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خزانة محمد بن سالم بن الصافي بكراوي زاوية سيد البكري أدرار 
  إحصاء جرد وفهرسة

 
Khizanet Mohammed Ben Salem Bin Es-Safi Bkraoui, Zawyet Sid al – 

Bakri, Adrar: Inventory and cataloguing. 

 

 23/12/2019: تاريخ النشر 05/12/2019:تاريخ القبول 30/10/2019:اإلرسال تاريخ

تعد العائمة البكرية مف بيف أشير العائالت العممية في منطقة تكات  الممخص:
في الجنكب الغربي الجزائرم، سكاء مف حيث العمماء الذيف أنجبتيـ أك خزائف 
المخطكطات، كالخزانة التي نحف بصدد فيرستيا كاحدة مف بيف الخزائف البكرية 

صافي بكراكم، مؤسسيا ىك محمد بف سالـ بف الالمعركفة في منطقة تكات، 
بمسقط رأسو في قصبة سيدم الطيب زاكية سبد البكرم بمدية تيمي كالية أدرار 

ـ أيف قاـ بشراء مجمكعة مف الكثائؽ 1967ككاف تاريخ تأسيسيا سنة 
كالمخطكطات عمى كرثة عمو عبد العزيز بف الصافي كالتي كانت نكاة ىذه 

يا، كتضـ الخزانة اليـك حكالي الخزانة، عمؿ بعدىا عمى إثرائيا كصيانتيا، كترميم
مخطكطا في مختمؼ الفنكف: كالفقو، كالتصكؼ، كالمغة، كاآلدب، كعمـك  159

القرآف، كالحديث...كغيرىا كسنحاكؿ مف خالؿ ىذه الكقة البحثية تقديـ فيرست 
 كدراسة ليذه الخزانة.

، تكات، خزانة محمد بف سالـ بكراكم، الزاكية البكرية، أدرار: الكممات المفتاحية
 الخزائف الشعبية، المخطكطات، الفيرسة، الجرد كاإلحصاء.
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تعد العائمة البكرية مف بيف أشير العائالت العممية في منطقة تكات  مقدمة:ػ  1
نذكر منيـ عمى سبيؿ  (1)بالجنكب الغربي الجزائرم، كبرز منيا الكثير مف العمماء

عبد الحميد ك ـ(. 1514ىػ/920)ت أحمد بف ميمكف بف عمر المثاؿ ال الحصر:
(. كمحمد فتحا ابف أبي محمد 1589ىػ/997ميمكف )تبف احمد بف 

                                                           
لممزيد حكؿ عمماء العائمة البكرية, ينظر: محمد بف عبد الكريـ بف عبد الحؽ التمنطيطي: جكىرة المعاني في  (1)

 كما بعدىا. محمد العالـ بكراكم: 01تعريؼ عمماء األلؼ الثاني, مخطكط، د ر، خزانة ككساـ , ادرار, الجزائر., ص 
طكط, در، الخزانة البكرية, تمنطيط, أدرار، الجزائر. عبد الحميد بكرم: النبذة في الدرة البيية  في الشجرة البكرية, مخ

 كما بعدىا. 143ـ، ص 2005ق, دار اليدل, عيف مميمة, الجزائر,  14إلى القرف  9تاريخ تكات كأعالميا مف القرف 

Abstract 

  Al-Bakri family  is one of the most famous of science and 

knowledge families in the region of Tuat in the Southwest of 

Algeria, in terms of scholars or the khizanat of manuscripts. The 

objective of this research paper is to inventorize   and catalogue  

the contents of one of well-known khizanat  of al-Bakri family in 

the region. It was established by al-Haj Mohamed ben Salem ben 

Safi al-Bakraoui in Qasbet Sidi Tayeb, Zawyet Sidi al-Bakri in 

the municipality of Timmi, Department of Adrar in 1967. He 

bought most of the manuscripts from the heirs of his uncle, Sidi 

Abdul Aziz ben Sidi Safi. Then, he restored and enriched it with 

other manuscripts. It contains 159 manuscripts in different 

disciplines including Jurisprudence, Sufism, language and 

literature, Qur’an, Hadith, etc.  

Keywords: Mohammed Ben Salem Bakraoui, Ez-Zawiya el-

Bakrya, Adrar, Tuat, Popular Khizanat, Manuscripts, Indexing, 

Inventory, Cataloguing. 
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كعبد الكريـ بف أمحمد بف أبي محمد  ـ(,1600ىػ/1008)ت
لبكرم بف كاـ(, 1681ىػ/1092محمد بف عبد الكريـ )تك  ,ـ(1633ىػ/1042)ت

محمد الصالح بف ك ـ(، الذم حممت العائمة اسمو، 1721ىػ/1133عبد الكريـ )ت
ـ(، 1728ىػ/1140د القادر بف البكرم )تعبك ـ(، 1727ىػ/1139)ت  البكرم

