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بعيد يف أو كل الذين سامهوا من قريب  والعرفان إىلأتقدم بالشكر والتقدير       

  :، وأخص بالذكرإليهما انتهت  إىلالثمرة البكر  الوصول ذه

أدام اهللا  ،األستاذ الدكتور عبد الكرمي بوصفصاف على هذه الرسالة، األستاذ املشرف
  .قدمه يل من توجيهات ونصائح قيمة ما ، علىالصحة والعافية نعمة عليه

احلاج عبد الرمحن بكراوي : منهمبالذكر شيوخ الزاوية البكرية وفقهائها وأخص إىل كل 
والشيخ احلاج أمحد بكري شيخ مدرسة سيد امحد  ،لوالية أدرار مدير الشؤون الدينية

م فتحوا يل أل ،معتمد الشؤون الدينية لدائرة فنوغيل بكراويواحلاج عبد اهللا  ديدي،
 .قلوم قبل خزائنهم

شرفوا األساتذة الزائرين الذين أ درار، دون أن أنسىجبامعة أ إىل كل أساتذة قسم التاريخ
األستاذ الدكتور أبو القاسم سعد اهللا : على تأطرينا خالل السنة النظرية خاصة منهم

 ). رمحة اهللا عليها( واألستاذة عائشة غطاس

مصطفى ، أمحد بوسعيد، غزالة بوغامن دراع الطاهر، جعفري،محد أ: إىل كل األساتذة
  .، خدجبة حالةبابا

الطيب شاري، احلاج حممد : كل شيوخ الزوايا وأرباب اخلزائن التواتية خاصة منهم إىل
   ). املعلم(بكراوي

  عبد اهللا                                                             
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  :مقدمة البحث وخطته
 ظة على اهلوية العربية اإلسالميةيزخر إقليم توات بالعديد من الزوايا اليت لعبت دورا بارزا يف احملاف           
املنطقة إىل وقوع توات على اخلط بانتشارها سبب ويرجع  م،15/هـ9ليم منذ اية القرن قلسكان اإل

تمتع املنطقة ل ونظراً ،لقوافل احلجيج معرباًكما أا  ،التجاري الرابط بني بالد املغرب وإفريقيا جنوب الصحراء
 من العلماء العديد نزح إليهايف الشمال فقد  السياسية تاالضطراباوابتعادها عن مناطق  باألمن واالستقرار

 بإقليموصوفية  دينية وعلمية عن طريق تأسيس زوايا ،يف تنشيط احلياة الثقافية هاماً دوراً لعبوا الذين ،والزهاد
  .توات

اهلائل من  الكمترمجها ي ،ونتيجة لظهور هذه املؤسسات الدينية عرف اإلقليم حركة علمية متنوعة            
 وقد بات، خاصة والتحقيق والدراسةيتطلب التنقيب هائال  حضارياً مرياثاً اليوماملخطوطات اليت أصبحت 

 قسم التاريخد ووالشك أن وج ،اً ووطنياًيإقليميها من كل حدب وصوب طالب العلم واملعرفة يتوافدون عل
كي يصبح  ،يف استثمار هذا التراث وإخراجه من طي النسيان إىل حيز الوجود فعاالً لعب دوراًأدرار سيامعة جب

نظرة جديدة للمجتمع عن حياة سكان هذا  من ملا تقدمه ،مادة علمية تدرس يف املؤسسات التربوية األخرى
  .   اإلقليم منذ قرون عديدة

العلم والثقافة الدينية  نشر يا اليت كان هلا األثر البالغ يفمن أشهر الزوا عد الزاوية البكرية بتمنطيطوت           
 د الكرمي إىل غاية وقتنا احلاضر،على يد سيد البكري بن عب م1701/هـ1112 عامتأسيسها  ذمن ،واألخالقية

وأحفاد سيد البكري اختصوا يف جماالت متنوعة كالتدريس  بناءأمن  هو بروز عدد كبري ا يؤكد ذلكولعل م
 ،دفينة اخلزائن البكرية زالت اليت ال ،واملخطوطاتؤلفات املوالتدوين والقضاء، كما خلفوا العديد من  واإلفتاء

  . ااالت خمطوط يف شىت )3600(ثالثة آالف وستمائةواليت بلغ عددها 
جاءت فكرة ، توات بصفة عامة والزوايا بصفة خاصة إقليم يف إبراز تاريخ لإلسهاممين وسعياً             

الزاوية البكرية ودورها الثقايف واالجتماعي بإقليم توات من " الزاوية البكرية واملوسوم  ملوضوع اختياري
ن هذه املؤسسة الدينية والثقافية متثل حجر الزاوية يف تثقيف اتمع أل ،"م2000-1700/هـ1112-1421

  .للمجتمع التوايت يف هذه املنطقة الصحراوية اإلسالمية وتربيته حسب القيم األخالقية
  :أسباب اختيار املوضوع

دفعتين  وضوعيةيف البداية إىل دوافع ذاتية وأخرى ميعود سبب اختيار هذا املوضع العلمي والثقايف            
  : منها االجتماعيالثقايف و االالبحث يف هذا  إىل
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 العلم ونشر املعرفة بني سكان املنطقة يف جمال البكرية وشيوخها وعلمائها جهود الزاوية إبرازالرغبة يف  -
، ودورها البارز يف خدمة اتمع التوايت من خالل التكفل باملسافرين والصلح بني ااورة واألقاليم

  .اإلمكانيات لديهارغم حمدودية  الناس ومواساة الفقراء واملساكني،
الدكتور  األستاذخاصة  ،من التاريخ الوطين اًالذي يعترب جزءدراسة التاريخ احمللي ل يتاتذأس توجيهات -

 .الدكتور أبو القاسم سعد اهللا األستاذعبد الكرمي بوصفصاف و

الرغبة يف اإلملام بتاريخ وتراث املنطقة الثقايف واالجتماعي واإلسهام يف نشره حبلة جديدة من خالل  -
 .الرجوع إىل املصادر املخطوطة والروايات الشفهية

  .املوضوعاختيار هذا  وغريها فضلت األسبابهلذه                     
  :إشكالية البحث

واملدرسة الذي لعبته الزاوية  واالجتماعي الثقايفيف البحث عن الدور  هذه الرسالة إشكاليةتتمثل               
 ميكن طرح التساؤالت أكثر هذا البحث إشكاليةولتوضيح  .توات إقليم يفخمتلف جماالت احلياة يف  البكريتني

  :اآلتية اجلزئية

   الزاوية واملدرسة الدينية؟ كل من ما املفهوم احلقيقي للزاوية بتوات يف ظل تداخل مهام -
 ؟املدرسة البكريةمع  ه الزاويةتقوم ما هذ ينذلهي طبيعة التعليم والتكوين ال ما -

  ؟لسكان املنطقة االجتماعية والدينيةالثقافية وتليب احلاجات  أن البكرية الزاويةمدى استطاعت  يأإىل  -
 ؟أسهمت هذه الزاوية يف نشرهالثقايف الذي  اإلنتاجهو مستوى  ام -

 ؟نالزاوية واملدرسة البكريتا كل من العالقة القائمة بنيطبيعة ما  -

  :البحثالزمين  اإلطار

من  فيمكن حصره يف الفترة املمتدةالذي مت حتديده لدراسة أعمال هذه الزاوية الزمين  اإلطار أما            
املراحل التارخيية حتوال يف كل  أكثر أاوالشك  ،هذه الزاوية عمروهي  ،م2000-1700/هـ1112-1421

 من القرن العشرين األخريينين السيما العقد ،البشريةالعالقات القيم الثقافية و يف وحىت اإلنسانيةمظاهر احلياة 
ن وأ ،الثقافية للشعوب عرب املعمورة واخلصائص املميزات يتلغ نأا بوسائلها املتطورة متكاد العوملة فيه ذينلال
مالمح ن حتديد فإ عليهو .تتجاهل املكان بل وحىت الزمان وتلغي معها الثقافات احمللية عامليةثقافة لرسخ ت

حيث  ،مهمة صعبة حىت على املستوى الديين تصبحيف هذا العصر بالذات وخصائص ثقافة هذه الزاوية 
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دينية من قبل علماء مسلمني  وبرامج وفتاوى دروساً األوقاتالفضائيات املختلفة تبث يوميا ويف كل  أصبحت
  .كبار

   :مناهج البحث
عن  بإقليم توات مع اإلجابة ةوالديني ةاالجتماعيو ةالثقافي وإسهاماالدراسة موضوع الزاوية البكرية          

  :املناهج التالية تأتبعاإلشكاليات اخلاصة باملوضوع 
منذ وصول العائلة البكرية  ،للزاويةالعمراين رصد النمط لتتبع التطور الزمين و استعملته :الوصفي املنهج التارخيي

  .اية القرن العشرينلزاوية باإلقليم إىل غاية لتوات وتأسيسها  إلقليم
 تتوفراليت من خمطوطات وتقاييد  للزاويةسة املنجزات احلضارية دراه لتستخدما: املنهج التحليلي االستنباطي

  .بإقليم توات االجتماعي والديينوتاج دورها الثقايف الستن ،عليها اخلزانة البكرية
  :أهداف البحث

ومقومات الدينية والوطنية  اإلقليميف احلفاظ على وحدة  لعاف ان للزاوية البكرية وال يزال دورك            
دور كبري على مستوى إقليم توات يف  ملدرسة البكريةللمجالس الفقهية وا كما كان ،شخصيتها األساسية

داف هذه هنا حددت أه و من ،وثقافياً مادياًلطلب العلم  تقدمي املساعدة والتكفل بالطلبة الوافدين إليها
   :الرسالة على النحو األيت

 .إجنازام الثقافية واالجتماعية وعلماء وقضاة العائلة البكرية مع حصر شيوخالتعريف ب -

 .جتماعية يف هذا املرياث التارخييدراسة تراث هذه الزواية إلبراز املالمح الوطنية واال -

  .ا التارخيية ومكوناا املعماريةالتعريف باملعامل التارخيية واملآثر العمرانية للزواية وذلك بإبراز أدواره -

 .توات واألقاليم ااورة إقليم تعميق املعرفة بالعالقات الثقافية بني -

 :صعوبات البحث

البكرية املتناثرة عرب خزائن   لكون هذا املوضوع يتطلب البحث والتنقيب يف خمطوطات الزاوية نظراً             
  :أمههاوالعقبات صعوبات ال مجلة من ينصادفت من هنا فقدإقليم توات وخارجه، 

 نتيجة التآكل بفعل الزمن أو ،اخلط املدونة به عدم وضوح املخطوطات وذلك بسببعض قراءة  تعذر -
  .الستنباط املعلومات منها وهو ما يتطلب جهدا ووقتا مضاعفاَ
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لتخوفهم من ضياع  ،تواجدة لدى شيوخ العائلة البكريةعلى املخطوطات امل التحصلصعوبة  -
امخمطوطاالبعض  قدر اإلمكان، مع امتناعاحلفاظ عليه يتطلب  مشتركاَ اًعائلي اَتعد مرياث ، خاصة وأ

 للحصول على مقابلة املمكنة والطرق األساليبختلف مل رغم استعمايل ،املساعدة يد منهم يف تقدمي
  .آخر اًحىت تنتهي بعذر ومهي على أمل أن يربمج يل موعد ال تكاد تبدأ، معه شخصية

مما يتطلب االتصال م ومناقشتهم العائالت البكرية  شيوخ لزاوية البكرية بنيا خمطوطاتتفرق  -
  .من خمطوطات قصد االطالع على ما لديهم شخصية  واستعمال وساطات

يف  ،خارج الوالية بن عبد الكرمي الزوايا البكرية اليت أسسها سيد البكري إىلومشقة السفر  تكبد عناء -
عن التجمعات السكانية مشكلة بعدها  إضافة إىل ،بورقلة نغر مبنطقة عني صاحل وتقرتيإ كل من
  .معاملهامعظم  واندثار

 حتليلهاملوضوع ودراسته و بأطرافكل ما يف وسعي من جهد وطاقة لإلملام  قد بذلتومع ذلك كله ف          
  .منه املتوخاةومناقشته مع استنباط النتائج 

     :الدراسات السابقة للموضوع
يا حول تاريخ اكتابات لشيوخ الزو تتمثل يفاليت أحاطت مبوضوع الزاوية البكرية  الدراسات أغلب            

 وبعيدة عن األسلوب املنهجيمل متس لب املوضوع املراد دراسته  دراساتال هذه غري أن ،توات الثقايف
 كتاب :الكتابات هذه أهممن و ،البكرية الزاويةشيوخ لوتراجم  إشارات معظمهاكانت يف  ، كمااألكادميي

قطف "كتاب و ،للشيخ عبد احلميد بكري "ـه14القرن  إىل 05من القرن  وأعالمهاالنبذة يف تاريخ توات "
الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر "وكتاب  ،عبد العزيز سيد أعمرللشيخ  "علماء توات أخباريف الزهرات 

  .ملؤلفه الشيخ حممد باي بلعامل "اجلهاتبعض األعالم واآلثار واملخطوطات والعادات وما يربط توات من 
حاولوا من خالهلا حتقيق خمطوطات املنطقة  لباحثني جامعيني فنجد دراسات :األكادمييةالدراسات  أما          

نذكر منها على  ،وإبراز تراثها املادي واملعنوي، ومن هذه املؤلفات اليت تعرضت بشكل جزئي للزاوية البكرية
 إقليم"كتاب و ،محدالصديق احلاج أ لألستاذ "م20اىل 17توات من  إلقليمالتاريخ الثقايف " كتاب :سبيل املثال

للدكتور فرج حممود  "متنطيط أخبارالقول البسيط يف " خمطوطمع حتقيق  ،"م19و18توات خالل القرنني 
القرآنية يف أدرار دورها الزوايا واملدارس " ، ورسالة ماجستري حول مدرسة سيد أمحد ديدي حتت عنوانجفر

من قسم علم االجتماع " دراسة حالة لزاوية سيد البكري بتمنطيط بأدرار االجتماعي وبعدها الثقايف والتربوي
 منها فقط الفصل اخلامس ، خصصأربعة فصول إىلقسمها الطالب  ،وهي دراسة سوسيولوجية جامعة اجلزائر،
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حتت عنوان زاوية سيد البكري بتمنطيط يف مثانية وعشرين صفحة و الفصل لزاوية سيد البكري، حيث جاء
التارخيي والسياسي ملنطقة  لاملدخ :ستة مباحث هي إىلوقسمه  ،دورها االجتماعي وبعدها الثقايف والتربوي

، غوجيةالربامج التربوية واملناهج البيدابتمنطيط، البناء اهليكلي والتنظيمي للزاوية،  زاوية سيد البكري ،متنطيط
كان يف نصف صفحة حتت أما السادس ف ،الثقافية للزوايا واملدارس القرآنية بتوات واألبعاداالجتماعية  األدوار

، ومما يؤخذ على هذه املذكرة أن الطالب عنوان دور علماء متنطيط يف تفعيل احلركة العلمية الثقافية يف املنطقة
زاوية سيد البكري وحدد موقعها داخل امع  أاقام بدراسة ملدرسة سيد أمحد ديدي بتمنطيط على اعتبار 

تقع شرق متنطيط وتبعد بستة  1701/هـ1112العمراين لتمنطيط لكن الزاوية اليت أسسها سيد البكري عام 
أمحد ديدي ترجم للشيخ سيد  وإمناالزاوية مل يترجم لسيد البكري  ؤسسملوعند ترمجته  ،كيلومترات عنها

الشيخ عبد  أعالمها بني جعل من أنهومشايخ زاوية سيد البكري  أعالم إىل إشارته، ويؤخذ عنه يف البكري
البكري ، كما جعل من أسالف سيد اًتارخيي غري مقبولعمرو بن عبد الرمحن وهذا  متنطيط قايدالكرمي املغيلي و

غري  وهذا أيضاً بن ميمون عمرو وأمحد بن ميمون وعبد احلميد بن أمحد للزاوية كالشيخ ميمون بن اًشيوخ
غفل إسهامات أحفاد كما أنه أ ،وفام بعد إالفكيف يكون هؤالء شيوخ لزاوية مل تؤسس  ،مقبول تارخييا

تأملنا املصادر البكرية املعتمدة يف البحث تكاد تكون معدومة، حيث  وإذا سيد البكري العلمية واالجتماعية،
 "الرحلة العلية"لعبد احلميد بكري و "النبذة"جند أغلب املعلومات مستوحاة من املراجع على شاكلة كتاب 

وأا مل متس زاوية سيد  ،ميكن القول أن هذه الدراسة كانت عامة يف جمملهاعليه بلعامل، وللشيخ حممد باي 
ج حول دور دراسة للطالبة بكراوي رقية يف مرحلة التدر توجدكما  .1701-هـ1112البكري املؤسسة سنة 

على دراسة أعمال الشيخ البكري بن عبد الرمحن بن الطيب األدبية فيها اقتصرت  ،الثقايف البكرية الزاوية
  .ية الفكرية واألدبية واالجتماعيةكركنموذج، وأغفلت بذلك إسهامات شيوخ الزاوية الب

  :املصادر واملراجع املعتمدة يف البحث
 األقالمدرة "خمطوط  :منها أذكركتابة هذا البحث على جمموعة من املصادر واملراجع عتمدت يف ا            

وهو : )م1955/هـ1374ت(بكريالمد بن عبد الكرمي بن عبد احلق حمل، "اإلسالماملغرب بعد  أخباريف 
ودراسة  اإلسالميدراسة عامة لتاريخ املغرب يتضمن  ،خبزانة أوالد القاضي بتمنطيط مل حيقق بعد خمطوط
يف كتابة تاريخ  مفيدةمعلومات ، الحتوائه عنه يف هذا اال وهو خمطوط ال غىن للباحث ،توات إلقليمخاصة 

 .ات بصفة عامة والزوايا بصفة خاصةتو
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 خمطوط مل حيقق لنفس املؤلف، وهو "الثاين األلفلدي من علماء  فيما ثبتجوهرة املعاين "خمطوط  -
وفاس واجلزائر  غلبهم من تواتأعامل  193لـ يتضمن تراجم  إذ ،البكرية أوالد القاضي خبزانة بعد

 .البكرية الزاوية شيوخعن  ةهاممعلومات خطوط امل كما يقدم وتونس،

وقد اعتمدت على النسخة األصلية  لنفس املؤلف،" الكواكب الربية يف املناقب البكرية"خمطوط  -
الدقة يف بتوخي  املؤلف املوجودة خبزانة أوالد القاضي لتتبع السياق التارخيي للعائلة البكرية، وقد امتاز

 . الشفهية اليت مل يتحقق من صحتهاعن الروايات  - يف أول خمطوطهحسب قوله -كتابته مبتعداً

 16وهو خمطوط صغري احلجم يتكون من  لنفس املؤلف،  "تقييد حول تاريخ توات ومتنطيط"خمطوط  -
موضوعه يتعلق أساساً بتأسيس مدينة متنطيط وقضية اإلمام املغيلي مع يهود متنطيط، باإلضافة  ،صفحة

اريخ توات من عهد الدولة املوحدية إىل إىل ذلك يتحدث صاحب املخطوط عن التطور السياسي لت
، وهو خمطوط هام اعتمدت عليه يف غاية ظهور الطالئع األوىل لالحتالل الفرنسي بإقليم توات

 . الدراسة التارخيية إلقليم توات ومتنطيط

 خمطوط خبزانة ،)م2004ت(حممد العامل بكراوي ؤلفهمل "الدرة البهية يف الشجرة البكرية"خمطوط  -
 غزيرةوهو كسابقه يتضمن معلومات  ،يةالبكر األسرةنسب  يف جممله يتناول هذا املخطوط املؤلف،

 .حول األسرة البكرية

ملؤلفه الشيخ البكري بن عبد الكرمي بن سيد  "إعالم اإلخوان بأخبار بعض السادة األعيان"خمطوط  -
فيه مؤلفه للعائلة البكرية، وتعود  يترجموهو خمطوط : )الثاين عشر اهلجري عاش خالل القرن(بكريال

عليه يترجم هلذه  اطلعتوبالتايل يعد أقدم مصدر  ،كون مؤلفه هو حفيد سيد البكري إىلأمهيته 
 .العائلة

ملؤلفه ابن بابا حيدة، وقد حققه فرج حممود فرج، وتكمن  "القول البسيط يف أخبار متنطيط"كتاب -
، حيث استفدت منه يف معاجلة املبحث اإلقليمأمهيته يف تناوله لتاريخ متنطيط باعتبارها أقدم عاصمة يف 

 .بتاريخ متنطيط السياسي والثقايف اخلاص

وأخرى لشيوخ  ةمنها مؤلفات أكادميي ،أما املراجع اليت استعنت ا يف هذا البحث فهي متنوعة              
ذكر من بني املراجع ، وأاألكادمييةقلة الدراسات دفعين لالستعانة ا  ؛األكادميياملنطقة تفتقد للطابع املنهجي 

رصد هذا الكتاب الكثري  وقدملؤلفه عبد احلميد بكري،  "النبذة يف تاريخ توات وأعالمها"كتاب  :املعتمدة
احلياة االجتماعية من تراجم العلماء الذين نشطوا احلركة العلمية بالزاوية،كما أورد معلومات هامة عن 
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كتاب عبارة عن الو ،ملؤلفه الدكتور حممد الصاحل حوتيه "توات واألزواد"كتاب توات، و إقليموالثقافية داخل 
 إلقليمالتاريخ الثقايف "كتاب و ،واجتماعية ملنطقيت توات واألزواد وروحية راسة تارخيية واقتصادية وثقافيةد

وهو كسابقه يتضمن معلومات دقيقة حول  ،محدالصديق حاج أ األستاذملؤلفه  "م20/م17 توات من القرن
خالل القرنني  توات إقليم"كتاب و، مبركزي متنطيط وزاوية سيد البكري اإلسهامات الفكرية لشيوخ الزاوية

دراسة شاملة ية هذا الكتاب يف أنه أمهوتكمن ملؤلفه فرج حممود فرج  "عشر والتاسع عشر امليالديني الثامن
  .لذا فقد أثرت مادته شىت جوانب البحث توات من مجيع النواحي، إلقليم

   :خمتصرات البحث
  .حتقيق : تح
  .تعليق : تع
  .مراجعة : مر
  .تقدمي : تق

  .تصحيح : تص
  .تنسيق : تن

  .الطبع دار : بدون
  .سنة الطبع : بال
  .طبعة : ط
  .عدد : ع
  .جزء : ج
           :خطة البحث 

على  كل منها تويحيبطريقة منهجية وضعت خطة تتكون من أربعة فصول  املوضوعا لدراسة هذ           
   :اآليتعلى النحو  باإلضافة إىل مقدمة وخامتة ومالحق وفهارس ،جمموعة من املباحث

أفردت املبحث  ،ثالثة مباحث إىلوقسمته  وتارخييا طبيعياتوات  إقليملدراسة  األوللفصل اخصصت        
والفئات املكونة للمجتمع من حيث املوقع والتضاريس واملناخ  لإلقليم وبشرية األول لوضع دراسة طبيعية

 األوىلغاية ظهور الطالئع  إىلمن نشأته  لإلقليماخللفية التارخيية  منه التوايت، ورصدت يف املبحث الثاين
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من  م، أما املبحث الثالث فخصصته لدراسة بيئة الزاوية البكرية بتمنطيط1900الفرنسي بتوات سنة  لالحتالل
  .الناحية التارخيية والثقافية

تطرقت يف املبحث  لزاوية البكرية من حيث التأسيس والتنظيم،لدراسة ا فأفردته الفصل الثاينأما            
البكرية  األسرةمفاهيم الزاوية اللغوية واالصطالحية ونشأة الزوايا بتوات، ويف الثاين تناولت نسب  إىل األول

تعريف بشخصية سيد البكري وذلك بذكر نسبه ومولده لل فخصصتهما املبحث الثالث بتمنطيط، أ اوتوطنه
البكرية واإلشكالية  اإىل تأسيس الزاوي ونشأته العلمية وممارسته القضاء والتصوف، وتعرضت يف املبحث الرابع

  .واملدرسة البكريتني املطروحة يف التسمية بني الزاوية
على " العلمية واالجتماعية للزاوية البكرية اإلسهامات"الذي جاء حتت عنوان  الفصل الثالثواشتمل          

بتوات وذلك بإبراز مراحل  ةالتعليمياألول لتسليط الضوء على املؤسسات املبحث ، خصصت ثالثة مباحث
، ويف الثاين تناولت االس العلمية عند شيوخ العائلة البكرية داخل الزاوية التعليم، ومستوياته، ومناهجه

، تواتإقليم ب ةالتعليميا يف احلياة ودورمهالبكرية بتمنطيط  واخلزانة تأسيس املدرسة تناولتوخارجها، كما 
إطعام أبناء السبيل  من خالل ،إلبراز إسهامات الزاوية وشيوخها يف احلياة االجتماعية وجاء املبحث الثالث

  .والصلح بني الناس وإحياء املناسبات اخلاصة والعامة

" أشهر األعالم البكريني وإسهامام الفكرية والقضائية "ـاملوسوم بواألخري  الفصل الرابعأما              
يف  ورصدت األول منه التعريف بأشهر األعالم البكريني من شيوخ وفقهاء وقضاة،فقد حاولت يف املبحث 

 الشرعية العلوموالرحالت مث  التاريخ والتراجم(جمال  الفكري واألديب هلؤالء األعالم يف اإلنتاجاملبحث الثاين 
املبحث الثالث لتسليط الضوء على القضاة  ، وأفردت)اللغة واألدبمن تفسري وحديث وفقه وتصوف مث 

  .البكريني وإسهامام القضائية
            خالل  النتائج املتوصل إليهاألهم ت على شكل حوصلة خبامتة جاء املوضوعذه دراسيت هلت يوأ

  .مبجموعة من املالحق والفهارس ، كما غذينا ذيل هذا البحثاملختلفة مراحل البحث
سهمت بشكل عام يف ويف األخري ال أدعي أنين أملمت جبميع جوانب البحث، بقدر ما أكون قد أ          

  .  أصبت يف معظم جوانبهامن اهللا أن أكون قد  وضع دراسة أرجو

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طبيعيا وبشرياتوات :  املبحث األول. 

 إلقليم توات تارخييةال اخللفية: املبحث الثاين. 

 التاريخ والثقافة...متنطيط حاضرة: املبحث الثالث. 
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  توات اجلغرافيا والتاريخ: األولالفصل 

جنوب الصحراء منطقة وإفريقيا الوسط بني مشال بالد املغرب  موقعه توات حبكم إقليم كان               
 دوراً سكان الشمال واجلنوب، وقد لعب هو أيضا فضاء لتمازجو ،طبيعته ومناخه وةاقسرغم  إستراتيجية

الطريق  السيطرة على هذا اليت حاولت جاهدة ،الدول ااورة أنظارحمط  اً يف التجارة الصحراوية مما جعلهبارز
 العديد من فقد توافد عليه ،تاالضطراباعن مناطق  من مزايا اقتصادية وبعدهاإلقليم به  التجاري، ونظرا ملا متتع

كمركز إشعاع حضاري داخل الصحراء، استطاع  اإلقليميف بروز  هام ان هلم دورك الذين ،عبادالو العلماء
   .سالمية إىل بالد السودان الغريباإلميد جسور احلضارة العربية  أن فيما بعد

  توات طبيعيا وبشريا: املبحث األول 

  تسمية الأصل  .1

تابه يف ك) م977/هـ367ت( )1(ابن حوقل اجلغرايف الرحالةجاء وصف إقليم توات يف كتابات              
فاوز وبراري منقطعة ماملغرب والبلدان اليت قدمت ذكرها وبلد السودان وبني ... " بقوله "األرضصورة "

حسبما اطلعت -  ذكر إلقليم توات بامسه أقدم أما ،..."ال تسلك إال يف الشتاء ،متعذرة املراعي قليلة املياه
ت ()2(، عندما وصفها الرحالة املغريب ابن بطوطة)الرابع عشر امليالدي( القرن الثامن للهجرييعود إىل ف -عليه

 إىلوقصدت السفر "...بقوله " حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"يف كتابه ) م1378/ـه779
من  وصفت املنطقة أيضاً كما ...".وتوات، إذ ال يوجد الطعام فيما بني تكدا توات ورفعت زاد سبعني ليلة

املنطقة ودونوا تقارير عنها من حيث طبيعتها وسكاا  اطرف جمموعة من املؤرخني والرحالة الذين جابو
3(وطبائعهم اواقتصادها وقصورها وعادات سكا( .  

                                                             

 .100، ص1992: ، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنانصورة األرض: ابن حوقل )1(
عبد : تق وتح، 4مج ،)حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ( رحلة ابن بطوطة : )حممد بن عبد اهللا ( ابن بطوطة  )2(

  . 277ص ،1997: اهلادي التازي، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط
هـ إىل 11الثقايف إلقليم توات من القرن التاريخ : الصديق حاج امحد: وا اإلقليم انظروصفاملؤرخني والرحالة الذين مزيد حول لل )3(

 .40 – 33، ص ص 2011: ، منشورات احلرب، بين مسوس، اجلزائر 2، طهـ 14القرن 
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بني روايات حملية  ،يف ذلك تعددت الرواياتسم توات فقد أما فيما خيص تسمية اإلقليم با              
 يف حني ذهب  البعض سملالالبحث يف األصل اللغوي  على بعضهم أقدموأخرى ملؤرخني أوروبيني، كما 

  : ذكر أهم الروايات مع نقدها ومنها يف هذا املبحث وسنحاول ،تارخيياً تفسري التسمية تفسرياً إىل اآلخر

 حديثه عن سلطان مايل كنكن موسى معرض يفوات تعلى ذكر  )1(السعديعبد الرمحن  أتى             
ومشى بطريق ... "بيت اهللا مع مجع من اجلند واحلاشية يف بداية القرن الثامن اهلجري بقوله  إىلعندما حج 

 ذلك املشي يف أصابه، فتخلف هناك كثري من أصحابه لوجع رجل الت يف العوايل وعلى موضع تواتو
ومما يؤخذ على  ،..." باسم تلك العلة، فانقطعوا ا وتوطنوا فيها فسمي املوضع يسمى توات يف كالمهم

 فكيف تبقى اهلجري، الثامنيف القرن  إليهاقبل وصول السلطان املايل  شهدت تعمرياً تواتهذه الرواية أن 
 إىلقبائل عديدة بربرية وصلت  أنكما  ؟أمراضهم حدوتسميتها باسم أ إليها مغاية جميئه إىل سمدون ا املنطقة

  .دون اسم يعرف بهكل هذه املدة الزمنية بقي اإلقليم اإلقليم قبل هذا التاريخ، ومنه ال ميكن أن ي

فيذكر ) م1955/ ـه1374ت( )2(كرمي بن عبد احلق البكريحممد بن عبد ال -واملؤرخ -أما القاضي          
 أرسلملك الدولة املوحدية بن تومرت أن املهدي "بعد اإلسالمار املغرب درة األقالم يف أخب"يف خمطوطه 

ا حتججو توات لكن أهل ،لقبض األتوات م1124/هـ518والطاهر بن الطيب سنة  علي بن الطيب يهقائد
مث باع ما مجعه العامل إىل القبائل البدوية  عامله أن يقبض الرطب والعنب، بالضعف وقلة الذهب والفضة فأمر

                                                             

  .7، ص1981: طبعة هوداس، باريس ،تاريخ السودان: عبد الرمحن بن عبد اهللا السعدي )1(
 م، امتدت يف عهده إمرباطورية مايل لتسيطر على 1312اشتهر مبوسى األسود، توىل احلكم بإمرباطورية مايل سنة : كنكن موسى

املقدسة لفتت إليه أنظار الدولة اإلسالمية نتيجة الثراء والبذخ اللذين صاحباه فيها، استمر طريق الذهب وامللح، قام برحلة إىل البقاع 
خمتار السويفي، : ، تراإلسالم يف ممالك وإمرباطوريات إفريقيا السوداء: جوان جوزيف: انظر. م 1337سنة، تويف سنة  25حكمه ملدة 

 .76 -72بال، ص ص: دار الكتاب املصري، القاهرة
، البكرية أوالد القاضي خزانة، ، خمطوطدرة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم: ن عبد الكرمي بن عبد احلق البكريمد بحم )2(

 . 103، أدرار، اجلزائر، ص متنطيط
 م حيث شب 1092/هـ485من قبيلة هرغة إحدى بطون قبائل املصامدة، ولد سنة " املهدي"هو حممد بن تومرت امللقب بـ

على حب العلم، التقى به عبد املؤمن بن علي بالقرب من ديار ماللة يف بالد املصامدة فأعجب بعلمه والزمه من حينه، ووافقه على 
ث بعث دعوته من بالد املصامدة ولقب أتباعه باملوحدين ولقنهم عقائد التوحيد باللسان الرببري فكرة اخلروج على الدولة املرابطية، حي

االستقصا : أمحد بن خالد الناصري: انظر. م 1130/هـ524هـ، توىف سنة516وجهز م جيشاً استطاع به دخول مراكش سنة 
-71، ص ص 1954: ار الكتاب، الدار البيضاء، املغربجعفر الناصري وحممد الناصري، د: ،تح2، جألخبار دول املغرب األقصى

88. 
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فعرف هذا  ،كيال ووزنا ويف العام املوايل أمر عامله بتخريص األشجار وقبض األتوات تلمسان،بالقرب من 
  .مقامه فصارت تدعى توات إليه املضاف، فحذف املضاف وأقيم  "ألتواتأهل ا"ـ القطر ب

قصور نقل الرواة عن من أبدع "يف كتابه  –لي احملؤرخ امل – )1(حممد بن عومر البداوييرى               
 إىل، الذي افتتح بالد املغرب ووصل بن نافع الفهريائد العريب عقبة الق إىل، أن سبب التسمية يعود "توات

 ؟منيتوايت لنفي ار هل –يعين توات  –عن هذه املنطقة  حيث سأل، م682/ـه62اإلقليم سنة  مشارف
  . اء يف آخر اللفظحذف اليق اللفظ باإلقليم مع التص، ففأجابوه بأا توايت

اإلسالمي لبالد املغرب وهو ما العهد  إىل االسم إرجاعهو  السابقني ومما يؤخذ على هذين الرأيني            
 األمرو  ،اإلسالمي الفتحقبل  املنطقةبلقبائل  اًن املنطقة شهدت هجرات واستقرارأ :لدوافع منها بولهال ميكن قَ

تفرض ضرائب  أنميكن  فكيف املوحدية اليت فرضت األتوات على سكان اإلقليمولة دبال سمالثاين ارتباط اال
ابطية اليت عهد الدولة املر إىلاإلقليم ترجع أمهية  إن .على منطقة دون أن يكون هلا اسم عند حكام الدولة

اإلقليم ن سكان يؤكد بأ )2(ما أن حممد بن عبد الكرميكالتجاري املار بتوات،حاولت السيطرة على الطريق 
، وهنا جند تناقضا أخر فكيف يكون سكان اإلقليم من العجم واالسم له اشتقاق قبل اإلسالم هم من العجم

   .العربية اللغة من

طبيعة  إىلريجع اسم توات ف) م1979/ـه1399ت( )3(ي أمحد الطاهري اإلدريسيالأما الشيخ مو           
مسيت "...، ومما يذكره هنا قولهاالضطراباتعن مناطق  وذلك بسبب عزلته وابتعاده اإلقليم اليت توايت للعبادة

إليها من األولياء املنقطعني تواتيه للعبادة ، ألن كل من قدم أي تليق ا ذا االسم ألا توايت للعبادةتوات 
املنطقة هروبا من  إىلكون بعض العلماء واألولياء الصاحلني قدموا وهذا الرأي يشمل جانبا من الصواب  ،..."

 ،مباإلقلي اواستقر ذينال الرأي ال ينطبق على غالبية السكان، غري أن هذا بالد املغرب املشاكل الواقعة يف مشال
  .ات وحدها املكان املناسب للعبادةوليست تو

                                                             

 .4 –3، خمطوط، خزانة بودة، أدرار، اجلزائر، ص ص نقل الرواة عن من أبدع قصور توات: حممد بن عمر البداوي )1(
 .102مصدر سابق، ص )2(
موالي عبد اهللا : ح، توالعلماء الثقاتنسيم النفحات من أخبار توات ومن ا من الصاحلني : موالي أمحد الطاهري اإلدريسي )3(

  .57، ص 2010: الطاهري، بدون
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حيث  ،ورد لذلك اشتقاقات هلاوأ ،إغريقيتوات  كلمة أن أصل )Martin( )1( مارتانذكر               
الكلمة اليونانية  عند الفرنسينيطلق عليه ي والذي يسكنه الناس حل للزراعةاالص اخلصب املكان أنيقول 
وهذا اللفظ يدل على  ،)Oua - وا( واليت أعطت الكلمة الرببرية -Oa)وا (اليت تبد أ بـ    -Oasis)وازيس

 ،)واحة املاء(وتعين بالرببرية ،) Touat'n Ebbou-تواتن عبو( ، مثل Touat)-توات ( اجلمع الذي مفرده
سكان املغرب  ابط بنيرالقصد منها إجياد و ،رواية األصل اإلغريقي ملارتان تنم عن نظرية استعمارية أن ويبدو
  .عن طريق ربطهم بالشعوب األوروبية خاصة والصحراءعامة 

الرببرية للتسمية مع استبعاد  األصولالروايات هو ترجيح هذه ومما ميكن استخالصه من سرد               
 ،ذات أصول بربرية -وهي فروع -القصور التواتية تسميات أغلب لكون :األصول العربية وذلك يرجع أوال
معظم القصور تبدأ ألفاظها حبرف  :وثانيا ،أيضا امسا بربريا –أي توات  –وهو ما يدعم بأن يكون األصل 

وهي ذات معاين  ،تيط، وريرت، تيطاوين، تيميمون، تانطيط، متاسخت، تسفاوت، تاخفيفمت: التاء مثال 
  .لى توات بأن تكون ذات معىن بربريينطبق ع بربرية، وهو ما

 الصحراء الكربىيقع إقليم توات يف اجلنوب الغريب من اجلزائر وهو جزء من : املوقع الطبيعي والفلكي .2
، يضم ثالث مقاطعات 2كلم427963يتربع على مساحة تصل إىل  الشمالية، إفريقيااملمتدة على عرض 

وواد  الغريب الكبري حيد اإلقليم من الشمال الغريب العرقكلت، و، تيدنجورارين، تواتتي :كربى هي
وهضبة مويدر ومن  ،روفتومن اجلنوب صحراء ترت ،وواد مسعود شومن الغرب عرق شا الساورة،
 03و  درجة شرقاً 01أما فلكيا فيقع اإلقليم بني خطي طول  ،)2(دمايتاهضبة توالشمال الشرقي الشرق 

، وبالتايل فإن خط غرينيتش ودائرة مدار السرطان درجة مشاالً 030 إىل 020وبني دائريت عرض  ،غرباً
  .توات بإقليم يتقاطعان

بينها ..."بقوله  له احملاذية لألقاليمأبعاد اإلقليم بالنسبة  )3(بن عبد الكرمي وقد حدد املؤرخ حممد              
 ،غدامس عشرون يوماًأومن  ،ألول السودان عشرون يوماً وغرباً جوفاً، يوما وبني سجلماسة ثالثة عشر

                                                             

)1(, au Maroc Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de 1504 à 1904Martin A . G. P:  
de 1894 à 1912 –paris : Félix Alcan : 1923, pp1- 2. 

: ، دار السبيل للنشر والتوزيع، اجلزائر1، طهـ12والسودان الغريب خالل القرن العالقات الثقافية بني توات : مبارك جعفري )2(
 .32، ص2009

 .101سابق، ص مصدر )3(
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الشيخ  بيض سيدلبلد األ أسبوع إسراعاًومن ناحية أوالد عيسى مقدار  ومن بالد الزاب عشرة أيام شرقاً
"....  

حدود إقليم توات من اجلهات األربع وذلك  بوضع )1(يالشيخ موالي أمحد الطاهراجتهد كما           
ا من ، فحدودهتوات هلا حدود من اجلهات األربعة...":بقولهقصور الواقعة على حدوده األربعة بذكر ال

ارة الزوى وفقارة العرب صاحل وفقينغر وعني اجلهة الشرقية اجلنوبية يبتدئ من قصور أقبلي وتيط وإ
وحدها من الشمال الغريب ... ، ومن جهة الشمال الشرقي الصحراء اليت بني املنيعة وتيميمون والساهلة

 ني غرباًدنماة اجلنوب الغريب ميتد حدها من تيمن جهو...من زاوية عريان الرأس مرورا باألقصايب يبتدئ
   ."...فقصور أقبلي من اجلهة اجلنوبية الشرقية  نوباًفزاوية الشيخ موالي عبد اهللا الرقاين ج

فاصال بذلك منطقة  من تسابيت ضع احلدود الشمالية لإلقليم تبتدئيف رحلته ي )2(العياشي أنغري             
عمالة توات  أول إىل ارحتلنا منها ودخلنا مث"...وجاء يف معرض هذا الكالم ما نصه  ،قورارة عن إقليم توات

  ...."تسابيت  قرىوهي 

، وسطى، توات الكربى هي تينجورارين مقاطعاتثالث  إىلتوات  إقليمينقسم  :توات إقليممقاطعات   .3
 :منتشرة  عرب األقاليم الثالثة قصراً 330تضم كلت، تيد

حييط ا العرق الغريب الكبري من جهة  ،تقع يف اجلهة الشمالية من اإلقليم ):قورارة (تينجورارين  . أ
ومن الشرق احلوض الشرقي لواد الساورة،  ،ومن اجلنوب هضبة تادمايت ،الشمال والشمال الشرقي

جنوباً،  أوقروتمشاالً إىل ) زاوية الدباغ(وعاصمة اإلقليم هي تيميمون، حيث ميتد هذا اإلقليم من تبلكوزة

                                                             

 .61مصدر سابق، ص )1(
سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ، دار : تح وتق، 1م، ج 1663،  1661، )رحلة العياشي ( ماء املوائد : سامل العياشي أيب )2(

 .79، ص 2006: ، اإلمارات العربية املتحدةظيب ، أبوالسويدي للنشر
  كلم مشال أدرار  60تبعد قصور تسابيت بـ. 
 أما  أنشئ لرتول أفراد القبيلة الواحدة ،عبارة عن وحدة إدارية مستقلة له إمكانياته االقتصادية واإلدارية والدفاعية هو: القصر ،

: انظر. العدو والدفاع عنه املنازل فهي جمتمعة يف حيز واحد يعرف بالقصبة واليت ا سور خارجي وعلى حوافه األربعة أبراج ملراقبة 
، جلامعية واملؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان املطبوعات امليالدينيالقرنني الثامن عشر والتاسع عشر اإقليم توات خالل : فرج حممود فرج

 .20 – 19ص ، ص1977: اجلزائر
 انظر .  "املعسكرات" تعين كلمة أمازيغية: Martin A. G. P, op, cit, p2  
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قصور تينركوك : مقيدن وواد صاحل، وأهم قصور املقاطعة هي ويوجد باإلقليم سبخة تينجورارين وواد
  .)1(وغريها... قصور أوقروت وقصور اجلريفات وقصور تيميمون وقصور دلدول وقصور أوالد سعيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                       )2(خريطة إقليم توات ومناطقه                                     

، خاصة يف جارية القادمة من السودان الغريبلقوافل التا ءاللتقا اًمكان تعترب منطقة تينجورارين قدمياً             
، وقد "لسوقا"باسم تعرف  -اليوم إىلقائمة  هاال زالت معامل -أين أقام املغيلي سوقا جتارية ،منطقة أوالد سعيد

بعيدة بنحو  تيكورارين منطقة مأهولة يف صحراء نوميديا..."عندما قال   )3(ريقيحتدث عن هذا ليون اإلف
وهنا جممع القوافل ألن جتار بالد الرببر ينتظرون جتار بالد السودان ...بتسعن شرق ت مائة وعشرين ميالً

  .... مث يذهبون مجيعا

اجلنوب واليت تقع ما بني  إىلمن الشمال مبحاذاة وادي مسعود يقصد ا املنطقة املمتدة  :توات الوسطى  . ب
ايات اهلضبة العليا للقرارة اليت تكون احلافة الشرقية لواد مسعود واحلافة املقابلة له املسماة العرق 

                                                             

 .31-29، ص ص2007 :، جزآن، دار الكتاب العريب، اجلزائرزوادتوات واأل: حممد الصاحل  حوتية) 1(
 .)بتصرف(ديرية الثقافة لوالية أدرار، مصلحة النشاطات م )2(

، غرب اإلسالمي، دار ال2، طحممد حجي وحممد األخضر: تر، 2ج، وصف إفريقيا: )فريقي ليون اإل( ابن حممد الوزان احلسن ) 3(
 .133، ص1983: ، لبنانبريوت
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، م18مع بداية القرن  تيمي إىلإلقليم لإلقليم مث حتولت عاصمة ا، وتعترب متنطيط العاصمة القدمية )1(الغريب
وذلك مع دخول الطالئع األوىل  – مدن مقاطعة تيمي أكرب - "أدرار"ـتوات ب إقليمليستبدل اسم 

يط قصور بودة وقصور تيمي وقصور متنط: ن أهم قصور املقاطعةوم، )2( م1900الفرنسي سنة  لالستعمار
  . ر رقانكنتة وقصو، وقصور فنوغيل وقصور زاوية )أوالد احلاج(وقصور بوفادي 

فقد كانت  ،األقاليمبني  اديةصمكانة سياسية واقت وذات ،توات إقليمطى قلب ستعترب توات الو           
منذ القرن  اًنشيط اًعلمي اًكزاإلقليم نشاطاً وحمطة هامة على طريق القوافل التجارية ومر أسواق أقدممتنطيط من 

وفيه وطن توات  ويسمى..."طى بقوله ستوات الو إلقليم )3(وصف ابن خلدون ومما جاء يف، التاسع اهلجري
، وهو خرها من جانب املشرق يسمى متنطيتاملغرب وآ إىل، آخذة من املشرق قصور متعددة تناهز املائتني
مايل من السودان هلذا  إىل، وهو حمط ركاب التجار املترددين من املغرب بلد مستبحر يف العمران

 ،تراجع دور متنطيط لصاحل تيمي )الثامن عشر امليالدي(اهلجري لكن مع حلول القرن الثاين عشر ،..."العهد
  .عاصمة إلقليم توات الوسطى - تيمي  -لتصبح بذلك

، )4(دمايت مشاال وهضبة مويدر جنوباكلت بني توات الوسطى وهضبة تاتيدتقع مقاطعة  :كلتتيد  . ت
، وتضم قصر تيمقطن بأولف إىلشرق عني صاحل  اإلقليم من فقارة الزوى )5(بلعامل الشيخ باي أيضاًوحدد 

ومن أهم  ،)ينغر إوعني صاحل (منطقة  والية متنراست من اًوجزء) ولف أ( من والية أدرار اًحاليا جزء

                                                             
 .32ص ،1، ججع سابقمر: الصاحل حوتية حممد )1(
 1983: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، الصحراء الكربى وشواطئها: العريب إمساعيل: انظر .ار كلمة بربرية معناها اجلبل أدر ،

 .188ص
  .41 ، صسابقمرجع : الصديق حاج أمحد )2(

 كانت متتطيه تني هنان ملكة العجميف رقان مات اجلمل الذي د ويرجع سبب التسمية كونه ل الكبري الراقكلمة بربرية تعين اجلم ،
لرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار واملخطوطات ا: حممد باي بلعامل: انظر.  وعليه مسي املكان ذا االسم

 . 15، ص2005: ، دار هومه1، جوالعادات وما يربط توات من اجلهات

، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب: الرمحان ابن خلدون عبد )3(
 . 77-76، ص ص2000: بريوت، لبنان ، دار الفكر،7، جسهيل زكار: شحاة، مرخليل : تح

  يد قدي: انظر. تيدكلت تعين بالرببرية كف اليد أو اليد املفتوحةدار األحباث، 2، طصفحات من تاريخ منطقة أولف: عبد ا ،
 .18، ص2007: اجلزائر

 .35، ص1جمرجع سابق،: مد الصاحل حوتيةحم )4(
 .09ص ،1ج،سابقمرجع  )5(
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صف ابن و ،)1(ينغر وقصور عني صاحلوقصور إ وقصر تيط قبليوقصور أ ر أولفوقص: قصور اإلقليم 
هلا خالل القرن الثالث  عاصمة اإلقليم أولف أثناء زيارته يف رحلته اليت حققها سعد اهللا األغواطيالدين 

 )2(بأا كانت تسيطر على املناطق ااورة هلا، وقد امتد سلطاا إىل غاية توات احلناء ،عشر اهلجري
  .)زاوية كنته وأنزمجري حالياً(

  :واملناخ التضاريس .4

وقلة ارتفاعه يف معظم  م عن باقي مناطق الصحراء من حيث استوائهخيتلف سطح اإلقليال             
  .واحلمادة واألودية  ابت جند العرق والرق والسبخة واهلضتوا إقليماملناطق وأهم املظاهر التضاريسية يف 

وأمهها باإلقليم ، ق الصحراوية احلارةيف املناط بشكل أساسي العروق متتد: والسباخواهلضاب  العروق  . أ
لتحرك  اًمنطلق ، ويعترب الرقعرق الغريب الكبري بشمال اإلقليموال ،يقدي يف شرقهاش وعرق إرق شاع

حيث تصب معظم األودية  كلتيف منطقة تيدفتتركز  ، أما السباخ)3(الرمال اليت تشكل العروق
وسبخة تيميمون وسبخة  ،رقانجنوب قبلي، وسبخة أزل مايت ا سبخة مكرغان جنوب أومنه ،مياهها
نبع منها يمتر وهضبة األقالب اليت 600 إىلاليت يصل ارتفاعها  دمايت، أما اهلضاب فأمهها هضبة تامتنطيط

  .)4(وادي شناشن وخيتفي بعرق شاش
وتصب مياهها فيه، وهي ثالثة معظم األودية اليت تصب مياهها باإلقليم تنبع من خارج حدوده  :األودية  . ب

، أما واد طقة املنيعة وينتهي بسبخة قورارةمقيدن وهو امتداد لواد سفور الذي ينبع من منواد  ،أودية
، وتعترب زوسفانة عند منطقة فقيقري مع وادي لساورة الذي ينشأ من احتاد واد جمسعود هو امتداد لواد ا

                                                             

 يد قدي :انظر. كلمة بربرية تعين خلية النحل أو وسط النخلة : أولف18، صمرجع سابق: عبد ا.  
  .36-35، ص ص 1مرجع سابق، ج: حوتيةحممد الصاحل  )1(
  .258-257ص، ص 1990:إلسالمي، بريوت،دار الغرب ا2ج، أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر :أبو القاسم سعد اهللا )2(

 أطلس اجلزائر  :مسري بورمية :انظر .م  500و260، يتراوح ارتفاعها بني هو سطح واسع األطراف تغطيه كثبان رملية: العرق
 .14، ص1998: حممد اهلادي لعروق، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر: ، مروالعامل
 ا السيول اجلارفة باوهو عبارة عن سهول تغطيها احلصى أو أحواض منخفضة : الرقلرواسب الصخرية وهي صاحلة مأل

 .املكان نفسه :مسري بورمية :انظر. للحركة
 .املكان نفسه )3(

 من امللح تسمى بالشط أو السبخة ضايةعبارة عن حبرية تتبخر مياهها صيفا وتتحول إىل : السبخة .  
 .3، ص2000: اسات التارخيية، أدرارمجعية األحباث والدر، صادر عن دراردليل والية أ: عبد الرمحان الضب وآخرون )4(
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ويتالشى  )1(كلم220ملسافة تتوا إقليمة وبداية واد مسعود الذي يعرب منطقة كرزاز مبثابة اية واد الساور
واد قاريت الذي ينتهي مبنطقة  كلت يأتلشمال الشرقي ملنطقة تيد، ومن ايف صحراء تانزروفت

 منطقة ويصب مياهه يف سبخة مكرغان جنوب كما ينبع من هضبة مويدر واد أسوف ،)2(كلتتيد
وتعمل هذه األودية على تغذية الفقاقري باملياه لتبعث احلياة يف الواحات الصحراوية والقصور  ،)3(كلتتيد

  .األوديةهذه اليت بنيت على حواف 
املناخ  يسود ال خيتلف مناخ اإلقليم عما هو سائد يف باق املناطق الصحراوية حيث: والنبات املناخ  . ت

، إال يف )4(التساقط مع ندرة اخنفاضها شتاءالصحراوي الذي يتميز باجلفاف وارتفاع درجة احلرارة صيفا و
ية سرعان ما ختتفي، نوظهور أودية آ فيضاناتفجائية تؤدي إىل حدوث  غزيرة أمطارحاالت نادرة تسقط 

  .)أشجار النخيل ( ن نباتات شوكية مأساساً الذي يتشكل قليل، و النبايت ونتيجة لقلة التساقط فإن الغطاء

بيئة ذات معيقات عديدة تتمثل يف قلة التساقط  اإلقليم نلمس بأالطبيعة ل الدراسة خالل هذه من            
 وغم وجود، الغطاء النبايت مع ندرة، وانتشار العروق مع ارتفاع درجات احلرارة يف الصيف واخنفاضها شتاًء

صة وما جتود به اخلا إمكانياتهعلى  ، معتمداًهاعم يتكيفأن استطاع  اإلنسان الصحراوي إال أن املعيقات
  .الصحراء من خريات

 :التوايت عاتم .5

عرب تارخيه الطويل باعتباره  ايت من خليط أجناس توافدت على اإلقليمتكون اتمع التوي                
، فقد ة الستقرار هذه األجناس باملنطقةونتيج ،جنوب الصحراء وإفريقيامهزة وصل بني املناطق الشمالية 

، وفئة األشراف واملرابطونفئة  :وهي أربع فئات مكونة بذلك اتمع التوايتبروز  إىلأدى ذلك 
األصل واملولد واملكانة  إىل، وفق تقسيم يستند ، وفئة العبيدنياحلراث، مث فئة )الرببر والعرب(األحرار

  .)5(ردللف االجتماعية

                                                             

)1(         : , étude géographique et médicale, Alger, Institue PasteurLe Touat :. PDevors 
1947,p224. 

 .02ص ،مرجع سابق: فرج حممود فرج )2(
 .35، صسابقمرجع : مبارك جعفري )3(

 Devors.P: op, cit, p230.                                                                                                          )4(  
 .34مرجع سابق، ص: فرج حممود فرج )5(
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، وينقسمون بدورهم موقة نظري انتسام للبيت النبويمتتعت هذه الفئة مبكانة مر: واملرابطني فئة األشراف  . أ
توات هروبا من الرتاعات اليت ب بعضهم لتجأا، وقد األدارسة واألشراف العلويني األشراف: فئتني إىل

ناء الشريف ومن الشرفاء العلويني بتوات أب خاصة يف املغرب األقصى،كانت يف الشمال حول احلكم 
ويل موالي فرع األدارسة بتوات فمنهم ال وأما ،وريرين وأبناء الشيخ الرقاينيبزاوية كنتة وت موالي علي

 أخرىجانب فئة الشرفاء جند فئة  إىل، )1(وينالعصنعبد اهللا وشن والشيخ القاضي سليمان بن علي بأوالد أ
من الرباطات اليت  االسمخذوا هذا ن املنطقة وهم املرابطون، الذين أمتتعت مبكانة واحترام لدى غالبية سكا

 وأصبحت، التصوفوللتعبد  أماكن إىلمث حتولت فيما بعد  ،ور ملواجهة األعداءيف الثغاألمر  أول أسست
أهل عرف فأصبح ي ،تعرف فيما بعد باسم الزوايا اليت انتشرت باإلقليم للقيام بأعمال اخلري يف سبيل اهللا

أصول عربية،  إىلوأغلب هؤالء املرابطني ينتمون ، "املرابطني"ـ ب املنتسبني للشيخ املؤسس الزوايا
 .)2(النبوي ديح الديينوميارسون نشاطات هامة كالتعليم واإلمامة وامل

تعترب القبائل الرببرية ، ويةعرب ية أوبربرأصول  يوهم الذين ينحدرون من أباء وأمهات ذو: األحرارفئة   . ب
، حيث مارست هذه القبائل التجارة مع الرببرية زناته يلةقبتوات، خاصة من  إقليمتوطن أول من اس

 ةملتونقبيلة  أيضاً اليت استقرت باملنطقة الرببرية ، ومن القبائلنشاط الزراعة إىلالسودان الغريب باإلضافة 
 توافدت على اإلقليمبداية من القرن الرابع اهلجري و، )3(بتمنطيط "يلوتت"الصنهاجية اليت بنت قصر 

مث انتشروا على حواف واد  األمر مبنطقة بودة أولحيث استقروا  القبائل الزناتية جمموعة كبرية من
ودب ومبوسى وثربز ومكرة وغرميانو  منها قصر وج ووذراراليت  القصورنوا اآلبار وابتمسعود أين حفروا 

على يد املرابطني  - صاحب سجلماسة املغراوي يندومسعود بن وان - أمريهموتورير، وبعد مقتل 

                                                             

، ص ANEP :2005، منشورات سلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات: موالي التهامي غيتاوي) 1(
 .65 – 60ص 

، أدرار -ووظيفته االجتماعية، مقاربة انثروبولوجية لقصر متنطيط) القصر(النمط املعماري للمدينة الصحراوية : تياقةالصديق ) 2(
 .90 – 89، ص2006 –2005: حجيج اجلنيد، جامعة  وهران.، إشراف دمذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري

، ديوان املطبوعات فرج حممود فرج: ، تحالقول البسيط يف أخبار متنطيط: )ابن بابا حيدة(الطيب بن احلاج عبد الرحيم  حممد) 3(
 .16، ص 1977: ملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائراجلامعية وا

 املتجاورة كلم، وهي عبارة عن جمموعة من القصور 20رار وتبعد عنها بـ غرب مدينة أد تقع بودة. 
 وملا سقطت الدولة األموية باألندلس استقل حبكم  ،دين حكم سجلماسة بعد وفاة والده وانودين بن خزروننوتوىل مسعود بن وا

ما دفع علماء سجلماسة ملراسلة املرابطني إلنقاذهم من تعسف املغراويني فخرج  سجلماسة وتصرف يف الرعية على حسب أهوائه وهو
. دارت بني الفريقني معركة انتهت مبقتل أمريهم وتتبع الفرع املغراوي منهم حيث سجلماسة  إىل م1055/هـ447املرابطون سنة

 .12- 11، ص ص2مصدر سابق، ج :الناصري السالوي: ظران
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ومن بني هذه القبائل قبيلة ذاكون وأوالد  ،لتستقر بتواتاملغربية  عديدة من قبائل زناته عدادأهاجرت 
القبائل الرببرية اليت سكنت  إىل )2(، ويشري ابن خلدون)1(وغريهم...خري اهللا  وأوالدحسني وأوالد سليمان 

، بصحراء املغرب كثريون نزلوا بقصورها غرة أيضاًومن قبائل مض... "الزراعة بقوله ومارست  اإلقليم
متنطيت آخر عملها قوم  إىللة سجلماسة ، فمنهم بتوات قبطريقة العربلى غترسوا شجرة النخل عوأ

  ...".كثريون موطنون مع غريهم من أصناف الرببر 

 تعترب قبائل عرب املعقلو ،على فترات متباعدة فقد كان اإلقليمعلى توافد القبائل العربية  أما                 
 ،)3(وضعوا عليهم األتوات والضرائبو حتكموا م القبائل الزناتية مث واحيث جاور ،من وصل لتوات أول

ومن بني ، )4(وغريهم...عيش ة واحملارزة وأوالد طلحة وأوالد إأوالد حممد واخلنافس :اإلقليميف  هموأهم فروع
قصر زاوية  يف، حيث استقرت عقبة ابن نافع إىلبتوات قبيلة كنته واليت ينتهي نسبها  األخرىالقبائل العربية 

  .)5(بأولفقبلي اجلديد بتامست وقصر أقصر كنته و

التزاوج  :توات نتيجة لعوامل عدة منها بإقليمهذه الفئة ظهرت  )6(يعود  أصلهم إىل السودان :ئة احلراثنيف  . ت
القيام كربو يف السن ومل يعد مبقدورهم الذين  أو نتيجة حترير العبيد، )7(الذي مت بني فئة األحرار واجلواري

كما ، )8()اجلنة(ثواب اآلخرة  أو طمعا يف ،فيتم حتريرهم للحصول على الثواب من اهللا الشاقة باألعمال
يرجع ، و)9(ظهرت فئة منهم باإلقليم بعد سقوط مملكة سنغاي وتدهور األوضاع األمنية واالقتصادية ا

ثاين  ثاين أو نصف حر ويعين حر+إىل اشتقاقه من لفظ احلر - أو احلراطني –بعض الباحثني اسم احلراثني
  .وحفر الفقاقريالبساتني  حرث وكانت معظم أعماهلم تتم يف، )10(بعد نعت الرببر والعرب باحلر األول

                                                             

 .101مصدر سابق، ص : حممد بن عبد الكرمي )1(
 .158ص ، 6مصدر سابق، ج) 2(
  . 78نفسه، ص   )3(
 .102 مصدر سابق، ص: حممد بن عبد الكرمي )4(
  . 44، ص مرجع سابق: مبارك جعفري )5(

Karl Suter: «Etude sur la Population et l’habitat d’une région du Sahara Algérien : le           )6(  
« touat», extrait de : revue de géographie alpine: 1952, p448. 

