محمد محمود بن عبد الرمحن
الزعمي املؤيَّد
(1960 ،1883م)
بقمل :البشري بن حبيب.
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بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل وصىل هللا عىل س يد املرسلني

إهداء:
أهدي هذا البحث املتواضع اذلي ال يفي العلـم املرتمج هل حقَّه ،إىل لك من:
ابنه شئثه ،وس بطه عزيز بن محمد ابرلكل بن كامل ،وش يخي اجملدد محمد بن
أمحد مسكه ،وإىل خايل العزيز األس تاذ البحاثة عبد الودود بن الش يخ بن
أمحد محمود.
أطال هللا بقاء امجليع.
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توطئة:
أما بعد فقد كنت منذ زمن بصدد إعداد موسوعة بعنوان'' :نفض الغبار عن بعض ما ألهل ابرلكل
من مآثر وأخبار '' ،وال تزال قيد امجلع وانإششاء وتتمنن بني ثناهاها لرتامج مس تقةل لاكفة أعالم
مجموعة الربكيني من علامء وأولياء وسادة...وارتأيت بعد تأمل أن أشرش مهنا نُبذاً لطيفة بني الفينة
واألخرى ،بغية إثراء الساحة الثقافية والاسزتادة من القراء ليتعاطى معي من شاء مهنم ذكل
ابلتصويب والاس تدراك والزهادة.
وقد كنت منذ فرتة يسرية أحبث يف اترخي العمل األملعي محمد محمود( 1حــ َّم)2بن عبد الرمحن رمحه هللا
تعىل.
هذا وملا اكن ابن عبد الرمحن ،من نوادر الزمان ،وملا مل جيد حظه الالئق من التدوين ،وهو هو
عىل ما عليه من سؤدد ومتكني ،فقد انتدبت حملاوةل كتابة عنه ما أان أهل لها ،ولكن عاطفيت جتاهه
منعتين من التواين عن ذكل ،فقلت ،وال قول يل (كام يقول ش يخنا الش يخ محمد املام) ،وابهلل
أقول:

التعريف به (شس به ،مودله ،ششأته ،ووفاته):
شس به:
هو محمد محمود (حـ َّم ،علامً) بن عبد الرمحن بن أمحد بن البخاري بن مولود بن ابرك هللا فيه بن أمحد
ابزيد3.
ابن ُعر بن محمود بن عبد هللا بن ابركـ هللا فيه بن أمحد ابزيد4.
ألمه :اب َّـــ َّي بنت محمد بن ُ
1ـــ ذكر أحمد مسكه بن العتيق أنه رئيس أهل مولود بن بارك هللا فيه .راجع ص 8من تقريره الذي قدمه
لإلدارة االستعمارية سنة .1936
2ـــ بفتح المهملة وتفخيم الميم المفتوحة.
3ـــ موسوعة أنساب أهل باركل ّل.
4ـــ المصدر السابق.
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ينمتي لقبيةل أهل ابرلكل اذلين ينهتيي شس هبم إىل عيل الزينيب بن عبد هللا بن جعفر ذي اجلناحني
ريض هللا عنه ،وأم عيل املذكور زينب بنت عيل كرم هللا وهجه بن أيب طالب ،وأهما فاطنة الزهراء
بنت س يد الوجود س يدان محمد بن عبد هللا صىل هللا عليه وسمل.
وقد اش هتر م ْولُو ْد ابملال وادلهانة وكرثة العالئق.5
ويف مدح ذريته قال اخملتار بن أيب املعايل اليعقويب:
و لنــــــــــروءة يف يـســـــــــــر وإعســــــــــار
نعـــــــم القبيـــــــل ونعـــــــم اجلـــــــار ل ـــــــار
مــــــن اكن جــــــد ُو مولــــــود أيــــــن ملــــــن

قــــــــــد اكن وادله مولــــــــــود ابلعــــــــــار

إين وجــــــــــــــــــــد ُم أهام ج ــــــــــــــــــــهتُ ُم
ــــــم
مـــــــن حـــــــام حـــــــو م يلقـــــــاه انئلُهـ ْ

ســـــ ْ ُب الفواضـــــل مـــــن أ ـــــا م جـــــار
دون الســـــــؤال بـــــــال كـــــــد وإكـــــــدار

