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 التشكرات
 "شكر املوىل هو األوىل  "

 :ه جبزيل معانيه وأمسى مبانيه إىلما دام شكر الناس من شكر هللا فإين أتوج
صائح ، وعلى ما أسدى من نعلى تفّضله ابإلشراف مبارك جعفرياألستاذ الدكتور 

 .وتوجيهات طيلة فرتة اإلعداد
وإداريي كلية العلوم كل أساتذة   إىلهيئة التكوين واألساتذة الزائرين،  إىلومن خالله 

 مالئي وزمياليت يف الدفعة والدفعاتوالعلوم اإلسالمية، إىل ز  واالجتماعيةة انياإلنس
واملتوسط والثانوي، وكل من  االبتدائيكل املعلمني واألساتذة يف الطور   إىلاملوالية، 

 كل من تعلمت منه يف مدرسة احلياة.درسين يف املرحلة اجلامعية، و 
والشيخ سيد احلاج امحد بلكبري، إىل سيدي الشيخ موالي عبد هللا الطاهري،  إىل

الدكتور الشيخ دمحم  إىلمعلمي الشيخ موالي عبد الكرمي بن سيد املهدي حساين، 
احلاج الطاهر بن الشيخ الشيخ زيراري و السيد املعتمد  إىلعبد احلق بكراوي، 

، والشيخ سيد احلاج احلاج أمحد حفاريالشيخ ميزوري و الشيخ املفتش  إىلمحادي، 
    .خملويفدمحم 
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 مقدمة
ىذه اإلضافة  فعلية للحضارة اإلنسانية، إسهاماتو دبا قدمتو من إضافات نوعية األمم  تعتز    

سامهت يف قدرهتم على التأثري الفاعل الكافية اليت ىالت ا ادلؤ شخاص امتلكو أتتأتى من لدن 
دلستهم  ء، وإبدارايدة ادلشهد العلمي واإلصالحي ابدلنطقة، وسبكنوا بفضل ذلك من دبجتمعاهتم

 م وبعد شلاهتم حياهتظاىرة للعيان، يف 
ك لتوات، ىو ذ نطقةدب اإلنسانيةاحلضارة  لكتابما ديكن الوقوف عنده مطوال يف تصفحنا  إن   

وتفتك مكانتها عن جدارة ن تتموقع يف التاريخ أالكم اذلائل من الشخصيات اليت استطاعت 
ص واإلنسانية عامة يف رلال العلم والفكر ، من خالل ما قدمتو جملتمعاهتا بشكل خاواستحقاق

على األداء احلضاري ذلذه اجملتمعات، فأصبحت تنعت بو ويشار ذلا ابلبنان،  نعكساصالح، إلوا
عليها  أضفىيف العادات والتقاليد واألعراف وادلعتقد، سبيز دلية امتميزة عن غريىا من اجملتمعات الع

 جيال عرب الزمن مستها الطاغية رغم تعاقب اال ظلتخصوصية 
يندرج يف إطار البحث يف اجلهود العلمية واإلصالحية،  الدراسةاختياري دلوضوع  إن   

خالل عقد األربعينيات من القرن ادلاضي وأمتد أتثريمها  توات منطقةهما تيتني ىامتني عرفلشخص
لكبري، من دمحم بطاىري اإلدريسي، والشيخ ن موالي أمحد الامها، الشيخو ، يوم الناس ىذا ةىل غايإ

تعترب امتداد  متفرعة هما من زوااينأدرار، وما سبخض ع دبدينةسايل والثاين ببلدة ول خالل زاوية األ
طبيعي ذلما ومظهر من مظاىر أتثريمها العلمي واحلضاري عرب الوطن، انىيك عن عمق أتثريمها يف 

 وثقافيا  دينيااجملتمع التوايت 
 :حتديد املوضوع

اجلهود العلمية واإلصالحية للشيخني موالي أمحد الطاىري  ،ضوع قيد الدراسةو يتناول ادل   
  لكبريودمحم ب اإلدريسي

، قورارة، الوسطى الثالث، توات بنواحيهاتوات  منطقةاإلطار ادلكاين للبحث يتمثل يف    
 تسليلة مثل اي، وما تفرع عنهما من زاو نيالشيخ زاوييت احتضنت دلنطقةاتيدكلت، ابعتبار 

الطبيعي لفكر الشيخني، من خالل خرجيي الزاويتني، يف حني حصران اإلطار الزماين  متدادالا
 لكبري م، وسنة وفاة الشيخ دمحم ب4411ابلسنة اليت أتسست فيها الزاوية الطاىرية ببلدية سايل 
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 دواعي اختيار املوضوع:
 سبثلت أساسا يف: ،ةاختياري للموضوع خضع لعدة دوافع مجعت بني الذاتية وادلوضوعي   
وما ربتلو من مكانة يف الوجدان  ،الدينية لزواايادلدارس وا سبيزه كثرة الذي احليز اجلغرايف للمنشأ -

يف حيايت العلمية؛ سبثلت أساسا  أساسيالفرعية ذلذه ادلدارس زلور  االمتداداتاجملتمعي، وتشكل 
  قرية زلل السكنتابة يف كتاتيب اليف بداية تلقيين أجبدية القراءة والك

يف اجلزائر، بعد العشرية الدموية  و موضوع ادلدارس الدينية والزواايالكبري الذي حيظى ب االىتمام -
مهم وموضوعي عامل شكل السياسي،  ماإلسالبتصاعد مد اجلزائر نتيجة ما يعرف  االيت عاشته

 فيا فضول البحث العلميحرك 
والدور  امل ادلساعدة يف تنشئتهما الشخصية وتكوينها،التعريف ابلشيخني ومعرفة العو  زلاولة  -

  توات منطقةالكبري الذي قاما بو يف اجملال العلمي واإلصالحي يف 
غداة ظهورمها على الساحة  نطقة تواتدلواالقتصادية واالجتماعية معرفة الظروف السياسية   -

هما من حيث اتريخ التواجد رستيدالعلمية، ومدى أتثريمها وأتثرمها هبذه ادلعطيات، والتعريف دب
  دلنطقةاوالطريقة وادلنهج، وانعكاسات حركتهما العلمية واإلصالحية على اجملتمع يف 

 أمهية وأهداف الدراسة:
رمستا  ابرزتني اجلهود العلمية واإلصالحية لشخصيتني ادلوضوع يف كونو يتناول، أمهيةوتكمن    

من احملافظة سبكنتا و فة خاصة واجلزائر بصفة عامة، بص دلنطقة تواتادلشهد العلمي واإلصالحي 
، وجعلت من خصوصية وسبيز اجملتمع التوايت، دلنطقةاباجملتمع اجلزائري األصيل  وثوابتعلى ىوية 

توات،  منطقةالفرنسي اذباه  االستعماري التواجدجدار محاية يف وجو التغريات اليت جاء هبا 
تعاليم  مدرستيهمايف  التالميذوربفيظو وتدريسو، وتلقني ن عملتا على تعليم كتاب هللا اشخصيت
ودنياىم، من خالل ، وتفقيههم يف دينهم الصلواتىل جانب إمامة الناس يف إ سالمي،إلالدين ا

 مبادئ، وإصالح ذات البني، وترسيخ لإلفتاء يف أمور الناس ر، انىيك عن التصدالدروس اليومية
  االجتماعيالتكافل 

التعريف ابلشيخني، والوقوف على جوانب من  إىلن خالل ىذه الدراسة ىذا وهندف م   
ًتة ذلك على اجملتمع يف ادلنطقة، ف انعكاسالعلم واإلصالح يف توات، ومدى رلهوداهتما يف رلال 

  وبناء الدولة الوطنية   واالستقاللالفرنسي  االستعماريالتواجد 
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 :إشكالية البحث
العلمية واإلصالحية للشيخني دمحم  هودجلبرز اأبالتعريف  فيها اليت حبثت اإلشكاليةتتمحور    

 ؟ م(0222-4411)إلدريسي بتواتابلكبري وموالي أمحد الطاىري 
انعكاساهتا  ؟ نتائجها ؟ مظاىرىا ماىيربتها إشكاالت فرعية سبثلت أساسا يف :  اندرجت   

 منهجهما يف التعليم واإلصالح ؟ما و  منابعهما الفكرية، فيما تتمثلعلى اجملتمع يف توات واجلزائر؟ 
 :تبعاملنهج امل

وذلك بتوظيف أدواتو ادلختلفة حسب ما ادلنهج التارخيي، على لموضوع ل دراسيت اعتمدت يف    
دمحم بلكبري وموالي أمحد الطاىري  يخنيشليف التعريف اب الوصفاقتضتو احلاجة، على غرار 

، وجهودمها العلمية واإلصالحية، همايف تكوين شخصيت والعوامل ادلسامهة ،أةنسبا ونش إلدريسي،ا
ا وادلادة العلمية ادلدرسة والدفعات ادلتخرجة موطرق التدريس فيه دبدرستيهمامن خالل التعريف 

استعملتو يف نقد ادلادة العلمية ادلتحصل  النقدو  التحليلو ، اماليت تفرعت عنه دارسا وادلممنه
، على ضوء ادلعلومات ادلتداولةوادلقابالت، ية ادلسجلة عن طريق الشهادات احل ةخاص ،عليها

مدى انعكاس حركة الشيخني العلمية يف ادلقاربة بني الطروحات ادلختلفة خبصوص  ةادلقارنو 
توات، من خالل الظروف اليت كانت تعيشها على مجيع ادلستوايت قبل  منطقةواإلصالحية على 

 وبعد ظهورمها على الساحة العلمية 
 بحث:خطة ال

مل ىذا البحث ادلوسوم بـــــ " اجلهود العلمية واإلصالحية للشيخني موالي أمحد الطاىري تيش   
إىل رلموعة  رلزئةفصول دراسية  مخسة(م " على مقدمة، و 0222 – 4411والشيخ دمحم بلكبري )

البحث  من ادلباحث وادلطالب، تتوجها خاسبة، وتعقبها رلموعة من ادلالحق التوثيقية اليت زبدم
 وتدعم توضيحو كعوامل مساعدة لفهم ادلنت، ويف ما يلي إجياز حملتوايت تلك الفصول :

عن ادلوقع الفلكي  هيدي"، على عرض سب التعريف دبنطقة تواتادلتعلق بـــ "  األولالفصل يقتصر 
واليت  ىلة ابلسكانآالطبيعية، وما احتوت عليو من كتل عمرانية  اتوات وأقسامه دلنطقةواجلغرايف 

، وما دلتمركزة على ضفاف واد مسعود وتفرعاتوشكلت ما يشبو األرخبيل من القصور والواحات ا
اليت ضمنتها جل  التارخيية مهيتهامحة عن ألل من خصائص طبيعية، إضافة توات عليو تشتملا

 اريةاالستعممن أمهية يف ادلخططات  ادلنطقة هالتفسريية ألصل تسمية توات، وما كان ذلذ اآلراء



 مقـدمة

 

 ~5 ~ 
 

الفرنسي، ومسامهة فعلية يف الثورة على  االستعماري ترتب عن ذلك من مقاومة شعبية للغزووما 
، من خالل الدور احملوري دلشايخ ادلدارس الدينية والزوااي يف التهيئة لكل واقع االحتالل فيما بعد

   ذلك
كبري ادلولد والنشأة "،  " موالي أمحد الطاىري اإلدريسي وسيدي دمحم بل ثاينالفصل الويتضمن    

ابإلضافة  كل ما يتعلق دبولد الشيخني ونسبهما ومدى انعكاس ذلك على تكوين شخصيتهما،
لرحلة من دور أساسي يف لإىل الظروف البيئية واالجتماعية احمليطة بنشأهتما ودراستهما، وما 

لغاىا يف زمنهما وظلت اليت ب واالجتماعيةربصيلهما العلمي وتكوينهما الفكري وادلكانة العلمية 
 زلل تقدير واحًتام إىل يوم الناس ىذا 

ادلعنون بـــ "اجلهود العلمية للشيخني "، فقد تناولت فيو ادلدرسة الدينية تعريفا  لثالفصل الثاأما 
وىيكلة ومهاما بشيء من التفصيل، عكستو ميدانيا على مدرسيت الشيخني ومدى توفر الشروط 

 مدرسة الدينية فيهما ادلوضوعية والضرورية لل
من خاللو  استعرضتللشيخني "، واجلهادي بعنوان "الدور اإلصالحي  رابعالفصل الويف 

توات زلل ادلدرستني  منطقةشكل ية بناحية اجلنوب اجلزائري الذي تالفرنس االستعماريةالسياسة 
زائري بتصديهما ، وإسهامات الرجلني يف احلفاظ على شخصية وىوية اجملتمع اجلمنو جزء ىام جدا
الشيخ بلكبري من دور زلوري يف بناء الدولة الوطنية  بو اضطلع، وما االستعماريةللمخططات 

 ادلستقلة والقيمة ادلعنوية للشيخني من زاوية النخبة ادلثقفة قي البالد 
" قراءة يف إنتاج الشيخ موالي أمحد الطاىري العلمي "، للوقوف عند  ام الفصل اخلوخصصت 

لفات الشيخ موالي أمحد وما خلفو من سلطوطات حققت وطبعت يف رلملها من قبل أىم مؤ 
خليفتو الشيخ سيد احلبيب بن عبد الرمحن رمحو هللا وصللو وخليفتو الشيخ موالي عبد هللا 

كتابو " نسيم النفحات من أخبار علماء توات وما هبا اىري، وقد أفردت فيو مطلب خاص بالط
 الثقات " دلا لو من قيمة اترخيية وعلمية تشكل إضافة نوعية للبحث من الصاحلني والعلماء 

وجاءت اخلاسبة حوصلة للنتائج اليت خرجنا هبا من دراسة موضوع البحث، وما خلصنا لو  
 كتوصيات رأينا إهنا ضرورية دلن يريد مزيد من البحث يف ىذا اجملال 
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 الدراسات السابقة:
ة اليت زبص موضوع الدراسة، وقفنا على عدة دراسات علمية طار حبثنا عن ادلادة العلميإيف    

خر، كجزئية أو كموضوع رئيسي، أكادديية منها أو كتاابت شيوخ تناولت ادلوضوع، بشكل أو آب
وتالميذ، سلطت الضوء على شخصية الشيخني، ورلهوداهتما يف رلال العلم واإلصالح، من 

تعلق ابحلياة العلمية  ارس الدينية بتوات أو ماخالل دراسات خاصة ابلشيخني أو الزوااي وادلد
 والثقافية واالجتماعية، على غرار:

ادلنهج الفقهي عند الشيخ سيدي دمحم بن "  عن بكراوي دمحم عبد احلقالدراسة اليت قام هبا    
 وكانت دراسة أكادديية مهمة جدا يف التعريف ابدلنهج ادلتبع من الشيخ سيدي دمحم ،" الكبري

علوم الشريعة زبصص فقو  يف أطروحة دكتوراه لكبري يف تعليمو للقرآن وعلوم الشريعة، وىيب
أبرز من خالذلا الباحث الدور احملوري للمناىج الدراسية يف ربديد القيمة العلمية وأصول، 

للمدارس الدينية، وىذا ما ينعكس على مستوى التحصيل العلمي واإلقبال أو اإلدابر يف 
، وقد أفادتين كثريا يف إضاح جوانب مهمة تتعلق ابدلناىج واألساليب والطرق ادلتبعة يهااالنتساب إل

  ، وأمهات الكتب ادلعتمدة يف ذلكلكبري علوم الشريعة يف مدرسة الشيخ بلتحفيظ القرآن وتلقني

مجعا –وقد كانت ىناك دراسة قام هبا دمحم اسباعي عن " فتاوى الشيخ موالي أمحد الطاىري   
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية، ربت إشراف: ماحي  أطروحة" يف  -استاودر 

قسم العلوم اإلسالمية زبصص: فقو مالكي،  االجتماعيةقندوز، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 
، دراسة تناول فيها الباحث (م0202-0244: السنة اجلامعية )جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان

، ومن خالذلا ع والدراسة الفتاوى الفقهية للشيخ موالي أمحد الطاىري، وفق ادلذىب ادلالكيابجلم
الفقهية لشيخ موالي أمحد الطاىري خبصوص ادلستجدات احلياتية  االجتهاداتوقفت على 

  للمسلم يف توات وغريىا، ومدى إدلامو بقضااي عصره

الدور الًتبوي واالجتماعي لزاوية  لوقوف علىاب رضوان حلسنويف دراسة سوسيو انًتوبولوجية قام   
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف االنًتوبولوجيا، ربت إشراف: دمحم  يف ،لكبريبدمحم سيدي 

، رمضان، كلية األدب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية قسم الثقافة الشعبية فرع : االنًتبولوجيا
، دراسة أخذت منحى (م0222-0221: السنة اجلامعية ) جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان
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لزاوية الشيخ بلكبري بشكل دراسة  واالجتماعيالدور الًتبوي  إبرازسلتلف سباما عن سابقاهتا يف 
 وخلصت، ، رمست يل صورة جلية عن مدرسة الشيخ سيدي دمحم بلكبريإحصائية ربليلية ميدانية

  تلف قليال حسب ادلوقع اجلغرايف والطابع السكاينلكوهنا منوذج لباقي الزوااي بتوات قد زب
 :املصادر واملراج أهم

عن اجلهود العلمية واإلصالحية للشيخني موالي أمحد  عرفيةادلادة ادل لىيف البحث ع استندت   
وادلقابالت  ادلخطوطة منها وادلطبوعة الطاىري ودمحم بلكبري، على رلموعة من األوعية ادلعرفية

 زبدم الدراسة نذكر منها : الشفوية اليت
كتاب الشيخ موالي أمحد الطاىري ادلوسوم بعنوان " نسيم النفحات من أخبار توات و من   -

الصاحلني والعلماء الثقات "، عاجلت من خاللو عديد ادلسائل ادلتعلقة بظروف ومالبسات حلول 
ت ادلوضوعية للمنطقة يف الشيخ موالي أمحد الطاىري بتوات وأتسيسو دلدرستو الدينية، وادلعطيا

على عطاءات الرجل العلمية واإلصالحية، وسبب مغادرتو ألرض  انعكاساهتاتلك الفًتة ومدى 
والتارخيي واجلغرايف لتوات وما جاورىا من  االجتماعيمعلومات زبص اجلانب  إىلتوات، إضافتا 

، وما لشيخ كنموذجلإلنتاج العلمي لالبلدان، وقد أفردت ذلذا الكتاب مبحث خاص يف قراءة 
حلظتو يف ىذا الكتاب إنو خالصة عامة للمسار العلمي واإلصالحي وحىت النضايل للشيخ 

وبداية الدولة الوطنية،  االستعماريةابجلزائر، وقد عكس جبالء الوضع العام يف البالد خالل الفًتة 
العلمية  وراتعربون زلبة وإخالص ألىل ىذا الوطن الذي كان مشتلة استثما هوديكن اعتبار 
، كل ذلك بطبيعة احلال من وجهة نظره اليت مل أجدىا زبتلف كثريا عن ما ىو متداول واإلصالحية

  بني أفراد اجملتمع يف توات، إذا ما استثنينا بعض اجلزئيات والتفاصيل
كتاب الشيخ موالي أمحد الطاىري " فتوحات أإللو ادللك على النظم ادلسمى أبسهل    -

العلوي بًتمجة  نخ سيد احلبيب بن عبد الرمحذي خصو فيو تلميذه وخليفتو الشيال ادلسالك"،
 مشلت جوانب من حياتو، أفادين يف ىذا اجلنب ويف التعرف على منهجو يف الكتابة 

اىري يف " كتاب الدر ادلنظوم شرح مقدمة ابن أجروم"  فيو ترمجة حلياة طالشيخ موالي أمحد ال -
ن، ىذا الكتاب مشل نفس الًتمجة احلبيب بن عبد الرمح شيخ سيدالشيخ عن طريق تلميذه ال
 تايل مل يقدم إضافة بقدر ما عزز نفس ادلعلومات السالفة الذكر لالواردة يف كتابو السابق، واب
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الشيخ موالي أمحد الطاىري " العقد اجلوىري على النظم ادلسمى ابلعبقري"، ومن خاللو  -
 ية الشيخ يف تناول موضوعاتو على تنوع رلاالهتا وألواهنا رسم صورة عن طرق ومنهج استطعنا

" عقد اجلواىر واللئايل على نصيحة أيب العباس سيدي أمحد بن  الشيخ موالي أمحد الطاىري -
عن طرق ومنهجية الشيخ يف الكتابة،  نطباعالا"، وقد خرجت من خاللو بنفس عبد العزيز اذلاليل

ه أحياان يعتمد التبويب كما ىو حالو يف " نسيم النفحات " و اليت تفرضها طبيعة ادلوضوع، فنجد
لو يف كتاب " العقد اجلوىري" و" اكما ىو ح  سًتسالالا" كتاب الدر ادلنظوم"، ويعتمد أسلوب 

 عقد اجلواىر واللئايل" 
كتاب تلميذ الشيخ موالي أمحد وصهره، حساين عبد الكرمي بن سيد ادلهدي، ادلعنون يب :   -

ي أمحد " فحص الدفاتر فيما خلف الشيخ من تالميذ ومثثر" الشيخ موالان أمحد الشيخ موال
الطاىر اإلدريسي احلسين السباعي التوايت اجلزائري )جهد وجهاد، تزكية وعطاء(، وىو عمل 

واثئق على جانب كبري من  حياة الشيخ، معتمدا فيو صاحبوتوثيقي كبري مشل جوانب كثرية من 
جانب ادلعلومات اليت  إىلراسالت الشيخ احلبية والعلمية والتوجيهية، ابإلضافة األمهية؛ سبثلت يف م

يعرفها الكاتب من موقعو كما سلف وإن ذكران؛ تلميذه وصهره وشخصية تربوية شليزة واكبت بناء 
 الدولة الوطنية 

من ( يف ذكر مجلة كتاب الشيخ موالي التهامي غيتاوي ادلوسوم بعنوان " )أإلشراق الكبري  -
فضائل ومثثر ومواقف وكرامات الشيخ سيدي دمحم بن الكبري رمحو هللا ورضى عنو "، أفادين يف 
التعريف ابلشيخ سيدي دمحم بلكبري نسبا ومولدا ونشأة، وحبكم الكاتب من تالمذة الشيخ ومن 

 وقف عنده  إالمؤسسي إحدى ادلدارس السليلة دلدرسة الشيخ مل يًتك جانبا من حياتو 
موالي التوىامي غيتاوي يف كتابو " سلسلة النواة يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي  الشيخ -

 إقليم توات"، توجد فيو ترمجة حلياة الشيخني موالي أمحد الطاىري  وسيدي دمحم بلكبري 
نفس الشيء ديكن أن يقال عن كتاب " قطف الزىرات من أخبار علماء توات" لصاحبو  -

 سيدي عمر  الشيخ دمحم عبد العزيز
كما كانت لنا عديد اللقاءات وادلقابالت مع من خيدمون البحث حبكم قرهبم أو عالقتهم    -

سة، على غرار الشيخ موالي عبد هللا الطاىري صلل الشيخ موالي امحد، اابلشيخني زلل الدر 
محد وموالي عبد الكرمي بن سيد ادلهدي حساين تلميذ وصهر الشيخ موالي أمحد، والشيخ احلاج ا
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بلكبري صلل الشيخ سيد احلاج بلكبري، والشيخ احلاج امحد حفاري عضوا ىيئة التدريس دبدرسة 
، الشيخ بلكبري، والشيخ احلاج الطاىر ولد محادي زميل الشيخ دبدرسة سيدي أمحد ديدي سبنطيط

  والشيخ ادلغيلي أحد تالمذة الشيخ دمحم بلكبري
أهنا بقدر ما كانت قيمة معرفية ألوعية ادلعرفية ادلعتمدة، وخالصة ما ديكن قولو إمجاال عن ىذه ا   

ابحثني  كانت كتاابت مريدين ال ،عن الشيخني وما يتعلق هبما من عطاءات علمية وإصالحية
وقد تبقى جوانب كثرية مل يسلط قدمت يف رلملها اجلوانب ادلشرقة من حياة الشيخني،  ؛أكاددييني

   عليها الضوء ميدان خصب للباحثني 
 صعوابت البحث:

ادلادة  دإجيا؛ سواء يف رحلة مثل أي دراسة واجهت يف إصلاز ىذا البحث رلموعة من الصعوابت   
، نظرا لكون العمل األول يتطلب أحياان الوقت وادلال يف توظيفهاالتعامل معها و العلمية أو يف 

نهجي إضافة إىل حسن حني جيب يف ادلرحلة الثانية أن يكون الدارس على درجة من التكوين ادل
اإلطالع والدراية ابلدراسات السابقة، كل ىذا ديكن تداركو من خالل توجيهات األستاذ ادلشرف 

ويبقى إشكال ادلرحلة األوىل  ،الثانية يف ىذه احلالة ومن سبقنا من الزمالء يف ميدان البحث العلمي
  قائم عند أغلب الباحثني

 ل البحث عن ادلادة ادلعرفية؛ فهيالعوائق اليت وقفت يف سبيالصعوابت و  اختلفتيف حالة حبثي    
خر وأكثر من ذلك ىي زلل تداول يف الوسط اجلمعي التوايت وتشكل يف متوفرة بشكل أو آب

فالشيخ موالي أمحد الطاىري والشيخ سيدي الغالب جزء مهم من أدبياتو ومورواثتو احلضارية، 
الزمان  اختالفخلاص، ورغم رحيلهما عن ىذه احلياة مع توات بطابعهما ا منطقةدمحم بلكبري طبع 

، اللعيان ال ديكن طمسه ةوادلكان ضل ذكرمها قائم ومالمح جهودمها العلمي واإلصالحي ابدي
على الكتاابت والشهادات اليت  انعكسما بلغاه يف ادلخيال الشعيب من مكان  إىلوابلنظر 

ا وحىت من مل يكن ومريديهم ماى كثريا منها تالمذهتعل ذتناولتهما ابلوصف والتعريف، واليت أستحو 
ذاك فإنو مل جيرء على اخلوض يف جانبهما البشري، يف حني إن الدراسات األكادديية  أومن ىذا 

اليت تناولتهم ابلبحث والدراسة مل تشذ عن القاعدة رغم إن أغلبها كان حبث يف ادلناىج واألساليب 
يكون للجانب الشخصي البشري أمهية زلورية فيها، وبني  قد ال وما يتبعها من عوامل فنية وتقنية

الشيخ،  عضوي دبفهوم ارتباطلكل ذلك من  وتنشئيت وما واالجتماعيىذا وانتمائي البيئي 
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، حال دون أن أذبرد من طابعي اإلنتمائي وأخوض يف الطابوىات ،االعتباريةاأللقاب  ،ادلدرسة
اإلثين ملتزم أبدبيات رلتمعي  انتمائووال  واالجتماعيي العلمأفصل الشخص عن لقبو  فتجدين ال

يزات ، وال أجد يف ذلك حرج بل أعتز دبمكين أحًتمها وأقف دوهناا لحوذلاليت قد نتفق أوخنتلف 
   ليو ولكل رلتمع مزاايهوخصائص اجملتمع الذي أنتمي إ

يف إخراج ىذه يد أو بع من قريبلكل من ساىم واالمتنان مسداي يف األخري جزيل الشكر    
وىياء يل الظروف ادلوضوعية  ، وسهل عليا سبل احلصول على ادلعلومةعلى ىذه الصورة األطروحة
   لبة وادلهتمنيلتكون خري معني للباحثني والط ومن وجهين لتوظيفها العلمي الالئق للبحث،
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 حملة تعريفية عن منطقة توات :األولفصل ال

تشكل على الوجو العاـ  كإمكاانتتتجلى القيمة الفعلية للمكاف يف ما يذخر بو من مؤىبلت    
لو يف ا٤بسار ا٢بضارم  ىلآلاالعامل الذم يربز مدل ٛبوقع الكائن البشرم  امقوماتو ا٢بضارية، ىذ

تنعكس  أف، ىذه الصورة ٲبكن الذاتيف ٦باؿ ٙبقيق  إليويكوف قد كصل  أف للبشرية، كما ٲبكن
، من إسهاـ حضارم يذكره التاريخ اعنه جمعادلة اإلنساف كالطبيعة بتوات كما نت ةمن خبلؿ دراس

، يف ا٤بعسكرات كالتجمعات السكانية ٪بد إف التنوع كالتمايز الطبيعي كا١بغرايف تظهر ٘بلياتو
من دمو كركحو،   أغلىكمدل ٘بانسها مع ا٤بكاف عرب الزمن كقيمة ذلك عنده لدرجة بلوغو منزلة 

جعل منها التاريخ معطى  األساطّب٤بصاؼ  رتقتاعن ٞباه مبلحم  الذكدحٌب سجل من خبلؿ 
رض شكلت سنم أعلى  ٜبن مل يغلى ،األجدادكشاىد على تضحيات   ؿلؤلجيامو دمعريف يق
 العرض.

الوقوؼ على جوانب  تواى لدراستناالتمهيدم  األكؿ ا٤بنطلق حاكلنا خبلؿ الفصل امن ىذ   
التاريخ، يف  أعماؽجعلت من توات تلكم ا٢باضرة العلمية كالثقافية كا٢بضارية الضاربة ٔبذكرىا يف 

على توات صفة التميز  أسبغت الٍبلنا ا٤بوقع كا٣بصائص الطبيعية ىذا الفصل الثبلثة تناك مباحث 
يف  األصل إىل أشارتالٍب  اآلراء كالركاايت ا٤بتواترة٨بتلف  ستعراضا، مث أرجاءهبْب  ختبلؼالكا

ل ٫بو  الفرنسي ستعمارمالاذكر ا٤بد لك٬بص اب ؛أٮبيتها عرب التاريخ إىل ابإلضافةتسمية توات، 
ا٤بستعمرات ٦باؿ حيوم يبدأ من عنده أمن  االحتبلؿا١بنوب ا١بزائرم، الذم رأت فيو إدارة 

ٛبرد  ألمللقضاء على القواعد ا٣بلفية  حتبلؿالاالفرنسية يف إفريقيا، كالبد من إخضاعو لسلطة 
٩بكن، كمن انحية أخرل ربط أقاليم إفريقيا جنوب الصحراء الٍب تدخل يف إطار النفوذ الفرنسي 

ابلشكل األمثل، كىذا ما الحظناه بنظّبهتا يف مشاؿ القارة، ٩با يسهل عملية التحكم فيها كإدارهتا 
 االحتبلؿيف توسيع ىذه الرغبة  ٔببلء يف مشركع ا٤بنظمة ا٤بشَبكة لؤلقاليم الصحراكية فيما بعد،

جانب  إىلاب٘باه األقاليم ا١بنوبية للجزائر جوهبت ٗبقاكمة شعبية ابسلة أبرزهتا يف ىذا الفصل، 
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 يف  كمدل مساٮبة الشيخيْب ،ستقبلؿالاٙبقيق غاية يف الثورة التحريرية إىل  سكاف تواتمشاركة 
   احملور يف ىذا ا٤بشهد. عتربالَبكيبة اإلجتماعية الٍب ت إعطاء صورة مبسطة عن كل ذلك، كأخّبا

 : ادلوقع واخلصائص الطبيعية.ادلبحث األول

 .الفلكي واجلغرايف لتوات ادلوقع: ادلطلب األول
 ْبدرجة غراب، كب 04درجة شرقا ك ٤01بنطقة الواقعة بْب خطي طوؿ فلكيا يف اٙبدد "توات"    

 إىل نواحيالكبّب يتيح لنا التمييز بْب ثبلث  االمتداد ا، ىذمشاالدرجة 30اىل 26دائريت العرض 
 .1توات اصطبلحا٨بتلفة يف الطابع التضاريسي كمتفاكتة دٲبغرافيا، يطلق عليها  أربع
، يف ا٤بوقع الذم يتوسط مشاؿ الصحراء كالساحل اإلفريقي، ٲبكن ٙبديد "توات" كحيز جغرايف   

من الناحية الشمالية بتسابيت  يعترب ىا تبدأامل توات، فمنهم من ا٤بؤرخوف يف رسم مع ختلفاكقد 
كم، 70تيميموف ، كما ٰبددىا البعض على إهنا ٛبتد من تبلكوزة بتنركوؾ مشاؿ 2كقصورىا ا٤بتعددة

صرىا البعض على القصور ا٤بَبامية بْب بودة مشاال  ، يف الوقت الذم أق3إىل عْب صاحل جنواب
 .4كرقاف جنواب

توات جغرافيا اب٤بنطقة الٍب ٰبدىا مشاال كاد الساكرة كجنواب رؽ مع كل ذلك ٲبكن ٙبديد    
 .5تنزركفت، كشرقا كاد أمقيدف، كغراب عرؽ الشاش

                                           
دار الكتاب  ،01، جىـ دراسة اترخيية من خالل الواثئق احمللية13ىـ و12توات واألزواد خالل القرنني  :دمحم حوتية - 1

 .28ـ، ص2007 ،ا١بزائر العريب،
دار السويدم للنشر  ،01ج : سعيد الفاضلي كسليماف القرشي،، تحالرحلة العياشية، ماء ادلوائد :أبو سامل العياشي -2

 .79ـ، ص2016 ،أبوظيب كالتوزيع،
، ٨بطوط ٖبزانة سيدم عبد هللا يف أخبار ادلغرب بعد اإلسالم األقالمدرة  :دمحم بن عبد الكرًن بن عبد ا٢بق التمنطيطي -3

 .10ص ،البلبايل، كوساـ، أدرار
   :A.G.P.MARTIN: Quatre siècles dhistoire marocain, france: نظري -4

Librairie fèlix Alcan,1923 ,p10.                                                                             
وادلخطوطات والعادات وما يربط توات من  واآلاثرتوات لذكر بعض األعالم  ةالرحلة العلية إىل منطق :دمحم ابم بلعامل -5

 .09، صـ2005 ،ا١بزائر ،دار ىومة ،01، جاجلهات
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كما سلف الذكر، متباينة جغرافيا كمتفاكتة من   أربع إىل نواحيتعرؼ توات بَببعها على ثبلث    
يف توطنو سنوردىا يف حينها، ىي قورارة يف الذم تدخلت عدة عوامل  ؛حيت التعداد السكاين

ىل إالشماؿ كتوات الوسطى كتيدكلت يف ا١بنوب الشرقي كىناؾ من يزد عليها صحراء تنزركفت 
 .1ا١بنوب

 .قورارة :أوال
، تقع على 2ك ا٤بخيماتأك ا٤بعسكرات أمازيغي يعِب التجمعات السكانية أكىي مصطلح    

ىل الشرؽ، ذات كثافة سكانية عالية إكاد ينحدر من الغرب مسافة عشر مراحل من تلمساف يف 
شارت بعض ا٤بصادر أ، كما 3مستبحرة يف العمراف قصورىا كثّبة تقارب ا٤بائة تسمى تيكورارين

ميبل، يف شكل حدائق من النخيل كأرض صا٢بة 120ىل كقوعها شرؽ تسابيت بنحو إالتارٱبية 
، ىذا كقد كرد يف 4لقر الك  ورقصال من كثّبعدد  نوف يف ذا ما ٛبت معا١بتها، سكاهنا يقطإللزراعة 

ثبلٜبائة أك أكثر يف كاد كاحد  إىلمصادر أخرل إف تيكورارين يف شرؽ تسابيت قصورىا تنتهي 
 .5ا٤بشرؽ إىلينحدر من ا٤بغرب 

كمن خبلؿ اإلشارات الواردة يف ا٤بصادر عن قورارة ٲبكن ٙبديد موقعها مشاؿ توات ٰبدىا    
العرؽ الغريب الكبّب من الشماؿ كالشماؿ الشرقي، كىضبة اتدمايت جنواب، كاجملرل الشرقي لواد 

 الساكرة من ا١بهة الشرقية، ٩بتدة من تينركوؾ مشاال إىل أكقركت جنواب 
                                           

 .28ا٤برجع السابق، ص :دمحم حوتية -1
ا٤بشَبؾ  األكؿ، أعماؿ ا٤بلتقى الوطِب منط العمارة القصورية ومراحل االستيطان البشري إبقليم توات :تياقةالصديق  -2

ـ، 2009أبريل 14: ضر ا٤بغرب اإلسبلمي، جامعة أدرار: العبلقات ا٢بضارية بْب إقليم توات كحوابْب جامعٍب أدرار كتيارت
 .  109ص

كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي  :الرٞباف بن دمحم ابن خلدكفعبد  -3
 .77ـ، ص2001، بّبكت ،، دار الفكر07ج ، تح : خليل شحادة، مر : سهيل زكار،الشأن األكرب

، كتبّب  ،، دار الغرب اإلسبلمي، تر : دمحم حجي كدمحم األخضر02، ج2، طوصف إفريقيا :ا٢بسن بن دمحم الوزاف -4
 .134ـ، ص1983

 . 08ص ،انة بن حساف، تنيبلف، أدرار، ٨بطوط ٖبز نقل الرواة عن من أبدع قصور توات :دمحم بن عمر ا١بعفرم البداكم -5
 . 08ص
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رخبيل من الواحات الٍب يغطيها أتتموقع قصور قورارة، يف شكل  االمتداد اعلى طوؿ ىذ   
ل صامدا أماـ ظ كما يبدالنخيل كيغلب عليها الطابع الفبلحي التقليدم ا٤بعاشي، الذم على 

ليكم بتفصيل القصور الٍب تشتمل عليها كل انحية من نواحي إ، ك التجارم ستثمارمالانظّبه 
 قورارة. 

 :تينركوكقصور انحية (1
للعرؽ الغريب الكبّب ابلقرب من كاد امقيدف، تعترب بوابة لتوات على انحية  ٧باذيةىي انحية    

سجاؿ اترٱبي ضد ا٤بستعمر الفرنسي يف ما يعرؼ ل تكوف مسرح أف، ٩با أىلها ا٤بنيعة كالبيض
ليها ٘ب أف، معقل من معاقل قبائل زانتة قبل 1ـ(1962-1957ٗبعارؾ العرؽ الغريب الكبّب)

د احملرزم قادما ٥با من تونس إحدل قبائل بِب عامر العربية، الٍب حل هبا شيخها علي بن مسعو 
، 2بدءا من القرف ا٢بادم عشر ا٥بجرم نشر العلم كا٤بعرفة ىاتو القبيلة تعرؼ بقبيلة احملارزة بغية

 تعنطاست.عْب ٞبو، قصر قدكر،  نذكر من قصورىا : زاكية الدابغ، فاتيس، اتبلكوزة،
 :قصور انحية أوالد سعيد(2

نظر ٤با عرؼ عنها من شخصيات علمية طبعت ا٤بشهد لتكتسي أٮبية كبّبة يف توات كغّبىا، اب   
من ى غرار ا١بازكليْب كأكالد القاضي، العلمي ٢بواضر توات، مشكلة بيوت علمية يشهد ٥با عل

 برز قصورىا : ا٢باج قلماف، كايل، أغبلد، إغزر، الشيخ.أ
 
 
 
 

                                           
ٝبعية ، منشورات ىامشي أدمحم بن أمحد وصفحات مشرقة من اتريخ الثورة التحريرية بوالية أدرار :ف حملرزماعبد الرٞب -1

 . 13ـ، ص2014 ،لنشر كاالشهار، الرغاية، ا١بزائرمشعل التاريخ، ا٤بؤسسة الوطنية ل
، رسالة م18ه/ 12احلياة االجتماعية والثقافية إبقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري  يف القرن  :أٞبد بوسعيد -2

، قسم العلـو دمحم حوتية: إشراؼ قتصادم،: التاريخ ا٤بغاريب االجتماعي كاالٚبصص اتريخ عاـ،ماجيستّب غّب منشورة، 
 .04، صـ2012-2011، السنة ا١بامعية أدرار، جامعة اإلنسانية
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 :قصور انحية تيميمون(3
 كا٤بكاف األكثر جزاب1ٕبق قاعدة قرل قورارة طقة قورارة كعصب ا٢بياة فيو، فهي٧بور من   

 للسكاف، كثّبة ا٢بركة حيوية بسكاهنا كأسواقها كموركثها الثقايف، سكاهنا مزيج من أجناس
خركف يتكلموف ابللساف األمازيغي الزانيت، يشتهر آ، بعضها يتكلم اللساف العريب الدارج ك ٨2بتلفة

الرعي أك  بغية٩بن ٯبوبوف الفيايف  ،لعابرم السبيل 3يف الصحارم كالقفار آلابرابعض سكاهنا ٕبفر 
 التنقل ا٤بختصر بْب التجمعات السكانية ا٤بَبامية األطراؼ ىنا كىناؾ.

مراد، فرعوف ٠بوتة، تبللت، اتغيارت، أك تيليوين، بباعده، نذكر من قصورىا : ماسْب، ابدرايف،    
أكمسعود، قصبة الكاؼ، تْب جبلت، بِب مهبلؿ، الوجدة، اتكرسيت، زاكية سيدم ا٢باج 

 بلقاسم.
 :قصور انحية شروين(4

: أجدير الشرقي كالغريب،  على غرار قصورىا متعددة يف شكل غوطات فبلحية مأىولة سكانيا   
، اتكريرت، اتجليزم. ت عيسى، تبو، اتسفاكت، اتكرٰبت،آ  ٢بمر،آجنتور، تينكـر

 :قصور انحية طلمني(5
 .مة، اتغوزم، الساقية، عْب جلو، نع: تعربْبأىم قصورىا   

 :قصور انحية أوقروت(6
، من أىم قصورىا : دلدكؿ، 4كثّبة النخيل معدكدة من ببلد ٘بورارين كقد كرد أ٠بها أككرت   

 عبد هللا.توكي ،تربغامْب، اتلة، تنقليل، سيدم 

                                           
 ،بد هللا البلبايل، كوساـ، أدرار، ٨بطوط ٖبزانة سيدم عاجلزائر إىلمن توات  الرحلة :عبد الرٞباف بن إدريس التنبلين -1

 .01ص

، 02يف اتريخ ا١بزائر، ط كأراء: أبو القاسم سعد هللا يف كتابو إٔباث تر ،رحلة األغواطي :ألغواطياا٢باج ابن الدين  -2
 . 257ـ، ص1990، بّبكت ،، دار الغرب اإلسبلمي02ج
: تح ،01ط ،نسيم النفحات من أخبار توات ومن هبا من الصاحلني والعلماء الثقات :موالم أٞبد الطاىرم اإلدريسي -3

 .218ـ، ص2012 ،ا١بزائر ،مطبعة مدادموالم عبد هللا الطاىرم، 
 .81، ص01ا٤بصدر السابق، ج :أبو سامل العياشي -4



 حملة تعريفية عن منطقة توات                                      األولالفصل 

 

 ~21 ~ 

 

 :قصور انحية ادلطارفة(7
توات الوسطى ذكرت يف ا٤بصادر التارٱبية إبسم الدغامشة كالدرامشة بقورارة  انحيةتربط    

، على غرار : أكالد ٧بمود، أكالد راشد، أكالد 1ككذلك الدعامشة معركفة بقراىا الكثّبةكالدغامسة 
 علي لقراشة، الساىلة، أكفراف كربتن.

 .توات الوسطى :اثنيا
جنواب، قصور رقاف  أخر غايةتشمل يف ٦بملها ا٤بنطقة ا٤بمتدة من قصور تسابيت مشاال إىل    

 توات. نواحيمنها كسبغت بسمها كل  ا٠بهاتوات  أراضي تستمدا
البيئة ا١بغرافية كالتارٱبية للشيخْب قيد الدراسة؛ فإننا سنحاكؿ تسليط الضوء عليها  اكابعتبارى   

بشكل كبّب مقارنة بغّبىا، خصوصا ما تعلق ابلنواحي الٍب احتضنت ا٤بدرستْب ا٤بعلمْب 
ا١بانب على الناحية ا١بغرافية اإلدارية ا٢بالية للدائرة مقر  االدراسة يف ىذ أكقفت، كقد للشيخْب

 ة الشيخ موالم أٞبد الطاىرم كمدرسة الشيخ سيدم دمحم بلكبّب.مدرس
 :قصور انحية تسابيت(1

كقركت من أحية اؿ، تتداخل مع قصور قورارة يف انبوابة منطقة توات الوسطى من الشم   
، من أىم قصورىا : 2التمر كالشعّب أرضها، تعترب من النواحي الكثيفة السكاف تنبت ا١بنوب

 برينكاف، ٞباد، لعياد، أكجبلف، ٤بعيز، ا٥ببلة، لقصايب، بن طلحة، أسبع، القرارة.عرايف الراس، 
 :قصور انحية بودة(2

، 3رض رملية تتخللها سباخ ككاحات من النخيل ٛبرىا كثّب ليس بطيبكبّبة ذات أانحية     
 تحتانيةعديدة تتوزع بْب ما يعرؼ ببودة ال قصورىامسقط رأس الشيخ سيدم دمحم بلكبّب، 

                                           
 .81، ص01: ا٤بصدر السابق: جأبو سامل العياشي -1
 .133، ص02ا٤بصدر السابق، ج :ا٢بسن بن دمحم الوزاف -2
، 04التازم، ج: عبد ا٥بادم ، تححتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار :دمحم بن عبد هللا ابن بطوطة -3

 . 279ص ـ،1997، الرابط ،أكادٲبية ا٤بملكة ا٤بغربية
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: القصيبة، الغمارة، الغماريْب، ابخبل، زاكية الشيخ بن عمر، أبنيلو، بن كالفوقانية، كىي كمايلي
 بِب كازؿ، ا٤بنصور، أكالد إعيش. دراعو، زاكية سيدم حيدة،

 :قصور انحية تيمي(3
يف عرفت بدكرىا احملورم يف ا٢بياة التواتية ٤با اشتملت عليو من ا٣بصائص من بينها كوهنا كانت    

مع عْب ، تتبادؿ الرايدة 1ـ ٧بل ا٢بل كالعقد ك٦بتمع ا٢برب كالسلم18ق ا٤بوافق للقرف 12القرف 
، قصورىا معركفة 2صاحل كتيميموف، عرفت اترٱبيا أبسواقها العامرة ٧بج الناس من كل ا١بهات
ينيبلف، ى غرار : تابلعلم كا٤بعرفة ككثرة الصا٢بْب ذاع صيتها عرب كامل قصور توات كخارجها، عل

أكالد أكشن، ملوكة، كوساـ، ا٤بهدية، اكالد أنقاؿ، بِب اتمر، آدغا، ميموف، كينة، بربع، أكقدًن، 
ا٤بنصورية، اكالد ابرىيم، اتريداف، اابعبد هللا الفوقاين كالتحتاين، اكالد عيسى، أكالد عركسة، أكالد 

 بوحفص.
 :قصور انحية متنطيط(4

، كالطريق التجارم األكثر جذاب لقوافل التجار ك٘بارةحواضر توات األكثر عمراان من 
 منطقةكتعد قاعدة ىامة من قواعد ، 3الذاىبة كالقافلة من ببلد السوداف بعد ٙبو٥با عن طريق بودة

 أكعامرة ابلبضائع كالتجار دركهبا  أسواقهاتوات، مشلت العلم كالوالية كاإلمارة كالداينة كالرايسة، 
كصنعة، جعل منها ٧بج الكل اليكاد يستغِب عنها غِب كل منها يف حرفة أ  ختصاأزقتها 
على مرتفع صخرم ٯباكر حوض سبخة ٙبيط هبا بساتْب  ، تقع ٛبنطيط جنوب تيمي4كالزاىد

لغة يف ا٤بتصلة بنياان كا٤بتبلصقة عمراان اب على شكل كاحة من النخيل، تعلوىا سلسلة من القصور
، ذاع 5ٜبائة كستة كستْب قصرا ٰبل الضيف كل يـو على مدار أايـ السنةالسنة ثبل أايـ٦بملها عدد 

                                           
 .07، صا٤برجع السابق :أٞبد بوسعيد -1
 .105، ص، ا٤برجع السابقنسيم النفحات :موالم أٞبد الطاىرم اإلدريسي -2
 .77، ص07ا٤بصدر السابق، ج :خلدكفابن عبد الرٞبن ابن دمحم  -3

ط ٖبزانة ا٢باج دمحم بكراكم، زاكية و ، ٨بطالقول البسيط يف أخبار متنطيط :اباب حيدة( ب بن عبد الرحيم )ابندمحم الطي -4
 .02ص ،سيد البكرم،أدرار

 .02ص : ا٤بصدر السابق،ب بن عبد الرحيم )ابن اباب حيدة(دمحم الطي -5
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الذم  اإلشكاؿالتارٱبية؛ بسبب كتواتر ذكرىا يف كثّب من ا٤بصادر  اإلسبلميةصيتها بْب ا٢بواضر 
د كطبعهم ٥با الذمة على مقدرات الببل أىلطرح نفسو بْب العلماء ا٤بسلمْب كا٤بتمثل يف سيطرة 

ق / 909الشيخ دمحم بن عبد الكرًن ا٤بغيلي)ت  كإفتاءلبيع بدؿ الصوامع، اب بطابعهم ا٤بميز
 ـ( بضركرة هتدًن بيع اليهود كإجبلئهم عن الببلد.1503
على قصورىا احمللية ٛبتد عرب قصور ٧بيطة نذكر منها : زاكية سيدم البكرم، أكالد  زايدة  

 نـو الناس.أبنكور، آنكّب، ا٢باج ما موف، اب٢باج، توكي، بوفادم، 
 :قصور انحية فنوغيل(5
سم الذم سبغ الناحية ككل، كىو تعبّب ضمِب ألسم إلتعرؼ بزاكية السي عبقادر، ا   

كقصورا أخرل التقل عنو ، 1قصرىا الضارب يف القدـ ا٤بتمثل يف زاكية سيدم عبد القادر الكنٍب
العلوشية، بن  برشيد،: ابعمور، تسفاكت، أعباين، عزم، سيدم يوسف، أكالد ان نذكر منهاشأ

قصر بوٰبيا،  إىلالد موالم ٢بسن، قصبة أكالد موالم بوفارس، إضافة ىِب، كدغة، قصبة أك 
 ا١بديد، ٢بمر، إكيس، ٛباسخت، غرميانو، تيطاؼ، أغيل.

 :زاوية كنتةقصور انحية (6
: مكيد، تيوريرين، على غرارحاضرة الزاكية الرقادية كقاعدة توات ا٢بنة، تعرؼ بكثرة قصورىا 

مكرة، زاكية الشيخ دمحم بن عبد الكرًن زاقلو، بوحامد، أكالد ا٢باج، ا٤بناصّب، اتخفيفت، اتزكؿ، 
 ا٤بغلي، بوعلي، أغرما مبلؿ، أظول.

 :قصور انحية آنزمجري(7
قصر أ٪بزمّب قصر بوا٪بي كٛبتد  إىل ابإلضافةيشتهر أىلها ٕببهم للعلم كالعلماء، تشتمل    
تيدماين، كأكغزير، ا٣بلفي، زاكية ببلؿ، تيطاكين الشرفاء كتيطاكين  إىلاحملفوض  عرب قصر

 القصور كثافة سكانية.  أكثرا٤برابطْب، تيلولْب الشرفاء كا٤برابطْب؛ كىي 
 
 

                                           
 .08، صالسابق ا٤برجع :أٞبد بوسعيد -1
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 :قصور انحية رقان(8

من مقر عاصمة  2كم150ا١بنوب الغريب للوطن على بعد  أقصىرقاف يف  انحيةتقع    
  140981تَببع على مساحة تقدر ب  06درار، اب٘باه ا١بنوب عرب الطريق الوطِب رقم أالوالية 

، ٩با ٯبعلها ٙبتل الرايدة من توات الكربلمساحة  إٝبايلمن  % 31،76م ما يعادؿ أ 2كم
 . 1حيث ا٤بساحة

، كمن الشرؽ صحراء اتنزركفتانزٝبّب، كمن ا١بنوب قصور انحية ٰبدىا من الشماؿ   
 ، كمن الغرب كالية تندكؼ، كٝبهورية مايل.تيديكلتمنطقة 

من  ستمدهتااسَباتيجية كخصائص حيوية، ٘بمع بْب ميزات اندرة، إ أٮبية٤بوقع رقاف   
بْب ما يعرؼ ابلسوداف الغريب كمشاؿ القارة  التقاءكموقع  تصاؿاتوات فهي جسر  منطقةموقعها يف 

 .2رية منها كا٢بجازيةاإلفريقية، ك٩برا  حيواي لطرؽ القوافل التجا
يتميز السطح التضاريسي ٤بوقع رقاف ا١بغرايف، ٗببلمح صحراكية ابرزة تغلب على طابعو   

 : 3التضاريسي، متمثل يف
 أكعلى شكل سهوؿ حصوية،  ابالنبساطكىو امتداد صحراكم شاسع يتميز  الرق:-
كسهولة  االنبساطمنخفضة مؤلهتا السيوؿ ا١بارفة للودايف ابلركاسب الصخرية، خاصية  أحواض

يشق فيها مسالكو كطرقو التجارية، الٍب كاف  أفمسالكها، جعل منها عامل مساعد، لئلنساف 
مثُب رؽ  إىلسم رقاف إ٧بطاهتا ا٥بامة، كحسب بعض الركاايت ا٤بتداكلة يرجع  إحدلرقاف ٲبثل 

  رؽ تنزركفت كرؽ تيدكلت.فهي ٘بمع بْب
ـ، كتنتشر 500ك 260بْب  أحياان ارتفاعوطراؼ يصل ألكىو مرتفع رملي كاسع ا العرق:-

من مكاف ألخر كقد ٛبتد  امتدادىاىذه الكثباف الرملية على شكل سلسلة طويلة ٚبتلف يف طوؿ 

                                           
 . األمانة العامة بلدية سايل: -1
 .32ص، ٤برجع السابقا :حوتيةدمحم الصاحل  - 2
 . 14، صـ1998، ا١بزائر ،، دار ا٥بدلاجلزائر والعامل أطلس :دمحم ا٥بادم لعركؽ -3
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عركؽ  أهنااتر على ٩با يرجح القوؿ ا٤بتو  اال٘باهلكلومَبات، ك٪بدىا يف الغالب ٙبافظ على نفس 
 كدايف جفت مع مركر الزمن.

رقاف يشكل منخفض؛ ألنو عبارة عن حوض كاسع  لناحيةف ا٤بوقع ا١بغرايف إكيف العمـو ف  
راضي ا٤بنخفضة، الٍب تغطي القاعدة القدٲبة التكوين بتشكيبلهتا الصخرية كا١بّبية ألتسيطر عليو ا

 كالقارية كالكثباف الرملية.

مازيغي لعجوز اإلبل ألاللفظ ا أهنا إىلكلمة رقاف   أصل كاألٕباثترجع بعض ا٤براجع اترٱبا 
عبورىا ا٤بكاف  أثناءا١بمل الذم كانت ٛبتطيو تنهناف ملكة الطوارؽ  أفا١بمل الكبّب؛ كيعتقد  أك

مثِب  أبنوف ذكران إكما سلف ك   أك، 1، ككتابتو بكاؼ معقودةسمالامات ىناؾ فسمي ا٤بكاف هبذا 
 مظهر من ا٤بظاىر التضاريسية ا٤بسيطرة عليو كا٤بتمثلة يف الرؽ.

من  طبيعي لواد الساكرة، متدادانظر لوقوع رقاف على حافة كاد مسعود؛ الذم يعترب لكاب  
من فم ا٣بنق، ككاد الساكرة يعترب نقطة تبلقي كاد قّب مع كاد زكسفانة ٗبنطقة  عتبارااانحية ا١بنوب 

كاد مسعود كيكوف سبخة اب ليطلق عليو كاد الساكرة كيتجو غراب مث جنواب ليسمى فقيق كيتجو جنو 
ما يعرؼ بصحراء  أكيضيع يف سبخة رقاف  أفىل إ، 2رقاف إىلسفاكت كيتجو بعد ذلك ٗبنطقة ت

 أككاحات ا٤بنطقة تتوضع على سفوح الضفة الشرقية للوادم  أف أكليةتنزركفت، ٪بد كمبلحظة 
كسط السبخة مشكلة سلسلة من الواحات تعترب يف  إىلقل أ أك أكثرحياان بشكل أالسبخة كتنزؿ 

الصحراكية، كا التبل كأقار كالنبق...كغّبىا، ٩با  األشجارالغالب بساتْب مزركعة ابلنخيل كبعض 
حط هبا  أككل من مر هبا   إعجابمتميزة جعلت من ا٤بنطقة ٧بط  إنسانيةساىم يف بعث حياة 

 زائرا.         

                                           
 .22صا٤برجع السابق،  :دمحم ابم بلعامل - 1
درار أما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية  إىل األنظارلفت  :الم التهامي بن سيدم دمحم غيتاكمالشيخ مو  - 2

 .55، صـ2013 ،ا١بزائر ،، العا٤بية للطباعة كا٣بدمات2،طاحتالل االستعمار إابن
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رقاف ىي  لناحيةالواحات ا٤بشكلة  أفالشعبية للمنطقة كما جاكرىا  األكساطا٤بعركؼ يف     
 أكالشماؿ  أكالشرؽ  إىلصحراء اب٘باه منطقة السوداف الغريب كمنها ل٧بطات عبور للقوافل العابرة ل

 ٔبهاهتا توات ٤بنطقةالتعمرم  عالطابيف تشكل  األساسيالعامل ىو العنصر  ا، كىذاإلفريقيالغرب 
هبا  ستقرارالاالثبلثة، تديكلت، توات، قورارة، حيث فضل بعض التجار ا٤بارين اب٤بنطقة 

يف ربوعها الٍب كانت معطاءة، فشكلوا ٘بمعات سكانية متناثرة ىنا كىناؾ على طوؿ  ستثمارالكا
قاموا ببناء القصور سفوح الشرقية كسباخ كاد مسعود، فصحراء ٗبحاذات اللطرؽ القوافل العابرة ل

ا البساتْب  كبرعوا يف ؤ جركا السواقي، كأنشأ، ك 1يعرؼ ابلتجمعات السكانية، كحفركا الفقاقّب ما أك
٘باكزكا مرحلة الزراعة  أف إىلكتفننوا يف ذلك  غرس النخيل كزراعة ما يساعدىم على العيش،

و لدل التجار العابرين عرب تصدير الفائض؛ عن طريق مقايضت إىلاحمللية  ستهبلكيةالاا٤بعاشية 
حسب  األخرل ٘باىاتالا أكالسوداف الغريب  إىلالقفوؿ بو من خبلؿ ٘بار ا٤بنطقة  أكالقوافل، 
 الطلب.

رقاف كالٍب  توات كانحية حدم حواضر منطقةإكاحات سايل؛ كىي  فإكتذكر ا٤بصادر      
علمي كثقايف كبّب ساىم يف  إشعاععرفة ابزدىارىا التجارم كالعلمي، حيث كانت كالزالت منارة 

ق، ككوزا 609كالد عبوأكالد موسى كقبيلة أهبا قبيلة  ستوطنتاتوات، قد  ٤بنطقةالثراء ا٢بضارم 
زاكيتو  اإلدريسيٞبد الطاىرم أهبا الويل الصاحل الشيخ موالم  كأسس، 2األكؿيف مراحل تشكلها 

 قصد لطلبة العلم كا٤بعرفة الرابنية.القرآنية الٍب ماتزاؿ شا٨بة تنّب دركب ىذه الربوع كم
على ٨بتلف مناحي ا٢بياة  نعكساا٤بنطقة شعلة من النشاط التجارم  أصبحتكقد 

 توات. منطقةها تدكر رائد يف ا٢بضارة الٍب عرفب قياـلل أىلهاالشيء الذم ، لساكنها
 أحسننسمة بكثافة سكانية ال تتجاكز يف  27804حوايل  حية رقاف كدائرةانيسكن 

 : 3ـ، يتوزعوف على بلديتْب ٮبا2008حسب أخر إحصاء سنة  2كلم1يف  0،19حواؿ ألا

                                           
 .83ا٤برجع السابق، ص :حوتية دمحم الصاحل - 1
 .  ا٤بصدر السابق :بلدية سايل - 2
 .    نفسو - 3
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انزقلوؼ، آيت ا٤بسعود، النفيس، ) الدائرة هبا عشرة قصور ىي، : كىي مقر(بلدية رقانا
 (.اكية الرقاين، اتكريرت، ازرافيلتيمادانْب، تعرابت، تينوالؼ ا١بديدة، تينوالؼ القدٲبة، ز 

 :تتشكل من ثبلثة عشر قصرا داخليا كسبعة قصور خارجية تتمثل يف: (بلدية سايلب
للبلدية كيطلق عليها  اإلدارم: كىي ٦بموعة القصور ا٤بكونة للمقر القصور الداخلية -
سم سايل كال ينفرد أاي منها هبذه التسمية كتشمل، )قصر موالم العريب، قصر ا١بديد، إ٦بتمعة 

شريف، قصر العلوشية، قصر حملارزة، قصر ا٤بنصور، قصر قصر موالم عبد الواحد، قصر سيد ال
 برماتو، قصبة ابب هللا، قصبة موالم علي، قصبة النجار، قصبة ا١بنة، اتزيرية (.

: كىي القصور الٍب انضمت إداراي إىل سايل كبلدية كىي، )تينورة، قصر القصور اخلارجية -
يموف، قصر زاكية ا٢بشف، قصر بريش الفوقاين، قصر بريش التحتاين، قصر ابحو، قصر م

 ا٤بستور(.
من حيث الكثافة   لناحيةىذه ا أٮبيةالتواجد ا٤بكثف للقصور كالواحات، يؤكد  اىذ إف   

٢بضارم السكانية كما ينتج عنها من نشاط ٘بارم كزراعي كحريف كحٌب رعوم يعكس ا٤بظهر ا
ا٤بكاف ا٤بوايت  كشكلتكابلواحات ا٣بضراء،  األرضٔبناف فوؽ  تللمنطقة، الٍب لطا٤با كصف

 رتكاهبااغداة  ستعماريةالافرنسا  دعتواىلة ابلسكاف، عكس ما آسكن عرب العصور كالتزاؿ لل
 ١برائمها اإلابدية النوكية.

 :منطقة تيديكلت: اثلثا
تقع منطقة تيدكلت شرؽ منطقة توات الوسطى، ٰبدىا من الشماؿ ىضبة اتدمايت كمن    

يتخبل٥با كاد أقرااب أحد ركافد كاد مسعود من انحية ا١بنوب الغريب، الناحية ا١بنوبية ىضبة مويدر، 
 أىم القصور الٍب تستحوز عليها ٲبكن ٙبديدىا حسب النواحي ا٤بختلفة الٍب تشتمل عليها.

 :انحية أولف قصور(1
 إىل الشرؽ من انحية رقاف، دمايتتقع يف هناية منخفض ىضبة ات انحية ضاربة يف القدـ   

، الشيء الذم األخرل كخصوصيتها الٍب ميزهتا عن ابقي النواحييف الببلد التواتية ٥با مكانتها 
توات كقواعده األساسية، يرجع اتريخ إعمارىا لسنة  منطقةأىلها أف تكوف إحدل حواضر 
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 ،بلدة طينية تتميز أبسوارىا أهناعديد ا٤بؤرخْب كالرحالة على ، كقد ذكر 1ـ781ق ا٤بوافق 164
العذبة الٍب تستخرج بطريقة الفقاقّب كتوزع حسب النظاـ  ككفرة مياىها ا٤بثمر ككثرة بساتينها ك٬بيلها

على ا٣بدـ يف  من األسر النبيلة ، يعتمد سكاهناالعجيب يف ابقي بلداف توات عن طريق الكياؿ
ا ٯبعلها بلدة رئيسية كمتنفذة يف كاحة توات، كالسلطاف فيها لو ، ٩باليومية ةالقياـ بشؤكف ا٢بيا
 كلو سلطة توقيع العقوبة كالسجن، كٲبتلك ا٣بيوؿ كالرجاؿ كال ىم الطبوؿ،إيدجنود تضرب بْب 
ىل جانب إ ١بيهات سلطوية أعلى ، كيف ذلك معطى بياين يؤكد تبعية الناحية2ٲبلك بيت للماؿ
يف ٦باؿ التسيّب، كمن أىم قصورىا : زاكية حنوف، قصبة ببلؿ،  الذايت االستقبلؿٛبتعها ٗبا يشبو 

 عمنات، قصبة ميخاؼ، الركينة، ا١بديد، تقراؼ، قصبة حبادات.
 :قصور انحية متقطن(2

ا حتمي ٤بنطقة تيدكلت يف القرف ، ٩بر دةتعدكثافة سكانية تتميز بقصورىا ا٤ب  األكثرالناحية 
: أكالد موالم رشيد، ا٤برقب، قوقو، ، من أىم قصورىا3جيجق يعربه التجار كالزكار كالطلبة كا٢ب12

 عْب بلباؿ، مطريوف.
 :قصور انحية تيط(3

على جانب ا١بهة السفلية ٥بضبة انحية ٧بدكدة جغرفيا كسكانيا، تسبح فوؽ ٕبرا من الرماؿ 
بة الشرفاء، ىذاف القصراف قصقصر تيط  إىل ابإلضافةدمايت مشاؿ شرؽ انحية أقبلي، فيها ات

 ٦بموع اجملتمع القصورم للناحية. ٲبثبلف
 :قصور انحية أقبلي(4
يف ك٧بطة ىامة يف سهل منبسط ابلناحية ا١بنوبية ٤بنطقة تيدكلت، نقطة رئيسية  قعت   

 ايبٯببشكل إ أنعكس ، الشيء الذمغريبال قوافل ا٢بجيج القادمْب من ببلد السودافطرؽ مسار 
يف  تشكلانحية أقبلي  امة بْب تلك الببلد كتوات، ٗبكانتها ا٥ب حظيتعلى نشاطها كسوؽ ٘بارية 

                                           
 .333، ص2ا٤برجع السابق، ج :دمحم ابم بلعامل -1
 .257ا٤بصدر السابق، ص :غواطيألا٢باج ابن الدين ا -2

 .03ا٤بصدر السابق، ص :التنيبلين إدريسعبد الرٞباف بن  -3
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احملاطة ابلرماؿ كالغاصة ابلسكاف من ٨بتلف األنساب على غرار أرخبيل من القصور  ٦بموعها
، يتوزعوف 1العقباكيْب، كالعرب ا٥ببلليْب، كالشرفاء الربيشيْب العلويْب كا٤بوايل الصا٢بيْبك الكنتاكيْب 

قصور انحية  أىمكىي على القصور التالية : ساىل، عرؽ الشاش، ا٤بنصور، زاكية سيدم بونعامة 
ـ على يد الشيخ سيدم دمحم بن عبد الرٞبن أيب 1725ق ا٤بوافق 1137أقبلي أتسست سنة 

، شيخ الركب النبومب حٌب ٠بي2فريضة ا٢بج من ببلد توات كالتكركر عاد بعثنعامة؛ الذم أ
فَباؽ ككداع بعد إذىااب كنقطة  ببلد توات كببلد التكركر٢بجاج  لتقاءا٧بطة  ث جعل من زاكيتوٕبي

 ا٢بج أاياب.العودة من 
 :ينغرإقصور انحية (5
دكلت الغربية كالشرقية يف يت التقاء، نقطة 3أك الشعبة ىي داللة تعبّبية للمكاف ا٤بنخفض   

على شكل كاحات من النخيل تتخللها قصور، ذاع صيتها يف مرحلة  ىضبة اتدمايت، اتمنحدر 
٘باه ا١بنوب ا١بزائرم؛ حيث كانت مسرحا جملاهبات عنيفة بْب الفرنسي اب ستعمارمالاا٤بد 

توات كقوات احملتل الفرنسي يف مقاكمة ضارية سجلها التاريخ كمل  أىايلالسكاف ٗبساندة من 
: السبخة، ،نذكر من قصورىا4ـ1900شهر مارس سنة  من19الضمّب ا١بمعي بتاريخ ينساىا 

 أقبور، لكحل، مليانة، الشويطر.
 :قصور انحية عني صاحل(6
كثقافة، ذكرت يف  قتصادااك كسلطاان  علماقاعدة منطقة تيدكلت الرئيسية ك٧بورىا الفاعل    

، ٛبر عربىا طريق ركب ا٢بجيج 5ةالتواتي األراضيخارج نطاؽ  أهنابعض ا٤بصادر التارٱبية على 

                                           
 .135ص ا٤برجع السابق، ،نسيم النفحات :موالم أٞبد الطاىرم اإلدريسي -1
الكتاين كدمحم  أبراىيم، تح : 01، طعلماء التكرور أعيانفتح الشكور يف معرفة  :بو عبد هللا الطالب دمحم الربتليأ -2

 .26ـ، ص1981، بّبكت ،اإلسبلميحجي، دار الغرب 
 .18، ص01ا٤برجع السابق، ج :دمحم ابم بلعامل -3
 ،، دار الشركؽ لطباعة كالنشرـ1962_  1956دور اقاليم توات خالل الثورة اجلزائرية  :دٞباف توايت كأخركف -4

 .12، صـ2008، ا١بزائر
 .258ا٤بصدر السابق، ص :ا٢باج بن الدين االغواطي  -5
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، كثّبة القصور تتخللها كماثبلهتا من نواحي 1نعامة صوهبا عرب طريق الغابة أيبا٤بنطلقْب من زاكية 
توات كاحات النخيل الباسقة؛ كذلك لتوفرىا على ٨بزكف ىائل من ا٤بياه الباطنية تتفجر من  أراضي

يد القصور على غرار : قصر العرب، أكالد ، تشتمل انحية عْب صاحل على عدكأابرخبل٥با عيوف 
 ن، فقارة لعرب، فقارة الزكل، الزاكية.ربكة، حاسي ٢بجار، الساىلة، إيقسطا٢باج، الدغامشة، ال

 :اخلصائص الطبيعية وادلناخية: الثاين طلبادل
، الذم 2الغالبالتضاريسي  ايغلب على توات الطابع الرملي الذم يعكس ٔببلء طابعه

عرؽ الشاش كعرؽ  إىل إضافةكرب العركؽ ا٤بتمثل يف العرؽ الغريب الكبّب أعلى أحد  يستحوذ
، ىذا يف الناحية الشرقية 3جانب مظهر تضاريسي ٨بتلف يتمثل يف ىضبة اتدمايت إىلإقدم، 

 بعض ا٤بظاىر التضارسية يف ا١بانب ا٤بفصل عن انحية رقاف فيما سبق. إىلكقد أشران 
طرداي على العامل ا٤بناخي السائد ا٤بتمثل يف ا٤بناخ  نعكسا منطقةلالطابع التضاريسي ل   

يفا الكبّب يف درجة ا٢برارة ص رتفاعالاالصحراكم ا١باؼ، ا٤بتميز ٗبداه ا٢برارم الشاسع نتيجة 
٩با ٠بح هبيمنة فصل  ،األمطارملم يف تساقط 25 كدة شتاء، مع تراجع سنواي مقدر بكالرب 

توات  أراضيقرب موقع  إىلللسنة، كيعود سبب ذلك  األربعةالصيف كالشتاء على ابقي الفصوؿ 
 .4الفلكي من مدار السرطاف، كما يَبتب عن ىبوب رايح السّبكؾ ا٤بعركفة برتفاع حرارهتا

لى توات يبدك بوضوح يف الطابع الغالب علا٤بعطى التضاريسي كا٤بناخي  أفالشك    
الغطاء النبايت، الذم تغلب عليو ٦بموعة نباتية ٛبلك القدرة على ٙبمل تلك الظركؼ ا٤بناخية 

 الشوكية كاألشجارالقاسية من جفاؼ كدرجة حرارة مفرطة، على غرار النخيل  ةكالتضاريسي
 بعض الشجّبات ا٤بو٠بية ا٤بنتشرة عرب ٩برات الودايف. إىل ابإلضافة اا٤بختلفة، ىذ

                                           
 .03ص ٨بطوط ٖبزانة بن الوليد، قصر اب عبد هللا، تيمي، أدرار، ،الرحلة احلجية :عبد الرٞبن بن عمر التنيبلين -1
 .107، ص01ا٤بصدر السابق، ج :ابو سامل العياشي -2
 .12ا٤برجع السابق، ص :دمحم ا٥بادم لعركؽ -3

 .13ا٤برجع السابق، ص :أٞبد بوسعيد -4
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 اإلنسافعتبار التوايت كىذا من الطبيعي اب اإلنسافىذه الظركؼ الصعبة كالقاسية طبعت    
التوايت لتوفّب الظركؼ ا٤ببلئمة للحياة دفعتو  اإلنسافحمليطو، كحاجة  نعكاسا إالبن بيئتو كما ىو إ

 ا، ىذ1قارةا٤بياه كتوزيعها بنظاـ رم مدىش يعرؼ ابلف ستخراجاطريقة عجيبة غريبة يف  خَباعا إىل
لو يف العديد من ا٤بواطن يف سياؽ حديثها عن توات كأىلها  كأشارتالنظاـ ٙبدثت عنو ا٤بصادر 

 .2ليب حياهتماسأك 
خصوصا ا١بوفية منها الٍب  3اب٤بياه أراضيهاىذا كتتميز توات بكثرة كدايهنا الٍب تغذم    

عانت منها  كالغّب منتظم التدفق فقدنظر لطابعها الفجائي لللببلد، كاب اسَباتيجيإ تشكل ٨بزكان
يف ىبلؾ  األحيافتوات كثّبا عرب الزمن، ٕبمبلت طوفانية التبقي كالتذر، تسببت يف كثّب من 

ستغبلؿ ا٤بياه يف إ أساليبىذه ا٣باصية توارت عرب الزمن بسبب تطور  أف إالعديد القصور، 
 إثرىا، ٩با تسبب يف معاانة عكسية تراجع على األكديةحد ىتو ألا٤بملكة ا٤بغربية الٍب تعد منبع 

رئيسية تصب  أكديةالغطاء النبايت كتدىورت حياة الواحات، كمع ذلك ٲبكن الوقوؼ على ثبلثة 
على غرار سبخة قورارة كٛبنطيط  تضيع يف رمالو مشكلة ما يعرؼ ابلسبخة حٌب جهات ٨بتلفةمن 

 ، كادم قاريت.كصحراء تنزركفت، كىي : كادم امقيدف، كادم مسعود

 : امقيدن يواد -01
توات صااب يف انحيتو الشمالية مشكبل  أراضي٘باه امقيدف اب ممن منبعو اب٤بنيعة يتجو كاد

طبيعي لواد سفور مكوان يف طريق جراينو كاد شيدكف، ذكر  متدادا األصلكيعترب يف  ؛سبخة قورارة
ككونو عامل مساعد كمصدر ىاـ ٤بد قوافل  يف ا٤بصادر التارٱبية مشيدين بغزارة مياىو كعذكبتها

لقبائل ا كاف فضاء رعوم ذا أٮبية كبّبة ، كلطا٤ب4ا٢بجيج ا٤بارة عرب الطريق احملادية لو اب٤باء الشركب
 ق.12البدك الرحل النازحْب من جهٍب الشماؿ كالشماؿ الشرقي قبل القرف 

                                           
 .3446، صالقاىرة ،، تح : عبد هللا علي الكبّب كأخركف، دار ا٤بعارؼ05، جلسان العرب :ابن منظور -1
 .77، ص07ا٤بصدر السابق، ج :عبد الرٞبن بن دمحم ابن خلدكف -2
 .14ا٤برجع السابق، ص :أٞبد بوسعيد -3
 .107، ص01ا٤بصدر السابق، ج :بو سامل العياشيأ -4
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 : وادي مسعود -02
طبيعي لتداخل كادم قّب ككادم زكزفانة ٗبنطقة فقيق مشكلْب كادم الساكرة يف  متدادا

٘باه الغرب مث ا١بنوب من جديد ليطلق عليو يواصل سيبلنو اب األخّب اىذ ،تدفقهم ٫بو ا١بنوب
 غاية إىل٘باه ا١بنوب مكوف سبخة ٱبَبقها اب سفاكتمسعود، كيف طريقو يضيع يف انحية تكاد 

 رقاف ليضيع يف صحراء تنزركفت.
من  األكؿ ٘باىوا٘باه الغرب متخذا نحرؼ فيها كاد مسعود اببداية من النقطة الٍب ي   
من انحيتو الشرقية تتوضع قصور  متدادالا ا، على طوؿ ىذرقاف إىلا١بنوب ليصل  إىلالشماؿ 

عرضى  ألحيافاتوات الوسطى مشكلة سلسلة من التجمعات السكانية، كانت يف كثّب من 
كصلت يف سنة  ىتو القصور كالواحات، جتاحتاالوادم كسيولو ا١بارفة الٍب  اىذ لفيضاانت

 .1ىل غاية انحية رقافإ1709ق ا٤بوافق 1121
 : وادي قاريت -03

من الشرؽ ٫بو الغرب  األفقي٦براه  ةنظر لطبيعلاب أٮبيةتوات  منطقةيف  األكديةقل أ      
٥بضبة اتدمايت مار ببعض  اال٫بدارممستغبل التسلسل  دكلتيفهو ينطلق من الشماؿ الشرقي لت

 .2ملتقيا بوادم مسعود كرافدا لو لمنطقةلالغربية  نواحي ا٤بنطقة ليصل الناحية ا١بنوبية
من الرماؿ  متدادالطبيعة الصحراء ا١بزائرية اب١بنوب الغريب، كالٍب تعترب يف ٦بملها  نظرلكاب

ساحل لو، يطلق  ناظر كأمواج ٕبرا من الرماؿ اللا٤بتوضعة على شكل كثباف رملية مَباصة، تبدك ل
؛ كالٍب عادة ما تكوف كأخرللمسافة الفاصلة بْب ٘بمع سكاين  ا، كنظر 3عليها مصطلح العرؽ

جدا، انىيك عن كوف سكاف الصحراء يف ٦بملهم، كانوا بدكا رحل، يف حالة تنقل دائم ٕبثا  طويلة
ء، يف ظل ىذه الظركؼ ا٤بوضوعية لىي؛ كذلك بتوفرىا على ا٤باء كالكلرعلعن ا٤بناطق ا٤بساعدة 

                                           
 ,bernard Saffroy: ChroniqueduTouat, centre saharienne, Ghardaïa, Algérie :1994:نظري -1

p13. 
 Lo (Capitaine): Les foggaras du Tidikelt, Travaux de lIRS, T.X 1953 et: نظري -2

T.XI 1954.-   

 .14، صا٤برجع السابق :دمحم ا٥بادم لعركؽ - 3
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عرب  اآلابرحفر  أخرل ٤بصادر ا٤بياه على غرار ؽطر على  عتمادالا إىلسكاف الصحراء  أرتئ
منعزلة ٰبتمل  أماكنيف  أكا٤بناطق ا٤بَبامية للعرؽ، سواء ٗبحاذاة طرؽ القوافل العابرة للصحراء، 

-1905)اإلدريسيمركر رعاة أك عابرين هبا، كىذا ما ٙبدث عنو الشيخ موالم أٞبد الطاىرم 
بصحارم  اآلابركبعض أىلها مشهوركف ٕبفر ...ـ(، يف كصف سكاف قورارة، بقولو : ن 1979
منتشرة بشكل كبّب يف العرؽ الغريب، كذلك لتوفر العوامل  اآلابر، ك٪بد مثل ىذه ...ن 1كالقفار

ا٤بساعدة على ذلك، على غرار كوف ا٤بنطقة تستحوذ على ٨بزكف ماء ابطِب ىائل، كيف ٦بملها 
ياه ا١بوفية ، حيث تلعب دكرا كبّب يف تغذية ا٤بكما كردان  كاألهنارتشكل ٩برات إجبارية لؤلكدية 

 .2للمنطقة

ٝباع يف كوف إلآلابر أك ا٢بواسي، كجدان شبو  ا٤بلفت االنتشاركيف حديث متصل عن 
 أكملك للقبائل  اآلابر، كعن كوف ىذه 3الفرنسي اب٤بنطقة ستعمارالاأغلبها كجدت قبل تواجد 

لنا البعض كوهنا حفرت  أكد، األراضيكوهنا عبلمات ٧بددة ٤بلكية   أكالعركش ا٤بتوطنة ابلعرؽ، 
كالثواب، ابعتبارىم خابركا الصحراء كعرفوا  األجرلعابرم السبيل، كابتغاء نيل  أصحاهبامن قبل 

 أشخاصحافريها من  أ٠باء اآلابر، كقد ٞبلت ىذه 4تقطع السبل بعابرىا كإمكانيةمدل قساكهتا 
كانعكس ذلك على  ائهاأ٠ب، كبقيت ٧بافظة على األفخاذفخذ من أك بطوف أك عركش أك قبائل أك 

الفرنسي، كقد  حتبلؿالاا٢بيز ا٤بكاين ا٤بتواجد بو، حٌب بعد تعرض بعضها للهدـ على يد قوات 
 ستعمارمالاجرامي إلعمدت الدكلة ا١بزائرية ا٤بستقلة على ترميم ما ٢بقو الضرر من جراء الفعل ا

 على شاكلتها. أخرل آابركالعامل الطبيعي، كساٮبت يف حفر 

                                           
 .218ص ،ا٤برجع السابق ،نسيم النفحات :اإلدريسيموالم أٞبد الطاىرم  - 1
   louis voinot: (( le tidikelt étude sur la géographie l'histoire et le moeursنظر: ي - 2

     du pays )), Bulletin de géographie et d'archéologie de la province d'oran,t.    
                                                                                                          29,1909 P02. 

 .23/08/2017أبدرار مقابلة شخصية ٦باىد،  :الشيخ بريك عيشاكم - 3
 .ا٤بقابلةنفس  - 4
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 .وأمهيتها اتريخ تواتحملة عن : الثاينادلبحث 

 .تواتتسمية  أصل :ادلطلب األول

، فقد جاء يف بعض التعاريف أنو بربرم األصل معناه الواحػات، 1أصل اسم توات ٖبصوص
كلقد جاء ذكر توات على ألسنة كثّب من ا٤بؤرخْب، كذلك نظرا ألٮبيتها البالغة فوصفوىػا كحددكا 

ا٤بؤرخْب، الرحالة ابن بطوطػة حيث قاؿ : "...قصدت السفر إىل توات كرفعت معا٤بهػا كمن ىؤالء 
بن خلدكف : " ا، كقاؿ عنها ا٤بؤرخ 2زاد سبعْب ليلة إذ ال يوجد الطعاـ بْب اتكده كتوات..."
، كمن بْب الرحالة كذلك أبو سامل 3...كفواكػػو ببلد السوداف أتيت من توات كتنكورارين..."

: "... كدخلنا أكؿ عمالة توات كىي قرل تسابيت كزران أبكؿ قرية منها  عنها الذم قاؿ العياشي
، كما كصفها الشيخ موالم أٞبد الطاىرم اإلدريسي 4قرب الويل الصاحل ا٤بعركؼ بعرايف الراس... "

حيث قاؿ: "...توات أرض ذات سباخ كثّبة الرماؿ كالرايح ال ٙبيط هبا ا١بباؿ كال األشجار 
 .5ا٤بفرطة ال يكاد ينبت فيها إال النخيل كبعض األشجار القليلة لفرط حرارهتا..." شديدة ا٢برارة

الصدد، كقد خصها بعض الدارسْب  اكعلى العمـو ٲبكن الوقوؼ على أكثر من رأم يف ىذ
ذكرىا يف ٨بتلف  كرد ركاايت، ٧بددين سبع 6التفصيل يف ذلككأسهبوا يف  األٮبيةٔبانب من 

 :يا٤بصادر التارٱبية كى
 
 

                                           
، اتريخ غّب منشورة ، مذكرة ماجيستّبـ(1962-1956)النضال السياسي والثوري يف اقليم توات  :الصايف ختّب -1

 .2، ص(ـ2012-2011): بلقاسم بوعبلـ، قسم العلـو االنسانية، جامعة بشار، السنة ا١بامعية عاـ، إشراؼ
 .277، صا٤بصدر السابق :دمحم بن عبد هللا بن بطوطة - 2
 .77، صا٤بصدر السابق :عبد الرٞباف بن دمحم أبن خلدكف - 3
 .79، صا٤بصدر السابق :سامل العياشيأيب  - 4
 .99ص ا٤برجع السابق، ،نسيم النفحات :اإلدريسيموالم أٞبد الطاىرم  - 5
 .22 – 16، ص صالسابق ا٤برجع :أٞبد بوسعيد -6
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 :األوىل الرواية-1
عقبة  اإلسبلميـ؛ السنة الٍب كصل فيها الفاتح 682ق 62 إىلعود أبصل تسميت توات ت

كاد نوف كدرعة  إىلساحلو، مث عاد  إىلبن انفع الفهرم ٖبيلو توات، بعدما فتح ببلد ا٤بغرب ككصل 
على ا٢بياة فإنو رأل إهنا  عال تشجكسجلماسة، كبناء على ما يتداكؿ عن توات من معطيات 

التخصيص نعتا توصف بو  النفيهم، ٩با جعل من ىذوايت أرض تمكاف يبلئم العناصر ا٤بقلقة ك 
 .1الببلد، كمع الوقت تغّب اللفظ على لساف عامة الناس

مل  الركايةالشأف، تتمثل يف كوف صاحب  االباحثْب يف ىذ أبداىاىناؾ بعض التحفظات    
ٗبا  اكتفىعلى مصادر اترٱبية معركفة يف مثل ىذه ا٤بسائل، بل  إليوا كصل يعتمد على أتكيد م

، انىيك يتداكؿ ىنا كىناؾ من حكاايت تركل على لساف العامة من موركاثهتم التارٱبية الشفوية
ٚباذ ىذه الببلد، بل اكتفى اب إىلعن كوف ا٤بصادر التارٱبية مل تذكر كصوؿ الفاتح عقبة بن انفع 

كعاد عرب طريق داخلي مظاىره التضاريسية ابعد ما  األطلسيبلوغو احمليط  غاية إىلطريق ساحلي 
ق 63ستشهد على يد كوسيلة سنة أنواحي بسكرة حيث تكوف عن الصحراء حٌب منطقة الزاب 

كونو توات   إىليف عديد ا٤بصادر التارٱبية دكف اإلشارة  ا٤بنطقة ه، ىذا كقد كرد ذكر ىذ2ـ683
، فيصفونو ابلصحراء مع التحديد ا١بغرايف لو الداؿ على موقع توات ا٤بصطلح ا٤ب اهبذ عركؼ بو اليـو
ببلد السوداف من جهة  إىل، من خبلؿ إشارات موضعية لو على غرار التوجو من سجلماسة اليـو

 .3القبلة عرب صحراء القرار فيها
 
 
 
 

                                           
 .05 -04ا٤بصدر السابق، ص ص :دمحم بن عمر ا١بعفرم البداكم -1
 .207-177، ص صالقاىرة ،، مكتبة الثقافة الدينيةفتح العرب للمغرب :حسْب مؤنس -2
 .37ـ، ص1890، دفنل ،، مطبعة بريلالبلدان :أٞبد بن أيب يعقوب اليعقويب -3
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 :ةالثاني روايةال-2
يتمثل يف  ق6يعود للقرف  ألسم توات على جانب اترٱبي كلغوم اعتمد يف تفسّبىت   

ا٤بصطلح من  وكما ٰبمل، 1توات ا٤بفركضة على سكاف ىذه الببلد من قبل حكاـ الدكلة ا٤بوحديةألا
 .2ليو بديبلإقامة ا٤بضاؼ إٕبذؼ ا٤بضاؼ ك بفاكهة التوت  ؼما يعر داللة لغوية تعرب عن ٦بموع 

، رغم كوف ركايةال التحفظ على ىذه لنا مدل تضحامن خبلؿ تتبعنا لدراسات التارٱبية  
، كتفسّب موضوعي ألصل تسمية توات  عتمدهتااالعديد من الكتاابت التارٱبية عن توات قد 

بفعل غّب مرغوب فيو من قبل  رتبطتاكألصل يف التحفظ جاء من كوف ىذه التسمية قد 
طبلقو كتسمية لببلدىم، كيقودان إلك ٯبعل السكاف أتنف ٠باعو ما اب السكاف، كىذا حليا بو أف

توايت، فهيا معركفة عرب التاريخ  اختصاصتوات ليست ألنقطة مهمة تتمثل يف كوف ا إىلىذا 
تسمياهتا أهنا مل ٚبص شعبا كال منطقة بعينها بل مشلت ا١بميع حسب قربو أك بعده عن  ؼابختبل

 لطاعة كالتبعية.  السلطاف، أتكيدا للوالء كا
 :ةالثالث الرواية-3
تسمية توات، على غرار ١بوء  أصلدكرا يف  االستقرارلى عؼ ا٤بساعدة ك ظر لل أفيبدك  

األرجاء الٍب كجدهتا  وىات إىلق 6قبائل من ٤بتونة بعد سقوط دكلة ا٤برابطْب يف منتصف القرف 
كجود قبائل زانتة  ا٤بعادية  أف إالتوات،  اسمفطلقت عليها  3مواتية لئلقامة لبلستقرارمناسبة 

معقل أبناء عمومتهم الطوارؽ  إىلهبا كعبورىم  ستقرارىمااترٱبيا للصنهاجيْب يرجح إمكانية عدـ 
بقى ٧بل ٙبفظ ا كتكالقوؿ بنسبيته ركايةال عدـ األخذ بصفة اإلطبلؽ هبذه إىل ا٤بلثمْب، ٩با ٯبران

 قائم من قبل الباحثْب.
 

                                           
 .111ـ، ص1998، عماف ،دار البيارؽ للنشر ،دولة ادلوحدين :علي دمحم الصبليب -1
 .08ا٤بصدر السابق، ص :كرًن التمنطيطيدمحم بن عبد ال -2
 دار الثقافة،، تح : إحساف عباس، 04،ج03، طيف أخبار األندلس وادلغربالبيان ادلغرب  :ابن عذارم ا٤بركشي -3

 .07ـ، ص1983 ،بّبكت
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 :ةالرابع روايةال-4

السلطاف ـ اتريخ رحلة 14ق 8الربع األكؿ من القرف  إىلرجع األصل يف تسمية توات ت
البقاع ا٤بقدسة مصطحبا معو قوة كبّبة كٝباعة كثّبة،  إىلمنسى موسى أعظم ملوؾ ٩بلكة مايل 

الوجع ا٤بسمى يف  اىم عن الركب، كبسبب ىذجع من بعضها من طوؿ ا٤بسّب فأقعدٛبكن الو 
٪بد ذكر  إننا إال، 1شتق ا٤بكاف أ٠بو منواعن القافلة ك  اٚبلفو أصاب القدـ  لغتهم بتوات ك الذم

يف عديد ا٤بصادر الٍب تناكلت ذكرىا يف  إليها اإلشارةالتاريخ كقد مت  التوات يف اتريخ سابق ٥بذ
 .2سياقات متعددة

 :ةاخلامس الرواية-5

الٍب عرفتهم  3الصنهاجيْب كوف توات طائفة من قبائل ا٤بلثموف  إىل اذىب يف طرحهت   
 الصحراء اب١بنوب؛ كمنهم التوارؽ ك٤بطة ك٤بتونة.