 .34مرجع سابق، ص : فرج حممود فرج) 7(
)8(             Bulletin de la Société de géographie , »  Notice sur le touat « : Abderrahmane Selka 

.  1922, p 523 : , Algerd'Alger                                                                                                             
 .47، ص سابقمرجع : مبارك جعفري) 9(

)10( Abderrahmane Selka, op, cit,p 523.                                                                                       
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حني كانت جتارة  ،ةاحلركة التجارية بني السودان واملناطق الشمالي إىليرجع تواجدهم باإلقليم  :العبيد  . ث
 ،، نتيجة الرتاعات اليت كانت تتم بني املمالك اليت كانت تسيب وتأسر كل من يقع يف يدهاالعبيد متداولة
وقد استخدمت هذه الفئة يف األعمال  .منهم يف أسواق توات بعضيباع  أين، التجار إىلحيث يباع 

قبائل الفالن والبامبازا واملانيقو  إىل، وينتمي اغلب عبيد توات اقة كحفر الفقاقري وبناء القصباتالش
عليه وقفنا  شكلت ظاهرة االسترقاق موضوع مباحثات بني علماء املغرب والسودان، ومما ، وقد)1(واهلوسا

 إىلقدورة اجلزائري  إبراهيمالشيخ سعيد بن بعثها  - عبارة عن سؤال - )2(هذا اال نسخة من رسالةيف 
 إسالمهاخاصة من البالد اليت تقرر  فيما خيص ظاهرة العبيد الوب من السودان الشيخ بابا أمحد التمبكيت

لكن  ،)3("معراج الصعود"الشيخ امحد بابا يف تقييده الذي مساه وأجابه، كبوربو وكانو وكاشنه وغريها
  .تواتب حالياًتعد موجودة  ، وملاإلقليمهذه الظاهرة تالشت تدرجيياً من 

اآلخر  إىلحاجة كل طرف  أن إال ،الفئات املكونة للمجتمع التوايت وجود طبقات ضمنورغم            
الدين  ملبادئ جتسيداًفيما بينهم يف األفراح واألحزان وهذا  االجتماعيالتعاطف والتعاون والتكافل  إىلدفعتهم 

  .اإلسالمي احلنيف
  
  
  
  
  
  

  

  

  

                                                             

)1(   Ibid, p524. 
 .درار، أالرسالة موجودة خبزانة أوالد القاضي البكريني بتمنطيطنسخة من  )2(
 .131، ص5مصدر سابق، ج: لسالويالناصري ا: د انظرللمزي )3(
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   التارخيية إلقليم تواتاخللفية : املبحث الثاين

ة تواجدة مبنطقممن أدوات حجرية وهياكل عظمية  ثر عليها باملنطقةغلب الشواهد اليت عأتدل              
 العهد الروماين ويف ،)1(من فترة العصور احلجرية القدمية كلت أن اإلنسان عاش باإلقليم ابتداًءين وتيدرجورانيت

ويذهب حممد بن عبد  ،)2(يف الصحراء التوغلدفعت السياسة التوسعية الرومانية يف مشال أفريقيا الرببر إىل 
 أنغري  ،تابعة للفراعنة كانت وأا اختطاطها كان من طرف القبط أنحديثه عن حاضرة متنطيط  يف )3(الكرمي
ولكوا  "جرجري"يطلة بسكانت تابعة حلاكم بأا  أيضا وأشار، حقائق من يدعمه مل نقف على ما الرأيهذا 

مث  ،ائسنا الك وبنويف بنائها  فتنافسوامستقرا هلم  -متنطيط  أي -بعيدة عن عاصمة احلكم اختذها اليهود 
 الرببريةاته القبائل ومل يكن هل ،م617سنة  ابتداء من توافدت على املنطقة اليت قبائل الرببريةالتغلبت عليهم 

إىل وصول مجاعات من يهود  بالد  )Bernard Saffroy()5(شري برنارد سافرووي .)4(ملة تذكر أي آنذاك
 أخرىمث تلتها هجرات  يفتخفوأسست قصر تا يهوديةلت مجاعة وصم 05ويف سنة  ،ق م50ملغرب سنة ا

حتديد ثالث هجرات لليهود انطلقت  إىل )Jacop Oleil()6(أوليل جاكوب، وذهب م130سنة  قادمة من برقة
  .واستقرت بتواتمن ليبيا والشام واألندلس 

 وذلك التجار املسلمنيومع الفتح  اإلسالمي لبالد املغرب بدأ اإلسالم يتسرب إىل توات عن طريق            
متسكا بالدين اإلسالمي بعد فتح األندلس  اباجتاه السودان، وازدادومرورهم بتوات قادمني من الشمال  أثناء
  .)7(م710/ـه92سنة 

                                                             
 .70 ص سابق، مرجع: جعفري مبارك) 1(
 .109، ص1996:لعريب، الدار البيضاء، املركز الثقايف ا5ط ،1ج،جممل تاريخ املغرب: عبد اهللا العروي) 2(
 .1ص اجلزائر، أدرار، متنطيط، ،خبزانة أوالد القاضي خمطوط ،تاريخ توات ومتنطيط حول تقييد: احلق عبد بن الكرمي عبد بن حممد )3(
 سبيطلة انفصل جرجري حبكم إفريقيا عن اإلمرباطورية البيزنطية بعد ما خاب أمله يف االستيالء على عرش اإلمرباطورية واختذ من 

تاريخ : مبارك بن حممد امليلي: انظر. م 647الفاحتني سنة  املسلمني  م، وقد انقرضت دولته على يد العرب608عاصمة له سنة  بتونس
 .377، ص1986: غرب اإلسالمي بلبنانحممد امليلي، املؤسسة الوطنية للكتاب ودار ال:تق وتص ،1ج،اجلزائر يف القدمي واحلديث

 .1، مصدر سابق، ص تقييدال: احلق عبد بن الكرمي عبد بن حممد )4(

)5(.        1994, p1: , centre saharienne, Ghardaïa, AlgérieouatThronique du C: Bernard saffroy  
  كلم جنوب زاوية كنته 5تاخفيفت على بعد  قصريقع. 

)6(     ,p1. :1994 ,. CNRS édition. Parisuifs au Sahara le touat au moyen AgeJ: Les Oliel Jacob  
 .18 ص ،2000:أدرار جامعة ،1ج ،)حبث فرقة(، توات منطقة يف والعلمي الثقايف الزوايا دور: ونوآخر سرير ميلود )7(
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توافدت أعداد  )ميالديالعاشر (باملغرب خالل القرن الرابع اهلجري بعد ايار الدولة اإلدريسية               
، وعلى حافة واد مسعود املار باملنطقة حفروا الفقاقري وأقاموا توات، خاصة إىل منطقة بودة من الرببر إىل

وبعد قيام الدولة ، )1(وغريها... ز، سعد اهللا، مكرة، غرميانوب، ثروج، مبوسى :منها لقصورالبساتني وبنو ا
، خاصة بعد مقتل أمريهم توات إىلعدد منهم أ توتعقبها للفرع الزياين فر م1042/ـه434املرابطية سنة 
 ديدة مبنطقة قورارة وتوات الوسطى، حيث نزلت قبائل عصاحب سجلماسة املغراوي يندومسعود بن وان

أوالد خري اهللا عام و، م1109/ـه502، وأوالد عياش م1108/هـ501عام عبد اجلليل  أوالد :نذكر منها
وبعد  ،)2(موغريه... م1134/ـه528وأوالد حسني  ،م1126/ـه520أوالد بن يدير و، م1122/ـه516
على يد  املوحدين وصلت مجاعة من  م1147/هـ541سنة -اللمتونية الصنهاجية  –الدولة املرابطية طسقو

... ")3(، ويف هذا الشأن يقول حممد بن عبد الكرميبتمنطيط "تيلوت"توات وبنو قصر  إقليم إىلقبائل اللمتون 
تاريخ بضعة وثالثني ومخسمائة قد  ، جاءت شرذمة منهم نكسرت دولة اللمتون أيضا باملغربمث ملا ا

  ."...كتهم حروب املوحدين 
، ، احملارزةسةفاخلنا ،أوالد حممد :قبائل عربية على اإلقليم نذكر منها أيضا توافدت يف هذه الفترة             
 ...أوالد الرمي، أوالد احلاج، أوالد عائد ،عمر ملوك، أوالد غامن أوالد، أوالد حبم، ، أوالد أعيشأوالد طلحة

  .)5(م13إىل األقاليم إال يف اية القرن  العربية ومل تتوقف هجرة القبائل، )4(ن عرب املعقلوغريهم م

الطيب والطاهر  ي بنه عليملوحدي املهدي بن تومرت قائدعهد الدولة املوحدية بعث األمري ا ويف           
ن أرضنا ال يوجد إ :لكنهم قالوا ،لقبض األتوات من أهل الصحراء م1124/ـه518بن الطيب إىل توات سنة 

                                                             

 إدريس  م، ومن أشهر سالطينها789/ هـ173تأسست الدولة االدريسية باملغرب األقصى علي يد إدريس بن عبد اهللا العلوي سنة
: انظر. م 925/هـ313ولة العبيدية سنةديد الاس واختذها عاصمة حكمه، سقطت دولة االدارسة على بن إدريس الذي شيد مدينة ف

 .81-68، ص ص 1مصدر سابق،ج: ويالناصري السال
 .102 ص سابق، مصدر ،األقالم درة) 1(

 .املكان نفسه ) 2(
 على يد عبد اهللا بن ياسني وحيي بن عمر اللمتوين الصنهاجي م 1056/ هـ447سنة  باملغرب األقصى تأسست الدولة املرابطية

عاصمة دولته مراكش سنة  بن تاشفني من أشهر قادا حيث أسسحيث متلكا الصحراء وجزء من بالد السودان ويعترب يوسف 
،ص ص 2جمصدر سابق، : ويالناصر السال: انظر. م 1147/هـ 541هـ لكن ظهور الدعوة املوحدية عجل بسقوطها سنة 445

3-69. 
 .01 ص سابق، مصدر ،تقييدال: الكرمي عبد حممد بن) 3(
 .102 ص سابق، مصدر ،األقالم درة: الكرمي عبد بن حممد) 4(
 .05 ص سابق، مرجع: فرج حممود فرج) 5(
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ني بقرب األعراب النازل إىلن يبيعه أ، ووايل بقبض خراج األرضفأمر عامله يف العام امل ،ا ذهب وال فضة
عليها هو  قائداً م1165/ـه560 إىل توات سنةيف خالفة يوسف بن علي بن عبد املؤمن أرسل تلمسان، و

هو علي بن يوسف ، وذلك من أجل تنظيم وتسيري أمور الرعية  -للفصل بني الناس -الطاهر بن علي وقاضيا
  .)1(وكان نزوهلما بعاصمة اإلقليم متنطيط

بإقليم توات ونتيجة لضعف سلطة املوحدين فقد اشتعلت  الرببريةوبعد استقرار القبائل العربية مع             
 بعض وانقسموا بذلك إىل فئتنيبالعرب بعضهم على  زناتهبعض قبائل  تواستعان ،بينهم حروب ونزاعات

إىل طائفتني إىل تقسيم قصور توات اليت اختصت ا البالد التواتية  العداوةهذه أدت و، "مد وسفيانحي "مها
عجب وال... "هذه الفتنة اليت أملت بتوات  )2(ويصف صاحب درة األقالم، يةسفيان واألخرىإحدامها حيمدية 

اء مؤذن األخر ويتعصب حبيث يسمع كل واحد ند ،النخيل واملرافق اجتد بلدين خمتلط أنكل العجب 
ه أحدمها اآلخر قط فإذا أخرب ىوأعجب منه جيتمع الشخصان مل ير ،مد واآلخر بفئة سفيانحيواحد بفئة 

شيطانية  لعداوةذلك  إنولعمري  ،مدحيحيث كان هو من فئة  ،فئة سفيان كرهه اشد الكراهةمن انه 
السالطني املغاربة الذين غذوها نتيجة  إىل ة الطائفيةعض املؤرخني سبب ظهور هذه النعرويرجع ب، "....

املولد  احتفاالتيف  تربز والزالت بعض مالحمها إىل اليوم ،اإلقليملسيطرة على وعدم متكنهم من ا ضعفهم
يدرك  أنسفيان يف رقصة البارود دون  كاذمد وحيلوجه هذا  حيث يصطف الصفان وجهاً الشريف النبوي

اليت انتشرت عرب كامل  الطائفية ةومع هذا تبقى الدوافع اخلفية وراء هذه النعر، )3(احملتفلون جذورها التارخيية
  .بعد خفية مل تتضح معاملها احلقيقية وملدة زمنية طويلة اإلقليم

الزيانية و احلفصية( ت يف مشال بالد املغرب ومع سقوط الدولة املوحدية وصراع الدويال                 
كما  )4(ارينروجنييت وتب، خاصة قصور متنطيط وتسااإلقليمعلى ا سيطر املعقلعرب بسطت قبائل  )واملرينية

                                                             

 .02ص سابق، مصدر ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد) 1(
 ويف هذا يقول صاحب  ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع أيب سفيان قبل إسالمه اليت وقعت بني ربباحل اتشبيه مسيت بيحمد وسفيان

بني أمحد صلى اهللا عليه وسلم وأيب  ةأهل الصحراء اشتد احلرب بينهم مثل احلرب الواقع أنفكتب العامل للسلطان ...  "درة األقالم 
 .103 ص سابق، مصدر ،األقالم درة :الكرمي عبد بن حممد :للمزيد انظر...". سفيان

 .نفسه املكان) 2(
   .51 ص سابق، مرجع: أمحد حاج الصديق) 3(
  .78 ص ،6ج سابق، مصدر: خلدون ابن )4(
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 األموروبعدما استقرت ، )1(ومن منعهم ذلك حاربوه ،توات هلمكانه من القبائل الزناتية دفع األعلى سفرضت 
اسة علي على مدينة سجلم أبوبن يعقوب بن عبد احلق البنه  سعيد عثمان أبولدولة املرينية عقد السلطان ل

املعقل قد ووجد ا عرب  م1315/ـه715سجلماسة إىل توات  علي وايل أبو، فدخل ة والصحراءعودر
 إىل أدىوهو ما  ،ويضمن والءهم من تعيني القياد منهم ليتقي شرهم أكثر، لذلك حتكموا يف مجيع شؤوا

   .)2(استقرار األوضاع األمنية يف ظل حتكم القبائل العربية يف أمور اإلقليم واكتفاء الدولة املرينية جبباية الضرائب

وعا من فقد شهد اإلقليم ن ،مع الضرائبكتفائها جباإلقليم من قبل الدولة املرينية واونتيجة إلمهال          
وجملس القبيلة أصبح  للقصور واملدن واملقاطعات ، فقد أصبح شيوخ القبائل شيوخاًاالستقالل يف تسيري شؤونه

مهمته يف مجع الضرائب  ت، حيث احنصرري يف تسيري اإلقليمتأث يأ، أما ممثل السلطان فلم يكن له جملس البلدة
  .)3(سنةحكومة املخزن كل  إىلوإرساهلا 

، وكان هذا يف م1478/هـ882يف املرة الثانية سنة  من الشمال إىل توات قادماً وصل املغيليعندما          
 ومل يكونوا  شيوخ القبائل والقصور من طرفري شؤوا سوتوجد توات مهملة  ،آخر عهد الدولة املرينية

، كمون يف احلياة التجارية لإلقليما اليهود متح دجوفقد  اإلقليممتنطيط عاصمة  أما ،)4(قانوناً يعرفون أمرياً أو
، كما سيطر م1478/ـه882من توات سنة ئهم هود متنطيط قام املغيلي بإجاليوبعد خالف وقع بينه وبني 

                                                             

 . 160ص ،2ج،مصدر سابق: الناصري خالد بن أمحد: أيضا انظر .103ص سابق، مصدر ،األقالم درة: الكرمي عبد بن حممد )1(
 مدارس عدة بفاس  أسسم، 1310/هـ710ة سنة توىل حكم الدولة املريني ،املريينأبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد احلق  هو

 جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم: أمحد بن القاضي املكناسي: انظر. م 1331/ هـ731منها مدرسة العطارين، تويف سنة
 .457-458، ص ص1974: وراقة، الرباط، دار املنصور للطباعة وال2،جاسمدينة ف

: خلدون ابن . 107ص ،3ج السابق، املصدر: السالوي الناصر: أيضا انظر.  2ص سابق،ال صدرامل ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )2(
 .323ص ،07 ج سابق، مصدر

 .28 ص سابق، مرجع :فرج حممود فرج )3(
 ت أين اخذ أخذ عن الشيخ عبد الرمحن الثعاليب وانتقل إىل توا ،مبغيلة قبيلة بربرية قرب تلمسان حممد بن عبد الكرمي املغيلي نشأ هو

سافر إىل بالد السودان  ،دخل يف خالف مع القاضي العصنوين حول قضية مقاتلة وهدم كنائس يهود توات عن الشيخ حيي بن يدير،
، مغين النبيل، شرح اجلمل يف الحمصباح األرواح يف أصول الف: منها والتقى بسالطينها، له مؤلفات عدة نذكر حيث درس وأفىت

، جزآن، إشراف نيل االبتهاج بتطريز الديباج: أمحد بابا التنبكيت: انظر ترمجته يف. م 1504/هـ909وغريها، تويف سنة ...املنطق
: عادل نويهض.  579-575، ص ص1989: طرابلس ،ة اإلسالميةو، منشورات كلية الدع1عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة، ط: وتق

 .308، ص1980:، مؤسسة نويهض للثقافة، بريوت، لبنان2،طمعجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر
 )4(      , Edition de l’imprimerieTidikelt-Touat-Oasis Sahariennes, Gourara:  G.PMartin.A.                                                                                   

                                                                algérienne, Alger : 1908, p128.                                                                                   
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لطات اليت كانت بيد شيوخ جليشه وسحب مجيع الس على كامل إقليم توات ونصب ابنه عبد اجلبار قائداً
وهو ما أدى إىل  ،)1(بوعليقصر ل العاصمة من متنطيط إىل وحو ها يف يد شخص واحد،ضعالقبائل، وو

بالد السودان  إىلاملغيلي اإلمام سافر  .أخرىألية دولة  ضعختومل زمن اإلمام املغيلي استقالل توات بشؤوا 
سنة عبد اجلبار ابنه مقتل  وبعدملواصلة رسالته الدعوية، وذلك بعدما نظم احلياة السياسية بتوات، 

، لكنه البهود بالد السودان وجهز جيشا لقتال املغيلي مناإلمام ، عاد )2(اليهودن طرف م م1485/ـه890
 إثرها، وعلى نبن عبد الرمح وموسى وزعيمها عمر بقبيلة أوالد علي بن وائهمقالستفشل يف االنتصار عليهم 

قصد ، و)3(م1504/ـه909رجع اإلمام املغيلي إىل قصر بوعلي واستقر هناك إىل أن أدركته املنية سنة 
عني السلطان الوطاسي حممد  بتوات مستقلة إمارة تأسيسالذي حاول  الشيخ املغيليسيطرت  التخلص من

توات سنة ى عل نقيباً –بتمنطيط  ىعلي بن موس أوالدشيخ قبيلة  -بن عبد الرمحن وعمر الشيخ
  .)4(م1498/هـ903

للسيطرة على مناجم  توسعيةذو الرتعة ال ويف عهد الدولة السعدية وسلطاا املنصور الذهيب             
والقائد أمحد بن احلداد، ملطالبة  القائد حممد بن الربكة م1582/ـه990سنة أرسل  ،يف السودان الغريبالذهب 

لكن سكان اإلقليم رفضوا ذلك فوقعت  ،السلطان املغريب املنصور الذهيب سلطة سكان اإلقليم بالدخول حتت
انتهت بانتصار جيش املنصور  ،أيام دامت ستةورارين نجطاحنة بني اجليش املغريب وسكان إقليم تي ةمعرك

                                                             

 اإلنسانية العلوم كلية ماجستري، رسالة ،وآثاره عصره توات، يف الفكرية احلركة رائد املغيلي الكرمي عبد بن حممد: احلمدي أمحد )1(
 . 55 – 54 ص ص م، 1999/2000: ائراجلز وهران، اإلسالمية، واحلضارة

 . 03 ص سابق، مصدر ،التقييد :الكرمي عبد بن حممد )2(
 .4، صنفسهاملصدر  )3(
  هـ 910هـ وتويف سنة 875هو حممد بن أيب زكريا حيي بن زيان الوطاسي يلقب بالشيخ أحد ملوك فاس بويع باخلالفة سنة .

 . 211، ص 1مصدر سابق،ج: كناسيأمحد بن القاضي امل: انظر ترمجته يف 
 .4، مصدر سابق، صالتقييد: حممد بن عبد الكرمي )4(

  بن السلطان أيب عبد اهللا حممد الشيخ ابن أيب عبد اهللا حممد املهدي، احد سالطني الدولة السعدية  الذهيب السلطان امحد املنصورهو
، نودي له بالبيعة بعد مقتل أخيه عبد امللك مبعركة واد املخازن يوم االثنني م1549/هـ956ولد بفاس سنة  ،باملغرب األقصى

م، كان صاحب الترمجة من أهل العلم خاصة يف جمال الشعر واملنطق والفقه والتفسري 1578جويلية 24/هـ986مجادى األوىل 19
ضم كل من السودان وتوات إىل سلطته، اهتم باالحتفال اخلاص باملولد النبوي الشريف، مات بالوباء يوم  هوعلم احلساب ، يف عهد

 ،مصدر سابق: امحد ابن القاضي: انظر ترمجته يف . مراكشم بفاس ونقل قربه إىل1603 أوت 1012/24ربيع االول 16األحد 
: ، تح3،ج)موسوعة أعالم املغرب(نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين: حممد بن الطيب القادري. 116 -114،ص ص1ج

 .1124،1132، ص ص1996: مي، بريوت، لبنان، دار الغرب اإلسال1حممد حجي وامحد توفيق، ط
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السيوف وتناولتهم "...بقوله )م1621ت()1(الفشتايل هاوصف، قليماإلحبق سكان وارتكابه زرة رهيبة 
ورارين كانت نج، وبعدما انتهى اجليش املغريب من تي"...هب والعبث يف املنازل نوانطلقت أيدي العساكر بال

قرر مبعية شيوخ  الذي القائد عمر بن حممد ولشيخها إىل متنطيط  قد وصلت اإلقليمأخبار ما جرى لسكان 
مت مجع عليه و ورارين،نجلتجنب ما حدث لسكان تي لسلطان املغريبوالء الطاعة ل القصور التواتية تقدمي

يخ ش– ملا قام به القائد عمر بن حممد وجزاًء، )2(مثل السلطان املغريبملت ودفعت تواقليم إالضرائب من كافة 
يشرف على تسيري  ،على توات اًفقد عينه قايد لصاحل السلطان املغريب -بتمنطيط ىقبيلة أوالد علي بن موس

      .)3(أمورها الداخلية

بتوات  فرتل، اقتصادية أمهيةالسيطرة على اإلقليم ملاله من  املغربية الدولة العلوية حاولتكما             
مجادي األول 30يوم االثنني  -متنطيط –بعاصمة اإلقليم وحل السلطان حممد بن الشريف العلوي

 ،للتفاهم فيما بينهم القبائل شيوخ بيد اإلقليمتسيري عني القضاة وترك أمور و ،م1640اكتوبر16/ـه1055
فرجحت بذلك مقاطعة تيمي وعاصمتها  ،ميياملقام بت أغلب القياد واختار ،شيوخ تيمي مبنصب القايد فظفر

)4(على حساب متنطيط اليت بدأت تشهد تراجعاً ملكانتها السياسية 
. 

مد حي"كمشكلة  - به داخلياونتيجة لغياب سلطة حتمي اإلقليم من املشاكل اليت كانت تعصف               
، األحوال األمنية لإلقليم ساءت -األعراب الذين اشتدت وطأم على اإلقليم هجماتخارجية ك أو "وسفيان

ولذلك كانت يف حيز اإلمهال عند "...بقوله  )5(توات ومتنطيط تاريخوهو ما أشار إليه صاحب التقييد يف 
 م1803/ـه1218سنة  ففي،  ..."ةجل األمراء، حىت مرج أمرها وأصبحت صيداً للقبائل ميلك باألسبقي

 مد وذوي منيعحينزل جيش  م1808/ـه1223ويف  ،من تيمي قصر  بين تامر األعرابقبائل من  تهامج
                                                             

عبد الكرمي كرمي، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :، در وتح مآثر موالينا الشرفاالصفا يفمناهل : العزيز الفشتايلعبد  )1(
 .76بال، ص ص: والثقافة

 .77سه، صاملصدر نف )2(
 .4 ص سابق، مصدر ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )3(
  م، حاول السيطرة على فاس ومل يقدر 1640/هـ1050السجلماسي بويع سنة هو السلطان حممد بن علي الشريف العلوي احلسين

حممد بن الطيب : يف انظر ترمجته. م 1664/هـ1075هـ، تويف يف حربه مع أخيه موالي الرشيد سنة 1060على ذلك سنة 
 .1526، ص 4، جمصدر سابق: القادري

 .5- 4ص  ص سابق، مصدر ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )4(
 .6املصدر نفسه، ص )5(

 منيع قبيلة عربية من عرب املعقل ذوي. 
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نزل جيش و ،على قصر برينكان فقطعوا مجيع النخيل م1844/ـه1260على متنطيط ، كما نزلوا يف سنة 
 نفساً 22واخذوا  الننأغار األعراب على زاوية ت م1859/هـ1275ويف سنة  ،واملعيز ةاملطارفسفيان على 

  . )1(خذوا ما ميكن محله منها من أموال وطعامأالزاوية البكرية ف إىلانتقلوا منها وعبيد وموايل  منهم

حيث  ،تزايد اهتمامها بالصحراء لدواع اقتصادية وأمنية م1830جلزائر سنة افرنسا  تاحتل وعندما           
 إىلوصلت أول محلة عسكرية م 1899/ـه1317ويف سنة  ،املنطقة إىل )2(أرسلت بعثات استكشافية علمية

نتهت ا قبلي وأولفأينغر وتيط وإعني صاحل و مع سكان ، اليت دخلت يف مقاومة باسلةكلتمنطقة تيد
 اإلقليمسقطت عاصمة  اوبعده م1901فرباير  يف قورارة سقطتمث  ،م1900مارس تيدكلت يف  إقليمبسقوط 

  . )3(م1902فرباير 10أدرار يوم 

، اخلارجيةن اإلقليم كان عرب مراحله عرضة لألطماع أل التارخيية إلقليم توات يالحظ بللمراحإن املتتبع         
حممد بن عبد  أشار إليهوهو ما من العلماء والشيوخ وامللوك للمضطهدين والفارين  اًنكما كان مالذا أم

وهي اضعف بالد املغرب قاطبة  ،تنكأ ظاملاً وال متنع غامناًتوات بالنسبة لغريها ال  أنمع "...بقوله  )4(الكرمي
  . "...لذلك كانت يف حيز اإلمهال عند جل األمراء ....

  
  
  

  

                                                             

 كلم60مقر الوالية وتبعد عنها بـ عة مشال كان واملعيز ملقاطعة تسابيت الواقتتبع قصور برين. 
 انظر" . رزق اهللا الواسع والنور الساطع"ومساها  م،1648/هـ1058الن على يد الشيخ أمحد بن يوسف سنة تأسست زاوية تن :

 .33، ص1مرجع سابق، ج: حممد باي بلعامل
  .8-7، مصدر سابق، ص صالتقييد: حممد بن عبد الكرمي )1(
 علي بن سليمان موالي مجعية منشورات ،1962 –1956 توات أقاليم يف التحررية الثورة: وآخرون توايت دمحان : انظر للمزيد )2(

 .12 – 9 ص ص ،بال: اجلزائر أدرار، التحررية، الثورة آثر حلماية
 شيخ الزاوية البكرية يصف فيها  معركة عني صاحل  مرسلة من أحد املشاركني يف معركة عني صاحل إىل على رسالة طلعتا

 .احلاج عبد اهللا بكراوي، غوزي، أدرار، بيد رسالة من معركة إينغر: حممد بن بوزيان بن البكري :انظر .وصمود ااهدين من توات 
 .19 –17 ص ص سابق، مرجع: وآخرون دمحان توايت )3(
 .103 ص سابق، مصدر ،األقالم درة )4(
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   الثقافةو تاريخال ...متنطيط حاضرة: املبحث الثالث 

يقودنا إىل احلديث عن مدن كان هلا دور بارز يف  ،م18قبل القرن إن احلديث عن تاريخ توات                 
السياسية  اإلقليمرة متنطيط اليت كانت عاصمة ضاكح ،باملنطقة ية والسياسية والثقافيةصناعة احلياة االقتصاد

العلماء عليها كاإلمام  وافدبت العلمية أمهيتهاالتواتية وازدادت  لقاضي اجلماعة اًرمقو ،والثقافية واالقتصادية
 تدلسيال رييدوحيي بن  )م1436/هـ840ت( املنياري حيىي وأبو )م1504/هـ909ت( املغيلي

  .وغريهم )م1560/هـ967ت( وينصنوعبد  اهللا الع )م1433/هـ877(

كلم حيدها مشاال مقاطعة تيمي وجنوبا 12تقع متنطيط جنوب مدينة أدرار على بعد : املوقع والتسمية .1
قصور بوفادي وقد بنيت متنطيط على هضبة ايتها على شكل حاجب للعني مطلة على سبخة متنطيط 

 .)1(الواقعة مشاهلا

 "تيط "و" النهاية"ين تع "أمتا  "مها  مقطعنيبربري مركب من  لفظهو ف "متنطيط"أما اسم                  
 اليتالسبخة  هنا بالعني، واملراد  )3("حاجب العني"تعين متنطيط وهناك من يشري إىل أن ، )2("العني"تعين 

 تمن جانب املشرق متنطيووآخرها .. ".بقوله "تمتنطي"باسم  )4(ذكرها ابن خلدونحتيط ا، هذا وقد 
إىل بلد مايل من السودان  ن املغربوهو حمط ركاب التجار املترددين م ،وهو بلد مستبحر يف العمران

وهي ا قاعدة  ،التمنطيط اسم ملدينة يف إقليم توات... "بقوله )5(وذكرها ابن بابا حيدة ،"...عهدلاهلذا 
... "فقال عنها  )6(حممد بن عبد الكرمي املؤرخ أما ،"...والديانة والرياسة  اإلمارةاجتمع فيها العلم و

التوراة واإلجنيل أدركت امللل الثالث  أابعض املؤرخني  أقسم ،هي بلدة من أقدم بلدان الصحراء
  ."...والفرقان 

                                                             

 املراكز حول الدويل بامللتقى خاص عدد ،1ع ،اإلسالمية احلضارة جملة "حضارة وعنوان تاريخ رمز متنطيط": بكريالبكري  )1(
 .63 ص ،1993: اجلزائر وهران، اإلسالمية للحضارة العايل للتعليم الوطين املعهد اإلسالمي، املغرب يف الثقافية

 .15ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 2(
 .1ص  سابق، مصدر ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد) 3(
 .77-76، ص ص 7املصدر السابق، ج) 4(
 .14 -13املصدر السابق، ص ص) 5(
 .1 ص سابق، مصدر ،التقييد) 6(
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ؤرخون أختلف املبقية مناطق اإلقليم، لكن كما ال خيتلف تعمري متنطيط عن تعمري : ضرة متنطيطانشأة ح .2
بداية تعمريها من حيدد  )1(د الكرميبحممد بن ع حيث جند وا يف تأسيس متنطيط،يف بداية تعمري توات اختلف

 أنكما يزعم أيضا  ،املنطقة إىلن تأسيسها كان على يد القبط الذين جاءوا بفكرة الفقاقري أزمن الفراعنة و
ق فيما اطلعت دعمه من حقائهذا القول مل جند له ما ي أن، غري متنطيط كانت تابعة ململكة مصر القدمية

  . )2(الدراسات أشارت إىل تعمري املنطقة من قبل الرببر الذين استقروا باملنطقة قبل امليالد أغلب ، لكنعليه
وكان أول قصر ، م 472بداية سنة متنطيط تأسيس إىل )Bernard Saffroy()3(نارد سافروارب يشري         

ومن ، )4(م517حيث عثر على كتابات ذا القصر تؤرخ إىل بنائه سنة  ،يلامهأناه اليهود بتمنطيط هو أوالد ب
  . وملغز زبالد وترغم وأد  يف متنطيط  قصر أوالد نسالالقصور األخرى اليت بناها اليهو

قبائل عديدة من الرببر نزلت  م925/هـ313سنة  باملغرب األقصى سقوط دولة األدارسة معو               
م وأوالد داوود سلم أوالد نسالأاإلسالم ف أوطالبوا اليهود باجلزية أو اجلالء  موبعدما اشتدت قو ،بتوات

فتمت مقاتلتهم وإخراجهم من  أغالد وتربز وملغز وامتنع سكان قصر ،وأوالد عمر بن يوسف وأوالد حيىي
بدفع  تيفرض مهايل وقةأقبائل أوالد يعقوب وأوالد  أما، واستقرت القبائل الزناتية بقصورهم ،متنطيط
  .)5(اجلزية

خاصة منهم  ،تصل إىل توات ةبدأت قبائل زناتي )احلادي عشر امليالدي(يف القرن الرابع اهلجري              
كان هذا يف  قصر تيلوت بتمنطيطوبنو  بتوات همحيث نزل فريق من املرابطية بعد سقوط دولتهماللمتون 

حيث  ن السابع اهلجري،رقداية من التوافد قبائل عربية برفت متنطيط كما ع ،)6(م1136/ـه530حدود سنة 
سواق متنطيط به أدة داوود الذي كان قاع أوالدبتمنطيط وأسسوا قصر  أعمربن  داود نزلت قبيلة أوالد

وهم من -مث نزلت بتمنطيط قبيلة أوالد علي بن موسى  ،)7(ون واجلزارون والعطارونزاباحلدادون واخل

                                                             

 .املكان نفسه )1(
  .بحث األول والثاين من هذا الفصلامل :انظر للمزيد )2(

)3(  op, cit, p1.  
 .63 ص سابق، مرجع: البكري بكري) 4(
 .1، مصدر سابق، صالتقييد: حممد بن عبد الكرمي) 5(
 16مصدر سابق، ص: ابن بابا حيدة: انظر. تعين املزود  تيلوت كلمة زناتية. 
 .1، مصدر سابق، صالتقييد: حممد بن عبد الكرمي) 6(
 .18ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 7(
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 شيوخها وأشهررياسة لزمن طويل ال أهلوكانوا من  ،يف قصر بوصالح األولحيث كان مقامهم  -األدارسة
عام  قبيلة أوالد حيىي ، ومن القبائل اليت حلت أيضاً بتمنطيط)1(محد بن عمروابن عبد الرمحان و وعمر

مث انتقلوا إىل  ،ومثانني سنة اًبه واحد استقرواقصر جتعفرت غرب متنطيط و أسستحيث  ،م1412/ـه815
  .)2(م1491/ـه896م سنة قصر أوالد علي بن موسى بعد أن تعرضوا للغدر من قبل أوالد نسال

يتداخل مفهوم القصبة والقصر يف منطقة توات ، لكن لكل منهما خصائصه ومميزاته  :قصبات متنطيط .3
سلطان ، أما القصبة فهي  أوفالقصر يطلق على البيت الكبري الفخم واحملصن ، ويكون خمصصا حلاكم 

عبارة عن قلعة حييط ا سور على زواياه األربعة أبراج عالية وخندق عميق وحتتوي على مدخل واحد 
ن القصبة يف توات هي جزء من إوعليه ف ،)3(العائلة أو القبائل املهمة يف القصر إقامةمتثل مركز  وهي

واىل  وحتيط بالقصبة واحة من بساتني النخيل ، حيث جند بعض القصور حتتوي على قصبة أو أكثرالقصر
  .)4(جانبها جند املقربة والضريح واملسجد اجلامع

متنطيط قد بنيت على هضبة صخرية حلمايتها من اهلجمات املتكررة عليها من قصبات  وأغلب              
قلعة بتمنطيط يف زمن الكاهنة زعيمة الرببر  أن الرببر شيدوا )5(صاحب التقييد يذكرو ،قبل األعراب

ل مشرف على حوض كبري جيتمع فيه ا الرببر قلعة حمكمة على جب وبىن..."قولهومما جاء يف  م،617سنة
قصور متنطيط  )6(ابن بابا حيدة، وعدد "...بر ا خلمس سنني قبل اهلجرة وكان بناء الرب ،واد جرييل س

يها الضيف سنة كل يستضاف ف ،عددها كذلك ثالمثائة وستة وستون قصر ]كذا[ قيل وقصور... "بقوله 
 ، والدةوالقصور حاليا غري موجهذه ن  هذا الرقم ألبالغ يفقد ابن بابا حيدة  يل أن ويبدو ،"...يوم يف قصر 

  .من القصور كل هذا العددل يف تلك الفترة تتسع مساحة متنطيط أنميكن 

                                                             

 .24-23نفسه، ص ص  املصدر )1(
  30املصدر نفسه، ص : انظر. تنتسب قبيلة أوالد حيي إىل أبو حيي املنياري نسبة إىل القبيلة العربية منيارة. 
  .28-27املصدر نفسه، ص ص  )2(
، دراسة )م19-م 12/هـ13هـ اىل6من القرن(العمارة الدينية اإلسالمية يف منطقة توات، متنطيط منوذجا: حممد بن سويسي )3(

، ص 2007/2008: عة اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اآلثار اإلسالمية، معهد اآلثار، جامتارخيية،عمرانية ومعمارية
 .37-36ص

 .نفسه املكان )4(
 .1، مصدر سابق، صالتقييد: حممد بن عبد الكرمي )5(
 .16مصدر سابق، ص )6(
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يبقى  غالد اليت ملأبة صم وقمن قبل أوالد نسال ةقصبات متنطيط قصبة أوالد  ميمون املؤسس أهمو            
رف قبائل اللمتون وقصبة أوالد حممد يف طوقصبة تيلوت اليت بنيت من  ،"الصفاة"بـفة وامسها واملعر إالمنها 

أما يف  ،وقصبة أوالد داود ةمهايل وقصبة قأوبالقرب منها قصبة أوالد  ،شرق متنطيط مع قصبة أوالد يعقوب
هناك  غرب متنطيط فتقع قصبة أوالد علي بن موسى وكان نزول هذه القبيلة أول األمر يف قصبة بوصالح و

  .)1(من تأسيس أوالد حيي يوه "أقبورغرم أ" باسمعروفة أيضا قصبة املهاجرين امل
  : )2( اجلدول اآليت أهم القصبات بتمنطيط والقبائل اليت سكنتهايبنيو

  القبائل اليت سكنتها   تاريخ تأسيسها   القصبة  سما
  قبيلة أوالد نسلم   م 08/ القرن الثاين هجري   أوالد ميمون 

  أوالد أحممدقبائل   م 16القرن   حممد  أوالد
  قبائل اللمتون   م 12بداية القرن   يلوت ت

  قبائل أوالد يعقوب   م 12منتصف القرن   أوالد يعقوب 
  مهايل أقبائل أوالد   م 16القرن   مهايل أأوالد 

  قبائل أوالد داوود بن عمر   م 15القرن   أوالد داوود 
  قبائل أوالد علي بن موسى   م 12القرن   موسى بن علي أوالد

  قبائل أوالد حيي   تاريخ تأسيسها جمهول   قصر أوالد حيي 

حمطة جتارية للقوافل  ا إىلهو حتوهل ا وانتشار القصبات متنطيط عمرانومما ساهم يف تطور              
 مشال بالد املغرب ومتجهة حنو بالد السودان الغريب، وقد أكد هذا القولالتجارية اليت تعرب توات قادمة من 

والصنائع والتجارات  األسواقوانتصبت ا ..."قولهبدينة متنطيط مل هوصف أثناء )3(صاحب القول البسيط
هو حمط ...وآخرها من جانب املشرق يسمى متنطيت ...")4(ابن خلدونهذا القول ويدعم ، "..والبضائع 

املغيلي اإلمام وعند وصول  ،"...ركاب التجار املترددين من املغرب إىل بلد مايل من السودان هلذا العهد 
  .   )5(آنذاكإىل متنطيط وجد ا ثالمثائة وستون صائغا يهوديا قد حتكموا يف احلياة التجارية ملدينة متنطيط 

                                                             

 .19 – 15ص ص نفسه،املصدر ) 1(
 .43 ص سابق، مرجع: سويسي بن حممد) 2(
 .14 ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 3(
 .77، ص7سابق، جمصدر ) 4(
 .14 ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )5(
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املستخرجة عن  توفرها على املياه اجلوفيةهو ا متنطيط واستقرار القبائل األوىل  أمهيةيف  زادومما                
ما يذكره يف إىل األقباط، لكن  )1(بن عبد الكرمي حممد ، اليت يرجع اجنازها األول حسبالفقارة نظام طريق

وجدت توات  إىلمت من سجلماسة الرببرية اليت قد أن القبائل درة األقالم يناقض فرضية األقباط، حيث يذكر
ويوافقه الرأي يف ذلك  ،)2(حفر الفقاقري وغرس النخيل على جوانبه إىلقد جف ماؤه مما دفعها  ريجواد 

حرفة مل وهم الذين اختذوا خدمة الفقاقري وابتداعها ..."بقوله )3(صاحب نقل الرواة عمن أبدع قصور توات
أن املتفق عليه أا وجدت  إال، بتأسيسها متالف حول من قا، ومهما يكن من اخ "... إليهايسبقهم غريهم 

  .املناخ الصحراوي  لصعوبة وقساوةمنذ نشأة اإلقليم التوايت

، ومما تتميز به عن باق فقارات توات  من حيث بتمنطيط أقدم فقارة يف املنطقة "هنو"وتعد فقارة            
يف طريقة التوزيع املتشاة  غريها من فقارات اإلقليم كما أا ختتلف عن ،كرب حجمها ووفرة منسوب مياهها

تم فيه توزيع ماء الفقارة ي الذي ،"النوبة"ـب يعرفخاص هذه الفقارة على نظام  تعتمد إذبني فقارات املنطقة 
  .)4(مشارك فيها ت حمدد لكلوقتحديد األيام والليايل أو ب حسب على بني مالكها

ويف هذه ..."سطحها بقوله إىل األرضاستخراج املاء من باطن  ةطريق )5(وقد وصف ابن خلدون           
البئر حتفر عميقة  أن، وذلك توجد يف تلول املغرب ه اجلارية الغريبة يف استنباط امليا البالد الصحراوية

 أن إىل، فتنحت باملعاول والفؤوس حجارة صلدة إىلصل باحلفر وي أنبعيدة املهوى وتطوي جوانبها إىل 
فينبعث صاعدا فيعم  ،ن احلديد تكسر طبقها على املاءصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة مق جرمها، مث تير

ارين وواركالن روهذه الغريبة موجودة يف قصور توات وتيك... على وجه األرض وادياالبئر مث جيري 
بني الشمال واجلنوب مسح هذا بتحول سط ات الوتوموقع وبتمنطيط بشكل واسع ويف ظل توفر املاء ، "وريغ

تفد إليه البضائع من خمتلف املناطق هام سوق  إىل حتولتقبلة للتجار واملسافرين العابرين للصحراء مث متنطيط 

                                                             

  تشبهها الفقارة يف  اضم فقرات متصلة مع بعضهة بالعمود الفقري للحيوان والذي يتشبيه الفقاريقال إن اسم الفقارة مأخوذ من
 .14 ص سابق، مصدر: البوداوي عمر بن حممد:  انظر.  البعض اتصال اآلبار ببعضها

 .1ص سابق، مصدر ،التقييد) 1(
  .101، مصدر سابق، صدرة األقالم: حممد بن عبد الكرمي )2(
 . 14 ص سابق، مصدر ،الرواة نقل: البوداوي عمر بن حممد) 3(
 .16ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن) 4(
  .78-77ص ص ، 7جمصدر سابق،  )5(
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لقاضي  ومقراً عاصمة اإلقليمن تكو أنمما أهلها  ،خاصة خالل القرن التاسع اهلجري واجلنوبية الشمالية
  .)1(جلمع الضرائب السنوية اإلقليمالذي كان يتردد على  ،املغريب ثل السلطانومماجلماعة التواتية 

 تمنطيط يف حياة شيخه حيي بن يديربحل اإلمام املغيلي ألول مرة :  يهود متنطيطاملغيلي وقضية اإلمام  .4
ونزل بأوالد  م1478/ـه882متنطيط سنة  إىلمث رجع مرة ثانية  ،كثرياً ، حيث أخذ عنه علماًالتدلسي
كما ، )2(غري خاضعة ألي سلطان مهملة واتحيث وجد ت ،لكن مل تذكر املصادر سبب قدومه، يعقوب
أما  ،لقبائل متنطيط واإلقليم التوايت ن رئيساًبن عبد الرمح وزعيم قبيلة أوالد علي بن موسى عمروجد 

  .وينصنالعالقاضي عبد اهللا فكان بيد قضاء اجلماعة التواتية 
ومع قيام  والقصور، احلكم فيها لشيوخ القبائلعاد يف إقليم توات  رمسية سلطةونتيجة لغياب             

وحتديا  اإلسالمجتاوزاً لتعاليم هذا األمر اعترب اإلمام املغيلي  )2(هلم بتمنطيط جديد اليهود ببناء معبد
يؤم الناس يف بعض مساجد  - كان قد ادعى اإلسالم- من املهاجرية اًييهود هونتيجة الكتشاف ،)3(للمسلمني

 املغيلي اإلمام مث تبعههرب هذا اليهودي حيث  .الفجررش املسلمني واملسجد بالبول يف صالة ب يقوممتنطيط 
يهادنوهم  اانوالشيوخ الذين ك إىل، فهرعت اليهود )4(هناك فقتله أسبعن أرض منطقة لقرارة م إىل

 الذيوين صنبكر الع أيبعبد اهللا بن  بتمنطيط ، فقام الشيوخ برفع األمر إىل قاضي اجلماعةويلزموم املغارم
خروج القضية من إطارها احمللي إىل  ، وهو ما أدى إىلفكرة إخراج اليهود وهدم كنائسهمعارض املغيلي يف 

                                                             

 .06 ص سابق، مرجع: فرج حممود فرج) 1(
 اإلمام  هـ أخذ عن ابن زاغو وأخذ عنه877سي توىل القضاء بتوات إىل غاية وفاته سنة لر بن عتيق أبو زكريا التديهو حيي بن يد

انظر .  حسب صاحب درة األقالم هـ وعلى األرجح كانت وفاته يف متنطيط877صفر 10 الكرمي املغيلي بتمنطيط ، تويف يف عبد
 .62مرجع سابق، ص: عادل نويهض . 637مصدر سابق، ص: أمحد بابا التنبكيت: ترمجته يف

 )2(                                                                  t,p128.op, ci , Sahariennes Oasis:  Martin. A.G.P  
  بعدما أخذ العلم عن مجاعة من العقبانيني  م1458/هـ862جاء القاضي العصنوين إىل  توات مع أخيه قادما من تلمسان سنة

ن تويف سنة م1473/هـ877وتوىل قضاء اجلماعة التواتية بعد وفاة القاضي حيي بن يدير سنة  بتلمسان وعن أمحد بن زكريا املغراوي
درة احلجال يف ): ابن القاضي(أمحد ابن حممد املكناسي . 31مصدر سابق، ص: بابا حيدة ابن: ترمجته يف انظر. م1560/هـ967

 .55-54، ص ص1970: رةحممد األمحدي أبو النور، دار التراث، القاه: ،تح3، جأمساء الرجال
 .105، مصدر سابق، ص درة األقالم :حممد بن عبد الكرمي) 2(
 جملة النخلة،، "أضواء على تاريخ مدينة متنطيط ودور اإلمام املغيلي ا يف قضية يهود توات": املهدي البوعبداللي: للمزيد انظر) 3(

 .19-18ص ص ، 2011سبتمرب:جمموعة القروط، أدرار ،السابعالعدد 

  كلم مشال مقر والية أدرار 30أسبع إحدى قصور مقاطعة تسابيت تبعد بـ. 
 .3 –2 ص ص سابق، مصدر ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )4(
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 ما ،وينصني الع، فوافق أغلب القضاة رأ)1(لعلماء تلمسان وفاس للفصل يف القضية تهماراسلمب اإلقليمي وذلك
وصل  ماوحين اللذين وافقا املغيلي يف موقفه، خ حممد بن عبد اهللا التنسيعدا الشيخ السنوسي التلمساين والشي

غرية على  ،قتل من عارضهمقام من حينه دم كنائس اليهود وبلبس آلة احلرب و أنصارهأمر املغيلي  ،جواما
هروب  إىلوهو ما أدى ، )2(، وعندما أصبح الصباح نادى املغيلي من قتل يهوديا فله علي سبع مثاقيلاإلسالم
وأم أهل ذمة وقد  طرابلس مما قام به املغيليلباي واشتكت  هممن من توات، حيث توجهت طائفة اليهود

آنذاك قد املغيلي وكان ،)3(م1485/ـه890وعة من اجلنود سنة مفأرسل ابنه مع عشرة من العلماء وجم ظلموا،
وحسب حممد ، إقليم تواتس جيش  إلدارة وتسيري رحل إىل السودان الغريب وخلف ابنه عبد اجلبار على رأ

ومما جاء يف  ،فقتلوه اإلقليمنه رئيس ف بنفسه على أعر األتراكن عبد اجلبار عندما التقى فإ )4(بن عبد الكرمي
فبعث ولده يف مجلة عسكر وعشرة من العلماء سنة تسعني و مثان مائة هجرية، فلما طاف الترك "...قوله

وهناك رواية أخرى تقول  ،..."مي املغيلي بشرية الرئاسة قتلوهبتوات وأظهر هلم ولد الشيخ بن عبد الكر
عاد من السودان الغريب إىل  بنبأ مقتل ابنهاملغيلي  اإلمام وعندما مسع ،مبقتله على يد اليهود أو أحد املوالني هلم

علي  قبيلة أوالدالسترجاع سلطته على اإلقليم من يد زعيم  حيث جهز جيشاً، )5(م1496/ـه902توات سنة 
 إىلزمه القصر بوعلي و إىلعلى إثرها املغيلي ، فرجع يف مسعاه لكنه فشل نبن عبد الرمح وعمر بن موسى

   .)6(ته مشهورة هناكوقب م1504/ـه909غاية وفاته سنة 

                                                             

 واألندلس  إفريقيا أهل فتاوى عن ربغامل واجلامع املعرب املعيار: الونشريسي حيي بن أمحد: انظر حول نازلة يهود توات للمزيد) 1(
، ص 1981: حجي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية حممد إشراف ، العلماء من جمموعة ختريج ،2 ج ،واملغرب

 .219-214ص
 .31 ،15 ص ص السابق، مصدر: حيدة بابا ابن :انظر كذلك ،105 ص السابق، مصدر ،األقالم درة: الكرمي عبد بن حممد )2(

 .4ص مصدر سابق، ،التقييد :الكرمي عبد بن حممد) 3(
 .املكان نفسه) 4(
 م وهو ما يتناىف مع التواجد 1485/هـ890يد الترك سنة  يف تاريخ توات ومتنطيط مقتل عبد اجلبار على يرجع صاحب التقييد

توات من ليبيا ؟ فإذا مل كان مع بداية التواجد العثماين يف اجلزائر ، وهو ما جيعلنا نتساءل عن من قاد هذه احلملة إىل الذي التركي بليبيا 
ن أخذنا برواية احلملة العسكرية، أل هاته الفترة، هذا إذا القرمنلية اليت كانت حتكم ليبيا يففيعزى األمر إىل األسرة  هم قادا، يكن الترك

عبد اهللا : ل هذه اإلشكالية انظرللمزيد حو. وليس الترك هم من قتلوا عبد اجلبارأو اليهود الرواية الثانية تقول بأن أحد املوالني لليهود 
 :، بدوناإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين وتصديه للخطر اليهودي بصحراء توات والصقع السوداين: محادي اإلدريسي

 .55سابق، ص  مرجع: محد احلمديأ. 374-370م، ص ص 2010
 .03 ص سابق، مصدر ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )5(

  32مصدر سابق، ص : ابن بابا حيدة: انظر. م1552/هـ959فاة املغيلي إىل سنة ابن بابا حيدة تاريخ ويرجع. 
 .4مصدر سابق، ص ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )6(
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 أيبد اهللا بن بي اجلماعة التواتية عضبني اإلمام املغيلي وقا اخلالف أنمن خالل هذه النازلة  ويبدو              
احلكم  وعدم اتفاق آراء الفقهاء حول عصرمها،ا لعلماء مبدليل مراسلته ،فقهي اختالفوين هو صنبكر الع

  .لصاحل طرف دون آخر

  :متنطيط بعد اإلمام املغيلي .5
أمر من حممد الشيخ الوطاسي ب ،م1498/ـه903ن  نقيبا على توات بن عبد الرمح ومت تعيني عمر          

بن عبد الرمحن زعيما لتمنطيط  وأمارة مستقلة بتوات، وظل الشيخ عمر أسس الذي املغيلي تهعارضملوذلك 
عمرو بن حممد بأمر من وخلفه بعد وفاته والرياسة  ةلقيادامث توىل ابنه أمحد بن عمرو  ،)1(إىل غاية وفاته

يخ مث خلفه الش، )2(م1606/ـه1014إىل غاية وفاته سنة  م1582/ـه990السلطان املغريب أمحد املنصور سنة 
مث خلفه الشيخ العياشي بن عبد اهللا مث  ،أنفق ماال عظيما يف إصالح متنطيط الذي ،عبد اهللا بن علي بن عمرو

غنوم من  من قبل قبائل أوالد غارات إىل خالل فترته متنطيطتعرضت  ث، حيالشيخ حبم بن احلاج حممد
تصدر عرب أوالد أمحد للرياسة لكون القايد عمرو بن حممد بن عمرو  جل سكان متنطيط قد وافقو، )3(تيمي

  .)4(خرب الكثري من عمران  متنطيط
 تيمي وزعيمهم حممد بن عبد اهللا على قبائل متنطيط غنوم من قبائل أوالد امحد ونتيجة لتسلط أوالد          

 وذلك عرب أوالد غنوم حلمايتهم من من منطقة بودة أملوكعرب أوالد   استنجد سكان هذه األخرية بقبائل
 -وأصلهم من عرب ثقيف -كما استعانت قبائل متنطيط بقبائل أوالد احلاج، م1771/ـه1184سنة 

د ملوك إىل وعندما مسع القايد حممد بن عبد اهللا خبرب قدوم عرب أوال ،)5(أوالد غنوم بمن عر أيضاً حلمايتهم
مع تراجع مكانة متنطيط  ونظرا ملا متتعت به تيمي من قوة ،إىل متنطيطمحد من غري رجعة أمتنطيط فر إىل أوالد 

   .)6(م18بداية من القرن  التواتية للقايد وقضاة اجلماعة ن تكون مقراًأمسح هلا ب السياسية واالقتصادية،

                                                             

 السودان لي بالبحث عن ملجأ له يف ح، كما أمر السلطان الوطاسي املغيبن عبد الرمحن بالسال والدولة الوطاسية الشيخ عمر تولم .
     :op, cit, pSahariennes Oasis  Martin.A.G.P ,.129:  أنظر

 . 4مصدر سابق، ص ،التقييد: الكرمي عبد بن حممد )1(
 . نفسه املكان )2(
 .25-24ص  ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )3(
 .4 ص سابق، مصدر ،التقييد:  الكرمي عبد بن حممد )4(
 .26 -25 ص ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )5(
 .6 ص سابق، مصدر ،التقييد :الكرمي عبد بن حممد )6(
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  :بتمنطيط  والزوايا احلياة العلمية .6
متنطيط مكانة علمية بني األقاليم  ءوسياسية سامهت بشكل كبري يف تبو بلغت متنطيط مكانة اقتصادية          

لعربية هاما وسط الصحراء يشع بالثقافة ا ومركزاً ،فأصبحت بذلك قبلة الفقهاء والعلماء والدعاة ،ااورة
ببناء الزاوية البكرية ا  وازدادت مكانة متنطيط ،اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراءلنشر  اإلسالمية ومنطلقا

 استقروامن العلماء األوائل الذين و ،واليت سامهت يف نشر العلم وتقدمي خدمات اجتماعية ألبناء السبيل
وحل  ،م1407/ـه809سنة األب األكرب للعائلة البكرية بتمنطيط الشيخ ميمون بن عمرو بن حممد  بتمنطيط

 ، كماوىل أمر القضاء للجماعة التواتيةحيث ت م1412/ـه815الشيخ أبو حيي بن حممد املنياري سنة ا  أيضا
وأسس بتمنطيط  ،مثقال ذهبا كل سنة 50وكانت أجرته  ،ر املكاييل واملوازينييعود له الفضل يف استقدام مقاد

العزلة يف زمن شيخها سامل بن  إىلأا مالت  إال ،زاوية قامت بدور فعال يف نشر اإلسالم بني قبائل السودان
  .)1(حممد العصنوين

 حممدوكان من تالمذته الشيخ  ،م1441/ـه845لتمنطيط سنة  التدلسي مث جاء بعده حيي بن يدير           
 إىلوين مع أخوه حممد صنبكر الع أيبقدم اإلمام عبد اهللا بن  م1458/ـه862 ويف سنة ،بن عبد الكرمي املغيلي

كان قدوم  م1478/ـه882مث يف سنة  ،)2(بين تامر مث انتقل إىل متنطيطقصر حيث استقر أول األمر يف  ،توات
، ويف آخر حياته انتقل بتمنطيط يث نزل أول األمر يف أوالد يعقوبح ،اإلمام املغيلي للمرة الثانية إىل متنطيط

 م1487/ـه882ويف نفس السنة اليت جاء فيها املغيلي  ،وأقام ا إىل غاية وفاته ك أسس زاويتهاوهن بوعلي إىل
 أيبتوىل القضاء يف حياة عمه القاضي املعتزل للقضاء عبد اهللا بن  الذيوين صنولد القاضي سامل بن حممد الع

  .م1509/ـه914عام وين صنبكر الع

القول البسيط يف " خمطوطنذكر منها يف اجلانب التارخيي مؤلفات عديدة  متنطيطعلماء  خلف             
حممد بن عبد القاضي  وضع وأيضا ،حملمد الطيب بن عبد الرحيم املشهور باسم ابن بابا حيدة "أخبار متنطيط

 "الكواكب الربية يف املناقب البكرية"ـ واحد يف نسب العائلة البكرية املوسوم ب مؤلفات البكري ثالثالكرمي 
درة األقالم يف "حتالل الفرنسي حتت عنوان الغاية ا إىلبداية ظهور اإلسالم  وآخر يف تاريخ املغرب العريب منذ

