على الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن يف هذه من الشيخ الشنقيطي  العامل حممد حممو 
  :1القصيدة اليت يقول فيها

  لــــــينسى ويذه ل والنحريرــــــــإىل السف       ــــــعارف من علم أهل املــــــسائلكأ

  لـــــــــــوخّص النصارى ذا السؤال املفض       السؤال العرب والعجم كلهمفعّم 

  لـــــطل دوبــــــديد األخــــــا اخلنـــــأتى م   رقا ومغربا    ـــــشامسني مشهورين عن 

  لـــــراهب املتبتـــــــارى الـــــــب النصــــــــــــــسبة       ربيــــــــّسي النزاري نــــــأبو مالك الق

  الد ليس جيهلــــديح خـــــــــــــالل مــــــــــــخ ـــــــل      وفـــــــعد بنــــــ بام مثــــــــى شــــــــــــــــأت

  لـــــؤمــــم املـــــــى ونعــــىت يرجــــــعم الفـــــــــفن       مديح فىت األعياص خالد مدحه

  قلـــــــان يعــــن كـــسن مـــــه باحلــــر لـــــــــيق     هذب  ــــممن بيت ـــأدرج ذين ضــــــف

  لـــــوفــــــــال ونــــعــــــــــــــــام للفـــــــشـــــبه هــــــــجي       دــــالــــــاصي وأن يدع خــــــية والعــــــأم
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  أشخصان أم جنسان عن ذاك أسأل   شام وما مها    ــبل من ه ن نوفلــــفم

  جلــــليم مبــــم عــــــنكـــــــليجب مـــــــأال ف ة      ـــــقيقـــــديح حـــــــاز مها أم يف املـــــــجم

  لـــــــــــجـــــه فيبـــــلم لـــــن عـــــن مــــــيــــــاهـــــا       بــــــــــر اب مبينـــــريرا أجـــــن حنكــــــان  ـــفم

 سطورها وتصل الرسالة إىل الشيخ حممد البكري كما أشرنا ويطلع عليها ويدرك معانيها وما بني
  :1والذي سرعان مارد عليها بقصيدة مماثلة يف نفس القالب والوزن والروي حيث جاء فيها

  قلــــــن يصــــويص للذهـــــائه العــــبإلق   دا   أيا سيدا قد ساد من ساد إذ غ

  ويشحذ غضب عزم األعالم لفظه     كما كانت األشياخ من قبل تفعل

  ل ـــــــــــهـــــــــذلك أجـــــــــم بـــكنة وهــــــــذوي ل  ــــما      ؤال طماطـــــــــص بالســــــفعم وخ

  دل ـــــــــــرب يعــــــا الطمطام بالعـع فمــــبطب  طل سابقا      ـــــــــفإن رفعوا ديوان األخ

  لــل وأعقـعرب إذ هم أجــــــــــــــى الـــــــــــــعل        ــــــــــــــــــــمكـــــؤالـــرمت بســـكم قصــأال ليت

  لـــــــل مشكـــــعرب أحنــــــــــم بعقول الــــــفك م ليلها       ــــغاز إن حــــــــــر باأللـــــــوأبص

  ل ـــــــــــشهورين أنشأ األخطــــــــعن امسني مته        ـــالم وقـــــــيخ أعــــــــفأما سؤال الش

  علــــــــــــــان باخلري يفـــــــــعم الفىت قد كـــــــــــفن      ه  ــــــــالـــــالد وفعــــــدح خـــــــرض مــــــــمبع

  لـــــــمـــــــنسني والكل يهـــــــا جــــــــــوليس مه  صا      ـــــــــــفإما ليسا بشخصني شخ

  لــــــــــــــيبا يؤمــــــــــىن لبـــــــــجزا معـــــــــــــــــقد أعــف  ا      ـــهمـــــديح كليــــــــلمني يف املــــــوال ع

  لـــــقــــــــــــت أعـــــــــاد ما كنـــــــإىل اهللا يف رش    ا    ــــــــت زند عقلي مفوضــــــوملا قدح

