
  



بيبيق  ق  الشيخ عمر ابن البسكري الع  الشيخ عمر ابن البسكري الع  
((1))

 

 اسمه ونسبه ونسبته:اسمه ونسبه ونسبته:

سمه لقًبا هو: هو:  صبح ا سكري الذي أ سبه إلى ب سكري، ينتهي ن شيخ عمر بن محمد بن ناجي بن ب سمه لقًبا ال صبح ا سكري الذي أ سبه إلى ب سكري، ينتهي ن شيخ عمر بن محمد بن ناجي بن ب ال

له من  صله من لعائلته، وأصلللل َبة الوادي""لعائلته، وأ َبة الواديْزِري يدي عقبة، بو ية   ، والتي هي اآلن بلدية  ، والتي هي اآلن بلدية  ""ْزِري سيدي عقبة، بو ية من بلديات دائرة سلللل من بلديات دائرة 

 بسكرة.بسكرة.

 مولده:مولده:

 م.م.11811181بسيدي عقبة سنة بسيدي عقبة سنة   ولدولد

 تكوينه العلمي:تكوينه العلمي:نشأته ونشأته و

سهنشل  الشليخ عمر بمسلقأ رأسله سقأ رأ شيخ عمر بم ش  ال صالحةً نشل ًة صلالحةً   ن ش ًة  جامع الفاتح جامع الفاتح ببوزاول تعليمه وزاول تعليمه   ،،، وحفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريمن

 ..رربالذكاء النادر والنبوغ المبك  بالذكاء النادر والنبوغ المبك  يخ بين طالب الجامع يخ بين طالب الجامع وامتاز الش  وامتاز الش    ..ا بالعلم والعلماءا بالعلم والعلماءكان عامرً كان عامرً وقد وقد   ،،عقبةعقبة

شيواه الذين تتلمَ وكان من شللليواه الذين تتلمَ  شريل ذ عليهم: الشللليخ الم للللح علي بن عنمان بن الل اي الشلللريل وكان من  شيخ الم لح علي بن عنمان بن الل اي ال --ذ عليهم: ال

شيواه أيًرا  يه ون تكوينهوكان أشلللدي شللليواه أيًرا  يه ون تكوينه شدي  شريل والشللليخ العالمة الهاشلللمي بن المبارح بن محمد الشلللريل ، ، --وكان أ شمي بن المبارح بن محمد ال شيخ العالمة الها وال

شير بن ال اد العقبي، والشللليخ علي بن إبراهيم، والشللليخ البشلللير بن ال لللاد  شيخ الب شيخ علي بن إبراهيم، وال سعيد ال الدي، العقبي، والشللليخ السلللعيد ال الدي،   العقبي، وال شيخ ال العقبي، وال

 وغيرهم.وغيرهم.

وقد كان الشيخ عمر محبًّا للشعر واألدب، ميياً  إليهما،  ضرب بسهم وا ر  يهما،  قرض الشعر، وقد كان الشيخ عمر محبًّا للشعر واألدب، ميياً  إليهما،  ضرب بسهم وا ر  يهما،  قرض الشعر، 

ب على أسللاليب الدعوة وادرشللاد و نون ال اابة والمحاتللرة، حتى ترة، حتىوكتب الن للو ، وتدري شاد و نون ال اابة والمحا ساليب الدعوة وادر ب على أ صار صللار   وكتب الن و ، وتدري

، وبل: شاعر ال حراء ، وبل: شاعر ال حراءُينَعت بل: النابغة اللغوي   ..ُينَعت بل: النابغة اللغوي 

 ::وجهادهوجهاده  نشاطه وتعليمه ودعوتهنشاطه وتعليمه ودعوته

                                                             

 ..بموقع ملتقى أهل الحديثبموقع ملتقى أهل الحديث  منشورمنشور  ،،""صالح الشيخ عمر بن البسكري العقبيصالح الشيخ عمر بن البسكري العقبيداعية اإلداعية اإل""المصدر: مقال: المصدر: مقال: ( ( 1))



ل لاالب العلم ن الجامع  ر الشلللليخ عمر لتعليم الناشللللبة ن الكتاتيب بسلللليدي عقبة، وتاوي ل لاالب العلم ن الجامع ت للللدي سيدي عقبة، وتاوي شبة ن الكتاتيب ب شيخ عمر لتعليم النا ر ال ت دي