لثاين اهلجري فيه لعلماء األلف ا العلماء والفقهاء ترجم تراجم، وله كتاب آخر يف "أخبار املغرب بعد اإلسالم
ثبت لدي جوهرة املعاين يف "وعنوانه  )األندلس، السودان، فاس، تلمسان، اجلزائرتوات، (من خمتلف املناطق 

                                                             

 .69مرجع السابق، ص: أمحد احلمدي )1(
 .104، مصدر سابق، صدرة األقالم: الكرمي عبد حممد بن )2(
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كتابا يف نسب ) ةبابا حيد(بن عبد الكرمي بن أمحد التوايت ، كما ألف الشيخ حممد "علماء األلف الثاين من
، أما يف الرحالت فنجد مؤلف الشيخ عبد الكرمي بن "مزيل اخلفاء عن نسب بعض الشرفاء"الشرفاء وعنوانه 

آداب احلج  يف وأيضا له مؤلف آخر ،ذكر فيه شيوخه "طلب العلم الرحلة يف"كتاب  ألفقد  التمنطيطيمد حمأ
، ومن أدباء متنطيط أيضا الشيخ احلسني بن أيب مدين التمنطيطي "عامل احلجاز إىلحتفة اتاز "ومزاراته مساه 

يف ديوان  أعمالهالذي مجعت  ،)ح النيبامد(كري بن عبد الرمحان بن الطيب بواحلسن بن سعيد البكري وال
  . )1(خم يتكون من أربعة أجزاءض

 د أول منيعو ة القضاء لفترة طويلة من الزمن،البكريالعائلة وين وصنعائلة الع احتكرت:  القضاء بتمنطيط .6
يوسف بن علي بن عبد املؤمن  السلطانبن يوسف بأمر من  يعل بتمنطيط اجلماعة التواتية توىل منصب قضاء

وأمره مع القايد الطاهر بن علي بقبض األتوات وتسيري أمور توات  م1165/ـه560املوحدي وذلك سنة 
والذي نزل  بطويمث توىل هذا املنصب القاضي عيسى بن حممد ال، )2(من متنطيط مستقرا هلما ااختذ أنفكان 

مث حل مكانه بعد وفاته القاضي علي بن عمر الفودودي الذي ضبط  م،1315/ـه714بقصبة أوالد حممد سنة 
الفقيه أبو حيي بن حممد  جميءغاية  إىلمث بعد ذلك استبد شيوخ القبائل بأمر القضاء  ،)3( الشرعيةالقوانني

فيها العدل  ليسودواتية على توليته منصب القضاء حيث اتفقت اجلماعة الت م1412/ـه815ياري سنة نامل
الشرعية وأدخل املكاييل  األحكامضبط حيث  ،مثقاال من الذهب يف السنة 50والصالح وكانت مؤونته 

بعد نزوله بتمنطيط الشيخ  حيي بن يدير التدلسي  تقلد القضاءم 1436/ـه840بعد وفاته سنة و ،)4(واملوازين
ذا املنصب الشيخ عبد خلفه  مث ،م1473/ـه877غاية وفاته سنة  إىلومل يزل به  م1441/ـه845سنة ا 

من هذا  ستعفىا لكنه ،مع اإلمام املغيلي يف قضية يهود تواتتالفه وين واشتهر باخصنبكر الع أيباهللا بن 
الذي ، ووينصنبكر الع أيبحل مكانه ابن أخيه الشيخ سامل بن حممد بن و ،م1509/ـه914املنصب سنة 

                                                             

 .96 سابق، مرجع: فرج حممود فرج: انظرللمزيد ) 1(
 .2 ص سابق، مصدر ،التقييد :الكرمي عبد بن حممد) 2(
 .1ص ،حممد العامل، املنيعة، اجلزائر ، خمطوط، خزانةتوات إقليم علماء لبعض وجيزة ترمجة:  بكراوي العامل حممد) 3(
  .30ص سابق، مصدر: حيدة بابا ابن )4(
  م بتمنطيط حيث أخذ العلم عن عمه القاضي عبد اهللا بن أيب بكر العصنوين وعن 1478/هـ882ولد سامل بن حممد العصنوين سنة

يده أهل كين وسلطاا من بالد السودان، توىل القضاء يف حياة عمه عبد اهللا سنة  لعقبانيني والتلمسانيني، اسلم علىا مجاعة من
 . 314، ص 3، مصدر سابق، جدرة احلجال:أمحد ابن القاضي: انظر ترمجته يف.  م1561/ هـ968م، تويف سنة1509/هـ914
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عندما  )      )1ن عليه قوله تعاىلايتلو يذكر عنه أنه أوقف رجلني يف جملسه القضائي

 .)2(وكان له ولد امسه أمحد بن سامل توىل القضاء مبصر يريد أن يفصل بني اخلصمني،

 )م1600/ـه1008ت( األمريين من منصب القضاء الشيخ أحممد بن أيب حممد أيضاً استعفىو                
عامة التجار وقال يف هذا الشأن وجعل نفسه من  فاستعفىواله امحد املنصور الذهيب منصب القضاء ، الذي 

 يف زمن م1611/ـه1020، وتوىل ابنه عبد الكرمي هذا املنصب سنة )3("الزهد يف الرياسة  ،إمنا حقيقة الزهد"
نزل عندما ، ووقد الزم القضاء مدة حياته ،على إمارة مراكش السجلماسي شيخه ابن أيب حملي ءاستيال

بن عبد  احلاج أحممد لشيخلتواتية الات قلد أمر قضاء اجلماعة بتو العلوي مد بن الشريف حمالغريب السلطان 
 .)4(م1681/ـه1092غاية وفاته سنة  إىلوبقي ذا املنصب  م1640/ـه1055األمريين سنة  أحممدالكرمي بن 

مث خلفه  ،سيد البكري بن عبد الكرميأخوه تقلد املنصب  أحممد بن عبد الكرمية القاضي بعد وفا            
هذا  لكن ،عمر بن عبد القادر التنالين شاركه يف منصب القضاء الشيخ ، حيثبن سيد البكري ابنه عبد الكرمي

مث بعد مرض القاضي عبد الكرمي بن سيد البكري عني ابنه عبد  ،يف آخر عمره وتفرغ للعبادة هاعتزل األخري
 رباعياً استشارياً توليه القضاء جملساً ليكون أثناء ،م1760/هـ1174سنة احلق نيابة عنه يف منصب القضاء 

العامل الزجالوي ، و حممد بن اليننن بن عمر التعبد الرمحا: خ يشهد هلم بالصالح والعلم وهممن شيو اًمتكون
، ويعود بد الكرمي بن أحممدبن عبد اهللا بن حممد بن ع ، و حممدبد الكرمي احلاجب بن حممد الصاحلوابن عمه ع

، وبعد وفاته ها القاضي عبد احلقعطاء مصداقية أكثر لألحكام اليت  يصدرمن إنشاء هذا الس هو إرض الغ
 .اعة التواتية من متنطيط إىل تيميحتول مركز قضاء اجلم م1796/هـ1210 سنة

مؤشراً مة اإلقليم من متنطيط إىل تيمي مع بداية القرن الثامن عشر امليالدي، ويعد هذا صحتولت عا           
 .تواتإقليم لنهاية حقبة سادت فيه متنطيط على مستوى األحداث الثقافية والعلمية والسياسية ب

  
  

                                                             

 .30سورة الزمر، اآلية  )1(
 .20ص ،مصدر سابق: ابن بابا حيدة )2(
 .43 ص السابق، مصدر ،املعاين جوهرة: الكرمي عبد بن حممد )3(
 .15ص سابق، مصدر ،وجيزة ترمجة: العامل حممد )4(
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   :خامتة الفصل
شعوب  فترة العصر احلديث من إىل وامتدتمنذ مرحلة العصور احلجرية  شهدت توات فترات تعمري         

املمتدة على طول  والقصبات القصور أسستحيث  توافدت على توات من خمتلف املناطق ألسباب عديدة،
وأطلق عليها يف  واد مسعود، وبازدياد القصور تشكلت ثالثة أقاليم كربى هي قورارة وتوات وتيدكلت

عن طريق تشكيل اجلماعة  اإلقليماالقتصادية واالجتماعية داخل  نظمت احلياةكما  ،"توات"جمموعها أسم 
تعمل على ضبط أموره وتسيريه معتمدة  - يدية داخل القصور واملقاطعاتكانت مبثابة سلطة تقل-اليت التواتية 

        .يف ذلك على الشريعة اإلسالمية والعرف االجتماعي

 القوى السياسية اليت تشكلت أنظار فقد كان حمط إستراتيجيةتوات يف منطقة  إقليمونتيجة لوقوع            
حوله، من خالل حماولة السيطرة عليه وذلك بغية مجع الضرائب أو تأمني حركة القوافل التجارية العابرة 

هلجمات خارجية من طرف  اًمعرض أصبحلذلك  ،اإلمهالدخل يف فترات منه حيز  اإلقليمأن  إالللصحراء، 
  .)حيمد وسفيان(فئتني  إىلفتنة داخلية قسمت قصوره  القبائل البدوية و

للحياة  ةالضرورينتيجة توفرها على املرافق  ،واملتفق عليه عموما أن متنطيط تعد أقدم عاصمة لإلقليم           
 جنوبه إىلال بالد املغرب مشن حمطة جتارية على طريق القوافل التجارية القادمة م إىلخاصة املياه، ومع حتوهلا 

استقروا بتمنطيط الذين  األربعةخاصة منهم  والفقهاء، العلماءياة االقتصادية والثقافية بتوافد فقد ازدهرت احل
أبو حيي بن حممد املنياري وحيي بن يدير التدلسي : وهم) اخلامس عشر امليالدي(القرن التاسع اهلجري خالل

زاوية العائلة البكرية وبنائها لل جميء ، ومعوعبد اهللا بن أيب بكر العصنوين واإلمام حممد بن عبد الكرمي املغيلي
ميالد تراجع دورها لصاحل  والعلمي بتمنطيط، لكن مع حلول القرن الثامن عشر البكرية ازداد النشاط الثقايف

   .اليت برزت كعاصمة جديدة إلقليم توات ،مييمقاطعة ت



    

  

  

  

  

  

  

  

  

 هياكلهافهوم الزاوية وم: املبحث األول. 
 بتوات نسب األسرة البكرية وتوطنها: املبحث الثاين. 
 املؤسس سيد البكري بن عبد الكرميحياة : املبحث الثالث. 
 تأسيس الزاوية البكرية: املبحث الرابع. 
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  الزاوية البكرية التأسيس والتنظيم: الثاين الفصل

ظهرت باملنطقة  اليت ،بالزوايا العلمية واالجتماعية من أغىن مناطق القطر اجلزائري إقليم تواتيعد              
 ل قصر من قصور تواتك كما أنحىت أضحت كلمة توات ترادفها كلمة زاوية،  ،ظهور هذا اإلقليممنذ 

يقدم أهله خدمات للضيف واملسكني وعابر السبيل  رة عن زاويةاعب يزال وال مناطقه الثالث كاناملنتشرة على 
ع احلدث فان املدارس القرآنية حاليا تصن نشأته لإلقليم منذكانت الزوايا السمة البارزة  وإذا، بطريقتهم اخلاصة

 تداخل بنيال إىلوهو ما أدى  ،ااورة واألقاليماملنطقة  ألبناءمبا تقدمه من خدمات تربوية وعلمية واجتماعية 
 واضحا عن منوذجا إال، وما الزاوية البكرية بتمنطيط يف االسم والوظيفة معاً واملدرسة الزاوية مؤسسة

، فقد كان الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي والشيخ جاههمو مباهلم وعلمهم اإلقليما رجال خدمو إسهامات
والشيخ سيدي حممد بن الكبري منارات أضاءت توات يف جمال اهري سيد البكري والشيخ موالي امحد الط

  .العلم والتصوف و الزهد
  .ما مفهوم الزاوية عند سكان إقليم توات؟ -
  .؟واإلقليميما هي العوامل اليت سامهت يف بروز شخصية سيد البكري على املستوى احمللي  -
     .أشهر الزوايا البكرية داخل الوطن وخارجه؟ هي ما -

  هياكلهاو مفهوم الزاوية: املبحث األول
  :مفهوم الزاوية .1
املسجد وحنو ذلك، زوى يرتوي، مبعىن صار يف ركن البيت أو ظ الزاوية من فعل يشتق لف :لغـــة  . أ

         ومنه قول لوط عليه السالم لقومه كما جاء يف حمكم الترتيل

  )1(ًاحلديث يفجاء أي مجعه وقبضه، و ، ويقال أيضا زوى الشيء يزويه زيا 

، وانزوت اجللدة يف النار أي )2(..).ومغارايت مشارقها أراهللا زوى يل األرض ف إن...(الشريف
، والزاوية من البناء ركنه، ألا مجعت بني قطرين منه، وتطلق الزاوية على )3(تاجتمعت وتقبض

                                                
 .80اآلية  ،سورة هود )1(
 :لبنان ،دار الرسالة العاملية، 6ج ،شعيب االرنؤوط وحممد كامل قره بللي :، تحسنن أيب داود :داود سليمان بن األشعث أبو )2(

 . 306 -305ص ص 4252، رقم 2009
 . 601ص هـ ،1329: مصر املطبعة الكلية، ،1ط ،خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر الرازي )3(
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وتشري هذه املفاهيم . )1(، وأيضا على مأوى املتصوفني والفقراءمنربسجد الذي ليس به اجلامع غري امل
مريديها مكان لالنعزال واالبتعاد عن الدنيا والتفرغ للعبادة مع إعداد  ةأن الزاوياللغوية يف جمملها إىل 
  .علمياً وتربوياً وروحياً

رغم تنوع األمساء اليت أطلقت  ةبأن الزاوي -عليها اطلعتاليت  - غلب التعاريفجتمع أ :اصطالحـاً  . ب
ناس العلمية عليها فهي مكان خمصص للعبادة والتعليم وإيواء أبناء السبيل واحملتاجني ورعاية مصاحل ال

بأا مؤسسة إسالمية دينية  ةلزاويل )2(ف املغاربةيعرت ف، وجند من بني هذه التعاريواالجتماعية
لبيوت حتتوي على مكان خمصص للصالة وضريح وهي عبارة عن جمموعة من ا ،وروحية واجتماعية

ابن مرزوق جاء يف تعريف وألحد األولياء الصاحلني ومكان إليواء الطلبة وعابري السبيل، 
والظاهر أن الزوايا عندنا يف املغرب هي املواضع املعدة إلرفاق ..."بقوله  لزوايةل )3(التلمساين
أما يف املشرق فيطلق عليها اسم اخلانقاه أو التكية اليت  ،"...احملتاج من القاصدين وإطعامالواردين 

ما أخذت الزاوية عند األتراك والفرس أمساء ك ،املنشآت الصوفيةكانت تطلق بصفة خاصة على 
أما يف توات فتعرف الزاوية على أا تلك الصدقات اجلارية اليت حيبسها الشخص يف حياته  ،)4(أخرى

، وبعد وفاته يشرف ، حيث يشرف عليها الشخص يف حياتهاس منهاوبعد وفاته، بغرض انتفاع الن
 ألفهذا املفهوم فقد  ، وعلى)5(قدمني وفق ترتيبات خاصة بالزاويةعليها ورثته أو من يعرفون بامل

  :اء يف أوهلاأبياتا ج )6(شيخ باي بلعاملال

  ىنـكدير أو صومعة يف املب  أما الزوايا فهي ركن يبىن
  باألوليـاءينمى ملا خص   السمراءويف مشال القارة 

                                                
 .408، ص  2004: شروق الدولية، مصر، مكتبة ال4، طاملعجم الوسيط: شعبان عبد العاطي عطية وآخرون )1(
 . 29ص ، 1، جمرجع سابق: ميلود سرير وآخرون) 2(
حممود : ماريا خيسوس بيغريا، تق: وتح درا ،املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن موالنا أيب احلسن: حممد ابن مرزوق التلمساين )3(

 .413، ص 1981: والتوزيع، اجلزائر بوعياد، الشركة الوطنية للنشر
 .29مرجع سابق، ص: ميلود سرير وآخرون )4(
، الصادرة عن هيئة أبو ظيب للثقافة واإلعالم، جملة تراث، "دور الزوايا يف احلفاظ على التراث املخطوط بإقليم توات": جعفري أمحد )5(

الدور : عبد اهللا عباس: انظر أيضا . 131، ص 2009يناير 112مدينة العني، اإلمارات العربية املتحدة، السنة العاشرة، العدد 
، رسالة ماجستري يف التاريخ الوسيط، إشراف م16و15/هـ10و9احلضاري إلقليم توات وتأثريه يف بالد السودان الغريب من القرنني 

  .122، ص2001-2000: األستاذ بشار قويدر، جامعة اجلزائر
 .316ص ،1مرجع سابق،ج )6(
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  عـمدرسة وغرف هلا تب  لبناء قد مجع سموقيل ا

  وهي للضيوف أيضا مأوى  فيجد الطالب فيها مثوى

             هذا وقد عالرباط مفهوم قبل الزاوية من ف املسلمونر  الذي يعين عند الفقهاء والصوفية شيئني
ن الذي يلتقي فيه ااملك همايبالد ورد هجوم العدو عنها، وثانااهدون حلراسة الأوهلما البقعة اليت جيتمع فيها 

     ، وجاء يف القرآن الكرمي)1(الدين أمورالصاحلون من املؤمنني للعبادة والذكر والتفقه يف 

       )2(، رباط من حيث كما يوجد تشابه بني الزاوية وال

الرباط يتواجد على الثغور للدفاع عن البالد مع تقدمي خدمات تعليمية  نأ إال، خدمة الدين واتمع
ااهد العريب شاكر  إىلنسبة  ،اإلسالمي سيد شيكر أول رباط ببالد املغرب ر أوويعد رباط شاكواجتماعية، 

 أقامه وأن يعلى بن مصلني الرجراين -نه مات هناكوأ- الذي كان من أصحاب عقبة بن نافع الفهري
ىل جانب وإ ،)3(للصاحلني وخاصة يف شهر رمضان جممع إىل هذا الرباط مث حتول لقتال كفار برغواطة

منها رباط صفاقس وبرترت وبونة وشرشال  يف بالد املغرب اإلسالمي رباطات أخرى ترباط شاكر ظهر

                                                
  مرجع :شعبان عبد العاطي عطية وآخرون :انظر ،أقام والزم الثغر ومكان املخافة لغة مشتق من مصدر رابط يرابط مبعىنالرباط 

 .323ص ،سابق
 . 411ص مصدر سابق، :حممد ابن مرزوق التلمساين )1(
 .200اآلية  ،سورة آل عمران )2(

 جهه لفتح ووالذي  ابن خالة عمرو بن العاص ،، )م682/هـ63ت( هو عقبة بن نافع بن عبد القيس األموي القرشي الفهري
 55م، لكن معاوية عزله سنة 670/هـ50 مدينة القريوان شيدفتح الكثري من بالد املغرب و م، حيث662/هـ42 أفريقية سنة

غ احمليط ويف طريق فسار جبيشه إىل أن بل م،681/هـ62 املغرب بالد يزيد بن معاوية والياً على عينهوبعد وفاة معاوية م، 675/هـ
، األعـــالم: خري الدين بن حممود الزركلي :ينظر .يف منطقة ودة بالزاب فاستشهد هناك  ةعودته تعارك مع جيش كسيلة والفرجن

 .241، ص2002 :، دار العلم للماليني15، ط4ج
 مبكة فاسلموا مث عادوا للمغرب دعاة  )ص(احد رجال رجراجة السبعة الذين وفدوا على رسول اهللا  :يعلى بن مصلني الرجراين

 . للدين احلنيف
 جيمعهم أب واحد، وإمنا هم أخالط من الرببر اجتمعوا على أمر صاحل بن طريف الذي ادعى النبوة  قبائل شىت ال: برغواطة

 :أمحد بن خالد الناصري: ينظر .يف عهد خالفة هشام بن عبد امللك بن مروان  م،743/هـ125 سنة األقصى ببالد تامسنا باملغرب
  .14، ص2مصدر سابق، ج

، منشورات 2طامحد التوفيق،  :، تحالتشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت: )ابن الزيات(يوسف بن حيي التاديل )3(
 . 52 -51، ص ص 1997 :املغرب ،كلية اآلداب بالرباط
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الستمرار سباين احنسرت الرباطات باجلزائر يف املنطقة الغربية منه ، وبعد زوال اخلطر اإل)1(ورباط الفتح
  .)2(سباين ملدينة وهراناإل لحتالاال
حيث عرفت بدار الكرامة مث دار  ،القرن اخلامس اهلجري بعدظهور للزوايا باملغرب  أول يعود               

بناء املدارس  إىلمث خالل القرن الثامن اهلجري تكاثرت الزوايا باملغرب مما حدا بأمراء بين مرين  ،الضيوف
 هي زاوية والب ليستكما ظهر نوع آخر من هذه املؤسسات يف  اجلزائر  ،التعليمية جبانب هذه املؤسسات

على تعليم حباس وقوانني داخلية تعمل وهي عبارة عن معاهد هلا أ ،)مرةباملع(رباط تعرف يف بالد القبائل ب
سامهت يف تأسيسها اجلاليات األندلسية اليت جلأت إىل منطقة بين يعلى وبين وغليس  ،القرآن والعلوم األخرى

  .)3(بعد سقوط غرناطة بالقبائل الكربى

  :نشأة الزوايا بإقليم توات .2
ع توات على الطريق التجاري الرابط بني املغرب وبالد السودان الغريب وشساعة ونظرا لوق                

الضيوف والتكفل  إلطعاممكان  إىلفقد حتول اإلقليم التوايت منذ نشأته  ،وصعوبة مسالكه اإلقليممساحة 
والزاوية من أن توات هي الزاوية ..."وهو ما يؤكده الشيخ باي بلعامل  ،بركب احلجيج والقوافل التجارية

اآلتية على قصور الالقصور التواتية اليت حتمل اسم زاوية ومنها  بذكر أمساءويدعم قوله هذا ، "...هي توات
زاوية سيدي  زاوية سيد البكري، كنته،زاوية  ،زاوية الرقاين ،زاوية حلشف زاوية حينون،قصر ( سبيل املثال
  .)4()وغريها...زاوية الدباغ سيد احلاج بلقاسم، زاوية عبد القادر،

القرن السادس  إىليعود  اإلقليميف  احلايل هاظهور الزوايا مبفهوم أن إىلوتشري الوثائق احمللية                
وأسس ا  م1184/هـ580زاوية موالي سليمان بن علي الذي استقر بأوالد أوشن  أقدمهااهلجري ، ومن 

يقارب اخلمسني  وصل عددها ما حىت باملنطقة الزوايا، مث تواىل بعد ذلك إنشاء م1189/هـ585زاويته سنة 
وزاوية  ،م1590/هـ999 الشيخ أمحد بن حممد الرقاد الكنيت سنة أسسهانذكر منها الزاوية الكنتية اليت  ،زاوية
على  تأسستوزاوية تنالن اليت  ،م1661/هـ1072سنة  العياشي يف رحلته االيت حل بأوقروت  أعمرسيد 

والزاوية البكرية املؤسسة من طرف الشيخ سيد  ،م1648/هـ1058سنة  يد الشيخ امحد بن يوسف الونقايل

                                                
 .217، ص2009: ار البصائر، اجلزائر، دباجلزائر تارخيها ونشأاالطرق الصوفية والزوايا  :صالح مؤيد العقيب )1(
 .273، ص2007: ار البصائر، اجلزائر، د1830 -1500، 1، جتاريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد اهللا )2(
 .206نفسه، ص: العقيبصالح مؤيد : أنظر كذلك.  31بال، ص : زوايا العلم والقرآن باجلزائر، دار الفكر، اجلزائر: حممد نسيب )3(
 .320 -319ص ص ،1ج رجع سابق،م: حممد باي بلعامل )4(
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على م 1718/هـ1130 ، وزاوية أقبلي بتيدكلت تأسست سنةم1701/هـ1112سنة  البكري بن عبد الكرمي
بتيدكلت واملعروفة حاليا بزاوية موالي  األنوار أيبنعامة، وزاوية الشيخ  أيبيد الشيخ حممد بن عبد الرمحن 

    .)1(بن عبد الكرمي التنالين خالل القرن الثاين عشر اهلجري األنوار أيبمن طرف الشيخ  تأسستواليت  هيبة

  :هي أنواع ثالثة إىليف اجلزائر  )2(يصنف حممد نسيب الزوايا :أنواع الزوايـا .3
وعادة ما يكون الشيخ صاحب طريقة صوفية يعطي  ،وهي ملكية خاصة للشيخ وعائلته :وايا املشائخز  . أ

زوايا املشائخ يف اجلزائر  أشهر ومن ،ومتول هذه الزاوية من قبل احملسنني واملريدين ،للمريدين األوراد
  .بتالغمة والية ميلةزاوية اهلامل ببوسعادة وزاوية احلمالوي 

عائالت املرابطني املنتمني إىل املؤسس  قبلتسري من  ،وتكون هذه الزوايا ملكية مجاعية :زوايا املرابطني  . ب
لزاوية أن مؤسس ا أحفاد حيق للمرابطني ال، والسبيل أبناء ، فمواردها حمبسة على طلبة العلم واألول

ومن  ،مريدون له طريقة صوفية وال تهذا النوع من الزوايا ليس أن، كما زاويتهم أمواليأخذوا شيئا من 
  .وزاوية عمرو الشريف ببومرداس زاوية حممد وعلي واحلاج بتيزي وزو، باجلزائر نوعبني زوايا هذا ال

شؤون الزاوية داخلياً وخارجياً، فهي ال ختضع باالستقالل يف تسيري ) التالميذ( يتمتع طلبتها :زوايا الطلبة  . ت
بوالية لشيخ أو مرابط، ويعترب هذا النوع قليل االنتشار، يتمثل فقط يف زاوية سيد عبد الرمحن اليلويل 

    .تيزي وزو
الوظيفة واملنشأ، واللذان يتفرعان  أساسيني من حيث صنفني إىل مصنفوا زواياهمؤرخو توات ف أما            

  :منها أنواع إىلبدورمها 
 :و مها اإلقليمنوعني يتداخالن بينهما يف الكثري من زوايا  إىل الزوايا وتصنف: حسب الوظيفة -

ويعود وجود  هذا  ،ج والتجارحلجيابري السبيل وركب ااستقبال الضيوف وعمهمتها :  اإلطعامزوايا   . أ
للصحراء الظروف الطبيعية القاسية  حولتحيث  اإلقليم،نشأة  إىل - األصل يف املنطقةوهو -النوع 

اشتماله على واحات مع  األقصىعلى الطريق التجاري بني السودان الغريب واملغرب  ووقوع اإلقليم
واستبدال  منطقة هامة لالستراحة واالستجمام والتزود بالطعام واملاءإىل  ،ةاملاء العذبالنخيل وآبار 
 ، وهو مالقطع الشطر الثاين من الطريق سليمة ومرتاحة بأخرى ءواإلعياأصيبت بالضعف الدواب اليت 

ويف هذا املقام يقول موالي  ،ظهور هذا النوع من الزوايا للقيام مبثل هذه اخلدمات االجتماعيةإىل   أدى

                                                
 .170 -163، ص صمرجع سابق :مبارك جعفري )1(
 .119 -103ص ص مرجع سابق ، )2(
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ن املسافر يقصد دار الزاوية، فيجد فيها كل ما فإ...كان القصر فيه زاوية  فإذا...")1(محد الطاهريأ
فقد كان لسكان اليت مل تكن ا زاوية  أما القصور ،"...هو ومن معه حىت علف الدابة إليهحيتاج 

 أيضا قةيالطر ويصف هذه ،ومبيته وعلف دابتهلتكفل بالضيف من حيث مأكله القصر طريقة خاصة يف ا
 ، والكل واحد منهم له نوبةل وهي فأن أهل القصر هلم عادةفيه زاوية  وإن مل تكن ..."موالي أمحد

عام زوايا اليت أسست لإلطالومن بني  ،"...بالزاوية مدة طويلةولو أقام الضيف  حىت خيتلف هذا النظام
وزاوية سيد البكري بن  ،القادر بن عومر وزاوية سيدي علي بن حنيينزاوية سيدي عبد  ،يف اإلقليم

ال تباع وال توهب وال تورث، يف الفقراء واملساكني ..." حتبسهاواليت ورد يف عقد  عبد الكرمي
البية هذا النوع من الزوايا ، إال أن غ)2(.."سبيل اهللا وابن السبيل والضيف والقرىب وفك الرقاب ويف

جبلوس شيوخها للتدريس  وذلك اجتماعية وأخرى أنشطة تعليمية بعد فترة من تأسيسها قد مارس
  . )3(واإلفتاء

اليت تعمل على تكوين الطلبة يف التوحيد والفقه والنحو  باملدارس الفقهية أيضاًوتعرف  : زوايا العلم  . ب
يعرف لدى  ما أوتيب الكتا ليم االبتدائي يفعمرحلة الت اجتيازهميلتحق ا طلبة العلم بعد والتفسري، و

شيوخها عدد من وذلك جبلوس  ،بالعلم تواتية هذا وقد اشتهرت عائالت، )قربيشأ( اإلقليمسكان 
النية بكرية والكنتية والبلبالية والتننذكر منها على سبيل املثال ال احلصر العائلة ال ،واإلفتاء للتدريس
املوروث احلضاري، من خالل احلركة الثقافية واحملافظة على  إثراءسامهت بقدر وافر يف  اليت ،واجلوزية
ها خزائن املخطوطات ته من كتب وقصائد يف شىت ااالت الفكرية والعلمية واألدبية، احتضنما ألفو

  . )4(املنتشرة عرب ربوع إقليم توات

منها ايا الصوفية باملنطقة وت الزوظهر) اخلامس عشر امليالدي(التاسع اهلجريمن القرن  ابتداءو              
، مث ظهرت زوايا مبقاطعة زاوية كنته ياليت تأسست على يد الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيل الزاوية القادرية

                                                
 .60 – 59مصدر سابق، ص ص )1(
.         26، صالبكرية بتمنطيط، أدرار، اجلزائر، خمطوط،اخلزانة الكواكب الربية يف املناقب البكرية: حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق )2(

 . بكراوي، غوزي، أدرار، اجلزائراحلاج عبد اهللا بيد، وقف الزاوية البكرية: وثيقة حول: انظر أيضا
  .164-163 ص ص ملرجع سابق،: مبارك جعفري )3(
 .150-148ص ص  2مرجع سابق،ج: نسرير ميلود وآخرو: للمزيد أنظر )4(
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 .)1(سيد الشيخ وأوالدوالكرزازية والبكائية والبكرية والسنوسية  تتبع لعدة طرق منها التيجانية والوزانية أخرى
  :)2(الزوايا من حيث املنشأ

، كما القرية أوعلى أرض خارج القصر  األولبناؤها من طرف املؤسس  الزوايا اليت مت : صنف األولال  . أ
اليت مت إنشاؤها على احلدود الشمالية الشرقية لتمنطيط، حمل الدراسة و هو احلال بالنسبة للزاوية البكرية

بعد انتقاله من منطقة  )م1648/هـ1058( بن يوسف الونقايل سنة نالن اليت أسسها امحدزاوية ت وأيضا
  .نالنتيمي إىل ت

القصر، بينما أمالكها تكون داخل وخارج القصر ، كما  أوالقرية  لزوايا مت إنشاؤها داخ: الصنف الثاين  . ب
  .هو احلال بالنسبة لزاوية زاجلو

  :قسمني ميثالن بتكاملهما اهليكل التنظيمي للزاوية ومها إىلينقسم بدوره  :)3(اهليكل التنظيمي للزاوية .4
 :ويتكون من: اهليكل البشري  . أ

 وغالبا ما يكون املؤسس أو أحد من أحفاده، صوفياً ورعاَ، عاملاً أو يكون شيخا فقيها :شيخ الزاوية  -
وذلك باستقبال الضيوف والسهر  ،العلمية واالجتماعيةشؤون الزاوية  مجيع على تسيري اإلشرافمهمته 
يستقبل  ة فان شيخهاصوفي ت زاويةكان إذا أما علموية ازكانت  إذادمتهم واجللوس للتدريس على خ

 .طريقته الصوفيةأسرار مريديه ويلقنهم 

من  خيتارهمتتواجد يف الزوايا اليت متارس التعليم وتتكون من معلمني مساعدين للشيخ ، : هيئة التدريس -
 . من الشيخ اإلجازاتالذين حتصلوا على وطلبة الزاوية النجباء 

، والثانية من سكان القصر أو كون من الطلبة املنتسبني للزاويةتت األوىل تتألف من فئتني، :هيئة املتعلمني -
 .بعد صالة املغرب املساءيف مناسبات معينة أو يف  الضيوف الذين حيضرون حلقات الدرس

ني أو خلدمة طلبة العلم يف البسات سواء ،وهي اهليئة املكونة من العاملني داخل الزاوية :هيئة اخلدمات -
 . داخل الزاوية ناًجما ، وقد جند من بينهم بعض املتطوعني للعملاختصاصهكل حسب والضيوف، 

                                                
 .110 -109ص صمرجع سابق، : فرج حممود فرج   )1(
 .40مرجع سابق، ص: يلود سرير وآخرون م )) 2(
 قطع وتعين ) زم أقلي(صل كلمة زاجلو بربرية  متكونة من كلمتنيكلم، وأ 5صر زاجلو يقع مشال بلدية زاوية كنته ويبعد عنها بـق

 .13مرجع سابق، ص  :حممد باي بلعامل: انظر. اللحم 
 .34- 31مرجع سابق ، ص ص :ميلود سرير وآخرون  )3(
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ويتكون عادة من مسكن الشيخ واملسجد وحجرات الدراسة وبيت الضيوف واملكتبة  : اهليكل املادي  . ب
 .وغريها...من بساتني وعقارات وفقاقري املوقوفة الزاوية وأمالك

  :غلب الزوايا التواتية ثالثة مواثيق ضرورية وهيأمتتلك : )1(مواثيق تسيري وتنظيم الزاوية .5
  . التابعة للزاوية األمالكتشبه عقد امللكية وهي توضح : وثيقة التمليك  . أ

ميكن  احملبسة على الزاوية من طرف الشيخ املؤسس واليت ال األمالكوهي توضح : وثيقة التحبيس  . ب
  .التصرف ا أو بيعها 

حيدد مهام  ة، فهولزاويل ضمان السري احلسن لوهو ضروري من أج: القانون الداخلي للزاوية  . ت
 .)2(واملقيمني االعمال وطلبة  إىلالشيخ  األولوواجبات وحقوق كل طرف يف الزاوية من املسؤول 

 من أوالنخيل  روأشجاكالبساتني  األوقافتتشكل أغلب موارد الزاوية يف توات من : لزاويةموارد ا .6
 من شيوخ الزوايا يعمل جاهدا على غرس أشجار النخيل وزراعة البساتني اً، وقد كان كثرياهلبات والتربعات

يف تغطية مصاريف الزاوية من أجور  هذه املوارد حيث تصرفمصاحل الزاوية،  استمراريةجل ضمان من أ
غلب الزوايا مل تعد تنتفع ذه البساتني ، أما حاليا فان أمنها يف صيانتها اًاملدرسني ومعيشة التالميذ وجزء

بن  البكري بن عبد الرمحن الشيخ، وقد تأسف )3(نظرا لتراجع مردوديتها وقلة العاملني ذا القطاع التقليدي
 ،طاقة هلم به نتيجة تكليف أهل الزوايا من املرابطني ما ال هملا آل إليه حال الزوايا التواتية يف عهد )4(الطيب

يرتلون عليهم ويرسلون هلم كل  سكان القصور السبيل واملسافرين جتد أبناء إطعاموذلك بدل مساعدم يف 
املرابطني ،يكلفوم يف اإلطعام ما ال فترى أنوفهم شاخمة على "...من يأتيهم من الضيوف، ومما جاء يف قوله

  ...."وال يأتون الزاوية إال بسبعة أمعاء مفتوحة حىت أصاا الوهن...يطيقون
يف نشر اإلسالم هلا  للباحث يف تاريخ الزوايا التواتية تلك املسامهة الكبرية والفاعلة يربزومما                 
  . إطعام الطعام والتعليم والتصوفملنكر، كما مجعت بعضها بنيمع األمر باملعروف والنهي عن ا ،وتعاليمه

  
                                                

 .10 -9ص ص ،مرجع سابق: عبد الرمحن الضب وآخرون )1(
 .نسخة بيد احلاج عبد اهللا بكراوي، غوزي، أدرار، اجلزائر ، لزاوية البكريةالداخلي لقانون ال: انظر ) 2(

ماي : يف امللتقى الوطين األول للزوايا، تنظيم والية أدرار ، حماضرةأهداف نشأة الزوايا وواقعها يف املنطقة :حممد باي بلعامل )3(
 .5-4، ص ص 2000

، ملحق مبخطوط الكواكب الربية يف املناقب البكرية، الكوكب الدري يف مناقب سيدي حممد بن البكري: البكري بن عبد الرمحن )4(
 .2رية بتمنطيط، أدرار، اجلزائر، ص البك أوالد القاضي خزانة
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  بتوات وتوطنها البكرية األسرةنسب : املبحث الثاين

  :نسب العائلة البكرية .1
الشيخ سيد البكري بن عبد الكرمي بن أيب حممد بن أمحد بن ميمون بن  إىلينتسب البكريون               

إدريس بن وصوالً إىل ...بن أمحد بن إبراهيم بن علي األمريين عمرو بن حممد بن عمرو بن عمار الباز
آخر وقفنا عليه بشهادة عدة شيوخ  )1(لكن يف رسم ،)دريسيةمؤسس الدولة اإل(اهللا  إدريس بن عبد

 31/هـ975شعبان 01، مدون بتاريخعمر بن القاضي عبد اهللا العصنوينخ حممد بن منهم الشي
م تضمن شجرة نسب أخرى للبكريني خمالفة ملا أورده حممد بن عبد الكرمي لكنهما يلتقيان 1568يناير

ثبت عند من يضع امسه آخر النسب ... "ويتفقان يف إدريس بن إدريس، ومما جاء يف هذا الرسم اآليت
أمحد بن ميمون بن عمرو  بنيه الفقيه الكامل سيدي أيب حممد السيد النبيل الوج الشريف
  ."إدريسبن  إدريسعيسى بن ...األمريين

 أيبمن طرف  ارجع سبب وضعه، وأهذهالنسب سلسة  )2(فند القاضي حممد بن عبد الكرمي           
، ظهرت له حاجة يف بستان يعود السلطان حممد الشيخ السعدي أن مريينحممد بن أمحد بن ميمون األ

                                                
  ذب وقد ومسابأمرين لتمرينه يف إلقاء املسائل عليه وحتمله للمشاق والصعلقب حممد بن عبد  :نظرأ.قب والده حممد الغازي ا الله

 .5ص ،، مصدر سابقالكواكب الربية: رميالك
  حممد بن أمحد بن سيد البكري بن عبد الكرمي بن أيب هو "اليت أوردها القاضي حممد بن عبد الكرمي ومما جاء يف سلسة النسب

ميمون بن عمرو بن حممد بن عمرو بن عمار الباز بن أمحد بن إبراهيم بن علي األمريين بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق بن صاحب 
املذهب املنري الفقيه حممد الغازي بن أيب بكر مرين بن عزوز امللقب باحلمام بن صفوان بن حممد بن داوود بن املهدي بن علي بن حممد 

 .2-1املصدر نفسه، ص ص : حممد بن عبد الكرمي: انظر" .بن حيي بن حيي بن حممد بن إدريس مؤسس مدينة فاس بن إدريس
 .ري، أدرار، اجلزائرزاوية سيد البك البكرية،خمطوط ، اخلزانة األثرية : رسم نسب العائلة البكرية) 1(

 ثبت عند من يضع امسه آخر النسب الشريف السيد النبيل الوجيه "... ومما جاء يف هذا الرسم خبصوص سلسلة النسب البكري
الفقيه الكامل سيدي أيب حممد ابن أمحد بن ميمون بن عمرو األمريين، أنه من ذرية أيب عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن يوسف بن حممد 

بن القاسم بن علي بن محود بن عمران بن عيسى  بن سعيد بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن علي بن عبد اهللا بن أمحد ابن حممد بن حيي
 ".بن القاسم بن حيي بن عبد الرمحن بن علي بن حممد بن سليمان بن عيسى بن إدريس بن إدريس

 .6مصدر سابق، ص ،الكواكب الربية )2(
   دخل يف خالف مع أخوه أمحد األعرج  حيث، م1490/هـ896يب عبد اهللا حممد الشيخ امللقب باملهدي سنةأولد السلطان

هـ 956عاصمتهم فاس اخضع م، مث دخل يف صراع مع الوطاسيني و1544/هـ951أزاحه منها سنةوالذي  ،حول السلطة
 غدرا من بعض جنوده يعتقد أم تويف مقتوالً ،وبعدها حاول السيطرة على مدينة تلمسان اليت كانت بيد األتراك العثمانيني م،1549/

انظر ) . عبد اهللا الغالب، عبد امللك، امحد املنصور( ف أبناء ثالثة كلهم تقلدوا اإلمارة وهملخ م ،1556/هـ964راك سنةتمن أ
لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد : امحد ابن القاضي . 37، 19، ص ص5مصدر سابق، ج: محد بن خالد الناصريا: ترمجته

 .897،ص1996: ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان1ق حممد حجي، طتنسيق وحتقي ،2، ج)موسوعة أعالم املغرب(
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 أيب، وكان الشيخ وكان حبساً، فسأل السلطان عن أهل احلبس آمنة بنت السلطان أمحد املريين، إىلأصله 
 إدريسمحد بن ميمون من ذرية آمنة املرينية وزوجها عمر بن عبد الواحد من نسل عيسى بن حممد بن أ

   .فأوصل نسبه ذا اجلد، ليكون من ذريته ويستحق احلبس

   
  )1(رسم شجرة النسب للعائلة البكرية                              

لسيد البكري ويؤكد هذا بوقوفه على رسائل  اإلدريسي النسب الشريف )2(يثبت حممد العامل          
توفيقه  إىلوأحوجهم ... "ميمون يقول فيهاميد بن أمحد بن مسجلة خبط الشيخ عبد احل وأحكام

خبط الشيخ عبد القادر بن سيد البكري  وأيضا "...وتسديده عبد احلميد بن أمحد بن ميمون احلسين
والشيخ السعدي بن عبد الكرمي احلاجب والشيخ احلسن بن سعيد يسجلون يف كتابام بعد أمسائهم كلمة 

والشك أن حاهلم وكرمهم ومهمهم يؤذن ... "سيط فيقول فيهم أما صاحب القول الب . "املريين احلسين"

                                                
 .زانة األثرية، زاوية سيد البكري، اخلوثيقة نسب العائلة البكرية )1(

 .20حممد العامل، املنيعة، اجلزائر، ص، خمطوط،خزانة الدرة البهية يف الشجرة البكرية :حممد العامل بكراوي )2(
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نتيجة لعدم وجود اتفاق حول نسب العائلة البكرية فقد دعا ، و)1("...بعلو نسبهم ومقامهم واهللا أعلم
رب عنه يف الكواكب عا وهو م ،عدم ادعاء هذا النسب إىل )2(الشيخ حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق

يف سلك  ألنهوالذي ظهر يل التورع عن هذا النسب املذكور وعدم إدعائه، ..."الربية بقوله 
كان عليه آباؤنا من أم  سيما مع ماأحسن وأوىل وأطيب للذكر وأحلى والفالتورع عنه ...اإلخفاء

سيد البكري بن عبد : اآلتية، وعليه فقد اختصر شجرة النسب البكرية يف السلسة ..."يدعونه يروونه وال
بن أمحد بن  بن أحممد بن أيب حممد بن أمحد بن ميمون بن عمرو بن حممد بن عمرو بن عمار البازالكرمي 
قرب وتعد هذه السلسة أ.  بن عثمان بن يعقوب بن عبد احلق امللقب بأمرين مريينبن علي األ إبراهيم

نه مل حياول ادعاء كما أضيا شرعياَ ومؤرخاَ حمققاً، إىل التصديق ملكانة حمققها االجتماعية باعتباره قا
خاصة يف إقليم توات، وأيضا نقده  حلامله هذا النسب من مكانة اجتماعية هنحالنسب الشريف رغم ما مي

عثر أمل  أينكما  وقرائن، حممد بن أمحد بن ميمون مستدالً بشواهد أيب النسب املوضوعة من قبل لشجرة
  .العائلة البكرية عليه من خمطوطات فيما اطلعت للنسب املقدم من طرف القاضي على نقد

نزل الشيخ عمرو  )3(م1406/هـ809يف سنة  : توطن الشيخ ميمون بن عمرو وأحفاده بتمنطيط .2
مع ابنيه ميمون والتهامي بتمنطيط، قادمني من مدينة فاس وذلك نتيجة اشتداد الفنت  األمريين بن حممد

اجلاه واملال  أهلكان من  ألنه قبل بعض املغرضني،هذا املعترك من  إىل، وحماولة الزج به على الرئاسة
لتمنطيطي مدينته ا بن حيي اكريبعد أن زين له زالصحراء،  إىلبدينه وماله  يفر أنوالعلم، ففضل 

وأمده باألموال الالزمة لذلك،  ،له سكنا ا أن يهيئ عمرو بن حممد ، فطلب منهوكان آنذاك بفاس
، نكث زكريا القصة مدعيا بأنه ال بتمنطيط  قصر عمرو يوسفلكن بعد وصوله مع ابنيه ونزوله يف

التوجه حنو منطقة الساحل للبحث عن  الشيخ عمرو بن حممد إثرهايوجد بينهما اتفاق، فقرر على 
                                                

  .17ص  سابق،مرجع : فرج حممود فرج )1(
 .7-6، مصدر سابق، ص صالكواكب الربية )2(
 1نفسه، ص املصدر :الكرميحممد بن عبد  :أنظر. لشجاعته  لقب بالباز.  
 اندساس  ينسبهم أغلب املؤرخني إىل أخواهلم بين مرين، القبائل املشهورة يف املغرب، وحسب رواية حممد بن عبد الكرمي فان سبب

وخوفا من القتل هربت  ،يعود إىل تتبع وقتل موسى بن أيب العافية املكناسي ألل إدريس نسبهم الشريف والتصاقهم بنسب أخواهلم،
أجنبت ابنها حيث  م929/هـ 317حبلى سنة  هيبين مرين ومن إىل أهلها  "متاضر وزان"زوجة املهدي بن علي بن حممد وأمسها 

نتيجة فتنة  قبائل بين مرين،قيادة ، وبعد مدة توىل عزوز بن صفوان بن حممد بن داوود أخواهلم  عند من بعده هداوود الذي ترىب وأحفاد
حممد بن : رللمزيد أنظ. داخلية حول الزعامة بني شيوخ القبيلة ،فأمجعوا أمرهم على تولية عزوز ملا يعرف عنه من الصالح والشجاعة

 .20-14، مصدر سابق، ص ص الدرة البهية :مل بكراويحممد العا. 5-4نفسه،ص ص: عبد الكرمي
 .8، ص، مصدر سابقترمجة وجيزة: حممد العامل بكراوي )3(
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وطلبت منه البقاء والسكن عندهم، لالستقرار، لكن قبيلة أوالد حممد تعرضت له  أفضلمنطقة 
هو فما كان من خربه  أماهلم ابنيه ميمون والتهامي،  تكرور خملفاًبالد ال إىلفأخربهم بعزمه التوجه 

هناك يعرفون  أبناءوخلف  م1467/هـ872رض الساحل وتويف ا سنة إنه استقر ببولنت من أف
   .)1(باحملاجيب أوالد عمرو

شرق والتهامي ومنحتهما فقارتني يف  )م1495/هـ901ت(أحسنت قبيلة أوالد حممد إكرام ميمون         
واليت كانت  وامسها فاطمة-تزوج الشيخ ميمون من ابنة القاضي عبد اهللا العصنوين ، كما )2(متنطيط

ء الصحرا طلبةوقعت بني الشيخ ميمون و م1494/هـ900ويف سنة  .فأورثته أمواال جزيلة - هاوحيدة أبي
فأفىت عامة طلبة  ،وجدها بكراً أمة ثيباً، فلما اشتراها أبيعكقال البائع  إذا... "مراجعة يف مسألة فقهية وهي

بينما أفىت الشيخ  ،..."قالوا يكون الرد إن حدث العكسالصحراء بعدم الرد، إذ البكر أحسن من الثيب، و
، وهو ما مل يعجب طلبة الصحراء جبواز الرد رواية عن شيخه ابن غازي املكناسي بن عمرو ميمون

 إىلدليل مكتوب، ولتأكيد قوله سافر الشيخ ميمون  إىلمل يستند حسب رأيهم  نهألفجاهروه بالتكذيب، 
توات فكان أول من  إىلوجاء به  من الذهب، بأربعني مثقاالً هافاشتراملغرب ليجد احلل يف خمتصر خليل، 

  .)3(أدخل خمتصر خليل للصحراء

لعائلة البكرية اليت ستعلب دورا بارزا ل يعترب األب األكرب الشيخ ميمونإليه أن  اإلشارةومما جتدر            
، على اعتبار أن والده استقر يف بداية من القرن العاشر اهلجري يف امليدان العلمي واالجتماعي والقضائي

  .تويف ومل يعقب فقد أخوه التهاميأما  بالد الساحل
                                                

ص  ، املصدر السابق،الدرة البهية:حممد العامل بكراوي: انظر كذلك  .13ص سابق، ، مصدرالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
أوالد خزانة  خمطوط، ،إعالم اإلخوان بأخبار بعض السادة األعيان: البكري بن عبد الكرمي بن سيد البكري: وأيضا  . 26، 22ص

  .3البكرية بتمنطيط، أدرار، اجلزائر، صالقاضي 
 .26املصدر نفسه، ص :حممد العامل بكراوي )2(
  أخذ العلم مبكناس وفاس علي يد  م1437/هـ841سنةهو حممد بن امحد بن حممد بن علي بن غازي املكناسي ولد مبكناسة

والفقه والقراءات واحلساب  ثاألستاذ النيجي والفقيه القوري، توىل اخلطابة واإلمامة مبسجد القرويني ، ألف يف علوم عدة منها احلدي
، له وعبد الواحد الونشريسي الدقونوالعروض، واخذ عنه مجع كبري من العلماء منهم املفيت علي ابن هارون وابن العباس الصغري وأمحد 

شفاء الغليل يف حل مقفل خليل وتكميل التقييد وحتليل التعقيد على املدونة وله حاشية على األلفية وكتاب منية  :تأليف عدة نذكر منها
 - 581، ص صمصدر سابق: أمحد بابا التنبكيت: يف  انظر ترمجته. م1513/هـ919تويف سنة احلساب يف احلساب وفهرسة لشيوخه 

تن  ،2ج ،)موسوعة أعالم املغرب(دوحة الناشر حملاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشر: حممد ابن عسكر الشفشاوي. 582
 .832، 831،ص ص1996: ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان1حممد حجي، ط: وتح

 .14، 13، مصدر سابق، ص صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )3(
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للسائلني  واإلحسان العطاياكثري  )1()م1514/هـ920ت(ميمونكان الشيخ أمحد بن                  
كان معه من أموال، فاشتد ا ذ منفا إىل أدى ما وهو ،األشياختصدق ا على مع رفض اهلدايا املُ والفقراء،

دفعت  ،إساءة إىلفأبدلوا ما فعلوه من خري ومعروف مع أبيه  ،أوالد حممد له قبيلة لى إثرها مكر وبغضع
 إىلالفضل بن عمرو، وما إن وصل حىت نصحه بالرجوع  أرض الساحل عند عمه أيب السفر حنو إىلبه 

 ،وجد قبيلة أوالد حممد يف ضيق شديد بعد رجوعه أوالد حممد، وفعال قبيلة شر ه سيكفين اهللاوأ متنطيط
آمنا مطمئننا من مكرهم،  مسكنهنتيجة تسلط أوالد علي بن موسى وأوالد يعقوب عليهم، فدخل إىل 

بأن يرتقي  هها قصد الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي بزاويته يف قصر بوعلي، وكان يوم مجعة فأمروبعد
صاحب  ، وكان باخلري والصالحاملغيلي متنطيط بعدما دعا له الشيخ  إىلاملنرب وخيطب يف مكانه، مث عاد 

  :كثريا ما يواسي نفسه ببيت شعري جاء فيه الترمجة
  تغريت قلت الدهر غريين     ما قل جودي ولكن قل موجودي اقالو                
 هـ968ت( محد بن ميمونميد بن أـخ عبد احلـضا الشيـن برز يف هذه العائلة أيمم و              

ومما يعرف عن الشيخ  قاضي سامل العصنوين،ال ماعن شيخه أبا حممد مع أخيهأخذ العلم ، حيث  )م1560/
، يبيعه لسلطان يأكل إال من عمل يده، لذا كان ينسخ يف كل سنة مصحفا متقنا نه كان الأ عبد احلميد

أربعني مثقاال من الذهب، وهو ما يعادل قوت سنة كاملة، وقد دأب على هذا احلال إىل غاية السودان مقابل 
 لبكريةة اناخلزاب حالياً توجدوويدل نسخه للمصحف الشريف على علمه بالقراءات والنحو واللغة،  ،وفاته

  .)2(منسوخة بيده يعتقد أا آخر ما نسخه الشيخ عبد احلميد من املصحف الكرمي نسخة
، الذي أخذ )م1600/هـ1008ت(الشيخ عبد املهني بن أيب حممد بن أمحد بن ميمون أنكما             

على  م1574/هـ982 وحتصل منه سنة العلم على يد الشيخ حممد بن حممد بن أيب القاسم احلسين

                                                
 .09مصدر سابق، ص ترمجة وجيزة، :حممد العامل بكراوي . 15، صاملصدر نفسه :حممد بن عبد الكرمي :انظر ترمجته )1(
 حاله الشيخ حممد بن حممد احلبيب بن أيب القاسم احلسن يف إجازته للفقيه عبد ) م1588هـ997ت(محد امسه صاحلأبا حممد بن أ

على يد القاضي سامل العصنوين، وتزوج  عبد احلميد أخوهتعلم مع ...) الفقيه احلبيب األصيل أيب حممد( ن صاحب الترمجة بقولهباملهني ا
، الكواكب الربية :حممد بن عبد الكرمي :يف انظر ترمجته. و أحممد وأجنبت له عبد املهني من السيدة فاطمة بنت القاضي سامل العصنوين

 .  16مصدر سابق، ص
 .8ص سابق، مصدر ،ترمجة وجيزة :حممد العامل بكراوي .16ص نفسه،املصدر  :حممد بن عبد الكرمي: انظر ترمجته )2(

 ،هو حممد بن حممد بن أيب القاسم الشريف احلسين السجلماسي، أخذ العلم علي يد حممد ابن جمرب املساري و أمحد بن علي املنجور 
، 1جمصدر سابق، ،جذوة االقتباس :يامحد ابن القاض: انظر. م 1580/هـ988سنة مبراكش  له تقييد على ألفية ابن مالك، تويف

 .325ص
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مبنطقة  مقتوالً تويف إن إىل اإلسالمارض السودان حيث ساهم يف نشر  إىلنه، قد انتقل أخذه عإجازة فيما 
  .)1(م1600جوان9/هـ1088القعدة ذي 27كدز ببالد السودانأ

من أبيه  بأمر )م1600/هـ1008ت(الشيخ أحممد بن أيب حممد بن أمحد بن ميمون رحتلا            
،أن شيوخ والده بلغ )2(ومما يذكره ابنه عبد الكرمي بن أحممد يف فهرسة شيوخه ،ومراكش للدراسة بفاس

ويف النحو ، املنجور  الفاسي واألصولمنهم يف الفقه  ،عددهم أربعة وعشرين شيخا وعاملا من مدينة فاس
يعقوب  واهلندسةويف احلساب ويف القراءات السبع حممد بن يعلى ، أبو عبد اهللا حممد بن جمرب

د نسالم، وقد أخذ متنطيط تصدر للتدريس وإمامة املصلني يف مسجد أوال إىلعودته  ، وبعددريالي
ا ثلث أمالك ، كما منحه شيخه هذمحد بن غازي صاحب زاوية بن الغازي ناحية قورارةالورد عن شيخه أ

  .)3(زاويته
الفقيه األجنب األرضى األحب ..."يف إجازته له بقوله )4(نجور الفاسيأمحد املالشيخ وصفه           

ووصفه الشيخ  ،..."أحممد بن أيب حممد األخلص األصفى احلافظ املدرك األكمل الوجيه الرتيه األصيل
الفقيه العالمة الرباين والعامل النوراين املتفنن يف العلوم "بقوله اجلنتوري عبد الرمحن بن إبراهيم

                                                
 .30، مصدر سابق، صالدرة البهية: حممد العامل بكراوي )1(
 .توات سلسلة علماء هاجلزء الثاين من كتاب طرف بكري عبد احلميد وهيهلذا املخطوط من  ةتوجد نسخة حمقق )2(
  له معرفة م1586هـ995وتويف سنة م1519/هـ926اهللا عرف املنجور الفاسي ولد بفاس الرمحن بن عبدهو أمحد بن عبد ،

بعلوم شىت ، أخذ عنه القاضي إبراهيم الشاوي وأمحد بن أيب العافية، من مؤلفاته مراقي اد يف آيات السعد وخمتصر على قصيدة عقيدة 
محد ابن أ: يف انظر ترمجته .حاشية على شرح اإلمام السنوسي لكرباه يف علم األصولأمحد بن ذكري يف الكالم وشرحا لقواعد الزقاق و

 .145 -143سابق، ص صمصدر  :بكيتأمحد بابا التن. 136 -135، ص ص1ج ،، مصدر سابقجذوة االقتباس :يالقاض
 ى يد موسى الزواوي ، تتلمذ علة فاسويه زمانه، هو شيخ اجلماعة مبدينبحممد بن امحد ابن جمرب املستاري لقبه ابن القاضي بسي

 . 250ص، 1، جاملصدر نفسه :محد ابن القاضيأ: انظر ترمجته.هـ 984، تويف سنة وحممد ابن غازي، له طرر على ألفية ابن مالك
  ،سنة  مبدينة فاس تويف له دراية بعلم احلساب والفرائض ،أخذ العلم عن ابن هارون وعبد الواحد الونشريسييكىن أبا راشد
 . 622املصدر نفسه، ص: التنبكيت أمحد بابا.  559، 558، ص ص2املصدر نفسه، ج: أمحد ابن القاضي :ترمجته انظر. هـ999

 .3ص مصدر سابق،: البكري بن عبد الكرمي )3(
 .17، مصدر سابق، ص الكواكب الربية: د بن عبد الكرميمحم )4(

 أخذ العلم على يد الشيخ عبد العايل مث على يد الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين  اجلنتوري، زيد عبد الرمحن بن إبراهيم هو أبو
من مؤلفاته نوازل  ء إذا حضرا لدي إال بالنص الصريح،نفيت بني اخلصما الين، كان يقول التالمذته عبد الرمحان بن عمر التنمن 

مجادى األوىل 05يوم  هـ، تويف1150ألرض احلجاز ألداء فريضة احلج سنة  ، توجهالغرمي دين عونة الغرمي يف بعض قضاءماجلنتوري و
مرجع سابق، ص : مبارك جعفري. 16مصدر سابق، ص: عبد الكرمي  البكري بن:يف انظر ترمجته. م1747/هـ1160سنة 

نيل شهادة ماجستري يف ، مذكرة لدراسة وحتقيق فهرسة عبد الرمحن بن عمر التنالين التوايت: عبد الرمحن بعثمان .185، 184ص
 .49-48، ص ص2008/2009:التاريخ احلديث، كلية اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية، جامعة بشار، اجلزائر
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 ، وما يعرف عنه أنه كان موسراً،)1("حا بن أيب حممد بن أمحد بن ميمونأبو عبد اهللا حممد فت اإلسالمية
ويف أثناء غيابه بالسودان كان يرسل وله أمالك كثرية يف متنطيط وتيمي وبوعلي وجتارة مع السودان، 

 أبياتومنها  لب العلمواالبتعاد عن أهل السوء واجلد يف ط األخيارقصائد حيثهم فيها على مصاحبة  ألبنائه
  :جاء فيها ،منهم حفظهاطلب  طلب العلميف مؤلفه الرحلة يف  )2(بنه عبد الكرميذكرها أ

  ر باقياـهم مادمت يف الدهـوباين  أهلهـاة ـتنح عن الدنيا وصحب

  ميمة غادياـوال النـــتراه بأق  ود وشامتـحس إالفما منهم 

  ما كنت والياـكل سروراًوأبدوا   إذا نلت خرياً أظهروا لك ودهم

  بدا منهم الشيء الذي كان خافيا  وإن خانك الدهر اخلؤون بصرفه
منها وجعل نفسه من  ستعفىأفالذهيب بتوليته خطة القضاء  املنصور دبعث له السلطان املغريب أمح               

 )عن قضية واحدة فاصلة بني اثنني لئن حياسبين اهللا على ألف قنطار أيسر علي من أن يسألين( عامة التجار وقال
        فكتب له السلطان أن قد عصيتين فأجابه بقوله تعاىل

            )3(  فتركه

 17،تويف ببالد أكدز يف "حقيقة الزهد هو الزهد يف الرئاسةإمنا " :أيضا ذه املناسبةوقال  السلطان املغريب،
  .)4(م1600ماي  30/هـ1008القعدةذو 

اليت أحاطت ذه العائلة من استقرارها بعاصمة اإلقليم متنطيط، ونبوغها يف  فويبدو يل أن الظرو           
التجارية والثقافية مع فاس وبالد السودان مسحت بان يكون هلذه العائلة دورا بارزا  عالقتهااال العلمي و

السابع عشر (اهلجريعشر يف احلياة السياسية والثقافية والعلمية والقضائية بداية من القرن احلادي  مستقبالً
  .)امليالدي

                                                
عبد احلميد بكري، دار الغرب للنشر والتوزيع، : تح ،2ج ،)سلسة علماء توات(الرحلة يف طلب العلم  :عبد الكرمي بن أحممد )1(

 .29، ص2009:وهران، اجلزائر
 .50املصدر نفسه، ص )2(
 .72 اآلية سورة األحزاب، )3(
علماء  ما ثبت لدي منجوهرة املعاين في: حممد بن عبد الكرمي .17مصدر سابق، ص، الكواكب الربية:حممد بن عبد الكرمي :انظر )4(

 . 43ص أدرار،اجلزائر ، ، اخلزانة البكرية بتمنطيط، األلف الثاين
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 - م1633/هـ1042( املؤسس سيد البكري بن عبد الكرمي حياة: ملبحث الثالثا
  )م1721/هـ1133

بن حممد بن  حممد بن أمحد بن ميمون بن عمرو أيبهو سيد البكري بن عبد الكرمي بن أحممد بن             
 ."الصحراءقاضي "بـ امللقب ،اإلدريسي...عمرو بن عمار الباز

 أربعنيتويف والده بعد  ، م1633مارس  23لاملوافق  )1(هـ1042رمضان  12ولد بتمنطيط يف            
ما  حد أقطاب الصوفية مبصر يقال له حممد البكري، وهذاأبالبكري نسبة إىل  والده مساه، يوم من والدته

يف  األصلألن ..."جاء فيها  أرجوزتهيف بيده طرة خطها الين يف البكري بن عبد الرمحن التن الشيخ يؤكده
الدوحة الصديقية  إىلكل من انتسب  أنوسبب ذلك  ،امسي واسم كل من يقال له البكري بياء النسب حممد

وكان قطب منهم مبصر يقال له سيدي حممد ...فيقال له فالن البكري ،الدوحة العلية إىلالبكرية ينسب 
البكري فتربك الناس ذه االمسية، وكان الشيخ سيدي عبد الكرمي بن أحممد والد الشيخ سيد حممد البكري 

وبعد وفاة .)2("... مصر فسمى ابنه سيدي حممد البكريقد طاف األقطار يف طلب العلم والسيما قطر 
وهي بنت الشيخ موسى بن يعقوب -امحد بتيمي  أوالدمن قرية  أةامرأخذته يف فترة رضاعته  والدته

   .)3(ملدة مثان سنوات وقامت به أحسن القيام أرضعته -الغنومي

 ، وصاحبومدرساً وقاضياً فقد كان والده عاملاً ،يف بيت صالح وعلمسيد البكري نشأ : نشأته وتعليمه
قاع بعد عودته من الببالرعاية تعهده  الذي، وهو القضاء حممدأمؤلفات عديدة، كما توىل أخوه احلاج 

 .املقدسة

                                                
 م لفئة املرابطني على االنتساب لفئة  حالياً ضل شيوخ العائلة البكريةفيرغم صحة شجرة نسبهم شرافاألانتسا. 