 عبد الكريـ بف البكرمك ـ(، 1748ىػ/1161كالسعيد بف الصالح بف البكرم)ت
ـ( 1774ىػ/1188)ت  محمد بف البكرم بف عبد الكريـك ـ(، 1760ىػ/1174)ت

...كغيرىـ، كما امتمكت العائمة الكثير مف خزانات الكتب كالمخطكطات مف 
، كخزانة محمد بف سالـ بف بتمنطيط، كخزانة نكمناس أشيرىا: الخزانة البكرية

الصافي بكراكم بزاكية سيد البكرم بمدية تيمي كالية أدرار كالتي قمنا بفيرستيا 
كجردىا. كتكمف أىمية الخزانة مف أىمية مكاف كجكدىا أال كىك زاكية سيد البكرم 

لبكرم بف اـ, مف طرؼ 1705ىػ/1117سنة ىذه الزاكية البكرية التي تأسست 
عبد الكريـ, الذم جعؿ ابنو محمد كصيا عمييا, بأمره كرضا إخكتو, كببركة شيخو 
كراـ الضيكؼ، كما تكمف  سيد عمي بف حنيني، كالتي تحكلت إلى منارة لمعمـ كا 
أىميتيا مف أىمية مؤسس الزاكية مكاف كجكدىا كىك البكرم بف عبد الكريـ الذم 

العائمة التي تصدرت لمتدريس كالفتكل حممت العائمة اسمو كعرفت بو، ىذه 
كالقضاء في تكات لقركف كىي إلى اليـك مستمرة في العطاء، كاعتمدنا في ىذه 
الدراسة عمى المنيج الكصفي مف خالؿ كصؼ الخزانة كتطكرىا كالمنيج 
اإلحصائي الكمي ككف الدراسة إحصائية كيككف تناكلنا لممكضكع كفؽ الخطة 

 :اآلتية
 ػ مقدمة 1
 التعريؼ بمكاف كجكد الخزانة.ػ  2
 ػ التعريؼ بمؤسس الخزانة. 3
 ػ تطكر الخزانة. 4
 ػ تعداد المخطكطات داخؿ الخزانة. 5
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 ػ طرؽ الحفظ كجيكد صاحب الخزانة. 6
 أىـ المخطكطات داخؿ الخزانة.ػ  7
 أىـ الشخصيات التي زارت الخزانة.ػ  8
 دراسة إحصائية لمخزانة.ػ  9

 خاتمة.ػ  10
 مالحؽ.ػ  11
 قائمة المصادر كالمراجع.ػ  12
د البكػرم يتقع الخزانػة فػي قصػبة الطيػب قصػر زاكيػة سػ ػ مكان وجود الخزانة: 2

مقػػػػر الخزانػػػػة تأسسػػػػت سػػػػنة   الزاكيػػػػة البكريػػػػةبمديػػػػة تيمػػػػي كاليػػػػة أدرار الجزائػػػػر، ك 
ـ, مف طرؼ البكػرم بػف عبػد الكػريـ الػذم جعػؿ ابنػو محمػد كصػيا 1705ىػ/1117

, الػػذم كضػػع لبنتيػػا (1)عمييػػا, بػػأمره كرضػػا إخكتػػو, كببركػػة شػػيخو عمػػي بػػف حنينػػي
األكلػػى, كقػػاؿ سػػميناىا )المحبكبػػة(, أمػػا مكػػاف تأسيسػػيا, فكػػاف بػػيف قصػػرم تنػػيالف 

ت الزاكيػة مػالذان لمطمبػة, كعػابرم السػبيؿ, كقػد اشػتيرت كتمنطيط, كمنذ تأسيسيا كانػ
, ككاصمت الػدكر العممػي الػذم بدأتػو العائمػة  البكريػة (2)كذاع صيتيا في ربكع تكات

فػػي تمنطػػيط, كتخػػرج منيػػػا العديػػد مػػف العممػػػاء, مػػنيـ: عبػػد الحػػػؽ بػػف عبػػد الكػػػريـ 
بػػػػد محمػػػػد البكػػػػرم بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عك الحسػػػػف بػػػػف سػػػػعيد البكػػػػرم, ك قاضػػػػي تػػػػكات, 

. كالزاكية البكرية اليـك مف قصكر بمدية تيمػي تبعػد عػف مقػر كاليػة أدرار (3)الرحماف

                                                           
خزانة ككساـ، أدرار، الجزائر، محمد بف عبد الكريـ: درة األقالـ في أخبار المغرب بعد اإلسالـ, مخطكط، د ر،  (1)

 كما بعدىا. 44ص 
عبد اهلل بابا: كثائؽ بيع كتب خزائف المخطكطات كأىميتيا التاريخية كاالجتماعية كاالقتصادية دراسة لكثيقة بيع  (2)

ـ" مجمة المعارؼ لمدراسات كالبحكث التاريخية، مجمة دكرية 1883ق/1300مخطكطات الخزانة البكرية بتكات 
 .368ػ  345، جامعة حمة لخضر الكادم، الجزائر، ص ص 18محكمة، ع 

محمد السالـ بف عبد الكريـ: شفاء القمب العميؿ بتحقيؽ شرح  منظكمة البكرم عمى أكصاؼ الخيؿ, دار الكتاب  (3)
 كما بعدىا. 27, ص 2006العربي, الجزائر 
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قصػػبات ىػػي الزاكيػػة األـ،  سػػتكيمػػكمتر لجيػػة الجنػػكب الشػػرقي كتضػػـ  12حػػكالي 
 كقصبة سي الطيب مقر الخزانة، كتمميحة، كغزم، كتعطار، كتازية.

