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  إهداء

  

  أهدي مثرة هذا اجلهد

  من بلغ الرسالة وأدى األمانة وكشف اهللا به الغمة رسولنا الكرمي إىل  

  -صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا-

  وجعلهما مشعة تنري دروبناوبارك يف عمرمها  اهللا إىل والديت ووالدي حفظهما

  العائلة من قريب أو بعيدوإىل إخويت كل بامسه ومجيع أفراد  -رمحه اهللا–إىل جدي 

عليهم يف اجلامعة وإىل مجيع  والذين تعرفت إىل أعز أصدقائي أينما كانوا يف هذه اللحظة

" دريسي حممد"زمالئي يف اإلقامة طوال سنوات الدراسة كل بامسه وخاصة زميلي يف الغرفة 

   "بن سطرة سعيد"وإىل صديقي الذي شاركين هذا البحث 

  وإىل الدكتور حممد بن عبو الذي ساندنا وقدم لنا يد العون بالكثري من املعلومات 

وأحفاده وأخص  وكل أفراد عائلته - رمحه اهللا-"عبد الرمحن حفصي"إىل روح الشيخ العالمة

  وعائلة حفصي مجيعها" حممد هيباوي"بالذكر 

انية ماسرت ختصص تاريخ املغرب إىل أساتذة وطلبة كلية العلوم اإلنسانية عامة وطلبة السنة الث

   العريب املعاصر خاصة 

  إىل كل من نسيه قلمي ومل ينساه قليب

  باية موالي أمحد



 إهداء

  

  

  أهدي مثرة هذا اجلهد 

  إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة وكشف اهللا به الغمة رسولنا الكرمي 

  -صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا-

  يف عمرمها وجعلهما مشعة تنري دروبنابارك و اهللا حفظهما إىل والديت ووالدي 

  من قريب أوبعيدوإىل كل إخوايت كل بامسه وإىل كل أفراد عائليت فردا فردا 

  "باية موالي أمحد"إىل صديقي الذي شاركين هذا البحث  

  وإىل الدكتور حممد بن عبو الذي ساندنا وقدم لنا يد العون بالكثري من املعلومات 

  وإىل كل األصدقاء الذين تعرفت عليهم يف اجلامعة طيلة مخس سنوات من الدراسة 

  اإلقامة اجلامعية وإىل أحبائي يف فرقة املشكاة اإلنشادية يف

خالتاي فاطمة "و" خايل عمر"و" جديت عائشة"كما وأهدي هذا العمل إىل روح 

  -رمحهم اهللا تعاىل مجيعا-"والزهراء

وكل أفراد عائلته وأحفاده  -رمحه اهللا-"عبد الرمحن حفصي"إىل روح الشيخ العالمة

  وعائلة حفصي مجيعها" حممد هيباوي"وأخص بالذكر 

كلية العلوم اإلنسانية عامة وطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص تاريخ   إىل أساتذة وطلبة

  املغرب العريب املعاصر خاصة  

  إىل كل من نسيه قلمي ومل ينساه قليب

  بن سطرة سعيد



  

  عرفانشكر و 

أبدا الذي دائما و ، أوال وآخرا اهللا عز وجلنشكر 

  ،وفقنا إلمتام هذا العمل

  "أمحد بوسعيد"كما نتقدم بالشكر اجلزيل للدكتور

عمل وأمدنا بالنصائح هذا ال ىالذي أشرف عل

  والتوجيهات

أخص البحث و  هذا وإىل كل من كانت له بصمة يف

  بالذكر

له يد العون  تكانالذي  و  "أحممد موالي"الدكتور 

احلاج ابراهيم "والشيخ  "سي حممد هيباوي"والبارزة 

  ، مالناس بعلمه اهللا ونفع محفطه" حفصي

  كما ونتقدم جبزيل الشكر للسادة األفاضل

  "الشيخ حامد ملني عبد القادر"

  "الدكتور حممد بن عبو"و "األستاذ يوسفي سامل"و

  اهللا بالصحة والعافية ونفعأمدهم  

 .والذين أثروا مذكرتنا هذه مبعلومات قيمة �م األمة

 



  قائمة المختصرات

  هجرية  هـــــ

  ميالدية  م

  طبعة  ط

  دون طبعة  ط.د

  دون مكان  م.د

  )ا�الت(دون عدد   ع.د

  )املخطوطات(دون رف   ر.د

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  دمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق
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  مقدمة

ساهم تثقافية مراكز إشعاعية و بوجود رتبط تارخيها ي اءملعتعد منطقة أدرار مدينة علم و 

يف املدارس والزوايا  املتمثلةد املعامل الدينية واحلضارية و توطيكل فعال يف نشر احلركة العلمية و بش

  .القرآنية

بزاوية مبعىن اختذ ركنا ويراد �ا مأوى  "انزوى"مشتقة من الفعل الزاوية تعرف على أ�ا و 

جتماعي روحي ختتلف حسب وظائفها مؤسسات دينية إسالمية ذات طابع اهي و  ،املتصوفني

كما أ�ا   ،"تيديكلت"و" توات"و" قورارة: "أدرارمنطقة كل أقاليم جندها غالبا تنتشر يف  ونشاطها و 

عمق التاريخ حبيث يعود هي بذلك ضاربة يف عن األجداد و  ليدة اليوم بل توارثها األحفادليست و 

أي منذ أن بدأ الناس  تاريخ اإلنزال البشري باملنطقةالباحثني إىل املؤرخني و حسب  �اتاريخ نشأ

  .يتوافدون إىل املنطقة ويستقرون �ا

خارج الوالية طالب من داخل و 3314يدرس �ا ، زاوية 23 :إىل حاليا عددها لصيو  

  .ومن خارج الوطن

الدينية يف الواجهة  يف بروز هذه املراكز الثقافية هام وفعال علمائها دوروكان لشيوخ املنطقة و 

  :نذكر منهم األدرارية والوطنية و 

 الشيخ سيدي حممد بلكبري بأدرار.  

 أدرار -الشيخ موالي التوهامي بأوقدمي.  

  متنطيط  - احلاج عبد القادر بكراوي نومناس.  

 الشيخ احلاج احلسن بأجنزمري.  

  برقان-الشيخ عبد الكرمي الدباغي.  

 موالي عبد اهللا الطاهريي بسايل.  

  آولف -الشيخ حممد باي بلعامل.  

  أوقروت –الشيخ صاحل أوكادو.  

  بين مهالل تيميمون -الشيخ حممد بكاري.  

 تسابيت -الشيخ حممد بوقندي.  

  كتينركو  –احلاج حممد الدباغي رمحه اهللا يف زاوية الدباغ. 
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  تسابيت–الشيخ عبد الفتاح بألعياد. 

  أسبع- العريب بن موسى الشرويين السباعي احلاج حممد.   

عبد "على الشيخ  ن هنا ومن بني جمموعة من علماء ومشائخ املنطقة وقع اختيارناإنطالقا م

كموضوع للدراسة والبحث يف هذه اختذناه  و  والذي ينحدر من منطقة أولف" الرمحن حفصي

اإلصالحي في منطقة و  العلميدوره الشيخ عبد الرحمن حفصي و ": بعنوان ةاملوسومو  املذكرة

  ).م2018 إىل 1957 من( تيديكلت

  :أسباب اختيار الموضوع 

دون غريه  اخلوض يف تفاصيلهدراسته و تفضيل هذا املوضوع و يف  للبحث اختيارناوقد وقع 

  :من املواضيع لتوفر دوافع عديدة ومنها

  : أسباب ذاتية 

وهو الشيء املطلوب من الباحث  الرغبة يف تنمية الرصيد املعريف حول هاته الشخصية -

 .واهلدف األمسى من القيام �ذه املذكرة

وعامل قدير من األعالم الذين تشتهر  ألنه يتحدث عن شيخ جليل إعجابنا باملوضوع -

سة هذا املواضوع ألننا ملزمون اوكوننا من أبناء املنطقة فقد أثرنا در ، وتفتخر �م منطقة توات عامة

 .أوالمبعرفة تاريخ منطقتنا 

ال  جزءاكو�ا   حب اإلطالع عليهاو  وخاصة التواتية منها بالشخصيات العلمية هتمانناإ -

ألجيال القادمة وفتح باب البحث فيها فرصة لو ، يتجزأ من إرثنا التارخيي والعلمي واحلضاري

 .التعمق يف مثل هذه املواضيع اهلامة يف ماضينا وحلاضرنا ومستقبلناالبحث و 

للعلم دون البحث  ال قيمةخفايا املوضوع رغم معرفتنا بصعوبته لكن الفضول يف معرفة  -

 واالستفادةوكشف ا�هول ألجل إعطاء نتائج حبثية وعلمية والوصول إىل أراء وحتليالت جديدة 

 .     منها من طرفنا حنن طلبة العلم

  :أسباب موضوعية 

ومن هذه النقطة أخذنا على عاتقنا  البحث فيها   البحوث عن املوضوعندرة الدراسات و  -

 .أل�ا مواضيع حساسة ومهمة جدا ووجب دراستها وخاصة من طرفنا حنن طلبة التاريخ
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ين التهميش من ناحية اشخصيات التارخيية اليت عدة ما تعتسليط الضوء على مثل هذه ال -

 .الدراسة

 .حفصيحيثيات من حياة الشيخ عبد الرمحن دراسة جوانب و  -

  :إشكالية الدراسة 

وأهم اجلهود اليت  عن حياة الشيخ عبد الرمحن حفصيتكمن إشكالية الدراسة يف البحث 

  .بذهلا  والنشاطات اليت قام �ايف سبيل اإلصالح يف ا�تمع مبنطقة تيديكلت

  :الرئيسية عدة أسئلة فرعية أمهها يندرج حتت هذه اإلشكاليةو 

 الشيخ عبد الرمحن حفصي؟ ما هي البيئة اليت نشأ فيها -

 ما هي أهم العوامل اليت سامهت يف بروز اجلانب العلمي للشيخ؟ -

 ا�تمعي؟اطه و جهوده يف اإلصالح الديين و فيما متثل نش -

 ماهي أهم اآلثار اليت تركها الشيخ حفصي؟ -

 اخلصال اليت كان يتصف �ا الشيخ؟ميزات و ما هي أهم امل -

  :البحث الزماني طاراإل

اليت كان للشيخ حضورا يف التعليم  الفرتة  مع طبيعة املوضوع حددنا إطاره الزماين منمتاشيا 

  ).م 2018 م إىل1957من ( وفاتهو اإلصالح إىل غاية 

  :أهداف الدراسة 

لوصول إىل األسئلة الفرعية اليت طرحناها سالفا سنحاول امن خالل اإلشكالية احملورية و 

 :أمههاو ، جمموعة من األهداف

 .معرفة بيئة الشيخ عبد الرمحن حفصي -

 .أدواره يف إصالح ا�تمعالوقوف على جهود الشيخ و  -

  . خصال الشيخ حفصيالتعرف على مآثر و  -

  :مناهج البحث

الذي و  الوصفي ث اعتمدنا على املنهج التارخييتساؤالت هذا البحلإلجابة عن إشكالية و 

ولوصف األحداث اليت يتميز �ا هذا املوضوع من أجل تسهيل  يناسب الدراسات التارخيية

  .العمل والدراسة
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  :المصادر و المراجع

  .املراجع اليت هلا عالقة باملوضوعه املذكرة على مجلة من املصادر و اعتمدنا يف هذ

  :ومن بني املصادر اليت اعتمدنا عليها

مع الشيخ عبد  "الطبق مجال عبد الناصر"والصحفي من مدينة أولف مقابلة للباحث   -

، دقيقة" تسعة وعشرون"شكل روبورتاج ملدة  ىعل يواليت بثت يف التلفزيون اجلزائر ، الرمحن حفصي

وشهدت كذلك أهم نشاطاته يف ا�تمع التيدكليت ، وتطرق فيها إىل والدة الشيخ وتعلمه وتنقالته

 .لدراسةوكذلك الرتكيز على مدرسة الشيخ ومكتبته وتالميذه وبعض زمالء ا

واليت كانت مع أحد أعضاء  مقابلة مع إبراهيم حفصي ابن الشيخ عبد الرمحن حفصي  -

    اليت مت التطرق فيها إىل أهم حمطات حياة الشيخ بأولف و " باية موالي أمحد"الطالب، املذكرة

حتفظ أهم مؤلفاته وجولة يف اخلزانة اليت كذلك و ،بعض تالميذته من أولف وخارجها و  - رمحه اهللا-

 .فيه مؤلفاته وكتبه

" باية موالي أمحد"ذلك مع الطالب وكان  مقابلة مع حامد ملني عبد القادر تلميذ الشيخ -

العلوم اليت كان يقدمها الشيخ حفصي يف مدرسته والدروس و  بأولف واليت كانت حول حياة

 .وطريقة تعاملة مع التالميذ أثنا الدراسة

  .ة الشيخ حفصيمقال للدكتور حممد بن عبو حول خزان -

  :املعتمدة يف البحثأهم املراجع 

وهو كتاب ألفه الدكتور عبد ا�يد قدي أستاذ  :صفحات مشرقة من تاريخ أولف العريقة -

مقسمة على مثانية فصول يتحدث فيها ، صفحة 278يتكون من  ،التعليم العايل جبامعة اجلزائر

-" الشيخ حممد باي بلعامل": علمائها وأعيا�ا البارزين أمثال’وأهم ، "أولف"عن تاريخ منطقة 

  .- اهللا رمحه

وهي جملة إلكرتونية تتحدث يف كل عدد عن عامل من علماء اجلزائر  جملة العامل اجلزائري  -

 .البارزين

وهو مقال كتبه الدكتور العيد : حياة الشيخ موالي أمحد الطاهريي صفحات مضيئة من  -

ويتحدث فيه عن حياة ، والذي أصدرته ا�لة اإللكرتونية بال أسوار، من جامعة اجلزائر ،بودة

 . رقان–الشيخ موالي أمحد الطاهريي اإلدريسي السباعي ومؤسس املدرسة الطاهريية مبنطقة سايل 
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وهو مقال للدكتور حامد ملي إبراهيم : إسهاما�ا يف أولفمقال حول األسر العلمية و   -

نمية اجلانب احلضاري دورها يف تأولف و  ةاليت استوطنت مدين ةيتحدث فيه عن أهم األسر العلمي

  .يف املنطقة

 :الدراسات السابقة 

لسد النقص يف بعض وذلك سابقة دراسات من  االستفادةقمنا بإثراء دراستنا من خالل 

  :مثل، اجلوانب

حبيث تتمثل ، للدكتور عبد ا�يد قدي: حات مشرقة من تاريخ أولف العريقةكتاب صف -

أصدقاء الشيخ وتالميذه من  عالقته مبوضوعنا كونه يتضمن تعريف جمموعة من علماء املنطقة

  .ماء عصرهحبيث استنتجنا منه كيف كانت بيئة الشيخ عبد الرمحن حفصي وعالقته مع عل

وعالقة ، وهو مقال للدكتور حممد بن عبو جبامعة أدرار: خزانة الشيخ عبد الرمحن حفصي -

باملوضوع كونه ميس جانبا مهما من جوانب املذكرة واملتمثل يف جهود ونشاط الشيخ عبد الرمحن 

حفصي يف اإلصالح من خالل مؤلفاته ومكتبته واليت بدورها استنتجنا أهم األمور اليت ركز عليها 

 . الشيخ يف اجلانب اإلصالحي

  :خطة البحث

  :حبثنا وفق خطة تتضمنقمنا بتقسيم لدراسة هذا املوضوع 

ثالثة فصول كل فصل يتضمن مطلبني مث خامتة باإلضافة إىل مالحق ذات صلة مقدمة و 

  .باملوضوع

األهداف ملوضوع وأمهيته وإشكالية البحث وأسباب اختياره و بانت املقدمة تعريف شامل تضم

مع ذكر اخلطة املنتهجة  ملعتمدةاملراجع اذكر بعض املصادر و سته إضافة إىل املناهج املتبعة و من درا

  .أخريا الصعوبات اليت واجهناها يف املذكرةوبعض الدراسات السابقة و 

 حتدثنا يف ،وقسمناه إىل مبحثني صيبيئة الشيخ عبد الرمحن حف كان بعنوان  الفصل األول 

الضاربة يف  احلضارية عاملهاية كو�ا تذخر وتتميز مبتارخيمن الناحية ال منطقة آولف األول عن

ما يدل على مكانة  اوهذ، 19ست حسب بعض املصادر منذ القرن الأعماق التاريخ واليت تأس

وكذلك تطرقنا فيه إىل دراسة املنطقة من اجلانب العلمي وكيف بدأ توافد ، هذه املنطقة تارخييا

 دورهم الكبريإبراز بعض األسر والشخصيات العلمية والذين هجروا إليها وجعلوا منها وطنا هلم و 
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 كما و تطرقنا إىل، يف تأسيس املدارس وتشييد املساجد وتنمية اجلانب العلمي يف املنطقة والفعال

