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mebarek 76@gmail. com
املل ــخص:
تعد منطقة توات ابجلنوب اجلزائري من أغىن املناطق ابملخطوطات بفضل اخلزائن الشعبية اليت منها:
كوسام ،املطارفة ،متنطيط ،تنيالن .وقد كان ألصحاب اخلزائن دورا هاما يف احملافظة عليها وهو ما سنحاول
ابرازه يف هذه الدراسة واليت تشمل :تعريف توات ،عوامل وصل املخطوط ،أهم اخلزائن ،األمهية العلمية
ملخطوطات توات ،جهود أصحاب اخلزائن للحفاظ عليها ،العقبات واملشاكل ،خامتة .وتكمن امهية
املوضوع يف كونه يسلط الضوء على جتربة هذه اخلزائن ويعرفنا مبحتوها وعوامل تطورها .أما اإلشكالية:
ما هي امهية اخلزائن الشعبية ودورها يف احملافظة على خمطوطات توات؟ متبعني املنهج الوصفي ،وفق دراسة
ميدانية كوين زرت أغلب اخلزائن .أما أهداف املوضوع ونتائجه فإننا نتوخى من خالله البلوغ إىل جتربة
حتاكي جتارب العامل اإلسالمي ونعرف هبا ،كما اننا نسعى إىل تعريف الباحثني مبخطوطات توات.
الكلمات املفتاحية :توات ،اجلزائر ،املخطوطات ،اخلزائن الشعبية ،كوسام ،متنطيط ،تنيالن ،ملطارفة.
مقدمة :تعد منطقة توات ابجلنوب اجلزائري من أغىن املناطق ابملخطوطات وتشري بعض اإلحصاءات أنه
كان هبا يف 1962م أزيد من اربعني ألف خمطوط ،موزعة على أكثر من سبعني خزانة نذكر منها :خزانة
كوسام ،املطارفة ،البكرية ،تنيالن .متكنت هذه اخلزائن بفضل جهود القائمني عليها من الصمود
واالستمرار ،رغم الظروف الطبيعية القاسية ،وسياسة النسيان والنهب الثقايف الذي مارسه االستعمار لعقود.
وتكمن امهية املوضوع يف كونه يسلط الضوء على هذه اخلزائن بوصفها جتربة حية يف احلفاظ على
املخطوطات ،كما انه يهدف للتعريف هبا ومبحتوها والعوامل اليت سامهت يف تطورها ،بغيت االستفادة
منها .وتكمن دواعي اختياري هلذا املوضع يف شغفي ابملخطوطات ،واجنازي لبعض االحباث املتعلقة هبا،
كما ان الكثري من كتب املخطوط ابلعامل االسالمي تغفل هذه املنطقة وال أتيت على ذكرها .أما السؤال
احملوري للدراسة فيتمثل يف :ما هي امهية اخلزائن الشعبية ودورها يف احملافظة على املخطوطات يف منطقة
427

توات؟ وتندرج حتته عدة أسئلة فرعية هي :كيف وصلت املخطوطات إىل توات؟ وما هي اهم اخلزائن
املوجودة هبا؟ وما هي األمهية العلمية هلذه املخطوطات؟ وما جهود أصحاب اخلزائن يف احلفاظ عليها؟ وما
العقبات واملشاكل اليت تعرتضها؟ أما منهج الدراسة فهو املنهج الوصفي ،وفق دراسة ميدانية كوين قد زرت
أغلب اخلزائن وقمت بفهرست البعض منها .اما حدود الدراسة فإهنا تشمل منطقة توات اليت متثلها حمافظة
أدرار حاليا .ويتضمن البحث اخلطة اآلتية :تعريف توات .عوامل وصل املخطوط إليها .أهم اخلزائن
الشعبية .األمهية العلمية ملخطوطات توات .جهود أصحاب اخلزائن يف احلفاظ عليها ،العقبات واملشاكل.
خامتة .وقد واجهتين يف اجنازه العديد من املشاكل منها بعد املسافات وصعوبة التنقل يف حميط واسع
االبعاد.
ات  )Touatبضم التاء األوىل وسكون األخرية منطقة تقع ابجلنوب
أ ـ تعريف موجز مبنطقة توات( :تُو ْ
الغريب للجزائر تتشكل من ثالثة أجزاء أساسية هي :تيكورارين ،توات الوسطى ،تيدكلت .وتوات عبارة
عن جمموعة من القصور والواحات املتناثرة يف الصحراء على امتداد أزيد من سبعمائة كلم( .)643اختلف
املؤرخون يف أصل كلمة توات ومعناها ،وتتعدى الرواايت حول هذا املوضوع العشرة من أشهرها ما ذكره
الشيخ حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي ،يف مؤلفه "درة األقالم يف أخبار املغرب بعد
اإلسالم" والذي ذكر :أن املهـدي ملك دولة املوحديـن(ت 524هـ1130/م)( ،)644وجه عامله املسعود بن
ابلض ي
عف ،وقالوا ليس أبرضنا ذهب وال
انصر ألهل الصحراء ،وأمره بقبض املغارم ،لكن أهلها َّ
حتججوا ُ
فضة ،وكان ذلك زمن اخلريف والبالد هبا فاكهة كثرية ،فأمر عامله أن يُدخل يف املغارم الرطب والعنب،

وسائر الفواكه ،ففعل ،وابعه السلطان للبدو النازلني قرب تلمسان ،وحصل له بذلك نفع كثري ،فصدر

( )643هو حممد بن تومرت امللقب ابملهدي ،ولد سنة 475هـ1092/م ،على وجه التقريب ،ينتسب إىل قبيلة هرغة املصمودية ،قام سنة
514هـ1120/م ،يف منطقة السوس ابملغرب ،يف صورة آم ٍر ابملعروف ،انهٍ عن املنكر ،مجع حوله أنصار كثريون ،آمنوا به ،مساهم املوحدون،
وأعلن أنه املهدي املنتظر ،تويف يوم  14رمضان عام 524هـ 20 /أوت 1130م ،بعد أن مهد الطريق أمام خليفته ،عبد املؤمن بن علي ،يف

قيادة املوحدين .للمزيد أنظر :عبد الواحد املراكشي :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،تقدمي وحتقيق حممد زينهم حممد عزب ،دار الفرجاين
للنشر والتوزيع ،القاهرة .1994 ،ص  155وما بعدها .وأيضا :نفسه ،واثئق املرابطني واملوحدين ،حتقيق حسني مؤنس ،ط ،1مكتبة الثقافة
الدينية ،بور سعيد مصر1997 ،م ،ص  69وما بعدها.
( )644أمحد بن حممد الفيومي :املصباح املنري ،ج  ،1ط  ،4املطبعة األمريية ،القاهرة ،1921،ص  .108وقد حبثت عن اللفظ يف القاموس،
الفر يص ُد و ي
ي
بيب ،وعجم العينَ ي ي ي
الز ي
وت .ينظر جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب
الف ْر يصي ُد ،بكسريمهاَ :ع ْج ُم َّ
ب ،كالفرصاد ،وهو :الت ُ
فوجدت أنْ :
َ ُْ
قسوسي ،ط،8
الفريوزآابدى (املتوىف817 :هـ) :القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إشراف:حممد نعيم العر ُ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان 2005 ،م ،ص .306
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أمره يف العام التايل إبدخال األتوات يف املغارم ،فعرف اإلقليم أبهل األتوات ،فحذف املضاف وبقي
املضاف إليه من دون التعريف(توات) ،ويواصل قوله أن هلذا اللفظ مستند يف العربية حيث جاء يف
املصباح( :)645أن التوت هو الفاكهة ،واجلمع أتوات( .)646اما حممد بن عمر البوداوي التوايت فيذكر يف
كتابه "نقل الرواة عن من أبدع قصور توات" ،أنه ملا فتح عقبة بن انفع الفهري بالد املغرب ،وصل خيله
املنطقة سنة 62هـ682/م ،فسأهلم عنها :هل توايت لنفي اجملرمني من عصاة املغرب؟ فأجابوه أبهنا توايت،
فأنطلق اللسان بذلك أهنا توايت ،فتغري اللفظ مع مرور الوقت ،لتحذف الياء يف آخر اللفظ من لسان
العامة لعلة التخفيف( .)647ويرى عبد الرمحان السعدي مؤرخ السودان الغريب ،أن (توات) هو اسم مرض
بلغة السنغي أصاب أصحاب سلطان مايل(كنكن موسى)( ،)648يف طريقهم إىل احلج ،منعهم من إكمال
السفر فبقوا هناك ومحل املكان اسم املرض( .)649ويرى أبو عبد هللا األنصاري ،يف كتابه "فهرست الرصاع"،
أن توات هو أسم ألحد القبائل الصحراوية ابجلنوب( .)650أما (ماندوفيل ـ  ،)Mandevilleفريى أن
(توات) اسم أطلقه الطوارق والعرب ،على الواحات املنتشرة على ضفاف واد الساورة ،وواد مسعود(.)651
اما (روكليس ـ  ،)Reclusفريى أن (توات) اسم بربري يعين الواحات(.)652

( )645حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي :درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم :خمطوط ،د ر ،خزانة كوسام ،أدرار،
اجلزائر ،ص ص.9 8