فـــــــــ م مقامـــــــــا أبـــــــــدار وأنديـــــــــة

بـــــــيض وجـــــــوههم ل ـــــــائع العـــــــاري

بــــــيض موانــــــع لــــــيال ادلخــــــول ــــــا

خيلفـــــن مـــــا حنـــــه ذو الفحـــــ والعـــــار

هــــــــذا وجــــــــدك ال أبغــــــــي ماكف ــــــــة

لكـــــــــــن دعـــــــــــاين داي ـــــــــــري زوار

ازيــــــــــــة

نعــــــم القبيــــــل ونعــــــم اجلــــــار ل ــــــار

هــــــو اذلي يف بــــــين يعقــــــو مشــــــ هتر

ويف امجلاعـــــا مثـــــل المـــــيغم المـــــاري

ــــم
حـــــدح وال حـــــرف عـــــن مـــــد م فهـ ُ

ـــــامر6

إىل الــــــــــــوداي بأبيــــــــــــا

عنـــــد الت ـــــار أســـــد ـــــري أ

5ـــ كتاب األخبار ،لمؤلفه الشيخ هارون بن الشيخ سديا.
6ـــ "ديوان الشعر الفصيح والحساني من بعض ما قيل في مدح أهل باركلل" ،ص .11
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أما البخاري بن مولود :فهو نزيل "ال ْجر البيظ" بإينشريي 7.وأحد "ال ُبخارها ْ الس ْبعة" اذلين
يلمتس الربكيون براك م .ومن ذريته :عبد الرمحن بن أمحد بن الْ ُبخاري وابنه محمَّد محمود رئ س قومه
املعروف.

مودله:
مل أعرف موضع ميالده املمبوط بعد إال أنه ــ حسب القرائن ــ يف أرض ذويه.
أما اترخيه فبعد مقارنة الرواها الشفهية املتاوترة مع قرائن مكتوبة خلصت إىل أنه ال كن أن
يكون ُودل بعد 1886/09/29م ألنه يوافق آخر يوم من س نة 1303هـ 8اترخي وفاة الش يخ أمحد
يعقو بن ا ُبن عر.
فاملتوسط فامي بني  1880و1885م قد يكون أقر لصوا  ،مبعىن أن اترخي ميالده يف حدود
1883م وأحن ـــ إن مل أكن خمطئا ـــ أنه هو العام املعروف حمليا بعام النجنة ،فإذا قلنا إنه ودل
س نة 1300هـ فإن ذكل يوافق النكتة السانية املشهورة يف ثقافتنا الشعبية اليت تقول "فالن راص
قرن" (فالن ودل مطلع قرن) و ُيكنون ا عن علو شأن املولود .ولعلها إن اكن لها أصل مس متدة
ْ
قياسا من قمية اجملدد اذلي يبعث عىل رأس لك مائة ليصلح لألمة أمر ديهنا ،وهللا أعمل.

ششأته:
املؤسسة بكثري من تفاصيل هذه املرحةل من عر املرتمج هل .و كن
مل تسعفين املصادر الشفهية َّ
اختصار زبدة ما ال شك فيه أنه ترىب بني أحياء ذويه وخاصة أخواهل أهل محمد بن ابن عر ،وو
ب ت عز وعمل وصالح ،وال أحن أنه أدرك من حياة خاهل الش يخ ُ
أمحد يعقو ما يوافق سن متيزيه
ألنه مل يش هتر عند أهل الرواية فينا أنه أخذ عنه ،ومل يعده يل أي مصدر يف تالمذته.

7ـــ موسوعة أنساب أهل باركلل.
8ـــ ديوان حبيب هللا بن محمد بن محمود ،ص  .42وذكر ابن حامدٌ أنها السنة الموالية أي1304 :هـ،
انظر الحياة الثقافية ،ص .341
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وال شك أيما أنه تكون يف سن الصبا تكل تكون الرجال العظامء وكأنه هييأ ليكون بطال جدلا،
مفن ذكل أنه أحرز ف ا كفاءة الس باحة إذ قال يوما البنته فطنة (ديتو)'' :لقد كونين أخوايل تكوين
الصعاليك األبطال ،فقد كنت يف صباي أعوم أم ْ ْد الرڭيب''.9
واملتأمل ملرحةل مقاومته جيد أن مثهل من الزواها مل يكن مؤهال يف الاةل الطبيعية لتكوين عسكر
من بين عومته إال إذا اكن سلفا قد خرب ركو اخليل وس باقها واألسلحة ورمايهتا ....وس تايت يف
حملها قصة تشهد لهذا وتدل عىل قوة بن ته وشدة شكميته.