عن ما كرد يف بعض ا٤بصادر التارٱبية؛ الٍب أتكد على أف توات  بْبكيف ىذا خبلؼ   
ٙبفها النخيل  شتمل على قصور عديدة ابلقفار كت4زانتة اختطتهإعن ببلد التوارؽ  ةمستقل منطقة

    مشكلة معسكرات كاحاتية.، األهنارك٘برم هبا 

فرع من زانتة، كاليربطهم بقبائل  األصليْبكيف ىذا أتكيد قطعي على أف سكاف توات   
 .ا١بوارْب اال يا٤بلثمْب الصنهاج

                                           
 . 07ـ، ص1981، ابريس ،، مطبعة ىودساتريخ السودان :عبد الرٞبن بن عبد هللا السعدم -1
م كدمحم الناصر ، تح كتع : جعفر 03، جألخبار دول ادلغرب األقصى ءاالستقصا :أبو العباس أٞبد بن خالد الناصرم -2

 .107-105ـ، ص ص1954، البيضاء ،الدار دار الكتاب الناصرم،

.  18احلياة االجتماعية إبقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ادليالديني ) :هبية بن عبد ا٤بؤمن  -3
، اإلسبلميةكا٢بضارة  اإلنسانيةالعلـو  ، مذكرة ماجيستّب يف التاريخ كا٢بضارة اإلسبلمية، إشراؼ : د.دمحم بن معمر، كليةم(19

 .02ـ، ص(2006/  2005)جامعة كىراف، 
 .78، ص06، جادلصدر السابق :عبد الرٞبن ابن خلدكف -4
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 :ةالسادس روايةال-6

كالزىد كاالنقطاع هلل سبحانو  ةتوايت العباد أرضاتوات تعود لكوهنا  ضي أبف تسميةتقت
، ككانت كالزالت 1الصا٢بْب هللا أكلياءكتعاىل، فكانت عرب التاريخ مقصد الصا٢بْب كالزىاد من 

من بعد عن  ببلد توات ٤با تتميز بو ؛زابمتياركحي ٔبانبو ال السمو٤بن يبحث عن  جذبمنطقة 
كوهنا تبدم   إمكانية، مع ستقبلليةاشبو  أكسبتهامن ٝبيع ا١بهات السلطة ا٢باكمة كأعْب سطوة 

من الفواكو الٍب تنتجها ىذه البلداف   فاكهة أكتوات من مغاـر كمكوس ألكالئها من خبلؿ دفع ا
 .، مقابل ا٢بماية كقت اللزـككمحصوؿ لسنتها الفبلحية

منقطع  إقباالنطلق من كاقع ىذه الببلد الذم عرؼ فعبل ذه الركاية ترغم من كوف ىلكاب   
يف أم حاؿ من  ٪بـز أفٲبكن  ال إننا إالخر، آل أكالنظّب من رجاؿ هللا الكمل الصا٢بْب، لسبب 

، كذلك راجع لكوف بو استدلتالذم  السبب امن ىذ جاءتتوات ببلد  ةأبف تسميت األحواؿ
لنفي العصاة لكوف الببلد توايت الٍب ترجع التسمية كما كردان  األكىلية كار ىذه الركاية تصطدـ ابل

، كىذا ما ٲبكن تعزيزه اترٱبيا يف كوف السلطاف السعدم كا٤بتمردين على السلطة ا٢باكمة كاجملرمْب
 إىلقبائل "ا٣بلط" العربية فضرب عليهم بعثا  إىلـ( عمد 1603ق / 1012ا٤بنصور الذىيب )ت 

 .2تيكورارين من ببلد توات ابلصحراء

 إىلفي الوقت الذم كاتت ا٥باربْب من الفًب ذاؾ، ف ا٤بطلق هبذا أك مالتسليكن كمع ذلك الٲب
؛ ككل ىذا راجع كما سلف الذكر سبلطْبلرب العا٤بْب، كانت منفى للمجرمْب كا٤بعارضْب ل

 كوهنا بعيدة عن سطوة ا٤بخزف كا٢بواضر ا٤بؤثرة يف الببلد لديهم.ل

 

 

                                           
 .100صا٤بصدر السابق،  ،نسيم النفحات :اإلدريسيموالم أٞبد الطاىرم  -1

 . 158، ص02ا٤بصدر السابق، ج :أٞبد بن خالد الناصرم -2
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 :ةالسابع روايةال-7

تقع  اابعتبارىع الطبيعي ٥بذه الببلد، ضتوات يعرب عن الو  سمارل يف كوف تىذه الركاية 
الزانيت عن  فاللساضمن كاحات ا٢بوض الشرقي لواد الساكرة، كىي الداللة التعبّبية يف 

 إىلالذم يشّب  oaا٤بتطابق بدكره مع  ouaىو مفرد  Touat، فإسم توات 1الواحات
OASIS  تواتن عبو الزانيت على غرار فاللساالتعبّبات ا٤بشاهبة لو يف ، ك ابإلغريقيةالواحات :

Touatn ebbou ابلزانتية كاحة ا٤باء. 

 تفسّبال دإٯباٝبيعها يف ٧باكلة  جتهدتا٨بتلفة  ركاايتمن خبلؿ ما استعرضنا من    
أبم كاحدة منها  أك القطع مل نستطع ا١بـز إننا إالتوات، ببلد  قنع ألصل تسميةكا٤ب ا٤بناسب
بب توظيفها يف أخرل، بس كأخفقتكفقت يف جوانب  ابإلطبلؽ هبا لكوهنا ٦بتمعة كاألخذ

 ٤بعطيات كتغيبها ألخرل.

األصل، قدًن قدـ ساكنيو من  أمازيغيببلد توات  سماكوف   ركايةكمع ذلك ٲبكن ترجيح    
وات ذات داللة أمازيغية ت قصور ببلد تاكوف غالبية تسمي  ركايةْب، كما يعزز اليزيغ الرببر الزانتماألا

(، أدرار )ا١ببل(، األحرار)مكاف : طلمْب )النواؽ(، تسابيت )ا٤بكاف ا٤بعزكؿ(، تنيبلفعلى غرار
١بمل الراقد(، تيط )ا كبل(، سايل )عبلؽ الراحلة(، رقافاتمست )النار(، تيلولْب )منبت ال

ابقي تسميات القصور ابلببلد التواتية كالتشكيبلت اإلثنية  كقس عليها )الشعبة( )العْب(، إنغر
على الببلد  نعكستا ككاضحةجلية ما ٢بق مناطق توات من تغّبات ، رغم 2كالقبلية ا٤بشكلة ٥با

 أهنا إالالٍب رغم كجود بعض القصور الٍب ٙبمل اليـو االسم العريب  ؛خبلؿ قبائل ا٤بعقل العربيةمن 
مازيغ كعرب يكاد أمازيغية للببلد، فنجد تعايش منقطع النظّب بْب الساكنة من ألامل تطمس ا٥بوية 

 ٯبعلهم ال يتمايزكف. 

                                           
 Mario vivarer: Au Sujer du Touat, Alger: librairie Michel Ruff, 1896, p03: ينظر -1

                       

 .24 – 11، ص ص01ا٤برجع السابق، ج :دمحم ابم بلعامل -2
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 : تواتحنو  ستعماريالاادلد  :ادلطلب الثاين
 :الفرنسي حتاللاللاألوروبية طريق  ستكشافاتالا: أوال

عدة ٧باكالت  ىناؾنو كحسب إٔباث كدراسات اترٱبية إف تواتكعن الظركؼ احمليطة ابحتبلؿ    
األ٤باين من  Henry Barth ، على غرار الدكتور ىنرم ابرث1توات منطقةفرنسية الكتشاؼ 

 Dover دكفرمك  Ducklum ، كالضابط دككو٤ببـ1855ك ـ1849خبلؿ رحلتيو يف سنٍب
ا٤بمتدة من  Gerard Rohlef ، كالرحلة االستكشافية لؤل٤باين جّبارد ركىلفـ1858سنة 

، كالذم يعترب أكؿ أكريب ٱبَبؽ الصحراء من الغرب إىل الشرؽ، كا٤ببلـز ـ1885إىل ـ 1862
الذم قتل ٕباسي التو بْب  عْب صاحل كعْب  ـ1885سنة  Marcel Balat مارسيل ابالث

 ، نفس ا٤بصّب لقيو ا٤بستكشف كاميل دكلسمن طرؼ أكالد زانف 1886فرباير 21بلباؿ يف 

Camille Dulles  على يد أحد أبناء الطوارؽ ككاف  ـ1888سنة  كشافيةستالايف ٧باكلتو
 27ٞبلتو يف  نطلقتا، الٍب flamandآخرىا، البعثة العلمية للعامل ا١بيولوجي " فبلموف "

كأخذت طابعا علميا الكتشاؼ منطقة اتدمايت كالتعرؼ على طبيعتها  ـ1899نوفمرب 
 حتبلؿالاأهنا كانت ٧باكلة لتوسيع نطاؽ ا١بيولوجية كالنباتية كإمكانيات مياىها ا١بوفية، يف حْب 

ثر طلب إا٤بمنهج ألرض ا١بزائر، ىذا ما يبدك من خبلؿ  دعم ا٢بكومة الفرنسية ٥با ٗبيزانية خاصة 
 .Lavaryar الوايل العاـ"الفراير"

رئيس ا٤بكتب العريب بورقلة، أبف ٰبمي البعثة " Ban كما أعطت تعليماهتا إىل النقيب " ابف   
 .2فارسا 15مهاراي ك 90فرقتو العسكرية ا٤بكونة من على رأس 

                                           
منشورات  ،2، طثورات القرن التاسع عشر 1ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،ج :ٰبي بوعزيز -1

 .312-311ص ص ،ـ1996كحدة الطباعة ابلركيبة، ا١بزائر،  كاإلشهارا٤بؤسسة الوطنية لنشر  ،للمجاىدا٤بتحف الوطِب 

 .14، ص ا٤برجع السابق :آخركفتوايت دٞباف ك -2
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الغطاء العلمي للبعثة مل ينطل على األىايل، الذين عملوا على التصدم ٥با بقوة رافضْب  
قوادىا إىل الكشف ا٤ببكر عن نواايىم كالدخوؿ يف  ضطرأالتعامل معها أك مركرىا أبراضيهم، ٩با 

 منعرج يف اتريخ ا٤بنطقة سنتعرض لو ابلتفصيل حدث بعد آخر. صداـ دموم مع األىايل، شكبل

 :الفرنسي لتوات و ادلقاومة الشعبية لو االحتالل: اثنيا

 ستكماؿابداية الفرنسي الفعلي ا٤بمنهج ك  االحتبلؿتعترب ا٢بملة العلمية لفبلموف بداية  
الفرنسي  االحتبلؿ٤بناطق الباقية ا١بديدة  من أراضي ا١بزائر، لكن دخوؿ على االنفوذ بسط 

رسة، ك ٤بنطقة توات مل يستقبل ابلوركد ك تسليم ا٤بفاتيح، فقد جوبو ٗبقاكمات شعبية  صلبة ك ش
 لت كتوات الوسطى إىل قورارة، ك ٛبثلت ىذه ا٤بقاكمات فيما يلي: يف كل مناطق توات، من تيدك

" ٛبركز النقيب  ـ1899ديسمرب  27يف  :م1899ديسمرب  28 ( معركة اقسطن1
كرجالو ٔبوار فقارة ا٢باج عبد القادر، بعد أف أدرؾ سكاف ا٤بنطقة أف ا٢بملة موجهة  Ban "ابف 

القصور اجملاكرة  ضدىم، قاـ شيخ قبيلة أكالد ابجودا" ا٢باج ا٤بهدم ابجودا" ٔبمع ا٤بقاتلْب من 
  .1أكالد دىاف، للتحضّب للمعركةأكالد ماحي ك كقصر الساىلة  كحاسي ا٢بجر ك 

حيث ٛبكنت قوات العدك من السيطرة على  ،ـ1899ديسمرب  28كانت ا٤بعركة يف 
، بنوإك  بوعمامة أخوه ستشهادٔبركح بليغة كا قائد ا٤بقاكمة ا٢باج ا٤بهدم إصابةالقصر خاصة بعد 

 ما مكن قوات العدك من دخوؿ القصر.

كانت نتائج ىذه ا٤بعركة كخيمة على قصور ا٤بنطقة كقبائلها، بسبب ا٣بسائر الٍب تكبدىا 
 .صاحل ستسبلـ كل قبائل عْباك  أسّب 49كجريح  17ك شهيدا 37ا٤بقاكموف كالٍب بلغت حوايل 

                                           
 .15، ص السابق ا٤برجع :آخركفدٞباف توايت ك  -1
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قطعة سبلح   500، كما يقارب ٝببل 99ية فقد استحوذ العدك على أما ا٣بسائر ا٤باد
 .1يف صفوؼ العدك فجرٰباك كغنائم حرب، كمت تسجيل قتيل كاحد 

بعد أف ٛبكنت القوات الفرنسية من التغلب على اجملػاىديػن يف معركة اقسطػن أصبحت  
كفرض  ـ1899ديسمرب  30مدينة عْب صػاحل بدكف قػوة ٙبميها، ما مكن العدك من دخو٥با يـو 

توات   ت، كبسقوطها دخل2كغرامة على سكاف عْب صاحل دفعت يف يومْبفرنك   10000
 .مرحلة التواجد الفرنسي اب٤بنطقة

 :م1900 يناير 05( معــركـــة الدغــامـشـــة 2

 بقيادة موالم عبد هللا الرقاين كلد موالم العباس  ىاجم اجملاىدكف ـ1900يناير  5يف 
بسبب الدسائس  القوات الفرنسية، كنظرا لكوف ا٤بكاف مكشوؼ ال يساعد على ا٤بباغتة كالتخفي،

مواصلة ا٥بجـو رغم اضطر اجملاىدكف إىل  الفرنسية كاكتشاؼ العدك الفرنسي ٣بطة اجملاىدين،
فأسفرت ا٤بعركة عن ، ٦باىد 1300ىم  حيث كاف عدددراكهم لعدـ التكافؤ يف العتاد إ

أسّب، كمن ا١بانب  14جريح ك 200هم القائد موالم عبد هللا الرقاين كأزيد من شهيد من150
 .3آخرافالفرنسي مقتل صباٰبي كجرح اثناف 

 :م1900مارس  19ينغر إ( معركة 3

بتسيّب طليعة  Cluster "" كلوسرتقاـ ا٤ببلـز Bomkarten ""بومقارتن بتوجيو من الرائد   
كاحات اينغر الٍب ظلت مستعصية، كما أرسلت ٞبلة من مائة فارس ١بس النبض كاستكشاؼ 

                                           
ا١بزائر، بدكف سنة،  الفنوف ا٤بطبعية،دار رحاب للنشر ك  بدكف طبعة، ،صحراؤان يف مواجهة االستعمار :أٞبد عبد العزيز -1

 . 50ص 
الشهيد موالي عبد هللا بن موالي العباس الرقاين قائد مقاومة الدغامشة بعني صاحل حياتو  :مبارؾ جعفرم - 2

، 17الوادم : ع –، ٦بلة ا٤بعارؼ للبحوث كالدراسات التارٱبية، جامعة الشهيد ٞبة ٣بضر ـ(1900 - 1833وجهاده)
 .156 – 153، ص ص2017ديسمرب 

 .156-153ص ا٤برجع السابق، :مبارؾ جعفرم - 3
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لرسالة  ستجابةالاكذلك بعد أف رفض سكاف تيدكلت كتوات  Ou "" أو أخرل بقيادة العقيد
 .19001يناير  31االستسبلـ الٍب كجهت ٥بم بتاريخ 

فرباير 14يف  إدريس بن الكوريبعد كصوؿ الدعم من مناطق إقليم توات بقيادة ابشا تيمي 
  .1900فيفرم  14، يـو مقاتل1300بلغ عدد قوات اجملاىدين 

 كاالحتماء نسحابالا، اضطر اجملاىدكف إىل 1900مارس  19دارت ا٤بعركة صبيحة يـو 
بقصبة أكالد حادقة كقصبة أكالد أٞبد جلوؿ، كبعد مقاكمة عنيفة ٛبكنت نّباف ا٤بدفعية من 

٩با جعل ا٤بقاكمة تنتقل إىل ا٤بنازؿ كالبساتْب اجملاكرة، حيث أف  إحداث ثغرتْب يف القصبة الثانية،
 . 2القوات الفرنسية مل تتمكن من دخوؿ القصبة األكىل إال بعد اشتباكات مريرة مع اجملاىدين

،  كبعد يومْب من ذلك 1900مارس 23بعدىا توجهت القوات الفرنسية إىل تيط يـو  
٦باىد معظمهم من النساء  500ا٤بعركة أكثر من سقطت أقبلي كأكلف، راح ضحية ىذه 

 أسّب. 162كاألطفاؿ ك
 :ـ1900أفريل  27( معركة تيميمون 4

ابلضبط من ا٤بنيعة حيث  جهز الفرنسيوف لية الشرقية، ك بدأ الزحف الفرنسي من ا١بهة الشما
ذلك كقطعتْب مدفعيتْب كرغم  Menstruel "العقيد " مينسرتالجندم بقيادة  800ما يقارب 

الٍب عطلت ٙبركها، ٩با  نطقة، حيث اصطدمت ٗبقاكمة القصورعجزت ىذه القوة عن دخوؿ ا٤ب

                                           
ا٤بؤسسة الوطنية للفنوف  ،(ـ1962-1954)درارأالسجل التارخيي لشهداء الثورة التحريرية لوالية  بلبشّب: عمورة -1

 .16ص ،ـ2014،ا١بزائر ،ا٤بطبعية كحدة الرغاية ،منشورات ٝبعية مشعل التاريخ أبدرار

، بتاريخ حتالل تيدكلتإمؤوية  :إبراىيم مياسي -2  .ـ9/03/2000، مقاؿ نشر ٔبريدة اليـو
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عسكرم من كالية البيض، مكنتها من دخوؿ  400اضطرىا إىل طلب قوة احتياطية مكونة من 
 .19001مام  12مدينة تيميموف يـو 

 :م1900أوت  30( معركة ادلطارفة  5
سبلـ للعدك الذم ٛبكن من أسر شيخ قبيلة أكالد راشد، رفضت قبائل قصر ا٤بطارفة االست

ما أدل إىل اصطداـ الطرفْب يف معركة كبّبة يف ضواحي القصر، حينها تراجع العدك إىل قصر 
 دلدكؿ يف انتظار اإلمدادات.

 Falconte "فالكونيٍب"ك  Ban "ابف" سبتمرب كصلت ا٤بدفعية، بقيادة 5 كيف   
نظرا ٦باىدكف من قبائل الشعانبة كالغنا٭بة من سكاف ا٤بنطقة، ك م ض٘بددت ا٤بعارؾ، حيث ان

٢بق اب١بيش الفرنسي خسائر فادحة العدك، ما أ لوجودىم خلف الكثباف الرملية تعطلت مدفعية
 .2٘باكزت مئات القتلى كا١برحى كبذلك سقطت أسطورة ا٤بدفعية الفرنسية

 :م 1901فيفري  28( معركة شروين 6
سلبية على ا١بيش الفرنسي، ما حرؾ القائد العاـ لناحية  نعكاساتاخلفت معركة ا٤بطارفة 

كاضطره إىل قيادة طابور ضخم بنفسو لتمشيط مناطق توات  Servia ا١بزائر ا١بنراؿ  " سرفيار "
زة احملار ) قبائل الشعانبة كالغنا٭بة كا٣بنافسة ك ، إال أف الثوار1901فيفرم  20كتطويقها كذلك يف 

العقيد ابف  Serviar( نفذكا ىجوما على ا٤بركز العسكرم بتيميموف، فأرسل ا١بنراؿ سرفيار 
Ban  يف دكرية استطبلعية، كعند كصولو إىل شركين كابلضبط يف الوادم ا٤بعركؼ بضاية اجملاىد

ثباف و الثوار، الذين انسحبوا ليبل إىل قصر شركين كتظاىركا ابالنسحاب منو إىل ما كراء الكئفاج
قصايب، حيث الرملية، كمع طلوع النهار انقسموا إىل فرقتْب: األكىل اب٘باه عْب تبو، كالثانية اب٘باه 

على إثرىا ا١بيش الفرنسي إىل االنسحاب، ٨بلفا كراءه خسائر بشرية  ضطرادارت معركة كبّبة 

                                           
منشورات  ،بدكف طبعة ،(ـ1912_  1881)توسع االستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري  :إبراىيم مياسي -1

 .114، ص ـ1996اىد، ا١بزائر، ا٤بتحف الوطِب للمج
 .21، صا٤برجع السابق :كآخركف دٞباف توايت -2
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دمحم بن الطيب انئب الطريقة القادرية ك Ramillonراميلوف  كمادية من أبرزىا مقتل الضابط
 .1بورقلة الذم كاف يقود الفيلق العريب 

 :م1901ماي  08( معركة طلمني 7

بكل شجاعة دمحم بن عبد هللا حيث قاتل رفقاء  1901حدثت ىذه ا٤بعركة يف الثامن مام 
 .  2منطقة قورارةإىل أف أسر، كاستشهد ٜبانية من رفقائو ىذا ما مكن العدك من التوسع كاحتبلؿ 

الفرنسية كمت إخضاع   ستعماريةالاتوات ٙبت مناطق نفوذ السلطة  منطقة تىكذا دخل
بتنصيب ا٢باميات العسكرية  Servia  اجلنرال سرفيار، كقاـ 1903ٕبلوؿ سنة  تواتكامل 

قائد أعلى للواحات الصحراكية ،  laperine كإنشاء الدكائر كا٤بلحقات، كعْب الضابط البّبين
 قسم ا٤بنطقة لتسهيل مهمة مراقبتها كما يلي:ك 

 .ـ1900مام  20ا٤بلحق العسكرم بتيميموف يـو  -
 .ـ1900ا٤بلحق العسكرم بتيديكالت يف شهر أكت -
 .ـ19013ا٤بلحق العسكرم بتوات مث تيمي  خبلؿ  يناير -
ئر كل ىذه ا٤بلحقات كا٥بيئات كانت اتبعة للجنراؿ القائد لئلقليم العسكرم للجزا    

 العاصمة، كاف مقرىا كقيادهتا العسكرية بتيميموف كالٍب ستنقل فيما بعد إىل أدرار.

 :يف منطقة توات الفرنسية ستعماريةالا اإلدارة سياسة :اثلثا
حاميات، مث شرع يف احتبل٥با كليا، مت تنصيب الستعمار الفرنسي ٤بنطقة  توات ك بعد إخضاع ا   

 .laperine 4  أعلى للواحات الصحراكية الضابط البّبين ملحقات أ٢بقت بقائدإنشاء دكائر ك 
                                           

 .   21، ص ا٤برجع السابق :آخركفتوايت ك  دحمان -2

الغزو العسكري االستعماري ألقصى اجلنوب وادلقاومة ادلسلحة الشعبية دلنطقة توات وتيدكلت " :قلـو مكي -2
 .38ص ،ـ1987،ادرار فاؽ التنمية،أ، ٦بلة وتيقورارين يف رلاهبة ىذا الغزو"

 TILLON (G): LA QUANQUETE DES OUASIS       : نظري-3
SAHARIENNES, PARIS: EDITION MELITAIRES, 1903, PP 62-64.             

 .51ص ،ا٤برجع السابق :خثّبالصايف - 4
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عملية ىدـ ١بميع مقومات  ستكماؿاٛبيزت الفَبة الٍب أعقبت احتبلؿ منطقة توات،     
قليم، على رأس كل إنطقة ضمن مقاطعة عْب الصفراء، ك اجملتمع بسن قوانْب تعسفية، مث ضم ا٤ب

، ك  ، منطقة ىي: منطقة تقرتطق إدارية كربل ك قسمت إىل أربع مناقائد عسكرم معْب ٗبرسـو
: ا٤بشرية لٍب تضم ملحقاتالصفراء اعْب  منطقةك ، منطقة غرداية، قاعدهتا بورقلة الواحات
 . 1، بشار، كتوات، بِب كنيف،البيض

ىلية الٍب عوضت ا٤بكاتب ٛبيز النظاـ االستعمارم اإلدارم بوجود مصلحة الشؤكف األ   
 .2بعد صدكر دستور ا١بزائر 1947 حٌب، الٍب استمرت العربية

 ،أهنكت معيشة السكافٙبطيم نفوذ القبائل الناقمة، ك على  ستعماريةالاعملت اإلدارة ك     
أكضاع ٭بط اإلنتاج ك بادالت التجارية ك حٌب عرؼ الوضع االقتصادم ٙبوالت كربل يف ميداف ا٤ب

 .3التجارة ا٣بارجية األسواؽ الداخلية ك 
أكضاع مأساكية للسكاف  إىلسائل الدفع من ا٤بقايضة إىل التعامل ابلنقود ٙبوؿ ك  أدمقد ك   

بسياسة أكثر  ستعماريةالاطعمت ىذه السياسة مستمر، ك ،ظهرت خبل٥با ٦باعات بشكل دائم ك 
ضريبة اللزمة  ،العشرضريبة الزكاة ك  ،الضرائب العربية :ضرائب ا٤بتنوعة٘بويع متمثلة يف التفقّب ك 

 . 4على النخيل 
، فكاف تصرفهم أتسيس غرؼ ٘بارية، كاليهود للمواد األكليةفرنسيْب ك ال حتكاراكذا ك     

 .5فضيقوا على سكاف ا٤بنطقة ،ا٤بطلق

                                           
 ،ا١بزائر ، منشورات ا٤بتحف الوطِب للمجاىد،قضااي ودراسات يف اتريخ اجلزائر احلديث وادلعاصر :ٝباؿ قناف - 1

 .149-148ص ص  ،ـ1994
 .53ص  ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف  - 2
 .28ص ا٤برجع السابق، :آخركفتوايت ك  دحمان - 3
 .54ص نفس ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف - 4
 .55ص ،نفس ا٤برجع السابق :خثّبالصايف  - 5
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، ىورا  يف الوضع  ا٤بعيشي  للسكافغداة ا٢برب العا٤بية األكىل، شهدت منطقة توات تدك    
كاف يف ظل ا٢بكم معاانة السازدادت ، ك األكبئة الٍب طالت مناطق الصحراءنتيجة القحط ك 

 .1العسكرم الفرنسي
قد كشف عن دكر ، تلك الفئة الشبانية، كلرة العدائية لفئة مدرسي الكتاتيبكمل ٱبف النظ
رجاؿ الدين، الٍب ساٮبت كعبلقاهتا ابلعلماء ك ، دكف نسياف دكر الزكااي العلمية ىذه الفئة مستقببل

 . 2مارية ك كذا التنصّب ك كل ا٤بخططات االستعمارية يف ٦باهبة سياسة التجهيل االستعمع ىؤالء 
 :يف بعث الوعي السياسي الوطين وشيوخ الزوااي دور احلركة الوطنية :رابعا

 تستكْب ، ملاستمرارية النشاط العسكرمك  جتماعيةالاالظركؼ رغم العزلة كقلة اإلمكاانت ك 
ا١بماىّب حوؿ  توعيةعدة أسباب لبعث الوعي السياسي ك  اجتمعتٮبة سكاف منطقة توات، ك 

 منها : نذكرمشركع كطِب كاع 
 النظاـ السائد.لعسكرم ك السياسة الفرنسية يف ا٤بنطقة القائمة على ا٢بكم ا  -1
ـ مدين يكوف أقل كطأة مطالب األحزاب الوطنية بتعويض ا٢بكم العسكرم بنظا  -2

 .3على السكاف
٩با كلد شعورا ابلوطنية  ،الٍب مرت اب٤بنطقة قتصاديةالاك الظركؼ االجتماعية   -3

 .  4ضركرة تغيّب األكضاع ابلوسائل ا٤بتاحة، ك النتماءاك 
 كالشيخ بوجناح ،سية الوطنية الفاعلة إىل ا٤بنطقةنفي العديد من الوجوه السيا  -4

ذيبة دمحم عن ال ا٤بناضلة العلماء ا٤بسلمْب ا١بزائريْب ك الشيخ شوانف دمحم بن ٨بتار عن ٝبعيسليماف ك 
عملها السرم مع ا٤بواطنْب إىل بركز جوه ابلسكاف ك ىذه الو  ختبلطاأدل ك  ،حزب الشعب ا١بزائرم

 .5كعي سياسي كطِب ثورم
                                           

 .29، صنفس ا٤برجع :توايت كآخركف دحمان - 1
 .59-57ص ص  ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف  - 2

 .29صا٤برجع السابق،  :آخركفتوايت ك  دحمان - 3
 .61ص  ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف  - 4
 .62ص  ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف  - 5



 حملة تعريفية عن منطقة توات                                      األولالفصل 

 

 ~11 ~ 

 

كابواي أٞبد ك هنوض بعض األفراد كاألسر كعائلة برادعي الطيب كابخدة عبدهللا ك   -5
احتضاف لى صعيد تعبئة ا١بماىّب ك كبّبة ع، ٔبهود  الشيخ موالم أٞبد كغّبىمالشيخ دمحم بلكبّب ك 

 .1األحزاب الوطنية يف ا٤بنطقة 
لقد استفاد رجاؿ ا٢بركة الوطنية يف ا٤بنطقة من تواجد بعض التيارات السياسية لتدعيم ك 

 2٘بربتهم النضالية ك استغبلؿ توظيف ىذه ا٥بيئات لصاحل النشاط السياسي، فَبدد برادعي الطيب
كأصبح عضوا  ٢1936بزب يطالب ابالستقبلؿ ، ك ىذا يف سنة  على مدينة ا١بزائر عند ٠باعو

 .3فيو أم  حزب الشعب ا١بزائرم ، حٌب أف ا٤بنفيْب نزلوا ضيوفا عند برادعي الطيب
هبم  أك   ختبلطالا٤با علمت اإلدارة االستعمارية بقدـك ا٤بنفيْب ، كزعت منشورا  ٲبنع ك    

يـو مت  15، كبعد فأدخلتهم اإلدارة السجن ،نشورمواطنو أدرار اب٤ب ءفلم يعىب التقرب منهم ،
 . 4اإلفراج عنهم

ات علماء توات يف إسهامآنية ك ، دكر ا٤بدارس القر ضافت إىل ىذه اجملهودات التوعويةانك    
أٞبد  موالم ، فقد أسهم الشيخ٘بنيد الشباب للعمل السياسيِب ك ٭بو الوعي الوطتنوير العقوؿ ك 

                                           
 ٧بفوظة ٗبتحف اجملاىد أدرار. ،23/06/2004بتيميمون  شهادة مسجلة٦باىد،  :سلكة بومدين - 1

ـ كالتقى ٗبصايل ا٢باج ،ك أصبح  1936،أ٬برط يف ا٢بركة الوطنية سنة  ـ 1914: كلد ٗبتليلي خبلؿ الطيب برادعي2-
 درار كمن النشطاء السياسيْب ،٤با أتسست ٝبعية اٙباد التجار ا١بزائريْبأعضوا يف حزب الشعب ، يعترب من أعياف مدينة 

-1947)م للمنطقة بداية من انتخب كاتبا عاـ كأقاسم ا٢باج أٞبد رئيسا ، ساىم يف دفع عجلة التنظيم السياسي كالثور 
ـ أصبح برادعي موالم الطيب رجبل ٧بوراي مع زمبلئو : ا٤بهدم بن السي ٞبو  1954، ٤با اندلعت الثورة  سنة (ـ1948

السلطات الفرنسية القبض كمكث ٙبت التعذيب شهرا كامبل،  ـ ألقت عليو 1957عن طريق ا٤بناضل ا٤بقدـ العريب، يف سنة 
ـ تعرض العتداء من طرؼ ا١بيش  1960يف سنة  ـ، 1957ادسة كأطلق سراحو يف أكاخر سنة مث نقل إىل سجن القن

ـ نتيجة  1972(  يف كىراف كنتيجة ىذا االعتداء تغلغل ا٤برض إىل جسده، تويف يف فرنسا سنة OASالسرم الفرنسي  )
 .63ص ،السابق ا٤برجع :ختّبالصايف نظر: ي. ا٤برض الشديد كدفن يف مدينة كىراف رٞبة هللا عليو

 . 30ص ا٤برجع السابق، :كآخركفتوايت  دحمان - 3
 .63ص ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف - 4
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أعياف ا٤بنطقة لنشر األفكار يف ٘بنيد علماء ك  كالشيخ سيدم دمحم بلكبّب اإلدريسي الطاىرم
 .1ا١بهادية ك مواجهة السياسة الفرنسية

، فجند معظم ماج ا٤بنطقة ضمن ا٤بسّبة الوطنيةكما ساٮبت ظركؼ ا٢برب العا٤بية الثانية يف إد     
 .2احتكت بواقع النضاؿ الوطِبك لية الشباب يف فرؽ ا٤بهريْب الٍب انتقلت إىل ٚبـو الصحراء الشما

لدٲبقراطية بقيادة مصايل تشكلت أحزاب كطنية كحركة انتصار ا٢برايت ا 1946يف ك  
٦باال  ابتنتخاالا، فكانت فيها ٬براطالاب، ٠بح  حزب البياف ا١بزائرم بقيادة فرحات عباسا٢باج ك 

ك  3الدٲبقراطية بيتور عبلؿكاف من أبرز منظرم حركة انتصار ا٢برايت رحبا للنشاط الوطِب، ك 
ننسى ، دكف أف  5، ك كانت الدكاكْب ك احملبلت أحسن مكاف لنشاط األحزاب4ابخدة عبد هللا

                                           
 ا٤بصدر السابق. :سلكةبومدين  - 1
 .64ص ،السابق ا٤برجع :خثّبالصايف  - 2
الفرنسية إىل  اإلدارةـ ٗبتليلي  منظر سياسي كمناضل نشط ٢بزب الشعب ، نفتو 1914خبلؿ عاـ  كلد :عبلؿ بيتور- 3

تيميموف لكنو كاصل النضاؿ كمل يبخل ، فكاف يتقمص شخصية اتجر ، ساىم بدكر فعاؿ يف غرس الوعي الوطِب ، سخر 
ـ ، اعتقل  1956ٝبيع جهوده كأموالو ٣بدمة الثورة يف اإلقليم ، عمل يف ا٤بنظمة ا٤بدنية ١ببهة التحرير الوطنية بتيميموف سنة 

 الوالئي تحفا٤ب . أرشيف1957ك أعدـ ٕباسي بوخبللة على يد السفاح ا١بنراؿ بيجار هناية بعض انتفاضة حاسي ساكة ،
 .جاىد أدرارللم
 طقةأبكالد أٞبد مقاطعة تيمي من ا٤بناضيلْب السياسْب األكائل  اب٤بـ 1912من مواليد  :ابخدة عبد هللا بن عبد الرٞباف-1
عمل على توعية ا٤بواطنْب حوؿ ا٤بشركع الوطِب  ـ1948الدٲبقراطية سنة ختّب رئيسان ٤بكتب حزب حركة االنتصار ا٢برايت أ

نقل 1957ضايقتو السلطات الفرنسية نظران لنشاطو ا٤بتواصل ألقي عليو القبض سنة  بوعبلـ، االنتخاابت لصاحل ابقي كإ٪باح
عملو الوطِب سران إىل أف كافتو ا٤بنية  مدينة أكلف كاستمر يف إىلإىل مدينة بشار مث القنادسة مث بعد عاـ من السجوف مت نفيو 

 .جاىد أدرارللم الوالئي تحفا٤ب أرشيفـ . 22/7/1973يـو 
 ، ٧بفوظة ٗبتحف اجملاىد أدرار.ـ23/06/2004، شهادة مسجلة بتيميموف٦باىد،  :بودكاية بودكاية- 5
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، فكاف تيميموف، خاصة أدرار ك 1فقد كاف ٥با نشاط كفركع اب٤بنطقة ة ا١بزائريةاإلسبلمي الكشافة
 .2أكؿ فوج أسس على يد ا٤بناضل عبلؿ  بيتور

نشاط ا٢بركة ك  ستعماريةالاطة سياسية ىامة ككجو اثف بْب السياسة ٧ب نتخاابتالاتعترب ك 
انتخاابت ك  ـ1947أكتوبر  26-19البلدية  نتخاابتالااب٤بنطقة :  نتخاابتاأكؿ ، ك الوطنية

 ـ1948 انتخاابت اجمللس ا١بزائرمك  ـ1947ديسمرب  12نوفمرب إىل  24ا١بماعة من 
 ـ1951جواف  17االنتخاابت التشريعية ك  ـ1951فرباير  4انتخاابت اجمللس الوطِب ك 
 .3ـ1952أبريل  27ت ٦بلس ا١بمهورية انتخاابك 

ية بوعبلـ ابقي حركة انتصار ا٢برايت الدٲبقراط٤برشح  نتخابيةاٞبلة  نطلقتاـ 1948ففي  
  حيرجتك  ا٤برشح بوعبلـ ابقيإلفشاؿ  ستعمارمالا، كرغم الضغط 4تيميموفيف كل من أدرار ك 

أبغلبية األصوات  نتصارالااإلدارة االستعمارية السي خبلدم، فقد فاز مرشح حركة  الكفة ٤برشح
كفة األصوات لصاحل   حيرجتفما كاف عليها إال التزكير ك ، فأاثرت حفيظة ا٤بستعمر يف ا٤بنطقة

 .5مرشحها السي خبلدم
٧باكمة ك ت الدٲبقراطية مضايقة حركة انتصار ا٢برايت سياستها يف تزكير االنتخاابت ك كاصلك 
 .6كذا ضرب ا٣بناؽ على منطقة توات فدخل النشاط الوطِب مرحلة السرية، ك ٩بثليها

ببلغ صوهتم ككسيلة سياسية عترب سكاف توات يف احملطة االنتخابية متنفسا إلإلقد ك    
 .1لعناصر الوطنية، رغم ا٤بضايقات لانجعة

                                           
٧باضرة ٗبناسبة  ،اجلنوب اجلزائرينبذة حول اتريخ احلركة الكشفية مبنطقة توات و تيدكلت أبقصى  :قلـومكي  -  1

 . 2-1ص صـ، 2007مام  27اليـو الوطِب للكشاؼ 
-1947نضال و جهاد منطقة تيميمون و الساورة و منطقة اجلنوب ) "شهادة ٨بطوطة  ٦باىد، :أقاسمعمار  - 2

 .1ص ،(ـ2006-2005كتبت خبلؿ )  ،" ( 1962
 .69ص ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف  - 3
 ٧بفوظة ٗبتحف  اجملاىد أدرار. ،26/06/2004، درارشهادة مسجلة أب انشط يف ا٢بركة الوطنية، :قلـوالشيخ  - 4
 ا٤بصدر السابق. :سلكةبو مدين  - 5
 .35ص ا٤برجع السابق، :توايت كآخركفدٞباف  -6
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الذم كاف من ا٤بناضلْب  ،أحد أبناء منطقة قورارة ننسى دكر الشيخ بن ىجّبة كال  
ندلعت الثورة يف إ ك ٤با  ،ة التحرير الوطِب ٗبنطقة األكراسا٤بساٮبْب يف إدخاؿ السبلح األكؿ ١ببه

 .2ّبين من  أبناء ا١بزائر الثائرين، مثلو  مثل الكث، انضم ٥با ىناؾـ1954نوفمرب  1
 :توات يف الثورة التحريرية منطقةمسامهة  :خامسا

مؤٛبر الصوماـ قرر ا٤بؤٛبركف ضركرة توسيع رقعة  انعقادـ اتريخ 1956 أكت 20بداية من   
يكثفوف من أعضاء جيش التحرير الوطِب الفعل ا٤بسلح ليشمل ٝبيع الَباب الوطِب، ٩با جعل 

كيبدك ٪باح مسعاىم مستغلْب حركة القوافل،  ٗبنطقة توات اتصاالهتمربط تنقبلهتم ك ك  منشاطاهت
 .3آابر الصحراء ) ا٢باسي ( يف قصور ك ا٪باز عدة مراكز للتموين  كاضحا من خبلؿ 

 : 4تكالٍب ضماللجنة ا٣بماسية ١ببهة التحرير الوطِب اب٤بنطقة كأتسيسهم 

 أقاسم عبد العزيز   .........    رئيسا .1

 بوحادة عبد القادر  .........     انئبا  .2

 سنيسنة درابيل    ..........     كاتبا  .3

 البشّب العامرم    .........    أمينا للماؿ  .4

 سلكة بومدين      .........     عضوا  .5

 ٞبداكم ٞبو      .........     مكلفا ابالستخبار  .6
                                                                                                                                

 71ص ا٤برجع السابق، :خثّبالصايف  - 1
 .36-35ص ص ا٤برجع السابق، :آخركفتوايت ك دٞباف  - 2
_  20، ا٤بلتقى التارٱبي األكؿ ا٤بنعقد بتاريخ التعريف مبعارك العرق الغريب الكبري :الم عمرالطيب مو  - 4

 .، بتيميموفـ21/12/1997

  .ا٤بصدر السابق :سلكةبومدين  -5
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 بودكاية بودكاية   .........     مكلفا ابلتموين ك الربيد  .7

معظمو اتبع أقصى ا١بنوب الغريب الذم أصبح يف توات ب الفداءمهمة تنظيم  إليهات كأسند
 .للمنطقة الثامنة ابلساكرة من الوالية ا٣بامسة التارٱبية

حدكث مناكشات داخل  ،ىكذا نبلحظ تزامنا مع بداية تبلور ا٥بيكل التنظيمي للثورةك 
يف بداية أكتوبر على غرار ما حدث  ،الفرنسية ستعماريةالاا١بزائر داخل القوات  أبناءاجملندين من 

رفض عشركف جزائراي ٘بديد العقد كمهارل يف ا١بيش الفرنسي نذكر  ٤با ؛ٕباسي فرسيقة ـ1956
 ٞبيدة. أبلعقوف  ، أدمحمىامشي  ،الزاكم موؿ الفرعة  ،منهم

سة السيد الزاكم الشيخ ائاترٱبي بقصر فاتيس بر  جتماعانفس السنة عقد أكؿ كما نسجل يف    
ا٤بنطقة إىل نواحي البيض ابلناحية  اءأبنحيث تقرر فيو إرساؿ فوج من اجملاىدين من  ؛اب٤بربكؾ

من ا٤بنطقة  إليوعلى الرسائل الواردة  أدمحمىامشي  العرؽ الغريب، عندىا ٙبصل السيد الثامنة عرب
 .1ا٤بهارل الذين كانوا يف صفوؼ ا١بيش الفرنسي ا٤بناضلْب من السكاف ك  أ٠باءكالٍب توضح 

بداية سنة  يف الدين سليماف، نوارم نوار ،الشيخ بوبكر مرزكؽ ،أدمحمكلف السادة ىامشي ك    
 مركزا. 21، كقد بلغ عددىا أكثر من اراكز التموين كالتنسيق فيما بينهبتحضّب م 1957

عبد الغاين عقيب ا٤بدعو السي  دمحم مع قائد الناحية الثامنة السيدأىامشي  السيدكمت لقاء 
حيث زكده ٗبسدس  ،الوالية ا٣بامسةمقر قيادة بفيقيق  1957عمار يف شهر جويلية من سنة 

ن الٍب قادىا العقيد لطفي نواحي دماء شهداء معركة خراج عبد الرٞبكعلم جزائرم كاف ملطخ ب
سم الفاتح عقبة ك٠باه اباليمْب على ا٤بصحف كعيْب مسؤكال سياسيا كعسكراي  أدلبشار، كما 

ا٤بدعو السي فرحات ا٤بوجود ٗبنطقة ٞبد أبلعيد ا٤ببلـز كطالبو ابلتنسيق مع بن انفع كلقب ثورم، 

                                           
 . ـ٧1992بطة بشار، سنة  ، إنتاجملحمة العرق الكبري :التلفزيوف ا١بزائرم -1
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حاسي اتسلغة التقى ىذا األخّب مع ا١بنود ابلعرؽ كحثهم يف خطابو على إنشاء ، كيف 1الساكرة
الذم مت مع مهارل  تفاؽالا، كإعبلمهم عن كأقساـلتكوف ٥بم انحية  كتكوين جيش قوم اب٤بنطقة

هنم عادة ما ٯبتمعوف ٕباسي حوؿ الفرار من ا١بيش الفرنسي يف شهر أكتوبر أل حاسي صاكة
 . 2 صاكة قبل تقسيمهم على اآلابر

 كمع ىذا ا٢براؾ العسكرم كالسياسي من حيث التنظيم سجلت ا٤بنطقة معارؾ ثورية عديدة
 :نذكر منها

 :  م15/10/1957نتفاضة حاسي صاكة إ -1

كلم شرؽ مدينة تيميموف، كانت تقيم بو كتيبة مهارل توات   90يقع على  بعد  ماء ىو بئر   
قائد  Suway النقيب " صوايي " فيو جتمعا ـ1957أكتوبر  14يف ، ك التابعة للقوات الفرنسية
جل تقسيم الكتيبة إىل ثبلث فرؽ األكىل تتوجو إىل أمهاراي من  63كتيبة مهارل توات بػ 
، يف الوقت الذم كاف ٨بربم جيش 3اسي بوزبد ك الثالثة إىل قرف القصعةبوبرنوس، الثانية إىل ح

اجملندين ا١بزائريْب يف صفوؼ ىذه الكتيبة بضركرة القياـ بعملية  عبئتكجبهة التحرير الوطِب قد 
على   ـ1957أكتوبر  15  ، كىذا ما حدث عشية يـوبركب الثورة لتحاؽالكافرار ٝباعي 

 08قتل ا١بنود الفرنسيْب التابعْب لكتيبة ا٤بهارل كالبالغ عددىم ٜبانية  بعدالساعة ا٣بامسة مساءا 
 .  4قاد العملية بيدة دمحم العطشاف

                                           
  ٧بفوظة ٗبديرية اجملاىدين لوالية ادرار. ،ـ23/05/2013مسجلة بتاريخ  شهادة ،اىد٦ب :عقيبعبد الغاين  -1
  .6، ص ـ1996، كتاب ٨بطوط غّب مطبوع،  (م1962_  1957)معارك العرق الكبري  :عبد اجمليد بن يعقوب -2
  .7ص  :نفسو -3
ادلقاومة الشعبية والثورة التحريرية السجل الذىيب لشهداء  :ن على ٢بماية كٚبليد مآثر الثورةٝبعية موالم سليماف ب -4

 .23ص  ،ـ1996طبع، سنة ، دكف الكربى لوالية أدرار
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الفرقة إىل حاسي  توجهتك  1ا٤بؤكنةٝببل ككل األسلحة ك  250على  االستيبلء نالعملية ع أسفرت
ٙبرؾ  بتيميموف ابلعملية ك Nicole " نيكلو "، يف اليـو ا٤بويل علم القبطاف ا١بديد الشرقي

شكلت عملية التمرد  عْب ا٤بكاف ليعاين ماحدث ميدانيا كهبذا إىل Suway القبطاف " صوايي "
 .أطاحت أبسطورة األرض اآلمنة ستعماريةالا اإلدارةصدمة غّب متوقعة من 

 غارة جوية حباسي اجلديد الشرقي:  -2

بعد عملية الفرار ا١بماعي للمهارل قامت قوات البوليس الفرنسي ٕبملة مداٮبات كاسعة يف    
مكانية مساعدتو للمجاىدين، يف الوقت ذاتو إكسط السكاف صاحبتها عملية قمع لكل مشتبو يف 

إىل تيميموف لدراسة الوضعية كإعطاء التعليمات  De Cravcar ا١بنراؿ " دم كرافكار " لانتق
التدابّب الٍب من شأهنا تسمح بتحديد  الٚباذ ٝبيع Pierrepocheللقائد " بيار بوشي " 

درار ك أانئب كايل  Cantine قدـ بوشي ٨بططو للقائد " قتنيوؿ "مكاف ا٤بتمردين، كبدكره 
مشاؿ شرؽ غرب ك   الشماؿ، مشاؿكرب قوة جوية يفأمفاده نشر  Nicole يكلو "نالقبطاف " 

كرب عدد من اإلبل، ٙبطيم منازؿ أكلم على كجو السرعة، قتل   200تيميموف على مساحة 
    . 2د مائي كضرب أم متحرؾ يف الصحراءالفارين، ٙبطيم اآلابر الٍب ٲبكن أف تكوف مور 

مكوف بفك  3الفرنسي عملية ٛبشيط كاسعة حسب ٨بطط بوشي حتبلؿالاكبدأت قوات  
 ـ1957أكتوبر  20يـو من  بداية من كتيبة مهارل توات ك٦بمع الكتيبة الصحراكية الرابعة،

حوايل عن تيميموف يبعد  على حاسي ا١بديد الشرقي الذين Suway" القبطاف " صوايي بقيادة 
يث أكتوبر ح 19، غّب أهنم مل يعثركا على ا٤بهارل الفارين ألهنم غادركا ا٤بكاف يـو كلم  245

                                           
 .24ا٤برجع السابق، ص :لي ٢بماية مآثر الثورة التحريريةٝبعية سيدم سليماف بن ع -1
 .27ص :نفسو - 2
 .34ا٤برجع السابق، ص :عمورة بلبشّب - 3
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ـ بدكف انقطاع متوجهْب ٫بو منوشات ابلعرؽ الغريب الكبّب بعد ايأاستمركا يف ا٤بشي ٤بدة ثبلثة 
 إىلرجوع أدراجها  Suway ، الشيء الذم أجرب قوات صواييمبلحظتهم حركة الطائرات

من ٨بطط بوشي كا٤بتمثلة يف  األخّبةيف تنفيذ ا٤برحلة  ، لتبدأ1ـ1957أكتوبر  26يف تيميموف 
 االلتحاؽرمي مناشّب دعائية تطالب فيها البدك بضركرة  إىلمتحرؾ ابلعرؽ، فعمدت  أمضرب 

  كمحتشدات يف غضوف ٜبانية أايـ لعزؿ الثوار.الٍب حددهتا   اآلمنةاب٤بناطق 

 :حاسي صاكة إنشاء زلتشد -3
 حتبلؿالارة ادإ اعتربت اآلمنة ابألماكن لتحاؽالابا٤بهلة احملددة للبدك الرحل  نقضاءابعد  

كأنشأت ٧بتشد  ،الفرنسي العرؽ منطقة ٧برمة ككل من فيو خارج عن القانوف كمعرض للموت
كاحتشدت فيو ٝبيع العائبلت الٍب تتواجد على سفوح ىذا العرؽ  ـ1957ٕباسي صاكة سنة 

، 2خيمة 275 موزعة علىعائلة  300كحرقت كل أمبلكهم كبلغ عدد احملتشدين فيو أكثر من 
 نعكس علىإما يقاؿ عنها أهنا كارثية تنعدـ فيها أٔبدايت ا٢بياة الشيء الذم يف ظركؼ أقل 

، غّب مسبوؽ يف نسبة الوفيات يف كسط األطفاؿ كالنساء رتفاعا إىلاحملتشدين ٩با أدل  صحة
 :قامت بكأعقبتها ٔبملة من اإلجراءات الردعية حيث 

   البعيدة منها عن نقاط ا٤براقبة.صا و اجملودة ابلعرؽ خص اآلابرعملية هتدًن شامل لكل  -  
زج هبم يف السجوف بكل من تيميموف، بشار ، إلقاء القبض على الكثّب من ا٤بدنيْب كال -  

 . القنادسة، ا٤بدينة ا١بديدة كىراف، الربكاقية كا٢براش اب١بزائر
 .أمبلؾ اجملاىدين كتدمّب ا٤بساكن النخيل من كاحاتحرؽ  -  
 
 

                                           
  .10، ص السابق ا٤برجع :عبد اجمليد بن يعقوب - 1
٧بفوظة ٗبديرية ـ، 2002تيميموف، بتينركوؾ ك  ،شهادة يف إطار البطاقية التارخيية ،٦باىدين :خركفآك ميلود بلعقوف  -2

 اجملاىدين لوالية ادرار. 
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                                  :  م1957نوفمرب  06حاسي اتسلغة  كمني -4
على إىل حاسي اتسلغة  1957نوفمرب  05يـو   76توجو اجملاىدكف الذين أصبح عددىم 

 40التحقت هبم قوات من جبهة التحرير الوطِب مكونة من ك كلم من تيميموف   130بعد حوايل 
 . الساكرة ٙبت قيادة فرحاتدموا من رجل ) كىي كحدة اتبعة ٤بركز القيادة ( ق

فرقة ٢بساب ا١باذبية األرضية من ٝباعة بَبكؿ ا١بزائر برسم خط فيو كلفت   يف الوقت الذم
 حساب ا١باذبية بعد تشخيص األماكن ككصف حالتها الطبيعية للبحث كالتنقيب عن البَبكؿ،

 12 منهم عامبل 41كانت ىذه الفرقة مكونة من  ـ 1957نوفمرب  06إىل  03 يـو منبداية 
 .1( Laligoجزائراي ابإلضافة إىل فرقة أخرل أجنبية ) الليجو 

بعد علم اجملاىدكف هبذا، كلف السيد " فرحات " الفرقة األكىل الٍب يقودىا اجملاىد " 
سليماف بن عبد هللا " ٗبحاصرة العدك، بعد مبلحظتهم أف الشاحنتْب مرات ٗبنحدر الفاٯبة الكحلة 

الفرقة إىل فوجْب كاحد بقيادة سليماف بن عبد هللا كاآلخر بقيادة حناين علي، كٗبا أف  نقسمتا
خذ مراكزىم قبل كصوؿ أكؿ سيارة أطلقوا الرصاص عليهم كىم يف حالة أا١بنود مل يتمكنوا من 

جملاىدين ، كبعدىا ٛبت اإلحاطة ابلشاحنات ا٣بمس، كأثناء ىذه ا٤بعركة تدخل فوج من انبطاحا
 فرحات كأطلقوا النار على السيارات ٗبا فيها شاحنة البنزين.            بلـز كانوا برفقة ا٤ب  الذين

 سيارات عسكرية.   06حرؽ  - 04أسر   - 2قتيل  16بلغت خسائر العدك:  -
 .لبلتصاؿكجهاز راديو  29/20بندقية كرشاش من عيار  18الغنائم  -
 .شهيد كاحد يف صفوؼ اجملاىدين  -

                                           
  .11، ص السابق ا٤برجع :عبد اجمليد بن يعقوب -1
 ـ.1997،سنة 151/152العدداف  :نوفمرب أكؿ٦بلة  -2



 حملة تعريفية عن منطقة توات                                      األولالفصل 

 

 ~11 ~ 

 

٪باح إعنصر السرعة كا٤بباغتة لعناصر جيش التحرير الوطِب يف  إىل اإلشارةيفوتنا ىنا  كما ال
يف ٦باؿ البَبكؿ يف الصحراء ا١بزائرية من خبلؿ إلغاء  ستثماربللالٍب شكلت ضربة موجعة  ،العملية

 .1العديد من الشركات لعقودىا مع إدارة احملتل الفرنسي
 : م1957نوفمرب  21معركة حاسي غمبو  - 5

ابلعرؽ  ا٤بَباميةيقع حاسي غمبو كسط الكثباف الرملية من تيميموف،  كلم  120بعد  على 
كلم ٰبده من ا١بهة الشمالية حاسي تنوانو كمن ا١بهة   03الغريب الكبّب يتخللها كادم يبلغ طولو 

صباحا إىل  7:00من الساعة  ـ1957نوفمرب  21 يف دارت ىذه ا٤بعركة ،ا١بنوبية حاسي اتسلغو
 .مساء 20:00حوايل 

١بيش التحرير ككحدة جيش التحرير  تصاؿالارئيس فرقة  أدمحمىامشي  كتقوؿ ا٤بصادر إف
، مع اثُب ٦2باىدا منهم بشراير فوضيل، ليتيم الشيخ، عبد القادر كحلوش 65الوطِب الٍب تضم 

منذ بداية النصف الثاين من شهر نوفمرب ٛبركزت يف مركز اتسلغة ابلعرؽ الكبّب  ،عشر مدنيا
التجمعات مع ا٤بسبلْب يف  تصاؿالاكربط  الفرنسيةلقوات ٙبركات ا عقبكذلك لت ـ1957

 . السكانية القريبة

قصر تينركوؾ أبف قوات كبّبة من العدك ستقـو ٗبسح  صلت أخبار من مسبليأف ك  إىل
نطقة حاسي غمبو ٤ب التكتيكي  نسحابالا اجملاىدين إىل اضطراالشيء الذم ٤بنطقة )اتسلغة(، 

ثبلثة  لوحظت طارئألم  ستعدادااوقع مفيو اجملاىدين يف الت أداألكثر منعة، يف الوقت الذم ب
٩با  اإلبلطافت هبم كقصفت ف راكيبدك أهنا حملة أاثر الثو  األجواء٘بوب  كجانكّب B 26طائرات 

                                           
 .54ا٤برجع السابق، صعبد الرٞبن حملرزم:  -1

 .ا٤برجع السابق :لتلفزيوف ا١بزائرما - 2
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 بطبلقات متقطعة أجربهتا على التقهقر كرد عليها اجملاىدكف بينها كأصيب بعضها، فوضىأحدث 
 .1على األنظار ختفتاكبعدىا  قبل أف تعيد الكرة من جديد 

 إىل، تسارع اجملاىدكف ستكشافيةالابعد التأكد من عدـ معاكدة طائرات العدك لطبلعاهتا  
الشمس مع بداية طلوع ، ٢باسي غنبوا احملاذمكلم ابلوادم   5مواقعهم الدفاعية على بعد   احتبلؿ

كٗبجرد  ،٘باه الوادم مكاف ٛبركز اجملاىدينبدأت قوات العدك يف إنزاؿ مكثف للمظليْب كزحف اب
ظهور أكىل طبلئع ا٤بظليْب سيوؼ الكثباف الرملية ابشرىم اجملاىدكف ابلقنص ابلرصاص، عنصر 

ّبة ٛبكن سلحة كالذخألجع ٨بلفْب عدد من الضحااي ككمية من ااا٤بباغتة أجرب ا٤بظليْب على الَب 
، كعليو مت تعديل ا٣بطة تطوؽ ا٤بكاف العدككانت قوات   األثناء، يف نفس اجملاىدين من ٝبعها

الدفاعية كنظم اجملاىدكف أنفسهم يف شكل حلقة دائرية للتصدم ٥بم من ٝبيع ا١بهات كما عززكا 
 دفاعهم  أبربع رشاشات غنموىا يف ا٤بعركة مت نصبها يف أماكن إسَباتيجية.

بكل عنف كشراسة  يف حدكد منتصف النهار شتباؾالا٘بدد ر ٤بدة ذىدكء يشوبو ا٢ببعد    
ألمر كانت ا٤بعركة ٛبيل لصاحل اجملاىدين رغم عوامل التفوؽ من عدة كعتاد؛ قد نرجع ا ابدئيف 

شخصية ىذا لعناصر ا٤بعرفة اب٤بيداف كالتمركز ا٤بناسب ١بيش التحرير الوطِب انىيك عن ٩بيزات 
اجملاىد ا١بزائرم تشكل لديو الدافعية أكثر مقارنة مع الفرنسيْب، لكن الكثرة تغلب ٲبلكها 
 .2الشجاعة

نقل  أمر كأصبح رئيسا كتيبٍب الفرقة الثالثة عن سقوط أسفرتالعمليات العسكرية  بداية    
التنقل على كجو  إىل Bejar بيجار أجربتمن الصعوبة ٗبكاف، ىذه التطورات ا٤بيدانية  ا١برحى

 .عن كثب األحداثكمتابعة  السرعة لعْب ا٤بكاف

                                           
 . 39، صالسابق رجعا٤ب :عمورة بلبشّب - 1
 .السابق ا٤برجع :التلفزيوف ا١بزائرم -2
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دافع فيها اجملاىدكف بشراسة كتلقى  1ا٤بغيبستمر حٌب تاجملاىدكف جعلت ا٤بعركة  استماتة   
 " سانتناؾ " األكؿٮبا الرقيب ، سقوط قتيبلف يف بداية القتاؿ ك العدك خسائر فادحة

SANTANAK  ركىر " األكؿكا٤ببلـز " Rohr  ٩با جعل بيجار أيمر قواتو ابلرجوع إىل
ا٣بطوط ا٣بلفية، الفتتاح اجملاؿ للسبلح ا١بوم كالقصف ا٤بدفعي حيث ظهرت طائرات ترمي قنابل 

تلك الطائرات  نسحبتاغازية على اجملاىدين أدت إىل انعداـ الرؤية كىبلؾ الكثّب، كٕبلوؿ الظبلـ 
الوادم فوجدكا  ا٤بنطقة مطوقة من طرؼ ا١بيش  حاكؿ اجملاىدكف فك ا٢بصار من انحية   .

يف ملحمة بطولية أستشهد  كالدفاع على النفس فما كاف بوسعهم كقتها إال أالستبساؿالفرنسي، 
الزاكم ىم:   05٪با منهم ك  من أخواهنم أعدموا بعد أسرىم ٦10باىد التحق هبم  42خبل٥با 
 بضياؼ قدكر. ،بن ٞبادم دمحم الصاحل ،علي بن عمار ،مناد عبد القادر ،سليماف
بئر يف مكاف يسمى يقع  كلم مشاؿ تيميموف  120بعد  على: إنشاء مركز بوخاللة -
، إنشاء مركز للقيادة أين يوجد موقع ىبوط الطائرات ا٤بنجز من طرؼ البَبكليْب بيجار قرربوخبللة 

 اإلمكاانتصرؼ بيجار ، ككضع ٙبت تعْب ا٤بكاف إىليف عملية نقل العتاد كا١بيش  أكبد
 : 2العسكرية التالية

 الرابعة الفرقة األكىل ك  -1
 مركحيات لربكانت  6 -2
 طائرات بيرب لبلستكشاؼ  –3
 طن من العتاد  18 – 52يونكر  –4
 طن من البنزين . 15 –5

                                           
  .66، ص السابق ا٤برجع كآخركف: دٞباف توايت -1
 .18، ص السابق ا٤برجع :عبد اجمليد بن يعقوب -2
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شركط  أدىنكالتعذيب بعيد عن  لبلستنطاؽأصبح مركز بيجار يف حاسي بوخبللة مكاف    
، بلغت فيها جرائم األطراؼالرقابة يف صحراء مَبامية  أعْببعيدا عن  اإلنسافكمقومات حقوؽ 

  مستهدفا فيها ا٤بدنيْب العزؿ  اإلنسانيةجرائم ا٢برب كجرائم ضد  إىلبيجار حدكد ما يرتقي 
صورية ، بعد تقدٲبهم حملاكمة أقل ما يقاؿ عنها ٦باىدا 24حيث مت تنفيذ حكم اإلعداـ يف حق 

 .اإلدانةثباث إحكمها مسبق قبل 
 : م04/12/1957شتباك لقطاب: إ-6
 Bejar بيجارمكاف تواجد مركز  بوخبللةحاسي كلم مشاؿ شرؽ   120على بعد   

بْب عناصر الكتيبة الرابعة  عنيف يف منطقة تسمى لقطاب شتباؾاكالتعذيب، كقع  لبلستنطاؽ
كانت مكلفة بنقل    09بلغ عددىم  جيش التحريرا٤بظلية لفرقة اللفيف األجنيب ك٦بموعة من 

ا٤بهندس الفرنسي من طرؼ  ، كقد مت قتلإىل ا٢بدكد الذم أسر يف كمْب تسلغة ا٤بهندس الفرنسي
، الذم أستشهد على أثره 1شتباؾالافوقع م بعد أف اكتشفت طائرات العدك مكاهن يناجملاىد

لتقوا ىناؾ إحيث  سجن القنادسة، إىلبوخبللة كمنو عرب تيميموف  إىلسر الباقوف نقلوا أ٦باىداف ك 
ٗبجاىدين من تيميموف كادرار مثل بّبادعي موالم سليماف، بن عيشاكم دمحم، بن دارة دمحم 

 .٤3بطوش ٕبوص، لقرع الشيخ، الناصرم العيد  كل من:  ، كالذ ابلفرار2كغّبىم
 : م1957ديسمرب  07معركة حاسي علي  -7
عضلة كبّبة لتنقل السالف الذكر ٕباسي بوخبللة مBejar جود مركز بيجارشكل ك    

كالتواصل  تصاؿالاة ىل الساكرة مكاف تواجد قيادة ا٤بنطقة الثامنة، كعقد من مهماجملاىدين من كإ
العديد من رجاؿ جيش التحرير  ستشهاداؤلمر ٩با تسبب يف كَباث اجملاىدين لرغم من عدـ إلاب

صادؼ ٧باكلة تسلل عناصر من اجملاىدين بلغ عددىم  اإلطار االوطِب ا١بزائرم ابلعرؽ، كيف ىذ

                                           
 .45ا٤برجع السابق، ص عمورة بلبشّب: –1

 سا. 12:15ـ، على الساعة 18/02/2018، يـو مقابلة شخصية مبنزلو أبدرار٦باىد،  :(قركط)عيشاكمبن  دمحم - 2
  ٧بفوظة ٗبديرية اجملاىدين لوالية ادرار. ،ـ24/05/2013شهادة مسجلة بتاريخ ، ٦باىد مناد: دمحم بن ا٢بسْب - 3
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لقوات  ستكشافيةاطبلعات  يف منطقة تسمى حاسي علي كلم من بوخبللة100على بعد  16
تكوف  أفعناصر ٲبكن يبدكا مركز القيادة بتحركات مشبوىة ل على ما أبلغتالعدك الفرنسي، الٍب 

يف أنزاؿ  أ، كبدؽ سرب من الطائرات بعْب ا٤بكافاالتح حتماؿامن الفبلقة الشيء الذم رجح 
 نتهتاعنيف  مع قوات العدك  شتباؾاالٍب دخلت يف  خلف قوات جيش التحرير الوطِبا٤بظليْب 
٦باىد كأسر البقية، عملية 14 ستشهاداك طائرات كعديد القتلى يف صفوؼ ا٤بظليْب،  3إبسقاط 

لذلك،  ةظر يف عملية الفدل يف العرؽ لعدـ توفر الظركؼ ا٤بوضوعيجعلت قيادة الثورة تعيد الن
الناحية الثالثة من ا٤بنطقة الثامنة للوالية ا٣بامسة التارٱبية كركوهنا للهدكء  استكانةىذا ما يفسر 
    .النسيب إىل حْب

  : 1ابقي معارك العرق الغريب الكبري -8

احملافظ السياسي  ستشهادابعد سنة من ا٥بدكء التكتيكي بناحية العرؽ الغريب الكبّب نتيجة 
نوفمرب  21كالعسكرم ا٤بكلف ابلناحية الشهيد ىامشي أدمحم)بوانفع( يف معركة حاسي غنبو 

نفا، كالفشل الذم عرفتو العمليات الٍب أعقبة معركة حاسي غنبوا ـ كما سلف كإف ذكران آ1957
ديسمرب من نفس السنة، رأت  07ديسمرب كمعركة حاسي علي  04لقطاب  شتباؾاعلى غرار 

العمل العسكرم ضد القوات الفرنسية  كإحياءقيادة الثورة اب٤بنطقة الثامنة ضركرة بعث نفس الثورة 
اكرة لو، فتم بذلك تعيْب اجملاىد حناين علي كمحافظ سياسي كعمبلئها ابلعرؽ كا٤بناطق اجمل

كمتطلبات الثورة، كتقرر العمل على  لتتماشىكعسكرم على الناحية كإعادة تنظيمها ىيكليا 
تطهّب الناحية من ا٤بعادين للعمل العسكرم ضد القوات الفرنسية كا٤بتعاكنْب معهم، كإعادة الثقة 

التحرير يف بلوغ ذلك، كمن ىنا بدأت سلسلة من العمليات  للمواطن ٕبتمية النصر كقوة جيش

                                           
 . السابقةالشهادة  :كآخركفميلود بلعقوف  -1
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القصور ا٤بتاٟبة ٤بنطقة توات الوسطى،  إىلمن بِب عباس مركرا ابلعرؽ ككصوال  نطبلقااالعسكرية 
نفس السنة، صيف  يف ، عملية قرف القصعةـ1959مارس  يفمعركة حاسي الشيخ  :نذكر منها

، ـ1960أكاخر فيفرم  يفمعركة دماغ العبيد األكىل  ،ـ1959نوفمرب13 يفحاسي تنوانو  شتباؾا
معركة حاسي  ،مارس 17 يفدماغ العبيد الثانية  شتباؾا مارس،11يفمعركة قرف الرٜباية  تبعتها
رابؽ أ شتباؾامن نفس السنة، أييت  أكتوبر14 يف معركة حاسي ثلجة األكىل ،جواف يف زيرارة
 معركة حاسي قدكر بن ٰبٓبك أبريل 18 يفمعركة دمغت موالم تلتها  ـ1961أبريل 10 يف اجراد

حاسي علي بن حيمودة نواحي  شتباؾاأكتوبر ك 10 إىل 05معركة قرف بوقرافة من ك أكاخر مام  يف
، كل ىذه ا٤بعارؾ 1ـ1961يزم أكاخر ديسمرب إمعركة  إىلإضافة  حاسي بن خليلك ا٤بنيعة 

كجعلت من خلق ا٤بنطقة ا٤بثالية يف  كالعتاد األركاحكبدت العدك خسائر فادحة يف   شتباكاتالكا
الفرنسية كأخلط حساابهتا،  ستعماريةالا اإلدارةا٥بدكء ضرب من ا١بنوف، الشيء الذم أربك 

ـ،  1960فرباير  13بتاريخ نقاذ ا٤بوقف بتفجّب أكؿ قنبلة نوكية ٗبنطقة ٞبودية برقاف إفحاكلت 
ء ا١بزائر أبقصى ا١بنوب الغريب كتكوين جبهة جنوبية بدكلة أبنا وعيةكاف رد جبهة التحرير الوطِب ت

الشقيقة لدعم اجملهود ا٢بريب كفك ا٢بصار على الثورة، يف رسالة كاضحة أكدت من خبل٥با  2مايل
يف ا١بزائر فرنسي الوجود ال استمرارللمستعمر الفرنسي مدل قدرهتا على التحكم يف الوضع، كإف 

  أصبح قضية كقت فقط.

 :اجلبهة اجلنوبية: سادسا

عطاء نفس جديد للثورة كتوسيع ا١بزائرية ضركرة إ لقد أملت ظركؼ عديدة على قادة الثورة
الفرنسي، الذم عرؼ الصراع بينو  حتبلؿالاالعمل ا٤بسلح تصعيدا لوتّبة ا٤بواجهة مع جيش  رقعة

                                           
 السابقة. ا٤بقابلة :الشيخ بريك عيشاكم -1
 .128ا٤برجع السابق، ص :عمورة بلبشّب - 2
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 كأساليبتغّب كسائل  إلزاميةميدانية كسياسية فرضت كبْب جبهة كجيش التحرير الوطِب تطورات 
عزؿ الثورة يف الشماؿ، على غرار ٧باكلة فصل  إىلالرامية  ستعماريةالاالتصدم للمخططات 

، 1ا٤بنظمة ا٤بشَبكة للمناطق الصحراكية كٚبصيص حقيبة كزارية للصحراء إنشاءالصحراء من خبلؿ 
 اإلفريقيةلداف كرجاؿ الدين يف الصحراء كالب األعيافكذىبت أبعد من ذلك بتجنيدىا لبعض 

سة لتفكيك الوحدة الَبابية الٍب كاف يراىن عليها ا٤بفاكض ا١بزائرم، يف دعوهتا ئاجملاكرة يف ٧باكلة اي
، كقف ٥با الشيخ موالم أٞبد الطاىرم سدا منيعا حاؿ للصحراء ا٤بغرضة لتأسيس ٝبهورية مستقلة

ت كبّبة من إدارة احملتل سنعود ٩با عرضو ٤بضايقا توات أىلمزاعمها على  كانطبلء 2دكف ٙبقيقها
يفوتِب اإلشارة إىل الدكر احملورم  ابلتفصيل يف مواقف الرجل خبلؿ دراستنا ىذه، كما ال إليها

ٗبعسكرات ا١ببهة ا١بنوبية كحث السكاف على  لتحاؽبللالشباب  وعيةللشيخ دمحم بلكبّب يف ت
ا٤بساٮبة ٗبا يستطيعوف يف إ٪باح ا٤بشركع كىذا ما سيتضح من خبلؿ تواجده كعضو فاعل يف 

 للمركز الصحراكم للدراسات العسكرية ء ا٤بستعمر الفرنسي، كإنشاالغرض اْب ٥بذنا٤بعي األمة٦بلس 
، ىذه ا٤بستجدات كا٤بناكرات الفرنسية كانت  3برقاف كمركز التجريب العسكرم يف الواحات الحقا

 بدائل جديدة لدعم الكفاح ا٤بسلح كتكثيف الضغوطات.  دإٯباكافية للمضي قدما يف 

ـ بطرح 1959اجمللس الوطِب يف هناية سنة  جتماعاقامت قيادة الثورة خبلؿ  تبعا لذلك
جبهة عسكرية ١بيش التحرير الوطِب ا١بزائرم على ا٢بدكد ا١بنوبية  إنشاءمكانية إكتدارس فكرة 

اجملاىد ىوارم بومدين من الطيب فرحات يف  األركافائر، كٛباشيا مع تطور الفكرة طلب قائد ز للج

                                           
، دار 1، طاجلبهة اجلنوبية ادلالية النيجريية ودورىا اإلسرتاتيجي يف الثورة اجلزائرية :٧بفوظ رمـوعبد هللا مقبليت ك  - 1

 .24ـ، ص2009سنة  ،السبيل للنشر كالتوزيع، ا١بزائر

 .244ـ، ص2016، ، ا١بزائردار الكتاب العريب ،مقاالت وأحباث حول اتريخ وتراث منطقة توات :مبارؾ جعفرم - 2
 .169ـ، ص2013، ا١بزائر ،منشورات عدف، تر: سعيد بوطاجْب، رقان حبيبيت :فيكتور مالو سيلفا - 3
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، كقبلها كانت ا٢بكومة ا٤بؤقتة قد طلبت من 1٘بسيد ا٤بشركع إمكانيةـ ببحث 1960بداية سنة 
، 2األمرا٤بعنيْب بتحقيق ا٤بشركع يف  األفارقةلومات كمعرفة رأم الزعماء ٩بثليها يف غاان ٝبع مع

كالقياـ بعملية جس النبض ٤بعرفة مدل استعدادىم لتبِب ا٤بشركع كحجم ا٤بساعدات الٍب ٲبكن 
فريقية يف الرئيس الغيِب "سيكو تورم" ك"ميديبو كايتا" إلتقدٲبها للثورة، كتتمثل ىذه الشخصيات ا

 .3مايل الذم كاف يسعى ىو اآلخر لتحرير مايلرئيس دكلة 

قاـ إبرساؿ تقرير ك تبِب ا٤بشركع، ب القادة األفارقة يف إقناع  مل ٯبد صعوبةفرانز فانوف ف كيبدكا أ   
دعمهما السياسي كالعسكرم ك أفصح فيو عن أتييد كبل الرئيسْب  مساعيومفصل عن ٦برايت 

على ا٤بناطق ا٤بعوؿ  ستطبلعالاتشكيل بعثة مهمتها  إالفما كاف على ا٢بكومة ا٤بؤقتة ، مشركعلل
عليها يف إنشاء مراكز لوحدات جيش التحرير، تكونت من فرانز فانوف رئيسا ٥با ككل من فرحات 

الٍب عينها عبد ا٢بفيظ  تصاالتالاكفرقة  ٞبيدة ا٤بدعو الرائد زكراي كبن سبقاؽ أٞبد مساعدين لو
ا٤بالية  األراضي، بعد كصو٥بم 4كالسي العريب كالسي علي بوصوؼ : صدار السنوسي كأبو الفتوح

كهتيئة الظركؼ ا٤بساعدة ٥بم يف تنفيذ مهمتهم، كيف خبلؿ  كجدكا كزير داخليتها يف استقبا٥بم
 كبن سبقاؽ حدىم ضم فرانس فانوفايل قرر كفد البعثة تشكيل فوجْب أأسبوع تواجدىم بعاصمة م

كاييس يف   انحية إىل، كالفوج الثاين يتجو كيداؿك قاكا  منطقة إىليتجو  كفرحات كالسي علي
الغريب ابلقرب من ا٢بدكد ا٤بوريتانية يتكوف من صدار السنوسي كأبو الفتوح كالسي الشماؿ 

                                           
 .34ا٤برجع السابق، ص :٧بفوظ رمـوك عبد هللا مقبليت  - 1
 ,Frantz fanon: pour la révolution africaine, paris: éd François Maspero   نظر:ي  - 2

1979, pp176-189.  
 .94، ص السابق ا٤برجع :كأخركف دٞباف توايت - 3
   .133، صـ1995 ا٤بتحف الوطِب للمجاىد، ا١بزائر،، منشورات اذلقار أرلاد وأجناد :بوشاربعبد السبلـ  - 4
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الفرنسي تركتو  األرشيفالعثور على كاثئق  هاالتسهيبلت الغّب متوقعة الٍب منح إىلكنشّب  ،1العريب
غرافيا كالوقوؼ على إمكانياهتا السياسية ا١ب دراستها من الناحيةا٤بخابرات بقاك يف تسهل عملية 

كإعبلـ  قيادة الثورة  ، كمعرفة عدد ا١بالية ا١بزائرية ىناؾ كمواقفهم كميوالهتم السياسية،كالعسكرية
 . اء على ا٢بدكد ا٤بالية كالنيجريةبتونس حيث تقرر إنشاء جبهة يف جنوب الصحر 

بعثة لئلشراؼ على إنشاء ا١ببهة ا١بنوبية ضمت ٩بثلْب عن قيادة ىيئة إيفاد ميدانيا مت ك 
نو رافق إ، الذم ترل بعض الدراسات أٞبد قايدك عبد العزيز بوتفليقة  النقيباألركاف العامة ك ىم: 

عمر أكصديق  ٩بثل ا٢بكومة  إىل ةمركز القيادة يف قاك، ابإلضاف إىلكنو مل يتوجو كل مايل إىلالبعثة 
على ا٢بكومة  نقبلبالاا٤بفرج عنهم بعد ٧باكلة  كوان كرم كضباط القاعدة الشرقيةيف غينيا   ا٤بؤقتة

نتقلوا من إخطة العمل ىناؾ  ستبلمهما، كبعد  ـ1958مرة لعمورم سنة آما يعرؼ ٗبؤ  أكا٤بؤقتة 
 .كمركز للقيادة  اعتمدتالٍب بعدىا إىل منطقة "قاكا" ك مث إىل مايل  جوا تونس إىل غينيا

الفعلية يف إرساء دعائم ا١ببهة ىناؾ بتوزيع ا٤بهاـ بْب القادة كٙبديد  نطبلقةالاكانت    
 :2ا٤بسؤكليات، ٕبيث كانت على النحو اآليت

 : قائدا سياسيا كعسكراي.عبد العزيز بوتفليقة -

 : عضو قيادة ا٤بنطقة مكلفا ابلشؤكف العسكرية.عبد هللا بلهوشات  -

 .ا٤بنطقة مكلفا ابلشؤكف السياسية قيادة دمحم الشريف مساعدية: عضو -

                                           
        .senoussi saddar: ondes de choc, Alger , editon ANP, 2002, p145: نظري   - 1  

 ، مذكرةجذ إسرتاتيجية الثورة التحريرية يف الصحراء اجلبهة اجلنوبية كنمو  :دمحم ديدم كعبد العزيز بكراكم  2 -
 السنة ا١بامعية جامعة أٞبد دراية أدرار، ليسانس،كلية العلـو اإلسبلمية كاالجتماعية كاإلنسانية، قسم التاريخ،

 .43، ص(ـ2005/2006)
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 .نطقة مكلفا ابالتصاالت كاألخبار: عضو قيادة ا٤بدراية أٞبد -

 .عيساين شويشي: مسؤكؿ مصلحة التموين -

 .ّب نور الدين: مسؤكؿ مصلحة الصحةبش -

 :    يف اخلارج اجلنوبية اجلبهة زلور مهام -1

بقيادة الثورة يف الشماؿ كتكثيف كجود جبهة التحرير اب٤بنطقة  كالتواصل تصاؿبللضماان    
نفس مث كىراف  الساكرةقاكا كمنها إىل يف ٗبركز القيادة  توات منطقةربط  إىلا٤بكلفوف ابلتنظيم  ئ١ب

 . 1نطبق على ببلد االىقارإالشيء 

حصائية إت ٞبلة توعوية كاسعة يف كسط ا١بالية ا١بزائرية ابلبلداف اجملاكرة، كالقياـ بعمليات كبدأ   
حصائية تشكل قاعدة معطيات إالسكاف كاألمبلؾ كنشاطاهتم اليومية كتسجلها يف بطاقات  مشلت

٥بيكل من ا٥بياكل ىذه العملية ٙبت مهاـ موكلة  تكاندرجللمسؤكلْب على تنظيم ا١ببهة، 
       :2يمية للجبهة ا١بنوبية تسمى قسمة ضمت ٦بموعة من أعياف توات ٗبايل كالنيجر كىم التنظ

 أقاسم عمر -7سيد ٢ببيب رئيسا                            -1

 لركم ٕبوص -8 عبد الكرًن                     ديدم موالم -2

 دحاج عبد القادر -9      مرابطي دمحم الربكة                        -3

 بن السي ٞبو عبد هللا بن أٞبد  -10    أاب حساف ا١بومي                        -4

                                           
 .97، ص السابق ا٤برجع :كآخركف دٞباف توايت 1 -

 . 45، صالسابق ا٤برجع :دمحم ديدم كعبد العزيز بكراكم -3
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 فرجاين ا٢باج أٞبد -11  ر                       أقوجيل عبد القاد -5

 لقصاصي عبد القادر بن سيد أٞبد -6

لتسهيل  أنشئتز الٍب على مركز من ا٤براك ابإلشراؼكىناؾ ١باف فرعية تكلف كل منها 
كا٤بساٮبات الٍب تدر هبا ا١بالية على اجملندين، على غرار  شَباكاتالاعملية التعبئة كالتجنيد كٝبع 

  .ٛببكتوكمركز بوراـ  ،اتسليت ،اانفيف ،أقلهوؾ ،كيداؿ كزر م

 كاإلقباؿا١بالية ا١بزائرية  أبناءكيبدك من خبلؿ التجاكب الكبّب الذم كجدتو عملية ٘بنيد   
ا٤بتمثل يف  أىدافها ا١ببهة ا١بنوبية بدأت ٙبقق جزاء من إفالشباب على ا٤براكز  لفئةالواسع 

التجنيد كالتدريب، ٕبيث كانوا يقوموف مباشرة بتأدية القسم كتسجيل كل ا٤بعلومات ا٣باصة بكل 
بوصوؼ ا٢بفيظ عبد  قيادة الثورة فقد كلفت كرغم العوائق ا٤بتعلقة بتأمْب كصوؿ السبلحجندم، 

قنطار من تشيكوسلوفاكيا ابسم  20بشراء كمية من األسلحة  ا٣بفيفة كالنصف الثقيلة تقدر بػ 
 عرب الطريق إىل مايل نقللت قيادة ا١ببهة ا١بنوبية من السلطات الغينية إىلليتم تسليمها دكلة غينيا 

 . 1مرب ال

عرب ا٤براكز ا٤بخصصة لذلك، الشباب الراغبْب يف التجنيد  ستقطاباٛبت مباشرة عملية ك   
سَباتيجية موقعها من حيث تواجد ا١بالية كمن الناحية إ بعناية كدراسة اختيارىاىذه ا٤بواقع مت 

 :2الطبيعية، كٲبكننا التعريف هبا فيما أييت

 

                                           
 .. 132ا٤برجع السابق، ص :عمورة بلبشّب- 1
 . 47ا٤برجع السابق، ص :دمحم ديدم كعبد العزيز بكراكم - 2
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 مركز كيدال:    -ا

ألٮبيتو ، نظرا مركز كيداؿ للتدريبٙبت إشراؼ دمحم الناجم مت إنشاء ثكنتْب عسكريتْب يف 
أكؿ مركز عسكرم  ، كيعداإلسَبا٘بية ا٤بتمثلة يف قربو من ا٢بدكد ا١بزائرية كمن مراكز القيادة بقاكا

بو كحدات جيش التحرير الوطِب بعد مركز القيادة بقاكا، ٕبيث كانت تتم فيو عملية  ستقرتا
  .1التجنيد كالتدريب

الكتيبة الثانية بقيادة   اهب ضطلعتاالٍب  التدريب كالنقل مةمه أككلت لو مركز أنتكو: -ب
 بوٝبعة بوسعيد.

بو  ستقرتا ،مهمة اإلشراؼ على ا٤بهاـ العسكرية كا٤بدنية أنيطت بومركز انتدين:   -ت
 الكتيبة األكىل بقيادة أكالد الطالب ميلود.

بو الكتيبة الثالثة بقيادة  عسكرت ،تصاؿالكاهمة التموين ٗب كلفمركز تساليت:  -ث
 سي ٰبي بوبرينيس.

 .ية ٛبنراست مهمتو التموين كالنقليقع جنوب كال  تاديين:انمركز  -ج

 يف الداخل: اجلنوبية اجلبهة مهام زلور -2

التوعية يف أكساط السكاف الشغل الشاغل لدل القائمْب على قيادة ا١ببهة ا١بنوبية كاف    
كإرسا٥با إىل قيادة الثورة  شَباكاتالاعرب اللجاف السياسية ا٤بشكلة من أعياف القصور كٝبع 

                                           
 السابقة.  قابلةا٤ب )قركط(:دمحم بن عيشاكم -1
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اب٣بارج يف شكل سلع كبضائع تنقل من طرؼ التجار إىل مايل لبيعها كتسليم عائداهتا لقيادة الثورة 
 .ـ1962مارس  19 اإلعبلف عن كقف إطبلؽ النار يف إىل غاية 1ىناؾ

قيادة ا١ببهة  أكجدهتامراكز التعبة كالعبور الٍب  أكنقاط  إىل اإلشارةكيف السياؽ نفسو ٲبكن 
؛ 2برج الشهيد ابجي ٨بتار كمقر الوالية حاليا أدرار أكا١بنوبية عرب القصور الرابطة بْب برج البرير 

شراؼ عليها إلكتكليف مسؤكلْب اب ىل ا٤براكز العسكرية كٛبت هتيئتهالتسهيل عملية التنقل من كإ
 :كىي

 .ٞبد الرقاينأاج الصاحل، قدكر لقصاصي، موالم : ٙبت إشراؼ ا٢بمركز رقاف -

ثّب مركز بقصر العلوشية سايل:  ٙبت إشراؼ موالم ا٤بهدم بن السي ٞبو _ مر بو الك -
كقد مت  ،دمحم الشريف مساعدية ،اٞبد سبقاؽ ،عبد هللا بلهوشات ،: اٞبد درايةمن القيادة كىم

 درار، عْب صاحل، ٛبنراست كمايل.ألت إىل دفعات أرس 5تدريب أكثر من 

 خليلي أدمحم: ٙبت إشراؼ ا٢باج مركز تيلولْب -

 : ٙبت إشراؼ متوكل دمحممركز فنوغيل -

 : ٙبت إشراؼ عبد القادر بن سيدم أٞبد ديدمكز ٛبنطيطمر  -

 قوجيل عبد القادر أمركز أدرار: ٙبت إشراؼ ٞبو كابواي _  -

                                           
، على الساعة ـ18/02/2018يـو  ،مقابلة مبنزل اجملاىد احلاج عبد القادر دحاج٦باىد،  :عبد الرٝبن كابوية -1

 سا.17:45

 . 100، ص السابق ا٤برجع :كآخركف دٞباف توايت - 2
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قيادة الثورة التحريرية موالم عبد الكرًن ديدم إبعادة النظاـ اإلدارم ٤بنطقة أدرار  كلفت   
 :1كتيميموف على النحو التايل

موالم ا٤بهدم بن السي  -ٞبو كابواي  -موالم الطيب  -ٞبو نكلو  -: ػ ا٤بكتب اإلدارم
 قلـو الشيخ. -ٞبو 

 أكالد الطالب ٕبوص. -: لية األـا٣بػػ مسؤكؿ 

 -ا٤بتوكل  -أربعة أعضاء ىم : الشيخ سيدم دمحم بلكبّب ك  -: س الشعبػػ مسؤكؿ ٦بل
 بوضفر ا٢باج علي. -سامل بوجلي  -بوعمامة الذيبو 

ابلنجاح كالتوفيق،  ستعمارمالاكبتكاثف جهود ا١بميع تكللت مهمة ا١بهاد ضد التواجد 
 إجهاضللدكر احملورم الذم لعبو كل من الشيخ موالم أٞبد الطاىرم يف  ابألساسكيرجع ىذا 
ك٘بنيد شباب توات يف ضركرة نصرة  وعيةيف تكالشيخ سيدم دمحم بلكبّب  ستعماريةالاا٤بخططات 

 ية.اجملاىدين ابلعرؽ كإ٪باح إسَباتيجية الثورة يف إرساء قواعد ا١ببهة ا١بنوب

 .الرتكيبة االجتماعية: ادلبحث الثالث
وقعها نظر ٤بلعرب اترٱبها الطويل، كاب األجناسعرفت توات توافد دفعات ٨بتلفة من     

ق ز لطريفإهنا كانت ٩بر ٩بي اإلفريقيداف السوداف الغريب كالشماؿ سَباتيجي الذم يتوسط بلإلا
بعض ىذه األجناس تولد عن ذلك بركز أربع  ستقرارا، كنتيجة ختبلطا القوافل كما ينتج عنو من

 .جتماعيةالا ومكانته ك مولدك  كبل حسب أصلو  شكلت الَبكيبة السكانية لتوات 2فئات

                                           
 . 51 - 50صص ، السابق ا٤برجع :دمحم ديدم كعبد العزيز بكراكم - 1
 .101ص ،، مرجع سابقنسيم النفحات :اإلدريسيموالم أٞبد الطاىرم  - 2
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يلحق نسبهم ابلبيت النبوم الشريف، كىم يف توات يف الغالب علويوف؛  :الشرفاء( 1
كشرفاء زاكية  كدمحميْب    إليهم على غرر شرفاء سايل كمن ينتمي ْببلغيتي إىلكبدكرىم ينقسموف 
من بقية الفئات  حَباـالكا، ٙبظى ىذه الفئة ابلتقدير دارسةأأل، كبعض إليهمكنتة كمن ينتمي 

هللا كيتربؾ هبم، كلطا٤با شكلوا الرابط الركحي لسكاف توات كعوامل  إىليتقرب من خبل٥بم 
 ٛباسكو.