( )646حممد بن عمر البوداوي اجلعفري :نقل الرواة عن من أبدع قصور توات ،خمطوط ،د ر ،خزانة بودة ،أدرار ،اجلزائر ،ص.4 ،3
( )647هو امللك منسا موسى أبو بكر .توىل مقاليد مملكة مايل اإلسالمية سنة 712هـ1312/م ،وعرف عصره ابالزدهار والتوسع .اشتهر
يف املشرق اإلسالمي برحلته الشهرية إىل احلج سنة 725هـ1325/م .تويف سنة 738هـ1337/م ،وقيل سنة 734هـ1333 /م .ينظر :عبد
الرمحن بن عبد هللا السعدي :اتريخ السودان .طبعة هوداس ،ابريس1981 ،م ،ص 07؛ حممود كعت :اتريخ الفتاش يف أخبار البلدان

واجليوش وأكابر الناس .نشر هوداس ،ابريس ،1964 ،ص  32وما بعدها .وأيضا:

Robert Cornevin: Histoire de l'Afrique, imprimerie Bussière. paris,1962, P.352.
( )648عبد الرمحن السعدي :املصدر السابق ،ص.07
( )649أبو عبد هللا األنصاري  :فهرست الرصاع  ،حتقيق حممد العنايب ،املكتبة العتيقة ،تونس ،بدون اتريخ ،ص .127
(3) Mandeville G: L' Algérie méridionale et le Touat, paris, 1898, p8.
(4) Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique septentrionale),
Paris,1886, p 845.
(Camps. G : Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du 6
Sahara, Doin, Paris, 1974. P. 219.
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)

تعود عمارة توات إىل عصور ما قبل التاريخ حسب الكثري من الشواهد واآلاثر( .)653كما تذكر الدراسات
واألحباث اليت قام هبا الباحث (جسال ـ  ،)Gsellمن أن املنطقة كانت مأهولة ابلسكان منذ القرن
السادس قبل امليالد ،وأن الفينيقيني والرومان كانوا يستعملون طريق توات يف عالقاهتم ابلسودان الغريب

()654

ويذكر ابن خلدون أن دخول األمازيغ لتوات كان قبل جميء اإلسالم( ،)655وحيدد البعض بدقة سنة 431م
كتاريخ حمتمل لوصوهلم(،)656
دخل االسالم إىل املنطقة مبكرا حيث تذكر بعض املصادر أنه وجد يف متنطيط ،عند أوالد ميمون حمراب
حيمل اتريخ  106هـ 725م( ،)657لتزداد أمهية املنطقة مع مرور الوقت خاصة بعد أن أصبحت الطريق
الرئيسي للقوافل التجارية العابرة للصحراء حنو السودان الغريب ،وقوافل حجيج جنوب بالد املغرب وبالد
التكرور .وحتول حمور التجارة العابرة للصحراء حنو وسط الصحراء بعد تراجع الطريق الغريب إثر سقوط دولة
املرابطني .وقيام مملكة مايل وبروز مدينة متبكتو.
ورد اسم املنطقة يف كثري من املصادر التارخيية مثل :ابن بطوطة سنة 754هـ1353/م( ،)658وابن خلدون (ت
808ه ـ1406/م)( ،)659وزارها التاجر اجلنوي أنطونيو مالفانيت ( )Malfan Antonioسنة
850هـ1447/م( ،)660وحسن الوزان (ليون اإلفريقي) سنة 917هـ1511/م( ،)661وأبو سامل العياشي سنة

()653عليق رحية انبت :قصر ملوكة دراسة اترخيية وأثرية  ،رسالة ماجستري ،قسم اآلاثر ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة اجلزائر 2001ـ
2002م ،ص .15

( )654عبد الرمحان ابن خلدون :كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان

األكرب ،حتقيق خليل شحادة ،مراجعة سهيل زكار 08 ،أجزاء ،دار الفكر للطباعة ،بريوت ،لبنان2001،م ،ج ،6ص .136

)Bernard saffroy: chronique du Touat, centre saharienne, Ghardaïa, Algérie, 1994, p4.( 655
))656

وهذا حسب ( ابهيا) الذي ذكرها يف مذكراته ،أنظر :عبد العزيز بن عبد هللا :املوسوعة املغربية لألعالم البشرية واحلضارية(معلمة

الصحراء) ،مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1976 ،م ،ص.195

()657ابن بط وطة :حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار .دار صادر ،بريوت2001 ،م ،ص ص.407 -406
( )658ابن خلدون :املصدر السابق ،ج  ،7ص ص.77 ،76
( )659نياين ج .ت وآخرون :اتريخ إفريقيا العام ،اجمللد الرابع (إفريقيا من ق  12إىل ق  . )16اليونسكو ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت،
1988م ،ص.671
( )660احلسن بن حممد الوازان ( ليون اإلفريقي ) :وصف إفريقيا ،ج .2ترمجة حممد حاجي ،وحممد األخضر ،ط ،2 .دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان1983 ،م ،ص .133
( )661عبد هللا بن حممد العياشي :الرحلة العياشية 1661م 1663 -م .ج  .1حتقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرشي ،ط ،1دار السويدي
للنشر والتوزيع ،اإلمارات العربية املتحدة ،2006 ،ص  79وما بعدها.
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1072هـ1661 /م( ،)662واحلاج ابن الدين األغواطي سنة 1244هـ1828/م( ،)663والرحالة األملاين جري هارد
رولف سنة 1280هـ1864/م(.)664
ب ـ عوامل وصل املخطوط إىل املنطقة.
تعد توات كما اسلفنا من أكثر املناطق يف الشمال االفريقي غىن ابملخطوطات ،ورغم عدم وجود احصاءات
دقيقة عنها غري ان بعض اإلحصاءا()665ت تشري أنه كانت ابملنطقة يف السنوات األوىل لالستقالل اجلزائر
(1962م) أزيد من اربعني ألف خمطوط ،موزعة على أكثر من سبعني خزانة وقد سامهت كثري من العوامل
يف انتقال املخطوطات إىل إقليم توات نذكر منها:
 1ـ القوافل التجارية :كان لتوات حضور قوي ومتميز يف التجارة الصحراوية حبكم موقعها الذي يتوسط
الصحراء الكربى اإلفريقية وكوهنا مهزة وصل بني مماليك السودان الغريب ومماليك مشال أفريقيا وزاد من االمهية
التجارية قيام دولة املرابطني يف القرن احلادي عشر امليالدي ،وسقوط مملكة غاان ،وابلتايل تراجع الطرق
التجارية الصحراوية الغربية بني مراكش وغاان ،وحتول األنظار إىل وسط الصحراء ،خاصة بعد قيام مملكة
مايل يف القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدي ،وبروز مدينة متبكتو كعاصمة علمية للسودان الغريب،
مما أصبح لزاما على القوافل الذاهبة جنواب املرور بتوات .وكان للقوافل التجارية إىل جانب دورها االقتصادي،
دور يف وفود املخطوطات بفعل جتارة الكتب اليت أصبحت سلعة رائجة ،هلا جتارها وأسواقها ،وتدر أرابح
كثرية ،متثل أضعاف ما جتنيه السلع األخرى( ،)666هلذا اقبل التجار على شرائها واملتاجرة هبا .وقد منح
موقع توات كممر للقوافل التجارية ،فرصة للتواتيني لإلطالع عليها ،ونسخها ،أو حىت شرائها إن أمكن،
وبفضل التجارة وصلت عشرات الكتب واملخطوطات إىل اإلقليم ،ووصل كثري من التجار الفقهاء إليه.
 2ـ رحالت احلجيج :كانت توات ممرا رئيسي حلجاج جنوب املغرب وحجاج بالد السودان الغريب وقد
جعل بعض التواتني من رحلة احلج ،فرصة لطلب العلم ،واإلطالع على أحوال البلدان اإلسالمية ،والتعرف
( )662احلاج ابن الدين األغواطي :رحلة األغواطي يف مشايل إفريقية والسودان والدرعية .ترمجها من العربية إىل االجنليزية ويليام ب .هودسون،
وترمجها إىل العربية أبو القاسم سعد هللا ،وأوردها يف كتابه أحباث وأراء يف اتريخ اجلزائر ،ج .2ط  ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت لبنان،
1990م ،ص ص .258 ،257
( )663إمساعيل العريب :الصحراء الكربى وشواطئها ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1985 ،م ،ص .25