وفاته:
تويف ابن عبد الرمحن س نة 1960م ،ومل أس تطع حتديد يوم وفاته وشهره ابلمبط ،إالأنه اكن حيا
يوم 1960/07/12م .10ودفن عند "ابلظرابن" يف آواكر11.
ْ

حياته الاجامتعية:
تزوف ابن عبد الرمحن عدة زجيا وصل إىل مهنا زواجه من العزه بنت محمد بن أمحد مسكه (ولعهل
زواجه األول) ،وتزوف من ماميه بنت اس ْس ْاح ،ومن أم أوالده :مميونة بنت س يد امحد بن محمد بن
البخاري الرشيف .وودل هل :س يد امحد ،ومحمد البخاري ،وباله ،وأمحد يعقو  ،ومحمد شئث،
وفاطنة (وعلن َّيهتا ديْتو).

حياته الس ياس ية:
بلغ محمد محمود بن عبد الرمحن مبلغا عظامي من الرهاسة والص ت 12.واكن من رجال الربكيني اذلين
الزموا حفر اآلابر.13
9ـــ كذا روى لي عنها سيدي عبد هللا بن وبدرباله.
10ـــ لوثيقة وقفت عليها.
11ـــ موسوعة أنساب أهل باركلل.
12ـــ ديوان حبيب هللا بن محمد بن محمود ،ص.26
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أما حياته الس ياس ية فميكن تصنيفها إىل حقبتني اثنتني :األوىل مقاومته لنس تعنر ،واألخرى
معاملته معه حىت س نة وفاته عام اس تقالل البالد.
مقاومته لالس تعامر:
إيل الكثري من تفاصيل هذه املرحةل اليت عاشها محمد محمود إابن ش بابه ،سوى أنه اكن يف
مل يصل َّ
عسكر فيه معه قوم من بين فصيلته أهل مولود 14ويروي مصدر اثن أن معه فيه رجاال من قبيةل
أوالد ا لب ،15واملام بن محمد سامل بن آلو ني .واكنوا يتناوشون مع النصارى املس تعنرين يف
السالسل اجلبلية احمليطة بأڭجوجت واكن يقيل حتت جرف معروف يف أقر همبة من
املدينة .16ومل يزل كذكل بمعة أعوام حىت راسهل محمد بن أمحد مسكه وأقنعه ابلتعامل اذلي بدأ
الواقع حيهنا يفرضه واكنت ُ
أول بداية همد الطريق ملعاملته معهم يه حادثة حفر برئ ''التويم''
وآابر أخري.
ماكتبته لنس تعنر:
اكنت نقطة هذا التحول ابلنس بة لصاحبنا بُعيد ما طلب النصارى من اب بن الش يخ س يدي حفر
برئ ''التويم'' املشهور فقال م إنه ال كن ألي اكن حفره إال أهل ابرلكل فانهتز محمد بن أمحد
مسكه الفرصة ورشط عل م مضن بعض رشوط قدمهتا م امجلاعة أن يعفوا عن مح بن عبد الرمحن
وجيعلوه رئ سا معمتدا عندو ألهل مولود بن ابرلكل ،معلال م ذكل بأنه ال كن أن حتفر هذه
اآلابر املطلوبة إال مبشاركة من حـ َّم (واكن هذا من رجاحة عقل ابن أمحد مسكه وحسن تدبريه
وقوة إدراكه لواقع).
هذا وقد اكن املس تعنر قبل ذكل وحىت تكل ا لحظة يطالب ابعتقال مح بل إنه أهدر دمه كام تقول
بعض الرواها  ،وال أدل لنتأمل من وقفهم هذا منه عىل علو شأنه وانتشار صيته حيهنا.
13ـــ تاريخ حياة أهل باركلل أخالقهم وعاداتهم ،ص.97
14ـــ نقال عن شيخي العالمة المجدد محمد بن أحمد مسكه.
ي.
15ـــ وهو أحمد محمود بن سالم َّ
16
ي.
ـــ نقال عن أحمد محمود بن سالم َّ
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يقول املؤرخ أمحد اب بن بودرابهل رمحه هللا تعاىل:
"واكن محمد بن أمحد مسكه من رؤساء أهل ابرلكل اذلين حتنلوا حملند بن املقداد حفر ما بني
"تندعر بيل" و"ينب " وهن آابر الطريق بني بوتلنيت وأطار ومن الغريب أن ابن املقداد وڭفر
يدي العام الثامن من طلوي فرشسا فقال هذا ال
الامك الفرشيس طلبا ذكل من اب بن الش يخ س َّ
يقدر عىل حفره إال أهل ابرلكل فقال هذه املقدرة اليت عندو ول ست عندك ما يه قال اخلوف
من هجة أهل الساحل ( )...فقال إن حفروها تقدر عىل عامر ا قال ال يقدر عىل عامر ا إال و،
قال يقدرون عىل حفرها قال نعم ( )...مث دعا أهل ابرلكل وطلهبا مهنم واس ت ابوا لها واكن
السبب يف ذكل أن ''الصنڭــ'' أي ج شا م أفناه العط بإزاء ''التويم'' حففروا اثين عرش برئا،
اثنان يف '' ْشوا ْ ان ْ
ابن'' وحفروا ''وا ْد ْورڭـ'' واكن زير املاء جدا،
تيكيت'' وحفروا ''بظـ ْر ْ
''البري ل ْصفـ ْر'' واكن طويال جدا لينا جدا صعبا ،كثري املاء ومل حيفر بعدو لصعوبته،
وحفراو ْ
يليل'' واكن قريبا من ''آڭ ْ
الك'' وحفروا ''ابري للكي'' و''آڭو ْ
وحفروا ''ان ْو ْ
الل'' واكن قليل املاء
وأحيوا ''آڭالل'' وحفروا ''التوم ،واكن بمعا وثالثني قامة مبد اليدين فوق الرأس ،وحفروا ''واد
اجل َّ ْدي ''17واكن أطول منه بقاما أيما وحفروا ْ
''اس باعـ َّي'' واكنت ملحا أجاجا ال يذوقها يشء،
''آمزيْـد ْر'' واكن كذكل أيما.
وحفروا َّ
ويف ذكل قال امحمد بن هدار(لقب اخملتار بن ابراهمي :حراك شس بة إىل بدلة ابملغر ):
مــــــــــــــــن فالشــــــــــــــــد تــــــــــــــــوم
النجــــــــــــع ال مــــــــــــا ي رڭـــــــــــــ
ينجـــــــــــع امتـــــــــــوم واد ورڭــــــــــــ