سيدي احلاج "و" الشيخ أبو النعامة"و" حممد باي بلعامل"التارخيني أمثال الشيخ  أشهر أعالمها

   "... العامل أخبيت

وأسرته حبيث تطرقنا إىل زواجه  أما املبحث الثاين فقد كان عن مولد الشيخ حفصي وترعرعه

كما ذكرنا يف هذ املبحث بعض النقاط اليت مر �ا الشيخ يف   ،وأبنائه ونسبه وإىل حيث ينتهي

صوال إىل ولوجه عامل التدريس والتعليم من جدته ووالده مرورا بشيوخه وو  ية بدايةالعلمحياته 

      .واملشيخة

لرمحن حفصي العلمية ودوره يف ا�تمع وقسم إىل كان بعنوان جهود الشيخ عبد ا  الفصل الثاين

  .اليت كان يقوم �ا يف سبيل السعي إلصالح ا�تمع عن أهم النشاطات األول حتدثنا يف، مبحثني

مؤلفاته العديدة  لخال تركها يف ا�تمع منالثاين فقد ركزنا فيه على آثاره اليت  املبحث أما

  .من طرف طلبة العلمل يستفاد منها والقيمة واليت ال يزا

  :ي ووفاته حبيثصمآثر الشيخ حف: عنوناه ب قدفالفصل الثالث 

املبحث األول منه إىل أهم تالمذته الذين درسوا و خترجوا علي يديه حفاظا  تطرقنا يف 

ومعلمني للقرءان الكرمي وأئمة يف العديد من مساجد اجلزائر؛ وإىل جانب ذلك تطرقنا أيضا إىل 

اليت متيز �ا يف أهله وبني تالميذه وداخل ا�تمع واليت أكسبته قابلية واحرتام خصاله احلميدة 

  . الناس له

وذكر خصاله من يف حقه وأهم الشهادات  -رمحه اهللا -وفاته فتضمن  الثاين أما املبحث

ض األبيات اليت تتضمن رثاءا بعكما قمنا بإدراج ، طرف بعض أصدقائه وشيوخ املنطقة املعروفني

   .له

كمحاولة واليت كانت يف شكل نقاط  أمجلنا يف اخلامتة أهم النتائج اليت خلصت إليها الدراسة و 

  .منا لإلجابة اإلشكالية احملورية للمذكرة

مثل صورة الشيخ ، جداول هلا عالقة مبوضوع املذكرةو صورا ق و أما املالحق فتحوي وثائ

  ...ومكتبته وأهم مؤلفاته

  :أهم الصعوبات

  :ن الصعوبات تعرتض طريق أي باحث ونذكر منهادراستنا كغريها ممل ختلو 
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 .صعوبة التحكم يف املنهجية -

الصعوبة يف ضبط اخلطة وذلك راجع إىل صعوبة احلصول على املعلومات واليت عادة ما يتم  -

مجعها عن طريق املقابالت مع شخصيات معينة ووفقا ملقاييس وشروط حمددة ألجل حتري الدقة 

 .املعلومة ملثل هذه املواضيع ما جيعل األمر أكثر صعوبة وتعقيدايف 

أي مبعىن أنه جتد معلومات  املخصصة يف مثل هذه املوضوعقلة الدراسات املستفيضة و  -

 .شحيحة تكاد تكون منعدمة فيما خيص مثل هذه املواضيع

 .الوصول إىل معلومات دقيقة حول املوضوعو  التنقل صعوبة -

نتمىن أن وبات متكنا من تغطية ولو جزء بسيط من هذا املوضوع و م هذه الصعلكن رغو 

  .  تهن قد وفقنا يف معاجلنكو 
 



  

  

  

  

  

  بيئة الشيخ عبد الرحمن حفصي:الفصل األول

  :المبحث األول

  م20ة تيديكلت وأعالمها في القرن منطق

  :المبحث الثاني

  .مولد الشيخ حفصي وتعليمه
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  الفصل األول

مهما جدا من الذي ينحدر منه أمرا ضروريا و احمليط و ، اإلنسانلبيئة اليت يعيش فيها تعد ا

رية من أجل السعي يف نيل العلم تسهل عليه املأمو و ، مسى املعايلأأرقى املراتب و  أجل بلوغه

الطبيعة و  ،املكان الذي يعيش يفو ، أصدقائهو ، ا تتمثل بيئة الشخص يف عائلتهغالبا مو . املعرفةو 

االجتماعية وكذلك من ت العلمية العلمية والثقافية و يف خمتلف ا�اال اليت يتميز �ا هذا املكان

تكوين الشيخ عبد الرمحن  ولنا يف هذا الفصل دراسة عن البيئة اليت سامهت يف. الناحية التارخيية

 .  التارخيينيأعالم وشيوخ املنطقة البارزين و  ظهوره كعلم منو ، حفصي

  التاريخيين اأعالمهمنطقة تيديكلت و : المبحث األول

  :أولف قاعدة تيديكلت العلمية -أوال

 :تعريف منطقة تيديكلت .1

 تقع منطقة تيديكلت بالسفح الغريب أو اجلنوب الغريب هلضبة تادمايت، ومتتد مشكلتا رقا

 واسعا متجها حنو اجلنوب حيث تتالشى عند واد جروات، وسبخة مكرغان شرقا ويتخلل هذا

 براهيم والواد األبيض وواد متقطن وعني بلبالإسروان وحيي و أالرق بعض األودية كواد تيلية و 

تعترب الصحراء اجلزائرية منطقة مالئمة  .كلم1400تبعد عن اجلزائر العاصمة حبوايل و . وعني غار

خالل فرتات ما قبل التاريخ خيتلف عما هو  الستقرار اإلنسان نظرا لكون احمليط الطبيعي السائد

وجود العديد من املواقع األثرية كحضارة احلصى  الدراسات األثرية علىعليه حاليا، وقد دلت 

أخرى على تواجد بشري باملنطقة وقيام  هذا وقد دلت دراسات أثرية، املشظى مبوقع أولف

يؤكد لنا املنطقة مل تكن مهجورة من السكان ومل  السنني وذلك ما حضارات عرقية تعود إىل آالف

ومن املعلوم أن أول من قد قدم إىل إقليم توات الكربى بأعداد كبرية  1.تكن جمرد صحراء قاحلة

وزرعوا النخيل وحفروا  وباخلصوص الفرع الزنايت، حيث شيدوا القصور هم القبائل األمازيغية

                                                           
ربورتاج مصور حول النسيج (، والصناعات التقليدية مبنطقة تيديكلت الغربيةاحلرف : شيماء الطبق وفاطمة الزهراء ناصري -  1

، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص صحافة مكتوبة، )التقليدي

  .15ص، 2017/2018، أدرار–جامعة أمحد دراية 
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ا جللب املياه الباطنية فخلقوا بذلك حياة اجتماعية شكلوا من خالهلا جمتمعا متماسك الفقاقري

 يديكلت تضم اليوم سبعة جتمعات شعبية كربى حتتوي على ما يزيد عنللحياة ومنطقة ت قابال

.اينغر –عني صاحل  –أولف : قصرا وثالث دوائر وهي مخسة وأربعون
1  

 :نبذة تاريخية عن منطقة آولف .2

 تقع دائرة أولف باجلنوب الغريب للجزائر وهي إحدى دوائر والية أدرار وهي عبارة عن سهل

 مرت وحيدها من الشمال هضبة280يبدأ بإنتهاء هضبة تادمايت، إرتفاعها عن سطح البحر 

 تادمايت ومن اجلنوب منطقة اهلقار، ومن الناحية الشرقية منطقة انغر ومن الناحية الغربية

، 30°27و 30°28عرض  دائريت هي حمصورة بنيأما فلكيا ف .منطقة توات وصحراء تنزروفت

غربا، وهي عبارة عن أرض مسطحة منبسطة قليلة  30°1شرقا و 30°0مشاال وخطي طول 

كلت الغربية يوتعرف لدى البعض بتيد. التالل واملرتفعات، مليئة بالكثبان الرملية، عامرة بالنخيل

  .متييزا هلا عن الشرقية اليت هي عني صاحل وضواحيها

نشأت بعد اقبلي وقبل  ا�أنتفق عموما و ، 1984مبوجب التقسيم اإلداري لسنة  انبثقتو 

تعد كما ، بين فيها قصر الشارف من طرف مرابطني متقطن تيط من طرف أهل عزي وأول قصر

  .هضبة تيديكلت والية ومتثل اجلهة الغربية منالتقع شرق و  ،مهزة وصل بني الشمال واجلنوب

يف رأيني تتباين اآلراء بشان أصل تسمية أولف وميكن أن حنصرها ف ةالتسميأما فيما خيص  

  :ومها أساسني

 عتبار أن مناأصل تسمية أولف مشتق من األلفة بيذهب البعض إىل أن  :الرأي األول

 لفتهاأالذين سكنوها قال أن هذه البالد حد الرجال األوائل أا سريعا ويقال أن هيسكنها يألف

حىت أنه قيل فيها لفتين وال استطيع فراقها، ولقد شاع بني الناس خارج أولف أ�ا مركز لأللف أو 

مبعىن من أراد التعود فما عليه إال الذهاب إىل أولف وهذا ما استند  "يروح ألولف يل بغا يوالف"

 اهللا يف كتابه الرحلة العلمية يف جزأين وكذلك كتب مواليمحد باي بلعامل رمحه أالشيخ  عليه

  2.طاهر اهلامشي

                                                           
  ، ماجيستري ختصصا للثقافة الشعبية،)صناعة الفخار واجللود منوذج(التقليدية مبنطقة تيدكلت لصناعة ا: بوساليمالصاحل  -  1

  . 8ص2002/2001تلمسان، -بو بكر بلقايد أانية والعلوم االجتماعية، جامعة نسداب والعلوم اإلاأل كلية

  .3ص2005أجماد يف ذاكرة أولف، دار النشر تلمسان، ، :الطاهر بن عبد الرمحن اهلامشي -  2
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 باجليم )قجلفأ(فيذهب أصحابه إىل أن أصل الكلمة بربري مشتق من كلمة  :يلرأي الثانا

الشكل   املصرية وتعين أبناء النخلة باعتبار أن املنطقة يف زمن ما كانت واحة للنخيل هاللية

   1.وغراسها فكانت املنطقة يستدل �اكالنخلة 

ومر عليها ، حضارة قدميةشهدت ت آهلة يف فرتة ما قبل التاريخ و ويبدو أن منطقة أولف كان

العصر بوحىت الفرتة املعروفة ، ي األوسطو احلجر ، احلجري القدمي األدىن: خمتلف العصور منها 

أما عن تأسيسها فتشري بعض الوثائق الفرنسية على أ�ا تأسست يف النصف  .احلجري املصقول

ت األسبق من حيث وذلك بداية من أقبلي اليت كان، الثالث عشر امليالدي ناألول من القر 

ومن جهة أخرى هناك بعض املصادر تناقض هذا الكالم وتقول بأن املنطقة ، من غريها العمران

  2.هذا من الناحية التارخيية للمنطقة. أعرق بكثري مما جاء يف الوثائق الفرنسية

أعالم يف كل درب من ية؛ فتعترب منطقة أولف مقر علم وأكابر و أما من الناحية العلم 

وعلموا الناس أمور ، واياالز فأنشؤوا �ا املدارس و . ية كبريةما جعلها تتميز حبركة ثقاف، احلياة دروب

قد هلها حيرصون على تعليم أبنائهم و فأصبح أ، فنشطت  �ا حركة العلم و التعليم، دنياهمدينهم و 

وقد صار منهم ضالء أوقا�م و مصابيح أزمنتهم خترج من زواياها العديد من طلبة العلم كانوا ف

لفات من قبل أهل املنطقة ؤ ملاو  أصبح منهم القضاة فأثروا مكا�م بالعديد من الكتبالعلماء و 

لعل والنحو والصرف وغري ذلك من العلوم و اللغة لتفسري و ااالت الفقه و اليت كانت تبحث يف جمو 

كان هلم بري و جود علماء لعبوا الدور الكمنطقة علم هو و  أكرب األسباب اليت جعلت من أولف

توات عامة خصوصا خالل القرن الثقافية مبنطقة تيديكلت و األثر البارز يف إنعاش احلركة العلمية و 

وذلك بسبب توافد القبائل العربية مثل قبيلة بين فزارة اليت استوطنت بأولف يف قصر ، م19\هـ13

طيد الدين اإلسالمي ت عدة يف تو كانت هلم إسهامانون أين أنشؤوا مسجد املرابطني و زاوية حي

   3.نشر خمتلف العلوم الشرعية باملنطقةو 

                                                           
  .بقااملرجع الس :الطاهر بن عبد الرمحن اهلامشي -  1
   . 25ص،2007، اجلزائر، ط.د، دار أحباث، صفحات مشرقة من تاريخ أولف العريقة: عبد ا�يد قدي -  2
–أولف ، ت.د، مع حممد مجال عبد الناصر الطبق، الشخص املعين بالدراسة:  مقابلة مع الشيخ عبد الرمحن حفصي -  3

  .اجلزائر
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وشيوخ  ظهر يف تاريخ املنطقة شخصيات علمية كبرية: في المنطقة تاريخياأشهر األعالم / ثانيا 

، بعض الزوايايف نشر العلم من خالل الكتاتيب و بذلوا جهودا جبارة أجالء سامهوا بشكل كبري و 

للغة العربية ومن هؤالء الشيوخ قواعد اأصول الدين اإلسالمي و قني الناس حيث حرصوا على تل

   :   نهمماألعالم نذكر و 

  :  الشيخ أبو نعامة -

احلاج بن  هو سيدي أحممد أبو نعامة بن عبد الرمحن بن أحممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر  

 ،م1639/هـ1060العقباوي ، ولد سنة  بن سيدي أحممد الكنيت سيدي امحد البكاي بودمعة

مبدينة سجلماسة، أخذ العلم على جمموعة من املشايخ سيد امحد اللمطي بتفاللت  وسيد أمحد 

أبو بكر بن عمر الوايف اخلليفة بن عمر بن الشيخ سيد أمحد الفيوم بتنبكتو، وفيما بعد احلاج 

فت، وحفر �ا بتنزرو " والن"، استقر بداية بصحراء مايل وتزوج �ا ، مث تنتقل إىل منطقة باملربوك

، ها مسجدا ودّرس �افيفبىن دانني، بئر لعابري السبيل من القوافل التجارية، وبعدها انتقل إىل تيما

، م1718/ ھ 1130سنة   وكانت �اية رحلته بأقبلي أين أسس زاويته العلمية والصوفية القادرية

فنون العلم تضم  ترك بعده خزانة خمطوطات يف شىت. ه1163رمضان  19يف رمحه اهللا يوم تو 

  1.خمطوط 200أزيد من 

  : محمد عبد اهللا بن الحاج عبد الرحمن -

هو مـــحمد بن عبد اهللا بن سيدي علـــــي بن امحد بن محد أبوحليــــة الفزاري بن حممد بن 

أواخر القرن  علي بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد القادر بن عبد احلميد الفزاري عاش

على يد والده  ، حفظ القرءان الكرمي وتفقه يف الدينم19/ه  13 وبداية القرنم 18/ه12

الشيخ سيدي عبد العزيز بن   احلاج عبد الرمحن إضافة إىل سفره ملنطقة توات لطلب العلم عند 

حىت أصبح ضليعا يف علوم  2،)م1845/ه1261(سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحان البلبايل 

  ومدرسا، ) أيب سعد اخلدري حاليا (ن إماما يف مسجد املرابطني الفقه واحلديث واللغة العربية ، كا

، إضافة إىل خمطوطات غنية بكتب الفقه واحلديث، أسس مكتبة وله العديد من الفتاوى والنوازل

محد أحد أجده سيدي علي بن ، ويعترب اوى والنوازل والتقاييد والرسائلأ�ا حتوي العديد من الفت

                                                           
  .185ص، املرجع السابق: عبد اجليد قدي -  1
 .ذكر حممد عبد اهللا بن احلاج عبد الرمحن شيخه عبد العزيز البلبايل يف عدة فتاوى و نوازل خمطوطة توجد مبكتلة أولف -  2
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توات  كانت له زاوية ختدم حجاج بيت اهللا احلرام القادمني منمنطقة آولف، حيث  علماء 

واملتوجهني إىل أقبلي حيث ذكر عبد الرمحن التنالين يف رحلته احلجية أنه بعد مغادرته تقراف توجه 

ابنه أمحد  ومن أبرز طلبة حممد عبد اهللا 1دإىل أوالد موسى وأضافه سيدي علي بن سيدي أمح

قصائد شعرية  وطات نسخها بيده إضافة إىل فتاوى ونوازل وعدةومن آثاره عدة خمط. حممود

 .فصيحة

هو أمحد حممود بن حممد عبد اهللا بن احلاج  :محمود بن محمد عبد اهللا الفزاري أحمد  -