664

( )665حسن الوزان ،املصدر السابق ،ج ،2ص .167
( )666عبد الرمحان السعدي :املصدر السابق ،ص.07
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على العلماء من مشارق األرض ومغارهبا ،واالستفادة منهم ،كما كان لوفود احلجيج املارة ابإلقليم ،دور
يف احلياة العلمية ،وفرصة يتحينها طلبة العلم لاللتقاء ابلعلماء ،وأهل الفضل ،جملالستهم ،وحضور دروسهم،
واالستفادة منهم ومن أشهر الذين اختذوا طريق توات يف طريقهم إىل احلج :السلطان(كنكن موسى) ملك
مايل ،الذي حج عام 725هـ1325/م()667والسلطان االسقيا احلاج حممد الكبري ملك سنغاي والرحالة
املغريب الشهري ابو سامل العياشي الذي حج سنة 1072هـ1661 /م( ،)668ومن العلماء الذين زاروا توات
يف طريقهم إىل احلج :الشيخ احلاج أبو بكر بن احلاج عيسى بن أيب هريرة الغالوي(ت 1146هـ1733/م)،
حج عام 1121هـ1709/م رفقة الشيخ أمحد بن حممد بن انصر الدرعي( ،)669كما حج سنة
1157هـ1744/م الشيخ أبو بكر بن الطالب حممد بن الطالب عمر الربتلي (ت 1199هـ1785/م)،
()670
أستُـْن يس َخ
وتذكر املصادر أنه أتى معه من احلج خبزانة نفيسة من الكتب  ،ومن دون شك نَ َس َخ أو ْ
البعض منها يف توات ،وممن حج من الفقهاء الشيخ احلاج البشري بن أيب بكر بن الطالب حممد الربتلي(ت
1214هـ1799/م) ،حج سنة 1204هـ1789/م ،وله رحلة حول ذلك ،يذكر فيها مراحل الطريق من
توات إىل احلج(.)671
وكان للحجاج املارين بتوات أماكن حمددة أيتون إليها داخل توات ،يف أوقات معلومة من السنة ،وهناك
يلتقون ابلطلبة والعلماء من اإلقليم ،الذين يبقون يف انتظارهم ،وعندها يتم التبادل العلمي واإلجازات،
واملخطوطات ،وأهم مراكز االلتقاء :زاوية الشيخ سيدي علي بن حنيين بزاقلو ،زاوية كنته ،زاوية الركب
النبوي أبقبلي مبنطقة تيدكلت( ،)672وتسابيت ،وزاوية عبد هللا بن طمطم أبوقروت ملن اختاروا احلج عرب
الطريق الشمايل .ويف هذا السياق يذكر الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنيالين ،يف فهرسته ،أنه التقى بعاملني
جليلني ،مها :امحد بن احلاج األمني الغالوي الشنقيطي امللقب ابلتوايت ،يف زاوية اقبلي ،أثناء ذهابه إىل

( )667عبد هللا بن حممد العياشي :املصدر السابق ،ص  79وما بعدها.
()668أبوعبد هللا الطالب حممد بن أيب بكر الصديق الربتلي الواليت :فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور ،حتقيق حممد إبراهيم
الكتاين وحممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1981 ،م ،ص .76
( )669نفسه :ص .78
( )670نفسه ،ص .83
()671عبد الرمحان بن عمر التنيالين :تراجم بعض علماء ومشايخ الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنيالين( فهرست التنيالين) ،خمطوط،
د ر ،خزانة تنيالن ،ادرار ،اجلزائر ،ص .54
( )672نفسه :ص .54
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احلج ،فطلب منه اإلجازة( .)673والشيخ أبو عبد هللا حممد بن على الدرعي ،الذي التقى به يف قصر زاجلو،
بعدما كان يف ركب احلجيج لسنة 1147هـ1734/م ،وأخذ عنه "الصحيحني" ،و"الشفاء" للقاضي
عياض ،و"اجلامع الصغري" ،وبعض املتون ،وقد أجازه يف كل ذلك(.)674
 3ـ توافد العلماء على املنطقة :وفد على منطقة توات وعرب أزمنة خمتلفة كثري من العلماء ،بسبب ازدهار
االوضاع االقتصادية وبعدها عن املشاكل واستباب األمن ومن الذين وفدوا الشيخ موالي سليمان بن علي
اإلدريسي (ت  670هـ1271 /هـ وهو احد علماء فاس البارزين من شيوخه الشيخ علي بن حرزهم،
وكان قدومه إىل توات سنة 580هـ1184/م ،حيث أسس هبا زاوية وخزانة عامرة ابملخطوطات ويقال انه
اول من ادخل الرسالة البن ايب زيد القريواين إىل توات .ومن الوافدين أبو حيىي حممد املنياري(ت
840هـ1437/م)

()675

وجاء قادما من املغرب سنة 815هـ1412/م ،ونزل بعاصمتها متنطيط ،وتذكر

الرواايت انه صاحب الفضل يف إحضار املكاييل واملوازين إىل املنطقة .ومنهم الشيخ حيي بن يدر بن عتيق
التدلسي (ت 877هـ1472/م) الذي حل بتمنطيط سنة 845هـ1441/م ،وتتلمذ على يده الكثريون
ومنهم الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي .ومنهم الشيخ عبد هللا بن أيب بكر العصنوين(ت 914هـ 1508 /م
وابن أخيه الشيخ سامل بن حممد بن أيب بكر العصنوين(ت 968هـ1561/م) ( )676واللذان قدما من تلمسان
سنة 862هـ1458/م ،مع عائلتهما واشتهر العصنوين خبالفه مع املغيلي حول يهود توات .ومن القادمني
ايضا الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين(ت 909هـ1504/م) ،ويعد اشهر من قدم من العلماء
إىل توات بسبب حركته اإلصالحية وثورته ضد اليهود ومؤلفاته الكثرية اليت تركها يف خمتلف الفنون واليت
تزيد عن اربعني مؤلفا( )677منها" :البدر املنري يف علوم التفسري"" ،فتح الوهاب"" ،فيما جيب على املسلمني
من اجتناب الكفار وما يلزم أهل الذمة من اجلزية والصغار(رسالة يف اليهود)"" ،مغىن النبيل يف شرح خمتصر
خليل"" ،منح الوهاب يف رد الفكر للصواب"" ،مصباح األرواح يف أصول الفالح"" ،تنبيه الغافلني عن
( )673نفسه ،ص.55
()674حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي :درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم ،خمطوط ،د ر ،خزانة كوسام ،ادرار،
اجلزائر ،ص.18
()675نفسه :ص.19

()676أمحد بن حيىي الونشريسي ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،نشر وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،اململكة املغربية1981 ،م ،ج ،2ص 214وما بعدها.

()677ابن مرمي :البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر1986 ،م ،ص ص.254 ،253
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مكر امللبسني بدعوى مقامات العارفني"" ،رسالة إىل كل مسلم ومسلمة"" ،فيما جيب على األمري من
حسن النية لإلمارة" ( .)678والشيخ ميمون بن عمرو بن حممد الباز(ت 901هـ1496/م) وقدم هو اآلخر
من فاس ابملغرب ،بعد أن تتلمذ على يد شيخه اإلمام حممد بن أمحد بن غازي املكناسي ،وكان جميئه يف
هناية القرن التاسع اهلجري ،وتذكر املصادر أنه وقعت بينه وبني طلبة توات مراجعة فقهية حول اليمني؛
وهي إذا قال البائع أبيعك أمة ثيبا ،فلما اشرتاها وجدها بكر ،فأفيت عامة الطلبة بعدم الرد إذا البكر أحسن
من الثيب ،وقالوا يكون الرد إن حدث العكس ،بينما أفىت الشيخ ميمون ابلرد ،فامتعض الطلبة من فتواه
وجاهروه التكذيب ،ألنه مل يستند يف قوله إىل دليل ،وهذا ما جعله يسافر إىل فاس ،حيث هناك وجد
اجلواب عند الشيخ خليل ،فاشرتى كتابه أبربعني مثقال ذهبيا مث عاد إىل توات ،لذلك يعد أول من أدخل
كتاب الشيخ خليل( )679لبالد توات ومن القادمني الشيخ العبدالوي ابن الطيب :قدم من أرض فزان إىل
توات عام 992هـ1584/م ،نزل مبقاطعة تيمي وعمل على نشر علم البيان( .)680ومن الوافدين الشيخ
أمحد بن الشيخ حممد الكنيت (ت 1063هـ1653 /م) الذي ولد يف وادي نون جنوب املغرب ودرس يف
فاس وكان قدومه إىل توات ،سنة 999هـ1590/م ،حيث أسس زاوية هناك وتعرف ابلزاوية الكنتيه
الرقادية .،كما زار املنطقة الشيخ أمحد ألتيجاين سنة 1196هـ1782/م ،وكان نزوله بدلدول ،ووقع له
سجال ونقاش مع علمائها(.)681
 4ـ الزوااي واألوقاف :كان لوجود الزوااي واألوقاف ،دورا ابرزا يف احلركة العلمية ،ملا وفرته لطلبة العلم من
مأوى ،ومسكن قار ،وبُلغَة ،أعانتهم على التحصيل ،وطلب العلم ،وبفضلها انتشر التعليم يف اإلقليم،
خاصة بني العائالت الفقرية ،وكان املشايخ والعلماء يتنافسون يف إقامة الزوااي ،ملا فيها من األجر والثواب،

وال يرضى أحدهم إال بزاويته(.)682
وعند احلديث عن الزوااي البد من احلديث عن األوقاف ،اليت كانت بكثرة يف اإلقليم ،حىت ال يكاد خيلو
قصرا ،أو بلدة ،إال وجتد هبا بساتني ،ومياه ،أوقاف على املسجد ،والزوااي ،والسبيل ،وقد وجد فيها العلماء
( )678الشيخ خليل :أحد أعمدة املذهب املالكي ،له كتاب فقهي بعنوان " أسهل املسالك يف مذهب اإلمام مالك".
( )679حممد بن عبد الكرمي :املخطوط السابق ،ص .18
()680موالي امحد الطاهري اإلدريسي :نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات ،خمطوط ،د ر ،خزانة كوسام ،ادرار ،اجلزائر ،ص
.171