اواد اجلـــــــــــــــــــــدي والتـــــــــــــــــــــوم

وقال أيما:
جنــــــــــــع ال نكــــــــــــر عود ْكـــــــــــــ

ابرلكـــــــــــــــــــــ َّل وال ڭود ْكــــــــــــــــــــــ

في ْكـــــــــــ افبَّـات ْكـــــــــــ واجدود ْكـــــــــــ

ْ
ــــــــــــــري
ــــــــــــــل لطـــــــــــــــام ْي امـ
مهنـ
ْ

معــــــــــمل فالشــــــــــان ال عود ْكـــــــــــ

ــــــــرب الڭـــــــــ ْري
مـــــــــن صـــــــــايب كـ ْ

17ـــ التعريف ب أل الشمسية.
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واجلـــــــــو ْد ال ْمرڭـــــــــب جود ْكــــــــــ

ال أصــــــــــــــــــــل ُل وال فــــــــــــــــــــ ْري

لغلـــــــــــــــــيظ ال ف متخـــــــــــــــــوم

مـــــــــا يســـــــــمل في ْكــــــــــ ُاال ي ْســــــــــع

و َّ
س م ْتلـــــــــــــــــ ْوم
ثان ا ْ ُ
الشـــــــــــــــــ ْع ْ

مـــــــــن عنـــــــــدك بنـــــــــواي الطنـــــــــع

وال بي ْكــــــــــــــــــــ الا َّ مل ْتـــــــــــــــــــ ْوم

مـــــــــن

رفـــــــــع زيـــــــــن افـــــــــدفع

بي ْكـــــــــ العــــــــ ْز ْم ُابي ْكـــــــــ التَّــــــــ ْوم

لتــــــــــــــوم والــــــــــــــواد اجلــــــــــــــدي

ين ْجـــــــــ ْع الڭـــــــــاط ْع خـــــــــ ْو ْف َّادل ْم

فاملــــــــــــــــــال وذاك الڭــــــــــــــــــاطع مت

دن ُم ْفــــــــر ْد من َّ ْكـــــــــ ي ْنــــــــذ ْم
ل ْعــــــــ ْ

وال تنــــــــــــــذم منــــــــــــــك مجــــــــــــــع

ــــــــــن اب ْ الهـــــــــــ ْم
ال بـــــــــــ َّدال مـ ْ

امـــــــــن اربـــــــــع ڭطعـــــــــا اربـــــــــع

ڭ ْطــــــــع م ْيــــــــت مــــــــا ن ْعــــــــر ْف ْمك
ُاڭ ْطـــــــع فالْ ْ
بـــــــل سابڭْــــــــ لغْـــــــ ْن