مالك""، ون النحو ، ون النحو ""جواهر البالغةجواهر البالغة""بتقديم دروس ن البالغة معتمًدا كتاب بتقديم دروس ن البالغة معتمًدا كتاب  مالكألفية ابن  ، ون األدب ، ون األدب ""ألفية ابن 

 العلم من كان يكربه سنًّا.العلم من كان يكربه سنًّا.والشعر ن وًصا م تارًة. وقد جلس أمامه من طلبة والشعر ن وًصا م تارًة. وقد جلس أمامه من طلبة 

تواحيها مشللاركة ن الحركة ادصللالحية التي اتيسللع نااقها ن بسللكرة وتللواحيها   --رحمه ايرحمه اي--وقد كان له وقد كان له  سكرة و سع نااقها ن ب صالحية التي اتي شاركة ن الحركة اد م

ب على    نما نماتحت قيادة الداعية الكبير الشيخ الايب العقبي رحمه اي، تحت قيادة الداعية الكبير الشيخ الايب العقبي رحمه اي،  ب على  يه حب العلم والمعر ة، وتدري  يه حب العلم والمعر ة، وتدري

 أساليب الدعوة وادرشاد و نون ال اابة.أساليب الدعوة وادرشاد و نون ال اابة.

سنة ون سلللنة  سة م انتقل إلى مدينة بسلللكرة للتدريس بمدرسلللة 18181111ون  سكرة للتدريس بمدر سم صلللحبَة الشللليخ بلقاسلللم   ""ادااءادااء""م انتقل إلى مدينة ب شيخ بلقا صحبَة ال

 الميموين والشيخ الارابلسي القراري.الميموين والشيخ الارابلسي القراري.

سللت جمعية العلماء المسلللمين الجنائريين ن سللنة  سنة وحين ت سللي سلمين الجنائريين ن  ست جمعية العلماء الم سي صبح من م لبيى دعوهتا،   صللبح من 18111811وحين ت  م لبيى دعوهتا،   

 أعضائها الناشاين، ومن الدعاة الناطقين باسمها، والعاملين لنشر مبادئها.أعضائها الناشاين، ومن الدعاة الناطقين باسمها، والعاملين لنشر مبادئها.

صالحية وكفاءته ولما اقتنع األسللللتاد عبد الحميد بن باديس بمقدرة الشلللليخ عمر ن الدعوة ادصللللالحية وكفاءته  شيخ عمر ن الدعوة اد ستاد عبد الحميد بن باديس بمقدرة ال ولما اقتنع األ

لبقرية اليل، بللللل  ""مدرسة السعادةمدرسة السعادة""العلميية عيينه مرشًدا ومعل ًما ن العلميية عيينه مرشًدا ومعل ًما ن  ، وهي قرية من قرى ، وهي قرية من قرى ""وادي َأمِيُنوروادي َأمِيُنور""بقرية اليل، ب

سنة و ية بجاية، ودلك سلللنة  شيخ أكلها ويمارها اليانوما إن آتت دعوة الشللليخ أكلها ويمارها اليان  م.م.18111811و ية بجاية، ودلك  عة ن هذه القرية حتى عة ن هذه القرية حتى وما إن آتت دعوة ال

رت اددارة الفرنسية الغاشمة عن أنياهبا،   صدرت أمرها بارد الشيخ وإاراجه منها،  ما كان من  رت اددارة الفرنسية الغاشمة عن أنياهبا،   صدرت أمرها بارد الشيخ وإاراجه منها،  ما كان من كشي كشي

 الشيخ إ  أن غادرها مكَرًها.الشيخ إ  أن غادرها مكَرًها.