  لــــــــــــــكـــــــــــارير يشــــــــــــلى النحــــــدقته عــــــــل     غدا   بدا من مساء الغيب تبيان ما                 

  ضلـــــــــفقيه املفـــــــــــعم الـــــــــــوابك يا نــــــــــج    ذ    ــفال فخومن جيتهد يعذر ومن ال               
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  .املصدر نفسه   
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  زل ـــــــنـــــــــــــج يــــــــجــــــــــــــل باملبــزيــــــــــل نـــــــــــــلك    م خبزه    ــــيشق هشام املدح من هش               

  ل ـــــــــــــهـــــا كان جيـــالد ومــــــــاد خـــــــــــــبذا س  ـــــــده      ري بعــــــــوافل اخلـــــــن نـل مــــونوف

  ل ـــض ونافله        من الفرائض هشم اخلبز للضيف ينثال اخلري فر ــــــــــل فعـــــلك 

  لـــــــــــــــــــقــــــــــــــوتئز األعـــــــل اجلـــــر نوفـــــــــوأخ    ـــــــدم    و مقـــرض وهـــــفدم هذا الـــــفق

  لـــــضــــما بفـــــنفس مـــــــــما يف الــــــــارهــــــــجن   ــــال تأثال     رائز الكمـــــــن غـــــــا مــــــــــمه

  لــــــــــــــــــحـــدهر ميـــما الــــيان وقتــــــفال يعص  ــــــد      الــــاحة خـــــرا مســـــــــاديهما ســــــــتن

  لــــــمال احملجـــــها اجلــــــينـــــــاف يبــــــــــــسج   ي     ـــمني عن معنيني فـــــــفتورية االس

  لــــــــــــــــجــــها يبـــــــــــي وجـــذكـــــــر للــــــهـــــــوتظ   مه فيها     ــيب يف كـــــوارت عن الغـــــــــت

  لــــــــــــــــــت لــــــروبا عنك ليســـــــــــــــردحا ع    دة    ـــفخذ من بنات الفكر خودا خري

  عيف والصمت أمجلـــري الضـــمن البك   م     ــــــكـــــــالم عليـــــــــــــذا مقايل والســــــــــــفه

  ل ــــــــــر واخلري أفضــــــما اخلري مثل الشـــــــــــفــــــو إفادة        ل خريا وتنـــــــوى أن تقــــــــــــــس

  لـــــــــمـــــــــــــالة اهللا واآلل تشـــــــــــيه صــــــــــــــعل       بذا جاءت األخبار عن خري مرسل 

كان هذا جواب الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن على سؤال الشنقيطي، وتراه قبل اإلجابة  
( على السؤال يعاتب الشيخ الشنقيطي عتابا خفيفا على ختصيصه السؤال على العجم دون العرب 

، فالعجم كما يرى الشيخ وإن عنوا بديوان األخطل طبعاوإخراجا أوال، إال أم أهل )اين البيت الث
( لكنة جهالء بالتاريخ العريب كما يقال، وبعد هذا شرع يف اإلجابة عن السؤال ليخربنا بأن الكلمتني 

مشتق  وال جبنسني وال علمني كما يرى البعض، وإنا لفظ هشام أوال ليسا بشخصني  )هشام ونوفل 
من شيم اخلبز وتوزيعه على كل ضيف ونزيل وأما لفظ نوفل ثانيا فهي نوافل اخلري اليت يبسطها 

  .ويبديها املمدوح خالد لضيفه وذا كله ساد خالد وما كاد جيهل

ولعل بعض القراء يستصغر املسألة أوال بسبب شهرة الشاعر األموي األخطل وذيوع ديوانه يف 
وقبلهما بقرون، لكن املتصفح لديوان الشاعر يف  " البكري و حممد الشنقيطي حممد " عصر الشيخني 
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مسيتهما ااعتقادًا من اجلميع ب)  هشام ونوفل ( كل شروحه ال يكاد يقف على شرح الكلمتني 
  .بني علماء عصرهوهنا تربز عبقرية الشيخ حممد البكري وتفرده . 1وومسهما لشخصني بعينهما