 من املذكرة 52ص : ملزيد من التفاصيل يف املوضوع ينظر. 

 . 7سابق، صمصدر  :بن عبد الكرمي بن البكري البكري  )1(
 .8بال، ص: ، باتنة، مطابع عمار قريفاملباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية: حممد باي بلعامل )2(

  شيخ أمحد بن الشيخ سامل العصنوينوالدته هي السيدة فاطمة بنت ال. 
، مصدر سابق، الدرة البهية: حممد العامل بكراوي: وأيضا  . 35مصدر السابق، ص، الكواكب الربية:  حممد بن عبد الكرمي )3(

 .50ص
 بعد وفاة ذ عن والده وعن شيوخ احلرمني الشريفنيخأ ،أحممد التمنطيطين أحممد بن عبد الكرمي بج هو الشيخ والقاضي احلا ،

رجب  13قضاء اجلماعة التواتية، تويف يف  م1645/هـ1055والده قلده السلطان حممد بن الشريف عندما حل بتوات سنة 
 .15، مصدر سابق، ص ترمجة وجيزة: حممد العامل بكراوي: انظر .م1681جويلية 29/هـ1092
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عن أخيه احلاج  مث أخذ متنطيط، املبادئ األولية يف القراءة والكتابة بكتاتيب  سيد البكري تلقى            
تلميذ والده الشيخ  إىلمحله الشيخ يدر التيطايف  وبعد ذلكمقدمات يف الفقه والنحو واحلديث،  أحممد القاضي

إىل أوقروت تعود إىل لقاء مت  انتقاله إن قصة )1(، ويذكر صاحب الدرة البهيةحممد بن علي النحوي الوقرويت
أنا البكري بن عبد الكرمي، : فأجاب سيد البكري من أنت؟: الشيخ يدر بينهما يف سبخة متنطيط حيث سأله

روت وعندما أوق إىل كون، فحمله معه بعد استئذان أخيهتحيث  إىل فأغتاظ الشيخ حلاله وقال ألذهنب بك
هذا ابن  إن: قال الشيخ يدر للنحوي وصال عند الشيخ حممد بن علي النحوي املقيم بزاوية سيدي عومر،

 ، ونفقته من القمح خالل مدة إقامته عندك على حسايب،معك أبوهفعله ا لتفعل معه م به شيخك قد جئتك
على  هحتصل غاية إىلالزم سيد البكري شيخه قد ، وجزاك اهللا عين وعن شيخي خري اجلزاء: فرد عليه النحوي

ألخذ العلم على يد الشيخ  سيد البكري شيخه والد صاحب الترمجة، مث توجه بعدهافيما أجيزه من منه  إجازة
الطريقة يف التصوف،  ألخذ البداوي إىل الشيخ حممد بن عمر ذهببن معروف اهلبالوي، وبعدها حممد الصاحل 

 .للتدريس واإلفتاء جلسسيد البكري إىل متنطيط، حيث ها لريجع بعد

لكن ما  ،تاريخ معني خلروج سيد البكري من متنطيط إىلمل تشر املصادر البكرية اليت وقفنا عليها               
 عندما دورة اجلزائريق إبراهيمللشيخ سعيد بن  يرجع ، الذيسبب انتقاله لطلب العلم إليه هورت أشا

وله تضمنت الرسالة ق ومن بني ما أحممد،تلميذه عبد الكرمي بن  أبناءاحد  من خالهلا جميء يطلب برسالة بعث
سيد البكري مع صديقه  االبن األصغر إليه، فتوجه )2("فليحضر لدينا أن يغترفالبحر قد فاض من أراد  إن"

                                                
  كما اخذ عنه العلم كل من سيد البكري وسيدي علي بن حنيين وامحد بن عيسى ،ووارث سره تلميذ الشيخ عبد الكرمي بن أحممدهو

فريضة احلج، تويف يف  لتقاه مبصر أثناء ذهابه ألداءإله إجازة من اإلمام اخلرشي الذي  محن التزالعيت الوقرويت،الوقرويت والشيخ عبد الر
حممد بن عبد : وأيضا . 6 -5 صص مصدر سابق، : البكري بن عبد الكرمي بن البكري :انظر. عودته من احلج مبنطقة التوارق طريق
 .21، مصدر سابق، صالكواكب الربية: الكرمي

 .50، مصدر سابق، صالدرة البهية: حممد العامل بكراوي )1(
  إين ( يدركه من أوالده حيث جاء يف وصيته  حممد بن علي النحوي بأن يبلغ علمه ملن التلميذه أوصى عبد الكرمي بن أحممد

 .6املصدر نفسه، ص :الكرمي بن البكريالبكري بن عبد : انظر .... ) من أوالدييدركين أودعت عندك هذا العلم أمانة تبلغها ملن ال
 حممد بن شيخ زاوية  ، تونسي األصل اخذ العلم عنبن عبد الرمحن وشهرته قدورة واشتهر بنسبته اجلزائري هو سعيد بن إبراهيم

، واخذ عنه ولده عبد التلمساين وابن أيب حملي السجلماسي سعيد املقري آلول قرب تنس وعن الشيخ املطماطي باجلزائر العاصمة وعن
اهللا وعبد الكرمي بن أحممد التوايت وحممد البكري وإبراهيم اهلشتوكي، توىل الفتوى مبدينة اجلزائر له حواشي على الصغرى وعلى خطبة 

 حممد بن: ترمجته انظر .هـ 1076أما صاحب جوهرة املعاين فيحدد تاريخ وفاته بـ ،هـ1066تويف باجلزائر العاصمة سنةاللقاين 
: أبو القاسم سعد اهللا .49ص اصدر سابق، ،جوهرة املعاين :حممد بن عبد الكرمي.  1466، ص4مصدر السابق،ج: الطيب القادري

 .369 -357، مرجع سابق، ص ص1، جتاريخ اجلزائر
 . 8مصدر سابق، ص: مي بن البكريالبكري بن عبد الكر )2(
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 إبراهيممدينة اجلزائر العاصمة بعث سيد البكري من خيرب الشيخ سعيد بن  إىل ما، وبعد وصوهلسيدي ناجم
ما طلب منه، وبعد حتقيق ما  فكتب سيد البكري أسالفهيرسل له امسه واسم  أنقدورة بوصوهلما، فطلب منه 

منشداً وفرحا مسرورا  إليهخرج  من نسب سيد البكري إبراهيموتأكد الشيخ سعيد بن  كتبه سيد البكري
  :تني من الشعر جاء فيهمابي

  واستبشرت مث باست موضع القدم  لو تعلم الدار من قد جاءها فرحت
  )1(وسهال بأهل اجلود والكرمأهـال   ال قائلـة ـان احلـوأنشأت بلس

  :وسأله يوماً شيخه هل أعجبك طعام اجلزائر، فأجابه ببيت من الشعر قال فيه         
  كذاك طعام الطيبني يطيب  طعاماً طيباً عند طيب أكلنا

 شيخه غاية وفاة إىليغترف من علمه قدورة اجلزائري  إبراهيمشيخه سعيد بن  عند سيد البكري بقي          
مرة أخرى  شد الرحال مث، بتمنطيط مسقط رأسه إىلجع بعدها سيد البكري لري، م1655/هـ1066سنة 
 يف طريقه حنو مصر مراليوم، و إىل زاوية مشهورة بامسههنالك أسس بتونس  مروره وأثناءفريضة احلج  ألداء
لذهاب لكنه صرح هلم بنيته ا واإلفتاءيم باملكوث عندهم للتعل أهلهااستحلفه  حيث، الليبية غدامسأعلى 

  .)2(فاهللا سائلك عنهم يوم يلتقي اجلمعان ؟للحج وتترك امة مهجاً بال دين وال دنيا أتذهب: لحج، فقالوا له ل

 مكوثه عندهم ما ودام ،واإلفتاءنفسه وقرر البقاء للقيام بالتدريس سيد البكري عندها راجع               
 نتقلابعد أداء هذه املهمة النبيلة ، رسالته العلميةوطلبة واصلوا على يديه شيوخ  خالهلا خترج ،يقارب السنة

استفاد منه ف اخلرشي اإلماماملالكية  فيت الديارمبالتقى  أين ،مصر إىلسيد البكري بعد هذه املهمة النبيلة 

                                                
 قصة جرت بينهما، فالزم الشيخ  دلكن متت هدايته على يد سيد البكري بعوقاطعا للطريق،  كان سيدي ناجم من مسرفا على نفسه

 انظر .يف شرق متنطيط  مشهورة وقبته م1705/هـ1117سيد البكري يف حياته حىت صار من أجل مشائخ زمانه تويف بتمنطيط سنة 
الطباعة  ،النبذة يف تاريخ توات وأعالمها: عبد احلميد بكري.  33ص مصدرلسابق، ،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي :ترمجته يف

 Abderrahmane Selka, op.cit,p 539: .أنظر كذلك .141-140، ص ص2010: العصرية، اجلزائر
 .52ص مصدر سابق،، الدرة البهية :حممد العامل :انظر كذلك .25ص نفسه، املصدر :حممد بن عبد الكرمي )1(

 .8مصدر سابق، ص: البكري بن عبد الكرمي بن البكري. 29املصدر نفسه، ص: الكرميحممد بن عبد  )2(
 ا سنة  ،ويكىن باخلرشي نسبة إىل خرشة قرية من أعمال القاهرة هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا هـ، اخذ العلم عن 1010ولد

، من أهم مؤلفاته الشرح كما توىل مشيخة األزهر املصرية رة بالدياجهوري، كان إماما للمالكيللقاين وعن أيب احلسن األالشيخ إبراهيم ا
الكبري على منت خليل يف الفقه ومنتهى الرغبة يف حل ألفاظ النخبة البن حجر والشرح الصغري يف الزيتونة على منت خليل تويف سنة 

صفوة من انتشر من أخبار : فراينحممد بن احلاج اإل.  241 -240، ص ص6مصدر سابق،ج: الزركلي: انظر ترمجته. هـ 1102
 . 344 - 343، ص ص2004:، مركز التراث الثقايف املغريب، املغرب1عبد ايد خيايل، ط: ، تق وتحصلحاء القرن احلادي عشر
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بعد  سيد البكري توجه. ))1ا إقامته، كما استفاد من حماورته لبعض علماء مصر مدة إجازةوحتصل منه على 
ويف  ،حنو اجلزائر اً، مث قفل راجعصلى اهللا عليه وسلم وزيارة قرب النيب مناسك احلج ألداء احلجاز حنو ذلك

أخيه احلاج أحممد القاضي سنة  غاية وفاة إىلتقرت ومكث ا بأسس الزاوية البكرية مر بالزاب و طريق عودته
، ومن بني الرسائل اليت )2(توات إىلحيث وصلته رسائل عديدة تطلب منه الرجوع  ،م1681/هـ1092

 بن علي وقروت عبد الرمحنالدراسة يف أ صديق لة بعثهاحركت مشاعر احلنني لدى سيد البكري رسا
الصديق الوثيق ...هذا كتاب وجيز خمتصر عزيز مبدؤه حبمد اهللا الكامل الستار... "وجاء فيها  التزالغيت

احملب األنيق الذي تغرب عنا وعن أوطانه غربة انقطاع واستأنس بغرينا ومل يلتفت حنونا من يوم 
مي التمنطيطي، من حمبكم طبعا عبد الكر ادنا سيدي حممد بن البكري بن سيديبركتنا وحمل ود...الوداع

فإن تفضلتم عنا بالسؤال فنحن حبمد اهللا : أخوكم يف ذات اهللا شرعا عبد الرمحن بن علي التزالغيت وبعد
  :ختم رسالته بقصيدة جاء يف مطلعها، و"...على خري وعافية

  توطية لقوافـي النظـم أبداهـا  باسم اإللـه أبتدي أوالً وبـه
  )3(حىت جرى الدمع باألشواق جمراها  ملن كان اشتياق له ادي سالم

 ليؤسس زاويتني إحدامها اإلقليممتنطيط بعد هذه الغربة الطويلة خارج  إىلعاد سيد البكري ف              
  .م1701/هـ1112 مبنطقة متنطيط سنة األكربوهي  خرىينغر واألمبنطقة إ

لم النوازل يف ع من تبحره يف العلم وثقافته الواسعةعن سيد البكري نظرا ملا عرف  :توليه منصب القضاء
وذلك بعد وفاة أخيه القاضي  ،اجلماعة التواتية على توليته منصب قضاء توات تفقتوزهده يف الدنيا فقد ا

 لشيخ سيد البكريل القضائية األحكام أنوتشري املصادر البكرية ، )4(م1681/هـ1092احلاج أحممد سنة 
ألهله على اغلبها مبنية على الصلح بني املتخاصمني، ورؤيته يف ذلك أن توات بلد ضعيف، ال قدرة  كانت

الذي البد من نزع الشيء من أحد املتخاصمني، وكل من أنتزع منه ذلك يناله الضرر على كل  القصاص

                                                
 .11مصدر سابق، ص ،جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .141ص، 01يف امللحق رقم سيد البكري العلمية  انظر مسار رحلة) 2(

مصدر سابق،  ،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي :وانظر كذلك. 11املصدر السابق، ص: بن البكري د الكرميبالبكري بن ع )3(
 .30ص

 .15-14، مصدر سابق، ص صترمجة وجيزة: حممد العامل )4(
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         بقوله تعاىل اًحال، هلذا كان كثري النصح واملوعظة للمتخاصمني مذكر

   )1(، أنتم القضاة وحنن املنفذون: وللشهود بقوله)2(. 

، إىل وشاية به لدى السلطان املغريب إمساعيل بعد توليه القضاء تعرض سيد البكري              
وزيره بأن  إمساعيل السلطانلسلطان بأن الوشاية كاذبة، أمر طلبه فلما حضر لديه وتبني لفأرسل يف 

الشرعية  األحكامقلده تنفيذ و ،"وال قاضي بعد البكري إمساعيلسلطان بعد  بأن ال"ينادي يف الناس 
سيد البكري هذه  غلاست  )3("قاضي الصحراء" بـ فلقب منذ ذلك احلني يف مجيع ربوع الصحراء

ن توزع على فقراء توات وأالفرصة الثمينة ليطلب من السلطان املغريب إسقاط جباية الزكاة عن أهل 
  .فكان له ذلك  ،اإلقليم

 ،قسطننواحي منطقة قورارة وكان مقره بقصر أ عني سيد البكري ابنه عبد القادر نائبا له على            
على اتساع هذا التعيني ويدل  ،)4(وضواحيها قورارةطنني مبنطقة االق املتخاصمنيومتثلت مهمته يف القضاء بني 

عند سيد  القضائية األحكاماستئناف أصبح توات، كما إقليم القضائية لتشمل كامل ربوع  سلطة سيد البكري
 أصدره اًقضائيا جائر سيد البكري يشتكي فيها حكماً إىلرسالة محد بن طاهر يكتب موالي أالبكري، فهذا 
  : منها أبياتاومما جاء يف هذه الرسالة  قاضي منطقته،
  املكر يلفتك دعاوي الظاملني ذو  ل مهند ـف صقيـن له سيـم يا

  درـذو غ باألمانـةلنحر شرود   دد ـق مسـح حـومن بيده رم
  ال ما تلجج يف الصدرـبأمر وط  عصب حكم حمكم التجأناليك إ

  ر أل إىل اليسر ـالعس أنا ـتيقن  م ـكـبالرجوع لباب اـأمرنفلما 
تعصب حلكمه وأىب  نهأ إالعلى احلجج الدامغة،  صاحبه وأوقفتعقب سيد البكري هذا احلكم                

 من معظم فقهاء املغرب، فلما علم الذي وجد مساندة البكري وهو ما أغضب سيد ،الرجوع عن حكمه

                                                
 .31-30 سورة الزمر، اآلية )1(
 .33مصدر سابق، ص ،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 بويع باخلالفة بعد وفاة أخيه موالي الرشيد  ،هو السلطان املغريب إمساعيل بن حممد بن علي بن يوسف بن علي الشريف

، 5ر سابق، جمصد: حممد بن الطيب القادري: انظر ترمجته.هـ 1139سنة، تويف سنة 56هـ بفاس ودامت مدة خالفته 1082سنة
 .2001-1996ص

 .11ص  مصدر سابق، ،جوهرة املعاين: عبد الكرميحممد بن  )3(
 .82ص مصدر سابق ،الدرة البهية: حممد العامل )4(
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بعثا له كتابا فيه أبياتا جاء  بالقضية مدين الفاسي وأبوالقاضيان عبد امللك بن حممد التجمعيت السجلماسي 
  :فيها

  أزكى سالم وتاليـيه ما ذكر  به  األنامإىل الوجود الذي دي 
  تلم حبيبا خبيث الفكر قد عثر  وبعد أفضل ما يدري الصواب فال

  الوشاة إذا ما أشتد فانفطرحبل   غال إذا خرق الثوب الوشاة وما
  نرباسك اليوم يف العلوم مشتهر  يا جنل عبد الكرمي ذا املكارم ها 
  )1(وحيثمـا كنت آمـرا مبا أمر  أعـزك اهللا يف حـل ويف حضر

أحكامه القضائية  اسعة ناهلا بفضلو إقليميةسيد البكري كان يتمتع بشهرة أن وتدل هذه احلادثة              
القضية بينت أن استئناف األحكام القضائية كان متاح  أنكما  ،مصادر التشريع األساسية إىلاملنصفة املستندة 

 مياالًة كان خالهلا استمر سيد البكري يف منصب القضاء ملدة تزيد عن الثالثني سن وقد يف تلك الفترة الزمنية،
  .بني املتخاصمني امه إىل الصلححكأيف 

بادئ أمره عن شيخه الشيخ حممد بن علي النحوي الذي ة يف التصوف الطريق سيد البكري أخذ :هــتصوف
املوساوية  ةالطريقإىل  سيد البكريانتسب  ، مثبدوره عن شيخه عبد الكرمي بن أحممد والد سيد البكريورثها

 واخلشوعظهرت عليه عالمات الزهد و ، وعندما شب الصويف حممد بن عمر البوداويعلى يد  الشاذلية
رجوعه من احلج منح العهد  أثناءوعند مروره مبصر  ،وبدأ يعطي العهود أسس طريقته اخلاصة يف التصوف

خ عبد الكرمي الرتيب حفيد الشيخ الشي أن )2(الربية للفقيه حممد القاديسي املصري، ويذكر صاحب الكواكب
الفقيه حممد القاديسي ألخذ السر فلما دخل عنده سأله عن سيد  إىلمحد بن عبد الصادق دخل مصر وتوجه أ

املغرب عن السر والشيخ سيد البكري فيهم  أهلهل يبحث : عرفه فقال أعرفه فأجابه القاديسيالبكري هل ت
كتب الشيخ حممد  ،وأراد الرجوع لبلده أخذ السر عنه مابعدوما فتح اهللا يل على يديه،  إالما عندي  وأنا

                                                
 .30، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
  انظر  .فأصيب باجلنون ومل يشف منه إال بعد مدة شيخه عبد الكرمييروى أن الشيخ حممد بن علي النحوي دخل اخللوة دون علم

 .22املصدر نفسه، ص :حممد بن عبد الكرمي: النحوي ودخوله اخللوة يف قصة
  وقد دخلت إىل توات وهي فرع من الشاذلية  ) م1604/هـ1013ت(امحد بن موسى الكرزازي  لصاحبهااملوساوية الطريقة

 11د.، مالطرق الصوفية بإقليم تواتواقع : إدريس بن خويا: انظر) .م1074/1663ت(البداوي  عن طريق الشيخ حممد بن عومر
 .250 -248، ص ص1جلامعة أدرار،ج

 اليت أسسها الشيخ سيد البكري الصوفية مل أقف على ورد خاص بالطريقة. 
 .30مصدر سابق، ص ،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
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موالنا وعزيزنا وأستاذنا وقدوتنا شيخ مشائخ ..." :، ابتدأه بقولهديسي كتاباً وأمره بتبليغه لسيد البكريالقا
  .)1("...اإلسالم، متع اهللا بوجوده األنام عمدة العلماء األعالم شيخ الطريقة واحلقيقة

  :أقوال العلماء والفقهاء فيه
والدي إذا رأيته قلت أحسن الناس فإذا تكلم قلت أفصح كان سيدي ..."بقوله  الكرمي بنه القاضي عبدحاله ا

  .)2( "...الناس فإذا حتدث قلت أعلم الناس
 ."...، شاعراً، لغوياً أماماً يف النوازلأديبا...كان فقيها عاملاً..."فقال )3(فيده البكري بن عبد الكرميح أما

بقي ذلك يف أوالده خلفا عن ...والصالحاملشهور بالعلم والفضل ..." )4(قال فيه صاحب القول البسيط
 ."...سلف

قاضي  ،كان رمحه اهللا شيخا عارفا عاملا عامال متفننا يف فنون شىت"... )5(املعاين ةجوهرقال عنه صاحب 
 ."...الصحراء وحامل لواء احملجة الغراء

وقدوتنا شيخ مشائخ اإلسالم، متع موالنا وعزيزنا وأستاذنا ..." املصري قال عنه الفقيه الصويف حممد القاديسي
اهللا بوجوده األنام عمدة العلماء األعالم شيخ الطريقة واحلقيقة، معدن الفضل ومسك املريدين ومرشد الضالني 

 .)6("...وقدوتنا إىل اهللا تعاىل سيدي حممد البكري

، م1721أوت  25ق لـ املواف )7(هـ1133ذو القعدة  02 األحدبتمنطيط يوم  سيد البكري تويف             
به ومن هذه املرثيات قصيدة لعامل من توات  اتأثرووقد رثاه غري واحد من العلماء والشيوخ الذين عرفوه أو 

  :يف مطلعها يقول
  وصارت من بعد نور العلم يف الظلم  ال ا ـل الوبـآه على توات ح

  العرب والعجم بقـصوره ـعلوم  مبوت عاملها احلرب الذي انتشرت
  :أن يقول إىل

  الكلمو اسري أين النحوـأين التف  ررةـون اليت كانت مقـأين الفن
                                                

 .املكان نفسه )1(
 .25املصدر نفسه، ص )2(
 .6بق، صمصدر سا: البكري بن عبد الكرمي )3(
 .18، ص مصدر سابق: ابن بابا حيدة )4(
 .11مصدر سابق، ص  ،جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )5(
 .30، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )6(
 .7سابق، ص مصدر : رميالبكري بن عبد الك. 11، مصدر سابق، ص جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي :انظر )7(
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  كمـق البـالبديع وأين منط أين  الفقه يا أملي وأينث ـأين احلدي
  اإلمـام الـرضى درة الـعـلم  ميزه بعد ـوحيد يـأين البيان وت

  من للمنابر بعد احلـاذق الفهـم  من للمسائل بعد الشكل يا أسفي
  )1(من للنوازل بل يف اللـوح والقلم  للدفاتر بل من للمـدارس بل من

  :ورثاه أيضا حفيده الشيخ عبد احلق بقصيدة مطلعها  
  )2(سبحانه جل عن شبه وعن عدد  حبمد ريب تعاىل نظم أبداه

  :بقولهاستهلها يطي ها قصيدة للشيخ إداوعلي الشنقنكما جاءت قصائد عديدة يف مدح سيد البكري م  
  على هواه وسق لربعه اإلبال  زر من هويت وال تصبو ملن عزال

  )3(جتد من العلم عند بابه األمال  وحث للسيد البكري ركب مين 
  :بأبيات جاء فيهايطي قصيدة الشنقرد سيد البكري على جاء و قد 

  الـني بدء تبلغ االمـري النبيئـخ  لى ـال وصلي عـبسمل وأمحد مهل
  )4(أودعك اهللا شكر من صفى عمال  فكن شاكراباب الرضى لك مفتوح 

  :يقول يف مستهلها البكري بن عبد الرمحن الشيخ()داح الرسولقصيدة مل أيضاويف مدحه 
  )5(معطارـأهل الفضائل والثنا ال  حتم أم  األخيارتبجيلك 

ستطاع خالل هذه   )سنة مشسية 88-سنة قمرية 91(ر سيد البكري ملدة تزيد عن التسعني سنةمع          
نشر العلم واملعرفة وتأسيس الزوايا والصلح بني الناس وممارسة ، وذلك بأن يقدم لإلقليم خدمات متعددة املدة

خالل  من كما أسس طريقة خاصة به يف التصوف، واستمر هذا النشاط االجتماعي والثقايف بعد وفاته ،القضاء
  .إىل غاية وقتنا احلاضر  أبنائه وأحفاده الذين واصلوا مسرية سيد البكري

  

  

                                                
 .71 -70مصدر سابق، ص ص ، الدرة البهية: حممد العامل )1(
 .34، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 .64 -62مصدر سابق، ص ص ، الدرة البهية: حممد العامل )3(
 .10، ص مصدر سابق :البكري بن عبد الكرمي )4(
 60، ص ص، أدرار، اجلزائراألثرية لزاوية سيد البكريخلزانة ا خمطوط أربعة أجزاء، ،الـديـوان: البكري بن عبد الرمحن التنالين )5(
 .36الكواكب الربية، مصدر سابق، ص : حممد بن عبد الكرمي.  62 –
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  البكرية يةاوتأسيس الز: املبحث الرابع

 أن ،م1701/هـ1112سيد البكري سنة  أسسها اليتمتنطيط زاوية قبل احلديث عن  اإلشارةجتدر             
وذلك منذ وصول الشيخ  واإلفتاء والقضاء،هلم بتمنطيط وجلسوا للتدريس  علمياً اًأسالفه قد أسسوا مركز

أمحد بن توات، كما جلس للتدريس  إىلعلم وادخل خمتصر خليل لل اًافتتح جملسحيث  ،إليها أبيهمع  ميمون
 األقطارمحد الذي طاف بن أيب حممد بن أ الشيخ أحممد أيضاً برز يف هذه العائلةوبنه عبد احلميد، ميمون وا

  .مبدينة فاس  وفقيهاً من مخسة وعشرين شيخاً أكثر يد وتتلمذ على
انتشرت الذي  أحممدوتربز بشكل واضح املدرسة البكرية مع الشيخ والقاضي عبد الكرمي بن             

بوكيت وسعيد قدورة كالتن األقطاروذلك للتعدد شيوخه الذين كانوا من خمتلف  اإلقليميعلى املستوى  شهرته
تلمساين وعبد احلكم بن عبد الكرمي محد املقري ال، وأجهوري املصريحملي السجلماسي واأل أيب وابناجلزائري 

قد منح تلميذه حممد بن علي  بن أحممد يخ عبد الكرميأن الش لطلبة العلم ةومما يثبت احتضان العائلالقوراري، 
يف حتقيقه للرحلة يف  )2(، ويذكر عبد احلميد بكري)1(بتمنطيط به عندما كان يدرس عنده اًخاص اًسكن النحوي

مالذا للفقراء وعابري أيضا املسلمني و أبناءلتعليم  كانت له زاوية أحممدبن  الشيخ عبد الكرمي أنطلب العلم 
تالمذته ابنه القاضي احلاج أحممد والشيخ حممد  بنيومن  ،متول من خريات البساتني املتواجدة بتمنطيط ،السبيل

كتبه  ومما وقفنا عليه يف هذا اجلانب ماالن، محد بن يوسف التنالين مؤسس زاوية تنالنحوي والشيخ أبن علي 
 اًويذكر تارخي م1619/هـ1028الزاوية البكرية مت تأسيسها سنة أن ) Bernard Saffroy()3(برنارد سافرو

، ويثبت هذا وجود مركز علمي كبري يف عهد الشيخ والقاضي عبد م1708/هـ1120سنة  تأسيسهال اآخر
  .يثبت ذلك على ما لعدم وقويف لإلطعامبوجود زاوية  أقلمل إن  بن أحممد ميالكر

سجله  وقفنا عليه من إشارات صرحية لوجود مدرسة للبكريني يف مصادرهم هو ما ما وأول           
د سيد البكري يدرس مبدرسته وج الويل سيدي ناجم عند دخوله متنطيط أن ،صاحب الكواكب الربية

يف القرن  تأسيسهااملدرسة البكرية مت  أن إىلشري في )4(يف الدليل اخلاص بوالية أدرار أما، امللحقة باملسجد
  . يف عهد الشيخ ميمون بن عمرو الباز أي العاشر اهلجري

                                                
 . 5مصدر سابق، ص : البكري بن عبد الكرمي )1(
 . 12سابق، ص مصدر : عبد الكرمي بن أحممد )2(
)3 ( op.cit, pp 6, 7. 
 . 16، صمرجع سابق: عبد الرمحن الضب وآخرون )4(
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إىل متنطيط يف نشر العلم  منذ وصوهلم قد أسهموا  لنا بوضوح بأن أسالف العائلة البكريةنيوعليه يتب        
 أناعتبار  إىلوالباحثني  املؤرخنيمن خالل مركزهم بتمنطيط وتوليهم مناصب قضائية وهو ما دفع بعض 

برز بشكل واضح بداية من الزوايا اليت  فقد دورهم االجتماعي أماظهرت مبركزهم بتمنطيط،  األصليةالزاوية 
  . أسسها سيد البكري داخل اإلقليم وخارجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     )1(درارأموقع زاوية سيد البكري بالنسبة لتمنطيط ومدينة                   

   :بتمنطيط الكربى الزاوية البكرية: أوالً
 ،مشال شرق متنطيطكلم 06على بعد  م1701/هـ1112سيد البكري سنة  أسسهاتقع الزاوية اليت           

وهي متتد من  نطيط،مت بساتني سبخة متنطيط وجنوباً وغرباً ،اًواسع فضاء قصر بين تامر وشرقاً مشاالًحيدها 
 .)2(منطقة بوصالح إىل حدود قصر غوزي

 أسواقالفترة عن  تلكبعده يف  إىل أوالً سبب اختيار سيد البكري هلذا املوقع يرجع أن دويبو             
فكل من يقصد هذه األسواق من التجار وعابري السبيل بإمكام التوجه إليها للحصول على  مييمتنطيط وت

                                                
)1( Google earth, mai 2012. 

 .مصدر سابق  ،وثيقة وقف الزاوية البكرية )2(
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أننا  إال ،)1(عزلة املنطقة وهو ما يوفر ا جوا مناسبا للخلوة والتعبد إىل فيعودأما األمر الثاين  الطعام واملأوى،
 مكان خلوتهوجود  مع والتعبد للخلوةإليها  لسبب واحد وهو عدم انتقال املؤسس األخري هذا اخليار نستبعد

    .التمنطيطي مبقر سكناه

اتفاق  إىل الينالبكري بن عبد الرمحن التن الشيخ بتمنطيط حسب إنشائهايعود سبب  :الزاوية تأسيس .1
 وامرأةحنيين متنطيط، منهم الويل سيدي علي بن بني تيمي و ةيف تزداي إقامتهابعض أولياء اهللا الصاحلني على 

بدأ سيد م 1698/هـ1110سنة  ويف حدود ،سيد البكري يف ذلك اراسلو )2(صاحلة من واد الساورة
اشترى على بركة اهللا تعاىل وحسن ..." البكري يف شراء العقارات مبنطقة تزداي ومما جاء يف رسم الشراء

توفيقه الشيخ العالمة الربكة سيد البكري حفظه اهللا ابن املرحوم برمحة اهللا سيدي عبد الكرمي من البائع 
بن الشيخ عبد اهلادي التيماوي مجيع ما على ملكه بقرية تزداي مع مجيع  إبراهيمله بلقاسم بن الشيخ 

ونزل مرتلته وحل حمله  أمالكهمال الشيخ املشار إليه وملكا من  فكان اجلميع ماال من...جنة خملوص
هـ 1110ربيع الثاين سنة  01، و سجل هذا الرسم بتاريخ  "...وذي امللك يف ملكه ذي املال يف ماله

 .)3(م1698 أكتوبر 07املوافق لـ 

شهد أ"...كتب سيد البكري بيده وثيقة التحبيس اليت جاء فيها أمت عقد الشراء  مث عندما               
ثبت يل ملكه بأرض  أين حبست يف سبيل اهللا ما ...على نفسي جربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 

ووقف  حبساً مؤبداً، األربعة،رض تيمي ومتنطيط، بتحديدها املعلوم من اجلوانب اليت بني أ ،تزداي
ل اهللا وابن يف الفقراء واملساكني والقرىب وفك الرقاب ويف سبي توهب وال تورث ،ال تباع وال  خملداً،

 لال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف، ويوكل صديقاً له غري متمول وال متاث ،السبيل والضيف
 01املوافق لـ  ،هـ1112 رمضان عام 21بتاريخ ..."كرب الشاهدينماال، أشهد اهللا على ذلك واهللا أ

  . )4(م1701مارس 

ورة والسكن ا املذك األرضببناء الزاوية يف  وبعدما أمت عقد الشراء والتحبيس أمر ابنه حممد             
وذلك بإشارة من الشيخ سيدي علي بن حنيين ، ملا توسم فيه من الكرم والسخاء  يف سبيل اهللا، وإطعام الطعام

                                                
 . 103مرجع سابق، ص: حممد بن سويسي )1(
 .2، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن )2(
  .26سابق، ص ، مصدر الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )3(
 .143، ص03انظر كذلك امللحق رقم . 28املصدر نفسه، ص  )4(
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 أنوجاء فيها  ،واليت ذكرا اغلب املصادر البكرية ،يف صغرهالبكري  سيدبعد قصة كانت له مع حممد بن 
توات يذكرون اهللا وتضيفهم  أعايل إىل ان كثري التنقل مبريديه من زاجلوالشيخ الصويف سيدي علي بن حنيين ك

سيد  حد مريديه ليعلممتنطيط يرسل أ إىلشيخ عندما يصل الالقصور اليت يرتلون ا، وكان من عادة هذا 
سيد البكري غائبا عن متنطيط فلما املرة كان  لكن يف هذه، أو العشاء لتحضري وجبة الغذاء بوصوله  البكري
حممد حاضراً، ونظراً لغياب والده  األصغركان االبن  مريديهو بن حنيين رب بقدوم الشيخ سيدي عليجاء اخل

حنيين ا وصل سيدي علي بن ذي لديه، فلمطلب من أمه أن يضيفهم مبا ميلك من القمح مع ذبح اخلروف ال
سبب تغيري عادة االستقبال فأجابه سيد البكري بأن عن ل سيد البكري وجد حتضريات على غري عادة فسأ
تزال تعطي  عظمت اهللا عظمت اهللا ال :قال له الشيخحممد، عندها  األصغرالذي ضيفكم هذه املرة هو االبن 

  .)1(اللحم والطعام ما بقيت الدنيا

مسيتها  باسم اهللا، :فقال وعندما أراد بناء الزاوية مت استدعاء الشيخ بن حنيين لوضع اللبنة األوىل ،            
وكان هذا  م1705/هـ1117مث أمر سيد البكري ابنه حممد باالستقرار يف الزاوية وذلك سنة  ،)احملبوبة (

 1188صفر  20ومل تزل الزاوية دار سكناه يطعم يف سبيل اهللا إىل أن توفاه اهللا يف ، )2(الثالثة برضى إخوته
، وبعد تأسيس الزاوية يورد )3(ة سيد البكريمشهورة بزاوي ، قبتهم1766 أوت 28املوافق لـ  هـ

البكري وابنه حممد تلقوا رسالتني من سالطني  سيدأن الشيخ " أربعة قرون"يف كتابه  )Martin()4(مارتان
بني هذه العائلة وسالطني قدمية على تأسيس الزاوية البكرية، وهذا يعلل بوجود عالقات  االسودان يهنئوم

   .تعود إىل القرن العاشر  اهلجري الغريب السودان

  :هاأبيات منيف جاء  بقصيدة وقد مدح الشيخ علي بن حنيين الزاوية البكرية           

  يا ربنا أنزل ذه الزاوية       ستراً ولطفاً ودوام العافيا                    

  )5(زاوية بكريـة قديـمة        علويـة شريفة كريـمة                   
  

                                                
 .2، مصدر لسابق، ص الكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن) 1(
 .املكان نفسه) 2(
 .11ص  املصدر نفسه،) 3(
)4( , op.cit, pp44,45.Quatre siècles 
 .149مرجع سابق، : عبد احلميد بكري) 5(
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  :للزاويةاهليكل البشري  .2
 متنح للشيخ املشرف حق التسيري ، اليت)1(تصنف هذه الزاوية ضمن زوايا املرابطني :خ الزاويةشي  . أ

وهو ما جاء يف وثيقة التحبيس  ،منها املؤسس التمول ألحفادبسة يف سبيل اهللا وال ميكن احمل ألمالكها
 ،"...ماال لال جناح على من وليها أن يأكل باملعروف، ويوكل صديقاً له غري متمول وال متاث..."

بتسيري  البكريسيد شيخ من أحفاد حممد بن  مع تكليف اإلشرافعلى  األحفادقتصر دور لذلك أ
البكري  سيد الزاوية، وهذا ما مت االتفاق عليه بني سيد البكري وأبنائه، حيث مت تكليف الشيخ حممد بن

 إخوتهملا متيز به عن  وأيضا ،حنيينمن سيدي علي بن  وبإيعاز برضى إخوته الثالث بإدارة شؤون الزاوية
ماء  تفجريو أراضيهاابتدأ عمارا واستصالح و، م1705/هـ1117فسكنها عام  ،)2(من اجلود والكرم
منها سيد الشيخ الذي  واستعفي ،بعد وفاته ابنيه عبد الكرمي وحممد الصاحلالزاوية  أمرفقارا، مث توىل 

شيخ ، مث توىل شؤوا الشيخ بوزيان مث الأحفادهواستقر به مع  بين قصر متليحة بني الزاوية ومتنطيط
ن حممد الصاحل مث احلسن بن وبعده سيد البكري بن املربوك ب حممد الطيب سعيد مث

 .)م1869/هـ1286ت(سعيد

التام على مجيع مهام الزاوية العلمية منها واالجتماعية،  اإلشرافومن املهام املوكلة للشيخ              
ني الناس بكما يقوم بأمور السعي  راحتهمالناس يف الصلوات، كما يستقبل الضيوف ويسهر على  إمامةو

 ناسبات، كما كان الشيخ يرتبط مبوالصلح بني القبائل املتصارعة يف توات خاصة ذات البني إلصالح
ك مقر العائلة لالحتفال هنا إىل واليت تتوجب عليه االنتقالوعاشوراء  النبوي معينة كاملولد احتفالية
  . مجاعياً
البكري املستقرين  سيد بعدما تزايدت أعباء خدمة أمالك الزاوية أتفق حفدة الشيخ حممد بن                

حسب فروع أحفاد الشيخ حممد  بالزاوية على حتمل أعبائها مجاعيا عن طريق تقسيم أمالكها على مثانية أجزاء،
 ،مجاعيااالجتماعية الزاوية أعباء تحمل ل وأيضاالزاوية،  ألمالكجل ضمان مردودية أكثر البكري، من أسيد بن 

قوم مبا ي البكري سيد لفرع من عائلة الشيخ حممد بن األسبوع أياممن ختصيص كل يوم  مت االتفاق على حيث
  .)3(يلزم خلدمة ضيوف الزاوية

                                                
 .106مرجع سابق، ص : حممد نسيب )1(
 .26مصدر سابق، ص ، الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 10،على الساعة  09/2011/ 17 درار يوم، مدينة أاوت20حبي  لشيخ عبد احلق بكراوي، مبقر سكناهمع ا مقابلة شخصية )3(

 .صباحاً
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للقراءة واحلساب مع استظهار بعض  األوىلاملبادئ  الزاوية أبناءاب لتعليم للزاوية كت كان: هيئة التدريس  . ب
شؤون الزاوية جلس للتعليم  إدارةالشيخ احلسن بن سعيد توىل  عندمان لكالسور من القرآن الكرمي، 

 )م1920/هـ1339ت(الين خ البكري بن عبد الرمحن التنالشيابن أخته  هوممن خترج على يد ،ا واإلفتاء
  .والذي واصل املسرية العلمية للزاوية

من الطلبة املنتسبني للزاوية خاصة يف عهد الشيخ احلسن بن سعيد  األوىل فئتنيوتتكون من : املتعلمني هيئة  . ت
 على الزاوية من وهو ما أدى إىل توافد الطلبة للعلم، اًبالزاوية جملس ساأسوالبكري بن عبد الرمحن اللذين 

فتتكون من فئة املستمعني الذين يلتحقون بالزاوية بعد صالة  الثانيةخمتلف املناطق للدراسة والتفقه، أما 
 .ستفادة مما يدرسه الشيخ للتالميذاملغرب لال

من  دل يف البساتني بنظام اخلماسة ويوجمن يشتغ فهناك العمال بالزاوية تعددت وظائف :هيئة اخلدمات  . ث
يف خمتلف  خلدمة الزاوية وإمياءكما كان للزاوية عبيد  ،يعمل يف حراسة الزاوية واستقبال الضيوف

د الصاحل بن حممد بن سيد حمم الزاوية شيخ من أن )1(ذكره صاحب الكوكب الدري وهو ما النشاطات
 ."...وعشرون عبدا وأمة ةومات عن مال كثري ومائ..."البكري 

بعد تأسيس الزاوية توافد عليها العديد من األشخاص للعمل واإلقامة  :القانون الداخلي للزاوية البكرية   . ج
، تطلب إجياد قانون يضبط السري احلسن هلا، خاصة زايد عدد أفرادها وتعدد نشاطاا االجتماعيةا، ومع ت

بعدما شهدت نوعا من سوء التسيري يف النصف الثاين من القرن الثالث عشر اهلجري، وهو ما دفع أحفاد 
ؤسس إىل تعيني كل من الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن من أوالد الشيخ عبد الكرمي و الشيخ أيب زيان بن امل

أن من "احلاج البكري من أوالد حممد الصاحل لوضع قانون يضبط احلياة العامة داخل الزاوية ومما جاء فيه 
صاصه، ومن سل ق كذافعل ضرب حر أو موىل بيده فعليه درهم أو بعصا فعليه مخسة دراهم أو حبجر

  . )2(هـ1313بتاريخ أوائل شعبان  "قصاصه كذااملوس حلر أو موىل فعليه مثقال ومن جرح فعل
  :تتكون الزاوية البكرية من هياكل مادية متنوعة تتمثل يف اآليت :املادي اهليكل .3

وكل  الديارفقاقري والبساتني وال طرف سيد البكري واملتمثلة يف ما مت شراؤه منهي  :أمالك الزاوية  . أ
 سيد أخرى مت استحداثها من طرف حممد بن أمالكوالتحبيس وهناك  هذا مسجل يف عقد الشراء

زراعية  أراضيزيادة حفر الفقاقري واستصالح  إىل باإلضافةكقصبة الزاوية ومرافقها  وأحفادهالبكري 

                                                
 .8مصدر سابق، ص ، الكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن التنالين )1(
 .145، ص05يف امللحق رقم  ،وثيقة القانون الداخلي للزاوية: انظر )2(
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على ملكه بقرية تزداية مع مجيع مجيع ما ..."الزاوية  أمالكومما ورد يف عقد الشراء خبصوص  أخرى
ومجيع ما استفاده بالشراء هنا من االبوار ...جنة خملوص ومجيع ما فيها من املاء من فقارة خملوص

 . )1("...والديار والرحاب والكوانيف واملواشري بالقرية املذكورة

التوايت،  اإلقليمختتلف قصبة الزاوية عن مثيالا من القصبات املنتشرة على مستوى  ال :قصبة الزاوية  . ب
 ممر طريقعن  قصبة باحمليط اخلارجيال بطتترو ذات أشجار النخيل بساتني وسطتقع قصبة الزاوية حيث 

 .)2(خارج القصبةاملتواجدة بيوت ال ضيق بني

  
   )3(سيد البكري أما الثانية فتظهر سور قصبة الزاوية وقد هدم جزء منهتظهر الصورة األوىل بقايا مدخل قصبة زاوية  

الحظت أن جدران القصبة اخلارجية املبنية مبواد حملية من الطني واحلجارة قد  هلا زياريتعند                 
 تزينكانت هندسية  وأشكالوجود زخارف  ويف باب القصبة الرئيسي الحظت دم اغلبها بفعل التقادم،

حيث أخربنا آية قرآنية غري واضحة املعامل  الشيخ بيتى جدران املدخل املالصق لمدخل الزاوية وقد كتب عل
بيت الشيخ الذي يطل  يوجدعلى ميني املدخل و، )      )4 اآليةأحد شيوخ الزاوية بأا 

                                                
 .، مصدر سابقوقف الزاوية وثيقة: انظر كذلك.  26سابق، صالصدر امل ،الكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم )1(
 .راويبصحبة الشيخ احلاج عبد اهللا بك 2011نوفمرب9زيارة ميدانية للزاوية  )2(
 .الطالبمن التقاط صور  )3(

 .13سورة الصف، اآلية ) 4(
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مبينة من الطوب ، وهذه البيوت الشيخ ببيوت أفراد العائلة واخلدم على ممر ضيق وطويل املسافة يربط مرتل
تعرف ( وجبانب مرتل الشيخ توجد املكتبة فهو من جذوع النخيل  ف البيوتسق املصنوع من الطني، أما

أبراج للمراقبة و  األربعة سور على جوانبه كما حييط بالزاوية ،كانت حتتوي على خمطوطات الزاوية )بالبيت
ا م، كخندق كان يستعمل لصد هجمات القبائل البدوية اليت تعرضت هلا مجيع قصور املنطقة لسورأسفل ا

   .من خارج العائلة البكرية آخرين إلفراد أيضاتوجد بيوت خارج القصبة خمصصة للخدم و 
ويتكون من  ،لقصبة هو مرتل الشيخ الذي يقع على ميني املدخلإن أول مرتل يصادف زائر ا :دار الشيخ  . ت

الستقبال كانت خمصصة  باملرتل األكربالغرفة  أنبني أجزاء البيت، ويعتقد وخمزن ومتسع جيمع  غرفتني
 كما حلفظ املواد الغذائية ومواد أخرى، اًكان خمصصقد املخزن فأما ، للنوم فهي  ىصغرأما ال ،الضيوف

مادة البناء  أما،  للنوم يف فصل الصيفبغرض استخدامه السطح  إىل لصعودل ليستعمباملرتل سلم  يوجد
 .حمليةهي مواد أولية و من طني وحجارة وجذوع النخيل فهي واحدة يف خمتلف منازل القصر

وهو عبارة  ،البكري خارج القصبةسيد يقع ضريح الشيخ حممد بن  :البكري سيد الشيخ حممد بن ضريح  . ث
حييط ا سور قليل االرتفاع مزخرف بأشكال هندسية يف أعاله، وصبغ بلون أبيض  هرمية الشكل عن قبة

فراد من تصادفك قبور أل األوىلالساحة  إىلوهي عادة منتشرة يف أغلب القباب باملنطقة، ومبجرد الدخول 
 يوجد بابوبعدها  ،العائلة البكرية

اً جند قبورحيث الضريح  إىلالدخول 
ة املوصل املغطاة منتشرة يف الطريق أخرى

شكل  ذات القبة ، والضريحقبة  إىل
الشيخ حممد بن  قرب بداخلها خمروطي

برداء أخضر كتبت  مغطىالبكري سيد 
عليه آيات قرآنية، كما توجد ساحة 

  .)1(أخرى خلفية ا قبور كثرية

                                                          
                                                                    

                                                                           )2(ضريح الشيخ حممد بن سيد البكري بزاوية سيد البكري                                                        
                                                

 .راويبصحبة الشيخ احلاج عبد اهللا بك 2011نوفمرب9زيارة ميدانية للزاوية   )1(

 .صور التقطها الطالب )2(
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  :)1(الزوايا البكرية الفرعية: ثانياً
سيد البكري أسس يف أثناء رحلته إىل  حسب املصادر البكرية فإن: بتونس وتقرت الزاويتان البكريتان  . أ

وزاوية أخرى مبدينة تقرت املسماة منها جنان ) الزاوية البكرية(احلج زاوية بتونس ال يعرف منها إال امسها 
زاوية أخرى لسيد البكري بأرحيا  )3(، ويذكر فرج حممود فرج)2(القواريالسبخة وجنان تغدوين وأجنة 

سيد البكري  أنومما جيب ذكره يف هذا الباب  عليه، ا مل جند ما يثبت ذلك فيما اطلعتغري أنن يف الشام
وبوعلي،  ديار ما بني تيمي ومتنطيط وزاجلوذا مال وأمالك وغنم يف البادية، وله جنات و كان ميسوراً

لت له شراء األمالك وحتبيسها يف سبيل اهللا، وهذا ما جعل بعض السفهاء حياولون التعرض له سه
لصعوبة السالمة مع كثرة ذات اليد، ... :"والتشكيك يف زهده، حيث سأل رجل سيد البكري قائال

، فقال بديهة ليس األريب عند أرباب القلوب من قتل احلية، وإمنا  كيف احلياة مع احليات يف سفط
األريب عندهم من أمسكها وهي حية، أرفق بنفسك يا متكلم فليست حقيقة الزهد التخلي عن الدنيا، 
وإمنا حقيقته برودا عن القلب، واين أخاف عليك أن تكون يف قيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .)4("فراً، فأحرز نفسك وحتصن بشيء من حيوان الدنيا وإال هلكتكاد الفقر يكون ك
ه القاضي احلاج أحممد، توجه إىل بعد رجوع سيد البكري إىل توات إثر وفاة أخي: رينغالزاوية البكرية بإ  . ب

ا زاوية مبنطقة تغرمت نسبة إىل فقارا املسماة تغرمت واليت تقع يف ناحية عني صاحل وأسس  إينغر منطقة
أرضها جيدة  ،لكنها غامرة..." )5(ويقول عنها حممد بن عبد الكرمي احلاجب الفوقاين والسفالين بني

 ...".األشجار لنبات

                                                
 .142، ص02انظر مواقع الزوايا البكرية يف امللحق رقم ) 1(
 . 27، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
  ا ملدينة تقرت ابعد الزيارة امليدانية اليت قمت مع شيخ الزاوية التيجانية بتماسني  شخصية، وبعد مقابلة مل أعثر على الزاوية البكرية

مقابلة أخرى مع شيخ زاوية حممد بن حيي اإلدريسي بتقرت  مث أجريتالشيخ احلاج العيد التيجاين أكد يل وجود جنان تغدوين بتقرت، 
هو اآلخر وجود جنان تغدوين بتقرت وهو وقف بالقرب من مسجد تقرت والربيد املركزي  يل أكد الذي الطيب اإلدريسيالسيد 

، مع شيخ زيارة ميدانية ومقابلة شخصية. ، لكن جنان السبخة وجنان القوراري مل أعثر هلما على أثر جنان املرابطني حالياً ويطلق عليه
 . م2012مارس 21صباح يوم األربعاء  ،)الطيب اإلدريسي(، ومع شيخ الزاوية االدريسية )اج العيداحل(الطريقة التيجانية بتماسني

 .86 مرجع سابق، ص )3(
 433، مرجع سابق، صاملعجم الوسيط: انظر. وعاء يوضع فيه الطيب وحنوه من أدوات النساء : السفط. 

 . 35، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي  )4(
 .27املصدر نفسه، ص ) 5(
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كلم جنوب أينغر، وجدا مهجورة 11اليت تبعد بـ  )1(الزاوية موقع وعندما وقفت على             
را فقد طمرت بالرمال، لكن منها إال بقايا حجارة البناء، أما فقا ىوبيوا مستوية مع األرض، مل يتبق

أن املاء ا قريب من سطح األرض نتيجة الرطوبة املنتشرة على السطح، أما ما تبقى من فقارا فهو  يبدو
مسار الساقية املؤسس من احلجارة، كما توجد بعض خنيل الزاوية قائمة يف جنب الزاوية الشمايل، وآثار 

فإن آخر ساكنيها أفراد من قبيلة  )2(د عيانيف اجلهة الشرقية، وحسب رواية شاهواهد مقربة صغرية ش
  .الزنتان، وأن أبواب الزاوية قد محلت إىل قصر مطروين بالقرب من قرية عني بلبال مشال أولف 

   )3()عني صاحل( ا منازل زاوية سيد البكري بإينغرتظهر الصورة األوىل أشجار النخيل وبقايا ساقية املياه، أما الثانية فتظهر بقاي  
 

تأسست على يد سيد البكري بلحاج بن حممد الصاحل بن أيب زيان بن عبد الكرمي بن : )4(زاوية غوزي  . ت
وتقع هذه الزاوية على حدود اجلهة اجلنوبية لزاوية سيد  )م1930/هـ1348ت(البكري  سيد حممد بن

أواسط على نسخة منها واملدونة بتاريخ  اليت اطلعت )5(سيحبالتالبكري وقد ورد يف وثيقة 
عقده الربكة سيد البكري بن سيد احلاج حممد الصاحل بن الربكة سيدي أيب زيان ..."هـ 1345شعبان

النخيل واألشجار ...جنل الربكة الويل الصاحل سيدي حممد بن العالمة اجلامع الشيخ حممد البكري
وقفا حبسا مؤبدا و...والديار والفقاقري األحياء منها واألموات ومجيع ما ملكه اهللا أياي يف هذه املواطن

 ...."العزيز الغفار خملدا ما تعاقبت السنوات وتطاولت األزمان وتداولت األمور مستأثرا بذلك رمحة 

خمصص  جزءا جاء يف هذا العقد أن احملبس قسم هذه األوقاف على اثين عشر جزء، كل ممو            
سف محد بن يودي أهللا والضيف وفق نظام زاوية سيلغرض خريي معني، منها سبعة أجزاء يف سبل ا

                                                
 .07/2011/ 07وذلك يوم  ،رفقة  احلاج عبد الرمحن عماري أحد أعيان مدينة إينغربإينغر بزيارة ميدانية للزاوية البكرية  قمت )1(
 .على الساعة احلادي عشر صباحاًم  2011جويلية  7ينغر يوم إمدينة  أحد أعيان عبد الرمحن عماري مقابلة شخصية، مع )2(
 .صور التقطها الطالب )3(
 .رفقة الشيخ احلاج عبد اهللا بكراوي  على الساعة السادسة مساء، 2011 جويلية 10يوم  للزاوية البكرية زيارة ميدانية )4(
 .144، ص04انظر الوثيقة يف امللحق رقم  .،  بيد احلاج عبد اهللا بكراوي، غوزي، أدرارزاوية غوزي وقفوثيقة  )5(
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نالين، واجلزء الثامن خلدمة مصاحل الزاوية، واجلزء التاسع لتسديد الضرائب املترتية على الزاوية، أما اجلزء الت
ءة الفاحتة على واجلزء الثاين عشر لقرا ،العاشر فخصص إلمام الصلوات، واجلزء احلادي عشر ملعلم الصبيان

  .روح احملبس سنوياً
زالت قائمة لكنها مهجورة  على أمالك الزاوية والقصبة التابعة هلا واليت ال هذا وقد وقفت               

  .غلب الزوايا بتوات تراجع نشاطها االجتماعي والعلمي وهي على حال أ ،اكنيهامن س
  الفصل متة خا

مع  من حيث املهام والوظيفة واملنشأ يةتواتالنوع الزوايا ت ،نستخلص من خالل هذا الفصل          
تداخل واضح بني مفهوم الزاوية واملدارس القرآنية اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية من حيث االسم 

في ف ،زوايا القطر اجلزائري بقية أغلب الزوايا مل تكن ذات بعد صويف على شاكلةكما أن  ،والوظيفة
مث يف  ،سابقا إليهانا رشاليت أ لألسباب مع زوايا اإلطعام البداية جند نطقةبامل لنشأة الزوايا السياق التارخيي

فأصبحت بذلك جتمع  واإلفتاء،جمالس علمية جبلوس شيوخها للتدريس  ذه الزوايا تمرحلة ثانية تأسس
  .القرن اخلامس عشر اهلجري من ابتداء تواتظهرت بفصوفية الزوايا ال أما، والتعليم اإلطعام بني وظيفيت

منذ القرن  حلت بتمنطيط العائلة البكرية اليتومن العائالت التواتية اليت برزت يف هذا اال              
لتشهد أوج عطائها  يف نشر العلم واملعرفةالشيخ ميمون  األب األكرب منذ نزول وسامهت العاشر اهلجري

 العلمية واالجتماعية إسهاماتهب عرف الذي سيد البكري، هذا األخريمع الشيخ عبد الكرمي بن أحممد وأبنه 
، كما وخارجه يف كل من طرابلس الغرب وتونس ينغر ومتنطيطلزاب وإيف ا من خالل زواياه داخل الوطن

أكرب وأهم الزوايا البكرية لشساعة أمالكها واستمراريتها يف أداء أدوارها  الزاوية البكرية بتمنطيط تعد
    .االجتماعية والعلمية

 ،العهود إعطاءخاصة مع  صوفية يف جمال التصوف بتأسيس طريقة تربز مسامهة سيد البكريو            
الدينية استمرت  تقدم دروسا يف خمتلف املعارفبتمنطيط يف اجلانب العلمي فقد أسس مدرسة  أما

بتوليه منصب قاضي اجلماعة  سيد البكري يف اال القضائي إسهامات أيضا، وتربز يومنا هذانشاطاا إىل 
وقد سار األحفاد على منهج سيد البكري يف  ،الصحراء القضائية لتشمل كافةع سلطته اواتس التواتية

م 20خمتلف ااالت القضائية والعلمية واالجتماعية، إىل جانب تأسيسهم زاوية غوزي يف بداية القرن 
   .قرب الزاوية األم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسات التعليمية بتوات: املبحث األول.  