ستاد ابن باديس داعًيا ومعل ًما ن يمي عيينه األسللتاد ابن باديس داعًيا ومعل ًما ن  سة الفتحمدرسللة الفتح""سايل،  عليم ن سللايل،  عليم ن   مدينةمدينةيمي عيينه األ ال غار من ال للغار من   ""مدر

صالحية ن دعوة ادصللالحية ن األبناء، وقام بالاألبناء، وقام بال شادنادي ادرشللاد""دعوة اد ة ن كل أسللبول.  ""نادي ادر سبول.الذي كان يحاتللر  يه مري ة ن كل أ تر  يه مري ودام ودام   الذي كان يحا

سنتينعلى دلك سللللنتين سايل،ن مدينة سللللايل،  صالحية والتعليميةصللللالحية والتعليميةادادكان من نتائجها ازدهار الحركة كان من نتائجها ازدهار الحركة ، و، وعلى دلك  لكن لكن   ن مدينة 

شما سللتعمار الغاشللم ستعمار الغا سايل ئائيًّ أعاد الكرة وطرده من سللايل ئائيًّ   ا  سة مدرسللة ا ن ا ن ُعي ن ن مدينة وهران معل مً ُعي ن ن مدينة وهران معل مً   ، ، ااأعاد الكرة وطرده من  دار دار ""مدر

سنة ، ودلك ابتداًء من سللللنة التي تمي ا تتاحهاالتي تمي ا تتاحها  ""الفالحالفالح سللللين  يها الشلللليخ، ، مم18111811، ودلك ابتداًء من  شيخوكان من المدر  سين  يها ال األمين األمين   وكان من المدر 



بوهران بوهران   حلي حلي   مم18111811ون سنة ون سنة   ..محمد جفال التبسيمحمد جفال التبسيالشيخ الشيخ وو  ،،عبد اللايل القناريعبد اللايل القناريالشيخ الشيخ وو  ،،القناريالقناري

سعيد الن  الشلليخ السللعيد الن   شيخ ال شي معتَ وشللي معتَ م  م  ال سة الفالحلمدرسللة الفالحا ا ا لجمعية العلماء ومديرً ا لجمعية العلماء ومديرً دً دً مَ مَ و شيخ ابن باديس ن الشلليخ ابن باديس وعيي وعيي   ،،لمدر ن ال

 ..ا لها لهالشيخ عمر مساعدً الشيخ عمر مساعدً 

ًيا من أجله بالغالي والنفيس. وكان  ا لوطنه الجنائر، مضللللح  ًيا من أجله بالغالي والنفيس. وكان وكان الشلللليخ عايًما ن إيمانه، محبًّ ضح  ا لوطنه الجنائر، م شيخ عايًما ن إيمانه، محبًّ وكان ال

ستعمار شللجاًعا يسللتسللهل ال للعاب ويقذ  بحياته ن الم اطر، ومن مواقفه الباولية أنيه لما ألقى ا سللتعمار  سهل ال عاب ويقذ  بحياته ن الم اطر، ومن مواقفه الباولية أنيه لما ألقى ا  ست شجاًعا ي

شم الفرنسللللي الغاشللللم  سي الغا شيخ عمر وحضللللر الشلللليخ عمر   --وكانوا  دائي ين أيناء النورة التحريريةوكانوا  دائي ين أيناء النورة التحريرية--القبض على بنيه القبض على بنيه الفرن ضر ال وح

ا رآهم مقييدين:  ا رآهم مقييدين: محاكمتهم ن مدينة باتنة، قال لهم ن جلسة المحاكمة لمي  ..""لَِهذا َأنَجبُتكملَِهذا َأنَجبُتكم""محاكمتهم ن مدينة باتنة، قال لهم ن جلسة المحاكمة لمي

 ثناء العلماء عليه:ثناء العلماء عليه:

شيخ عمر كتب الشليخ عمر   --11 ادسالمية، أو ادسلالمية، أو   سوء التفاهم وأيره على الوحدةسلوء التفاهم وأيره على الوحدة""مقاً  بعنوان: مقاً  بعنوان:   --رحمه ايرحمه اي--كتب ال

حا ظ المنللاةرة بين الم لللللح والمحللا ظ  ناةرة بين الم لح والم موا على الللدعوة ""الم ين الللذين هتجي لدعوة ، ردي  يلله على بعض الارقي  موا على ا لذين هتجي ين ا يه على بعض الارقي  ، ردي  

ضيل الورتالين بقوله: ادصللالحية،  امتدحه الفتى القبائلي الشلليخ الفضلليل الورتالين بقوله:  شيخ الف صالحية،  امتدحه الفتى القبائلي ال صحين  قد عر نا علماَءنا الناصللحين ""اد  قد عر نا علماَءنا النا