نموذج رسالة في دخول االحتالل الفرنسي إلى " ة التاريخية عند الشيخ الكتاب :المبحث الثالث
  " توات 

م وقع كبري على كل ساكنة املنطقة ، وظهر 1901توات  إىلكان لدخول االحتالل الفرنسي 
 وأدبائهامن خالل ما خّلفته لنا الذاكرة التواتية من تفاعل اجيايب لشيوخها وعلمائها ا جليّ  التأثرهذا 

ممّجدة للمقاومات الشعبية مفتخرة باجنازاا حينا،  اإلبداعيةالقصائد الشعرية والنصوص بعديد 
  .لظلم واالحتالل حينا آخرساخطة على جرائم ا

ولعـل صـرخة التـواتيني يف وجــه احملتـل بشـكل عــام كانـت كجميـع الصــرخات يف هـذا اـال قدميــة 
عل من أهم وأندر الكتابات النثرية الـيت سـجلت لو وممتدة امتداد ظهور اإلنسان على وجه هذا اإلقليم 

الــذي كتــب نصــا مطــوال بــن عبــد الــرمحن البكــري ســيدي حممــد حضــورها مــع املقاومــة جنــد نــص الشــيخ 
  .يصف فيه ما حل بتوات بعد دخول الفرنسيني أراضيها 

يف ب جمموع املؤرخني تاائق التارخيية اليت شارك ا الكوالنص يف مضمونه واحد من أهم الوث
تسجيلهم لشهادام ومعايشتهم ألحداث عصرهم حيث أن الرجل مل يكتف بعرض ما وقعت عليه 
عينه من أحداث بل تعداها إىل وصف بعض املقاطع املكملة للمشهد من ضبط لزمان ومكان 
 اهلجوم مشاال وجنوبا بداية ،مرورا بأهم املظاهر االجتماعية املتفشية يف اتمع قبيل االحتالل واليت

رآها سببا مباشرا يف تسهيل دخول العدو ، ووصوال إىل احلديث عن  أهم الوسائل املستعملة ماديا 
بالقضاء دون ومعنويا يف النيل من أبناء اإلقليم ، وهو ما تطلب يف النهاية حسب قوله التسليم 

 
ُ
ويف كل  .اجرتاموالرضى باملقضى فيها  ،استسالم -كما قال – الرضى فيها بالقضاء ألن ى به، قضَ امل

  : 2ذلك يقول

                                                           

1
، حملية ثقافية فكرية تصدر جملة القصر، )الشيخ سيدي البكري بن عبد الرمحن ومناظرته الشهرية مع الشنقيطي(: أمحد جعفري  

  .06-05،ص ص 2005لعدد الثالث، أبريل عن دار الثقافة، أدرار، ا
2
  .، املصدر السابقديوان ال: حممد البكري بن عبد الرمحن   
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احلمد هللا الذي جعل احلكم يدور مع العلة وجودًا وعلماً، وطبق األحكام على النوازل "   
وجعل من الكتاب والسنة كليات تشتمل على أفراد وجزئيات، والصالة والسالم على  ،قوانني وحكماً 

مرسل وال صديق فضًال عن أن يبلغ  الذي ال يطمع أن يلجه ملك وال نيب ،حبر العلم وينبوعه الزخار
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم يقوم  ،وعلى ءاله وصحبه السادات النبالء األطواد ،عمقه التيار

ما كان خياف عليه منه قبل اآلن، وهو افت  ،فقد جتدد على هذا اإلقليم التوايت: أما بعد .األشهاد
بعام سبعة عشر  ،والقتل واألسر ،والذل واألزل ،دبالَعَدِد والُعدَ  ،طاغية الفرنسيس عليه لعنة اهللا

الذي هو عني صاحل، مث يف طرفه الشمايل يف هذا العام الثامن  ،يف طرفه اجلنويب ،وثالمثائة وألف
إال بعد شهادة خياره عليه بنهاية املنكر والظلم والفسق واون  ،وما نزلت العقوبة ذا اإلقليم .عشر