وڭطـــــــــع مـــــــــن لبڭـــــــــر منڭطـــــــــع
لغــــــــــن ڭــــــــــاي اكــــــــــربه ڭطــــــــــع

ين ْجــــــــ ْع الشـــــــــ ْكر الْــــــــام رْيـــــــــن

اله ينڭــــــــــــــــــــال اتلــــــــــــــــــــني

والْبي ْكــــــــــ  :الشـــــــــ ْك ْر الا َّ بـــــــــ ْني

فيـــــــــك اص بـــــــــني مـــــــــن قطـــــــــع

ـــــــــــن قصــــــــــــيد وا ْ ْيــــــــــــدين
مـ
ْ

صــــــــبت شــــــــكر اڭــــــــاف اطلــــــــع

وقال اخملتار بن احملبويب اليدايل انإدايج يف اترخيه:
مــــــــن آل ابرلكــــــــل لتَّــــــــ ْوم نفــــــــ ْر
وعــــــام تســــــعة وعشـــــــرين حفــــــ ْر
"

إخل18.

18ـــ تاريخ حياة أهل باركلل أخالقهم وعاداتهم ،ص.97 ،96 ،95
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ويوافق هذا الفر س نة 1911م .
واكن أيما كثري الوفادا عىل املشار إل م من أعالم زمانه من أبناء وطنه اكلش يخ سعد أبيه بن
الش يخ محمد فاضل بن مامني ،والش يخ س يدها اب بن الش يخ س يدي محمد بن الش يخ س يدها،
وقد دون لنا ذكل املؤرخ هارون قائال" :وحمل َّند محمود هذا خرب مع الوادل َّ
الش ْيخْ س يد َّي اب رمبا
ذكر يف حمهل إن شاء هللا" .وذكر يف موضع آخر أن هل أي محمد محمود :قصة مع األمري باكر بن
اسويد امحد وأنه سأهل ما عنده لحر فقال هل عندان يف أرضنا ك ان ال ينفدان وال خنىش معهام
وهام الصرب واجلوي .وأقترص يف رض املثال من تكل الوفادا عىل وفادة مشهورة هل عىل الش يخ
سعد أبيه ،ملا اختصت به عن بعض نظريا ا من توثيق.