مؤسس الخزانة ىك المربي كالمعمـ محمد بف : (1)ػ التعريؼ بمؤسس الخزانة 3
سالـ بف الصافي بف عبد الكريـ بف محمد الصالح بف محمد بف البكرم مؤسس 

بزاكية سيد  1938الشيخ، كلد سنة بكراكم الزاكية البكرية، ككالدتو فاطمة بنت 
البكرم، كدرس بيا عمى يد عبد العزيز بف الصافي، التحؽ بسمؾ التعميـ كممرف 

ـ، كتدرج فيو لغاية حصكلو عمى التقاعد في 1966كاف ج17في 
ـ، كتفرغو لمخزانة بعدىا، حصؿ عمى العديد مف الشيادات منيا: 31/12/1999

ـ، شيادة الثقافة العامة كالمينية 18/11/1984الشيادة العميا لمكفاءة في التعميـ 
سة في ـ، شيادة إنياء الدرا14/01/1992ـ، الكفاءة التربكية في 09/11/1986

ـ، كما شغؿ منصب مدير 20/10/1993إطار مدير ممحقة بالمعيد التكنكلكجي 
ـ، لممؤسس أزيد مف 1999ـ كلغاية تقاعده سنة 1980مدرسة ابتدائية منذ سنة 

تسعة كعشريف كتابا كبحثا غير مطبكع في مجاالت مختمفة منيا: "التربية كالتعميـ 
مناىج التربكية كتطكر التعميـ في كالرياضة في المدرسة األساسية" "الطرؽ كال

المنطقة" "مالمح مكضكعية لرئيس المؤسسة التعميمية" "مباحث استقباؿ القبمة كفؽ 
"سيرة  ،"تاريخ ما قبؿ اإلسالـ" ،ألربعة" "ماىية السمكؾ كاإلرشاد"أمكر المذاىب ا

"فكائد السائؿ في بعض  ،"مقاالت مختصرة" ،عبد العزيز بف الصافي بكراكم"
 ...الخ.(2) " الزكاؿ كالمنازؿ" ،"أبطاؿ كمكاقؼ" ،"تاريخ الزاكية البكرية" ،المسائؿ"

إف النكاة األكلى لمخزانة كانت عبارة عف  ػ تأسيس الخزانة وتطورها: 4
عبد العزيز بف  الخزانة مؤسسمف المخطكطات تعكد ممكيتيا لعـ مجمكعة 

تكلى الخطابة ك  ،زاكية سيد البكرمب، ـ1870الذم كلد سنة الصافي بكراكم 

                                                           
محمد بف سالـ بف الصافي مؤسس الخزانة: مقابمة شفكية، زاكية سيد البكرم، تيمي أدرار الجزائر، يـك ( 1)

 .10:30ى الساعة عم 22/07/2018
 اطمعت عمى بعض ىذه المؤلفات عند مؤسس الخزانة أثناء زيارتنا المتكررة لمخزانة. (2)
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 ابف أخيوقاـ  1967، كبعد كفاتو سنة (1)أزيد مف ستيف سنة بياكالتدريس كالتكثيؽ 
محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم بشرائيا عمى كرثتو حتى ال يطالبكا بيا فيما 

كىك مبمغ كبير في  ،دج جزائرم 2000بعد كحددت قيمتيا في ذلؾ الكقت بمبمغ 
يشمؿ حؽ الزكجة كالبنت كاألخ مع تنازؿ ابف أخيو محمد بف عكمر  ،ذلؾ العيد

كأخذ كؿ كاحد نصيبو عف طريؽ الجماعة، كيقكؿ محمد  ،بف الصافي عف حقو
بف سالـ بف الصافي أف ما شجعو عمى تأسيس الخزانة كشراء كتب عمو أنو في 

د بف الكبير دائـ الزيارة لمزاكية كلعمو في حياة عمو عبد العزيز كاف العالمة محم
األعياد كالمناسبات كبعد إف اطمع عمى حاؿ المخطكطات التي كانت عند عمو 

عبد العزيز في  عموف تقدـ أآلمو كضعيا كاإلىماؿ الذم أصابيا خصكصا بعد 
سنةػ كطمب مف مؤسس الخزانة االعتناء بيذه  97ػ تكفي كعمره  السف