ومل يتناهوا عن منكر، ومن تصدى لألمر  ،وغري مرتفيه ،وغري ذلك من مرتفيه ،والرشوة والرين واحلرام
ورمبا اغتاله يف شبكة كيدهم  ،باملعروف والنهي عن املنكر مسوه مسخرة ورموه باحلمق والبله واجلنون

واملعروف منكراً، وصارت  ،ومكرهم وحيلهم دأب الشاة مع الذياب، وصار املنكر معروفًا عندهم
وأمكر من  ،ثعلب جباة األموال، ال دعاة، وكانوا بذلك أطمع من أشعب وأروغ من.. .قوادهم

مع  ،وأحيل من ذيب، وأبطش من أسد، حىت عجت هذه األرض إىل اهللا من ظلمهم ،هرمز
فسلط اهللا عليهم من ال يعرفه من  ،وأن اجلنة حق وأن النار حق: توحيدهم ومعرفتهم، قال العاصي

بعد شهادة أنبيائهم عليهم بالظلم  ،على بين إسرائيل ،ت نصرخبا سلط اهللا كم  ،غريهم من الكفرة
فلما كان ما كان وانتدبت عصابة من هذا اإلقليم لرد الكفرة املذكورين فلم  ،والفسق واجلور والتعدي

على ما حدث من هذا  ،تكن عاقبة، ال واهللا قد ضمن العاقبة للمتقني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
الذي احرتقت منه األكباد، لوال التفويض والتسليم لرب العباد، وقد رضينا بقضاء  ،ث العظيماحلاد

وما رضينا باملقضى به هلم،  ،اهللا يف هذه احلادثة إلخواننا املسلمني من القتل واألسر وضياع األموال
ليت يرضى فيها وبالكفر كفر، وهذه املسألة ا ،ألن الرضى باملعصية معصية ،وهو الوالية الكفرانية

  ."...والرضى باملقضى فيها اجرتام ،بالقضاء دون املقضى به، كان الرضى فيها بالقضاء استسالم

والنص إىل جانب كونه وثيقة تارخيية مهمة يف تاريخ املقاومة باإلقليم ، فإنه جاء حيمل كثريا من 
يطا ومنسجما يتطلع إىل بصمات الكاتب اإلبداعية ، وحسن استغالله ملعجمه اللغوي الذي جاء بس

إيصال الفكرة من أقرب الطرق املمكنة ، وبأبسط الوسائل املتاحة ، ولذلك رأيناه يستعني أحيانا 
برصيده الثقايف واملعريف يف تقريب الصورة من جهة ومبا أتيح له من عنصر البيان والبديع من غري ما 
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قصيدة يهجوا فيها فرنسا  يقة التارخييةوللشيخ اىل جانب هذه الوث.1إفراط أو تفريط من جهة أخرى
  :2عند دخوهلا إىل توات يقول يف مطلعها

  رب إن فرنسا الكفــــــــــــر جاروا      يف تـــــــــوات وجــــــــــازفوا بفســــاد 

  ــاطــــــــروا بعنـــــــــادخــــــــــتلوا قتلوا وصــــــــالوا وقـــالوا      وأضــــــــلــــــوا وخــــ                

  خــــــــّوفــــوا أمــــــــــة تــــــــوحـــــــــد ربـــا      واحــــــــد أحـــــــدا بـــال أضـــــــــــــــداد                

  :ويضيف قائال       

  رشاد   رب إن لك أمة املصطفى مل      يبقى يف األرض مؤمنا ذو                

  رب إنــــك قلـــــت هم خـــــري أمة     أخـــــــرجت فانصـــــــرن بنصــــر يقـاد                

توات مل يكن ليفصلهم عن مهوم أمتهم و  علماءميكن القول أن  من خالل هذا النموذج وغريهو   
بكل عز وطين ضورهم الاحلواجز األخرى ، فسجلوا ح ةقضايا دينهم حاجز الزمان واملكان أو بقي