 03/  ـهـ1294حمرم  20ولد  ،بن أمحد بن محد أبو حلية الفزاريعبد الرمحان بن سيد علي 

حفظ القرءان ودرس العلوم الشرعية واللغوية عن أبيه حممد عبد اهللا بن احلاج  2،م1877فرباير

كان إماما ومدرسا يف مسجد  ،عامل أخبيت وكذلك عمته اللة مرميعبد الرمحان، وسيدي أمحد ال

، مث رحل إىل ورقلة وأصبح �ا قاضيا وإماما مدرسا، بعد وفاة أبيه) أيب سعد اخلدري( املرابطني

بعض الرسائل و القصائد اليت كان يرسلها خبط يده يف خزانة حممد عبد اهللا بن احلاج   والزالت 

  .م1905/ ه1322عبد الرمحان، تويف رمحه اهللا مقتوال بـورقلة سنة

  :مريم بنت الحاج عبد الرحمان الفزاري -

 محد أيب حليةبن سيدي علي بن أمحد بن العامل  هي مرمي بنت احلاج عبد الرمحان         

الفزاري، حفظت القرآن وتعلمت أحكامه عن أبيها احلاج عبد الرمحان بن سيدي علي إضافة إىل 

، أقامت مدرسة لتعليم القرءان الكرمي وحتفيظه مبنزهلا بزاوية و النحو عن أخيها حممد عبد اهللا الفقه

والطالب ، الطالب قدي بقادي  ، ومن بينهم تحينون وخترج من مدرستها عديد الطلبة والطالبا

كما لديها العديد من   ارس لتحفيظ القرآن بزاوية حينون،ذان أسسا بعدها مدلابّامهي الربكة؛ ال

، وكانت تسمى باللة مرمي تقديرا هلا أل�ا حتفظ م1920/ ه1338د القصائد يف الشعر تالعدي

حكام ملنطقة وتعليمهم األوسامهت مدرستها يف حتفيظ القرآن للنساء با 3كتاب اهللا وتدرسه،

      .الفقهية
                                                           

  .62ص، دت، ط.د،حياة عبد الرمحن بن عمر التنيالينالغصن الداين يف ترمجة و : لعاملحممد باي ب -  1
زاوية ، خزانة حممد عبد اهللا بن احلاج عبد الرمحن، التقاييد املهمةخمطوط يوميات و : الرمحن الفزاريحممد عبد اهللا بن عبد  -  2

 .ر.د، حينون

 ،ت.د، لرمحن ولد ملني عبد الرمحنحامد عبد ا: حيتفظ �ا. فتاوى و رسائلوثائق و : د بن محد ملني الفزاريأمحد بن أحمم -  3

 .أولف
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  :بن حّمد لمين الفزاري أمحمد أحمد بن  -

هو أمحد بن أحممد بن ّمحد ملني بن محد أبو حلية بن حممد بن علي بن عبد الرمحان بن         

 ،م19/هـ  13عاش حياته الطيبة خالل القرن  ،يوسف بن عبد القادر بن عبد احلميد الفزاري

رمحان بن سيدي علي وأبيه حفظ القرآن ودرس الفقه والنحو واحلديث عن الشيخ احلاج عبد ال

وانتقل إىل قصر زاوية حينون بطلب من قبيلة أوالد أمحد، فكان هناك إماما ومفتيا ومدرسا أحممد ،

  1.للقرآن

  :سيدي احمد العالم أبختي -

يدي العامل، أخبيت وهو املعروف بسمحد بن مبارك بن علي بن حممد الصاحل بن أمحد أهو  

تيلولني على يد  ه وأخذ على بعض علماء توات خاصة، وتعلم على والدم1860ولد حوايل سنة 

تدريس القرآن، والفقه، وشرح صحيح  ولده توىل  وبعد وفاة ،حلاج حممد بن السيد جعفر األزهرا

 هبزاوية حينون، فاشتهر رمحسجد احلاج حممد دحا البخاري وموطأ اإلمام مالك وخلف والده مب

أولف قبل مبنطقة   اكسبه مهابة، كما وتوىل القضاء اهللا بالصالح والتقوى واجلهر باحلق األمر الذي

ما سبب له دخول السجن من قبل املستعمر، بعد أن  ،م1901  للمنطقة  وبعد دخول االحتالل

 :أبرزهمتتلمذ على يده عدة طلبة . رفض االخنراط يف خمططه وتنفيذ أوامره

  السيد أحممد بن احلاج حممد دادة وهو الذي خلفه يف وظيفة القضاء بعد وفاته.    

 حينون بعد وفاته  ابنه حممد الصاحل الذي توىل إمامة مسجد حي زاوية. 

و ترك ، 1942سبتمرب  6هـ املوافق ل 1361شعبان  25يوم األحد  –رمحه اهللا -تويف 

  2.و الفتاوى و احلديث و عدد كبري من التقاييد مكتبة تضم املصاحف و خمطوطات الفقه

 :الشريف بن محمد بن أحمد الــدولةمحمد  -

د احلق بن الشيخ سيد علي بن هو السيد حممد الشريف بن حممد بن أمحد سيد الدولة بن عب

، ويستدل على ذلك من تاريخ نظمه منظومة يف علم الفلك م19/هـ13، عاش يف القرن أمحد

قصد  م، انتقل إىل مدينة أولف قادما إليها من توات1868/ه1285سنة  حيث فرغ منها يف

                                                           
 .3ص،ت.د، إسهاما�ا يف منطقة آولفمقال حول األسر العلمية و : اهيم حامد ملني ابر  -  1

  .89ص، املرجع السابق: عبد ا�يد قدي -  2
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استقر حبي زاوية حينون، ورابط على للتدريس وتعليم ف دحا التدريس بدعوة من احلاج أحممد

  .وشرح املتون الفقهية، واحلديث النبوي، القرآن

  كتاتيب احمللية يفوله مؤلفات عديدة من بينا منت الدين الذي يعترب مرجعا يف املدارس وال

وكذلك ، تدريس الفقه والعقائد حيث تعرض فيها إىل العقائد وأحكام العبادات، وبعض املعامالت

، واللغة العربية، اهللا مكتبة من املخطوطات تضم كتب الفقه هترك رمح .منظومة يف علم الفلك

مد بن أمحد محد إضافة إىل املصاحف القرآنية اليت خط منها العشرات منها ما وجد عند أحم

  2.، فكان خطه مميزا ومجياله كاتباوال يكاد يكون تقييد يف عهده إال وجتد امسه يف آخر  1ملني،

أحممد ولد  هو السيد أحممد بن احلاج حممد بن أمحد دادة :الشيخ أمحمد أبالحاج داده        

وينتسب إىل عائلة مشهورة بالعلم إذ تعلم القرآن عند أبيه  ،حبي اجلديد من أولف ،1887سنة 

املختار، مث التحق رمحه اهللا ليمه على يدي أخويه عبد اجلبار و ، وواصل تعوحفظه وهو صغري

لدين، وكان من أكثر املالزمني مبجلس العالمة السيد أمحد بن مبارك خبيت للتعمق يف الفقه وعلوم ا

تبه اخلاص ال سيما يف حيث كان مبثابة كا. الث وأربعني عاما، ووصلت هذه الصحبة إىل ثله

 يرد من، إذ كان يكتب له القضايا ويدون األحكام ويرسل الرسائل ويقرأ عليه ما سنوات مرضه

توىل اإلمامة والتدريس مبسجد أبيه احلاج حممد دادة باملنصور من حي كما ، ىاستفسارات وفتاو 

وهذا ما جعل الناس  ،وك مستقيم وتقوى ظاهرة وورعب وسلاجلديد، وكان صاحب نظر ثاق

م لتويل قضاء اجلماعة، فكان حيكم رغم ضغوط املستعمر مبا 1942خيتارونه بعد وفاة شيخه سنة 

مما جعل بعض الكائدين يكيدون له ويزورون  ؛نه صواب ومنسجم مع أحكام الشريعةيعتقد أ

تبني مكرهم وكيدهم فخرج من  أنه سرعان ما، إال املستعمر إىل سجنه أحكامه، األمر الذي دفع

 : و من بني الذي تتلمذوا على يده . السجن واعتزل القضاء وتفرغ للتدريس والعبادة

   .م1990ابنه حممد الذي هاجر إىل تونس واستقر �ا حىت وافته املنية هناك سنة  - 

  .اجلديد، مبسجد املنصور حبي الطالب أمحد الذي يشغل اإلمامة، حاليا ابنه -

 ...وغريهم ،واإلفتاءمتليلي للتدريس  إىلالطالب أحممد البوكادي الذي هاجر  - 

                                                           
 .م1900/ هـ1317دليال للقوافل التجارية تويف سنة بن أبو حلية الفزازي كان فقيها وتاجرا و هو أحممد بن محد  -  1
  .4ص،السابقاملرجع : ملني ابراهيم حامد -  2
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يف اخلط  ا، كما كان رمحه اهللا بارعاإلفتاءو  واإلرشادواستمر على هذا النهج يف التدريس 

كاملوطأ وكتب   حيث نسخ بيده عدة مصاحف وأجزاء والكثري من القصائد وشروح بعض املتون

من سنة  يناير 20انتقل إىل الرفيق األعلى يف . واألحكام الفتاوىله العديد من  ؛املواريث

  1.م1953

  :برماكيالحاج محمد بن عبد القادر  -

حبي  ،م1910ولد سنة ، در بن عبد الرمحن برماكياعبد الق هو السيد احلاج حممد بن 

  .قصبة السيد من أولف

تعلم مث انتقل إىل الشيخ احلاج عبد القادر بلعامل ف. بدأ تعليمه عند والده فحفظ القرآن الكرمي 

  .علم املواريثوالنحو و ، احلديثعلى يديه الفقه و 

مث انتقل إىل مدرسة سايل بعد فتح مدرسة ، التدريس يف زاوية موالي هيبةتواىل اإلمامة و 

فقد بعثه شيخه إىل زاوية موالي هيبة ليعود للتدريس ، رياموالي أمحد الطاهري إال أنه مل يلبث كث

 اإلفتاء يفو ، الشيخ برماكي حياته يف التعليم والتدريسولقد أفىن . فيها حلاجة الناس هناك إليه

  2.و إبرام العقود و حترير الوثائق، أمور الناس و إصالح ذات بينهم

ودفن مبقربة موالي ، سنة 75عن عمر يناهز ، م31/12/1985يوم  –رمحه اهللا  -يفتو 

   .هيبة

  :الحاج محمد باشيخ -

 ولد سنة، أمه السيدة فاطمة بنت موسىو ، حممد باشيخ بن حممد بن الربكةهو السيد 

  مث درس الفقه على ، و أخيه عبد القادر، حبي تقراف؛ وبدأ تعليمه على يد السيد البشري، 1913

  تعلمبدأ التدريس حبي عمنات و . ج دادهمد بن احلا و الشيخ أحم، يد الشيخ أمحد بن مبارك أخبيت

  .على يديه ناس كثر

ت روحه إىل انتقل،1978فرباير  20ويوم االثنني ، أدى فريضة احلج ،1973ويف سنة 

  3.غفر لهفرمحه اهللا و ، بارئها

                                                           
  .121 -120ص، املرجع السابق: عبد ا�يد قدي -  1
 .102 -101ص، نفسه -  2
 .121 -120ص، نفسه -  3
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  :الشيخ محمد باي بلعالم -  

هو الشيخ حممد بن عبد القادر بن حممد املختار بلعامل املشهور بالشيخ باي بلعامل ولد  

عاملا كبريا حبيث م على يد والده الذي كان فقيها و تعل، 1930حبي ساهل مبنطقة أقبلي سنة 

مث ارحتل إىل املدرسة اإلدريسية  ، تعلم القرآن على يد الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن مكي بلعامل

  1.الطاهرية مبدينة سايل اليت كانت منارة للعلم يأتيها طلبة العلم من كل حدب وصوب

 ودفن مبقربة تقراف ،2009أفريل  19يف  - رمحه اهللا-تويف الشيخ حممد باي بلعامل   

الوسيمة يف شرح الدرة  التحفة: مؤلفات عدة يف ا�ال الديين مثلبأولف تاركا وراءه إرثا علميا و 

كتابة املنهوم على شرح و ، م نرت ابن أجرومنظو ، اللؤلؤ املنظوم: ل اللغوي مثلأخرى يف ا�االيتيمة و 

 2.اللؤلؤ املنظوم

  :الحاج الدباغ -

والشيخ عبد ، املنطقة مثل الشيخ باي بلعاملوجالس العديد من شيوخ ، والده الطالب أحممد

أسهل و ، وابن عاش، كالعبقري  تون املعروفةبعد إجازته للتدريس بدأ يدرس املو . الرمحن حفصي

كما كان له .لوالده الذي عجز عن أداء مهامه بقصر أخنوس خلفامث عمل إماما ...، املسالك

 27السن مث وفاته يف  شرح املوطأ إىل أن تقدمت بهعلمي يف شهر رمضان لقراءة و  جملس

  1997.3جويلية

  :صمادي محمد بن المختار  -

فاطمة بنت عبد القادر وأمه السيدة ، مد بن املختار بن محادي صماديهو السيد حم

فأدخلتاه  .ترىب يف أحضان عمتيه بعد وفاة والده، بزاوية حينون، 1935ولد سنة ، حمجوب

الطالب و ، سيدة اللة الطاهرة سيد الدولةفتتلمذ على يد ال، املدرسة القرآنية لتعلم القرآن الكرمي

 مث الشيخ، وقرأ الفقه و متونه على يد الشيخ حممد الصاحل بن أمحد العامل أخبيت، عبد اهللا البوكادي

حبيث كلف ، نانبالب ليهيشار إخاصة علم املرياث حيث أصبح باي بلعامل فتمكن من الفقه و 
                                                           

، خمرب الرتاث اللغوي األديب يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، جملة الذاكرة، متنان حنويان من منطقة تيديكلت: حممد بن عبو -  1

 .129ص، 2016ماي ، 7ع
  129ص، املرجع السابق: عبد ا�يد قدي -  2

  .117-116 ،نفسه -  3
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إىل غاية وفاته رمحه ، تكفينهمو التكفل بتغسيل املوتى و ، واملواثيق، تابة العقودكو ، بقسمة الرتكات

  1.اهللا

  :محمد بن بوجمعة الشيبي -

 ،1970أكتوبر  28يوم ، أولف –ولد حبي عمنات ، هو السيد حممد بن بومجعة الشييب

بعض املتون فقرأ القرآن الكرمي و ، القرآنية لتحق مبكرا باملدرسةا. فقد أمه وعمره مخس سنوات

الرمحن كذلك الشيخ عبد ، القرايف محادوو ، بن قدور حفصي الفقهية على يدي الشيخ حممد

لتحاق اجتاز مسابقة االكما  ،قواعد العربيةو ، والفقه، صي الذي درس على يديه العقائدحف

عمل إماما بعدة و ، 1993 -1991ون فيها بني سنيت فت، مبدرسة تكوين األئمة بسيدي عقبة

  الكما كان يعرف بنشاطه اجلمعوي و ، مساجد مثل مسجد بن شوبان ضواحي الرويبة بالعاصمة

  نكايف السوق إثر انفجار قنبلة هناك و  تويف ،2002جويلية  05ويف يوم اجلمعة ، لديه وقت فراغ

                         2.األدبيةه صدى كبري يف األوساط الدينية و ملوت

  تعليمهالشيخ عبد الرحمن حفصي و  مولد: المبحث الثاني   

  : نسبهو  مولد الشيخ / أوال

املعروف بالشيخ  يحفصهو الشيخ عبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى بن حممد احلاج أحممد     

هو كما  أو، التووأمه السيدة عائشة ، )51ص1صورته موضحة يف امللحق رقم(يحفصعبد الرمحن 

من  حفصيعرف نفسه ومن شدة تواضعه على أنه العبد الضعيف اجلاهل عبيد الرمحن بن إبراهيم 

أعالم منطقة أولف بإقليم تيديكلت وينتهي نسب الشيخ عبد الرمحن حفصي إىل عاصم بن أيب 

بتقراف مبنطق آولف من عائلة ، م1932ولد سنة  3.-رضي اهللا عنه -حفص عمر بن اخلطاب 

  .التواضعاملعرفة و معروفة بالعلم و  حمافظة

                                                           
 .117ص، السابقاملرجع : عبد ا�يد قدي -  1
جامعة ، ديب يف اجلنوب الشرقي اجلزائريتصدر عن خمرب الرتاث اللغوي واأل كادمييةأالذاكرة، دورية : حممد بن عبو -  2

  .10ص ، 2020يناير ، 14قاصدي مرباح بورقلة، ع 
، 27/03/2021، أولف، ابن الشيخ عبد الرمحن حفصي، عايش الشخصية: مقابلة مع احلاج ابراهيم حفصي -  3

17:00 .   
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فاطمة ابنة عمه السيد أحممد  بالسيدة حفصيج الشيخ احلاج  عبد الرمحن حفصي تزو        