يرتبط نسبهم بصحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالصا٢بوف من بعده توىل أغلبهم مهمة  :ادلرابطون( 2
ٮبتهم كدماثة أخبلقهم كأمانتهم جعلتهم ٧بل   كتعليم الناس أمور دينهم، علوٙبفيظ كتاب هللا

   .يف سبيل هللا ْباجملاىدين ا٤برابط إىلا١بميع، كمن الباحثْب من ينسب تسميتهم اب٤برابطْب  حَباـا

توات مستقرا ٥با من غّب  أراضيمن  ٚبذتاكيتشكلوف من ابقي القبائل الٍب  :العرب( 3
بيض أكا٤برابطْب كا٤بوايل، كيبلحظ على ىذه الفئة مبلمح كصفات العرب من كجها  األشراؼ

مشرب ابلسمرة كالكـر كا٤بركءة كالشهامة كخدمة اإلسبلـ كأىلو، على غرار سكاف ميموف ببلدية 
  .من عرب توات إليهمسايل كمن ينتمي 

: كىم يف الغالب يوالوف فئة من الفئات السابقة الذكر، كيقوموف على خدمتهم ادلوايل( 4
كينحدر  ،كحفر الفقاقّب كشق السواقي كبناء الدكر األرض تولوف ا٤بهاـ الشاقة عنهم من خدمةكي
لبعض  أصبح، مع الزمن 1قبائل الفبلف كالبامباز كا٤بانيقو كا٥بوسا منغلب ا٤بنتمْب ٥بذه الفئة أ

 شَبلاك  ٤بهنة التجارة كا٢برؼ حَبافهمابسبب  جتماعيةاكمكانة  حظوةالعناصر من ىذه الفئة 
العديد منهم أمبلؾ أسيادىم كاستماتوا يف خدمتها من أجل ا٢بصوؿ على مكانة ٧بَبمة يف اجملتمع 

                                           
 -1700ه / 1421 -1112الزاوية البكرية ودورىا الثقايف واالجتماعي إبقليم توات من  عبد هللا اباب: - 1

الكرًن بو ، رسالة ماجيستّب غّب منشورة، يف التاريخ االجتماعي كالثقايف ا٤بغاريب عرب العصور، إشراؼ : عبد م2000
السنة ا١بامعية  أدرار ا١بزائر، -امعة أٞبد درايةصفصاؼ، كلية العلـو االجتماعية كالعلـو اإلسبلمية، قسم التاريخ، ج

 . 13ـ، ص2011-2012
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يشكلوف مكوف  كأصبحواكبذلك ٛبوقعوا يف اجملتمع  2العلـو كبرز فيها متهناكمنهم من ، 1التوايت
 كتقدير دائما. حَباـاالٍب تضل موضع  األخرلجانب الفئات  إىلمهم فيو 

كما تضمنتو مباحثو من معطيات معرفية عن التعريفي ٗبنطقة توات ىذا الفصل كيف خاٛبة    
، يتضح لنا ٔببلء العمق التارٱبي كا٤بلمح ا٢بضارم البادم يف ٛبظهرات توات األرض كالسكاف

 ا١بغرافيا ا، فشكلت بيئتهبنواحيها ا٤بَبامية األطراؼ ا٤بنطقةميز الثراء الثقايف كالتنوع ا١بغرايف الذم 
سكاف لمن ٠بات طاردة ل االسكاف، رغم ما يبلحظ عليه ١بذبالفلكي عامل مساعد  موقعهاك 
ميزة  األرضالتناقض ىو من أعطى ىذه  امقومات بناء ا٢بضارة، كلعل ىذتسمح بتشكيل  ال

كٞبل نفسو على التوطن هبا، على غرار الشعوب  ٥با٤بن أستأنس  إالعدـ البوح أبسرارىا 
كبنت قصورىا كحفرت فقاقّبىا كعمرت  ،ستوطنتهااالٍب  أللواف كاألعراؽا٤بختلفة ا كاألجناس

، دفاع مستميت خلدت بطوالتو كدافعت عنها ٤با طمع ا٤بستعمر فيها ،كاحاهتا كشيدت حضارهتا
يف سجل التاريخ؛ من خبلؿ معارؾ ا٤بقاكمة الشعبية ضد االحتبلؿ كمساٮبتها الفعالة يف الفعل 

، كانت من ا٤بستعمر الفرنسي الغاشم التحريرية ا١بزائرية من أجل اإلنعتاؽ كا٢بريةا٤بسلح للثورة 
اإلنسانية جانب من خلق كإبداعات  ةكستظل منطقة جذب للسكاف قدمت كستقدـ للحضار 

أف  جتماعيةالاثِب كالفوارؽ اإلرغم التنوع  ستطاعواا، الذين عرب ا٢بقب التارٱبية الغابرة التواتيْب
رغم تداخل عدة عوامل موضوعية مساعدة يف ذلك، مع متجانس يف ٨بتلف جوانبو، ك ٦بت وايشكل

للعامل الركحي الذم شكل من خبلؿ رجاؿ الدين ٧بور  بشكل أساسي ذلك إيعازٲبكن إال إنو 
، من خبلؿ الزكااي كا٤بدارس القرآنية الٍب عرفتها كالظركؼ األحواؿاجملتمع كأدكات ٛباسكو يف كل 

كتقوٲبو كترشيد سلوكات أفراده، يف الوقت الذم غابت فيو ٗبهمة قيادة اجملتمع  توات، كاضطلعت
، كصوال التاريخالقول ا٤بسيطرة عرب ا٤بؤسسات الر٠بية للسلطة الفعلية ا٢باكمة، على ٨بتلف فَبات 

                                           
 Karl Suter: Etude sur la population et l’habitat d’une région du Sahara  : نظري  -1

Algèrien p448. 
 .101، ص، ا٤برجع السابقنسيم النفحات :الطاىرمموالم أٞبد  - 2
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لؤلابء لصاحل ا١بمعيات ا٣بّبية التبشّبية ا٤بغرضة فيها غيبت  الٍب االستعمارية الفرنسيةاىل الفَبة 
 .البيض، كاإلرساليات التنصّبية ا٤بختلفة

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حمد الطاهريأ: الشيخ موالي  األولالمبحث 
 

 لكبير. محمد بالشيخ سيدي المبحث الثاني :

 

 
 

 

 لثانيالفصل ا
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 ادلولد والنشأة. دمحم بلكبريسيدي و محد الطاىري أ: موالي الثاينالفصل 
عوامل مساعدة على البناء سواء كانت مادية أك  إىلٙبتاج أألمم ُب مسار بنائها ا٢بضارم    

الزاكية ُب البناءات  ربشرية، كىذا العامل األخّب ىو األكثر أٮبية ٤بالو من ٧بورية ٘بعل منو حج
كل   مساكنة توات كمن خال٥ب كا إف ا٤بوىل تبارؾ كتعاىل قد حىبا٢بضارية لألمم، من ىذا يبد

مساره ا٢بضارم، أال كٮبا  ٥بما شأف عظيم ُب الشعب ا١بزائرم ٗبيالد شخصيتاف مهمتاف سيكوف
لتهما أف يقودا قاطرة كما بلغاه من مكانة، أى الشيخاف موالم أٞبد الطاىرم كسيدم دمحم بلكبّب

العلم كا٤بعرفة كاإلصالح ُب اجملتمع، ككاف ٥بما قصب السبق ُب ٙبصْب اجملتمع كٞبايتو من 
 ااإل٫برفات، كقد كاف لتنشئتهما األسرية كبيئتهما ا١بغرافية دكرا ُب تكوين شخصيتهما، كأتىيلهم

من خالؿ ىذا الفصل  عندٮبا لتحمل ا٤بسؤكلية، كىذا ما سيتضح االستعدادكتشكيل ٧بددات 
    الذم يسلط الضوء على جوانب من حياهتما.  

 : الشيخ موالي امحد الطاىري.األولادلبحث 
 : مولده ونسبو.األولادلطلب 

 الٍب تنتم  شيشاكةإبقليم  بوٝبادةمنطقة كالد عبد ا٤بوىل نواح  أب الٍب تسمى لقر ال لحدإ ُب   
، كلد العالمة الشيخ 1ـ1907ق ا٤بوافق لػػ 1325بتاريخ ٧بافظة مراكش ا٤بغربية،  إىل أداراي

 موالم عبد ا٤بعط  هللا عليوكالده رٞبة كاف بن عبد ا٤بعط  ا٤بعركؼ إبدريس،   موالم أٞبد الطاىر
من  احَباـ كتقدير عند الناس، لو ُب العلم صولة كجولة جعلتو شخصية ٲبيزىا النبل كالشرؼ ٧بل 

، شكلت مدرستو لتحفيظ القرآف نواة فعلية لبداية بركز مالمح 2زمانوُب  كبار ا٤بشايخ كالعلماء
كتركو مل يبلغ سن  األعلىالشيخ عبد ا٤بعط  ابلرفيق  التحاؽرغم من لالشيخ موالم أٞبد اب

 بو كا٣بطوة ارتولمنو كا٤بعْب الصاُب الذم  اغَبؼا٣بامسة من عمره، كمع ذلك كانت النبع الذم 

                                                           

كرة لنيل شهادة ذ ، م(م5979 -5995)احلسين وحياتو العلمية اإلدريسيموالي أمحد الطاىري  :عبد هللا الطاىرم - 1
قسم التاريخ كا١بغرافية،  ،ُب األدب كالعلـو اإلنسانية ا٤بدرسة العليا لألساتذة ،أ. أٞبد مريوش، إشراؼ : غّب منشورة األستاذية

 .14، ص(ـ2007 -2006)عة : السنة ا١بامعيةير ز بو 
لتلميذه ترٝبة  ،1ج ،1، طادللك على النظم ادلسمى أبسهل ادلسالك أإللوفتوحات  :الشيخ موالم أٞبد الطاىرم -2

 .7، صـ1994 ،مستغاًل ،ا٤بطبعة العالكية ،كخليفتو ا٢ببيب بن عبد الرٞباف العلوم
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ك٦بارات من كاف موالم أٞبد طفل شديد النباىة ٧بب للتفوؽ على أقرانو   ،الٍب بلغتو األلف ميل 
على  لالستعمارا٣بطّبة  االنعكاساتو ُب حفظ ما تيسر من القرآف، كما أدرؾ مبكرا نيكربك 

الشعب ا٤بغريب بسبب  إليوُب ٝبيع مناح  ا٢بياة، كالوضع الكارث  الذم كصل  الناس كالبالد
كحجم التبشّب الذم ابشرتو  اإلسالميةالفقر كالتجهيل كا٤بسخ ا٤بمنهج كالعبث اب٤بقدسات 

ما  اىذ كاألكيدشؤكهنم،  كإدارةالتصرؼ ُب مقدراهتم  إرادةسلطات ا٢بماية، الٍب سلبت ا٤بغاربة 
، ىذه ا٤بعطيات ميةكاإلساليصدؽ على بقية الشعوب ا٤بستعمرة خصوصا العربية منها  أفٲبكن 

شكلت الدافعية ٤بوالم أٞبد الطاىر ُب ما سيقدـ عليو من ٙبمل مسؤكلية التصدم للمشاريع 
 إىلكتاب هللا كسنة رسولو كالعودة   األمةكانت ابلسهر على تعليم أبناء   إ٭باالتجهيلية كالتغريبية 

   كما سار عليو الصحابة كالتابعْب. الصفىمنابع 

 كقد كردت سلسلةلشرفاء األدارسة السباعيْب، اب1الشيخ موالم أٞبد الطاىرميتصل نسب       
بن اٞبد بن   عبد ا٤بعط نكىو اٞبد ا٤بعركؼ ابلطاىر بكما يل  : ".. أنساهبمنسبو ُب شجرة 
بن عل  بن إبراىيم بن ٰب  بن دمحم بن عبد ا٤بوىل بن عبد الرٞبن الغازم بن   دمحم بن عبد ا٤بعط
بن إبراىيم بن  بن موالان عامر ا٤بكُب ابيب السباع بن إحريز بن دمحم بن عبد هللاعمرك بن أعمر 

إدريس بن دمحم بن يوسف بن زيد بن عبد ا٤بنعم بن عبد الواسع بن عبد الدامي بن عمر بن سعيد 
بن زيد بن رٞبوف  بن سامل بن عزكز بن عبد الكرمي بن خالد بن سعيد بن عبد هللا نبن عبد الرٞب

بن دمحم بن إدريس بن  بن زكرايء بن عامر بن دمحم بن عبد ا٢بميد بن عل  بن دمحم بن عبد هللا
الكامل بن ا٢بسن ا٤بثُب بن  إدريس األكرب مؤسس الدكلة اإلدريسية ُب ا٤بغرب األقصى بن عبد هللا

كىكذا  ...كلْب كاخآخرينا٢بسن السبط بن عل  كـر هللا كجهو كأمو فاطمة الزىراء بنت سيد األ
ساؽ ىذا العمود الشريف كالعقد النفيس غّب كاحد من العلماء األخيار العاملْب األبرار، كالشيخ 
سيدم دمحم اجمللس  كاإلماـ  ا٤بؤرخ الكبّب الواعية الشهّب الذم انتقلت إليو رايسة التاريخ بال نكّب 

أما ابن خلدكف فقد السيوط  كالعشماكم... دثْب ا٢بافظالعالمة أيب زيد بن خلدكف، كإماـ احمل

                                                           

 .03نظر : صورة الشيخ  موالم أٞبد، ا٤بلحق رقم ي - 1
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ذكر السباعيْب ُب اترٱبو الصغّب، كالسيوط  ُب أتليفو شجرة األنساب كالعشماكم ُب مؤلفو 
 .1..."ا٤بنفرد ُب ذكر الشرفاء

 ؛ُب ا٤بغرب األقصى 2اإلدريسية كنسب الشيخ يعود إىل األدارسة الذين أسسوا الدكلة
العباسيْب ٥بم فكاف ٩بن  ضطهادارب القادـ من ا٤بدينة ا٤بنورة بعد كيعود أتسيسها إىل إدريس األك

كتوسع بفتوحاتو  ،ىػ271٪با من أىلو فقصد بالد ا٤بغرب كأسس الدكلة عاـ اثناف كسبعوف كمائة 
 .فرفإىل تلمساف أين كانت قبيلٍب مغراكة كبِب ي

, كالسباعيْب القرف الثامن ا٥بجرم أما كنيتو "السباعية" فه  ١بده عامر ا٥بامل  الذم عاش ُب
الصحراء كاترٱبهم على مر العصور حافل اب٤بآثر الٍب كانت تصدر من فطاحل العلماء  ستوطنواا

 . 3البالء ا٢بسن ُب الدفاع عن حوزة اإلسالـ ابلو أكاجملاىدين الذين 

                                                           

، ا٤بطبعة الطائية، الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أيب السباع : بن عبد ا٤بعط  ا٢بسِب اإلدريس عبد هللا - 1
 .32-17صـ، 1986

: يعترب إدريس األكرب ىو مؤسس الدكلة اإلدريسية، كاف ا٤بغرب األقصى قبل ظهور األدارسة يتكوف من الدكلة اإلدريسية - 2
عدة دكيالت تتنازع حكمها قول ٨بتلفة، كقد ٛبكن ا٤بوىل إدريس بن عبد هللا ا٤بنتسب للبيت النبوم الشريف من الوصوؿ إىل 

ابيع ا٤بغاربة ابنو إدريس الثاين ، بعد اغتياؿ إدريس األكرب ، كابيعتو قبيلة أكربة ٗبدينة كليل ـ(788 -ق 172ا٤بغرب سنة) 
الدكلة اإلدريسية تطور كبّب على يد إدريس الثاين، الذم عمل على توسيع دكلتو كأتسيس عدة مدف ، عرفت ـ803سنة 

س الثاين مدينة فاس )عدكة األندلس( سنة كاف للعاصمة فاس إشعاع حضارم متميز: أسس السلطاف إدري،أٮبها فاس
(ـ بتقسيم 836 - 828)دمحم بن إدريس الثاين عدكة القركيْب، بعده قاـ ابنو 809ـ، على ىضبة سايس، ٍب بُب سنة 808

بداية من ا٤بملكة بْب إخوتو الش ء الذم أضعف البالد كاثر على كحدهتا، بدأت بعدىا مرحلة ا٢بركب الداخلية بْب اإلخوة 
 ٞبالت بشن عدة ٤برات قاموا كالذين األندلس حكاـ األمويْب سلطة ٙبت األدارسة كقع ،ـ932 سنة
 بعد معارؾ كمفاكضات شاقة ٛبكنت جيوش األمويْب من القبض على آخر األدارسة، السلطة عن األدارسة إلبعاد ا٤بغرب ُب

ـ، كٍب  974، قبض عليو سنة ا٤بغرب كمشاؿ الريف قت من أف يستويل على منطقةكالذم استطاع لبعض الو  ا٢بسن ا٢بجاـ
دار النهضة ، 1، طدولة أألدارسة يف ادلغرب :ينظر: عباس نصر هللا سعدكف .ـ 985توُب ىناؾ سنة  قرطبة اقتياده أسّبا إىل

 .83 – 76ـ، ص ص1987، بّبكت ،العربية

 .741ـ، ص7891، ، الرابطمكتبة رائد األماف ،مصابيح البشرية يف أبناء خري الربية أٞبد الشيباين اإلدريس : - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/932
https://ar.wikipedia.org/wiki/932
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7)


 سيدي دمحم بلكبري ادلولد والنشأةموالي أمحد الطاىري و      الثاينالفصل 

 

 ~17 ~ 
 

 الناس،  أرادت بْب شتهراك أف عامر ا٥بامل عندما ذاع صيتو  : "...كسبب الكنية السباعية ى     
قبيلة الربابيش أف ٚبترب كاليتو فأرسلت إليو كفدان من الفرساف حوايل تسعة كتسعْب فرحب هبم 
كأبدل ٥بم الكثّب من البشاشة كاإلكراـ، كقدـ ٥بم الطعاـ فلم يرضوا بذلك كقالوا لقد قصرت ُب 

على صوتو "اي ميموف"، ضيافتنا كمل تقدران حق قدران فلما تبْب لو قصدىم كعرؼ مرادىم صاح أب
فأحاطت هبم السباع من كل جانب كصارت تناكشهم حٌب الذكا بو كتلقوا أبذايلو كصاركا 

 .1..."كأقركا بواليتو ذلك بعد يتضرعوف أف يكف عنهم سباعو فرجعت عنهم السباع فتابوا

 ادلطلب الثاين: نشأتو ودراستو.
، كبعد ذلك تواله أخوه موالم عبد هللا السابع سنواتابن ٞبد أتوُب كالده رٞبة هللا عليو، كموالم 

أصبح سيد العلماء ُب بن عبد ا٤بعط ، الذم كاف عالمة كابحثا كعلى درجة كبّبة من العلم حٌب 
 .2ىاز امراكش كأحو 

بلوغو سن العاشرة من سابعة، كبمند سن ال أخيوتلقى الشيخ موالم أٞبد تعليمو على يد     
العـز كمشر على ساعد ا١بد ُب طلب العلم، كانؿ منو ا٢بظ الوافر على  ف، كعقدآعمره حفظ القر 

فكاف ٫بواي  ، كتضلع ُب شٌب أنواع العلـوُب أصولو كفركعو مذىب اإلماـ مالك كـر هللا كجهو
حكما أال أصل لو،  ه لصاحبو كالدكأعا إاليبدم رأم  بليغا، كُب كالمو منطق كحجة كإقناع، ال

طالع مل يقف عند جنس من العلـو فلو من إلنو كاسع اشف ُب حديثو إكنقل، تكت سرا بعقلمف
حسااب كفرضيات فقيها، ذا علم ابلقراءات ٦بدا ُب البحث عن كل الفلسفة نصيب كُب الرايضيات 

، كسلك طريق السادة الصوفية ُب تقربو من هللا كزىده ستفادةالكا٤بقاـ اإلفادة  نتهىاحٌب مستجد 
ُب رسم خريطة  كأعانو، 3لكذُب  أجازهم ذموالم عبد هللا ال كأخيوُب الفانية، عن طريق شيخو 

 .4هللا كعباده، على الطريقة القادرية إىلالطريق 
                                                           

 .61-65، صالدار البيضاء ،مطبعة ا١بنوب، اإليداع واإلتباع يف تزكية شرف أبناء أيب السباع موالم أٞبد لشقر: - 1
 .76ا٤برجع السابق، ص الطاىرم عبد هللا: -2
 .1سابق، صالصدر ا٤ب، ادللك على النظم ادلسمى أبسهل ادلسالك أإللوفتوحات  الشيخ موالم أٞبد الطاىرم: -3

ـ يرجع أتسيسها إىل الشيخ  11 -ىػ 5تعترب الطريقة القادرية من أقدـ الطرؽ الٍب ظهرت ُب القرف  :الطريقة القادرية - 4
الطرق الصوفية  (. أنظر: الزىرة مسعودم:ـ 1077 –ىػ 471)ٗبدينة جيالف سنة  ا٤بلود ا١بيالين٧ب  الدين عبد القادر 

 =: عبد الكرميسالة ماجستّب غّب منشورة، ا٤بشرؼ، ر م09م اىل القرن 58بتوات وعالقتها بغرب إفريقيا من القرن 
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ٞبد الطاىرم، ُب عامل العلـو من الدنيا كالدين، مستعينا ابهلل كٔبمهرة أتبحر الشيخ موالم      
الشيخ موالم عبد هللا الذم كاف يعرؼ ابلسيد غالب العلماء ُب  أخيومن العلماء، نذكر منهم، 

ا٤بغرب، تفرغ للتدريس كاإلشراؼ على مدرسة كالده بعد أخيو، حيث شهدت ا٤بدرسة ُب عهده 
 .1علم  كبّبكاسعان كنشاط  زدىاراا

العلم عن أخيو الشيخ موالم عبد هللا عن أبيو موالم عبد  -رٞبو هللا-فكما ذكران أخذ الشيخ    
ٞبد بن دمحم أبن دمحم ا٥باليل، عن الشيخ سيد  ٞبد بن مبارؾ الر٠بوك  عن دمحمأا٤بعط  عن 

ٞبد الصوايب أٞبد الضحيك  عن الشيح أشيخ سيدم دمحم بن ٰب ، عن الشيح ا٤بيموين، عن ال
ٞبد السكوٌب، عن سيدم أبن انصر الدرع ، عن الشيخ سيدم  عن الشيح سيدم اٞبد بن دمحم

ٞبد أالكوزاين عن الشيخ سيدم عبد هللا األىواز، عن الشيخ سيدم  إبراىيم بن حساف الكودم
الشيخ  ٞبد النهركاين، عن كالده أبو الفتوح  الطاككس عن الشيخ اباب موسى ا٥بوارم عنأدمحم بن 

بن شاد ٱبت الفارس  الفرعاين، عن الشيخ أيب لقماف ٰبٓب بن عمار بن مقيل بن شاىاف بن 
معمر ا٣بتالين، عن الشيخ سيدم دمحم بن يوسف الرببرم عن الشيخ يزيد بن دمحم بن إ٠باعيل 
 البخارم عن الشيخ ا٤بك  بن إبراىيم عن الشيخ يزيد بن عبيد هللا عن الشيخ مسلمة بن األكوع

منها الشيخ  غَبؼاهنع هللا يضر، عن عْب الرٞبة موالان رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ىذه ى  السلسلة الطاىرة الٍب 
 .2علومو كسق  منها كسيظل سقيها إىل حيث شاء هللا

 : رحالتو  العلمية.ادلطلب الثالث
 :شنقيطالشيخ يف -5
يسّب ُب أرض هللا  أفبْب علماء انحيتو رأل  كجوده كبدأ يربزٞبد أالشيخ موالم  أثبتبعدما    

فشد الرحاؿ من مسقط  ،كاإلفادة، للفائدة اإلسالـمن علماء  األكؿالواسعة، على سنة الرعيل 
                                                                                                                                                                                

 – 2009أدرار، السنة ا١بامعية) –أٞبد دراية  بوصفصاؼ، قسم التاريخ كلية العلـو االجتماعية كالعلـو االسالمية جامعة=
 .49(ـ، ص2010

مطبوعات الرابطة العلمية للشرفاء  ،7، طاألنس واإلمتاع يف اعالم األشراف أوالد أيب السباع صاحل بن بكار السباع : -1
 .774ـ، ص7006، ، الرابطالسباعيْب

، رسالة ٚبرج غّب منشورة، ا٤بعهد الطاىري ومآثره يف تواتشخصية موالي أمحد  دمحم بن عزاكم:عبد العزيز ٧بجويب ك -2
 . 70(ـ، ص7005 -7006السنة الدراسية ) لتكوين اإلطارات الدينية، بسكرة،اإلسالم  
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بو الرحاؿ أبرض شنقيط،  تفحط رض موريتانياأ إىلـ متجها 1923ق ا٤بوافق 1342عاـ  رأسو
مشاؿ الصحراء ا٤بوريتانية، كى  تذخر ابلعلم كالعلماء أجداده  1السباعيْب األشراؼمسقط رأس 

 ء ٕبرارة االستقباؿ كحفاكة الَبحاب من عامتها كخاصتها، كنذكر ىنا على سبيل ا٤بثاؿ الكتفاجى
بقصيدة شعرية  ،ا٢بصر ما أنشده الشاعر ا٤بعركؼ بتلكم الداير دمحم السامل بن أيب ايوب اليعقويب

فرد عليو الشيخ موالم أٞبد الطاىرم بقصيدة  ،2ولو الشريفةٲبمجد فيها الشيخ كيفتخر ابص
  .3، توازيها ُب اإل٘باه كا٤بقصد تساكيها ُب شدة ا٢برارة كاإلعَباؼ بفضل األخيار٩باثلة

مع أقاربو السباعيْب، كتصدر ُب ا٤بنطقة للتعليم كالتدريس فتخرج  ما شاء هللا لو بشنقيطكأقاـ    
حد علماء شنقيط ُب أفتعلو إ، كصادؼ كجوده سجاؿ فكرم 4على يديو علماء جهابذة نقاد

هللا الصا٢بْب فرد عليو الشيخ  أكلياءبن عبد ا٥بادم " عن كرامة إية ٥با يدعى " ذطار احملاآمدينة 
 .الصادم ُب الرد على ابن ا٥بادم " الظمآف" مورد  بػػػػػو نعنو  بتأليفٞبد إموالم 

 :متبكتوالشيخ يف -0   

ق 1356سنة  إليهاالٍب كصل  ٛببكتو ٗبايل اخآف، بالدأما ٧بطتو الثانية ُب ىذه الرحلة كانت    
ُب مسائل عديدة كنكت  مبعلماء أجالء ُب ىذه ا٤بنطقة كتراجعوا بينه لتقىاك  ـ1937ا٤بوافق 
بلدة  إىل انتقل، كرغم ما القاه من حرارة الَبحاب كآداب ا٤بعاملة إال إنو مل يطل ا٤بقاـ كمنها غريبة

 .القوافل القاصدة أرض توات" هتانت " مسكن أبناء سيد ا٤بختار الكنٍب، كمنها شد الرحاؿ مع 

 

 

                                                           

السباعيْب أشراؼ استوطنوا الصحراء ا٤بوريتانية كاترٱبهم على مر العصور حافل اب٤بآثر الٍب كانت تصدر من فطاحل  - 1
ا٤برجع السابق،  أٞبد الشيباين اإلدريس :: ُب الدفاع عن حوزة اإلسالـ. أنظرالبالء ا٢بسن  اين الذين أبلو العلماء كاجملاىد

 .247ص
 .04ينظر: ا٤بلحق رقم  -  2
 .نفسو - 3
ا٤بطبعة ، 7،ج7، طسلسلة النواة يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات الشيخ موالم التوىام  غيتاكم: -4

 .89ـ، ص7006، مارس ، ا١بزائرللفنوف ا٤بطبعيةا٢بديثة 
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 :تواتالشيخ يف -3
ٛببكتو برفقة ٝباعة منها،  بالدـ خرج الشيخ موالم أٞبد من 1937ق ا٤بوافق 1356كُب    

 .  1متوجهْب إىل توات، فوصلوىا ُب شهر ربيع األكؿ من نفس السنة

ىػ بل كاف عاـ 1356ُب حْب يرل تلميذه الشيخ دمحم ابم بلعامل؛ أف دخولو مل يكن ُب عاـ    
ا٤بطاؼ ابلشيخ إىل منطقة توات فكاف أكؿ ما دخل نزؿ  نتهىاك ، 2ـ1944ىػ ا٤بوافق لػػ 1363

كلم عن رقاف، ٍب منو إىل رقاف عند السيد لقصاص  ا٢باج قدكر   5على بعد  3بقصر اتكريرت
الذم كاف مشهورا إبيواء التجار كا٤بسافرين الوافدين، كيتميز الشيخ عن غّبه من ا٤بسافرين ٕبملو 

لقصاص  إىل بلدة سايل كى   ـ كغّبىا، فأرشده السيد٦بموعة من أدكات العلم من كتب كأقال
الٍب كاف هبا الشرفاء آؿ السيحمو بقصر العلوشية يبحثوف عن معلم ألبنائهم  4اتبعة ٤بقاطعة رقاف

ٗبناز٥بم بعامل جليل جعفرم النسب  جتمعاأبمور الدين كيدرسهم شٌب فنوف العلم، فلما دخل سايل 
هبما  ستقرا، فبعدما تفرؽ ا١بلساء عنهما بعد العشاء 5تلولْب بن ا٢باج من قصرإكىو سيدم دمحم 

اجمللس فتجاراي ُب بعض ا٤بسائل العلمية، فوجده ا١بعفرم ُب العلم ٕبرا ال ساحل لو كتعجب فيما 
"، فلما أصبح هللا ابلصباح كجاء سيدم  هلل دره عا٤بان  عليو من العلـو فقاؿ سبحاف هللا " نطولا

أكؿ كىلة ىذه ذخّبتكم النفيسة كبغيتكم من كرباء البالد، قاؿ ٥بم ا١بعفرم  ا٤بهدم كإخوانو كىم
ا٤بنيفة، فها ىو العامل الذم كنتم تتمنوف ساقو هللا ىدية إليكم كنفحة أكـر هبا هللا حيكم، ففرحوا 

نوا كبركا بو غاية الَبحيب كالربكر، فأخربكه ٗبا كالوه ابالبتهاج كالسركر كرحبوا بو غاية الفرح كقاب
 .6يتمنوف فلباىم فيما يقصدكف كيريدكف

 

                                                           

، ترٝبة للشيخ عن طريق تلميذه السيد كتاب الدر ادلنظوم شرح مقدمة ابن أجرومموالم أٞبد الطاىرم: الشيخ   -1
 .1-5، دكف سنة طبع، ص ص، غردايةمطبعة الواحات، 7يب بن عبد الرٞباف، طا٢بب

 .961ص ا٤برجع السابق، الشيخ دمحم ابم بلعامل: -2

 .137ص سابق،الرجع ا٤ب ،نسيم النفحات :موالم أٞبد  الطاىرم - 3
 .01نظر: ا٣بريطة التوضيحية لرحلة الشيخ العلمية ا٤بلحق رقمي -4
 .759ص سابق،الرجع ا٤ب ،نسيم النفحات :موالم أٞبد  الطاىرم -5
 .8-9ص سابق،الرجع ا٤ب ،فتوحات أإللو ادللك الشيخ موالم أٞبد الطاىرم: -6
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 :ركبو العلمي-4
ذلك على أىل سايل  نعكاساك بعد إرساء دعائم ا٤بدرسة القرآنية، كبداية بركز نتائجها العلمية    

العلم   إشعاعوتعميم نفع مركز  إىلُب دينهم كدنياىم، تطلع الشيخ موالم أٞبد الطاىرم 
على عمـو أرض توات ٗبناطقها الثالث، تدكلت كتوات الوسطى كقورارة، فسن سنة  كاإلصالح 

حسنة ٛبثلت ُب ركبو العلم  الذم كاف ٯبوب ا٤بناطق ا٤بذكورة، يعقد ُب قصورىا اجملالس العلمية، 
ما أشكل عليهم من مسائل ُب دينهم كدنياىم، كاف الشيخ  كإفهامهملتفقيو الناس ُب أمور دينهم، 

من أىلو ٝبيل التقدير  ىلق إال بقصر مهيب ٰبفو ا١بالؿ كالوقار، ما حل موكب يسّب ُب
ٗبجالسو الٍب ال يتأخر عنها   ىتماـالاأك درجة  ستقبالوا، ابداي ذلك من خالؿ مظاىر حَباـالكا

ا٤بنواؿ  اعلى ىذ أبدمرأة، طالبْب لعلمو راغبْب فيما عنده، كىكذا إكاف أك   كبّب كال صغّب رجل
٥بدااي العظاـ كالتابعْب من بعده، كاب٤بقابل تشملو الناس اب األكلْبلسنة سيد  متداداالذم يعترب 

 .1كالعطااي ا١بساـ بطيب أنفسهم كصدؽ نياهتم
ٛبنراست ٍب عْب أميناس  كقد تعدت رحالتو العلمية حدكد ا٤بنطقة، فشملت عْب صاحل ك    

كغرداية كىو يقوؿ:" بيننا كبْب أىايل ىذه ا٤بناطق كتاب هللا كرقلة مركرا ٕباس  مسعود كإليزم ك 
 هىذكمازالت  ،األكؿربيع  أكاخر إىلخالؿ شهر صفر  ـ1975ذ سنة ، كاف ى2نقرأه كنفسره"

، كا٢بق يذكر أف الشيخ سيدم موالم أٞبد الرحالت العلمية تقليد سنوم للمدرسة الطاىرية
ار زدىإليو يرجع الفضل ُب إت كطأة ا١بهل كاألمية، ك ذ تئن ٙباإلدريس  قد جاء لتوات كى  يومئ

 . 3خالؿ القرف الرابع عشر ا٥بجرم تواتا٢بركة العلمية كالثقافية ُب 
 
 
 
 
 

                                                           

 .77-70ص ص ابق،السرجع ا٤ب ،فتوحات أإللو ادللك الشيخ موالم أٞبد الطاىرم: -1

 .74-79ا٤برجع السابق، ص ص كدمحم بن عزاكم: عبد العزيز ٧بجويب -2

 .79ـ، ص7009 ، ا١بزائر،7، طىـ11إىل القرن 11التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن  الصديق حاج أٞبد: -3
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 لكبري. دمحم بالشيخ سيدي  :ادلبحث الثاين

 : مولده ونسبو.األولادلطلب 
بن دمحم بن بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد هللا  2لكبّب() بن 1ىو الشيخ دمحم بلكبّب   

عبد الكرمي بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرٞباف بن عل  بن أٞبد بن داكد بن دمحم بن أٞبد بن دمحم 
بن عبد هللا بن السلطاف بن ٛبيم بن عمر بن ملوؾ بن يونس بن مدين بن داين بن سكناس بن 

دمحم بن دمحم بن أابف بن ا٣بليفة الثالث ذك النورين الصحايب ا١بليل مغراكة بن قيس بن قيس بن 
  .3عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼ

سنة مدينة أدرار  كلم جنوب غرب  25الواقعة على بعد من قصور بودة الغمارة بقصر لد ك    
عبد هللا بن دمحم، كالسيدة أمباركة رٞبوين  ىػ، من أبوين كرٲبْب ٮبا السيد 1330ا٤بوافق   ـ1911

 .من قصر بِب اللو رٞبهما هللا

ٲبكن سده، ليتواله  الكالدتو رٞبها هللا اتركة فراغ  توفيتقبل بلوغو الثالثة سنوات من العمر    
الثالثة أدمحم  أبنائويلتحق  أف األقدار كشاءتجانب ابق  أبنائو،  إىلالسيد الوالد ابلرعاية كالَببية 

كا٢باج عبد الشيخ دمحم بلكبّب  اٮباكعبد الرٞبن كأٞبد بوالدهتم كىم ُب سن الزىور اتركْب أخو 
 ٪ببت لو بنتاف كذلك ٮباأالٍب  أبيهم السيدة الفاضلة ٞبوية غا٭ب  ؛ أخوىم من زكجة4القادر

    علم. كا٤ب كاألخ األبكنف أبيهم الذم كاف ٥بم   مستورة كعائشة فَببوا ٝبيعا ُب

                                                           

 .05الشيخ سيدم ا٢باج دمحم بلكبّب، ا٤بلحق رقم : صورة نظري - 1
 .06ينظر: كثيقة ا٢بالة ا٤بدنية، ا٤بلحق رقم  - 2
 .09ص سابق،الرجع ا٤ب ،الضوء ادلستنري :الشيخ موالم التهام  غيتاكم - 3
كلم 25الواقعة على بعد ـ بقرية الغمارة بلدية بودة 1925: األخ الغّب شقيق للشيخ دمحم بلكبّب، كلد سنة عبد القادر - 4

جنوب عاصمة الوالية أدرار، تلقى تعليمو ُب كتاب القرية ٍب انتقل إىل مدرسة سيدم بوغرارة بعاصمة تيدكلت تيميموف بعدما 
نظر: دمحم أبدرار. ي2005ق، كفتو ا٤بنية سنة توىل مهامها أخوه الشيخ دمحم بلكبّب، كمن حينها كىو مالـز لو تلميذا كأخا كصدي

غّب منشورة، ٚبصص فقو كأصوؿ،  ، أطركحة دكتوراهادلنهج الفقهي عند الشيخ سيدي دمحم بن الكبري ا٢بق بكراكم:عبد 
 .   50(ـ، ص2017-2016، السنة ا١بامعية )1إشراؼ : سعيد فكرة، كلية علـو الشريعة، جامعة ابتنة
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 ادلطلب الثاين: نشأتو ودراستو.

الوقت الذم كاف  أمو ُب ى رغم فقدانو ١بزء مهم من العوامل ا٤بساعدة ُب تشكل شخصيتو    
لتفوؽ كالعطاء، لأف هللا أجل كأعلم فهذا ا٢برماف كاف عامل قوة كدافع  إال، إليهاأحوج ما يكوف 
 غةلألأظهر رغبة كبّبة ُب التعلم كمقدرة ىائلة على حفظ القرآف، تعلم أٔبدايت 1فبدخولو أقربيش

    ا٤بدرس ابلقصر الشيخ دمحم بن عبد الرٞبن. اإلماـالعربية كقراءة القرآف على يد 

الكرمي من حفظة   فاألب، ا٤برءُب بيئة أقل ما يقاؿ عنها أهنا علمية كمساعدة على تفتيق قرٰبة    
ماـ ٗبسجد القصر كمدرس إكعمو  جد ا٤بشهود ٥بم ابلتقول كالصالح،كتاب هللا كركاد ا٤بس

، شب للقرآف، كخالو ا٤بهدم من كجهاء قصر بِب اللو بنفس ا١بهة بودة كفقيو معركؼ بتصوفو
ار الرسالة الشيخ دمحم بلكبّب كترعرع كأشتد عوده كٛبكن من متوف الفقو كالنحو كالتوحيد على غر 

 .2كاأللفية

النجاح كالتفوؽ عند الشيخ  كل ىذه ا٤بعطيات ا٤بوضوعية لتشكل عامل من عوامل  جتمعتا   
دمحم بلكبّب، ساٮبت بشكل أك أبخر ُب ٛبهيد طريق العركج إىل ما بلغو من مكانة علمية 

     . جتماعيةاك 

على شخصية الشيخ دمحم بلكبّب، كحبو للعلم كالتعلم جزئيات مهمة طغت التعلق أبىل العلم    
 .كميزتو عن بقية أقرانو كطبعت مساره العلم 

ٛبكن رٞبو هللا أف ٲبتلك مهارات التفوؽ العلم  ُب شٌب ا٤بعارؼ ا٤بتاحة لطلبة ا٤بدارس الدينية،    
مشاٱبو  انتباه٤بنقطعة النظّب على التذكر من إاثرة ٢بفظ كقدرتو ااكساعدتو مقدرتو ا٥بائلة على 

     لو ٗبستقبل كاعد. افتنبؤ 
                                                           

مازيغ  للمحل الذم ٰبفظ ألا االسمكيرجح أنو  ساف الدارج عند أىل تواتلكتاب ابل: ىو ا٤بصطلح ا٤بستعمل للأقربيش - 1
 األكلية للدين اإلسالم   ا٤ببادئفيو القرآف، كيلقن فيو 

 . 11ـ، ص2002، ا١بزائر ،ا٤بؤسسة الوطنية لالتصاؿ كحدة الركيبة ،إلشراق الكبريا :موالم التهام  غيتاكم - 2
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يتفق ُب توصيفها بقدر ما ٤بسناه ابلنسبة لشخص الشيخ بلكبّب الذم قل ما ٪بد شخصية    
ا٤بالمح مشرب أبيض  ابلنهم، على أنو كافقأٝبع السواد األعظم من معارفو كتالمذتو الذين 

سرعة ُب الفهم ككالـ ال٘بانبو ا٢بكمة يتميز ببصّبة اثقبة ، ا٥بيئة، ٝبيل دمرابع الق، ابلسمرة
 .1كشكيمتو قوية ٰبفو ا١بالؿ كالوقار مهاب ا١بانبىادئ طبعو ، كالرزانة

ُب صدره ككعاه من كتاب هللا كسنة  احتواهفعل  ٤با  انعكاسفهو  وسلوكياتُب ا٢بديث عن    
لنا العديد من تالمذتو كمعلم   اأبداىشهادات ، ملسو هيلع هللا ىلص كسّب التابعْب كأىل العلم كالصالح رسولو

إف أخالؽ الشيخ كانت ..." خ كا٤بعاصرين لو ٩بن كانوا على مسافة قريبة منويالقرآف كا٤بشا
كسلم، من حلم ككـر كعلم كعمل ككقار كخشية هلل عز  مستمدة من أخالؽ النيب صلى هللا عليو

 .2"...كجل كزىد

كانت تطغى على معاملتو ٥بم كمنتسبْب أك مع كأضافوا عن ما المسوه ُب شخصو من أخالؽ  
 .3"...ف كالسنةآكاف الشيخ دمحم بلكبّب متخلقا ٖبلق القر ...: " العامة من الناس كحٌب ا٤بسؤلْب

للماؿ، كقد  اىتماـك٩با عرؼ عن الشيخ سيدم ا٢باج دمحم بلكبّب رٞبو هللا أنو  كاف ال يعر    
بصدقها ٤با يالحظ فيها من ما ٲبكن  تدخل الشك أحياانمن ا٢باالت الٍب تداكؿ الشارع العديد 

، إال إننا ٤بسنا  إمكانية صدؽ ىذه ا٤بعلومات من خالؿ أف نعتربه مبالغة ٤با نعرفو عن اإلنساف اليـو
       .4لقاءاتنا مع بعض خرٯب  مدرسة الشيخ دمحم بلكبّب ٩بن عاصركه كىو ُب كامل عافيتو

                                                           

 .40ص سابق،الرجع ا٤ب ،أإلشراق الكبري :موالم التهام  غيتاكم - 1
دلدرسة ااجماورة مقابلة ابمن تالمذة الشيخ كأحد أعضاء ىيئة التدريس ٗبدرسة الشيخ دمحم بلكبّب،  :ا٢باج أٞبد حفارم - 2

 .سا10:15ـ على الساعة 05/04/2018بتاريخ  ،دراردلسجد الشيخ سيدي دمحم بلكبري أب
رجع ا٤ب ،أإلشراق الكبري :: موالم التهام  غيتاكمخريج مدرسة الشيخ بلكبّب. ينظر :شهادة الشيخ ا٢باج ا٤بهدم رابح - 3
 .49 - 39صص  سابق،ال
بتاريخ  ،مقابلة يف منزلو أبدرارأحد تالمذة الشيخ أستاذ ٔبامعة أدرار  قسم العلـو اإلسالمية،  :دمحم عبد ا٢بق بكراكم - 4

 سا.  10:30ـ على الساعة 05/05/2018
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 نة العلماء الكبار زاىدا ُب الفانية عاقد العـزكاف الشيخ دمحم بلكبّب من طي  األحواؿكُب كل    
على أتدية رسالتو العلمية، عاطيا ُب ذلك ا٤بثاؿ كالنموذج الذم يقتدل بو، سّبتو كسلوكاتو كتاب 

 اختلفتالناس ك٧ببتهم مهما  احَباـهللا كما جاء عن دمحم رسوؿ هللا قوال كفعال، ٩با أكسبو 
كا٢بلم كالسماح كرحابة الصدر أك كظائفهم ا٢بكومية، التواضع لو عنواف  االجتماعيةم نتهامك

       كالتبسم مرسـو على ٧بياه هبذه ا٤بواصفات بلغ درجتو عند هللا كعباده كمن أحبو هللا أحبتو الناس.

مالك كـر هللا كجهو، كىذه  اإلماـبالد ا٤بغرب عرفت بكوف سكاهنا على مذىب  إفٕبكم    
كاسع ٥بذا ا٤بذىب، الش ء الذم جعلو  انتشارالذم عرؼ  1أ٤برابط ا٤بسألة يرجع اترٱبها للعهد 

٤بتوف تسهل التفقو ُب ىذا  مفربزكا فيو كتفننوا ُب تعليمو بنظمهمن علماء توات  اىتماـ٧بل 
رب اتريخ تواجده بتوات ع لإلنسافرث حضارم إا٤بذىب، ك٪بد خزائن ا٤بخطوطات الٍب تعد 

    تذخر هبذه ا٤بتوف كالتفاسّب.   

٢بفظ ا٤بتوف ا٤بتعلقة  انربلكمل يشذ الشيخ دمحم بلكبّب عن القاعدة كىكذا ٪بده منذ نعومة أظافره 
 .هبذا ا٤بذىب كالتبحر فيها على يد مشاٱبو كمن أحتك هبم من العلماء ُب مراحل دراستو

، كاف مرجعية ُب ا٤بعارؼ الشيخ مالك  ا٤بذىب بل من علمائو ا٤بتضلعْب اعتبار إىلىذا يقودان 
فتو بباق  ا٤بذاىب كىذا حاؿ العلماء ية، كمع ذلك مل يغنيو ذلك عن معر الفقهية عند السادة ا٤بالك

 ُب الغالب، ال ٱبتصوف ُب جنس فقو بعينو ألهنم علماء أمة ال علماء طائفة ْبسوعيو ُب عصره م
كالبحث كالتقص  ٩با مكنو من الوقوؼ على أىم مشكالت  جتهادالاكىذا بفضل  مذىبية معينة،

                                                           

ىدفها األساس  الدعوة  كافـ،  1060-1056أّسسها عبد هللا بن ايسْب ا١بدكيل ما بْب  : تطلق على دكلةا٤برابطْب - 1
كصوالن إىل الصحراء الغربية كا٤بغرب، انتهاءن بغرب ا١بزائر كمراكش  إىل نشر اإلسالـ؛ حيث انطلقت من موريتانيا إىل بالد غاان

، بعد ٦بد كقوة عرفت تراجع على ٝبيع ، كقد اتّبعت الدكلة ا٤بذىب ا٤بالك ، كاّٚبذت أغمات ٍّب مراكش عاصمةن ٥با
الٍب قضت على دكلة  ا٤بوحدين النكبات كقياـ الثورات ُب األندلس كُب ا٤بغرب حيث قامت حركة والت عليهاتا٤بستوايت 

، 1، طشفنييوسف بن ات انتصارات :نظر: حامد دمحم ا٣بليفةي .ـ1147 ىػ 541سنة مراكش ا٤برابطْب بدخو٥با العاصمة
 .11ـ، ص2004 ،راتامكتبة الصحابة، اإلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/541%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/541%D9%87%D9%80
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شخصية  جتهاداتاك الفقه ، بل ككانت لو فتاكل  ٘باهالاعصره كزمانو ُب ا٤بسائل الدينية ذات 
 .1العلماءكبار ٘بعلو ُب مصاؼ  

ك٦باالت  لالختصاصُب ٦باؿ العلـو الدينية  االجتهاداتكيتناقل عنو تالمذتو العديد من    
ة إشكالية القبض كالسدؿ ُب لكونو العامل ا٤برجع ُب ا٤بنطقة، كمن ا٤بسائل ا٤بتداكلحياتية أخرل 

غّب مألوفة بْب أىلها كمل  ابعتبارىاكما نتج عنها من لغط بْب عامة الناس ُب ا٤بنطقة،  الصالة
صالتو، ىذا ما ٤بسناه من نو يقبض ُب أعلماء توات أك مشاٱبها يعرؼ عنو يسبق كأف كاف أحد 
قاؿ إف الشيخ دمحم بلكبّب سئل عن رأيو ُب القبض تالمذتو الذم  ألحدخالؿ ىذه الشهادة 

ينبغ  أال ينكر السادؿ على القابض كال القابض على السادؿ، كإذا كجد ..." فكانت إجابتو
القابض ٝباعة يسدلوف سدؿ، كإذا كجد السادؿ ٝباعة يقبضوف قبض حٌب ال يلفت أنظار الناس 

مثل ىذه،  ائلستفهاـ، كال ينبغ  للمسلمْب أف ٱبتلفوا كيتجادلوا ُب مسإإليو، كال توضع لو عالمة 
؛ فالسنة أك يتدابركا من أجل سنة أك مندكبأف يقتتل ا٤بسلموف أك يتقاطعوا  كمن العار كالفضيحة

الفتنة انئمة ملعوف ...سنة كا٤بندكب مندكب كالفتنة حراـ كعواقبها كخيمة، قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "
كمن و دمحم بلكبّب تالمذتا٢باج ، كاب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة عود الشيخ سيد 2..."من أيقظها

كالتعصب لرأم كإنكار  كاالنفعاؿالتعاط  مع اإلشكاالت، بعيد عن التشنج خال٥بم عامة الناس 
 األخرل، مربزا ُب سلوكو ىذا ا٤بغزل السام  لرسالة احملمدية.  اخآراء

 .وجوانب من شخصيتو : رحالتو العلميةادلطلب الثالث

الذم كاف أرضية  االجتماع بوادر التفوؽ العلم  الٍب أبداىا منذ نعومة أظافره كالوسط إف    
ترضى من دكف  ُب الشيخ دمحم بلكبّب لتجعل منو شخصية ال اجتمعتمناسبة للنجاح، عوامل 

                                                           

 .ا٤بقابلة السابقة :دمحم عبد ا٢بق بكراكم -1
، مكتبة القدس ،على ألسنة الناس ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث اخلفاءكشف ٠بعيل بن دمحم العجلوين: إ - 2

 .1817رقم ـ، 1932 ،القاىرة



 سيدي دمحم بلكبري ادلولد والنشأةموالي أمحد الطاىري و      الثاينالفصل 

 

 ~77 ~ 
 

من شدة حرصو على حفظ القرآف  بدلف كجدة بديال، كىذا ما آالبحث عن مصادر ا٤بعرفة 
الذم يعد دافعا ُب نفسو الفضوؿ العلم   هبم، ىذا كلدل كاالحتكاؾُب بلدتو ك٦بالسة أىل العلم 

األمر الذم دفع ابلشيخ دمحم بلكبّب منذ أف بلغ ريعاف رئيس  ُب بلوغ ا٤بعايل كٙبقيق السبق ا٤بعرُب، 
، كمتعرفا على شيوخ زمانو، الذين كاف  شبابو أف ينتقل من مسقط رأسو ابحثا عن ا٤بزيد من العلـو

، فقد رأل ٥1بم السبق آنذاؾ ُب شٌب علـو الدين كالدنيا، كمن ٜبة كصل إىل مدف العلم كحواضره
العالمة توات العلمية كالثقافية كالتجارية عند  حاضرة إىل انتقالوخالو سيدم دمحم بلمهدم ضركرة 

لوالد راؽ للسيد ا الش ء الذم2أٞبد بن ديدم؛ صاحب ا٤بدرسة الدينية البكرية بتمنطيطسيدم 
 .منها رحلتو العلمية ٫بو األفاؽ كابركو، لتبدء

 :الشيخ يف متنطيط-5

ال  فكراي ، بل كمنبعاا٤بنطقة التواتيةُب  علمية حاضرة زاؿتكال  ٛبنطيط بثقلها ا٢بضارم كانت    
الد الشيخ دمحم بلكبّب إىل إرسالو برفقة خالو دمحم بن ا٤بهدم إليها، بو ينضب كىو األمر الذم دفع 
اي بِب إذا كنت للعلم طالبا، كللخّب سائال، فليس لك ...: " ٛبنطيط إىلبتوصيتو كىو يهم ابلرحيل 

بده من الوقوؼ كا١بلوس عند ٕبر البحور، كالنزكؿ عند عامل األعالـ، تستفيد من معارفو كتغرؼ 
 .3"...من كماالتو

كالعلماء، كمن ًب فالبد من توجيهو كمساعدتو  بنو كتعلقو ابلعلمإكاف السيد الوالد قد أدرؾ ٮبة 
الٍب كانت 4الزاكية البكرية إىل انتسابو، كمل يكن أفضل من ٰبقق لو ٮبتو كمبتغاها٤بكاف الذم  ابرتياد

الصعبة، كاف  االستعماريةبتوات، ُب ظل الظركؼ  االجتماعيةذائعة الصيت ٧بورا مهم ُب ا٤بعادلة 
                                                           

 .01رحلة الشيخ العلمية ا٤بلحق رقمنظر: ا٣بريطة التوضيحية لي - 1
 .12ص ا٤برجع السابق، ،اإلشراق الكبري موالم التهام  غيتاكم:  -2
 ا٤بقابلة السابقة. :ا٢باج أٞبد حفارم - 3
ـ بتمنطيط، ككانت مركز علميا للتدريس كاإلفتاء كالقضاء، 1701ق 1112أسسها سيد البكرم عاـ : الزاكية البكرية - 4

كبرزت بشكل كبّب مع الشيخ كالقاض  عبد الكرمي بن أٞبد، كى  إىل اليـو قطب علم  يستقطب رجاؿ الدين كالعلماء من  
 .  58مرجع سابق، ص  اباب:نظر: عبد هللايكل ا٤بعمورة. 
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لتمنطيط، ٥بذا السبب ٪بد أف  انتقالوجامع قريتو قبل  ُب أقربيشالشيخ بلكبّب قد حفظ القرآف 
البداية، كالثانية ُب ٨بتصر خليل كجعل فيو كقفتْب، األكىل ُب الشيخ بلكبّب أفتتح ابلزاكية البكرية 

فيها مع السيد الوالد ٩با  حتم عليو  اتفقحفظو ُب ا٤بدة الٍب  إٛباـ، إال إنو مل يوفق ُب ابب البيوع
كاف   ، فأذف لو بسنتْب إضافيتْب ألف ٨بتصر خليلىاستأذانو ُب ٛبديدإلإىل الداير ضركرة العودة 

ُب ىذه الفَبة يقوؿ الشيخ رٞبو هللا : أف الشيخ أٞبد  "...، أربع سنواتالعادة خالؿ  ٰبفظ ُب
 . 1..."و دكما أثناء التدريسكاف ٰببو، ككاف ٯبلسو ٔبواره، كيضع ركبتيو علي

تلقى الشيخ بتمنطيط ما قدر هللا لو من العلـو الشرعية يقوؿ الشيخ ا٢باج الطاىر : "...   
كالعربية، من توحيد كفقو كحديث كتصوؼ كتفسّب كآداب ك٫بو كلغة كصرؼ على يد العالمة 

كانت أبايمها   الشيخ أٞبد ديدم عامل كقتو كمصباح زمانو، حيث مكث عنده ثالث سنوات،
ألف مواىب  -فيما بعد  –كلياليها ميداان فسيحا للعمل ا٤بتواصل، تقدر حصيلتها بثالثْب سنة 

الشيخ ُب ىذه ا٤بدة الوجيزة من دراسة الفقو  نتهىا؛ حيث ال توزف ٗبقاييس كال تقدر أبزمافاإللو 
ا٤بالك  ابألمهات، كالتوحيد ابألدلة كالرباىْب، كالنحو كالصرؼ، كاللغة مع سرد كشرح صحيح 

 .2..."البخارم
ل العلم تصاالت عديدة ابلعارفْب من أىإكاف للشيخ دمحم بلكبّب ُب فَبة ٛبدرسو بتمنطيط     

كشيخ قلعة العلم 3البلبايلى غرار فقيو بِب اتمر عبد الكرمي ذاؾ؛ علكالصالح ا٤بشهود ٥بم أن

                                                           

 .12ص سابق،الرجع ا٤ب ،اإلشراق الكبري :تهام   غيتاكمموالم ال - 1
للشيخ دمحم بلكبري مبنزل  56مقابلة على ىامش الندوة السنوية  رفيق الشيخ دمحم بلكبّب، :أكالد ٞبادم الطاىر - 2

 سا.11:45ـ على الساعة 2018مارس 04يـو االحد  ،أبدرر الطالب زيراري
ىو عبد الكرمي بن دمحم البلبايل، حفيد الشيخ األكرب دمحم عبد الكرمي بن دمحم بن عبد ا٤بالك البلبايل،  :عبد الكرمي البلبايل - 3

الٍب كانت عامرة ق، حفظ القرآف الكرمي ٗبسقط رأسو كٗبدرسة ٛبنطيط، كنتقل ٤بدرسة كوساـ 1288كلد ببِب اتمر عاـ 
ابلعلماء، حيث تتلمذا على يد الشيخ سيدم عبد هللا بن أٞبد البلبايل، كرجع إىل بِب اتمر كخلف جده كاشتغل ابلتدريس 
كاإلفتاء كالتأليف، تتلمذا على يديو عديد ا٤بشايخ على غرار دمحم عبد العزيز بن سيدم عمر ا٤بهداكم الذم ٝبع لو نوازلو 

ذلك دمحم بن أٞبد كدمحم العريب بن أمبارؾ بونعامة كأٞبد بن موالم العريب من أكالد براىيم كغّبىم، كقد كطبعها ُب كتاب، كك
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دمحم بن عبد  عم شيخو سيدم أٞبد بن ديدم القاض  كابن 1بوعالـكالعلماء قصر املوكة الشيخ 
 ستفادةالكاللمذاكرة معهم  ؛٤بنطقة تواتكٝبهرة من علماء عصره عرب ا٢بيز ا١بغراُب 2الكرمي البكرم

منهم كالبحث ُب ا٤بشكالت العلمية الٍب قد ال يتمكن من مراجعة الشيخ أٞبد فيها، ٩با كسع 
 إىل أف صار متمكنا راسخا ا٤بنطقةمعارفو كجعلو على دراية كاسعة ابلنوازؿ كالفتاكل الٍب كقعت ُب 

 .3لو ُب كل جنس كلوف معرُب ابع ،كاثقا ،ٯبارل ال

 :الشيخ يف تلمسان-0

كأف ذكران فإف الشيخ بلكبّب أًب عامو الثالث ُب حضرت الشيخ سيدم أٞبد كما سبق      
فطرم كبّب ُب التحصيل ا٤بعرُب  استعدادة ٛبنطيط التارٱبية، كأبدل ديدم ابلزاكم البكرية ٕباضر 

ما  استوَبأف الشيخ قد  ٙبصى، كىكذا ٪بد ٤بواىبو الٍب ال صقالزاده حبو ا٤بطلق للتعلم كالعلماء 

                                                                                                                                                                                

مبارؾ نظر: عبد هللا مقالٌب ك يخلف لنا ٦بموعة قصائد شعرية ُب ٦باؿ ا٤بدح النبوم كالنصح اإلجتماع  كالتوسل كغّبىا. 
 .    247، صـ2013، ا١بزائر، منشورات الرايحْب ،01، طمعجم أعالم توات جعفرم:

ـ ٗبلوكة، حيث تعلم كتفقو ُب العلـو 1877ق ا٤بوافق 1294ىو بوعالـ بن أدمحم البلبايل كلد عاـ : الشيخ بوعالـ - 1
الشرعية كاللغوية، إشتغل بتدريس ببلدتو ملوكة كٚبرج على يديو كثّب من الطالب كاألئمة، كاف مفتيا كقاضيا، توُب رٞبو هللا 

 .  138مبارؾ جعفرم، نفس ا٤برجع، صٌب ك : عبد هللا مقالنظريـ. 1955ق ا٤بوافق 1376سنة ٗبلوكة 
ق، كنشأ هبا كتتلمذا 1300ىو دمحم بن عبد الكرمي بن عبد ا٢بق البكرم كلد بتمنطيط عاـ  :دمحم بن عبد الكرمي البكرم - 2

كالتجارة بعد إستشارة الشيخ دمحم البكراكم الذم أشارعليو على يد مشاٱبها، بعد بلوغو سن الرشد خّبه كالده بْب العلم 
ابلعلم، فما كاف على أبيو إال أف أخذه ٤بدرسة كوساـ عند الشيخ سيدم عبد هللا بن أدمحم ٢ببيب، فكاف حافظا انبغة، 

ٛبنطيط كاشتغل كٙبققت فيو دعوات شيخو سيدم عبد هللا كبق  ُب كوساـ ٜبانية أعواـ، ٍب عاد بعد إجازتو ٤بسقط رأسو 
ق كبق  فيها مدة ثالثوف سنة، خلف لنا عديد ا٤بؤلفات 1354ابلتدريس، كتوىل منصب القضاء ابلداير التواتية سنة 

ب الربية ُب ا٤بناقب ا٤بخطوطة على غرار " درة األقالـ ُب اتريخ ا٤بغرب بعد اإلسالـ " ك٨بطوطيو ُب الَباجم كالسّب " الكواك
عاين فيما ثبت لدم من علماء األلف الثاين " كُب النحو " حاشية على شرح السيوط  على ألفية أبن " جوىرة ا٤بالبكرية " ك

ينظر ـ. 1954ق ا٤بوافق 1374ذم ا٢بجة سنة  25مالك ُب النحو " كغّبىا من ا٤بدائح الشعرية، توُب رٞبو هللا يـو األحد 
 .     356 – 351نفس ا٤برجع، ص ص : عبد هللا مقالٌب كمبارؾ جعفرم:

نيل ل ، مذكرة مقدمةالدور الرتبوي واالجتماعي لزاوية سيدي بلكبري دراسة سوسيو انرتوبولوجية :رضواف٢بسن  - 3
كالعلـو االجتماعية قسم الثقافة  اإلنسانيةشهادة ا٤باجستّب ُب االنَبكبولوجيا، ٙبت إشراؼ: دمحم رمضاف، كلية األدب كالعلـو 

 .  162ـ، ص(2005-2004)السنة ا١بامعية  ،جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف ،الشعبية فرع : االنَببولوجيا
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يخة ُب قصره إال كا٤بش اإلمامةكقد حقق ا٤براد كأصبح مؤىال لتويل مهمة  أبيومن مدة مع تعاىد بو 
أبوه برغبتو ُب التحصيل العلم  كالتعمق ُب فنوف ا٤بعرفة الشرعية  فاجئخر، فقد إنو كاف لو رأم آ
لذلك،  األنسبٕباضرة فاس ا٤بغربية ا٤بكاف  ، ككاف يرم ُب جامع القركيْبألواهناكالتبحر ُب ٨بتلف 

السيد الوالد الذم كاف يرم  مستهو ترغبتو مل  إفىناؾ غّب  إىلفالتمس من أبيو اإلذف ابلذىاب 
قَبح عليو بدؿ الذىاب امستحب، ف أمرقريبة داخل البالد  أماكنالتحصيل ا٤بعرُب ُب  إمكانيةُب 
الشيخ  ةالسماكيئعو ْب تلمساف حيث يوجد العارؼ ابهلل كشرايعاصمة الزاين إىلفاس الذىاب  إىل

أف ، كتذكر بعض الكتاابت الطريقة ا٤بوساكية ليتلقن على يديو أكراد العالمة عبد الرٞبن بن بوفلجة
شيخو أٞبد  بو إىل تلمساف إال ما جاد عليو لذىاب لالشيخ دمحم بلكبّب مل يكن لديو ا٤ببلغ الكاُب 

ستعمل جلو للوصوؿ إىل أدكرك(، كىو ا٤ببلغ الذم  30سنتيم ) 150ديدم، كا٤بتمثل ُب 
 .1سنتيم أىداىا إىل شيخو عبد الرٞباف بن بوفلجة 20تلمساف، كمل يبق منو إال 

إف ٥بذا ا٤بعطى مغزل داليل كبّب يؤكد لنا الظركؼ الصعبة للتحصيل العلم  ُب ذلك الوقت،    
  أممن  إدراكوٲبكن  صعب ال أمر األسرة ةكإعالش كصعوبة التوفيق بْب طلب العلم فشغف العي

يتسُب لو توفّب مبلغ للعائلة نبيلة تعد من علية القـو  انتمائومل يشفع لو كاف، فهذا الشيخ بلكبّب 
ما يتعلق بتعلم  كابألخصمكن من ذلك يت أف تلمساف، فكيف بغّبه من عامة الناس إىلالوصوؿ 

 كىذا ال االستعماريةلتعلم اللغة العربية ُب الفَبة  سبيل الوحيدال اابعتبارٮبعة اإل٥بية يالقرآف كالشر 
 .يركؽ لإلدارة الفرنسية

الشيخ عبد الرٞبن بن بوفلجة اب٤بستول العلم  الذم بلغو الشيخ بلكبّب ُب ظرؼ  اعَبؼ   
يلقنها  معارؼ رابنية ال إىلجعلت منو يصل  الصا٢بْبكخصاؿ  رابنية أسرارفيو  كاكتشفكجيز، 

الش ء الذم دفعو لطلب  كاالستنفاعمعارفو كبلغت حد النفع  الشيخ ٤بريديو اب١بملة، كقد فاضت
ُب التماسو من  آنفاكما ذكران   إىل بغيتو ا٤بنيفة جامع القركيْب بفاسمن شيخو لذىاب  االستئذاف
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بزايرة  أبسال ك  1ىناؾ إىلُب عدـ الذىاب  أبيورغبة  حَباـاعلى ضركرة  أصركن الشيخ ، لأبيو
إىل ىذا الصرح العلم ، فكاف لو ذلك ُب رحلة قادتو  ا٘باههبا كىج عواطفو  يطفئ استطالعية

 .كأفاد استفادةأٲبا  منهم ستفاداك بعلمائو  تصلاك زار فيها جامع القركيْب بفاس،  ا٤بغرب األقصى
أمره اب٤بنطقة طلب منو  شتهراذاع صيتو ك بوفلجة، ك عبد الرٞبن بن الشيخ  دنعبغيتو  بلغكبعد أف 

وفلجة مدىم ببعدما طلب انس لعريشة من الشيخ بن جاءت الفرصة ك ين، آأف يشتغل ابلتعليم القر 
رأل فيو عليهم ابلشيخ دمحم بلكبّب الذم  راشأ ُب الصالة كيؤمهمالقرآف  أبنائهمٗبن يعلم 

فذىب معهم كبق  مابْب تلمساف كالعريشة كا٤بشرية ٟبسة ، الٍب تؤىلو لذلكواصفات ا٤بطلوبة ا٤ب
 ةا٤بلقا ةتو على تبليغ الرسالة العلمية ككاف على قدرا من ا٤بسؤكلياأثبت فيها إمكانياتو كقدر ، 2أعواـ

ٝبع كبّب من كقد ٚبرج على يديو ُب تلك الفَبة ، ثقة كتطلعات شيخو فيوعلى عاتقو كُب مستول 
، كقد كفقو هللا أف يكمل نصف دينو ىناؾ كيتزكج من بنات أىل علمْب كغّبىما٤بفقهاء ك الة ك مئألا

يصبوا إليو من حلو كترحالو ُب  تلكم الداير األخيار، بعدما فتح هللا عليو كحقق ا٤براد كما كاف
 .لب العلم كا٤بعرفةط
 :الشيخ يف تيميمون-3
ا ُب كالشيخ بلكبّب بعيد عن الداير مشتغال ابلعلم كالتعلم كالتعليم ٦بتهد كاألعواـ األايـمرت    

أخوه بنو مل يتمكن من سده إيشعر ٕبجم الفراغ الذم تركو فيو  أبوه التحصيل، ُب الوقت الذم بدأ
كاىلو، فما كاف عليو من بد إال اإلرساؿ ُب   ينهكيلوح ك  أنْب بدكثقل الس لوحده القادرعبد 

إىل طلب كلده ليكوف لو معينا كنصّبا، كىكذا مل يعد أماـ الشيخ بلكبّب سول خيار العودة 
 .أصبح ُب حاجة إليو أكثر من أم كقت مضىلدعوة كالده الذم  ستجابةامسقط رأسو "بودة" 
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حٌب علم بو بو ا٤بقاـ  ستقراكما إف ـ 1943قصر لغمارة كذلك خالؿ  إىلعاد الشيخ بلكبّب   
ليكوف معلما عندىم أبيو ملتمسْب السماح لو ابلذىاب معهم فوقفوا على بعض أعياف تيميموف 

 .لعلمو على حاجتو ٣بدمتوهم تفأجاهبم إىل مطلبهم مؤثرا حاجف كالفقو كالعلـو الشرعية، آللقر 
٤بدرستو القرآنية سيدم بوغرارة  بعاصمة منطقة قورارة  افتتاحوكىكذا بعوف هللا كقوتو كاف    

، كُب ظل الظركؼ احمليطة ابلتعليم القرآين ُب كامل البالد ا١بزائرية 1ـ1943تيميموف خالؿ عاـ 
فإف ا٤بهمة كانت تعترب ضرب من  االستفزازيةاحملتلة كما يالقيو صاحبو من ا٤بضايقات كالتصرفات 

كحسب حسابو من البداية، فعمل على ٧بور أكلوية التوعية كإعداد  التحدم قبل بو الشيخ بلكبّب
٘بهيل اجملتمع كطمس ىويتو  إىلالرامية  االستعماريةاجملتمع القادر على مواجهة ا٤بخططات 

فكاف يلق  الدرس ضحى ألعياف ا٤بنطقة، ٍب بعدىا يلق  درسا آخر للصغار، كقد "...، اإلسالمية
قراءة  ،ف ُب األلواحآقراءة القر  ٛبثل ُبيتناسب كاألىداؼ الٍب سطرىا برانمج تعليم  تبع ُب ذلك إ

تدريس  ،تدريس علم التجويد كعلم الضبط ،)ا٢بزب الراتب( بعد صالة ا٤بغربالكرمي ٝباعة آفالقر 
إلقاء  ،ُب األلواح كٝباعة يـو األربعاء قراءة ا٤بتوف ،إلقاء دركس ُب السّبة النبوية ،علم التفسّب

التالميذ الداخليْب كاف السيد  أكؿ إفكنذكر ىنا  دركس الفقو للتجار كالطلبة الصغار الداخليْب
كتوىل التجار  ،إليها تباعا االنتسابليتواىل  عمار أقاسم كبعده الشيخ ا٢باج سامل بن براىيم

 .2..."  كاحملسنْب مهمة اإلنفاؽ على ا٤بدرسة
 : 3الشيخ يلق  هبا دركسو ككاف ٰبث طلبتو على حفظهاكمن ا٤بتوف الٍب كاف       

إضاءة الدجنة ُب اعتقاد أىل السنة )ككلها على  ،األكجل  ،ا١بوىرة ،السنوسية :متون التوحيد -أ
 معتقد األشاعرة(.
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 ٨بتصر ،رسالة ابن أيب زيد القّبكاين ،أسهل ا٤بسالك ،العبقرم ،ا٤برشد ا٤بعْب :متون الفقو -ب
 ُب الفقو ا٤بالك (.خليل )ككلها 

 بن مالك.إألفية  ،ُملحة اإلعراب ،األجركمية  :متون اللغة -ت
 .نصيحة الشباب كا٥بدية كغّبىػا ،نصيحة ا٥باليل ،سراج طالب العلـو :متون األدب -ث
 الذين درسوا على يد الشيخ ُب مدرسة تيميموف :بعض الطلبة  أ٠باء ذكرن إنناأبس من  كال    

 كغّبىم. كا٢باج عبد القادر أخ الشيخ بلكبّب ،1كا٢باج سامل بن إبراىيم ،عمار أقاسم
بعوف هللا  استطاع (1943-1948)ُب خالؿ ا٤بدة الٍب قضاىا ُب تيميموف بْب عاـ   

عن اجملتمع كيبصر الناس بشرع هللا، ٦بنب اجملتمع التشبث  يزيح غشاكة ا١بهل أفكا٤بخلصْب 
التضليلية، الش ء  االستعماريةُب ا٤بشاريع  األساس ابلبدع كا٣برافات الٍب كانت تشكل احملور 

لشيخ بلكبّب لت ُب الكيد كجعلها ٙبسب لو ألف حساب كبدأ االستعمارية اإلدارةقلق الذم أ
بعنايتو كسخرت لو من يقـو إبخباره بكل صغّبة ككبّبة ٙباؾ لكن رعاية هللا أحاطتو كمدرستو، 

ُب  االستعماريةضده، فكاف سبقاؽ أحد ا٤بخلصْب من أبناء ا١بزائر اجملندين ُب صفوؼ الشرطة 
كقد مكث الشيخ ُب تيميموف حٌب أكاخر "...خدمتو كخدمة ا٤بدرسة منذ بداية ا٢بملة التضيقية، 

                                                           

ـ، تعلم القرآف الكرمي ُب 1927ق ا٤بوافق 1345من مواليد عاصمة قورارة تيميموف عاـ  :ميسامل بن براى طالبال - 1
فاستكمل عنده حفظ القرآف، كدرس عليو  1947بتيميموف عاـ  الكتاب ٍب التحق ٗبدرسة الشيخ سيدم دمحم بن الكبّب

الشيخ سيدم دمحم بن الكبّب إىل مدينة أدرار رحل إليو فاستكمل دراستو عنده بداية من  ، كبعد رحيل1الشرعية كاللغوية العلـو
 للشؤكف الدينية بوالية حياتو العملية ابإلمامة كالتدريس ٗبسجد ا١بياليل كمدرستو أبدرار، ٍب عْب مديرا ـ، ٍب بدأ1950عاـ 

األعلى، خلف الشيخ سيدم دمحم بن الكبّب ُب خطابة ا١بمعة  كىو عضو ابجمللس اإلسالم  أدرار إىل أف تقاعد من الوظيفة،
رمضاف اب٤بسجد الكبّب أبدرار مدة من الزمن، ٚبرج على يديو ٦بموعة من األئمة كا٤بعلمْب، كضل رغم  ك التدريس ُب ليايل

يناير  08العلم كاحملبْب إىل أف كافتو ا٤بنية بتاريخ ا٤برض يشرؼ على مدرستو مع ابنو ككاصل رسالتو من بيتو ا٤بفتوح لطلبة 
 .     160ا٤برجع السابق، ص نظر: عبد هللا مقالٌب كمبارؾ جعفرم:ي .ـ رٞبة هللا عليو2019سنة
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ة إال رجال كرعا زاىدا عما ُب أيدم الناس، ٧ببا كأخا كرٲبا ـ، كما عرفو أىل ا٤بنطق1948سنة 
 .1..."كمدرسا كمفتيا، كمصلحا بْب الناس، ال ٲبل كال يكل ُب االجتهاد كطلب العلم

كا٤بخلصْب من أىايل تيميموف خشية تقدمي كرغم كل االحتياطات ا٤بتخذة من الشيخ بلكبّب     
غّب ذلك، فقد  أرادالقدر  أف إالتستغلو ضد ا٤بدرسة  االستعماريةسلطات لدافع ل أكأم عذرا 
دثة أتديبية لبعض ا٤بنتسبْب للمدرسة من أحد ا٤بعلمْب ا٤بساعدين االفرنسية ح اإلدارة استغلت

لشيخ لتتخذ منها قضية رأم عاـ، كراحت تضخم من ا٢بادثة كتصفها أببشع النعوت كتنسب 
الغّب مسموح بو ُب حق الطفولة، ٩با جعل  كاالنتهاؾا٤بضاد لإلنسانية  اإلجرام ألصحاهبا الفعل 

ا٤بغرضة الٍب مل تصدؽ لعبة القدر  االستعمارية اإلعالـلة آالرأم العاـ يتصور الوضع بعيوف 
كإثرل ، أعياف تيميموف كبعض الشيخ دمحم بلكبّب ساٮبت ُب خلق شقاؽ بْبكذا كى ،لصا٢بها

الشيخ ا٤بدعو الطالب صديق كقدـ حملاكمة صورية مل ىذه ا٢بادثة ًب إلقاء القبض على مساعد 
، ُب مسرحية ٧ببوكة لضرب ا٤بدرسة القرآنية الٍب 2يؤخذ فيها برأم الشيخ كال أىايل التالميذ

ُب ا٤بنطقة، كهبذه ا٢بادثة كاف موقف الشيخ  االستعمارمأصبحت مصدر خطر على الوجود 
، كانت ىل العلم كيزج هبم ُب غياىب السجوفلبقاء ُب أرض يظلم فيها أأبلكبّب صارما ُب عدـ 

أخوه عبد هللا، ٍب ألتحق  معومسقط رأسو ك  إىلبعدىا ـ كعاد 1948أكاخر سنة  ىذه التداعيات
يموف على غرار الطالب سامل بن بو بعض من أكالئك التالميذ الذين كانوا معو ٗبدرسة تيم

 أدرار. تواتد فتحو ٤بدرستو الدينية بعاصمة عب3ميىبرا
 
     

                                                           

ا٤بذىب ا٤بالك   ، ا٤بلتقى الوطِب  مناقب الشيخ بن الكبري وجهوده يف نشر ادلذىب ادلالكي :الطالب سامل بن براىيم - 1
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 :جوانب من شخصيتو-4

ُب  ٔبملة من ا٤بناقب الٍب عرؼ هبا شيخو مىيبراالشيخ الطالب سامل بن  لقد جاء تلميذه   
نقف من خال٥با على بعض أف  يناإرتئشيخو ُب السراء كالضراء،  شهادة تعد ٭بوذج لتلميذ الـز

 .مع بعض التعليقات ا٤بناقب

بداية منذ  الشيخ ا٢باج دمحم بلكبّب هللا لقد كفق، 1رٞبو هللا مىيالطالب سامل بن برايقوؿ الشيخ    
ىيئتو , إغراءات أخرل أيةلك ذ تثنيو عنطلب العلم ك مل  على لعمأف ي لكنو ىذه ا٢بياةإدراكو 
الرابنية ألف ٰبمل على عاتقو ٮبـو ىذه البالد الٍب كانت تعاين من التجهيل ا٤بمنهج من  اإلرادة
كأيد هللا  اجملتمع الواحد، فرادأ ثنية كالعرقية بْبإلالعصبية القبلية كا نتشاركا, الفرنس  االستعمارقبل 
من أىل ا٥بمم  وفف يكأبلوغ مرام  الفالح كالنجاح ك  إىلبيده  كاألخذف ٛبكن من رعايتو أبوه أب
كن ما ٲب كتذليل أبيوُب تسهيل مهمة  األثرككاف لشخصو ا٤بوقر عظيم , السامية كاألىداؼالعالية 

, عنها ُب بناء شخصية الفرد غُب الالٍب  األـتعَبضو من صعاب التنشئة كالَببية ُب غياب  أف
ا٣بصبة الٍب ٛبكنو من  األرضيةصفوؼ الزاكية البكرية كجد الشيخ دمحم بلكبّب  إىل كابنتسابو
بنفسو من مطالب  كالسموا٣بّب كا٤بعرفة،  منابعبلوغ قصب السبق كتفجّب مابو من  إىلالوصوؿ 

بو شريعة رب السموات، ككاف لشيخو  جاءتستقامة كالصالح كما إلمقاصد ا إىلالدنيا الفانية 
كالباحث مل اسيدم أٞبد بن ديدم اليد الطولة ُب تعبيد سكة العلى كٙبريك شخصية الطالب الع

عالمات دالة  و ُب دكاخلو، فحبو لبلكبّب كتقربو منو كحرصو الشديد على مستول ٙبصيلويكالفق
 .الشيخ ُب تلميذه ما دفعو ألف يكوف ٙبت نظره يقـو فيو كل حركة كسكنة اكتشاؼعلى 

ك ُب زمن يسّب غرؼ من فيض شيخو علما كحكمة, كفهما كدراية, كتزكد منو بدعوات ا٣بّب 
لك فضل هللا يقذفو ُب قلب من يشاء, ككيف ما ح هللا عليو من فضلو الواسع, ك ذكالربكة, كفت

 اء كهللا ذك فضل عظيم.يش
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 كتفجرتمعارفو  دم أٞبد بن ديدم فاضتتواجده ُب الزاكية البكرية عند شيخو سي أثناء   
, فكاف الطالب اجملد ا٤بثابر على اقتناص العلم, كيسرت كأابف عن ساعد ا١بد كالتحصيل وينابيع

, ففهم هللا لو من العلمكغرؼ ما شاء فنوف ا٤بعرفة, ك  ألواف ٦بمل ستيعاباعليو ذاكرتو القوية 
ىذا من كرامات هللا كنعمو عليو أبف  إفجزئياتو, ككاف ملما بتفاصيلو الدقيقة كفركعو الواسعة, 

ُب عائلتو كشيخ ٰبسب من الراسخْب ُب العلم كانت تشد لو الرحاؿ  ٛبثلتببيئة علمية  وٰبابي
 .1تضاىا كمضرب لألمثاؿ كحجة علمية ال

كالعبث، فكاف صاحب ٮبة  لكبّب طواؿ حياتو مشاركتو ٝبوع ا٥بو مل يعرؼ على الشيخ بل   
 أكيرل إال ساعيا لفعل خّب   ال تزمتعلى ا٤بستول ا١بدم لشخصيتو كبدكف  انعكستعالية 

 أكفره ترىب كشب ُب ٦بالس العلم، ٧ببا اقوؿ ما ينفع الغّب، كىكذا عرؼ عليو منذ نعومة أظ
 كل ما يشغلو عن ٙبقيق أىدافو كغاايتو، متعلقا ابلثرية ال، بعيدا عن  عا٤با أكمعلما  أكمتعلما 

     .2يرضى دكهنا

لب العلم عاصمة الزاينيْب تلمساف ُب ط إىلف ذكران شد الشيخ بلكبّب الرحاؿ كما سلف كإ      
حيث كاف ىناؾ عامل رابين من العلماء  بدرره كنفائسو، كاإلمساؾكا٤بعرفة كالغوص ُب ٧بيطو 

فيوضات أسراره, كأصبح طبيبا ستفاد من ٕبر علمو ك إاألجالء كىو الكرزازم السيد بوفلجة, ك 
أف يبلغ ا٤بعايل كٰبقق ا٤برام  اب٤بثابرة  كاستطاع 3،دكائهاُب معا١بة النفوس كمعرفة دائها ك ماىرا 
خر مشواره العلم  ٛبكن من حيازة آكُب , دكف ىوادة كالعمل ا٤بتواصل ليال كهنارا كاالجتهادكا١بد 

ٝبلة من العلـو كا٤بعارؼ الشرعية مكنتو من أف يكوف على قدرا من ا٣بربات الٍب تسمح لو 
بينهما ما يزيد  بدايتو ٗبدينة العريشة كابدية ا٤بشرية الٍب قضى أكىلفكانت , كاإلمامةٗبمارسة التعليم 

الناس ُب الصالة كا٢بياة ككاف موفق ُب  كإمامةا قدرة ىائلة ُب التعليم هظهر فيعن ا٣بمس سنوات أ
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مسقط رأسو بودة بسبب حاجة كالده  إىللعودة ل اضطرارهكمع , كا٤بدرسْب يد من األئمةٚبرج العد
ُب معَبؾ ا٢بياة، فإنو قد ٛبكن من ا٢بصوؿ على زاد معرُب كبّب كخربات ميدانية ُب ٙبمل  إليو

ذلك ُب بناء الفرد  ستثمارإشخصو أنو ٦برب على  إىل، جعلت منو ينظر األجياؿعة ا٤بسؤكلية كصنا
كما دامت الغاية نبيلة فإف ما  ٤بن أستودعو هللا مفاتيح معرفتو، األخالق  االلتزاـمن ابب كاجملتمع 

 .1اؽ ك صعاب ستزكؿ ٕبوؿ هللا تعاىلكراءىا من مش

الفرنس  الذم يرل ُب كل  االستعمارا٢بيلة ُب ظركؼ يهيمن عليها  كانعدـ اإلمكاانتكمع قلة 
تايل فإف من يقـو هبذه ا٤بهمة لجهاض ٤بخططاتو، كابإ٧باكلة لتبصّب الشعب كٙبسيسو أبٮبية العلم 

ٙبمل تبعات  إالتايل ما عليو ليشكل خطر على كجوده كىو ُب حالة حرب غّب معلنة معو كاب
تكوف ُب غّب فحوؿ الرجاؿ, كىداية رابنية يوفق هللا ٥با من يشاء من  , كتلك ٮبة عالية قلماذلك

 عباده من أفضل الفضل كالكماؿ.

من  انطالقامواصلة ٤بشواره ُب ٦باؿ تعليم أبناء األمة كتاب هللا كسنة نبيو ا٤بصطفى ملسو هيلع هللا ىلص كانت    
بنو إعياهنا ألبيو الذم مل يَبدد ُب ترؾ الٍب حط الرحاؿ هبا بعد طلب من أ 2عاصمة قورارة تيميموف
من الشيخ بلكبّب بضركرة تبليغ الرسالة الرابنية   نية على أبناء ا٤بسلمْب، كقناعةيعكس فيوضاتو الراب

ما يرض  هللا  إىلالسائد  االجتماع تغّب الوضع  إىلف ذكران، كفيها كفقو هللا كما سلف كإ
الفرنسية الٍب كانت تنتظر  االستعمارية اإلدارةاـ على كن كل ىذا ما كاف ليمر مر الكر كرسولو، ل

الفرصة ا٤بواتية إلجهاض ا٤بشركع، ك٢بكمة أرادىا هللا كاف ٥با ما أرادت كًب غلق ا٤بدرسة الدينية 
عياف عاصمة كاف أ  األثناءُب ىذه  ،الداير إىلًب ذكرىا كعاد  ألسبابالٍب كاف يدرس فيها الشيخ 

ُب الصالة كيعلمهم شؤكف دينهم كيزيح على ٦بتمعهم  اسة ٤بن يؤمهمُب حاجة مالوالية أدرار 
ا ك ما حدث مع الشيخ ُب ٛبيموف ابدر  مسامعهم خرب إىل تناىىغشاكة ا١بهل كالضالؿ، كٗبجرد ما 
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شيخو سيدم أٞبد بن ديدم صاحب الزاكية البكرية بتمنطيط ليتوسط ٥بم عنده كيقبل  إىل
طلبهم، كالكل يدرؾ صعوبة ذلك نظرا للتجربة الٍب مر هبا بتيميموف كما ترتب عليها من 

االستعمارية  اإلدارةالٍب تسيطر عليها  األماكنعلى مستول مواقفو ك٩بارستو للتعليم ُب  انعكاسات
قليلة شكل جل ، كىذا الواقع قائم بعاصمة الوالية مقارنة بقصورىا الٍب تعرؼ كطئة الفرنسية ب

، ك٥بذا كاف يفضل العمل بعيدا عن أعْب ا٤بستعمر االستعماريةالشدة كتدخل غّب مباشر لإلدارة 
أدرار ٤با  أىل إجابةعليو بضركرة  أشار أف إالفما كاف من شيخو , الفرنس  كهلل حساابت أخرل

، كقد يكوف الشيخ سيدم أحد بن ديدم قد رأل مامل يراه غّبه كأبصر ٕبسن 1رضوفٰبب كي
ىذه فرصة لتمكْب الشيخ بلكبّب من قيادة  أفبصّبتو الٍب يهبها هللا ٤بن يشاء من عباده ا٤بخلصْب 

جثى على صدكرىم كٙبكم ُب الذم  االستعمارٚبليصهم من ليل  إىلالبالد كتنوير درب العباد 
ا٤بعلم لتلميذه كانت منعرج حاسم ُب حياة الشيخ بلكبّب جعلتو يتخذ قرار حاسم  إشارةمقدراهتم، 

الفرنسية كمساعدهتا على ٙبقيق أىدافها ُب ٘بهيل  االستعمارية اإلدارةدة اكفاصل بْب ا٣بضوع إلر 
ما ٲبكن  كإنقاذالشعب كسلخو عن مقوماتو كىويتو، كبْب رفع التحدم ُب كجو ىذه ا٤بخططات 

مضى على  كأصبح بلكبّب أحرص من أم كقت األىداؼكتالقت الرغبات  اتفقت، كبذلك هإنقاذ
ُب مشركعو ا٢بضارم خالؿ سنة  أ، كبدبعث ٮبة الشعب كتعلقو ٗبقوماتو ا٢بضارية إعادة

٪باز الكبّب قياسا ابلظركؼ إلٛبكنو من أتسيس مدرستو الدينية أبدرار اب اعتبارٲبكن ك  ـ،1950
الفرنسية من ىكذا مشاريع  االستعمارية اإلدارةسائد كقتها، انىيك عن موقف احمليطة كالوضع ال

مدرستو الدينية بوسط ا٤بدينة أدرار ٪باح كبّب كذاع  فقد عرفت ،منقبة من ا٤بناقب الكربل لوكتلكم 
سعادة  صدرم صارت, ك توات ٤بنطقةكتعدت ُب ٦با٥با ا٢بدكد ا١بغرافية كالعرقية  األفاؽصيتها كبلغ 

أبناء القارة  , ك٤بن يقصدىا منبن الشماؿ كا١بنوبإل كالكبّب, ك بن  الغِب كالفقّب, كللصغّبإلكخّب 
كغرابن, بذ كبلغت شهرهتاا٤بسلمْب من القارة األكربية,  السمراء ك أخواهنم ُب  جتمعاك لك شرقا ن
  .فج عميقمن كل كا٤بعرفة رحاهبا طالب العلم 
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فأف  بذلكى تلك األصقاع, ك علأتثّبىا  كانعكسمداىا كمددىا ُب تلك الربوع  امتدلك كبذ   
, بفضل جهود الشيخ كبركتو كتفانيو توات كضواحيها منطقةع و رب٘باكز  إشعاعهاىذه ا٤بدرسة ك 

األفئدة, كتشد إليها  تتعلق هبا, كأصبحت تو الصادقة كإخالصو لرب العا٤بْبكفوؽ ىذا بفضل ني
 عنها انبثقتالرحاؿ, كتلهج األلسنة بذكر صاحبها كتثِب عليها, كىذه ا٤بدرسة بفضل هللا قد 

 .1ُب حياتو منو زإبيعابربكة الشيخ, كفتح العديد منها  سليلةمدارس 

ْب من منؤ حياء نورىا ُب قلوب ا٤بإأعترب الشيخ نفسو مسخرة ٣بدمة الرسالة احملمدية ك٘بديد ك       
عباده، كقد حظ  بتأييد من هللا كعونو كبركتو كىذا ما ظهر ٔبالء ُب سهولة مسالكو ك٘بند عباده 

، كالتفاؼ خّبة أىل البالد حوؿ مشركعو كتعاضدىم إل٪باحو ٤بساعدتو كتذليل الصعاب من أمامو
  كتوفّب الظركؼ ا٤بوضوعية لو.