 اإلسهامات التعليمية للزاوية البكرية من : املبحث الثاين

 .الس العلمية واملدرسة البكريةخالل ا

 البكريةللزاوية  االجتماعيةاإلسهامات : املبحث الثالث. 

 ةعلیمیتالاإلسھامات  :الفصل الثالث

 واالجتماعیة للزاویة البكریة
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  للزاوية البكرية مية واالجتماعيةيعلتاإلسهامات ال :الفصل الثالث

وذلك منذ وصول الشيخ ميمون  ،واإلفتاء التعليموظيفيت مبمارسة  ااشتهرت العائلة البكرية وأسالفه         
حيث عكف أحفاده من بعده على فتح جمالس فقهية لتعليم أبناء املسلمني إضافة إىل ممارسة  ،وتوطنه بتمنطيط

 املتخاصمني،قصد الصلح والتوفيق بني  خاصة عليهم يتوافدوناإلفتاء، ونتيجة لشهرم العلمية فقد كان الناس 
السبيل  عابرييواء املسافرين ولطعام وإالبكرية بغرض إطعام ا الزواياهو بناء أيضا  هذه العائلة ومما زاد من شهرا

  .واأليتاموالعطف على احملتاجني والفقراء واملساكني ومواساة األرامل 
 فيها  ة املخطوطات البكرية واليت ساهمومما زادا يف إثراء احلركية الثقافية داخل توات هو تأسيس مكتب            

 )الثامن عشر امليالدي(خمطوطاا خالل القرن الثاين عشر اهلجريبلغت حيث تأليفاً ونسخاً، أحفاد املؤسس 
الشيوخ والفقهاء يف اال التعليمي من خالل  إسهام، ومن خالل هذا الفصل حاولت أن أحدد خمطوط 3600

، واخلدمات االجتماعية اليت قدمتها الزاوية البكرية )محد ديديمدرسة سيد أ(واملدرسة البكرية الفقهيةاالس 
  . إقليم توات لسكانوشيوخها 

  املؤسسات التعليمية بتوات :املبحث األول

اليت كانت على االبتدائية لكل فئات اتمع التوايت، خاصة يف املرحلة  اًومتاح اًمتوفركان التعليم الديين            
 أماكن، واليت غالبا ما متارس يف )أقربيش(كانت متارس ضمن مؤسسات تعرف باسم و التواتية،مستوى القصور 

تكون يف ف من التعليم املرحلة الثانية أماأبواا لكل أطفال القرية أو القصبة،  تيبالكتا ملحقة باملسجد، وتفتح
ن عليه االنتقال إىل املعاهد ناء توات كاومن أراد مواصلة تعليمه من أب ،الزوايا االس الفقهية أو املدارس أو

حركية علمية كبرية داخل اإلقليم  وقد برزت بتوات، نس أو اجلزائر العاصمة أو متبكتويف فاس أو تو اإلقليمية
  .وغريها ...، أولفن،زاوية كنته، بودة، كوساأوالد سعيدكتمنطيط، ملوكة،  احلواضر الكربى خاصة يف

  :ثالثة مراحل أساسية هي إىل  داخل توات التعليم يقسم :مراحل التعليم  .1
 ،"أو احملضرة أقربيش"يعرف عند سكان القصور  تتم املرحلة األوىل يف الكتاتيب أو ما :املرحلة األوىل   . أ

، وقد اإلقليموكانت أغلب الكتاتيب ملحقة مبسجد القصر أو القصبة، وال ختلو منها أي منطقة من 
                                                             

 فهي  "قريبشأ"أما كلمة  ،القرآن الكرميقريبش يف العرف التوايت على املكان الذي يتعلم فيه الطفل احلروف اهلجائية وحفظ تطلق كلمة أ
هـ إىل اية 12داية القرن الدراسات اللغوية بتوات من ب: الصديق حاج أمحد :انظر". الكتاب"كلمة زناتية حملية تعين يف العربية 

الطاهر .ية، إشراف دأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العرب ،)نشأا،فضاءاا،أعالمها،مصادرها،تفاعالا(هـ 14القرن
 .68ص ،2008/2009 :جامعة اجلزائر ،مشري
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منتشرة خالل العهد العثماين يف كل القطر اجلزائري وهذا ما  ابتدائيةمبثابة مدارس  كانت هذه الكتاتيب
حىت كان ال خيلو منها حي من  االبتدائيةاملدارس  كثرت"...بقوله  )1(أشار إليه أبو القاسم سعد اهللا

األحياء يف املدن وال قرية من القرى يف الريف بل أا كانت منتشرة حىت بني أهل البادية واجلبال 
 ،يف الكتاتيب من اختصاص األئمة الذين يضطلعون بتعليم الصغار ، وكانت مهمة التعليم."..النائية

املسجد من بساتني وأمالك  ن التصرف يف أوقافتيازات متكنهم موباملقابل يتحصلون على هدايا وام
  .)2(عقارية

ومن العادات اليت  ،ب األطفال صغار السن ابتداء من السنة الرابعة يف معظم األحيانتييلتحق بالكتا               
ه عتقام عند التحاق الطفل بالكتاتيب يف إقليم توات إقامة حفل رمزي يلبس خالله الطفل أمجل ثيابه وحيضر م

وجبة غذاء للشيخ وتالميذ  بإعدادوهناك من العائالت من تقوم  - ا معهما التمر واحلليبوالده إىل الكتاب ويصحب
اليت جيلبها معه إىل الشيخ الذي بدوره يتناوهلا منه ليكتب عليها  مث يتقدم الطفل باللوحة والدواة - الكتاب

مث خيط عليها ، )       )3 آيات من الذكر احلكيم تكون من آخر سورة اإلسراء

تعلم الكتابة واإلمالء بثالث  ة يفاألولي ةالتعليم املرحلة ومير الطفل خالل هذه ،...)أ،ب،ت،ث(احلروف األوىل 
  :وهي )4(مراحل أساسية

 تبه له شيخه بقلم يك ماوفيها يتعلم الطفل طريقة الكتابة، عن طريق حماكاة الطفل : مرحلة احملاكاة
  .والدواة يعيد الطفل عليها باستعمال القلمف الرصاص على لوحته

                                                             

  تاريخ  :أبو القاسم سعد اهللا: انظر". الشريعة"ويف البادية تسمى " مسيد"متعددة ، ففي العاصمة اجلزائرية تسمىأمساء يطلق على الكتاب
 .277-276،ص ص1مرجع سابق ،ج، اجلزائر

 . 274، ص1مرجع سابق، ج، تاريخ اجلزائر) 1(
 . 143مرجع سابق، ص: مبارك جعفري) 2(

 الصوف ، وهو عبارة عن ضع فيه احلرب املعروف باسم الصمغعبارة عن إناء أو كأس يوأما الدواة فهي  ،تصنع اللوحة من اخلشب
. ، كما تطلى اللوحة اخلشبية مبادة الصلصال والذي هو نوع من الطني يستعمل بعد حمو اللوحة بغرض تبييضها احملروق مع قليل من املاء

 . 220ص ،سابقمرجع : صالح مؤيد العقيب:انظر
  . 110اآلية  سورة اإلسراء،) 3(

 مرجع سابق، :سرير ميلود وآخرون: انظر كذلك.  265-263ص ص ،1ج ،، املرجع سابقالرحلة العلية :حممد باي بلعامل )4(
 .147ص

  به على اللوحة باستعمال احلرب املوجود يف الدواة عن طريق بريه حىت يصبح له رأس حاد للكتابة القصب،مادة يصنع القلم من. 
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 يؤتى بطبق مملوء بالتراب الطاهر، حيث يقوم الشيخ بكتابة آيات عليها، يقوم : ضاحييمرحلة النقل اإل
  .اآليات على لوحتهبعدها الطفل بنقل تلك 

 حيث ميلي الشيخ على الطفل آيات  ،إىل مرحلة اإلمالء طفلبعد تعلم الكتابة ينتقل ال: مرحلة اإلمالء
الشيخ ما دونه الطفل ليصحح له  يراجعمن التدوين  االنتهاءبعد وم بعدها بتدوينها على لوحته، وقرآنية يق

بعض املواد األخرى للحفظ يدوا  الشيخ للتلميذ تعلم طريقة الكتابة يضيفوبعد  ،األخطاء اإلمالئية
والفقه، الصالة  أحكامأسفل اللوحة يفصل بينها وبني اآليات القرآنية خبط، وأول ما يبتدئ به العقائد و

  .ال منت ابن عاشر، ومنت األجروميةسة يف هذا ان املدرووأهم املت

 داب وذلك عنغذاء لتالميذ الكت مأدبةهي إقامة  ه املرحلةيت تتبع الطالب خالل هذومن العادات ال             
، عم، األعلىمل يكن الذين كفروا، سبح اسم ربك (بلوغ الطفل يف مرحلة حفظ القرآن عند إحدى السور اآلتية 

 معلموحيضره  آن وحفظه يقام للطالب حفل يجر، وبعد ختم الق)إيل، امللك، الرمحن، طه، التوبة أوحيقل 
اليت آن وأئمة املساجد وأعيان القصور ااورة، وخالل احلفل يلبس الطالب أمجل ثيابه وحيضر معه لوحته رالق

وعادة ما تكون اآلية األوىل من حزب  ،يات من القرآن الكرمي بعد البسملةيسلمها لشيخه ليدون عليها آ
الثمن من هذا  انتهاءورهم آيات إىل غاية ئمة املساجد احلاضرين ليدونوا بدألمث يقوم بتسليم اللوحة  ،يستبشرون

 فيقدم له سكانه هدايا شوارع القصريف احلزب، تسلم اللوحة للطالب الذي يطوف به احلاضرون داخل املسجد و
، ويف اية هذه املرحلة يكون الطالب قد حفظ القرآن الكرمي وأخذ بعض املعارف الفقهية )1(غالبا ما تكون نقوداً

)2(عاشر واألخضري واألجروميةواللغوية، كابن 
.  

ويف هذه  تبدأ من صالة الصبح إىل الزوال اداخل الكتاتيب فإ أما يف ما خيص التوقيت الدراسة               
الفترة يقوم الطالب بتدوين آيات قرآنية على لوحته ومراجعتها مع شيخه، أما الفترة املسائية فتبدأ بعد صالة الظهر 

وخالهلا يقوم الطالب حبفظ ما دونه من آيات قرآنية على لوحته مث يقوم باستظهارها مع  ،العصرإىل ما بعد صالة 
زبني األخريين من القرآن الكرمي وهذا احلشيخه، أما بعد صالة املغرب إىل صالة العشاء فيقوم مجيع الطلبة بتالوة 

  .)3(يف سائر األيام باستثناء اخلميس واجلمعة واملناسبات

                                                             

  .213مرجع سابق، ص : عبد ايد قدي )1(

 .48ص مرجع سابق، :عبد احلميد بكري) 2(

 .324،ص1مرجع سابق،ج، الرحلة العلية :حممد باي بلعامل) 3(
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لدى واالس العلمية هي مرحلة أعلى من سابقتها، تتم يف الزوايا واملدارس الكربى و :لثانيةاملرحلة ا  . ب
علوم األخرى، وقد لكتاب اهللا مع بعض ال حافظاً ا لتحاقهاء والفقهاء، ويكون الطالب خالل إالعلم

كتمنطيط وتنالن وملوكة وزاوية  حواضر معينة أشتهرت بالزوايا واملدارس الدينيةيف هذا اال  برزت 
 .)1(يرجع تأسيسها إىل القرن العاشر اهلجري رية بتمنطيط أقدم هذه املدراس، إذكنته، وتعد املدرسة البك

واد املحيث يلتف الطلبة حول الشيخ لدراسة  ،صحن الزاوية واملسجديف  اليومي يتم التدريسو           
الرسالة أليب زيد القريواين يف الفقه، مث ينتقل إىل النحو والصرف من  ةقراءوعادة يبدأ الشيخ ب املقررة

  .)2(والفرائض من الرحبية أللفية والمية األفعال إلبن مالكخالل شرحه لألجرومية وا

  :)3(يقسم التعليم خالل هذه املرحلة إىل ثالث مستويات رئيسيةو  

 منت"ويف الفقه يدرس  "السنوسية الصغرىمنت " و "األوجلي" يدرس يف التوحيد واملنطق: املستوى األول 
  . "األجرومية"ا مفيدرس فيه النحو والصرفأما  "ماويةمنت العش"و "القرطيب شرح"و "ابن عاشر

 أسهل "ويف الفقه  "منت السنوسية الكربى"و "جوهرة التوحيد" واملنطق يدرس يف التوحيد :املستوى الثاين
أما اللغة فيدرسها من  "مقدمة ابن رشد"يف املرياث ونظم  "منت الرحبية"، و"لة القريواينارس"و "املسالك

  .للحريري "عرابملحة اإل" خالل
 لباب "، و"خمتصر خليل"ويف الفقه  "إضاءة الدجنة"و "السلم املرونق" املنطق يدرسيف  :املستوى الثالث

المية "و "لفية ابن مالكأ"ويف اللغة  "الزقاق ةالمي"، و"املدونة"البن عاصم و "حتفة احلكام"و "ضالفرائ
  ." اللبيبمغين"و "األفعال

بأن التدريس يتم يف صحن الزاوية، حيث حني يلتف الطلبة حول الشيخ على شكل  سابقاً ذكرنا             
دائرة ومع كل منهم لوحة وكتب، فيبدأ الطالب بقراءة جزء من املنت وأبيات من املنظومة، مث يعقب عليها الشيخ 

قارنات تضفي على ه التعقيبات انتقادات ومتخلل هذتيف الشرح والطلبة ينصتون ويسجلون ما يقوله الشيخ، وقد 
الشرح يقوم  ءأثنا، وهو ما كان يقوم به الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين، الذي كان الدرس طابع النقاش العلمي

                                                             

 .16مرجع سابق، ص: الضب وآخرونعبد الرمحن ) 1(
 .48ص ،مرجع سابق :عبد احلميد بكري )2(
 .217 -215مرجع سابق، ص ص : عبد ايد قدي )3(
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ا من املصنفات اليت وغريمه" اجلامع الصغري"س يشرح الزرقاين ملختصر خليل، واملناوي يف تدربنقد ما يتطرق له ك
  .)1(كانت تدرس بالزوايا

  :التدريسمناهج  .2
  القرآنية على  ن الكرمي سواء يف الكتاتيب أو املدارستتمثل منهجية حتفيظ القرآ: القرآن الكرميمنهجية حتفيظ

على شيخه إىل غاية  مرحلتني، حيث يقوم الطالب يف العرض األول بتدوين القرآن على لوحته مث استظهاره
من سورة البقرة ويكتب يف لوحه كل يوم مثن من القرآن مث  الطالب يبتدئفيف العرض الثاين أما ، إمتام القرآن

طالب به كل يوم ويكون هذا بعد م ،القرآنية اليت مر عليها لألحزاب مع عرض آخر ،يستظهره على شيخه
يتم استظهار  حىتحفظ القرآن بنفس الطريقة  يفمث يعيد مرة ثالثة الكرة  ،صالة العصر إىل أن يتمه كامال

  .)2(مع شيخه ومتقناً الًالقرآن كام
  ختصص أشهر معينة لدراسة احلديث النبوي تكون عادة من شهر شعبان إىل  :احلديث النبويمنهجية تدريس

صحيح "وموطأ اإلمام مالك بن أنس، و "صحيح البخاري" النبوي ذي احلجة، ويستعمل لتدريس احلديث
هو أن يكون متحصال على إجازة  النبوي للقاضي عياض، ومما يشترط يف مدرس احلديث "الشفا"و، "مسلم

  .)3(يتمكن من فهمها وحتليلها إال من له دراية بذلك يف هذا العلم، ملا يتميز به من مصطلحات ورموز ال

عند ابتداء قراءته حفل يج يقام  ري أمهية بالغة يف إقليم توات، إذوتكتسي دراسة صحيح البخا           
بالشروع يف  االنطالقة، وتكون الشيوخ والفقهاءجلميع املدعوين واحلضور ويف مقدمتهم  غذاءيصحب مبأدبة 

بعد ذلك بسرد سند  يبدأمث  ،االفتتاحشيخ املدرسة القرآنية، الذي يقوم بترديد دعاء  طرفقراءة الصحيح من 
وهكذا متر األيام من  ،()بالدعاء والصالة على النيباليوم األول احلديث األول وبعد إمتام هذه اجللسة خيتم 

 يقرأ فيه الصحيح  يقام حفل آخر البخاريوعند ختم صحيح إىل غاية اختتام قراءة صحيح البخاري،  االنطالقة
من " سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم"تردد عبارات  تهويف اي" كالم الرب مع أهل اجلنة"عادة من باب 

 فهيبدراسة صحيح البخاري  اعتناًءمن أكثر املدارس ملدرسة البكرية بتمنطيط او ،)4(مجيع احلاضرين مائة مرة
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رمضان، أما وقت  26شعبان إىل غاية  17وتدارسه وذلك من ختصص كل سنة قمرية ما يزيد عن الشهر لقراءته
   .)1(بعد صالة العصرمث  قراءته فتكون بعد صالة الصبح، مث عند الضحى وبعد صالة الظهر،

  الطالب إىل املدرسة القرآنية يشرع أوال بدراسة  انتقالبعد : الفقه والنحو والعلوم األخرىمنهجية تدريس
يف ذهنه، خاصة وأنه تلقى املبادئ األولية يف هذا العلم من طرف  ترسخعلم العقائد والتوحيد، وذلك حىت 

، مث ينتقل "جوهرة اللقاين"مث  "األوجلي"، وأول كتاب يدرسه يف هذا العلم هو منظومة يف قريته معلم القرآن
ملؤلفه "العبقري منت"، وبعدها يأخذ فقه السهو يف الصالة من "خضريألا منت"إىل دراسة الفقه من خالل 

 عاشر البن "املرشد املعني"وبعدها ينتقل الطالب لدراسة  ،الشيخ حممد بن أب املزمري التوايت
أليب زيد القريواين  ماوية والرقعي وأسهل املسالك والرسالةالعشومث يدرس العزية  )م1631/ـه1040ت(

  . )2(وخمتصر الشيخ خليل مث التحفة العاصمية

حيفظهما الطالب كل وهي تتمثل يف بيت أو بيتني من األلفية  "الوقفة"نظام بس علم النحو ويدر            
تلك الوقفة هي أساس الدرس، ولكل طالب ، لتكون ملناقشتها مث يستظهرمها يف حضرة الشيخ أثناء الدرس يوم

  .)3(مكانيات كل طالبال معني قد تطول وقد تقصر حسب إوقفة يف جم

ة خالل هذه املرحلة، فهي غري حمددة بزمن معني، وإمنا ترجع يف األساس دراسالفترة  أما: مدة الدراسة .3
الدراسية قدرته على استيعاب املواد املقررة، وبعد إمتام الطالب للمقررات مدى و إىل إمكانيات الطالب

ذه املناسبة، تقرأ فيها  رمزية جناحه يقيم له شيخه مع زمالئه حفلة بعدشيخه، و أماميعقد له امتحان 
  .)4(الربدة ويرتدي الطالب خالهلا أمجل ثيابه وجيلس يف مكان عال وتقدم له التهاين من زمالئه

يف النبذة أن الشيخ سيدي البكري بن حممد  )5(الدراسية حيدثنا عبد احلميد بكري املدةن وع              
العامل دربعدها عضوا يف جملس الشورى، وعبد اهللا بن حممد بن  وأصبحري ملدة سبع سنوات، مجزيف أن س

                                                             

 .185صمرجع سابق، : عبد احلميد بكري )1(
 وقد وضع نظم هذا الكتاب الشيخ بن أب ) السهو يف الصالة(ترقيع الصالةية قري من أهم الكتب املتخصصة يف كيفيعد كتاب العب

خصه أيضا الشيخ موالي  الين، كماحممد بن عبد الرمحن بن عمر التن هـ ووضع عليه شرحاً الشيخ عبد اهللا بن1128املزمري التوايت سنة 
 .274-273مرجع سابق، ص ص ، الرحلة العلية: حممد باي بلعامل: للمزيد انظر. بشرح آخر  يأمحد الطاهر

 .املكان نفسه  )2(
 .92، مرجع سابق، الدراسات اللغوية: الصديق حاج أمحد )3(
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ن العالمة احلاج حممد ب الشيخعند الكرمي مكث مبلوكة مدة ثالث سنوات رجع بعدها بإجازة كاملة، أما 
عد بو شيخه،محد ديدي مدة ثالث سنوات، حتصل خالهلا على إجازة من زم شيخه سيد ألكبري فقد الا

، أو يتجه مستوى أعلى يتوجه إما لطلب العلم يف مكان آخر ذي جناح الطالب يف دراسته وخترجه
  .)1(يف الكتاتيب القرآنيةوذلك بإمامة الناس أو التدريس  ،عن طريق العمل لتحصيل رزقه

اهلمم العالية الذين الطلبة ذوي  اويلتحق هي مرحلة التعليم العايل وتتم يف املعاهد االقليمية،  :املرحلة الثالثة  . ت
مادية جيدة وهو ما مل  إمكاناتمع  ،على حتمل مشاق وصعاب التنقل ومفارقة األهل واخلالن هلم قدرة

التواتيني الذين انتقلوا خارج اإلقليم حتدثنا املصادر  بني منيتوفر إال لبعض العائالت العلمية امليسورة، و
نه درس عن أربعة وعشرين شيخا وعاملا من مدينة أالتمنطيطي  األمريين بن أيب حممد أحممدالبكرية عن الشيخ 

عدة نذكر من  لعلم وحتصل على إجازة من طرف مشايخفقد أخذ ا مدأحم، أما ابنه عبد الكرمي بن )2(فاس
قدورة اجلزائري  املقري التلمساين والشيخ علي األجهوري املصري والشيخ سعيد بن إبراهيمالشيخ بينهم 

شيخه دراسته عند  أثناء العلمية يف رحلته )3(يذكره عبد الكرمي بن أحممدومما  ،وغريهم...كيتبوأمحد بابا التن
قرأت عليه منت األجرومية ومجلة صاحلة من ألفية ابن مالك يف "...عبد احلكم بن عبد الكرمي اجلراري قوله 

، ومسعت منه صدرا من بفتح اجلليل واملواق النحو وأخذت عنه خمتصر خليل من أوله إىل آخره شرحاً
لبكري بن عبد الكرمي فقد أما الشيخ سيدي ا ،..."التفسري وأبوابا من البخاري، وقرأت القرآن حبرف نافع

ى يد اإلمام اخلرشي، كما درس الشيخ عمر بن عبد القادر لوقروت واجلزائر العاصمة ومصر عدرس يف أ
التنالين يف جامع القرويني بفاس، وأيضا عبد الرمحن بن عمر التنالين الذي انتقل إىل بالد التكرور ألخذ 

عة كالقضاء واإلفتاء رفي هامم على اإلجازات املختلفة يعود إىل توات ليتوىلالطالب وبعد حتصل  ،)4(العلم
  .وغريها...والتدريس

 اإلجازات: عرا  اإلجازة )5(األستاذ أبو القاسم سعد اهللا فاز لقب الشيخ "بأا ا شهادة كفاءة يستحق
 على الشيخ ايز ومالزمته أياماً ااز على اإلجازة بعد القراءة ويتحصل "ا ااز مأو األستاذ يف العلو

                                                             

 . 326مرجع سابق، ص، 1، جالرحلة العلية: حممد باي بلعامل )1(
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خمتلف احلواضر  إجازات عديدة من ىإن تطلب األمر ذلك، وقد حتصل املشائخ التواتية عل أعواماً وأ وشهوراً
لمساين حتصل على إجازة من الشيخ أمحد بن حممد املقري الت أحممدالشيخ عبد الكرمي بن  ، وجند هنااإلسالمية

، كما خص الشيخ عبد الرمحن اجلنتوري عبد الرمحن بن عمر )1(م1624/ـه1033يف علم احلديث سنة 
حفص املذكور بأنه إجازة عامة  أباا نتجاز شيخسمث أين استجزته كما ا"... هاجاء فيبإجازة  )2(التنالين

وكانت بعض اإلجازات تتضمن سلسلة  ..."وخاصة، فأجابين كما طلبته حلسن ظنه يب رمحه اهللا وحمبته يل 
محد ديدي يف صحيح سيد أللشيخ  أمحد احلبيب البلبايل إجازة الشيخ يفاألشياخ أو السند وهذا ما وقفنا عليه 

  .)3(إىل غاية اإلمام البخاريوهي تتضمن سلسة األشياخ البخاري 

ومع مطلع القرن العشرين شهد إقليم توات تأسيس مدارس دينية داخلية تكفلت بطلبة العلم من                
بداية أثناء االحتالل الفرنسي مع مدرسة سيد أمحد ، حيث كانت الوخصصت هلا أوقاف وأحباس مجيع ااالت

وبعد االستقالل انتشرت  ،يديدي البكرية مث مدرسة تلميذه احلاج حممد بن الكبري ومدرسة موالي أمحد الطاهر
سامهت يف ختريج أجيال من الطلبة كان هلم الدور البارز يف بناء جزائر  ،التوايت اإلقليماملدارس الداخلية عرب كامل 

داد التالميذ عتشهد تراجعا يف أ الزوايا واملدارس توات وخارجه، لكن بدأت بعض إقليمما بعد االستقالل داخل 
   .احلضاري وترقيته الصرحهذا تطلب تكاتف اجلهود للمحافظة على ي ، وهو ماوخارجية ا لعدة عوامل داخلية

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .25-24املصدر السابق، ص ص : نطيطيعبد الكرمي بن أحممد التم )1(
 .89السابق، ص املرجع: بعثمانعبد الرمحن  )2(
 .152، ص12انظر امللحق رقم.حالياً  بتمنطيط شيخ مدرسة سيد أمحد ديدي ،د بكراوينص اإلجازة بيد الشيخ احلاج أمح )3(
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  واملدرسة البكرية من خالل االس العلمية للزاوية اإلسهامات التعليمية: ملبحث الثاينا

األب األكرب للعائلة  منذ وصولوذلك اهتمت العائلة البكرية بنشر العلم  :االس العلمية البكرية بتمنطيط .1
نطيط، وكان الشيخ ميمون بن إىل مت ومع والده الشيخ عمر) م1495/هـ901ت(الشيخ ميمون  البكرية

إىل متنطيط أسس ومنذ وصوله  ،مبدينة فاس عن ابن غازي املكناسي أخذ العلمقبل جميئه إىل متنطيط قد  وعمر
إحدى اختلف يف  دقالصحراء يف عدة نوازل فقهية، وة كانت له حماورات عديدة مع طلبو ياً،علم اًجملس

نة فاس للبحث عنها يف خمتصر خليل، فاشترى إىل مدي ا كان منه إال أن سافرمف الصحراء مع طلبة )1(النوازل
خمتصر خليل من أهم الكتب الفقهية  منذئذ فأصبح ،دخله إىل تواتوأ الذهب املختصر  بأربعني مثقاالً من

  . الدينية هاارسومد توات زواياوإىل اآلن يف اليت تدرس 

نتيجة انتقاله إىل فاس  مبلغاً عظيماً من العلم )م1600/هـ1008ت(الشيخ أحممد بن أيب حممد بلغ             
يه قوله لأنه يف يوم قرأ ع ابنه عن طريقته يف التعليم هيذكر العلم هناك عن أربعة وعشرين شيخا وعاملا، ومما هوأخذ
اهلاء  خرجا: قال له )             )2تعاىل

، ومن وصاياه )3(تعلم نطقها على يد الشيخ حممد بن جمرب هوأخربه بأن )   (من صدرك من قوله 

القراءة والدرس كاخلدمة بالفأس حيتاج صاحبها إىل "...لطلبته يف جمال احلث على املطالعة الدائمة قوله 
أمر قضاء  لم والتفقه يف الدين فقد عرض عليه السلطان أمحد املنصور الذهيب، ونتيجة ملا بلغه من الع..."معاجلة

  .)4("ا حقيقة الزهد، الزهد يف الرياسةإمن: ة التواتية فاستعفى منها وقالماعاجل

خاصة  يف جمال العلم شهدت متنطيط حركة علمية كبرية )عامل توات( ومع بزوغ جنم ابنه عبد الكرمي             
 الروايات البكرية أنه وتذكر ،عديدةمن علمائها إجازات  لهنه حاز العلم من خمتلف األقطار احمليطة بتوات ووأ
لة من تعلموا على يده مج، وكان من يف بيته مكاناً رويتللشيخ النحوي الوق ، وخصصتح مدرسة يف متنطيطتفأ

، أحممدرويت النحوي وابنه القاضي احلاج ين مؤسس زاوية تنالن والشيخ الوقمحد بن يوسف التنالالشيخ سيد أ

                                                             

 .45الفصل الثاين ص: للمزيد حول هذه النازلة انظر) 1(
 .248سورة البقرة، اآلية ) 2(
 .49صمصدر سابق، : عبد الكرمي أحممد بن )3(
  .17، مصدر سابق، ص الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )4(
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أموت بنيف وأربعني علماً مل "  أنه تأسف يف آخر عمره لقلة طلبة العلم ومما قاله ورغم مسامهته يف نشر العلم إال
  . )1("أجد هلا سائالً

وصل إىل و األقطارأن طاف بعد  ،مدرسته بتمنطيط إذ أسس سيد البكريسار  وعلى نفس املنوال             
ة نال إجازة من مفيت الديار املالكي ومصر أين اجلزائر العاصمةو أوقروتمرتبة عالية يف العلم من خالل دراسته يف 

لس فيها للتدريس بعد مدرسته اليت ج أسس هناك اإلمام اخلرشي، وتشري املصادر البكرية أن الشيخ سيد البكري
الشيخ سيدي ناجم، الذي متت هدايته على يد الشيخ سيد البكري عنه العلم  أخذ وكان ممن ،روتعودته من أوق

 ةالليبيغدامس أمبنطقة  مسامهته يف نشر العلمري إىل ، ونفس املصادر تش)2(ينما سافريفارقه أ ه الل مث أصبح صديقاً
  .)3(أين مكث فيها قرابة السنة يعلم الناس أمور دينهم ودنياهم

إىل غاية  م1681/هـ1092متنطيط سنة إىل بعد رجوعه  التدريسشيخ سيد البكري وقد الزم ال                
، شرق متنطيط زاويته اليت أسسها ومل ينتقل إىل التدريس يف ،مبقر سكناه بتمنطيطم 1721/ه1133وفاته سنة 

فقد رثاه أحد العلماء من توات بقصيدة يعرب  داخل إقليم توات وخارجه ملكانته العلمية ومسامهته التعليمية راًونظ
  :ه يف هذا اال وذلك من خالل قصيدة جاء فيهامن خالهلا عن أسفه لرحيل معلم وعامل أفىن حيات

  احلـاذق الفهـم  بعد من للمنابر  من للمسائل بعد املشاكل يا أسفي

  )4(من للنوازل بل يف اللوح والقلم  من للدفاتر بل من للمدارس بل

كان له  الذي ،التدريس والقضاء ابنه الشيخ عبد الكرمي يف مهمة هوبعد وفاة الشيخ سيد البكري خلف              
جملس علم خترج منه ابنه القاضي عبد احلق وابن أخيه عبد الكرمي احلاجب بن حممد الصاحل والشيخ حممد بن احلاج 

اشتغل حيث ، )م1779/ه1193ت(الس الشيخ عبد الكرمي احلاجب ، مث توىل التدريس يف هذا)5(عبد اهللا

                                                             

 .21ص، مصدر سابق، جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي) 1(
 .33ص، مصدر سابق، الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي) 2(
 .29نفسه، صاملصدر ) 3(
 .32نفسه، صاملصدر ) 4(

 .22ص، مصدر سابق، جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )5(
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، وكان من مجلة من أخذوا عنه "احلاجب"ـ لقب بخالهلا بساتينه، حىت  ثني سنة مل يرواإلفتاء مدة ثالبالتدريس 
  .)1(وابنه الشيخ حممد بن سيد البكري العلم، القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي

وإىل جانب جملس الشيخ عبد الكرمي احلاجب كان جملس العلم اخلاص بالقاضي عبد احلق بن عبد الكرمي           
وكان من بني من تعلم على يده الفقيه العابد بن أمحد  ،الذي افتتحه بعدما بلغ درجة العلماء )م1796/ه1210ت(

 عدة يتقن العربية، وحيسنوالشيخ عبد الكرمي بن سيدي وعلي وابنه عبد الكرمي، ومن رسوخه يف العلم أنه كان 
يف  عديدة مؤلفات خر عمره الزم اخللوة والتصوف وخلف، لكنه يف آ)، والتارقية، والرببريةالزناتية( هلجات

  .)2(النحو ومقيدات يف الفقهدب واأل

افتتح  الذي )م1888/هـ1305ت(وممن نبغ يف هذا اال أيضا الشيخ حممد العامل بن حممد اجلزويل             
الفقه والنحو والصرف  تهدرس لطلب، البلبايل حممد للعلم بعد عودته من عند شيخه عبد العزيز بن احلاج اًجملس

  .)3(ي والشيخ بوبكر البومديين وأخيهوالتفسري، خترج على يده العديد من الفقهاء منهم ابنه البكر

2. الشيخ  ابنه ف خدمات اجتماعية، كلميسيس الزاوية من قبل سيد البكري لتقدبعد تأ: الزاويةب يالتعليملس ا
ف، وهو ما عكف عليه الشيخ السبيل والضي عابريوتعمريها وخدمة  حممد بن سيد البكري بإدارة شؤوا

جلس  مشيخة الزاوية )م1286/ه1292ت(الشيخ احلسن بن سعيد  تويل، لكن مع من بعده فادهحممد وأح
، وكان من تالمذته ابن أخته البكري بن عبد الرمحن بن الطيب التنالين والقاضي احلاج حممد بن ا للتدريس

بلي آخر يف أق، ومل يقتصر جملس علمه على الزاوية بل كان له جملس علم )4(وسيد أمحد العباسعبد الرمحن 
كل جملس منها ثالثة أشهر، وشهرين خلدمة بساتني تدريسه يف روت وكانت مدة بأوق ثالثوجملس  ،بأولف

  .)5(عبد العزيز البلبايل القاضي شيخه دالزاوية وشهر رمضان ميضيه عن

                                                             

 .23نفسه، صاملصدر  )1(
 .املكان نفسه )2(
  هو الشيخ حممد عبد العزيز بن حممد بن حممد عبد الرمحن البلبايل نشأ وتفقه على يد والده، كان يلقبه بسيبويه، توىل القضاء بعد وفاة

، دار قطف الزهرات من أخبار علماء توات: عبد العزيز سيد أعمر: انظر. هـ 1261الغنية البلبالية، تويف سنة "والده، مجع غنية الشورى
 .61-55، ص ص 2002: زائرهومه، اجل

 .171-169مرجع سابق، ص ص : عبد احلميد بكري )3(
 .48، مصدر سابق، ص رمجة وجيزةت: حممد العامل بكراوي )4(
 .2011سبتمرب  17م السبت وأوت بأدرار، ي 20قر سكناه مع الشيخ عبد احلق بكراوي، مب مقابلة شخصية )5(
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وفاة الشيخ احلسن بن سعيد تصدر للتدريس بالزاوية الشيخ البكري بن عبد الرمحن بن الطيب  بعد              
علوم اللغة العربية والتفسري  وذلك يف ،عن خاله احلسن بن سعيد بالزاوية العلم ، الذي أخذ)م1921/ه1339ت(

األديب وتوافد عليه الطالب يغترفون من علمه،  إنتاجهكثر ظهرت مكانته العلمية واألدبية ووالفقه واحلديث، ف
ايف البكري والبكري بن حممد الصاحل والشيخ حممد بن عبد الوايف ني طالبه الشيخ عبد العزيز بن الصوكان من ب

  .)1(البكري والشيخ سامل بن حممد الطيب

 البكرية بالزاوية بد الرمحنالبكري بن عكل من احلسن بن سعيد وغري أن الس العلمي الذي أسسه            
االس العلمية ويف هذه الفترة بدأت  سرعان ما أفل جنمه، لعدم وجود شيخ يف مستوى الشيخني السابقني،

القاضي حممد بن عبد الكرمي بن  وابن عمهسيد أمحد ديدي  نيحركية مع الشيخوتشهد نشاطا  البكرية بتمنطيط
  .عبد احلق

البكري بن عبد للمدرسة اليت أسسها الشيخ سيد  اًاملدرسة امتداد هذه تعد: البكريةسيد أمحد ديدي مدرسة  .3
للعلم سواء يف قصبتهم بتمنطيط أو يف  اًجمالس وأحفادهوبعد وفاته أسس أبناؤه  ،اهلجري12 الكرمي خالل القرن

 عنه ، وهذا ما حتدثه13خالل القرن  أن املستوى العلمي للعائلة البكرية تراجعإىل وجتدر اإلشارة  ،الزاوية
منه كل   يزالوا يتشوقون إليه، ومل خيلواوكان قد انقطع عنهم العلم، ومل"... بقوله  )2(صاحب القول البسيط

ظهور الشيخ سيد أمحد ومع  ، ..."عادته ىماء راكد، مل يسل عل هاخلالء بل البد فيهم من أثره وبعضه ولكن
  .توات بإقليم مرة أخرى اال العلمي والقضائي البكرية تصدرت العائلةديدي و القاضي حممد بن عبد الكرمي 

ة أوالد سيد ضمن قصب يف أقصى شرق متنطيطمدرسة سيد أمحد ديدي تقع : )3(موقع املدرسة وهياكلها  . أ
احلالية من املدرسة القدمية  ، وتتكون املدرسةالويل الشيخ سيدي ناجم ة اليت تضم ضريحربلبكري مبحاذاة املقا

  .جانبها املدرسة احلديثة وإىل
شيخ - يعود تأسيس املدرسة الداخلية حسب رواية الشيخ احلاج أمحد البكري: تأسيس املدرسة البكرية  . ب

شيخ سيد أمحد ديدي البكري جملس لل، عندما كان م1928 /هـ1347إىل سنة  -املدرسة حالياً وحفيد املؤسس
الدرس، فسأل عنه الشيخ  اتعن حلق ، إال أنه كان كثري الغيابزمالئهبني  طالبا جنيبا متميزاً علم بتمنطيط يضم

                                                             

حممد سامل : ، تح)شفاء القلب العليل بتحقيق شرح منظومة البكري على أوصاف اخليل(اخليل منظومة أوصاف: البكري بن عبد الرمحن )1(
 .35، ص 2006: تاب العريب، اجلزائربن عبد الكرمي، دار الك

 .17مصدر سابق، ص: ابن بابا حيدة )2(
 . صباحاً 10، على الساعة 2011يلية جو 26زيارة ميدانية ملدرسة سيد أمحد ديدي، يوم  )3(



 واالجتماعية للزاوية البكرية التعليمية سهاماتاإل                                                       الثالث  الفصل   
 

81 
 

لوصي عليه ليقضي له بعض مآربه ـ ستقصى أخباره، فعلم أن الطالب يتغيب نتيجة استخدامه من قبل ااو
إثرها توفري مكان إليواء  لعمل يف البستان ـ عندها عزم الشيخ على وضع حد هلذه الظاهرة املنتشرة، فقرر علىل

وأقام هلم ع سكان متنطيط مجاألمر  نلعالطلبة القادمني للدراسة يف جملس علمه على حسابه اخلاص، وحىت ي
له القدرة  ممناملساعدة ، وطلب تأوي طلبة العلم يه من افتتاح مدرسة داخليةلأخربهم فيها مبا عزم ععشاء  وليمة

 خالل الفترة االستعمارية علم، وبعد افتتاح املدرسةتطيع فاهللا قد كفل رزق كل طالب يس على ذلك، ومن ال
  .)1(الشيخ سيد أمحد ديدي حياةخالل  طالباً 60عليها الطلبة من كل مكان حىت بلغ عددهم ما يفوق  توافد

 أن القاضي حممد بن عبد الكرمي كان له جملس علم " )2(بكراوي نالشيخ احلاج عبد الرمح يروي             
 يدي بعد انقضاء جملسهممحد دسيد أالشيخ وكان تالميذ  ،يضم بعض الطلبة جماور لس سيد أمحد ديدي

خلسة، فلما علم الشيخ سيد أمحد بذلك مجع تالميذه  هدرسوا إىل ليستمع توجهون صوب جملس القاضيي
فما كان من وجلسوا عنده يستمعون إىل درسه وهو معهم، القاضي حممد بن عبد الكرمي  وتوجه م إىل جملس

واختص هو  سيد أمحد ديدي، جملس الشيخ لتوجه إىله باتذإال أن أغلق جملس علمه وأمر تالمالقاضي بعد ذلك 
  ."بعد ذلك يف القضاء

  :اآلتية املرافقتتكون املدرسة البكرية بتمنطيط حاليا من : )3(اهليكل املادي  . ت
 قاعة خاصة و) دار بوفادي(مرقد الطلبة تتكون املدرسة من البناية القدمية اليت كانت تضم: املدرسة القرآنية

كان الشيخ  ،جانبها توجد مساحة صغرية غري مغطاة وإىل ،روس اليومية هلا فتحتني إلنارابالتعليم والد
سيد البكري يف الناحية  أوالدكما مت استحداث مدرسة حديثة تقع خارج قصبة  ،)4(يستعملها لتأديب الطلبة

وتتكون من قاعة للمحاضرات وقاعات للتدريس باإلضافة إىل املرقد الذي يعرف  ،اجلنوبية الشرقية من القصبة
  .بدار التالميذ

  عتكافها الشيخ لالونقصد هنا مقصورة سيد أمحد ديدي اليت كان يستعمل ):مقصورة الشيخ(دار اخللوة، 
املدرسة للتدريس، والزالت على حالتها األوىل، مادة بنائها من الطني تأسيس خصصها يف بداية وكان قد 

                                                             

 10، على الساعة 2011يلية جو 18متنطيط، يوم االثنني  مع الشيخ احلاج امحد بكري، مبدرسة سيد أمحد ديدي، شخصيةمقابلة  )1(
 .صباحاً

 .صباحاً  10، على الساعة 2011جويلية  17مع الشيخ احلاج عبد الرمحن بكراوي، بتمنطيط، يوم األحد  شخصيةمقابلة  )2(
 .صباحاً  10، على الساعة 2011جويلية  26سيد أمحد ديدي، يوم  زيارة ميدانية ملدرسة )3(
الزوايا واملدارس القرآنية يف أدرار دورها االجتماعي وبعدها الثقايف والتربوي، دراسة حالة لزاوية سيد البكري بتمنطيط : سامل أباحلبيب )4(

 .  123، ص2006/2007:جامعة اجلزائر سم علم االجتماع،ق حمفوظ مسايت، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،.، إشراف دبأدرار
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ا سلم الصيف، كما يوجد تستعمل خالل  )كهف(مغارة وسقفها مشدود بأقواس حتمل جذوع النخيل وا 
قدمية خاصة بصحيح البخاري، الذي له موسم حمدد  اًوتوجد ا خزانة تضم كتب يأخذ إىل سطح املقصورة

  .به داخل املدرسة لالحتفال
 يوجد بيت الضيوف يف مدخل القصبة الغريب به قاعتني خيصصهما شيخ املدرسة الستقبال : بيت الضيافة

قصبة  يوجد مكان آخر الستقبال الضيوف يف جنوبوأدخلت عليهما بعض التحسينات والترميمات،  ،الضيوف
  .وفق املعايري احلديثة أوالد سيد البكري مت بناؤه

 أعيد بناؤها حديثا  اليت يف الركن الشمايل الشرقي من القصبةاملخطوطات توجد مكتبة : مكتبة املخطوطات
حتتوي على أربع قاعات خمصصة حلفظ املخطوطات واستقبال الباحثني وتالميذ املدرسة وقاعة لعرض 

  .املخطوطات املتنوعة
  :اهليكل البشري  . ث
 الشيخ سيد أمحد ديدي حيث م 1929/ه1347 يسها سنةتوىل التدريس باملدرسة منذ تأس: شيخ املدرسة

 تنحصر يف التدريس واستقبال الضيوف وتسيري شؤون الزاوية الداخلية واخلارجية وبعد وفاته سنة هكانت مهام
احلاج  ابنهم 2000مث خلفه بعد وفاته سنة  الذي، مر املدرسة ابنه احلاج عبد القادرتوىل أ م1951/هـ1370

              .ابة هذه السطورتغاية ك إىلد أمح
 كان الشيخ سيد أمحد ديدي يشرف بنفسه على التدريس داخل املدرسة لكن بعد تزايد الطلبة : هيئة التدريس

تعيينهم من الطلبة النجباء وتفاوت مستويام أصبح من الضروري تعيني أساتذة مساعدين، والذين كان يتم 
  .من الشيخمباشرة تلقي العلوم األخرى من أجل  إعدادهمتم يتون لللمدرسة خاصة يف حتفيظ القرآن وبعض امل

 باإلضافة، تتكون هذه اهليئة من العمال الذين يشتغلون خلدمة التالميذ وذلك بإعداد الطعام هلم :هيئة اخلدمات 
  .الستقبال الضيوف والسهر على خدمتهم ومتطوعني املدرسة اتنيبسالذين يشتغلون يف  العمال إىل

سنة، بعد أن يطلب والده 15يقل عمره عن  تستقبل املدرسة الطالب الذي ال: طريقة التدريس داخل املدرسة  . ج
من الشيخ، ومبجرد حضوره يسأله الشيخ عن بعض األمور املعرفية مثل هل  بااللتحاقأو الوصي عليه اإلذن 

ختمت وحفظت القرآن أم ال؟ فإذا كان جوابه بال يوجهه حنو املكلف بتحفيظ القرآن مع دراسة منت ابن 
  .)1(بابن عاشر واألجروميةمعه للقرآن فإنه يبدأ  اًعاشر، وإذا كان حافظ

                                                             

 .177صمرجع سابق، : عبد احلميد بكري) 1(



 واالجتماعية للزاوية البكرية التعليمية سهاماتاإل                                                       الثالث  الفصل   
 

83 
 

اليومي العام للطلبة مع الشيخ سيد أمحد ديدي فإنه ينطلق بعد صالة الصبح مباشرة  أما الربنامج الدراسي          
، حيث وذلك قبل اإلفطار مع درس وجيز للشيخ، مث بعده حتضر وجبة الفطور وبعدها يتم متابعة الدروس اليومية

إىل النحو مع  بعدهامث  واألوجلي واألخضري، اً مث ينتقل إىل العبقريابن عاشر فيشرح منه أبياتب تكون البداية
، ومما يذكر عنه يف جملسه )1(وغريها مث خيتتم درسه باحلكم العطائية...وألفية ابن مالك  اإلعراباألجرومية وملحة 

أما الربنامج املسائي فإنه ينطلق بعد صالة الظهر ، )2(العامية مطلقاً حيبذأنه ال يتكلم إال باللغة العربية الفصحى وال 
اهللا إىل ما بعد صالة العصر، وبعد املغرب يتوجه الطلبة لقراءة مخسة أحزاب من القرآن الكرمي، مث مع حفظ كتاب 

وجبة  حضورمناقشة فيما بينهم إىل غاية للحلقات ينظم الطلبة العشاء  وبعد صالة قراءة احلزب الراتب مجاعياً
  .العشاء وبعدها خيلد الطلبة إىل النوم يف املراقد املخصصة هلم

 اًاهلمزية كل يوم أحد بعد صالة املغرب، وجزءمنت قراءة هي  داخل املدرسة ةومن العادات املتعاهد             
فة لدى سكان وهيب املعروي الشريف فتتم قراءة قصائد ابن مأما يف املولد النب ن قصيدة الربدة بعد احلزب الراتبم

شعبان واختتامه يوم  17، ومن العادات السنوية يف املدرسة ابتداء قراءة صحيح البخاري من "البشري"توات باسم 
  .)3(ضره أعيان املنطقةبإقامة حفل كبري حيرمضان 26

س على ما هو متعارف عليه بني املدار املدرسة البكرية غري حمددة بزمن معني ومدة الدراسة يف          
والتمكن من املواد املقررة ميكنه مغادرة املدرسة بعد أخذ اإلذن  االستيعاباألخرى، فالطالب مىت حصل له 

حيث الزم  ،املدرسة البكرية خترجوا منمن التالميذ النجباء الذين  لكبرين امن شيخه، ويعد الشيخ حممد ب
                                                             

 .178املرجع نفسه، ص  )1(
 .املكان نفسه )2(
 .186-185املرجع نفسه، ص ص  )3(
  علي يد أبوه وعمه حممد م، أخذ تعليمه األويل 1912/هـ1330حممد بن الكبري ببلدة الغمارة مقاطعة بودة سنة احلاج ولد الشيخ

التمنطيطي وخاله الشيخ حممد بن املهدي، مث محله والده بعدما متكن من حفظ القرآن الكرمي إىل متنطيط عند الشيخ سيد أمحد ديدي حيث 
لمسان تلقى العلوم الشرعية من حديث وفقه وتصوف وتفسري وحنو ولغة، ومكث مبدرسة شيخه ثالث سنوات ليستأذنه يف االنتقال إىل ت

ألخذ الطريقة يف التصوف على يد الشيخ بوفلجة بن عبد الرمحن شيخ الطريقة الكرزازية، رجع بعد هذه الرحلة اليت التقى فيها جمموعة من 
م، والن املدرسة كانت 1950علماء تلمسان وفاس إىل توات ملمارسة التدريس بتميمون مث بودة ليستقر آخر األمر مبدينة أدرار سنة 

اإلقليم فإا كانت حتت أنظار االستعمار الفرنسي الذي حاول غلقها يف العديد من املرات لوال تدخل بعض املقربني من االستعمار بعاصمة 
لطلبة من من الناحية الظاهرية، وقد كان الشيخ على عالقة دائمة بقادة جيش التحرير الوطين، بعد االستقالل توافد على املدرسة العديد من ا

طالب، تويف الشيخ احلاج حممد بن الكبري يوم اجلمعة 1000م 20طن وخارجه ليصل عددهم يف اية القرن ناطق داخل الوخمتلف امل
الضوء املستنري يف معرفة الشيخ سيدي حممد : موالي التهامي غيتاوي: انظر ترمجته يف .م 2000سبتمرب15/هـ1421مجادى الثانية 16

 .38-10، ص ص 2001: النشر واإلشهارال ، املؤسسة الوطنية لالتصبن الكبري
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د خترجه من افتتاح من شيخه متكن بعصل بعدها على إجازة حتشيخه سيد أمحد ديدي ملدة ثالث سنوات، 
عاصمة الوالية أدرار، ونذكر من الطلبة الذين خترجوا من املدرسة البكرية وكان هلم دور كبري مدرسة قرآنية ب

نومناس  واحلاج أمحد محد ديديبن سيد أ احلاج عبد القادر الشيخ توات مبإقلييف نشر العلم واملعرفة 
مل البكراوي نزيل الكبري والشيخ احلاج حممد العن اوالشيخ احلاج حممد ب) مؤسس املدرسة البكرية بنومناس(

  .)1(وغريهم... سعيد أوالداملنيعة والشيخ احلاج يدا من 

  :اخلزانة البكرية .4

ونسخاً، حيث يعود تعترب اخلزانة البكرية من أهم اخلزائن احتضاناً للمخطوط تأليفا                
الشيخ سيد البكري بلغ عدد ويف عهد  ،)م1406/هـ809(الشيخ ميمون بن عمرو تأسيسها إىل

وكل ..."،وجاءت وصيته فيها حسبما جاء يف الكواكب الربية  خمطوط 3600ا ما يقارباخمطوط
الكتب حبس مبتل على األوالد واألحفاد من الذكور حىت يرث اهللا األرض، لكل االنتفاع مبكام، 

يف وصفه للخزانة البكرية  )3(وقال صاحب القول البسيط ،)2(..."مبتدع ال مينع منها منتفع وال ميكن
كتب اخلزانة وكانت ،  ..."وعندهم خزائن كتب تكررت فيها احلطاطب والقواميس والتفاسري"...