()681حممد عبد العزيز سيدي عمر :قطف الزهرات من أخبار علماء توات ،مطبعة دار هومه ،ط ،2اجلزائر2002 ،م ،،ص .89
( )682حممد بن عبد الكرمي :املخطوط السابق ،ص .53
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والطلبة ،ما يعينهم على أعباء احلياة ،والتفرغ لطلب العلم ،وعدم االشتغال أبمور أخرى ،ورغم ذلك مل
يتواىن صاحب كتاب " درة األقالم" حممد بن عبد الكرمي التمنطيطي ،يف انتقاد جتار وعامة التواتيني ،على
خبلهم وقلة إنفاقهم على الزوااي ،ومدارس العلم( ،)683ورمبا كان ذلك بسب حمبته للزوااي ،وما تقوم به من
دور علمي وإنساين كبري.
 5ـ رحالت العلماء يف طلب العلم :رحل الكثري من علماء توات يف طلب العلم ،وقصدوا جهات
خمتلفة ،كان هلاته الرحالت دورا ابرزا ،يف تفتح الطلبة والعلماء ،على احلواضر العلمية الكربى ،واالغرتاف
من مكتباهتا .ومن األمثلة عن العلماء الذين رحلوا يف طلب العلم :الشيخ عمر بن عبد القادر املهداوي
التنالين ،الذي رحل إىل فاس ،وبقي هبا ثالثة عشر سنة ،من (1117هـ1705/م) إىل أخر سنة
1129هـ1717/م( ،)684قضَّاها منشغال ابلدراسة والتدريس وهو من أدخل منت ابن عاشر إىل توات .أما
حممد السامل التوايت ،فقد درس يف املدرسة املصباحية بفاس ،وكان جيود القرآن للطلبة جبامع القرويني ،من
الضحى إىل العصر ،إىل أن تويف بفاس سنة 1120هـ1708/م .وكذلك الشيخ عبد الرمحان بن عمر
التنيالين ،الذي رحل إىل سجلماسة سنة 1168هـ1754/م ،وأخذ هناك الكثري من العلوم ،كعلم
القراءات والتجويد عن شيوخها ،والتقى هناك ابلشيخ صاحل بن حممد الغماري ،كما حصل له لقاء مع
الشيخ امحد بن عبد العزيز اهلاليل ،مث رحل إىل فاس سنة (1117هـ1705/م) ،وأقام هبا إىل أخر سنة
1129هـ(.)685
كما أن الشيخ حممد بن إمساعيل القراري ،رحل إىل مصر ،وأخذ عن الشيخ اللقاين ،والتقى يف بغداد عند
ضريح الشيخ عبد القادر اجليالين ،وزيرا يف الدولة العثمانية قد أقيل من منصبه ،خائفا من غضب السلطان،
فطلب منه الدعاء له ،فأجاب طلبه ،وقال له ستعود إىل وزارتك إبذن هللا ،مث بعد مدة زاره يف اسطنبول،
وقد عاد إىل الوزارة ،فأكرمه ،وسأله عن حاجة يقضيها له ،فطلب منه بعض الكتب ،فأخذه إىل دار
الكتب ،وقال له :خذ ما شئت ،سأدفع مثنه ،وعاد من عنده ومعه كثري من الكتب واملخطوطات(.)686

( )683عمر بن عبد القادر املهداوي التنيالين :الرحلة يف طلب العلم ،خمطوط ،د ر ،خزانة تنيالن ،ادرار ،اجلزائر ،ص.01
( )684نفسه :ص .01
( )685حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي :جوهرة املعاين يف تعريف علماء األلف الثاين ،خمطوط ،خزانة كوسام  ،ادرار ،اجلزائر،
ص.59

اب املزمري 1160هـ حياته وأاثره ،ط ،1دار الكتاب العريب ،القبة اجلزائر2004 ،م ،ص.64
( )686أمحد ابلصايف جعفري  :حممد بن ي
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أب املزمري العامل اجلليل ،الذي رحل إىل فاس،
ومن الذين رحلوا يف طلب العلم أيضا :الشيخ حممد ابن ر

وسجلماسة ابملغرب ،ودرس يف األخرية على يد الشيخ أبو إسحاق سيدي إبراهيم ،كما زار متبكتو،
وأروان ،أبرض السودان( .)687والشيخ أمحد زروق بن صابر البوداوي اجلعفري درس يف فاس من شيوخه
هناك الشيخ التاودي ،الذي ختم عليه البخاري مخسة عشرة مرة( ،)688أما الشيخ الشاذيل بن عمر بن
عبد القادر التنيالين ،فقد تنقل يف طلب العلم إىل فاس ،وتويف هبا عام 1173هـ ،ومثله الشيخ حممد بن
عبد الرمحان أيب زاين التنيالين الذي تويف هبا عام 1181هـ(.)689
 6ـ الطرق الصوفية :كان للطرق الصوفية نشاط وانتشار كبري يف منطقة توات ،لكوهنا بيئة مناسبة للعبادة
والزهد ،وقامت الطرق الصوفية إىل جانب دورها يف نشر أوراد الطريقة ،بنشاط علمي كبري ،وكان للكثري
منها خزائن مليئة ابملخطوطات خاصة ما تعلق ابلطريقة والتصوف ومن أشهرها الطريقة القادرية(،)690
وكانت أكثر الطرق انتشارا ،وأكثرها أتثريا يف املنطقة .والتجانية

()691

اليت انتشرت يف توات خاصة سنة

1204هـ1790/م ،وكان هلا أتباع يف تيدكلت وتينجورارين( ،)692وقد زار الشيخ أمحد التيجاين اإلقليم سنة

( )687حممد عبد القادر بن عمر التنيالين :املخطوط السابق ،ص .05
( )688نفسه ،ص .04
( )689القادرية ،أو اجليالنية؛ تنسب ملؤسسها الشيخ عبد القادر اجليالين ،ولد سنة 471هـ1079/م وتويف سنة 561هـ1166/م ،أحد
أركان التصوف األربعة وهم ( :الرفاعي ،اجليالين ،البدوي ،الدسوقي) ،عرفت الطريقة انتشارا كبريا يف املغرب وأفريقيا ،يعترب الشيخ حممد بن
عبد الكرمي املغيلي(ت909هـ1504/م) أول من أدخل الطريقة لتوات ،وأخذها عنه الشيخ عمر الشيخ بن أمحد البكاي(ت
960هـ 1553/م) ،الذي أصبح رئسها بعد املغيلي ،وعمل على نشرها مبعية أحفاده الكنتيني يف أفريقيا ،من فروعها :الطريقة البكائية،
واملختارية .للمزيد حول الطريقة وشيوخها وفروعها ،أنظر :عبد القادر الكسنمي الطوبوي :كتاب البشرى شرح املرقاة الكربى ،مطبعة
املنار ،تونس1373 ،هـ.
( )690تنتسب الطريقة التجانية للشيخ أيب العباس أمحد بن حممد بن سامل املختار التيجاين ،ولد بعني ماضي سنة1150هـ1737/م ،تنقل
بني أماكن خمتلفة واتصل بعدد من الشيوخ ،زار خالهلا توات سنة 1196هـ1782/م ،بعدها قرر التيجاين أإلعالن عن طريقته ،اليت تتصل
ابلرسول صلى هللا عليه وسلم مباشرة ،وبعد اضطهاد العثمانيني له قرر الرحيل إىل فاس ،اليت تويف هبا سنة 1230هـ1815/م .أنظر :أبو
القاسم سعد هللا :اتريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر اهلجري ،ط ،2املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1985 ،م،

ج /1ص  516وما بعدها.
)Bernard Saffroy: op.cit( 691
( )692مؤسسها أبو احلسن علي احلسن الشاذيل احلسيين (ت656هـ1258/م) ،ولد ابملغرب ،أخذ التصوف على يد الشيخ عبد السالم
ابن مشيش ،تنقل يف أصقاع العامل اإلسالمي واستقر يف األسكندرية مبصر ،حيث أقام مدرسته ووضع أسس طريقته اليت تعترب فرع من فروع
القادرية ،أنظر :عبد احلكيم عبد الغاين قاسم :املذاهب الصوفية ومدارسها ،ط ،2مكتبة مدبويل ،القاهرة1999 ،م ،ص .174
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1196هـ1782 /م ،أما الطريقة الشاذلية( ،)693فكان هلا أتباع يف توات ،خاصة فرع الطيبية(،)694
واملليانية( ،)695حيث تذكر بعض الرواايت أن مريدي هذه األخرية ،كانوا يتعرضون لالضطهاد ،مما جعل
شيخها امللياين الشاذيل ،يكتب بنفسه ألهل توات ،ينهاهم عن التعرض ألصحابه( ،)696كما كان للشيخ
عبد السالم بن مشيش( )697أبناء ،وأتباع بتوات ،خاصة يف قصر مكيد.
وقامت طرق صوفية حملية يف توات ،أو يف أماكن قريبة منها ،مثل :الطريقة الرقانية( ،)698اليت كان هلا انتشار
واسع يف أفريقيا ،وكان هلا أتباع هنا وهناك .والطريقة املوساوية( ،)699اليت انتشرت يف منطقة كرزاز ،وكان هلا
أتباع ومريدين يف توات ،والطريقة الشيخية( )700اليت قامت يف منطقة فقيق ،وامتد أتثريها إىل توات خاصة
منطقة تينجورارين.