تتحقق  أفالٍب ٛبُب  كاألمنيةنصب عينيو كاف الشيخ سيدم أٞبد بن ديدم مثالو الذم جعلو    
ند لذلك نفسو , كجهللا كقلوب عباده إىلأثره كطريقو ُب الوصوؿ  لو ابلسّب على منوالو كتقف 

ككسع هللا عليو ٗبا ال يدخل   ك فتح هللا عليو من فضلو الواسع,, كلذلملكتو بنانوكما  وكجهده كمال
ُب  دخلت كال, كسيلة للغُب كالثراء اٚبذىاٙبت حصر, كمع ىذا مل يدخر ىذه ا٣بّبات لنفسو كال 

يستغل ما جاد بو ا٤بخلصْب من ماؿ , كإ٭با كاف لو أخذكمل يكن بريقها  ىدافوال أك  اىتمامودائرة 
, ال ٱبشى عاقبة فقر كال كذكم ا٢باجة فيوو كمل ينسى فقراء اجملتمع يهللا ُب خدمة العلم كطالب

 ..."طالب العلم تكفل هللا برزقو "... األشهاددىر, ككاف يردد دائمان كيقوؿ على رأس  نقالبا
 ، ىذه السلوكات ال2كلكنو كاف يسميها كاغدا ,ا٤بالية ماالن إال ُب ابب الزكاةعترب األكراؽ أكما 

الذين حباىم هللا بدرجة  األخيارمل يكن من ا٤بختارين إف كاف من بِب البشر   ن أمتبدكا م
كال أدؿ على , كالقيادة كسطوهتا أخر اىتمامات الصديقْب كإبريقهاالتعلق ابلفانية , ألف الصديقْب
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، فكانت ٲبلك ُب خدمة أىل العلم ك٧ببيو ككل عابر سبيل ك٧بتاج ذلك من تسخّبه لكل ما
كرغم , يلتق  فيها القاص  كالداين, ياكل ٙبت تصرؼمدرستو كمنزلو كما يشتمالف عليو من ى

الفرنس   االستعمارمٚبفى على أحد كما كاف فيو اجملتمع ُب ظل التواجد  الظركؼ الصعبة الٍب ال
جانب اجملتمع ُب كل  إىلذلك مل يثِب الشيخ من كقوفو  أف إالمن شغف العيش كالقهر كا٢برماف، 

, كيبعث أحياانن كاحملتاجْب كمن تقطعت هبم السبل يواس  الفقراء, ككثّبان ما كاف كالظركؼ األحواؿ
, ككثّبان ما يدرؾ بفراستو حاجة لللعاجزين من ىؤالء اب٤باؿ كا٤بؤف ككسائل العيش دكف من أك أذ

كىو شعور بل سلوؾ ُب نظرم ينم عن مكاشفة خاصة  ، الذين ال يسألوف الناس إ٢بافان احملتاجْب
كىذا من فضل هللا يؤتيو من يشاء  ّبتو فيكوف ىو بصره الذم يبصر بويو بصٲبنحها هللا ٤بن فتح عل

 .من عباده

 أمورمكركه متوكال ُب كل  وكال يقلقلكراب  عفال ٯبز عرؼ عنو رٞبو هللا الصرب كالثقة ابهلل،     
من أتثّب ، فهو كما نعلم ُب ميداف حف اب٤بكاره ٤با لو ا١باـز بعدالتو كقدرتو كإٲبانوحياتو على هللا 

ع مناح  حياهتم، فهو الذم يؤمهم ُب صالهتم كيعلم أبنائهم كيعد يعلى ٝبوع ا٤بسلمْب ُب ٝب
الناس عند اختالفهم  إليو، كىو ُب نفس الوقت القاض  الذم يعود األايـ٤با ىو قادـ من  األجياؿ

د ُب ظل البال أعيافُب خصوماهتم، كا٤بوجو الفعل  كصاحب ا٢بل كالعقد عند  إليوكٰبتكموف 
كأشياء أخرل فإف الشيطاف كحزبو ال يَبكوف ، ك٥بذا كلو االستعمارية اإلدارةالنفور الطبيع  من 

فرصة إال حاكلوا ركوب صهوهتا لضرب كحدة الصف كزرع البلبلة كالفًب ُب أكساط ا٤بسلمْب، كمع 
 .1سلوؾ أىل التقول كالعارفْب ابهللكذلك ذلك فإف الشيخ كاف اثبت ال يتزعزع 

يراـ ُب ٝبيع ٦باالهتا، ككاف ٲبثل ٧بور  لقد ٛبكن الشيخ بلكبّب أف ٰبسن تسّب مدرستو على ما   
أفقها مع الوقت كتعدد  اتساعاب٤بشورة كالتدبّب رغم  إليوفيها ككل الطاقم ا٤بساعد يرجع  اإلدارة

مهامها، كيرجع ذلك لبعد نظره كسداد رأيو كسرعة بديهتو كى  مواصفات الرجل ا٤بؤىل للقيادة 
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٤بن يراه أىال ٥با،  بتأييد رابين كعناية من لدنو إالالناجحة كا٤بهاـ السامية، كال ٲبكن بلوغ ذلك 
بقدرتو  اإلٲبافهللا كيؤكد ضركرة  كلما ىم بش ء كعـز علو يبدم توكلو علىىذا ما ٯبعلو دائما  

جازما ابلتوفيق ُب كل مالو نفع ينعكس على ٝبع العباد، رافضا رٞبو هللا كل اإلشارات الٍب ٙباكؿ 
 ا٤بدرسة من ٪باحات لكرامات كأسرار مكنونة ُب شخصو.    إليوتربط ما كصلت  فأ

كاجب أخالق  يم الذم رأل فيو قرر اإلفادة كٚبصص ُب ٦باؿ التعل االستفادة٤با بلغ درجة من   
كما كاف يعاين منو  االستعماريةء من ا٤بعرفة العلمية ُب تلك الظركؼ  ش أكٌبعلى كل متعلم 

كأمية تنخر كيانو، كبفضل هللا كعونو ٛبكنت ا٤بدرسة من تقدمي ٬ببة من خّبة  من جهل اجملتمع
، ككانوا حسن االستعماريةٛبكنوا بدكرىم من تشكيل جدار انرم ُب كجو ا٤بخططات  األمةأبناء 

الٍب تبُب عليها مؤسسات الدكلة ا١بزائرية ا٤بستقلة ُب ٨بتلف القطاعات، كل ىذا كاف  األرضية
      لكوف الشيخ أكقف حياتو للجزائر سلم تتسلقو أجيا٥با.نتيجة طبيعية 

، الش ء الذم جعل من مدرستو هنع هللا يضركانت خلفيتو الفكرية مالكية نسبة ٤بذىب اإلماـ مالك    
تعتمد ُب منهاجها الدراس  على مقومات ا٤بذىب ا٤بالك  ُب ٦باؿ الفقو كعلى أألشعرية ُب 

طواؿ حياتو قواـ تعليمو كذركة سنامو،  ، ىذه الثالثية ظلتالعقيدة كالطريقة ا١بنيدية ُب التصوؼ
ُب  اعتمدكهختيار األكؿ لسكاف ا٤بغرب اإلسالم  إلا٤بذىب ٲبثل ا اكوف ىذ  إىلكذلك يرجع 

            عرب العصور.   كاالجتماعيةحياهتم السياسية 

 كلذلك يعترب الشيخ بلكبّب من الشخصيات البارزة ُب التمكْب للمذىب ا٤بالك  عرب ا٤بعمورة،
حدا كبّب ُب  إىلُب ىذا اجملاؿ، كقد كفق  فكل من ٚبرجوا على يديو كانوا على هنجو كساركا دربو

مة ا٤بالكيْب غطى هبم الَباب الوطِب كبعض الدكؿ اجملاكرة، فال تكد ألئاتكوين كأتىيل جيش من 
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رس الٍب ك٘بد فيها أحد خرٯب  مدرسة الشيخ بلكبّب انىيك عن ا٤بدا إال٘بد منطقة ُب ا١بزائر 
 .1تفرعت عنها ىنا كىناؾ

معرفة  إىلا٤برجعية الفكرية ا٤بالكية كمذىب رابين ُب التذكؽ الركح  كاف طريق الشيخ بلكبّب    
ب العلماء مدرستو الدينية كذاؾ دأ إىل انتسبتايل جعل منها معراج كل من لا٢بقيقة اإل٥بية، كاب
الزمنية ا٤بختلفة، فقد ٪بد شبو إٝباع على إتباع ىذا  ا٢بقبهم توات ُب تكا٤بشايخ الذين عرف

نيا كاخآخرة هللا كرسولو، كٙبقيق الفوز ابلد اءا٤بذىب كترسيخو ُب ٦بتمعنا كسبيل كمنهاج يبلغنا رض
      .2كذلك ىو الفوز العظيم

رابنية يعترب الشيخ بلكبّب رٞبو هللا رجل مبدءا كالرجاؿ مبادئ، حياتو كلها ترتكز على مبادئ    
رابنيا ُب أفعالو الٍب كانت تطابق أقوالو، ملتزما بكتاب هللا كسنة رسولو  سامية ٠بوا ٮبتو، فقد كاف

نواىيو ال  اجتنابملسو هيلع هللا ىلص، ال يقدـ على ش ء حٌب يرل حكم هللا فيو ٦بتهدا ُب تنفيذ أكامره جادا ُب 
صا٢بْب نو من زمرة الإُب حياتو عامالتو الئم، لقد أثبت من خالؿ سلوكو كم ٱبشى ُب هللا لومة

ألنبياء كالصديقْب، هبم أنفسهم إىل مصاؼ ا كارتقتخرة ألكفياء الذين ابعوا الدنيا ابخآاألتقياء ا
ىدا ُب ىذه الدنيا الفانية مسخرا نفسو هلل ساعيا إىل خدمة افقد كاف رٞبو هللا صوفيا فقيها ز 

زكى التسليم، فبلغ بذلك منزلة من أصبح بنور هللا يبصر صالة كأطفى عليو أفضل الرسالة نبيو ا٤بص
            . 3كٲبش  را٠با سبيلو ُب ىذه ا٢بياة

يعصوف هللا ما أمرىم الطائعْب الناسكْب كمل يكن  من الرٞبو هللا ابلصا٢بْب من عباده  اقتدل   
شيخو كعامل زمانو شيخ دمحم بلكبّب من يشكل الرجل احملورم ُب ىذه ا٤بعطيات غّب لنسبة للاب

من حياتو فكاف  امهم اسيدم أٞبد بن ديدم صاحب الزاكية البكرية الٍب قضى فيها الشيخ جزء
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إلقتداء ٗبن ىم أسبق إىل طريق على ضركرة الو نعم القدكة، كعلى ىذا األساس كاف ٰبث تالمذتو 
عارؼ النافعة كأانر هللا هللا كرسولو كالراسخوف ُب عامل ا٤بعرفة الرابنية، من غرفوا من فيوضات ا٤ب

اب٣بّب كالربكات، كُب نفس الوقت ٘بنب من يتخذكف من عذب الكالـ كسيلة ألسر بصّبهتم 
 .1اإلسالـ كا٤بسلمْب كتسخّبىم ٣بدمتو ا٣باصة بدؿ خدمة قلوب الناس

دة كاإلفا االستفادةتبحر ُب عامل ا٤بعارؼ الرابنية كانؿ منها ا٢بظ الوافر كبلغ من خال٥با حد    
، كعلى بينة من علـو الدين ُب ٨بتلف ذىب ا٤بالك كأصبح بتوفيق من هللا مرجعية دينية ُب ا٤ب

رائو الفقهية ُب اجملالس العلمية رحاؿ كيشار لو ابلبناف كيستشهد آبىب اإلسالمية تشد لو الاا٤بذ
فكاف على , ع بْب علم الشريعة كعلم ا٢بقيقةلقد ٝب بداخل الوطن كخارجو كبصفة أكضح "...

كىو فضل من هللا  , عاقبة من ٱبالف شرعو كال ٱبشاه, كيبْبيقينية ابهلل ٱبص هبا تقواه معرفة
 2..."معظيم ٱبتص برٞبتو من يشاء كهللا ذك الفضل العظي

سلوكات العديد من الناس الذين األثر الكبّب على  كاالنضباطكاف لشخصيتو ا٤بتميزة ابلصالح   
ُب تصرفاتو مع  كاعتدالو، كىكذا كاف ٢برصو على صالح نفسو كعلو ٮبتو األسوةفيو الرجل  رؤكا

الناس دركس تستقى كنصائح عملية يؤخذ هبا، ىذه ا٤بعطيات الٍب تنمو عن شخصية ليست 
   .عادية تعد أساس من ينشد حب هللا الكفيل ٕبب خلقو

شباب  اىتماماتمشركعو العلم  كاإلصالح  على البالد ُب ظرؼ كجيز، فقد تغّبت  انعكس
رضاء هللا كالفوز ابخآخرة، فلم يستثُب من ذلك  ابتغاءالبالد كحرص أىلها من حطاـ الدنيا إىل 

على أدرار كما جاكرىا حراكا علم  كفكرم  الرجاؿ كالنساء كبّبا كصغّبا، بدلالغِب كال الفقّب 
 كثقاُب قد يكوف بداية إرىاصات الثورة ُب توات.
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تكلف  يو بطريقة منطقية سهلة ال عليو قوة إجابتو؛ فكاف ٯبيب سائلهللاكانت ٛبيزه رٞبة      
فيها كال صعوابت أبسلوب أقل ما يقاؿ عنو السهل ا٤بمتنع، كقد كاف ٢بضوره الذىِب ابلغ األٮبية 

الشأف، كما كاف لسرعة بديهتو ُب التعاط  مع ا٤بسائل الطارئة كا٤بستجدات عمل ا٢بسم  ذاُب ى
ُب الرد على من ٰباكلوف الدخوؿ مع الشيخ أك مع تالمذتو ُب جدليات الفكر الفلسف  الباحث 

نور  نكذلك م ،1افكثّبان ما كاف يفحمهم أبدلة اثبتة كتاابن كسنة كإٝباعُب ا٤باكرائيات ا٤بيتافيزيقية، 
 مبادئعباده اجملاىدين ُب سبيل ترسيخ للراسخْب من  تبارؾ كتعاىل ا٤بوىل ا٤بعرفة كالعلم الذم ٲبنحو

ُب ا١بزائر  االستعمارية افرنس إليوا٤بعرفة كالدين، كإزاحة غشاكة ا١بهل كاألمية كالتضليل كما سعت 
 ن يشاء.هللا م بو، كىكذا كاف مصدر توعية كٙبسيس كنورا يهدم احتال٥بامنذ 

ُب كوف هناية النصف األكؿ للقرف العشرين كبداية نصفو الثاين كانت ٛبثل زمن  نبالغ قد ال   
نظر ٤با بلغاه من شأف ُب ٦باؿ العلم كا٤بعرفة تتوج لالشيخ موالم أٞبد الطاىرم كالشيخ بلكبّب، اب

 الظركؼ الصعبة الٍب البسلوؾ كل منهما طريق الصحابة كالتابعْب ُب تعلم القرآف كتعليمو، كرغم 
ٚبفى على أحد فقد ٛبكنا من بلوغ ٙبصيل علم  كمعرُب يضعهما ُب مصاؼ العلماء، كمن 

ٮبا التكويِب كاف لو بليغ ر الش ء ا٤بؤكد أف مساكالتغريب،  االستالبخاللو كاان سدا منيع ُب كجو 
إال أف التاريخ كا٤بصّب  بيئتهما ا١بغرافية اختالؼرغم من الاألثر ُب تشكل مقومات شخصيتهما، فب

ا٤بشَبؾ كاان عامالف مهماف ُب تقاطع غايتهما كتطلعاهتما، فكاف الشيخ موالم أٞبد ٘بسيدا 
فعليا ٤بغرب الشعوب، كالشيخ بلكبّب أتكيدا لقدرة أبناء توات على بلوغ ا٤برام  كٙبقيق األماين أذا 

من أف الشيخ موالم أٞبد فقد  ابلسمو، كرغبتهم ُب ٙبقيق أىدافهم، فربغمٮبتهم  تعلقتما 
هللا ُب ٘باكز  ا، فقد كفقهمالسند األبوم كىو صغّب كالشيخ بلكبّب فقد حناف األـ ىو كذلك

 ٙبت يئنوايغتصب البالد كشعب  استعمارذلك كقهر الصعاب فكليهما من مواليد رحم األحزاف؛ 
كطأة الفقر كا١بهل كا٢برماف، ٧برـك من أبسط حقوقو اإلنسانية كالتعليم كالرعاية الصحية 

، فسحة األمل ا٤بتاحة من خالؿ ا٤بدارس الدينية ا٢برة لتعليم القرآف مل تسلم من كاالجتماعية
 ، كُب ، مع قلة اإلمكاانت من مادة ككسائل مساعدة على الفعل التعليمكاالستفزازالتضييق 
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الكبّب قبل الصغّب، قت الذم ٘بد نظّبهتا التبشّبية التنصّبية حازت على كل ما من شأنو يغرم و ال
مع ذلك ٘بد عزكؼ من أبناء ا٤بنطقة كاإلقباؿ على تعلم القرآف كتعاليم الدين اإلسالم ، ككاف 

 .  ىذا أكرب انتصار إلرادة الشعوب ا٤بقهورة
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 للشيخني. ةالعلمي هود: اجللثالفصل الثا
الواسع للمدارس الدينية، اليت عرفت بتواجدىا  نتشارالاإف الدارس لتاريخ توات يالحظ ّتالء     

اإلسالـ كتزايد الطلب على  نتشارابيف ا١تشهد اٟتضارم للبالد اإلسالمية، كتزامنت يف الغالب 
الفرنسي ترجع يف  حتالؿالاتعلمو كالتعرؼ عليو، يف حُت ٧تد إف ا١تدارس الدينية يف اٞتزائر قبل 

لشخصيات إذل أتسيس زايدة تواجدىا إذل غياب سياسة تعليمية لدكلة، ٦تا أضطر بعض األعياف كا
الفرنسية،  ستعماريةالاإذل غاية الفًتة  ستمرااإلجراء ٧تده  اذككقفها لطلبة العلم، ى مدارس تعليمية

١تا حاكلت السلطات اٟتاكمة فرض ٪تطها التعليمي ا١تبٍت على سياسة الفرنسة، الشيء الذم دفع 
اإلجراء  اابلنخبة ا١تثقفة إذل أخذ زماـ ا١تبادرة كأتسيس مدارس موازية هتتم ابلتعليم األصلي، ىذ

بو بعض العائالت العلمية، اليت  ضطلعتاذكر حاضرة توات ل٧تده يف اٞتنوب اٞتزائرم كأخص اب
تعلمية الفرنسية الرامية إذل أخذت على عاتقها مسألة ٛتاية اجملتمع من الوقوع يف ا١تخططات ال

 .ستعمارمالاالتوجو  ةخدم

ْتاضرة توات  كمدرسة الشيخ بلكبَت ا١تدرسة الطاىرية لتعليم الديٍت جاءتاإلطار  ايف ىذ    
ا ٕتربة تستحق التنويو  م، كلكوهناجملاؿ اهبما يف ىذ ٭تتدا كأ٪توذجافأبقصى اٞتنوب اٞتزائرم،  

سا٫تت بشكل كبَت يف إجهاض  ستعماراللا١تقاكمة الشعبية الفكرية ا مثاؿ لتجسيد مكوهن
 .   ٥تططاتو

 .للمدارس الدينية جتماعيإلعلمي واال الدور: األولادلبحث 

 : مفهوم ادلدرسة.األولادلطلب 

 ٟتفظو، كاَلمْدَرُس ا١توضع نقادادرس الكتاب درسان كدراسةن، من ذلك كأنو عاكده حىت  :لغـــــــة-1

 من أجل ذلك تكسب كأهنا، 1مشتقة من الدرس هناإكما تعرؼ ا١تدرسة على   ،الذم يدرس بو

 فدفعا هباحق األكلوية يف تعويض األكقاؼ دكف األساتذة، أما قاعات الصالة اليت أٟتقت  هباطال

  .لوصف الفندقية عنها بدليل تعمد عدـ بناء ا١تآذف ّتل ا١تدارس

                                                           

أ.د. عبد اٟتميد  :، مذكرة ماجستَت يف الفنوف الشعبية، إشراؼدراسة اترخيية فنية مدرسة مازونة :ميلود ميسـو - 1
 .30ص(ـ، 2003/2002) ،كالعلـو االجتماعية، جامعة تلمساف اإلنسانيةحاجيات،كلية اآلداب كالعلـو 
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 أصل ا١تدرسة إسالمي، كقبل ظهورىا كاف التعليم مقتصرا على ا١تساجد، فجاءت :صطالحاإ-2
 كالثقافية، كاليت ىي يف األصل عبارة عن مؤسسة تعليمية ا١تدرسة إلعطاء دفع للحركة العلمية

 تشرؼ عليها الدكلة كتتوذل أعباء الطلبة كالوافدين عليها كإيوائهم، كتتكفل ٔتصاريف ا١تدرسُت،
 ٖتصيل العلم، أم عفادبل ما يبٌت إهنا ككجاء يف ا١تدرسة أيضا على  ،1ا١تختلفة هناكالقائمُت بشؤك 
 .2لتعليمو كتعلُّمو

 كانت بالد ا١تشرؽ اإلسالمي السباقة يف تشييد ا١تدارس عن ا١تغرب كاألندلس، لتوفر كمالئمة    
 ـ اب١تشرؽ11ىػػ/05، فظهرت ا١تدرسة يف القرف جتماعيةالكاالظركؼ الدينية كالسياسية 

 3.اإلسالمي
 كانت يفكيعترب أىل نيسابور ٓتراساف، السباقُت يف تشييد ا١تدارس، كأشهر مدرسة بنيت       

 .ـ يف عهد كحكم الدكلة السلجوقية1049ىػػ / 459عهدىم كتعرؼ اب١تدرسة النظامية ببغداد 
 بٍتككصل نظاـ ا١تدارس مصر أكاخر العهد الفاطمي، ليتطور يف عهد صالح الدين األيويب، الذم 

 . 4مدرستُت: الناصرية كالقمحية

 يكاد ا١تؤرخوف يتفقوف على اتريخ ٤تدد ٮتص ظهور نظاـ ا١تدارس يف ا١تغرب اإلسالمي، كال    
 فتشَت النصوص التارٮتية إذل كجود ا١تدارس يف مناطق ٥تتلفة من بالد ا١تغرب اإلسالمي، منذ

 .(ـ1198 -ـ1160ىػػػ/ 595 -ىػ555)ا١تنصور م ا٠تليفة ا١توحدم يعقوبحك
 الزاينيُت مدارس حظيت بشهرة كبَتة، فكانت ٜتسة منها يفكقد عرفت اٞتزائر يف عهد    

 تلمساف حسنة التصميم، مزدانة بزخارؼ الفسيفساء، ككجد يف ّتاية عدد ىاـ من ا١تدارس، كيف
 فلم يّدخر ملوؾ الزاينيُت جهدا يف الظهور ٔتظهر اٟتكاـ ا١تولعُت ابلعلم، ،قسنطينة مدرستُت

 ذلك ببناء بعض ا١تدارس، ىتمامهماكا١تقدرين للعلماء كلما سنحت ٢تم الظركؼ بذلك، كترجم 

                                                           

 .30، صالسابقا١ترجع  :ميلود ميسـو - 1
 .31ص :نفسو - 2

 .303، صـ2002، لبناف -بَتكت ،دار الرباؽ، الزوااي ابجلزائر الطرق الصوفية و :صالح مؤيد العقيب - 3

 .304ص :نفسو - 4



 اجلهود العلمية للشيخني                                                 لثالفصل الثا

 

 ~401 ~ 
 

ككانت أكؿ مدرسة بنيت يف عهد الزاينيُت، تلك اليت بناىا السلطاف أبو ٛتو موسى 
  .1(ـ1318-ـ1308ق /718-ق707)األكؿ

 أخذت حركة التعليم كالثقافةكبدخوؿ العثمانيُت إذل اٞتزائر يف بداية القرف السادس عشر،      
 ضر، كإ٪تا أخذت تنتقل إذل الريف،عد حواضر التعليم ٤تصورة يف اٟتمنحٌت جديدا، فلم ت

 كتنتشر يف كافة أ٨تاء البالد، يف اٞتباؿ كالسهوؿ كالصحارم، فتأسست الزكااي العلمية كالدينية،
 ،كاد ال ٮتلو منها حي من األحياءكا١تدارس الفقهية كالعلمية. كقد كثرت ا١تدارس يف اٞتزائر حىت  

 ا كانت منتشرة حىت عند أىل البادية كاٞتباؿ النائية كىو ما جعل الكثَت ٦تن زاركا اٞتزائرهنإبل 
 التعليم، كندرة األمية بُت السكاف، كقد نتشاراك ا هبخالؿ العهد العثماين ينتبهوف لكثرة ا١تدارس 

  .2البايلك الواحدعد بعضهم العشرات من ىذه ا١تدارس يف 

 توات أتسيس مدارس دينية داخلية تكلفت بطلبة تكمع مطلع القرف العشرين شهد    
 حتالؿالاكخصصت ٢تا أكقاؼ كأحباس، حيث كانت البداية أثناء  اجملاالتالعلم من ٚتيع 

 الفرنسي مع مدرسة سيدم أٛتد ديدم البكرية ٍب مدرسة تلميذه اٟتاج دمحم بلكبَت كمدرسة
 التواٌب، الًتابا١تدارس الداخلية عرب كامل  نتشرتا ستقالؿالاٛتد الطاىرم، كبعد أموالم 

 داخل ستقالؿالاكسا٫تت يف ٗتريج أجياؿ من الطلبة كاف ٢تم الدكر البارز يف بناء جزائر ما بعد 
 لعدة عوامل تالميذتوات كخارجو، لكن بدأت بعض ا١تدارس تشهد تراجعا يف أعداد ال منطفة 

 .داخلية كخارجية

 كالرقي، كالنقلة النوعية يف زدىارالاكيبدك أف ظهور ا١تدارس شكل ضركرة كتعبَتا عن صور      
 اٟتياة العلمية كاألدبية كالثقافية عامة، عند العرب كا١تسلمُت، فأصبح ا١تسجد قاصرا على إيفاء

 كتشّعبها، كونو مؤسسة مفتوحة علىمتطلبات اٟتياة العلمية اٞتديدة القائمة على تفرع العلـو 

                                                           

 .50ا١ترجع السابق، ص :ميلود ميسـو -1
، ـ1998 ،بَتكت ،اإلسالميدار الغرب  ،1، ج3، طـ(1830-1500) اتريخ اجلزائر الثقايف :سعد اهللا أبو القاسم -2

 .247ص
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 عامة الناس، كدركسو تقف عند ا١تواعظ كتلقُت اٟتديث...كدل تكن ترقى إذل حّد ا١تناظرة، كاٞتدؿ
 .1هللايات األدب ٔتا يتعارض كحرمة بيت الذم قد ٭تيد أحياان عن أخالق

 : هيكلها التنظيمي.ادلطلب الثاين

توات، كقفنا يف جلها على ٪تط ا١تدارس أك الزكااي ب يد منمن خالؿ معاينتنا الشخصية للعد   
ىيكلي كاحد ٮتتلف بعض الشيء من مدرسة كأخرل حسب شخصية القائم عليها، فأحياان 

بعض ا٢تياكل اليت تكوف عادة مستقلة عن  ختفاءالشيخ أ٫تية كبَتة يف للشخصية الكرزمية ليكوف 
اؼ على ا١تدرسة كالقياـ ببعض الدركس مهاـ الشيخ، فنجد بعض الشيوخ يكتفوف ٔتهمة اإلشر 

مهمة القياـ  ، كبعضهم يضيف على ذلكالتوجيهية كاليت تكوف يف الغالب ذات طابع تنظيمي
، الشيء الذم ٬تعل من التنظيم دل يكن ٤تورىاف إابلعملية التدريسية كجزء من ىيئة التدريس 

الدقيقة ٢تذا ا٢تيكل يقتضي لتحديد الصورة ا٢تيكلي للمدرسة يتمدد كيتقلص حسب اٟتالة، ك 
بتكاملهما ا٢تيكل التنظيمي لكل زاكية ك٫تا: اٞتانب البشرم  األمر تقسيمو إذل جانبُت اثنُت ٯتثالف

 2.كاٞتانب ا١تادم

 :التأطري البشري :أوال

كاألخالقية اليت تشكل خريطة الطريق ٨تو الدينية العلمية ىو القدكة كا١ترجعية  :شيخ ادلدرسة -1
بلوغ ا١تقاصد ا١تعرفية كالرابنية للمنتسبُت للمدرسة من التالميذ، كالشيخ ٯتثل حلقة من اٟتلقات 
ا١تتواترة يف سلسلة شيوخ ا١تدرسة أكمن بلغ من خال٢تم معراج ا١تعارؼ، ٦تا ٬تعلو جسرا للحقيقة 

يعتقد إهنا توصل إذل سيد ا٠تلق دمحم رسوؿ هللا أك أصحابو لطريق  حتكاـالاكاليقينية اليت تبلغ من 
فقيها عا١تا ّتميع الفنوف  فظا لكتاب هللا،اشيخ ا١تدرسة حيقتضي أف يكوف ك ؛3األتقياء األكفياء

كمن  ا١تدرسةأك الزاكية، ألنو ٯتثل ْتق ٤تور كل النشاطات اليت ٘تارسها  اليت تػَُعّلُم يف ىذه ا١تدرسة
 صالحياتو متعددة نذكر منها: مهاـ فإف  ٙتة

                                                           

1 - :  .32، صالسابقا١ترجع  ميلود ميسـو
 .160، صالسابق ا١ترجع :رضوافٟتسن  - 2
 .99ص ،بَتكت، لبناف ،إفريقيا الشرؽعبد القادر قينيت، : تر ،التصوف وادلتصوفة :جاف شوقلي - 3
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يشمل أجناس عدة من العلـو اليت تعتمد كمادة علمية لتلقُت التالميذ مبادمء  :التدريس-أ
 ،حسب ٪تط منهجي مدركس تعتمده ا١تدرسة يف العملية التعليمية اا١تعرفة الدينية، اليت يتم تقدمه

كما كيراعى يف ذلك ا١تستول التأىيلي للمنتسب كسنو حسب طبيعة ا١تادة العلمية ا١تراد تدريسها،  
 .1الدركس العامة اليت تستهدؼ ا١تنتسبُت كا١تستمعُت من ا١تًتددين كالزكار للمدرسة ىننس ال

عترب يف مدرستو، بل ي اإلدارمشيخ ا١تدرسة ٯتثل ا٢تـر  :اإلشراف العام على تسيري ادلدرسة-ب
األب الركحي للمدرسة كقد ٘تتد ىذه السلطة األبوية لتشمل حيز  بكل ما ٖتملو الكلمة من معٌت

 منطقةذكر ىنا لجغرايف سكٍت ٤تدكد أك مًتامي األطراؼ حسب اٟتالة، فهو يف العادة ك٩تص اب
توات يعترب الورل العاـ لسكاف ا١تنطقة كا١تقصد األكؿ يف كل ما يشكل على الناس ىناؾ، 

الشيخ  يوكلها كصاحب الرأم األكؿ يف كل انزلة مستجدة يف اجملتمع، ك٢تذا ٧تد إف ىذه ا١تهمة ال
 لغَته بل يقف على ٚتيع النشاطات العلمية كا٠تَتية للمدرسة، كاٟترص على ضماف تنفيذ النظاـ

     . 2الداخلي للمدرسة كالسهر على قيادهتا ٨تو ٖتقيق أىدافها

نظرا ١تا ٢تذه ا١تسألة من أ٫تية ٧تد إف القائمُت على ا١تدارس  :مهمة اإليواء واإلطعام -ت
يلحقوهنا ٔتهامهم رأسا، حىت يف حالة تكليف أحد العاملُت أك كبار التالميذ هبا، كتكمن أ٫تية 
ىذه ا١تسائل يف كوهنا تعكس اإلمكاانت الضركرية ٟتصوؿ الفعل التعليمي اب١تدرسة، كغالبا ما 

ك طرد ا١تنتسبُت كانتقا٢تم من مدرسة ألخرل، كهبذا السبب ٧تد تكوف عامل ىاـ يف جذب أ
اٞتزئيات، ٢تذه  حتكاـالابالتفاكت النسيب أك ا١تطلق بُت منتسيب ا١تدارس الذين يزيدكف أك ينقصوف 

  . 3اليت تشكل عامل مهم كقيمة من قيم صناعة السمعة كالصيت

، إال يف اٟتاالت القهرية درسةلغَت شيخ ا١تتناط  من ا١تهاـ اليت ال :القيام ابلشعائر الدينية-ث
، كعلى رأس من مرض كسفر أك غياب لسبب ما يف ىذه اٟتاالت فقط ٮتلفو من يراه أىال لذلك

                                                           

 .168نفس ا١ترجع، ص :رضوافٟتسن  - 1
     .ـ07/09/2017، بتاريخ مبقر ادلتحف الوالئي للمجاهدمقابلة ، التارٮتية األْتاثعضو ٚتعية  :الضبعبد الرٛتن  - 2

 .نفسو - 3
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اجملالس العلمية الرٝتية  كافتتاحا١تفركضة يف ا١تدرسة،  كاتىذه ا١تهمة إمامة الناس يف الصال
 . 1ختتامااك  فتتاحااا٠تاصة كالعامة،  للمدرسة، ككذلك إحياء ا١تناسبات الدينية الرٝتية

 عتربتاك ٢تا نفسها،  ا١تدارس كالزكااي نذرتفعل الضيافة من ا١تهاـ اليت  :استقبال الضيوف-ج
ليم الدينية اليت ٬تب اٟترص عليها، كتدخل يف العديد من األحياف يف إطار اىذا الصنيع من التع

مذة ا١تدارس يف الغالب، ١تا تشتمل عليو من سلوؾ تطبيقية ا١توجهة للمنتسبُت من تالالدركس ال
نظر لكوف ل، كابيف العبادات كا١تعامالت تسمح يف اإلسهاـ يف اٞتانب الًتبوم للمدرسة كآداب

لسبيل، كأغلبية من لزكار كالفقراء كا١تساكُت كعابرم ااا١تدارس يف معظم األحياف تكوف مقصد 
تو فإف الكثَت من  القائمُت على ا١تدارس ٮتصصوف ابرك لتماساك شيخ ا١تدرسة  ةيؤ يزكرىا يطلب ر 

 ستماعالكا كٕتاذب أطراؼ اٟتديث معهم ،الضيوؼ كالوافدين ستقباؿالجزء من كقتهم اليومي 
 .2ستفساراهتمالك٤تاكلة إ٬تاد حلوؿ  نشغاالهتمال

 نتسابالالبات تعتمد ا١تدارس الدينية بتوات ط ال :للمدرسة النتساباالنظر يف طلبات -ح
ابلواثئق ا١تعموؿ هبا يف العادة إداراي، كلكن يتم ذلك مشافهتا من كرل التلميذ أك من التلميذ 
نفسو، بعد ما يبدم رغبتو يف االلتحاؽ اب١تدرسة الدينية الداخلية كيظهر نيتو يف طلب العلم، فيتم 

إف كاف راجع لعامل  قبولو أك رفضو بعدما ينظر الشيخ يف أمره كاندرا ما ًب رفض تلميذا ما إال
أك  ود من يتكفل بذلك اب١تدرسة من أخالسن الذم يقدر ٔتدل االعتماد على النفس، أك كج

قريب أك أحد ا١تعارؼ، كيف ىذا الشأف أكد لنا العديد من خر٬تي ا١تدارس الدينية أف ٣ترد ٣تِتء 
          .١3تدرسةبصفوؼ ا التحاقوالتلميذ للمدرسة يعترب رغبة ضمنية من التلميذ كأىلو يف 

 أفهبا شيخ ا١تدرسة تعتمد يف توليها على عوامل ٬تب  يضطلعىذه ا١تهاـ كالصالحيات اليت   
تتوفر يف شخصية الشيخ، كابلنظر ٞتسامة كثقل ا١تهمة فإف العديد من خر٬تي ا١تدارس الدينية 

 كا١تتتبعُت كركاد ىذه ا١تدارس، ٬تمعوف على أف تسيَت ىذه ا١تدارس ال يكوف إال بتوات كا١تهتمُت
من خالؿ سر رابين يؤيد بو من يشاء من عباده، كال عالقة لو ٔتاؿ أك عالقات أك نفوذ، ك٢تذا 

                                                           

  .نفس ا١تقابلة عبد الرٛتن الضب: -1

 .نفسو - 2
 نفس ا١تقابلة. :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 3
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 .1كغَتىا من ا١تهاـ ا١تنوطة ابلسَت اٟتسن للمدرسة٧تد شيوخ ا١تدارس ٭تتكركف ىذه الصالحيات 
 ذه ا٢تيئة سلك ا١تدرسُت الذين يعينوف من طرؼ شيخ ا١تدرسة أكهبكيقصد  :التدريس هيئة -2

، الذين بلغوا أعلى 2الزاكية يف ٣تاؿ التدريس، كتتكوف ىذه ا٢تيئة عادة من الطلبة األكائل للمدرسة
درجات ا١تعارؼ العلمية اليت تقدمها ا١تدرسة كتتم إجازهتم من قبل شيخ ا١تدرسة، كيكلفوف 
ٔتساعدة الشيخ يف تدريس التالميذ ا١تنتسبُت حديثا للمدرسة، كقد يتعدل دكرىم جانب التدريس 
على غرار تقدمي دركس متخصصة يف جنس من العلـو اليت تلقن يف ا١تدرسة، كقد بلغ عدد 

درسُت ا١تشكلُت ٢تيئة التدريس اب١تدرسة الدينية الداخلية للشيخ سيدم دمحم بلكبَت على سبيل ا١ت
، كىذا العدد ينقص أك يزيد حسب اٟتالة ك٧تده ٮتتلف من مدرسة إذل أخرل، 3مدرسا 30ثاؿ ا١ت

 إذللجاء اجملاؿ ٧تد بعضها ي اغلب ا١تدارس تعتمد على خر٬تيها يف ىذأكيف الوقت الذم ٧تد أف 
 .توات العريقة منهامنطقة كال ٭تدث ىذا إال اندرا ٔتدارس  التوظيف ا٠تارجي

يف  تتألفكيقصد منها الفئات ا١تستهدفة من العملية التعليمية اب١تدرسة ك  :ادلتعلمني هيئة -3
 :من فئتُت العادة

كتشمل ٣تموع التالميذ ا١تنتسبُت للمدرسة كالذين ٭تملوف الطابع أك صفة  :ادلنتسبني تالميذال -أ
، كىم يشكلوف 4جانب حياهتم العلمية بداخل ا١تدرسة إذلالداخلي، كٯتارسوف حياهتم اليومية 

 أك أبخر بشكلضركرة كجود ا١تدرسة كمكانتها بُت ا١تدارس، كقد يكوف للمدرسة كتاتيب اتبعة ٢تا 
تدار من طرؼ شيخ ا١تدرسة كيكلف هبا طالب من ا١تتمدرسُت ا١تتقدمُت يف مراحل التعليم يف 

، بل مرحلة األـرسوف فيها من تعداد ا١تنتسبُت للمدرسة ا١تدرسة، كىذه الكتاتيب ال تعترب من يد
تلتـز هبا كل ا١تدارس الدينية الداخلية؛ بسبب  ، ىذه ا٠تاصية الإليهاإعدادية ٖتضَتية لالنتساب 

                                                           

 هـ، مدرسة الشيخ دمحم14ادلدارس القرآنية و آاثرها يف التعليم ادلدرسي مبنطقة توات خالل القرن  :دمحم السادل نوارم - 1
 ر،ا، جامعة اٞتزائهباللغات، قسم اللغة العربية كآداإشراؼ:أٛتد األمُت،كلية اآلداب ك ، مذكرة ليسانس، بلكبري منوذجا

 .67(ـ، ص2004/ 2003)
، ا١تلتقى الوطٍت األكؿ للزكااي، اٞتزائر، كزارة الثقافة، اذليكل التنظيمي والوظيفي للزوااي مبنطقة توات :أٛتيدة بن زيطة - 2

 .05ـ، ص2000مام 3، 2، 1الثقافة لوالية ادرار، أايـ: مديرة
 .170نفس ا١ترجع، ص :رضوافٟتسن  - 3
 نفس ا١تقابلة.  :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 4
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تكفل كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ابإلشراؼ على الكتاتيب كا١تدارس ا٠تارجية التابعة عادات 
  .  1ةللمساجد ابألحياء ا١تختلف

٢تا من السكاف اجملاكرين ١تسجد  غَت ٤تددة العدد بسبب الًتكيبة ا١تكونة :فئة احلضور -ب
١تدرسة كالوافدين عليها يف ا١تناسبات كا١تواسم كاألعياد كالزايرات اليومية، الذين ٭تضركف ٣تالس ا

من طرؼ  ةاـ البعيد عن التخصص، كيكوف عادالدركس ا١توجهة للجميع كاليت ٖتمل الطابع الع
قد يستعُت الشيخ بشخصية علمية زائرة كىذا يرجع لعالقة يف حاالت اندرة  إال 2شيخ ا١تدرسة

ا١تدرسة ابحمليط، من مدارس ٦تاثلة أك ا١تؤسسات األكادٯتية كالتعليمية، كيالحظ ىذا بشكل جلي 
ذكم من ال إ كالتعامل معها ايف ا١تناسبات اليت تتطلب معلومات علمية دقيقة ال ٭تسن تقدٯته

يف تفسَت  كغَتىا من العلـو ا١تساعدة كالفلك البيولوجيااالختصاص، على غَتار التاريخ كالقانوف ك 
   .3الظواىر الكونية اليت أكردىا القرآف

تعتمد بعض ا١تدارس الدينية الداخلية يف ٣تاؿ ا٠تدمات ا١تقدمة داخلها على  :هيئة اخلدمات -4
، الذين يؤدكف مهاـ يومية أك أسبوعية ابلتناكب على شكل ٣تموعات كما ىو اٟتاؿ يف منتسبيها

 تتكوف ىذه ا٢تيئة من أشخاص يتطوعوف ٠تدمة ا١تدرسة أك الزاكيةقد ك  الثكنات العسكرية،
 كضيوفها كتالميذىا، أك يعملوف مقابل ما اتفقوا عليو مع الشيخ، ْتيث يكثر عددىم أك يقل

ر األايـ العادية بينما يف ا١تناسبات ٮتتلف األمر سائ، ىذا يف 4أك الزاكية حسب حجم ا١تدرسة
بسبب التعبئة اٞتماعية لسكاف ا١تنطقة كالتطوع الشامل يف خدمة ضيوؼ ا١تدرسة يف ما يعرؼ يف 

 .5توات بتويزة

كقد ٧تد بعض ا١تدارس تشتمل على ٞتنة للمسجد حسب التنظيمات ا١تعموؿ هبا قانوان من    
تلتـز هبا ا١تدارس الدينية الداخلية عندان لكوهنا تعترب  ، كاليت ال6كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ

                                                           

 نفس ا١تقابلة. :اٟتاج أٛتد حفارم - 1

 .171نفس ا١ترجع، ص :رضوافٟتسن  - 2
 نفسو.  - 3
 .06ا١ترجع السابق، ص :أٛتيدة بن زيطة -4
 نفس ا١تقابلة. :اٟتاج أٛتد حفارم - 5
 .171، صالسابق ا١ترجع :رضوافٟتسن  - 6
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تسرم عليو القوانُت التنظيمية للمساجد اليت تشرؼ عليها  تارل اللا١تسجد جزء من ىياكلها كاب
بيت  أفراد غالبية ا١تدارس الدينية الداخلية تتوارث اإلشراؼ عليها إفالوصاية، ككثَتا ما ٧تد 

كابرا عن كابر، فتستمر قركف من الزمن كما ٯتكن أف تعرؼ مراحل البيت   ال يف ىذظمؤسسها كت
حسب شخصية ا٠تليفة كمستواه  جتماعيةالاكالًتبوم كقيادهتا  ٮتف فيها كىجها العلمي نتقاليةا

 .1العلمي

، كىي يف العادة ٣تموعة ا١تمولُت 2كما ال ٗتلوا بعض ا١تدارس كالزكااي من ٚتاعة كبار لبالد    
سا٫توا يف أتسيس ا١تدرسة من قريب أك  نلوجيسيت للمدرسة، كيكونوف ٦تلعم اكالساىرين على الد

للمدرسة، ْتيث  قتصادمالكا جتماعيالكابعيد كيشكلوف ما ٯتكن أف نطلق عليو اجمللس العلمي 
شيخ ا١تدرسة يف ا١تسائل الكبَتة اليت هتم ا١تدرسة على غرر ترميمها أك توسعتها أك شراء  إليهميرجع 

عقارات ٢تا أك البحث عن مصادر ٘تويل غَت تقليدية للمدرسة، ك٧تد ذلك كاضحا من خالؿ 
شخصية موالم ا١تهدم بن السيحموا ابلنسبة للمدرسة الطاىرية بسارل، كشخصية كابواي ابلنسبة 

لشخ سيدم دمحم بلكبَت ابدرار عاصمة الوالية، يساعدىم بعض ا١تيسورين من أىل البالد ١تدرسة ا
  .3ا١تعركفُت ْتبهم للعلم كالعلماء

 .اذلياكل ادلاديـة :اثنيا   

السكن الوظيفي ضركرة ملزمة يف كل مدرسة تعتمد النظاـ الداخلي، على  :مسكن الشيخ -1
الطاىرية ببلدية سارل دائرة رقاف كالية أدرار، كمدرسة الشيخ سيدم غرار ا١تدرسة الدينية الداخلية 

كىو يسبق كل ىيكل ٯتيز ا١تدرسة أك الزاكية، ذلك أنو يتوجب  ،4والية أدراردمحم بلكبَت بعاصمة ال
للتفرغ للدكر الذم ألـز نفسو بو، كال يتأتى لو ذلك إال إبنشاء منزؿ خاص يعد  عليو االستقرار
 .5البشرية للمدرسة اإلمكاانتبتطور  للمرافق األخرل اليت ستعرؼ الوجود النواة األكذل

                                                           

 .نفس ا١تقابلة :بكراكمدمحم عبد اٟتق   - 1
 .172نفس ا١ترجع، ص :رضواف ٟتسن - 2
 نفس ا١تقابلة.  :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 3
 معاينة شخصية للباحث. - 4
 .71ا١ترجع السابق، ص :دمحم سادل نوارم -5
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يصطلح عليو يف بعض ا١تدارس الدينية ا١تصلى ٘تيزا بينو كبُت ا١تساجد ا١تعتمدة من  :ادلسجد -2
دكر اجمللس العلمي ا١توسع للمنتسبُت كا١تستمعُت  يؤدمطرؼ اإلدارة الوصية، يف مدارس عديدة 

كإقامة الشعائر على حدا سول، كيف مدارس أخرل يقتصر دكره على أداء الصلوات ا١تفركضة 
 لعادة يف ا١تدارس الدينية كزكاايكما جرت بو ا  من الناس غفَتالدينية اليت تتطلب حضور ٚتع 

 .1 تواتمنطقة 

أك اٟتجرة التعليمية جزء مهم يف العملية التعليمية يف أم  يعترب القسم: حجرات الدراسة -3
عددىا  تضم مدارس مناطق توات عددا من اٟتجرات ا٠تاصة ابلدراسة كاليت يزيدمدرسة كانت، ك 

يتوزعوف عليها  أفواج التالميذ الذين حتضافاا، ككظيفة ىذه اٟتجرات ىي هبزدايد عدد ا١تتعلمُت إب
شيخ سيدم دمحم بلكبَت ٜتسة لاإلطار تضم ا١تدرسة الدينية الداخلية ل، كيف ىذا مهتحسب مستواي 

نفا لكل فوج من أفواج ا١تنتسبُت للمدرسة حسب آحجرات تعليمية، ٥تصصة كما ذكران 
من كتاب هللا كمن ا١تتوف ا١تقررة  وهمستوايهتم الدراسية، يتدارسوف فيها القرآف كيستظهركف ما حفظ

كل فوج أكثر من مدرس من كبار التالميذ أك الطلبة ا١توظفُت، كقد   ، كيتوذل اإلشراؼ علىعليهم
ٮتصص شيخ ا١تدرسة أحد األقساـ لتقدمي الدركس ا٠تاصة اب١تتمدرسُت ا١تنتسبُت، كقد كقفنا على 

 .2غياب التجهيزات العصرية هبذه اٟتجرات كما ىو اٟتاؿ يف ا١تدارس النظامية

تسعى كل ك د أك غرؼ النـو ا١تخصصة لتالميذ الداخليُت، تتمثل يف ا١تراق :ادلرافق الداخلية -4
الداخليُت يف الساعات القليلة من  مدرسة إذل ٗتصيص مرافق للداخلية اليت أيكم إليها التالميذ

، ،الراحة ٮتتلف عددىا كحجمها كطريقة  كتضم ىذه ا١ترافق على كجو ا٠تصوص بيوات للنـو
فقد تكوف على شكل غرؼ كبَتة أك متوسطة كيف أحياان كثَتة  ،3إذل أخرل مدرسةىندستها من 

                                                           

 .71ا١ترجع السابق، ص :دمحم سادل نوارم  -1
 معاينة شخصية للباحث. - 2
 .07ا١ترجع السابق، ص :أٛتيدة بن زيطة - 3
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كتضم مدرسة الشيخ موالم أٛتد الطاىرم ٙتانية غرؼ لنـو تتسع كل منها على شكل شاليهات، 
  .، مكيفة كمؤثثة تسمح بتوفَت نوع من الراحة للمقيمُت1ثنا عشرة تلميذاإإذل 

تعد ا١تكتبة عامل مهم يف الفعل التعليمي ١تا توفره من أكعية معرفية لطالب   :ادلكتبات -5
من بعض خر٬تي ا١تدارس الدينية الداخلية الذين كالباحثُت، كمع ذلك فإف بعض الشهادات 

، 2قابلناىم أكدكا لنا على أف نظاـ ا١تدارس ال يسمح ٢تم ْتيازة الكتب الغَت مقررة يف فًتة تكوينهم
إف ذلك قد تغَت اليـو من خالؿ رأم من ىم مازالوا يزاكلوف الدراسة يف نفس تلك كن يبدك كل

بعض ا١تدارس ٘تتلك مكتبات غنية أبمهات الكتب، تتضمن ىذا ال ينفي كوف  ،3ا١تدارس
ا١تخطوطة كا١تطبوعة، كيتجلى ذلك أكثر يف ا١تدارس اليت كرثت ىذه ا٠تزاانت من  ا١تؤلفات
كىذا ما  ،٢تا موارد متعددة تسمح ٢تا ابقتناء الكتب عن طريق الشراء األقدمُت، أك اليت شيوخها

٧تده يف ا١تدرسة الدينية الداخلية الطاىرية كمدرسة الشيخ بلكبَت فكليهما ٯتلك مكتبة غنية كراثىا 
ال تفتح  اجملاؿ إهنايف ىذا  دارسعلى منهجية بعض ا١ت غَت أف ا١تالحظعن مؤسس الزاكية، 

ألشخاص معينُت من ىيئة التدريس أك الطلبة الكبار  ا١تكتبات، كخاصة خزانة ا١تخطوطات إال
 4 .ىذه ا١تؤلفات الفعلية من ستفادةالاالذين تتوسم منهم 

ىذا توات من مكاف ٥تصص لضيوؼ  منطقةٮتلو بيت من بيوت  ال :بيوت الضيافة -6
السلوؾ ينعكس على ا١تدارس اليت تعترب كليدة ٤تيطها، كلكوف ا١تدارس الدينية يف توات مقصد 

دل تتخلى عليو بل كانت كمازالت ٤تطة  االجتماعيللفقراء كا١تساكُت كعابرم السبيل، فإف دكرىا 
كا١تدرسة  ة بلكبَتبت عليو مدرسأكىذا ما د راحة للعابرين كمصدر عطاء كتكافل مع احملتاجُت،

من مرحلة  نتقا٢تااك  يتم إنشاء بيت ٥تصص لضيوؼ ا١تدرسة بعد تطورىاك أتسيسهما،  الطاىرية منذ

                                                           

ٗترج لنيل شهادة  ذكرة، مـ(2016-1944درسة الطاهرية العتيقة)ادل :عبد ا١تالك الطاىرمك عبد هللا الطاىرم   - 1
كاالجتماعية  اإلنسانية: أ/ أٛتد بوسعيد، كلية العلـو  إشراؼغَت منشورة، ٗتصص اتريخ حديث كمعاصر،  ،ماسًت يف التاريخ

 .46-44ـ، ص(2017-2016)، جامعة أدرار اٞتزائر، السنة اٞتامعية اإلنسانية، قسم العلـو اإلسالميةكالعلـو 
الساعة ـ، على 12/07/2018بتاريخ  ،يف سايل مبنزله مقابلةإماـ مدرس،  حد خر٬تي ا١تدارس الدينيةأ :بوٚتعة ٓتيت - 2

 سا.10:00
 .ـ، بعد صالة العصر12/07/2018بتاريخ  الطاىرية: مقابلة مع بعض ا١تتمدرسُت اب١تدرسة - 3
 .08ا١ترجع السابق، ص :أٛتيدة بن زيطة  -4
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ٔترافقو الضركرية، اليت توفر ٢تم كل  ضيوؼلليف بيت الشيخ إذل بيت خاص  الضيوؼ ستقباؿا
 1.ككسائلها ا١تطلوبة أسباب الراحة

ترىن ا١تدارس الدينية الداخلية على غرار الزكااي ٘توينها  أالجرت العادة على  :أمالك ادلدرسة -7
حمليطها  ةبعطااي احملسنُت كىبات رجاؿ ا١تاؿ كا١تساعدات ا١تختلف االقتصاديةكمصدر مواردىا 

 منطقةمصادر قارة ٘تتلك انصيتها ا١تدرسة، كيف  إ٬تادأتسيسها على  منذ ةالعاـ، بل عملت جاىد
 ستثمارالاـ كاف 1950ـ أك مدرسة بلكبَت 1944طاىرية توات عند أتسيس ا١تدرستاف ال

 أتا لعدـ إمكانية ٦تارسة التجارة ٞتكنظر  ،التجارة كالفالحةيف  ا١تتاح لسكاف يتمثل قتصادمالا
، اب١تنطقة١تعاشي ا قتصاداللالفالحي  الذم يعد العمود الفقرم  ستثمارالاالعديد من ا١تدارس إذل 

 ةاء الفقاقَت، أكقفت جلها على خدمالعديد من ا١تدارس الدينية البساتُت كنصيبها من م فامتلكت
تتوفر ٞتل ، ك 2ضيوؼ كالصيانة الدكرية ١ترافقهاا١تدرسة كتوفَت أجور ا١تعلمُت كإطعاـ التالميذ كال

 كالبساتُت كاٟتيواانت ك٥تتلف أنواع ا، تتمثل يف األراضيهبتوات أمالؾ خاصة  بلداف مدارس
كتعترب ىذه األمالؾ  ،للقصر العقار، كما ٘تتلك بعضها مقادير ٤تددة من مياه الفقارة التابعة

لإلنفاؽ على الطلبة  اهتالذم تعتمد عليو يف ٘تويل حاجيا ٔتختلف أنواعها ا١تصدر الرئيس
ر، كبعض كاليس كا١تساكُت كعابرم السبيل، كيضاؼ إليو ما يقدمو احملسنوف من ذكم اٞتاه

 3.ا١تسا٫تات اليت تتلقاىا من مصاحل الدكلة ا١تختلفة

 : مهامها.ادلطلب الثالث

توات مع مطلع القرف العشركف ظهور بوادر ٤تاكلة إعادة بعث اإلشعاع العلمي  تلقد عرف   
الفرنسية سنة  ستعماريةالاقبل دخو٢تا ٖتت اإلدارة توات  بلداف منطقةكاٟتضارم الذم عرفت بو 

العلمي كالثقايف ظهور اجملالس العلمية على  نبعاثالاالتمظهرات الدالة عن إعادة ، كمن 4ـ1902

                                                           

 قابلة.نفس ا١ت :الشيخ موالم عبد الكرمي حساين - 1
 مام ،ألكؿ للزكااي، تنظيم كالية أدرارا١تلتقى الوطٍت ا ، ٤تاضرة يفأهداف نشأة الزوااي وواقعها يف ادلنطقة :دمحم ابم بلعادل -2

 .05-04، ص صـ2000

 نفس ا١تقابلة. :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 3
، مأوية إحتالل تيدكلت :براىيم مياسي - 4  .ـ2000، مقاؿ، جريدة اليـو
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مدارس  إذلأف ٖتولت  لبثت غرار ٣تلس العادل سيدم أٛتد ديدم البكرم التمنطيطي، اليت ما
اليت تعود يف  ديدمدرسة الشيخ العادل سيدم أٛتد علمية داخلية يف اجملاؿ الديٍت، فكانت م

ف ذكران كانت ا١تدرسة اليت ٗترج إـ ككما سبق ك 1928ق ا١توافق لسنة 1347أتسيسها لسنة 
الفكرم اب١تنطقة، لتتواذل بقية ا١تدارس يف  نبعاثالامنها الشيخ سيدم دمحم بلكبَت بكورة ىذا 

َت سنة ـ كمدرسة الشيخ بلكب1944الظهور على غرار مدرسة الشيخ موالم أٛتد الطاىرم سنة 
 كتفرعها نتشارىاامنذ ظهورىا إذل غاية أدكارا ىامة يف منطقة توات  أدتـ، ىذه ا١تدارس 1950

من أجلها كاألىداؼ اليت  تر ذكمن خالؿ الوظيفة اليت نيف ٥تتلف أصقاع البالد اإلسالمية، 
 .اليـو تؤديهالت زاكما أدهتامستول األدكار اليت  رٝتتها ٯتكننا الوقوؼ على

ضركرة للحديث عن دكرىا العلمي، الذم لاٟتديث عن ا١تدارس يقودان اب .الدور العلمي: أوال
كىو األصل زكااي العلم كا١تعرفة، دينية الداخلية كا٠تارجية كبعض ضركرة كجود ا١تدارس اليعترب ْتق 

 :1كيتمثل فيما يليهتا كتضحية الناس من أجلها األكؿ يف نشأ

على درجة من  ةا١تنتسب للمدرسة الدينية الداخلية يكوف عاد :تعليم القرآن الكرمي وحفظه -1
اٟتفظ للقرآف الكرمي، بعدما يكوف قد تلقى مبادئو األكلية يف الكتاتيب كبعض ا١تتوف يف أحياان  

فقد ٧تد من يدخلوف ا١تدرسة كدل يسبق كأف درسوا  القرآف  ،كثَتة، إال أف ىذا ال يكوف دائما
ص هبم يتوالىم أحد كبار ا، كعندىا يتم ٗتصيص فوج خدر جدابشكل ان كلو ألسباب أك أخرل

مع بقية التالميذ حسب مستواىم  إدماجهمللحفظ يتم  ستعدادىما، كبعدما يظهركف 2التالميذ
 أخرل بشكل نسيب،      إذلالعلمي، كمراحل التدريس اب١تدرسة اليت قد ٗتتلف أحياان من مدرسة 

، عن طريق الربامج ا١تسطرة كاألكقاؼ القرآف على ظهر قلبكتتم يف ىذه ا١تدارس عملية حفظ 
حضور ٣تالس تالكة األحزاب إبشراؼ الشيخ كىيئة التدريس، كىي كظيفة  اليومية، ككذلك

اإلسالمي، كفهم مصدره األكؿ كتواتره بتعليمو لألجياؿ الصاعدة، كا١توجو  أساسية لنشر الدين
كنشره بصورة مكثفة يف كسط البيئة التواتية بفعل ىذه  فتم حفظ القرآفاإلسالمية،  األساسي لألمة

                                                           

 ا١تقابلة السابقة. :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 1
 سا.20:45ـ، الساعة 11/12/2019مقابلة ٔتدرستهم أبدرار، أٛتد بلكبَت: ٧تل الشيخ بلكبَت،  -2
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 .1ا١تدارس
 إذل لالنضماـيثبت التلميذ حفظو لكتاب هللا عن ظهر قلب يؤىل  أفبعد  :تدريس السنة -2

عن طريق الدركس كاٟتلقات  من أحاديث كأثر ؛اجملالس العلمية ا١تخصصة يف تدريس السنة النبوية
 .اليت ثبتت عن السلف الصاحل مهنع هللا يضر كأرضاىم كاآلداب العامةاألخالؽ وية ك النب السَتة يف
لسرد كشرح صحيح اإلماـ  التالميذص جزء من برانمج دراسة يصكتعتمد بعض ا١تدارس ٗت   

مالك من طرؼ ا١تدرسُت، ابإلضافة إذل شرح ما يستلـز شرحو من طرؼ  البخارم كموطأ اإلماـ
السنة أك السنتُت، ٗتتم عادة ْتفل كبَت تقاـ فيو الوالئم طويلة قد تدـك  الشيخ خالؿ مسَتة

مسبقا ليعلمو  ختتاـالا، ك٭تدد اتريخ ناس حىت من خارج ٤تيط ا١تدرسةال ك٭تضره ٚتع غفَت من
، كتتم إجازة من ٖتصلوا على ذلك يف ىذا اهبيرغبوف يف اٟتضور إذل الفاٖتة اليت يتوج  الناس الذين

خالؿ مرحلة التعليم، كعندىا ٯتكن ٢تم تقدمي  اكتسبوىااٞتنس العلمي كيقر ٢تم ٔتعارفهم اليت 
تأىيلية الماح ٢تم اب١تشاركة يف ا١تسابقات ا أك يتم السهب اقو إف بالدركس للمتمدرسُت اب١تدرسة 

 2 .كا١تدرسُتمة ألئالدخوؿ ا١تعاىد ا١تتخصصة يف تكوين 

يف الوقت الذم ٭تفظ فيو التلميذ كتاب هللا ٭تفظ اب١توازاة بعض ا١تتوف  :الدراسات الفقهية -3
، كنذكر منها على كاحدة حسب مستواه، كيقـو ْتفظها كأيخذ كل تلميذا١تعتمدة يف ٣تاؿ الفقو، 

 -،أسهل ا١تسالك -الرسالة أليب زيد القَتكاين -منت األخضرم -عاشر بنإمنت )ا١تثاؿ:  سبيل
يقـو الشيخ من قبل بعض التالميذ ك  استظهارىافيتم ، (بن عاصمإلٖتفة اٟتكاـ  -خليل ٥تتصر

ا٠تاصة بشرح  كما يقـو الشيخ يف جلساتو العامة كىيئة التدريس يف اٟتصصبشرحها ابلوقفة،
 .3عليو ذلك كإجراء التطبيقات العملية

كل ما ًب العمل بو يف دراسة ا١تتوف الفقهية يسرم على متوف التوحيد،   :دراسة علم التوحيد -4
كشرحها يف دركس  "األكجلي...- اٞتوىرة -كمنت السنوسية"كيتم ْتفظ ا١تتوف ا١تتضمنة لذلك 

الفقهية السابقة الذكر يف  خاصة كعامة، إضافة إذل ما يتعرض لو الشيخ أثناء شرحو للمتوف
                                                           

 .319-318، ص ص1السابق، ج رجعا١ت :دمحم ابم بلعادل  - 1
 .13ا١ترجع السابق، ص :أٛتيدة بن زيطة - 2
ـ، 12/07/2018بتاريخ  ،مبقر إقامته مقابلة، ٔتسجد قصر النجار سارل، خريج ا١تدرسة الطاىرية إماـ :٠تدمي رضى - 3

  سا.10:00الساعة على 
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، كتستمر الدراسة خالؿ كامل ا١تراحل التعليمية لتالميذ كبشكل دكرم األبواب ا١تتعلقة ابلتوحيد
 .1كمستمر على شاكلة اٟتزب الراتب كل ما فرغوا من دراسة ىذه ا١تتوف يتم إعادهتا من األكؿ

جاء تعليم  ، كلذلكمن طبيعة القرآف الكرمي إعجازه اللغوم :تدريس قواعد اللغة العربية -ـ5
كمن أىم ا١تتوف ا١تعتمدة يف  ،تالميذ٭تفظو ال النحو كالصرؼ كفقو اللغة لفهم القرآف الكرمي الذم

. كالدراسة تكوف بنفس (مالك....اخل بنإألفية  -ملحة اإلعراب -منت األجركمية)اؿ جملىذا ا
من آايت قرآنية كأحاديث نبوية  ا ا١تتوف الفقهية، كأيخذ ٪تاذجهبالطريقة السابقة اليت تدرس 

 2.كشواىد من كالـ العرب

كنها ٗتضع ١تدل إ١تاـ التلميذ  ىذه ا١تدارس بسنوات معينة، كلٖتدد مدة الدراسة يف ال    
استأذف شيخو يف البحث عن  كقدرة على اإلفادة استعداد فإذا آنس من نفسواب١تعارؼ ا١تقدمة 

  .عمل إف دل ٬تد ذلك يف ا١تدرسة أك الزاكية نفسها

التعريب  التواتية يف إفريقيا الغربية الفضل األكرب يف ٖتقيقأما خارجيا فقد كاف للمدارس    
كدل يسقط الشامل، فقد نشرت الفصحى كغرست حبها يف النفوس، كبثت معارفها بُت الناس، 

 ، نذكر منها علىجملاؿالقبائل التواتية يف ىذا ا قامت بوالدكر العلمي الذم  من أكراؽ التاريخ
 سبيل ا١تثاؿ قبيلة كنتة اليت كانت ٢تا مكانة مرموقة يف بالد السوداف الغريب، كذلك ٔتا قامت بو من

 يف نشر اللغة كاٟترؼ العريب، كيف أتليف العديد من ا١تصنفات اللغوية مهاـ تعليمية أسهمت
، 3هية كاألدبية كفيما أ٧تبتو من علماء أفذاذ كاف ٢تم الفضل يف احملافظة على الثقافة اإلسالميةكالفق

جحافل ، من خالؿ ا١تدارس الدينية الداخلية يف القرف العشرين نسجتكعلى نفس ا١تنواؿ 
 .ا١تتخرجُت الذين غطوا كامل الًتاب الوطٍت كبالد الساحل اإلفريقي

اإل٬تايب للمدرسة على ٤تيطها من ا١تظاىر األساسية اليت تدؿ  نعكاسالا .جتماعيالاالدور : اثنيا
على قيمتها اٟتضارية، فالقيمة ا١تضافة ٢تذه ا١تدارس تدليل جلي ككاضح على أتثَتىا على اجملتمع 

                                                           

 .: ا١تقابلة السابقة٠تدمي رضى - 1
 .13ا١ترجع السابق، ص :أٛتيدة بن زيطة - 2

: د.  ، مذكرة ماجستَت يف التاريخ، إشراؼالتأثريات احلضارية دلنطقة توات يف بالد السودان الغريب :عبد اهللا عباس -3
 .12، ص(ـ1998-1997) ،اٞتزائرلقباؿ ٔتساعدة بشار قويدر، معهد التاريخ، جامعة  موسى
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 جتماعيالافرضها الوضع  ملحة الذم تعترب كليدتو، بل ٧تد بعض ا١تدارس أك الزكااي كانت حاجة
نفا كا١تتمثلة آ ستعرضناىااالذم عرؼ تراجع كبَت يف ٣تاؿ العلم كا١تعرفة، لنفس األسباب اليت 

لشرسة اليت عرفتها أساسا يف مشاريع التجهيل كالطمس للهوية الوطنية، كاٟتمالت التبشَتية ا
 ، فكاف 1االستقالؿما بعد  إذلنشاطهم  ابآلابء البيض الذين أمتدؼ ما يسمى ا١تنطقة من طر 

، إبحياء ستعمارالايقضوا عن الدكاعي ا١توضوعية للوقوع يف شراؾ  أفلزاما على شيوخ ا١تدارس 
كالصلح بُت عناصر  التآخيكالتعاكف يف األفراح كاألقراح كتورل مهاـ  جتماعيالاسنة التكافل 

 هبااليت تقـو  جتماعيةالاالوظيفة ك  ،اجملتمع كبصفة عامة تورل شؤكف ا١تسلمُت من سكاف البالد
 :كمتعددة ٯتكن التطرؽ ٞتوانب منها يف مايليكثَتة   ا١تدارس التواتية

اليت تضطلع هبا ا١تدارس إعانة  جتماعيةالامن أىم األدكار   :مساعدة الفقراء وادلساكني -1
الفقراء كاحملتاجُت، ىذه ا١تهمة اليت يف األصل من اختصاص الزكااي إال أننا كيف مشهد ال ٯتكن أف 

كقد تدخل ىذه  نفرؽ فيو بُت ا١تدرسة كالزاكية بتوات ٧تد إف ىذه الفضيلة ٖترص عليها ا١تدارس،
٢تا ا١تدارس تعويد خر٬تها على مثل ىكذا العملية ضمن الدركس التطبيقية اليت ٖتاكؿ من خال

 سلوكات.

الفًتة اليت جاءت فيها مدرسيت الشيخ بلكبَت كموالم أٛتد الطاىر، ْتيث كاف  إذلكابلنظر    
ثاره ٔتقدرات البالد كتضيقو على مصادر أرزاؽ ئستإالفرنسي، ك  الستعمارمااجملتمع يرزح ٖتت النَت 
طبقة الفقر،  عابتسا بشكل سليب على ا١تستول ا١تعيشي للمجتمع  نعكسااجملتمع، الشيء الذم 

يف أعماؿ  ٩تراطالاكىذا أمر كاف مقصود من الدكائر اإلدارية الفرنسية إلجبار السكاف على 
دكر ب تقـواليت كانت  لبالد إذل التجنيد يف صفوؼ ا١تهار ، ك الدفع بشباب الستعماراللالسخرة 

التجارة احمللية القائمة  استهدفتالتحوالت اليت  إليها، كل ىذه الظركؼ قادت 2شرطة الصحراء
يف أزمات كثَتة مست على ا١تقايضة، اليت قضت عليها فرنسة  بتعامالهتا النقدية، اليت تسببت 

 بتخفيف العبءتقـو  أف إال، فما كاف على ا١تدارس كالزكااي الشرائية معلى قدرهت تالساكنة كأثر 

                                                           

، مديرية الًتبية الدينية  نيابة ا١تعاىد، ار)عن ادلنطقة(ر تقرير من مدير ادلعهد اإلسالمي آبد :نظر: دمحم ا١تكي قناطفي - 1
 )نسخة لدل الباحث(.07ا١تلحق رقم ، 1965كزارة األكقاؼ، 

 .54ص ،ا١ترجع السابق :َتتالصايف خ - 2
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ٔتحيطها، بل قد تساعد حىت الفقراء القادمُت إليها من كل  فقراء كمساكُت القرل اليت توجد على
كالزاكية بسخائو دكرا مهما يف إدخاؿ السركر على الفقراء  شيخ ا١تدرسة ؤدمي، ك ٕتاىاتالا

 .1كا١تساكُت
نساين ٖتاكؿ ا١تدارس تربية أبنائها عليو، كىو من إسلوؾ  :مساعدة ادلنكوبني وأبناء السبيل -2

ا١ترصوص، الذم يشعر فيو الفرد أبنو  جتماعيالاالبنياف  أخيوخلق ا١تسلم السوم الذم يشكل مع 
كاٟتماية  مل الدعماجزء من اجملموعة يساىم فيو يف حدكد إمكاانتو، كتشكل ىذه اٞتماعة عو 

نكبة من نكبات  لتواتية يف مساعدة من تصيبوتساىم ا١تدارس ا اذلشخصو كقت اٟتاجة، ك٢ت
بو الشيخ أك من  نقطع بو اٟتبل، كىو أمر يقـوإإليها كقد  اءبن السبيل الذم يلجإالدىر، كتواسي 

النوبة، كٗترج ىذه  أسلوب نتهاجايتوذل عملية اإلنفاؽ نيابة عنو أك تقـو بو ٚتاعة البلدة يف حالة 
 .2أك الزاكية احملفوظة ١تثل ىذا الغرضالنفقات من إرادات أمالؾ ا١تدرسة 

دل نعرؼ عن ا١تدارس القياـ ٔتثل ىذه العمليات من قبل، إال  :اجلماعي والزواج تنظيم اخلتان -3
ت بعض ا١تدارس ٗتوض ىذه التجربة اليت عرفت قبوؿ كبَت يف ا١تنطقة أو يف اآلكنة األخَتة بدنإ

تتوذل بعض مثل ىذه العمليات، ف تكراء ا١تدارس كالزكااي اليت قاد كابركها اٞتميع، كٕتند ٢تا اجملتمع
احملتاجُت، كتتحرل ألجل ذلك ا١تناسبات  ٚتاعي لفائدة أبناء أك زكاج ا١تدارس القياـ بتنظيم ختاف

ف مثل ىذه العملية إإال  ،اٞتميع٭تضرىا  السعيدة كالظركؼ ا١تناخية ا١تناسبة، كتصنع لذلك كليمة
 يف ٤تيط ىذه ، كْتكم تواجدانموالم أٛتد الطاىرم نسبة ١تدرسة بلكبَت أكلأحد اب ىا لناكدؤ دل ي

، رغم  اف كقفنا عليهأا١تدارس دل يشهد ك  اليت ٖتتل فيها الرايدة اٞتمعيات  ةالظاىر  نتشارايف يـو
   ا٠تَتية كبعض الزكااي على غرار زاكية ٘تنطيط كسيدم سليماف بن علي. 

حل خالفاهتم عند شيخ  إذلسكاف توات  اءكثَتا ما يلج  :واحملبة واألخوة حتادإلتنمية روح ا -4
ا١تدرسة، نظرا للمكانة اليت ٭تظى هبا يف كسط اجملتمع ٦تا يؤىلو للقياـ بدكر الوسيط بُت 

احملاكم اليت تعد غريبة عن اجملتمع، الذم عرفها مع التواجد  إذلا١تتخاصمُت، كٕتنبا للوصوؿ 

                                                           

 نفس ا١تقابلة. :الطاىر بن ٛتادم اٟتاج - 1
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كؿ جاىدا فرض ٤تاكمو ا١تدنية كالعسكرية على السكاف دكف جدكل، الذم حا ستعمارمالا
ا١تدارس الدينية بسبب رفض السكاف التاـ لتدخل الفرنسيُت يف شؤكهنم الداخلية، ىذا جعل شيوخ 

٭تلوف ٤تل القاضي الشرعي يف ىذا األمر، مع اإلشارة إنو كاف ىناؾ قاضي شرعي معًتؼ  كالزكااي
كبناء الدكلة الوطنية، حيث عمدت الدكلة  ستقالؿالا ةغاية فًت  إذلالوضع  ستمراك بو يف ٘تنطيط، 

على ٖتقيق عديد ا١تدارس كتعمل  ،إليها ءاللجو عدـ التدخل يف خصوصية اجملتمعات مادل يتم  إذل
ا يف كل التجمعات العلمية أك هنما فتئ الشيوخ يكررك  ذلك بفضل التوجيهات الدينية اليت

بُت الناس كيتم ذلك نتيجة تالحم األغنياء  جتماعيةالا كتعمل على ٤تو الفوارؽ ،جتماعيةالا
  .1يف بوتقة كاحدة جتماعيةالا ٥تتلف الطبقات نصهاراك ابلفقراء 

اد كا١تثمر يف من خصوصيات التجمعات السكانيىة التواتية التعاكف اٞت :بث روح التعاون -5
هنم يشكلوف جزء مهم من أف كأف ذكران دائما يشعر أفرادىا ، ككما سلةٚتيع مناحي اٟتيا
م هتبدعو  مدرسة على بث ركح التعاكف كتزكيتو بُت سكاف القرية،تعمل كل اجملموعة، كلذلك 

 سد إشرافها على تنظيم ىذاكالتقول كٕتُ اٞتماعة كالتعاكف على الرب  لتزاـاكابستمرار إذل 
 ا١تتمثل يف القياـ ابٟتمالت التطوعية، عن طريق "التويزة" يفالتعاكف عن طريق العمل اٞتماعي 

كا١تواسم السنوية  ،خدمة الفّقارات كإصالح السواقي كٕتديد مصّدات الرايح كالزكابع الرملية
  .2من أفراح كأقراح جتماعيةالكاكا١تناسبات الدينية 

يف مبادرة حسنة من بعض شيوخ ا١تدارس الدينية قامت بعضها  :جيتنظيم ركب احلج -6
يف أايهبم،  استقبا٢تمبتوات، على تنظيم عملية توديع اٟتجاج عند ذىاهبم لألراضي ا١تقدسة كعملية 

من أجل ذلك ككاف بعضها  تاليت كجد ا١تهمة من ٗتصص الزكااييف الوقت الذم كانت فيو ىذه 
٢تا كدل  أسسواأف الًتاجع الذم عرفتو ىذه العملية بعد كفاة من  ٯتثل شيخها أمَت الركب، كيبدك

بعثها من جديد، نظرا لقلة ا١تعرفة  إذلأضطر ا١تدارس الدينية  فيها ستمرارالايستطع خالفائهم 
بعض ا١تدارس السيما تلك الواقعة على ٔتناسك اٟتج لدل غالبية السكاف، الشيء الذم جعل 

درسة ابلوالية بتنظيم ركب اٟتجاج ذىااب كإاياب، مثل ما ىو اٟتاؿ ابلنسبة ١تالرئيسية  حافة الطرؽ
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ابم ابلعادل أبكلف، كزاكية أيب نعامة أبقبلي كزاكية الشيخ  الشيخ دمحم مصعب بن عمَت لصاحبها
بتيميموف، ْتيث تقـو ابإلجراءات العملية للتوديع كاالستقباؿ  اٟتاج بلقاسم ٔتنطقة تنجورارين

ذلك من إنفاؽ يف إطعاـ  ا كتتكفل بكل ما يًتتب عنهب ٟتجاج منطقتها أك ا١تاريناٞتماعي 
  .1كإيواء اٟتجاج كمرافقتهم

يكوف لصلح بُت القبائل  كالتآخيتنمية ركح احملبة  إطاردائما يف  :الصلح بني الناس -7
معوقات التأخي  تذليلا١تتخاصمة دكر كبَت للمدارس الدينية، اليت ٖتمل على عاتقها عملية 

الذاكرة اٞتماعية للمجتماعات  احتفظتىذه اٞتوانب، ككثَتا ما  تُتكالتحاب كتقوية عناصر ٘ت
تقـو ا١تدارس التواتية بعمليات الصلح يف ف ،التواتية ٔتبادرات إصالحية قاـ هبا شيوخ مدارس كزكااي

اكرة إلقامة جملابلتهليل إذل القصور ا درسةمن ا١ت نتقاؿالاخصومات، فيتم  حالة كقوع نزاعات أك
ككثَتا ما   ،دكر يف فك ا٠تصومات كالنزاعات بُت ٥تتلف القبائل ا١تدارس الصلح ككاف لشيوخ

على نبذ ا٠تصومات  األطراؼتوجت ىذه احملاكالت إلصالح ذات البُت بنجاح كبَت يتفق فيو 
كالتحلي بركح التأخي كاحملبة كالتعاكف، كتعقب العملية بفاٖتة ٚتاعية يستحضر فيها رجاؿ لبالد 

لي فيها اينيمُت، كداللة تعبَتية على أف االتفاؽ لكرجا٢تا كرجالهتا اٟتُت كا١تيتُت كرجاؿ الًتاب كا
 .2حيُت كميتُتب ائميثاؽ غليظ بُت ا١تتخاصمُت، شهد عليو اٞتميع حاضر كغ

 : ادلدرسة الطاهرية:ادلبحث الثاين

 : أتسيسها.األولادلطلب 

كالتصدم لإلمامة كتعليم   اإلقامةدل يقصد الشيخ موالم أٛتد الطاىرم بلدة سارل بغرض     
 إذلكتاب هللا كسنة رسولو للسكاف، بقدر ما كانت ٤تطة من ٤تطات رحلتو، كلكن ساقتو ا١تقادير 

ىذه  إذل إرشادهكونو ًب   إمكانيةذا ال ينفي ما ٗتتلجو دكاخلو من شغف العلم كتعليمو كتعلمو، كى
فإف الشيخ  األحواؿ، كيف كل 3البلدة ٟتاجة أشرافها من آؿ السيحمو ١تن يتوذل تعليم أبنائهم
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السيحمو على كبار آؿ  كأشارعن مدل ٘تكنو العلمي  أابفبن اٟتاج، قد إاٞتعفرم سيدم دمحم 
ذخَتهتم النفيسة كما أكردان سالفا، كىذا ما أراد هللا كنفس الشيخ موالم أٛتد أبنو بغيتهم ك 

ـ( عُت لو موالم ا١تهدم منزال من 1944ق 1363الطاىرم، كيف شهر ربيع الثاين من عاـ )
،  شتملادينهم كدنياىم، ١تا  أمور، فباشر تعليم الناس صغارا ككبارا 1مناز٢تم لتدريس عليو من العلـو

فقصده اٞتميع ٔتا فيهم أئمة ا١تساجد كمعلمي القرآف من كامل أرجاء سارل لتعليم أبنائهم 
عن ما أشكل عنهم من مسائل، كبعض الطلبة من خارجها على غرار الذىيب موالم  ستفسارالكا

تمر اٟتاؿ ، كىكذا أس2البوحامدم من زاقلوا بن عمو موالم علي من تيلولُت، كأٛتادكاإعمار ك 
، انتفع من خاللو التالميذ كاإلصالحيثالثة أعواـ من العطاء العلمي كالًتبوم  متداداعلى 

، اإلسالميا١تعرفة بدين  ةبعدما كانت يف عادل من اٞتهل كقلعلى البالد قاطبة  نعكساك كالطلبة، 
من كانوا  أكتدريس القرآف كاإلمامة يف قصور سارل،  متهنتاما ندر يف عائالت معدكدة  إال

من البيت اٞتعفرم لتبصَت الناس أبمور دينهم، خالؿ ىذه ا١تدة  كاألخرليفدكف عليها من الفينة 
ذاع صيت الشيخ موالم أٛتد، كتوافد عليو التالميذ من كل حداب كصوب ٔتا دل يتسع لو ا١تكاف 

ىو  فاضل من قصر احملارزة، الظركؼ كاف من بُت التالميذ رجل ا١تخصص لذلك، كيف ىذه
موالم مبارؾ كلد سيد اٟتبيب لعائلة شريفة نبيلة، عرفت بكرمها ككفرت خَتاهتا كحبها للعلم 

على شيخو بناء مدرسة بديلة يف أرض من أمالكهم تقع غَت بعيد عن  قًتحاكتبجيل العلماء، 
ا١تدرسة القدٯتة بُت قصر سيد الشريف كالعلوشية، كبعد مشاكرة صاحب الفضل موالم ا١تهدم 

السيحمو ٘تت ا١توافقة بعوف هللا كقوتو على ا١تقًتح، كتكفل آؿ السيحمو ببنائها كالقياـ بن 
 .3ـ1947ق ا١توافق لػػ 1366ٔتتطلباهتا ككاف ذلك سنة 

 كأابنتزة نوعية يف ظرؼ كجيز، ، فعرفت قفذ ك٤تبُتزاد ا١تقبلُت على ا١تدرسة اٞتديدة من تالمي   
للزراعة كبٍت ما  األراضيفاستصلح  ز اليت يشتمل عليها،عن أسرار الشيخ موالم أٛتد كالكنو 

عليو األرزاؽ حىت قاـ بعوؿ التالميذ كإنفاقهم بفضل  تسعتاك لتالمذتو  لو من مسكن كمأك ٭تتاج
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ا١تلك الرزاؽ، مع قيامو أحسن قياـ ابلضيوؼ الوافدين، كإسعافو للغرابء كالسائلُت الواردين كدل 
 . 1كالشأف األمرذا كاف التعليم كاإلرشاد كىكيشتغل بذلك عن ما تصدل لو من 

ىذه ا١تدرسة على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر الشيخ العالمة  ةالطلبة الذين شكلوا نوا نذكر من بُت   
ة، كبعدما درس فيها بناء ا١تدرسة اٞتديد أكفد على الشيخ يف السنة اليت بدذم دمحم ابم بلعادل ال
هبم يف ْتر نفس السنة ثالثة تالميذ  لتحقاك ا١تدرسة اٞتديدة  إذلمع الشيخ  نتقلااب١تدرسة القدٯتة 

من زاقلوا كأقبلي كمن  ابداية ا١تدرسة اٞتديدة، كصارت التالميذ تفدك  أربعتهممن بشار شكلوا 
 .2بعض قصور توات

ا١تعمورة،  أ٨تاءكتوافد الطالب عليها من ٚتيع  فاؽآلابعد أتسيس ا١تدرسة كبلوغ ٝتعتها      
ضركرة كضع نظاـ داخلي كقانوف أساسي يضبط السَت اٟتسن للمدرسة، ك٭تقق  األمرتطلب 

 :أىدافها ا١ترجوة، فكاف نظاـ التدريس يسَت على النحو التارل 

منهػا يتلوف  نتهاءالاالصالة، كبعد  نتظارايقرءكف القرآف يف  ذيستيقظ التالمي قبل طلوع الفجر    
ا١تلك كبعض األذكار كاألدعية ٚتاعة، كهبذا تكوف كالواقعة ك  سور القرآنية، مثل يسبعض ال

ف على آالقر  إمالء، كذلك من أجل 3الشمس قد طلعت، بعدىا يتفرؽ التالميذ على طلبتهم
التالميذ لكتابة ألواحهم، ٍب يتم تصحيحها عند الطالب بعد كتابتها، ٍب تدرس كتراجع حىت اٟتفظ 

على الطالب، ككل تلميذ لو لوحتُت كاحدة لقراءة  4يذ ابٟتسايةالتاـ عن ظهر القلب، كيقـو التالم
البالغة كغَتىا من الفنوف ريو الشيخ كٖتمل الفقو كالنحو ك ف كحفظو كاألخرل للدرس الذم ٬تآالقر 

كبعد كتابتها يعرضها التلميذ على الطالب ليصحح لو بعض األخطاء، كبعد ذلك تعرض على 
وقفة، كيف ىذه اإلثناء يكوف الشيخ يف بيتو منشغال ابألذكار الشيخ يف الدرس كىو ما يعرؼ ابل
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كاألكراد  كا١تطالعة ٍب ٮترج بعد ذلك ألداء الدرس اليومي الصباحي يف حدكد الضحى كينتهي حىت 
 .1الزكاؿ

ككاف يشمل درسو على فنوف شىت، كيشرح للطلبة ألواحهم شرحا مفصال الواحد منهم تلو    
أشكل، كاف يف كقت درسو ال ٬تارل كال ٮتجل لطارئ يطرأ عليو كعلى أم اآلخر كيبُت ٢تم ما 

 منزلة من العلم كاف، فكاف يشرح بعض ا١تؤلفات كا١تتوف على عدة شركح كيف شىت الفنوف من فقو
ف الكرمي أبربعة تفاسَت، كشرحو ١تختصر خليل يف الفقو أبربعة آك٨تو كغَته ككاف يعقب شرحو للقر 

لطلبة كىو يوضح غموضها كما أشكل فيها، ككذلك النحو يف شرح ألفية شركح يسردىا بعض ا
بن العاصم يف القضاء بشرحُت كالدرة البيضاء لألخضرم يف الفرائض، إلبن مالك، كالعاصمية 

الطاىرم  ، طريقة الشيخ موالم أٛتد2كالرٝتوكي بشرح مؤلفهما كىذا من كماؿ براعتو يف العلم
 التدريس ىي طريقة العلماء الكبار، ٭تيط اب١تسألة من كل جانب يف اإلدريسي اٟتسٍت الشنقيطي

   3كيبسطها كيراعي مستول الطلبة.