بن عبد  ده القاضي عبد احلقكلها بدار سيد البكري مث يف كفالة ابنه القاضي عبد الكرمي مث عند حفي
ليحفظ كل واحد  ،سيد البكري على تقسيمهاالشيخ حفدة  تفقام 1818/هـ1233 ويف سنة ،الكرمي

                                                             

  م ، أخذ العلم على يد الشيخ سيد أمحد ديدي 1908/هـ1326هو الشيخ احلاج أمحد بن عبد الرمحن البكري ولد بنومناس سنة
أمحد لتحفيظه بتمنطيط وحتصل منه على إجازة فيما أخذه عنه، وعندما وصل الشيخ حممد بن الكبري إىل متنطيط عهد به إىل الشيخ احلاج 

ناس ليفتتح مدرسة يستقبل فيها طالب العلم، وبعد وفاته سنة ميف متنطيط إىل مسقط رأسه نو االقرآن الكرمي، رجع بعد هذه املدة اليت قضاه
حيث شهدت املدرسة نشاطا كبريا إذ توافد الطالب عليها من كل حدب  )م2008ت(م توىل أمر املدرسة ابنه احلاج عبد القادر1978

 .200، 194املرجع السابق، ص ص : كريعبد احلميد ب: انظر .وب وسامهت هذه املدرسة يف تكوين العديد من الشيوخ والفقهاء وص
 .188نفسه، صاملرجع  )1(
 .27، مصدر سابق، صواكب الربيةالك: حممد بن عبد الكرمي )2(
 .17مصدر سابق، ص: ن بابا حيدةاب )3(

  ن يف تلك الفترة أفقه حفدة الشيخ سيد االشيخ احلاج عبد الرمحن بكراوي أن احلسن بن سعيد كبعود سبب  قسمتها حسب رواية
حفظ يلالبكري وكان يرى األحق برعاية اخلزانة لكنه منع من حتويلها إىل الزاوية باعتباره كان مستقرا ا وهو ما أدى إىل مطالبته بتقسيمها 

 17مع الشيخ احلاج عبد الرمحن بكراوي، بتمنطيط، يوم األحد  مقابلة شخصية. زانة كل فرع من عائلة سيد البكري جزء من كتب اخل
 .صباحاً 10، على الساعة 2011يلية جو
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أوالد القاضي،وخزانة حممد فكانت يف متنطيط خزانة الشيخ سيد أمحد ديدي ،وخزانة  ،)1(ما نابه منها
  .الصاحل ،ويف الزاوية اخلزانة األثرية لزاوية سيد البكري

 ه وتفسري وحديث وحنو باإلضافة إىلالطابع الديين من فق اتخطوطيغلب على هذه امل            
التصوف والتاريخ والتراجم والسري 

فائس نومن  والرياضيات،وعلم الفلك 
 املصحف الكرمي اخلزانة البكرية

املنسوخ من مصحف أمري املؤمنني 
 عثمان بن عفان بتاريخ

م 1326 ديسمرب 23/ هـ727حمرم27
كتبه شيخ الشيوخ بالديار األندلسية أيب 
 العباس سيد أمحد علي بن أمحد العبدري

العلماء  أشهرومن ، )2()ابن خليفة(
البكريني الذين سامهوا يف إثراء خزانة 
املخطوطات البكرية تأليفا نذكر منهم 

الشيخ عبد  :على سبيل املثال ال احلصر
الكرمي بن أحممد والقاضي عبد الكرمي 

البكري وابنه القاضي عبد احلق سيد بن 
خ حممد بن عبد الكرمي بن والشيخ احلسن بن سعيد البكري والشيخ علي بن عبد القادر بن البكري والشي

   .)3(عبد احلق

  

                                                             

 .27ص سابق،مصدر ، الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
 ندسة بديعة كل آية مشكولة بشكل مثلث وكل مخس آيات مشكولة بشكل اهلاء يتمي الواقفة، وكل عشرة آيات ز هذا املصحف

 إىلضراء تسر الناظرين، وقد أحضره الشيخ عمرو بن حممد معه من مدينة فاس ر مستعمالً ألوان محراء وصفراء وخمشكولة بشكل خامت مدو
 .املكان نفسه : حممد بن عبد الكرمي: انظر. بالد الساحل خلفه عند ولديه ميمون والتهامي بتمنطيط  إىلتوات وعندما سافر 

 .املكان نفسه )2(
 .135-133صمرجع سابق، ص : أمحد جعفري )3(

 خزانة المخطوطات بمكتبة سید أحمد دیدي
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على يد الشيخ حممد بن م 1711/هـ1132سنة  إىل) األثريةاخلزانة ( يعود تأسيس خزانة الزاوية البكرية          
 ،)املشرف عليها حالياً( غاية احلاج حممد بن سامل إىلها ابنه حممد الصاحل مث السي الطيب السيد البكري مث تو

الشيخ البكري بن عبد الرمحن خمطوط يف جماالت عدة، وحسب وثيقة حررها  250وهي حتتوي حالياً على 
ن بن سعيد لتسديد ديون مترتبة عليه بعد سمن طرف زوجة خاله احل الين، تتضمن جمموعة الكتب اليت مت بيعهاالتن
" الكتب اليت بيعت من ملكه اخلاص، ومن مجلة م1883/هـ1300مجادى األوىل  تاريخب ة احلسن بن سعيدوفا

نوازل الزجالوي، نوازل ابن هالل، نوازل عبد الكرمي بن أحممد، معونة الغرمي للجنتوري، رحلة ضيف اهللا، شرح 
وكان الثمن املقبوض عند البيع أربعة ومثانني مثقاالً ونصف " وغريها ... اخلزرجية، اجلامع الصغري للسيوطي

حتتوى على مجلة كبرية من كانت لوثيقة نستنتج أن خزانة احلسن بن سعيد بالزاوية ، ومن خالل هذه ا)1(مثقال
 2950أما خزانة سيد أمحد ديدي فهي حتتوي على ما يقارب  غلبها يف اال الفقهي واللغوي،املخطوطات أ

كشف الغمة كتاب و ،)2(نسخة من صحيح البخاري مكتوبة مباء الذهب :يف مواضيع متعددة، من بينها اًخمطوط
نسخة مكتوبة و، )شاهد عيان على دخول االستعمار الفرنسي للجزائر(ببيان أن حرب النظام حق على هذه األمة

  .وغريها...من مدونة اإلمام مالكعلى اجللد 

تقسيمها بني أحفاد : هذا وقد شهدت اخلزانة البكرية تراجعاً يف عدد املخطوطات لعوامل عدة منها             
كما أتى احلريق على  ،األمطارأو  )3(األرضة بفعل للتآكل  ا عرضهاوهو م اإلمهالوأيضا بسب  ،سيد البكري

، وهو ما يستوجب أجياد آلية تكفل حق التقليديةباإلضافة إىل ظروف التخزين  ،خزانة زاوية سيد البكري جزء من
  .رث حضارياحملافظة على املخطوط باعتباره إأصحاب اخلزائن وتضمن 

  

  

  

  

                                                             

 .بد اهللا بكراوي، قصر غوزي، أدراربيد احلاج ع ،وثيقة رسم بيع كتب خزانة احلسن بن سعيد البكري )1(
 .150، ص10انظر امللحق رقم ) 2(
 .155، ص 15انظر امللحق رقم ) 3(
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  للزاوية البكرية االجتماعيةاإلسهامات : املبحث الثالث

مي خدمات دبكري بشكل كبري يف هذا اال من خالل الزوايا اليت أسسها لتقلهم الشيخ سيد ااس            
 واألرامل واأليتامالفقري ومساعدة الضعفاء  ومواساةالضيف والصلح بني الناس وإيواء من إطعام  اجتماعية

اللهم بارك يف "ونلمس هذا من خالل ما أثر عنه يف دعائه للزاوية عندما أسسها قوله  ،والوقوف يف وجه الفنت
وأمخد به نار الفنت مؤمناً، ه بلد آمناً صاعها، اللهم بارك يف صاعها، اللهم بارك يف صاعها، اللهم اجعل

 ،)1(" وأرزقهم من حيث ال حيتسبونوالنفاق، وأجعل سكانه للخري سابقنيوالشقاق، وأغمد به سيف الضالل 
رية اليت ساعدته يف تأسيس ومما ساعد سيد البكري على هذا العمل هو تصوفه وزهده يف الدنيا رغم أمالكه الكث

ألحفاد ود الفردية هاإلسهامات واجلإىل  كذلك التعرضحاول يف هذا املبحث سأوداخل اإلقليم وخارجه،  الزوايا
  .سيد البكري يف هذا اال

  :إكرام الضيف وابن السبيل .1

إليها سنة  باالنتقالابنه حممد  سيد البكري ة أمرجرد تأسيس الزاوية البكرية مبنطقة تزدايمب            
يف سبيل اهللا ومواساة بنائها وتفجري فقاقريها مع إطعام الطعام واإلنفاق  استكمالمن أجل  م1705/هـ1117

يف  ينفق الناسمفتوحة لكل  البكري  سيد الشيخ حممد بن هاالفقد كانت منذ أن تو ،األرامل واليتامى والضعفاء
عيده يوم نزول األضياف وفرحه "... )2(التنالين نعبد الرمحا، يقول عنه البكري بن سبيل اهللا وال خياف من الفقر

 فيظل يبكي بزفري وعويل ويقول يا ،يقدم فيه نزيل ، وحزنه يوم الحه التكرم على الوفود من األريافومر
كانت مهمة إطعام الضيوف والتكفل م يف الزاوية موكلة إىل ، و..."رب أي عمل أوجب يل هذا الشؤم الوبيل

 ، لكن مع تزايد أعبائها وعدم مقدرة شخص واحدمن أبناء حممد بن سيد البكري املشرف على الزاويةالشيخ 
على  حممد بن سيد البكري املستقرين يف الزاويةالشيخ بني أبناء  مت التفاهم وأعبائها، التكفل مبهام الزاوية على

بني مثانية فروع من أبناء تقاسم األعباء فيما خيص أمالك الزاوية وأيضا أعباء الضيافة إذ وضعت عملية التناوب 
  .)3(البكري ، لكل فرع يومه احملدد يف إطعام الضيوفسيد الشيخ حممد بن 

                                                             

 .26صصدر سابق، م، الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي) 1(
  .1، مصدر سابق، صالكوكب الدري )2(
 .صباحا10ًالساعة ، على 2011جويلية 21مع احلاج عبد اهللا بكراوي بقصر غوزي، يوم اخلميس شخصية مقابلة  )3(
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 سيد البكري ينفقون يف سبيل اهللا ، فقد كان أحفادفقطالزاوية منحصراً داخل ود اجلكرم والمل يكن             
، مث سأله آخر أعطوه محال من التمر: فقاله سائل الكرمي احلاجب قصد ، فهذا الشيخ عبدستطاعةعلى قدر اال

 جناًامنحوه ز: مث سأله رابع فقال ،زجانأعطوه ثالثة أ :، مث سأله آخر فقالنصف محل منحوها ألهله: فقال
احلمل أو ، فسأله بعض الفضول ملاذا مل تعط األول ربع امنحوه حفنة من متر: ونصف وهكذا إىل أن قال آلخرهم

، وبعد )1(ما أمرت أن أرضي اخللق وإمنا أمرت أن انفق على حسب السعة: اجلميع، فقال لهحنوه فترضي بذلك 
وإطعام للتكفل بالضيف وأبناء السبيل  اًخصص ا مكان ،كرية على يد الشيخ سيد أمحد ديدياملدرسة الب تشييد

  .تكفل حباجات السكان وقضاء مآرم، والالطعام يف سبيل اهللا

 اًنظرا ملا متتعت به العائلة البكرية من مكانة علمية واجتماعية أصبحت الزاوية مقصد :الصلح بني الناس .2
، ي الطرفني دون اللجوء إىل القضاءحكم بينهم مبا يرضلدى أو مجاعات قبيلة لاكانوا فرأللمتخاصمني سواء 

وذلك م بينهم، يؤثرون الصلح على احلك القضاة البكريني كانوا يف أحكامهموتذكر املصادر البكرية أن 
عن  ومث يقول له أعف بكري يأخذ من ماله لريضي املظلوموكان القاضي عبد الكرمي بن سيد ال ،لضعف أهلها

  .)2(الباقي
من األعراب  اًره جيشأسفا بن سيد البكري أنه وجد يف أحد ومما يروى أيضا عن الشيخ عبد الكرمي              
التخلي عن ، فعرض عليهم أن يبيع نفسه هلم مقابل عن وجهتهم فرفضوالب منهم العدول ، فطغزو توات ونيريد

ويف طريق  ،وهو ما مت فعال إمساعيلالسلطان موالي عبد اهللا بن : من يشتريك، فقال: مهامجة توات فقالوا له
ه وأرسلوا معه مئة فارس ملرافقته ، حيث أكرمواألعراب وطلبوا منه الرتول عندهمعترضته قبائل إعودته إىل توات 

أرسل  متنطيط إىل وقبل وصوله وات بعد أن أرجعوا له كل ما أخذوه من عند السلطان من مال،إىل تيف طريقه 
يط البكري الذي خرج يف مجع غفري من أعيان بودة وتيمي ومتنط سيد حممد بن خرب قدومه مع األعراب إىل أخيه

 ،قبائل األعراب وأعيان قصور توات مت فيه عقد صلح بني اً،مشهود اًيوم اليوم ذلك، وكان وأوالد احلاج الستقباله
مجع نفسي اً أإين كنت كثري: يا معشر الربابر"  يف ذلك اجلمع بقوله )3(الشيخ حممد بن سيد البكري خطبو

هللا مجعنا اهللا ، واآلن واحلمد ري التام بينكم وبني قبائل تواتعلى أن أقدم إليكم وأذبح عليكم فاجعل اخل
  .هـ12توات يف أواسط القرن  وقد كان هذا الصلح الذي عم ،..."بفضله على غري ميعاد وال اتفاق 

                                                             

 ر أو احلبوب، وهو مستعمل يف تواتمكيال يستعمل يف حساب كمية التممن هو : أزجن. 
  .49سابق، ص  ، مصدرالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .37املصدر نفسه، ص )2(
 .املكان نفسه) 3(
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نهب التعرضت إىل  اليت زاوية سيدي عبد القادر بن عومر بفنوغيلجانب إىل الزاوية البكرية  وقفت              
ما  محلواو –وهذا يف حياة أبناء صاحب الزاوية  -يف الضيافة  إرضائهابسبب عدم  من طرف قبيلة أكدوع

ه لكرمي بن حممد بن سيد البكري وأخي، فقام كل من الشيخ عبد اواب والكسوة إىل الزاوية البكريةبوه من الد
عومر إىل  إرجاع ما بوه من زاوية بن ، مث طلبا منهمحممد الصاحل باستقبال قبيلة أكدوع والقيام ا أحسن القيام

  .)1(دون حصول فتنة أو قتال بينهما أبناء الشيخ

ومبا أن ، واالجتماع ويبغض الفتنة والفرقة الشيخ حممد بن سيد البكري يف حياته حيب األلفة وكان              
الزاوية إىل إطفاء  خوشيسعى فقد  ،يف فتنة حيمد وسفيان اليت انتشرت بني قصور توات الزاوية البكرية مل تساهم

كانت زاويته حنيفية ال حيمدية وال سفيانية ال ... ")2(ريصاحب الكوكب الد ويقول عنها ،تأججت أينما نارها
، ومن املهام  "...متيل إىل هؤالء وال إىل هؤالء ، لذلك كان أكثر الصلح واحللف يقع سابقا يف الزاوية البكرية

ذات البني والتسوية  إصالحاجلنايات و ألهلن سيد البكري هي الشفاعة األخرى اليت عكف عليها الشيخ حممد ب
  .)3(وغريها... بني املتخاصمني

  : )4(املناسبات االحتفالية .3

ومبناسبة  تشارك الزاوية البكرية يف خمتلف االحتفاالت العامة منها واخلاصة ففي شهر ربيع األول             
قراءة املدائح النبوية كما  متت،حيث ()املولد النبوي الشريف تنظم احتفاالت كبرية ابتهاجا مبولد الرسول

حفدة  -جيتمع مجيع املرابطني األولربيع  12هي العادة يف مجيع القصور التواتية، ويوم املولد النبوي 
تفالية حوجبة عشاء وكذلك ا االنتهاء تكوند عنو ائح الدينية،قراءة املدلداخل الزاوية  -املؤسس
ويف اليوم الثالث تعود االحتفاالت  ،االحتفالية يف القصبة ااورة للزاوية جترى، ويف اليوم املوايل بالبارود

                                                             

 تعين آثار الذراعكلم جنوب أدرار، وهي كلمة بربرية  30ل على بعد تقع فنوغي. 
 الكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن: انظر .إحدى قبائل رقان، كانت هلا التجارة مع بالد التكرور خاصة يف جمال بيع الرقيق ،

 .2مصدر سابق، ص
 .املكان نفسه )1(
 .6، ص نفسه املصدر )2(
 .املكان نفسه) 3(
 .على الساعة اخلامسة مساًء 2012مارس 9، يوم )القصبة(الزاوية البكرية ب ،مع الشيخ  احلاج حممد بكراويشخصية مقابلة  )4(

  دى مظهر احتفايل يف الوقت احلايل، تؤكانت تستعمل قدميا للدفاع عن القصور مث حتولت إىل  فلكلوريةرقصة البارود هي رقصة قتالية
مرجع سابق، ص :  أباحلبيبسامل: انظر. مع ضرب على الدفوف من طرف جمموعة أخرى ) املكاحل(من طرف رجال حيملون البنادق

44. 
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 إضافة) البغدادي -اهلمزية( املديح النبوي قصائد تكون سهرات لقراءة األسبوعكل أيام  وخالل إىل الزاوية،
يجتمع مرة أخرى مرابطي الزاوية فأسبوعية املولد النبوي  أما يفلشعراء املنطقة، بعض القصائد الوترية  إىل

بعد صالة  مساًءوتكون اخلتمة  ،لقراءة مجيع تلك القصائد اليت سبقت قراءا يف األيام السابقة مبسجد الزاوية
  .حمددة بقصائد العصر

الشيخ حممد بن سيد البكري ) وعدة(هي زيارة الزاوية اخلاصة اليت ختتص ا ومن أشهر املواسم االحتفالية         
خاصة  ،على روح الشيخ قراءة السلكة خالهلا تتم تاالحتفاالماي من كل سنة، ويف هذه  24و23وذلك يومي 

 إىل، حيث تبدأ القراءة من بعد صالة العصر البكري مع طلبة املدرسة ديدي من طرف شيوخ مدرسة سيد أمحد
     .الفاحتة بالدعاء والتضرع إىل اهللاصالة الصبح مت تكون 

تكون فاحتة ختم  مبناسبة ذكرى وفاة الشيخ حممد بن سيد البكري صفر من كل سنة هجرية 19ويف           
قبة الشيخ  إىليف الفترة الصباحية، ومن املراسيم يف هذا اليوم بعد قدوم الضيوف يتم التوجه  هالقرآن على روح

 غاية إىلواصلون القراءة خفيفة مث يغداء يسر من القرآن مع وجبة ما ت يقرؤونحممد بن سيد البكري حيث 
  .اء مث تكون فاحتة اخلتاممنتصف النهار حيث تقدم وجبة الغد

الزاوية فقرة موالي  إىلحتضر  بين تامرقصر مارس من كل سنة ب21الشيخ بلعزيزي يف  مبناسبة زيارة            
يكون  أينالزاوية  إىلتم التوجه مث بعد ذلك ي ،خارج الزاوية شيوخها، ويكون يف استقباهلم من متنطيط الطيب
بين تامر قصر إىليبيتون ليلتهم بالزاوية ويف الصباح يتوجهون فالزاوية يف انتظارهم،  اسكا.  

كرزازية ملنطقة الكما توجد احتفالية غري حمددة بتاريخ معني تكون خبصوص حضور شيخ الزاوية            
 باعتبارها حمطة رمسية له، وذه املناسبة يلتقي شيخيقصد الزاوية توات، فكلما كانت له زيارة للمنطقة فأنه 

أما يف  ،مبحبيه ومريديه من القصور ااورة، وتكون الضيافة على حساب املرابطني بالزاوية يةكرزازال الطريقة
                                                             

 القرآن من أوله إىل آخره مجاعيا السلكة هي قراءة. 
 كلم 5سيد البكري ويبعد عنها بـ  على احلدود الشمالية لزاوية بين تامر يقع قصر. 
  تنسب هذه الفقرة إىل شيخ الطريقة الطيبية إىل الشيخ موالي الطيب بن موالي حممد بن موالي عبد اهللا الشريف الوزاين، دخلت

الطرق الصوفية بتوات  :مسعودي زهرة: انظر. ة ومتنطيط تشرت ببودالطيبية إىل توات عن طريق حممد بن عمر املهداوي بتمنطيط مث ان
عبد الكرمي . د.، حتت إشراف أمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ، م 20 إىل القرن م 18من القرن  وعالقتها بغرب إفريقيا

 .42، ص 2009/2010:، جامعة أدراركلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالميةبوصفصاف، 
 دخلت إىل توات عن طريق الشيخ سيدي ) م1604/هـ1013ت(تنسب الطريقة الكرزازية إىل الشيخ امحد بن موسى الكرزازي

 .38-37املرجع نفسه، ص ص : مسعودي زهرة: انظر. عومر ببودة وسيد امليموين 
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وتدارسه ته شهر تتم قراءيف كل سنة قمرية ملدة بقراءة صحيح البخاري  فيحتفل البكرية بتمنطيط املدرسة الدينية
رمضان، أما وقت قراءته فتكون بعد صالة الصبح، مث عند الضحى وبعد صالة  26غاية  إىلشعبان  17وذلك من

 فاحتة يتم خالهلا الدعاءقراءة الاء وام يكون حفل تقام فيه وجبة غدويف اخلت )1(الظهر، مث بعد صالة العصر
باعتباره  السنوية ، كما تشارك املدرسة وأحفاد سيد البكري يف االحتفال بزيارة الشيخ سيدي ناجموالتضرع 

  .)2(جلدهم سيد البكري صديقاً

   :خامتة الفصل

الزاوية واملدرسة  أن القول ميكننا واالجتماعي من خالل هذه الدراسة اخلاصة باجلانب التعليمي               
االس العلمية وذلك منذ القرن  تأسيسالبكرية لعبتا دوراً مميزا  يف اجلانب التعليمي واالجتماعي من خالل 

وختصيصها لطلبة العلم  م1928عام  إىل غاية تأسيس املدرسة الداخلية من طرف سيد أمحد ديدي العاشر اهلجري
ة بعد ذلك على يدعد أخرى تأسيس مدارس إىلمن أبناء إقليم توات، وقد كانت هذه املدرسة سنة محيدة أدت 

  .توات إقليممستوى 

الوقوف يف  إىلالسبيل كما سعى شيوخها  وأبناءاضطلعت الزاوية منذ بدايتها خبدمة املساكني والفقراء             
حاهلا اليوم ال يعكس ما كانت عليه الزاوية  أن إالوسامهوا يف الصلح بني املتخاصمني،  ،وجه فتنة حيمد وسفيان

يت هي أساسا عبارة عن بساتني تراجعت من أمالكها ال من حركية اجتماعية وثقافية، بسبب تراجع مواردها
من أجل  الزاوية وارد، وعليه وجب على أحفاد املؤسس التفكري يف صيغة جديدة تساهم يف حتسني ممواردها

   .استرداد نشاطها

                                                             

 .185صمرجع سابق، : عبد احلميد بكري) 1(
 .34ص مصدر سابق، ، الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي) 2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تراجم الشيوخ والفقهاء والقضاة البكريني : املبحث األول. 

 اإلنتاج الفكري واألديب: املبحث الثاين.  

 م القضائية: املبحث الثالثقضاة العائلة البكرية وإسهاما.  
 

أشھر األعالم البكریین : صل الرابعالف

  ةوالقضائی ةإسھاماتھم الفكریو
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  القضائيةو ةالفكريإسهامام و أشهر األعالم البكريني: الفصل الرابع

توات  بإقليموالقضائية البكرية دور بارز يف احلياة الثقافية واالجتماعية  كان لشيوخ وقضاة العائلة             
والقضاة الذين كان هلم تأثري  والفقهاء ألهم الشيوخ نترجمأن  يف هذا الفصل سنحاولوعليه لعدة قرون، 

ليت ترمجت هلم بالدرجة األوىل على املصادر ا ، معتمدين يف ذلكياة الثقافية واالجتماعية بتواتواضح على احل
سيد د وال أحممدمع ترتيبهم حسب التسلسل الزمين ابتداء من الشيخ عبد الكرمي بن  ،خاصة البكرية منها

من غري  ة لشخصيةترمج نضع ضمن هذه التراجم كما ،البكرية عائلةمسرية الواضح يف رسم ال هتأثريل بكريال
يخ البكري بن عبد ونقصد هنا الش عند أخواله، العائلة البكرية إال أن والدته وحياته كلها كانت داخل الزاوية

  . ودورهم القضائي فصل إىل إنتاجهم الفكري واألديبنالين،كما نشري ضمن هذا الالت الرمحن بن الطيب

    القضاة البكرينيووالفقهاء تراجم الشيوخ : املبحث األول

 )م1633/هـ1042ت ( التمنطيطي أحممدالشيخ عبد الكرمي بن  .1

ولد بتمنطيط سنة . بن أحممد بن أيب حممد بن أمحد بن ميمون بن عمرو األمريين هو عبد الكرمي          
 وذلك ،"عامل توات"بـ يف رحلته  )2(الرحالة أبو سامل العياشي هلقب ،)1(هـ 1002هـ وقيل سنة 994

سأله يف علوم خمتلفة وكلما أحسن حيث ، م1649/هـ1059رت سنة عندما التقى ابنه حممد ببلدة تق
  ."بن عامل توات فال خيرج من النحل إال العسلاأحسنت يا ": اجلواب يقول له

يب حممد، وكانت ياخه هو والده أحممد بن أأش أول أن )3(يف طلب العلم ذكر يف كتابه الرحلةو          
من القرآن، إىل غاية سورة  جزءاً، كما حفظ على يده "مل حرف جزم" هي  هااستفادأول فائدة 

ن ، غري أيف رحلة علمية داخل وخارج الوطن توات إقليممث انتقل إىل خارج ، اخلرازمنت و ،األعراف
  : ، لكنه ذكر معظم أشياخه الذين أخذ عنهم العلم ، ونذكر منهممسار الرحلة مل حيدده يف رحلته

                                            
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين: مد بن عبد الكرميحم) 1(
، مصدر الكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم كذلكانظر  .120، ص1، مج ، املصدر السابقلة العياشيرح: العياشي: انظر) 2(

 .21ص  ،سابق
 .48، صمصدر سابق: الكرمي بن أحممد عبد) 3(
   هو من أهل فاس من أهم )م1318/هـ 718ت " (باخلراز"شهور حممد بن حممد بن إبراهيم الشريشي امل ملؤلفه اخلرازمنت ،

 .33، ص7، جمرجع سابق: الزركلي: ، انظرمورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن "مؤلفاته
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 الشيخ عبد احلكم بن عبد الكرمي اجلراري: وكان من مجلة  ،م1602/هـ1010لم سنة أخذ عنه الع
 .)1(وألفية ابن مالك يف النحو وخمتصر خليل وشرح البخاري ،ما أخذ عنه األجرومية

عنه العلم بتمنطيط سنة  أخذ: سامل بن حممد بن أيب بكر العصنوين بن علي الشيخ سامل بن -
  .)2(املختصر حيث درس عليه جزء من ألفية ابن مالك وكتاب النكاح من م1602/هـ1010

يف مدينة بين م 1605/هـ1013به سنة  لتقىا :الشيخ أمحد بن عبد اهللا بن أيب حملي السجلماسي -
، ويبدو أن الشيخ عبد الكرمي بن )3(التلمساين يف الفرائض ابن ، أخذ عنه النصف األخري منعباس
األخري للشيخ عبد الكرمي ديوانه ، وأهدى هذا ملراكشتوجه إليه مهنئا بعد دخول ابن أيب حملي  أحممد

  .)4(الشعري
وابتدأ عليه قراءة ألفية  ،الساورة ببين عباس من واد هالتقإ: جلزائريقدورة ا إبراهيمالشيخ سعيد بن  -

ل ، والرسالة البن أيب زيد القريواين، وكان مما قا)5(م1608ماي19/هـ1017صفر  03ابن مالك يف 
، فمىت أردت شيئا من كتيب السطور ما يفعنك ما يف الصدور وال  رال أدخ" له عند لقائه األول به 
كان  ، مل يكن راضيا عن الكتب اليتأن الشيخ عبد الكرمي بن أحممد وويبد" خنرجه لك تطالع فيه 

اين وابن ناجي فرأيته يقتصر على القلش.."، حيث جاء يف الرحلة يدرس منها الشيخ قدورة اجلزائري

                                            
  ابن أيب حملي السجلماسي يف ثورته،كان من أنصار املريين الوطاسي من عائلة اجلوزيهو عبد احلكم بن عبد الكرمي القوراري الدار، 

 .74-73،ص ص مرجع سابق: عبد احلميد بكري :انظر ترمجته. م 1612/هـ1021تويف سنة 
 .73-72سابق، ص مصدر : عبد الكرمي بن أحممد) 1(

  الشيخ حممد عن ويف مصر عن الشيخ سامل السنهوري و ،مريينحممد بن أيب حممد األ –والد صاحب الترمجة  –أخذ العلم عن
: عبد الكرمي بن أحممد: انظر.ن حممد البكريالنحواوي والشيخ حيىي األنبائي والشيخ حممد بن الوافدي والقطب حممد بن زين العابدين ب

 .81-80ص ص  ،نفسهاملصدر 
 .املكان نفسه) 2(

  ل إىل فاس وهناك أخذ عن ، أخذ العلم أول أمره يف مسقط رأسه مث انتقلعائلة أوالد القاضي من سجلماسة ينتمي ابن أيب حملي
تعداد للثورة على مث انعزل يف فترة من حياته للتصوف وبعدها انتقل إىل بين عباس من واد الساورة وهناك بدأ مرحلة االس ،شيوخ عدة

 م1613/هـ1022السلطان املغريب السعدي متكن من االستيالء على سجلماسة والدخول إىل مراكش، لكن ثورته انتهت مبقتله سنة 
من أهم مؤلفاته الوضاح واالصليت والقسطاس واهلودج ومنجنيق الصخور يف الرد على أهل الفجور وجواب رسالة اخلرويب، أنظر 

ابن أيب حملي الفقيه الثائر ورحلته  :عبد ايد قدوري: أيضا .  8ص ، مصدر سابق،جوهرة املعاين: عبد الكرمي حممد بن: ترمجته
 . معظم صفحات الكتاب ،1991:منشورات عكاظ الرباط ،االصليت اخلريت

 .115ـ114مصدر سابق، ص : مدحمعبد الكرمي بن أ) 3(
 .222مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري) 4(
 .96مصدر سابق، ص :عبد الكرمي بن أحممد )5(
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، فقال يل حني فرغ من ك خباطري، فكأنه تفرس ما حافوقف خاطري، وسيدي يوسف بن عمر
وذلك  ،لمظنونأهل الفنون أنه ال يترك احملقق ل ، اتفقيا فالن هذا حنن اشتري ما رأيت: الدرس

فتراجع عبد  ،.".وقراءة تلمسان قيل تصيبها وقيل تشتغل عنها ،نك تصيبهاأهذه حمققة  قراءتنا أن
  .)1(إىل تلمسان فالزم الشيخ سعيد قدورة اجلزائري وأخذ عنه علما واسعاالكرمي عن فكرة التوجه 

وقد كلفه شيخه سعيد قدورة باختصار كتاب العيون الغامزة على خفايا الرامزة على اخلزرجية يف          
   :جاء فيها اًكتب يف ايته أبياتمنه  انتهىبعدما ، والعروض من وضع الدمامني

  رةـاملفيد جد على        واش احلروف بدعوة باملغفيا قارئا هذا 
  رهضله أن يستالكرمي بف كرمي مساه جنل حممد         يرجوعبد ال

  :فكتب حتت هذه األبيات الشيخ سعيد قدور بيتا جاء فيه
  همث اجزه عنا مبا قد سطر له          يا رب فضلك واسع فاغفر

  .)2(ميينيف اختصار الدماالنشر الداريين  هذا املختصر باسم ومسى  

إىل حاضرة بين عباس لطلب العلم إىل  أحممدويعود الفضل يف توجه الشيخ عبد الكرمي بن             
 ،لتقاه بزاوية الشيخ عبد احلكم بن عبد الكرمي اجلراريالذي إ ،بن أمحد بن أيب حيي الشريفالشيخ احلسن 

حباضرة بين عباس  اًقدورة اجلزائري الذي كان آنذاك مقيم إبراهيموعرض عليه التوجه إىل الشيخ سعيد بن 
ما أنا فيه  وباجلملة فجميع"...:تهيف رحل )3(أحممدويف هذا يقول الشيخ عبد الكرمي بن  ،من واد الساورة

  ...."حلسن املذكورافهو من بركة السيد .. .من اخلري والربكة

                                            
  .106املصدر نفسه، ص )1(
 له علم بفنون اآلداب والشريعة، توىل قضاء ، بدر الدين املعروف بابن الدماميينبكر بن حممد هو حممد بن أيب بكر بن عمر بن أيب ،

والفتح الرباين  ،ىن اللبيبملغ شرح ،حتفة الغريب: م، من أهم مؤلفاته1424 باهلند م وتويف1362املالكية مبصر، ولد باإلسكندرية سنة 
 . 57ص ،6مرجع سابق، ج: الزركلي: انظر ترمجته. الغامزة شرح للخزرجية يف العروض يف احلديث والعيون

 .96ـ95مصدر سابق، ص: عبد الكرمي بن أحممد )2(
 .94ص  ،نفسهاملصدر  )3(
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جلس عنده ألخذ العلم مدة ثالث  :اجلوميالشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن سليمان بن موسى  -
كما أخذ عنه جزء من رجز ابن  ،وكان من مجلة من أخذ عنه علم احلساب والفرائض ،سنوات

  .)1(شرحا وفهما يف قراءة نافعبري

  الشيخ احلاج أمحد التوايت: 2(اإلسطرالبأخذ عنه العلم مبراكش يف كيفية استخدام آلة(.   

منهم الشيخ  ،عن جمموعة من املشايخ ذكرهم يف رحلته أحممدكما أخذ الشيخ عبد الكرمي بن          
حملي  أيبمحد بن أبن عبد الرمحن والشيخ العريب بن بكر والشيخ عبد الصمد  أيبعبد الرمحن بن 

كما تذكر املصادر البكرية اليت اطلعت عليها أن الشيخ عبد الكرمي بعدما أخذ العلم عن و ،)3(السجلماسي
انتقل إىل ناحية  ،ورة اجلزائريحملي السجلماسي مث قد أيبكل من عبد احلكم بن عبد الكرمي مث ابن 

لماء الذين ذكرهم ترمجة بني الع علىله عثر أمل  كيت، غري أيننبالت رور ألخذ العلم عن الشيخ أمحد باباكالت
احلج التقى باإلمام علي  أثناء سفره إىل بالد احلجاز ألداء مناسكو ،يف رحلته أحممدعبد الكرمي بن 

حيث أجازه يف كتاب الشفا للقاضي عياض ومبختصر خليل وحتمل هذه اإلجازة تاريخ شهر  جهورياأل
أجازه الشيخ أمحد املقري التلمساين يف علم احلديث ومما جاء يف نص كما  ،)4(م1619/ه1028 صفر سنة
وكان من .. .وبعد فال خفاء أن العلم أصل ما حتلى به من تكلم وخصوصا علم احلديث"...اإلجازة 

                                            
 القرآن عن الشيخ عبد الرمحن من ال خياف السجلماسي وأيب زيان التلمساين وأمحد بن  الشيخ أبو زيد عبد الرمحن اجلومي أخذ

عبد الكرمي بن  :بومعزي والفقيه سعيد املقري التلمساين، له دراية بعلم احلديث واحلساب والفرائض والنحو والفقه والتاريخ، أنظر
  .56ـ55املصدر نفسه، ص :أحممد
 الدور "من أهل تازة من أهم مؤلفاته ) م1330/ ه 730ت (هو علي بن حممد بن احلسني الرباطي املعروف بابن بري : ابن بري

 .5ص ،5مرجع سابق، ج: كلي، أنظر الزر" ل مقرأ اإلمام نافعاللوامع يف أص
 .56مصدر سابق، ص: عبد الكرمي بن أحممد )1(

 فقه والتوحيد والتفسري، أخذ احلديث والفقه والقراءات السبع عن الشيخ حممد التدغي له كان خمتص يف تدريس احلساب وال
عبد : ، وكذلك28، ص6مصدر سابق، ج: الناصري السالوي: انظر "مقامة التجلي والتخلي من حمبة الشيخ أيب حملي"رسالة مساها 

 .62ـ61الكرمي بن أحممد املصدر نفسه، ص
 .املكان نفسه  )2(
 .69 ،66 ،64املصدر نفسه، ص ص )3(
 .28، صاملصدر نفسه  )4(
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مجلة من سلك هذا الطريق وانتمى إىل خري فريق الفقيه الفاضل األريب الشيخ حممد عبد الكرمي بن 
  .)1(م1631/ه1041وحتمل هذه اإلجازة تاريخ  ،..."حممد التوايت

   :عديدة نذكر منها مؤلفات )عامل توات( وقد خلف الشيخ عبد الكرمي بن أحممد     
  .غاية األمل يف إعراب اجلمل، هو شرح على المية ابن اراد -
  .مل أرض احلجازاحتفة اتاز إىل مع -
  .فيمن جاوز املائة بزمان شقائق النعمان -
  ).ذكر فيها شيوخه(الرحلة يف طلب العلم  -
  .نظم وسيلة النجاة بأهل املناجاة -
  .خليل ومل يكتمل خمتصر على شرحاً بتدأا-
  .)2("مساه النشر الداريين يف اختصار الدماميين"على املغين  ينخمتصر الدمامي -

 إمارةحملي على  أيبشيخه ابن  ستيالءاالقضاء يف زمن  وظيفة عبد الكرمي بن أحممدالشيخ  مارس كما
السالح  ألقيتانك ملا " :حىت قال له بعض معاصريه األمنمتيزت فترة قضائه بالعدل وانتشار ومراكش، 

وقد لبث يف ، )3("فأجام بقوله املغرور من أغررمتوه" ، وليت فعدلت فنمتلكاخلاص والعام فهنيئا  أطاعك
   .)4(، مث اعتزله وجلس للتدريس واإلفتاءحملي السجلماسيالقضاء إىل غاية وفاة شيخه أمحد بن أيب 

كان يف وقته "...  )5(بن سيد البكري قال عنه حفيده البكري بن عبد الكرمي :أقوال العلماء فيهمن         
شيخ املشائخ ..." )6(قال عنه صاحب جوهرة املعاينو ...."عاملا نبيها وجيها عامال صاحلا ورعاً فقيهاً جنيباً

 قال عنهف )7(القاضي عبد احلق بن عبد الكرميأما  ...."الربرة وإمامرئيس املهرة  األناماألعالم وقدوة أئمة 
 ...."هو العامل العامل الصويف الكامل البحر الزاخر ذو اخلط الوافر"...

   .)8("والشرابالعقل أفقر إىل احلكمة واألدب من اجلسد إىل الطعام "  :املأثورة من أقواله

                                            
 .20، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .3مصدر سابق، ص: البكري بن عبد الكرمي. 22، ص ، مصدر سابقجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي :انظر )2(
 .21، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين:ميحممد بن عبد الكر )3(
 .12، صمصدر سابق: الكرمي بن أحممد عبد )4(
 .3، صمصدر سابق )5(
 .21، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )6(
 .29، صمصدر سابق: عبد الكرمي بن أحممد )7(
 .23، ص، مصدر سابقالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )8(
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   .)1("من غري مثن  األحرارمتلك  خالق الناس بأخالق رضاً"  -
، فغبت عظمت نعمت اهللا علي بال سبب فمألت عظمته سري وجهري وأضاء بنوره بري وحبري" -

 .)2("ما جعله مواله  إالاء عن من سواه وال يكون يف الوع

الشيخ حممد بن علي ، ويوسف التنالين بن محدأالشيخ ، وابنه القاضي احلاج أحممد: تالمذتهمن          
   .)3(النحوي الوقرويت

  .)4(م1633ماي  02لهـ املوافق 1042شوال عام  22االثنني  يوم عبد الكرمي بن أحممدالشيخ تويف     

  :)م1727/هـ1139ت(سيد البكري  نالشيخ حممد الصاحل ب .2

ولد بتمنطيط، وا تعلم على يد والده ، األكرب للشيخ سيد البكري بن عبد الكرمي بناالهو            
جملساً س أسوا  ،)5(رت للتدريس اإىل حاضرة تق يف حياة والده ، وبعد تفقهه انتقلسيد البكري

البكرية أن ، وتذكر املصادر إحدى جوامع البلدةالغزايل يف  لإلمامحياء واختص بتدريس كتاب اإل ،علمياً
ن مينعه من التدريس الشيخ تعرض أثناء تدريسه ذا اجلامع إىل مضايقات من حاكم البلدة الذي حاول أ

فقتل " تة العلم فأرنا فيه فضلكإما يفاللهم إنه تسبب " :، فدعا عليه الشيخ حممد الصاحل بقولهونشر العلم
ملظلوم وأن دعوة ا يف حياته، من الكرامات اليت متيز ا الشيخ احلادثة وتعد هذه ،)6(ذلك احلاكم يف يومه

د املصحف جيهي اختالف أهل عصره يف اجلنب  افيه أفىتومن النوازل اليت ليس بينها وبني اهللا حجاب، 
بوجوب  فىت الشيخ؟ وهنا وقع االختالف، فأإخراجهيف املزبلة هل خيلصه قبل التيمم؟ أو يتيمم قبل 

   .)7(ردة ألن تركه اختياراً ،يممقبل الت إخراجه

                                            
 .19، صنفسهاملصدر  )1(
 .املكان نفسه )2(
 .19، مصدر سابق، ص الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )3(
 . 03مصدر سابق، ص: البكري بن عبد الكرمي  )4(
 .71، ص، مصدر سابقالدرة البهية: حممد العامل بكراوي )5(
 .47، ص، مصدر سابقالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )6(
 .املكان نفسه )7(
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كان رمحه اهللا عاملا متفننا حاضرا مع اهللا يف غالب أموره ..")1(قال عنه الشيخ حممد العامل بكراوي 
كان رمحه اهللا عارفا بأصول الدين ..." )2(قال فيه صاحب الكواكب الربيةو ". ...وأوقاته وخلواته وجلواته

  ..."، على سنن أولياء اله الصاحلنيوالبدعةنة فروراً من أهل البطالة والس

 ،واألقارب عقارب واألحباب ذياب .)3(من أراد السالمة فليطلبها يف سالمة غريه: قواله قولهأ من
سبب فساد الدول : يف السياسة لهاقومن أو .)4(رحم اهللا من عرف نفسه فاستراح وغدا يف طاعة ربه وراحو

ويف  .)6(واالحتجاب اإلعجابهالك احلاكم يف : قولهو .)5(الغوغاء أخبارواحلجب عن  األكفاءحتاسد 
 .)7(، ومن عرف نفسه مل يغتر بثناء الناس عليهق االستئناس باحلق أعرض عن اخللقمن رز: هقول التصوف

الشيخ حممد الصاحل بن سيد تويف  .)8(حلسنو، عبد الكرمي احلاجب، السعدي: هموأجنب ثالثة أبناء          
   .)9(م1727 أبريل 26املوافق ل  هـ1139رمضان  05يف  بتقرت البكري

  :)م1728/هـ 1140ت ( الشيخ عبد القادر بن سيد البكري .3

 ،وهو االبن الثاين لسيد البكري بن عبد الكرمي ،بتمنطيط الشيخ عبد القادر بن سيد البكريولد              
در البكرية مل تشر إىل ، لكن املصاعلماء مصر لألخذ عنإىل القاهرة  ، الذي بعثهوالده يد تعلم يف صغره على

   .)10(مصرييف علم البيان والعروض خبط  ثرت له على كتاباتوإمنا ع املصريني، شيوخه
اشتغل يف القضاء ذه النواحي إىل و قسطن،أاستقر ببلدة و قضاء بناحية قورارة نيابة عن والده،التوىل 

، فانتهره بنعلهفدخل إىل سجاده  إمساعيلكما أرسله والده نيابة عنه إىل السلطان املغريب موالي ،غاية وفاته
: له ، وملا أراد الرحيل قالدعوه فإنه كرمي ابن كرمي: حلاشيته قال بعض من حاشية السلطان، إال أن السلطان

                                            
 .71ص ، مصدر سابق،الدرة البهية )1(
 .47، مصدر لسابق، ص الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 .املكان نفسه )3(
 .املكان نفسه )4(
 .املكان نفسه )5(
 .48، صنفسه املصدر )6(
 .املكان نفسه )7(
 . 49نفسه، ص املصدر )8(
 .املكان نفسه )9(
 .46 نفسه، ص املصدر )10(
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وهذا داللة على  ،)1(فيت مطلوبكمكما و ،ريف الرباين أن يويف مرغويبسيليت إىل رجال توات أهل التصأنت و
  .؟، لكن ما هي رغبة السلطانكان ينظر إليهم على أم أهل خري وبركة وصالح اإلقليمأن سكان هذا 

كان رمحه اهللا ناسكا عابدا عدال مرضيا من خيار عباد اهللا .. .":)2(رة البهيةقال عنه صاحب الد         
 . ..."الصاحلني

 .)3(م1728/هـ1140سنة  بأقسطن عبد القادر بن سيد البكريتويف الشيخ          

  :)م1760/هـ1174ت (الشيخ عبد الكرمي بن سيد البكري  .4

تعلم ، الشيخب لقب، )4(م1685/هـ1096بتمنطيط سنة  الشيخ عبد الكرمي بن سيد البكريولد             
الفالين مث أخذ الفقه والنحو  إبراهيماملبادئ األوىل يف القراءة والكتابة مع شقيقه حممد على يد الشيخ حممد بن 

   .)5(على يد والده سيد البكري وعن أخيه حممد الصاحل

، ومما )6("قاضي القضاة "بـ هـ فلقب1133توىل قضاء اجلماعة التواتية بعد وفاة والده سيد البكري 
ماله لريضي ، وكان يأخذ من الطرفنييذكر عنه يف أمور القضاء أن أغلب أحكامه كانت مبنية على الصلح بني 

يف أمور  اًحازم كان نهورغم طبعه العطوف إال أ ،)7(عن الباقي عفياف املظلوم أحد الطرفني ويقول للطر
 أمور القضاء ا وتقريعا له على حشر نفسه يفالشرع والدين، فقد كتب البنه البكري رسالة بليغة تضمنت عتاب

حممد بن سيد البكري  أخيهعندما مرض قلد أمور القضاء البنه عبد احلق بعد استشارة و دون التفقه يف ذلك،
  .)8(القضاء ية ضمنها توجيهات البنه يف جماليف ذلك وقد كتب له وص

                                            
 .82، صمصدر سابق، الدرة البهية: حممد العامل بكراوي )1(
 .املكان نفسه )2(
 .81، صاملصدر نفسه )3(
 .22، مصدر سابق ، صجوهرة املعاين: مد بن عبد الكرميحم )4(
  مد بن عبد حم: انظر. سيد البكري على اسم جده عبد الكرمي بن أحممد الذي عرف باسم الشيخ من طرف أبيه بالشيخ لقب

  .38، صالكواكب الربية، مصدر سابق:الكرمي
 .16، صمصدر سابق: البكري بن عبد الكرمي )5(
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين: مد بن عبد الكرميحم )6(
 .املكان نفسه )7(
 .151، ص11امللحق رقم : رانظ للمزيد )8(
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، بعد أن بني قبائل من األعراب وأهل توات الصلح إشاعةيف دورا هاما لقاضي عبد الكرمي ا لعب
، اإلغارة على تواتتوات فعرض نفسه عليهم للبيع مقابل عدم  إقليمصوب  امتجهوجد جيشا من األعراب 

وبعد قصة طويلة يف ذلك استطاع القاضي عبد الكرمي أن حيقق الصلح بني أهل توات وقبائل األعراب يف 
   .)1(منتصف القرن الثاين عشر اهلجري

إنفاقه لبس يف يوم نه من شدة أالسبيل و وأبناءعلى املساكني والفقراء  اإلنفاقعنه أنه كثري  ؤثرومما ي           
س األخرى إىل غاية طيها له مث يلبفيع ياهاأواحدة جاءه سائل يسأله  س، وذلك أنه كلما لباتواحد سبع عباء

، فإنه مل يعد يل إال ما وأرفق يب يرفق بك الرفيقاتق اهللا يا مسكني : ، قال له القاضيياهاأعندما سأله  ةالثامن
   .)2(ترى

عامال متفننا يف علوم شىت،  إماما كان"...  )3(رة الفاخرة يف ذكر املشائخ التواتيةال فيه صاحب الدق  
قال عنه ابنه و...."بأسرهاتوىل القضاء األكرب وانتهت إليه الرياسة يف الدنيا ...كبري القدر وافر احلرمة

قال عنه و...."كان رمحه اهللا يف زمانه شيخا جيدا حنينا حليما صبورا كرميا وجيها مهابا"... )4(البكري
ويف احلقيقة  سخيا أريبا للحقوق الشرعية موفيا،كان رمحه اهللا أديبا .. ." )5(القاضي حممد بن عبد الكرمي

 ...."كماء وتنصت ملوعظته اجلهال والعلماء، ختضع لقوله احلصوفيا مهيبا

زمام اخلري الصرب وزمام الشر الغضب و ،والفقر يف الوطن غربة ،يف الغربة وطن الغىن :من أقواله
 ويف ،انتهاك حرمات اهللا فال تغضب له أكثر من غضبه لنفسه ألجلإذا غضبت : ومن نصائحه .والضجر

أن الدنيا سفينة ودعائها أربعة، مركوب فاره وهو التقوى وجلامه العقل، وثوب ساتر وهو  علما: احلكمة قوله
، وأمحق لرجل األمحق من باع آخرته بدنياها: وقوله .وبيت واسع وهو الصرب ،، وسراج منري وهو العلماحلياء

   .)6(مل يتناول ما ليس لهالرجل احلازم هو من إذا قدر و .منه من باع آخرته بدنيا غريه

                                            
 .38-37مصدر سابق، ص ص  ،الكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم: انظر للمزيد )1(
 .املكان نفسه )2(
 .13ص ، خزانة الوليد بن الوليد، أدرار، اجلزائر،الدرة الفاخرة يف ذكر املشايخ التواتية: بد القادر بن عمرع )3(
 .15، صسابقاصدر : بن سيد البكري البكري بن عبد الكرمي )4(
 .15، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين )5(
 .42، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )6(
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الشيخ ، وابن أخيه الشيخ عبد الكرمي احلاجب بن حممد الصاحل، وابنه القاضي عبد احلق :تالمذتهمن 
  .)1(حممد بن احلاج عبد اهللا

 27ـل املوافق هـ1174ربيع الثاين  18يوم اجلمعة  بتمنطيط عبد الكرمي بن سيد البكريالشيخ تويف           
 .)2(م1760نوفمرب 

  :)م1774/هـ1188ت (الشيخ حممد بن سيد البكري  .5

سيد  هتتلمذ على يد والدو، )3(م1671/هـ1081 بتمنطيط سنة حممد بن سيد البكريولد               
وعلى الشيخ حممد الصاحل بن عبد الرمحن  ،وعلى أخويه الشيخ حممد الصاحل والشيخ عبد القادر ،البكري

  .امليموين وعلى الشيخ الصويف سيدي علي بن حنيين

الشيخ  الزاوية من طرف الشيخ سيد البكري بأرض تزداية مشال شرق متنطيط أمر ابنه تأسيسبعد            
حلادثة وقعت له مع  وكان ذلك بإيعاز من الشيخ علي بن حنيينم 1706 /هـ1117باالستقرار ا سنة  حممد

من  إليها أضاف، حيث ا قام بأمور الزاوية أحسن القيام، وبعد استقراره )4(حممد بن سيد البكري يف صغره
خربها  فتح الزاوية لليتيم والفقري واحملتاج واملسافر، حىت انتشر، كما للبساتني وإقامته قريلفقاحبفره ل اخلاص ماله

حيمد وسفيان  نار الفتنة اليت كانت تشتعل من حني آلخر بني فئيت إطفاءيف بني سكان اإلقليم، كما سعى 
 وقد استمر على ،صلح بني ذات البنيأأهل اجلنايات و سعى يف الشفاعات بني وأيضاً، مستعمال جاهه وماله

  .)5(نهج أحفاده من بعدههذا ال

                                            
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .16، صسابق مصدر: ري بن عبد الكرميالبك )2(
  .91، صق، مصدر سابالدرة البهية: امل بكراويحممد الع )3(
  رويت وأسس زاويته بقصر زاجلو، تويف سنة يد الشيخ حممد بن علي النحوي الوقدرس مع صديقه سيد البكري على

البكري بن عبد : للمزيد انظر" . احملبوبة"م، يعود له الفضل يف وضع اللبنة األوىل للزاوية البكرية وأطلق عليها اسم 1706/هـ1118
 .166، مرجع سابق، ص التاريخ الثقايف: الصديق احلاج أمحد .2، مصدر سابق، ص الكوكب الدري: الرمحن

 .60انظر الفصل الثاين، ص لمزيدل )4(
 .6، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن )5(
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العهد عن الشيخ سيدي ، كما أخذ ة يف التصوف عن والده سيد البكريورث الطريقة الشاذليوقد 
 الطريقة يف التصوف العديد من ه، كما أخذ عند الصاحل بن عبد الرمحن امليموينعلي بن حنيين وعن الشيخ حمم

  .)1(املريدين خاصة من أويل األرحام

 زاهداً عابداً عاملاًكان ..".)2(قال عنه البكري بن عبد الرمحن التنالين: أقوال العلماء والفقهاء فيهمن          
 ." متواضعاً خاشعاً خاضعاً ناسكاً عارفاً

  :مطلعها جاء يفومنها قصيدة  ،به له قصائد عديدة يف مدح النيب ومستغيثاً

  وحبله لذوي التوفيق موصول      الذي باحلق يقول  اإللهبسم                          
    )3(الذي يعز ناصره       نصرا عزيزا بسيف احلق مسلول اإللهبسم                          

 )4( ،م1774ماي  02ـل املوافق هـ1188صفر  20يوم االثنني  حممد بن سيد البكريالشيخ تويف          
نذكر منها قصيدة للشيخ البكري بن عبد الرمحن التنالين يف مدحه  ،د عديدة يف مدحه ورثائهائوقد جاءت قص
  :جاء يف مطلعها

  الـبلوغ كل كموإن تروم أن تفوز حقا وحتظى    باملىن 
  )5(ن    لذوي االستناد واالقتبالــأفضل رك اإللهويل  زر

  :رثاه الشيخ حممد بن املربوك بقصيدة جاء يف أبياا األوىلو
  حنو اللحود أسفى      على سري سرىات هيهات ويا هيه

  )6(ودـاة تعـا ليت احلياحلني على غفلة منا      فيـنأى به                            

 :)م1779/هـ1193ت(الشيخ عبد الكرمي احلاجب بن حممد الصاحل البكري  .6

                                            
 .1نفسه، ص املصدر )1(
 .املكان نفسه )2(
 .93، ص، مصدر سابقالدرة البهية: حممد العامل بكراوي )3(
 .93، صنفسه املصدر )4(
 .93، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن )5(
 .06، صاملصدر نفسه )6(
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 سيد الكرمي بندرس على يد عمه القاضي عبد  ،بتمنطيط عبد الكرمي احلاجبولد               
يقال بأنه أقام أكثر من ثالثني سنة مل ير خالهلا  ،شتغال بالتدريس والتفقه يف الدينكان م ،)1(البكري

إذ ميكن  ،وهذه املدة يف نظري تعترب أمر مبالغ فيه حىت لقب باحلاجب، ،)2(بستانا من بساتينه رغم كثرا
القاضي عبد احلق ، وابنه الشيخ حممدمن تالمذته  ،لغريهوترك أمرها ببساتينه أن يقال بأنه مل يكن مهتما 

  .)3(بد الكرمي البكريبن ع
يف جملس قضاء ابن عمه األربعة جملس الشورى شيوخ أحد  يعترب الشيخ عبد الكرمي احلاجب               

من  )4(الربيةما أخرب به صاحب الكواكب ومما يوحي بعلو مهة الشيخ عبد الكرمي احلاجب  ،القاضي عبد احلق
سأله القاضي عبد  –وكان أحد أعضاء جملس الشورى  - ملا أراد حج بيت اهللا  رأن الشيخ عبد الرمحن بن عم

بد الرمحن بن ع الشيخ وتعترب هذه الشهادة من ،بابن عمك عبد الكرمي احلاجب: ن تشري علي؟ قال لهاحلق مب
  .العلمية والفقهية على مكانة عبد الكرمي احلاجب عمر دليال
، متطلعا خا عارفا عاملا ربانيا مشار إليهكان رمحه اهللا شي...")5(ال عنه القاضي حممد بن عبد الكرميق           

، شيخ املعقول واملنقول، أبو املواهب.. .:"ه لهيف ترمجت )6(قال عنه حممد العاملو...."بالعلوم النقلية والعقلية
  ...."كان شيخا عارفا عاملا

من آداب أهل اهللا أن يوسعوا على عباده إذا وسع اهللا عليهم وإذا ضيق عليهم انتظروا من : ن أقوالهم           
 .)7(اهللا مجيل الفرج

  .)8(م1779مارس  06لاملوافق  هـ1193صفر  17ليلة األحد عبد الكرمي احلاجب تويف 

يعترب واضع أسس أول جملس  :)م1796/هـ1210ت(الشيخ عبد احلق بن عبد الكرمي بن سيد البكري  .7
الشيخ عبد ، ووالده القاضي عبد الكرمي بن سيد البكري، أخذ العلم عن يف جمال القضاء بتواتاستشاري 

                                            
 106، ص، مرجع سابقالتاريخ الثقايف: محدالصديق حاج أ: لقب باحلاجب الحتجابه عن الناس انظر.  
 .22، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي) 1(
 .املكان نفسه) 2(
 .163، صمرجع سابق: يد بكريعبد احلم )3(
 .49، مصدر سابق، صالربيةالكواكب : حممد بن عبد الكرمي )4(
 .22، مصدر سابق، صجوهرة املعاين )5(
 .31، ص، مصدر سابقترمجة وجيزة )6(
 .49، صمصدر سابق ،الكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم )7(
 .50صنفسه، املصدر  )8(
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الشيخ عبد الكرمي  ابن عمه ، وعنعمر بن املصطفى الرقادي الكنيت، والشيخ الرمحن بن عمر التنالين
 .احلاجب

من عمه  بإيعازونيابة عنه  -هبعد مرض-والده  الشيخ عبد احلق قضاء اجلماعة التواتية بأمر منتوىل              
ضمنها نصائح وتوجيهات  ،ذلكب )1(ةكتب له وصيو، م1760/ـه1174الشيخ حممد بن سيد البكري سنة 

ملا جاء يف الوصية من مشاورة أهل الرأي والعلم أقدم القاضي  وتنفيذاً ،تساعده على القيام ذه املهمة الصعبة
الشيخ عبد  :هم أعضاؤه ،)2("مل تسمح الوقت بأفضل منهم " عبد احلق على تكوين جملس استشاري رباعي 

لشيخ حممد بن والشيخ عبد الكرمي احلاجب وا الرمحن بن عمر التنالين والشيخ حممد بن العامل الزجالوي
  .اهللا احلاج عبد

                                            
  م بتنالن، درس 1705/هـ1121ولد سنة  التوايت التنالين شيخ أيب زيد عبد الرمحن بن عمر بن عمر بن معروف بن يوسفهو ال

 صطفى الرقادياملعمر بن حممد وعلى يد الشيخ  عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوريوالشيخ  على يد الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين
وأخذ عنه كل  ،عبد اهللا حممد بن على الدرعيأيب  وعلى يد التكروريالسوقي  بن صاحل أمحد  والشيخ حممد بن أب املزمري والشيخ

مل الزجالوي، كان احد أعضاء امن القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي والشيخ عبد الكرمي بن سيدي وعلي البكري والشيخ حممد بن الع
صفر 29بعد رجوعه من احلج يف  ، توىف"خمتصر النوادر" ،"خمتصر السمني يف إعراب القرآن"من مؤلفاته ،جملس الشورى األربعة

مرجع سابق، ص : عبد الرمحن بعثمان.  24املصدر نفسه، ص: حممد بن عبد الكرمي: انظر ترمجته يف .م 1775ماي 1/هـ1189
 .37-25ص 
 وصفه عبد الرمحان بن عمر يف فهرسته بأنه كان آية  )م 1744/هـ1157ت(يتهو الشيخ عمر بن حممد املصطفى الرقادي الكن
يف تويف  ،محد بن محادأحممد بن أب املزمري والشيخ حممد بن عبد املؤمن  والشيخ  خالشييد  على ذتتلم ،علم اللغة فصيح اللسان يف

 .50-49املصدر نفسه، ص ص : انظر . م1744جوان5/هـ1157ربيع الثاين سنة 23يف  قرية زلة الليبيةب حجلل هطريق
، 11وانظر أيضا امللحق رقم . 23-22، مصدر سابق، ص صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي: انظر نص الوصية يف  )1(

  . 151ص
 .املكان نفسه) 2(

 ،احد شيوخ جملس  هو الشيخ حممد بن العامل الزجالوي من آل علي بن حنيين أخذ العلم عن الشيخ عبد الرمحن بن عمر التنالين
شوال  23، تويف يوم الثالثاء "شرح على خمتصر خليل"،"نوازل الزجالوي"،"ألفيته يف غريب القرآن" من مؤلفاته ة،الشورى األربع

 .123مرجع سابق، ص: ز سيد أعمرعبد العزي: انظر. م 1798ابريل 10/هـ1212
 م، 1711جوان /هـ1123الثاين  هو الشيخ حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي بن أحممد األمريين ولد يف شهر ربيع

 عن الشيخ حممد بن العامل الزجالوي،أخذ عن ابن عمه القاضي عبد الكرمي بن سيد البكري وعن القاضي عمر بن عبد القادر التنالين و
 28، تويف له حماورات عدة مع الشيخ عبد الرمحن بن عمر التنالين أثبتت وفور علمه، اختاره القاضي عبد احلق يف جملسه االستشاري

   .47 ، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي: انظر ترمجته يف. م 1778فرباير26/هـ1192حمرم 



 أشهر االعالم البكريني وإسهامام الفكرية والقضائية                                                  الفصل الرابع    
 

106 
 

لم منهم خمتلف اللهجات التكرورية، وعندما سئل عن العبيد ليتع القاضي عبد احلق ىرتشا كما           
لهجات ل إتقانه، كما عرف عنه "من ويل أمر املسلمني جيب يف حقه أكثر من ذلك" :ولهسبب ذلك أجاب بق

  .)1("والزناتية والتارقية والرببرية"منها 

، وعرض عليهم اختيار مجع شيوخ قبائل توات ويروى أنهآخر عمره مال إىل الزهد والتصوف،  يفو          
نفسي والذي ": ، فأجام بقولهلنا عن شخص أهل لذلكاحبث  :، فقالوا لهعنهمن يتوىل أمور القضاء نيابة 

ال يأتيين أحد " : إال فترة قصرية من النهار ويقول مث كان ال خيرج لس القضاء ."بيده ال أحتملها حيا وميتا
، مث يقوم فتاوى الفقهاء ان يقرأ عليه مساعدهاصمحيضر لديه اخل وعندما ،"توصحبته فتوى فقهاء الوق إال

إنك "،"نتم القضاة وحنن املنفذونأ" ذ دون اعتراض على ما جاء فيها ويقول عند كل تنفيذ هو بعملية التنفي
  .)3(وظل على هذا احلال إىل غاية وفاته ،)2("ميتون مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون ميت وإم 

  :منها عديدة مؤلفات وقد خلف   
 .مقيدات يف الفقه والنحو  -               

 .خطبة خمتصرة يف عقد النكاح -
 .)4(قصائد شعرية من الشعر امللحون واملنظوم يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم -
 :جاء يف أبيات منها البكريسيد قصيدة يف رثاء عمه الشيخ حممد بن  -

  الدنيا علي بأسرها    فراق العم أدهى وأبشع أظلمتقد             
     )5(تغص من يتجرع وال مثل فقدان الويل حمـمد   ذريته            

 .من العدل حىت بسطت هلم شيئا من الدنيا أرادتما ساعدين الناس على ما  :أقوالهمن 
 .تنمو بصفاء األوقات األحوالكذلك  ،تنمو بنماء األقوات كما أن األجسام -
 .)6(يهطيبا ال خيرج الطيب من ف من مل يكن عنصره -

                                            
 .23، صنفسه املصدر )1(
 .31-30، اآلية سورة الزمر )2(
 .44، ص، مصدر سابقالكواكب الربية :حممد بن عبد الكرمي )3(
 .املكان نفسه )4(
 .153، صمرجع سابق: عبد احلميد بكري )5(
 .44، صمصدر سابق، الكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم )6(



 أشهر االعالم البكريني وإسهامام الفكرية والقضائية                                                  الفصل الرابع    
 

107 
 

الشيخ ، أما )1("سيد عبد احلق قاضي الوقت سفينة نوح عليه السالم إن: "قال فيه الشيخ الرقاين           
بالقاضي عبد احلق فإنه حكمة بالغة وهو الكرمي بن  قتديا": سألهن ملقال عنه ف )2(حممد العامل الزجالوي

 ،يف علوم شىت صاحلا ماهراً إماماكان ...:")3(رة الفاخرةقال عنه صاحب الدو، "الكرمي بن الكرمي بن الكرمي 
القاضي حممد بن عبد أما ، "...وكان من غرائب الدهر فلم يكن يف عصره من يستخلص الفروع الفقهية مثله