( )693مؤسسها موالي عبد هللا بن إبراهيم الوزاين (ت1089هـ1678/م) وهي أحد فروع الشاذلية ،كان هلا دور سياسي ونفوذ كبري يف
منطقة توات.
( )694نسبة للشيخ أمحد بن يوسف امللياين(ت931هـ 1525/م) أحد أقطاب الطريقة الشاذلية .أنظر :أبو القاسم سعد هللا ،املرجع السابق،
ج /1ص  502وما بعدها.
( )695نفسه :ص .503
( )696الطريقة البمشيشية نسبة للشيخ عبد السالم بن مشيش ،عاش يف القرن 07هـ13/م ،عرف منذ صغره بكثرة تنقله ،الذي جعل منه
عبادة وأفضل طريق للبعد عن متاع الدنيا ،من مدرسته خترجت الطريقة الشاذلية .أنظر :عبد احلكيم عبد الغاين قاسم ،املرجع السابق ،ص
.179
( )697تنسب للشيخ موالي عبد املالك الرقاين( ت 1207هـ1792/م ) ،أشتهر بزهده وعلمه وبركته ،تتصل طريقته ابلطريقة الشاذلية ،كان
له أتباع ومريدين يف توات وأفريقيا ،وكان رسوله يف نشر الطريقة أبفريقيا الشيخ موالي زيدان (ت 1202هـ1697/م) ،من مريديه الربتلي
صاحب كتاب " فتح الشكور" أنظر :الربتلي  :املصدر السابق ،ص  97وص  201وما بعدمها.
( )698تنسب هذه الطريقة للشيخ امحد بن موسى بن خليفة ،ولد بقرية سيدي موسى ابلقرب من فاس سنة 895هـ1475/م ،من شيوخه
الشيخ حممد بن امحد بن غازي املكناسي والشيخ أمحد بن يوسف الراشدي امللياين ،تنقل بني عدد من املراكز يف الشمال ،مث استقر يف
اجلنوب الغريب للجزائر بقرية سيدي موسى منطقة كرزاز وأسس هناك زاوية للعلم وقصده الناس من كل مكان وبدأ يف نشر أوراده وطريقته،

بعد وفاته سنة 1013هـ1604/م خلفه أبناؤه على الزاوية والطريقة .حممد الصاحل حوتيه :توات واألزواد ،جزآن ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر،

2007م ،ج ،1ص 186وما بعدها.
( )699مؤسسها الشيخ عبد القادر بن حممد بن سليمان املعروف بسيدي الشيخ ،ولد سنة 940هـ1533/م بفقيق ،درس على يد والده
وعمه الشيخ أمحد اجملدوب ،انتقل بعدها إىل فاس ودرس هبا الطريقة الشاذلية ،عاد بعدها إىل فقيق وبنا زاوية للعلم ،ارتبط بعدد من شيوخ
توات ممن عاصروه ،مثل :الشيخ سيدي امحد بن موسى ،والشيخ أبو حممد دفني تبلكوزة ،له العديد من املؤلفات يف التصوف منها" :الياقوته"،
وهي قصيدة يف التصوف" ،رسالة يف التصوف"" ،احلضرة" ....اخل ،تويف سنة1025هـ1616/م ،والطريقة فرع من فروع الشاذلية .أنظر:
حممد حوتيه ،املرجع السابق ،ج ،1ص  201وما بعدها.
( )700ين ظر :أمحد جعفري :احلركة األدبية يف منطقة توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني ،رسالة دكتوراه يف األدب،
إشراف الدكتور حممد زمري ،جامعة تلمسان2007/2006 ،م ص  340وما بعدها.
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ج ـ أهم اخلزائن الشعبية يف توات :تضم والية أدرار حاليا عديد اخلزائن قدرها البعض أبزيد من سبعني
خزانة( ،)701موزعة على خمتلف قصور الوالية وهبا خمطوطات يف أغراض خمتلفة قدر عددها البعض حبوايل
 27ألف خمطوط()702ومن أشهر اخلزائن:
 1ـ خـزانـة كوسـام :تقع اخلزانة يف قصر كوسام التابع بلدية تيمي وتبعد عن مقر والية أدرار حبوايل سبعة
كيلومرتات غراب أتسست هذه اخلزانة سنة 1278هـ املوافق لـ 1860م على يد الشيخ عبد هللا بن أمحد
احلبيب بن حممد بن عبد هللا بن براهيم البلبايل ،تضم أزيد من  300خمطوط يف فنون شىت ،منها :من
خمطوطاهتا :كتاب غنية املقتصد السائل فيما حل بتوات من القضااي واملسائل ،حتفة القضاة ببعض مسائل
الرعاة ،المية الزقاق يف القضاء ،رحلة الشيخ أيب العباس سيد أمحد ابن عبد العزيز اهلاليل لتوجهه إىل
احلج ،نوازل الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن بن أعمر التنالين ،السراج يف علم الفلك أتليف الشيخ
عبد الرمحن بن عمر التنالين.
 2ـ اخلزانة البكرية بتمنطيط :يعود الفضل يف أتسيسها للشيخ ميمون بن عمر خالل القرن التاسع اهلجري
ويعد الشيخ البكري بن عبد الكرمي املؤسس الثاين هلا بلغ عدد خمطوطاهتا يف عهده ثالث آالف خمطوط

()703

ت تقسيمها بني أفراد العائلة البكرية سنة 1244هـ1828/م ،من أشهر خمطوطاهتا مصحف نقل عن
املصحف العثماين .من فروعها اليوم خزانة نومناس ،وخزانة متنطيط ،وخزانة زاوية سيد البكري.
 3ـ خزانة املطارفة :تقع اخلزانة ببلدية املطارفة والية أدرار ت أتسيس هذه اخلزانة يف هناية القرن العاشر
اهلجري وبداية القرن احلادي عشر على يد الشيخ حممد العامل بن عبد الكبري الذي مسيت اخلزانة ابمسه،
وتوىل أحفاده من بعده تسريها تضم حاليا حوايل مخسمائة خمطوط يف مواضيع خمتلفة منها خمطوط الرحلة
العياشية ،حتلية القرطاس يف الكالم على مسألة تضمني اخلماس ،كتاب املقنع يف علم أبو مقرئ خمطوط
يف الفلك ،منظومة ابن سينا ،خمطوط يف الطب.

( )701نفسه ،ص .17
()702عبد احلميد بكري :النبذة يف اتريخ توات وأعالمها من القرن  9إىل القرن  14هـ ،دار اهلدى ،عني مليلة اجلزائر2005 ،م ،ص
.49

( )703حليمة سليماين :قصر ادغاغ إبقليم توات دراسة اجتماعية وثقافية من القرن 12هـ18/م إىل النصف الثاين من القرن
14هـ20/م ،مذكرة مقدمة لنيل املاجستري يف التاريخ ،إشراف الدكتور بوصفصاف عبد الكرمي ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة ادرار ،اجلزائر،
 2015ـ  ،2016ص ص  268ـ .269
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 4ـ خزانة مولي سليمان بن علي أبدغاغ :مسيت هذه اخلزانة ابسم الشيخ موالي سليمان بن علي
امللقب أبوشن(الذئب) املولود سنة 549ه1154/م .والذي قدم لتوات سنة 580ه1185/م ومؤسس
اخلزانة هو حفيده أمحد بن علي بن سليمان بن علي ،مث استمرت بيد أحفاده ،واملشرف عليها حاليا
األستاذ علي سليماين والذي توىل أمرها بعد وفاة والده حممد بن أمحد احلبيب بن حممد الصايف وتضم
اخلزانة أزيد من مائيت خمطوط يف فنون شىت من فقه ولغة وطب وفلك وحساب ومواريث وتنجيم ورحالت
وتراجم وسري( .)704وما يلفت االنتباه هبا هو كثرة املخطوطات الطبية والفلكية ورمبا يعود السبب يف ذلك
إىل أن املشرف عليها يف القرن التاسع عشر كان العامل الطبيب الفلكي حممد الصايف بن حممد الربكة بن
عبد الرمحن ،ونفس الشيء ابلنسبة خلليفته ابنه سيدي أمحد احلبيب الذي كان له ابع يف علم الفلك
ابإلضافة إىل عدد ال ابس به من العقود والزمامات والتقاييد والرسائل الشخصية منها :خمطوط القبائل اليت
عمرت قصور توات حملمد بن هاشم ،ورحلة القائد حسون األدغاغي إىل اتفاللت ،وخمطوط" روائق احللل
يف ذكر ألقاب الزحاف والعلل" حملمد بن أب املزمرين ورحلة إىل بيت هللا احلرام كمل هللا املرام جباه خري
األانم ،للحاج حممد عبد احلفيظ ابن حممد الصاحل التينيالين ،وخمطوط " هدية السالك إىل الربع
الكامل" لبدر الدين مارديين ،وخمطوط يف الطب ملؤلف جمهول ،وخمطوط "احملن والشدائد" ملوالي هاشم بن
موالي أمحد بن موالي عبد الرمحن ،وخمطوط "نيل املراد يف كيفية عقد ألوان املداد" حملمد الصايف بن حممد
الربكة بن عبد الرمحن بن عبد هللا(.)705
 5ـ خزانة الزاوية الكنتية :مؤسسها الشيخ حممد الرقاد مؤسس الزاوية الكنتية سنة 999هـ وعمل الشيخ
عمر بن حممد املصطفى بن امحد الرقادي الكنيت(ت 1157هـ1744/م) على إثرائها حيث أنه عرف
بكثرة مجعه للكتب بكل الوسائل من شراء أو نسخ ،كثري التقييد ،كما قال عنه التنيالين يف فهرسته(.)706
والزالت إىل اليوم من ابرز اخلزائن غنية ابملخطوطات ،من املخطوطات املوجودة هبا نوازل الشيخ ابي بن
عمر الكنيت.