 عائشةالزهراء و و وعمر إبراهيم وأمحد حممد و : " ب معها بنني وبنات وهمحفصي حبيث أجن

 -السالمعليهم  -ناته مستنبطة من أمساء األنبياء بأن كل أمساء أبنائه و  نالحظكما و  1".رقيةو 

  .-رضي اهللا عنهم وعنهن - أمهات املؤمنني  والصحابة و 

  : تتلمذه وشيوخه/ ثانيا  

بدايته كان الشيخ عبد الرمحن حفصي منذ صغره حمبا للعلم حبكم البيئة اليت نشأ فيها فكانت      

اليت تعلم عندها احلروف األوىل مث انتقل " السيدة خدجية"جدته أم والده و " إبراهيم"علي يد والده 

علم وحفظ عنده القرآن إىل مدرسة الشيخ حممد باحلاج داده الذي مكث عنده عدة سنوات وت

اليت  2إىل مدرسة سايل -رمحه اهللا -وبعد ذلك أرسله ولده مبعية الشيخ حممد باي بلعامل، الكرمي

 صورته مع(3،م1949عند الشيخ موالي أمحد الطاهر اإلدريسي سنة ، كم  40تبعد عن رقان بـ

 جمموعة من أقرانه وزمالئهدرس هناك رفقة و  )52ص 2الشيخ باي أثناء الدراسة يف سايل امللحق رقم 

سيدي  4من منطقة قورارةو ، الكرمي وسيدي حممد الرقاين ابن خاله عبد ،الشيخ باي بلعامل: ومنهم

وغريهم  ، ...احلاج أحممدو  ،الباحلاجو  الزاويالشيخ و  دقدوقةو  املقدموعبد القادر و ، حممد بلحسن

وإىل جانب  "مدعاة للنسيان زمالئي كثر إّال أن طول الزمن: " كثر حيث قال الشيخ حفصي

ذلك كان الشيخ عبد الرمحن حفصي مكلفا بالعمل يف البساتني و كان الشيخ الطاهريي يتكل 

  .التعلممهمتها دون التفريط يف الدراسة و عليه يف أداء 

هذا و قد حصل شيخنا اجلليل علوما كثرية طيلة مثاين سنوات من مكوثه يف مدرسة سايل   

  العلوم  وغريها من، ...الصرفوالنحو و ، واملرياث، ا عن شيخه علوم الفقهآخذ، 1949منذ عام 

                                                           
، جامعة أدرار، )مقال حبضور الشيخ عبد الرمحن حفصي(وصف خزانة فضيلة الشيخ عبد الرمحن حفصي: حممد بن عبو -  1

 .ت.د
 .كم  40بتبعد عنها بلدية تابعة لدائرة رقان حاليا و هي  -  2
  .ت .د، أولف، املصدر السابق :املقابلة مع الشيخ عبد الرمحن حفصي -  3
  .كم200عاصمته تيميمون اليت تبعد عن مقر الوالية بإحدى أقاليم والية أدرار و  وه -  4
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 ليدخل جمال التعليم، م1957خترجه من املدرسة سنة ألخرى إىل غاية أن أجازه الشيخ و ا

  .م1959يف حجته األوىل تلقى اإلجازة من شيخه يف البقاع املقدسة سنة و ، والتدريس

  : أهم شيوخه 

باه علي يد العديد من املعلمني والشيوخ بداية من تتلمذ الشيخ عبد الرمحن حفصي منذ ص      

تلك املرتبة الكبرية من العلم  أبيه إال أنه يوجد شخصيتني كان هلما األثر الكبري يف بلوغةجدته و 

  :          ومها ، املعرفةو 

  1:الشيخ أمحمد بالحاج داده-1

املعروف بالطاهر بن عبد املعطي : الطاهري اإلدريسي أحمدالشيخ العالمة موالي  -2

رب األقصى خالل اوة باملغنولد بقرية أوالد عبد املوىل بإقليم شيش، ي احلسينالسباعي اإلدريس

نشأ مبسقط رأسه وحفظ فيه القرءان على يد أخيه موالي عبد اهللا و ). م1907-ه1325(

وغادر بالده إىل . ون الرابعة عشر من عمرهوأجاد حفظه وأتقن مجلة من فنون العلم وهو د

فيها وأفاد  مفعل سنني، بشنقيط  استقر له املقامو  ،)م1923  /هـ1342(ليعلم �ا خالل  2شنقيط

حيث حل بتنبكتو مايل إىل 3،)م1934 -ه1353(خالل   شنقيط وغادر العديد منهم،  من

مث غادرها إىل أرض فتأهل فيها، ،)م1937 -ه1356( وأقام فيها مدة يسرية وذلك خالل 

شهر ربيع األول سنة  يف تاوريت وكان ذلك يف  فأقام أياما  ا،دخلها ُمَعلَِّما ومدرس اليت  توات 

واجتهاد �ا جبد  مو بدأ يعل يف السنة ذا�ا،  سايل منطقة  مث انتقل إىل ).م1940-ه1359(

زهاء ستة عشرة   ومكث �ا )م1943-ه1362(سنة    بسايل) الطاهرية(الدينية س مدرسته سوأ

الشيخ موالي احلبيب العالمة الشيخ باي بلعامل و : أفذاذ ومنهموقد خترج على يديه علماء  عاما،

   4.ابن عبد الرمحن خليفته الثاين صاحب الزاوية القرآنية بتسفاوت

                                                           
 .ورد تعريفه يف املبحث األول -  1

حيث شهدت  ،هـ 10إشعاع علمي وثقايف منذ القرن وكانت متثل مركز . شنقيط مدينة يف موريتانيا تقع يف شرق آدرار 2 -

  .�ضة ثقافية شاملة
، ع.د، جملة إلكرتونية، بال أسوار، صفحات مضيئة من حياة الشيخ موالي أمحد الطاهر السباعي: العيد جلويل   -  3

2020.  
الصاحلني والعلماء الثقات، مداد نسيم النفحات من أخبار توات ومن ، الشيخ موالي أمحد الطاهري اإلدريسي احلسين -  4

  .07م، ص2011اجلزائر،  -،  غرداية2للطباعة والنشر، ط
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أهم القواعد العلمية املتميزة  قة تيديكلت منمنط ويف آخر هذا الفصل نستنتج أن

جه إليها طلبة مشايخ سامهوا يف بروزها كقبلة يتو باألخص مدينة أولف واليت حتتوي على علماء و و 

الرجل الذي  اعلى سبيل املثال نذكر الشيخ عبد الرمحن حفصي هذالعلم من كل حدب وصوب و 

لعل أكثر وفة بتارخيها العلمي  والثقايف و والذي ينتمي إىل أسرة حمافظة ومعر  ،1932ولد بآولف 

املشايخ الذين درس عندهم مثل جدته السيدة  نبوغ الشيخ حفصي هم املعلمون و ما ساهم يف

كذلك الشيخ حممد باحلاج دادة الذي حلروف األوىل من اللغة العربية و خدجية اليت تعلم عندها ا

املعرفة يف خمتلف ا�االت مثل تنقلة الكرمي وكذلك تنقالته للبحث عن العلم و  حفظ عنده القرآن

أخذ عنه الفقه لذي تعلم عنده و إىل سايل عند الشيخ أمحد الطاهريي اإلدريسي السباعي ا

شيخا جليال خترج على يده العديد من التالميذ ائض وهذا ما جعله عاملا كبريا و علم الفر احلديث و و 

غريهم من و ، الشيخ عبد القادر احلمداينو  ،ابنه حممد حفصي: ة ومشايخ أمثال هم اآلن أساتذ

  ...  طلبة العلم

 



  

  

  

  

  

  

  أدواره المجتمعيةحفصي العلمية و جهود الشيخ عبد الرحمن :الفصل الثاني

  :المبحث األول

  جهوده في اإلصالحو  نشاطه  

   :المبحث الثاني

  آثار الشيخ عبد الرحمن حفصي 
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  الفصل الثاني

شيوخها أشد احلرص على توريث علومهم املختلفة وذلك من لقد حرص علماء املنطقة و 

الفكري لديهم م أكرب عدد ممكن من طلبة العلم واالهتمام �م وتنمية اجلانب العلمي و خالل ض

توثيق كما حرص السلف على تدوين و ، قبلةأجل ضمان استمرارية العلوم يف األزمنة امل من

. مية من خالل إنشاء خزانات حلفظ واحتواء خمطوطا�معلومهم اليت حصلوها يف رحلتهم العل

كان هلم اهتمام واسع يف جانب التأليف حبيث أ�م ألفوا عديد الكتب وكل ذلك حلرصهم   اكم

  .جتسيد اجلانب اإلصالحي يف ا�تمعالثقايف و  نشر الوعي على 

ومن خالل هذا الفصل ستكون لنا دراسة يف جهود الشيخ عبد الرمحن حفصي يف إصالح 

  .    ا�تمع

  جهوده في اإلصالحنشاطه و : المبحث األول 

  :نشاطه -أوال

دائم يث أنه كان متيز نشاط  الشيخ عبد الرمحن حفصي يف كثري باجلوانب العلمية حب .1

فبعدما أجازه شيخه موالي ، مجعه من علوممبا كسبه و  طلب العلم لنفع الناسالرتحال للبحث و 

بقصر " موالي عبد احلي الدبوسي"بعثه إىل مدرسة ، 1957أمحد الطاهريي اإلدريسي سنة 

نتقل مكث �ا عدة سنوات قبل أن يملهدي حيث دّرس هناك علم الفقه والنحو و موالي ا

لشيح إبراهيم حفصي مدرسا مبسجد اإلمام البخاري خلف لوالده ال �ا إماما و ليشتغ" عمنات"

ه العديد من األساتذة فيها أنشأ مدرسته املعرفة يف تقراف ومنها خترج على يدو  - رمحه اهللا-

رمست مديرية الشؤون الدينية واألوقاف نشاطه الدعوي وحركيته ، 1962يف سنة و  1املدرسنيو 

 الشيخ عبد الرمحن حفصي درس يف أواخر الستينات و لكنه واصل التعليم تقاعده و التعليمية إىل 

حبي الركينة " مصعب بن عمري"باسم الصحايب اجلليل : ىسمت اليتالشيخ باي بلعامل و  درسةمب

أنه قام بشرح العديد من  كما.وعلم الفرائض النحواليت كان يعلم فيها علوم الصرف و و  بآولف

 بعدةومنه كان دائما ما يقوم ، وصحيح البخاري و غريها، املتون مثل موطأ اإلمام مالكالكتب و 

رقان ومنطقة توات عامة وخصوصا يف شهر : حماضرات داخل آولف وخارجها مثلدروس و 

  .رمضان
                                                           

    .مصدر سابق :قابلة مع الشيخ عبد الرمحن حفصيم -  1
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ومن أهم اجلوانب اليت نشط فيها أيضا هو حبه ملطالعة الكتب ما ساعده يف امليل  2-         

ي طيلة مسريته التأليف الذي يعد من أهم نشاطاته فقد ألف الشيخ عبد الرمحن حفصإىل  جانب 

انت معظم مؤلفاته عبارة عن كويف خمتلف العلوم الفقهية منها والنحوية و متون العلمية عدة كتب و 

حيث جتاوز عدد مؤلفاته العشرين ، طلبة العلم عامةهولة حفظه وشرحه لتالميذه و ذلك لسنظم و 

تلميذا يف مدرسة ا أن الشيخ عبد الرمحن حفصي نشط يف ا�ال الفالحي منذ أن كان كم، مؤلفا

لغاية تواجده يف أولف حبيث عمل يف الفقارة بصفته أمينا هلا فكان يسهر على تسيري سايل و 

ذلك ألن هذه املهمة ال يتوالها املوروث الثقايف بكل حزم وعزم وعدل و شؤون هذا املصدر املائي و 

حريصا على أن يصل حلزم اجتاه املخالفني و اواإلخالص والتفاين يف العمل و 1.رف باألمانة إال من ع

لكل ذي حق حقه من املاء يف الفقارة إذ أنه كان ميلك سجل كل فقارة مكتوب فيه أمساء 

  .مقدار حقهم من امتالك املاءو  املالكني

مكانته العلمية اليت كان وكل هذه النشاطات اليت كان شيخنا حفصي يقوم �ا راجعة إىل 

من طرف كفاءته العلمية على تواضعه و  فقد أمجع الكل سواءا يف آولف أو توات، يتميز �ا

أصدقائه وزمالئه وكذلك عائلته وتالميذه وعامة الناس ممن عرفوه وذلك من خالل حياته اليومية 

   ...غريهاو  ،علم الفرائضو ، النحوو  هالعلوم اليت مجعها يف جمال الفقو 

  المجتمعيجهوده في اإلصالح الديني و  -ثانيا 

أوىل العالمة الشيخ عبد الرمحن حفصي عناية خاصة باإلصالح الديين يف ا�تمع لكونه يعد 

األساس الذي تبىن عليه صلة العبد بربه لذا عمل على إصالح العقيدة وتنقيتها من خمتلف 

بدأت الشوائب اليت علقت �ا يف جمتمعه األدراري وذلك حباربة البدعة وإحياء السننة حيث 

ركز  قدو ، من املدرسة الطاهرية بسايل، 1947ظهور منذ خترجه سنة تيف اإلصالح خ جهود الشي

  :على عدة أمور أساسية يف هذا اجلانب ونذكر منها

ية على إصالح العقيدة وحترير صالحإلاإصالح العقيدة و العباداحتيث ركز الشيخ يف دعوته 

تقديس القبور والتربك باألولياء  :مثل، الفكر والعقول من براثن اجلاهلية القدمية واحلديثة

وأعترب رفقه رفيق دربة الشيخ باي بلعامل  ، وهو ما يتناقض  مع عقيدة التوحيد اخلالص، واألصفياء

يف  ستعمار على زرعهااليت عمل اال والضالل  هي إال خملفات اجلاهلية قوس ماطأن هذه ال

                                                           
   .السابقمصدر : مقابلة الشيخ عبد الرمحن حفصي -  1
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اختذ من ، ويف إطار جهوده اإلصالحيةوحملاولة القضاء عل هذه اآلفة ، أوساط الشعب اجلزائري

املواسم واملناسبات الدينية فرصة لوعظ العامة وإرشادهم ودعو�م إلتباع ما جاء يف القرءان والسنة 

حيث دعا من خالل هذه الدروس إىل إصالح العقيدة وتطهري النفس من كل أنواع ، وترك البدع

عمنات اليت اشتغل  :عديد من املدارس مثلدرس يف ال الشرك والفساد وما ساعده يف ذلك هو أنه

اإلصالحي قام الشيخ بافتتاح مدرسته بتقراف يف مدرسا واستمرارا لنشاطه الدعوي و �ا إماما و 

املهتمني و  الروادل أطياف ا�تمع من طلبة العلم واحملبني و اليت كانت تستقبل كو أواخر الستينات 

حبلقات الذكر و الدروس الفقهية كما أنه كان يقوم   بتعلم أمور دينهم سواء كانوا صغارا أو كبار

من أجل االقتفاء بسري تعليمهم السرية النبوية حتفيظ الناس القرآن الكرمي واألحاديث النبوية و و 

  1.الدين اإلسالمي يف ا�تمع لغرس قيم –رضوان اهللا عليهم –الصحابة األنبياء و 

ومتثلت جهوده كذلك يف تأليفه للعديد من الكتب وشرح الكثري من املتون و اليت كانت نافعة 

و فائدة كبرية للناس و التسهيل عليهم يف البحث عن املسائل العلمية و الفقهية بغية إصالح أمور 

كتاب نظم درة األطفال يف " دينهم و دنياهم ومن أهم هذه املؤلفات ومن أهم هذه الكتب 

  ".  ائح تنفعهم يف اآلل واملآل نص

يف الدين وإفادة الذين مل يتوان عن نفع الناس ضه إال أنه واصل عطاءه ودروسه و مر ورغم تقاعده و  

   2.اإلجابة عن انشغاال�م أسئلتهم الدينيةيزورونه و 

 العديد جمهودات حثيثة يف ا�تمع فقد كان يستخدم علمه يفكما كان للشيخ اجلليل دور كبري و 

من السباقني إلصالح ذات البني  من األمور اليت من شأ�ا املسامهة يف إصالح ا�تمع فقد كان

اءة حل العديد من املشاكل اليت قد تقع ألسباب مثل املرياث أو األمور العائلية ألنه ميلك كفو 

 اهللاكان لطباعه دور كبري يف إصالح شؤون ا�تمع فتميز رمحه علمية كبرية يف هذه ا�ال و 

حماولة إجياد حلول ملشاكلهم كما كان إذا تعرض للشر أو بالتواضع و حبه للناس ومساعدته هلم و 

بلغ مرتبة كبرية بري مما جعله حمبوبا عند الناس و التدسوء املعاملة يرد عليها باخلري وحسن التصرف و 
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هذا من  و الكبرييقبل عليه الصغري و عندهم فرتاهم يأتون من كل حدب وصوب و  من االحرتام

  1.ا�تمعيل اإلصالحي من اجلانبني الديين و شأنه تسهيل مأمورية الشيخ على العمل يف العم

 مؤلفاتهخزانة الشيخ عبد الرحمن حفصي و : المبحث الثاني

شخصية علمية كبرية فال شك أنه خلف خ عبد الرمحن حفصي عاملا جليال و باعتبار الشي 

لعل أهم و يرجعون إليها ويستفيدون منها و  يزال الناس يقتدون �االيت ال ار و رحم اهللا وراءه عدة آث

  :هذه األثار متمثلة فيما يلي 

 :خزانة الشيخ عبد الرحمن حفصي -أوال

   :تعريف الخزانة

 ضاحية من ضواحي» عَمنات « تقع خزانة سيدي احلاج عبد الّرمحن حفصي يف قصــر 

مرت  18مساحتها ال تتجاوز و  -اهللا محهر - بالقرب من مسجد اإلمام البخاري » أولف« مدينة

من  أغلبها يف حجمها كبرية مبا حتمل يف بطنها من كنوز مثينة، ةفهي صغري ) مثانية عشر(مربع 

 نبويَةالسرية وال لو أصو  فقه: ( ذات طابع ديين ،)جمَلدات قدمية(املخطوطات وأَمات الكتب 

   2) ...الفرائضكالنحو والصرف و  متون يف خمتلف العلومو  كرميتفسريات القرآن الو 

   :عرض تشكيلة الخزانة الحفصية

نة احلفصية مت العثور بني ثنايا ورفوف اخلزا "حممد بن عبو"يف عملية حبث قام �ا الدكتور 

عديدة كما وتتوزع وفقا حملاور  على إحدى وتسعني خطاطة خمتلفة أشكاهلا وأحجامها وموضوعا�ا

  :يلي

  01,09و ميثل نسبة  01املخطوطات عدد : القرآن الكرمي%.  