وافتخار، وكانت هذه النصوص خري شاهد على تأثر هؤالء مجيعا  مبجريات أحداث األمة ، فشاركوا 
عنها أوال ، والتأريخ هلا ثانيا ، وهو ما يعكس ثقافة اجلميع  ومتابعتهم لكافة األحداث  الذوديف 

الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن من وقد حاولنا يف هذا الفصل إبراز بعض ما تركه لنا ، التارخيية
تراث حضاري متميز ومتنوع، مشل خمتلف العلوم والفنون فهو مل يرتك حبر من البحور إال أّلف فيه 
قصيدة ويف خمتلف األغراض، خاصة غرض املدح الذي طغى على قصائده، وما يلفت اإلنتباه هو 

ه ونصائحه وإرشاداته، وتبقى رسالته يف مواكبة الشيخ جلل القضايا اليت عاصرته من خالل رسائل
        . وصف حال املنطقة التواتية عند دخول االستعمار الفرنسي خري دليل على ذلك

                                                           

1
جملة امللتقى الوطين الرابع حول إسهامات علماء توات يف ، )أدب املقاومة يف توات، دراسة يف األعالم واملظاهر( :أمحد جعفري  

جامعة ادرار، ص  2010أفريل  20-19املنعقد بتاريخ  )م 2000-5001( احلركة الفكرية والثقافية إبان العصر احلديث 
  .69-68ص

   87ص 14انظر امللحق رقم   . ، املصدر السابقالديوانالبكري بن عبد الرمحن،   2



   الخــاتــمــة  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مــةـــــالخــاتـ 
 

[71] 

 

  الخاتمة

ا أدوار عديدة يف جماالت خمتلفة، اجتماعية اليت كانت هل الزوايايزخر اإلقليم التوايت بالعديد من         
ليت أجنبت أعالما وشيوخا منهم الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن الذي وثقافية، ومنها الزاوية البكرية ا

تسليط الضوء على حمطات حياته وأهم اآلثار اليت خّلفها،  حاولنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة
  :وخلصنا يف النهاية إىل النتائج التالية

ارجية كهجمات األعراب الذين أو خ" حيمد وسفيان " عصفت باإلقليم التوايت مشاكل داخلية مثل  -
  .اشتدت وطأم على اإلقليم، مما أدى إىل تردي األحوال األمنية يف توات

م تزايد اهتمامها بالصحراء اجلزائرية  عامة وتوات خاصة 1830بعد االحتالل الفرنسي للجزائر سنة  -
ة إىل املنطقة رافقتها محالت نظرا لعدة دوافع اقتصادية وأمنية، حيث قامت بإرسال بعثات استكشافية علمي

م، مث 1901م، مث قورارة 1900عسكرية واجهها سكان املنطقة مبقاومة باسلة انتهت بسقوط تيديكلت 
  .م1902عاصمة اإلقليم أدرار 

الطويل  لعدة أطماع خارجية، كما شكلت مالذا آمنا للمضطهدين   اتعرضت منطقة توات عرب تارخيه -
يوخ وامللوك وهو ما أشار إليه حممد بن عبد الكرمي البكري يف كتابه درة األقالم والفارين من العلماء والش

لذلك  ... مع أن توات بالنسبة لغريها ال تنكأ ظاملا وال متنع غامنا، وهي أضعف بالد املغرب قاطبة" بقوله 
  ... ".يف حّيز اإلمهال عند جل األمراء كانت 

يف نشر تعاليم الدين اإلسالمي، وحافظت على الشخصية الوطنية،   سامهت الزوايا التواتية بفاعلية كبرية -
  .طعام والتعليم والتصوف وتنوعت حسب األدوار واملهام اليت تقوم ا كل زاويةاإلكما مجعت جلها بني 

ه امتدادا للزاوية األم 12تعترب الزاوية اليت أسسها الشيخ سيد البكري واملعروفة بامسه خالل القرن -
واليت أنشأها أسالفه منذ القرن العاشر هجري يف عهد الشيخ ميمون بن عمرو الباز، واستمر بتمنطيط 