( )704نفسه ،ص ص  271ـ .278
( )705عبد الرمحان بن عمر :املخطوط السابق ،ص .38

( )706عبد اجمليد قدي :صفحات مشرقة من اتريخ مدينة أولف العريقة ،بدون دار نشر ،2006 ،ص  197وما بعدها.
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 6ـ خزانة زاوية أقبلي بتيدكلت :مؤسسها الشيخ أبو نعامة شيخ ركب احلجيج لبالد السودان وتوات
ومؤسس زاوية الركب النبوي وهبا كثري من مؤلفات األفارقة(.)707
خزانة أركشاش :تقع يف قصر أركشاش التابع لبلدية أقبلي دئرة أولف واخلزانة تضم مصحف اندرا يعرف
بـ(تينغ بواي) تعين قاتل أيب وسبب التسمية أن متخاصمني حلفا على هذا املصحف وكان (بواي) كاذاب
فمات مباشرة وجاء إبنه وقال هذا قاتل أيب يعين املصحف( ،)708وهو من نسخ إمساعيل بن أمحد بن حسن
األزهري ،بتاريخ 872هـ1467/م.
 7ـ خزانة ملوكة :مؤسسها الشيخ حممد بن عبد الرمحان البلبايل الذي ولد سنة 1152هـ ،وتويف سنة
1244هـ تقع اخلزانة يف قصر ملوكة التابع لبلدية تيمي والية أدرار ،وهي ال تبعد عن مقر الوالية سوى
مخس كيلومرتات .يوجد هبذه اخلزانة أزيد من ثالمثائة خمطوط من بينها :وفيات األعيان ألبن خلكان.
نوازل املعيار للونشريسي ،رحلة ضيف هللا ابن اب املزمري(.)709
 8ـ خزانة الشيخ أيب األنوار :يف زاوية موالي هيبة بتيدكلت ،مؤسسها الشيخ أبو األنوار التنيالين خالل
القرن الثاين عشر اهلجري وخلفه عليها خليفته وابن بنته الشيخ موالي هيبة بن حممد(ت
1238هـ1822/م) الذي عمل على إثرائها وضم هلا الكثري من املخطوطات أثناء زايرته ملنطقة األزواد،
واغادس ،وتيكدة (.)710
 9ـ خزانة الطالب( )711حممد بن الطيب بن أحممد العزاوي بقصر غرميانو :مؤسسها هو الشيخ حممد بن
الطيب العزاوي من مواليد القرن 13هـ بقصر متاسخت بتوات من أسرة عريقة عرفت ابلعلم والتقوى درس
يف قصر أوالد احلاج الربجة ويف قصر تيلولني ،انتقل إىل عني صاحل واشتغل هناك أماما ومدرسا مث عاد
لتوات الوسطى وابلضبط لقصر تيطاوين مث قصر اجلديد حيث تويف هناك سنة 1325هـ ،وبعد وفاته

()707نفسه :ص .201

( )708مبارك جعفري :العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن  12هـ .دار السبيل للنشر والتوزيع ،بن عكنون اجلزائر،
 ،2009ص.120
( )709حممد الصاحل حوتيه :املرجع السابق ،ج /1ص .241
( )710الطالب يف توات هو اسم امام القرية ،او الشخص الذي حيفظ القرآن.

( )711الشيخ أمحد بن العريب بن أمحد :إمام وقيم اخلزانة ،مقابلة مبسكنه بقصر غرميانو بلدية اتمست والية أدرار اجلزائر ،بتاريخ
.2016/02/17
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تفرقت اخلزانة بني ورثته وضاع الكثري من خمطوطاهتا إىل ان ت بعثها من طرف حفيده الشيح أمحد بن
العريب بن أمحد بن الشيخ حممد املؤسس يف سنة 2001م ،وتضم اخلزانة اليوم أزيد من مخسني خمطوطا يف
أغراض شىت من بينها :خمطوط الغنية يف العقود ملؤلف جمهول ،قسم اليمني للثورة اجلزائرية ،تقاييد
للفقارات(.)712
كما أن هناك الكثري من اخلزائن اليت ضاعت ومل يبقى هلا أثر رغم حتدث املصادر التارخيية عنها ونذكر هنا
على سبيل املثال:
 10ـ املكتبة املنساوية( :)713أسسها الشيخ حممد بن إمساعيل القوراري وقد جلب خمطوطاهتا من اسطنبول
يقول العياشي أن الشيخ حممد بن إمساعيل ذهب إىل بغداد وعند ضريح الشيخ عبد القادر اجليالين وجد
وزيرا للسلطان العثماين وقد ضاقت به الدنيا وأيمل الوزارة فدعا له ،وبعدها انتقل إىل اسطنبول فوجده قد
توىل الوزارة ،فأكرمه وسأله حاجته فطلب منه الشيخ جمموعة من الكتب فأمر الوزير صاحب خزانة الكتب
أن يعطي الشيخ ما شاء وهو من سيتوىل دفع مثنها وهكذا عاد ومعه الكثري منها ( ،)714ومن رحالته
املختلفة ،يف أصقاع العامل اإلسالمي ،وقد أخرب صاحبها العياشي ،عندما التقى به يف فقيق سنة
1063هـ1653/م ،أن هبا ألف ومخسمائة كتاب ضاع لألسف الكثري منها ،ألنه قبل وفاته أوصي هبا
للروضة النبوية الشريفة يف املدينة املنورة( ،)715وما تبقى منها ضاع أو توزع على خزائن املنطقة.
د ـ جهود أصحاب اخلزائن يف احلفاظ على هذه املخطوطات :ان كان من فضل الحد بعد هللا تبارك
وتعاىل يف احلفاظ على خمطوطات توات فإهنم اصحاب اخلزائن ذلك أهنم حتملوا مسؤولية احلفاظ عليها يف
وقت مل تكن الدولة مهتمة هبذا اجملال ويف وقت خرجت فيه البالد من استعمار استمر حوايل اثنان وستون
سنة هنبت خالهلا الكثري من املخطوطات( ،)716وسنحاول من خالل هذا العنصر التعريف جبهود ببعض
أرابب اخلزائن وجهودهم وال خنفى احلرج ألن ذكر خزائن دون أخرى رمبا فيه إجحاف للبعض منها وان

()712حممد حجي :احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعديني ،جزآن ،مطبعة فضالة ،املغرب1977 ،م ،ج /1ص 193
( )713العياشي :املصدر السابق ،ص . 109 ،108
( )714نفسه ،ص .108

( )715توجد الكثري من املخطوطات اجلزائرية يف املكتبة الوطنية يف فرنسا.
( )716الطيب شاري :إمام وقيم على خزانة كوسام ،مقابلة خبزانته ،بتاريخ 02جوان .2014
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كان من اختيار هنا فهو بسبب توفر املادة العلمية حول اخلزانة ال غري وذكر البعض منها هو على سبيل
املثال ال احلصر ألن وراء كل خزانة من خزائن املنطقة جمهود فرد أو أفرد قليلون ومنهم:
 1ـ الشيخ الطيب شاري القيم على خزانة كوسام :هو سليل األسرة البلبالية العرقية وظيفته يف األصل
امامة مسجد ومدرس للقرآن ،درس يف متنطيط يف ابدئ األمر ،وتتلمذ على يد الشيخ سيدي حممد الكبري،
بعد ان آلت اخلزانة إليه بدأ يف جتديدها وإعادة بعثها ،ويقول انه عندما آلت اخلزانة إليه كان مجعة يف
علب داخل اسطبل للحيواانت وكان اول ما بداء القيام به هو نقلها إىل بيته وإعادة تصنيفها وترميمها،
مث بدأ رحلة نسخ املخطوطات حيث كانت البداية سنة 1979م ،ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم أي طوال
 37سنة نسخ أزيد من  130خمطوط خبط يده ،ومهنة اخلط مهنة متوارثة فجده الشيخ عبد هللا البلبلي
كان خطاطا ماهرا ،وكذلك عمه ،وهذه املهنة مل تكن يف يوما من االايم حرفة حيرتفها ويقتات منها
أو يتقاضى عليها أجرا بل هي هواية حيث يقول" :ان أفضل وقايت هي عندما امسك القصبة وأبدأ يف
اخلط"( ،)717ويف بعض األحيان كان الشيخ يبقى لساعات وهو ينسخ دون ان يشعر ابمللل أو مبرور الوقت،
وعن السبب يف نسخه لكل هذا العدد من املخطوطات؟ يرى الشيخ ان امهية املخطوط وقيمته تكمن يف
عدد النسخ منه ،ألن النسخة الواحدة معرضة للضياع والتلف ،ويستطرد قائال منذ ان امسكت زمام اخلزانة
وان احس اين امحل محال كبريا فرتاث عائلة ومنطقة أبكمله معلق يف رقبيت وابلتايل اان مسؤول عن احملافظة
عليه مثل عائليت و أكثر ،وحول سؤال هل كان يتلقى املساعدة من أحد؟ يقول يف البداية ال ،ألنه ال أحد
كان يعرف ما أقوم به لكن مع مرور الوقت بدأ السلطات تلفت ملا يقوم به وت تقدمي بعض املساعدات
كبناء مقر للخزانة وتقدمي جتهيزات ،ويستطرد قائال ما قمت به هو الواجب ومل انتظر تكرمي من أحد ،وأان
ال أحصل على أجر ومهنيت امام ومدرس للقرآن والزلت أقوم هبا إىل اليوم .لقد أخذت املخطوطات كثريا
من وقت الشيخ وجهده ولكن ما زال حيس انه مقصرا وكان يتمىن أن يقوم أبكثر من ذلك .وابلنسبة
ألدوات النسخ فهي قلم من القصب يعده الشيخ بنفسه ،وحرب وورق أو كراسة ،ويف وقت سابق كان يعد
احلرب بنفسه فهي حرفة توا رثها عن أجداده حيت االلوان وهناك خمطوطات يف اخلزانة تبني كيفية صناعة
احلرب.