   08,79بنسبة  08عددها : علوم القرآن%.  

  56,04بنسبة  51عددها : الفقه%.  

  07,69أي ما يعادل نسبة  07وعددها : الّتصّوف%.  

  01,09ما يعادل نسبة  01عددها : احلديث الّنبوّي الّشريف%.  

  08,79يعادل نسبة أي ما  08عددها و : ـــــة الّلغــــــــــــــــــــ%.  
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  06,59خمطوطات بنسبة  06العدد : األدب%.  

   02,19أي ما يعادل  02عدد خمطوطاته : الّتاريخ%.  

   07,69بنسبة  07عدد املخطوطات : البيع والّشراء%. 

  )54 -53ص 4و 3أنظر امللحق رقم (1.خمطوطا 91أي ما جمموعه 

   :أهم مؤلفات الشيخ عبد الرحمن حفصي - ثانيا

العشرين مؤلفا يف اته القيمة اليت جتاوزت اخلمسة و آثار الشيخ عبد الرمحن حفصي مؤلفمن 

 : منها املنظومة واليت نذكر منها الفنون منها املنثورة و  خمتلف العلوم و

 فتح العلي القادر يف نظم األمساء املشتّقة وأوزان املصادر.  

  فتح الكرمي الواجد نظم مقّدمة األزهرّي خالد. 

  1050ألف ومخسون بيتا (الّصمد اخلّالق يف مواعظ وحكم وأخالق فتح. (  

  مائتان ومثانية وسّتون بيتا268(زهور أهل الوقت.(  

  بيتا 177نظم مسائل يف قضاء حاجة اإلنسان ( واسطة العقد الّثمني.  

 مائتان وأربعون بيتا 240(درّة األطفال نصائح تنفعهم يف احلال واملآل.(  

 بيتا196مائة وسَتة وتسعون ( من لٌعنوا يف الكتاب والّسّنة إزالة الّدجنة عن.( 

 مائة ومثانون بيتا180(الغرّة يف اجلبني ألوجه كلم املبني .( 

  أربعة آالف ومائتان وسّتة وأربعون بيتا 4246(فتح املعني املالك لنظم إرشاد الّسالك.( 

  وسّتون بيتامائة وواحد  161(مضيئة الّسبيل ملن يفي أسامي اهللا اجلليل.( 

 اإلنارة على معامل القبض جواهر اخلصائص للمربئ من الّنقائص. 

 رياحني املسامرة يف الوعظ واإلرشاد واآلداب. 

  األترّجة اجلنّية يف الّناسخ واملنسوخ البهّية .    

   ّ2...منظومة يف حتديد الّسبع باحلروف والّنصف والرّبع انة الّقراء يف الّرسم القرآينمج 

  )57-56- 55ص 7و 6و 5املالحق رقم أنظر (
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تارخيه العلمي منذ  يف حفصن للشيخ عبد الرمحن الفصل أ اويف األخري نستنتج من خالل هذ

أدوار هامة يف اجلانب اإلصالحي يف منطقة أولف وتيديكلت وتوات عامة وذلك ، 1957إجازته 

فائدة لترتيب حلقات فقهية و ، من خالل عدة نشاطات كان يزاوهلا مثل تدريس القرآن الكرمي

وقبلها ، وعامة الناس ومن جانب آخر قام الشيخ حفصي بتأسيس خزانة خمطوطات، طلبة العلم

، تأليف عديد الكتب واليت جتاوز اخلمسة والعشرون مؤلفا منها ما هو منثور ومنها ما هو منظوم

ن من أجل جتسيد عملة وكل ذلك كا .واليت كانت تتضمن خمتلف العلوم الفقهية منها واللغوية

  .اإلصالحي يف املنطقة ولفائدة ا�تمع
 



  

  

  

  

  مآثر الشيخ حفصي و وفاته:الفصل الثالث

  :المبحث األول

  خصالهتالمذة الشيخ حفصي و  

  :المبحث الثاني

  وفاة الشيخ عبد الرحمن حفصي 
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  ثالفصل الثال

يتمتعون  اأكثر من ذلك كانو بتعليم تالميذهم و العلماء عادة باهتمامهم يتميز الشيوخ و 

حب  السبب يفعلمهم وترفعهم قبله و  اليت كانت دائما ما تسبقبصفا�م وخصاهلم احلميدة و 

ذكر خصاهلم إتباع �جهم واختاذهم كقدوة يف حيا�م وهذا ما يدفع الناس لتذكرهم و الناس هلم و 

  .حىت بعد وفا�م

ووفاته ، ذكر خصالهو ، بد الرمحنتالمذة الشيخ ع سة ونظرة يف أهميف هذا الفصل لنا دراو 

  .الشيخ الفقيهو ، الذين رثوا هذا العامل اجلليلأهم و 

  خصالهتالمذة الشيخ حفصي و : المبحث األول

  :تالميذه  -أوال  

 احملافظة على األثر الكبري يف، قواعد حيا�مو  ،تعليمهم أصول دينهمو ، ية النشألعل لرتب       

مقومات اهلوية وتكريس اجلانب الديين واإلصالحي اإلرث التارخيي والثقايف وكذلك احلفاظ على 

هم القرآن تعليمد الرمحن حفصي على حتفيظ الناس و لكل هذا فقد ركز الشيخ عبيف املنطقة و 

يظهر ذلك جليا من خالل تالمذته و ، ...لعلوم الشرعية والفقهية االكرمي واألحاديث النبوية و 

هذا راجع مايل والنيجر و : ض الدول ا�اورة مثلر من أولف خاصة واجلزائر عامة وحىت من بعالكث

للناس ألكثر من مخسة عقود  إماممساجد بني مدرس و و حال الشيخ بني عدة مدارس قرآنية  لرت 

ك منذ سنة ذلومسجد اإلمام البخاري و ، مدرسة موالي عبد احلي الدبوسيومنها ، من الزمن

ديه تالميذ حفاظ للقرآن خرج على ييف كل مدرسة يدرس فيها كان يتو ، 1957خترجه من سايل 

 :مساء اليت تتلمذت على يديه نذكراأل منالكرمي و 

  ولد الشيخ هيباوي حممد بن علي بن الشريف بن العريب بأولف خالل :سي حممد هيباوي

وتلقى باقي العلوم على يد شيخه احلاج عبد ، حفظ القرآن على يد جده الطالب أحممد ،1940

فدرس عنه النحو، والفقه، وعلم ، 1947والتحق مبدرسة الشيخ  -رمحه اهللا-الرمحن حفصي 

وخمتصر ، ورسالة ابين زيد القرواين، والصرف، ومعظم أمهات الفقه كألفية ابن مالك، املرياث

  واجلد والكد والنهل من خمتلف العلوم وأحسن 1ست سنوات من الصرب واملثابرة وذلك ملدة ، خليل
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عثمان ابن عفان "مبسجد  ومدرس مامإوشغل ككما الصفات واخلصال اليت كان ميتاز �ا شيخه  

وكان يشتغل  ؛بن اخلطاب بزوية حينون مقر سكناهىل مسجد عمر إوبعدها انتقل ، "بأخنوس

  .2010افريل  5ن تويف رمحه اهللا سنة أىل إمبسجد أبو هريرة باملرقب  امتطوع اخطيب امامإأيضا 

 1962 مواليد منوتالميذ الشيخ عبد الرمحن حفصي وهو أحد أبناء  :حفصي حممد ، 

 يف وخاصة علومه من و�ل بيهأ عند درس عمره من عشرونالو  نيةاالث حوايل ويف عمنات مبدينة

 يف يدرس وكان  الشيخ دروس حلضور املواظبني من وكان بتقراف مدرسته يف درس دبواأل النحو

 درسةمل كمساعدة ،1988 ىلإ 1980 من له توظيف سنة ولأ كانت نإ ىلإ النظامية املدارس

 بورشة يدرس كان 1988 سنة يضاوأ ببشار التكنولوجي ملعهداب 1992 سنة درس كما ابتدائية

 لرتقية الورشة تلك كانت الوقت بنفس لذكورل ديساب ابن يف كمعلم ويشتغل مستغامن مبدينة

  ىلإ انتقل وبعدها برقان رقاين اهللا عبد موالي مبتوسطة العربية للغة ستاذأ 1994 سنة ويف املنصب

 سنة ومن ،النوين متوسطة ىلإ انتقل بعدها ومن ،2006 سنة ىلإ شريف مساعيليإ متوسطة

 1.االبتدائي لتعليم كمفتش يعمل ليوما ىلإ 2009

 1970.2 كتوبرأ 28 مواليد من الشييب بومجعة بن حممد السيد هو :الشييب حممد 

 بتدائية عبد ابتقراف تلقى تعليمه االبتدائي ب ،1964ابن حممد املولد بتاريخ  يوسفي سامل

درار أحدى متوسطات مدينة دها التحق مبلحقة متوسطة تابعة إللذكور وبعلديس ابن باحلميد 

كنولوجيا ببشار كأستاذ وبتاريخ ن خترج من معهد التأىل إا انتقل لثانوية املغيلي بأدرار وبعده

بوعمامة بتنركوك مث بعدها شيخ العمل كأستاذ ملادة االجتماعيات مبتوسطة  ،1987سبتمرب 5

تسعينات كما السنوات  مام مالك يفىل متوسطة اإلإر مث انتقل غىل متوسطة موالي هيبة بإينإانتقل 

سنة   23لألجيال ملدة عليه من عطاء وتربية  درار قبل ذلك وقد قدم ماأعمل بأقبلي وتامست و 

ن عاد أىل إبتمقطن  "تفريج حممد"بثانوية  2010ىل مستشار تربية سنة إن يتحول أكأستاذ قبل 

اجتاز شهادة الباكالوريا  ، 2001ىل يومنا هذا، ويف سنة إكمستشار   مام مالكىل متوسط اإلإ

درار بكلية أىل جامعة إشعبة العلوم اإلسالمية واستطاع النجاح فيها واالنتقال  شح حر يفكمرت 
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صول أختصص فقه و سالمية سم العلوم اإليدرس فيها بقلسالمية واإل ةواالجتماعي ةنسانيالعلوم اإل

 .20061ن خترج منها سنة أىل إ

افره وهو ظأمنذ نعومة بتقراف  -رمحه اهللا-نه التحق مبدرسة الشيخ حفصي أيستذكره  ومما

ن الشيخ كان يضع أقه والده �ا ويقول احلاج سامل حلأحيث سنوات  7وأ 6يبلغ من العمر حوايل 

ن هذا النظام أخرى و أسون الفقه من جهة والنحو من جهة ن الصغار يدر أ إذ نظام داخل مدرسته

كرب جرومية واألرسون األيضا يدأن صغار السن أالتدرج يف املدرسة كما يكون حسب السن و 

تقانه وحفظه على مدى إالك وتدرج يكون حسب السن وما مت سهل ابن ملفية و منهم سنن األ

ن أاج عبد القادر حفصي حفظه اهللا و ما دراسة القرآن كان على مستوى مدرسة احلإالسنوات، 

وىل والفقه األآن يف يتم دراسة القر  حيث بعض ا متصلتني تقريبا معتمدرسته ومدرسة الشيخ كان

ىل إ شيخ كان يتوقف عن الفقه وماالن أيضا أمور الدينية كما يقول ىل ذلك من األإوالنحو وما 

ضحى ويتم دارسة وشرح املوطأ طيلة هاته الفرتة وبذكر ىل قرابة عيد األإل ذلك طيلة الشهر الفضي

ته على مسامع الشيخ اءوقر  هاملوطأ كان احلاج سامل حفظه اهللا من العناصر األساسية يف سرد

ساب يف شد احلأالشيخ كان شديد عليهم وحياسبهم  نأما يذكر والتالميذ والشيخ بدوره يشرحه ك

 امالزم كان  كان احلاج ساملكما   ،اي خطأ يف ذلك ولو كان بسيطأ يتساهل مع مور النحو والأ

بسبب  تذلك الوقنقطاعات اليت كان يشهدها يف اإلرغم من اللشيخ وملدرسته طيلة حياته بل

ق مبدرسة الشيخ احلتلإل الصيفية ي عطلة وخاصة العطلةأنه كان يستغل أ الإثانوية الب تهسادر 

ما استطاع من الشيخ ويف سنوات التسعينات كان حيضر لدروسه مبسجد عمنات اليت   ةداستفاإلو 

وظل ل الفقهية والدينية، ائكان يلقيها بني صاليت املغرب والعشاء واليت يتناول فيها خمتلف املس

عمره خر آن تعذر على الشيخ يف أىل إ ذلك ىلإعلم وما  لشيخ من صلة يفلميد ما بكل  امتعلق

خا أو  انه كان صديقأاج سامل يف شيخه عليه رمحة اهللا ويقول احل ؛ىل املدرسة واملسجدإاحلضور 

على وكان مثلهم األ مورهمأزحهم ويرأف �م ويراعي ايمف اوشيخ ان يكون معلمأبا قبل أو 

 أناسرغم من وجود النه وبأو دب اليت امتاز �ا الشيخ وصربه الواسع خالق والتواضع واألفاأل

نه دائما كان أ الإيراعون مكانته  شيخ والالني يردون على يجهال على مستوى مدرسته وعصب

حلسىن الهم بفعاهلم بل يعامأحىت يغضب من  علي عليهم والتيس ينهرهم وال يصرب عليهم وال
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حي وخاصة يف شيخ من مجيع النواالثر بأد كثريا وتان احلاج سامل قد استفأظروفهم كما ويقدر 

هل اللغة والصرف يف أنه كان يضاهي أن يتقنهم جيدا حىت ىل األإنه أجمال النحو والصرف و 

ثر أمن  خلفه رمحة واملغفرة وذلك مماالزال يستذكر الشيخ كل يوم بيبفضل شيخه والوهذا  1ذلك

  2.مجيل عليه وعلى مشواره

 حد الطالب النجباء لدى أ، 1968ادر بن حممد املولود خالل حامد ملني عبد الق

مثل ما ، وأخذوا من صفاته، و�لوا من علمه، والذين تأثروا كثريا بالشيخ، واملالزمني له، الشيخ

مدرس باملدرسة و ام وهو إم بهوالنفع ، وحب للعلم، وبساطة، عالتمسنا من خالل لقائه من تواض

احلاج واليت كان �ا أيضا شيخه  - اهللا رمحه-وهي مدرسة الشيخ باي ، بن عمريالقرآنية مصعب 

  3.- رمحه اهللا-عبد الرمحن حفصي 

 موالي بزاوية 1981|08|29)  الشيخ أحفاد ولأ(  حممد بن أحممد بن هيباوي حممد 

 وقبلها ،1987 سنة بعمنات ذكورلل ديساب بن احلميد عبد مبدرسة االبتدائية دراسته زاول ،هيبة

 ىلإ انتقل مث القراءن علوم يديه على ليتعلم الشيخ مدرسة ىلإ انضم سنوات 4 عمر ويف بسنة

 هيبة موالي متوسطة ىلإ يتحول نأ قبل بتدائيةاال دراسته أ�ى بعدما مالك ماماإل ةمتوسط

 كان ذلك ظل ويف ؛"احلفيظ عبد جبايلي" ثانوية ىلأ نتقلاف  الثانوية بلغ أن ىلإ فيها ويكمل

 كما جده؛ عن حديث 100 حوايل حفظ متكن من حبيث واحلديث الفقه الشيخ يد على يدرس

 يف الشيخ زلنمب يومية دروس له كانت نهأ كذلك ويذكر املسجد يف اجلامعية الدروس حيضر كان

 كان 2001 ىلإ 1999 سنة ومن العصر، صالة بعد "مستظرف فن كل يف املستطرف" كتاب

 كان اليت  العلوم من وكثري كذلك والبالغة النحو عنه درس كما،املرياث علم فيها يدرس لوحة له

 امعةجب اجلامعي مشواره وبدأ الباكلوريا شهادة على حتصل ،2001 سنة ويف الشيخ، �ا ميتاز

 وكان صولوأ فقه صختص سالميةاإل العلوم بكلية بوهران يةالسان جامعة ىلإ حتول وبعدها درارأ

 اهلامشي"مبؤسسة  العربية اللغة مادة يف كأستاذ له عمل ولأ سنة 2008|09|13 تاريخ

  2010 سنة شريف مساعيليإ متوسطة ىلإ تنقلا نأ غاية ىلإ سنتني �ا وظل الدباغ بزاوية "أحممد
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  1.اهذ يومنا ىلإ

 تعلم ، أولف -بأقبلي، 1960من مواليد : حممد بن عبد الصادق بن حممد لكصاسي

بعد و ، 1976هد األصلي بأدرار يف عام بالكتاتيب مبسقط رأسه مث انتقل إىل املعالقرآن الكرمي 

ذلك تابع دراسته العلمية الفقهية يف مدرسة الشيخ باي بلعامل وفيها تلقى علم الفقه والنحو 

كما أجازه الشيخ باي بلعامل إجازة ، -رمحه اهللا –يد الشيخ عبد الرمحن حفصي واملرياث على 

كما يعد ، وخترج على يديه الكثري من حفظة كتاب اهللا، عامة وهو إىل األن باملدرسة معلما للقرآن

و يقوم بعدة حماضرات ودروس يف العديد من ، واعظا ومرشدا مبسجد مصعب بن عمري بالركينة

   2.الدائرة وغريهااملساجد يف 

  :هناك تالميذ آخرون أمثالو 

 بن احلبيب حممد السايح رمحه اهللا . 