لـ يستطع  كيا فريسة لمضياع، لكف يقكؿ مؤسس الخزانة أنوالمخطكطات كعدـ تر 
 .(2)ة عموأخذىا في حيا

ف يجعػؿ منيػا أقرر  ،كبعد أف آلت ىذه المخطكطات لو عف طريؽ الشراء
النػػكاة األكلػػى لخزانػػة مخطكطػػات يجمػػع مػػف خالليػػا تػػراث أبائػػو كأجػػداده فػػي زاكيػػة 

عػف كظيفتػو كمربػي يقػـك بترتيبيػا سيد البكرم، كبدأ في أكقات الفراغ كالعطػؿ بعيػدا 
صػػػالح مػػػا يمكػػػف إصػػػالحو منيػػػا، معتمػػػدا عمػػػى التشػػػابو فػػػي  كفرزىػػػا كتصػػػنيفيا كا 

ـ تػػػاريخ 1999لغايػػػة  1968األكراؽ كالخػػػط، كبقػػػى عمػػػى ىػػػذا الكضػػػع مػػػف سػػػنة 
 ، تقاعػػده، تفػػرغ بعػػدىا لمخزانػػة كالتػػأليؼ، كىػػك مسػػتمر فػػي عممػػو كجيػػده لغايػػة اليػػـك

ات عمػػى إثػػراء الخزانػػة بمخطكطػػات أخػػرل عػػف طريػػؽ كقػػد عمػػؿ طػػكاؿ ىػػذه السػػنك 
 النسخ كالتصكير كالتبادؿ.

تضـ الخزانة حاليا حسب ما تمكنا مف  ػ تعداد المخطوطات داخل الخزانة: 5
مخطكطان، تمت فيرستيا كميا كجردىا كتدكينيا، في  159الكصكؿ إليو حكالي 

                                                           
 محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم: مقابمة سبؽ ذكرىا. (1)
 .محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم: مقابمة سبؽ ذكرىا (2)
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القرآف، كعمكمو، فنكف شتى كالفقو، كالتصكؼ، كالمغة، كاألدب، كالحديث، ك 
كالتراجـ كالسير، كالسيرة النبكية، كالسياسة الشرعية، كالجغرافيا، كالكتب السماكية، 

 كتاب.  79كثيقة ك 80كالبيكع كالتجارة، كالطب، كالطالسـ منيا 
المخطكطات داخؿ الخزانة محفكظة  ػ طرؽ الحفظ وجهود صاحب الخزانة: 6

ف أداخؿ منزؿ صاحب الخزانة، كرغـ في خزائف حديدية كخشبية في غرفة خاصة 
طريقة الحفظ ىذه غير عصرية غير أف ىناؾ جيكد جبارة كذاتية يقـك بيا 

ـ، 1967صاحب الخزانة مف أجؿ الحفاظ عمييا كصيانتيا منذ تأسيسيا سنة 
عف أماكف الرطكبة  حيث أنو خصص غرفة خاصة لمخزانة داخؿ المنزؿ بعيدان 

نة المخطكطات كالحفاظ دا رفقة أبنائو عمى صياكأشعة الشمس كما أنو يعمؿ جاى
جردىا في سجؿ داخؿ  :كاقتناء أدكات ككسائؿ تساعد في الحفاظ عمييا مثؿعمييا 
لتسييؿ حصكؿ الباحثيف عمى معمكمات حكليا، ككضع أغمفة كرقية لتمؾ  ،الخزانة

 التي ليس ليا غالؼ.
يكجد بالخزانة العديد مف المخطكطات  أهم المخطوطات داخل الخزانة:ػ  7

صفحة،  16اليامة منيا نسخة مف الزبكر بالمغة العربية لكنيا غير تامة كىي مف 
محمد بف يكسؼ أطفيش اإلباضي المزابي بعنكاف ألمخكط مف كىناؾ نسختيف 

"أجكر الشيكر عمى ما مر مف الدىكر" كىك دليؿ عمى انفتاح صاحب الخزانة 
ىناؾ مصحفا كتب ك ، كالتسامح الذم ميز الزاكية البكرية. عمى مختمؼ المذىب

بخط جميؿ ككاضح كيضـ زخارؼ في غاية الركعة كاإلتقاف لكنو لألسؼ ىك 
اآلخر غير تاـ، كما يكجد بالخزانة نسخة كاممة كتتضمف فيارس لمخطكط 

ي، "الطرائؼ كالتالئد مف كرامات الشيخيف الكالدة كالكالد" لمحمد بف المختار الكنت
محمد اإلداكعمي، كىناؾ كثيقة نادرة حكؿ كرامات محمد لكما تضـ الخزانة قصائد 

البكرم بف عبد الرحماف، كرد مف األخير عمى ماء العينيف في  مؤلفوبف البكرم 
الصحراء الغربية حكؿ أمكر فقيية، كىك دليؿ عمى التكاصؿ العممي بيف الزاكية 