، له يف تنفيذ احلق سطوة عمرية وشهامة هللا باحلق قائال و للحقيقة مائالكان رمحه ا"...قال عنه ف )4(الكرمي
 ...".علوية

الشيخ عبد  ابنه، والفقيه العابد بن امحدو ،لي البكريالشيخ عبد الكرمي بن سيد وع: من تالمذته           
 .الكرمي بن عبد احلق بن عبد الكرمي البكري

هـ 1210ذي القعدة  1االثنني  يومبتمنطيط  الشيخ عبد احلق بن عبد الكرمي بن سيد البكريتويف            
  .)5(م1796ماي  09ـلاملوافق 

، اهللا لومة الئم قيي كان ال خياف ، الذتتضح لنا شخصية القاضي عبد احلق من خالل هذه الترمجة            
  .يف جمال القضاء مث يف آخر عمره متصوفا زاهدا يف الدنيا ومبدعاً تصدر لفقه النوازل كما كان جمدداً

 :)م1845/هـ1261ت( الشيخ أحممد بن أمحد البدوي .8

ولد بتمنطيط يوم  ،هو الشيخ أحممد بن أمحد البدوي بن احملضي بن عبد الكرمي بن سيد البكري        
ن أخذ العلم يف صغره ع، نشأ يف بيت علم وصالح ،)6(م1813ديسمرب  12/ هـ1228ذي احلجة  18

شيخ اليد هناك جلس للتعلم على و –آنذاك مركز العلم والقضاء  - ملوكة والده، مث انتقل إىل حاضرة

                                            
 انظر . الذي عاصر القاضي عبد احلق) م  1793/ هـ 1207ت (الرقاين هو موالي عبد املالك الرقاين  يعتقد أن يكون الشيخ

 .206 – 205املرجع السابق، ص ص : مبارك جعفري: تهترمج
 .43، مصدر سابق، ص الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .املكان نفسه )2(
 .13، صمصدر سابق: بد القادر بن عمرع )3(
 .22، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين )4(

 له اطالع على علم  اشتهر بالتدريس )م1824/هـ1239ت( هو عبد الكرمي بن سيد وعلي بن عبد القادر بن سيد البكري
 .45، ص، مصدر سابقالكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم: انظر.، لذلك توافد عليه الناس لألخذ عنه تالقراءا

 .23، صسابقمصدر ، جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )5(
 .41، ص، مصدر سابقجوهرة املعاين: مد بن عبد الكرميحم )6(
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التدريس واخلطابة والفتوى يف جامع أوالد  وىلت، )1(بن احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل عبد العزيز
رتب نوازل الغنية على غري الترتيب الذي وضعه الشيخ أمحد احلبيب ، وعلي بن موسى بتمنطيط

  .)2(له تقاييد وفوائد نفسيةوالبلبايل

، حيث )م1845/هـ1261(عام سنة  33وعمره ال يتجاوز الشيخ أحممد بن أمحد البدوي تويف            
  .)3(غدامس وهو يف طريقه ألداء فريضة احلجأكلت وتيد ملنية يف مكان بنيأدركته ا

  :جاء يف مطلعها بقصيدة وقد رثاه صديقه وابن عمه الشيخ حممد اجلزويل
  ريبله الغحممد حين اما مه       أقول وقد فقدنا شيخا

  )4(ه بعيد فصل   ألرض النسك فاحتبس احلبيبفافجأ نعي

  :)م1845/هـ1261ت( الشيخ عبد اهللا بن حممد عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب البكري .9

كان إال أنه يف صغره ، يف بيت علم وصالح عبد اهللا بن حممد عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجبنشأ             
حياته ودفعه  راغري مس ، غري أنه تعرض ملوقف حمرجلممل يكن مشتغال بالع، والدنيا وزينتهامنهمكا يف أمور 

عن متييز : السؤالوكان نص  ختبارهاض بغر من أحد العوام سؤاالوذلك إثر تلقيه ، اإلقبال على العلمإىل 
وعجزت عن معرفة أدىن أنت من أبناء العلماء ..:"، فقال له السائلالكوع من البوع، فعجز عن اإلجابة

، وأول أمر قام به هو بيع جاريته وجه لطلب العلمحياته والت جمرىعلى تغيري  ذ ذلك احلني عزم، ومن"مسألة

                                            
  م، أخذ العلم 1776/هـ1190سنة  عبد الرمحن البلبايل ولد بقصر ملوكةهو الشيخ أبو فراس حممد عبد العزيز بن حممد بن حممد

عن والده وعن الشيخ حممد بن عبد الرمحن التنالين، واخذ عنه الشيخ أمحد احلبيب البلبايل والشيخ احلسن بن سعيد بن عبد الكرمي 
انظر . م 1845ماي 24/هـ1261مجادى االوىل 17البكري، مجع نوازل غنية الشورى مث توىل القضاء بعد والده، تويف يوم األحد 

 .61-55مرجع سابق، ص ص : عبد العزيز سيد أعمر . 25املصدر نفسه، ص: حممد بن عبد الكرمي: ترمجته
 .167، صمرجع سابق: عبد احلميد بكري )1(

  يد القاضي احلاج حممد بن عبد هو الشيخ أمحد بن أحممد بن عبد اهللا البلبايل، عاش خالل القرن الثالث عشر اهلجري، درس على
الرمحن البلبايل وابنه عبد العزيز، وأخذ عنه كل من الشيخ بوفلجة بن عبد الرمحن الكرزازي وعمر بن املربوك البداوي وحممد ديدي بن 

 .63مرجع سابق، ص: يز سيد أعمرعبد العز :ترمجته انظر. له كرامات عدة  ،اجلزويل
 .41، ص، مصدر سابقاملعاينجوهرة : مد بن عبد الكرميحم )2(
 .41، صنفسهاملصدر  )3(
 .املكان نفسه )4(
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بن عبد  ملوكة عند الشيخ احلاج حممد آنذاكاشترى بثمنها لوازم الدراسة، واجته بعدها إىل حاضرة العلم اليت 
إجازة عامة، قرر بعدها الرجوع إىل سنني من مالزمته، حتصل منه على  ، وبعد مرور أربعة)1(الرمحن البلبايل

 ، وهو ما أثار حزن زميله الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن احلاج حممد البلبايل،واإلفتاءصد التدريس متنطيط ق
  :قصيدة جاء يف أوهلا هوداعد الذي أنشد عن

  )2(قد كان بالفضل والتقوى قد اتصفا       كيف اصطباري على خل شغفت به

 .رح على ابن مجاعةش: من مؤلفاته
 .حاشية على املختصر  -

  .)3(تقاييد متنوعة األغراض -
، وجاء )4(م1845/هـ1261بتمنطيط سنة  عبد اهللا بن حممد عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجبتويف            

  :أبياتا منها لهية الشيخ حممد بن حممد اجلزويل البكري يف مرث
 )5(لقد جلت مصيبتنا ودامت    وطال منا احلزن والنحيب

عالم العلماء الذين أسسوا جملس يعترب أشهر األ :)م1869/هـ1286ت (الشيخ احلسن بن سعيد البكري  .10
  .البكرية علم بالزاوية
درس حباضرة العلم ، )6(م1796/هـ1210الزاوية البكرية سنة  احلسن بن سعيد البكريولد               

   .)7(اليت أخذها عنه يف مجيع الفنون إجازةملوكة على يد الشيخ عبد العزيز البلبايل وحصل منه على  آنذاك

                                            
  م أخذ العلم يف أول أمره على الشيخ 1742/هـ1155هو الشيخ حممد بن عبد الرمحن املعروف باحلاج البلبايل ولد مبلوكة سنة

أحممد بن عبد اهللا الونقايل، واخذ عنه ابنه عبد العزيز  عبد اهللا بن إبراهيم البلبايل مث على يد الشيخ عبد الرمحن بن عمر التنالين والشيخ
نوازل (مجع نوازل الشورى ،وأمحد احلبيب البلبايل وعبد الكرمي احلاجب، توىل خطة القضاء بعد وفاة القاضي عبد احلق بن البكري

 .42املصدر نفسه، ص: بن عبد الكرميحممد : انظر ترمجته. م 1828ديسمرب15/هـ1244مجادى الثانية7، تويف يف )الغنية
 .25ص ،املصدر نفسه )1(
 .26، صاملصدر نفسه )2(
 .25املصدر نفسه، ص  )3(
 .املكان نفسه  )4(
 .املكان نفسه )5(
 .، أدرارد بيد احلاج عبد اهللا بكراوي، قصر غوزيتقيي )6(
 .48، ص، مصدر سابقترمجة وجيزة: بكراوي حممد العامل )7(
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 على يدهه جملس علم خترج ، حيث كان لواإلفتاءجلس للتدريس البكرية بعد رجوعه إىل الزاوية           
الشيخ البكري بن عبد ، ناحلاج حممد بن عبد الرمحاضي الق، وابنه الشيخ حممد: منهم، وفقهاء اشيوخ

ثالثة أشهر للتدريس بالزاوية مث يجلس فمخسة أزمنة،  إىل القمرية م السنةسقيوكان  ،)1(الرمحن التنالين
للتدريس يف تيدكلت بأقبلي مث ينتقل للتدريس ثالثة أشهر أخرى بأوقروت من  ينتقل ثالثة أشهر أخرى

شيخه  دعنخيصصه لإلقامة وشهر رمضان  الزاوية هاخلدمة بساتين ميكثهما بالزاوية قورارة وشهرين إقليم
  .)3(كان كثري التنقل بني بالد التكرور وتوات للتدريس واإلفتاء وقد، )2(عبد العزيز البلبايل مبلوكة

البكري  خبط، وقد استقينا هذا من تقييد زود ا خزانتهلي تذكر املصادر البكرية كثرة نسخه للكتبو           
  .)4(بن عبد الرمحن التنالين جيرد فيه الكتب اليت باعتها زوجته لدفع ديونه بعد وفاته

    .)5(غاية املنتظر وفتح اجلليل يف أصول بعض فروع خمتصر خليل :وهي مؤلفاتله عدة 
 .)6(خمطوط يف تراجم العائلة البكرية -
 :نها قصيدة ميدح فيها شيخه عبد العزيز البلبايل يقول يف مطلعهاقصائد متعددة األغراض، م -

     )7(مل أسلو ند وزينب فؤادي      بالقنا ترشق سلمىملا غدت و                   
لق على عصمتك وأذهلين على اخل باالتكالاللهم أمن روعيت  ":ما كان يدعو ذا الدعاء وكثرياً         

يا ذا  ان يا لطيف يا عطوفان يا منجبودك إىل حضرة كمالك، يا حن واجذبينبالتفكري إىل اء مجالك 
  .)8("الفضل واإلحسان

وقد رثاه تلميذه وابن  ،بالزاوية البكرية)9(م1869/هـ 1286سنة  الشيخ احلسن بن سعيد البكريتوىف 
  :جاء يف أبيات منها بقصيدة أخته الشيخ البكري بن عبد الرمحن

  )10(تين بنار هجر جهاراًومال سعدي رمت فؤادي بلحظ       وك

                                            
 .48ص  ،نفسهاملصدر  )1(
 .، على الساعة العاشرة صباحا 2011سبتمرب  17يوم  ،أوت بأدرار 20مع الشيخ عبد احلق بكراوي مبرتله حبي  شخصيةمقابلة  )2(
 .105، صمرجع سابق: فرج حممود فرج )3(
 .، أدرارغوزي، تقييد بيد احلاج عبد اهللا بكراوي )4(
 .أدرار، غوزي قصر ،بيد احلاج عبد اهللا بكراوي توجد نسخة منه )5(
 .نة سيد أمحد ديدي البكري بتمنطيطتوجد نسخة منه خبزا )6(
 .172، ص مرجع سابق: عبد احلميد بكري )7(
 .51، ص املصدر نفسه )8(
اهللا بكراوي يرجع وفاته إىل احلاج عبد  دغري أن تقييد بي . 113، مصدر سابق، صالدرة البهية: يحممد العامل بكراو )9(

 .م1875/هـ1292
 .174ص  ،مرجع سابق: احلميد بكري عبد )10(
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  :)1()م1888/هـ  1305ت (العامل بن حممد اجلزويل  الشيخ حممد .11

الكتابة والقراءة يف  األوليةتعلم املبادئ ، م1812/هـ 1227بتمنطيط سنة  حممد العامل بن حممدولد            
د العزيز بن احلاج حممد بعدها أخذه والده الشيخ حممد اجلزويل إىل الشيخ والقاضي عب، مث مبسقط رأسه

ا يف النحو واللغة فأخذ عنه ألفية أبن مالك والمية أم ،الفقه الرسالة واملختصر يف، حيث اخذ عنه البلبايل
ابنه  :هتذتالمـمن  وكان، رجوع إىل متنطيط قصد التدريس واإلفتاءاليف  شيخه ه استأذنتفقهوبعد ، األفعال

 .الشيخ بوبكر البومديين، والقاضي البكري
 .)النوازل(حاشية على منظومة العمل الفاسي :مؤلفاته
 .مل الفاسيم بن سعيد العمريي على منظومة العسالقا أيبحاشية على شرح  -
 .بن عبد الرمحن املنجور لكتاب املنهج املنتخب إىل  قواعد املذهب املالكي علي حاشية على شرح -
   م1888/هـ 1305سنة بتمنطيط  حممد العامل بن حممدالشيخ توىف 

 البكري بن عبد الرمحن بن الطيبولد  :)م1921/هـ1339ت(الشيخ البكري بن عبد الرمحن بن الطيب  .12
  .)2(م1844/هـ 1260سنة عند أخواله بالزاوية البكرية 

هو ابن الشيخ عبد الرمحن بن الطيب بن أمحد بن أحممد بن حممد الطيب بن عومر بن معروف بن           
الشيخ سيد البكري بن عبد الكرمي،  أن أمه مسته على جده :فيقولأما عن تسميته بالبكري  ،)3(يوسف التنالين

وكان الشيخ ...مسي واسم كل من يقال له البكرياألصل يف ا...":وهذا ما جاء يف طرة خبط يده جاء فيها
سيما قد طاف األقطار يف طلب العلم والسيدي عبد الكرمي بن أحممد والد الشيخ سيدي حممد البكري 

  .)4("مث مستين أمي على الشيخ حممد البكري ،فسمى ابنه سيدي حممد البكري مصر قطر
مث عند خاله الشيخ احلسن يف بيئة علمية صاحلة حيث تعلم على يد والده البكري بن عبد الرمحن نشأ 

، مث انتقل خ العائلة البكرية يف تلك الفترة، حيث درس عنده ملدة سنتني، الذي كان يعد أفقه شيوبن سعيد
، ية وفاته بن حممد والزمه إىل غابتيميمون عند الشيخ موالي عبد احلاكم بن عبد العايل بعدها إىل بلدة كايل

  :ية جاء يف مطلعهاحيث رثاه صاحب الترمجة بقصيدة رائ
                                            

 .172 -169، ص ص املرجع نفسه: انظر ترمجته )1(
 وقد ضمت هذه املنظومة ) م1685/هـ1096ت(يعود هذا الكتب إىل مؤلفه الشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن عبد القادر الفاسي

 .1683، ص4ج، سابقمصدر : حممد بن الطيب القادري: انظر. ثالمثائة مسألة مما جرى به العمل بفاس 
 .، أدرار، بيد احلاج عبد اهللا بكراوي، غوزيتقييد حول الشيخ سيد البكري بن عبد الرمحن )2(
 .نفسهاملكان  )3(
 .8، ص، مرجع سابقاملباحث الفكرية :مد باي بلعاملحم )4(

  كلم ناحية الشمال 30كايل إحدى قرى مقاطعة أوالد سعيد بتيميمون وتبعد عنها ب  . 
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  وحيك ارجع وتب ونب وتبصر    واستقم ترتق السالم وشارا               
    )1(املنوط بكم فكنتم شعار      إينم ـعبد احلاك أمـوالي                

لفا خلاله الشيخ احلسن بن سعيد جلس الشيخ البكري بن عبد الرمحن للتدريس بالزاوية البكرية خ
أتريد اجلواب ل عن مسألة يقول للسائل ئوكان إذا س "ال جيارى  اًكان حبر" :هبقول)2(حيث وصفه الشيخ باي

كان مهه طول حياته  ،)3(؟أو نثراً وثيقة يقول للسائل أتريد الوثيقة نظماً ةبا، كذلك إذا سئل كتنظما أو نثرا
الشيخ  :جند هتتالمذ بني من، و)4(، كما كان زاهدا يف الدنيا وملذااوخدمة العلمس والتعليم والتدوين التدري

الشيخ و، الشيخ حممد بن عبد الوايف البكري، والشيخ البكري بن حممد الصاحل، وعبد العزيز بن الصايف البكري
  .)5(سامل بن حممد الطيب البكري

 ،اضتعددة األغراملمن الكتابات  وضخماً متنوعاً اًتراث الشيخ البكري بن عبد الرمحن خلف كما          
  : ، ونذكر منهامجعت يف ديوان من أربعة أجزاء

، تنم عن  مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم بلغت أزيد من ثالثني قصيدةجمموعة كبرية من القصائد يف -
أكثر احلروف دورانا  الذي هو األلف ومنها قصيدة خالية من حرف ،"مبداح النيب" حبه له حىت لقب 

  :يقول يف بيتها األول يف الكالم،
  .)6(وعينه    عليك مكوين يصلى بكثرة  كل كونحممد كرت   

 .)7(نقيطيها على سؤال الشيخ حممد حممود الشقصيدة أجاب في  -
 :قصيدة يف هجاء فرنسا عند دخوهلا لتوات جاء يف مطلعها  -

     )8(يف توات وجازفوا بفساد  رب إن فرنسا الكفر جارو                   
 ."املعيار يف ذم االستقصاء للنظار" منظومة  -
 ."التوحيد والفقه والتصوف"أرجوزة تشتمل على ثالثة فنون  -

                                            
 .31مصدر سابق، ص ،منظومة أوصاف اخليل :البكري بن عبد الرمحن )1(
 .162، ص1، مرجع سابق،جالرحلة العلية )2(
 .املكان نفسه )3(
 .35، مصدر سابق، صمنظومة أوصاف اخليل: البكري بن عبد الرمحن )4(
 .34نفسه، ص املصدر )5(
 .168ص، ، مرجع سابقالرحلة العلية: حممد باي بلعامل )6(
ة مع الشيخ حممد حممود ومناظرته الشهري) هـ1339(الشيخ سيد البكري بن عبد الرمحن": أمحد جعفري: للمزيد انظر )7(

 .31-30ص ص ، 2006سبتمرب:جمموعة القروط، أدرار،العدد الثاين، جملة النخلة، "الشنقيطي
 .173، ص، مرجع سابقالرحلة العلية: حممد باي بلعامل )8(
  املباحث الفكرية شرح على األرجوزة البكرية"مساه  الشيخ باي بلعامل شرحاًوضع هلا".  
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  .نبذة يف علم املرياث -
  .) وغريها...نصائح وحكمالطب، عشبة الشاي، ( قصائد متنوعة األغراض  -
 .منظومة يف أوصاف اخليل -
   .)1(م1921/هـ1339بالزاوية البكرية سنة عبد الرمحن بن الطيب البكري بن الشيخ تويف 

 :م1951/هـ1370ت(أمحد ديدي بن حممد العامل  لشيخ سيدا .13

، نشأ يف بيت علم وصالح، )2(م1882/ هـ1299سنة  بتمنطيط أمحد ديدي بن حممد العاملولد          
، مث مث أخذ الفقه والنحو على يد أخيه القاضي البكري ،على يد الطالب عبد الواحد بدأ تعليمه األول

انتقل إىل قصر كوسان عند الشيخ عبد اهللا بن أمحد البلبايل فأخذ عنه خمتصر خليل والعاصمية ومنظومة 
يف  إجازة، نال يف ايتها ، وقد الزم شيخه ملدة مخس سنواتاألخرى العمل الفاسي وغريها من الفنون

على يد ألخذ الطريقة يف التصوف  أنزمجري، إىل قصر هذه املرحلة التعليمية انتقل بعد .)3(صحيح البخاري
، وأوصاه بفتح له بعدها بالرجوع إىل متنطيط أذنحيث الزمه فترة من الزمن  ،الشيخ حممد بن عبد الرمحن

 .)4(املسلمني وإفادةللتعليم  جملس
، كان يق إال إذا كانت فارغة من النساءرج إىل الطرخي ، الكان كثري احلياء، ال تقع عينه على احملرمات

، متواضعاً زاهداً يتكلم إال باللغة العربية الفصحى ، كان القبل الدرس باسطاً له خالل الدرس خافت الصوت
  .)5(عفيفاً قانعاً

بد لتدريس مبقر سكناه بتمنطيط إىل جانب جملس ابن عمه القاضي حممد بن عبد الكرمي بن علجلس 
وقعت له مع  ، بعيد حادثةالقاضي أغلق جملسه وتفرغ للقضاء إال أن ،هتذحيث كان لكل منهما تالم احلق،

أن تالميذ الشيخ " )6(، وتعود القصة حسب رواية الشيخ احلاج عبد الرمحن بكراويالشيخ سيد أمحد ديدي

                                            
  شفاء القلب العليل بتحقيق شرح منظومة البكري على أوصاف اخليل"حققها الشيخ حممد سامل بن عبد الكرمي حتت اسم ".  
 .، قصر غوزي، أدرارتقييد بيد احلاج عبد اهللا بكراوي )1(
 .175، صمرجع سابق: عبد احلميد بكري )2(

 وبعد احتالل اإلقليم من قبل االستعمار الفرنسي وصول االحتالل الفرنسي إىل توات توىل البكري بن حممد العامل القضاء قبل ،
  .املكان نفسه :عبد احلميد بكري :انظر. هـ1318اعتزل القضاء سنة 

 .177، صنفسهاملرجع  )3(
 .املكان نفسه )4(
 .110، ص، املرجع السابقالتاريخ الثقايف :الصديق حاج أمحد: كذلك انظر .186-176 ، ص صنفسهاملرجع  )5(
 .صباحاً 10، على الساعة 2011يلية جو 17مع الشيخ احلاج عبد الرمحن بكراوي، بتمنطيط، يوم األحد شخصية مقابلة  )6(
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 ،حممد بن عبد الكرمي يتوجهون خفية لالستماع لدرس القاضي معه سيد أمحد ديدي كانوا بعد انتهاء جملسهم
لس معهم لالستماع أخذهم بنفسه إىل جملس القاضي وجذات يوم وبعد علم الشيخ سيد أمحد ديدي بأمرهم 

، هذا األمر دفع بالقاضي إىل إغالق جملسه منذ ذلك اليوم وتفرغ للقضاء وترك جمال للقاضي يف درسه
قام بتأسيس مدرسة داخلية تقوم  ، مث"الطالب من كل مكان مجوع عليه تذي توافدالتدريس البن عمه ال

   .)1( م1929الطلبة وذلك سنة  بإيواء

 إيواءمع تم بتقدمي العلم  اليت توات إقليماألوىل من نوعها يف  الدينية الداخلية كانت هذه املدرسة
، كما كانت هذه املدرسة تقدم خدمات اجتماعية من التكفل بأبناء السبيل إقامتهم باملدرسةالطلبة مدة 

 ، مما أدى ببعض الباحثني إىلذات البني وقد ظلت على هذه احلال إىل غاية وقتنا احلاضر وإصالحوالضيف 
  .العلم واإلطعام تصنيفها ضمن زاويا

ه من الدنيا إال ما توجعل فقره بني عينيه ومل يؤمره، فرق اهللا عليه أ ،همن كانت الدنيا مه: أقوالهمن          
 .)2(، ومن كانت اآلخرة مهه مجع اهللا عليه أمره وأغىن قلبه وأتته الدنيا راغبةكتب له

  .)3(اللهم من أصلحت ظاهره أصلح باطنه -
حممد الشيخ احلاج  :خترج على يد الشيخ سيد أمحد ديدي العديد من العلماء والشيوخ نذكر منهم            

توىل التدريس باملدرسة بعد وفاة " ابنه الشيخ احلاج عبد القادر ، و"مؤسس املدرسة الدينية بأدرار" لكبري ن اب
الشيخ احلاج أمحد يدا ،و"رة البهية يف الشجرة البكريةطوط الدصاحب خم"احلاج حممد العامل بكراوي ، و"والده

 .)4("مؤسس مدرسة نومناس " وي الشيخ احلاج أمحد بكرا، و)أوالد سعيد(من تيميمون 

  .)5(م1951جويلية  20/هـ1370شوال  16اجلمعة  يوم أمحد ديدي بن حممد العامل الشيخ سيد تويف

   :)م1955/هـ1374ت (الشيخ حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق  .14

 األويل تعليمهابتدأ ، )6(م1883/هـ1300سنة  حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق بتمنطيطولد                
يف مسقط رأسه، حيث حفظ القرآن الكرمي وبعض املتون الفقهية، مث انتقل به والده إىل قصر كوسان ألخذ 

                                            
 .الفصل الثالث من املبحث الثاين :سيد أمحد ديدي انظر مدرسةللمزيد حول  )1(
 .189، صمرجع سابق: عبد احلميد بكري )2(
 .111، صسابق ، مرجعالتاريخ الثقايف :الصديق حاج أمحد )3(
 .188مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري )4(
 .189، صاملرجع نفسه )5(
 .املكان نفسه )6(
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بن أمحد البلبايل، حيث الزمه ملدة مثاين سنوات اغترف خالهلا من خمتلف العلوم،  العلم على يد الشيخ عبد اهللا
عنه أنه خالل دراسته كان  )2(، ويذكر صاحب النبذة)1(همث حتصل بعدها على إجازة من شيخه فيما أخذه عن

كثري احلفظ سريع البديهية، دعا له شيخه باخلري عندما أنقذه من مشكلة وقعت له مع بعض األعراب بقوله 
     ...."وعظمت اهللا، لئن كان العلم يؤخذ من الرؤوس فإين أعطيه لك من رأسك ورجلك"...

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
وذلك  ،انب ابن عمه الشيخ سيد أمحد ديديبعد رجوعه إىل متنطيط افتتح جملساً علمياً إىل ج                

 جعله كثري بة العلم وهو ماومما يروى عنه حبه لطل، كنه أغلق جملسه بعد توليه القضاء، لقبل توليه القضاء
، حيث كان جييبهم عن الكثري من النوازل ويفتيهم يف الكثري د ديديمع طلبة الشيخ سيد أمح والتحاور التناقش

  .)3(مما أشكل عليهم

                                            
 م، تتلمذ على يد والده الشيخ أمحد احلبيب، وأخذ 1834/هـ1250سنة  بن الشيخ أمحد احلبيب ولد بكوسان هو الشيخ عبد اهللا

عنه ابنه القاضي أبو زيد عبد الرمحن وابن أخيه القاضي حممد بن أحممد والقاضي حممد بن عبد احلق البكري الذي حاله 
. م 1911/هـ1329سنة  تويف بكوسان..." وغاية مقصدي وعنصر مدادي أستاذي ومالذي ومنتهى ودادي ونور فؤادي"...بقوله

 .43مرجع سابق، ص: عبد العزيز سيد عمر.  27-26، مصدر سابق، ص صجوهرة املعاين: انظر ترمجته يف
 .191، صسابقمرجع  :عبد احلميد بكري  )1(
  .190املرجع نفسه، ص )2(
 .191، صنفسه املرجع )3(

 والقاضي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلقاملؤرخ 
 )م1955/هـ1374ت(
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من القاضي سيدي أحممد الذي أشار على اجلماعة  بإيعاز )1(م1936/هـ1355توىل القضاء سنة               
ذ والرجل الكفء هو حممد بن عبد الكرمي بن عبد القاضي املنف" : التواتية بعد مباحثات عديدة بقوله

  .ملدة تزيد عن الثالثني سنة توىل قضاء احملكمة الشرعية، )2("احلق
فه فترة تألي تنحصرحيث ، احلق العديد من املؤلفات الكرمي بن عبد خلف القاضي حممد بن عبد           

وليه بعد رجوعه من كوسان إىل غاية ت يف الفترة املمتدة وذلك ،عشر سنوات إىلللمخطوطات اليت سنذكرها 
  :القضاء حسب املصادر البكرية ومنها

 .الكواكب الربية يف املناقب البكرية -
 .اإلسالمرة األقالم يف أخبار املغرب بعد د -
 .هرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاينجو -
 .حاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك -
  .)3(م1955أوت  14/هـ1374ذي احلجة  25بتمنطيط يوم األحد  الشيخ حممد بن عبد الكرمي البكري تويف

 أجنبت العديد من الفقهاء والقضاة الذين البكرية العائلةمن خالل هذا املبحث يتضح لنا أن             
مؤلفات عدة، غري أننا مل جند هلم  لنا  جماالت عدة كالتدريس واإلمامة اإلفتاء والقضاء وخلفواختصصوا يف

وغريها، وهي صفة كانت مفقودة ليس فقط يف ...إبداعات يف اال العقلي كالطب والرياضيات والفلك
    .من شرقه إىل غربه توات وإمنا يف العامل اإلسالمي

  

  

  

  

  

                                            
 . بكراوي حفيده احلاج عبد الرمحناليت بيد الشرعي، استخلصت هذا التاريخ من سجالت القضاء  )1(
 .191، صمرجع سابق: عبد احلميد بكري )2(
 توجد نسخة لكل خمطوط من خمطوطاته خبزانة أوالد القاضي بتمنطيط.  
 .192، صنفسه املرجع )3(



 أشهر االعالم البكريني وإسهامام الفكرية والقضائية                                                  الفصل الرابع    
 

117 
 

  الفكري واألديب اإلنتاج: املبحث الثاين

الشيوخ البكريني يف احلياة األدبية والفكرية بإقليم توات من خالل ما خلفوه يف هذا اال من  أسهم           
 إنتاجهم الغزير يف جمال إىل باإلضافة ،مصنفات خاصة يف اال الديين حيث أكثروا من احلواشي واملختصرات

، كما عنوا بوضع مؤلفات يف التاريخ والتراجم دح الرسول صلى اهللا عليه وسلمالشعر الديين املتعلق أساساً مب
  .والرحالت

 :التاريخ والتراجم والرحالت -1

للشيخ القاضي   )1("تاريخ توات ومتنطيط حول تقييد" خمطوطيف التاريخ البكريني أهم مؤلفات من            
يتعلق أساساً  صفحة موضوعه 16حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق وهو خمطوط صغري احلجم يتكون من 

عن صاحب املخطوط دث باإلضافة إىل ذلك يتح، اإلمام املغيلي مع يهود متنطيطبتأسيس مدينة متنطيط وقضية 
بإقليم  ظهور الطالئع األوىل لالحتالل الفرنسي الدولة املوحدية إىل غاية من عهد توات تاريخالتطور السياسي ل

  .توات

درة األقالم يف " كما وضع املؤرخ والقاضي حممد بن عبد الكرمي مؤلف آخر يف التاريخ مساه              
املخطوط جاء يف أكثر من مائة صفحة تناول فيه املؤرخ تاريخ بالد املغرب  ،)2("اإلسالمأخبار املغرب بعد 

م، غري أنه مل يقتصر على بالد املغرب يف تأليفه هذا بل كتب أيضاً 18منذ أيام الدولة  البيزنطية إىل غاية القرن 
آخر املخطوط ويف  ،اإلسالميلبالد املغرب  اإلسالميوفترة اخللفاء الراشدين والفتح  اإلسالمعن فترة فجر 

متلك  وأا ،عدم استقرار أحواهلا السياسيةإىل منطقة توات من الناحية السياسية واالجتماعية و صاحبه يشري
  ."متنع غامناً  الوال تنكأ ظاملاً " فهي على حد قوله  بالسبقية

مستعملة بشكل  مبتورة أخرى ، هو وجود نسخاإلشارة إليه عند ذكر هذا املخطوطومما جتدر               
وتعد هذه النسخ بعيدة  ،زانة كوسامخب وأخرى ،زانة املطارفةخب الباحثني يف تاريخ توات، منها نسخةواسع عند 

 هنفسالعنوان حتمل  قاتيور، حيث وردت هذه النسخ يف النسخة األصلية اليت اطلعت عليهاكل البعد عن 

                                            
 .توجد نسخة منه خبزانة أوالد القاضي بتمنطيط) 1(
 .املكان نفسه) 2(
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الكواكب الربية، و جوهرة املعاين خمطوطبني أين ملست فيها مزج كما  ،فقط توات إقليماحلديث بتتناول و
  .لذلك وجب االحتياط عند استعمال هذه النسخ

، أخرى عامةو خاصة تراجم :مهامن التراجم  التراجم فهناك نوعان خمطوطات أما فيما خيص               
، ومما لشيوخهم وللعلماء البارزين الشيوخ البكرينيها في رجمت ، والعامةبالترمجة للعائلة البكرية فاخلاصة تتعلق
، )1("بأخبار بعض السادة األعيان اإلخوان إعالم"خمطوط بعنوان  جانب املخطوطات اخلاصة، اطلعت عليه يف

للمخطوط اسم آخر ، و)عاش خالل القرن الثاين عشر اهلجري(كري بن عبد الكرمي بن سيد البكريللشيخ الب
إعراض شيوخ األسرة إال  تأليفه ويقول مؤلفه أنه ما دفعه إىل ،"بأخبار بعض أهل الفتوة تنبيه األخوة " هو 

بن  أحممدفصول ترجم يف أوله للشيخ  عدة وقد قسم هذا املخطوط إىل ام،س كرامادرعن ذلك وخوفه من إن
لكرمي وأخيه القاضي القاضي عبد ا هأيب حممد األمريين وللشيخ عبد الكرمي بن أحممد وجده سيد البكري ووالد

ي والشيخ حممد بن علي وترجم فيه أيضاً إىل بعض الفقهاء والعلماء كالشيخ عبد الرمحن اجلنتور ،عبد احلق
  .رويتالنحوي الوق

، أتى على ذكره البكري كتاباً يف تراجم العائلة ويف هذا اال ألف الشيخ احلسن بن سعيد              
، )3(" األعيانمبناقب بعض السادة  اإلخوان إعالم"، يف تارخيه الثقايف وذكر بأن إمسه )2(الصديق احلاج أمحد

يتضح الشبه  السابق ، ومن العنوانيكن هلا عنوان غري أن النسخة اليت اطلعت عليها خبزانة سيد أمحد ديدي مل
مع  ومن مباحثايت ،سيد البكري وبني مؤلف الشيخ احلسن بن سعيد البكري بن عبد الكرمي بن خمطوطبني 

الذي (الكرمي بن سيد البكري  للشيخ البكري بن عبديف األصل يعود  شيوخ العائلة البكرية تبني بأن املخطوط
تراجم ) هـ1286ت(أضاف إليه الشيخ احلسن بن سعيد و ،)عاش إىل غاية منتصف القرن الثاين عشر اهلجري

  .عبد الكرمية بعد وفاة البكري بن العلماء الذين برزوا بالعائل

 ،)4("الدرة البهية يف الشجرة البكرية "قة ذا املخطوط أيضاً هو خمطوطومن املؤلفات اليت هلا عال             

أن  )5(ن بكراويالشيخ احلاج عبد الرمح  بهأخربين وحسب ما، )م2004ت(للشيخ حممد العامل بكراوي

                                            
 .املكان نفسه) 1(
 .146، ص، مرجع سابقالتاريخ الثقايف) 2(
 .املنيعة ،، حاسي القارةمد العاملونسخة أخرى خبزانة حم. ، بتمنطيط توجد نسخة منه خبزانة سيد أمحد ديدي البكرية) 3(
 .، أدرارغوزي ، قصرتوجد نسخة منه خبزانة احلاج عبد اهللا بكروي )4(
 .صباحا  11:00على الساعة  2012فرباير  17يوم اجلمعة ،  الشيخ احلاج عبد الرمحان بكراوي، بتمنطيط مع شخصيةمقابلة  )5(
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، ومل يكن هذا املخطوط األخري بن سعيد البكريضافة الشيخ احلسن هو تكملة إل "الدرة البهية"خمطوط
 ،ف دراسته لتاريخ تواتهذا املؤل آخرلعامل قد وضع يف قط بل جند الشيخ حممد اعلى تراجم العائلة ف مقتصراً

  .على خمطوطات العائلة يف هذا اال هتاستنتجحسبما معتمدا يف ذلك 

ترجم للعائلة البكرية  أهم تأليف ،)1("املناقب البكرية الكواكب الربية يف " يعترب املخطوط             
يص احلق البكري اتبع طريقة التمح، كون مؤلفه الشيخ والقاضي حممد بن عبد الكرمي بن عبد وأسالفهم

متحيزا ..." :تقييد لألسرة البكرية، ويف هذا يقول طوط منه من روايات أو ما وجده خمل تثب والتدقيق فيما
، جمتهدا يف ايني الثابثة والتواريخ  الراجحةرواية معقولة وكتابة منقولة مباحثا يف ذلك الدويف ذلك أصدق 

ستني صفحة إىل و ثناناوقد قسم هذا الكتاب املتكون من ، )2("...تنيف عن عشر سنني مدة حترير ذلك
مؤسس  يف حتقيقه إىل إدريس بذكر نسب الشيخ سيد البكري بن عبد الكرمي والذي أوصله ابتدأها ،فصول

املختلفة فيما أشكل  عليه من  الراوياتهذا الكتاب أورد صاحب أن  كما، يت النبويمنه إىل البومدينة فاس 
يف هذا  دراسةالشخصيات كثر أ، وتعد شخصية سيد البكري من لنسب أسالفه قبل توطنهم بتواتحتقيق 

  .املؤلف يف الكواكب الربية مجم هلتر ذينال نيالبكري األعالمبني  املخطوط

كتاب آخر ضمه القاضي حممد بن عبد الكرمي بن " الكواكب الربية"وقد وجدنا يف آخر كتاب              
لشيخ حممد بن سيد البكري بن عبد الكرمي وامسه لفيه  يترجم بتقييد ويتعلق الربية عبد احلق إىل كتابه الكواكب

بن عبد الرمحن بن الطيب ملؤلفه الشيخ البكري  )3("بن البكري  ري يف مناقب سيدي حممدالكوكب الد"
، ره ضمه إىل كتابه الكواكب الربية، الذي بدوسلمه للقاضي حممد بن عبد الكرمي ، وهذا األخريالتنالين
ري يف مناقب بيديه الكرميتني ومساه الكوكب الدحسبما رمسه "... يف أول الترمجة ما نصه  القاضي وسجل

هذا التقييد يف  سبب تدوينويرجع  ..".جبملته احلمد هللا ه، ونصنيه بيده الشريفةالبكري وناول حممد بن سيد
 البكري سيد حممد بن ترمجة الشيخ حممد بن سيد البكري من طرف البكري بن عبد الرمحن إىل كون الشيخ

وفاته، وصنف  ومكوثه ا إىل غاية مشيخة الزاوية العلمية اعتالئه، والسبب الثاين يعود إىل جده من أمه هو

                                            
  ما"ل الصفا يف نسب بعض الشرفامناه"توجد نسخة خبزانة كوسام لنفس املؤلف حتمل عنوانوعند مقارنتنا للنسختني وجدت بأ ، 

 تان إىل درجة كبرية من حيث التراجم املوجودةاممتشا. 
 القاضي ، بتمنطيطتوجد نسخة منه خبزانة أوالد  )1(
 . 1، مصدر سابق، صالكواكب الربية: الكرميحممد بن عبد  )2(
 ".الكواكب الربية" توجد نسخة خبط الشيخ حممد بن عبد الكرمي ملحقة بكتاب  )3(
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مث كرمه ، ة إىل أبواب ذكر يف أوهلا أوصاف حممد بن البكري احملمودةالبكري بن عبد الرمحن هذه الترمج
ا ظهر من بني الزوايا التواتية، مث فيم مث يف اخلامس ما اختصت به زاويته ،سعيه وسياسته وسخائه مث كراماته، مث

الشيخ حممد الصاحل وسيد الشيخ وأختهم (أبناء الشيخ حممد بن البكريبالذكر على أوالده وأحفاده، وخص 
وللقاضي عبد احلق بن   ،مث ترجم أيضا للسيدة غزالة بنت الشيخ عبد القادر بن سيد البكري ،)السيدة فاطمة

 .عبد الكرمي بن سيد البكري

يت تعىن بدراسة الشيوخ والعلماء داخل ال لتراجم العامةهذا وقد ألف الشيوخ البكريني يف ا              
والد سيد البكري  -د بن أيب حممد الشيخ عبد الكرمي بن أحمم قليم توات، وأبرز من تصدر هلذا البابوخارج إ

ذكر فيه شيوخه وأساتذته الذين أخذ عنهم سواء يف توات أو "الرحلة يف طلب العلم" حيث وضع كتاب -
تب أبواب الكتاب على حسب حروف اهلجاء، حيث ابتدأه بالترمجة لوالده ، وقد رأو اجلزائر مراكش أو مصر

  .الشيخ أحممد بن أيب حممد وختمه بالترمجة لشيخه سعيد قدورة اجلزائري

للشيخ حممد بن عبد  )1("علماء األلف الثاين ما ثبت لدي منجوهرة املعاين في"ويعترب كتاب                 
األلف الثاين  كتب التراجم اليت اهتمت بالترمجة للعلماء الذين برزوا خالل الكرمي بن عبد احلق، من أهم

مائة وثالثة  تهبلغ عددهم حسبما أحصيإذ هو العدد الكثري الذين ترجم هلم  اهلجري، ومما مييز هذا املخطوط
ني واملصريني التواتيني والفاسيني واجلزائريني واألندلسي :من خمتلف املناطق منهم وفقيهاً وتسعني عاملاً
وغريهم، ومما يؤخذ عليه هو عدم وجود توازن بني التراجم فهناك من تأيت ترمجته يف سطرين ...والطرابلسيني

 ،كان له دور كبري يف التعريف بعلماء توات املخطوطوهناك من تأيت يف صفحة كاملة، ورغم هذا فإن هذا 
  .للمؤرخني حول إقليم توات هاماً اًوأصبح بذلك مصدر

ترمجة وجيزة "ألف الشيخ حممد العامل بكراوي تأليفا صغريا حول تراجم علماء توات مساه                 
مث حتول إىل التراجم  القضاة الذين تعاقبوا على القضاء بتمنطيط، ، وقد ابتدأه بذكر)2("لبعض علماء توات

وضع الشيخ عبد كما ؤلفات البكرية، اخلاصة بعلماء توات، معتمدا بشكل واضح يف إجناز هذا العمل على امل

                                            
  لسلة س"توجد نسخة منه يف خزانة سيد أمحد ديدي البكرية بتمنطيط، وقد حققه عبد احلميد بكري ضمن اجلزء الثاين من كتابه

  .الصادر عن دار الغرب "علماء توات
 .توجد نسخة منه خبزانة أوالد القاضي بتمنطيط )1(
 .توجد نسخة منه خبزانة حممد العامل بكراوي، حاسي القارة، املنيعة )2(
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ونظم  )1("شقائق النعمان فيمن جاوز املائة بزمان"يف التراجم مساه  اًكتاب -عامل توات  – الكرمي بن أحممد
املعمرين  اوذكر فيه ،يف ذلك على فهرسة التقري حممد يف قصيدة منظومة مستعيناًأهذه التراجم عبد الكرمي بن 

  .ائة سنةالذين عاشوا أكثر من م

 :العلوم الشرعية -2
عكف العلماء البكريني كغريهم من علماء املنطقة على دراسة كل ما يتعلق باجلوانب الدينية وهو ما  

لى شكل حواشي أو جعل مسامهام يف هذا اال تبدوا واضحة من خالل ما خلفوا من تأليف ع
  .خمتلفة مل خترج عن املألوف يف تلك الفترة على املستوى اإلقليمي والوطين اييدخمتصرات وتق

  : واحلديثالتفسري  . أ

، ومما ال من جانب التأليف برزت إسهامات األعالم البكريني يف جمال التفسري، من جانب التدريس            
ت (أن الشيخ حممد العامل بن حممد اجلزويل  )2(عثرنا عليه يف هذا اجلانب هو ما سجل صاحب النبذة

، غري أنه مل حيدد طريقة التفسري أو الكتب اليت كان يف مسجد متنطيط ، كان يفسر القرآن الكرمي)ه1305
  .يعتمدها يف ذلك، أما يف التأليف فلم نعثر فيما اطلعت عليه على تأليف يذكر

من خالل االعتكاف  به خاصة لدى الشيوخ البكريني نجد عنايةأما يف جمال احلديث الشريف ف            
يبدأ خالهلا قراءة صحيح  لالحتفال بهمناسبة سنوية  املدرسة البكرية على قراءته وشرحه، حيث خصصت

وختصص أوقات دراسته خالل هذه األيام  ،رمضان من كل سنة 26شعبان إىل غاية  17البخاري وشرحه من 
بعد صالة الصبح وعند الضحى وبعد صالة الظهر والعصر وعند اختتامه تقام مناسبة احتفالية حيضرها أعيان 

، ومما يدل على اهتمام املشايخ بعلم احلديث هو وجوب حتصل القارئ له على اإلجازة يف قراءة )3(املنطقة
أمحد البلبايل جازة يف ذلك الشيخ سيد أمحد ديدي من شيخه عبد اهللا بن صحيح البخاري، وكان مما حاز إ

شيخ املدرسة (عبد القادر ومنه إىل الشيخ احلاج أمحد احلاج ـ نعين سيد أمحد ـ البنه  والذي منحها بدوره
  .)4()حالياالبكرية 

                                            
 .توجد نسخة منه خبزانة سيد امحد ديدي بتمنطيط )1(
 .171مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري )2(
 .186-185ص املرجع نفسه، ص )3(
 .152، ص12 امللحق رقم: انظر نص اإلجازة )4(
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ع املختصرات وض الكي حيث برز إسهامهم من خاللكانت أغلب إسهامام تدور حول املذهب امل:الفقه  . ب
باإلضافة إىل تصدرهم ال الفتوى  ،واحلواشي والشروح قصد تسهيل دراسته خاصة على خمتصر خليل

ابتدأ تأليفه الشيخ عبد الكرمي بن  "شرح خمتصر خليل"والنوازل، ومن أهم املؤلفات يف الشروح واحلواشي 
، وكان للشيخ احلسن بن سعيد تأليف على املختصر )1(بن أيب حممد، لكن املنية إخترمته قبل إائه أحممد
ألفه أثناء إقامته مبنطقة  ،)2("غاية املنتظر وفتح اجلليل يف بعض أصول فروع املختصر للشيخ خليل"مساه 

، )3(عني صاحل، حيث ركز يف تأليفه على غرائب األلفاظ ودقيق العبارات وأرجع املسائل الفقهية إىل أصوهلا
 ، وجند)4("حاشية على خمتصر خليل"د اهللا بن حممد عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب كما وضع الشيخ عب

نجور لكتاب املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ى على شرح علي بن عبد الرمحن املحاشية أخر
 وضع الشيخ عبد اهللا بن فقد البيوع ، أما يف فقهمن وضع الشيخ حممد العامل بن حممد اجلزويل )5(املالكي

   .)6("شرحا على ابن مجاعة التونسي"حممد عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب 

يف الفتاوى والنوازل هو ما خلف القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي من  البكرية املؤلفات أهم ومن            
ومن هذا السجل  ،"ديوان الشورى"مجعت يف سجل واحد وكانت تعرف بـ اليت فتاوى جملس الشورى 

وبعد ترتيبها ومجعها من طرف الشيخ احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل  ،كانت تستخلص األحكام القضائية
وأيضا مجع الشيخ حممد بن سعيد بن عبد  ،)7("الغنية البلبالية"وابنه الشيخ عبد العزيز أصبحت تعرف بـ 

الكرت "ومل يطلع عليها صاحب الغنية ومسى هذا املؤلف احلق البكري الفتاوى اليت مل ترد يف ديوان الشورى 
هذا وقد بلغ أغلب القضاة درجة كبرية يف علم النوازل والفتاوى حسبما  ،)8("احلالل املستفاد من الرجال

                                            
  .22، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .قصر غوزي، أدرارتوجد نسخة منه بيد احلاج عبد اهللا بكراوي،  )2(
، أعمال امللتقى الوطين حول الفقه املالكي يف بالد خمتصرات الفقه املالكي وجهود علماء توات يف خدمتها: زهري بن عبد الرمحن )3(

 .205ت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، صأدرار، منشورا 2010جوان   24ـ 23توات اجتهادا أو تدريسا، املنعقد بتاريخ 
 .25، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )4(
 .171مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري )5(
 .164املرجع نفسه، ص )6(
  .44، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي: أنظر )7(
 .املكان نفسه )8(
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طويل الباع يف " حيث قال عن سيد البكري يف ترمجته للقضاة البكريني )1(املعاين تعرض له صاحب جوهرة
  ."النوازل

منها ، خاصة رق الصوفية مبنطقة توات ابتداء من القرن اخلامس عشر اهلجريطانتشرت ال :التصوف  . ت
تأثري واضح على احلياة الروحية باإلقليم، ومل يكن  الشاذلية والكرزازية، حيث كان هلمالقادرية والطبية و

  .ة داخل اإلقليم وخارجهالشيوخ والعلماء البكريني مبعزل عن هذه احلياة بل تأثروا وأثروا يف احلياة الصوفي
الطريقة الشاذلية على يد شيخه حممد بن علي  أول أمره إىل بن عبد الكرمي سيد البكري انتسب           

النحوي والشيخ حممد بن عمر البداوي، وقد ورث الشيخ حممد بن علي النحوي سر الطريقة من عند الشيخ 
مبلغ الشيوخ وأظهر الزهد  يف التصوف سيد البكري دما بلغ، وعن)2()والد سيد البكري( أحممدعبد الكرمي بن 

ملن شاء، وكان من مجلة من أخذ عنه السر  أسس طريقة خاصة به يف التصوف وبدأ يعطي العهود والورع
وأخذ عنه  ،)3(الشيخ حممد القاديسي املصري أخذ عنه السر أثناء مرور سيد البكري مبصر ألداء مناسك احلج

ذكر سند العائلة البكرية يف التصوف  ، وجاء)وعبد القادر  ،وحممد ،حممد الصاحلوعبد الكرمي، ( أوالده  أيضاً
شيخنا سيد حممد البكري عن "...: قولهبللقاضي عبد الكرمي بن سيد البكري  الترمجةالكواكب الربية عند  يف

عن أيب ... حممد بن عبد اهللا عن الغوث سيد أحممدشيخه حممد بن علي عن جدي سيدي عبد الكرمي بن 
ويصل يف هذا السند إىل الرسول صلى اهللا عليه  )4(..."احلسن الشاذيل عن موالنا عبد السالم بن مشيش

وسلم، ومل يكتفي الشيخ حممد بن سيد البكري بأخذ الطريقة عن والده بل انتقل إىل أخذ السر عن الشيخ 
أما من حيث التأليف يف ، )5(صاحل بن عبد الرمحن امليموينسيدي علي بن حنيين وعن القطب الشيخ حممد ال

بن عبد الرمحن بن الطيب يف منظومته اليت مساها البكري التصوف فهو يكاد يكون منعدما إال ما خلفه الشيخ 
   .اليت تتناول ثالثة علوم هي التوحيد والفقه والتصوف "األرجوزة"

                                            
 .11، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي  )1(
 .22، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 مل أقف على ورد خاص بالطريقة البكرية. 
 .54، صالفصل الثاين :نظرللمزيد ا )3(
 .154، ص14انظر سند الطريقة الصوفية البكرية، امللحق رقم  .38، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )4(
 .1 ، مصدر سابق، صالكوكب الدري: البكري بن عبد الرمحن )5(



 أشهر االعالم البكريني وإسهامام الفكرية والقضائية                                                  الفصل الرابع    
 

124 
 

من أهم ما خلفه الشيوخ األعالم من العائلة البكرية يف هذا اال جند للشيخ والقاضي حممد  :اللغة واألدب .3
وللشيخ عبد  ،)1("حاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك يف النحو"بن عبد الكرمي بن عبد احلق 

شرح على المية ابن  وهو )2("غاية األمل يف إعراب اجلمل"ا يف هذا اال ومها نكتاب أحممدالكرمي بن 
  ."يا الرامزةحاشية على العيون الغامزة على خبا"ولديه  ،اراد

اليت تعرب عن قوة الشيوخ  ،الكثري من الوصايا والرسائل والتعازي والعقود توجدفأما يف جمال النثر           
ونذكر على سبيل وصية القاضي عبد الكرمي البنه عبد احلق وأيضا خطبة  ،البكريني يف جمال اللغة واألدب

النكاح اليت وضعها القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي باإلضافة إىل رسالة التعزية اليت بعثها الشيخ عبد الكرمي بن 
وأمحد اهللا لكم . "..إىل الشيخ أمحد بن حممد الكنيت الشهري بابن الرقاد، ومما ورد فيها ) توات عامل(أحممد 

وأهلمكم الصرب  األجر لكم على السالمة وهللا ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، يعظم اهللا
  .)3(..."وأما أولئك الغشمة األغمار الذين بوا األموال واألعمار...كم الشكروأوزع

تعددت أغراضه بني املدح والرثاء والتوسل  ضخماً تراثاً لنا الشعر فقد خلفوا ميدان أما يف           
وغريها، وتعد قصائد املدح النبوي األكثر انتشار فهذا الشيخ البكري بن عبد الرمحن بن الطيب له ...واحلنني

قصيدة يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم جمموعة ضمن ديوانه املتكون من أربعة أجزاء ومن 30أكثر من 
  :قصيدة خالية من احلروف املعجمة مطلعها قصائده يف املدح النبوي

  )4(لرسـول مدح مكـرم           وسر علوه األود املســودامسـا               
  :جاء يف أبياا األوىلمدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم  البكري قصيدة يفسيد وللشيخ حممد بن   

  يله لذوي التوفيق موصـولبسم اإلله الذي باحلـق يقـول          وح              
  )5(بسم اإلله الذي يعـز ناصـره           نظرا عزيزا بسيف احلق مسلول              

  :ويف املدح أيضا جند قصيدة للشيخ عبد اهللا بن احلاج حممد يف عمه الشيخ سيد البكري قال فيها  
  )6(قوال جاء مصوبامعه         وبالذل قال د يسكب من الشوق عبد اهللا              

                                            
 .توجد نسخة منها يف خزانة أوالد القاضي بتمنطيط )1(
 .توجد نسخة منه خبزانة سيد أمحد ديدي بتمنطيط )2(
 .، خزانة أوالد القاضي، بتمنطيط، أدرارتعزيةرسالة : عبد الكرمي بن أحممد )3(
 .58، مصدر سابق، ص ترمجة وجيزة: حممد العامل بكراوي )4(
 .149مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري )5(
 . 17ق، ص، مصدر سابترمجة وجيزة: حممد العامل بكراوي )6(
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  :مدح الشيخ البكري بن عبد الرمحن الشيخ حممد بن سيد البكري بقصيدة ورد يف مطلعها كما 
  )1(أن ترم أن تفوز حقـا وحتظـى          باملىن وبلوغ كل كمــال              

  :يقول فيها وله قصيدة أخرى يف مدح الشيخ سيد البكري  
   )2(ار حتـم أـم           أهل الفضائل والثنا املعطـارتبجيلك األخي               

جند كذلك قصائد عديدة من بينها قصيدة للقاضي حممد بن عبد الكرمي بن عبد ويف شعر الرثاء             
شيخي شيخ اجلماعة أبو الفتح " :يف أستاذه عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل على عدد حروف قوله )3(احلق

  :، جاء يف مطلعها"د اهللا بن الشيخ أيب العباس سيد أمحد احلبيب البلبايلسيد عب

  هاين  وضقت ذرعا بالذي د        فـؤادي    أسىنشجاين فراق من               
  يالحظين اهلوى لـمعاين برق            ونار الشوق ضاءت بامتحان              
  خفقت بذكره نـار ونـور               هـما  يف قاليب متـحالفان                                      

  :وللشيخ والقاضي عبد احلق قصيدة يف رثاء جده سيد البكري ابتدأها بقوله  
    ه وعن عددنظم أبـدأه        سبحانه جل عن شبحبمد ريب تعاىل             
  :إىل أن يقول
  ق ما       أفجعها إا من أعظم النكـد ـبة وثبت على اخلالئـيا نك           
    )4(والبلـد األوطانأبكوا على من بكت لفقده أرضون        والسماء مع           
ومن قصائد التوسل األكثر قراءة يف مساجد متنطيط، قصيدة للشيخ عبد الكرمي بن أحممد يتوسل             

  :جاء يف  أبيات منها "بأهل املناجاة النجاةسفينة "فيها بالرسول وبالصاحلني واألولياء ومساها 

  تربجي بكل مليحتـي   وأجزلوعجل تفرجي واجرب تعرجي                   
  منعي وزين تقنـعي        وصفي توشعي بديباج نصريتـت ومنت          
  )5(وصعد توهجي ويسر نجي          وكمل تبهجي بزورة طيبـيت         

                                            
 .55ص مصدر سابق، ،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .56نفسه، صاملصدر  )2(
 .27، مصدر سابق، صجوهرة املعاين )3(
 .139مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري )4(
 .126نفسه، صاملرجع  )5(
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يهجوا فيها فرنسا أثناء دخوهلا  )1(ويف الشعر السياسي جند قصيدة للشيخ البكري بن عبد الرمحن            
  :واحتالهلا لتوات ومما جاء فيها

  يف توات وجازفـوا بفسـاد   رب إن فرنسا الكفر جاروا                 
  بعنـاد   واوأضلـوا وخاطـروا          الـختلوا قتلوا وصالوا ون          

  واحـد أحـد بـال أضدادا           ـخـوفوا أمة توحـد رب         
    وا برب العباد         ـيشركال ومل    يا رب جنال         اختذتمل يقولوا          

يف الطب واحلكمة والنصيحة جندها بشكل البكريني تناوهلا الشعراء  أخرى اًكما أن هناك أغراض          
  .واضح معاجلة من طرف الشيخ البكري بن عبد الرمحن يف ديوانه وأعماله

 التأليفبدور بارز يف حركة  أسالفهممع  أسهمواالبكرية  العائلةشيوخ  أنميكن القول  األخريويف           
هو تنوعه نتيجة  اإلنتاج الثقايف، وما مييز هذا واألديب من شروح وخمتصرات وحواشيخاصة يف اال الديين 

        .بالثقافات ااورة إلقليم توات ومؤثرين فيها متأثرينئلة املشارب املتعددة لشيوخ العا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
 .328، صمصدر سابق، الديوان )1(
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  العائلة البكرية وإسهامام القضائيةقضاة : لثالثاملبحث ا

ووصلت شهرا  العشر اهلجرييم توات من القرن عائلة البكرية احلياة العلمية بإقلال تصدر شيوخ            
الشيخ سيد  ف األقاليم ااورة إلقليم توات، ومعخمتل) م1633/هـ1042ت (بن أحممد  الكرميمع الشيخ عبد 

 ونظراًاليت أسسها داخل اجلزائر وخارجها، البكري بن عبد الكرمي بلغت العائلة قمة العطاء من خالل زواياه 
من قبل اجلماعة التواتية يف تولية شيوخها منصب  إمجاعهلذه املكانة اليت متتعت ا هذه العائلة فقد كانت حمل 

اليت شهدت خالل  ،اإلقليم متنطيطة بعاصمة ركزلة كانت متمخاصة وأن هذه العائ ،قاضي اجلماعة التواتية
يت تنشأ بني الإجياد هيئة قضائية تفصل يف املنازعات  منوا عمرانيا واقتصاديا حتم على شيوخهاهذه الفترة 

هي املستوى  اجلماعة قاضيها اجلماعة التواتية يف اختيار ، ومن الشروط اليت كانت تضعاألفراد أو اجلماعات
على املذهب املالكي مع إملامه بعادات وتقاليد  ، وأن يكون سنياًيع والسمعة احلسنة والسلوك احلسنمي الرفالعل

  .)1(اتمع التوايت

جد سيد البكري مبلغ العلماء يف وقته  )م1600/هـ1008ت(مريينيب حممد األبن أ أحممدبلغ الشيخ         
 ، فأرسل)2(، كما كان موسرا وله جتارة مع بالد السودانأربعة وعشرين شيخا من مدينة فاس فقد درس على

ن حياسبين اهللا تعاىل على ألف لئ" منها وقال  ته خطة القضاء على توات فاستعفىله السلطان أمحد الذهيب بتولي
أن قد عصيتين ونبذت "فكتب له السلطان  "قنطار أيسر علي من أن يسألين عن قضية فاصلة بني اثنني 

منها ومحلها  وأشفقنعرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها  إنا" فأجابه  "أمري 
مل يترك السلطان سبيلي فعلت ما هو أعظم من التجارة  إن" وقال أيضا  "إنه كان ظلوما جهوال  اإلنسان

الذين كانوا يتخوفون من خاصة لدى الشيوخ  ،  وتدل هذه احلادثة أن منصب القضاء له مكانة عظيمة)3("
  .مكانتهم العلمية اليت تؤهلهم هلذا املنصبرغم  القضائية الناس بأحكامهم ظلم

نه عبد الكرمي منصب ، توىل ابحممد منصب قاضي اجلماعة التواتيةبعد اعتزال الشيخ أحممد بن أيب               
تزيد عن مائة وسبعني سنة ضمن أبناء وأحفاد ، ليتحول من هذه الفترة إىل منصب متوارث ملدة قاضي اجلماعة

وكان هذا األخري قد توىل منصب القضاء من طرف اجلماعة التواتية يف زمن  ،الشيخ عبد الكرمي بن أحممد

                                            
 .44، صمرجع سابق: فرج حممود فرج) 1(
 .17، ص، مصدر سابقالكواكب الربية: د بن عبد الكرميحمم) 2(
 .17نفسه، صاملصدر ) 3(
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وظل ا إىل غاية وفاته سنة  استيالء شيخه ابن أيب حملي السجلماسي على إمارة مراكش
قال له بعض العوام ، فأحبته العامة وانتشر اخلري بينهمر عدله بني الناس ظهحيث ، )1(م1633/هـ1042

املغرور : ، وليت فعدلت فنمت ، فأجام بقولهح أطاعك اخلاص والعام فهنيئا لكنك ملا ألقيت السالإ..."
شاغرة يف جمال القضاء حيكم  ، وقد ظلت توات بعد وفاة القاضي عبد الكرمي بن أحممد)2( "...من أغررمتوه

د قلم 1640/هـ1055وعندما حل السلطان حممد بن الشريف بتوات سنة ، )3(شيوخ القبائل بفتاوى العلماء
، فظل ذا املنصب إىل غاية حممد األمريين منصب قضاء اجلماعة التواتيةأحممد بن عبد الكرمي بن أ احلاج الشيخ

املنصب أخوه سيد البكري بن عبد الكرمي بإمجاع من اجلماعة ، مث شغل )4(م1681/هـ1092وفاته سنة 
  .)5(م1721/هـ1133التواتية إىل غاية وفاته سنة 

فقد لبث مدة من الزمن يفصل بني املتخاصمني بالصلح بينهما،  ونتيجة لورع وزهد سيد البكري           
كام القضائية ألن احلكم بني وعذره يف ذلك أن أهل توات ضعفاء ليست هلم القدرة على تنفيذ األح

رر اله الض، وكل من انتزع منه احلق ينويرد على اآلخر زع احلق من أحد اخلصمنيـاملتخاصمني يلزم أن ين
  .)6(على كل حال

أن  مساءلتهبني يد السلطان الذي استنتج بعد  إحضارهمتت الوشاية به لدى السلطان املغريب فتم                
سلطان بعد إمساعيل وال قاضي بعد  بأن  ال"من حينها بأن ينادي يف الناس  وزيره فأمرالوشاية كاذبة، 

  .)7("قاضي الصحراء"قب من حينهابـفل ه تنفيذ األحكام يف كامل الصحراءقلد كما، "البكري

 بعد هذه احلادثة تزايدت أعباء منصب القضاء على سيد البكري وكثرت الوفود عليه وهو ما               
له على إقليم قورارة مهمته الفصل بني سكان تلك املنطقة،  جعله يستعني بابنه الشيخ عبد القادر ليعينه نائباً

                                            
  م 1613/هـ1022مقتوال سنة وتويف  م1610/هـ1019دخل ابن أيب حمل إمارة مراكش بعد استيالئه على سجلماسة سنة .