 خمتار ولد عزاوي . 

 عبد القادر كريو من مخيس مليانة . 

 قرايف محادو من مدينة اخللفي . 

 حفصي حممد عبد القادر . 

 خبويت حممد من تسابيت . 

 3.حامد ملني حممد رمحه اهللا  

 لنصاري عبد الرمحن بن الطاهر . 

 عبد الرمحن بلغييت بزاوية الدباغ . 

 حممد البدر ترفوس من اجلزائر العاصمة . 

  بومساحة بن عبد الواحد من بين ونيف . 

  اوفيان حممد . 
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  :خصال الشيخ حفصي - ثانيا

 والبيئة الصغر منذ حفصي الرمحن عبد الشيخ �ا حظي اليت الدينية لرتبية كان لقد

 والصرب النفس ومسو والكرم كاجلود احلميدة اخلصال من الكثري منحته واليت �ا نشأ اليت الصحراوية

الواضح  ثرهاوكان هلا األ مرموقة واجتماعية ودينية علمية مكانة يتبوأ جعلته اليت والتضحية واملثابرة

 قلب معه اختلط من ومجيع صحابهوأ قربائهأ ذكره كما كان فقد بعد، فيما وصفاته شخصيته يف

 وحىت بابه يطرق طارق سواء حدأ يرد ال حرتامبا ويعاملهم اجلميع حيب احد من اليغضب طيب

 وال وحماكا�م جمالستهم من ميل ال فتجده هلضيوف حبه شدة أكثر وما اضيفيرد وال ليلالب كان نإ

 .وموائده بطرائفه حتافهمأو إ طرافهمإ من

 كرمال ،من �ا ميتاز كان اليت الفاضلة واألخالق احلميدة الصفات هذه نأ نالحظوكما  

 مكارم من وغريها والتقوى القوي والصرب واحملبة واإليثار والعطف والسماحة الضيافة وحسن واجلود

 اهللا صلى الرسول هدي  ومن الكرمي القرآن وحي من دهااستم اليت والصفات فضائلالو  األخالق،

 إال حدأ على يغضب ال وكان األمة من الصاحل السلف هدى على يسري منه جعلت وسلم عليه

 شديد كان املقابل ويف عامالت،املو  العبادات من الدين بأمور يتعلق فيما خاصة اهللا، حاجة يف

 بسيد اإقتداء هلم وبيته قلبه ويفتح ليه،إ يقر�م فتجده وحبهم الناس ثقة كسب على احلرص

 لذا بينهم، ويؤلف احلسنة واملوعظة حلكمةاب الناس يدعو كان الذي وسلم عليه اهللا صلى املرسلني

  1.اخلامته حسن يرزقه نوأ للهداية يوفقه وأن العمل يف خالصاإل اهللا يسأل ما كثريا كان

 تقدير حمل كان احلميدة والصفات الفاضلة خالقواأل قلب طيبة من به امتاز ملا ونظرا 

 استفادوا وأ يده على ادرسو  وأ جالسوه وأ ،عليهم تعرف وأ �م التقى من كل عجابوإ واحرتام

 الزمن طال مهما ينسى ال اانطباع  وذاكر�م قلو�م يف ترك حيث بعيدة، وأ كانت قريبة بصلة منه

 الىت احلسنة واملوعظة حلكمةاب اهللا إىل يدعو البصري املرشدكان  نهأ كما الوقت، �م تقلب ومهما

 التعليم يف ناجح ومعلم العلماء وجيل العلم، حيب عامل وهو ،2القومي املستقيم السبيل ىلإ �دي

 عنه مسع وأ منه اقرتب من كل ولعل متواضع االخالق فاضل الدينية، العلوم نواعأ شىت يف ومؤلف

 وحمسن الكبري تواضعه فرط من له اعنوان تكان ذاتالب اتوالصف قخالاأل هذه نأ اكتشف
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 بني كانت اليت املشكالت خمتلف يف الناس بني ويصاحل قلوبال بني يؤلف والقلم سانلبال

  1.نسانيةواإل سالميةاإل اخلصال من ذلك غري ىلوإ الطرفة حيب ظريف واألباعد، األقارب

 معروف والوقار واهلدوء دبباأل متصف والكرم الورع بني مجع املنطقة أعالم من علم وهو 

 وأ عاصروه من غلبأ هنإذ أ الفقيه، والشاعر املبدع والكاتب الثاقب والذكاء والرزانة صدره بسعة

 واخللق احلميدة بالصفات له اوشهدو  سالميةإ خويةأ بعالقة له اشهدو  خالطوه وأ يده على اتتلمذو 

 التواضع هي اخلصال أعظم من وإن وزيادة بذلك ميتاز كان الشيخ أن فيه الشك ومما احلسن،

 إال لشيخل عارف أو معاصر أي مع حديث أي ينفك ال والذي الشيخ به عرف الذي اجلم

 غاب وإذا غريه عن مييزه بشيء يعرف ال جملسا حضر إذا وكان عليها وأكد بذلك له وشهد

 أن قبل لتالمذته وأخ وزميل صديق كان أنه ذلك يؤكد ومما علم من حيمله ما وقيمة قيمته أدركت

 حىت الروتني يكسر لكي معهم دروسه أثناء النكت ويطلق ميازحهم ما دائما وكان معلمهم يكون

 يؤكد ما هذا و ممازحته وحىت الدردشة ومن عليه سؤال أي طرح من خيجلون ال تالمذته معظم وأن

 بعض حديث من األذى يتحمل كان أنه كما الكبري علمه من بالرغم هلم وتواضعه منهم قربه

 تعلميهم على يعمل كان الشيخ ألن و واجلهلة العامة من كانوا مرتاديه بعض ألن جملسه رواد

 عمري بن مصعب مدرسة يف يدرسهم كان الذين تالمذته من وحىت وأساسياته دينهم وتلقينهم

 حىت وال اهتمام أي يعريونه ال كانوا اهللا ساحمهم بعضهم ألن - اهللا رمحه- باي الشيخ مدرسة

 يقابل أن من مينعه مل هذا أن إال املدرسة عمال بعض حىت و عليه يتطاولون فكانوا علمه لدرجة

 شدة لنا يؤكد ما هذا و حقد، أو غل وبدون رحب وبصدر عجيب وبقبول باحلسىن �مإساء

 يسري دائما كان أنه إال أمور عدة من ومتكنه علمه من وبرغم والذي الكبري وتواضعه الشيخ مساحة

 الشيخ، وكان هذا كل والعارف العامل بثوب نفسه يظهر أن حياول ومل بلعامل باي الشيخ ظل يف

 كثريا وتأثر ذلك يف لتالمذته األعلى املثل كان فقد دائما تسبقه الطيبة مسعته كانت الذي وهو

 يرسله كان انه إبراهيم احلاج ابنه يذكر ومما محيدة، صفاته منه فاكتسبوا بذلك حميطه ومن منهم

 على جديد وافد أي يشهد وال حني إىل مثنه ويسدد الشيخ يأيت أن على اجلزار من بلحم يأيت

 معه ذهابالب عليهم ويلح منزله إىل لدعوته سباقني من كان إال جمالسه إحدى أو مسجده

 قدم ملن مفتوح املنزل وباب اجلمعة صالة بعد اءالغذ وجبة منزله يف سن انه كرمه ومن وإكرامهم
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 اخلصال ومن العهد، ذلك على زالوا وال عليها يستمروا أن ابنيه أمر وقد ومنصبه قدره كان مهما

 أو تلميذ قصده أو منزله طرق وقت أي ففي ولراحته لنفسه وقته خيصص يكن مل الشيخ أن أيضا

 عن تنفك ال اليت الصفات إحدى أن كما أمره له وقضى البيت أدخله إال آخر شخص أي

 لنفسه به وحيتفظ أمره يكتم صغره منذ فكان األذية على وصربه لألذى الكبري حتمله وهي الشيخ

 شيء وكأن واسع بصدر ويساحمه حبقه خيطأ أو يظلمه من على ويصرب بالطيب إال األذى يرد وال

 يشك يكن ومل عاصروه من وأغلب حميطه بشهادة الغيظ كظم يف به حيتذى مثال وكان حيدث مل

  1.له وقع ضرر بأمر أحدا حيدث وال لربه إال أمره

 ا�تمع إصالح نأ تامه دراية وعلى حكيما كان حفصي الرمحن عبد الشيخ نبأ ويبدو 

 .خطوة كأول القلوب صالحإ ىلإ والأ حيتاج املغلوطة والعقائد والبدع الفساد مظاهر على والقضاء

 يف امهممرجعا  كان نهأ كما اجليد واحلفظ الذاكرة قوة من له لعلم،اب اوشغوف حمبا وكان 

 .فيه يربع كان مما غريها ىلوإ املرياث كعلوم فيها اممتاز  كان اليت العلوم بعض

  العلم يف وقامة اجلبل مبقام كان إال شخص يف تتجمع ال الذكر السالفة الصفات هاته إن 

إن هاته الصفات السالفة الذكر ال تتجمع .ااهللا رمحة عليه الفاضل شيخنا أثر من ملسناه ما وهذا

وهذا ما ملسناه من أثر شيخنا الفاضل عليه رمحة لعلم ايف شخص إال كان مبقام اجلبل وقامة يف 

  2.اهللا

  موراثيهو  وفاة الشيخ عبد الرحمن حفصي :المبحث الثاني

  :وفاته -أوال

عقده الثامن من العمر وكان  لقد ظل شيخنا طريح الفراش مدة تفوق السنتني بعدما دخل

مير عليه قبل صالة الفجر وكعادته  إبراهيم هذا األخريه قائمني على أمره خاصة ابنه احلاج ؤ أبنا

ويف ذلك اليوم  ،م2018نوفمرب  21: ، املوافق لهـ 1440 األولربيع  13يوم االربعاء : بتاريخ

نه يوجد شيء من اخلرير الغري طبيعي بوالده فأستغرب من ذلك واستعجل إخوته أالحظ االبن 

ال يقلق وأنه خبري وعليه أخربته أ -هللاحفظها ا-  "السيدة فاطمة"وأراد إخبارهم باألمر إال أن أمه 

أن يذهب إىل املسجد فذهب ولكن باله مل يهدأ إىل أن عاد من صالة الفجر فتأكد أن الشيخ 
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اليوم مبقربة اجلديد قرب مسقط رأسه  يف حلظاته األخرية من احلياة فتويف بني يديه، ودفن يف نفس

ن بالشيخ موالي عبد اهللا  الناس يف صالتهوقد شهدت جنازته اجلم الغفري من الناس، وقد أم 

سكنه فردوس جنانه مع أرحم اهللا شيخنا الفاضل  و فدريسي، محد الطاهريي اإلأالشيخ موالي 

ليه راجعون قني والشهداء والصاحلني وأهلمنا مجيل الصرب والسلوان فإنا هللا وإنا إيني والصديئالنب

تيديكلت بعلمها وفقده و تضيء مساء آولف  من مشوع العلم اليت كانت ةفربحيله انطفأت مشع

  1.ا قاطبة�امجيع سك

  :ورثائه الشيخ عبد الرحمن حفصي في وآراء شهادات - ثانيا

 : حفصي براهيمإ احلاج .1

 كان اليت ناتهامع من ربغمالف للعلم طلبهسبيل  يف اوجماهد مثابرا كان اهللا رمحه شيخال نإ 

 طرف من وخاصة شأنه من لالتقليو  ميهوتقز  حتقارهبا ذلك كان اسواء ظافرهأ نعومة ومنذ هاييعان

من  ستطاعإ ريالنظ منقطعة شجأ ورباطة وصرب كبريين صراروإ عزمية ذا كان نهأ الإ قربائهأ بعض

 محلأ ان الشرف يل كان الذي ووالده جدته من بداية ناءالقر  علوم يكتسب نوأ يتعلم نأ خالهلا

  العلوم خمتلف لطلب الشاقة ورحلته طريقه وبدأ مثابرته كملأ العلوم ساسياتأ تلقى وبعدما امسه

 عالمأ من علما يصبح نأ وبفضلهم اهللا بفضل فاستطاع الشيوخ خمتلف يد وعلى املدارس مبختلف

 وهذا العلوم خمتلف يف ومتكنه  الغزير بعلمه له ويشهد بأكملها تيديكلت وتوات نطقةوم ولفأ

 ندرك جعلنا ومما العقبات هاته كل يطوع نأ استطاع نهأ الإ اتحباطوا عوائق من تلقى مما رغمالب

 رغمالوب وكذلك ليهإ يصبو ما ىلإ الوصول من مكنتهلذي وإ صربال منكبريا  ار قد ميلك نهأ جيدا

 شيء وال حقد وال ضدهم ضغينة وال حيمل مل العجيب ومن نهأ الإ قربائهأ بعض مع تهامعان من

 ليهإ قر�ميو  صدر سعة بكل ستقبلهمي وهو شيء حيدث مل كان منه تقربال ىلإ نيسارعو  افكانو 

 عن لنا يقدمه درس الإ هو ما وهذا هنجو تاحي ما كل هلم قدميو  ضده فعلوه ما مجيع عن ويعفو

كثري  كان نهأل يعود وذلك كثر وتالميذ طالب لشيخل نأ وكما الربانيني والعلماء الشيوخ صفات

 وكذا علم من له اهللا عطاهأ ما يقدم القرى ومبختلف حياته طول خرىأ ىلإ منطقة من التجوال

 - اهللا رمحه-  بلعامل باي الشيخ معا كذلك وتنقالته طرفه من املقدمة والدروس احملاضرات خمتلف

 على بالوقوف وتكليفه مورواأل املسائل خمتلف يف كثريا عليه واعتماده به نتهاعاست وكذلك
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 الإ منها أخذناما ف علومه خمتلف من لنا ويقدم كثريا يعلمنا كان اهللا رمحه شيخال نوأ مدرسته

 وحبه كرمه شدة هو قريبال قبل البعيد له يشهده الذي ريالكب تواضعه ىلإ وباإلضافة القليل

 نأ وكما مجيعا فينا القيمة هاته غرس على وعمل كثريا يوصينا وكان جدا كرميا فكان فللضيو 

 فلحبيث يك ماانظ يضع كان املنزل داخل حىت وقاتهأ ويف حياته يف منظما كان اهللا رمحه شيخال

 من قدر بأكرب الناس فادةإ على يعمل لكي لنهاره مسطر برنامج عيض والشيخ مبهمته واحد كل