 ة بالصحراء الغربية.البكرية كزاكية ماء العينيف في السمار 
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زار الخزانة منذ تأسيسيا كلغاية  أهم الشخصيات التي زارت الخزانة:ػ  08
اليـك عدد كبير مف الزكار مف شخصيات كباحثيف كميتميف بمجاؿ المخطكطات 
كمف بيف أىـ مف زارىا كما أسمفنا محمد بف الكبير، كالذم كاف يتردد عمى الزاكية 

العزيز بف الصافي، كىك مف أمر ابف أخيو المؤسس البكرية في حياة عبد 
ه باالىتماـ بمخطكطات عمو كرعايتيا كعدـ تركيا عرضة لمضياع، كزارىا بعد

عبد الكبير بف عبد الكبير ك سالـ بف إبراىيـ، الكثير مف شيكخ الزكايا منيـ: 
زاكية عبد القادر نكمناس، كشيخ زاكية براىيـ بالكاجدة تيميمكف، كشيخ ك المطارفي، 

بكدة، كشيخ زاكية عباني، كما زارىا عدد مف الكفكد المشاركة في الممتقى األكؿ 
ـ، كزارىا الكثير مف 1985حكؿ محمد بف عبد الكريـ المغيمي بأدرار سنة 

األساتذة كالطمبة مف مختمؼ جامعة الكطف كخارجو كالكثير مف الشخصيات 
نكات األخيرة سجؿ خاص المحمية كالكطنية، كقد كضع صاحب الخزانة في الس

 .(1)بالزكار كىك مكجكد بالخزانة 
بعد فيرستنا لمخزانة خرجنا بمجمكعة مف  ػ دراسة إحصائية لمخزانة: 9

 المعطيات اإلحصائية حكليا نكجزىا فيما يمي: 
تنكعت المكضكعات داخؿ الخزانة لكف يغمب  ػ بالنسبة لمموضوعات: 1ػ  9

عمييا العمـك التي كانت سائدة في القطر التكاتي كىي: الفقو، كالتصكؼ، كالمذاف 
يمثالف مجتمعاف أكثر مف نصؼ المخطكطات داخؿ الخزانة، يمييما اآلدب، 
كالمغة، كبشكؿ أقؿ التراجـ كالسير كالحديث كعمـك القرآف، بينما باقي العمـك 

رل مثؿ الطب كالتجارة كالبيكع كالجغرافيا فال تزيد عف المخطكط أك االخ
 مخطكطيف في كؿ فف. 

 
 

                                                           
 .زاكية سيد البكرم أدرارمحمد بف سالـ بف الصافي بكراكم خزانة سجؿ الزيارات:  (1)
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 ػ جدكؿ يبيف تكزيع المخطكطات في الخزانة حسب مكضكعاتيا: 2

 عمـك القرآف  القرآف 
 التصكؼ  الفقو

 
 الحديث

02 10 43 45 03 
السياسة  السيرة النبكية

 الشرعية
 الجغرافيا األدب المغة

04 02 11 24 01 
 المجمكع كتب سماكية طالسـ الطب  التراجـ كالسير

08 03 02 01 159 
 
مػف خػالؿ الدراسػة  ػ بالنسػبة لممػؤلفين والنسػات وتػاريخ التػأليؼ والنسػخ: 2ػ  9

مخطكطػا يضػـ أك معػركؼ  79االحصائية لمخطكطات الخزانة الحظنا أف ىنػاؾ  
 09مخطكطػػػػػػا مجيػػػػػػكؿ المؤلػػػػػػؼ، بينمػػػػػػا لػػػػػػـ تتضػػػػػػمف سػػػػػػكل  80مؤلفػػػػػػو، مقابػػػػػػؿ 

مخطكط مجيكؿ تػاريخ تأليفيػا، كىنػاؾ  150مخطكطات عمى تاريخ التأليؼ مقابؿ 
اسػػـ الناسػػخ، كمػػف أكثػػر  ال تتضػػمف 109مخطكطػػا مكجػػكد بيػػا الناسػػخ مقابػػؿ  50

 10النساخ نسػخا لممخطكطػات بالخزانػة نجػد البكػرم بػف عبػد الرحمػاف كالػذم نسػخ 
ال تتضػػػمف  109مخطػػػكط تتضػػػمف تػػػاريخ النسػػػخ مقابػػػؿ  40مخطكطػػػات، كىنػػػاؾ 

تاريخ النسخ، كيمكف تفسير غياب اسـ المؤلؼ كالناسخ كتاريخ التأليؼ كالنسػخ عػف 
النسػػػاخ ال ييتمػػػكف بػػػذكر أسػػػمائيـ كتػػػاريخ  أغمػػػب المخطكطػػػات لكػػػكف الكثيػػػر مػػػف

نسخيـ لممخطػكط كذكػر المؤلػؼ كتػاريخ التػأليؼ، خاصػة فػي الكثػائؽ غيػر العقػكد، 
 ككذلؾ لككف الكثير مف المخطكطات غير تامة كمبتكرة األكؿ كاآلخر.