( )717نفسه.
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لقد قدم الشيخ طيب شاري خدمة جليلة للمخطوطات وللباحثني فبنسخه وفر عليهم صعوبة القراءة
وعناء التمعن والتدقيق والتلف والتمحيص ،خاصة ان اغلب املخطوطات وضعيتها مزرية وحروفها متداخلة
وح ىت الرسم الذي كتبت به خيتلف عن رسم اليوم وابلتايل جيد الباحث صعوبة يف قرأهتا والكثري من
املخطوطات اليت حققت اعتمد الباحثون يف كتابتها على ما نسخه .ان الشيخ احلاج الطيب شاري هو
منوذج لإلخالص والتفاين يف العمل وحمبة املخطوط والصرب يستقبل ضيوفه من ابحثني وسواح بصدر رحب
ويقدم هلم ما عنده من خمطوطات دون ضجر أو ملل ،وهو منوذج على الشخص املثايل املشرف على
خزانة املخطوطات(.)718
 2ـ الستاذ علي بن حممد سليماين القيم على خزانة مولي سليمان بن علي أبدغاغ :بعد ان توىل أمر
خزانة أدغاغ من يد والده كانت العديد من خمطوطات هذه اخلزانة على وشك الضياع ،وكان أول ما قام
به نقل مقر اخلزانة من املكان املعروف (زڤـاﭪ الشهود) إىل منزله الكائن يف مدخل قصر آدغاغ وهو
مسكن حديث عكس املقر األول والذي كان مسكن طويب عرضة ملختلف االخطار .وخصص غرفة
للخزانة وقام بتجهيزها من ماله اخلاص ابخلزائن ومعدات احلفظ

()719

وقد بدأ يف مجع املخطوطات واليت

كانت حمفوظة يف علب بعضها فوق بعض والبعض منها كان مبعثر عند إخوته وابناء عمومته ،كما بدأ
يف حتسني ظروف حفظها ،وذلك بوضعها يف حافظات مع تدوين معلومات املخطوط على الوجه اخلارجي
للحافظة وقام بفهرستها ليسهل االستفادة منها ،وكان من جهوده نسخ املعرض للتلف منها يدواي ،كما
قام ابلتعريف ابخلزانة وحمتواها من خالل املشاركة يف امللتقيات والندوات اليت هتتم هبذا اجملال(.)720
 3ـ الشيخ امحد بن العريب أقبلي القيم على خزانة الطالب حممد بغرميانو :يعد الشيخ أمحد أقبلي وهو
يف األصل مفتش يف نظارة الشؤون الدينية واألوقاف بوالية أدرار ،ابعث خزانة جده الشيخ حممد بعد أن
ضاعت الكثري من خمطوطاهتا ويقول ان فكرة إحياء اخلزانة راودته سنة  2001حينها قرر اعادة مجع
ما تبقى منها من خمطوطات وعن السبب يقول انه الحظ ان تراث عائلته كان يضيع امام عينيه خاصة
تلك الصورة اليت ارتست يف خميلته وهو صغري عندما رائ أخته توقد التنور ابملخطوطات واليت كانت
حمفوظة يف ما يعرف حمليا بـ (امليشار) ،وكانت موضوعة يف علب بعضها فوق بعض وكان بني احلني واحلني
( )718علي سليماين :ابحث يف املخطوطات وصاحب خزانة ،مقابلة ببيته بقصر ادغا ،بتاريخ .2016/02/22
( )719نفسه.
( )720أمحد أقبلي :مقابلة سبق ذكرها.
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أيخذ منها ورقة ليتصفحها مث يتأسف على تلك األايم ،املهم يقول :ان اول خطوة بدأها بعد أن قرر إعادة
بعث اخلزانة أن اتصل أبفراد عائلته للحصول على ما عندهم من خمطوطات ،وقد جتاوب الكثري منهم مع
الفكرة عدا البعض ،وعند ما مجع كمية منهم بدأ يف ترميمها ووضعها يف حمفوظات وعلب للحفظ كما
اشرتى خزائن ومعدات تساعد يف عملية احلفظ والرتميم وبدأ يف فهرست البعض منها ،وعن سؤال حول
هل تلقى دورة أو تدريب على املخطوطات؟ أجاب بنعم شاركت يف دورة تدريبية نظمتها املكتبة الوطنية
اجلزائرية يف العاصمة سنة  2009أين حصل على مبادئ يف احلفظ وترميم املخطوط ،ويقول ان ذلك
ساعده كثريا ،وعن سؤال حول هل تلقى مساعدة من أحد؟ أجاب ال ،عدى بعض الدعم املعنوي من
طرف بعض األصدقاء ،وعن وضعية اخلزانة األن؟ قال :احلمد هلل اليوم هبا أزيد من مخسني خمطوط وهو
ضعف العدد الذي كان موجود عندما بدأ العمل ،ويتطلع إىل املزيد ألنه ما زال يعتقد ان هناك الكثري من
املخطوطات حمتفظ هبا عند بعض أفراد العائلة(.)721
هـ ـ العقبات واملشاكل اليت توجه اخلزائن الشعبية.
هناك عدة عقبات تعرتض حفظ املخطوطات يف اخلزائن الشعبية مبنطقة توات وقد وقفنا على البعض منها
عند فهرستنا لبعض اخلزائن( ،)722وميكن تقسيمها هذه العقبات إىل نوعني:
 1ـ الطبيعية :تتمثل يف املدى احلراري العايل يف الصحراء بني 50درجة صيفا وأقل من  10درجات يف
فصل الشتاء أحياان ،إضافة إىل الرطوبة واألمطار الطوفانية ،مع وجود أغلب اخلزائن يف بناايت طوبية ،إىل
جانب األرضة وبعض احلشرات والبكترياي؛ ويذكر املتخصصون يف معاجلة املخطوطات إىل وجود أكثر من
سبعني نوعا من الكائنات احلية سواء أكانت مرئية كاحلشرات والقوارض أو دقيقة كالفطرايت والبكترياي،
هتاجم املخطوطات خاصة إن وجدت البيئة املناخية املناسبة النتشارها وتكاثرها ،ابإلضافة إىل التلوث
اهلوائي واحلموضة وكل هذه العوامل تؤدي إىل إتالف املخطوطات(.)723

( )721دليمي بومجعة ومبارك جعفري :فهرست خزانة الشيخ عبد القادر املغيلي ،رسالة لنيل شهادة ما بعد التدرج يف املخطوطات ،إشراف
د حساين خمتار ،جامعة اجلزائر 2005/2004م