 كتوم كان انه كما البدع خمتلف و شىت وحماربة نبيه سنة تباعوا اهللا ىلإ الدعوة ونشر مكاناإل

 �ا اخربتنأ ناتهامع وجل حدأل شيء يأ يشك وال له يقع وما همبشاكل كثريا يفضفض وال للغاية

 هإعطائ وعدم التهميش من ناتهامع وحىت كثريا يظهغ مويكظ يصرب حبيث هو وليس الكرمية الوالدة

 ميلك ما بكل مةاأل إفادة اولحي كان دائما من اإلحرتام إال أنه ورغم كل ذلك الكامل حقه

 اهللا رحمف ،ذلك وخمتلف لشعرل ونظمه مؤلفاته ىلإ وصوال وخطب حماضرات من الوسائل ىتوبش

  1.هجنات فسيح سكنهوأ الشيخ

 :القادر عبد ملني حامد شهادة .2

 نأ حىت داكوي باوأ صديق املعلم ونعم املريب نعم كان رمحه فصيح الرمحن عبد الشيخ نإ 

 الشيح فيه وتذكرت الإ يوم مير نأ يكاد الو  ،نامع واحتكاكه تواضعه شدة من وذلك زميال يكون

 قدر وتعلميه نشره وحب العلم حب علمنافقد  ،ة يف أذهانناخالد تزال ال اليت مواقفه حدىوإ

 ونعم واملرشد الناصح نعم كان رفعه هللا تواضع من نوأ واخلرافات البدع كل وحماربة مكاناإل

 يستقبل القليل الإ لنفسه وقت مينح ال العلم سبيل يف بأكمله نقل مل نإ يومه جل كان القدوة

كان دائما ما و  ملشاكلهم طرحهمو  مسألتهم من ميل وال حيرج وال وصوب حدب كل من الناس

 خيكأ وجه يف ابتسامة"  وسلم عليه اهللا صلى الرسول لقول اقامصد هتبإبتسامالناس   يقابل

 يعاجلها نأ دائما وحياول موراهموأ حلاجيا�م ويسمع طلبته مجيع من قريب كان نهأ كما ،" صدقة

 الدعوة نشر يف اجلهد وبذل تواضعالو  املعاملة حبسن هميوصي دائما كانو  تالميذه كل وحيتوي

  .صالحاإل يف البارز الدور له وكان الدينية العلوم بأغلبية حييط ملااع وكان الصحيحة سالميةاإل

دون مراعاة ملناصبهم  حسب استطاعته وقدرته طلبه له لىبو  يئا إالش لبااطوكان ال يأتيه أحد 

 مبا ويفيدهم يستقبلهم اسالن مجيع مناوإ مكانته وأ منصبه بسبب خرأ على حدأ ليفضأو ت
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 دباأل خاصة يتقنها كان اليت العلوم منبأكرب قدر  طالبه استفادة على حيرص وكما استطاع

 حماضرات له وكانت العلوم هاته من به بأس ال نصيب له كان اليتو  املرياث وعلوم والبالغة والنحو

 هلا ثرأ ال ولكن جندها نأ وحاولنا ضاعت سفلأل ولكن لبدعاب خاصة حماضرة ابرزها من مهمة

  .يرجعها ومل نسخها جلأ من شيخال عن شخاصاأل حدأ خذهاأ نهأ فقط ذكرا مم

 الفضل له وكان يزيلها نأ شيء ألي وأ هاو ميح نأ لزمنل الميكن بصمة فينا ترك شيخال نإ 

 يقدمها كان اليت العلمية جمالسه رواد من كان وأ مدرسته دخل طالبال كل شخصية يف الكبري

 شاء نإ املستقيم املنهج هذا على وبقيا كنا نأ يف البالغ ثراأل له كانو  حياءواأل املساجد تلفخم يف

 كان اليت نيةءاالقر  ارساملد يف التدريس خالل من ونشره علومه من �لنه مما نقدم نأ وحاولنا اهللا

 يف حىت القريب والصديق املريب باأل فهو حياتنا يف الكبري ثراأل هلا كان وفاته نوإ ضايأ هو فيها

 حفادهأ حدأ معا والتقيت قهوة كوب ديي يف ناأو  حبث ال ينسى الذي اليوم ذلك وفاته يوم

 صلح ماذا علمأ ومل وعي ال شبه حالة يف فدخلت صاعقةالك اخلرب كان الشيخ بوفاة فأخربين

 مةاأل فقدته وكبري عزيز ملاع رحل هلبرحي الذي الشيخ اهللا رحمف ،تهبيت يف الإ نفسي جدأ ومل معي

 1.فقط عائلته وليس بأكملها واملنطقة

 : شهادة الشيح عبد الكرمي الدباغي يف حق الشيخ عبد الرمحن حفصي .3

توات التوجيهي يف منطقة أولف و علمي و الالدعوي و  ان له دور هام يف مسارهإن الشيخ ك

فدوره مل يكن يقتصر فقط على كونه عاملا؛ بل  ، مقارعا للمخالفنيو  عامَة؛ فكان جاهرا باحلق

وكتابة  ،توثيق الرسوم: كان يلعب حىت دور املصلح االجتماعي من خالل نشاطه الكبري مثل

و ال أحد كان يطعن يف ، ه على الطريقة التواتيةمعرفة حساب توزيع املياو  ،الشراءوثائق البيع و 

مسلك شائك؛ و ، خرج من عمر طويل-رمحه اهللا –ال يف صدقيته؛ فالشيخ حفصي و  ،صدقه

و صنع رمزيته فه ؛رموز اليت ال بد من إعطائها حقهاكان رمزا من الو  سرية طيبة؛و  ،بانتصار عظيم

و مقارعة أهل  ،نصرة املظلومو  ،حلماية احلقالصمود أمام املواقف الصعبة و ، بالتاريخ املشرف

 2.اإلحنرافالفساد و 
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 :دة الشيخ عبد القادر حفصي يف حقةشها .4

من اخلرافات و ، البدع الضالة التحذير منهاحماربا للفساد و  -رمحه اهللا -كان الشيخ حفصي 

ز على ذلك من خالل دروسه اليت كانت تركشت بني الناس يف كل املناسبات؛ و الشائعة اليت تف

يقرتب منهم بكل أدب و  ،بطلبتهحييط بالناس و  –رمحة اهللا عليه -كان الشيخ كما  ، هذا املوضوع

وكان سباقا يف فض النزاعات  ،شكاويهم عندما يرجعون إليهقضاياهم و كان يقوم حبل و  ،تواضعو 

عنهم أو ال يرتفع وجيلس بينهم و  ،ينزل إىل عمق ا�تمع ليجتمع مع الناسو  ،إصالح ذات البنيو 

ضع وقد قام بأدوار بارزة يف مسريته تواو  ينزوي يف زاوية بعيد عنهم؛ فهو عامل أمة ورجل صدق

 ،طرف املستعمر الفرنسي يف اجلزائردافع عن اإلسالم حني كان يتعرض للتضييق من وتارخيه و 

من قامة سارة كبرية أفقدته شخصية علمية وفذة و خداخل ا�تمع و فوفاة الشيخ تركت فراغا 

  1.قامات العلم يف املنطقة

  :شهادة الدكتور حممد بن عبو.5

 ا�ال يف سواء املنطقة عالمأ من علم -  اهللا رمحه - حفصي الرمحن عبد احلاج الشيخ

 يف واالجتماعي امليدانية ودروسه مبحاضراته سواء ا�ال هذا يف عمل الرتبوي صالحيواإل التعليمي

 أصحاب كمثال لألمانات بصيانته ومعروف الناس مجيع من مؤمتن كان البيني ذات صالحإ

 ذاإ أنه حبيث الناس عامة لدى الكبري بتواضعه عرف هلم األول واملرجع األمني يعترب كان الفقارات

فإذا  الوفاض خايل رجل انه إليك خييل جتالسه أن وقبل يده تقبل نأ قبل يدك قبل ما صافحته

 من مدرس إمام"  - اهللا رمحة-  عليه محادو بوسليم الشيخ فيه قال علم كونيف وجدته جالسته

 :تعاىل قوله وقرأ بيهأ شأن فشأنه تواضع وأهل علم عائلة من حفصي الشيخ"  صاحل عني مدينة

 لنصيحة طلب كل يف دائما يوصي وكان وهلة أول من الزائر له يرتاح 2.»صاحلا أبومها وكان«

 تتبادر الشيخ جتالس وأنت أمرك، حيثما وال يفتقدك ينهاك حيث اهللا ال جيدك بقوله العلم لطالب

 عالء بن عمرو يبأ مبجلس مرة ذات مر حيث -عنه اهللا رضي- البصري احلسن مقولة ذهنك ىلإ

 ال اله" :فقال فيه الطالب ازدحام وشاهد البصرة مبسجد الكرمي القرآن فيه يتعلمون الطالب وكان

 مؤلفاته خالل ؛ ومن" يؤول الذل فإىل بعلم يوطد عز مل كل ،اأرباب يكونوا نأ العلماء كاد اهللا إال
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 نصيب مسمى  فلكل الفتح كلمة كثريا يستعمل حيث- اهللا رمحه- للشيخ التفاؤلية النظرة جتد

 فسيح سكنهوأ شيخنا اهللا رحمف ؛واالنضباط والصرب باهلدوء ومتتاز فذة شخصية له كان امسه، من

  1.جناته

  : شهادة اإلمام حممد لقصاصي يف حقه.6

لبته كنا أحد طو ، والنحو مبدرسته، الفرائضيدرس علم  -رمحه اهللا- كان الشيخ حفصي 

متل من اجللوس معه؛ وكان حليما ذا خلق عايل تكاد ال، النحوو ، تعلمنا على يديه الفرائض

وكنا نفرح  ، للتخفيف عنهموكان خيلل الدرس ببعض الفكاهة ، حريصا على تعليم الطلبة وإفاد�م

مربيا وحريصا على حماربة وكان يشكل هذا حافزا كبريا لنا كونه معلما و ، كثريا للدراسة حتت يديه

ومل يقتصر على التعليم والدراسة بل كان يف خدمة ، �تمعاملتفشية يف االبدع واخلرافات املنتشرة و 

كما أنه يعترب داعية ، ت خمتلفة املوضوعاتوله عدة حماضرا، العلم واملصلحة العامة وكافة الناس

وتوحيده وإرشاد الناس إىل الطريق الصحيح؛  وواعظا ومرشدا أفىن عمره يف سبيل الدعوة إىل اهللا

  الم ـــعة وجزاه اهللا عن اإلســــمة واسـرح تعاىل فرمحه اهللا

  . 2واملسلمني خري اجلزاء 

   :هيباوي شهادة سي حممد.7

 معارف ثراءإ يف كبري دور له كان كما واملعرفة للعلم حمباا شيخ كان- اهللا رمحه- جدي نإ 

 اوصديق وصاحبا وقدوة باأ وكان علم من ميلك مبا جملس كل يف فاد�مإو  به احمليطني ومجيع بناءهأ

 ذىاأل على  الشديد وصربه املرحة وروحه الشديد بتواضعه متميزا اشيخو  امعلم يكون نأ قبل

 صالحاإل على دائما يعمل كانكم   وخاصته اهللا هلأ الأ �ا ميتاز  ال ميزة وهذه غيظه وكظم

 ىلإ دائما ويسعى منزله يف ضافيةإ دروسا قدمي كان نهأ وحىت خطبه وأ مبحاضراته سواء والتعليم

 القواعد منه  كثريا تعلمت كما له صورة وجعلهم هلم ونقلها والتواضع العلم حب روح غرس

 خاللوإ دعابات طرح عن ينفك ال نهأ إذ �السه حمبا جيعلك ومما دبواأل النحو يف ساسيةاأل

 الصحيح والدين العلم نشر ىلإ حبه جانب ىلوإ جمالسه ورواد طالبه على �ا ففخي مبزحة جمالسه
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 كان نهأ كما له تتاح فرصة كل يف عنها والنهي عليها والقضاء البدع حماربة على حريصاً  كان

   .ومشاكلهم لناسل امرتع

 ليهإ يأوون واكان الفقارات صحابأ غلبيةأ أن جليا لنا يظهر ما وهذا نتهابأم ميتاز كان كما 

 نصيب لنا كانوقد   بذلك املنوطة املشاكل وحلاملياه  تقسيم يف وحكيما بأمورها خبريا كان نهأل

 نستطع ملو  ذلك يف �اونانا نأ الإ راتلفقااب اخلاص العلم هذا علمناي نأ كثريا حاول نهحبيث أ

  .بأمرها ملاماإل

 مرتبته تكان مهما شخص يأ وال درويش وال بضعيف ستهنيالي كان اهللا رمحه ومن حكمته

 ىلإ فأدخله لباب افطرق ملنطقة ايف املعروفني الدراويش حدأ تىأ ببيته ا�الس حدأ يف وهو يذكر ذإ

 الدرويش يأكل اخاص طعاما له احيضرو  نأ جيالسونه كانو ممن رادوأا وترحيب صدر سعة بكل بيته

 هم وبينما رادأ ما له وكان معه الطعام يتناول نوأ بنفسه جيالسه نأ الإ الشيخ فأىب لوحده منه

 ممن بناءهأ فغضب مكانه يف "اهللا كرمكمأ" تبولالب الدرويش ذلك قام ذإ ا�لس ذلك يف جلوس

 امو و يق وأال ماكنهمأ يف ايبقو  نأ منهم وطلب وتبسم متاما اهادئ كان شيخال نأ الإ حبوله او كان

 يقوم وان احلمام ىلإ يذهب نأ منه وطلب هدوء بكل الدرويش وخاطب يتبسم وكان فعل بأي

 ومدى الشيخ صدر وسعة صرب مدىلنا  يظهر املوقف هذاو  ،هدوء بكل ونصحه نفسه بتنظيف

 على كثريا يتفوق كان كله هذا نباوجب له حيدث موقف كل مع احلكيم وتعامله ورزانته هدوئه

 العلم مع ا�ال هذا يف جاورها وما ملنطقة ايف ولاأل املرجع هو تقريبا فكان املرياث علم يف نظرائه

 تعامله من كله وهذا عرفه من وكل به حييطون من مجيع قلوب كسب استطاع اهللا رمحه شيخال نأ

 لكي الواسعة والشهرة الكبري االهتمام ذلك يلق مل انه الإ عمره سنني طوال كسبه الذي واحرتامه

    1.العلم طالب كل علمه من يستفيد

 :أبيات ترثي الشيخ عبد الرمحن حفصي  .1

       القلمــتك واحملراب و ـــــــــــــــــــوق حيـــتدم       يرثيك بيــــــــــفارقتنا وهلــــيب الش

  ـــصمــــــــــــــــــــــــــــيرجى إمام حببل اهللا يعتــــ   شيخ وقور بشوش الوجه منشرح         

  ــممــــــــــــــــــــــخي كله هــــــقد كنت فينا خنـــيال نستـــظل به       حبر العــــلوم ســـ

  شواق تزدحماأللب و ـــــــــفاملوت يط ـــتـــنا بوداع ال وداع لــــه      ـــــــــــــــــــــــودع      

                                                           
  .املصدر السابق: حممد هيباوي حفيد الشيخ حفصيالسي  -  1
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  أرضا كلها قـــممــينا و ـــــــــــــــــــــــــــــــــإين أعزي بين حفص بفــــقدهم       كنزا مثــ

  احلزن يلــتئمـــست و ــــــــــــــــــــــــبل كل بلدتنا أنـــعي العزاء لــها       أعالمه نكـ

  1فيع الذي للرسل خيـــتتمــــيا رب واجعل جنان اخللد مسكنه       قرب الش    

العلماء األجالء؛ ساهم الشيخ عبد الرمحن حفصي يف نشر العلم مثله مثل الشيوخ الكبار و 

ظهر لنا بالنظر إىل حجم الطلبة ي هذا ماالتعليم و جهوده يف الرتبية و خالل يف كل املنطقة من 

فأصبحوا جنوما ، على يديهفقههم يف أمور الدين حىت خترجوا والتالميذ الذين درسهم وعلمهم و 

عرف بني الناس خبصاله  وعالوة على ذلك فإن الشيخ حفصي يهتدى �م يف كثري من البقاع

وجتعل منه قدوة حسنة ألبنائه  ،أخالقه الرفيعة اليت غالبا ما ترفع اإلنسان قبل علمهو  ،احلميدة

الدليل على و  بعد وفاته؛ كل هذا جعل منه شخصية عظيمة حىتو ، وعامة ا�تمعلتالميذه وطلبته و 

 ،ذلك هو جنازته املهيبة اليت حضرها أكرب الشخصيات يتقدمهم شيوخ الزوايا و املدارس القرآنية

هذا إن دل عل شيء فإمنا و  ،خارجهامن الناس من داخل أولف و  مجع غفريو  ،كذلك السلطاتو 

  .يدل على مرتبة الشيخ العلمية ومكانته يف قلوب حمبيه
 

                                                           
.                               2018،أولف، مراسيم تشييع جنازة الشيخ حفصي، أبيات يرثي فيها الشيخ عبد الرمحن حفصي: مصعب بلهادف  -1
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  خامتة 