زانة مف الحجـ الصغير أقؿ مف أغمب المخطكطات في الخ ػ الحجم: 3ػ  9
صفحة كذلؾ لككف أغمبيا عبارة عف كثائؽ، كبالنسبة لممخطكطات  ةعشر  خمس
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مخطكط كىك نفس العدد لممخطكطات  18التي تجاكز عدد صفحاتيا مائة فبمغت 
ف أغمب المخطكطات مبتكرة كضاعت بعض أصفحة، كلكال  100ك 50التي بيف 

أكرقيا لكاف العدد أكبر مف ذلؾ بكثير، ىذا دكف ننسى أف المخطكطات مف 
 لحجـ الكبير ىي األكثر عرضة لمتمؼ.ا

 جدكؿ يبيف تكزيع المخطكطات حسب حجميا:
 05أقؿ مف 

 صفحات
إلى  05مف 
 صفحة 15

 50إلى  15مف 
 صفحة

إلى  50مف 
 صفحة 100

 100أكثر مف 
 صفحة

31 56 36 18 18 
أكثر مف نصؼ المخطكطات داخؿ  ػ حالة المخطوطات داخل الخزانة: 04ػ  9

مخطكط في حالة متكسطة أك مقبكلة نكعا ما، كىك ما يمثؿ  91الخزانة كعددىا 
 44% مف إجمالي المخطكطات داخؿ الخزانة، بينما ىناؾ حكالي 57.23نسبة 

ف نعزك أفي حالة جيدة كيمكف  24مخطكط في حالة سيئة أك سيئة جدا، مقابؿ 
طات داخؿ الخزانة في حالة مقبكلة أك جيدة السبب في ككف أغمب المخطك 

لمجيكد الجبارة لمقائـ عمى الخزانة مف أجؿ صيانتيا كالمحافظة عمييا مف 
 األخطار التي تيدد المخطكطات.

 جدكؿ يكضح كضعية المخطكطات داخؿ الخزانة:
 سيئة جدا سيئة متكسطة جيدة
24 91 24 20 

لػى جانػب مػا تػـ تناكلػو مػف إحصػائيات حػكؿ الخزانػة   ػ إحصػائيات أخػر : 5ػ  9 كا 
مخطكطػا  53يمكف أف نضػيؼ معطيػات إحصػائية  أخػرل منيػا: أف الخزانػة تضػـ 

ىذا العدد الكبيػر مػف المخطكطػات  تعميؿمخطكط ناقص، كيمكف  106تاما مقابؿ 
 مجمكعػػةالناقصػػة إلػػى النػػكاة األكلػػى لتأسػػيس الخزانػػة حيػػث اشػػترل مؤسػػس الخزانػػة 

كبػػالرغـ مػػف الجيػػكد الجبػػارة التػػي بػػذليا غيػػر  ،المخطكطػػات المبعثػػرة كالناقصػػة مػػف
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كتابػػػػا  79أف التمػػػػؼ كالنقصػػػػاف قػػػػد أصػػػػاب الكثيػػػػر منيػػػػا، كمػػػػا أف الخزانػػػػة تضػػػػـ 
شػػػعرا،  42مخطكطػػػا نثػػػرا  مقابػػػؿ  137كثيقػػػة مخطكطػػػة، ك 80مخطكطػػػا مقابػػػؿ 

كػؿ المخطكطػات فػي كمػا أف كيعمؿ ذلؾ بانتشار ظاىرة المتكف الشعرية في تكات، 
الخزانة كتبت بالخط المغربي عدا اثنيف كتبا بالخط التمبكتي، كبالنسبة لمكعػاء فكػؿ 

عبػػػػػػارة عػػػػػف صػػػػػػكر طبػػػػػػؽ األصػػػػػػؿ  41المخطكطػػػػػات ىػػػػػػي عمػػػػػػى الػػػػػكرؽ، منيػػػػػػا 
مخطػػػكط  35لمخطكطػػػات مػػػف خػػػزائف أخػػػرل، كبالنسػػػبة لمغػػػالؼ فيػػػك مكجػػػكد فػػػي 

الخزانػة أغمفػة كرقيػة،  مخطكط ليس لو غالؼ، كقد كضع ليػا صػاحب 124مقابؿ 
مػػػػف الػػػػكرؽ كأربعػػػػة مػػػػف الجمػػػػد،  31غػػػػالؼ أصػػػػمي مكجػػػػكد ىنػػػػاؾ  35كمػػػػف بػػػػيف 

ال تكجػد بػو تعقيبػػة،  44مخطػكط مقابػؿ  115كبالنسػبة لمتعقيبػة فيػي مكجػكدة فػي  
مخطػػكط ال يتضػػمف حكاشػػي، أمػػا  139مقابػػؿ  20أمػػا الحكاشػػي فيػػي مكجػػكدة فػػي 
مخطػػكط،  159ت فقػػط مػػف مجمػػكع مخطكطػػا 03العػػكارم كالزخػػارؼ فتكجػػداف فػػي 