وفادته عىل الش يخ سعد بوه:
وقد اكنت إثر وفادة س بقهتا ف ا محمد بن أمحد مسكه ،ومحمد بن حمنض امحد وتروى ف ا أحوال
صوفية جعيبة مجعت األخري والش يخ سعد أبيه.
وقد كتب زبدة هذه القصة 19الش يخ سعد بوه يف وثيقة يوافق اترخيها تقريبا 1911/12/29م،
ونصها:
بسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا عىل خري األنمي
هاذا وليعمل الناحر فيه من أهل العمل وادلراية والفهم أن ءال ابرك هللا أس ياد الزواها يف بالدو
أتوين األول مهنم س يد اندهيم محمد بن أمحد مسكه ( )...وأىت بعده وفد مهنم فيه س يد ش با م
وكهو م محمد محمود بن الس يد عبد الرمحن رمحه هللا وأكرمه ابألمان وابن عه عبد القادر بن أمحد
بن محمد ومعهم س يد من أس ياد األس ياد ءال ألفاغ موىس وهو العامل الشهري صغري السن كبري الفن
محمد موىس وحتنل يل امجليع بكثري من املال جيحف مبثلهم طلبا ملرضايت ومرضاة ادلوةل الفراشس ية
ملا علنوا أ م حيمتون يل وال هلون شأين ملن حلنين من الزواها و ريو فقبلت هذا ورضيته مهنم
( )...وسرنيض عهنم النصارى وأخربو أين رض ت عهنم اية وأحهبم بدء و اية والسالم.
كتبه سعد بوه بن ش يخه الش يخ محمد الفاضل ريض هللا عنه
يف اثمن احملرم من س نة  1330ثالثني وثالمثائة وألف اهـ.
19ـــ لي في هذه القصة بسط أعرض في بحث بعنوان '' :حذف من حسن عالقات البركيين مع أهل الشيخ
محمد فاضل بن مامين'' .وهو في األصل رسالة جوابية للبحاثة األستاذ عبد الودود بن الشيخ70( ،
صفحة) .لم ينشر بعد في انتظار استيفاء ما أمكن من مادته.
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وقد كتب يف الشأن ذاته ونفس املعىن القايض محمد موىس بن امحيد ،20ولكتا الوثيقتني حبوزة
الس يد الفاضل محمد بن س يد امحد لب ب بن محمد بن أمحد مسكه .وقد صور ام من عنده جزاه
هللا عين وعن اجملنوعة خريا.
ومن إجنازا حــ َّم الالمعة املرموقة اليت ال يس تقمي الديث عن حياته الس ياس ية إال بذكرها
والتنويه ،كونه لـ َّم ش تا  69أرسة من الربكيني ،وسعى سعيا ابلغا يف األمر ذاته يف شأن 39أخر.
وقد دامت لك تكل املساعي فامي بني  1912و1933م ،وبعد األخري بثالح س نوا أي س نة
1936م وثقت انإدارة الاس تعامرية لك تكل املعلوما مفصةل وقد وجدها البحاثة الفرشيس بنيامني
ألكو ْكـ ( )Benjamin Acloqueيف أرش يف القرص الرئايس مبوريتانيا حتت القيد ))E2/135
وراسلين ا مفصةل مبسوطة ،وما عىل املسزتيد من تفاصيلها إال أن يراجع انإحاةل  ،2142من حبث
شرشه هذا الباحث بتارخي ،01 :دمجرب2014 ،م ،يف ملخص أصدره بعنوان:
"De la constitution d'un territoire à sa division: l'adaptation des Ahl Bârikalla
aux évolutions sociopolitiques de l'Ouest saharien (XVIIe–XXIe siècles)".

ومع أنه ال شك أنه ابن عبد الرمحن اكن طيةل لك تكل املدة مشدود األزر بإخوانه من بين عومته
الساعني يف شؤون العشرية العامة واخلاصة ،إال أن هذا التوثيق األخري أي يوم  ،20دمجرب من
عام 1936م مل يس ل أنه اكن معه مهنم إال أمحدو بن حمنض امحد بن حبيب.

تقس مي دمان:
اجمتعت يف يوم  23سبمترب 1952م جامعة من رؤساء أهل ابرلكل ورجاال م القميني يف مكتب قائد
دائرة أ ڭجوجت عند الساعة  16 :30بغية إثبا ايئ لدود لك خفذ من القل الزراعي بدمان.
وقد حرض لك من السادة التالية أسامؤو:
20ـــ وقد حدثني القاضي محمد عبد هللا (اللو ْه) بقصة مرافقة جده محمد موسى المذكور مع محمد محمود
بن عبد الرحمن ،لم أستطع إيرادها كاملة لالختصار لكنها مشرفة جدا فمنها أن "ابن عبد الرحمن طلب من
القاضي محمد موسى بن احميد الموسوي الذهاب معه وجعل له شاة على كل من يتبع ألهل باركلل وذلك
مال كثير لكثرة عيالهم وغناهم" إلخ كالم اللو ْه.
21ـــ راجع ص ( 22وترقيمها في  140في أعللى الصفحة إلى اليسار).
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عن أهل مولود :رئ سهم محمد محمود بن عبد الرمحن وابنه س يد امحد ومحمد البخاري بن العتيق
عن أهل الفاحل :رئ سهم أمحد بن عيل ،ومحمد عبد هللا بن عيل ،ومحمد سامل بن الرشيف وأمحد
يعقو بن عبد الرحمي.
عن أهل عبد هللا :ابرلك َّل بن محمد بن العتيق(رئ س خفذ) ،أمحد اب بن أمحد مسكه(رئ س
خفذ) ،س يد امحد لب ب بن محمد بن أمحد مسكه ،أمحدو بن س يدي إبراهمي.
عن أهل مسكه :محمد بن لوجيَّ ،ان بن الزمرا ڭي ،محمد ابرلكل بن كامل،
عن أهل حبيب ا ل :ادل اين بن صالح
وآخرين.
وبعد أن مت الاتفاق عىل ما اتفق عليه ب هنم ،مت توقيع الوثيقة املكتوبة ابلفرشس ية الصادرة عن الامك
اليوم املوايل أي 1952/09/24م .والوثيقة يومنا عند أهل محمد البخاري بن عبد الرمحن
مضن عرشا أخر قمية من كتااب املس تعنر وإشهادا القماة والعلامء حملند محمود بن عبد الرمحن
وخليفته ابنه س يد امحد مث أخيه محمد البخاري من بعده وأخ ام أمحد يعقو  .وقد صور ُ ُجلها من
عند الرئ س اجلديد محمد جزاه هللا عين وعن اجملنوعة خريا.
دمان ـــ قال املرتمج الوجيه محمد عبد هللا بن السن ادل اين
ويف تكل الادثة ــ أعين تقس مي ْ
الفاضيل:
ْ
ــــــــــــــــل ابرلكـــــــــــــــــ َّل فيـــــــــــــــــه
أهـ