()722بشار قويدر وخمتار حساين :خمطوطات ولية أدرار  ،أعمال املركز الوطين للبحوث يف عصور م قبل التاريخ وعلم االنسان والتاريخ،
مطبعة عمار قريف ،ابتنة ،اجلزائر ،1999 ،ص .12
( )723ينظر :العني ،للفراهيدي  137/4ابب (اخلاء والطاء).
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 2ـ البشرية :يعد االنسان بتصرفاته وجهله يف بعض االحيان مصدر خطر على املخطوطات من ذلك:
التصفح العنيف للمخطوطات ،أو التصفح أبصابع مبتلة ابلعرق أو بقااي الطعام أو مواد أخرى ،وهو
ما يؤدي إىل اتالف حواشيها ،وانتقال بعض احلشرات إليها منجذبة لبقااي الطعام .ـ األكل والشرب
والتدخني يف أماكن حفظ املخطوطات ،وهو ما جيعل من هذه االماكن بيئة مناسبة للحشرات والبكترياي،
ـ ثين األوراق للداللة على األماكن اليت وصل إليها القارئ ،أو إضافة عالمات وكتاابت أثناء القراءة.
تكديس املخطوطات بعضها فوق بعض والضغط على املخطوط أثناء التصوير ،عدم االلتزام ابملعايري
الالزمة للحفظ من درجة احلرارة ونسبة الرطوبة وقوة األشعة .وأكرب خطر يف نظري هو عندما تعود ملكيتها
ملن جيهل قيمتها ،والكثري من اخلزائن ت تقسيمها على ورثة صاحب اخلزانة عاملهم وجهلهم ،والكثري منها
استخدم كحطب للتدفئة كما أسلفنا ،والبعض اآلخر ت رميه وتركه عرضة للعوامل الطبيعية .ويف اجتماع
ألصحاب اخلزائن يف والية أدرار ت سرد قصص مفزعة لضياع آالف املخطوطات من ذلك أن األوراق
املبعثرة منها كانت جتمع وتضرم فيها النريان .كذلك غياب رادع قانوين يلزم اصحاب اخلزائن ابحملافظة
عليها أو تسليمها .كما أن بعض أصحاب اخلزائن حبرصهم املفرط على املخطوطات وحرمان الباحثني
منها يسامهون بغري قصد يف ضياعها ،دون أن ننسى طرق احلفظ واليت هي تقليدية يف معظمها وجتعل من
املخطوط عرضة للتلف.
و ـ خامتة :ويف ختام هذا البحث والذي حاولنا من خالله تسليط الضوء على جتربة وواقع اخلزائن اخلاصة
مبنطقة توات يف اجلزائر خرجنا مبجموعة من النتائج منها:
ـ تعد منطقة توات ابجلنوب اجلزائري من أهم مراكز املخطوطات ليس ابجلزائر فحسب ولكن يف مشال
أفريقيا.
ـ سامهت هذه املنطقة حبكم موقعها االسرتاتيجي الذي يتوسط الصحراء يف نشر االسالم والثقافة العربية
يف السودان الغريب كوهنا ممر رئيسي للقوافل التجارية وقوافل احلجيج منذ القرن التاسع اهلجري ولغاية القرن
الثالث عشر.
ـ كان للقوافل التجارية وقوافل احلجيج والزوااي والطرق الصوفية وقدوم العلماء دورا ابرزا يف قدوم الكثري من
املخطوطات إىل توات.
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ـ تضم توات أزيد من سبعني خزانة أمهها :خزانة كوسام ،واخلزانة البكرية ،وخزانة املطارفة ،وخزانة الركب
النبوي ابقبلي.
ـ ساهم أرابب اخلزائن يف احملافظة على هذه املخطوطات رغم الظروف الطبيعية القاسية ،وظروف
االستعمار.
ـ كان ألصحاب اخلزائن جتارب خمتلفة يف احلفاظ على خمطوطاهتم ولعل من بينها جتربة الشيخ احلاج الطيب
شاري الذي الزال ينسخ املخطوطات بنفس الطرق التقليدية يف جمهود فردي للحفاظ عليها ،وجمهود
الباحث علي سليماين الذي أعاد بعث وإحياء خزانة الشيخ موالي سليمان بن علي وجهود الشيخ امحد
اقبلي الذي احيا خزانة جده بعد ان اندثرت وضاعت.
ـ رغم اجملهودات الكبرية اليت قام ويقوم هبا أصحاب اخلزائن غري اهنا ليست كافية من وجهة نظران مقارنة
حبجم التحدايت واملشاكل اليت تواجه املخطوطات يف توات وابلتايل البد من تكاثف جهود اجلميع
للحفاظ عليها.
ومن هنا وحىت يتم احملافظة على ما تبقى من الرتاث الوطين املخطوط ميكننا ان خنرج من هذا البحث
مبجموعة من التوصيات لعل من بينها:
ـ ال بد من تضافر جهود اجلميع من أصحاب اخلزائن والباحثني واملسئولني واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم
كل حسب ختصصه فأصحاب اخلزائن عليهم إدراك ان هاته املخطوطات هي ملك للمجموعة الوطنية،
وأهنا تراث أمة وحباجة لرعاية وعلى الباحثني االهتمام ابملخطوطات كل حسب ختصصه والعمل على
دراستها وحتقيقها والتعريف هبا يف املؤلفات واملنتدايت والدورايت .وعلى وسائل اإلعالم ختصيص حيز
للرتاث الوطين املخطوط ،وعلى املسئولني تقدمي الدعم املعنوي واملادي والقانوين حلماية هذا الرتاث.
ـ ضرورة تقدمي الدعم املادي قبل املعنوي ألصحاب اخلزائن ،وضرورة إشراكهم يف سياسة وطنية موحدة
للحفاظ عليها من الضياع.
ـ إجراء دورات تدريبية يف احلفظ والصيانة والرقمنة بغية اطالعهم على احدث ما توصل إليه العلم يف هذا
اجملال.

446

ـ سد الفراغ التشريعي خبصوص حق نقل امللكية للدولة ،خاصة ابلنسبة للمكتبات اليت تكون فيها
املخطوطات عرضة ملخاطر مجة.
ـ تقدمي حتفيزات مادية ألصحاب اخلزائن لتشجيعهم على ايداع املخطوطات يف املراكز املتخصصة.
ويف األخري أمتىن من خالل هذا البحث انين اسهمت ولو جبزء يسري يف احلفاظ على الرتاث االسالمي
املخطوط والتعريف به ،وان تتاح يل فرص أخرى للبحث يف هذا اجملال وهللا املوفق للصواب.
ي ـ املالحق:
ملحق رقم  :01قلم لنسخ املخطوطات مصنوع من القصب

ملحق رقم  :02حمربة
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ملحق رقم  :03حمربة لأللوان

ملحق رقم  :04اللوحة الوىل من خمطوط نسيم النفحات يف ذكر جوانب من اخبار توات
ملولي امحد الطاهري الدريسي ،خبط الشيخ طيب شاري .خزانة كوسام ،ادرار ،اجلزائر.
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ز ـ قائمة املصادر واملراجع:
ـ األغواطي احلاج ابن الدين :رحلة األغواطي يف مشايل إفريقية والسودان والدرعية .ترمجها من العربية إىل
االجنليزية ويليام ب .هودسون ،وترمجها إىل العربية أبو القاسم سعد هللا ،وأوردها يف كتابه أحباث وأراء يف
اتريخ اجلزائر ،ج  .2ط  ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت لبنان1990 ،م.
ـ أقبلي أمحد بن العريب بن أمحد :إمام وقيم اخلزانة ،مقابلة مبسكنه بقصر غرميانو بلدية اتمست والية أدرار
اجلزائر ،بتاريخ .2016/02/17
ـ بن عبد هللا عبد العزيز :املوسوعة املغربية لألعالم البشرية واحلضارية(معلمة الصحراء) ،مطبوعات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1976 ،م.
ـ األنصاري أبو عبد هللا :فهرست الرصاع ،حتقيق حممد العنايب ،املكتبة العتيقة ،تونس ،دون اتريخ.
ـ الربتلي الواليت أبوعبد هللا الطالب حممد بن أيب بكر الصديق :فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور،
حتقيق حممد إبراهيم الكتاين وحممد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.
ـ ابن بطوطة :حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار .دار صادر ،بريوت2001 ،م.
ـ بكري عبد احلميد :النبذة يف اتريخ توات وأعالمها من القرن  9إىل القرن  14هـ ،دار اهلدى ،عني مليلة
اجلزائر2005 ،م.
ـ البوداوي اجلعفري حممد بن عمر :نقل الرواة عن من أبدع قصور توات ،خمطوط ،د ر ،خزانة بودة ،أدرار،
اجلزائر.
ـ التمنطيطي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق :جوهرة املعاين يف تعريف علماء األلف الثاين ،خمطوط،
خزانة كوسام ،ادرار ،اجلزائر.
ـ التمنطيطي حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق :درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم :خمطوط ،د ر،
خزانة كوسام ،أدرار ،اجلزائر.
ـ التنيالين عمر بن عبد القادر املهداوي :الرحلة يف طلب العلم ،خمطوط ،د ر ،خزانة تنيالن ،ادرار ،اجلزائر.
ـ التنيالين عبد الرمحان بن عمر :تراجم بعض علماء ومشايخ الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنيالين(فهرست
التنيالين) ،خمطوط ،د ر ،خزانة تنيالن ،ادرار ،اجلزائر.
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ـ جعفري أمحد :احلركة األدبية يف منطقة توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني ،رسالة
دكتوراه يف األدب ،إشراف الدكتور حممد زمري ،جامعة تلمسان2007/2006 ،م.
اب املزمري 1160هـ حياته وأاثره ،ط  ،1دار الكتاب العريب ،القبة
ـ جعفري أمحد ابلصايف :حممد بن ر
اجلزائر2004 ،م.

ـ جعفري مبارك ودليمي بومجعة :فهرست خزانة الشيخ عبد القادر املغيلي ،رسالة لنيل شهادة ما بعد
التدرج يف املخطوطات ،إشراف د حساين خمتار ،جامعة اجلزائر 2005/2004م
ـ جعفري مبارك :العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن  12هـ .دار السبيل للنشر
والتوزيع ،بن عكنون اجلزائر.2009 ،
ـ حجي حممد :احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعديني ،جزآن ،مطبعة فضالة ،املغرب1977 ،م.
ـ حوتيه حممد الصاحل :توات واألزواد ،جزآن ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر2007 ،م.
ابن خلدون عبد الرمحان :كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من
ذوي السلطان األكرب ،حتقيق خليل شحادة ،مراجعة سهيل زكار 08 ،أجزاء ،دار الفكر للطباعة ،بريوت،
لبنان2001 ،م.
ـ عبد احلكيم عبد الغاين قاسم :املذاهب الصوفية ومدارسها ،ط  ،2مكتبة مدبويل ،القاهرة1999 ،م.
ـ سعد هللا أبو القاسم :اتريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر اهلجري ،ط  ،2املؤسسة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر1985 ،م.
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