  عطاؤها العلمي واالجتماعي منذ ذلك التاريخ 

م على عاتقها مهام  1701/ه1112محلت الزاوية البكرية اليت أسسها الشيخ البكري بن عبد الكرمي  -
يف إيواء وإطعام الضيوف وأبناء السبيل والسعي يف الصلح كثرية منها ما هو إجتماعي من خالل مسامهتها 

  ".حيمد وسفيان " بني املتخاصمني والوقوف يف وجه الفنت كـــــ
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البكرية يف تسيري شؤوا على هياكل مادية وإطارات بشرية لتحقيق هدفها الذي أنشئت  ةاعتمدت الزاوي -
: " ا بتحبيس تلك األمالك بوثيقة جاء فيهاأمالكها، وقيام مؤسسه من أجله ساعدها على ذلك شساعة

أا ال تباع وال توهب وال تورث وهي يف خدمة الفقراء واملساكني والقرىب وفك الرقاب ويف سبيل اهللا وابن 
  ".السبيل والضيف 

أن رغم ثقل املهام االجتماعية للزاوية البكرية وبساطة الوسائل التعليمية يف تلك الفرتة إال أا استطاعت  -
تنجب العديد  من الفقهاء واألئمة واملشايخ، من بينهم الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن الذي سار 
على خطى شيخه وخاله الشيخ احلسن بن سعيد البكري يف تصدره لس علمي للزاوية البكرية واشتغاله 

  .بالتدريس واإلفتاء والتأّليف ونسخ الكتب

راء احلياة األدبية والفكرية بإقليم توات من خالل ما خّلفه لنا من ساهم الشيخ حممد البكري يف إث -
مؤلفات يف اال الديين واألديب والتارخيي، يظهر ذلك من خالل ديوانه الذي جاء يف أربع جملدات غلب 

  .عليه إنتاجه الغزير يف جمال الشعر الديين املتعلق أساسا مبدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم

خ حممد البكري بن عبد الرمحن خمتلف التطورات اليت عرفها اإلقليم التوايت سواء ما تعلق بفتنة واكب الشي -
ورّدة فعله مع دخول االستعمار الفرنسي من خالل رسائله وقصائده يف حيمد وسفيان و هجمات الربابر 

  .هجاء الفرنسيني ومن واالهم

ومناظراته اليت تعّدت احمللية إىل الوطنية من خالل رّده تتجلى لنا عبقرية الشيخ حممد البكري يف مراسالته  -
على مؤلفات صدرت يف اجلزائر العاصمة مث العاملية مبناظرته الشهرية مع الشيخ الشنقيطي وإجابته على اللغز 

  .الذي أعجز العلماء

من خالل مؤلفاته  البكري بن عبد الرمحن، سواء حممد الزاوية البكرية وإىل غاية اليوم الزالت تذكر الشيخ -
ويتجلى ذلك يف كل سنة مبناسبة ذكرى  ،أو العلماء الذين تتلمذوا على يده أو خمطوطاته العديدة واملتنوعة

عتمدة املولد النبوي الشريف، حيث ال ختلوا جلسات املديح من ذكر امسه والرتحم عليه كون جل النسخ امل
   .يف القراءة من خط يده اجلميل واملتميز



   الـمـالحــق  
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  خريطة توضح موقع الزاوية البكرية بالنسبة إلى تمنطيط      : 01الملحق رقم  

  )بتصرف عن أشاليه(   
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  نسب العائلة البكريةوثيقة                 : 02الملحق رقم

 )نسخة بيد الحاج محمد بن سالم بن الصافي بكراوي(
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  وثيقة وقف زاوية سيدي البكري                : 03الملحق رقم

 )نسخة بيد الحاج محمد بن سالم بن الصافي بكراوي(
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وثيقة وقف قصر غوزي من طرف مؤسسها الشيخ سيدي : 04الملحق رقم  الملحق رقم 

  )وثيقة بيد الحاج عبد اهللا بكراوي(. محمد الصالحبن البكري بلحاج 
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  صور لقصبة زاوية سيدي البكري والمصلى الصيفي      :05الملحق رقم



[79] 

 

  

  
 

  

  

  

الذي سكنه الشيخ محمد البكري بن صور لزقاق الشهود والبيت : 06الملحق رقم

  عبد الرحمن



 

 

 ضريح الشيخ سيدي محمد بن البكري بالزاوية البكرية
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.  