شدين المرشللدين  سبك ما دبيجه أايرً بواسللاة كتاباهتم...  حسللبك ما دبيجه أايرً   --والحمد يوالحمد ي-المر ساة كتاباهتم...  ح ستدل  والمايلع ا يرال العالم المسللتدل  والمايلع بوا ا يرال العالم الم

صاب، وبيين وأجاد، ونتمنيى له الرجوَل إلى الميدان  الناقل الشللليخ عمر بن البسلللكري،  لقد بحب وأصلللاب، وبيين وأجاد، ونتمنيى له الرجوَل إلى الميدان   سكري،  لقد بحب وأ شيخ عمر بن الب الناقل ال

 ..""لكشل ما بقي من تعل ادسناد، وياهر سوء التفاهم من العنادلكشل ما بقي من تعل ادسناد، وياهر سوء التفاهم من العناد

ن لنا أخ  ن اي ببلدِة الفاتح لنا أخ  ن اي ببلدِة الفاتح ""يقول ابن باديس وهو يعر   به: يقول ابن باديس وهو يعر   به: وو  --22 ن العايم سللليدي عقبة بن نا ع ممي سيدي عقبة بن نا ع ممي العايم 

ويشاركون ن العلوم الشرعية ويشاركون ن العلوم الشرعية   ،،يحفاون كتاب اي، ويتدبيرونه، ويهتدون به، ويعملون على نشر هدايتهيحفاون كتاب اي، ويتدبيرونه، ويهتدون به، ويعملون على نشر هدايته

وقد كان الشيخ وقد كان الشيخ   ......هو الشيخ عمر بن البسكريهو الشيخ عمر بن البسكري  ،،ويضربون ن اللغة الفرنسية بسهمويضربون ن اللغة الفرنسية بسهم  ،،واألدبية والعقليةواألدبية والعقلية

سي قه لماالعة كتب السللللي  هداه العلم وو ي  هداه العلم وو ي   ،،ما لل بيان ااماًل ما لل للللبيان ااماًل معل  معل   صبح من أهل العلم العاملين   صللللبح من أهل العلم العاملين   ،،لللَ لَ قه لماالعة كتب ال   

 ..""ما طالعه من الكتبما طالعه من الكتب  وقد بين لي ن كتاب اا   وقد بين لي ن كتاب اا     ،،الحينالحينوعباد اي ال   وعباد اي ال   



عن انقااعه عنها زهاء أربع عن انقااعه عنها زهاء أربع   اااعتذارً اعتذارً كتب كتب وو  ا،ا،وشكرً وشكرً   هتنبةً هتنبةً   ""الشهابالشهاب""مجلة مجلة كتب الشيخ عمر لكتب الشيخ عمر لوو  --11

.. ونحن نعر  .. ونحن نعر  ..ه هبذه ال حيفةه هبذه ال حيفة ضيلة األخ على حسن ةن  ضيلة األخ على حسن ةن نشكر نشكر "": : ابن باديس بقولهابن باديس بقوله  عليهعليهعلق علق ،  ،  سنينسنين

 لم  لم   ،،ددم أو يرِش م أو يرِش  ادا لم يكتب  هو يعل   ادا لم يكتب  هو يعل    ،،رشادرشادوادوادمن يوم عر ناه   ينقاع عن الكتابة والتعليم من يوم عر ناه   ينقاع عن الكتابة والتعليم   ،،هه ضيلتَ  ضيلتَ 

 ..""عن ال يرعن ال ير  --والحمد يوالحمد ي--ينقاع ينقاع 

ب متين ب متين الشيخ عمر البسكري داعية جهير ال وت بادصالح، كاتالشيخ عمر البسكري داعية جهير ال وت بادصالح، كات""وقال الشيخ ادبراهيمي: وقال الشيخ ادبراهيمي:   --11

ة ن مباحنها، أكسبه دلك قيامه على كتب الفحول من  ة ن مباحنها، أكسبه دلك قيامه على كتب الفحول من القلم ن الدينييات، سديد الرأي  يها، قوي  الحج  القلم ن الدينييات، سديد الرأي  يها، قوي  الحج 