غاية أذاف الظهر ٬تتمعوف يف  إذلبعد الدرس، يتجو الطلبة لتناكؿ الغداء، كمن ًب القيلولة      
الصالة كىم يدرسوف يف ألواحهم أك كتبهم، كبعد ذلك ٖتفظ األلواح حفظا دقيقا  نتظارالا١تسجد 

ة العربية من لتمحى بعد صالة العصر، كبعدىا ٬تمعهم الشيخ ليلقي عليهم دركسا يف اللغ ىكٖتس
ككاف يشرح ألواح بعض التالميذ الذين يتعذر عليهم اٟتضور للدرس الصباحي  بالغة كبياف كبديع،

نسبة لنزالء ا١تدرسة، أك لٔتناكبتهم يف العمل اب١تمتلكات ا١تلحقة اب١تدرسة اب ا٢تمنشغالكذلك 
نسبة لسكاف سارل، لذلك كاف الشيخ ٮتصص ٢تم كقتا يف ا١تساء لعرض لالعائلية اب لتزاماتالا

، كىذا اٟتاؿ ما زاؿ معموؿ بو يف ا١تدرسة الطاىرية األـ بسارل العلوشية رقاف ألواحهم كشرحها
  أدرار، كا١تدارس ا١تتفرعة عنها عرب الًتاب الوطٍت مع بعض التغيَت حسب اٟتالة.  كالية
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قليلة يتوجو بعدىا لصالة ا١تغرب تعقب بقراءة اٟتزب الراتب، يراجع الطلبة بعض  سًتاحةا     
ا ا١تتضمنة لبعض ا١تسائل الفقهية كالنحوية كاليت يثرم هب ا١تتعارؼ عليها اب١تتوف؛ الشواىد الشعرية

إذل حُت صالة  كتسهيل هبا فهم ما أشكل على التالميذ من مسائل الشيخ درسو لتوضيحها
العشاء، كبعدىا تقرأ سورة يس كالواقعة كا١تلك كينصرؼ الطلبة لتناكؿ العشاء، كبعده يقوموف 

 .1ما درسوه يف الصباحكتكرار ٔتراجعة 

  التدريس. آلية :ادلطلب الثاين

 .النظام التعليمي ادلعتمد يف ادلدرسة :أوال                

 إخضاعوبعد طلب من كليو الشرعي، ليتم بعدىا 13ا١تدرسة مفتوحة لكل من بلغ سن  أبواب   
لعملية ٖتديد ا١تستول حسب ا١تقاييس ا١تعموؿ هبا يف ا١تدرسة، لتتم إحالتو على ا١تستول ا١تناسب 

 ١تؤىالتو ا١تعرفية.

الذم سلف كأف ذكران أنفا، مع أحًتاـ ا١تراحل السنية لنحو فكاف نظاـ التدريس يسَت على ا
 كالقدرات اإلستعابية لتالميذ.

 :اذليكل التنظيمي للمدرسة: اثنيا

ا١تعمورة،  أ٨تاءكتوافد الطالب عليها من ٚتيع  اآلفاؽبعد أتسيس ا١تدرسة كبلوغ ٝتعتها      
ضركرة كضع نظاـ داخلي كقانوف أساسي يضبط السَت اٟتسن للمدرسة، ك٭تقق  األمرتطلب 

 أىدافها ا١ترجوة.

 ستيعابيةالا، اٟتيز ا١تخصص لتدريس طاقتو 2ـ7000ا١تقر اٞتديد للمدرسة يًتبع على مساحة    
 تلميذ يف إطار النظاـ اإليقامي. 100ذ، منها تلمي 300تفوؽ 

، كما يدره ردىا من عطااي كىدااي أكرل الفضلتعتمد ا١تدرسة يف ٘تويلها على إعانة احملسنُت، كماي   
الوضع  اأف ىذ إالعليها ا١توكب العلمي ا١تتنقل عرب ا١تناطق التواتية كما جاكرىا  لشيخها سنواي، 
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، فتعزز التمويل 1الوصيةالوزارة معيات الدينية كتنظيمها من قبل قانوف اٞت إصدارقد تغَت بعد 
 اب١تخصصات ا١تالية سنواي من قبل الدكلة كاإلسهامات من طرؼ ا١تديرية الوالئية لشؤكف الدينية.

 منطقةكقد ًب تنظيم ا١تدرسة كفق ا٢تيكل ا١تعموؿ بو يف غالبية مدارس التعليم الديٍت ا١تعركفة يف    
ل التعليمي مع مركر الزمن، كٯتكن توات، مع بعض التغَتات اليت مستها حسب متطلبات الفع

 : 2ٖتديد ىا بُت ىياكل مادية كأخرل بشرية نوردىا تباعا يف مايلي

 كتشمل ا١ترافق التالية. اذلياكل ادلادية :

 ا١تصلى. -
 .02قاعات التدريس :  -
 ا١تكتبة. -
 شخصا يف الغرفة الواحدة.12بسعة  08غرؼ الطلبة :  -
 .02بيوت الضيافة :  -
 ا١تطبخ. -
 .04الساحات :  -

 كتتمثل يف ا١ترافق التالية : : اإلطار البشري

 (.1979-1944الشيخ موالم أٛتد الطاىرم ) -شيخ ا١تدرسة :  -

 .3يومنا ىذا إذل 1979الشيخ موالم عبد هللا الطاىرم من  -                         

 ىيئة التدريس. -
 ىيئة ا٠تدمات. -
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 ة: مدرسالعلمي لل اإلنتاج: ادلطلب الثالث

ذم اٟتجة  18ـ ا١توافق 1979أكتوبر  10بتاريخ الشيخ موالم أٛتد ابلرفيق األعلى  ألتحق   
سنة بعد حادث مركر ٔتراكش ا١تغربية، قضى منها رٛتو هللا ما يفوؽ  72ق عن عمر انىز 1399

موركث علمي كفكرم يعترب إضافة جدية للحضارة عاـ يف ميداف العلم كاإلصالح، ٥تلفا  60
يف كتبو اليت  أك، سواء ٘تثل يف جحافل العلماء الذين ٗترجوا على يديو كأجازىم علميا، اإلنسانية

، كأثرت األكعية ا١تعرفية للموركث اٟتضارم البشرم يف اٞتانب اإلسالميةا١تكتبات  تلئم
يف توات خالؿ القرف  كاإلصالحيةحد رموز اٟتركة الفكرية أ، جعلت منو جتماعيالكا اإلسالمي

 العشرين ا١تيالدم.

 : مؤلفاته.أوال    

، رغبة منو يف تعميم الفائدة  أصناؼلتأليف يف لنربل إنو إما عرؼ عن الشيخ      شىت من العلـو
 :1عشر مؤلفا ىي إحدللتالمذتو كعمـو الناس، فًتؾ العديد من ا١تؤلفات كصلنا منها 

 .2ا١تسمى أبسهل ا١تسالك أبربعة أجزاءلك على النظم افتوحات اإللو ا١ت -
 .العقد اٞتوىرم شرح العبقرم يف سجود السهو -
 .النحلة يف حلق اللحية -
 .عقد اٞتوىر كاللئارل على نصيحة أبو العباس ا٢تالرل -
 .نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات -
 .جرـك يف النحوآالدر ا١تنظور على نظم مقدمة بن  -
 .ابن ا٢تادم رسالة يف الرد على -
 .نبذة يف ٖتقيق الطالؽ الثالث يف كلمة كاحدة -
 .رفع اٟترج كا١تالـ عن ا١تاؿ ا١تشكوؾ ابٟتراـ -
 .رسالة يف طرؽ حديث عبد الرزاؽ -
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 .فتاكل عديدة يف نوازؿ سديدة -

معُت من  أكلوفالشيخ كما سلف الذكر دل يقتصر يف التأليف على صنف  إف اإلشارةىذا كٕتدر  
، فكما  دبآلا يف ا١تسائل اليت هتم ا١تسلم يف دينو دل يغفل اٞتانب ا١تساعد على  ألفكالعلـو

، كما دل يبخل على أبنائو كتالمذتو بنصحو كتوجيهاتو حىت كىو بعيدا عنهم، على غرار 1اٟتياة
  .2قصيدتو اليت فاقت العشركف بيتا ألبنائو كتالمذتو

فقهية يف مسائل عديدة، كالقصيدة اليت بلغ عدد لغاز ألشيخ قريض من الشعر على شكل لك٧تد 
  .3بيتا أربعوف أبياهتا

١توطنو كىو  الشيخ ٣تاؿ، فعندما حنلموطن األجداد ٧تد  إذلكمن قصائد الشوؽ كاٟتنُت  
 .4نظم قصيدة شعرية يف ذلكنزيل بلدة سارل 

 التالميذ.: اثنيا

الغفَت من أقطار  عا١تتداكلة بُت العلماء اٞتمٗترج على يد الشيخ ٚتع كثَت كنبغ بو يف الفنوف      
إليها كنجـو  نتقالواك كإقبالو على اآلخرة  رٖتالوافكانوا بعد  ،5شىت كبلداف عديدة شاسعة كبعيدة

حىت شهد ٢تم بذلك الناس فبو عّظموىم كأنزلوىم ا١تنازؿ  كماخلفو ستعمارمالاأضاءت يف الليل 
الرفيعة فمنهم من ينتموف إذل منطقة توات كبعضهم خارجها كبعضهم من خارج الوطن من البلداف 

 6.اجملاكرة كمارل كغَتىا

كقد تكّوف جل الطلبة يف ا١تدة األكذل اليت مكثها الشيخ يف توات كا١تقدرة ْتوارل عشرين سنة    
كاليت كاف ٢تا ابلغ األثر يف ربوع البالد كيظهر ىذا جليا يف طلبتو الذين ال ٭تصرىم التعداد فمنهم 

كحركة دائمُت،  كال تزاؿ قائمة حىت اآلف يف نشاط ةالتواتي الًتابمن أسسوا ا١تدارس داخل كخارج 
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إبلقاء الدركس يف حلقات ا١تسجد يف كل األكقات فمنهم من قضى ٨تبو   كتفىا طلبو الكبعض 
كمنهم من ينتظر، كقد كاف يف طلبتو  من كرد عليو للتعليم  مبكران كيف أايمو األكذل يف ا١تنطقة 

صلى هللا عليو  –يب من سَتة الن قتباسااابلرعيل األكؿ  "نسيم النفحات "كٝتاىم الشيخ يف كتابو
كتيمُّنان هبا حيث ٧تد يف سَتة النيب  أف الرعيل األكؿ ىم األكائل يف اإلسالـ كمنهم خد٬تة  -كسلم

كأبو بكر كعلي مهنع هللا يضر، أما غَتىم فسماىم اب١تتأخرين كأكؿ ا١تدارس اليت أنشأىا كأسسها مدرستو 
 .طو اب١تنطقةالطاىرية العتيقة بسػارل كىي أـ ا١تدارس كمبعث نشا

كمن أشهر الطلبة الذين ٗتركا على يد الشيخ من سارل كانلوا شهرة كاسعة يف كامل أ٨تاء الداير    
 :1التواتية كغَتىا نذكر

تلميذه الشيخ سيد اٟتبيب بلحبيب خليفتو الثاين يف قصر سارل ككاف من أكائل الطلبة الذين  -
 :مؤلفات كبدأىا بًتٚتة للشيخ نذكر منها كتابالتحقوا للتعليم عنده، حقق كطبع لو عدة كتب ك 

رٛتو –ا١تنظـو كغَته، كتويف الدر فتوحات اإللو ا١تالك على النظم ا١تسمى أبسهل ا١تسالك، ككتاب 
 .ـ2004يف صيف  -هللا

احملاذم لقصور سارل كىو خليفتو  التيلوليٍت نسبة إذل قصر تيلولُت الذىيبتلميذه موالم عمر  -
األكؿ على ا١تدرسة حيث كاف الشيخ إذا أراد السفر خلفو عليها، كتويف أثناء تواجد الشيخ 

 .اب١تغرب

 -كذلك تلميذه السي دمحم الرقاين شيخ زاكية الرقاين يف منطقة رقاف ككاف يلقب ابلفقيو تويف -
  .ـ2006بداية  -رٛتو هللا

ورين كالبارزين يف منطقة توات كمن فطاحلة العلماء كىو الشيخ دمحم ابم كمن تالمذتو ا١تشه   
بلعادل صاحب التأليف الكثَتة، التحق اب١تدرسة يف كقت مبكر كٗترج كذلك يف كقت مبكر بعد 
إجازة الشيخ لو كطلب من أىل أكلف حيث توذل التدريس فيها كأسس مدرسة دينية ىناؾ كىي 

ن الطلبة من كافة أ٨تاء القطر اٞتزائرم كمن منطقة أكلف كذلك تستقطب اآلف أعدادا كبَتة م
السيد اٟتاج عبد الرٛتاف حفصي التحق اب١تدرسة الطاىرية متأخران عن الشيخ دمحم ابم بلعادل 
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صاحب بلده كقد عاد إذل بلدة أكلف متوليا التدريس كلو نشاط علمي ابرز كلو أتليف يف شىت 
    .الفنوف

كالذم كصفو  1لشيخ األكائل الفقيو السيد اٟتاج ا١تختار بن أٛتد الربماكيكذلك من تالمذة ا -
كأكالده كلهم  جتهادالكاالشيخ ابلفقيو األجل كالعادل األكرب كآية من آايت هللا يف التحصيل كالفهم 

أثناء عودة  -رٛتو هللا –ماـ مسجد قصر موالم عبد الواحد تويف إتالمذة لو كاٟتاج ا١تختار كاف 
  .بنو على ا١تسجد كىو اٟتاج أٛتد بوسعيدإكخلفو  ـ1967سنة  إذل ا١تغرب الشيخ األكذل

 ،كذلك من تالمذة الشيخ اٟتاج اٟتسن بن اٟتاج الطيب التيليالين شيخ زاكية بوالية البيض -
 .كقد درس عند الشيخ كذلك الشيخ أدمحم بن دمحم ا١تختار بن ٛتزة، لو مدرسة كبَتة بعُت صاحل

كدرس عند الشيخ كذلك الفقيو النحوم اٟتاج دمحم بن اٟتاج أٛتد البوحامدم كأخوه اٟتاج   -
 .ٛتادك كىذا األخَت من الرعيل األكؿ كمن أكائل الطلبة الذين كفدكا على الشيخأ

كذلك نذكر من التالمذة السيد الصاحل بن الطالب الساكن بقصر ا١تطارفة كالذم كاف يدرس  -
لعبادم إماـ كمفيت كالية ٘تنراست، كذلك ااإلماـ ا١ترحـو  كنذكر كذلك الفقيوقصر العلوشية  يف

اٟتاج عبد القادر بن السيد بن سادل أحد أحفاد الشيخ دمحم بن عبد الكرمي ا١تغيلي إماـ كمدرس 
 .كشيخ زاكية كىؤالء ىم أشهر الذين درسوا عند الشيخ يف أكؿ أايمو يف ا١تنطقة

 2:رسوا عنده يف ا٠تمسينيات نذكر منهمأما بعض الطلبة الذين د 

بن إالسيد حساين موالم عبد الكرمي صهر الشيخ كالقائم على ا١تدرسة اآلف، كنذكر كذلك  -
الشيخ كخليفتو على ا١تدرسة الشيخ موالم عبد هللا حيث درس عند أبيو فًتة كجيزة جدان حيث 

  .بلكبَتأخذه أبوه بعد ذلك إذل أدرار ليدرس عند الشيخ سيدم دمحم 

معظم الطلبة األكائل الذين درسوا عند الشيخ من الرعيل األكؿ قد كافتهم ا١تنية إال القليل  
منهم كىؤالء الذين ذكران أشتهر ذكرىم كذاع صيتهم ككاف ٢تم أتثَت كبَت على ا١تنطقة بعد مغادرة 
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نشطوا يف جهات  َت من الطلبة بقي دل نذكره، كالذينثالشيخ ٢تا كحىت بعد كفاتو كىناؾ عدد ك
 1:متعددة ال داعي لذكرىم ألف القائمة ستطوؿ، درس عند الشيخ طلبة متأخرين نذكر منهم

الشيخ موالم اٟتاج خليفة الشيخ سيد اٟتبيب على مدرسة تسفاكت كىو آية من آايت هللا يف  -
 .موفمدرسة بٍت مهالؿ تيميذلك الشيخ اٟتاج دمحم بكارم شيخ كك العلم كا١تطالعة كالفهم،

 .الشيخ اٟتاج عبد الكرمي بلحبيب اٞتعفرم لو مدرسة بقصر ابحو التابع اآلف لبلدية سػارل -

 .السيد دمحم اٟتسن بن اٟتاج عبد السالـ اٞتعفرم لو مدرسة بغرداية -

 .الشيخ اٟتاج دمحم حرمة ٧تل ا١ترحـو السيد سادل التزكرل لو مدرسة ببالده اتزكلت -

نبغوا يف شىت العلـو  ،من العلماء عدد كبَتٗترج على يديو كحاصل القوؿ أف الشيخ  
، كمن كانوا ركائز بناء تشرة يف توات كبعض كالايت الوطنتشهد على ذلك مدارسهم القائمة كا١تن

من ٗترجوا على  إذلالدكلة الوطنية ا١تستقلة يف عديد اجملاالت، كيف نفس الوقت البد من اإلشارة 
 .2(ـ1963 - 1962خالؿ ) يديو يف اٞتامع أك ا١تعهد اليوسفي ٔتراكش

 ادلدارس ادلتفرعة.: اثلثا 

 :أما الزكااي كا١تدارس اليت أسسها الشيخ كالتابعة للمدرسة الطاىرية نذكر منها

بنو إا١تدرسة األـ بسارل اليت ال زالت تواصل رسالتها كيتخرج منها طلبة العلم كشيخ ا١تدرسة  -
 4:كأما ا١تدارس اليت تفرعت منها عرب اٞتنوب اٞتزائرم 3الشيخ موالم عبد هللا

                                                           

 .63نفس ا١ترجع، ص : الطاىرم كعبد ا١تالك الطاىرمعبد هللا - 1
 نفس ا١تقابلة. :أٛتد متفكر - 2
ـ 1948لشيخ موالم أٛتد كخليفتو ككارث أسراره ،من مواليد عاـ لاالبن األكرب : الشيخ موالم عبد هللا الطاىرم - 3

٤تياه البسمة، نَت الوجو عذب الصوت أيسر  بسارل العلوشية، توذل زماـ ا١تدرسة بعد أبيو، يتميز بشخصية جذابة التفارؽ
ينظر :  .السامعُت، ٤تبوب عند أىل سارل ككل من يعرفو، بتواضعو كدماثة أخالقو جعل ا١تدرسة ٤تج لناس من كل فج عميق

 .360، صالسابق ا١ترجع :دمحم ابم بلعادل
 .372، صجعنفس ا١تر  :دمحم ابم بلعادل - 4
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قبل أف يؤسس  1مدرسة تسفاكت كقد أسسها الشيخ بنفسو كالقائم عليها الشيخ سيد اٟتبيب -
بنفس ا١تنطقة كبعد كفاة الشيخ سيد اٟتبيب أصبح ا١تسَت ٢تا اآلف خليفتو الشيخ مدرستو اٞتديدة 

 .كىو صهره 2موالم اٟتاج عالرل

من ا١تدارس كذلك نذكر مدرسة بٍت مهالؿ بتيميموف كىي كبَتة كداخلية كا١تتورل تسيَتىا  
ىي قائمة الشيخ اٟتاج دمحم بكارم يساعده السيد اٟتاج مامو تلميذ الشيخ موالم أٛتد ك 

 .ابلتدريس كالتعليم

 .مدرسة اتزكؿ لشيخها اٟتاج دمحم اٟترمة -

 مدرسة ابحو فرع من ا١تدرسة الطاىرية كيتوذل شؤكهنا الشيخ بلحبيب اٟتاج عبد الكرمي 
 .كىي كغَتىا يف التعليم

اٟتاج  توذل مشيختها على قدـ نشأهتا بزاكية كنتة )الرقادية(دمكمدرسة سيدم أٛتد الرقا 
 .تلميذ الشيخ درس عنده اب١تغرب  األقصى 3أدمحم الكنيت

كمن ا١تدارس كذلك مدرسة بٍت كنيف ببشار القائم عليها الشيخ إبراىيم بن جراد،  
 .كمدرستاف بغرداية إحدا٫تا مدرسة للشيخ أٛتد بومعزة كمدرسة الشيخ اباب حسن

مدرسة مصعب بن عمَت أبكلف ىي  من ا١تدرسة الطاىرية نبثقتاكمن أشهر ا١تدارس اليت  
مدرسة داخلية كالقائم عليها الشيخ دمحم ابم بلعادل كىي من أكرب ا١تدارس يف ا١تنطقة إنتاجان من 
حيث التأليف أك الطلبة كيرجع الفضل فيما سبق ذكره من ا١تدارس كاألعالـ للمدرسة الطاىرية 

                                                           

، 2004  سنةكتوفِت 1928 عاـكلد الذين درسوا على يد الشيخ موالم أٛتد،  األكؿ : من الرعيلالشيخ سيد اٟتبيب - 1
بسارل ككتب لو ذلك ابلبقيع اب١تدينة ا١تنورة ،كانتقل إذل مدرستو األخرل بتسفاكت،  توٛتد على مدرسأالشيخ موالم  إستخلفو

ا١ترجع  : الطاىرم كعبد ا١تالك الطاىرمكقد حقق كطبع لو عدة كتب كمؤلفات ضمنها ترٚتة عن الشيخ، ينظر : عبد هللا
   .61، صالسابق

: من تالمذة الشيخ موالم اٛتد ا١تتأخرين، كصهر الشيخ سيد اٟتبيب، من مواليد سارل سيد الشيخ موالم اٟتاج - 2
 األسطر. غاية كتابة ىذه إذلهبا   كمازاؿالشريف، بعد كفاة الشيخ سيد اٟتبيب توذل شؤكف مدرستو بتسفاكت 

 .12نظر : إجازة الشيخ موالم أٛتد الطاىرم لتلميذه الشيخ دمحم بن مصطفى الكنيت، ا١تلحق رقم ي - 3
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وران يستضاء بو يف توات كا١تغرب كلشيخنا العالمة الشيخ موالم أٛتد الطاىرم الذم كاف ن
  .األقصى

 لكبري: : مدرسة الشيخ بادلبحث الثالث

 : أتسيسها.األولادلطلب 

الشيخ دمحم بلكبَت بعدـ ا١تكوث ببالد يسجن فيها رجاؿ العلم، على  ٗتذهابعد ا١توقف الذم    
يميموف ت قورارةاليت كاف يشرؼ عليها بعاصمة  اليت عرفتها مدرسة سيدم بوغرارة األحداثخلفية 

 األجدادمسقط الرأس كمدفن  إذلف ذكران، بعدىا عاد الشيخ إـ كما سلف ك 1948خالؿ سنة 
 ستعماريةالاخططات بودة ليواصل من خال٢تا مسَتة اٞتهاد كالتصدم كالصمود، يف كجو ا١ت

ية ٘تسيح كطمس للمعادل العربية ذلك يف عمل ستغالؿاك ٕتهيل اجملتمع  إذلية الفرنسية الرام
ـ، 1950غاية عاـ  إذل، مسستعينا ابهلل كثلة من ركاد العلم كا١تعرفة من تالميذ ك٤تبُت  اإلسالمية

 قرآنيةدرار على ضركرة إنشاء مدرسة أحملسنُت من أعياف عاصمة الوالية رأم بعض ا جتمعا١تا 
مشرفا على ما يريدكف، فقصدكا شيخو سيدم  رأيهم على الشيخ  دمحم بلكبَت ستقرلاك كمسجد، 

أٛتد ديدم اب١تدرسة البكرية بتمنطيط، ملتميسُت منو التوسط ٢تم عند تلميذه دمحم بلكبَت لقبوؿ 
الصالت كالتدريس أبدرار، كقد توافقت ا١تقاصد ككاف ٢تم ما أرادكا بعدما أشار الشيخ تورل مهاـ 

ت معادل صرحا علمي كحضارم تتبلور بداية من أمُت، كبديو ا٠تَت لو كألمة ا١تسلعلى تلميذه ٔتا ف
    ـ. 1950عاـ 

كل ما يربط اجملتمع   ٕتاها٘تيزت ىذه الفًتة من التواجد االستعمارم الفرنسي ْتساسية كبَتة    
، ستعماريةالا لإلدارةكبَت   إزعاجهبويتو كمبادئو، ككاف ا١تسجد بدكره احملورم يف كل ىذا مصدر 

الفرنسية، نظرا أل٫تيتها  ستعماريةالامن طرؼ السلطات كلذلك خضع إنشاء ا١تساجد لرقابة كبَتة 
 ة كاٞتهاد ضد الفرنسيُت.ر يف بعث ركح الثو 
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كما ىو الشأف اب١تدينة   بالدمركزا حيواي ابل بكونو درسةا١تسجد منذ إنشائو اب١ت رتبطاكقد 
اإلسالمية، حيث يعترب مدرسة تدرس هبا العلـو الدينية كالدنيوية، كيعترب أيضا جزءنا من الزاكية اليت 

 .1البالدابلنسبة لسكاف  جتماعيةالكاهتتم ابلشؤكف التنظيمية 

ع مع سًتاتيجي يف ٤تور الصرا إك١توقع ا١تدرسة ابلقرب من قصبة القايد كاف يعد ذلك جد     
 اإلدارةالفرنسي، فا١تدرسة كا١تسجد الذم ٭توم ٚتوع ا١تصلُت على مسافة قريبة من  ستعمارالا
ٯتكنها  كال ستعمارالا أعُتعاـ عن كوهنا ٖتت  نطباعااحمللية كالعسكرية، يعطي  ستعماريةالا

  ابلبالد.  ستقرارالامن شأنو زعزعت 2ا١تسا٫تة يف أم عمل معادم

عرفت مدرسة الشيخ دمحم بلكبَت تطور كبَت يف فًتة كجيزة؛ بسبب تكاثف جهود احملسنُت من    
ذات  درسة، كما ىي إال فًتة زمنية قصَتة حىت أصبحت ا١تالشعب حو٢تا لتفاؼاك توات  أعياف

 أكثرعلمي كفكرم كثقايف بل  إشعاعمصدر  كأصبحتتعدل اٟتدكد اٞتغرافية لتوات  أتثَت قوم
ف آكتعليم القر  أف الشيخ توذل ا٠تطابة كاإلمامة ، كٕتدر اإلشارة إذلمن ذلك ٤تور اجملتمع التواٌب

 براىيم من أكائل الطلبة الذينسادل بن  الطالبك  خوهأ الكرمي، ككاف السيد اٟتاج عبد القادر
 كىم من الطلبة القدماء. هبم مدرسة أدرار اٞتديدة فتتحتا

 إدارةا١تشاكل من  فتعاؿاك التضييق  أىواؿطريقو يف ْترا متالطم من  كشق الشيخ بلكبَت   
، اليت كانت تنظر ١تايقـو بو الشيخ بعُت الريبة كاٟتذر، فطلقت عيوهنا يف كل مكاف ستعمارالا

 إبقاءعلى  كن عناية هللا كأتييده كانتا السمة الغالبةرصد كل حركة يف ٤تيط ا١تدرسة، كلل كأعواهنا
كمن األعياف الذين كاف ٢تم الفضل يف إنشاء ا١تسجد الكبَت ، ستعمارالاة عن مكائد ا١تدرسة بعيد

كمدرسة الشيخ دمحم بلكبَت أبدرار نذكر منهم على سبيل الذكر ال اٟتصر : دمحم أقاسم كاٟتاج كبواي 
 كموالم ا١تهدم.

جلو، ففي عهده رٛتو هللا بلغ أٔتا كجدت من  يليقالشيخ دمحم بلكبَت شأان عظيم  بلغت مدرسة   
، اليت سا٫تت بشكل  حياهتم يف ا١تدرسة كمبادئتلقوف تعليمهم يتلميذ  1200عدد منتسبيها 

                                                           

 .312-308، ص صرجع السابقا١ت :الشيخ دمحم ابم بلعادل - 1
، بتاريخ مقابلة يف ادلتحف الوالئي للمجاهد أبدرار، الشيخ بلكبَت أستاذ ابحث من تالمذة :الصايف ختَت - 2

 .17:00ـ على الساعة 07/09/2017
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 متداداكبَت يف إرساء ا١تذىب ا١تالكي يف البالد، من خالؿ ٗترج العديد من الدفعات اليت شكلت 
فريقية كالغربية، فال ٗتلو بالد من طبيعي للمدرسة يف ربوع البالد، بل تعدهتا إذل عديد البلداف اإل

     .1رتوكا من نبع مدرسة الشيخ بلكبَت كساركا على ىديوإحامل لكتاب هللا كسنة رسولو ٦تن 

 :لكبري التعليميمنهج الشيخ سيدي دمحم ب: ادلطلب الثاين

طرؽ كمناىج علمية  دإ٬تاا١تستول العلمي الذم حازه الشيخ دمحم بلكبَت ساعده بشكل كبَت يف    
الدالئل كالشواىد  ستحضارابمساعدة لتبليغ الرسالة، فلم ٬تد صعوبة يف توظيف ٥تزكنو ا١تعريف 

١تا  2العلمية يف دركسو كما يقدمو من معلومات، يف دركسو اليشعر الطالب اب١تلل كالشركد الذىٍت
كطرائفها، دكف صعوبة كال يتخلل تلك الدركس كاجملالس العلمية من نكت كحكم كتالئد ا١تعارؼ 

تكلف يتناكؿ دركسو أبسلوب السهل ا١تمتنع الذم يسمح للجميع بتحصيل الفائدة بغض النظر 
الذم كاف يسَت  التعليميٕتلى منهجو  اجملالس العلمية ا٠تاصة كالعامةكيف تلك عن مستوايهتم، 

، كسيأٌب ١3تدرسة التواتيةاب ةهجت١تنلطرؽ التعليم ا ستمداداا التعليميعليو، كقد كاف ذلك ا١تنهج 
 .بياف ذلك ا١تنهج يف طريقة التدريس

ابٟترص كاٞتد يف تعليم القرآف كالتفقو يف الدين اإلسالمي،  اتوات يف كامل ربوعه منطقة تعرف   
التقليد يف اجملتمع بكل ما جاد هللا  اإرساء ىذا١تنواؿ كعمل على  اكالشيخ دمحم بلكبَت سار على ىذ

من علم كمعرفة، ككرس حياتو العلمية يف خدمة الدين اإلسالمي كإحياء العمل بتعاليمو عليو 
 كما خالصة علم أىل ا١تدينة ا١تنورة عتبارهابا١تذىب ا١تالكي  استمرارالسمحاء؛ من خالؿ دعم 

الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو ا١تكرمُت، كقد كاف أىل توات حريصوف  ترتب عن ما كرثوه من سلوكات
كٕتلى ذلك يف حرص علماء ا١تذىب كالعمل على ما جاء بو من أحكاـ كتعاليم،  اعلى تعلم ىذ

 ل كل الًتاب الوطٍت اٞتزائرم، علىا١تذىب ا١ترجعية الفقهية ألىل توات ب اتوات على جعل ىذ

                                                           

 نفس ا١تقابلة. :الصايف ختَت - 1

 سا.16:30ـ، 19/12/2019، مقابلة مبدرسته أبجنزمريالشيخ اٟتاج أٛتد ا١تغيلي: أحد تالمذة الشيخ بلكبَت،  - 2
 الشيخ اٟتاج أٛتد ا١تغيلي: نفس ا١تقابلة. - 3
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التقارب  ْتكم1ا١تغربيةتبلور أسس مدرسة فقهية مستقلة ٖتاكي ا١تدرسة  ئتيت بدالطريقة التواتية  ال
أحد  لكبَت يعتربدمحم ب اٟتاجالشيخ ك ي الكبَت، اإلسالمبلداف ا١تغرب الثقايف كالعلمي بُت  كالتفاعل

 إذل ، كٯتكن تقسيم ا١تنهج التعليم عند الشيخ دمحم بلكبَتينصر خها ا١تعاو ركاد ا١تدرسة التواتية كشي
 .قسمُت

 :منهج التعليم القرآين :والأ

نفس ا١تناىج ا١تتبعة يف العادة اب١تدارس الدينية يف تعليم القرآف أعتمد الشيخ بلكبَت على     
ا١تنهج يف الطرؽ  اراز ىذباٞتزئية اليت ٗتضع لطبيعة احمليط، كٯتكن إ ختالفاتالابتوات، مع بعض 

كالكبار، كمن خالؿ ذلك نقسم  لصغارلمي كتعاليم الدين اإلسالمي ا١تستعملة يف تلقُت القرآف الكر 
 . ٫تا قسمُت كذلك إذلا١تنهج التعليمي القرآين عند الشيخ بلكبَت 

 :منهج التعليم القرآين للصغار-1

علماء ا١تسلمُت عرب العصور، كاجملتمع التواٌب دل يدخر جهدا  اىتماماتشكل تعليم القرآف سنم    
 يف الناشئة ستثمارالاكبذلوا كل غارل كنفيس يف سبيلو، كلكوف  أ٫تية كبَتةاجملاؿ، فأكلوه  ايف ىذ

على اجملتمع يف توات الذم عرؼ هبذه  نعكستا، عند الشيخ بلكبَت بعناية خاصة تحظي أ٧تع
نقش التعليم الصغار ك فإثنُت، كاٟتكمة تقتضي إ كأ، فالتكد ٕتد قصرا ٮتلو من كتاب ا٠تاصية

لتحصيل لفطرية  استعداداتالباؿ، كتلك  حةا يتميزكف بو من صفاء الذىن كرااٟتجر، ١ت على
كاإلدراكية، كٯتثل تعلم القرآف يف األسرة  االستيعابية لكاتو١تاٞتيد، كيف تعلم الصغَت للقرآف تقوية 

ة ١تا اإلسالمية عموما كالتواتية على كجو ا٠تصوص شعَتة من الشعائر اإلسالمية، كركيزة أساسي
 .2ٯتكن أف يكتسب بعده من ا١تعارؼ

الطريقة نفس  يى القرآف صغارم اليف تعليلكبَت رٛتو هللا الشيخ ب الطريقة ا١تنتهجة عندف إ   
ا١تبتدئ لّلدراسة يف  يفتتح الشيخ للتلميذ ،على العمـو منذ قركف تواتب سر ايف ا١تد ا١تعموؿ هبا

                                                           

اإلسالمية، العدد األكؿ، السنة األكذل  العلمية كالدراسات، ٣تلة البحوث ادلدرسة الفقهية التواتية :مربكؾ ا١تصرم - 1
 89. جامعة اٞتزائر، بوزريعة، اٞتزائر، ص ، تصدر عن ٥ترب ْتث الشريعة، جامعة اٞتزائرػ ملحقةم4332

 . 594، صالسابق صدرا١ت :عبد الرٛتن بن خلدكف - 2
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كالسالـ على رسوؿ هللا كآلو  لو ابلبسملة كالصالةفيفتتح ، 1أك يـو األحد لوحو يـو األربعاء
كتابة اٟتركؼ ٍّب   ،اي معُت( عونك نرجوا يسر كال تعسر يبٍّب الدعاء ابلعوف كالتيسَت) ر  كصحبو،
ٍّب بعد معرفة حركؼ التهجي  .( إذل آخر اٟتركؼ،.)أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ،. ا٢تجائية

ىذا إف كاف التلميذ صغَت السن كدل  سور القرآف، يكتب سورة الفاٖتة ٍّب سورة النّاس كيصعد مع
من حيث ٭تفظ من سور القرآف، كيصعد  تعلم، فإف كاف سبق لو بعض التعليم، يبدأ لواليسبق لو 

 .مع سور القرآف إذل ختاـ سورة البقرة

، كىو كما ا١تناسب الذم يعمل عليو الشيخ دمحم بلكبَت األسلوبالطريقة الفردية يف التعليم ىي    
، ْتيث يُعّلم كل صيب عن طريق الكتابة لو يف لوحو نفا معموؿ بو عند مشايخ ا١تنطقةآذكران 

 رتباطاكحفظو من آايت القرآف الكرمي، من غَت أف يكوف لو  ستيعابواا٠تاص بو ما يستطيع 
 وفضبطي أبفمن التالميذ  ١تن ٯتلكوف ذكاء فطرم يسمحكذلك حىت  ،بزمالئو التالميذ يف الكّتاب

الفرصة يف ٖتصيل ما  للعاديُت كا١تتأخرينيعطى  كاب١تقابلكقت ٦تكن،  القرآف يف أقصر وففظ٭تك 
قدراتو اإلدراكية يف حدكد  فيتعلم كل شخص  مالقرآف على حسب قدراهت يستطيعوف من

 حد أكك التالميذ، فإذا ختم  بُت جتهادالكاجهو من التنافس  ءينشىبذلك الذاتية، ك  جتهاداتواك 
ظ القرآف يف اقيمة كمكانة حفيعرب عن  تكرٯتيا حتفاالا م٢ت يقاـالقرآف الكرمي،  التالميذ ٣تموعة من

 القرآف كالسعيم يف تعل جتهاداك لوه من جد ذجزاء ما بكأىليهم بنجاحهم  فرحة مدرسهمك  اجملتمع
    كضبطو. حفظو  ستكماؿاعلى  يف حفظ ما تيسر ٢تم منو، كتشجيعا ٢تم

  لكتاب هللا  اختتاـب كل قب أىل توات على القياـ بو عأىذه العادة تقليد قدمي د ك٘تثل   
. كتاب هللامن حفظة   )ٟتفاظو( تفاؤال أبف يكوف صاحبو سمابيف توات على ا٠تصوص كيعرؼ 

من  حتفاؿاللاَلعشاء على حسب الوقت ا١تعد  اء أكذ، تناكؿ كجبة الغحتفاؿالاىذا  مظاىركمن 
النقوش اٞتميلة ا يدرسوف فيها القرآف ابلزخارؼ ك اليت كانو  ٍب تزين ألواح التالميذ ا١تدعوين لذلك،

األخَت من  ، كيكتب يف كسط اللوح الثمنكذلك ّتوانب اللوحاإلسالمية  ذات الصلة ابألخالؽ
 مكسوة بيضاء كيكونوف يف ىيئة ٚتيلة كأهن  مل كاحد منهبعد ذلك يُلّبس التالميذ كك  سورة البقرة،

                                                           

 ما من " :جيال بعد جيل مستندين يف ذلك ١تا كرد يف اٟتديث يف ا١تدرسة التواتية ا١تشايخكىي عادة قدٯتة توارثها  - 1
 .110مرجع سابق، ص :بكراكمدمحم عبد اٟتق ".ينظر : وقد مت  شيء بدء به يوم األربعاء إال
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 عرساف يف ليلة زفاؼ، كيقدـ للتالميذ ىدااي كجوائز من األىل كاألصدقاء كاٟتاضرين لذلك
القرآف،  حفظيف  جتهادالكاعلى مواصلة اٞتد  رٯتا ألكلئك التالميذ كتشجيعا ٢تمتك حتفاؿالا
لفضائل ا١تتضمنة  بتالكة ٚتاعية للثمن األخَت من سورة البقرة كقراءة بعض القصائد حتفاؿالا مٮتتك 

 .1القرآف كمكانة أىلو

 :منهج التعليم القرآين للكبار-2

تهم التعليمية بشكل ٚتاعي كبار ا١تتمدرسُت يف ا١تدرسة الدينية لشيخ دمحم بلكبَت تتم عملي    
ا١تقرر  نفس ميف ألواحه كيمالطلبة الدارسوف للقرآف اٟت دكفيث يْت، عكس ما عرفناه عند الصغار

ا١تتمثلة يف  األسبوعيةالعطلة  ءابستثنا، يف اليـويكوف ربع اٟتزب  الغالبيف حفظو من القرآف، ك 
كما   األلواح أيٌب الشيخ ك٬تلس يف ٣تلس اإلقراء، فيفتتح اجمللس تدكينا٠تميس كاٞتمعة، كبعد 

الرجيم، كالبسملة كاٟتمدلة كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا  ابلتعوذ من الشيطاف بو العادة ت جر 
 ما قرأ ٚتاعة، ك يتوقف  يعيدكفقراءة ا١تقرر حفظو من القرآف آية آية، كالطلبة باجمللس  أكيبد
 يف ا١تعٌت، كالطلبة كل غموضكل كلمة أك ٚتلة ٖتتاج إذل بياف من حيث الضبط أك إزالة  عند

 كاحد ٦تسكا بقلمو ليصحح ما يف لوحو من أخطاء، كيقـو الشيخ أيضا ببياف أحكاـ التالكة
، يف نفس الوقت يعمل ليتمرف الطلبة على القراءة الصحيحة 3عن انفع2 كرش فق ركايةالصحيحة ك 

 الشيخ بلكبَت على توضيح ا١تتشابو اللفظي يف القرآف من خالؿ بعض العبارات كالشواىد.   

                                                           

 أفضػل ما يتلى كما يقػػاؿ *** كخيػر ما ينفق فيو ا١تػػاؿعلى غرار القصيدة ا١تشهورة يف اإلقليم التواٌب :  - 1
ركدكسي  . ينظر :قػراءة القرآف عنػد النػاس  *** كػذا ركل أئمػػػػػة القيػاس                                                     

، ص ، دكف سنة طبعاٞتزائر ،ا١تطبعة الثعالبية كا١تكتبة األدبية هنج مصطفى إٝتاعيل ،رلموع القصائد واألدعية :قدكر بن مراد
 .12-11ص

 ،و، كلقب بورش لشدة بياضـ( 728-ق110) كرش: ىو أبو سعيد عثماف بن سعيد القبطي ا١تصرم، كلد سنة - 2
 ابنأبو بكر شهاب الدين نظر: ي.  ـ(812-ق197) تويف سنة ،انتهت إليو رايسة اإلقراء ٔتصر مع التجويد كحسن الصوت

 .08، صم1997دار الكتب العلمية،   : افلبن –بَتكت  ،1، ضبط كتعليق: أنس مهرة، طشرح طيبة النشراٞتزرم، 

 هاف، ككافف، أصلو من أصـ(689-ق70) الليثي، كلد سنة مانفع: ىو أبو ركمي انفع بن عبد الرٛتن بن أيب نعي - 3
 من فيو رائحة متش مأسود حالكا، انتهت إليو رايسة اإلقراء اب١تدينة، كأٚتع عليو الناس بعد التابعُت، كاف إذا تكل

البحث  :دمحم الصادؽ قمحاكم :  نظري. ـ(785-ق169) يف ا١تناـ كىو يقرأ يف فيو تويف سنة ا١تسك ألنو رأل النيب 
 .13، صدكف سنة طبع ،مصر –القاىرة  ،مكتبة الكليات األزىرية ،1ط ،ستقراء يف تراجم القراءواال
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 كبعد ضبط األلواح كتصحيحها، يبدأ الشيخ كالطلبة بتالكة ٚتاعية لربع اٟتزب ا١تكتوب يف   
اٟتفظ  ، بعد التمكن منستظهارهاك األلواح، مدة من الزمن حىت يتمكن الطلبة من حفظ ذلك 

على أحد  ل طالب ما حفظوك  يعرض الطلبة ما حفظوا على الشيخ، كاترة يستظهر ستظهارالكا
ٚتاعية، كأقل  زمالئو، كيف ا١تساء يقـو الشيخ كالطلبة ٔتراجعة كتكرار ما حفظوا من القرآف بتالكة

 .1ستظهارهإما يراجع يف اليـو ٜتسة أحزاب، مع حفظ اللوح ك 

 :اثنيـا: منهج تدريس العلوم الشرعية

كنشرىا بُت أفراد  لتدريس العلـو الشرعية يعطي أ٫تية قصول لكبَتالشيخ سيدم دمحم ب كاف لقد
من  كملةلـو ا١تبذلك من العما يلحق ك  ـوكغَت ذلك من فنوف العل ، من عقائد كفقواجملتمع التواٌب

 فكاف للمجالس العلمية يف مدرسة الشيخ طابع خاص ٬تعل ا١تتمدرسُت ال، لغة ك٨تو كصرؼ
 .يضجركف

 يف الدركس الصعبة العبارات ختيارا٭ترص على ك  وميف طريقة تكليتكلف  الشيخ  كدل يكن    
ا١تمتنع كاف يوصل أبسلوب السهل من غَت تكلف،  سجيتوكاحملاضرات، بل كاف يدرس على 

بعض اٟتكم يردد  كاألخرلبُت السا٨تة  كاف،  ا١تعلومة للجميع بغض النظر عن فركقاهتم الفطرية
يف الظهور قص،  "... رٛتو هللا سيدم أٛتد ديدم مربيو قوؿ شيخو ك  على غرار لطلبتو كا١تواعظ
 اةرغبة منو يف توجيو طلبتو ٞتعل شغلهم الشاغل التحصيل العلمي، بعيد عن ا١تراء 2"...الظهور

 .كالتباىي كالشوفونية ا١تؤدية للغركر كالسقوط يف ا٢تاكية

 :الس العلميةأسلوب اجملـــــ 1

على مر  ةستمر ١تادركسو ، ك ة ا١تكثفةو العلمياتبنشاط عرؼ رٛتو هللا لكبَتالشيخ سيدم دمحم ب   
عامة ٭تضره اٞتميع من ٣تلس  يعقد، فكاف األلواف كاألجناس العلمية حلقاتو ا١تتنوعةك  ،األسبوع

، بلكبَت كالوافدين عليها من الزكارمن الساكنة احمليطُت اب١تدرسة الدينية لشيخ سيدم دمحم  الناس
 .ا١تنتسبُت للمدرسة فقط مالعل طلبةل صوك٣تلس ٮتص

                                                           

 ا١تقابلة السابقة. :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 1
 .نفسو - 2



 اجلهود العلمية للشيخني                                                 لثالفصل الثا

 

 ~414 ~ 
 

 :لس األولاجمل-أ

كافة أطياؼ الساكنة احمليطُت اب١تدرسة كالضيوؼ من  ٣تلس ٭تضره عامة الناس من كاف     
٭تتاجو أفراد اجملتمع يف  اجملتمع، يعقد بعد صالة ا١تغرب إذل صالة العشاء، يتناكؿ فيو الشيخ ما

 ا١تعامالت ا١تالية كاألحواؿ الشخصية كعلم عقائد كفقو العبادات كال يف علـو دينهممن  حياهتم
 .السلوؾ

 شهر ربيعىذا يشمل كامل الربانمج السنوم مع حرصو على الوقوؼ عند ا١تناسبات الدينية ف   
 ا٢تمزية لإلماـالربدة ك  ٮتصصو الشيخ لدراسة السَتة النبوية، فيقـو بدراسة قصيدٌباألكؿ 
، كغَتىا 2الوترية يف مدح خَت الربية ػ كالقصائد مع قراءة بعض قصائد مديح الرسوؿ، 1البصَتم

 اكمن خالؿ ىذ ٔتولد الرسوؿ الكرمي عليو كعلى آلو أفضل الصالة كأزكى التسليم، بتهاجااك  حتفاءا
منو يف جعل ا١تسجد احملور الفاعل  ةلى ٖتميلو للمساجد كا١تدارس رغبالدكر الذم حرص الشيخ ع

على  ، إالّ حثهما١تتخرجُتقاء طلبتو تتو الفرصة يف لل كل ما ك ظ، ك٢تذا كلو جتماعيةالايف ا١تعادلة 
 .3إحياء ا١تساجد ابلدركس الدينية

  :اجمللس الثاين -ب

 يبدأ الشيخ ىذا اجمللس ٮتصصو الشيخ لطلبة كالتالميذ ا١تتمدرسُت ا١تنتسبُت للمدرسة،   
ة ما بعد منتصف النهار يوميا ما عدا أايـ العطل الضحى إذل منالدرس يف غالب األحواؿ 

 .4األسبوعية

                                                           

البوصَتم، كلد  اإلماـ الفقيو الشاعر، أبو عبد هللا شرؼ اّلدين، دمحم بن سعيد بن ٛتاد بن ٤تسن بن عبد هللا الصنهاجي - 1
قبيل يعرفوف ببٍت حبنوف،  من ،ينحدر أصلو من )قلعة بٍت ٛتاد( ابٞتزائر ـ(،1211-ق608)يـو الثالاثء مستهل شواؿ

 نظريـ(. 1297-ق697): سنة كقيلـ(1296-ق696)سنة أختلف يف سنة ك فاتو، قيل: تويف ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،أشتهر ٔتدحو للنيب
 .105ص،  ـ1981، قيسبادف ،دار النشر فرانز شيتايز ،الوايف ابلوفيات :صالح الدين خليل ابن أيبك الصفدم: 

 ابن الفقيو ٣تد الدين بن دمحما١تعركفة يف اٞتنوب اٞتزائرم ابلبغدادم، للشيخ دمحم بن عبد العزيز بن الوراؽ  - 2
 .عبد ا١تلك األسكندرم

 .121، صالسابق ا١ترجع :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 3
 نفسو. - 4
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 :التدرج يف التدريس-2

 طريقة ا١ترحلية كالتدرج، الشرعية لطلبتو التعاليم لقُتيف ت نتهجيلكبَت كاف الشيخ سيدم دمحم ب   
الفطرية كالعقلية كملكات اٟتفظ  ستعداداتواك يراعى فيو إمكاانت كقدرات الطالب  الذم

ساد يف ا١تدارس اإلسالمية  الذمفق ا١تنهج القدمي ك  ٖتصل العملية التعليميةك  ،كالتحصيل عنده
، كيف ستحضارىااك العلـو  سيخلًت  قاعدة كتلكم شرحهاذم يعتمد على حفظ ا١تتوف ك ال ،سابقا

 .ىذه القاعدة دل ٮتتلف عن نظرائو يف ابقي ا١تدارس ا١تعركفة

، فالطالب الدارس للفقو عملية ٖتصيل العلـو تستلـز دراسة كحفظ ا١تتوف خصوصا علم الفقو   
يلزمو يف  يستطيع أف يعرؼ أكثر ما كا١تنظومات الشعرية ا١تتخصصة، أمهات ا١تتوف خالؿمن 

 كٕترم عملية، 1تفوتو البديهيات الطواؿ يبقى السنُتقد شؤكف عباداتو كمعامالتو كبدكف ذلك 
 لكبَت علىدمحم ب اٟتاج مدرسة الشيخ سيدللمنتسبُت إذل يسها حفظ ا١تتوف الفقهية كاللغوية كتدر 

  :ثالثة مراحل

  :البتدائيةادلرحلة -أ

 دين الضركرم من علـو ال العلـو يف مصنفاتمتوان من  يدرس يف ىذه ا١ترحلة لباالط   
كأساسيات  ،بن عاشر كشركحو، ك٥تتصر الشيخ األخضرم كشرحوإمثل نظم  كيسمى فرض العُت،

 .، منت األجركمية ك شركحهايف علم النحو

 :ادلرحلة ادلتوسطة-ب

أمهات العلـو اليت تصنف على إهنا من  توف٣تموعة معتربة من ا١تالطالب يدرس يف ىذه ا١ترحلة    
سهل ا١تسالك يف مذىب اإلماـ مالك ، مثل أمستواه العلميالفطرية ك  استعداداتوتتناسب مع 

الصدل،  لكيف اللغة العربية قطر الندل كب بن أيب زيد القَتكاين مع شركحها،إكشرحو، كرسالة 
 .شركحهما ملحة اإلعراب معك 

                                                           

، دكف سنة اٞتزائر –ابتنة  ،الشهاب عمار قريف ، دار1، طيف الفقهني الكبري واألكرب وأصوذلما تجوال :سعيد حول - 1
  .21-20ص ، صطبع
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 :ادلرحلة النهائيــة-ت

 كاف لطلبة ا١ترحلة النهائية مع الشيخ درس يف تفسَت القرآف الكرمي بُت صالٌب الظهر كالعصر   
دركس يف السَتة النبوية خصوصا يف شهر ا١تولد النبوم الشريف  مكاف ٢تك ، بعد قراءة اٟتزب الراتب

 .1بُت ا١تغرب كالعشاء

، كيف اتو ا١تختلفة ابلتفصيلُشركحليل ك خالشيخ ٥تتصر  مطلبة العل يدرس فيها ا١ترحلةكىذه     
كيدرس طلبة ا١ترحلة  ،ا١تتعددة مع شركحهما بن مالك كالمية األفعاؿإاللغة العربية يدرسوف ألفية 

البخارم يف شهر رمضاف مع بعض  كذلك بدراسة صحيح اإلماـ ؛اٟتديث ركاية مالنهائية عل
 .على كثرهتا اتوشركح

  :ادلواد العلمية-3

كفق سيدم دمحم بلكبَت لشيخ ل اب١تدرسة الدينية ا٠تاصةا١تقررة يف التدريس  العلمية كانت ا١تواد   
، كقد عرفت اجملالس العلمية عند الشيخ 2ا١تعموؿ بو كالسائد يف ا١تدارس التواتية منذ قركف الربانمج

نظر لتشعب لبثرائها ا١تعريف كغناىا العلمي، ١تا تعرفو من حيوية كسجاؿ يف ا١تناقشة اب دمحم بلكبَت
 : كىي كالتارل موضوعاهتا

 :أ ـ علـم العقيــــدة

خلص إليو ما ىذا  كقاعدة معرفية اثبتة  معرفة هللا كرسولو ا١تسلم إف أكؿ ما ٬تب على ا١تكلف  
يف  رؼ العقائدية اليت يدرسها الطالب، كىي ٚتلة ا١تعا العقيدةيف علم  ا١تسلمُت العلماء كالباحثُت

 .العملية التعليمية بداية

على معارؼ  اشتملتاليت  عتمد الشيخ بلكبَت يف تدريسو لعلم العقائد على ٚتلة من الكتباك    
علمية دقيقة، ككانت ٤تل إٚتاع العلماء كيشهد على صحة معلوماهتا كعدـ ٥تالفتها للجمهور 

 :على غرار

                                                           

 .137نفس ا١ترجع، ص :بكراكمدمحم عبد اٟتق  - 1
 الشيخ اٟتاج أٛتد ا١تغيلي: نفس ا١تقابلة. - 2
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  :ادلرشد ادلعني على الضروري من علوم الدين - 1

على ما ٬تب على  ٭تتوم منتىو ك  ،1للشيخ عبد الواحد بن عاشر ،بن عاشرإبا١تعركؼ    
 . ، ٚتع فيو ا١تؤلف ثالثة أصناؼ من العلـواإلسالمي أحكاـ الدين من معرفتو ا١تسلم ا١تكلف

 يف العلـو العقلية بُت فيها مصطلحات مقتضبةبدأه ٔتقدمة : علم العقائد ك الصنف األكؿ
 .علماء الكالـ

 بدأه ٔتقدمة ٥تتصرة من علمفيو أحكاـ العبادات، ك  عاجل: علم الفقو ك الصنف الثاين
 .أقسامواٟتكم الشرعي ك ؿ بُت فيها مفهـو األصو 

  التصوؼ. الصنف الثالث: علم

 :بن أيب زيد القريواينإـــــ رسالة  2

 أحاطت(، ـ696-ق386تلإلماـ العالمة الشيخ أيب دمحم عبد هللا بن أيب زيد القَتكاين )   
  لغة السهل ا١تمتنع.أبسلوب ك ، اآلدابك األحكاـ الفقهية ك  دابلعقائ

  :األوجــــــليـــــ منت  3

على أسس  شتملاا، بيت يف ثالث كستُت نت ٥تتصرم وكى 1للشيخ سيدم دمحم الصاحل األكجلي   
 .فضلوك  قواعد اإلٯتاف، كنصائح تبُت لطالب العلم مكانة علم التوحيد

                                                           

 ا١تالكي، الفقيو الشيخ العالمة أبو دمحم عبد الواحد بن أٛتد بن علي بن عاشربن سعد األنصارم األندلسي - 1
عن الشيخ أيب العباس  ك٣تالسة أىلو، أخذ م( كنشأ هبا منصرفا للعلـ1582-ق990الشهَت اببن عاشر، كلد بفاس سنة )

هللا القصار، كالشيخ أيب العباس بن  اللمطي، كالشيخ ا٠تطيب أيب عبد هللا دمحم الشريف ا١ترم التلمساين، كالعالمة أيب عبد
، قضى عمره يف تدريس العلـو  القاضي كغَته، اشتهر الشيخ ابن عاشر بغزارة علمو يف علـو القرآف كالفقو، كغَت٫تا من العلـو

يف فقو ا١تالكية معركفة )اببن  منظومة ؛ف، لو تصانيف مفيدة كثَتة، منها: ا١ترشد ا١تعُت على الضركرم من علـو الدينكالتألي
القرآف،  ميف رس كفتح ا١تناف يف شرح مورد الظمآف القرآف، مرس معاشر(، كأرجوزة يف عمل الربع اجمليب، كتنبيو ا٠تالف، يف عل

كشفاء القلب اٞتريح بشرح بردة ا١تديح، اٞتمع بُت أصوؿ الدين كفركعو  ،القرآف مكيفية رسكاإلعالف بتكميل مورد الظمآف يف  
-ق1040كغَت ذلك، تويف كعمره ٜتسوف عاما بفاس يف ذم اٟتجة سنة ) شرح ٥تتصر الشيخ خليل يف الفركع، ،

منشورات كلية اآلداب كالعلـو  ،تطواف ا١تغرب ،1، طفهارس علماء ادلغرب :ا١ترابط الًتغي هللا عبدنظر: ـ(. ي1631
 .462ـ، ص1999، اإلنسانية جامعة عبد ا١تلك السعدم
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  :جوهرة التوحيد - 4

  أربعُت بيتاتتكوف من مائة كأربعا ك ـ( ك ىي منظومة 1631-ق104للشيخ إبراىيم اللقاين )ت   
كأعرب  ،العلماء استحسافالقت ٝتعيات، يات كنبوايت ك ٢تإ من ،العقائد علم تتحدث عن

حول من نفائس الدرر ك ، ك قد نظم ىذا الفن يف عقد نضيد... "العديد منهم عن إعجاهبم بو
لع الناس ابلدخوؿ يف رايض ، كقد ك األلباب، كيقضي ابلعجب العجاب ٤تاسن الغرر ما يدىش

 .2"...ك األخذ من ٙتار موائده فوائده،

   :اخلريدة البهية ــــ 5

م العقائد ، يف بياف علعلى كاحد كسبعُت بيتا شتملا منت ٥تتصرىي ، ك 3للشيخ أٛتد الدردير   
 .ًب شرحو من انظمها كبعض تالمذتوكقد ، العقلي ماٟتك أقساـك 

 :علـم الفقــه –ب 

٘تكن  كالتأكد من ،ٔتجرد اٟتصوؿ على زاد علمي من ا١تعارؼ العقائدية اإلسالمية الصحيحة   
يبدأ الطالب  لتفقو يف الدين،لالطالب من معرفة هللا كرسولو كأصبح ٯتتلك معطيات علمية تؤىلو 

  .ـ أىل ا١تدينة ا١تنورة يف زمنوعلى مذىب اإلماـ مالك بن أنس، إما بدراسة علم الفقو

                                                                                                                                                                                

 .ترٚتةعلى لو  دل أقفاألكجلي من علماء ليبيا  مالشيخ دمحم الصاحل بن عبد الرٛتن بن سلي - 1

 –بَتكت  ،الكتب العلميةدار  ،2، ٖتقيق: عبد هللا دمحم ا٠تليلي، طحتفة ادلريد شرح جوهرة التوحيد :الباجورم مإبراىي - 2
 .07، صم4332لبناف، 

الفقيو العارؼ ابهلل  ابلدردير: العادل الشيخ العالمة أبو الربكات أٛتد بن الشيخ الصاحل دمحم العدكم األزىرم ا٠تلوٌب، الشهَت - 3
 الشيخ ا١تلومكالشيخ أٛتد الصباغ، ك  أخذ عن الشيخ علي الصعيدم، الزمو ك أنتفع بو، ،ـ(1715-ق1127)كلد سنة

أىل مصر أبسرىا يف كقتو حسا كمعٌت،  كغَته، أفىت يف حياة شيوخو مع كماؿ الصيانة ك الزىد ك ارتقى حىت صار شيخا على
الشرح الكبَت على ٥تتصر خليل، أقرب ا١تسالك ١تذىب  ،ترؾ مؤلفات يف غاية الدقة ك التحرير رزؽ يف غالبها القبوؿ منها

تويف يف  ،ا٠تريدة البهية يف التوحيد، ك غَتىا كثَت مرسالة يف متشاهبات القرآف، نظ ػػػػػرح الصغَت،مالك، ك شرحو ا١تسمى: الش
دار الكلمة  ،أمهات الكتب الفقهية :اب الزبَت عبد السالـ أٛتد فيغوانظر: أي. ـ(1786-ق1201)السادس ربيع األكؿ سنة

 .79ص، ، دكف سنة طبعمصر -ا١تنصورة ،التوزيعللنشر ك 



 اجلهود العلمية للشيخني                                                 لثالفصل الثا

 

 ~411 ~ 
 

أمهات الكتب ك  نتقاءاعلى  التعليمي سارهيف ملكبَت رٛتو هللا الشيخ سيدم دمحم ب أعتادلقد ك     
يف  مدقة ٖتريهذلك لشهرة مؤلفيها العلمية ك ؛ ك بالد ا١تغرب اإلسالميا١تتوف الفقهية ا١تعتمدة يف 

 :ىي على التوارلك 1ترجح بو العمل يف ا١تذىب ا١تالكيبو الفتول ك  اعتمدتنقل ما 

، كىو نفس ا١ترجع ا١تعتمد يف علـو العقيدة :دلعني على الضروري من علوم الدينــــ ادلرشد ا 1
 بنإا١تباشر على ، 2بشركحو ا١تختلفة، على غرار : اٟتبل ا١تتُت على نظم ا١ترشد ا١تعُت لتزاـالامع 

حاشية أيب عبد هللا دمحم ، 5ا١تورد ا١تعُتالدر الثمُت ك ك ، ٥4تتصر الدر الثمُت كا١تورد ا١تعُت، 3عاشر 
 .1الطالب بن ٛتدكف بن اٟتاج

                                                           

٠تضر بن دمحم بن قومار،  : ، ٖتقيقنظم ادلعتمد من األقوال والكتب يف ادلذهب ادلالكي :دمحم النابغة الغالكم الشنقيطي - 1
 .113ص، ـ2009 لبناف،–بَتكت ،، دار ابن حـز للطباعة كالنشر1ط

للشيخ العالمة دمحم بن ا١تبارؾ ، مكىو شرح ٥تتصر صغَت، سهل العبارة كاضح ا١تعٌت، كضع للمبتدئُت من طلبة العل - 2
كاف ٢تا التوقيت ابٞتامع اليوسفي ٔتدينة مراكش، كقد توذل مهمة  ا١تراكشي، ا١تعػركؼ اببن ا١تؤقت، ألف عائلتو ا١تسفيوم

 كدين ٖتت رعاية كالده الذم كاف م، نشأ يف بيت علـ(1894-ق1312)كلد سنة ،التوقيت بعد كالده ابٞتامع ا١تذكور

من الشيوخ  التوقيت، كتتلمذ على يد ثلة معل وعن مر علماء التوقيت، حيث حفظ على يديو القرآف ٍب تعلحينئذ من كبا
رأسو  ٔتسقط ـ(1949-ق1369)الكبار،كما لو آتليف عديدة يف فنوف ٥تتلفة، تويف يف السابع عشر من صفر سنة 

الغرب  دار، 1: دمحم حجي، ط ، ٖتقيقالكمالأهل للنضال ابألشياخ و سل النصال  :عبد القادر بن سودة : نظري. مراكش
 .139، صـ1897لبناف،  –بَتكت  ،اإلسالمي

لعالمة الفقيو األديب الشيخ ل، ابلشرح حىت غدا كأنو كتاب كاحد متصر اختصارا شديدا مزج فيو النظ٥تكىو شرح مفيد  - 3
األغالؿ إحدل القبائل العريقة اليت أسست مدينة  نسبا، الشنقيطي كطنا، من قبيلة الورع سيدم دمحم بن أعمر النابغة الغالكم

 منها: شرح إضاءة الدجنة يف العقائد، منظومة العدة يف أحكاـ ف ٚتةيدل يذكر ا١تًتٚتوف لو اتريخ الوالدة، ترؾ آتل شنقيط،
 :: دمحم النابغة الغالكم الشنقيطينظري. ـ(1829-ق1245)بن عاشر ا١تذكور كغَته، كافتو ا١تنية سنةإشرح منظومة الردة، ك 

 .71-52ص ص ،سابق صدرم

على حل ألفاظ منظومة ابن  ا١تؤلف كىو شرح جليل، اعتمد فيو ـ(،1661-ق1072)ت ميارة للعالمةَ دمحم بن أٛتد - 4
بو  مكعناية من لدف العلماء؛ فقد اىتاألعالـ كقد لقي ىذا الشرح إقباال  بياف معانيها مع ذكر االستدالؿ أبقواؿ األئمةعاشر ك 

مرجع سابق،  بكراكم:ينظر : دمحم عبد اٟتق  .جعل عليو حاشيةك  ـ(1856-ق1273)دمحم الطالب بن ٛتدكف الفقيو العالمة
 .156ص

الفوائد أابف ا١تالكي ا١تعتمدة، كثَت  ىو شرح مفيد يعد من مصادر الفقولشيخ دمحم ميارة، ك ايعرؼ ابلشرح الكبَت للعالمة  - 5
  نفسو.. ممن األحكاـ الفقهية ك أكضح معانيها، مع إقامة دالئلها كأقواؿ العلماء كأرائه مما أٚتلو الناظ
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ٚتعت ٚتلة من علم األخالؽ ك  على مقدمة شتملا، 2لإلماـ األخضرم :ــــ خمتصر العبادات 2
 .السهو كأحكاـ كالصالة ، كعلى أبواب الطهارةالتصوؼ

 ىو، ك 3التواٌببن اٛتد بن عثماف للشيخ دمحم بن أب  ــــ العبقري يف نظم سهو األخضري : 3
 ا١تؤلف ابب السهو من ٥تتصر اإلماـ األخضرم. نظم فيها نتم

مسائل  نت ٚتعم ىوللشيخ دمحم البشار، ك  ــــ أسهل ادلسالك لنظم ترغيب ادلريد السالك : 4
، أبواب الفقو من عبادات كمعامالت كغَت٫تاقواعد اإلٯتاف ك  ، مشلكاألكرب ٚتة من الفقهُت الكبَت

 .ّتملة من قواعد الًتبية كآداب السلوؾ نتا١ت كختم

                                                                                                                                                                                

حاشية لطيفة على ٥تتصر الدر  ، كىي ـ(1856-ق1273)للشيخ أيب عبد هللا دمحم الطالب بن ٛتدكف بن اٟتاج  - 1
دل يذكره يف الشرح ا١تذكور، كتفسَت ما ٭تتاج إذل تركو الشيخ ميارة ك  فيها ما الثمُت على ا١ترشد ا١تعُت للشيخ ميارة، استدرؾ

 .157، صالسابق .نفس ا١ترجعالشرح بياف كإيضاح يف

 بن عامر الشهَت ابألخضرم، -ابلتصغيػػر -ىو الشيخ اٞتليل العالمة اٞتزائرم أبو زيد عبد الرٛتن بن دمحم الصغَت - 2
 الراجحالده ك من قرل الزاب ابلقرب من بسكرة، كاختلف يف ٖتديد اتريخ مي العادل الفقيو كلد يف بنطيوس

 ـ(، أخذ عن كالده كعن شقشقو أٛتد كعن الشيخ عمر بن دمحم الكماد1503ىػ/821أنو حوارل سنة )
 منقو٢تا درسا كتدريسالعلـو اإلسالمية، فحاز معقو٢تا ك عبقراي يف شىت ا فأصبحغَته،، كنبغ ا١تعركؼ ابلوازاف ك 

 أتليفا، كىو فىت صغَت السن، كترؾ آتلف ٚتة يف شىت العلـو منها: اٞتوىر ا١تكنوف يف ثالثة فنوف،ك
 تويف رٛتو هللا سنة ،غَت ذلكيف ا١تنطق، ك٥تتصر العبادات يف الفقو ك  مالسلا٢تيئة، ك  مالسراج يف علك 
، 3، طاتريخ اجلزائر العامالرٛتن اٞتيالرل،  عبد:انظر . إذل اآلف دفن بقرية بنطيوس فقربه مشهور هباـ(، ك 1563ىػ/862)

 .81-79ص ص، ـ1980 لبناف، –بَتكت  ،دار الثقافة

، التواٌب مولدا كدارا، كلد بقرية أكالد اٟتاج التواٌب ا١تالكيبن عثماف  ىو الشيخ سيدم أبو عبد هللا دمحم بن أّ ب بن أٛتد - 3
لبلدية ٘تقطن دائرة أكلف كالية أدرار، دل يعرؼ لو الركاة اتريخ  اإلدارم ا١تعاصر اتبعة مضواحي مدينة أكلف، ك ىي يف التقسي

عنده، أنو كلد يف هناية القرف اٟتادم عشر ا٢تجرم أك أكؿ القرف الثاين عشر،  ميالده، كال شيئا عن أسرتو، ك أقرب األحواؿ
: الشيخ سيدم دمحم معلى مشائخ عدة منه ماألكذل، ٍب تعل ك هبا تلقى مبادئ تعليمو رأسو، نشأ يف قرية أكالد اٟتاج مسقط

كالشيخ العالمة سيدم عمر بن مصطفى بن سيدم عمر الرقادم، ك عنو أخذ ابنو الشيخ سيدم ضيف  الصاحل بن ا١تقداد،
خضرم(، )ركضة األ سهو مك ترؾ ّعدة مؤلفات : )العبقرم يف نظ، هللا، كالشيخ العالمة سيدم عبد الرٛتن بن ابعومر التنالين

(، أرجوزة يف عل منظ النسرين يف مسائل التمرين(، ) كشرح العركض ٝتاىا: )ركائق اٟتلل يف ذكر ألقاب  ممقدمة ابن آجرـك
دمحم بن : نظر ي ـ(،1747-ق1160)مات ظهر االثنُت العاشر من ٚتادل األخَتة سنةك  ،ذلك الزحاؼ ك العلل(، ك غَت

 .14ص ، ٥تطوط، اب٠تزانة البكرية، بتمنطيط،ادلعاين يف التعريف بعلماء األلف الثـاينجوهرة  :عبد الكرمي بكراكم
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يف ا١تذىب الكتب  برزـ(، ىي من أ996-ق386)تبن أيب زيد القَتكاين إل :ــــ الرسالــــــــة 5
،  1عنصر مهم يف العملية التعليمية يف ٣تاؿ الفقو، شهرةبن أيب زيد القَتكاين إ أكثر كتب، ك ا١تالكية

، الفواكو الدكاين 2بن أيب زيد القَتكاينإكفاية الطالب الرابين لشرح رسالة  كيعتمد يف شرحها على
 .3بن أيب زيد القَتكاينإعلى رسالة 

 ٚتع كتابـ( ،  1374-ق776لإلماـ العالمة خليل بن إسحاؽ اٞتندم )ت :ــــ ادلختصــــــر 6
-ق1201الػدرديػر)تالكبَت للشيػخ أٛتػد  الشرحفيو أكثر فركع الفقو كمسائلو، معتمدا على 

التاج كاإلكليل ك ، 4ـ(، كمواىب اٞتليل1814-ق1230)ت مع حاشية الدسوقي ـ(1814
أسهل ا١تراقي إذل سبك إبريز الشيخ عبد الباقي ا١تعركؼ كأكضح ا١تسالك ك  ،١5تختصر خليل

 .1كحاشية ا١تدين علي كنوف ، 6( )ْتاشية الرىوين على الزرقاين ١تختصر خليل

                                                           

اإلمارات  ،إلسالمية كإحياء الًتاثاللدراسات  البحوث ، دار2، طاصطالح ادلذهب عند ادلالكية :علي مدمحم إبراىي - 1
 .243، صـ2002 ،ديب –العربية ا١تتحدة

شرح  ، كىوـ(1775-ق1189)تمع حاشية الشيخ علي الصعيدم العدكمـ( 1532-ق939)تللشيخ أيب اٟتسن - 2
كفاية الطالب الرابين لرسالة  :انظر: أاب اٟتسن عّلي ا١تالكي. األقدمُت لطيف مزج فيو ا١تؤلف بُت اللفظ ك ا١تنت على طريقة

 .05-04ص ، ص، دكف سنة طبعمصر -القاىر ،ا١تشهد اٟتسيٍت مكتبة ك مطبعة، أيب زيد القريواين

 –بَتكت  ،، ا١تكتبة الثقافيةالفواكه الدواينَ عَلىِ رَ ساَلة اِبن َأيبَ زْيد اْلْقيـََرواين  :اكمز بن سادل النف مأاب العباس أٛتد بن غني - 3
 .02-01صص ، ، دكف سنة طبعلبناف

ـ(  1546-ىػ 953ـ( ٔتكة ا١تكرمة، كتويف بطرابلس سنة)1496-ىػ 902)للشيخ دمحم بن دمحم اٟتطاب ا١تولود عاـ - 4
منو كتداكلو الناس شرقا كغراب، ك  أكربىا حجما،و، تركو مسودة فبيضو كلده ٭تيي كىو من خَت مؤلفاتو ك ىو من أشهر كتبك 

حترير ادلقالة يف  :دمحم بن دمحم اٟتطاباب عبد هللا أ : نظري. اتقاانالشركح ٖتريرا ك  استمد الذين شرحوا ا١تختصر بعده ألنو أكثر
-87صص ، ـ1988 ،ا١تملكة ا١تغربية ،الشؤكف اإلسالميةكزارة األكقاؼ ك  ، ٖتقيق: أٛتد سحنوف،شرح نظائر الرسالة

118. 

ىامش مواىب اٞتليل، سلك فيو ا١تؤلف  ىو كتاب جليل مطبوع علىـ(، ك 1491-ق897 دمحم ا١تواؽ )تأليب عبد هللا - 5
 ،. ينظر : دمحم عبد اٟتق بكراكممن أعالـ ا١تذىب، ليستعاف هبا على فهمو ا١تقابلة بُت نصوص ا١تختصر كنصوص غَتهمنهج 

 .166مرجع سابق، ص
لو آتليف مفيدة، كخطب كرسائل ـ(، 1749-ىػ 1159كلد يف ذم القعدة عاـ) للشيخ سيدم دمحم بن أٛتد الرىوين - 6

 ح الزرقاين على ا١تختصر، كحاشية على شرح ميارة الكبَت على ا١ترشد ا١تعُت دل يكمل،حاشيتو ا١تذكورة على شر :ابرعة منها
 =كأرجوزة يف أحكاـ اٟتيض كالنفاس ذيل هبا ا١ترشد ا١تعُت، شرحها تلميذه الشيخ عبد هللا بن أيب بكر ا١تكناسي،
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، كىي أرجوزة يف الفقو 2لإلماـ أيب بكر بن عاصم :األحكاماحلكام يف نكت العقود و فة حت ــــ 7
بن عاصم، للشيخ أيب عبد إ، كحلى ا١تعاصم لبنت فكر 3البهجة يف شرح التحفة ، بشرحمشهورة

  .4هللا دمحم التاكدم

 :ـ علم اللغـة العربية ت

حدل مفاتيح  دراسة العلم كالبحث العلمي، ك٘تثل جانب مهم من إا١تتفق عليو أف اللغة ىي     
الفرنسي ابٞتزائر جاىدا على ٤تاكلة طمس ىوية اجملتمع من  ستعمارالاىوية الشعوب، كقد عمل 

                                                                                                                                                                                

 :دمحم عبد اٟتق بكراكم: ينظرـ(. 1814-ىػ 1230)غَت ذلك، تويف بعد فجر يـو السبت اثلث عشر رمضاف سنةك = 
 .167مرجع سابق، ص

الرىوين على الزرقاين ١تختصر  ىي اختصار ٟتاشية الشيخ، ك ـ(1880-ق 1298)تللشيخ أيب عبد هللا دمحم ا١تدين - 1
 .168مرجع سابق، ص :دمحم عبد اٟتق بكراكمينظر :  .خليل

مرجعا يف ا١تشكالت  احملدث كاف األصورلالقاضي األندلسي الغرانطي، الفقيو  مالشيخ أبو بكر دمحم بن دمحم بن عاص - 2
: اإلماـ العالمة معديدة منه ، أخذ عن شيوخم(1858هـ 763)كالفتول، كلد يـو ا٠تميس اثين عشر ٚتادل األكذل سنة 

ين كالشيخ أبو إسحاؽ بن اٟتاج ك التلمسا أبو إسحاؽ الشاطيب كالشيخ أبو عبد هللا القيجاطي كالشيخ أبو عبد هللا الشريف
: ٖتفة اٟتكاـ السابقة  ، ك عنو أخذ كلده العالمة القاضي أبو٭تِت كغَته، ترؾ آتليف مفيدة منهامالشيخ ابن عالؽ كغَتى

األصوؿ(، ك اختصار ا١توافقات ك أرجوزة يف النحو ك أخرل يف  معل الذكر ك أرجوزة يف األصوؿ تسمى )مهيع الوصوؿ يف
 :السالـ التسورل بن عبد ظر: أاب اٟتسن عليني. ـ(1425-ق829)عشر شواؿ سنة ك غَت ذلك، تويف يف حادمالفرائض 

 .01/02 ج ،م1998 ،لبناف -بَتكت ،دار الكتب العلمية ،1، ٖتقيق: دمحم عبد القادر شاىُت، طالبهجة يف شرح التحفة

 ،مرجع ألىل القضاء كالتدريس ، شرح جليلـ(1842-ق1258)تللشيخ أيب اٟتسن علي بن عبد السالـ التسورل  - 3
، مصدر سابق :اٟتسن علي بن عبد السالـ التسورلنظر: أاب . أكفركع تناكؿ التحفة ابلشرح كالبياف كما يشتمل على تنبيهات

 .01/02ج

-ق1111)كلد بفاس سنة ،القريشيي سالشيخ العالمة أبو عبد هللا دمحم التاكدم بن دمحم الطالب بن سودة ا١تزم الفا - 4
البناين كالشيخ دمحم بن قاس  الشيخ دمحم بن عبد السالـ: الشيخ يعيش الشاكم ك م ، أخذ عن شيوخ عدة منهـ(1699

الشيخ الشيخ أبو زيد اٟتائك ك كالشيخ دمحم بن انصر الدرعي ك  : كلده أبو العباس أٛتدم عنو ثلة من العلماء منه أخذ، ك مغَتىك 
حضره ابألزىر ك  أقرا ا١توطأه دمحم كىو األكرب كأبوبكر، ك مع كلد ـ(1777-ق1191)حج سنةكثَت، ك   مغَتىم ك دمحم اٞتنو 

كغَتىا، كلقي أعالما ٔتصر كغَتىا  ماٟتكالكتب الستة ك ٝتع منو أكائل ا١توجودكف كأجاد يف تقريره كأفاد، ك  غالب العلماء
 شرح ٖتفة ابن١تختصر  ٝتاىا )طالع األماين(، ك على شرح الزرقاين على ا : حاشية لو آتليف ٤تررة مفيدة منها أجاز،كاستجاز ك 

األنوار للصاغاين،  طبع على اٟتجر بفاس، شرح مشارؽ (زاد السارم يف مطالع البخارم)شرح المية الزقاؽ ا١تذكور  ك  معاص
كثَتة ٚتعها كلده أٛتد،   كفتاكل شرح على قصيدة كعب بن زىَت،كشرح اٞتامع للشيخ خليل، كشرح األربعُت نوكية، ك 

 .305-294ص ص مرجع سابق، :نظر: عبد هللا ا١ترابط الًتغيي. ـ(1794-ىػ 1209)فهرستو، تويف يف ذم اٟتجة سنةك 
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 االستعماريةابف اٟتقبة إلغتو، الشيء الذم جعل من علماء ا١تسلمُت ابٞتزائر  استهداؼخالؿ 
، فكاف أتسيس عدد من ا١تدارس ا١تتخصصة يف األمةالسبل ا١تناسبة ٟتفظ كياف  ٬تاذإالتفكَت يف 

ما يعرؼ ابلتعليم األصلي، كقد أٚتع الباحثُت على كوف ىذه ا١تبادرة اليت تبنتها ٚتعية العلماء 
، إبنتاج جيل من الشباب اٞتزائرم ا١تشبع ابلركح الوطنية كالغيور على ىويتو أكلهاا١تسلمُت أتت 

منعرج يف اتريخ النصف  شكلت، ٛتل لواء اٞتهاد يف ملحمة ثورية اإلسالميةزغية العربية ماألا
  . 1الثاين للقرف العشرين

 على نفس ا١تنواؿ نسج شيوخ كعلماء توات كمنهم الشيخ سيدم دمحم بلكبَت ٔتدرستو الدينية     
التواتية ال تقل أ٫تية عن بتدريس متوف النحو الذم جرل هبا العمل يف ا١تدرسة  كانت عنايتوك 

 متوف اللغة العربية اليت كانت تدرس عند الشيخ رٛتو هللا ىي:ك  التصوؼ،الفقو ك  العناية ٔتصادر

للشيخ دمحم ، يف شكل مقدمة بتدائيةالاالطلبة يف ا١ترحلة  ىي أكؿ ما يبدأ بو :ــــ منت اآلجرومية 1
ح ك اإليضاح تناك٢تا العلماء ابلشر لنحو، ك ا على أساسيات قواعد شتملتا، 2بن آجرـك الصنهاجي

 .مؤلفاهتمك  يف دركسهم

، 3ـ(1788-ق1202)تللشيخ حسن الكفراكم، شرح الكفراكمالشركح ا١تعتمدة فيها،    
 .4التحفة السنية بشرح ا١تقدمة اآلجركمية، للشيخ دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميدك 

                                                           

 .70ـ، ص2009، اٞتزائر ،دار ا١تعرفة، ادلسلمني اجلزائريني العلماء من واثئق مجعية :الشيخ عبد الرٛتن شيباف - 1
، )بفتح - 2 كالراء ا١تشددة(  ماٞتي ما٢تمزة ا١تمدكدة كض أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن داكد الصنهاجي الفاسي ا١تشهور اببن آجرـك

    : العالمةم ، أخذ عن أعالـ منهـ(1273-ق672)كمعناه بلغة الرببر الفقَت الصويف، كلد بفاس بعدكة األندلس سنة
 : كلداه العا١تاف اٞتليالفم تتلمذ عليو ثلة من الشيوخ منهاٟتج فركل عنو كاستجازه فأجازه، ك يف رحلتو إذل  أبوحياف إلتقى بو

األماين يف  ، ألف عدة مؤلفات منها: )مقدمتو ا١تذكورة(، )شرح حرزمك عبد هللا، ك الشيخ عبد هللا الونقيلي ك غَتى دمحم
 اإلماـ نظر:ي. ـ(1323-ق723) بقيت من شهر صفر سنة القراءات( ك غَت ذلك، تويف بفاس يـو األحد بعد الزكاؿ لعشر

، دار 1، ٖتقيق : يوسف النبهاين، طالفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغريالسيوطي،  جالؿ الدين عبد الرٛتن
 .208-207، ص صـ2003، لبناف –بَتكت  ،الفكر

 .205، صـ1980، لبناف –بَتكت  ،، دار العلم للماليُت2ج،15ط ،األعالم :خَت الدين الزركلي - 3

، م1997، سوراي -دمشق ،دار الفيحاء  ،2طالتحفة السنية بشرح ادلقدمة اآلجرومية،  :دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد - 4
 .03ص
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يف النحو كبعض أبواب  نت، كىي مـ(1122-ق516)ت لإلماـ اٟتريرم :ــــ ملحة اإلعراب 2
لتسهل العمل هبا من كقاـ بوضع شرحا ايضاحيا ٢تا ، بلغت ٜتس كسبعُت كثالٙتائة بيت الصرؼ

  .1الطالبة ا١تبتدئُت

كىي ، ـ(1273-ق672لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن مالك)ت : بن مالكإــــ ألفية  3
منها الشيخ دمحم بلكبَت يف  عتمداا، ٢تا عدة شركح كحواشي، قواعد النحو يف ألف بيت عن نتم

 للشيخ دمحم ا٠تضرم بن عقيلإكحاشية ا٠تضرم على شرح  2بن عقيلإشرح تدريسو على، 
 ،4ـ(1398-ق801)تللشيخ عبد الرٛتن ا١تكودم شرح ا١تكودم، 3 ـ(1404-ق807)ت

للشيخ أيب العباس (، )الفتح الودكدم على ا١تكودم ٛتدكف على ا١تكودم ا١تسماة بنإحاشية ك  
 .5 ـ(1889-ق1316)ت بن ٛتدكفإ

ـ(، 1273-ق672لإلماـ أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن مالك )ت : األفعالــــ المية  4 
-ق1325)ت حاشية الشيخ أٛتد الرفاعي كيعتمد يف شرحها على، من البحر البسيط نتكىي م

   .6ـ(1907

                                                           

للنشر  دار ألملب، 1ٖتقيق : فائز فارس، ط ،شرح ملحة اإلعراب :بن علي اٟتريرم البصرم ماإلماـ أبو دمحم القاس - 1
 .86، صـ1991 األردف، كالتوزيع،

-ق769ـ(، كرل القضاء كتويف سنة )1298-ق698ا١تولود ابلقاىرة عاـ) إلماـ هباء الدين عبد هللا بن عقيلا - 2
غيػػػرىا من ذا الشواىد القرآنية ك الشعرية ك إيرادا ألقواؿ علماء النحو ككاختصارا ك  كىو من أحسن شركح األلفية ـ(1367
دمحم ٤تي الدين بن عبد  العرب ، خصوصا النسخة اليت حققها كعلق عليها األستاذ الكبَت كالعالمة اٞتليل الشيخ أقػػػػػػػػػػػواؿ

الفهم كميسر اإلدراؾ، ٦تلوء ابلشواىد كاألمثاؿ كمطرزة تعاليقو  اٟتميد رٛتو هللا فهو شرح كاضح ا١تعٌت عذب العبارة سهل
 .226-225، ص صمصدر سابق :نظر: اإلماـ السيوطيي. كاألشعار ابلقرآف كاٟتديث

 .ـ1926 ،، ا١تطبعة األزىرية، مصر6، طحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل :دمحم ا٠تضرم - 3

 .02ـ، ص1936مصر :  -القاىرة ،حاشية ادللوي على شرح ادلكودي :العالمة ا١تلوم - 4

، ٖتقيق: دمحم حجي، الثالث عشر والرابع ادلطالع بوفيات أعالم القرنإحتاف  :بد السالـ بن عبد القادر بن سودةع - 5
 .341ص ،ـ1997، لبناف -بَتكت ،دار الغرب اإلسالمي ،1،ج1ط

 .62صـ، 2000، مصر-القاىرة ،دار األفاؽ العربية، 1، ططبقات ادلالكية :دمحم البشَت ظافر األزىرم - 6
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 ،اإلسالمي ا١تصدر الثاين من مصادر التشريع يعترب النبوم الشريف  اٟتديث :احلديثـ علـم  ث
 .كآايتو لكتاب هللاكا١توضح كىو ا١تفسر كا١تبُت 

، ٮتصو ابلتحليل كالدراسة يف كامل شهر رمضاف لكبَتكاف الشيخ سيدم دمحم ب  كل ىذاك    
 لإلماـ أيب عبد هللا" صحيح البخارم" اٟتديث علىعلم ل ويعتمد يف تدريسك 

إرشاد السارم لشرح  ف يعتمد يف شرح صحيح البخارم على،ككا، 1ـ(869-ق256البخارم)ت
، كعمدة 2ـ(1517-ق923)تالينقسعإلماـ أيب العباس أٛتد بن حجر الل صحيح البخارم

أحد من كىو شرح كبَت ـ( 1451-ق855القارم يف شرح البخارم لإلماـ بدر الدين العيٍت)ت
 .3إذل جانب الشرح الفقهي و ا١تؤلف ابلبياف اللغوم كالنحومفي مىتإ، عشر ٣تلدا

لقرآف الكرمي منهج علماء يف تدريسو لعلـو تفسَت ا دمحم بلكبَتالشيخ  اعتمد :علـم التفسيـر -ـ ج
 على تفسَت القرآف ابلقرآف أك ابلسنة عتمادها، من مهنع هللا يضر عن السلف الصاحل التفسَت ابألثر ا١تركم

 .، ك كاف يكره التفسَت ابلرأم إالّ ما سانده دليل صحيحالصحابة الكراـ أك اب١تركم عن

كاف   الكتب اليتك  ،بدقة ا١تعلومة كصحة ا١تصدريعتمد على كتب التفسَت ا١تشهود ٢تا كيف ذلك    
اٞتامع ألحكاـ القرآف لإلماـ  ،ىناؾالكرمي  مرجعا لتفسَت القرآفيتخذىا الشيخ 

اٞتامع ألحكاـ القرآف، كا١تبُت ١تا تضمنو من السنة "ٝتاه كتاب، 4ـ(1272-ق671)تالقرطيب
 ركح البياف يف، 1ـ(1372-ق774)تبن كثَتإإلماـ لتفسَت القرآف العظيم ، ك 5"كآم القرآف

 .2ـ(1715-ق1127نبورل)تصطتفسَت القرآف إلٝتاعيل حقي اإل

                                                           

إخراج كتصحيح: ٤تب الدين ا٠تطيب، دار مقدمة فتح الباري، يف هدي الساري  :أٛتد بن علي بن حجر العسقالين - 1
 .07، ص، دكف سنة طبعلبناف –بَتكت  ،ا١تعرفة

 .189مرجع سابق، ص :دمحم عبد اٟتق بكراكم - 2
 .190ص :نفسو - 3
  مصر،  -القاىرة ،مكتبة كىبة ،1دمحم عمر، ط علي ٖتقيق: ،طبقات ادلفسرين :الشيخ عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي - 4

 .58، صـ1976  مصر، 

دار عادل  ،1،2،3ج ، ٖتقيق: ىشاـ ٝتَت البخارم،اجلامع ألحكام القرآن :القرطيبأبو عبد هللا دمحم بن أٛتد اإلماـ  - 5
 ـ.2003 ،ا١تملكة العربية السعودية -الرايض  ،الكتب
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يف عهد الرسوؿ صلى  اإلسالميتعترب السَتة النبوية ا١ترآة العاكسة للتاريخ  :السيـرة النبويـةــــــ ح 
لكبَت ٭ترس على تدريسها ، كاف الشيخ سيدم دمحم ببُت العلـو اإلسالمية ك١تكانتها هللا عليو كسلم

يعتمدىا يف تدريسو ٚتلة ا١تصادر كا١تراجع اليت ، ك النبوم الشريفشهر ا١تولد  ٢تا كٮتصص، لطالبو
 :ىي ٢تذ الفن العلمي

كتضمنت "...صفحة من صفحات ا٠تلود اليت عادت ، 3بن ىشاـ أليب دمحم بن ىشاـإسَتة     
قصيدات ، 4، كفيها ا١تثل الصحيح من أمثلة الكفاح الدائب كاٞتالد..."الربكةالعادل كلو اب٠تَت ك  على

مشائل الرسوؿ  معلى معظ شتملتالإلماـ البوصَتم،  ، كالربدة،ا٢تمزية يف مدح خَت الربية
ا١تنح ا١تكية يف شرح ا٢تمزية للشيخ شهاب كاف يعتمد على،   شركحهما كيف، 5ك سَتتوا١تصطفى 

الزبدة يف ، ك 7لإلماـ إبراىيم الباجورم كحاشية الباجورم على الربدة، 6الدين أٛتد بن حجر ا٢تيتمي
 .8شرح الربدة لبدر الدين دمحم الغزم

 

 

                                                                                                                                                                                

دار الكتب  ،1ٞتنة من العلماء، ط :،مراجعة كضبط  احلفاظطبقات  :ن عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطيجالؿ الدي - 1
 .534-533ـ، ص ص1983لبناف،  -بَتكت ،العلمية

 .313ص ،1ج خَت الدين الزركلي، مصدر سابق، - 2

 ،الًتاث العريب إحياء دار، 10،ج1: علي شَتم، ط ، ٖتقيقالبداية والنهاية :ابن كثَتأبو الفداء إٝتاعيل اإلماـ  - 3
 .308ص ،ـ1988 ،لبناف  -بَتكت

 ،لبناف –بَتكت  دار الفكر، 1ج ، ٖتقيق: دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميد،سرية ابن هشام :أاب دمحم عبد ا١تلك بن ىشاـ - 4
 .03ص ـ،1981

 

 .194-193مرجع سابق، ص ص :بكراكم دمحم عبد اٟتق - 5
ا١تملكة  -الدار البيضاء  ،اٟتديثة دار الرشاد اذلمزية،ادلنح ادلكية يف شرح  :د بن دمحم بن علي بن حجر ا٢تيتميأٛت - 6

 .6، ص، دكف سنة نشرا١تغربية

 .57، صلبناف، دكف سنة نشر –بَتكت  ،مكتبة ا١تثٌت دار إحياء الًتاث ،1ج،معجم ادلؤلفني :عمر رضا كحالة - 7

، ـ1972 ،اٞتزائر ،الوطنية للنشر كالتوزيع، ٖتقيق: عمر موسى ابشا، الشركة الزبدة شرح الربدة :بدر الدين دمحم الغزم - 8
 .39ص
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  : اإلنتاج العلمي للمدرسة.الثالثادلطلب 

  .التالميذ :أوال  

نتاج مدرسة الشيخ دمحم بلكبَت يف جانبو البشرم، إاجملاؿ على الوقوؼ عند  اسنعمل يف ىذ    
 يف الثركة البشرية عالمة حضارية ٦تيزة، كقد نقيس قيمة ا١تدرسة كيفما كانت دينية أك ستثمارالفا

، ٦تا جعل الشيخ دمحم بلكبَت يورل عناية خاصة ابلتالميذ البشرم ستثمارىااتربوية من خالؿ حجم 
أحب ا٠تلق إذل الشيخ طلبة العلم فكاف يعترب طلبة العلم كهبذا قد كاف من لبة يف مدرستو، طكال

سمح ، فلم يدخر جهدا يف ٤تاكلة توفَت الشركط الضركرية اليت ت1مثل أبنائو أك أعز من ذلك
  ،ستعماريةالاالظركؼ، كما ىو اٟتاؿ يف اٟتقبة  أصعبللمتمدرسُت ابلتحصيل العلمي حىت يف 

 إذلستطاع اكمتابعتو الشخصية لشؤهنم كالوقوؼ عليها ما  كاىتماموكما دل يبخل عليهم بنصحو 
على التمسك ابلدين كالتضحية يف سبيلو كنشره، ك٭تذر من كل ما من  همكاف ٭تثذلك سبيال، ف

 شأنو أف ٬تعل ا١تسلم أك الشاب بعيدا عن دينو. 