عـــــــا ڭـــــــب ذ ْ
يـــــــك َّالرخْـــــــو ْ ـــــــر

ْ
ْ
ــــــــــــــد جيــــــــــــــه
ــــــــــــــك اله ت ْوع
ْوالن

افْلخْـــــــــر22

مـــــــــهن ْم مـــــــــا ش َّســـــــــا ْ
ُْ

وإمتاما لفائدة فقد طلب الشاعر محمد عبد هللا التعقيب عىل هذا الڭاف (تطال ُي) فلام مل يعقب
عليه أحد عقب عليه صديقه العزيز العالمة الشاعر الفذ حبيب هللا بن محمد بن محمود ،قائال:

22ـــ ديوان حبيب هللا بن محمد بن محمود ،ص.72
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محمــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد هللا فيــــــــــــــــ ْه

هارس زيـــــــــــــن اعليــــــــــــــه ا ليــــــــــــــ ْه

فتبــــــــــــــــــــــــارك هللا اعليــــــــــــــــــــــــه

فيـــــــــــه امجيـــــــــــع ڭـــــــــــد العـــــــــــرب

حــــــــر الشــــــــنس اعليــــــــه امداويــــــــه

ــــــــــــــل اب ڭعــــــــــــــا ُد يف الصــــــــــــــنر

فيــــــــــه امســـــــــــاو مــــــــــول ابديـــــــــــه

امخلــــــــــــــــر والعبــــــــــــــــد وملــــــــــــــــر

ول زاد اجيــــــــــــــــــــــه اانجيــــــــــــــــــــــه

تـــــــــــو ا لهـــــــــــو اربيـــــــــــع ُا ڭنـــــــــــر

وبيـــــــــــــــه العـــــــــــــــدال ملناصـــــــــــــــيه

ـــــــــــــو بڭــــــــــــــر عشـــــــــــــــر
أال هـ
َّ

اثمــــــــر مــــــــا يــــــــن بــــــــني ايديــــــــه

مــــــــــــاه لڭعــــــــــــاد اعــــــــــــل مثــــــــــــر

واطــــــــرح عــــــــار ا ڭــــــــاف اجنيــــــــه

بيــــــــــه القبيــــــــــل خــــــــــوف اتــــــــــر

روغ اعـــــــــل ـــــــــس الغـــــــــرب بيـــــــــه

إخــــــــــــــــل ذ اكمــــــــــــــــل ــــــــــــــــرب

ذاك ال ڭــــــــــاف انــــــــــت ال ترخيــــــــــه

ــــــــــب وا ڭـــــــــــر
واري مسع ْكــــــــــــ واكتـ
ْ

أهل ابرلكل

فيه23...