ة ني نية قهاء السلللل  س  شوكاينأمنال ابن تيمية وابن القيم والشللللوكاين     قهاء ال شيخ عمر والشلللليخ عمر . . ي ملكة الربهاني ملكة الربهانوهي كتب ترب  وهي كتب ترب    ،،أمنال ابن تيمية وابن القيم وال وال

سبات المت  يقرض الشللعر ن المناسللبات المت   شعر ن المنا سله ملوي  لللة بفنه،  يرسللله ملوي يقرض ال سه عامرً ا بإحسللاسلله عامرً رً رً بعاطفته مت ي  بعاطفته مت ي  ا ا نً نً  لة بفنه،  ير سا ا بالمعاين، ا بالمعاين، ا بإح

سة ال اكيبا وراء دلك من أحكام ال للنعة وسللياسللة ال اكيبويغفل عمي ويغفل عمي  سيا شيخ عمر أجلدُ .. والشلليخ عمر أجلدُ ..ا وراء دلك من أحكام ال نعة و ابنا على ابنا على تي تي عاتنا وكُ عاتنا وكُ دُ دُ   .. وال

شيخ عمر أعاى كتَب ولو أن الشللليخ عمر أعاى كتَب ... ... الماالعة والقراءةالماالعة والقراءة شعر من العناية منل ما أعاى األدب ودواوين الشلللعر من العناية منل ما أعاى   ولو أن ال األدب ودواوين ال

 ..""وجنلت تراكيبهوجنلت تراكيبه  ،،و حل شعرهو حل شعره  ،،ههة  ستحكام سبكة  ستحكام سبككتب  قه السن كتب  قه السن 

 مؤلفاته:مؤلفاته:

ترات والق ائدنشلرت له صلحل جمعية العلماء العديد من المقا ت وال اب والمحاتلرات والق لائد صحل جمعية العلماء العديد من المقا ت وال اب والمحا شرت له  ومن ومن   ،،ن

ترات التي كان يلقيها ن سلللسلللة المحاتللرات التي كان يلقيها ن   دلك:دلك: سلة المحا شادنادي ادرشللاد""سل ر ر  ذك   ذك  ""العنوان العام لها هو: العنوان العام لها هو: وكان وكان ، ، ""نادي ادر

 ..""بالقرآن من ي ا  وعيديبالقرآن من ي ا  وعيدي

 المؤليفات، منها:المؤليفات، منها:وكان له بعض وكان له بعض 

ِشعر، قال   -- ِشعر، قال ديوان    وأدكر أين كنت أزوره ن متجره بوهران عندما كنُت وأدكر أين كنت أزوره ن متجره بوهران عندما كنُت "": : األستاد الحسن  ضالءاألستاد الحسن  ضالءديوان 

سة مدير مدرسلللة  ضم  يضلللم    ،،حدى المرات على كراس كبير الحجمحدى المرات على كراس كبير الحجمإإ  طلعني ن   طلعني ن   ،،الفالحالفالحمدير مدر   ،،ا من الق ائدا من الق لللائدعددً عددً   ي

 
ي
 وقد قرأ علي
ي
 ..""بعضهابعضها  وقد قرأ علي



شريل من كل  شللللي ه علي بن عنمان الشللللريل من كل    العلوييات، وهو ديوان جمع  يه ما نامه نالعلوييات، وهو ديوان جمع  يه ما نامه ن  -- عقد يمين عقد يمين   شي ه علي بن عنمان ال

 ..د داح يناهن العشريند داح يناهن العشرينإإ  ههوعمروعمر

 ديوان آار بعنوان: الوهراني ات.ديوان آار بعنوان: الوهراني ات.  --

 وفاته:وفاته:

شفى بسلللكتة قلبية ن مسلللتشلللفى   --رحمه ايرحمه اي--تون تون  ست سكتة قلبية ن م سنة مارس سلللنة   11يوم يوم   ، ودلك، ودلكبمدينة وهرانبمدينة وهران  ""كونيوكونيو""ب مارس 

 ..م، وكانت جنازته مشهودةم، وكانت جنازته مشهودة18111811

 من كلماته اإلصالحية:من كلماته اإلصالحية:

 ومدرستها:ومدرستها:  ""وادي اْرِهيوْ وادي اْرِهيوْ ""يقول ن ق يدٍة له بمناسبة ا حتفال الذي أقيم   تتاح جامع مدينة يقول ن ق يدٍة له بمناسبة ا حتفال الذي أقيم   تتاح جامع مدينة   --11

 بان لي الرشد مايال للعيانبان لي الرشد مايال للعيان وانوانللللبين داعي الهدى ودال الهبين داعي الهدى ودال اله

ز بع بللللوتوت دمدمللللب تقب تقللللريريللم الغم الغللللا المسلا المسلللللأيهأيه ز بع بعني  انانللللممللللة ادية اديللللعني

 آنآنللللسك ُت فيه ايفَة الشنسك ُت فيه ايفَة الشن واصدل اليوم بالذي كنت ن أمواصدل اليوم بالذي كنت ن أم

رود وولي للللدهبدهب رود وولي ت تلكللُم الن   وبكاها الشياان للشياانوبكاها الشياان للشياان تتللللت تلكللُم الن 

 انانللللتتللللههللللرار والبرار والبللللضضلللللل  لل  لل إن ي دلك المسجد المعمورإن ي دلك المسجد المعمور

 انانللللللابد األويابد األويللللا معا معللوهدمنوهدمن االلللا قالعً ا قالعً للللننللللل بنيل بنيللللاه باه بللللننللد بنيد بنيللللقق

 ييللللن توانن توانللوإين أعيذكم موإين أعيذكم م سارعوا للشفا بالعلم والدينسارعوا للشفا بالعلم والدين

ًنا له ما طالعه من الكتب:   --رحمه ايرحمه اي--قال قال   --22 ًنا له ما طالعه من الكتب: ن كتاٍب كتبه إلى الشلللليخ ابن باديس  مبي  شيخ ابن باديس  مبي  وأما وأما ""ن كتاٍب كتبه إلى ال

تنا المنشوَدة التي ةفرنا هبا، وسعادُتنا العامى التي أرجو هبا    هو تالي
 
َلفي لنا ن العلم ال حيح السي تنا المنشوَدة التي ةفرنا هبا، وسعادُتنا العامى التي أرجو هبا توغ    هو تالي
 
َلفي لنا ن العلم ال حيح السي توغ 

حيًدا االً ا من شوائب الشرح وإيمانا حيًدا االً ا من شوائب الشرح وإيمانا توتو  --والحمد يوالحمد ي--الفوز عند اي والنلفى، والتي نفنت ن روعنا الفوز عند اي والنلفى، والتي نفنت ن روعنا 

صحيح، ومن الكتب التي طالعناها ماالعَة تح يٍل: ناشللللًبا عن ناٍر صللللحيح، ومن الكتب التي طالعناها ماالعَة تح لللليٍل:  شًبا عن ناٍر  بداية بداية ""لآلمدي، لآلمدي،   ""ادحكامادحكام""نا

  ""إعالم الموقعينإعالم الموقعين""وغيره من كتب ادمام ابن تيمية، وغيره من كتب ادمام ابن تيمية،   ""منهاج السنةمنهاج السنة""للشاطبي، للشاطبي،   ""ا عت اما عت ام""  ""المجتهدالمجتهد



ضيدالدر النضلليد""وغيرهما لإلمام ابن القيم، وغيرهما لإلمام ابن القيم،   ""إغاية اللهفانإغاية اللهفان""وو شوكاين، وغير هذا من وغيره من كتب الشللوكاين، وغير هذا من   ""الدر الن وغيره من كتب ال

حيحة، بعدما طالعنا  حيحة، بعدما طالعنا كتب العلم ال ي وبعض التفاسير ال حيحة، ولم وبعض التفاسير ال حيحة، ولم   ""صحيح الب اريصحيح الب اري""وو  ""الموط الموط ""كتب العلم ال ي

شبها أدام اي حياة منشللللبها --يُفتنا من مجليتكم الناهرة بمجالس التذكير عدد  واحد،  كم أ ادتنا من علوم يُفتنا من مجليتكم الناهرة بمجالس التذكير عدد  واحد،  كم أ ادتنا من علوم  أدام اي حياة من

 ..""--لإلسالملإلسالم

 