ا١تقاـ سنقتصر على عينة من طالبتو ا١تربزين ٦تن أخذكا بناصية العلم كساركا على  اكيف ىذ       
 :هبا  يهتدل، كصاركا منارات علمية درب شيخهم يف تعلم العلم كتعليمو

العالمة الشيخ سيدم دمحم عبد الكبَت بن الفقيو ىو  :بكري الشيخ سيدي دمحم عبد الكبري-1
، ك١تا بلغ الثامنة من ـ1921ا١توافق ق1340 عاـ كلد اب١تشرية بن عبد الكبَت بكرم، 2اٟتاج دمحم

                                                           

 .السابقة ا١تقابلة :دمحم عبد اٟتق بكراكم - 1
 العالمة الفقيو اٟتاج دمحم بن عبد الكبَت بن عبد اٟتميد بن عبد الكرمي بن سيدم دمحم بن عبد الكرمي اٟتاجب - 2

 الكرمي عادل توات، كاف فقيها مرشدابن سيدم دمحم الصاحل بن الشيخ سيدم البكرم بن الشيخ سيدم عبد 
 حفظ القرآف كىو صيب، كدرس العلم أبكالد ـ(،1880-ق1298عاـ ) توارث العلم أاب عن جد، كلد بتمنطيط

 علي بن موسى بتمنطيط على الشيخ سيدم دمحم )فتحا( ا١تعركؼ بديدم، كخرج من ٘تنطيط مبكرا فاستوطن
 مالؿ، كالقنيطرة، كعُت بٍت مطهر، حيث عمل كاتبا عند بعض القواد الًتاب ا١تغريب متنقال من مراكش، إذل بٍت

 كـ( 1918-ق1337) برىة من الزمن، ٍب انتقل إذل ا١تشرية بعد أف دخلت القوات الفرنسية تلك اٞتهات سنة
 ككاف أحد ا١تؤذنُت ّتامعها، كعمدة البلد يف التوجيو الديٍت كالتثقيف الشعيب إذل أف تويف عاـ ،امتهن التجارة

 كتبو بيده، عند األستاذ  ، ٥تطوطختصارحيايت اب :نظر: ش/ دمحم عبد الكبَت البكرمي. ـ(1946-ق1366)
 .سيدم عبد القادر بن عبد اٟتميد بكرم ا١تشرية
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من  الفًتةيف ىذه  ستفاداك ، 1ـو العلابقي ك  الكرمي من عمره بعثو أبوه إذل مدينة ١تدية ليتعلم القرآف
حيث كاف ٭تضر حلقات دركسو  للمدية عادل اٞتزائر يف زايرتو 2دركس الشيخ عبد اٟتليم بن ٝتاية

 عاـإذل ا١تشرية  ، كبعد أربع سنوات عاداالبتدائيةلذلك كاف يزاكؿ دراستو  تكاب١توازا ،هبا
إذل  ابلفرنسية، ٍب ذىب بتدائيةالاكبعد سنة حصل على الشهادة  ـ،1934ا١توافق  ق1352

بطلب العلم،  كأشار عليو فعرض عليو القرآف فأجازه فيو الشيخ سيدم عبد الرٛتن بن ا١تهدم
لكبَت قد جاء إذل ا١تشرية كنزؿ بباديتها عند قبيلة اسن الصدؼ أف الشيخ سيدم دمحم بككاف من ٤ت

 ق1355 البادية ليقرأ عليو كذلك عاـالشريعة، فبعثو أبوه إذل  القرآف كعلـو لتعليمهمالبكاكرة 
 عنده قرابة ثالث سنُت أخذ عنو فيها العلـو الشرعية كاللغوية، كيف عاـ فمكثـ 1937ا١توافق 
 خليل بتدريس ٥تتصر شتهرتاكقد  ؛ذىب بو أبوه إذل مدينة مازكنة ـ 1940ا١توافق  ق1358

على الشيخ العالمة  للتخصص يف الفقو، فمكث هبا ٙتانية عشر شهرا درس هبا ا١تختصر كشركحو
، و، ٍب رحل بو إذل الزيتونة بتونسفي ٍب درس على كالده صحيح البخارم كأجازه ،سيدم أٛتد ىٍت

                                                           

 .285، صـ2002:  ، ا١تغربمصابيح والية القنيطرة :دمحم ا٢تبطي ا١تواىيب - 1

 العالمة عبد اٟتليم بن علي بن عبد الرٛتن بن حسُت خوجة من آؿ ٝتاية اٞتزائرم من أكابر أعالـ اٞتزائر - 2
 من أبوين كرمُت من أسرة تركية يرجع أصلها إذل أتراؾ بلدة أزمَت، نشأـ(1866-ق1283)العاصمة كلد سنة

 الشيخ حسُت أيب شاشية، كالعلم عن ٚتاعة من فقهاء قطره، يف مقدمتهم كالدهيد يف بيئة حضرية حفظ القرآف على 
 الشيخ علي بن ٝتاية، كالشيخ الطاىر تيطوس، كالشيخ علي بن ٛتودة بن عيسى كغَتىم، كأخذ الطريقة عن

 اـ ابللغة الفرنسية، كما كاف لو معرفة ابللغةىراف، ككاف لو إ١تبن عبد الرٛتن اٞتزائرم مفيت ك الشيخ سيدم علي 
كبلساهنم،  العربية، ككثَتا ما كاف ٬تادؿ أصحاهبا يف دينهم، كيناظر أحبارىم كرىباهنم، كيسوؽ ٢تم األدلة كالنصوص من كتبهم

 يف مقدمة العلماء الذين أسسوا النهضة اٞتزائرية اٟتديثة، كمن أكائل ا١تصلحُت يعترب عبد اٟتليم بن ٝتاية
 إصداره الفتول ا١تعركفة يف ذلك ٦تاد اٞتزائريُت يف اٞتيش الفرنسي ك اٞتزائريُت، ك٦تا اشتهر بو كقوفو ضد ٕتني

 تو للجزائر، ككاف مناستقباؿ اإلماـ دمحم عبده عند زاير  ،أغضب سلطات االحتالؿ، كأدت إذل فصلو من عملو
 كثقافة، مامناضلي اٞتامعة اإلسالمية )الوحدة ٖتت راية ا٠تالفة اإلسالمية(،كما يّعد من أكسع علماء عصره عل

 فقد ٗتّرج على يديو جيل من ا١تثقفُت مزدكجي الثقافة، لو مؤلفات قيمة من أبرز كتبو: اىتزاز األطواد كالرىب يف
 التوحيد، كالرد على شبو ا١تبطلُت كا١تلحدين، ككتاب فلسفة اإلسالـ الذم قدمو إذلمسائل ٖتليل الراب، كرسالة يف 

طبعو ضمن  كقرأ الفصل األكؿ منو على اٟتضور، غَت أف حكومة االحتالؿ رفضت ـ1905عاـمؤ٘تر ا١تستشرقُت ابٞتزائر 
 نظر:يـ. 1988يناير04 ىػ ا١توفق لػ1851رمضاف عاـ 01تويف رٛتو هللا ابٞتزائر العاصمة ليلة ا٠تميس  أعماؿ ا١تؤ٘تر

مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف ك ، 8،طمعجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر :نويهضأ/عادؿ ال
 .187، صـ1980 بَتكت ػ لبناف، ،الًتٚتة كالنشر
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 ـ1951ا١توافق  ق1370عاـ عاد إذل ا١تشرية كفتح هبا مدرسة حرة ك يف  كبعد ما أًب دراستو
تنازؿ عن  ـ1953ا١توافق   ق1372 بعض البلداف العربية، كيف عاـا١تقدسة ك  فر إذل البقاعسا

خلف  الذم رآه أف يكوف خَت ألسباب قاىرة كسلمها للسيد العريب بن عبد الرٛتن التواٌب ا١تدرسة
الفرنسي ْتجة  ستعمارالاألقي عليو القبض من طرؼ ـ 1957ا١توافق  ق1376 لو، كيف مارس

 كأفرج عنو يف ديسمرب من نفس السنة، كبقي ٖتت اإلقامة اٞتربية التحريض على التمرد كالعصياف
 ، قرر مغادرة البالد كبداء رحلتوعليو كبعد رفع اإلقامة اٞتربية ـ1958ا١توافق  ق1377 إذل آخر

عالؿ  ا١تغريب خال٢تا ابألستاذ لتقىإ كمكث يف فرنسا أربع سنُت ،كربيةألابعض الدكؿ  ةر ايز ب
 طلبول واب١تملكة ا١تغربية فأجابفاقًتح عليو أف يلتحق  معرفة من قبل، كقد كانت لو بو 1الفاسي
لعمل اإلدارم  ابلتزامن مع ا، ك عمل يف قطاع كزارة الشؤكف اإلسالمية، ـ1962عاـ  إليهاكرحل 
حىت  كاألكقاؼ اإلسالميةالشؤكف  كزارة عن اليت تصدر "اإلرشاد" الشهرية لةاجملٖترير  رئيسكاف 
مع بعض األساتذة اب١تغرب،  2"بن عبد الربإلالتمهيد "خال٢تا بتحقيق كتاب  ، كقاــ1972عاـ 

                                                           

مولدا كدارا كمنشأ، ينحدر من عائلة عبد السالـ بن عالؿ، الفاسي  ىو األستاذ دمحم عالؿ بن الشيخ عبد الواحد بن - 1
فرارا بدينها كعقيدهتا من ٤تاكم التفتيش اإلسبانية  إذل ا١تغرب األقصى عربية عريقة نزحت من موطنها بداير األندلس

كاشتهرت آبؿ الفاسي الفهرم كسا٫تت يف ٚتيع اجملاالت العرفانية حيث أ٧تبت  كاستوطنت ٔتدينة فاس ٖتت اسم بٍت اٞتد
أدخلو  ك١تا كصل إذل سن التمييز ـ1908كقضاة ابرزين كمؤلفُت ابرعُت، كلد ٔتدينة فاس عاـ هابذة كفقهاء ٨تاريرعلماء ج

الفقيو دمحم العلمي، إذل  كالده إذل الكتاب لتلقي مبادئ الكتابة كالقراءة، كحفظ القرآف الكرمي على الفقيو دمحم ا٠تمسي، كعلى
ليتعلم مبادئ الدين كقواعد اللغة العربية،  كالده إذل ا١تدرسة العربية اٟترة بفاس القدمي أف حفظو يف سن مبكرة، كبعد ذلك نقلو

الشهادة العا١تية، كبعد التخرج صار يقـو بدركس تطوعية يف ٥تتلف  التحق ّتامع القركيُت، كٖتصل على ـ1919عاـ كيف 
شؤكف اإلسالمية ٍب انسحب من اٟتكومة صحبة رفاقو يف عُت كزيرا للدكلة مكلفا ابلـ 1960 العلـو ّتامع القركيُت، كيف عاـ

كاآلداب ٞتامعة  كعُت أستاذا بكلية الشريعة التابعة ٞتامعة القركيُت ككلييت اٟتقوؽ ـ1962 االستقالؿ كذلك يف عاـ حزب
اإلسالمي اليت شكلت  الفقو مقررا عاما يف ٞتنة مدكنة دمحم ا٠تامس ابلرابط، كبدار اٟتديث اٟتسنية بنفس ا١تدينة، ككاف عضوا

، حديث ا١تغرب يف  : ا١تغرب العريب من اٟترب االستقالؿ، خلف كراءه كثَتا من ا١تؤلفات منها يف فجر العا١تية األكذل إذل اليـو
كمكارمها، دفاع عن الشريعة، اٞتواب الصحيح كالنصح  ا١تشرؽ، عقيدة كجهاد، منهج االستقاللية، مقاصد الشريعة اإلسالمية

العربية، معركة اليـو كالغد، كيال ننسى، كغَت ذلك، تويف يـو اإلثنُت  يف انزلة فاس كما يتعلق ٔتبدإ الشهور اإلسالميةا٠تالص 
 جامعة اٞتزائر،، معجم مشاهري ادلغاربة :نظر: أبو عمراف الشيخي ـ1974مام 13ق ا١توافق 1394 ربيع الثاين عاـ 40
 .417ص

سنة كتويف  ـ978 أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب من أعالـ ا١تالكية ا١تشهورين كلد سنة العالمة - 2
 .69نفس ا١ترجع، ص :دمحم عبد اٟتق بكراكمنظر: ي ـ.1070
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 ـ1967ا١توافق ق1387عاـ ٮترج إذل دكؿ أكركاب كاعظا كمرشدا خالؿ شهر رمضاف من  ككاف
ابلتدريس كا٠تطابة ٔتساجد القنيطرة ا١تغربية بعد تقاعده  اشتغل ،ـ1981ا١توافق ق1402عاـ إذل 

 .1عن الوظيفة

عاـ نومناس من مواليد قصر : الشيخ عبد القادر بن أمحد بن عبد الرمحن بكراوي-2
م ا١تبادئ الفقهية تعل أبيو كىو صغَت، ٍب على يد الكرمي حفظ القرآف ـ1931ا١توافق  ق1350

ه إذل مدرسة الشيخ سيدم أبو  أرسلوبن مالك، ٍب إكحفظ عليو ٥تتصر خليل كألفية  كالعربية عليو
سيدم  بزاكيةبدأ ٕتربتو مع التدريس ، إل٘تاـ دراستو كالتعمق يف ٣تاؿ العلـو الشرعيةلكبَت دمحم ب

الًتبوية معلما ٍب مفتشا  اب١تنظومة ستقالؿالاعمر بن صاحل أبكقركت مدة من الزمن، ٍب التحق بعد 
مديرية  تقلد مسؤلية، كبعد كفاة كالده أضطر ٠تالفتو ٔتدرستو الدينية بنومناسابلطور األكؿ، 

، فخلفو لتدريس ٔتدرستو إذل أف أقعده ا١ترض نقطاعواك حىت تقاعده الشؤكف الدينية لوالية أدرار 
ال يوجد بتوات أعلم ابلنوازؿ "...لكبَت: ب دمحم، قاؿ عنو شيخو سيدم عبد الرٛتن كلده األكرب

ق ا١توافق 1429كالعشرين من ٚتادل األكذل سنة الثاينتويف صبيحة األربعاء  2..."منو
 ـ.2008مام28

 ،ـ1927ا١توافق  ق1345عاـ  قورارة تيميموف ةمن مواليد عاصم براهيـم:سالـم بن  الطالب-3
 1947عاـ  بتيميموف لكبَتلتحق ٔتدرسة الشيخ سيدم دمحم بيف الكتاب ٍب ا الكرمي تعلم القرآف

الشيخ سيدم  ، كبعد رحيل3فاستكمل عنده حفظ القرآف، كدرس عليو العلـو الشرعية كاللغوية
حياتو  ، ٍب بدأـ1950بداية من عاـ  لكبَت إذل مدينة أدرار رحل إليو فاستكمل دراستو عندهدمحم ب

ة للشؤكف الدينية بوالي ، ٍب عُت مديراكالتدريس ٔتسجد اٞتيالرل كمدرستو أبدرار العملية ابإلمامة
األعلى، خلف الشيخ سيدم دمحم  ، كىو عضو ابجمللس اإلسالميأدرار إذل أف تقاعد من الوظيفة

رمضاف اب١تسجد الكبَت أبدرار مدة من الزمن، ٗترج  ليارلالتدريس يف َت يف خطابة اٞتمعة ك لكبب
كاصل ك  بنوإرغم ا١ترض يشرؼ على مدرستو مع  ضلك ٣تموعة من األئمة كا١تعلمُت،  على يديو

                                                           

 .487-482ص ص مرجع سابق، :دمحم ا٢تبطي ا١تواىيب  - 1

 .70ا١ترجع السابق، ص :دمحم عبد اٟتق بكراكم - 2
 .353، صالسابق جعا١تر  :دمحم ابم بلعادل - 3
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ـ رٛتة هللا 2019سنةيناير 08إذل أف كافتو ا١تنية بتاريخ رسالتو من بيتو ا١تفتوح لطلبة العلم كاحملبُت 
 .عليو

 :الشيخ موالي عبد هللا الطاهري-4

كخليفتو ككارث  اٟتسٍت اإلدريسيالطاىرم  أٛتدشيخ موالم لبن األكرب لإلموالم عبد هللا ىو ا   
ـ بسارل العلوشية، تعلم على يد كالده ٔتدرستهم الدينية بسارل 1948أسراره، من مواليد عاـ 

العلوشية، ٍب بعثو أبوه إل٘تاـ دراستو ٔتدرسة الشيخ سيدم دمحم بلكبَت فكاف نعم ا١تدرس كا١توجو، 
القطب  اذكر الشيخ موالم عبد هللا اٟتاضرين بفضل ىذإال ال٘تر مناسبة يذكر فيها الشيخ بلكبَت 

"...ىي دعوة الوالد كفراسة الشيخ سيدم دمحم ، بقولو عن السر الذم بلغو الرابين يف ما ىو عليو
بعد أبيو، يتميز بشخصية جذابة التفارؽ ٤تياه البسمة،  الطاىرية توذل زماـ ا١تدرسة  1بلكبَت..."

ر السامعُت، ٤تبوب عند أىل سارل ككل من يعرفو، بتواضعو كدماثة نَت الوجو عذب الصوت أيس
 .2لناس من كل فج عميقلأخالقو جعل ا١تدرسة ٤تج 

 :الشيخ موالي التهامي غيتاوي -5

ـ، بدأ دراستو يف الكتاتيب كعادة أبناء توات 1954من مواليد قرية أكقدمي ببلدية أدرار عاـ    
مدرسة الشيخ سيدم دمحم بلكبَت كبقي فيها سبع سنوات، ليعُت أماـ  إذل أنتقلعن شيوخ عدة، ٍب 

ـ، ٍب توذل مسؤكلية مراقبة سَت األعماؿ اب١تساجد كالكتاتيب، 1979ٔتسجد اٞتمعة أبكقدمي عاـ 
، كإبذف من ـ1987غاية سنة  إذليف الوقت نفسو كاف اليفوتو حضور دركس الشيخ يف النهار 

ـ، كيف عاـ 1990اء مدرستو الدينية أبكقدمي اليت فتحت أبواهبا عاـ شيخو دمحم بلكبَت شرع يف بن
 ة العامة للجمعية الوطنية للزكاايعُت عضو يف اجمللس اإلسالمي األعلى، ٍب عضو األمان 1998

                                                           

" فحص الدفاتر فيما خلف الشيخ من تالميذ كمآثر" الشيخ  الشيخ موالي أمحد :عبد الكرمي بن سيد ا١تهدم حساين - 1
اٞتزائر  ،العريب دار الكتاب ،موالان أٛتد الطاىر اإلدريسي اٟتسٍت السباعي التواٌب اٞتزائرم )جهد كجهاد، تزكية كعطاء(

 .277ـ، ص2018،
 .360، صا١ترجع السابق :دمحم ابم بلعادل - 2
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ـ يف إحدل 2015من شهر مارس  26 بتاريخابلرفيق األعلى  التحق، 1ـ2001عاـ 
   مستشفيات العاصمة الفرنسية ابريس.

 .ادلدارس ادلتفرعةاثنيا:  

ـ 2000سبتمرب  15على رٛتو هللا بتاريخ الشيخ سيدم دمحم بلكبَت ابلرفيق األ ألتحقبعدما    
عاـ يف عادل العلم  70سنة قضى منها  89ق، عن عمر انىز 1421ٚتادل الثانية  16ا١توافق 

حياتو كأبمر منو أك بعد ٦تاتو كاإلصالح، كاف للعدد ا٢تائل من ا١تدارس الدينية اليت ًب فتحها يف 
نتيجة طبيعية ٞتهوده يف ىذا اجملاؿ، كرغبتا منو يف تعميم رسالتو العلمية كاإلصالحية يف ربوع 

 : 2الوطن، كا١تتمثلة أساسا يف

 مدرسة الضاكية ابدرار شيخها الطالب سادل بن براىيم. -1

 مدرسة الشيخ اٟتاج لكبَت ببودة. -2

 مدرسة زاكية الدابغ كشيخها دمحم الدابغي رٛتو هللا. -3

 مدرسة نومناس كشيخها العالمة اٟتاج عبد القادر بكراكم. -4

 نصارم.أل٧تزمَت كشيخها سيد اٟتساف اأمدرسة  -5

 مدرسة رقاف كشيخها اٟتاج عبد الكرمي الدابغي. -6

 الشيخ العلمي.مدرسة زاقلوا كشيخها  -7

 ا ٛتاكم.كشيخه دغاأمدرسة  -8

 ٛتد خليلي.أة سيدم بوغرارة بتيميموف كشيخها مدرس -9

 مدرسة الربكاكم. -10

                                                           

 .122، ص، ا١ترجع السابقاإلشراق الكبري :غيتاكمموالم التهامي  - 1
 .353-352، ص صجع السابقر ا١ت :دمحم ابم بلعادل - 2
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 مدرسة ٘تنراست كشيخها دمحم ا١تقدـ. -11

 مدرسة الشيخ الباعمورم بتمنراست. -12

 بيض سيد الشيخ.ألمدرسة ا-13

 مدرسة الشيخ سادل بشار. -14

 مدرسة الطيبات كشيخها الشيخ مسعود. -15

 عسلة.مدرسة  -16

 كقركت كشيخها اٟتاج الصاحل اكادك.أمدرسة  -17

 كقدمي كشيخها موالم التهامي رٛتو هللا.أمدرسة  -18

 ٛتد بن عيسى.أز كشيخها اٟتاج مدرسة زاكية كرزا -19

 مدرسة تسابيت كشيخها دمحم بوقندم. -20

 مدرسة عُت الصفراء كشيخها الشيخ عبد الرزاؽ. -21

 

ة كمدرسة الشيخ سيدم دمحم بلكبَت اٟتراتف الطاىري ا١تدرستافيبدك من خالؿ الدراسة إف     
إضافة نوعية للقناديل اليت  اتوات، شكلت منطقةقبسا من نور يف  ا، كانت1لتعليم الديٍت الداخليتاف

اٟتضارم للمنطقة،  اإلقالعيف توات كسا٫تت بشكل جدم يف  ستعمارالاأضاءت دجى ليل 
رغم من الظركؼ الصعبة اليت صاحبت مرحلة تواجدىا؛ كا١تتمثلة أساسا يف ىيمنت سياسة الفب

 أفالظالـ  نعلاستطاعة بدؿ من  إهناالتجهيل كالطمس ا١تمنهج ١تعادل ا٢توية الوطنية كاٟتضارية، إال 
 افاليت تعد ا١تدرستاف الدينيتافيـو الناس ىذا، متمثال يف  إذلمشعة بل مشعل ظل متقدا  تشعل

ا ا٠تزانة اٞتزائرية ممشاٮته إثراء إذلعلمي كثقايف للبالد، ابإلضافة  إشعاعمعلم حضارم كمركز 

                                                           
 .2ا١تلحق رقم : ا٠تريطة التوضيحية ١توقع ا١تدرستُت نظر ي - 1
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جنسها العلمي كىدفها كمقصدىا؛ اليت تبقى شاىد عن عطاءات  ختالؼابعديد ا١تؤلفات على 
 . اإلنسانيةكإسهاماهتا يف اٟتضارة  توات

قانوف أساسي  يف شكل، لتعليم ىجاكمن طرؽ ابدعأ فأهللا  مارٛتهىذا كدل نعرؼ عن الشيخُت    
التعليمية ك٣تالس العلم  ترشاالو ١تدرستُت كمن يقف على لكن ا١تتتبع لتدريس اب، أك نظاـ داخلي

، كيتمثل يف نهج ا١تتبع يف العملية التعليميةتلكم الطريقة أك ا١تلو بعض مالمح  ضح، قد يتهبما
  :1األتيةالنقاط 

، السهل دركب العلم من األسهل إذل ابلطالب يف نتقاؿالا ،بُت طريقيت اٟتفظ كالفهم اٞتمع   
اإلتباع ، عتداؿالكاالتوسط ، سائل النظرية ابألمثلة التطبيقيةتوضيح ا١ت، التأصيل للمسائل الفقهية

اإلعادة ، ٕتنب اٟتيل كالشبهات ،مزج دركس الفقو ٔتسحة تربوية، كالتمسك ابلنصوص الشرعية
 النكت كا١تلح.، كالتكرار

                                                           
 . ا١تقابلة السابقةالشيخ اٟتاج أٛتد ا١تغيلي:  - 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .الفرنسي في توات االستعمارسياسة :  األولالمبحث 
 

النخبة في  رأيو من االحتالل  الشيخ موالي أحمدموقف المبحث الثاني : 
 .شخصه

 
 لث : إسهامات الشيخ محمد بلكبير اإلصالحية.المبحث الثا
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 للشيخني.واجلهادي : الدور اإلصالحي رابعالفصل ال
ادلدارس الدينية اخلاصة يف اجلزائر تعد إسهاـ حضاري كبَت يف اتريخ اإلنسانية، ىذه ادلدارس  إف   

ادلشهد العلمي يف ملحمة بطولية  حتكرتاو ـ، 02و 51كبيَت يف مابُت القرف   نتشارااليت عرفت 
حكاـ اجلزائر يف العهد العثماين ابلتعليم، وادلشاريع  ىتماـافريدة، تصدت من خالذلا لقلة 

الفرنسي يف زلاولتو طمس اذلوية الوطنية للشعب اجلزائري يف  حتالؿالاادلمنهجة من سلطات 
 .ستعماريةالاالفًتة 

يف أقصى اجلنوب الغريب للوطن صلد ىذه ادلدارس شكلت ادللمح احلضاري والتميز اذلواييت     
يف التاريخ من  توسبوقع اذاهت ت حققنطقة توات اليت، وسبغت بوجودىا الوجو ادلشرؽ دلتو اجلهةاذل

ضبد الطاىري من اجلوانب اإلصالحية للشيخ موالي أ ضلاوؿ إبراز بعضخالذلا، ويف ىذا الصدد 
درار، كأظلوذج حضاري  من مدرستو أب انطالقاخالؿ مدرستو بسايل، والشيخ احلاج دمحم بلكبَت 

ا يف ميشهد السواد األعظم على وزهن لميتُتع اإلصالحي لشخصيتُتعكس جبالء اإلسهاـ 
الفرنسية بتوات وما خلفتو من  االستعمارية، وما قدماه للحد من السياسة ادلعادلة احلضارية للوطن

 .االستقالؿأاثر سلبية على مستوى الفرد واجملتمع بعد 

 الفرنسي يف توات. االستعمارسياسة : األولاملبحث 

الفرنسي إبصدار ترسنة قوانُت وإجراءات إدارية، من شأهنا ربديد اإلطار  االحتالؿقاـ 
 يتجزأ جزء ال اعتبارىاب، توات منطقةقع يف إطارىا اجلغرايف اليت ت القانوين إلدارة الصحراء اجلزائرية

، شؤوهنا وسبلك سبثيل يف اجمللس اجلزائري، تتبع رأسا الوالية العامة يف صبيع عن ابقي الًتاب اجلزائرية
، بطبيعة احلاؿ ىذا قبل جلوء ادلستعمر الفرنسي وصاحب ذلك هناية كل ثورة من ثورات ادلقاومة

، الذي مت 1ـ5020من سنة  ابتداء أقاليم اجلنوب اجلزائرينظاـ  إىليف مطلع القرف العشرين 

                                                           

منشورات ادلتحف الوطٍت  ،(1111-1881توسع االستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري) :إبراىيم مياسي - 1
 .551ـ، ص5001، اجلزائر ،للمجاىد
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ت سلطة القائد رب األىليةضباط الشؤوف  إىلدبوجبو إسناد مهمة إدارة مناطق اجلنوب اجلزائري 
    ادلتصل مباشرة ابلوايل العاـ للجزائر. henri la perrine 1رينالب للقوات الصحراوية األعلى

ويف عملية  االقتصاديةأعليتها  اكتشاؼابلصحراء اجلزائرية مع بداية  االىتماـوزادت ضبى 
عديد  االستعماريةإلدارة ا خرتسـ، 5095سنة  حبثا عن الثروات الباطنية هاألراضي ادلسح

ز الطبيعي ألوؿ مرة بناحية االغ اكتشاؼ على شلا ساعدىاالشركات ادلختصة يف البحث والتنقيب 
لتتوج ـ، 5011جواف  50لبًتوؿ يف لحقل  اؼكتشا  تلتو عملية ـ5019عُت صاحل وذلك سنة 

ورقلة، وتعترب بواحات  مسعود حاسينقطة األحباث ابكتشاؼ حقل ىاـ للبًتوؿ يف  عملية
، وىو ما جعل فرنسا تفكر يف فصل 2ادلعدنيةالطبيعية و العامل ابدلواد  مناطقالصحراء من أغٌت 

عن الشماؿ ها حيث كانت فكرة فصل التحريرية، الثورةذليب  شتداداالصحراء عن اجلزائر بعد 
مسألة  حساابهتا ترجح إف تقبل ادلفاوضات، فكان الفرنسية االستعمارية اإلدارةتشغل سلططات 

 .3أي إشكاؿ يعيق ادلفاوضات افصلها ال تطرح عليه

وقد ظهرت النوااي الفرنسية لفصل الصحراء اجلزائرية عندما أحلقتها رأسا بباريس من خالؿ     
ـ والقاضي إبنشاء وزارة خاصة 5011جواف 05الصادر بتاريخ  157-11ادلرسـو رقم 

ـ ادلتعلق ابلتنظيم 5011أوت21الصادر بتاريخ  057-11اء وأتبعتو دبرسـو تكميلي ابلصحر 
 .4الصحراوية لألقاليمالتابعة للهيئة العليا للمنظمة ادلشًتكة  للجنوب اجلزائرياإلداري 

تلفة ومدرجة ضمن بعدما كانت الصحراء خاضعة منذ بداية اخلمسينيات إىل أنظمة إدارية سل   
 الفرنسية، جاء ادلرسـو إبنشاء عمالتُت علا : واالستوائيةالغربية  إفريقياصالحيات 

 ثالث مناطق إدارية مقرىا ادلركزي األغواط. إىلتنقسم بدورىا : عمالة الواحات-1

                                                           

  ،اجلزائر اذلدى، دار ،ـ(1111 - 1811السياسة الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية ) :أضبيدة عمَتاوي وآخروف - 1
  .550ـ، ص0220

 .ANDRE LABARTHE: Dcumcnt sur lepèlrolo du SAhAra, p98      ظر :  ين - 2

ادلركز الوطٍت للدراسات والبحث  ، سلسلة ادللتقيات،فصل الصحراء يف السياسة االستعمارية الفرنسيةوزارة اجملاىدين:  - 3
 .71، صـ5019 يف احلركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمرب

 .55، صادلرجع السابق :بكراوي عزيزعبد الدمحم ديدي و  - 4



 للشيخني واجلهادي الدور اإلصالحي                                    رابعالالفصل 

 

 ~361 ~ 
 

اليت تضم إقليم غرداية وجزء من البلدية ادلختلطة جلرفيل)البيض(  :املنطقة اإلدارية لألغواط-أ
" إىل غاية ضيعة الكهلة.  الواقعة شرؽ "وادي زرقـو

اليت تضم إقليم الواحات وجزء من البلدية ادلختلطة للوادي الواقعة  :املنطقة اإلدارية لوارقلة-ب
 °.70جنوب خط عرض 

من إقليم توقرت اجملتمع ابدلنظمة ادلشًتكة لألقاليم  اليت تضم جزء :املنطقة اإلدارية لتوقرت-ج
 °.70الشماؿ من خط عرض  إىل الصحراوية

 .1منطقتُت إداريتُت مشلتا إىل وىي األخرى قسمت :عمالة الساورة-1

اليت تشمل البلدايت ادلختلطة لكولومب بشار وبريزينة  :املنطقة اإلدارية كولومب بشار-أ
دايت األىلية للساورة ة ادلختلطة القدؽلة جلرفيل والبلواألبيض سيد الشيخ الواقعة جنوب البلدي

 قونداـ.وتندوؼ  والقسم الصحراوي لدوائر 

 لقورارة وتوات.اليت تشمل البلدايت األىلية  :املنطقة اإلدارية ألدرار-ب

ورغم كل ىذا بقيت الصحراء ُتدار من طرؼ القادة العسكريُت فاحلكم كاف عسكري  
من  بتداءازلض على عكس ادلنطقة الشمالية اليت كانت ُتدار من طرؼ قادة وأشخاص مدنيُت 

ومنذ بداية عملية توسيع  االجتماعي، أما يف اجلانب اإلداريـ ىذا يف اجلانب 5715عاـ 
 النواحيوبسط سيطرتو بعد مقاومة بطولية من سكانو على كامل  اجلنوب اجلزائري هابذبا االحتالؿ

بذلت اإلدارة  ، التمهيدياألوؿ كما سبق وأف ذكران يف الفصل   ـ5020حبلوؿ سنة  ةالتواتي
يبدوا قبل ذلك و  ،هبذه اجلهاتاجلزائري  كل ما يف وسعها لطمس معامل ىوية اجملتمع  االستعمارية

وتوسيع دائرة  عملية التبشَت والتنصَتأعطى دفع كبَت لابجلزائر  2حلوؿ الكاردانؿ الفيجري إف

                                                           

رللة ادلوقف،  ،ـ(1111-1191التنظيم السياسي واإلداري االستعماري يف الصحراء اجلزائرية) :نور الدين عساؿ - 1
  .591-501، ص ص5، ع52مج
 51اجلزائر يف  إىل  ـ، وصل5701جنوب فرنسا سنة ابيوف : ىو شارؿ مارسيل أدلاف ولدى دبدينة الكاردانؿ الفيجري - 2

حلراش اجلزائر العاصمة، يف ىذا ادلركز كانوا يتلقوف تكوينا دينيا يسمح واألخوات البيض اب  اآلابءـ، أسس صباعة 5711ماي 
 =يرتدوف لباس  دروس يف الطب التطبيقي، وكانوا أيضااحمللية دلدة عاـ كامل، وأيخذ  توالالىجاغة العربية لذلم بتعلم ال
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ـ مندواب 5717 أوت 20يف  وية ابجلنوب اجلزائري، بعدما عُتيف ادلناطق الصحرا االحتالؿ
منواؿ ما  على ،للبعثات التبشَتية ادلسيحية يف الصحراء اجلزائرية برفقة جيوش الغزو الفرنسي

عمدت لو يف ابقي تراب البالد من خالؿ توفَت الظروؼ والبيئة ادلناسبة لرواد التبشَت ومن على 
كما يندرج وصوؿ الراىب   من الداخل، االجتماعيةمقومات البٌت شاكلتهم شلن يعملوف على ىدـ 

منطقة بٍت عباس ابجلنوب الغريب اجلزائري  إىل (charles de foucauld)1وفوكشارؿ دي 
إرساليات الفيجري للقياـ و  احلاكم العاـ ، وحصولو على موافقة2ـ5025أكتوبر سنة  07يف 

البيض ابدلنطقة نظرا لعدـ وجود من يقـو ابلطقوس الدينية ادلسيحية  اآلابءبدور مبعوث رلموعة 
 طواؿ  paulحبة خادمو يت قاـ هبا بصال ـ5029سنة  وجاءت رحلتوللجنود ادلعسكرين ىناؾ، 

 وغَتىا من مناطق الواحات الصحراوية، عُت صاحلجاب فيها واحات تيميموف أدرار  شبانية أشهر
تنفيذ خطة  إىلالرامي  اإلطار، يف نفس 3برفقة القائد األعلى للقوات الصحراوية صديقو البرين

للمجتمع،  واخًتاقهمالبيض  اآلابءمم مسح بتغلغل وهتيئة ساكنة ادلنطقة لذلك،  االحتالؿتوسيع 
جعلها زلور النشاطات اخلَتية  واليت القت صلاح كبَت االجتماعية األوساطالنشطة يف  الفئةىذه 

                                                                                                                                                                                

السريع يف اجملتمع، لعب  مابندماجهاحمللي يف سابقة خطَتة تسمح  ألباسؼلتلف عن رجاؿ الدين ادلسيحيُت وقريب من  =
 20شارؿ ال فيجري دورا زلوراي يف الدفع بعملية التبشَت والتنصَت يف ادلناطق الصحراوية ابجلنوب اجلزائري، بعدما عُت  يف 

ـ. 5700الغزو الفرنسي، مات سنة  بعثات التبشَتية ادلسيحية يف الصحراء اجلزائرية برفقة جيوشـ مندواب لل5717 أوت
  .520، صادلرجع السابق :أضبيدة عمَتاوي وآخروفنظر : ي

ـ، تلقى تعليمو االبتدائي يف 5717سبتمرب  51من مواليد مدينة سًتاسبورغ الفرنسية بتاريخ  شارؿ دي فوكو األب - 1
غاية سنة  إىل( دبدينة اننسي impèrial(، مث بثانوية أمربايؿ ) saint arbogast –أسقفية )سانت أربوقاست 

فيها على شهادة البكلورية، التحق  ( اليت حصلNationaiاثنوية انسيوانؿ ) إىلـ، غادرىا بسبب احلرب الربوسية 5712
( للخيالة اليت من خالذلا saumurـ، مث مدرسة سومَت)5711( العسكرية سنة cyr    saintشارؿ دبدرسة سانت سَت )
فرنسا وانسحب  إىلـ، كاف لتواجده ابجلزائر أثر كبَت على حياتو فقد عاد 5772اجلزائر  سنة  إىلأرسل ضمن فرقة عسكرية 

ـ، بعد عودتو للجزائر قرر االستقرار ببٍت عباس جنوب 5770من اجلندية وسخر نفسو يف خدمة ادلسيحية بداية من سنة 
ضلو  فوكو دورا زلوراي يف خدمة االحتالؿ األبـ(، لعب 5051-5021ـ( مث بالد األىقار )5021-5025غرب اجلزائر )

 Marie Andrè: Lèrmite du grand Dèsert, le pèreر : . ينظبتمنراست ـ5051اجلنوب، قتل سنة 
de foucauld imprimerie foumir Toulouse 1973, p : 07-13.                             

 .550، صادلرجع السابق :أضبيدة عمَتاوي وآخروف - 2
 .507ص :نفسو - 3
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، رغم تصدي بعض الزوااي 1لالستقالؿوالسنوات األوىل  االستعماريةوالتعليمية ابلبالد، فالفًتة 
ادلخططات على غرار ادلوقف البطويل لشخص الشيخ موالي أضبد يف وادلدارس القرآنية لكل ىذه 

إجهاض مشروع فصل الصحراء كما سلف واف ذكران، والدور احملوري للمدرسة القرآنية لشيخ 
يف  الستعمارية ليت ربطمت عندىا كل زلاوالت فرنسااليت كانت الصخرة ا سيدي دمحم بلكبَت

 . 2مشاريعها ادلغرضةيف  االطلراطعلى  وإرغاموذبهيل الشعب 

الفرنسية كانت على يقُت من أهنا ال تستطيع فرض ىيمنتها على البالد  االستعماريةاإلدارة      
 االستعمارالذي دفع دبنظري  الشيءحياتو، يف أمور  إليووالشعب اجلزائري يدين ابإلسالـ وػلتكم 

 كفاءهتمىذا ادلكوف الروحي بضرب وحدة رجاؿ الدين من خالؿ التشكيك يف   استهداؼ إىل
الفرنسية إلصدار فتاوى على ادلقاس تشجع على  اإلدارةجهات إسالمية زلسوبة على  إىل ءابللجو 

 ، وزلاولة القاضي دمحم زلمود3ـ5707قورارة أىل  يف فتوى ىو احلاؿوربـر اجلهاد كما  االستكانة
خزائن  مصادرة إىل، انىيك عن جلوئها دلشروع فصل الصحراء سويقاليائسة يف التبن الشيخ 

      .4لفصل اجملتمع عن جذوره وانتماءاتو التارؼلية ادلخطوطات والتضييق على رجاؿ الدين

 .ورأي النخبة يف شخصه االحتاللمواقف الشيخ موالي أمحد من : املبحث الثاين

  .الفرنسي االستعمارمسامهته يف إجهاض خمططات  :املطلب أألول

من  الءجب الفرنسي ابدلنطقة ستعمارالامن  يتضح موقف الشيخ موالي أضبد الطاىري
نسديها ذلم  ...كما يقوؿ :"ا  للتالميذ والطالب وىذ اقهو يساليت كاف  الشواىدو  التوجيهاتخالؿ 

يف كل ادلناسبات ويف الدروس اليت نلقيها على العاـ واخلاص وال سيما يف مدرستنا اخلاصة بنا 
الكائنة وسط قصور سايل، وىي تغّذي الطلبة دبناىل دلدرسة الطاىرية العتيقة احلرة و وادلسماة اب

ابدلعروؼ والنهي عن  العلـو وادلعارؼ ادلختلفة وإطعاـ الطعاـ للمساكُت وأبناء السبيل واألمر
ادلنكر وادلقاومة للبدع وأىلها واإلصالح بُت الناس والنصيحة ذلم وإيقاظهم من الغفلة، وتنبيههم 

                                                           

 .السابق صدرادل :مكي قناطف - 1
 .790، ص5السابق، ج ادلرجع :الشيخ دمحم ابي بلعامل - 2
 .01-00نفس ادلرجع، ص ص :وآخروفأضبيدة عمَتاوي  - 3
 .17-10، ادلصدر السابق، صنسيم النفحات :الشيخ موالي أضبد الطاىري - 4
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على دسائس االستعمار ومكائده، والناس منقادوف مستمعوف لقولنا عاملُت بو رغم ما نشاىده 
سيما عندما شاىدوا يف من غيظ االستعمار وحقدىم علينا ويف كل وقت يزداد غيظهم علينا وال

ادلدرسة أعدادا كبَتة من الطلبة يف مدة يسَتة، فكلما زاد إقباؿ الطلبة والناس علينا يزداد حقدىم 
ويًتبصوف بنا الدوائر، فلم نزؿ على ذلك وىم ما ىم عليو من العداوة حىت قامت حرب التحرير 

 .1"...يما أعياف الشعباجلزائرية واليت مل يبق أحد من الشعب إال ذاؽ األمرين وال س

ـ، أشتد اخلناؽ على الشيخ 5019الثورة التحريرية يف الفاتح من نوفمرب  اندالعبعد 
تعرفها ادلدرسة ومن فيها  أصبحتموالي أضبد وعلى ادلدرسة من خالؿ ادلضايقات ادلتتالية اليت 

وذلك راجع دلواقفو الواضحة من الثورة التحريرية والفعل  الفرنسي، االحتالؿمن قبل عساكر 
ادلسلح ضد الوجود الفرنسي، وما كاف يقـو بو الشيخ يف أوساط تالمذتو بوصفو الثوار ابجملاىدين 

وزرع روح التمرد على  االستطاعةوأصحاب احلق، وحثهم على ضرورة الوقوؼ معهم حسب 
لشيخ كاف يستغل تردد الناس على ادلدرسة من ضيوؼ وزوار ا ، ويبدوا إفوأعواهناالفرنسية  اإلدارة

وتوضيح ادلالبسات خبصوص الثورة التحريرية، وما تروج لو الدوائر احلكومية  األمرليستطلع 
، ونعتهم أببشع الصفات على شاكلة الفالقة وقطاع الطرؽ اجلزائريُتالثوار  عنالفرنسية وأتباعها 

ضد  األعماؿوادلغررهبم وأعداء مصاحل الشعب، وأتكيده ذلم موقف الشرع الواضح من مثل ىذه 
االستعمار ادلغتصب، وإف ما يقـو بو اجلزائريوف يف الشماؿ ىو اجلهاد بعينو، وكانت ادلدرسة مكاف 

توات مستغال ادلناسبات  منطقةمع أعياف  اجتماعات احملتل وعقد أعوافمناسب لتضليل 
 . 2وادلواسم

وما عرفو العرؽ الغريب الكبَت من  توات ةطقمنتعقيدا بعد ما وصل ذليب الثورة  األمرذاد 
كما ذكران   3ـ5011أكتوبر  51مالحم عسكرية قضت على أسطورة ادلنطقة اذلادئة بداية من 

من قبل يف حديثنا عن مساعلة ادلنطقة يف الثورة التحريرية، خصوصا بعدما أتضح لرجاؿ 
والتجنيد يف  وعيةالفرنسية الدور احملوري للزوااي وادلدارس الدينية يف الت االستعمارية االستخبارات

                                                           

 .07-05صص ، ادلصدر السابق، نسيم النفحات :الشيخ موالي أضبد الطاىري - 1
، دوف ، ترصبة: الشيخ موالي احلاج عاليل، مطبعة الواحاتابملرشد املعنيكتاب شرح الفوز املبني  :الشيخ سيد احلبيب - 2

 .21-21صص ، سنة طبع
 .57ادللحق رقم ،ينظر : ادلنشور الدعائي الفرنسي عقب سبرد حاسي صاكة - 3
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سلبا على ادلدارس  انعكس، فكاف الكثَت من اجملاىدين خرغلي ادلدارس الدينية، ىذا جبهة القتاؿ
، فكانت زلالت 1من إدارة احملتل واالستفزازات لالضطهادالدينية اليت تعرض شيوخها وتالمذهتا 

لشيخ ادلدرسة وكبار تالمذتو، على  بتوقفاتإقامة التالميذ تتعرض يوميا دلداعلات تنتهي يف أغلبها 
و ومت حشدىم وعزذلم رلموعة من تالمذت ـ رفقة5017ث لشيخ موالي أضبد سنة ما حد شاكلة

عن اخلطاابت التحريضية ضد  االبتعاد، واإلفراج عنهم بشرط 2بسياج لوال تدخل أعياف البالد
يلتـز بو الشيخ موالي أضبد بسبب سفره للبقاع  أالفرنسا وتشجيع التمرد والعصياف، شاء هللا 

نسي، الفر  االستعمارادلقدسة ألداء مناسك احلج وكانت بذلك فرصة لتخلص من ضغوطات 
 بعدادلدرسة بسد ذريعة تعامل الشيخ مع اجملاىدين برحيلو  استقرار وتفويت الفرصة عليو يف زعزعة

 .  3الفرنسي ستعمارالا اذباهدبا ينتظره من ربدايت وما غلب عليو  على دراية اتمة شعبما أصبح ال

ذباه رقعتها اب اتساع احلد منالفرنسي صعوبة القضاء على الثورة و  لالستعماربعد ما أتكد 
من  ةترسانبسن  بدأهتاصبلة من ادلناورات  إىل توإدار  تيم اجلنوب اجلزائري الصحراوي، جلأأقال

ادلراسيم والقرارات لتنظيم السياسي واإلداري ذلذه ادلناطق، تطورت حسب الواقع ادليداين للثورة من 
 05ادلؤرخ يف  951 -11مرسـو فقامت من خالؿ  ،مدى تزايد األعلية االقتصادية ذلاجهة و 
ـ بنقل سلطات احلاكم العاـ للجزائر إىل وزير الصحراء وادلندوب العاـ للمنظمة 5011جواف 

 اابحلفاظ على مصاحله االبحث عن السبل اليت تسمح ذل وبدأت يف ادلشًتكة لألقاليم الصحراوية،
تعاوف  واتفاقيات معاىدات دخلت مع بعضها يفذلذا  ،ىذا الفضاء ادلفتوح بُت عدة دوؿ يف

على غرار ما حدث مع النيجر وتشاد، يف حُت مل تتمكن من إقناع مايل وموريتانيا  4مشًتكة
ذلذا التوجو بسبب التداخل والغموض يف مهاـ وصالحيات ادلندوب العاـ للمنظمة  ابالنضماـ

الفرنسية اليت كاف  ، شلا دفع ابحلكومةوزير الصحراءصالحيات و ادلشًتكة لألقاليم الصحراوية 
تعيُت وزارة منتدبة لدى الوزير األوؿ لتحل زلل  إىل Michel Debrètيرأسها ميشاؿ دوبري 
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 5012فرباير 21، ويف  Jacpues Soustelleوزير الصحراء أسندت للسيد جاؾ سوستاؿ 
االقتصادية الذي صبع بُت ادلهاـ منحت إدارة الصحراء وأقاليم ما وراء البحار لوزير الدولة 

  .1واإلدارية

اد اإلطار ادلناسب غلإ زلاولةعلى  االحتالؿيف نفس الوقت الذي عملت فيو إدارة 
للحفاظ على مصاحلها يف الصحراء، كانت تراىن من جهة أخرى على التشكيالت القبلية ادلكونة 

بائل الصحراء يف ق إىل تشجيع رغبةذلذا البحر الرملي ادلًتامي األطراؼ دبحاولة ترمي من خالذلا 
للًتويج دلشروعها  واختارت، بُت اجلزائر ودوؿ الساحل كياف مستقل غلمع تشكيالتو ادلشتة  تكوين

وروحية يف إقليم  اعتباريةشخصية ذلا وزهنا وحضورىا يف ادلشهد الصحراوي دلا سبلكو من مكانة 
الضرورية اليت  اإلمكاانتالذي وضعت ربت تصرفو كل  ،2أزواد ىو القاضي دمحم زلمود بن الشيخ

ألقاليم الصحراوية، وىكذا ويف رحالت مكوكية بُت ابريس عده يف القياـ دبهمتو يف كامل ااتس
وكربايت بلداف أقاليم الصحراء، جاب فيها حواضر وقصور جنوب الصحراء اجلزائرية، يف ضبلة 

اجلزائرية عن الشماؿ، فصل الصحراء  إىلالرامية  االستعماريةتعبئة وتضامن مع مساعي فرنسا 
كورقة ضغط إستباقية يف أي مفاوضات زلتملة داخل بلداف الساحل اإلفريقي   اابمتداداهتبربطها 

ت تفرض نفسها كممثل وحيد للشعب اجلزائري، من تحرير الوطنية اجلزائرية اليت بدأمع جبهة ال
 خالؿ التفوؽ الذي صارت ربرزه يف ادليداف.

من وراء كل ىذه ادلناورات ضماف قدـ ذلا يف  االستعماريةالفرنسية  اإلدارةكانت هتدؼ 
العادلي ؽلكن أف غلعل من فرنسا  االقتصاديالصحراء اجلزائرية، اليت أصبحت تعد ابلكثَت يف اجملاؿ 

أنواع ادلعادف،  ؽ العادلية، انىيك عن ثرائها بشىتتضع يدىا على حوض طاقوي زلوري يف السو 
در للثروة من الصعب على فرنسا التخلي عنو يف الوقت الذي أصبحت يف شلا غلعلها مصدر م

                                                           

 .591-501، ص صالسابق ادلرجع :نور الدين عساؿ - 1
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طويل يف إمتهاف التجارة والعلم والقضاء، تلقى تعليمو األويل دبسقط رأسو قبل أف يلتحق بو أبوه حباضرة سببكتو اليت أشتغل 
اإلمامة والفتوى وادلشورة والقضاء، أصبح شخصية زلورية مؤثرة إبقليم أزواد فيها ابلتدريس، حىت صارى فيها صاحب 

والسوداف الفرنسي بلغت شهرتو األفاؽ اتصلت بو اإلدارة الفرنسية لَتّوج ذلا فكرة فصل الصحراء الكربى، تويف بتمبكتو يف 
  .  07ص السابق،ادلصدر ،نسيم النفحات :الشيخ موالي أضبد الطاىريـ. ينظر : 5017نوفمرب  01



 للشيخني واجلهادي الدور اإلصالحي                                    رابعالالفصل 

 

 ~313 ~ 
 

طبيعي  امتداد، للتخلص من التبعية الطاقوية دلنطقة اخلليج العريب الذي يعترب إليوأمس احلاجة 
        ا.بريطاني لنفوذ غرؽلتها

توات يف إطار ضبلتو التحسيسية ابدلشروع  نطقةدلا حل القاضي دمحم زلمود بن الشيخ دب
على فضيلة الشيخ موالي أضبد الطاىري  اختيارهوزلاولة جس نبض الشارع التوايت وأعيانو، وقع 

بلداف بكامل  االجتماعيةصاحب مدرسة ربفيظ القرآف بسايل، دلا عرؼ عنو من ثقل يف ادلعادلة 
 وأعياهناا يف أوساط التواتُت، ومكانتو عند كرباءىا وادلصداقية اليت يتمتع هب واالحًتاـواحلظوة  توات

يعرؼ  قاضي بالد األزواد الذي الذلك لفائدة الًتويج للمشروع رفقة  ستغالؿإوأشرافها فحاولوا 
كاف يف غَت   اختيارىمبشكل جيد وال يعرفو الكثَت من كرباء وقادة القصور التواتية، ولكن  البالد

 .1صاحل ما قصدوه وسبنوه

مع كبار البالد  واجتمعمل يًتؾ القاضي أضبد زلمود بن الشيخ قصرا من قصور توات إال 
وقائدىا يعرض عليهم ادلشروع ويوضح ذلم ما أنطوى عليو من الفوائد اليت ستنعكس على اجملتمع 
الصحراوي، مذكرا ابلوضع الذي كانت عليو ىذه ادلناطق قبل الدخوؿ الفرنسي، يف تصوير 

نظره مستغال جهل الكثَت من الناس بتاريخ وجغرافيا األقاليم  من وجهة داثلألحتراجيدي 
خصيات ادلعنوية الفرنسي وقع إغلايب يف نفوس بعض الش االستعمارالصحراوية، وقد ترؾ مشروع 

، ويف واثئق ادلعاىدة ادللحق ابدلشروع التصديق على إىلناطق أقاليم الصحراء، وقد دفع ابلبعض دل
دور لظاىري متبوع برفض غَت معلن ألعياف وكرباء القصور، ونشَت ىنا ل استحسافتوات وجدت 

الكبَت الذي قاـ بو الشيخ موالي أضبد الذي رافق القاضي أضبد زلمود يف رحلتو الًتوغلية، وقد 
الفرنسي  االستعمارأيده هللا بنصره ذلذه البالد ووفقو دلسايرت أىواء القاضي اليت تتالقى مع مرامي 

  االحتالؿكبتو للقاضي أبمر من إدارة ا ويساىم يف رفضها من سكاف توات، وقد كاف دلو  الظاىر يف
 أؽلافرصة دلعرفة كل التفاصيل وادلالبسات وسبرير الرسالة بسهولة ويف حينها األمر الذي وفق لو 

األمة،  توفيق، وبذؿ الشيخ كل ما يف وسعو مستعُت ابهلل ورسولو ودعوات الصاحلُت من أبناء ىذه
بل قاألمر،  ابدئالفرنسي يف  االستعماروسبكن من إحباط ىذه ادلناورة بطريقة مل تثر الشك لدى 

ت سلسلة منو يف ىذه احلملة الدعائية، فبدأدبا كاف  م الوشاية بو وإبالغ إدارة العدوما يت
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لى وادلضايقات اليت حلقت الشيخ موالي أضبد وتالمذتو وكثرت الضغوطات ع االستفزازات
   غاية سبكنو من الذىاب ألداء مناسك احلج.   إىلادلدرسة 

 دمحم زلمود القاضيفكاف غلتمع ابلقادة واألعياف، أما  توات فبدأ الشيخ الرحلة يف قصور
 عنو، والشيخ دلًتتبةا ائدو الف ويوضح ذلم مدىذلم  ومغرايتويقـو بدوره بشرح األمر  بن الشيخ

 عليو انطوت يبُت ذلم مااخلطَتة و  عواقبالهبم خفية يف الليل ػلذرىم ويبُت   غلتمع موالي أضبد
 .1الفرنسي ية ادلستعمرن

إصباع القادة واألعياف على رأي واحد سبثل يف ضرورة ترصبت نصوص الوثيقة للغة العربية 
ُت بذلك، شلا يدؿ على وصوؿ رسالة الشيخ موالي أضبد وصلاح مساعيو يوالتوقيع اجلماعي للمعن

التصدي ذلذه ادلشاريع ادلغرضة، وإنقاذه البالد والعباد من السقوط يف شَتاؾ ادلستعمر  إىلالرامية 
وجو من يعًتض توجهاتو، والظهور للمجتمع الدويل كمجموعة ضاغطة يف   استعماذلم إىلالرامي 

سبكن  قيق مطامح ورغبات سكاف األقاليم الصحراوية، وىي نقاط حامسة لوبوجو احلريص على رب
من احلصوؿ عليها يف صراعو على الصحراء مع جبهة التحرير الوطٍت من جهة والدوؿ اليت 

تعاوف لتطوير ىذه  واتفاقياتتتشارؾ يف ىذا الفضاء ادلفتوح ومل تقتنع ابلتوقيع على معاىدات 
 األقاليم كما أشران.

دبا فيهم  االستعماريةفشاؿ ىذه ادلساعي إتكاثف جهود اجلميع يف  إىلوذبدر اإلشارة 
واتمست الذي كاف  3زاوية كنتةو  2قائد سػايل موظفي اإلدارة االستعمارية من اجلزائريُت على غرار

القاضي بن الشيخ يف   إليوخَت كاف لو موقف علٍت على ما ذىب ، وىذا األ4اجلديديسكن بقصر 
الفرنسي كانت فوضى، فكاف  االستعماركلمتو ألعياف اتمست واليت أعترب فيها توات قبل رليء 

رده حاـز ويف حينو على إهنا كانت تعيش يف أفضل حاؿ وكوف سكاهنا عاشوا هبا قروف أاب عن 
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 ادلرافق لو لدرجة والوفد الفرنسي عن كابر، ردة الفعل ىذه أغضبت القاضيا جد وتوارثوىا كابر 
السيد احلاج أضبد بن عن وكيل توات يقاؿ  الشيءمن التجمع ومغادرة اتمست، نفس  انسحاهبم

تشاور، يف طرح ينم عن سرعة لالذي كاف ذكيا بطرحو دلسألة الًتصبة ومنح مهلة ل 1احلاج قاسم
 بديهتو ودبلوماسيو يف ادلناورة والتفاوض.

بفشل زريع، ادلؤمرة اليت أحبكها العدوا الفرنسي  انتهتهللا وما شاء فعل،  قدروىكذا 
توات، دبواقفهم اليت عربوا من خالذلا على حسهم  منطقةيرجع أساسا لفطنة أىل احلل والعقد يف 

الوطٍت رغم الظروؼ الصعبة اليت كانت ربيط هبم، فإتفقت ادلقاصد بُت شيوخ ادلدارس الدينية 
يخ دمحم بلكبَت ورجاؿ البالد وكربائها دبا فيهم من ىم وعلى رأسهم الشيخ موالي أضبد والش

زلسوبُت على اإلدارة الفرنسية من أبناء اجلزائر، يف سابقة أتكد التالحم الذي عرفتو الثورة 
   التحريرية اجلزائرية من صبيع الفئات كال حسب موقعو.   

 موالي أمحد يف أعني النخبة بتوات.الشيخ  :املطلب الثاين

للكتاابت اليت تناولت الشيخ موالي أضبد الطاىري يف إطار احلديث عن الزوااي أو يف متابعتنا     
رىا يف الفعل الثقايف يف توات وما خلفتو من موروث حضاري لإلنسانية، أو و ادلدارس القرآنية، ود

بهات القتاؿ، عدد كبَت من خرغليها جب التحاؽمساعلتها يف الثورة التحريرية اجلزائرية من خالؿ 
لدورىا الطبيعي يف احلفاظ على ثوابت  يف ذبنيد الشعب لشيوخها، إضافة حسيسيوالدور الت

بتحفيظها لكتاب هللا وتعليمها أحكاـ الشريعة اإلسالمية ألبناء ومقومات اذلوية الوطنية اجلزائرية، 
ء كانت ىذه الكتاابت تتعلق ااجلزائر، وحرصها على اللغة العربية وموروث احلضارة اإلسالمية، سو 

تكوف  وفاتو، وقد إىلأكادؽلية تناولت الرجل ابلدراسة والتحليل من مولده بتالمذتو أو دراسات 
 .مايف جزئية  تناولت جوانب من حياتو

سفاوت يشيد خبصالو احلبيب صاحب ادلدرسة القرآنية بتفنجد تالمذتو على غرار الشيخ سيد   
يف شهادة دلن عاصره يف احلل والًتحاؿ والعسر واليسر، تلميذ فاز دبحبة ويثٍت على مقامو العلمي، 
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، فكاف نعم شيخو واحتل مكانة شليزة يف قلبو فقلده وساـ ادلشيخة واستخلفو يف ادلاؿ والولد
 .1أف القى ربو إىلالتلميذ لنعم ادلعلم، سار على دربو 

، ولفأب عب بن عمَتصمومن جهتو تلميذه الشيخ ابي بلعامل ادلشرؼ على ادلدرسة القرآنية       
مية، رغم كوف الرجل ليف علوذكر اترؼلو وإصلازاتو وما أسهم بو من آتقد أسهب يف وصف مناقبو 

وال  كن ما قالو عنو يؤكد مكانتو العلمية عند اجلميع وشخصيتو احملورية يف توات،تلميذ لشيخ ل
أثر شيخو موالي أضبد وسار على دربو حىت  اقتفىأدؿ على ذلك من الشيخ ابي نفسو الذي 

، ألف عديد قامة علمية شهدا لو هبا رجاؿ العلم وادلعرفة يف اجلزائر وخارجهاصار مضرب للمثل، 
 .2الكتب يف شىت فنوف العلم وألوانو

الشيخ ادلعلم موالي عبد الكرمي بن سيد ويف نفس ادلوضوع أضاؼ تلميذه وصهره ومكمن ثقتو    
 وىلوالد عبد ادلادلهدي حساين، ما يكفي ويشفي عن اترؼلو ورحلتو العلمية من مسقط رأسو أب

توات، ، مشبهو بسحابة علم أمطرت بتوات أبقصى اجلنوب الغريب اجلزائري إىلابدلغرب الشقيق 
تعمر الفرنسي بعدما ساىم يف إفشاؿ فأخرجت نباتو إبذف رهبا، وما القو من مضايقات من ادلس

، من خلل فحص الدفاتر فيما خلف الشيخ من تالميذ ومآثر الشيخ موالان أضبد خططو اذلدامة
 . 3الطاىر اإلدريسي احلسٍت السباعي التوايت اجلزائري "جهد وجهاد، تزكية وعطاء"

، ابلقوؿ ابلزاوية ادلهديةدمحم عبد العزيز سيدي عمر اإلماـ وادلدرس ىذا وقد تناولو الشيخ    
اجلميل والثناء احلسن،  رغم أنو مل يدرس عنده ولكن سبكن من احلصوؿ على إجازتو العلمية بعدما 

أخالقو وصفاتو، "... فانتفع  استعراضؿ يف امعارفو العلمية وأظهر مقدرتو ادلعرفية، فقأستعرض 
أفىت ونصر السنة الغراء وأدحض من نفائس علمو اجلمع الغفَت وزبرجت على يده الفحوؿ درس و 

 .4..."أىل البدع واألىواء
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بتوات من منافع وأتثَت على مستوى  يالي أضبد الطاىر و ما حللوؿ الشيخ م إىلكما أشار     
، ودوره يف نزع غشاوة اجلهل والضالؿ ـ02خالؿ القرف  ةالتواتي لبالداب والفكري الثقايف االنبعاث

مساعلتو يف ربط العالقة الثقافية  ، ومدىاالستعماريةتها يف الفًتة رب نت تئنابعدما ك على توات
  . 1ىاألقصتوات وحواضر ادلغرب بلداف بُت 

 : إسهامات الشيخ دمحم بلكبري اإلصالحية.لثاملبحث الثا
ؽلكن إغفاؿ الظروؼ الصعبة اليت ظهر فيها الشيخ بلكبَت  وما كاف يكتنفها من مشاكل  ال   

الفرنسي  االستعماريعلى صبيع األصعدة، فالشعب اجلزائري يف ذلك الوقت كاف يرزح ربت النَت 
على صبيع اجملاالت، فقد أستهدؼ الشعب اجلزائري ومنو  انعكاساتوما ؽلكن أف ينجر عنو من 

ة يف التعليم الفرنسي يشجع الفرنس االستعمارالتوايت يف مكوانتو اذلوايتية وثوابثو الوطنية، كاف 
وىيأ كل الظروؼ ادلناسبة، بضرب اجملتمع يف خر لذلك كل اإلمكانيات والتنصَت الديٍت، وس

 الشيءوذبفيف منابع موارده ادلالية،  االقتصاديربطيم ظلطو  إىل تركيبتو القبلية والقصورية، وصوال
البحث عن مصادر أتمُت العيش مهما   إىلأبنائها  رفاضط بتوات االجتماعية الذي أثر على احلياة

 اجلنوب الصحراوي يف صفوؼ ادلهارى كاف نوعها، فتجند الكثَتين من أبناء الشعب اجلزائري يف
طلرط يف عمل السخرة لبناء الثكنات وادلنشأت العسكرية، ومل إ، وبعضهم 2التابعة للجيش الفرنسي

تًتؾ الفاقة لساكن التوايت خيار بسبب التغَت ادلفاجيء لوسائل وطرؽ التجارة وهتميش الفالحة 
، من خالؿ بعثاهتا التبشَتية استغالؿاإلدارة الفرنسية أحسن  استغلتهاالواحاتية، ىذه الظروؼ 

يف التعليم واألعماؿ اخلَتية وادلساعدات ادلختلفة لألىايل  االستثمار، فكاف االنفصاليةومشاريعها 
سياسة إغراء أتت أكلها، فكاف لألابء واألمهات البيض دورا مهم يف ىذه اإلسًتاتيجية، بتعليم 
الصغار يف ادلدف والقصور وتنشيط العمل الكشفي والسهر على الرعاية الصحية وما إىل ذلك من 

مينهم حلاجيات السكاف، ىذه األعماؿ خلفت رلتمع مهزوز اذلوية بعيد عن تعاليم دينو، يسيطر أت
عليو اجلهل واألمية، فكاف األمر صعب على رجاؿ النخبة ادلثقفة فيو أف تقود زماـ ادلبادرة ورباوؿ 

 تمع حىتسلبية اليت ظلت عالقة ابجملال اآلاثر، وتعقب ثقافة ادلضادةلإصالح ما ؽلكن والتصدي ل
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لشيوخ ادلدارس القرآنية والزوااي وعلى  ةواإلغلابي، ونذكر ىنا اإلسهامات النوعية االستقالؿبعد 
       ومرحلة بناء الدولة الوطنية.  االستعماريةرأسهم احلاج دمحم بلكبَت يف ىذه اجملاالت يف الفًتة 

 .االستعمارية: يف الفرتة املطلب أألول

 على هوية وثوابت الشعب اجلزائري.مسامهته يف احلفاظ  -1

عد حادثة غلق ادلدرسة من مدينة تيميموف ب لكبَت إىل مسقط رأسو بودة، قافلعاد الشيخ دمحم ب   
ـ ومن شبة واصل من قلب بيتو مسَتتو اجلهادية ضد اجلهل 5097ها سابقا وذلك سنة ناليت تناول

ونظرا ـ 5012والتخلف رفقة أتباعو من رواد العلم وادلعرفة، وبعد سنتُت من ذلك ربديدا سنة 
اء الشعب اجلزائري ىناؾ لغتهم العربية نمدرسة دينية يتعلم فيها أب إىلأدرار  تواتحلاجة عاصمة 

تنظيمات التبشَتية لت دينهم اإلسالمي، والتصدي يف نفس الوقت للمحاوالت احلثيثة لوأجبداي
واإلرساليات التنصَتية اليت بدأت ذبد طريقها للمجتمع التوايت من خالؿ التعليم والرعاية الصحية 

، وفكروا يف بعث مدرستو وتشجيع الفعل الكشفي اخلَتي والًتفيهي الذي كانت ترعاه الكنيسة
 "أدرار".  منطقة تواتيد، وىذه ادلرة يف قلب من جد

العلمي من خالؿ مدرسة  نبعاثالاعلى شخص الشيخ بلكبَت يف تويل مهمة  تفاؽالامت  ابعدم   
اجلمعة واألعياد،  ينة لتأدية الصلوات اليومية وصالةيكوف مقرىا أدرار، مع مسجد جامع للمد

مدرسة الشيخ سيدي أضبد ديدي  إىلوكبار البالد  عيافأوفدت صباعة اجملتمع ادلدين ثلة من األ
، وتتم ادلوافقة طالبة تلميذه بلكبَت أف يكوف زلور ىذا ادلشروعتدخلو دل لتماساو لتشاور يف األمر، ل

حضاراي نية سيكوف ذلا بعدا آبينهم أخَتا لينتقل الشيخ إىل تلك ادلدينة، ويؤسس هبا مدرسة قر 
 .1ـ5012وذلك سنة توات وغَتىا  ينعكس على إنساين

ومن ادلعروؼ خالؿ ىذه الفًتة أنو قد خضع إنشاء ادلساجد إىل رقابة كبَتة من طرؼ    
الفعل  بعدهابلوطن و  واالعتزاز االنتماءة، نظرا ألعليتها يف بعث روح الفرنسي االستعماريةالسلطات 

 .ة ابلبالدالفرنسيادلصاحل ضد  يواجلهاد ير و الث
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، كما ىو الشأف ابدلدينة  ة حيث كاف مركزا حيواي ابلقصردرسمنذ إنشائو ابدلرتبط ادلسجد إوقد    
اذليكل التنظيمي حيث يعترب مدرسة تدرس هبا العلـو الدينية والدنيوية، ويعترب أيضا جزًءا من 

 ابلنسبة لسكاف القصر. جتماعيةالواابلشؤوف التنظيمية  يهتم للمجتمعات اإلسالمية

ادلعامل اليت  بعاصمة الوالية أدرار من أعظم دمحم بلكبَت درسة الشيخالذي جعل م الشيءوىو    
تتوسط قصبة القائد ومقر القيادة العسكرية كبَت أبدرار بل درسةم ت؛ حيث كانبتوات وجدت
 .، ىذا أكسبها موقع إسًتاتيجي ىاـللمستعمر الفرنسي ابلبالد واإلدارية

قمة فًتة زمنية قصَتة  حىت بلغت يف على تطويرىا درسةس ادلوقد عمل الشيخ دمحم بلكبَت مؤس   
أف الشيخ توىل  ، وذبدر اإلشارة إىلةالتواتي األراضيوتعدى بعدىا حدود  االجتماعيمراكز التأثَت 

براىيم من حلاج عبد القادر واحلاج سامل بن ف الكرمي، وكاف السيد اآوتعليم القر  اخلطابة واإلمامة
 وىم من الطلبة القدماء. هبم مدرسة أدرار اجلديدة افتتحت أوائل الطلبة الذين

ادلشروع احلضاري رغم  اسبحانو وتعاىل يف ىذ ادلوىلإبرادة ادلخلصُت وعـز الشيخ ورغبتو ابرؾ    
من قبل صعوبة ادلرحلة وما كاف ػليط بعملية تعليم اللغة العربية وعلـو الدين اإلسالمي من ربفظ 

وال  ؽللك ضياعا وال بساتُت وال أمواؿال فهو  ورغم قلت اإلمكانيات ادلادية ،االستعماريةاإلدارة 
وحفظو من شر  فأمده هللا ابدلاؿ والبنُت واألنس بو ف ؽللك الثقة ابهلل والتوكل عليوشيء، إظلا كا

لكن عناية  الفرنسي عماريستالا فًتة التواجدسيما وأف البداية كانت يف ال ،وكيد حساده وأعدائو
 .1وأقدر  كانت أقوىهللا

 :االستعمارواجلهاد ضد  وعيةمسامهته يف الت -1

ثورة التحرير يف  إىلالفرنسي من ادلقاومة  االستعماريادلعروؼ يف اتريخ اجلزائر إابف التواجد    
ـ، كاف تالميذ وطلبة ادلدارس الدينية وقود ادلقاومة والثورات الشعبية اليت 5019الفاتح من نوفمرب 

قراين والشيخ ثورة ادل إىلمريدي الطريقة الرضبانية  األمَت عبد القادر ودور عرفتها البالد، من مقاومة
طلبة ادلدارس واجلامعات يف احلركة الوطنية  احلداد مرورا ابلشيخ بوعمامة، نفس الشيء بنسبة لدور

 والثانوايتحرب اخلالص ودور طلبة مدارس صبعية العلماء ادلسلمُت  إىلما بُت احلربُت وصوال 
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واجلامعات يف خالصة مقاومة الشعب اجلزائري وثوراتو ضد ادلستعمر الفرنسي من أجل التحرير 
 .1الوطٍت

جانب ادلسجد عامل مهم يف تضليل عيوف  إىللتعليم القرآين لكاف لوجود ادلدرسة الداخلية     
، خصوصا إذا علمنا أبف مسجد ادلدرسة كاف مركز صالة اجلمعة واألعياد وادلدرسة مقر االستعمار

ألنشطة ادلناسبات الدينية، ىذا ساعد يف مساعلة الشيخ يف الثورة بشكل كبَت وزلوري دوف إاثرة 
للمنطقة على مدرستو أكثر  2لتوافد ادلستمر دلبعوثُت من قيادة الثورةرغم من االمشاكل للمدرسة، فب

عياف البالد إال أف ذلك مل أعلى جانب من األعلية مع بعض القادة و  اجتماعات وانعقادمن مرة 
وإف الشيخ  عن مساندة الشيخ للثوار، خاصة االستعماريةلقطع الشك ابليقُت لدى اإلدارة يرقى 

الفعل ادلسلح الذي كانت تعرفو البالد، بل واصل دعمو لثورة  اذباهمل يتبٌت خطاب مباشر ومتشنج 
 ةر ابلثو  اباللتحاؽاجلماىَت للوقوؼ مع اجملاىدين بشكل غَت مباشر وتشجيعو لطلبتو  وعيةبت

 الدوائر ودعمها ماداي وبشراي، وقد سخر هللا لو من يعلمو بكل ما ػلاؾ ضده من مكائد يف
ووطنو ػلميو وػلمي ادلدرسة  النتمائوشرطي من أبناء الشعب اجلزائري وفيا  االستعماريةاحلكومية 

    من التفتيشات ادلفاجئة. 

وكاف الشيخ دمحم بلكبَت يريب يف مدرستو األجياؿ الصاعدة اليت تؤثر ادلوت على احلياة وربمل     
ومن شبة فهؤالء كانوا ػلملوف  ،ط ثقافة الفرنسيُت ولغتهمض احلائراية اإلسالـ والعروبة ضاربة بعر 

 اليت حاوؿ الشيخ وعلى مدى سنوات أف يغذي هبا طلبتو. تووثقافتو لغف و آالقر  دين

 قلبو، ال ىمل يكن الشيخ يبخل بشيء على اجملاىدين فكانوا يف منزلة طلبتو من أعز الناس عل 
سبيل هللا وما فضل هللا بو اجملاىدين على القاعدين، وما يًتؾ ساضلة إال وأثٌت فيها على اجلهاد يف 

وىذا ما ؽلكن أتكيده من خالؿ  ،ميف أىله موعد بو الشهداء من أعلى درجات اجلناف وشفاعته
عن رأيو فيما ػلدث من عمل مسلح ضد فرنسا يف  3لسيد الشيخ بلمربوؾ الزاويلرده على سؤاؿ 
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الفرصة لغلق ادلدرسة   االستعماريةويف نفس الوقت مل يعطي اإلدارة اجلزائر، على إنو اجلهاد بعينو، 
وال مواجهة مباشرة مع  هتيجيةد دوف خطاابت اهأسلوب ذكي يف الدعوة للج وابنتهاجالدينية 

 .العدو، وكاف على ثقة من أف العمل يف السر من مقومات صلاح العمل اجلهادي

بل كاف رجال صادقا مع هللا صلبا يف دينو ػلمل  معهم ويف احلقيقة مل يكن يداىن وال ؽلاري   
وال بد من سالح  نفسو يف ميداف حرب مع أعداء شىت شجاعة األبطاؿ من الرجاؿ، فهو يرى

 والتوكل عليو. انفذ قادر على ربطيم قوى أعدائو، فكاف سالحو تقوى هللا عز وجل

خ يف إحدى ادلرات، وُأجري لو ابعتقاؿ الشي ستعماريةالاومع ذلك فقد قامت السلطات     
 .1نو أطلق سراحو بعد ذبمع األىايل حوؿ الثكنة العسكرية اليت كاف يستجوب فيهاإإال  ستنطاؽا

  .االستقاللبعد : املطلب الثاين

 :املستقلة يف بناء الدولة الوطنيةمسامهته  -1

ـ أصبح شعار الشيخ بلكبَت "لقد أتينا 5010من شهر جويلية  21اجلزائر يف  استقالؿبعد    
مرحلة جديدة جد حامسة يف  بداية إىل  اجلهاد األكرب"، يف إشارة واضحةمن اجلهاد األصغر إىل

نتظر شعبها من ربدايت ولة الوطنية ادلستقلة حديثا وما يحياة الشعب اجلزائري، تتمثل يف بناء الد
 وثقافيا، فبعد واجتماعيا اقتصادايالفرنسي  االستعماردلستوايت؛ بسبب سللفات على صبيع ا

 إىل، عمدت السلطات الفرنسية عن فرنسا ابالستقالؿالشعب اجلزائري لتقرير مصَته  اختيار
سسات اجلزائرية ادلختلفة، زلاولة من ؤىلة من ادلؤ دلمن الشعب بسحب كل األايدي الفنية ا االنتقاـ
والتعليم والصحة واإلعالـ، مع زلافظتها على  التسيَتلك إدخاؿ البالد يف عجز كبَت يف وراء ذ

                                                                                                                                                                                

مربوؾ صهر السي أدمحم اذلامشي)بوانفع( احملافظ السياسي والعسكري اجملاىد الزاوي الشيخ بلسبدة عند الشيخ بوشريط، و =
ادلنطقة الثامنة الوالية اخلامسة التارؼلية، وكاف قد ذىب رفقة اجملاىد احلاج الدين سليماف لإلستفسار يف أمر  للناحية الثالثة

سبيل هللا وإبذف هللا  اف عليو ىو اجلهاد يفالفرنسية، حيث أكد لو  "...إف الذي انتما قادم االستعماريةاخلروخ على السلطة 
عبد هللا نظر : بتيميموف وزاوية الدابغ سابقا. ي أوالد سيد الشيخحاف..."، والزاوي الشيخ بلمربوؾ ىو مقدـ زاوية أنتما انج
   .510نفس ادلرجع السابق، ص :مبارؾ جعفريمقاليت و 
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إفياف، على غرار ادليداف الطاقوي  اتفاقيةالقطاعات احليوية اليت تدر عليها الثروة من خالؿ 
 والتجارب العسكرية.