47 
 

  خاتمة

 ودوره التعليمي - رمحه اهللا -من خالل دراستنا ملوضوع الشيخ عبد الرمحن حفصي

من هذه الدراسة  األخرياستخلصنا يف توصلنا و  .هم حمطات حياتهأوتتبع ، واإلصالحي يف املنطقة

 : يف مايلي  أمههاعدة نقاط نربز 

، ولف كانت منطقة علم يف كل دروب احلياةآكما تسمى ب  أومنطقة تيديكلت الغربية  إن 

كانت حمطة مهمة يف الزوايا   وإ�ا، الثقايف وغريهمعلى الصعيد الديين و  وهذا ماجعلها متميزة

يف  فزارهوخصوصا عند نزول قبيلة بين . مور دينهمأكانت تعمل على تعليم الناس و ، والكتاتيب

املدارس القرآنية ظهور هذه الزوايا و  املسامهة يفاليت كانت من أهم األسباب و ، م19/ ـه13القرن 

 .يف املنطقة

منطقة آولف يف تارخيها  كانت تزخر بعلماء ومشايخ ال حصر هلم على مر  أنكما    

ولكل منهم ثقله اخلاص؛ فمنهم من ، وكان هلم الفضل الكبري يف تنوير املنطقة وماجاورها، الزمان

ومنهم من بقي يف حدود املنطقة ، استطاع اخلروج والربوز كشخصية معروفة يف البالد بأكملها

لظهور يهدفون لوال  يسعون إىل تبليغ رسالة العلم أل�موذلك يعود  ر؛الديا أهليستنفع بعلمه 

 .للعلن

ينبغي أن حيظى علم من أعالم تيديكلت، بل موسوعة، و احلاج عبد الّرمحن حفصي  أيضا 

فني ليستفيد ا�تمع منها وال بالطبع قصد إخراج هذا الكنز الد فاتهوحتظى مؤل ،بالتفاتة واسعة

أل�ا متس عديد  وحسب رؤيتنا لبعض متونه اكتشفنا أمهيتها للمجتمع تظل حبيسة اخلزانة

يف املواضيع الدينية واالجتماعية اليت ميكن أن تعاجل العديد من القضايا املشاكل اليت نصادفها 

 .احلياة

كان  وذلك من خالل ما، الديين وا�معي اإلصالحللشيخ مكانة ودور مهمني يف  إنكما   

 تنويرالعمل على و لعامة الناس  هواستقبال، نآوحلقات للفقه والقر ، ودروس أنشطةيقوم به من 

 .وحماربة البدع واخلرافات اليت كانت منتشرة بكثرة يف املنطقة، عقوهلم

الشيخ كان له نشاط كبري ومعترب على مستوى التأليف واملخطوط؛ وهذا ما جتده  أنكما   

، عديد املؤلفات واملخطوطات يف شىت جماالت الدين والفقهو ، يف خزانته واليت حتوي العلم الوفري

 ألهلحىت  مرجعانه كان يربع يف نظم الشعر؛  وهي تعترب أكما  .األسدوهي اليت حظيت حبصة 
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 وإفادةجتسيد وترسيخ لنشر  إالوما ذلك ، األخرىذلك من مناحي احلياة  إىلوما ، اللغة والنحو

 .الناس بعلمه والعمل على نشره

توات فقط بل وحىت  أو ولفآوال يقتصرون على أهل منطقة ، للشيخ تالمذة كثر أنكما   

يف شىت ا�االت الدينية  انتشرواتالميذه  أنكما ، من خارج الوطن حسب شهادة بعض تالمذته

حيملون  ويشغلون عدة مناصب مهمة مل تنسهم فضل الشيخ عليهم ودوره يف ثقل ما، والتعليمة

  . من علم

وكان يربع كثريا فيها مثل ، الشيخ كان دائما متميزا وممتاز جدا يف عدة ميادين إن أيضا 

اليت كان مكلفا  ب الفقارةيف حسا انه كان مرجعا مهمأكما   ،وعلم املرياث، النحو والصرف

هذا ما يدل عل براعته حىت يف جمال و ، على حسب حق كل شخص املياهتقسيم و ، بإدار�ا

 .احلساب

طات ة املخطو منها، خاص ، بل النوادرهام حيتوي كنوزا من املعرفةو خزانة الشيخ مرفق عام   

، هلا قصد تأهيلها االلتفاتة، وعليه ينبغي على اهليئات املسؤولة واليت غدت يف وضعية يرثى هلا

 .تأهيل احملل املوجودة فيه أيضاو 

الشيخ كان يتميز خبصال كبرية جعلته ذا تأثري كبري على حميطه وتالمذته وكل من   أنكما   

حىت ، التواضع اجلم والتحمل والصرب الذي كان يتمتع به الشيخ أبرزهاولعل من ، كان له صلة به

 فهو بالنسبة إليهم كان منارة، ته جبانب العلم الذي تعلموه منهمن صفا اخذو أمعظم تالمذته  نأ

 .  واألخالق لألدبورمزا ، للعلم

فهو ليس ذا ، الشيخ جعله غري معروف عند الكثريين بهالتواضع الكبري الذي يتميز  إنرمبا  

مل علمية كبريةوانه موسوعة وقامة ، شهرة كبرية وال يدركون مقامه والعلم الكبري الذي كان حيتويه

  .كان حيمله من علم يف شىت امليادين على قدر ما، الكبري باالهتمامحتظى 

 مثل الشيخ العامل عبد الرمحن حفصي  يتبني لنا بأنو ، هذا املوضوع كخالصة �ملأخريا و 

، ر أمثال الشيخ سيدي أمحد ديديمشايخ كباتذخر بعلماء و ، توات عامةمنطقة تيديكلت و 

لذلك جيب علينا كباحثني و ، غريهم كثريو ، مد باي بلعاملالشيخ حمو ، مد بلكبريالشيخ سيدي حمو 

التعريف احلرص على عدم �ميش هاته الشخصيات العلمية التارخيية و ، واملهتمني من أهل املنطقة

وعن علومها؛ وذلك إلبراز األدوار اليت قاموا �ا يف سبيل ، تكثيف الدراسة عنهاو ، االفتخار �او 

، اإلسالمية بعد حماولة الطمس اليت تعرضت هلاواحلفاظ على هويته العربية و ، وتثقيف ا�تمعليم تع
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وللتذكري با�هودات  ،)1830/1962(واليت مرت �ا اجلزائر، االستعماريةوخصوصا إبان احلقبة 

  .اليت بذلوها يف سبيل اإلصالح الديين و ا�تمعي يف املنطقة

، ويستمر ذكرها،  عقول وقلوب الناس خبصاهلا وعلومهات يف�ذا تستمر هذه الشخصياو 

وهو ، ا يصبون إليهتتوارثها األجيال القادمة من جيل إىل جيل حىت يتحقق اهلدف الذي كانو و 

الوطنية واعي حمافظا على هويته الدينية و لسعي يف ختريج جمتمع صاحل مثقف و اتوريث العلم و 

  .   معامله التارخييةو 
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  :1امللحق رقم

  .1صورة للشيخ عبد الرمحن حفصي

  

  

  
  

  

  

  
                                                           

  .ar-ar.facebook.com ،28/04/2021 ،12:45: صورة للشيخ عبد الرمحن حفصي - 1
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  :2امللحق رقم 

 ىرفيق دربه الشيح حممد باي بلعامل علصورة للشيخ عبد الرمحن حفصي على ميني الصورة رفقة 

  1.سايل - اليسار أيام الدراسة باملدرسة الطاهرية 

  

  
  

  

  

  

  

                                                           
  .16/03/2018، صفحة فيسبوك تيمقطن تيفي، الشيخ عبد الرمحن حفصي رفقة الشيخ باي بلعامل: تيمقطن تيفي - 1
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  :3امللحق رقم 

1.حبسب كل صنف ،الشيخ عبد الرمحن حفصي ح نسبة املخطوطات يف خزانةيوضجدول   

 الّنسبة املئويّة عدد املخطوطات الّصنف

 01.09 01 القرآن الكرمي

 08.79 08 علوم القرآن

 56.04 51 الفقــــــــــــــــــــــــه

 07.69 07 الّتصّوف

احلديث الّنبوّي 

 الّشريف

01 01.09 

 08.79 08 الّلغـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 06.59 06 األدب

 02.19 02 الّتاريخ

 07.69 07 البيع والشراء

 100.0 91 ا�موع العام

 

  

  

  

                                                           
  .08ص، املصدر السابق: حممد بن عبو -  1
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  :04امللحق رقم 

  1.حبسب كل صنف ،الشيخ عبد الرمحن حفصي متثيل بياين يوّضح نسبة املخطوطات يف خزانة

  
  

  

  

  

                                                           
 .08ص، املصدر السابق: حممد بن عبو -  1
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  :05امللحق رقم 

  1.صور �موعة من الكتب و مؤلفات الشيخ املوجودة يف خزانة الشيخ عبد الرمحن حفصي

  

   

  
  

  

  

                                                           
  .18:00، 27/02/2021، عمنات، خزانة الشيخ عبد الرمحن: عدسة موالي أمحد باية -  1
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  :06امللحق رقم

  1.الكتابة صورة للحاسوب الذي كان يستخدمه الشيخ عبد الرمحن حفصي يف

  

  
  

                                                           
  . املعلومات السابقة: عدسة موالي أمحد باية -  1
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  :07امللحق رقم

  1.صورة ألحد أهم مؤلفات الشيخ عبد الرمحن حفصي

  

 

 

                                                           
  .املعلومات السابقة: عدسة موالي أمحد باية -  1
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  المراجعالمصادر و 
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  :قائمة المصادر - أوال

أخبار توات ومن نسيم النفحات من : الشيخ موالي أمحد الطاهري اإلدريسي احلسين .1

 .2001، غرداية، 2ط، النشرمداد للطباعة و ، الصاحلني والعلماء الثقات

 .ت.د، الغصن الذايت يف ترمجة حياة عبد الرمحن بن عمر التنيالين: حممد باي بلعامل .2

دار ، الفتوحات الربانية على العقائد اإلسالمية لطلبة املدارس القرآنية: حممد لقصاسي .3

 .2017، اجلزائر –متليلي غرداية ، نشرصبحي للطباعة و ال

  :المقابالت

، أولف ،ابن الشيخ عبد الرمحن حفصي: فصيمقابلة مع احلاج إبراهيم ح .1

27/03/2021 ،17:00. 

، آولف -حي الركينة، يخ عبد الرمحن حفصيتلميذ الش: مقابلة مع حامد ملني .2

20/03/2021 ،17:30. 

الباحث مجال عبد الناصر (  ،ت.د، أولف، الشيخ عبد الرمحن حفصيمع مقابلة  .3

 ).الطبق

، 18/04/2021، آولف، تلميذ الشيخ عبد الرمحن حفصي: سامل يوسف مقابلة مع .4

10:30. 

، 27/04/2021، زاوية موالي هيبة: مقابلة مع حممد هيباوي حفيد الشيخ حفصي .5

10:32. 

، 17/04/2021، زاوية موالي هيبة: مقابلة مع ابن الشيخ سي حممد هيباوي .6

21:00.  

  :  مخطوطات و وثائق و مقاالت

رسائل حمتفظ �ا عند حامد عبد الرمحن وثائق وفتاوى و : أحممد بن حممد الفزازي أ محد بن .1

 .آولف، وملني عبد الرمحن

خزانة حممد عبد ، التقاييد املهمةخمطوط اليوميات و : لرمحن الفزاريحممد عبد اهللا بن عبد ا .2

 .حينون زاوية، اهللا بن احلاج عبد الرمحن
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، جامعة أدرار، مقال حول وصف خزانة الشيخ عبد الرمحن حفصي: حممد بن عبو. د .3

 .ت.د

  :شهادات

، أولف، مداخلة يف مرسيم جنازة الشيخ عبد الرمحن حفصي: الشيخ عبد القادر حفصي .1

2018. 

، أولف، مداخلة يف مراسيم جنازة الشيخ عبد الرمحن حفصي: الشيخ عبد الكرمي الدباغي .2

2018.  

  :المراجع/ ثانيا 

 :كتب

، اجلزائر، ط.د، دار أحباث، صفحات مشرقة من تاريخ أولف العريقة: عبد ا�يد قدي -

2007. 

  :مقاالت

  .مقال حول األسر العلمية و إسهاما�ا يف منطقة أولف: حامد ملني إبراهيم -

  :مجالت

 اجلنوب يف واالديب اللغوي الرتاث خمرب عن تصدر اكادميية دورية الذاكرة،: عبو بن حممد .1

 .2020 يناير ،14 ع بورقلة، مرباح قاصدي جامعة، اجلزائري الشرقي

جملة  ،صفحات مضيئة من حياة الشيخ موالي أمحد الطاهري السباعي: العيد جلويل. د .2

 .2020، ع.د، بال أسوار اإللكرتونية

الرتاث اللغوي خمرب ، جملة الذاكرة، متنان حنويان من منطقة تيديكلت: حممد بن عبو .3

  .2016ماي ، 7ع، واألديب يف اجلنوب الشرقي اجلزائري

سبتمرب ، 7ع، جملة النربلكرتونية، مقال حول الشيخ عبد الرمحن حفصي: عبد ا�يد قدي .4

2014. 

  :مواقع

 .ar-ar.facebook.com ،28/04/2021: صورة للشيخ عبد الرمحن حفصي .1
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صفحة فيسبوك ، الشيخ باي بلعاملالشيخ عبد الرمحن حفصي رفقة : تيمقطن تيفي .2

 .16/03/2018، تيمقطن تيفي
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  األعالمفهرس 

  19  إبراهيم بن عيسى حفصي

  13  الشيخ أبو النعامة

  15  أمحد بن أحممد 

  24 - 21 – 20  موالي أمحد الطاهري

  14  أمحد حممود بن حممد

  15  سيدي أمحد العامل أخبيت

  21 – 20 – 16  الشيخ أحممد باحلاج داده

  18  احلاج الدباغ

  34  حامد ملني عبد القادر

  20 -18  باي بلعاملالشيخ حممد 

  17  احلاج حممد باشيخ

  19  حممد بن بومجعة

  17  حممد بن عبد القادر

  31  السي حممد هيباوي

  18  حممد بن املختار

  13  عبد اهللا بن احلاج عبد الرمحن حممد

  15  حممد الشريف بن حممد بن أمحد الدولة

  32  حممد الشييب

  14  مرمي بنت احلاج عبد الرمحن الفزاري

  24  موالي عبد احلي الدبوسي

  41  الشيخ عبد الكرمي الدباغي

  20  فاطمة حفصي
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  فهرس األماكن

  11 – 02  أدرار

  12 – 11 – 10  أولف

  02  أوقروت

  02  أجنزمري

  11  انغر

  14 - 12 – 11  أقبلي

  32  بشار

  24 – 10 – 02  توات

  11 – 10 – 02  تيديكلت

  11  تيط

  32 – 02  تينركوك

  02  متنطيط

  10  متقطن

  24 – 18  – 11  تقراف

  03  تسابيت

  18 – 20  سايل

  10  عني بلبال

  11  عني صاحل

  26 – 24  عمنات

  20 – 02  قورارة
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  21  شنقيط

  24 – 20  رقان
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضوع

    شكر وعرفان

    اإلهداء

  1  مقدمة

  9  بيئة الشيخ عبد الرمحن حفصي: الفصل األول

  10  التارخييني منطقة تيديكلت وأعالمها: املبحث األول

  10  أولف قاعدة تيديكلت العلمية

 31  املنطقة التارخيينيأشهر أعالم 

  19  مولد الشيخ عبد الرمحن حفصي وتعليمه: املبحث الثاين

  19  مولد الشيخ ونسبه

  20  تتلمذه 

  21  شيوخه

 23  جهود الشيخ عبد الرمحن حفصي العلمية وأدواره ا�تمعية: الفصل الثاين

  24  نشاطه وجهوده يف اإلصالح: املبحث األول

  24  نشاطه

 25  اإلصالح الديين وا�تمعيجهوده يف 

  27  خزانة الشيخ عبد الرمحن حفصي ومؤلفاته: املبحث الثاين

  27  خزانة الشيخ عبد الرمحن حفصي

  28  أهم مؤلفات الشيخ عبد الرمحن حفصي

  30  مآثر الشيخ عبد الرمحن حفصي ووفاته: الفصل الثالث
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 31  شيخ عبد الرمحن حفصي وخصالهتالميذة ال: املبحث األول

  31  تالميذه

 36  خصاله

  38  وفاة الشيخ عبد الرمحن حفصي وموراثيه: املبحث الثاين

  38  وفاته

  39  شهادات يف حقه

  46  خامتة

  50  املالحق

  58  قائمة املصادر واملراجع

  62  فهرس املوضوعات

 