 .31-30ص ص ،6مصدر سابق، ج: السالوي: انظر
 .156مصدر سابق، ص، الدرة البهية: حممد العامل بكراوي) 1(
 .21ص ،مصدر سابق، جوهرة املعاين: مد بن عبد الكرميحم) 2(
 .156، مصدر سابق، صالدرة البهية: حممد العامل بكراوي ) 3(
 .15-14، ص صمصدر سابق،  ترمجة وجيزة: ويحممد العامل بكرا) 4(
 .157املصدر نفسه، ص ) 5(
 .7مصدر سابق، ص : البكري بن عبد الكرمي) 6(
 .11، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )7(
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اتسعت  حسب هذا التعيني قد ، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن سيد البكري)1(له مقراً قسطنأحيث اختذ من 
  .سلطاته القضائية لتشمل ربوع اإلقليم التوايت وهو ما مل يكن متاح للقضاة السابقني

بعد  من قبل املتخاصمني بروز ما يعرف باالستئناف القضائي ومما وقفنا عيه يف هذا اال هو            
من  ، فقد اشتكى موالي أمحد بن طاهر لسيد البكري حكما قضائيا جائرارفضهم للحكم الصادر يف حقهم

، وهو ما جعل سيد البكري يعيد دراسة حد القضاةأقبل 
القضية ويوقف القاضي الذي أصدر احلكم على احلجج الدامغة 

دفع هذا األمر بعض إال أنه تعصب لرأيه وأىب الرجوع عنه، 
الشيخ سيد البكري ملساندته يف  ء املغرب ملراسلةفقها

 منصب القضاء إىل غاية وفاته،يف سيد البكري  ظل ،)2(حكمه
املوعظة للخصماء  كثري وكانت جل أحكامه مبنية على الصلح

         بقوله تعاىل

  )3( أنتم القضاة : "وللشهود بقوله

   .)4("وحنن املنفذون

توىل الشيخ عبد الكرمي بن سيد البكري القضاء بعد             
وتصوفه،  بسخائهوعرف م 1721/ه1133وفاة والده سنة 

مبنية على  أحكامه، كانت جل )5("قاضي القضاة"ـلقب ب
الصلح بني املتنازعني، ورمبا يأخذ من ماله لريضى أحد 

  .)6(املتنازعني

                                            
 كلم مشال أدرار 130روت، تبعد بـإحدى قصور مقاطعة أوققسطن هي أ. 
 .82، مصدر سابق، صالدرة البهية: حممد العامل )1(
 .54-53، صللمزيد حول تفاصيل القضية انظر املبحث الثالث من الفصل الثاين )2(
 .31-30 سورة الزمر، اآلية )3(
 .33مصدر سابق، ص ،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي  )4(
 .22صمصدر سابق، ، جوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )5(
 .املكان نفسه )6(

قاضي عبد الكرمي بن سيد البكري  حكم قضائي صادر عن ال   
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توافدت عليه الوفود من خمتلف مناطق إقليم توات، وكان يقول هلم  وأحكامه قراراتهونظرا لسالمة             
تصله من قورارة وتيدكلت، مما جعله  م، ومع ذلك كانت القضايا والشكاوىبأن يقتنعوا بأحكام قضا

تيدكلت، إقليم قورارة والثانية يف الربيع إىل إقليم خيصص رحلتان يف السنة، واحدة يف فصل اخلريف إىل 
وعندما ينتقل إىل اإلقليمني يقوم بنصب خيمته يف مكان عام، وذلك خوفا من أن مينع أحد املشتكني من 

   .)1(د اإلقليمأقام يف بيت قائ هو الدخول عليه أن

محته وعفوه عند املقدرة أنه تعرض يف جملس قضائه إىل كالم من سفيه قال له لقد أنزلت ومن ر             
  )         )2وء والفجور، فجاوبه بقوله تعاىلنفسك مرتلة قضاة الس

فشفع فيه  جل تأديبهأمن قايد الذي أرسل أعوانه إلحضار ذلك الرجل انتقل بسرعة إىل الن خرب احلادثة لك
إال أن القايد قال للقاضي عبد الكرمي قبلنا شفاعتك يف التعدي عليك، لكن حق التعدية على مقام  القاضي،

  .)3(العلم البد منه

ىت من أقرب املقربني إليه، فهذا ابنه البكري حازما يف أمور حقوق الناس حكان القاضي عبد الكرمي             
ذهب إىل منطقة قورارة وأخذ يقضي بني الناس دون علم والده، فشكاه أحد شيوخ اإلقليم لوالده، فكتب إليه 

إن الشيخ عبد املوىل رفع "...أبوه القاضي عبد الكرمي كتابا تضمن عتابا وتقريعا قاسيا البنه البكري جاء فيه 
فإىل ...واترك عنك ما ذكر من التخريب والتزوير والتكذيب والفجور تظلما، فارفئ بنفسكشكواه إلينا م

مىت ينقطع تساهلك وتالعبك بأمور الشريعة وإىل مىت تعترف جبهلك يا خبيث السريرة، إن مل ختف ويلك 
أن تدنس علي إين أكره ": فرد عليه القاضي بقوله ، فما كان من ابنه إال أن جاء مستعذراً..."من النار

وتاب البكري من عمله السابق والزم  والده عنه فعفي. "بساطي هذا بنعلك، فكيف أن تدنس علي ديين
   .)4(اخللوة والتصوف

                                            
 .88، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد عبد الكرمي) 1(
 .43سورة الشورى، اآلية ) 2(
 .88مصدر سابق، ص، الكواكب الربية: حممد عبد الكرمي) 3(
 . 40-39املصدر نفسه، ص ص  )4(
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منصب قضاء اجلماعة التواتية يف نفس الفترة متزامنا مع  توىل الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين            
ورمبا يكون سبب وجود قاضيان يف نفس الوقت هو كثرة األعباء املترتبة  القاضي عبد الكرمي بن سيد البكري،

عن هذا املنصب، وأيضا النشغال القاضي عبد الكرمي بتخصيص رحلتني يف السنة إىل كل من إقليمي قورارة 
 وتيدكلت مما يترتب عليه فراغ يف منصب القضاء بعاصمة اإلقليم، وقد استمر القاضي عمر بن عبد القادر

أدركته املنية  أنصوفا إىل يف هذا املنصب إىل غاية اعتزاله يف آخر عمره حيث اعتكف بقية عمره مت تنالينال
  .)1(م1739/هـ1152سنة 

 هو ما وقع له مع بعض أعيان توات القادر هلذا املنصب القاضي عمر بن ورمبا يعود سبب اعتزال         
 بن سيد البكري فوقع بينهما خالف كبري، انتهى بتدخل القاضي عبد الكرمي لذين اشتكوه إىل السلطان املغريبا

حيث شهد له باألمانة والزهد والورع ومما جاء يف رسالته اليت بعثها إىل  ،لصاحل القاضي عمر بن عبد القادر
ال يتطرق  فإنه... ما رأيت رجال أدين اهللا بدينه أفضل من الشيخ عمر بن عبد القادر"...السلطان املغريب 

وتوحي هذه احلادثة بعدم ، )2(لشهادة القاضي عبد الكرميفعفى عنه السلطان  ..."إليه شك لعدله وورعه
القاضي  على منصب القضاء، ألن الفرصة كانت مواتية للتخلص من االستحواذالقاضي عبد الكرمي يف  رغبة

  .يقف مع احلق وزميله القاضي بدل احلصول على منافع دنيوية أننه فضل أعمر بن عبد القادر، إال 

  :وجملس الشورى بن عبد الكرمي القاضي عبد احلق

، م1760/ه1147 استخلفه والده القاضي عبد الكرمي بن سيد البكري يف مرضه الذي مات فيه سنة            
اجلماعة التواتية بعد وفاة والده، وكتب له ما أمجعت عليه  البكري، وهو سيد من عمه الشيخ حممد بن بتوجيه

ره يف ، حيث ذكّالشاقة بليغة زوده من خالهلا بنصائح هامة يستعني ا يف ممارسة هذه املهنة )3(بذلك وصية
عن أهل  واالبتعادأوهلا بأن املنصب هو مسؤولية وليس تشريف له، كما أوصاه مبصاحبة األخيار وأهل احلق 

                                            
 أخذ العلم عن الشيخ حممد بن امحد املسناوي وعن حممد ، بتنالن م1687/هـ1098الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين ولد سنة هو

لتدريس، اخذ عنه الشيخ ليتوىل ا ا م1717/هـ1129سنة مث انتقل إىل تنالن ،ة فاسمبدي بن زكريا الفاسي وغريهم، توىل التدريس
عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري والشيخ عمر بن عبد الرمحن التنالين، توىل القضاء بتوات مث اعتزله ومال إىل التصوف يف آخر عمره، 

، مصدر سابق، ص ص وهرة املعاينج: حممد بن عبد الكرمي: انظر ترمجته يف . م1739جوان 10/ هـ1152ربيع األول 3تويف يف 
 . 4مصدر سابق، ص: بن عمرعبد القادر . 48-47سابق، ص ص مصدر : عمر بن عبد الرمحن التنالين.  23-24

 .24، صاملصدر نفسه: حممد بن عبد الكرمي )1(
 .34ص  ، مصدر سابق،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 . 23-22، مصدر سابق، ص ص رة املعاينجوه: حممد بن عبد الكرمي: انظر نص الوصية يف  )3(
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أين "...ار األحكام حىت يلم جبوانب القضية وبالتايل يقل خطؤه، ومما ورد يف أوهلا السوء والتأين يف إصد
عقابا، ومل يكن الباعث لذلك حب الوالد  وللمسيءوليتك هذا األمر الذي يضاعف فيه للمحسن ثوابا 

وتدل هذه الوصية على مدى جسامة ، )1(..."، واهللا أعلم بسرائركأمركلولده، وإمنا هو ملا تبني يل من ظاهر 
منه لتويل هذه املسؤولية على وأنه مل جيد أحسن  ،عبد احلق ابنهاملسؤولية اليت ألقاها القاضي عبد الكرمي على 

  .ي عبد الكرميالقاضحد قول 

حرص القاضي عبد احلق بعد تويل منصب قضاء اجلماعة التواتية على تعلم اللهجات املنتشرة               
 هلجات عدة منها العربية والزناتيةباإلقليم خاصة منها اللهجات القادمة من بالد السودان، فكان حيسن 

خصيصا ليتعلم منه  يشتري عبداً نبالد السودان كا، وعندما ال جيد من يعلمه هلجة ما من )2(والتارقية والرببرية
اليت تصله من خمتلف الفئات  خمتلف الشكاوىهو االستماع إىل  ، والغرض من تعلم هذه اللهجاتهذه اللغة

  .املكونة للمجتمع التوايت االجتماعية

 استشارياً جملساً عبد احلق املتمثلة يف مشاورة أهل العلم واألخذ برأيهم أسسلنصيحة والده  وامتثاالً           
الشيخ عبد الرمحن بن عمر  أستاذه، وهم )3(مل يكن أحسن منهم يف ذلك الوقت ،يتكون من أربعة علماء

التنالين وابن عمه وشيخه الشيخ عبد الكرمي احلاجب والشيخ حممد بن احلاج عبد اهللا والشيخ حممد بن العامل 
  .)4(الزجالوي

   :القاضي عبد احلق شورىجملس 

 وصية والدهدوافع تأسيسه إىل تعود األول من نوعه داخل اإلقليم، و االستشارييعد هذا الس               
وهو ما أدى إىل كثرة العالقات  االقتصادية والثقافية املزدهرة بتمنطيطاحلالة  مبشاورة أهل الرأي و إىل

مراقبة األسواق واإلشراف على  ، مع تزايد أعباء القاضي املتمثلة يفوتداخلها فيما بينها االجتماعية واالقتصادية

                                            
 .املكان نفسه )1(
 .املكان نفسه )2(
 .43، مصدر سابق، صالكواكب الربية: حممد عبد الكرمي )3(
 .املكان نفسه )4(
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شارك معها يف إصدار ، حتمت عليه إجياد هيئة حكيمة يت)1(وغريها...املوازين واملكاييل وعقود البيع والشراء
  .األحكام القضائية خاصة يف القضايا املركبة واملعقدة

قبل اإلشارة إىل طريقة عمل الس جتدر اإلشارة إىل أن أعضاء الس مل يكن هلم مكان خمصص           
 استشارمم ببلده، وعندما حيتاج القاضي عبد احلق إىل كل منهم يقيكان جيتمعون فيه ملناقشة القضايا وإمنا 

مث  باالجتهادبعد ذلك يقوم كل واحد منهم  ،)2(فإنه يرسل ألعضاء الس نص القضية مع أعوانه املرافقني له
قراءا واملقارنة بينها فإن ب بدوره الذي يقوم يسجل رده وحكمه يف القضية ويرسل به إىل القاضي عبد احلق

على  إذا اتفق اثنان منهما على حكم واثنان الثة منهم اتفقوا على حكم معني فإنه يأخذ ذا احلكم، أماث وجد
  .)3(وبذلك يصبح ثالثة مقابل اثنان مث حيكم مبقتضاه منهما مغاير له، فإنه يقوم بترجيح حكم حكم

التنالين على صلة وثيقة بالقاضي عبد احلق وكانت أكثر  وكان الشيخ عبد الرمحن بن عمر               
خاطبتك  إذا"...جاء فيه  رسالةاستشارته تتم معه ومن عالمات متكنه يف العلوم أنه كتب للقاضي عبد احلق 

، )4(..."وعهدته علي، وإن خاطبتك باملقول فاقرع باب نظرك فإنك مسؤول بغزو املنقول فاحكم بذلك
مع نص  ال اجتهاد" اليت تقولبد الرمحن بن عمر أمر القاضي بأن يأخذ بالقاعدة الفقهية ويدل هذا أن الشيخ ع

، وملا أراد الشيخ عبد الرمحن بن عمر التنالين حج بيت اهللا احلرام، سأل القاضي عبد احلق "أو السنةمن القرآن 
مك عبد الكرمي احلاجب، ابن ع: فقال له -وكان القاضي كثري االستشارة له -  عمن يستشريه ويأخذ برأيه

، ومن كثرة ورع القاضي عبد احلق وختوفه من نه يف حق الشيخ عبد الكرمي احلاجباوهي شهادة من عامل زم
يا عبد : ملت عن احلق فلبلبين بردائي وقل رأيتينإذا :"جمانبة احلق فقد قال البن عمه عبد الكرمي احلاجب

  .)5("احلق ماذا تصنع ؟ 

، لكن مما يستغرب أن أخذم املنية واحد بعد اآلخره إىل اتهذا الس يف مباحث أعضاء وقد ظل              
ملدة  مع الشيخ حممد بن العامل الزجالوي استخالفهم بفقهاء آخرين رغم بقائهله أن القاضي عبد احلق مل يقم ب

  .م1682/ه1093سنة ثالثة منهم قبل بعد وفاة  ،سنة لوحدمها 17

                                            
 .45مرجع سابق، ص :فرج حممود فرج )1(
 .صباحاً 10على الساعة ، 2011يلية جو 17مع احلاج عبد الرمحن بكراوي، بتمنطيط، يوم األحد شخصية مقابلة  )2(
 .49ص ،، مصدر سابقالكواكب الربية: حممد عبد الكرمي )3(
 .24، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: حممد بن عبد الكرمي )4(
 .160مرجع سابق، ص : عبد احلميد بكري )5(
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استدعى شيوخ القبائل واملقاطعات  -م1796/ه1210سنة –وقبل ثالث سنوات من وفاته             
ذا املنصب، مث طلب منهم اختيار قاض آخر خيلفه،  االستمراروأخربهم مبرضه وضعفه وأنه مل يعد يف مقدروه 

، وعندما مل "ملها حيا وميتاوالذي نفسي بيده ال أحت:"أحد آخر فرد عليهم بقوله اختيارفطلبوا منه أن يقوم ب
لقضاء وطلب من ا لفتح جملس اعتزل والزم اخللوة والتصوف، مث حدد وقت قصري آخر مكانه يعينوا قاض

املتخاصمني بأن ال حيضروا لديه إال ومعهم فتوى الفقهاء يف قضيتهم، وبعد قراءة الفتوى ينفذ ما جاء فيها 
       ويتلو عليهم قوله تعاىل ،"املنفذونأنتم القضاة وحنن : " ويقول للحاضرين

     )1( وقد ظل على هذه احلال إىل غاية وفاته)وما إقباله على )2 ،

  .من يستشريهم وختوفه من الوقوع يف اخلطأ مع كرب سنه هذا األمر يف اية عمره حسب علمنا إال لغياب

وتعرف  هذا الس هي السجالت اليت خلفها القاضي عبد احلق اليت ترتبت عن نتائجال ومن بني             
حممد بن عبد الرمحن البلبايل، هذا  احلاج قاضيإذ طالب ا قاضي اجلماعة من بعده ال ،"ديوان الشورى"بـ

عكف على دراستها مث أضاف إليها ابنه القاضي عبد العزيز ما توصال إليه من أحكام ومجعها يف كتاب  األخري
الشيخ حممد  والبنه، ورمز فيه للقاضي عبد احلق بالقاضي والشيخ عبد الرمحن بن عمر بالشيخ "بالغنية"مساه 
  .)3(يةل، أما البقية فذكرهم بأمسائهم األصباالبن

بعد وفاة القاضي عبد احلق انتقل القضاء من متنطيط إىل تيمي بسبب حتول عاصمة اإلقليم إليها                
العائلة البكرية مع إىل  منصب القضاء غري أننا نسجل رجوع ،)4(مع انتشار الفوضى بتمنطيط وختريب عمراا

ن الزمن مث اعتزل املنصب مع لبث فيه فترة قصرية م الذيالقاضي البكري بن حممد العامل بن حممد اجلزويل 
اجتمعت  م1935/ه1354ويف سنة  ،)5(م1900/ه1318الفرنسي إلقليم توات وذلك قبل  االحتاللوصول 

اجلماعة التواتية على تولية مناصب القضاء للشيخ حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري، حيث ظل ذا 
، وكانت أحكامه يف معظمها مبنية على التخفيف مع )6(املنصب إىل غاية وفاته ملدة تقارب الثالثني سنة

                                            
 .31- 30سورة الزمر، اآلية   )1(
 .44ص  ، مصدر سابق،الكواكب الربية: حممد بن عبد الكرمي )2(
 .23، مصدر سابق، صجوهرة املعاين: مد بن عبد الكرميحم )3(
 .من املذكرة 27ص : رللمزيد انظ )4(
 .175مرجع سابق، ص: عبد احلميد بكري )5(
 .191ص نفسه املرجع )6(
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حلق بن عبد الكرمي بن عبد أخوه الشيخ عبد ا م1955/ه1374مث خلفه بعد وفاته سنة ، )1(عن التشديد االبتعاد
 ،وكان يوم ذاك بتونسات الفرنسية اليت أرسلت يف طلبه طلب من اجلماعة التواتية وبأمر من السلطاحلق، ب

نصب حيكم مبا أنزل اهللا آخذ برأي الفقهاء والعلماء، وكان معه يف جملس القضاء بأدرار كل من وظل ذا امل
حىت  االستقاللالشيخ احلاج أمحد بكراوي نومناس والشيخ احلاج احلسن وقد استمر ذا املنصب إىل ما بعد 

  .)2(م1976سنة 

  :لبكرية بأبيات جاء فيهاوقد مدح الشيخ ضيف اهللا بن أب املزمري قضاة العائلة ا       

  القضاة وسـاده       صغريهم عند الكبرية كابر وأبناءقضاة                   

   )3(مىت تلقى منهم ناشئا يف شبيبة     جتده على منهاجها هو سائر                 

شهدت خالهلا احتكرت العائلة البكرية القضاء لفترة طويلة من الزمن تزيد عن مائة وسبعني سنة،               
ملكانتها العلمية واالجتماعية،  ، ويرجع ذلكمتوارثاً بني أفراد العائلة البكرية فترات كان منصب القضاء فيها

ينه ألول جملس استشاري بإقليم من خالل تكو اًومع القاضي عبد احلق عرف منصب القضاء إبداعا وجتديد
الس جمموعة الفتاوى  نتائج هذاوالعدالة، وكانت من بني  األمنتوات، الذي لعب دورا هاما يف استتباب 

  .اليت مجعت ورتبت وأصبحت تعرف بالغنية البلبالية واإلحكام

  ة الفصل متخا

لشيوخ والعلماء والقضاة الذين ا منتوات نتيجة العدد الكبري  إقليمبرزت العائلة البكرية يف                 
 ؤالء األعالمه وأشهر ،ةوالقضائي ةواالجتماعي ةالعلمي نيدايخاصة يف امل اإلقليميف لعبوا أدوارا بارزة و ،قدمتهم
 وقد جتاوز ،ةالبكريلعائلة لاملستقبلي سار امل ارمس اللذين :مي بن أحممد وابنه سيد البكريرعبد الك نيالشيخ

 مؤسس ،الشيخ سيد أمحد ديدي ربوزبخالل القرن العشرين  ذه العائلةهة وتعززت مكان، توات إقليم صيتهما
  .توات إقليمواسع داخل  تأثرياليت كان هلا الدينية الداخلية رسة دامل

                                            
 .املكان نفسه )1(
 .193نفسه، ص املرجع )2(
 .143املرجع نفسه، ص )3(
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 .خمطوطام خزائنبه  امتألت اًومتنوع اًضخم اًتراث البكرية وفقهاء ومؤرخو العائلة خلف شيوخ          
مع حماوالت  ،وغلبت عليه احلواشي واملختصرات والشروح ،انتشارا األكثر واألديبالفكري  إنتاجهمكان و

ومتيز ، من بعض مبعضهقتبس ما ي الباغ ،خاصةأخرى لكتابة التاريخ املغاريب والتوايت ووضع تراجم عامة و
  .كتابة التاريخ احمللي واملغاريبادة يف اجل هحاوالتمبلشيخ حممد بن عبد الكرمي ا

أحفاد الشيخ عبد الكرمي : مثالنجد فيف جمال معني،  البكريةالعائلة  عكل فرع من فرو قد اختصو           
 اإلطعامبأحفاد الشيخ حممد بن سيد البكري اختصوا بينما اختصوا يف القضاء والتعليم، قد بن سيد البكري 

   .أحفاد الشيخ حممد الصاحل يف التدريس واإلفتاءاختص يف حني ، ...ذات البني حصالإو وإكرام الضيف

وغلب على أحكامهم  ،)م17( تصدرت العائلة البكرية القضاء منذ القرن احلادي عشر اهلجري            
البكريني شخصية القضاة و ،توات ضعف احلالة املادية لسكان بسببإىل الصلح بني املتنازعني  الرتوعالقضائية 

وبرز التجديد يف جمال القضاء مع القاضي عبد احلق الذي كون  .الذين غلب عليهم الزهد والورع والتصوف
جمهولة تظل أسباب عدم جتديد أعضائه من طرف القاضي عبد احلق غري أن من أربعة فقهاء،  جملس استشاري

  .دينال



 

ةـالخاتم  



  ةــاخلامت                                                                                                              
 

138 
 

  :ةـامتـاخل

 فقد، يومنا هذاإىل و امنذ نشأ يف احلياة االجتماعية والثقافية توات دورا هاما بإقليم الزوايالعبت              
باحملتاجني والصلح بني املتخاصمني إليواء املسافرين والتكفل  وسط الصحراء مركزاً اجتماعياً الزوايا كانت

على نشر احلضارة اإلسالمية  تعمل إشعاع حضاريومؤسسة علمية ذات  ،والوقوف أمام الفنت واالضطرابات
كما كانت الزوايا التواتية رافدا من روافد احلضارة العربية  ،واللغة العربية واحملافظة على القيم اإلنسانية النبيلة

ملا قامت به خمتلف  ة البكرية حمل الدراسة إال منوذج واضح، وما الزاويالصحراءا جنوب اإلسالمية إىل إفريقي
  .وخارجه اإلقليمداخل  الزوايا التواتية من إسهامات اجتماعية وثقافية

تأسيس  لىع عرجتوتوات  بإقليمحاولت من خالهلا التعريف  هذه الدراسة املتواضعة اليت يفو            
والفكري والدور القضائي  األديببراز املنتوج إ تكما حاول ،وإسهاماا العلمية واالجتماعيةالبكرية  يةواالز

من خالل  إليهما توصلت  عصارةتعترب  اليت جمموعة من النتائج إىلخلصت يف النهاية  ،لشيوخ الزاوية البكرية
  :هذه الدراسة، وهي كاآليت

شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا مع بداية القرن الثامن  حيث، متنطيط أقدم عاصمة لإلقليم حاضرةتعد  -
قبلة للعلماء والفقهاء، خاصة منهم العلماء األربعة الذين استقروا  جعلها، مما )الرابع عشر امليالدي(اهلجري

ازداد النشاط  الزاوية البكريةتأسيس ومع ، ) اخلامس عشر امليالدي(بتمنطيط خالل القرن التاسع اهلجري
 . االجتماعي والثقايف والعلمي بتمنطيط

تنوع الزوايا التواتية من حيث املهام والوظيفة واملنشأ، مع تداخل واضح بني مفهوم الزاوية واملدارس القرآنية  -
اليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية بإقليم توات من حيث االسم والوظيفة، كما أن أغلب الزوايا مل تكن 

ففي السياق التارخيي لنشأة الزوايا باملنطقة كانت  .شاكلة بقية زوايا القطر اجلزائريبعد صويف على  ذات
شيوخها للتدريس  ت ذه الزوايا جمالس علمية بتصديالبداية مع زوايا اإلطعام، مث يف مرحلة ثانية تأسس

ط الزوايا الصوفية بداية من القرن منيفيت اإلطعام والتعليم، مع ظهور واإلفتاء، فأصبحت بذلك جتمع بني وظ
  .اخلامس عشر امليالدي

أحفاده للمجالس العلمية مع ما بلغته  وتصدي -عاصمة اإلقليم -رو بتمنطيطإن توطن الشيخ ميمون بن عم -
ا عوامل سامهت يف بروز شخصية سيد البكري هلَالعائلة من مكانة اجتماعية يف اية القرن العاشر اهلجري، كُ

 . على املستويني احمللي واملغاريب جتماعياًوا اًقضائياً وعلميواً صوفي
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خل توات وخارجها يف اية القرن احلادي عشر وبداية القرن اد الزوايا ة منيرجع تأسيس سيد البكري جمموع -
ار شخصيته الدينية الصوفية ومستواه املادي اجليد وانتش: الثاين عشر اهلجريني، إىل جمموعة من األسباب منها

  .ظاهرة تأسيس الزوايا يف هذه الفترة من قبل العائالت الكبرية امليسورة خلدمة أغراض اجتماعية وعلمية
لعبت الزاوية واملدرسة البكريتني دوراً مميزاًَ  يف اجلانب التعليمي واالجتماعي من خالل تأسيس االس العلمية  -

الفقهية داخل الزاوية وخارجها، وذلك منذ القرن العاشر اهلجري إىل غاية تأسيس املدرسة الدينية الداخلية من 
ن أبناء إقليم توات، وقد كانت هذه املدرسة سنة محيدة وختصيصها لطلبة العلم م البكري سيد أمحد ديدي قبل

 .أدت إىل تأسيس مدارس عدة على مستوى إقليم توات

اضطلعت الزاوية البكرية منذ تأسيسها خبدمة املساكني والفقراء وأبناء السبيل والصلح بني املتنازعني واملشاركة  -
اليت كادت أن تعصف  الفنتالوقوف يف وجه يف املناسبات اخلاصة والعامة، كما سعى شيوخ الزاوية إىل 

باإلقليم، إال أن حاهلا اليوم ال يعكس ما كانت عليه الزاوية من حركية اجتماعية وثقافية، بسبب تراجع موارد 
 .عبارة عن بساتني تقهقرت مواردهاأوقافها اليت هي أساساً 

املخطوطات أسهموا فيها تأليفاً ونسخاً،  كماً هائالً من ميتلكون حىت اآلن شيوخ العائلة البكريةواحلق أن  -
ويعكس هذا الكم اهلائل من املخطوطات مدى احلركة العلمية اليت احتضنتها العائلة منذ وطأت أقدامها 

تقسيمها بني أحفاد سيد البكري، : اإلقليم، لكن مما يؤسف له هو تراجع عدد املخطوطات لعوامل عدة منها
ا للتآكل بفعل األرضة أو األمطار، كما أتت النار على جزء من خزانة زاوية وأيضا بسب اإلمهال الذي عرضه

  .افة إىل الظروف البدائية للتخزينسيد البكري، باإلض
خلَّف شيوخ وفقهاء ومؤرخو العائلة تراثاً ضخماً ومتنوعاً من املؤلفات امتألت به خزائن خمطوطام، حيث  -

 راً، والذي غلبت عليه احلواشي واملختصرات والشروح، مع وضعكثر انتشاكان إنتاجهم الفكري واألديب أ
اصة غلب على جزء منها االقتباس من بعضها البعض، كما جند حماوالت جادة اخلعامة وال مؤلفات يف التراجم

  .للشيخ والقاضي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق يف كتابة التاريخ احمللي واملغاريب
ي عبد احلق بن عبد الكرمي بن سيد البكري إبداعاً وجتديداً من خالل تكوينه عرف منصب القضاء مع القاض -

أول جملس استشاري بإقليم توات، هذا الس الذي لعب دورا هاما يف استتباب األمن باإلقليم، وكان من 
تعطل ، لكن "الغنية البلبالية"بني نتائجه جمموعة الفتاوى واألحكام اليت مجعت ورتبت و أصبحت تعرف بـ

عمل هذا الس، و إشكالية عدم استمراريته وأسباب عدم جتديد أعضائه من قبل القاضي عبد احلق تظل 
  . جمهولة لدينا
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  .مسار الذهاب            

  .مسار العودة             

  ) .من إجناز الطالب( وضح مسار رحلة الشيخ سيد البكري بن عبد الكرميخريطة ت

  

  

  

 تمنطيط



 

142 
 

  :02امللحق رقم

  

  مواقع الزاويا البكرية             

  

  . )من اجناز الطالب(  توات وخارجهاقع الزوايا البكرية داخل اموخريطة توضح 
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البكري بن عبد الرمحن  وثيقة وقف زاوية سيد البكري أعاد حتريرها من الوثائق القدمية الشيخ

  )نسخة بيد احلاج عبداهللا بكروي(التنالين
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بن حممد الصاحل بن أيب زيان  بلحاجالشيخ سيد البكري  مؤسسها وثيقة وقف زاوية قصر غوزي من طرف

  .   )م1930/هـ1348ت(البكريسيد بن عبد الكرمي بن حممد بن 
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  . )بيد احلاج عبد اهللا بكراوي( القانون الداخلي للزاوية البكرية
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للشيخ حممد بن عبد الكرمي بن عبد  اإلسالميف أخبار املغرب بعد  األقالمالصفحة األوىل من خمطوط درة 

  .احلق البكري 
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  ) .نسخة أصلية(خمطوط الكواكب الربية يف املناقب البكريةالصفحة األوىل من 
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  . الصفحة األوىل املوجودة من خمطوط جوهرة املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين
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  .للقاضي حممد بن عبد احلق البكرينسخة من صفحات سجالت احملكمة الشرعية بأدرار 
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  ) .البكري خزانة سيد أمحد ديدي(مام البخاري مكتوبة مباء الذهب نسخة من صحيح اإل
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  م1664/هـ1174وصية القاضي عبد الكرمي بن سيد البكري البنه القاضي عبد احلق سنة 

ممن ليس بشيء إىل من ال قيمة " بعد احلمد له والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
له، ولدنا عبد احلق حفظك اهللا ووقاك وبعني رعايته رعاك، فليعلم الواقف عليه أين 
وليتك هذا األمر الذي يضاعف فيه للمحسن ثواباَ، وللمسيء عقاباَ، ومل يكن الباعث 

وإمنا هو ملا تبني يل من ظاهر أمرك واهللا اعلم بسرائرك، وقد لذلك حب الوالد لولده، 
علمت انه ليس احد أعز علي منك، واهللا شهيد على أين بريء من حيفك، فألزم احلق 
يرتلك احلق منازل أهل احلق يوم ال يقضى بني الناس إال باحلق وهم ال يظلمون، فطهر 

عن أعراضهم، فإذا فعلت ذلك يدك عن إضرار املسلمني وبطنك من أمواهلم ولسانك 
فليس عليك سبيل إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق 
أولئك هلم عذاب اليم، وأعلم إمنا هلك من هلك مبنعهم احلق حىت يشترى وبسطهم 
 الباطل حىت جيترى، فتلك بيوم خاوية مبا ظلموا، اليوم يف الدور وغدا يف القبور، وإىل

اهللا عاقبة األمور، فاتق اهللا واسأله التوفيق يل ولك وجلميع املسلمني، وأوصيك بآية مرتلة 
، وقال عليه السالم يا )وقولوا للناس حسناَ  وأقيموا الصالة ( وحديث مروى قال تعاىل 

حسن خلقك للناس ففي ذلك إن شاء اهللا تعاىل كفاية للذين يستمعون القول : معاذ
أولئك الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولو األلباب، وأياك وبطانة السوء، فيتبعون أحسنه، 

وحسن ظنك باملسلمني وصن أذنيك عن أخبارهم تسلم من عداوم وأوف لذي احلقوق 
حقوقهم تعان عليهم وتستجلب مودم، وشاور ذو العقل والدين يسلم دينك ويقل 

ك وتأن يف احلكم يقل خطؤك، عتام عليك، وجتاوز عن هفوة ذي اهلفوات يقل ندم
 " . والسالم . واصرب على ما تكره تصل إىل ما حتب 

 



 

152 
 

  :21امللحق رقم

  .البخاري يف صحيح البكري الشيخ سيد أمحد احلبيب البلبايل للشيخ سيد أمحد ديدي  إجازة
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حممد عبد العزيز بن القاضي حممد بن عبد الرمحن  يف شيخه البكري حلسن بن سعيدللشيخ اقصيدة مدح 

  . البلبايل
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سيدي محمد البكري عن شيخه محمد بن علي عن سيدي عبد الكريم بن  "

عن  أمباركعن الغوث سيد محمد بن عبد اهللا عن الولي سيدي محمد بن  ،أمحمد

شيخه سيدي بوعمر المراكشي عن شيخه سيدي عبد الكريم الفالح عن شيخه 

سيدي عبد العزيز التباع عن شيخه سيدي محمد بن سليمان الجزولي عن سيدي 

 عبد اهللا أمغار عن سيدي محمد الساحلي عن سيد أحمد بن عطاء اهللا أبي

الحسن الشاذلي عن موالنا عبد  أبيالعباس المرسي عن  أبياالسكندري عن 

عن  سيدي عبد الرحمن العدبي عن سيد أبي حميد الشامي  ،السالم بن مشيش

عن أبي مدين الغوث التلمساني عن سيدي أبي يغزي عن سيدي أبي شعيب بن 

ي عن ، عن سيدي محمد بن العربموسى الزموري عن سيدي علي بن حرزهم

سيدي أبي حامد الغزالي عن سيدي أبي المعالي الجويني عن أبي طالب مكي 

يدي، عن سرى السقطي عن محمد الجريري عن أبي القاسم الجن عن سيدي أبي

سيدي معرف الكرخي عن داوود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن 

 البصري عن الحسن السبط عن والده علي بن أبي طالب عن رسول اهللا صلى

  " .اهللا عليه وسلم

                          

  ) .38الكواكب الربية، ص ( . سند الطريقة البكرية يف التصوف 
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بيت، والصورة تظهر 400قصيد للشيخ البكري بن عبد الرمحن يف التداوي من األمراض وتتكون من

 .احلالة اليت آلت إليها بعض املخطوطات البكرية 



 

والمراجع  المصادر  
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  .43السعدي بن عبد الكرمي احلاجب -
  .99 السعدي بن حممد الصاحل -
  .120-96-95-94-75-57-51-50 سعيد بن إبراهيم قدورة اجلزائري -
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  .27 )اإلمام(السنوسي -
-119-115-114-113-91-86-85-84-83-82-81-80-76-75 سيد أمحد ديدي البكري -

121-135-138.  
-55-54-53-52-51-50-49- 44-43-42-37-34- 31 )البكري بن عبد الكرمي(سيد البكري  -

56-57-58-59-60-61-62-65-66-67-75-78-79-80-84-86-87-91-97-98-101-
103-111-118-119-120-122-123-124-128-129-135-139.  

  .91-80-78-57-51سيدي ناجم  -
  )ش (  

  .36 )سيد شيكر(شاكر -
  .120-61 الشيخ بن حممد بن سيد البكري -

  ) ض( 
  .135ضيف اهللا بن أب املزمري  -

  )ط ( 
  .15- 03 الطاهر بن الطيب -
  .30-16الطاهر بن علي   -

  )ع (  
  .107-79العابد بن أمحد  -
  .27-18-17 عبد اجلبار بن املغيلي -
-104- 102-100-97-85-84-79-78-56-31 )القاضي(بن سيد البكري عبد احلق بن عبد الكرمي -

105-104-107-117-120-122-124-125-131-132-133-134-139.  
   .135 )القاضي(عبد احلق بن عبد الكرمي بن عبد احلق -
   .96- 94-75-57 راريعبد احلكم بن عبد الكرمي اجل -
  .57-46-43 عبد احلميد بن أمحد بن ميمون -
  .74-57 عبد احلميد بكري -
  .96 عبد الرمحن بن أيب بكر -
  .118-76-47عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتوري  -
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  .03 عبد الرمحن السعدي -
   .96 عبد الرمحن بن سليمان بن موسى اجلومي -
  .52عبد الرمحن بن علي التزالغيت  -
  .134-133-132-105-104-76-75- 31عبد الرمحن بن عمر التنالين  -
  .85 )ابن خليفة(العبدري -
  .123 عبد السالم بن مشيش -
  .96عبد الصمد بن عبد الرمحن -
  .112-80عبد العزيز بن الصايف البكري  -
  .134-122-111-110-109-108-79 عبد العزيز بن حممد البلبايل -
  .128-123-102-100-99-53-43 البكريعبد القادر بن سيد  -
-95-94-93-85-77-76-75-67- 57-54-50-49-48-10-30عبد الكرمي بن أحممد التمنطيطي  -

96-97-98-111-118-120-122-123-124-125-127-128-135.  
  .133-132-105-104-103-102-99-88-79-78-31عبد الكرمي احلاجب  -
  .54عبد الكرمي الرتيب  -
-123-118-104-102-101-100- 88-85-84-78-55-31 )القاضي(بن سيد البكري عبد الكرمي -

124-129-130-131-132-136.  
   .107-79 عبد الكرمي بن سيدي وعلي البكري -
  .107 عبد الكرمي بن عبد احلق بن عبد الكرمي -
  .89-61 عبد الكرمي بن حممد بن سيد البكري -
  .125-121-114-113 عبد اهللا بن أمحد احلبيب البلبايل -
  .88 )السلطان(عبد اهللا بن إمساعيل  -
  .62 عبد اهللا بن عبد الرمحن البكري -
  .135-32-30-29-28-27-26-21-11 عبد اهللا العصنوين -
  .28 )القايد(عبد اهللا بن علي بن عمرو  -
  .124-74عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي  -
  .122-109-108عبد اهللا بن حممد عبد اهللا بن عبد الكرمي احلاجب  -
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  .54عبد امللك بن حممد التجمعيت السجلماسي  -
  .46عبد املهني بن أيب حممد بن أمحد  -
  .85 )اخلليفة(عثمان بن عفان -
   .17 )السلطان(عثمان بن يعقوب بن عبد احلق -
  .96السجلماسي العريب بن أمحد بن أيب حملي  -
  .36-12-04عقبة بن نافع  -
  .96-75-57وري علي األجه -
  .102-61-60-59علي بن حنيين  -
  .15-03علي بن الطيب  -
  .44 علي بن عبد القادر بن سيد البكري -
  .17 أبو علي بن عثمان بن يعقوب -
  .31 علي بن عمر الفودودي -
  .30-16علي بن يوسف  -
  .27-26-23-18 )القايد(عمر بن عبد الرمحن  -
  .131-75-72-31عمر بن عبد القادر التنالين  -
  .43 عمر بن عبد الواحد -
  .105 عمر بن مصطفى الرقادي الكنيت -
  .77-44عمرو بن حممد األمريين  -
  .28-19) القايد(عمرو بن حممد -
  .28 )القايد(العياشي بن عبد اهللا  -
  .43-42 عيسى بن إدريس بن إدريس -
  .30عيسى بن حممد البطوي  -

  )غ (  
  .77-45ابن غازي املكناسي  -
  .120 غزالة بنت عبد القادر بن سيد البكري -

  )ف ( 
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  .120فاطمة بنت حممد بن سيد البكري  -
  .45فاطمة بنت عبد اهللا العصنوين  -
  .46 الفضل بن عمروأيب  -

  )ق ( 
  .75-70-09أبو القاسم سعد اهللا  -

  )ك (  
  .23الكاهنة  -
   .03 كنكن موسى -

  )ل ( 
  .99حلسن بن حممد الصاحل  -
  .34 )عليه السالم ( لوط  -
  .07ليون اإلفريقي  -

  )م ( 
  .60- 05 مارتان -
  .73 حممد بن أب املزمري -
  .46-44- 43-42 أيب حممد بن أمحد بن ميمون -
  .100حممد بن إبراهيم الفالين  -
  .112-37-35- 08 حممد باي بلعامل -
  .18ربكة الحممد بن  -
  .49 )مصر(حممد البكري -
  .132-105-101-78-31بن حممد بن عبد الكرمي  حممد بن احلاج عبد اهللا -
  .110 حممد بن احلسن بن سعيد -
  .78-75- 51حممد اخلرشي  -
  .86حممد بن سامل بكراوي  -
  .122 حممد بن سعيد بن عبد احلق البكري -
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-105-103-102-100-90-89- 88-87-86-66-64-62-61-60-59 حممد بن سيد البكري -
106-119-120-123-124-131-136.  

  .31-19) السلطان(حممد بن الشريف العلوي  -
  .42حممد الشيخ السعدي  -
   .28-18 )السلطان(الوطاسي حممد الشيخ -
  .136-123-102-99- 98-61حممد الصاحل بن سيد البكري  -
  .123-103-102حممد الصاحل بن عبد الرمحن امليموين  -
  .120-89-86-62-61حممد الصاحل بن حممد بن سيد البكري  -
  .50حممد الصاحل بن معروف اهلبالوي  -
  .61 حممد الطيب البكري -
  .120-119-118-114-104- 98-84-43حممد العامل بكراوي  -
  .110-108حممد العامل اجلزويل  -
  .106حممد العامل الزجالوي  -
  .133- 132-105-31 حممد بن العامل الزجالوي -
  .122-121-111-79حممد العامل بن حممد اجلزويل -
  .113حممد بن عبد الرمحن -
  .38حممد بن عبد الرمحن أيب نعامة  -
- 44-42-29-27-25-21-20-15-14-05-04-03) القاضي( حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق  -

66-80-81-85-101 -104-107-112-114-115-116-117-119-120-123-125-134-
136-139.  

   .137-117-46-34-32-30- 29-28-27-26-21-18-17- 07 حممد بن عبد الكرمي املغيلي -

  .30 )بابا حيدة(عبد الكرمي  بن حممد -
  .27حممد بن عبد اهللا التنسي  -
  .28 )القايد(حممد بن عبد اهللا -
  .112-80 عبد الوايف البكريحممد بن  -
  .29 حممد العصنوين -
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  .123-118-98-77-57-54-50حممد بن علي النحوي الوقرويت  -
  .123-54-50 حممد بن عمر البداوي -
  .42حممد بن عمر بن عبد اهللا العصنوين  -
  .04 )املؤرخ( مر البداويوحممد بن ع -
  .123-55- 54 حممد القادسي املصري -

  .103 املربوكحممد بن  -
  .77-47حممد بن جمرب  -
   .46 حممد بن حممد بن أيب القاسم احلسين -
  .112حممد حممود الشنقيطي -
  .38 حممد نسيب -
  .47حممد بن يعلى  -
  .54أبو مدين الفاسي  -
  .35ابن مرزوق التلمساين -
  .15-11مسعود بن واندا املغراوي  -
  .75املقري التلمساين  -
  .47املنجور الفاسي  -
  .16-03املهدي بن تومرت  -
  .49موسى بن يعقوب الغنومي  -
  .129-53موالي أمحد بن طاهر  -
  .39-34- 06-04 موالي أمحد الطاهري اإلدريسي -
  .37-11 موالي سليمان بن علي -
  .112-111 موالي عبد احلاكم بن عبد العايل -
  .107 موالي عبد امللك الرقاين -
  .11 علي الشريفموالي  -
  .138-84-77-69-67-57-45-44-29ميمون بن عمرو  -

  )ي (  
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  .137-32-30-29-21 أبو حيي املنياري -
  .137-32-30-29-26-21حيي بن يدير التدلسي  -
  .50يدر التيطايف  -
  .47يعقوب اليدري -
  .36يعلى بن مصلني  -
  . 30-16 يوسف بن علي بن عبد املؤمن -
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  والبلدان فهرس األماكن
  )أ ( 

  .06األبيض سيد الشيخ  -
  .135-114-56-21-20-08أدرار -
  .65 أرحيا -
  .26 أسبع -
  .51 أغدامس -
  .24 أغرم أقبور -
  .23-22أغالد  -
  .110-20-12-09- 06 أقبلي -
  .129-100-99-53 أقسطن -
  .06األقصايب  -
  .48-47أكدز  -
  .29-14األندلس -
  .113-09أنزمجري -
  .110-79-78-75-50-07 أوقروت -
  .79-69-20-12-09-08 أولف -
  .24-22) قصر(أمهايلأوالد  -
  .37-11 أوالد أوشن -
  .88أوالد احلاج  -
  .24-22 )قصر(أوالد داود  -
  .114-84-69-07 أوالد سعيد -
  .108-24-23 )قصر(أوالد علي بن موسى -
  .06 أوالد عيسى -
  .30-24) قصر(أوالد حممد  -
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  .24 أوالد ميمون -
   .47-22 )قصر(أوالد نسالم  -
  .29-26-24 أوالد يعقوب -
  .137-29-10-02 إفريقيا جنوب الصحراء -
  .67- 65-52-20-09-08-06إينغر  -

  )ب (  
  .14 برقة -
  .19برينكان  -
   .37 بالد القبائل -
  .117-54-53- 45-37-36-34-32-25-21-15-14-04-02 املغرببالد  -
  .37برترت  -
  .90-58-29-19 بين تامرت -
  .95-94بين عباس  -
  .37بين وغليس  -
  .37بين يعلى  -
  .69-28-15-11- 08بودة  -
  .13 بورنو -
  .38بوسعادة  -
   .24-23 )قصر(بوصالح  -
  .65-48-46-29-27- 18 بوعلي -
  .21-08 بوفادي -
  .45بولنت  -
  .38بومرداس  -
  .37بونة -

  )ت(  
   .13-05 تاخفيفت -
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  .12تامست  -
  .10-05تانزروفت -
  .05 تاوريرت -
  .06 تبلكوزة -
  .23 جتعفرت -
  .22)قصر(تربز -
  .102-87-62- 59 تزداية -
  .16-07-06تسابيت  -
  .05 تسفاوت -
  .65 تغرمت -
  .99-98-93-65-52تقرت  -
  .02 تكدا -
  .110-96-75التكرور  -
  .38تالغمة  - 
  .95-29-27-15-04تلمسان  -
  .05متاسخت -
  .69متبكتو  -
  .61 متليحة -
  .08متنراست  -
-32-31-30-29-28-26-25-24- 23-22-21-19-17-16-15-14-12-11-08-05 متنطيط -
40-44-45-46-47-48-49-50-51-52-57-58-59-60-61-65-67-69-72-77-78-80-
81-85-88-90-93-98-99-100-102-104-107-108-111-113-114-117-120-121-
125-127-132-134-137-138.  

   .72-42 تنالن -
  . 24قة -
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-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10- 09-08-07-06-05-04-03-02 توات -
22-23-25-26-27-28-29-31-32-34-35-36-37-38-40-42-45-52-53-57-59-65-
67-69-75-76-77-78-88-89-90-91-93-100-101-106-110-117-120-125-126-
127-128-130-131-134-135-136-137-138-139.  

   .09 توات احلناء -
  .08-07-06توات الوسطى  -
  .11 تورير -
  .135-69-67- 66-51 تونس -
  .131-130-110- 108-38-32-20-14-10-08- 06-05تيدكلت  -
  .38تيزي وزو  -
  .20-09-06-05تيط  -
  .05تيطاوين -
  .24-22-15- 11تيلوت -
  .06تيمادنني  -
  .08تيمقطن  -
  .138-134-88-65- 59-58-48-40-32-31-28-21-19-08تيمي  -
  .114- 07-06-05تيميمون  -
  .19-18-16- 14-07-06-05تينجورارين  -
  .36-07 تينركوك -
  .11تيوريرين  -

  )ج (  
  .12اجلديد  -
  .07اجلريفات  -
  .127-120-86-52-35- 29-20-05اجلزائر  -
  .78-75-70-69-51اجلزائر العاصمة  -
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  ) ح( 
  .96- 52احلجاز  -

  )د (  
  .11 )قصر(دب  -
  .07دلدول  -

  )ر (  
  .09-08-06رقان  -
  .25ريغ  -

  )ز ( 
  .67-52-06الزاب  -
  .65-60 زاجلو -
  .37زاوية حينون  -
  .37زاوية الدباغ  -
  .37زاوية الرقاين  -
  .60-37 )قصر(زاوية سيد البكري -
  .72-69-39-12-11-09-08 )قصر(زاوية كنته -
   .37 زاوية حلشف -

  )س ( 
  .06 الساهلة -
   .09 سبخة أزل مايت -
  .58-50-21-09 سبخة متنطيط -
  .09- 07 سبخة تينجورارين -
  .10-09 سبخة مكرغان-
  .14 سبيطلة -
   .25-15-12-11 سجلماسة -
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  .15سعد اهللا  -
  .132-127-60-48-47-46-29-24-21-18-14- 13-12-08-07-02السودان  -

   .60-38-37-27-18-11-07 السودان الغريب -
  )ش (  

  .65-14 الشام -
  .37 شرشال -

  )ص ( 
  .37 صفاقس -

  ) ط(  
  .67طرابلس الغرب -

  )ع ( 
  .09عرق إيقدي  -
  .09-05عرق شاش  -
  .09-06-05 العرق الغريب الكبري -
   .06 سعريان الرأ -
   .44 )قصر(عمرو يوسف -
  .66عني بلبال  -
  .122-65-20-09-08-06عني صاحل  -

  )غ ( 
   .15-11 غرميانو -
  .37غرناطة  -
  .58غوزي  -

  )ف ( 
   .119-77-75-69-57-48- 47-44-29-27 فاس -
  .125-20فرنسا  -
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  .08-06 فقارة الزوى -
  .06فقارة العرب  -
  .09فقيق  -
  .89-08فنوغيل  -

  )ق (  
  .131-130-128-110-99-53-47-32-20-06 قورارة -

  )ك ( 
  .13كاشنه  -
  .111 كايل -
  .13 كانو -
  .10كرزاز  -
  .117-116-114-113-69كوسان  -

  )ل ( 
  .26- 07لقرارة  -
  .22ملغز  -
  .14ليبيا  -

  )م ( 
   .24-21-08 مايل -
  .120-97-96-94مراكش  -
  .99-78-75-52-51-31-22مصر  -
  .123-120-117-20املطارفة  -
  .66مطروين  -
  .20املعيز  -
   .38-22-11-08 املغرب األقصى -
  .15-11مكرة  -
  .110-109-107-72-69 ملوكة -
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  .84-09-06املنيعة  -
  .38ميلة  -

  )ن ( 
   .84 نومناس -

  )هـ ( 
   .09 هضبة األقالب -
  .09-08-06-05 يتاهضبة تادم -
  .10-08-05هضبة مويدر  -

  )و ( 
  .10واد أسوف  -
  .25-23-09واد جري  -
  .09واد زوسفانة  -
  .95-94-10-06-05 واد الساورة -
  .09 واد سفور -
  .09واد شناشن  -
  .10واد قاريت  -
  .32-15-11-10-09- 07-05واد مسعود  -
  .09-07واد مقيدن  -
  .25 واركالن -
  .15-11)قصر(وج -
  .03والت  -
  .36 وهران -
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  القرآنية واملدارس فهرس الزوايا
  )أ ( 

  .38 )زاوية موالي هيبة( زاوية أيب األنوار -
   .38زاوية أقبلي  -

  )ت(  
  .77-57-40-38-37-20زاوية تنالن  -

  )ح (  
  .38 زاوية احلمالوي -

  .75 حممد بن الكبريمدرسة احلاج  -

   ) ز(  
  .40جلو زاوية زا -

  )س ( 
-135-121-114-91-90- 83-81-80-73- 72 )البكريةاملدرسة (مدرسة سيد أمحد ديدي  -

138.  
  .37زاوية سيد أعمر  -
   .66-65 إينغر بزاوية سيد البكري  -
  .65-52 تقرتبزاوية سيد البكري  -
-61-60-58-57-40-39-37-32-29-20) الزاوية البكرية(بتمنطيط زاوية سيد البكري -
63-64-65-79-85-86-87-89-90-91-102-109-110-111-112-137-138-
139.  

  .66 )تونس(زاوية سيد البكري  -
  .89-39 زاوية سيدي عبد القادر بن عومر -
  .39زاوية سيدي علي بن حنيين  -
  .50زاوية سيدي عومر  -
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  )ع (  
   .95 زاوية عبد احلكم بن عبد الكرمي اجلراري -
  .38زاوية عبد الرمحن اليلويل  -
  . 06 زاوية عريان الرأس -
  .38زاوية عمرو الشريف  -

  )غ ( 
   .47 غازيالزاوية بن  -
  .67-66زاوية غوزي  -

  ) ك(
  .37زاوية كنته  -

  )م ( 
  .39) القادرية(زاوية حممد بن عبد الكرمي املغيلي -
  .38زاوية حممد وعلي واحلاج  -
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  :الـملخص   

على يد الشيخ سيد البكري بن عبد هـ 1112تأسست الزاوية البكرية بتمنطيط خالل             
لتقدمي خدمات اجتماعية من إطعام الطعام وإيواء الضيف والصلح  ،)م1721/هـ1133ت(الكرمي

وعرف عن سيد البكري جلوسه  .ساعدة الضعفاء واأليتام واألراملبني الناس ومواساة الفقري وم
للتعليم بتمنطيط لتقدم دروسا يف خمتلف املعارف الدينية والدنيوية وذلك مواصلة ملسرية أجداده 

إىل ، وهو النهج الذي سار عليه أحفاده "عامل توات"خاصة والده عبد الكرمي بن أحممد امللقب ب
م وختصيصها لطلبة العلم، ومما 1929غاية تأسيس املدرسة الداخلية من طرف سيد أمحد ديدي عام 

زادا يف إثراء احلركية الثقافية داخل توات هو تأسيس مكتبة املخطوطات البكرية حيث بلغت 
  .خمطوط 3600) الثامن عشر امليالدي(خمطوطاا خالل القرن الثاين عشر اهلجري

               ، وتربز)م17( ر اهلجريالقضاء منذ القرن احلادي عشتصدر سيد البكري وأحفاده ملمارسة           
يف احلياة األدبية والفكرية بإقليم توات من خالل ما خلفوه يف هذا  الزاوية البكريةشيوخ إسهامات 

خاصة يف اال الديين حيث أكثروا من احلواشي واملختصرات، باإلضافة  ،عديدةاال من مصنفات 
التوايت واملغاريب إىل إنتاجهم الغزير يف جمال الشعر الديين كما عنوا بوضع مؤلفات يف التاريخ 

  .والتراجم والرحالت

 