كبنسػػبة أقػػؿ التعميقػػات كالتػػي تكجػػد فػػي مخطكطتػػاف فقػػط مػػف إجمػػالي مخطكطػػات 
 الخزانة.
 كفي ختاـ ىذا البحث خرجنا بمجمكعة مف النتائج منيا: ػ خاتمة: 10

محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم بقصبة سيد الطيب قصر زاكية  ػ تقع خزانة
 سيد البكرم بمدية تيمي كالية أدرار كتعد مف بيف خزائف العائمة  البكرية. 

ػ مؤسس الخزانة ىك محمد بف سالـ بف الصافي بف عبد الكريـ بف محمد الصالح 
 ـ سنةالتحؽ بسمؾ التعمي 1938سنة بف محمد بف البكرم كىك مف مكاليد 

ـ، كبالرغـ مف عممو كمربي غير 1999ـ، لغاية حصكلو عمى التقاعد سنة 1966
 أنو كاف يخصص أكقات الفراغ كالعطؿ لمخزانة. 

ػ ينتمي مؤسس الخزانة لمعائمة البكرية كىي إحدل العائالت العممية الشييرة في 
 تكات مف حيث العمماء كخزائف المخطكطات. 

ػػ كانت النكاة األكلى لمخزانة عبارة عف مجمكعة مف المخطكطات تعكد ممكيتيا لعـ 
مؤسس الخزانة عبد العزيز بف الصافي بكراكم الذم كاف خطيبا كمدرسا في زاكية 
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قاـ المؤسس محمد بف سالـ بف الصافي  1967سيد البكرم، كبعد كفاتو سنة 
كانت ىذه المخطكطات في بكراكم بشرائيا عمى كرثتو عف طريؽ الجماعة ك 

 كضعية سيئة جدا. 
بػػػدأ المؤسػػػس فػػػي أكقػػػات الفػػػراغ كالعطػػػؿ يقػػػـك  1967بعػػػد تأسػػػيس الخزانػػػة سػػػنة ػػػػػ 

صػػالح مػػا يمكػػف إصػػالحو منيػػا كمػػا عمػػؿ عمػػى إثػػراء  بترتيبيػػا كفرزىػػا كتصػػنيفيا كا 
 الخزانة بمخطكطات أخرل عف طريؽ النسخ كالتصكير كالتبادؿ.

مخطكطا في فنكف شتى كالفقو، كالتصكؼ،  159لي تضـ الخزانة حاليا حكاػ 
كالمغة، كاألدب، كالحديث، كالقرآف، كعمكمو، كالتراجـ كالسير، كالسيرة النبكية، 

 كالسياسة الشرعية، كالجغرافيا، كالكتب السماكية...كغيرىا.
ػ يتـ حفظ المخطكطات داخؿ الخزانة في خزائف حديدية كخشبية في غرفة خاصة 
داخؿ منزؿ صاحب الخزانة، كالذم قاـ بجيكد جبارة منذ تأسيسيا مف أجؿ الحفاظ 

 عمييا كصيانتيا. 
ػ تضـ الخزانة العديد مف المخطكطات القيمة كالنادرة منيا نسخة مف الزبكر بالمغة 

خط جميؿ ككاضح يضـ زخارؼ في غاية الركعة العربية، كمصحفا كتب ب
كاإلتقاف، كنسخة تامة مف مخطكط الطرائؼ كالتالئد مف كرامات الشيخيف الكالدة 

 كالكالد لمحمد بف المختار الكنتي.
زار الخزانة منذ تأسيسيا كلغاية اليـك عدد كبير مف الزكار مف شخصيات ػ 

مف زارىا محمد بف الكبير  كباحثيف كميتميف بمجاؿ المخطكطات كمف بيف أىـ
 رحمو اهلل ككذلؾ الكثير مف الطمبة كالباحثيف. 

 كما خرجنا مف ىذا البحث بمجمكعة مف التكصيات منيا:
ػ ضركرة اىتماـ المسؤكليف بالخزائف الشعبية لممخطكطات، كتقديـ الدعـ 

 ألصحابيا كتثميف جيكدىـ الجبارة في الحفاظ عمييا.
زائف بمعدات ككسائؿ حديثة لمحفظ كاشراكيـ في ػ ضركرة تزكيد أصحاب الخ

 مخطط كطني شامؿ لمحفاظ عمى التراث المخطكط.
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ػ ضركرة اىتماـ الباحثيف كالدارسيف بالتراث الكطني المخطكط، كتشجيع الطمبة 
 عمى تناكلو في أبحاثيـ.