  

  

  

ضريح الشيخ سيدي محمد بن البكري بالزاوية البكرية: 07الملحق رقم الملحق رقم
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 ضريح الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن بالزاوية البكرية: 08الملحق رقم
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 وفيها يشير إلى نسبه بالتنالنيصورة لنهاية قصيدة تسبيع البردة بخط الشيخ : 09الملحق رقم
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 صورة من الديوان يوضح فيها الشيخ األصل في تسميته بالبكري: 10الملحق رقم



[84] 

 

  

  

  

  

  

  

 صورة من الديوان لبداية األرجوزة البكرية المشتملة على ثالثة فنون: 11الملحق رقم
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 قصيدة الخيل للشيخ محمد البكريصورة من الديوان لبداية كتاب شرح : 12الملحق رقم
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نموذج من الديوان إلحدى رسائل الشيخ لصديقه الشريف موالي : 13الملحق رقم

 احمد بن موالي المهدي التريدالتي
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 خ في ذم الفرنسيين واالستعانة باهللا عليهمشيقصيدة لل: 14الملحق رقم
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مخطوط الكوكب الدري في مناقب الشيخ سيدي الصفحة األولى من : 15الملحق رقم  

 محمد بن البكري لمؤلفه وناسخه الشيخ محمد البكري بن عبد الرحمن



   قائمة المصادر والمراجع  
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  :ملخص الدراسة   

يزخر اإلقليم التوايت بالعديد من الزوايا اليت كانت هلا أدوار عديدة يف جماالت خمتلفة، اجتماعية   

الشيخ محمد البكري بن عبد وثقافية، ومنها الزاوية البكرية اليت أجنبت أعالما وشيوخا منهم 

العلماء األعالم الذين كّرسوا حيام يف طلب العلم قراءًة وإقراًء وتصنيفاً،  يعترب منالذي  الرحمن
فقد كان من الشيوخ الذين نبغوا يف جماالت عّدة،حيث كان هو املفيت والقاضي يف بعض احلاالت 
لفض النزاعات وشاعرا أيضا يف املناسبات، كما كان رجل اجتماعي خاصة يف جمال مراسالته مع 

شيوخ، وقد مّكنته براعته وذكاؤه ومجال خطّه من تأليف العديد من الكتب ونسخ الكثري األعالم وال
 .من املؤلفات

  :الكلمات المفتاحية 

  .املقاومة  الشيخ حممد البكري بن عبد الرمحن، توات، الزاوية البكرية، متنطيط، -
   

Résumé de l'étude: 

  La région est caractérisée par de nombreux angles qui ont joué de 
nombreux rôles dans différents domaines, social et culturel, notamment 
dans le coin de la naissance des drapeaux et des anciens, dont Cheikh 
Mohammed Bakri bin Abdul Rahman, l’un des drapeaux scientifiques 
qui a consacré sa vie à la demande de connaissances, de lecture et de 
lecture et de classification, Les anciens, qui ont parlé dans de nombreux 
domaines Où il était le mufti et le juge dans certains cas pour résoudre 
des différends et poète aussi parfois, et était un homme social en 
particulier dans le domaine de la correspondance avec les médias et les 
personnes âgées, et lui a permis, lui et ses talents et la beauté de sa ligne 
d'écriture de nombreux ouvrages et copies de nombreux de la 
littérature. 
 les mots clés : 
- Cheikh Mohammed Bakri bin Abdul Rahman, Tuwat, coin Bkaria, 
Tamantitit, résistance. 
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