حدايت ادلستجدة، دلواجهة الت االستعدادكاف على الشيخ دمحم بلكبَت أف يكوف على قدر من     
ف من و كانت تكو   االستعماريواحلمد هلل كانت ادلدرسة يف مستوى ذلك ألهنا يف عز التواجد 

ادلعلم واإلداري  االستقالؿػلملوف مشعل التنمية يف البالد فوجدت يف خرغليها الدولة بعد 
      .1لشهداءحقيقية إلطارات الدولة ادلؤىلة ادلؤمنة برسالة ا مشتلووادلساعد الطيب، فكانت 

ابدلقابل وزاد عدد الطالب و  هانطاقعلى إثرىا  تسعاومع مرور الزمن عرفت ادلدرسة قفزة نوعية    
ومت تنظيم ادلدرسة وفق ىيكل تنظيمي يتناسب والتطورات اليت عرفتها ، ُتوادلدرس ُتادلعلم عدد

 حىت عال شأف ادلدرسة بُت اخلاص والعاـ. اوحجم اإلقباؿ عليه

ابلبالد، فال  االجتماعيةأصبحت ادلدرسة وشيخها سيدي دمحم بلكبَت زلورا حقيقي يف ادلعادلة     
نوى،  ما امرئوقت من زايرتو ولكل ؿ من الدولة إال وخصص ذلا ؤ عامل وال سياسي أو مس لػل

 .   2أبواهبا مفتوحة للفقَت قبل الغٍت الكل غلد ضالتو وما قصد

 :اإلسالمي أبدراررائسته للمعهد  -ا

ؿ االبيض على اجمل اآلابءابجلزائر وجنوب الصحراء سيطرت  االستعماريةمن نتائج السياسة    
التعليمي والصحي واخلَتي يف البالد، وىذه اجملاالت ذلا حساسية كبَتة بسبب عالقتها ادلباشرة 

من دور يف تكوين شخصية الفرد واجملتمع، فما كاف على الدولة ادلستقلة  تقـو بوابجملتمع، وما 
حديثا إال أف ذبد السبيل ادلناسب لتغيَت الوضع، ومل يكن ذلك سهال رغم وجود مدارس دينية من 

ـ، وقبلها مدرسة الشيخ موالي 5012على غرار مدرسة الشيخ بلكبَت عاـ  االستعماريةالفًتة 
 إىلولكن فرؽ اإلمكانيات وحجم اإلغراءات خلق الفارؽ ابإلضافة  ـ،5099أضبد الطاىري 

آنية ر يف تسهيل مهمة البعثات التبشَتية وعرقلة مساعي ادلدارس الق االستعماريةدارية رسات اإلادلما
 .ابدلقابل
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والتعليم األصلي إال أف تقًتح إنشاء معهد إسالمي أبدرار  األوقاؼفما كاف على إطارات وزارة     
د العجز القائم يف رلاؿ تكوين اإلطارات، خاصة وإف مدرسة الشيخ بلكبَت وادلدارس ادلتفرعة يس

عنها تبذؿ رلهود كبَت يف ىذا اإلطار يف حاجة إىل تدعيم ومؤسسة مكملة للجهد ادلبذوؿ، فكاف 
ـ أسندت إدارتو للشيخ سيدي دمحم بلكبَت، ويف نفس 5019ذلك بتأسيس معهد إسالمي عاـ 

األساتذة من داخل الوطن  استقطاباء دمدرسة الشيخ كمقرا لو بشكل مؤقت وب عتمدتاالوقت 
 ادلصريُت والسوريُت. أخونناومن خارجو ابلتعاوف مع 

لبة ادلدارس الدينية عليو من كل اجلهات دلا يرجع أساسا إلقباؿ طولقي ادلشروع صلاح كبَت     
ادلعهد خطوة مهمة وضرورية لولوج عامل  ؽللكو الشيخ بلكبَت من مصداقية وثقة، وكاف دخوؿ

 نسبة لتالميذ وطلبة ادلدارس القرآنية.لالشغل يف الوظائف احلكومية اب

وقد كاف لوجود ادلعهد اإلسالمي أبدرار دورا ىاـ يف أقناع شيوخ ادلدارس القرآنية وكبار البالد    
صة وإف أغلبية ادلساجد ا، خآنذاؾوالتعليم األصلي  وزارة األوقاؼربت قطاع  االنتظاـبضرورة 

كقضية اتبعة للمدارس الدينية أو الزوااي وتتداخل أوقافهما، شلا طرح مسألة األمالؾ الوقفية  
 .1مستجدة بعدما رغبت الدولة يف تسَت مساجد اجلمهورية من خالؿ الوزارة الوصية

 أصطدـ مع نظرةقد  والتعليم األصلي وزارة األوقاؼالدولة يف تنظيم قطاع  ىوقد صلد إف مسع   
 للمدارسالقائمُت على ادلدارس وكبار البالد يف القصور، فهم ينطلقوف من كوف ادلساجد التابعة 

بنسبة  كما ىو احلاؿ  ولو كاف احلاكم كيفما كاف  ابيوت هللا وال ؽللك أحدا حق التصرؼ فيه
أاثر جدال كبَتا دفع ، شلا الوقفية أمالكهم ى، نفس الشيء ينطبق عليف مثل ىذه احلالة دولةلل

رنة بنظَتاهتا من القطاعات األخرى، وتسببت يف ابعملية ربديث إدارة القطاع تعرؼ أتخرا كبَت مق
الشيخ بلكبَت من  استقالة بعد ء فهم عقلية ساكنة ادلنطقة، خاصةىامشية انذبة عن سو  رلازابت

تويل أمر و  لة، ليتفرغ دلدرستوأوؿ مؤسسة يف ىذا القطاع ربت وصاية الدو  إدارة ادلعهد اإلسالمي؛
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، وما االجتماعية اادلنطقة من خصوصيات يف تركيبته ؽليز تعرؼ ما ادلعهد اإلسالمي، شخصية ال
                  .1خربة يف احلفاظ على التوازانتتتطلبو من 

 :يةصالحسهاماته أإلإجوانب من  -ب

وضع مساعد على  االستعماريةشلا الشك فيو إف الدولة اجلزائرية ادلستقلة مل ترث عن احلقبة 
والتنمية على صبيع ادلستوايت، فبالعكس كاف للمَتاث ادلر دور يف تردي أوضاع البالد  االستقرار

حلضاري عن الركب ا اينيأتخر ب إال االحتالؿسنة من 570يف دينها ومعاشها، ومل ذبٍت اجلزائر من 
على  انعكس، ت الشعب جعلتو يعاين من اجلهل واألمية والفقر ادلدقعئاوهتميش شامل لكل في

عن تعاليم الدين  واالبتعادت مظاىر التنصَت ادلختلفة، فقد تفش االجتماعية احلياةرلاالت 
ىذا ادلنطلق صلد إف الشيخ على التعبد فقط، ومن  واقتصرتيف السلوؾ وادلعامالت  اإلسالمي

ورجاؿ الدين اإلسالمي والًتبويُت كانوا أماـ ربدي كبَت، ومسؤوليات جساـ إلعادة  بلكبَت
   بو.  ين اإلسالمي من الشوائب اليت علقتجادة الصواب وتنقية الد إىلاإلنساف ادلسلم 

 :يف اجلانب الديين -

وجو اخلصوص ابدلظاىر التعبدية  ىتوايت علالظاىرت التدين عند اجملتمع اجلزائري و  ارتبطت    
ادلختلفة، اليت تنعكس بدورىا على التمظهرات السلوكية للفرد واجملتمع فيما بُت أفراده وبينهم 

فقو وعبادات ومعامالت، وادلعيار  واألخر، ويشمل يف العادة على مستوى ادلعارؼ علـو الدين من
دار ادلكانة اليت بلغها أفرده تنعكس من احلقيقي دلعرفة مدى تقدـ اجملتمع على ىذا الصعيد ومق

درجة حرصهم والتزامهم أبوامر وتعاليم دينهم، فكانت إصالحات الشيخ بلكبَت ترتكز يف مدرستو 
ق منهجية تستجيب لقدراهتم وإمكانية ائمذتو للقرآف الكرمي وتدريسهم حسب طر على ربفيظ تال

        .2ادلعرفية دلراحلهم السنية ماحتياجاهتللمعلومات، ويف الوقت نفسو تليب  إستعاهبم

الفرنسي تطلبت العمل فورا على إدخاؿ  االستعماريالوضعية الكارثية اليت خلفها الوجود     
إصالحات جذرية تتماشا ومتطلبات ادلرحلة، وتغَت من األساليب اليت فرضتها معطيات الفًتة 
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أصبح  االستقالؿوقتها، ويف ظل  اإلسالميغة العربية والدين لوحساسية موضوع ال االستعمارية
األمر ؼلتلف سباما عن ذي قبل، فتطلب مواكبة التحوالت اليت تعرفها البالد يف سلتلف اجملاالت، 

يف رلاؿ  احتياجاهتاوكما ذكران سابقا إف ادلدرسة شكلت مشتلة وجدت فيها الدولة جزء من 
إىل  بلكبَت متجهُت وا من مدرسة الشيخ دمحممن الطلبة الذين زبرج الدفعاتتلك التأطَت، فكاف ل

اجملتمع التوايت  دورا كبَت يف إزاحة الغشاوة عنتوات خاصة، قصور و  سلتلف مناطق القطر اجلزائري
 .وسللفات البعثات التبشَتية يعج بكثَت من البدع واخلرافات نتيجة للجهل ادلنتشرالذي كاف 

من أجل ترؾ  على اإلرشاد وتعليم اجملتمع كزوفبلكبَت وخرغلي مدرستو ير  الشيخ كافقد  و    
بيت كيانو، بتزويد ادلنطقة بقدرات وكفاءات تعمل على تث تنخراليت كانت  االستعماريةادلورواثت 

وموروثو احلضاري، وإحياء  دببادئو وثقافتو االعتزازفيو روح وتبعث  دعائم الدين اإلسالمي احلنيف
 االستعماربو حاضرة توات ادلالكية من حركة علمية وفكرية كبَتة قبل  وبعث إشعاع ما عرفت

 .الفرنسي

 :يف اجلانب االجتماعي -

الفرنسي سلبيا، وعمل  االستعمارالتنوع اإلثٍت والقبلي لتوات من ضمن العوامل اليت أستغلها     
النزاعات والقالقل يف أوساط اجملتمع، بتشجيع التميز العنصري  وإاثرةعلى تغذية الصراعات القبلية 

اجملتمع من  استقرار، وزلاولة زعزعة االجتماعيةوزايدة اذلوة بُت الطبقات بُت أفراد الشعب الواحد 
، االستعماريةخالؿ ربطيم تركيبتو وتغَت سلمو اذليكلي خاصة العائالت اليت مل زبدـ التوجهات 

حًتاـ كبَت يف اجملتمع التوايت وجدت نفسها تعاين التهميش اليت كانت ربظى اب فكثَت من العائالت
خرى سبة لبعض العائالت األنلبسبب مواقفها الوطنية، والعكس صحيح اب االستفزازيةوادلضايقات 
    .االجتماعيمن التموقع وتصدر ادلشهد  متواضعة وسبكنتاليت كانت 

ملتـز يف سلوكو ومعامالتو دببادئو  1علة الفعالة يف بناء رلتمعالشيخ بلكبَت ادلسا أولوايتفكاف من 
 حًتاـإلااإلسالمية غيور على دينو ولغتو ووطنو، رلتمع تربط بُت أفراده عالقات أخوية أساسها 

وذبلى الفعل اإلصالحي لشيخ تقليص اذلوة بُت مكوانتو الطبقية، و  ادلتبادؿ على قيم التكافل
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بلكبَت يف اجملتمع التوايت من خالؿ عملو اجلاد على زلاولة ادلساعلة يف إعادة صياغة البناء 
 .1بطرؽ شىت ومتعددةاإلجنماعي 

بلية بذؿ كل ما بوسعو من جهود لرأب الصدع بُت الق واالنتماءاتعلى زلور التعدد اإلثٍت     
 االنفتاحيع ىذه القبائل على بينها حساسيات، إبصالح ذات البُت وتشج القبائل اليت خلقت

عتبار ىذا السلوؾ قيمة نها على دوائر الزمن ونوائبو ابيتعاوف فيما بال، و على زليطها اخلارجي
فيا وادلصَت ادلشًتؾ ػلتم اإنسانية يدعوا ذلا اإلسالـ، وال غنا جملموعة عن األخرى فالتاريخ واجلغر 

، وىذا ىو سر ادلرصوص يشد بعضو بعضاة كالبنياف عليهم تشكيل جبهة موحدة متماسك
ادلتبادؿ  االحًتاـتوات رغم الفوارؽ ادلختلفة بُت سكانو، يف ظل  بلدافالتعايش السلمي الذي ؽليز 

فل أصبح رلتمع يشعر فيو الفرد إنو يشكل جزء من اجملموعة مهما كاف مستواه ادلادي أو والتكا
      العرقي. انتمائو

 استغالؿبُت أبناء توات، وقد قلنا عن  يزيالتمالفرقة و يف نبذ  انتهجت اإلصالحية نفس الطرؽ    
زرع الشقاؽ بُت أفراد اجملتمع ل، وانتماءاهتمدلميزات ادلنطقة وتنوع أجناسها  االستعماريةفرنسا 

وإاثرة النعرات القبلية وتغذية روح الواحد عن طريق عدـ التسوية بينهم وتفضيل بعضهم على بعض 
وىنا كاف عمل الشيخ ينصب على ،2يف ذلك "فرؽ تسد" شعارىا، والبغضاء فيهمالكراىية 

ف الكرمي والسنة آالتسوية بُت الناس من خالؿ التوعية الدينية وتعليم األجياؿ وتثقيفهم بتعاليم القر 
 .، اليت تضع اإلنساف كيفما كاف قيمة تفاضلية من خالؿ تقواه وعملو الصاحلالنبوية

البدع  ظاىرة انتشارح عند الشيخ بلكبَت اإلشكاالت اليت كانت زلل إصالومن ضمن    
على ذلك، إلظهار الفرنسي  االستعمارواخلرفات، بسبب جهل اجملتمع من جهة وتشجيع 

اإلسالـ يف ثوب أىل الدروشة والتصنع وأكل ماؿ الناس ابلباطل، فقد كاف للبعثات التبشَتية دورا 
جملاؿ، مستغلة حاجة الشعب ادلاسة ألعماذلم اخلَتية اليت كانت غطاء يف ىذا ا االستثمارمهم يف 

                                                           

 نفس ادلقابلة. :دمحم عبد احلق بكراوي - 1
: سياسة استعمارية فرنسية أنتهجتها يف مستعمراهتا عرب العامل، مستغلة  يف ذلك التنوع العرقي والتعدد اإلثٍت  فرؽ تسد - 2

الشركة ، د.ط، التعليم القومي والشخصية اجلزائرية نظر : تركي رابح:ي والطائفي والديٍت وادلذىيب بُت أفراد اجملتمع الواحد.
  .07ـ، ص5075، اجلزائر ،للنشر والتوزيعالوطنية 



 للشيخني واجلهادي الدور اإلصالحي                                    رابعالالفصل 

 

 ~311 ~ 
 

وىنا عمل الشيخ على إرشاد وتوعية اجملتمع من خالؿ تعليمو لعقائد الدين دلشاريعهم ادلغرضة، 
، وىذا احلنيف وتوجيو اجملتمع إىل نبذ تلك األفكار وادلعتقدات الغريبة عن اإلسالـ وادلسلمُت

ابلعقل الباطن لإلنساف، وقد سبكنت ىذه اخلرافات  ارتباطاألصعب دلالو من  اجلانب كاف التحدي
إال صاحبتها طقوس رمزية بعيدة  ةموسم وال مناسب ومن اجملتمع بتوات بشكل واضح جدا، فال ؼلل

 .عن التعاليم اإلسالمية

 فتق الشعب اجلزائري بتوات، فقد عر نابو عملشيء يقاؿ عن الفساد الذي ضرب أبطنفس ا   
 وانتشرت، دوال تقاليبدين  بواء اجملتمع وأصبح غلاىر هبا غَت آادلسكرات وادلخدرات طريقها ألبن

واللوصوصية يف اجملتمع، ومل يعد  االعتداءاتوأرتفع معدؿ  أوكار الفساد يف كثَت من األحياء
السكاف أيمنوف على أعراضهم وال أمواذلم، مع غياب الرادع القانوف بعد إنسحاب البوليس 

عمل الشيخ على التوعية وادلوعظة الفرنسي وحالة الفراغ اليت تركها، ويف غياب الوازع الديٍت 
دنيوية واألخروية، كما عمل على غلق ُت عواقبها اليوالتنبيو دبخاطر ىذه اآلفات على اجملتمع وتب

توات ومن ورائو والية  منطقةزاؿ تور بشىت الوسائل والطرؽ، حيث ال زلالت الفساد وبيع اخلم
  .1أدرار ال ػلوي على زلل واحد لبيع اخلمور

لتغيَت  األسلوب ادلنتهج يف العمل اإلصالحي من قبل الشيخ بلكبَت ىو سر صلاح دعوتو   
رغم صعوبة ذلك  اذباوب كبَت من ساكنة توات برمته ، وقد وجداالستعمارسللفات  واإلقالع عن

حلكمة وادلوعظة احلسنة ىي اليت دفعت عتقدات اخلاطئة، ولكن الدعوة ابنظر لتجذر بعض ادللاب
 دلشاريعو اإلصالحية.     االستجابة إىلالناس 

، االستعماريةتمع كنتيجة طبيعية للمرحلة اجمل كاف يعاين منهما  اجلهل واألمية اليت اعتباروؽلكن    
رسالة اإلصالح واإلقالع التنموي الذي كاف ينشده اجملتمع، وذلذا كلو  ؿإيصايف سبيل  ةعقبة كبَت 

مضاعفة رلهوداتو يف تعليم أبناء الشعب شىت ادلعارؼ  إىلعمل الشيخ من خالؿ صرحو العلمي 
الضرورية، فكانت ادلدرسة مفتوحة لصغار والكبار شلن يرغبوف يف التحصيل العلمي ومعرفة تعاليم 

للمرحلة القادمة وطي  استعداداديننا احلنيف، ىذا ما منح اجملتمع جرعة معنوية كبَتة جعلتو أكثر 
 الفرنسي. االستعمارصفحة 
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لقد سبكنت مدرسة الشيخ بلكبَت من اإلسهاـ بشكل الفت يف سد العجز احلاصل يف رلاؿ    
نكد صلد إطار من إطارات مؤسسات الدولة األوائل إال  التأطَت لدى العديد من القطاعات، فال

ء ، ىذا األمر ساىم يف زايدة إقباؿ أبنا1وقد كانت لو عالقة ابدلدارس القرآنية والكتاتيب التابعة ذلا
، اجملتمع على ادلدارس الدينية، وأصبحت مرحلة ضرورية  يف حياة أبناء توات الزمتهم حىت اليـو

توات على وجو اخلصوص، وكاف بَت يف كامل الًتاب الوطٍت و خرغلي مدرسة الشيخ بلك انتشرافقد 
 الشيخ بلكبَت يرى أبولوية أتليف العقوؿ على أتليف الكتب، يف موقف ؼلالف فيو العديد من

 .2لتأليف كجزء من تبليغ الرسالة العلميةل انربو إعلماء عصره الذين 

لو موقفو اخلاص وأسلوبو ظاىرة الغزو الفكري موقف ادلتفرج، بل كاف مل يقف الشيخ بلكبَت من    
البالد ىذه الظواىر الغريبة عن عاداتنا وتقاليدان وأعرافنا، فمن خالؿ دروسو ابدلدرسة  يف ذبنيب

 واالغًتابالعقلي  االستالبوتوجيهاتو يف خطب اجلمعة وادلناسبات، كاف يركز على سلاطر ىذا 
يف، احلضاري وتعاليم ديننا احلن نامورث إىلعلى ضرورة الرجوع  إايىماث االشخصي ألبناء اجملتمع، ح

 ونفس ادلنواؿ نسج عليو خرغلي ادلدارس الدينية يف ابقي مساجد اجلمهورية.

 :واالجتماعية مكانته العلمية -1

الذي كانت تربطو  ضبد الطاىريأ، ومغادرة الشيخ موالي بعد وفاة شيخو أضبد ديدي رضبو هللا   
توات  منطقةيف  ادلرجعية الدينيةالشيخ دمحم بلكبَت  أصبح لتوات 3واألخوة بو كثَت من وشائج احملبة

، وقد برز الشيخ بلكبَت يف العلـو الشرعية من علـو الدين ومعارفوإليو رايسة  نتهتاو بدوف منازع 
وىو ، األدب العريب من ضلو وصرؼ وبالغةفقو وتفسَت وحديث ... إىل جانب علـو اللغة و 

ت ارضبو هللا بقدر  هسبيز  ساعده  قدبُت أئمة وعلماء توات، و  يف عصرهفارس اليشق لو غبار بذلك 
لسرعة بديهتو، أف تبلغ رلالسو العلمية مستوى عايل يف  اندرة إضافة ذىنيةوملكات  عجيبة فكرية
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 ويشوؽ السامعُت ويستقطب ادلهتمُت، احلاضرين إليو، بشكل يشد واالستشهادالطرح وقوة احلجة 
 .1علمو طالعو وغزارةإوىذا إف دؿ على شيء فإظلا يدؿ على سعة 

 ؽاألفاإف مسعتو بلغت  إالورغم أف الشيخ بلكبَت رضبو هللا مل يكن ػلب الظهور اإلعالمي،    
وذاع صيتو يف البالد وخارجها، وقد كاف لرحالتو احلجازية دورا ىاـ يف تعرفو على عدد كبَت من 

مل افو الععلماء العامل اإلسالمي، وتبادؿ معهم أطراؼ احلديث عن مستجدات األمور وما يعر 
 مذاىبهم وطبيعة زليطهم. ؼابختالعلماء األمة فيها  واختالؼ، اإلسالمي من نوازؿ

سبيزت اليت  ايب عل شخصيتوغلبشكل إ انعكسادلستوى العلمي الذي بلغو الشيخ بلكبَت    
ل اليت تتعلق ابلدين اإلسالمي، وقد كاف رضبو هللا حريصا على أف ابلوضوح والصرامة يف ادلسائ

ادلعقودة عليو من قبل الشعب بتوات، فكاف يعرؼ إنو ؽلثل الشخص  اآلماؿيكوف يف مستوى 
ذلا حىت يف أصعب  أىاليف حركاتو وسكناتو، وابلفعل كاف  االحًتاسالقدوة يف البالد شلا ػلتم عليو 

 مؤسس الدولة اجلزائرية احلديثة األمَت عبد القادر من سوراي رفاتإعادة  ادلواقف، على غرار انزلة
للقياـ بصالة  ةسيرائ أوامرأصدرت الدولة اجلزائرية ، ودفنو يف اجلزائر بعدما ـ5011يف جويلية 

 بناء على كوف صالة اجلنازة ال ألوامرالغائب يف كامل مساجد اجلمهورية، لكن الشيخ مل ؽلتثل ل
زلل إعجاب من السلطات شلا عزز  دوف علماء ومشايخ اجلمهورية ادلالكية، وكاف موقفوتعاد يف 

   الئم طوؿ حياتو.  لومة، فلم ؼلشى يف هللا 2من قدره ومكانتو عند اجلميع

شاء هللا ابآلخرة، فقد  أكرمو هللا ابلدرجات الرفيعة يف الدنيا وإف وكنتيجة حتمية جلده واجتهاده   
من هللا ورضوانو زلج لناس   ر بفضلادبحبة الناس والصاحلُت من بالد اإلسالـ، وصفاز رضبو هللا 

كال حسب غايتو يف حياتو وبعد شلاتو، رحل الشيخ عن ىذه الدنيا الفانية وترؾ يف الناس زلبتو 
بكتاب هللا وسنة رسولو عليو  االلتزاـمدى  لوكاتو ومعامالتو كمثاؿ ػلتدى هبا ويقاس عليهاوس

 : الصالة والسالـ، ويف األخَت الأبس أبف نذكر ببعض اجلوانب من سَتتو الذاتية
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ـ، زبرج على يده منها 0222ـ إىل وفاتو سنة 5012: منذ نشأهتا سنة مشيخة ادلدرسة -أ
 .1وأئمة ومعلمُت تاع ادلعمورة كدعاألف طالب غلوبوف بق 02ما يزيد على

 .2ـ5019ادلعهد اإلسالمي أبدرار منذ سنة  مديرستاذ مث إماـ أ -بػ

 شهادة تقديرية )ليسانس من وزارة األوقاؼ ربت رائسة أضبد توفيق ادلدين(. -جػ

 ـ.5005شهادة ليسانس أخرى يف سنة  -د

 .3ـ5001شهادة دكتوراه فخرية من جامعة وىراف سنة  -ىػ

اإلصالحي كاف ظهور الشيخاف يف ادلشهد تناسب الفعل  يف ظروؼ غَت مساعدة وبيئة ال
 اان منهمالصمود والعمل بتفاين وإخالص إؽلا العلمي لتوات، ويف ظل ىذه ادلعطيات سبكنا من

مع  متكافئهلل والوطن دخلوا يف ربدي غَت  خالصةبقدسية ادلهمة، ومن خالؿ ملحمة جهادية 
مغرضة، يف زلاولة  استعماريةمن مشاريع واإلرساليات التنصَتية، وما صاحبها  التبشَتية التنظيمات

للحد من أتثَتاهتا اجلانبية، ورغم صعوبة ادلهمة إال أهنما سبكنا من ذبنيب اجملتمع كثَت من 
أإلنزالقات، وواصال العمل اجلهادي من خالؿ مدارسهما األصلية والسليلة، يف ملحمة إصالحية 

عاـ من رواسب  بشكلخاص واجلزائري  بشكلأسطورية دبعٌت الكلمة، لتخليص اجملتمع التوايت 
يف عاداتو وتقاليده وأعرافو، ومعتقداتو الدينية وىويتو  استهدفتوسنة من مشاريع شلنهجة 570

التغلب على  احلضارية، وبفضل هللا وادلخلصُت من أبناء ىذا الوطن سبكنا من  وانتماءاتوالوطنية 
مضرب للمجتمعات  ت أصبحة توات، اليتنطقكل الصعاب واحملافظة على الطابع اخلصوصي دل

     احملافظة رغم موجة الغزو احلضاري دبختلف جوانبو الفكرية والثقافية. 
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 . التعريف بأهم مؤلفات الشيخ موالي أحمد:  األول بحثالم 
 

 .قراءة في كتاب نسيم النفحات من أخبار تواتالمبحث الثاني : 
 
 

 خامسالفصل ال

قراءة في إنتاج الشيخ موالي 
 أحمد الطاهري العلمي

 )نسيم النفحات أنموذجا(
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 .قراءة يف إنتاج الشيخ موالي أمحد الطاىري العلمي: امسالفصل اخل

 )نسيم النفحات أمنوذجا(
ـ، يف إثراء مكتباهتا كغناىا بنفائس 16التأليف ابجلزائر بداية من القرف  ةلقد سامهت حرك   

الكتب كادلخطوطات قل نظَتىا يف بلداف إفريقيا، شلا جعلها زلج العلماء كادلهتمُت ابلعلم من شىت 
، فنجد التاريخ قد اإلسالميىا قصب السبق بُت حواضر العامل أذم بو ادلعمورة، الشيء ال أضلاء

سجل لنا صيت عديد ادلكتبات العامة منها كاخلاصة، ففي اجلزائر العاصمة صلد مكتبة اجلامع 
الكبَت كمكتبة ادلدرسة الكتانية بقسنطينة كمن ادلكتبات اخلاصة نذكر مكتبة ٛتودة الفكوف كمكتبة 

احلراؾ العلمي  االين، ىذلعائلة الورثي األربعةأبوراس الناصرم ببيلك الغرب كمكتبة ادلذاىب 
على  نعكسا ستعماريةالاالفًتة  أككالثقايف الذم عرفتو حواضر ادلركز سواء يف العهد العثماين 

 .حواضر احلواشي شرقا كغراب كجنواب
عرفو من قبل، بفضل تحراؾ ثقايف كعلمي مل  تـ، شهد20ك 16توات ما بُت القرف  فنجد   

، ٔتبادرة من أسر كبيوت علمية كاف ذلا الدكر اأرجائهكاسعا يف  نتشارااادلدارس العلمية اليت عرفت 
 كاقتناءلتأليف كالنسخ لا مكتبات إبنرباء بعضهم ؤ الثقايف كالعلمي للمنطقة، فأنش البارز يف ادلشهد

 بلدافعتبار الكتب انىيك عن الكتب اليت كانت تصل عن طريق احلجاج كالعلماء الرحالة؛ اب
عفرم كالبكرم كاجل كاألنصارمعلى غرار البيت الكنيت  ات طرؽ القوافل،توات مراكز كزلط
 الثالث. هاهتاتوات ّت كالبلبايل كغَتىا، يف

ٖتت كطئة  ةالتواتي لبالدبعد سقوط اف ىذا الفعل العلمي كالثقايف عرؼ فتور كبَت إال أ     
طمس معامل اذلوية  إىلالرامية  االحتالؿـ، كبسبب شلارسات إدارة 20مع مطلع القرف  االستعمار

الوطنية للشعب اجلزائرم؛ ٔتصادرهتا عديد ادلكتبات اليت كانت ٖتوم أمهات الكتب كادلخطوطات 
يب اإلسالمي، كابدلقابل الًتكيج نو ربط اجملتمع اجلزائرم ٔتاضيو العر كمنعها تداكؿ كل ما من شأ

، لكن ذلك مل ينطلي على الشعب اجلزائرم لنظرايت مغرضة من شأهنا ربط اجلزائر ابألصوؿ الغربية
الذم كجد يف ٚتهرة من مثقفيو ابلفرنسية أك العربية سدا منيع أماـ ىذه ادلشاريع، فنالحظ بداية 
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احلراؾ الفكرم كالثقايف من خالؿ الكتابة عرب ادلنابر اإلعالمية أك أتليف الكتب، ىذا الفعل الذم 
توات كعلى رأسهم شيوخ ادلدارس الدينية ليسهموا يف  صلد أنو كجد صداه لدل بعض ادلثقفُت يف

إسهاماتو يف حركة التأليف، فنجد الشيخ موالم أٛتد الطاىرم شلن تقمصوا ىذا الدكر من خالؿ 
اجملاؿ، كإثراء مكتبة ادلدرسة  اٖتريك عجلة التأليف كإحياء سنة العلماء السابقُت من قبلو يف ىذ

كالية أدرار أبقصى اجلنوب الغريب اجلزائرم أبمهات الكتب  الطاىرية ببلدية سايل دائرة رقاف
كنفائس ادلخطوطات كأٙتنها برغم من صعوبة الفًتة، لتبقى شاىد عن إسهاـ ىذه الناحية يف 

نتاج الشيخ موالم أٛتد الطاىرم احلسٍت إ، كيف ىذا اإلطار سنقف عند أىم احلضارة اإلنسانية
  .والعلمي من خالؿ قراءة يف بعض مؤلفات

 .التعريف أبىم مؤلفات الشيخ موالي أمحد: األول بحثادل 

  :1العقد اجلوىري على النظم ادلسمى ابلعبقري -1
الشيخ موالم أٛتد ابلشرح كالتحليل فيو تناكؿ ـ، 1947ق ادلوافق لػػػ عاـ 1366ألفو يف عاـ    

، ادلتعلق أبحكاـ السهو يف الصالة على مذىب اإلماـ مالك، فقد 2نظم "دمحم بن أب الزمورم"
ن ٚتهور العلماء م عن الفهم كاحلل كاإلدراؾ، كاستعصىفصل فيو الشيخ كأكضح ما أشكل فيو 

 كعامة الناس.

ه الشيخ موالم أٛتد يف كرقتو على النظم ادلسمى ابلعبقرم" بدأ كيف كتابو "العقد اجلوىرم   
بسم هللا الرٛتاف الرحيم كصلي هللا على سيدان دمحم كآلو كصحبو  كتب يقوؿ : "، حيث  االفتتاحية

عاملو هللا بلطفو اخلفي كالظاىر،  ،كسلم، يقوؿ العبد الفقَت إىل ربو القادر أٛتد ادلعركؼ ابلطاىر
  :اإلدريسي احلسٍت
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ق ىذا اإلنساف كخل ،كالغفلة كالذىوؿ كالنقصاف ،احلمد هلل الذم تنزه عن السهو كالنسياف   
سيدان دمحم الذم أنزؿ  ،كالصالة كالسالـ على سيد كلد عدانف ،فجعلو موصوفا ابلذىوؿ كالنقصاف

 .كاتبعيهم كمن تبعهم إبحساف ،كعلى آلو كصحابتو الطاىرين األعياف ،عليو القرآف

فأجبت  ،أف أضع لو شرحان على النظم ادلسمي ابلعبقرم ،كبعد فقد طلب مٍت بعض اإلخواف   
معتصما بقوة الرٛتاف الرحيم طالبا العذر من ٚتيع  ،كإف كنت لست من رجاؿ ىذا ادليداف

ابلعقد اجلوىرم على النظم )كمسيتو ...كإف يتصفحوا ما عثركا عليو من اخللل كالنقصاف ،اإلخواف
كذلك اليت على   أعتدان عليها يف كتاابت ادلدرسة ادلغربية، كالتواتية افتتاحية 1(..."ادلسمى ابلعبقرم

، كمن أىم م هبا من خالؿ مشاخيها كمريديهاو عض ارتباطيبدك نسجت على منواذلا، دلا ذلا من  ما
كتابتو بعد البسملة   أ، إف الكاتب يبدكاالستنباطالتحليل على  اعتمادىا إىلمالزلها ابإلضافة 

كالصالة على سيد ادلرسلُت كآلو، بتوضيح السبب الذم دفعو إىل فعل الكتابة، مظهرا نوع من 
علٍت أك ضمٍت من القارئ، ملتمسا حسن الظن كتقدير عدـ  اعتذارالتواضع يف شكل 

  معتمدا يف كل ذلك على الرٛتاف الرحيم، متربئ من احلوؿ كالقوة إال هلل. ،االختصاص

ككاف الفراغ من ىذا الشرح  ..."و : قولب ليختتم الشيخ موالم أٛتد كتابو السالف الذكر،   
ادلبارؾ يف أكؿ رجب سنة ألف كثالٙتائة كستة كستُت من اذلجرة النبوية، كاحلمد هلل رب 

ه بدكف خا٘تة كاضحة ادلعامل كما بدأكبذلك يكوف قد أسدؿ الستار عن أحد مؤلفاتو 2."العادلُت
 مقدمة، على غرار عديد ادلؤلفُت يف ىذه ادلدرسة.دكف 

  :3اجلواىر واللئايل على نصيحة أيب العباس سيدي أمحد بن عبد العزيز اذلاليلعقد  -2
كىو شرح مستفيض دلنظومة أيب العباس أٛتد بن عبد  ،ـ1967ق ادلوافق لػػػ 1387ألفو عاـ    

                                                           

 ـ،1993، مستغاًل  ،ادلطبعة العلوية، 1ط ،العقد اجلوىري على النظم ادلسمى ابلعبقري :موالم أٛتد الطاىرم - 1
 .5ص
 .109ص :نفسو - 2
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اليت ضمنها ٚتلة من الفوائد صاغها  ،1ـ(1761 –ق 1175العزيز اذلاليل السجلماسي)ت 
على شاكلة نصائح يف منظومة شعرية رائعة، أابنت عن سعة إطالع كمقدرة من الفهم كاإلدراؾ 

لبة كادلهتمُت، العلماء كادلشايخ، كتعلق هبا الط ة اإلسالمية عند صاحبها، فقد أسرتدلقاصد الشريع
ما  كاقتطاؼ، زلاكال فكفكتها التالميذ كادلريدين، فراح اجلميع يبحث فيها عن مقاصده تكحَت 

عليو من درر كفوائد، فكاف منهم من أانر هللا بصَتتو كىداه إىل من دلعارفها زليط  اشتملت
فضيلة الشيخ موالم أٛتد الطاىرم، ملتمس منو  إىلفلجاء  كأللفاظها كمعانيها كاشف كمدرؾ،

أف تصدل ذلذا العمل النبيل  إالذه النصيحة لتعم فائدهتا اجلميع، فما كاف من الشيخ كضع شرح ذل
ابلبسملة  الشيخ موالم أٛتد بتدأهاقد ك  لبة كالدارسُت،ذم فيو صاحل ادلؤمنُت كخصوصا الطال

                                                           

ِجْلمػَاِسػٔتدينة (  ـ1701 – ق1113)سنة  كلدعباس أٛتد بن عبد العزيز اذلاليل، أبو ال - 1 ، يف أسرة ة ابدلغرب األقصىسِّ
يف الّتلقي كطلب العلم،  نسج أٛتد منوالوىػ(، كعلى 903من ذرية الفقيو النوازيل أيب إسحاؽ إبراىيم بن ىالؿ)ت تنحدر

قصد االستزادة كطلب السند العايل، فكثر  األمصارفجاؿ يف سبيلو حواضر ادلغرب، كشّد الّرحاؿ خارجو إىل رلموعة من 
أقرانو كمعاصركه، كل ذلك مدّكف يف فهارسو كرحلتو، كيبقى أشهر من  بذلك شيوخو، كتنوعت مركايتو، كأدرؾ ما مل يدركو

ىػ(، كاألستاذ احملدث أبو 1163تتلمذ ذلم كالزمهم من علماء بَلِده: الشيخ الشهَت أبو عبد هللا دمحم بن عبد السالـ بناين)ت
 بن الطيب بن دمحم ىػ(، كاإلماـ اللغوم أبو عبد هللا دمحم1165الربكات أٛتد بن دمحم احلبيب السجلماسي)ت

ىػ(، كالشيخ دمحم بن سامل 1162ىػ(، كمن الػمشارقة: الشيخ مصطفى بن كماؿ الدين بن علي البكرم)ت1170الشرقي)ت
ىػ(، كبعدما أحّس أبو العباس أٛتد بن عبد العزيز اذلاليل أف غرضو من رحلتو إىل ادلشرؽ قد 1181بن أٛتد احلفناكم)ت

للتدريس، أكال ٔتسقط رأسو مدَغرة مث بسجلماسة مث فاس، ككاف طالب العلم  رلالسلوطنو، ليعقد اكتمل كٖتّصل، َقفل راجعا 
يتهافتوف على حضور رلالسو كتقييد ما يلفظ بو لسانو من فوائد كنكت، كقد أفصحت رلموعة من ادلصادر عن ٚتلة من 

أبو عبد هللا دمحم بن احلسن بن مسعود ىػ(، كالفقيو 1187ىؤالء، من أبرزىم: ادلؤرخ دمحم بن الطيب القادرم )ت
كشلا ُعرؼ بو أيضا  ،ىػ(1214 بن عبد السالـ الفاسي)تبن دمحم -فتحا -ىػ(، كالشيخ أبو عبد هللا دمحم 1194البناين)ت

، «فتح القدكس يف شرح خطبة القاموس»رٛتو هللا كثرة آتليفو كتنوعها، ذكرت لنا كتب الًتاجم كاألخبار ٚتلة منها، أشهرىا: 
الزكاىر األفقية يف »، ك«نور البصر يف شرح ادلختصر»، ك«إضاءة األدموس كرايضة الشموس يف اصطالح صاحب القاموس»ك

الفوائد ادللتقطة كالوصااي »، منو نسختاف ابخلزانة ادللكية، ك«ادلراىم يف أحكاـ فساد الدراىم»، ك«شرح اجلواىر ادلنطقية
 ىػ1175من ربيع األكؿ عاـ  21رٛتو هللا بسجلماسة يـو الثالاثء  تويف، كغَتىا فاسي، منها نسخة ٔتؤسسة عالؿ ال«ادلعتربة

ه 1175أبو العباس أمحد بن عبد العزيز اذلاليل العامل الزاىد)ت  ينظر : دمحم صغَت: .ـ1761أكتوبر سنة  19ادلوافق لػػػ 
 ـ.2015ابلرابطة احملمدية للعلماء، الرابط : ، منشورات مركز الدراسات كاألْتاث كإحياء الًتاث 1ط ،م(1761 –
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شرحان حيل عليها ضع أ ...كطلب مٍت أف ":لو كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم كآلو فيقوؿكاحلمد
قليل اإلطالع أف ىذا العبد الضعيف قصَت الباع ألفاظها كيبُت معانيها حلسن ظنو بنا كما يعلم 

كإسهامان مٍت يف ىذا  ...كدلا طالعتها كجدهتا كلها عظات انفعة كجواىر المعة ...كانكلٍت ادلنظومة
أقـو طريق كاذلداية الشأف كإف كنت لست من رجالو فلبيت مطلوبو طالبا من هللا التوفيق إىل 

 .1..."عقد اجلواىر ك اللئايل  :كمسيتو  ...كالتحقيق
 كأف ينفع بو  ،أف جيعلو خالصا لوجهو الكرميالعظيم كأسأؿ هللا ..." : كيقوؿ يف آخره 

فاتح ربيع األكؿ سنة ككاف الفراغ منو ...اليت ال يشوهبا رايء كال مسعة ،يكوف من األعماؿ ادلتقبلةك 
رب العزة عما سبحاف ربك ...من ىجرة من لو اجملد كالشرؼ  ،كثالٙتائة كألف سبعة كٙتانُت

غرابة يف كوف مؤلفاتو تتقارب يف  ، كال."2يصفوف كسالـ على ادلرسلُت كاحلمد هلل رب العادلُت
 ألواهنا، كبطبيعة احلاؿ صلد الشيخ دائما حياكؿ إبعاد ما اختالؼالطرح تتشابو يف األسلوب رغم 

يعلم دركب العلـو رغم ما عرؼ عنو رٛتو هللا من  ادلالـ، بوضع نفسو يف موقع من اليطرحو عن 
مستول عايل أعًتؼ لو بو القاصي كالداين، ككل ىذا أتداب منو ككقارا دلن سبقو من العلماء، كعنو 

كصفا لو من قابلناىم من تالمذة أسأؿ من عايشو علما كحلما كتواضعا مسات مل خيتلف فيها 
  كمعارؼ.

  :3"جرومآبن إكتاب الدر ادلنظوم "شرح مقدمة  -3
مؤلفو ىذا عن يف  الشيخ موالم أٛتد مل يشذـ، كما 1957ق ادلوافق لػػ 1376ألفو عاـ    

فقد أفرد ادلشرؼ على  تقدديا كختاما، ا كهنايةءقاعدتو يف ابقي التآليف اليت سبق كأف ذكرانىا، بد
، نبذة تعريفية 4طباعتو تلميذه البار الشيخ سيد احلبيب بن عبد الرٛتن العلوم التوايت التسفاكم

بلوغو درجة السادة  إىلمن خالذلا، نسبو الشريف كطريقو يف أخذ العلم كادلعرفة  ابدلؤلف مستعرض
                                                           

، دكف عقد اجلواىر واللئايل على نصيحة أيب العباس سيدي أمحد بن عبد العزيز اذلاليل :الشيخ موالم أٛتد الطاىرم - 1
 .03مطبعة، دكف سنة طبع، ص

 .403، صنفسو - 2
 .19ادللحق رقم  اخلتامية، لصفحةاإلفتتاحية، كصورة  لصفحةينظر : صورة للغالؼ، كصورة  - 3
 . ف عرفنا بو يف ما مضى: قد سبق كأالشيخ سيد احلبيب - 4
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سلمُت بداية من شنقيط مركرا بتمبكتو ، مث خركجو لتعليم كتاب هللا كسنة رسولو يف بالد ادلالصوفية
، اليت أسس هبا مدرستو اخلاصة لتحفيظ القرآف كالعطاء االستقرارأراضي توات بالد  إىلككصوال 

بنو ادلصوف إيـو الناس ىذا يف كنف كعز خليفتو ك  إىلكىي مازالت قائمة  ،كتلقُت علـو الشرعة
أف كافتو  إىلعلى ٚتلة من احملطات ادلفصلية يف مسَتتو العطرة،  امعرج الشيخ موالم عبد هللا،

إين دلا عثرت على يف بداية كتابو : "... الشيخ موالم أٛتد فقاؿ كما سلف كأف ذكران،  ادلنية،
الزمورم دفُت تيميموف قاعدة من قواعد آب نظم اإلماـ العالمة البحر الفهامة سيدم دمحم بن 

 انتشاريف النحو ككجدتو يف غاية احلسن كالكماؿ كمل أطلع على شرح لو، مع  1جرـكآبن إلتوات 
 االنتفاعىذا النظم يف كثَت من البقاع فطلب مٍت بعض الطلبة أف أضع لو عليو شرحا ليكثر بو 

كترغيب الطالب...كمسيتو الدرر ادلنظـو شرح مقدمة ابن فأجبتو إىل ذلك طالبا من هللا الثواب 
"... منهج التبويب يف كتابو ىذا، ألنو يناسب جزئيات موضوعاتو،  التـزكصلد إف ادلؤلف  ، 2آجرـك

اء الكتاب يف شرح ىذه ادلنظومة، كيسهل على القارئ الفهم كبلوغ ادلعٌت، كقد جككونو يناسب 
ه بباب الكالـ كأهناه بباب ادلفعوؿ معو مع ذكر ادلخفوضات من األمساء، ستة كعشرين ابب، بدأ

الكتاب قاؿ الشيخ موالم أٛتد : "...مت ْتمد هللا ...ككاف الفراغ من تبييضو يف اليـو  كيف هناية
، كقد أعقبو تلميذه 3مائة كألف ىجرية..." السادس عشر من شواؿ سنة ست كسبعُت كثالث

عليو من  إشتملالشيخ سيد احلبيب، بتقريض طفيف لبيب ذكر فيو بقيمة ادلؤلف كادلؤلف كما 
  ئص، نفع هللا هبا كل مريد.ادلزااي كاخلصا

 :مؤلفاتو الشعرية -4
مؤلفاتو  يفكمن ىذه األشعار ما أكرده  ،فهي كذلك عديدة ألنو كاف شاعر ال يشق لو غبار   

كاليت صلدىا ٖتمل أغراض زلددة   ؛كمنها قصائد مستقلة بذاهتا ،النثرية إلثرائها كتقريبها لفهم الطلبة
بنو ابدلدرسة الطاىرية إلمثل القصيدة اليت أرسلها أثناء مكوثو ابدلغرب األقصى  ،كالنصح كاإلرشاد

حيضهم على الزىد كالتواضع إلخواف كاألكالد كالتالميذ لكىي نصائح لو ك  ؛خ موالم عبد هللاالشي
                                                           

 .ف عرفنا بو يف ما مضىقد سبق كأ: ابن آجرـك - 1
 .16، صق1408سنة  ، غرداية،مطبعة الواحات، جرومآالدر ادلنظوم شرح مقدمة ابن  :موالم أٛتد الطاىرم - 2

 .277ص :نفسو - 3
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 :كطلب العلم كغَتىا من النصائح القيمة كتبدأ ىذه القصيدة بقولو
 ىب من صلد      سالـ زكى من نفحة الباف كالرندسالـ مثل ما عليك              

 .كعدد أبيات ىذه القصيدة حوايل عشرين بيتان 
على إحدل  شتملتانظم فيها عدة مسائل فقهية  ،كلو قصيدة أخرل عبارة عن أحجية شعرية   

 :كثالثُت مسألة يف الفقو كالنكاح كالفرائض كبدأىا بقولو
 للمهدم         عفتها ركااي الدىر بعدؾ كالسعدأال حي دكران ابلعلوشية            

إىل الرفيق األعلى كمل يكشف  نتقلاك كتب ىذه القصيدة   ،كفيها حوايل أربعُت بيتان من الشعر   
غوامضها فاجتهد الطالب من بعده يف إجياد احلل، فكل حسب فهمو على سبيل ادلثاؿ ٘تكن 

ككذلك تلميذه الشيخ ابم بلعامل  ،كبقيت ثالثةالشيخ موالم احلاج من حل ٙتانية كعشرين مسألة 
 .٘تكن من حل نفس العدد

كذلك دلا ىزه الشوؽ كاحلنُت لبلده ادلغرب  ،كلو قصيدة أخرل ألفها أثناء إقامتو األكىل بسايل   
 :كمطلع ىذه القصيدة  كمطلع قصائد الشعر اجلاىلي كيقوؿ ،كإخوتو

 كأضناؾ حينما بدا حسنها الوجد      بدا حسن من أىول كقد كاد ال يبدك         
 .كىذا يدؿ على أف الشيخ كاف لو ابع يف كل الفنوف الشعرية كلو خربة كإطالع كذلك

معتمدان السجع مبينان الدكاعي  ،أما منهجيتو يف التأليف فكاف يعتمد على قصر العنواف   
مقّزمان  ،منو كأكسع إطالعادلن ىو أكىل  عتذاراك يف تواضع  ،كاألسباب اليت كانت كراء التأليف

 .هلل مث ينتقل إىل العرض النفسو متربائ من احلوؿ كالقوة إ
كأٖتفها  ،ابلقرآف كالسنة كأقواؿ الصحابة كالعلماء ستدالؿالاففي مؤلفاتو الفقهية أضاؼ    

كاترة تكوف عن طريق سؤاؿ  ،ابلشواىد الشعرية الفقهية من أتليفو أك أتليف غَته من العلماء
كيبدم رأيو يف كل ادلسائل الفقهية معتمدا التبسيط كالتسهيل على القارئ ككضح أقواؿ  ،كجواب

ككاف يدرج بعض القصص اليت تسوقها بعض األبيات الشعرية كيبُت  ،ختالفاهتماالنحاة على كافة 
اىب األربعة كيرجح بعض األقواؿ يف مؤلفاتو ادلشكل من ادلسائل كيبُت أراء العلماء حىت من ادلذ

نسيم النفحات بذكر علماء كأكلياء كصاحلي " مسو إكلو مؤلف ك  ،من حيث قوهتا على غَتىا
 .كالذم سأفرد لو عنصرا كعنواان مستقال بذاتو لدراستو كىو منوذج من إنتاجو " منطقة توات
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 .قراءة يف كتاب نسيم النفحات من أخبار توات: ادلبحث الثاين

 :ادلادي للكتاب الوصف -1

 نسيم النفحات من أخبار توات كمن الصاحلُت كالعلماء الثقات. :العنوان-

 الشيخ موالم أٛتد الطاىرم اإلدريسي احلسٍت. :الكاتب-

 الشيخ موالم عبد هللا الطاىرم. :احملقق-

 ـ.2012اجلزائر :  –رداية غ –مطبعة مداد للطباعة كالنشر، حي البطحاء متليلي  طباعة:-

  سم.14,05/20من احلجم ادلتوسط  ص، أزرؽ اللوف 311 :عدد الصفحات-

 :تعريف الكاتب -2

  -ق 1399 صاحب ىذا الكتاب الشيخ موالم أٛتد الطاىرم اإلدريسي احلسٍت)ت   
، 1ستيفاضةاب من قبل سبق كأف عرفنا بو، ـ(1979 ، كقد حققو صللو كخليفتو على مدرستو اليـو

، كقد 2الطاىرم، كىو كذلك قد عرفنا بو يف ما مضى يف ىذه األطركحةالشيخ موالم عبد هللا 
، نفع هللا بو كجعلو كالغيث حيث أمطر أنبت إبذف أخرجو يف حلتو اليت بُت إيدينا بعد طباعتو

  ربو، فكاف من ادلصادر ادلهمة اليت أرخت لفًتة اترخيية مهمة يف اتريخ توات.

 :مقدمة -3

نفيسة، كصيدا دلن ظفر بو ٙتُت، كمن خالؿ إطالعنا  أٛتد كلها دررإف مؤلفات الشيخ موالم    
على بعض مؤلفاتو كحصولنا على معلومات كافية عن بعضها األخر من طلبتو كادلهتمُت ٔتؤلفاتو، 

على كتاب  اختيارانكنظرا لكوف مؤلفات الشيخ موالم أٛتد مشلت ألواف معرفية متعددة، كقع 
ت كمن الصاحلُت كالعلماء الثقات"، كىذا راجع لكوف الكتاب ذا "نسيم النفحات من أخبار توا
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، كيتحدث عن مرحلة اترخيية مفصلية يف اتريخ توات خاصة طابع اترخيي يتقاطع مع ٗتصصنا
، كما عرفتو اجلزائر من مستجدات شكلت ٖتدم للثورة االستعمارمكاجلزائر عامة، إابف التواجد 

 دلضموف الكتاب. استعراضنايف صدد  حقاسنتعرض ذلا الالفرنسي،  االستعماراجلزائرية ضد 

كتاب " نسيم النفحات من أخبار توات كمن الصاحلُت كالعلماء   اعتربانكال نبالغ إذا ما    
الثقات"، مصدرا معرفيا مهما للدارسُت كالباحثُت يف اتريخ توات كاجلنوب اجلزائرم يف الفًتة 

، دلا ةالتواتي لبالدات اليت تعٌت ابادلعاصرة، فقد ديدان ىذا الكتاب ٔتادة معرفية قل نظَتىا يف ادلؤلف
، اب من معلومات كافية عن قصور توات كمدف عديدة من اجلنوب اجلزائرمحيملو ىذا الكت

فالكتاب يدكف لنا رحالت الشيخ موالم أٛتد اليت قادتو من خالؿ ركبو العلمي لزايرة ىذه ادلدف 
 كالقصور يف أقصى اجلنوب الغريب للجزائر.

سبق  اليت عن ادلؤلفاتكالعادة مل خيتلف منهج الشيخ موالم أٛتد يف تناكؿ موضوعات مؤلفو    
، كىي أترخيية كأف قدمناىا كعينة من إنتاجو العلمي، رغم طبيعة ادلعلومات اليت حيملها الوعاء

 ، انىيك عن كوهنا تؤرخ1متياز، دلا ٖتملو من مواصفات كخصائص أداب الرحالت التأرخيياب
؛ ضد سياسة التجهيل االستعماريةلشيخ موالم أٛتد يف اجلزائر، إابف احلقبة لللمسار النضايل 

 .الرامية لفصل الصحراء االستعماريةكطمس معامل اذلوية الوطنية اجلزائرية، كمشاريع فرنسا 

حيمل خلفية فكرية إسالمية، الهنضوية كبعد القراءة ادلتأنية للكتاب، يتضح لنا أف الكاتب    
ثر السلف الصاحل مهنع هللا يضر، متسامح فيها أ، بل إحيائية يتعقب حداثية حركية كال ٕتديدية إصالحية

كىذا ما تعكسو أكصافو لألىايل الذين كصفهم يف رحالتو عرب الوطن، فلم ، 2خرآلكمنفتح على ا
يبدم مواقف سلبية من أم جهة، كعلى نفس التوافق صلد ردة فعل األىايل من سلتلف ادلستوايت 

                                                           

رحلة أيب حفص عمر بن عبد القادر التنيالين)رحلة فهرسية(، كرحلة  ،د من الرحالت ادلشهورة على غراركصلتنا العدي - 1
إدريس التنالين عبد الرٛتاف بن رحلة ك  احلج، إىلالداير التواتية، كرحلة أيب زيد عبد الرٛتن التوايت  إىلأيب عبد هللا الفالين 

 نظر : عبد الرٛتن بعثماف:يكغَتىا كثَت علمية كانت أك حجازية. ـ(1817 -ق 1231 اجلزائر احملركسة سنة إىل)رحلة 
ماجيستَت غَت منشورة، ٗتصص اتريخ حديث، إشراؼ : دمحم بن معمر،  ، رسالة عبد الرمحن بن عمر التنيالين التوايت فهرسة

 .24-23ص (ـ، ص2009-2008كلية األداب كاللغات كالعلـو اإلنسانية، جامعة بشار، السنة اجلامعية )
 .24-23صص ، مرجع سابق :زلجويب كدمحم بن عزاكمعبد العزيز  - 2
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توات كما جاكرىا، اخللفية الفكرية  منطقةالعلماء يف الذم حيظى بو  كاالحًتاـتنم عن مقاـ التقدير 
ما كرد فيو  استثنيناإذا ما  كصفي يف رلملو استكشايفعلى الكتاب؛ الذم جاء  انعكستللكاتب 

 .من معلومات توضيحية، تستند للكتاب كالسنة كاتريخ السلف

 تفاصيل رحالتو عرب الزمن،ٛتد ديلك ذاكرة جبارة، أىلتو ليحتفظ بكل أيبدكا إف الشيخ موالم    
جانب تبحره يف علـو شىت حاز هبا قصب السبق كالدراية، فقد  إىل فهو بال شك آية يف احلفظ،

ديكن أف يشغل ادلهتمُت بدراسة اتريخ ادلنطقة  قدـ لنا بطاقة كصفية دقيقة، مل تغفل عن أم جانب
، اجلانب الركحي، كما إف يةاالجتماع، الشخصيات الفاعلة، الفئات االقتصاديف تلك الفًتة، 

ا قد تكوف مصدر هنإضافة ألٗتتلف مع أدبياتنا ادلعرفية يف توات،  ادلعلومات الواردة يف كتابو، ال
، معها يف الغالب اتفقتتوات ابلدراسة، أك  بلداف تناكلتاليت  األْتاثيف  للمعارؼ اليت كردت

الشيخ ابم  أك كتابزلمود فرج،  فرج لصاحبو الدكتور 1على غرار كتاب )إقليم توات عرب التاريخ(
، نفس الشيء ديكن قولو عن دراسة الربكفيسور دمحم الصاحل حوتية)توات 2بلعامل)الرحلة العلية(

، كغَتىا من لصاحبو الشيخ موالم التهامي غيتاكم 4، ككتاب )لفت األنظار(3كاألزكاد(
نفس الوقت مل يلتـز الكاتب ابلطريقة األكادديية يف كتابو، فال صلد ، يف الدراسات كاألْتاث

مصادرىا، خصوصا تلك ادلتعلقة ابلتاريخ  إىلإحاالت أك هتميش يعيد ادلعلومات ادلقدمة 
، دكف أف تكونو أستند يف معلوماتو على انس ثقا  إىل، مع كونو قد أشار يف بداية كتابو اكاجلغرافي

عرضو الكتاب الذم ضلن بصدد دراستو يف األشكاؿ، كما مل يعتمد يف  أبم شكل من إليهميشَت 
ادلباحث كادلطالب، بل كاف متحررا من كل ذلك ىدفو  الفصوؿ أك أكدلوضوعاتو طريقة التبويب 

، بطريقة توحي أبنو كاف يكتب بشكل متقطع بُت معتمدا العنونة تقدمي ادلعلومة دكف قيدا أك شرط
مل جيمع كيوميات أك  ذكر كحضور ادلعلومة، كحسب ما يبدكا أف الكتاب الفينة كاألخرل حسب الت

 ابستشارةذاكرة كاتبو كالتحقيق كالتدقيق  استحضار، بل ٚتعت معلوماتو من خالؿ كتقارير مهاـ
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يف صيغة  االختالؼ، كىذا خيالف ما ىو عليو يف ادلخطوط األصلي، على غرار من معارفو تالثقا
من  هبانسيم النفحات من أخبار توات كمن  العنواف الذم تضمنتو مقدمة الشيخ موالم أٛتد "

نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات كمن كيف ادلخطوط " 1"لعلماء الثقاتاالصاحلُت ك 
      ."لعلماء العاملُت الثقاتادفن فيها من األكلياء كالصاحلُت ك 

 :ادلضمون -4

الكتاب بنبذة تعريفية عن مؤلفو؛ الشيخ موالم أٛتد الطاىرم، كىي على ما يبدكا من   يبدأ   
كتابة احملقق للمخطوط األصلي للكتاب؛ صللو كخليفتو الشيخ موالم عبد هللا الطاىرم، قد تطرؽ 

أراضي  إىلفيها جلوانب من حياة ادلؤلف؛ نسبو كمولده كنشأتو كرحلتو من مسقط رأسو ادلغرب 
إىل نقيط ٔتوريتانيا كحاضرة ٘تبكتو بدكلة مايل، قصى اجلنوب الغريب اجلزائرم، مارا عرب شتوات أب

توات كما ذكران، كأتسيسو دلدرستو الدينية احلرة ببلدة سايل العلوشية؛  ضياأبر أف حط بو الرحاؿ 
جوانب  إىلالتابعة إداراي لدائرة رقاف كالية أدرار إىل انحية اجلنوب، كما عرج كاتب ىذه الًتٚتة 

شيخ موالم أٛتد من لالفرنسي، كما كاف ل االستعمارممن حياة ادلؤلف يف توات يف ظل التواجد 
الفرنسية، اليت مل تدخر جهدا  االستعماريةدارة ة، جعلت منو مصدر إزعاج يف نظر اإلمواقف بطولي

ْتجة أداء فريضة  احلرمُتأرض  إىل قافالأف غادر اجلزائر  إىلق اخلناؽ عليو ييف مضايقتو كتضي
احلج، كمل يعد من يومها خوفا على أبنائو القلبيُت من تالميذ ادلدرسة، أف يصيبهم مكركه بسببو 

على ادلدرسة  أطمأف، كبعدما االستقالؿبعد  إالأرض اجلزائر  إىلالفرنسي، كمل يعد  االستعمارمن 
ت كما جاكرىا من األمصار؛ من كتراءت لو كالبدر يف منزؿ السعدم، قاـ ّتولتو ادلشهورة عرب توا

األىقار حىت الطاسلي ككرقلة ككادم ميزاب كالساكرة، يف موكب علمي كصفو العارفوف بقافلة 
 إىلمسقط الرأس ليواصل رسالتو العلمية من خالؿ مدرسة كالده الدينية ٔتراكش،  إىلالوداع، ليعود 

للحضارة اإلنسانية؛ متمثل رب إضافة حقيقية يعت كحضاراي اكافتو ادلنية رٛتو هللا سللفا إراث علمي أف
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ليف ادلخطوطة، كمدارس دينية سليلة عرب كامل الًتاب الوطٍت اجلزائرم، مازالت يف ٚتلة من التآ
 . 1طريق هللا ادلستقيم إىلتشع بنورىا كهتدم 

ابدلنصورة مث يعقب ىذه الًتٚتة للمؤلف تقدمي للكتاب موقع إبسم األستاذ أٛتد بومعزة إماـ    
اجلديدة كالية غرداية، الذم قاؿ عن الشيخ موالم أٛتد "...كلقد أقاـ أبرض توات بضع عشرة 

، مشيدا ٔتكانة الشيخ كقدره كدكره يف 2"سنة، ككأهنا قرف من الزماف يف خَتىا كفتحها كعطائها...
 األفكارن كما صحح فيها كثَت م  ،إعادة ادلنطقة إىل ما نسيتو من تقاليد اإلسالـ كآدابو

 العامة. االجتماعية، كصحح كثَت من األخطاء كالتصورات

لعاملُت أٚتع أصحاهبا على قيمة ادلخطوط،  ظتقري حدل عشرةإالكتاب على  اشتملكما      
ا عرؼ بو من صالح كعلم لدرجة أقر لو اجلميع ابلوالية، ُت، أكذلما مكانة كاتبو كمقامو كمييسرئ

جعلتو مصدر مهم من مصادر اتريخ توات كما عليو من معلومات معرفية قيمة،  اشتملكدلا 
زلل خالؼ  اابعتبارىجاكرىا يف الفًتة ادلعاصرة، كما عزز قيمتو ادلسائل الفقهية اليت أاثرىا الشيخ 

يف اجملتمعات، كادلقصود ىنا ما تعلق منها ابلنسب، دلا حيتلو ىذا العامل من مكانة يف  عادة
لظركؼ ادلوضوعية اليت مرت هبا لاجملتمعات بصفة عامة كتوات بشكل خاص، كنظر أدبيات 

ادلنطقة ادلغاربية عرب التاريخ، أاثر ذلك إشكالية األنساب بسبب ٗتالط األجناس قصرا أك بطيب 
 .3خاطر

كصفية للوضع العاـ السائد يف توات كما شابو من  احملقق ٔتقدمة يبدأكيف إجراء عملي طبيعي    
عنها من أاثر  انعكستغَتات نتيجة التطور الذم عرفتو حياة اإلنساف يف ٚتيع اجملاالت، كما 

كقت قريب يوصف ابحملافظ،  إىلبية على مستول السلوؾ الفردم كاجلماعي، جملتمع كاف سل
كرثناه من أخالؽ كعادات كتقاليد، دكف أف  دعوة إىل ضركرة التمسك ٔتالمستدركا يف مقدمتو اب
ٖتقيقو ، كقد بُت لنا احملقق يف ىذه ادلقدمة أمهية ادلخطوط الذم ىو بصدد ينسى األخذ ابألسباب
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ككصفو ابلكنز الثمُت، ألف مؤلفو سجل فيو كثَتا من حياة العلماء كالصاحلُت أبرض توات، كما مل 
كمقدمات،  ظ، كما لزمو من تقاريوبوابألوالت كترتيب ما أضافو من ٖتقيق للمنق إىليفتو اإلشارة 

 اعتمدتيف دراستو التحقيقية ىذه على ثالث نسخ دلخطوط الكتاب، "...كقد  اعتمدنو ككيف أ
يف ٖتقيقو على ثالث نسخ، نسختُت سلطوطتُت إحدامها عثران عليها يف مكتبة ادلخطوطات 

ن قرل تيمي كالثانية كجدهتا بدار كالدم ٔتراكش كتبت إبمالئو كنسخة ادلوجودة بقرية كساـ م
 .1أخرل مكتوبة ابآللة الراقنة كتبها تالمذتو..."

 :مقدمة ادلؤلف

الشيخ موالم أٛتد الطاىرم  أادلتقدمُت من علماء ادلسلمُت، بدكما جرت بو العادة عند    
من احلوؿ كالقوة إال إليو، متوكال على اخلالق  ءا، مستعُت ابهلل مترب سلطوطو ابلبسملة كاحلمدلة

 ادلعبود فيما سيقدـ عليو، مصليا على سيد ادلخلوقات كإماـ ادلرسلُت كعلى آلو.

ما ظهر منها كما بطن، حىت شهد ذلم  متحداث عن عباد هللا الصاحلُت، شلن خصهم هللا بكراماتو   
 إىلإال أعمى البصَتة، اخلارج عن السنة كاجلماعة،  العاـ كاخلاص كأقركا ذلم ابلوالية، اليت ال ينكرىا

 اإلعتزاؿ كالضاللة.البدع ك  أىلعقيدة 

دخولو أرض توات، قادما إليها كما سبق كأف ذكران من ٘تبكتوا ٖتدث الشيخ موالم أٛتد عن    
 بة كحفاكة أىلها كحسن مقاـ، كما اشتملتدكف سابق علم هبا، كطاب لو ادلقاـ دلا كجده من طي

أحياء كأموات "...مث إنو دلا ساقتٍت األقدار إىل أرض  تقاة عليو من أكلياء صاحلُت
، 2توات...ككجدت هبا ضاليت ادلنشودة...فكسرت هبا عصى الًتحاؿ...كطاب لنا هبا ادلقاـ..."

الشيء الذم ساعده كشجعو على أتسيس مدرستو الدينية كقلعة من قالع اجلهاد، ضد اجلهل 
 االستعماريةالفرنسية؛ الشيء الذم جر عليو سخط اإلدارة  االستعماريةالتنصَت سياسة الطمس ك ك 

من القيادة العسكرية  كاستفزازاتابدلنطقة، فيذكر يف ىذه ادلقدمة ما تعرض لو من مضايقات 
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ادلغرب، كفيها شعر  إىلمغادرة البالد إىل أرض احلجاز كمنها  إىلالفرنسية احلاكمة، شلا دفعو 
سبب من األسباب داير توات كأىلها الطيبُت كما جاكرىا من اجلهات، فكاف ذلك  إىلابحلنُت 

ىلها سامهة يف التعريف هبذه ادلنطقة كأالرئيسية اليت دفعتو إىل كتابة ىذا ادلخطوط، رغبت منو يف ادل
كأشواؽ  تلك األقطار كالساكنُت هبا  ادلغرب كأقمت بو إىل كالصاحلُت كاألكلياء فيها "...كرجعت

تكاد تفارؽ قليب...خطر ببايل أف أكتب نبذة كلو قليلة حوؿ تلك  ال من أبنائنا الصلبيُت كالقلبيُت
)نسيم النفحات، من أخبار توات، كمن هبا من الصاحلُت كالعلماء األرض الطيبة ادلباركة...كمسيتها

طلعُت على ، يف الوقت نفسو ألتمس الشيخ من خالؿ مقدمتو العذر ادلسبق من ادل1الثقات (..."
 االختصاصدكا ذلم من تقصَت أك سوء فهم، مؤكد على عدـ بالكتاب كالدارسُت، فيما ديكن أف ي

، كيف غياب ادلصادر كادلراجع اليت ديكنو العودة  لتدقيق كالتصحيح، ل إليهايف ىذا الفن من العلـو
على ادلنطقة كاف قد  استيالئوالفرنسي بعد  االستعماررغم حصولو على معلومات مفادىا أف 

، مشَتا 2ادلنطقة، كذكر منها على اخلصوص البسيط يف أخبار ٘تنطيطصادر الكتب ادلهتمة بتاريخ 
ضركرة النظر للكتاب كمصدر من مصادر ادلعرفة النافعة لطلبة العلم، بعيد عن تصيد الزالت  إىل

 كرا الصنيع معًتفا ابجلميل.ا شكاألخطاء 

يرل الكاتب بدا يف ذلك مع مراعاة القواعد ادلوضوعية ذلذا العلم، الذم لنقد، مل لنسبة لكاب   
األمثل بعيدا عن القدح كالتهدمي  االستغالؿستغل أف قدـ العلـو كتطورىا، يف حالة ما إيعترب سر ت

ادلغرض، الذم ال خيدـ البحث العلمي يف شيء بقدر ما يضره كحيط من معنوايت  ادلشتغلُت بو 
 دكف فائدة.

ابلتحرم اجلاد، كادلصدر ادلوثوؽ من الرجاؿ منهجو يف كتابتو ذلذه النبذة،  على أكد الشيخفقد    
، مبدم رغبتو يف 3ٔتؤسس علم العمراف البشرم إبن خلدكف إقتداءالصادقُت كالعلماء العارفُت، 
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علمي، أخر ادلقدمة أف يعود عليو ىذا العمل ٓتَت الدارين، كينفع بو كل مريد جادا يف البحث ال
األخيار كالزعماء من كيكوف سلطوطو كعاء معريف دكف فيو ما كاف جدير ابلتدكين شلا كاف عليو 

 األرلاد كالفضائل.

 :الكتاب إىلمدخل 

لنا الشيخ موالم أٛتد يف مدخل كتابو ٚتلة من األحاديث النبوية اليت تشجع على فعل  ساؽ    
 كامتداد للثواب من نشر للعلم كأتليف الكتب طلبافيو، معتربا ما يقـو بو العلماء  كاالستثماراخلَت 

األجر كالذكر كالعمل الصاحل يندرج يف ىذا اإلطار، كفضل من ترؾ علما ينتفع بو كدؿ على 
 ، ينالو ثواب أك إمث من عمل بو ال ينقصو شيئا حسب طبيعتو.اذلدل كحذر من الضالؿ

 جزئية من كتابو عن فضل زلبة الصاحلُت، كحجم الًتغيب يف ذلك من كقد ٖتدث الشيخ يف    
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالتابعُت، كادلكانة اليت حيظى هبا احملب ذلم نظَت ذلك لدرجة إف ادلرء حيشر مع من 

 أحب.

بكثَت من اآلايت  أستشهداإلدياف ابلوالية كما يتبعها من كرامات، فقد نفس احلكم جيرم على    
 ؛ العلماء العاملُتمن نتائج إليوحسب ما توصل  خص هللا هباعلى الوالية اليت أالقرآنية لداللة 

جعل هللا قلوهبم أكعية لكتابو ما التزموا ٔتا ٛتلوه، كىي بذلك منية كل عارؼ  كحفظة القرآف الذين
 ذىا.ئذلالزاىد يف الدنيا ك   مواظب على طاعتو رلتنب دلعاصيوابهلل

كأردؼ يف جانب الكرامات يؤكد على إهنا فضل من هللا يؤتيو من يشاء من عباده، كىي    
 اخلوارؽ من األمور اليت يبديها بعض من عباد هللا، كقد فصل فيها حسب من صدرت منو :

كإف صدر من ) ،( كإف صدر من نيب قبل نبوتو فإرىاص) فإف صدر من نيب بعد نبوتو فمعجزة، 
كإف صدر من فاسق أك فاجر فاستدراج (، ) كإف صدر من عامة ادلؤمنُت فمعونة(، ) كيل فكرامة

 (.كإف صدر من فاسق كمل يوافق مراده فإىانة، إف كافق مراده
                                                                                                                                                                                

اب موجز كتسعيد دمحم رعد: ق اتركا كرائو عديد التأليف. ينظر : 808العسقالين كالبخارم كغَتىم، تويف رٛتو هللا سنة =
 .50 -40ـ، ص ص1981س، ، د.ـ، د.العمران
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رغم إقراره بوجوده كتااب  ،اختالؼكقد نفى أف يكوف السحر يدخل يف ٚتلة الكرامات مع    
، كال تنقطع ٔتوت مستحيلة يف قدرة هللا تعاىلكسنة، كالكرامات جائزة عقال كنقال ألهنا ليست 

صاحبها ألف النفس أنقى من األكدار بعد ادلوت، كقد كانت الكرامات يف التابعُت أكثر منها يف 
 الصحابة ألهنا تكوف على أساس احلاجة ال ْتسب درجة الوالية.

   : توات موطن العلم والوالية والصالح

كرد يف العنونة التبويبية للمخطوط، قيمة احلديث  حسب ما يؤكد لنا الشيخ يف ىذا الباب؛    
عن أرض توات كأىلها دلا حازتو من السبق العلمي كما هبا من األكلياء كالصاحلُت، كادلكانة اليت 

على ادلظهر  انعكس، الشيء الذم كفكراي كركحيا كتوجيهيا اجتماعيايتبوؤىا أىل العلم كالصالح 
العاـ للساكنة بتدينهم الظاىر، فهم أىل أخالؽ عالية ال يًتددكف يف بذؿ كل ما بوسعهم يف سبيل 

ىيك عن حبهم ألىل العلم كإجالذلم ، انالزكار ميزهتم استقباؿهللا، فإكراـ الضيف كحسن 
 بيتو األطهار كمن سار على كتقديرىم كتعظيم شعائر هللا، كما ال خيفى حبهم للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كآيل

دربو من أئمة الدين، ىذا كقد عدد الشيخ كأطنب يف كصف أىل توات ٓتصاؿ ٚتة ترتقي هبم 
كال مبالغة فهوا عاش بينهم حُت من الدىر يف السراء  صاؼ األخيار، كال نرل يف ذلك غلوادل

م بكتاب هللا كسنة رسولو كالضراء كعرؼ كل صغَتة ككبَتة عنهم، كصار إىل مقاـ األمر الناىي فيه
فقصدكه طريق احلق ادلتُت  إىلكما تعارفوا عليو كمل خيالف الدين يف شيء، فكاف معلمهم كمرشدىم 

لفهم ما أشكل عليهم يف أمور دينهم كدنياىم، كاحتكموا إليو يف خالفاهتم كمنازعاهتم، كىذا األمر 
را فيهم، فلم أييت كصف الشيخ موالم متجذلتوايت شلا يدؿ على إنو أمرا مازاؿ ابداي يف اجملتمع ا

أٛتد للمجتمع التوايت سلالف دلا ىو متعارؼ عنهم فمازاؿ لكبَت الناس كلمتو كسلطانو ككقاره، 
، ىذه اخلصاؿ يقوؿ الشيخ كألىل العلم كالصالح مكانتهم، كآلؿ البيت حرمتهم كقدرىم الكامل

 اـ السًت كالنعم.موالم أٛتد من شأهنا جلب اخلَتات ذلذه الربوع كدك 

 

 



                        قراءة يف إنتاج الشيخ موالي أمحد الطاىري العلمي                                    اخلامسالفصل 
 )نسيم النفحات أمنوذجا(

 

 ~115 ~ 
 

   :من مظاىر حمبة الصاحلني لدى أىل توات   

البساطة اليت ٘تيز أىل توات يف مناحي حياهتم تبدكا ّتالء يف طبائعهم السلوكية كعاداهتم    
إىل اليـو بسبب ٘تسكهم بذلك إىل حد التقديس، فلم  ةكتقاليدىم كأعرافهم، كىي مازالت صامد

كثَتا على مورثهم احلضارم   توات يف مطلع القرف العشرين بلدافعلى  ستوىلإالذم  ستعمارالايؤثر 
متمسكوف البالد يف ىويتها الوطنية، فقد ضل التواتيوف  ستهدفتارغم مشاريعو العديدة اليت 
الشيخ  فاعتربىاهم احلضارية على النحو الذم كرثوه على أسالفهم، تبعاداهتم كتقاليدىم كخصوصي

، فأىل توات جيلوف أىل الفضل من العلماء 1للقركف األكىل من اإلسالـ متداداموالم أٛتد 
ابإلحساف ألكالدىم  تكيوفوف ذلم يف ادلما كتواضعا كإكراما، ا؛ توقَتا كاحًتامكالصاحلُت يف احلياة

 مكأىاليهم كأحباهبم، لدرجة إقامة مزارات ذلم يتذكركف من خالذلا كراماهتم كيشيدكف ٔتجهود اهت
العلمية كاإلصالحية، كختم القرآف على أركاحهم كدعاء يف حضرهتم ذلم ابلرٛتة كادلغفرة كالثواب 

 كسنة رسولو كالصاحلُت من كلألحياء ابلصالح كالثبات على ما تركوه فيهم من تعاليم كتاب هللا
؛ النإتة 2بعده، كمل خيفي الشيخ موالم أٛتد كقوفو على بعض العادات ادلخالفة لدين هللا احلنيف

عن غياب ادلعرفة الصحيحة بتعاليم الدين اإلسالمي كاجلهل هبا، كقد يكوف لإلرساليات كالبعثات 
  التبشَتية كالتنصَتية يدا يف ذلك، كىي بصدد التقومي من علماء األمة حسب احلالة.

   :أرض توات وسبب مغادرتنا ذلاإقامتنا يف   

الظركؼ احمليطة بتواجده أبرض توات، كاصفا أايىا أبطيب العيش  إىليتعرض يف ىذا الباب  
لتعليم كتاب هللا ية بسايل كأتسيس مدرستو الدينية كأرغده شلا ساعده على اإلقامة بقصر العلوش

كسنة رسولو ألبناء اجلزائر من ادلسلمُت يف ىذه الربوع الطيبة، لكونو كافقت ىواه ككانت عند 
ند حسن ظنهم فيو، فتوافقت الرغبات كتوحدت الغاايت من أجل توقعو كما كاف ىو عحسن 

فدكف على مدرستو من كل حداب و صاحل ادلسلمُت، كقاـ على ىذا احلاؿ كما يذكر كالطلبة ي
تعلم كمنهم من يقصدىا لإلفتاء كالتربؾ، كىكذا لكصوب كال كغايتو، فمنهم من يقصد ادلدرسة ل
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أكامره  إىلصار احلاؿ كأصبح الشيخ سيد ادلوقف يف سايل كما جاكرىا من اجلهات، الكل منقادا 
عامال بنصائحو فكاف ْتمد هللا كقوتو ادلعلم كادلرشد كادلوجو للمجتمع، كأصبحت ادلدرسة القرآنية 

كاإلصالحي  كاالجتماعي، ذلا ثقلها ككزهنا السياسي الطاىرية العتيقة زلور اجملتمع بسايل كتوات
كالًتبوم التعليمي، أستطاع من خالذلا تصحيح عديد ادلفاىيم ادلغلوطة عن الدين اإلسالمي 
كالتصدم للمشاريع التضليلية لإلدارة الفرنسية، شلا أنعكس على عالقتو مع إدارة احملتل اليت رأت 

ادلنطقة، كنظرا الثورة التحريرية كبداية كصوؿ صداىا  اندالعفيو خطر على تواجدىا خصوصا بعد 
دلواقف الشيخ موالم أٛتد البطولية يف مواجهة مشركع فصل الصحراء الذم رأت فرنسا يف رجاؿ 

عراب ادلشركع "دمحم زلمود على  اختيارىإتسيده، كىذا ما يبدك من خالؿ كقوع  إىلالدين طريقها 
ت الضركرية ، الذم كضعوا ٖتت تصرفو كل اإلمكاان1بن الشيخ" قاضي ٘تبكتوا صاحب أزكاد

 إىلابلقيادة العامة، كراح جيوب ادلستعمرات الفرنسية ادلعنية ابدلشركع من داكار كربطوه رأسا 
ٖتدث الشيخ موالم أٛتد ابلتفصيل عن ىذه ادلهمة اليت كاف جزء  كاجلزائر كابريس، كقدابماكو 

رب قصور توات جلس منها أبمر من احلاكم العسكرم برقاف القاضي ٔترافقة دمحم زلمود يف رحلتو ع
نبض قيادىا كأعياهنا كالتسويق للمشركع، بعدما انؿ موافقة غالبية بالد تينبكتو كاحلوض كأزكاد 

كيف توات كقع إختيار دمحم زلمود بن الشيخ ، 2كالطوارؽ ككثَتا من أىل احلل كالعقد الصحراكيُت
الفرنسي على الشيخ موالم أٛتد لَتافقهم يف رحلتهم التحسيسية للمشركع عرب  االستعماركإدارة 

 ةالتواتي البالديف  كاحًتاـ، ابلنظر دلا حيوزه الشيخ موالم أٛتد من تقدير قصور توات كمناطقو
لو إف األمر  أكدخ كرلتمع، كرغم ٖتجج الشيخ ابدلرض إال أف القائد العسكرم لرقاف يأعياان كمشا

لنقاش كونو صادر من جهات عليا كالبد من تنفيذه، كرب ضارة انفعة فقد كاف لوجود لل غَت قاب
ايب جنب البالد كالعباد الوقوع يف شَتاؾ فرنسا جيإ انعكاسالشيخ ضمن الوفد التحسيسي 

يف  االستعمارم االنفصايلمن خالؿ إبداء التأيد كالنصح كادلشورة فيما خيدـ ادلشركع  ،االستعمارية
تقطيع أكاصل األرض الواحدة  إىلالعلن، كتبياف مغبة الوقوع يف مغالطات احملتل كمؤيديو الرامية 

ادلشايخ الفرنسي فشل زريع بسبب رفض األعياف ك  االنفصايلكالشعب الواحد، فعرؼ ادلشركع 
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شركع كالسكاف لو ٚتلة كتفصيال، فقد كانت فكرة الشيخ موالم أٛتد القاضية بتعريف الناس ابدل
قبل التوقيع عليو مقبولة من اإلدارة الفرنسية، كنفس الشيء يقاؿ عن فكرة احلاج أٛتد بن احلاج 

الوفد الفرنسي  استحسافقاسم شلثل أعياف أدرار بضركرة ترٚتة الوثيقة للعربية قبل توقيعها انلت 
للفرنسيُت إف  حكاتضالذم رأل يف ذلك موافقة ضمنية على ادلشركع، كبعدما طالت عملية التوقيع 

أعياف توات دياطلوف لربح الوقت ليس إال، توصلوا من خالؿ ٖترايهتم أف الشيخ موالم أٛتد 
الطاىرم ىو من يقف كراء فشل ادلشركع الشيء الذم أصلر عنو ردة فعل عنيفة من إدارة احملتل 

ا قاـ بعملية الشيخ بعدم كاعتقاؿبرقاف، الذم قاـ قائدىا العسكرم ٔتهاٚتة ادلدرسة كحصارىا 
الشيخ موالم أٛتد  كاقتيداتفتيش كاسعة مل تستثٍت حىت الطالبة كما هبا من سلطوطات ككتب، 

لتحقيق معو، كأهتم ابلتواطؤ مع جبهة التحرير كٖتريض السكاف على التمرد كالعصياف لدلدينة رقاف 
، 1من الشتائم التسأؿكمت توقيفو لساعات يف حر الشمس احملرقة كعن ماالقاه من اإلىانة ككيل لو 

 –ق 1378)األراضي ادلقدسة ألداء مناسك احلج  إىللذىاب ل كصادؼ ذلك ٖتضَته
كٕتنيب أبناء اجلزائر من  االستعماريةتخلص من مضايقات اإلدارة لفكانت فرصة ل ـ(1958

من غلق  االستعماريةادلتمدرسُت تشويش ادلستعمر على ٖتصيلهم العلمي، كسد الذرائع أماـ فرنسا 
ادلنطقة، ك كيف قدر هللا لو بعدما نول اإلقامة ابحلرمُت ادلدرسة كمنع مزاكلة التعليم األصلي يف 

ادلغرب، حلاجتها ادللحة ألمثالو  إىلالشريفُت أف يلتقي القائم ابلسفارة ادلغربية الذم رغبو يف العودة 
، ككذا كاف الفرنسي االستعمارمن العلماء كىي بصدد بناء الدكلة الوطنية ادلستقلة حديثا عن 

د عبد اده من خالؿ مدرستهم الدينية أبكالادلملكة ادلغربية ليواصل رسالة أابئو كأجد إىلتوجهو 
تدريس ابجلامعة ل، مث أنتدب ل(ـ1959 –ق 1379 انحية شفشاكف ٔتراكش عاـ )ادلوىل

الفرنسي  االستعماراجلزائر عن  استقالؿ، كبعد ـ(1960 –ق 1380اليوسفية ٔتراكش عاـ )
 راسل الشيخ موالم أٛتد الطاىرم أعياف ادلنطقة مهنئا الشعب اجلزائرم على بلوغو مراده بتخلصو
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يف ىذه  االستعمارمن دسائس  ضركرة اليقظة كأخذ احليطة كاحلذرمن احملتل، كانصحا اجلميع ب 
 .1الفًتة احلساسة

  :التعريف بتوات  

سباخ الكثَتة الرماؿ كالرايح القليلة اجلباؿ كاألشجار، لاليت كصفها ابعرؼ يف ىذا الباب بتوات    
الذم يكاد ينعدـ بو الغطاء النبايت إال من النخيل حرارهتا مفرطة شلا ينعكس على زليطها الطبيعي 

لرم يستخرج بو ادلاء من ابطن األرض بطريقة عجيبة كيوزع بطريقة لكبعض األشجار، هبا نظاـ 
 قارة.أعجب يعرؼ ابلف

            سبب تسميتها بتوات :

كرده الشيخ يف ىذا الباب ألهنا توايت من يريد اإلنقطاع أ توات هبذا اإلسم حسب ما مسيت   
 لعديد من العلماء العاملُت الثقاتلعبادة هللا بعيدا عن مغرايت احلياة الدنيا، كذلذا السبب صلد أف ا

الفرضية  إىلهللا كىركاب من الفنت ما ظهر منها كما بطن، كما أشار  إىلإليها بغية التقرب  اجلؤ 
كوس، كصلده يتفق يف ىذا مع بعض ادلصادر إسم توات من األتوات كادل اشتقاؽالقائلة إبمكانية 

 اليت ٖتدثت عن ذلك.

   :سكان أرض توات

أربعة أقساـ : الشرفاء، كالعرب،  إىلتوات  أراضيقسم الشيخ موالم أٛتد يف اببو ىذا سكاف    
الدارج  فابللسايتكلموف  كادلرابطُت، كادلوايل، كأكدا على كجودىا يف غالب األحياف يف كل قصر

على العقيدة األشعرية كادلذىب ادلالكي كالطريقة اجلنيدية ٚتيعهم، ىذه  ـابإلسالالعريب كيدينوف 
العوامل ساعدهتم يف رص صفوفهم كقلة خالفاهتم، سكاف توات كبسبب احلرارة ادلفرطة تتميز 
بشرهتم بلوف السمرة إال قليل منهم، ٘تيزىم يف حياهتم عادات كتقاليد عن ابقي الشعوب األخرل، 

ككهوؼ منحوتة  د إف سكاف أرض توات ذلم قصور عالية فوؽ تلك ادلرتفعاتكرغم قلة جباذلا صل

                                                           

 .20ينظر : رسالة الشيخ موالم أٛتد ألعياف رقاف، ادللحق رقم  - 1



                        قراءة يف إنتاج الشيخ موالي أمحد الطاىري العلمي                                    اخلامسالفصل 
 )نسيم النفحات أمنوذجا(

 

 ~101 ~ 
 

يؤكف إليها من احلر، كىذه القصور زلاطة ٓتندؽ عميق يدخل يف اخلطة الدفاعية لكل  ألصحاهبا
قصر ضد الغزات، من العادات ادلتوارثة بينهم إكراـ الضيف فال جيد ادلسافر بينهم مشكل يف 

تواجده حىت كسيلة تنقلو من دكاب، ألف عديد القصور هبا دار زاكية اإليواء كاإلطعاـ طواؿ 
أكقاؼ تساعد على ٘تويلها كتوفَت مل توجد فبها عادة النوبة، كذلذه الزكااي ف سلصصة لذلك كإ

احلاجيات الضركرية ادلساعدة على القياـ ٔتثل ىذه ادلهمة، أىل توات يغلب عليهم طابع البساطة 
ماء بعض  أفلصالة بسبب للى صالة اجلماعة كيغلب عليهم التيمم كىم زلافظوف حريصوف ع

النبوم القصور معل، زلبتهم ظاىرة لألكلياء كالصاحلُت يف زلياىم كشلاهتم، كذؾ دئبهم مع آؿ البيت 
لتمر مكانة كلالشريف الذين اليقدـ عليهم شيء يف مناسبات األفراح كاألقراح كيفما كانوا، 

عنو يف سلتلف الفصوؿ كحسب احلالة يؤكل ٘ترا رطبا  االستغناء ديكن مهم فالو أساسية يف قوت ي
يف فصلو أك مهركس أك مبطن يف ابقي الفصوؿ، ديارس سكاف توات ٕتارهتم ضلو السوداف الفرنسي 
من بلداف الساحل اإلفريقي زلملُت ابلتمر كالتبغ كالزرايب مقابل جلب الغنم كالسمن كالدىوف 

 دلتوفرة ىناؾ.كغَتىا من ادلنتوجات ا

  :حدود توات وضواحيها

، فقد حدد تواتأرض ٛتد احليز اجلغرايف الذم تًتبع عليو اب حدد الشيخ موالم أيف ىذا الب   
الشرقية اجلنوبية بقصور أقبلي كتيط كإنغر كعُت صاحل كفقارة الزكل كفقارة الناحية إهنا تبتدلء من 
دلنيعة كتيميموف، كمن االصحراء الواقعة بُت  تبتدئكمن جهة الشماؿ الشرقي  العرب كالساىلة،

 إىلالشماؿ ٘تتد مركرا ابلويل الصاحل سيد احلاج بودمحم فاٖتا كسيدم منصور بكركور كتبلكوزة، 
بن طلحة أحد قصور اذلبلة كأسبع فبودة غراب  عرايف الراس مركرا ابلقصايب ك زاكية سيدم دمحم

، كعترب قصر "كاالف" قصبة موالم مث زاكية الرقاين جنوابكتسفاكت ك٘تادنُت من اجلنوب الغريب، 
 ىيبة ابب توات من اجلهة الشرقية.

ككرقلة من  دلنيعة كمتليليا صحراء كما جاء على ذكر ما حييط بتوات من اجلهات على غرار   
 اجلهة الشمالية الشرقية، متحداث عن قبائلها كما دييزىم من الكـر كالشهامة كحب كإجالؿ العلم
كأىلو ككيف يتسابقوف يف اخلَتات كما أظهركه من الفتوة كالشجاعة يف فًتة الثورة التحريرية كخص 
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كمل يقفز يف احلديث عن  كعلمائها ككجهائها، كذكر عدد من أعياف كل بلدة ذكر سكاف متليليلاب
صحراء الساكرة ، كما تتصل بتوات من جهة مشاذلا الغريب مذاىبهم بُت ادلالكية كاإلابضية اختالؼ

 بداية من زاكية كرزاز.

 : توات من اجلهة الشرقية اجلنوبية

أراضي توات قادما  إىلاب عن ٚتلة من القصور اليت تقابلك يف رحلتك يتحدث يف ىذا الب   
من، عُت بلباؿ، مطريوف، الساىلة، حاسي  إىل اجلهة اجلنوبية الشرقية، كتبدأمن ادلنيعة  إليها

بالد اذلقار كقاعدتو  إىلاحلجر، فقارة العرب كفقارة الزكل، إيقسطن، كمدينة عُت صاحل، كأشار 
قفا عند أىم بيواتهتم العلمية ككجهائهم من ا، ك ٘تنراست، مث إينغر، كتيط، كمدينة أكلف، كأقبلي

 .سلتلف الفيئات

  الكتلة العمرانية الكربى من توات :  

كىي سلسلة القصور التواتية احملصورة بُت قصر اتكريرت جنواب إىل تبلكوزة مشاال يف شكل    
لشيخ موالم أٛتد لأكؿ زلطة  تأرخبيل من الواحات ادلأىولة ابلسكاف، كقد كاف قصر اتكرير 

ٓتصاؿ أىلها ـ(، مشيدا 1940 -ق1359أبراضي توات قادما من بالد الساحل اإلفريقي عاـ )
من جودا ككرما كشجاعة، كبعض سكاهنا من عرب أقدكع كىم أخواؿ الويل الصاحل موالم عبد 

ا الشمالية ىل جانب ىذه البلدة أطالؿ قصر زرافيل، مث أييت قصر تينوالؼ من جهتههللا الرقاين، كإ
ىل افل من كإأعتربىا ابب توات على بلداف السوداف الفرنسي كىي مركز حكومي كزلطة عبور للقو 

؛ الرقاين الويل الصاحل سيدم موالم عبد هللا ليها قصر اتعرابت كزاكيةيبالد الساحل اإلفريقي، 
،  إىليتو حيث عرؼ بو كبنسبو كحسبو كمالو من أفضاؿ ككرامات ابرزة مازالت تبدكا يف زر  اليـو

من شهر مام ابلتقومي  01ابلتقومي الفالحي بريل من أ18السنوية ادلوافقة لػػػػػػػ كذكر بزايرهتم 
ادليالدم اليت تشد ذلا الرحاؿ من ٚتيع اجلهات، كأتى على ذكر قرية ٘تادنُت، النفيس، آيت 

قصبة احلاج مبارؾ)بريش  ادلسعود، آنزقلوؼ، الزكية)زاكية احلشف(، ادلستور، ابحو، ميموف، بريش،
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احلديث عن سايل اليت أفرد ذلا ابب كامل دلا ذلا من أمهية يف مسار  إىلليصل  التحتاين(، تينورت،
 حياتو العلمية كاإلصالحية.