ف أككف قد أسيمت كلك بجزء بسيط مف خالؿ ىذه أكاتمنى في األخير 
ظ عمى التراث المخطكط لممنطقة كما اتكجو بالشكر لصاحب الفيرست في الحفا

الخزانة عمى إتاحتو لي ىذه الفرصة كالثقة التي منحيا لي كأتمنى أف تتاح لي 
 فرص أخرل لفيرست مزيدا مف الخزائف.

 ػ المالحؽ: 11
 : جدول إحصائي عام لمخزانة:01ممحؽ رقم 

 الحديث التصوؼ الفقه عموم القرآن القرآن

02 10 43 45 03 

 الجغرافيا األدب المغة السياسة الشرعية السيرة النبوية

04 02 11 24 01 

 المجموع كتب سماوية طالسم الطب التراجم والسير

08 03 02 01 159 

 137 نثر 42 شعر شعر/ نثر 

 80 وثيقة 79 كتاب كتاب/ وثيقة

المؤلؼ تاريخ 
 التأليؼ

 80 غ/موجود 79 موجود

 150 غ/موجود 09 موجود تاريخ التأليؼ

 109 غ/موجود 50 موجود الناسخ  
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 119 غ/موجود 40 موجود تاريخ النسخ

حجم 
 المخطوط

أقل من 
05 

إلى  05من 
15 

إلى  15من 
50 

إلى  50من 
100 

أكثر من 
100  

31 56 36 18 18 

 

 02 تمبوكتي 157 مغربي الخط

 41 صورة طبؽ االصل 00 جمد 118 ورؽ الوعاء

 04 جمد 155 ورؽ الغالؼ

 144 غ/موجود 115 موجود التعقيبة

 156 غ/موجود 03 موجود الزخارؼ

 156 غ/موجود 03 موجود العواري

 157 غ/موجود 02 موجود التعميقات

 139 غ/موجود 20 موجود الحواشي

 47 باأللوان 112 أسود المداد

 سيئة جدا سيئة متوسطة جيدة حالة المخطوط
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24 91 24 20 

المخطوط تام او 
 ناقص

 106 ناقص 53 تام

من  محمد بن سالم بن الصافي بكراوي: صورة لمؤسس الخزانة 02الممحؽ رقم 
 بمقر الخزانة 25/07/2018التقاط الباحث يوم 
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: صورة لممخطوطات داخل الخزانة من التقاط الباحث يوم 03الممحؽ رقم 
 بمقر الخزانة 25/07/2018
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الموحة األخيرة من مصحؼ في الخزانة كتب بخط واضح : 04ممحؽ رقم 
 وجميل:
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الموحة األولى من النسخة )أ( من مخطوط أجور الشهور عمى  05ممحؽ رقم 
 أمحمد بن يوسؼ أطفيش الميزابي اإلباضي:تأليؼ ما مر من الدهور 
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 عميه السالم : الموحة األخيرة من الزبور الذي أنزل عمى داوود6ممحؽ رقم 
 بالمغة العربية وهو من المخطوطات النادرة بالخزانة.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 :اتالمخطوط

بكراكم محمد العالـ: الدرة البيية في الشجرة البكرية, مخطكط, در، الخزانة  ػ
 البكرية, تمنطيط, أدرار، الجزائر. 

التمنطيطي محمد بف عبد الكريـ بف عبد الحؽ: جكىرة المعاني في تعريؼ  ػ
 عمماء األلؼ الثاني, مخطكط، د ر، خزانة ككساـ, ادرار, الجزائر.

التمنطيطي محمد بف عبد الكريـ بف عبد الحؽ: درة األقالـ في أخبار المغرب  ػ
 بعد اإلسالـ, مخطكط، د ر، خزانة ككساـ، أدرار، الجزائر.

خزانة محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم زاكية سيد البكرم جؿ الزيارات: س ػ
 .أدرار

 الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية:
كثائؽ بيع كتب خزائف المخطكطات كأىميتيا التاريخية كاالجتماعية بابا عبد اهلل: ػ 

كاالقتصادية دراسة لكثيقة بيع مخطكطات الخزانة البكرية بتكات 
ـ" مجمة المعارؼ لمدراسات كالبحكث التاريخية، مجمة دكرية 1883ق/1300

 ، جامعة حمة لخضر الكادم، الجزائر. 18محكمة، ع 
 14إلى القرف  9في تاريخ تكات كأعالميا مف القرف  بكرم عبد الحميد: النبذة ػ

 ـ.2005ق, دار اليدل, عيف مميمة, الجزائر, 
بف عبد الكريـ محمد السالـ: شفاء القمب العميؿ بتحقيؽ شرح  منظكمة البكرم  ػ

 .2006عمى أكصاؼ الخيؿ, دار الكتاب العربي, الجزائر، 
 المقابالت الشفوية:

بكراكم محمد بف سالـ بف الصافي: مؤسس الخزانة، مقابمة شفكية، زاكية سيد  ػ
 .10:30، عمى الساعة 22/07/2018البكرم، تيمي أدرار الجزائر، يـك 

 