 :، من شرفاء ومرابطني وعرب وموايلالتعريف بسكان سايل، أصحاب ادلقام العايل

عشر حيدثنا الشيخ  االثٌتشتمل عليو من القصور ىذا الباب ادلقتضب عن سايل كما ا يف   
موالم أٛتد عن أقدـ ىذه القصور ادلنضوية ٖتت تسمية سايل، أال كىو قصر ادلنصور الذم 

ق، كجاء فيو على ذكر 187يسكنو بعض الربامكة القادمُت من العراؽ بعد نكبة الربامكة سنة 
رمهم يشهد اخلاص كالعاـ، كإف ىذا خصاؿ الربامكة ككصفهم أبىل الوجاىة كالسلطاف، كعن ك

كغَتىم من ادلوايل كاجلعفرين كادلرابطُت األخيار، القصر كاف يسكنو قبائل زانتة كصنهاجة 
ذكرا قصر ، كدائما يف سياؽ احلديت عن سايل ادلنحدرين من زرية الويل الصاحل سيدم الشيخ

هللا كقصبة اجلنة  قصبة ابباحملارزة كقصر موالم العريب كموالم عبد الواحد كقصر اجلديد ك 
نسبهم كتفرعهم كأماكن تواجدىم يف كل ربوع توات  ة كما هبذه القصور من شرفاء مبيناكالعلوشي

يف رلاؿ العلم كالصالح كالتسابق يف اخلَتات كمن يقيم معهم  كاالصطفاءكمن أشتهر منهم ابلوالية 
 امن ابقي الفيئات، ككلهم على قلب رجل كاحد أشرافا كمرابطُت كعرب كموايل يشد بعضهم بعض

جزئية من ىذا الباب عن قدكمو لسايل ككيف طاب لو ادلقاـ بقصر  يف السراء كالضراء، كٖتدث يف
فوجد يف أىلها العز ير، رغم إف ادلقادير ساقتو دكف معرفة سابقة العلوشية كمالقيو من إجالؿ كتقد

كالكـر كالرب كالعطف كاإلحساف، كأتسيسو للمدرسة الدينية للتعليم الديٍت يف أكؿ األمر قبل ما 
ريف يستقر بو ادلقاـ يف ادلقر احلايل للمدرسة غَت بعيدا عن األكىل بُت العلوشية كقصر سيد الش

الشريف موالم مبارؾ بن موالم عبد الرٛتن صاحب زاكية احملارزة و النبالء ىبة من أحد تالمذت
غاية ٘تكن الزاكية من خلق موارد مالية  إىلكقصة بنائها من آؿ السي ٛتوا ككقوفهم على متطلباهتا، 

من أىل توات كمن خاصة هبا مسحت ذلا ابإلكتفاء الذايت كما جادت بو سواعد احملسنُت 
ؿ السي ٛتوا كسكاف العلوشية من األشراؼ ككل من ساىم يف إشعاع ىذه آ جاكرىم، مشيدا ب

ادلدرسة مهيبا هبم ضركرة الوقوؼ ّتانبها كإعانتها ٔتا يستطيعوف، ألهنا عنواف عزىم كسبيل قدرىم 
 كعلوا مكانتهم.
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كيواصل احلديث عن ابقي قصور توات من اجلهة الشمالية لقصور سايل قصر تيلولُت،    
 كزاكية بالؿ، كاخللفي، أغزير، كتيدماين، كأنزٚتَت، كبواصلي، كأغرمامالؿ، كبوعلي،كتيطاكين، 

كمآثره ، الذم جاء على ذكر جوانب من حياة شيخها 1ليكزاكية الشيخ بن عبد الكرمي ادلغي
قصر اتزكلت كاتخفيفت، مسهبا يف ذكر بعض التفاصيل عن زاكية   إىلكقصتو مع اليهود، مشَتا 

كما هبا من العلماء العاملُت العابدين كمكتبتها ادلليئة ابلكتب النادرة كطيبة أىلها كعلو مهتم،  كنتة
كتوررين كمكيد كأغيل ، كإكيس،  اقلو، كأكالد احلاج، كبوحامد، كز كعن قصر ادلناصَت كقصتها

 كتيطاؼ كغرميانو، كقصر األٛتر كاجلديد كابعمور كسيدم يوسف، كزاكية سيدم عبد القادر
من العلماء على غرار الويل الصاحل سيدم عبد  هبا كمن دفن الكنيت كمكرة كادلنصور، كقصر عزم

سفاكت اليت هبا مدرسة الشيخ موالم ، كقصر كدغاء كعباين، كقصر ات2ق(914هللا العصنوين)ت 
خليفتو الثاين، مشَتا إىل نـو  أٛتد الثانية كيتوذلا الشيخ سيد احلبيب بن موالم عبد الرٛتن القايد

كيف السياؽ ذاتو أييت على ذكر قصر ٘تنطيط كجذكره التارخيية كمكانتو  الناس كبوفادم ك٘تنطيط،
إلجتماعية كاإلقتصادية كما صارت عليو بعد ما أجلى الشيخ بن عبد الكرمي العلمية كاإلدارية كا

                                                           

تعليمو على يد علماء  ـ، بدأ1417ق ادلوافق 820ساف عاـ لى بتلممن مواليد مغي :الكرمي ادلغيليالشيخ بن عبد  - 1
حاضرة ّتاية فاجلزائر العاصمة عند العامل اجلليل سيدم عبد الرٛتن الثعاليب، كما أخذا العلم على  إىلتلمساف مث شد الرحاؿ 

ختلف مع القاضي اـ ك 1478ق ادلوافق 882أكالد يعقوب بتمنطيط عاـ  بن يدير التادلسي، حل بتوات عند يد الشيخ حيِت
تونس، فوافقهم البعض كخالفهم البعض األخر، تنقل بُت العصنوين حوؿ بيع اليهود كراسلوا يف ذلك علماء فاس كتلمساف ك 

بلداف السوداف معلما كمصلحا حىت استقر بو ادلقاـ بقصر بوعلي ٔتنطقة توات الوسطى، اليت اقاـ هبا زاكيتو ادلاثلة ىناؾ، تويف 
فسَت، فتح الوىاب، فيما جيب ـ سللفا عديد التأليف نذكر منها : البدر ادلنَت يف علـو الت1504ق ادلوافق 909رٛتو هللا سنة 

يف شرح سلتصر خليل،  مة من اجلزية كالصغار)رسالة يف اليهود(، مغٍت النبيلمن أجتناب الكفار كمايلـز أىل الذعلى ادلسلمُت 
منح الوىاب يف رد الفكر للصواب، مصباح األركاح يف أصوؿ الفالح، تنبيو الغافلُت عن مكر ادللبسُت بدعول مقامات 

: عبد هللا مقاليت كمبارؾ  نظرى األمَت من حسن النية لإلمارة. يكل مسلم كمسلمة، فيما جيب عل  إىلرسالة  العارفُت،
 .341 - 339ادلرجع السابق، ص ص جعفرم:

تلمساف بغرض نشر من أشهر علماء توات كقضاهتا نزؿ أرض توات رفقة عائلتو قادما من : عبد هللا العصنوينسيدم  - 2
ـ بعد كفاة 1473ق ادلوافق 877ـ، توىل مهمة القضاء عاـ 1458ق ادلوافق 862ألمن كاالستقرار عاـ العلم كْتثا عن ا

معو كانزعو يف  اختلفبعدلو كإحسانو، عرؼ عصره انزلت يهود توات الذم  بن يدير التادلسي، فسار يف الناسشيخو حيِت 
ىدـ بيع اليهود بتوات، كراسلوا يف ذلك علماء فاس كتلمساف، فأيدىم البعض كخالفهم البعض األخر، تويف رٛتو هللا سنة 

 .223ادلرجع السابق، ص مبارؾ جعفرم:نظر : عبد هللا مقاليت ك ـ. ي1508 ق ادلوافق914
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ا أكالد الويل الصاحل سيدم دمحم البكرم ادلغيلي اليهود عن أراضيها ككل توات، عندما أستقر هب
للعلم كالصالح، كقد أدرؾ الشيخ موالم أٛتد منهم الفقيو العامل سيدم أٛتد بن  ةكأصبحت منار 

وف على غرار الشيخ ديدم صاحب ادلدرسة ادلشهورة اليت ٗترج منها فقهاء صاحلوف كعلماء رابني
كقد تتلمذ على يد الشيخ  بو كفضلو كمكانتو،الذم أفرد لو كقفة خاصة بو كبنس لكبَتسيدم دمحم ب
البكرم ككاف عادلا  عبد احلق دمحم بن عبد الكرمي بن السيد أٛتد بن من العائلة البكرية موالم أٛتد

عليو من قصور، ككرد يف ىذا  اشتملاليشق لو غبار، كغَتىم من سكاف ىذا القصر العتيق كما 
الباب ذكر قصر تيمي أحد مراكز توات كزلل احلل كالعقد كرلتمع احلرب كالسلم، الذم كاف 
ينافس يف القيادة عُت صاحل كتيميموف، ككانت مركز ٕتارم ىاـ كمنار علمية ابرزة من عائلة 

كاف يقصد هبا كل   كسيد عمر صاحب مهدية، كقد أٚتل خصاؿ أعياف كأىل تيمي اليتالبلبايل 
كالذكد عن  كاالستقامةالقصور اليت تنحصر بُت ادلنصورية كملوكة كما عرفو عنهم من الصالح 

 .االستعماريةاإلدارة  إتاهالعلماء كنصرهتم عند الضركرة كمواقفهم البطولية 

ياء جلهة الغرب من تيمي صلد قصور بودة الكثَتة العدد كما حازت عليو من العلماء كاألكلك    
كالصاحلُت العاملُت، األحياء منهم كاألموات، كمازاؿ الناس أكفياء ذلم من خالؿ إقامة زايرات 

، كىي مقصد للناس من ٚتيع اجلهات، سنوية ذلم يتذكركف من خالذلا كراماهتم كيطلبوف بركاهتم
كالصاحلُت، ٕتاه تسابيت صلد قصر مراقن كالقرارة، مث سبع كما دفن بو من األكلياء كمشاؿ تيمي اب

سكاف ضاربة يف لىلة ابآألطراؼ الذم حول رلموعة من القصور ادلًتامية ا تسابيت إىلكصوال 
كرا بعض فضالئها ككجهائها كأعياهنا الكراـ، كيليها قصر كربتن كادلطارفة اليت شهدت ا القدـ ذ

الفرنسي يف توسعهم ضلو اجلنوب الغريب يف  االستعمارمعركة ملحمية للمقاكمة الشعبية ضد جيوش 
، كمنها بتجاه دلدكؿ ٕتد قصور أكالد علي كأكالد راشد كأكالد زلمود 1ـ1900أكت  30

كتشمل عديد القصور منها   " زكا الدلدكؿ" ، كقد عرفت انحية دلدكؿ بكالساىلة كأكفراف
 كبَتة للمساكُت كاحملتاجُت كعابرمإقسطن، كالربكة، كتوكي، كأكالد عبد الصمد، كبدلدكؿ زاكية  

كما هبا من األشراؼ ادلتصل  ذكر قصور أكقركتكرد كما السبيل ٘تلك أحباس كأكقاؼ كثَتة،  

                                                           
 .18سابق، صمرجع  :عمورة بلبشَت - 1
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الزانيت،  فابللسانسبهم ابلبيت النبوم، كقصور شركين كأجدير كطلمُت العامرة ابلسكاف ادلتكلمُت 
 مث تسفاكت.ٕتاه تيميموف صلد أكالد عيسى كجنتور كاب

كقد مشل الذكر يف ىذا الباب ٘تيموف كضواحيها اليت يقوؿ عنها إهنا من مراكز توات الكبَتة    
قصورىا كثَتة كمتقاربة سكاهنا خليط من األجناس بعضهم يتكلم اللساف العريب الدارج كبعضهم 

، هبا عديد األضرحة آليل النيب ملسو هيلع هللا ىلصكتعظيمهم  كحبهم كاستقامتهمالزانتية، أشاد أبخالقهم العالية 
بسًته كعافيتو كبركاتو، فشملهم هللا القرآف ٚتاعة كفرادل  هللا الصاحلُت يتنافسوف على قراءة ألكلياء

كراماهتم كعرفها   وف من الصاحلُت كاألكلياء من فاضتعن ما يف قصر الوجدة بتيميم فقد أعرب
زلب النيب صلى هللا  اخلاص كالعاـ، كىناؾ قصر اتكرسيت كبٍت مهالؿ كزاكية سيدم احلاج بلقاسم

عليو كسلم الذم مألت أنواره كأسراره كعلمو تلك اجلهات، كعاكد احلديث عن تيميموف عاصمة 
حلُت على غرار الشيخ بن آب ادلنيعة هبا عديد ادلزارات ألكلياء هللا الصا هابٕتارارة  كمركز عبور و ق

، الذم كضع عليو الشيخ موالم أٛتد شرحا إبسم " انظم العبقرم يف السهو يف الصالة الزمورم
العقد اجلوىرم على النظم ادلسمى ابلعبقرم "، كبتيميموف سوؽ ٕتارية كبَتة كتسكنها كما قلنا 

على أعياهنم كعامتهم دلا أبدكه من زلبة كإخالص كتنافس يف فعل  ثٌتأقبائل سلتلفة األلسن 
كابدرايف كيغزر، كمن ىذه القصور  اخلَتات، كقريبا من تيميموف مشاال صلد قصر ماسُت كأعالمالؿ

جلهة الغركب احلاج قلماف كأكالد سعيد كهبا ضريح السيدة زينب بنت سيدم عبد الرٛتن 
 د الكرمي ادلغيلي، كقصر كايل كأغالد كاتلة.زكجة الشيخ سيدم بن عب1الثعاليب

                                                           

تعليمو  ية بومرداس، من أسرة علمية، بدأـ بيسر كال1384ق ادلوافق 786من مواليد عاـ  الثعاليب :سيدم عبد الرٛتن  - 1
ىا ابدلغرب القصى كّتاية كتونس عاـ ر العاصمة إل٘تاـ تعليمو، مث بدأ يف رحلة علمية بدأعلى يد علماء منطقتو مث قصد اجلزائ

بالده اجلزائر كستقر بو ادلقاـ ٔتسجدىا األعظم، تتلمذ على  إىلد عا أف إىلـ مث تركيا كاحلجاز، 1414ـ مث مصر عاـ 1406
لو آتليف غزيرة دالة على رسوخو العلمي ذكرىا يف فهرستو يديو عديد العلماء على غرار الشيخ دمحم بن عبد الكرمي ادلغيلي، 

: اجلواىر احلساف يف تفسَت  و األخرلادلسماة "بغية الوافد كبغية الطالب ادلاجد" اليت تضمنت أسانيده العلمية، كمن مؤلفات
، كركضة األنوار ادلضيئة اجلامعة بُت الشريعة كاحلقيقة، كركضة األنوار يف معجزات ادلختار، كشرح سلتصر ابن احلاجب القرآف

يف  الشيخ عبد الرمحن الثعاليب وجهوده :حفيظة بوراسنظر : ي .ـ1471ق ادلوافق 875، تويف رٛتو هللا سنة الفرعي كغَتىا
، جامعة اجلزائر إلسالمية ، قسم العقائد كاألدايف، كلية العلـو ا غَت منشورة ماجستَت، رسالة خدمة السنة النبوية ادلطهرة

 .25، صـ 2008ىػ /  1428 السنة اجلامعية،
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كمل يًتؾ شاردة كرا زاكية الدابغ كما جاكرىا من اجلهات ا كعلى مسافة من تيميموف مشاال ذ   
كالكاردة تعرب عن خصاذلم كأخالقهم كشليزاهتم إال ساقها كعرب عنها أبمانة كإخالص، مؤكدا على 

حريرية ضد ادلستعمر الفرنسي كما قدمتو ىذه اجلهة من يف الثورة الت قاموا بوالدكر الكبَت الذم 
قرابُت على مذبح احلرية ضلتسبهم عند هللا شهداء إف شاء هللا، كقد أعتذر عن عدـ ذكر كثَت من 

لعدـ ٘تكنو من احلصوؿ على معلومات كافية عنهم كلقلة  لعلماء كاألكلياء العاملُت الثقاتا
ريق دلن يريد اقتفاء األثر كالنسج على منوالو ك البحث كبذلك يكوف قد كضع خريطة طادلراجع، 

                           يف اتريخ توات كإ٘تاـ العمل الذم يراه نقطة البداية فقط.  

آلؿ  ابالنتساب ةتعلقادلبعض ادلسائل  كيف الباب ادلوايل يذكر فيو الشيخ موالم أٛتد الطاىرم   
بعض ادلسائل اليت تتعلق ابلشرؼ كاليت بدأىا سابقا  كيواصل متما، كثبوتو البيت النبوم الشريف

ككانت تتخللها بعض ادلداخالت الفقهية كتكلم فيو كذلك عن احلسن بن علي كأكالده كمنهم 
 .األدارسة كأتسيس دكلتهم ابدلغرب كنسبتو إليهم

 اخلامتة : -5

ادلؤرخُت كالعلماء الذين كانوا يكتبوف قتفى أثر السابقُت من إكيف األخَت يتبُت لنا أف الشيخ    
كألف الشيخ أتثر كثَتان ٔتنطقة توات خاصة  ،حوصلة حوؿ رحالهتم كنشاطاهتم كما رأكه يف حياهتم

ى أف يكتب اترخيا كحوصلة عنها ليستفيد من أييت بعده ك٘تهيد الطريق ئرتإبعد اضطراره دلغادرهتا 
طقة خاصة كالصحراء ا من أبرز ما كتب عن ادلنللباحثُت يف ىذا اجملاؿ حيث يعترب مؤلفو ىذ

ة، كقد صلد يف العمل الذم قاـ بو صللو كخليفتو على مدرستو بسايل الشيخ موالم اجلزائرية عام
بتحقيقو للمخطوط كإخراجو يف ىذه احللة ادلزيدة كادلنقحة، فعل علمي جاد عبد هللا الطاىرم 

ع ىذا ادلخطوط كجعلو يف متناكؿ الباحثُت يعكس حرص الشيخ موالم عبد هللا على تعميم نف
كادلهتمُت ابلتاريخ ادلعاصر لتوات كما جاكرىا من اجلهات، كىو بذلك يكوف قد حقق رغبة الشيخ 
موالم أٛتد أبف يكوف ىذا العمل أرضية كخريطة طريق دلن يرغب يف إقتفاء موركث توات العلمي 

ذلذا ادلؤلف تنا حلظناه ككقفنا عليو من خالؿ قراء كالثقايف عرب األجياؿ، كما كاالجتماعيكالفكرم 
  أنو موسوعة عن أخبار توات كمن هبا من األكلياء الصاحلُت كالعلماء العاملُت الثقات.
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من خالؿ كقوفنا عند أىم إنتاج الشيخ موالم أٛتد الطاىرم العلمي، يتضح لنا ّتالء ادلقدرة    
فيبدكا أنو ما دييزه كرجل علم كإصالح،  إىلكادللكة اليت يتمتع هبا الشيخ يف رلاؿ التأليف ابإلضافة 

متالؾ ت لو ابمل يكن جيد صعوبة يف ما يكتبو نظرا لتبحره يف رلاالت علمية كألواف فنية شىت مسح
درجة السهل ادلمتنع، ففي رلاؿ مؤلفاتو ادلتعلقة ٔتجالو  إىليف ىذا الفعل  رتقىإك صية الكتابة، ان

جانب النقل مع إعادة   إىلالتعليمي صلده حييط ابدلسائل من كل جانب، بتوظيفو للعقل كادلنطق 
صعوبة  ابدلقابل صلده كجداسات احلديثة، كل رأم ألصلو، كما ىو احلاؿ يف الطرؽ األكادديية للدر 

كقد يكوف ذلك عمدا إذا أمعنا  يف التأصيل دلصادر معلوماتو يف كتابو التارخيي "نسيم النفحات"،
أك مل يتمكن من الوصوؿ إليها،  يف فهم ما قالو عن غياب الكتب اليت تناكلت اتريخ توات

ها دلسطرة اجلرح على ادلشافهة كالسماع من الثقات مع إخضاعو ادلعلومات ادلتحصل علي هكاعتماد
الكتاابت التارخيية كما ديكن أف يقع فيو لك عمل مؤرخ متمكن عارؼ بقواعد كالتعديل، كيف ذ

  كالتلبيس.ادلؤرخ من احليف كالزكر 
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 خاتمة
خاصة، ما بالك لو كانت هذه  مميزاتأن البحث في تراجم وسير الشخصيات له  نجدقد    

الشخصيات محورية في مجتمعاتها وصبغته بطابعها الخاص، على غرار الشيخ موالي أحمد 
المجتمع في توات  قلنا إنما  إذانبالغ  الطاهري والشيخ سيدي محمد بلكبير رحمهما الله، فال

التحصينية وبطاقة هويته، الشيء الذي جعل من البحث يخرج بعدد من يعتبر الشيخين شفرته 
 النتائج التي رأينا فيها مهمة تتمثل في ما يلي : 

التوجه العلمي لهما، فالشيخ موالي أحمد  لعائلية للشيخين لها دور مهم فياالبيئة العلمية  -
الطاهري كان أبوه صاحب مدرسة وأخوه من كبار علماء مراكش، نفس الشيء يمكن قوله 

الشيخ سيدي محمد بلكبير الذي كان أبوه من حفظة كتاب الله وخاله إمام، هذه  عن
 المعطيات كان لها تأثير جوهري في شخصيتهما.

، فكانت للشيخ واالستفادةلبحث عن المعرفة والتعلم واإلفادة يتقاطع الشيخان في رحلة ا -
ى بمراكش الذات من بلدته أوالد عبد المول موالي أحمد الطاهري رحلة البحث عن تحقيق

توات الجزائرية  منطقةفي سالي العلوشية من  واالستثمارالمغربية وصوال إلى أرض العطاء 
ية، وللشيخ سيدي محمد بلكبير رحلة علمية مشابهة مرورا بشنقيط الموريتانية و تمبكتو المال

حاضرة توات المالكية تمنطيط ثم عاصمة الزيانيين تلمسان ومنها  إلىقادته من بلدته بودة 
استقر به المقام بعاصمة توات أدرار، وفي كل هذا إقتداء  أنميمون حتى يالمشرية وت إلى

 .ابسنة العلماء المسلمين من قبلهم

الفرنسية  االستعماريةظروف تأسيسهما لمدراستيهما الدينية مماثلة، فكانتا زمنيا في الفترة  -
الجهل واألمية  في وقت كان المجتمع يئن تحت وطأة وبطلب من أعيان المنطقة وجاءتا

 التبشير واإلرساليات التنصيرية. للبعثاتبسبب الفعل الممنهج 

من خالل مدرستهما التي مازالت  االستمراريةجهودهما العلمي يحمل طابع  انعكاس -
من  االيوم، والمدارس السليلة التي تأسست بأمر منهما في حياتهما أو بعد مماتهم إلىقائمة 

 تالمذتهما الذين ساروا على دربهما.



   خاتمة 

 

 ~992 ~ 
 

توات وما لجزائري بكان للشيخين دورا بارزا في تصحيح وتقويم ما أصاب المجتمع ا -
وما  االستعمار، بسبب عن المعتقد والتعاليم الدينية اإلسالمية السمحاء انحرافمن  ا،جاوره
 على جميع المستويات. عنهينجر 

الفرنسية، بسبب  االستعماريةمن المضايقات وتحرشات اإلدارة  لقد عان الشيخان -
 تخدم الوجود االستعماري في البالد. مواقفهما التي ال

 االستعماريةمن ورائه الشعب التواتي من المخططات  احتمىا سدا منيع يعتبر الشيخان -
الهوية  معالم المختلفة، سواء ما تعلق منها بفصل الصحراء أو ما يندرج في إطار طمس

 .اإلجتمعية

الكتب، وكان لكل منهما  تأليففي  واختلفاالشيخان على تأليف القلوب  اتفقالقد  -
شيخ موالي أحمد يعيد سبب تأليفه لطلبات التالميذ والمهتمين المنها، ف انطلقمعطياته التي 

جمهور العلماء المسلمين، في الوقت  من األحبة وتعميم للفائدة كما جرت به العادة عند
هذه الكتب قبل   أفيه الشيخ سيدي محمد بلكبير إنه في حاجة إلعداد من يقر  اعتبرالذي 

 كتابتها.

بالطريقة  اللتزامهمافي منهاج وأساليب وطرق التعليم في مدرستهما،  اختالفنجد  الد ق -    
 المغربية مع بعض التعديالت التي تقتضيها ضرورة المصلحة.

التي يعتمد عليها في تدريس المنتسبين، نفس الشيء يمكن أن يقال عن المادة العلمية  -
   وغيرها. العربية غةللوقواعد ا علم التوحيد قرآن، حديث، فقه،

كان ومازال للمدرستين نفس األدوار مع بعض التعديالت التي فرضتها سنة   اجتماعيا -
الدولة بمهامها من خالل  اضطالعالسيادة الوطنية وبداية  استرجاعالتحول المجتمعي بعد 

بيل وتسهر على تنظيم عمليات سناء البالمؤسسات، فالمدرسة تساعد الفقراء والمنكوبين وأ
للوطن باإلتحاد  االنتماءجانب دورها المحوري في تنمية روح  إلىالجماعي،  الختان والزواج

والمساهمة في فض النزاعات وإصالح ذات البين، وكذلك مشاركة المجتمع في  والتآخي
 .تنظيم ركب الحجيج
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بشكل خاص دورهما المحوري  بشكل عام ومدرستي الشيخينيحسب للمدارس الدينية  -    
في حفظ كتاب الله وسنته، ومن خاللهما الحفاظ على لغة الضاد في هذه الربوع من الوطن 

 الجزائري.

مشتلة حقيقية للجزائر والعالم اإلسالمي في إعداد اإلطار الديني  شكلت مدرستا الشيخان -
لدين اإلسالمي في بمهمة تحفيظ كتاب الله والسهر على تلقين تعاليم ا أضطلعالذي 

 مختلف البلدان.

، والتمكين لها تمكن الشيخان من التأسيس للمرجعية الدينية اإلسالمية السنية المعتدلة -
 في أقصى الجنوب الغربي الجزائري وتصدير التجربة لباقي أنحاء الوطن.

السليلة، ال نبالغ إذا قلنا ال تكد تخلوا والية جزائرية من تلميذ لمدرستي الشيخين األم أو  -
 التي عم نفعها البالد وتخطت في كثير من األحيان الحدود.

قد نقف في جزئية مهمة عند صعوبة إدراك التحوالت التي حتمتها ضرورة المرحلة؛  -
وما نجم عنها في البداية من عدم تجاوب  قاللاالستالمتمثلة في بناء دولة المؤسسات بعد 

للمدارس الدينية التي كانت تمثل المؤسسات الدينية الواقعية وقتها، مما أنتج ما يسمى 
 .بمشكلة الوقف في البالد

يعتبر الشيخ موالي أحمد الطاهري من جملة العلماء الذين يجسدون مغرب الشعوب،   -
جزائري العطاء  ،إلى منطقة شنقيط، مغربي المولد والنشأةلكونه موريتاني األصل الذي يعود 

دينية له لتعليم القرآن بحاضرة توات بأقصى الجنوب الغربي  مدرسةوالهوى؛ كونه أسس أول 
الجزائري مازالت مركز إشعاع علمي تحت رعاية نجله الشيخ موالي عبد الله إلى يوم الناس 

 هذا، تمخضت عنها مدارس سليلة شملت كامل التراب الوطني.

فجاءت تأليفه  ألف الشيخ موالي أحمد في الجانب الذي يهم تالمذته بالدرجة األولى، -
متنوعة في هذا الشأن؛ فقه وأصول، عبادات معامالت وكل ما يحتاجه المسلم في حياته، 
وترك لنا عدد هائل من المخطوطات، بعضها من مؤلفاته وبعضها األخر من مقتنياته إضافة 

 بها خزانة المدرسة الطاهرية. الما تم نسخه من قبل تالمذته أثرو 
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دد المنتسبين للمدرستين الطاهرية ومدرسة الشيخ سيدي ت واضح في عالحظت تفاو  -
لموقع له دورا هام في ذلك، عامل امحمد بلكبير منذ تاسيسهما، وبعد التحري أتضح إن 

بحكم إن مدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير تقع في عاصمة الوالية وهذا عامل جذب هام 
 الشيء.مقارنة مع المدرسة الطاهرية التي تقع في قصر نائي بعض 

شد انتبهي في زياراتي الميدانية للمدارس السليلة للمدرستين، تفاوت كذلك في  -
اإلمكانات والشروط الضرورية للتحصيل العلمي، رغم الجهود المبذولة من قبل القائمين 

توصلت لكون ذلك يرجع عليها لسد النقائص ومع ذلك يبدوا جليا من أول وهلة، وقد 
خضع لعالقات القائمين على المدارس، في غياب مخصصات من للموارد المالية التي ت

 الدولة ثابثة.

 في بداية تأسيسهما تشترك مدرستي الشيخين في كون رعايتها ودعمها المادي والمعنوي -
نسبة للمدرسة الطاهرية ومن خاللها اليعود لعائلتين كريمتين، عائلة آل السي حموا بسالي ب

 نسبة لمدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير.البويا بأدرار بالشيخ موالي أحمد، وعائلة كا

ما يالحظ على ممتلكات المدرستان من أوقاف، لم تعد تدر عليهما ما يكفي من  -
الحاجيات الضرورية كما كان عليه الحال في الماضي، وأصبح من الضروري إعادة النظر في 

 طريقة إستثمار هذه الممتلكات.

عن المؤسسات الدينية  استقالليتهاالمدارس الدينية الحرة المحافظة على  استطاعت -
وعمقها  رهاوتجز للدولة رغم محاولة بسط سلطتها عليها دون جدوى، مما يؤكد قوتها 

تحت الوصاية، دون الدخول في صراع علني مع وجود  وضعهاالذي حال دون  االجتماعي
       .حتمته ضرورة المصلحة تداخل وتقاطع بينهما

التي نرى أنها تتقاطع مع البحث في نقاط  المقترحةالتوصيات وفي األخير يمكن تقديم بعض   
 عديدة.

الطاهرية تحتوي على عدد هام من المخطوطات، التي يمكن أن تكون  مدرسةخزانة ال -
مشاريع دراسات أكاديمية لمن يشتغلون بتحقيق المخطوط، وهي متاحة والقائمين عليها 
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 يمنحون تسهيالت قل نظيرها.
يمكن استغالل خزائن المخطوطات عبر الوطن في إطار السياحة العلمية، بتصنيفها موروث  -

 حضاري إنساني.
المؤسسات الدينية في الجزائر من زوايا ومدارس تتيح لنا عامل جذب سياحي مدر للثروة،  -

 إذا ما تم استغاللها بشكل أمثل، بالتسويق لها واالهتمام بها.
المدارس الدينية والزوايا على شاكلة المتواجدة بتوات، تعتبر مهمة جدا في التمكين لإلسالم  -

في ذلك  االستثمارئري، قد يفيد البالد إذا ما عرفت الوسطي المعتدل في المجتمع الجزا
 على الوجه الصحيح.

التنسيق بين المدارس الدينية والمؤسسات التربوية في المنهاج الدراسي،  إمكانيةيمكن طرح  -
لتحقيق نموذج تعليمي يسمح بإعداد جيل يجمع بين المعارف الدينية الصحيحة والعلمية، 

 تجنبنا إنتاج نخب ترى في تعارض الدين والعلم.  
برزت بعض أو ا في األخير أن أكون قد حققت األهداف المتوخات من البحث، يمتمن   

ووضعت من خالل ذلك خريطة  ،خينيالجوانب الهامة من الجهود العلمية واإلصالحية للش
مزيد من التعمق والنبش  المن يريد ،طريق واضحة المعالم للوصول للمادة العلمية المتعلقة بالبحث
 في شخصيات المشهد العلمي واإلصالحي في المنطقة.     
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 01ادللحق رقم  
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02 ادللحق رقم

 

 1موقع ادلدرسة الطاىرية ومدرسة الشيخ دمحم بلكبري                       
                                                           

 .بناء على مصادر البحث من إجناز الباحث - 1

 

 

 بلكبير دمحممدرسة الشيخ 

 لمدرسة الطاهريةا
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03رقم ادللحق 

 
 1(م1979 - 1907الشيخ موالي أمحد الطاىري)

 

                                                           

 .02صمرجع سابق، ، عقد اجلواىر والئايل :خ موالي أمحد الطاىرييالش - 1
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 04ادللحق رقم 

أبيات من القصيدة الشعرية الًتحيبية ابلشيخ موالي أمحد الطاىري للشاعر ادلوريتاين دمحم السامل بن 
 : 1أيب ايوب اليعقويب يقول فيها

 سالم عليكم مرحبا بقدومكم      وأىال وسهال من كرام أكابر

 أصلو وابن طاىر     إىل طاىر من طاىر وابن طاىر على طاىرا يف

 بٍت الشرفاء األكرمُت أرومة     فمن شاء فلينهض ذلا من مفاخر

 رد الشيخ موالي أمحد الطاىري

أبيات من القصيدة الشعرية اليت رد فيها الشيخ موالي أمحد الطاىري على القصيدة الًتحيبية 
 :2ايوب اليعقويب يقول فيهاللشاعر ادلوريتاين دمحم السامل بن أيب 

 أخا الفضل إين قد عشقت مزاركم     ومدكم مدحا يناسب قدركم

 مما قد رأينا من مآثر مجة     إىل حبركم تنمى هبا أنصيتكم

 أاي جنل سامل سبقتم سابقا فأنت     اجللي كيف يدرك شأوكم

 مكارم أخالق ابنت تفضال     وأيدهتا ابلفعل من قول جدكم

 

 

 

 
                                                           

 .47موالي عبد الكرمي بن سيد ادلهدي حساين: ادلرجع السابق، ص - 1
 نفسو. - 2
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 05ادللحق رقم 

 
 1الشيخ سيدي احلاج دمحم بلكبري

 

                                                           

 .، مرجع سابق، صورة الغالفاإلشراق الكبري :موالي التهامي غيتاوي - 1
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 06ادللحق رقم 

 

 1وثيقة احلالة ادلدنية للشيخ دمحم بلكبري

 

                                                           

 .مدرسة الشيخ دمحم بلكبَت - 1
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 07ادللحق رقم 

 

   

  

 
 1م1965سنة  عن منطقة توات تقرير مدير ادلعهد اإلسالمي أبدرارمن  قصيصات

 
                                                           

 . ، نسخة لدى الباحث، أرشيف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، قسم التعليم األصلي226Aادلصدر : العلبة  - 1
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 عن منطقة توات تقرير مدير ادلعهد اإلسالمي أبدرارنص مقتطفات من   

 مديرية الًتبية الدينية                                                       اجلمهورية اجلزائرية

 نيابة ادلعاىد                                                           الدميقراطية الشعبية

 وزارة األوقاف

 *  تقرير من مدير ادلعهد اإلسالمي آبدرار  *                          

 عن ادلنطقة () 

 :أدرار   إىلادلدير يف طريقو 

فور تسمييت من طرف الوزارة توجهت إىل مقر عملي فالتقيت ببعض ادلعلمُت يف العُت    
 الصفراء، وأخربوين أبن اآلابء البيض موجودون يف البالد منذ زمن بعيد.

اجلزائر  استقلتة ودلا وقد كانت ذلم مراكز يف ادلدن والقرى يدعون فيها إىل الداينة ادلسيحي   
 إليهمواعتصموا ابلبوادي يركبون اجلمل يف زي بدوي حىت ال ينتبو  الوعي يف ادلدن تركوىا وأنتشر
   ..أحد.

 ...شاء هللا إنوستجدون كل نقطة مفصلة يف زللها                            

 :  تقرير من احلزب ضد وزارة األوقاف

أصدرت وزارة األوقاف يف ) رمضان ادلاضي ( تعليماهتا إىل أئمة ادلساجد ليدعوا الناس للتربع    
هبا حلاجة يف نفس يعقوب فكتب  ايعلمو بزكاة الفطر لفائدة الشعب الفلسطيٍت، غَت أن أألئمة مل 

شيء يف ىذا وزارة األوقاف مل تفعل شيئا، ومل تقم ب إنادلسؤولون عن احلزب تقريرا قالوا فيو ) 
 ادلوضوع(.
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 عن منطقة توات تقرير مدير ادلعهد اإلسالمي أبدرارنص مقتطفات من اتبع 

 : التقسيم الطبقي يف ادلنطقة

 مخس طبقات : إىلاجملتمع ىنا ينقسم  إن

 ...طبقة األشراف - أ
 ينسبون أنفسهم إىل أيب بكر الصديق. –طبقة ادلرابطُت  - ب
 وىم أحرار األصل الذين ال ينسبون إىل فاطمة وال إىل أيب بكر. –طبقة العرب  - ت
 طبقة احلراتنيُت )احلر الثاين( وىم األحرار من أصل مملوك. - ث
  ...العبيد - ج

 : ادلدارس القرآنية يف ادلنطقة

ان التعليم يف ادلدارس القرآنية احلرة ىنا خاضع لرجال الزوااي ادلشرفُت عليها، والذين ال يعلمون    
 سوى القرآن وبعض األحاديث النبوية ...

 ودبا أن ادلعاىد وادلدارس اإلعدادية ربتاج إىل طلبة متخرجُت من مدارس منظمة يتلقون فيها       

اصلة دراساهتم يف ادلعاىد وادلدارس األخرى، فإن ىذه ادلدارس مبادئ يف كل ادلواد متكنهم من مو 
 يف أشد احلاجة إىل مسؤول ينسقها وينظمها تنظيما عصراي.
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 عن منطقة توات تقرير مدير ادلعهد اإلسالمي أبدرارنص مقتطفات من اتبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مهمة التفتيش ابدلنطقة

أخربانكم فيما سلف أن يف ادلنطقة كثَتا من األراضي واألمالك يستغلها رجال الزوااي وأئمة    
ادلساجد وان ادلدارس القرآنية يف أشد احلاجة إىل من ينسقها، وينظمها تنظيما مناسبا للتعليم يف 

 بقية ادلعاىد وادلدارس الرمسية.

 لكان أنسب، وأصلح وأفيد...فلو قررمت إضافتها للمعاىد وكلفتم ادلديرين هبا 

 مدير معهد أدرار                                                                  

 قنا طف دمحم ادلكي                                                                 
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 08ادللحق رقم 

 

 1م25/08/1978بتاريخ  الشيخ موالي عبد هللا وصية الشيخ موالي أمحد خلليفتو
 

                                                           

 مكتبة ادلدرسة الطاىرية، والية أدرار.وصية الشيخ موالي أمحد خلليفتو موالي عبد هللا،  - 1
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 وصية الشيخ موالي أمحد الطاىري خلليفتو الشيخ موالي عبد هللا نص

 احلمد هلل وحده           والصالة والسالم على سيدان رسول هللا وآلو وصحبو وسلم تسليم

إدريس أصلحكم هللا وىداكم أبناءان السيد موالي عبد هللا والسيد دمحم والسيد موالي 
وحفظكم ووقاكم ومن كل سوء أمنكم ورعاكم وألف بُت قلوبكم ومجعكم على كلمة سواء 
وسدد خطاكم دلا فيو شرفكم وعزكم والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتو ومثل ذلك على 
 من خصتو ساحتكم من أىل وطلبة وزلبُت وأصحاب وبعد: فإن األب ال يطمئن قلبو أو
ال يسًتيح ابلو حىت يرى أو يسمع عن أبنائو ما يسر وال يتم ذلك إال إذا تظافرت جهودىم 
وإربدت كلمتهم ووضع كل واحد منكم الثقة يف اآلخر وإعتمد عليو قال تعاىل يف كتابو 
العزيز ) سنشد عضدك أبخيك ( وتفقد كل واحد أحوال أخيو وكان أمركم شورى بينكم 

حو ورحم الكبَت الصغَت ووقر الصغَت الكبَت وال تنازعوا وجعلوا وعظم كل واحد أخاه ونص
دائما مصلحة مدرستكم وطلبتكم ىي الغاية القصوى وىي الغاية الكربى ألن هبا عزكم 
وشرفكم وعلوكم وهبا تكرمون وحافظوا عليها وعلى ما ربتاج إليو من الصالوات يف أوقاهتا 

دمت أن يرفع صيتكم وأن يزكو ذكركم وأن يعلو قدركم والدروس ابنتظام ومثابرة واحًتام إذا أر 
فإنكم ال تعرفون إال ابلعلم وال تكرمون إال بو وعليكم ابلتقوى فإهنا رأس احلكمة والتحبب 
والتقرب إىل الناس ادلتقُت ادلخلصُت ومشاورة أىل الفضل والعقل والنصح وذبدون األمر 

ي عبد الكرمي بن موالي ادلهدي أحسن من األب الصادق والصهر الفائق السيد موال
 فعضوا عليو ابلتواجد وما أحسن قول القائل:

 فهاك أخا مل ذبده بقرابة     بلى إن إخوان الصفاء أقارب

 وكذلك سائر التالمذة الذين ىم خلفاء لنا يف تلك البقاع فمن اسًتشد هبم ما كبا وما  
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 نص وصية الشيخ موالي أمحد الطاىري خلليفتو الشيخ موالي عبد هللااتبع   

 

 

 

 

 

خاب فاسًتشدوا يف السلوك والطباع لتنالوا بذلك حسن السماع يف كل البقاع وذبملوا بكل ما 
يزين وذبنبوا كل ما يعيب ويشُت وعلموا إن الناس يتطلعون إليكم ويتشوفوإنىل أعمالكم فكونوا 

نوطة بكم واآلمال ادلعلقة عليكم فالناقد بصَت وزلة اجلاىل خيفيها اجلهل يف مستوى ادلسؤولية ادل
 وزلة العامل يضرب عليها الطبل وععليكم دبا يعنيكم واتركوا ماال يعنيكم واايكم والفضول.

أبنائي األعزاء امسعوا نصيحيت وعوىا وعليكم ابحًتام وتعظيم أىل ذلك الوطن كلهم واحًتامهم 
بعيدىم والسيما أىل سايل وابألخص أوالد سيدي موالي أمحد الذين أتناىم وتوقَتىم قريبهم و 

فقراء وغرابء فأووان ونصروان واكرموان وبنوا لنا ادلدرسة ودور السكٌت ورلالس العلم وساعدوان 
على نشر العلم فال يصدر منكم أمر إالعن مشورهتم وخصوصا الشريف السيد موالي عبد هللا 

ا وبٌت ذلم القصور يف اجلنة وعليكم بنظر خليفتنا السيد موالي احلبيب بن فجزاىم هللا عنا خَت 
موالي عبد الرمحن والسيد الشريف بن موالي أمبارك الرقاين فجزاىم هللا عنا خَتا وأكرمهم دبا 

 25/08/1978يريدون دنيا وأخرى والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو.   يف 

 سي احلسٍت السباعي لطف هللا بو آمُتأبوكم موالي أمحد الطاىري اإلدري
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 09ادللحق رقم 

 

خمطوط من أتليف الشيخ موالي أمحد الطاىري " فتوحات اإللو ادلالك عن نظم أسهل 
 "1ادلسالك
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 10ادللحق رقم 

  :1النصح اليت كتبها الشيخ موالي أمحد ألبنائو وتالمذتو واليت فاقت العشرون بيتا مطلع قصيدة  

 عليك السالم مثل ما ىب من جند      سالم زكى من نفحة البان والرند 

 وبعد فإن العلم أفضل ما بو      تزين ذو اللب ادلؤيد للرشد                

لغاز فقهية يف مسائل عديدة، بلغ أعلى شكل  للشيخ موالي أمحد الطاىري شعر مطلع قصيدة
 :2بيتا أربعون أبياهتاعدد 

 أال حي دوراً ابلعلوشية للمهدي          عفتها روااي الدىر بعدك والسعد

وىو نزيل موالي أمحد الطاىري لشيخ لموطن األجداد  إىلالشوق واحلنُت  ةديقص مطلع 
 : 3فيها يقول بلدة سايل

 كاد ال يبدو         وأضناك حينما بدا حسنها الوجدبدا حسن من أىوى وقد  

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .315موالي عبد الكرمي بن سيد ادلهدي حساين: ادلرجع السابق، ص - 1
 .307 – 305نفسو، ص ص - 2
 .316نفسو، ص - 3
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 11ادللحق رقم 
 

 

 

 1سيد ادلختار بوسعيد الربمكيأمحد بن إجازة الشيخ موالي أمحد لتلميذه الشيخ 
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 إجازة الشيخ موالي أمحد لتلميذه الشيخ أمحد بن سيد ادلختار بوسعيد الربمكينص 

 

 

 

 الرحيم وصلى هللا على سيدان دمحم وآلو نالرمح بسم هللا

أبن الطالب اجملتهد يف ربصيل العلم تشهد ادلدرسة العتيقة الطاىرية الدينية احلرة بسايل 
وادلعارف ادلشتغل دبا يعنيو اتركا ما ال يعنيو الواسع ادلعرفة ادلسمى بوسعيد السي امحد 

بن احلاج ادلختار قد اتبع دروسو عندان هبذه ادلدرسة وىو يف مستوى السادسة منذ سنة 
1958. 

ااي الرئيسى فإننا قد منحنا لو ونظرا دلا اشتمل عليو واتصف بو من اخلصال احلميدة وادلز 
ىذه الشهادة دلا جرت عليو عادة األشياخ مع تالمذهتم الذين درسوا عليهم وىو قد قرأ 

 علينا من الفنون ادلتداولة عند العلماء الرابنيُت والفنون ىي.

التوحيد، والفقو، وادلَتاث فقها وعمال، والنحو والصرف واألدب والبيان والبديع، 
حلديث ومصطلحاتو ادلعروفة عند احملدثُت اىل غَت ذلك من الفنون ومن اجل والتفسَت وا

 ذالك وببما فيو من األىلية فإننا قد أجزانه إجازات اتمتا عامتا.

 نرجو من هللا تعاىل أن ينفعو هبا يف الدنيا واألخرة وان ال ينساان من صاحل دعائو والسالم

 موالي أمحد الطاىري اإلدريسي احلسٍت
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 12ادللحق رقم 

 

 

 إجازة الشيخ موالي أمحد لتلميذه الشيخ دمحم بن مصطفى الكنيت
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 13ادللحق رقم                                               
 

 

 

رمت بو الطائرات اإلستعمارية الفرنسية عقب مترد حاسي الذي ادلنشور الدعائي الفرنسي 
 1م.1957أكتوبر  15صاكة 

                                                           

 أرشيف ادلتحف الوالئي للمجاىد، والية أدرار.ادلنشور الدعائي الفرنسي عقب مترد حاسي صاكة،  - 1
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 نص ادلنشور الدعائي

 اي سكان تيميمون                                           

 اي أىل تينركوك                                                          

م اجلاري بصفة وحشية بقريب من 1957أكتوبر  16الفالقة الغدارين اجملرمُت الغامشُت قتلوا يوم    
تيميمون مثانية عساكر فرنسيُت وهنبوا تقريبا مائة بعَت كانوا يفالوا والكن اجلردية ما تورث إال العقوبة 

نزلت عقوبة هللا من السماء والتنفع صاحبها بشيء أبدا وعُت هللا التغفل على شيء أبدا وامن غدوة 
على اجملرمُت وىكذا يف احلاسي اجلديد الشرقي حلقت القوة الفرنسية ابجملرمُت وقتلت منهم على 
مايزيد من عشرة واآلخرين يد هللا فوقهم والبد تلحقهم العقوبة اللي يستهلوىا مثل كل رلرم زايدة 

دىم وعوينهم وأسلحتهم، على يد فرنسا عقوبة على ىذا عرفوا بلي تركوا احلراق ادلسروق وامجاذلم وزا
 هللا نزلت على اجملرمُت

 اي سكان تيميمون                                           

 اي أىل تينركوك                                                          

 اجملرمة احلمقاءما تسمعوش لكذوب الفتنة الغامشة                              

 اي سكان تيميمون                                                                                 

                  اي أىل تينركوك                                                               
 الكردية ابنوا سعادتكم وضمنوا سعادة أوالدكمامسعوا لصوت الشرف وصوت احلق مع فرنسا القوية 
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 جانب أخر من ادلنشور الدعائي
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 ملحق توضيحي ابدلنشور الدعائي
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 14ادللحق رقم 

 

أوت  19 رسالة من الشيخ موالي أمحد الطاىري إىل فضيلة الشيخ دمحم بلكبري بتاريخ
 1ه1376حمرم  13 م ادلوافق1956
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 نص رسالة الشيخ موالي أمحد الطاىري إىل فضيلة الشيخ دمحم بلكبري

 

 

 احلمد هلل وحده وصلى هللا على سيدان دمحم وآلو وصحبو

كعبة األدابء وخنبة النجباء ذا الذىن الثاقب والفكر الصائب، اندرة الدىر، وشيمة      
الورع الناسك، صاحب الفضائل السنية واخلصال احملمدية،  عقد الصدر، الفقيو ادلشارك،

حلاج دمحم بن عبد هللا، الشهَت بن عبد الكبَت، السالم التام، والرمحة أاب عبد هللا سيدي ا
والربكة على الدوام، وبعد فاعلم أيها السيد إنو وصلٍت مرقومك األعز وخطابك األوجز، 

وعلم أيو السيد أن زلبتك يف البال، راسخة رسوخ اجلبال، والشاىد على ذلك الكبَت 
كل األحوال، والفتح يف العلوم لنا وعلى أيدينا ابلتوال   ادلتعال، ونرجو لنا ولك اإلعانة يف

مع كثرة اخلَت والنوال، والتوفيق واذلداية يف كل األقوال واألفعال إتو على ما يشاء قدير 
وابإلجابة جدير، ودمتم خبَت وعافية وسلم منا على الطلبة واألحباب، والقرابة واألصحاب 

 والسالم.

 المعُت إال هللا.

 إال رسول هللا.وال دليل 

 ه1376زلرم 13أمحد بن إدريس من سايل أمنو هللا آمُت يف  
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 15ادللحق رقم  

 

 

 1الذي كان يديره الشيخ بلكبري اإلسالميوثيقة عن ادلعهد 

 

 
                                                           

 .مدرسة الشيخ دمحم بلكبَت - 1
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 16ادللحق رقم
 

 

 

 

 

 1شرفية من جامعة وىران لفضيلة الشيخ دمحم بن لكبريشهادة دكتوراه 
 

                                                           

 مديرية الشؤون الدينية واألوقاف، والية أدرار.شهادة دكتوراه شرفية،  - 1



 الحقـــــادل

 

 ~252 ~ 
 

 17ادللحق رقم 
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 االفتتاحيةالصفحة 
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 الصفحة اخلتامية
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 18ادللحق رقم 
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 االفتتاحيةالصفحة 
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 الصفحة اخلتامية
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 19ادللحق رقم 
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 االفتتاحيةالصفحة 
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 الصفحة اخلتامية
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 20ادللحق رقم 

 

 1م07/06/1962ألعيان رقان بتاريخ  الطاىري موالي امحدرسالة الشيخ 
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 اتبع رسالة الشيخ موالي أمحد الطاىري ألعيان رقان
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 نص رسالة الشيخ موالي أمحد ألعيان رقان

 7/6/1962احلمد هلل وحده                     وصلى هللا على سيدان دمحم وآلو 

من كاتبو الذي وضع ألمسو أخر ومسو إىل سعادة قائد عرش رقان ومجاعتو الشرفاء     
وادلرابطُت والعرب وغَتىم، كل واحد ابمسو وكرم ومسو، ىذا فاحلمد هلل، والسالم عليكم 

 ورمحة هللا وبركاتو، مادامت للبحر حركاتو وبعد :

ذي بغَت لقائكم ال جيرب، وأنو ال فيهدي احملب بعد شوقو الذي ال حيصر وكنتم قلبو ال    
زال يتذكر أايما مرت لنا معكم، ما كان أحالىا وأوقات سلفت لنا معكم،قصارا ما كان 
أىناىا، ماكنت بغَت النظر أقنع منكم، وال ابلسماع أتصرب عنكم، وىا أان قبل اليوم راض 

اعد الزفرات بدون ذلك، متأسفا على ما ىنالك، وبقليب عليكم شوق أقلق األحشاء بتص
وأذكى بناره ادلبهج النفوس، وأجراىا على صفحات اخلد عرب البكاء، وأضر جفنو الضر 

حيت اتبع السهر والسهاد وفتت حبل تقلبو اجلريح بطول الفرقة وإرجاع عن ىاتك البالد 
 بالد الصاحلُت والزىاد.

وىيامو  وإن سألتم عن حالنا بعدكم فإنو كحال زلب زاد غرامو، وتضاعف وجده    
وكثرة أسقامو وطال داؤه وعز دواءه وتوالت أحزانو وربركت أشجانو وفاضت دموعو 

وتفرقت مجوعو وزاد إشتياقو ومر مذاقو وشطت داره وبعد مزاره وقل إصطباره وحلت بو 
لبعادكم مجيع األسقام وقد أقسم العُت والقلب أن ال يزوق سرورا وال غمضا وربالفا أن ال 

 حىت يرى بعضنا بعضا. يزال على البكاء

والقلم ال يقدر على التعبَت دبا يكنو لكم الضمَت واين ال أرى من الواجب علي وحنن     
يف ىذه األايم اليت تسري فيها ألجسامنا احلياة كما يسري ادلاء يف العود حيث طلع على 

كم ىذه قطران العزيز وبلدان احلبيب اجلزائر سعد السعود وكان لزاما علي أن أرسل إلي
 الرسالة وأزف لألىل والوطن مجيعا ىذه البشارة وإن كنت أان من أحد الناس دلن يبشرين 
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 اتبع نص رسالة الشيخ موالي أمحد ألعيان رقان

وقد ربققت أمنيتنا وهلل احلمد، وطادلا كانت أنفسنا تتشوق إليو وتتشوق ليومها منذ زمان 
أصعب الظروف وأشد األزمات حيث كان الواحد ال أيمن على نفسو طويل حُت كنا يف 

وحرديو من االستعمار الظامل حيث أخرجنا من دايران وأبنائنا بعد التهجم علينا وعلى 
طلبتنا وزلالتنا، وما ذقناه من أنواع احلرارة يف تلك األايم وقد ربققت أمنيتنا وهلل احلمد 

ادىا وصربىا يف سبيل ربرير البالد وتبصر بفضل كفاح جبهة التحرير ومواصلة جه
احلكومة اجلزائرية وتيقظها وفطنتها وقدرىا على األخذ بزمام األمور وقود ىذه السفينة 

إىل ساحل النجاة وقد كانت ضار الوغى فأحرى إذا كانت داخلو أسعد هللا ىذه الدولة 
حسنا وكفلها بزعمائها  ادلباركة وحرسها وألقى زلبتها يف القلوب وغرسها وأنبتها نباات

 األبطال وعمدىا بعلماء الشريعة اإلسالمية حىت تويت أكلها حُت إبذين رهبا.

وكما أىنئكم هبذه البشرى أقول لكم كونوا على حذر وتبصر وتيقظ وال تنخدعوا     
للمستعمرين وعمالئهم فإن اإلستفتاء قد حان أوانو ووصل إابنو واالستعمار ال تنقطع 

وإبطالو وكونوا على حذر من  وكان يلفظ نفسو األخَت فال تغًتوا أبكاذيب  أطماعو ولو
حيلو وأدواره اليت يلعبها يف كل مناسبة ويف كل فرصة وتتبعوا  إرشادات وإشارات 

احلكومة اجلزائرية فإذا أنتم فعلتم دبقتضى ىذه النصيحة فإنكم تسجلون يف اترخيكم 
ن كنت أقبل ىذه الفرقة على اتصال دائم صفحات حسنة وىذه نصيحيت لكم جبهدان وإ

مستمر ونصائح لتالمذتنا ادلوجودين يف ذلك القطر سرا خوفا عليهم واليوم أنصح القطر 
 عالنية والسالم.

 وأرجو من سيادة القايد أن يقرأ ىذه الرسالة على مجاعتو والسالم عليكم ورمحة هللا.

 بو أمُتموالي أمحد الطاىري اإلدريسي احلسٍت لطف هللا 
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 90بوقرافة, قرف 
 371قسنطينة, 

 22قصبة اجلنة, 
 230, قصبة احلاج مبارؾ

 26قصبة الشرفاء, 
 316قصبة القايد, 

 36قصبة الكاؼ, 
 22قصبة النجار, 

 31قصبة أوالد موالي بوفارس, 
 31قصبة أوالد موالي حلسن, 

 22قصبة ابب هللا, 
 26قصبة بالؿ, 

 26قصبة حبادات, 
 22قصبة موالي علي, 
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 236, موالي ىيبةقصبة 
 26قصبة ميخاؼ, 

 29قصر العرب, 
 323, 22قصر سيد الشريف, 

 39قصر قدور, 
 22قصر موالي العريب, 

 317, 22قصر موالي عبد الواحد, 
, 13, 30, 36, 66, 67, 16, 23, 20, 23, 30, 36, 39, 36, 31قورارة, 

391 ,361 
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, 363, 317, 337, 09, 66, 93, 16, 20, 26, 22, 23, 27, 31, 30رقاف, 
 31رقاف,  236, 231, 279, 316
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 236, 61شفشاوف, 
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 39اتبلكوزة, 
 36اتجليزي, 

 31اتخفيفت, 
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 311, 31اتزوؿ, 
 233, 312اتزولت, 

 23, 36اتسفاوت, 
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 230, اتعرابت
 36اتغوزي, 
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 17اتكده, 
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 309, اتمست

 227, 36اتورسيت, 
 36اتورحيت, 
 236, 09, 22, 36اتوريرت, 
 36تربغامني, 
 236, 31تبلكوزة, 
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 227, 362, 16, 17, 30, 36تسابيت, 
 61تساليت, 
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 22تعرابت, 
 36تعربني, 
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 36تاللت, 
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 231, 233, 371, 372, 17, 36, 39, 36, 03, 36تلمساف, 
 09تلولني, 
 230, متادنني

 31متاسخت, 
 279, 301, 09, 06, 62متبكتو, 
 232, 273, متبكتوا

 363, 26متقطن, 
 236, 363, 313, 66, 61متنراست, 
 231, 273, 396, 333, 36, 31, 32, 66, 33متنطيط, 

 227, متيموف
 327تنجورارين, 

 31تندوؼ, 
 20, 23, 27, 31تنزروفت, 

 36تنقليل, 
, 26, 29, 26, 21, 22, 23, 27, 31, 33, 30, 36, 39, 36, 31, 32, توات

20 ,23 ,21 ,17 ,13 ,12 ,11 ,16 ,19 ,16 ,10 ,13 ,11 ,67 ,63 ,
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 ادلصادر وادلراجع                            

 
 ــ القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع

 أواًل: ادلصادر ادلخطوطة
، سليوط القول البسيط يف أخبار متنطيط : يدةةم دمح اطيد  بن بدة اطحيد )ابن اباب -01

 خبزانة احلاج  دمح بكحاوي، زاوية سدة اطدكحي، أدرار.

، سليوط خبزانة بن  نقل الرواة عن من أبدع قصور توات :بن بمح اجلعفحي دمح  اطدةاوي -02
 ، تندالن، أدرار.يسان

جوىرة ادلعاين يف التعريف بعلماء  :بكحاوي اطقاضي سدةي  دمح بن بدة اطكحمي رمحو هللا -03
 .، سليوط، ابخلزانة اطدكحية، بتمنيدطاأللف الثـاين

، درة األقالم يف أخبار ادلغرب بعد اإلسالم : دمح بن بدة اطكحمي بن بدة احلق اطتمنيديي -04
 سليوط خبزانة سدةي بدة هللا اطدلدايل، كوسام، أدرار.

، سليوط خبزانة سدةي بدة الرحلة من توات إىل اجلزائر :بدة اطحمحان بن إدريساطتنالين  -05
 .هللا اطدلدايل، كوسام، أدرار

سليوط خبزانة بن اطوطدة، قصح اب بدة هللا،  ،الرحلة احلجية :بدة اطحمحن بن بمح اطتندالين -06
 تدمي، أدرار.

 اثنياً: ادلصادر ادلطبوعة

، 2، حتقدق: بدة هللا  دمح اخللدلي، طحتفة ادلريد شرح جوىرة التوحيد : اطداجوري إبحاىد -07
 .م2004، طدنان –بًنوت  ،دار اطكت  اطعلمدة

، تح 01، طفتح الشكور يف معرفة اعيان علماء التكرور :أبو بدة هللا اطياط   دمحطربتلي ا -08
 م.1981، بًنوت ،اإلسالميدار اطغحب حاىد  اطكتاين و دمح يجي، : اب
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، حتقدق : فائز شرح ملحة اإلعراب :أبو  دمح اطقاس  بن بلي احلحيحي اطدصحي اإلمام -09
 .م1991، األردن ،دار ألمل  طلنشح واطتوزيع، 1فارس، ط

، تح : حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار :ابن بيوطة  دمح بن بدة هللا -10
 .م1997، اطحابط ،أكادديدة ادلملكة ادلغحبدة، 04بدة اذلادي اطتازي، ج

:  دمح بدة اطقادر  ، حتقدقالبهجة يف شرح التحفة :بن بدة اطسالم أاب احلسن بلياطتسويل  -11
 .م1998 ،طدنان -بًنوت ،دار اطكت  اطعلمدة، 1ط شاىٌن،

، حتقدق: أمحة حترير ادلقالة يف شرح نظائر الرسالة :حلياب أاب بدة هللا  دمح بن  دمحا -12
 .م1988 ،ادلملكة ادلغحبدة ،سحنون، ط/ وزارة األوقاف و اطشؤون اإلسالمدة

، مصح ،ادليدعة األزىحية ،6، طحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل : دمحاخلضحي  -13
 .م1926

كتاب العرب وديوان ادلبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب  :ابن خلةون بدة اطحمحان بن  دمح -14
، تح : خلدل شحادة، مح : سهدل زكار، 07، جوالرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب

 م.2001، بًنوت ،دار اطفكح

 م.1980، طدنان –بًنوت  ،دار اطعل  طلماليٌن، 15، ط2،جاألعالم :اطزركلي خًن اطةين -15

 .م1981، ابريس ،ميدعة ىودس، اتريخ السودان :اطسعةي بدة اطحمحن بن بدة هللا -16

الثالث عشر  إحتاف ادلطالع بوفيات أعالم القرن :ن سودة بدة اطسالم بن بدة اطقادرب -17
 .م1997، طدنان -بًنوت ،، دار اطغحب اإلسالمي1، ط1، حتقدق:  دمح يجي،جوالرابع

، حتقدق :  دمح سل النصال للنضال ابألشياخ و أىل الكمال :بن سودة بدة اطقادر -18
 .م1897، طدنان –بًنوت  ،اطغحب اإلسالمي دار، 1يجي، ط

الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع  :طي اإلمام جالل اطةين بدة اطحمحناطسدو  -19
 .م2003، طدنان –بًنوت  ،دار اطفكح، 1اطندهاين، ط، حتقدق : يوسف الصغري
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، 1 دمح بمح، ط ، حتقدق:بليطبقات ادلفسرين :اطسدوطي اطشدخ بدة اطحمحن بن أيب بكح -20
 م.1976 ،مصح -اطقاىحة مكتدة وىدة،

جلنة من  :،محاجعة وضدط  طبقات احلفاظ :الل اطةين بدة اطحمحن بن أيب بكحاطسدوطي ج -21
 .م1983، طدنان -بًنوت ،دار اطكت  اطعلمدة، 1اطعلماء، ط

، نظم ادلعتمد من األقوال والكتب يف ادلذىب ادلالكي :اطشنقديي  دمح اطنابغة اطغالوي -22
 .م2009طدنان : –، دار ابن يزم طليدابة واطنشح، بًنوت1خلضح بن  دمح بن قومار، ط :حتقدق 

قدسدادن  ،دار اطنشح فحانز شدتايز، ابلوفياتالوايف  :اطصفةي صالح اطةين خلدل ابن أيدك -23
 .م1981، 

نسيم النفحات من أخبار توات ومن هبا من الصاحلني  :اطشدخ موالي أمحةاطياىحي  -24
 م.2012، اجلزائح ،: موالي بدة هللا اطياىحي، ميدعة مةادتح ،01ط، والعلماء الثقات

على النظم ادلسمى أبسهل فتوحات أاللو ادللك  :اطشدخ موالي أمحة اطياىحي -25
 ،ادليدعة اطعالوية تحمجة طتلمدذه وخلدفتو احلدد  بن بدة اطحمحان اطعلوي، ،1، ط1،جادلسالك
 م.1994، مستغاًل

تحمجة  ،1ط ،كتاب الدر ادلنظوم شرح مقدمة ابن أجروم :اطياىحي اطشدخ موالي أمحة -26
 ، دون سنة طدع.غحداية ،طلشدخ بن طحيق تلمدذه اطسدة احلدد  بن بدة اطحمحان، ميدعة اطوايات

إخحاج وتصحدح : ىدي الساري مقدمة فتح الباري،  :اطعسقالين أمحة بن بلي بن يجح -27
 .، دون سنة طدعطدنان –بًنوت  ،دار ادلعحفة  اطةين اخليد ، زل

اطفاضلي وسلدمان : سعدة ، تح01، جالرحلة العياشية، ماء ادلوائد :اطعداشي أبو سامل -28
 .م2016، أبوظيب ،دار اطسويةي طلنشح واطتوزيعاطقحشي، 

اطشحكة اطوطندة طلنشح حتقدق: بمح موسى ابشا،  ،الزبدة شرح الربدة :اطغزي بةر اطةين  دمح -29
 .م1972، اجلزائح ،واطتوزيع
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: أبو اطقاس  سعة هللا يف كتابو أحباث واراء ، تحرحلة األغواطي :احلاج ابن اطةينأألغواطي  -30
 م.1990، بًنوت ،، دار اطغحب اإلسالمي02، ط02يف اتريخ اجلزائح، ج

: ىشام مسًن  ، حتقدقاجلامع ألحكام القرآن :إلمام أبو بدة هللا  دمح بن أمحةااطقحطيب  -31
 م.2003 ،ادلملكة اطعحبدة اطسعودية -ايض اطح  ،، دار بامل اطكت 1،2،3اطدخاري، ج

: بلي شًني، دار حتقدق، 10،ج1ط، البداية والنهاية :كثًن اإلمام أبو اطفةاء إمسابدل  ابن -32
 .م1988،طدنان  -بًنوت ،اطرتاث اطعحيب إيداء

، طدنان –بًنوت  ،مكتدة ادلثىن دار إيداء اطرتاث، 1،جمعجم ادلؤلفني :بمح رضا كحاطة -33
 .دون سنة طدع

: ، تح03، ط04، جالبيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب :ادلحكشي ابن بذاري -34
 م.1983، بًنوت ،إيسان بداس، دار اطثقافة

  م.1936 ،مصح-، اطقاىحةحاشية ادللوي على شرح ادلكودي :ادللوي اطعالمة -35

، تح 03، جاألقصىاالستقصاء ألخبار دول ادلغرب  :اطناصحي أبو اطعداس أمحة بن خاطة -36
 م.1954، اطةار اطددضاء ،دار اطكتاباطناصحي،  : جعفح اطناصحي و دمحوتع

:  دمح يجي و دمح األخضح، دار ، تح2، ط02، جوصف إفريقيا :اطوزان احلسن بن  دمح -37
 .م1983، بًنوت ،اطغحب اإلسالمي

 اثلثاً: ادلراجع ابللغة العربية

 .األمانة اطعامة :بلةية سايل -38

الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلاثر وادلخطوطات  :بلعامل  دمح ابي -39
 .م2005، اجلزائح ،دار ىومة، 01، جوالعادات وما يربط توات من اجلهات
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-4591السجل التارخيي لشهداء الثورة التحريرية لوالية ادرار) :بلدشًن بمورة -40
 ،ادلؤسسة اطوطندة طلفنون ادليدعدة ويةة اطحغاية ،منشورات مجعدة مشعل اطتاريخ أبدرار مم،4591
 م.2014،اجلزائح

  ،ادلتحف اطوطين طلمجاىة، اجلزائح، منشورات اذلقار أرلاد وأجناد :بدة اطسالم بوشارب -41
 .م1995

ثورات القرن التاسع  4ثورات اجلزائر يف القرنني التاسع عشر والعشرين،ج :بوبزيز حيي -42
ادلؤسسة اطوطندة طنشح واالشهار ويةة اطيدابة ابطحويدة، منشورات ادلتحف اطوطين  ،2، طعشر

 م.1996، اجلزائح ،طلمجاىة

دور اقاليم توات خالل الثورة اجلزائرية  :ان ومقاليت بدة هللا ورموم زلفوظتوايت دمح -43
 .م2008، اجلزائح، ، دار اطشحوق طيدابة واطنشح4591_  4599

ار ضدط وتعلدق: أنس مهحة، د ،1ط ،شرح طيبة النشر :أبو بكح شهاب اطةين اجلزري ابن -44
 .م1997 ،طدنان –اطكت  اطعلمدة، بًنوت 

 ،دار اطكتاب اطعحيب، مقاالت وأحباث حول اتريخ وتراث منطقة توات :جعفحي مدارك -45
 .م2016، اجلزائح

 م.1980، طدنان –بًنوت  ،، دار اطثقافة3، طاتريخ اجلزائر العام :اجلداليل بدة اطحمحن -46

السجل الذىيب لشهداء ادلقاومة  :مجعدة موالي سلدمان بن بلى حلماية وختلدة مآثح اطثورة -47
 .م1996، بةون طدعة، الشعبية والثورة التحريرية الكربى لوالية أدرار

، 1، طىـ41إىل القرن 44توات من القرن التاريخ الثقايف إلقليم  :ياج أمحة اطصةيق -48
 .م2003 :اجلزائح

 ،دار اطفدحاء، 2طالتحفة السنية بشرح ادلقدمة اآلجرومية،  :بدة احلمدة  دمح زلي اطةين -49
 .م1997، سوراي -دمشق
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ىـ دراسة اترخيية من خالل الواثئق 41ىـ و41توات واألزواد خالل القرنني  :يوتدة  دمح -50
 .م2007، اجلزائح ،دار اطكتاب اطعحيب، 01، جاحمللية

 دار اطشهاب بمار قحيف، 1، طجوالت يف الفقهني الكبري واألكرب وأصوذلما :يوى سعدة -51
 .، دون سنة طدعاجلزائح –ابتنة 

الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء  :اإلدريسي بدة هللا بن بدة ادلعيي احلسين -52
 .م1986، ، دون سنة طدعاطيائدة، ادليدعة أيب السباع

، اطحابط ،، مكتدة رائة األمانمصابيح البشرية يف أبناء خري الربية :اإلدريسي أمحة اطشدداين -53
 م.1987

دة، هنج ، ادليدعة اطثعاطددة وادلكتدة األدبرلموع القصائد واألدعية :رودوسي قةور بن محاد -54
 .دون سنة طدع ،مصيفى إمسابدل، اجلزائح

، مصح-اطقاىحة ،دار األفاق اطعحبدة، 1، ططبقات ادلالكية :األزىحي  دمح اطدشًن ظافح -55
 .م2000

، 2، طاإلنس واإلمتاع يف إعالم األشراف أوالد أيب السباع :اطسدابي صاحل بن بكار -56
 .م2005، اطحابط ،ميدوبات اطحابية اطعلمدة طلشحفاء اطسدابدٌن

 ،، دار ادلعحفةواثئق مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائرينيمن  :شددان اطشدخ بدة اطحمحن -57
 .م2009، اجلزائح

 .م1998، بمان ،، دار اطددارق طلنشحدولة ادلوحدين :اطصاليب بلي  دمح -58

، اطفنون ادليدعدةدار رياب طلنشح و ،صحراؤان يف مواجهة االستعمار :بدة اطعزيز أمحة -59
 .، بةون طدعة، بةون سنةاجلزائح

  2002، طدنان -بًنوت ،، دار اطرباقالزوااي ابجلزائرالطرق الصوفية و  :اطعقيب صالح مؤية -60
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طلةراسات إلسالمدة  ، دار اطدحوث 2، طاصطالح ادلذىب عند ادلالكية :بلي  دمح إبحاىي -61
 .م2002، ديب –اإلمارات اطعحبدة ادلتحةة ،وإيداء اطرتاث

، اجلزائح ،، ادلؤسسة اطوطندة طالتصال ويةة اطحويدةالكبريأإلشراق  :غدتاوي موالي اطتهامي -62
 .م2002

سلسلة النواة يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي  :غدتاوي اطشدخ موالي اطتوىامي -63
 م.2005، مارس اجلزائح ،، ادليدعة احلةيثة طلفنون ادليدعدة1، ط2، جإقليم توات

 ،اطتوزيعطلنشح و دار اطكلمة  ،أمهات الكتب الفقهية :فدغوا أاب اطزبًن بدة اطسالم أمحة -64
 .، دون سنة طدعمصح -ادلنصورة

، اجلزائح ،: سعدة بوطاجٌن، منشورات بةن، تحرقان حبيبيت :فدكتور ماطو سدلفا -65
 .م2013

دار اطغحب  ، 3،ط 1م، ج(4311-4911اتريخ اجلزائر الثقايف ) :أبو اطقاس  سعة اهللا -66
 م.1998 ،بًنوت ،اإلسالمي

مكتدة اطكلدات  ،1ط ،البحث واالستقراء يف تراجم القراء :قمحاوي  دمح اطصادق -67
 .دون سنة طدع ،مصح –اطقاىحة  ،األزىحية

، منشورات ادلتحف قضااي ودراسات يف اتريخ اجلزائر احلديث وادلعاصر :قنان مجال -68
 م.1994 ،اطوطين طلمجاىة ،اجلزائح

 ،، ميدعة اجلنوباإليداع واإلتباع يف تزكية شرف أبناء أيب السباع :طشقح موالي أمحة -69
 .، دون سنة طدعاطددضاءاطةار 

، طدنان -بًنوت ،إفحيقدا اطشحقبدة اطقادر قدنيت، : ، تحالتصوف وادلتصوفة :شوقلي جان -70
 .دون سنة طدع
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الثورة التحريرية ىامشي أدمحم بن أمحد وصفحات مشرقة من اتريخ  :حملحزي بدة اطحمحن -71
 ،، اطحغاية، اجلزائحواإلشهار، منشورات مجعدة مشعل اطتاريخ، ادلؤسسة اطوطندة طلنشح بوالية أدرار

 .م2014

ادلشهة  ميدعة ،كفاية الطالب الرابين لرسالة أيب زيد القريواين :ادلاطكي أاب احلسن بّلي -72
 .، دون سنة طدعمصح -ة احلسدين، اطقاىح 

اجلبهة اجلنوبية ادلالية النيجريية ودورىا اإلسرتاتيجي يف  :هللا ورموم زلفوظبدة مقاليت  -73
 .م2009سنة  ،اطسددل طلنشح واطتوزيع، اجلزائح، دار 1، طالثورة اجلزائرية

 .، دون سنة طدعاطقاىحة ،مكتدة اطثقافة اطةيندة، فتح العرب للمغرب :مؤنس يسٌن -74

_  4334توسع االستعمار الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري ) :مداسي إبحاىد  -75
 .م1996، اجلزائحمنشورات ادلتحف اطوطين طلمجاىة،  ،بةون طدعة مم،4541

الفواكو الدواينَ عَلىِ رَ ساَلة اِبن َأيبَ زْيد  :اطنفزاوي أاب اطعداس أمحة بن غين بن سامل -76
 .، دون سنة طدعطدنان –اطثقافدة، بًنوت ادلكتدة دعة يم، اْلْقيـََرواين 

 ،احلةيثة دار اطحشادادلنح ادلكية يف شرح اذلمزية،  :ة بن  دمح بن بلي بن يجح اذلدتميأمح -77
 .دون سنة طدع ،ادلملكة ادلغحبدة -اطةار اطددضاء 

، بةون طدعة، (م4591_  4591معارك العرق الكبري ) :بن يعقوب بدة اجملدة -78
 .م1996

 رابعاً: ادلراجع ابللغة األجنبية

79- A.G.P.MARTIN:Quatre siècles dhistoire marocain       
,france: Librairiefèlix Alcan,1923.                                             

80- Lo (Capitaine): Les foggaras du Tidikelt, Travaux de  
lIRS, T.X 1953 et T.XI 1954.                                                  
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81-  bernard Saffroy: ChroniqueduTouat, centre saharienne, 
Ghardaïa, Algérie :1994          

82- louis voinot: (( le tidikelt étude sur la géographie          
l'histoire et le mœurs du pays )), Bulletin de géographie et 
d'archéologie de la provinc d'oran,t,1909.                                 

83-  Mario vivarer: Au Sujer du Touat,Alger ; librairie    
Michel Ruff, 1896.                                                                  

84- TILLON (G): LA QUANQUETE DES OUASIS           
SAHARIENNES,PARIS:EDITIONMELITAIRES,              

 1903.                                                                                 

85- Frantz fanon: pour la révolution africaine, paris, éd 
François Maspero,1979.                                                            

86-                      senoussi saddar: ondesdechoc,Alger,éditons 
ANP,2002.                                                                               

87-              Karl Suter: Etude sur la population et l’habitat 
d’une région du SaharaAlgèrien.                                                

 والفهارس خامساً: ادلعاجم والقواميس

، منشورات كلدة اآلداب واطعلوم 1، طفهارس علماء ادلغرب :اطرتغي بدة هللا ادلحابط -88
 .م1999،تيوان ادلغحب ،ادللك اطسعةياإلنساندة جامعة بدة 

 م.1998، اجلزائح ،دار اذلةى، اجلزائر والعامل أطلس :طعحوق  دمح اذلادي -89
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، اجلزائح ،منشورات اطحاييٌن ،01ط ،معجم أعالم توات :مقاليت بدة هللا ومدارك جعفحي -90
 .م2013

 .اطقاىحة ،دار ادلعارفخحون، آ: بدة هللا بلي اطكدًن و تح ،05ج ،لسان العرب :ابن منظور -91

 م.1890، طدةن ،ميدعة بحيل ،البلدان :اطدعقويب أمحة بن أيب يعقوب -92

 األرشيفية والواثئق سادساً: ادللتقيات والدورايت

، مناقب الشيخ بن الكبري وجهوده يف نشر ادلذىب ادلالكي :بن بحاىد  اطياط  سامل -93
وجهود بلماء توات ودورى  يف تفعدلو وتحسدخو ونشحه، أدرار ادلذى  ادلاطكي  ادللتقى اطوطين  

 م.2004سنة 
ألول ، زلاضحة يف ادللتقى اطوطين اأىداف نشأة الزوااي وواقعها يف ادلنطقة :بلعامل  دمح ابي -94

 .م2000 ماي ،طلزوااي، تنظد  والية أدرار
، أبمال البشري إبقليم تواتمنط العمارة القصورية ومراحل االستيطان  :تداقة اطصةيق -95

لد  توات اطعالقات احلضارية بٌن إق ،دلشرتك بٌن جامعيت أدرار وتدارتا األولادللتقى اطوطين 
 م.2009أبحيل 14 ،ويواضح ادلغحب اإلسالمي، جامعة أدرار

الشهيد موالي عبد هللا بن موالي العباس الرقاين قائد مقاومة الدغامشة  :جعفحي مدارك -96
، رللة ادلعارف طلدحوث واطةراسات اطتارخيدة، (4511 - 4311صاحل حياتو وجهاده)بعني 

 .م2017، ديسمرب 17ع اطوادي، –جامعة اطشهدة محة خلضح 

، ادللتقى اطوطين األول اذليكل التنظيمي والوظيفي للزوااي مبنطقة توات :أمحدةة بن زيية -97
 .م2000ماي 3، 2، 1اطثقافة طوالية ادرار، أايم: طلزوااي، اجلزائح، وزارة اطثقافة، مةيحة

اإلسالمدة،  ، رللة اطدحوث اطعلمدة واطةراساتادلدرسة الفقهية التواتية :ادلصحي مربوك -98
جامعة  م، تصةر بن سلرب حبث اطشحيعة، جامعة اجلزائحـ ملحقة2004اطعةد األول، اطسنة األوىل 

 .اجلزائح، بوزريعة، اجلزائح

 م.2000، ، مقال، جحيةة اطدوممأوية إحتالل تيدكلت :مداسي بحاىد  - 99
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  م.1997سنة  ،151/152اطعةدان  رللة أول نوفمرب، -100

، مةيحية اطرتبدة تقرير من مدير ادلعهد اإلسالمي آبدار)عن ادلنطقة( :قناطف  دمح ادلكي -101
 .م1965اطةيندة  ندابة ادلعاىة، وزارة األوقاف، 

الغزو العسكري االستعماري ألقصى اجلنوب وادلقاومة ادلسلحة الشعبية " :مكيقلوم  -102
 .م1987، ادرار ، رللة افاق اطتنمدة،دلنطقة توات وتيدكلت وتيقورارين يف رلاهبة ىذا الغزو"

، ادللتقى اطتارخيي األول ادلنعقة التعريف مبعارك العرق الغريب الكبري :موالي بمح اطيد  -103
 ، بتدمدمون.م21/12/1997 _ 20بتاريخ 

، مقال نشح جبحيةة اطدوم، بتاريخ مؤوية احتالل تيدكلت :مداسي إبحاىد  -104
 م.9/03/2000

 واألطاريحسابعاً: الرسائل 

 -4441الزاوية البكرية ودورىا الثقايف واالجتماعي إبقليم توات من  :اباب بدة هللا -105
قايف ادلغاريب برب اطتاريخ االجتمابي واطث، رساطة ماجدستًن يف م1111 -4111ه / 4114

: بدة اطكحمي بو صفصاف، كلدة اطعلوم االجتمابدة واطعلوم اإلسالمدة، قس  اطعصور، إشحاف
 م.م2012-2011)اطسنة اجلامعدة  ،أدرار اجلزائح -امعة أمحة درايةاطتاريخ، غًن ميدوبة، ج

حوية ، أطادلنهج الفقهي عند الشيخ سيدي دمحم بن الكبري :بكحاوي  دمح بدة احلق -106
: سعدة فكحة، كلدة بلوم اطشحيعة ختصص فقو وأصول، جامعة دكتوراه، غًن منشورة، إشحاف

 م.م2017-2016، اطسنة اجلامعدة )1ابتنة

احلياة االجتماعية والثقافية إبقليم توات من خالل نوازل اجلنتوري  يف  :بوسعدة أمحة -107
ريب ، رساطة ماجدستًن غًن منشورة، اتريخ بام، ختصص : اطتاريخ ادلغام43ه/ 41القرن 

:  دمح يوتدة، قس  اطعلوم اإلنساندة، جامعة أدرار، اطسنة اجلامعدة االجتمابي واالقتصادي، إشحاف
 مم.2011-2012)
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مذكحة ، مم4591-4599النضال السياسي والثوري يف إقليم توات ) :اطصايف ختًن -108
: بلقاس  بوبالم، قس  اطعلوم اإلنساندة، جامعة بشار،  غًن منشورة، اتريخ بام، إشحافماجدستًن

 مم.2012-2011اطسنة اجلامعدة )

إسرتاتيجية الثورة التحريرية يف الصحراء اجلبهة اجلنوبية   :بكحاوي بدة اطعزيزديةي  دمح و  -109
جامعة  واالجتمابدة واإلنساندة، قس  اطتاريخ،، مذكحة طدسانس،كلدة اطعلوم اإلسالمدة جذ كنمو 

 مم.2006-2005أمحة دراية أدرار، اطسنة اجلامعدة )

الدور الرتبوي واالجتماعي لزاوية سيدي بلكبري دراسة سوسيو  :رضوان حلسن -110
، مذكحة مقةمة طندل شهادة ادلاجستًن يف االنرتوبوطوجدا، حتت إشحاف:  دمح رمضان،  انرتوبولوجية

، جامعة : االنرتبوطوجداجتمابدة قس  اطثقافة اطشعددة فحعاألدب واطعلوم اإلنساندة واطعلوم اال كلدة
 مم.2005-2004اطسنة اجلامعدة ) ،أيب بكح بلقاية، تلمسان

 -4519موالي أمحد الطاىري اإلدريسي احلسين وحياتو العلمية) :اطياىحي بدة هللا-111
ادلةرسة اطعلدا  : أ. أمحة محيوش،ة، إشحافغًن منشور كحة طندل شهادة األستاذية ذ ، مم(4515

 -2006اطسنة اجلامعدة) ،ريعةز طألساتذة يف األدب واطعلوم اإلنساندة، قس  اطتاريخ واجلغحافدة، بو 
 .مم2007

، م(1149-4511ادلدرسة الطاىرية العتيقة) :حي بدة هللا واطياىحي بدة ادلاطكاطياى-112
: ، ختصص اتريخ يةيث ومعاصح، اشحافختحج طندل شهادة ماسرت يف اطتاريخ، غًن منشورة ذكحةم

، قس  اطعلوم اإلنساندة، ة واالجتمابدة واطعلوم اإلسالمدةأ/ أمحة بوسعدة، كلدة اطعلوم اإلنساند
 مم.2017-2016جامعة أدرار اجلزائح، اطسنة اجلامعدة )

والتاسع ماعية إبقليم توات خالل القرنني الثامن عشر احلياة االجت :بن بدة ادلؤمن هبدة -113
، مذكحة ماجدستًن يف اطتاريخ واحلضارة اإلسالمدة، إشحاف : م(45 - 43عشر ادليالديني )

 - 2005د. دمح بن معمح، كلدة اطعلوم اإلنساندة واحلضارة اإلسالمدة، جامعة وىحان، )
 مم.2006
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مذكحة ، احلضارية دلنطقة توات يف بالد السودان الغريبالتأثريات  :بداس بدة اهللا -114
طقدال دبسابةة بشار قويةر، معهة اطتاريخ، جامعة  : د. موسىماجستًن يف اطتاريخ، إشحاف

 مم.1998-1997) ،اجلزائح

، شخصية موالي أمحد الطاىري ومآثره يف توات :بدة اطعزيز وبن بزاوي  دمح زلجويب -115
اطسنة اطةراسدة  ،اطةيندة، بسكحةرساطة ختحج غًن منشورة، ادلعهة اإلسالمي طتكوين اإلطارات 

 مم.2006 -2005)

م اىل 43الطرق الصوفية بتوات وعالقتها بغرب إفريقيا من القرن  مسعودي زىحة: -116
، رساطة ماجستًن غًن منشورة، ادلشحف : بدة اطكحمي بوصفصاف، قس  اطتاريخ كلدة م11القرن 

 – 2009أدرار، اطسنة اجلامعدة) –اطعلوم االجتمابدة واطعلوم االسالمدة جامعة أمحة دراية 
 مم2010

، مذكحة ماجستًن يف اطفنون اطشعددة، مدرسة مازونة دراسة اترخيية فنية :مدلود مدسوم -117
أ.د. بدة احلمدة ياجدات،كلدة اآلداب واطعلوم اإلنساندة واطعلوم االجتمابدة، جامعة  :إشحاف
 مم.2003/2002) ،تلمسان

ادلدارس القرآنية و آاثرىا يف التعليم ادلدرسي مبنطقة توات خالل  :نواري  دمح اطسامل -118
اطعحبدة و آدا ، مذكحة طدسانس، قس  اطلغة بلكبري منوذجا ىـ، مدرسة الشيخ دمحم41القرن 

 .مم2004/ 2003) ،هبا،إشحاف:أمحة األمٌن،كلدة اآلداب و اطلغات، جامعة اجلزائح

  الشهادات وادلقابالتاثمناً: 

نضال و جهاد منطقة تيميمون و الساورة و منطقة شهادة سليوطة )  :قاس  بمارأ -119
 مم.2006-2005م، خالل )( 4591-4511اجلنوب )

، مقابلة دبسجة قصح اطنجار سايل اية خحجيي ادلةارس اطةيندة إمام مةرس :خبيت بومجعة -120
 سا.10:00م، بسايل بلى اطسابة 12/07/2018بتاريخ 
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مقابلة على ىامش سلكة الشيخ شدخ مةرسة بين مهالل،  :خ احلاج  دمحاطشد بكاري -121
 م. 21/10/2017، ادلةرسة اطياىحية بتاريخ موالي أمحد وختم صحيح اإلمام البخاري

أية تالمذة اطشدخ أستاذ جبامعة أدرار  قس  اطعلوم اإلسالمدة،  :بكحاوي  دمح بدة احلق -122
 سا.10:30م بلى اطسابة 05/05/2018، بتاريخ مقابلة يف منزلو أبدرار

م، اطسابة 11/12/2019جنل اطشدخ بلكدًن، مقابلة دبةرسته  أبدرار،  :أمحة بلكدًن -123
   سا.20:45

، شهادة يف إطار البطاقية التارخييةرلاىةين،  :وآخحون واطةين سلدمان بلعقون مدلود -124
 م، زلفوظة دبةيحية اجملاىةين طوالية ادرار.2002بتدنحكوك و تدمدمون، 

، زلفوظة دبتحف اجملاىة م23/06/2004، شهادة مسجلة بتيميمون :بودواية بودواية -125
 أدرار.

مقابلة على ىامش الندوة السنوية ، إمام وصةيق اطشدخ بلكدًن: أوالد محادي اطياىح -126
م بلى 2018مارس 04، يوم االية للشيخ دمحم بلكبري مبنزل الطالب زيراري أبدرر 49

 سا.11:45اطسابة 
يوم  ،مبنزل اجملاىد احلاج عبد القادر دحاجمقابلة رلاىة،  كابوية بدة اطحمحن:  -127
 سا. 17:45، بلى اطسابة م18/02/2018

، زلفوظة دبتحف اجملاىة م11/19/1111بتيميمون  شهادة مسجلة :سلكة بومةين -128
 أدرار.

م، بلى اطسابة 23/08/2017أبدرار مقابلة شخصية رلاىة،  :اطشدخ بحيك بدشاوي -129
 .سا10:00

الوالئي  مقابلة مبقر ادلتحف، بضو مجعدة األحباث اطتارخيدة :اطض  بدة اطحمحن -130
 سا.17:00، بلى اطسابة م07/09/2017، بتاريخ للمجاىد

، زلفوظة دبةيحية م11/19/1141شهادة مسجلة بتاريخ رلاىة،  :بقيب بدة اطغاين -131
 اجملاىةين طوالية ادرار.
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م، 18/02/2018، يوم مقابلة شخصية مبنزلو أبدراررلاىة،  :مقحوطبدشاوي  دمح)بن  -132
 سا.12:15بلى اطسابة 

، شهادة مسجلة بنزلو أبدرارمن أبدان أدرار ورفدق اطشدخ موالي أمحة،  اطغحيف بدة هللا:-133
   سا. 10:15م، بلى اطسابة 18/04/2019زلفوظة طةى اطدايث، يوم 
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 ملخص األطروحة

 

 األطروحة ملخص

 منطقةاجلهود العلمية واإلصالحية للشيخني موالي أمحد الطاهري اإلدريسي ودمحم بلكبري يف 
 م(0222-4411توات)

 

 

العلمية واإلصالحية للشيخني موالي أمحد جوانب من العطاءات  األطروحةيتناول موضوع    
محد بقصر أ، خالل الفرتة املمتدة من أتسيس املدرسة الطاىرية للشيخ موالي الطاىري ودمحم بلكبري

 - 4411) علىألالعلوشية بسايل جنوب الوالية أدرار إىل غاية التحق الشيخ دمحم بلكبري ابلرفيق ا
 ااملختلفة حسب احلالة؛ عرفت فيه أبدواتوعتمادي يف الدراسة على املنهج التارخيي واب، (0222

العوامل املساعدة يف تنشئتهما الشخصية وتكوينها، والدور الكبري الذي قاما بو يف و ابلشيخني 
قتصادية إلالظروف السياسية وا مربزا يف نفس الوقتتوات،  منطقةواإلصالحي يف  اجملال العلمي

وأتثرمها هبذه املعطيات، غداة ظهورمها على الساحة العلمية، ومدى أتثريمها  للمنطقةجتماعية إلوا
مدرستيهما من حيث اتريخ التواجد والطريقة واملنهج،  عطفا على ذلك أشرت يف البحث إىلو 

 .املنطقةوانعكاسات حركتهما العلمية واإلصالحية على اجملتمع يف 

ي أمحد، دمحم بلكبري، مدرسة، زوااي، توات، أدرار، جهود علمية، جهود موال الكلمات املفتاحية :
 إصالحية.
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Thesis Abstract 

 

Scientific and reform efforts of Sheikhs Moulay Ahmed 

Taheri Al-Idrissi andMohamed Belkkabir in The Touat 

Region (1944-2000) 

   The thesis deals with aspects of the scientific and reform 

tenders of Sheikhs Moulay Ahmed Taheri and Mohammed 

Belkabir, during the period from the establishment of the 

Taheri School of Sheikh Moulay Ahmed at the Al-Aloushia 

Palace in Sali, south of Adrar, until Sheikh Mohammed 

Belkabir joined the Supreme Comrade (1944-2000). By 

relying on the historical approach with its various tools 

according to the situation, I defined the sheikhs and the 

factors that helped their personal upbringing and 

composition, and the great role they played in the scientific 

and correctional field in Toat, highlighting at the same time 

the political, economic and social circumstances.  

Keywords: Moulay Ahmed, Mohamed Belkabir, School, 

Zawiya, Touat, Adrar, Scientific Efforts, Reform Efforts. 
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Résumé de la thèse 

Efforts scientifiques et de réforme des cheikhs Moulay 

AhmedTaheri Al-Idrissi et Mohamed Belkkabir dans la  

région de Touat (1944-2000) 

   La thèse porte sur certains aspects des appels d'offres 

scientifiques et de réforme des cheikhs Moulay Ahmed 

Taheri et Mohammed Belkabir, pendant la période allant de 

la création de l'école Taheri du cheikh Moulay Ahmed au 

Palais Al-Aloushia à Sali, au sud d'Adrar, jusqu'à ce que le 

cheikh Mohammed Belkabir rejoigne le Camarade Suprême 

(1944-2000). En m'appuyant sur l'approche historique avec 

ses différents outils en fonction de la situation, j'ai défini les 

cheikhs et les facteurs qui ont aidé leur éducation 

personnelle et la composition, et le grand rôle qu'ils ont joué 

dans le domaine scientifique et correctionnel dans la 

province de Touat, en soulignant à la fois les circonstances 

politiques et économiques. L'impact social de la région après 

leur apparition sur la scène scientifique, et l'étendue de leur 

influence et influence sur ces données, et de l'avis de la 

recherche, j'ai fait référence à leurs écoles en termes 

d'histoire de la présence, la méthode et le programme 

d'études, et les implications de leur mouvement scientifique 

et de réforme sur la société dans la région. 

Motsclés: Moulay Ahmed; Mohamed Belkabir; École; 

Zawiya; Touat; Adrar; Efforts scientifiques; Efforts de 

réforme. 

  