وجاهته عند املس تعنر وجراءته عليه:
روى يل أمحد مسكه بن محمد بن حبيب عن القايض محمد محمود بن أال األعاميم عام 1993م يف
آمرف
أنه قبل أن يكون يف أڭجوجت ماكتبة اكن أهل مولود ماكتبني يف أطار وكذكل أوالد ا لب.
وذهب مح قاصدا أطار تلبية دلعوة الامك اجلديد وأىت ريه من الوهجاء ل سلنوا عليه حفياو وقال
م يف حديثه إن أهل موريتانيا أهل ''هول'' و ناء وأنه يريد مهنم أن يغنوا هل! واكنت هذه مفاجأة
كبرية هائةل لؤالئك الزعامء ملا و عليه من وقار وشأن والاس تعامر يف نفس الوقت يف أوجه وقد
23ـــ المصدر السابق ،ص.73
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اس تتب هل األمر يف أحناء البالد (ماه يش ڭاي جايب اعليه ) فلام سكتوا مجيعا وومجوا....رفع مح
أصبعه وأذن هل الامك ابلالكم فقال سأ ين أان لكن برشط قال ما هو قال مح :أن أ ين عن مجيع
الارضين فينو نايئ عن ناهئم إنقاذا منه لنوقف ،فوافق الامك.
هذا وإن مح َّ عذ الصو جدا وخبري ابلغناء احمليل وموس يقاه (مفتوح فازوان) دلرجة أنه بلغ فيه
حد تقيمي املغنني أحياان .واكن تكل الفرتة مزتوجا من املغنية م ْيامه بنت اس ْس ْاح ،لكن ممارس ته
لغناء اكنت تقترص عىل مدح النيب صىل هللا عليه وسمل ،فقد اكن كثري الرتمن به مع أنه اكن أيما
كثري التالوة لقرآن.
فوقف عىل املنصة وأششد أبياات من ابن هميب يف مدح النيب صىل هللا عليه وسمل ،فطر
الارضون اية وطر النرصاين حىت صار يقول ( .)ça va ça va, c’est très bienأي:
(يكفي ،يكفي ،هذا مجيل جدا) وتناول ورقة وكتب هل محوةل هائةل من الهداها (من املواد الغذائية
والقام  )...وسلنه الورقة ورفعت اجللسة ف ل مح من عىل املنصة ووهب الورقة لزعمي محمد
(مماه) بن اعيل بن أمحد واكان صديقني محميني جدا عالوة عىل ما يربط عشريت ام من أوارص روحية
واجامتعية وثيقة.
فقام الوهجاء يقتفون ممَّاه يقولون هل هال بعتنا ''امرابطكـ" هذا مبا ترتيض من األش ياخ فقال م الك
بل وعىل طريقة ابن بن أيب مدين ملا سأهل بعض اليعقوبيني أن يبيع م مجال عنده بس تة جامل فقال
الك وال حىت جبنل واحد!!!
ومن ذكل ما حدثين به س بطه الس يد محمد الامني بن كامل أنه حدثه ويـاه بن الرڭييب 24أنه اكن
ذا سفر رفقة ابن مع هل يدعى ول اعبيدي والكهام من أوالد الش يخ (الرڭيبا ْ ) وأتيا إىل"بري
إيڭين" ودلهيم جامل عطا ومزاداتهام فار تان فكرعا امجللني يف حوض عند البرئ ملىئ مفا لبثا أن
أاتهام رجل ل س عليه من ا لباس إال إزاره وأ لظ ام يف القول قائال'' :أوتوف ْ
مديور
الوظ الا ْ
كل ينعل كل الودلين'' فقال هل وهاه قل ري ذكل ،فرضبه الرجل حببل مفتول مؤمل يعرف :
''اتط ْ
يڭت'' فتصارعا حفنل عليه ويـاه برضبة شديدة فطرحه أرضا مفا لبثا حىت أحاط م ركب من
الثكنة واعتقلوهام فقال ام القائد النرصاين :أنامت ضالتنا املنشودة ،واقتيدا إىل اكجوجت وقموا يف
الطريق إليه ليةل أو ليلتني ومت جسهنام يف ثكنة لرقابة العسكرية (واكنت هذه الثكنة مطةل عىل
ْ
''ميجك'' وحضر لحديثهما اما بن أحمد
24ـــ وقد حدثه بالقصة عند موضع يسمى'' :اڭليبات البركه '' قرب
باب بن محمد بن عبد العزيز رحمهم هللا تعالى.
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مارا
الشاري يرى من بداخلها لك ما حبوهل) .وبعد مدة رأى أحدهام محمد محمود بن عبد الرمحن ًّ
وبإحدى يديه أداة لتدخني «ك ْرص" وابألخرى زندا فناداه من النافذة" :هكذا إذن ها ابن عبد
الرمحن ،ابن اعبيد وابن ارڭييب حمبوسان وأنت حر طليق ،فأجابه حـ َّم (ومل يكن عىل عمل بشأ ام):
يفك أرسكام عىل الفور إن شاء هللا تعاىل .فلام صار الساعة الثاين عرش زوالا من اليوم ذاته دق
جرس صاخب يف الثكنة عىل العادة ،مفا لبثا أن جاءهام زجني عالق وذهب ام إىل قائد الثكنة
اذلي وجدا معه محمد محمود بن عبد الرمحن يناقشه يف أمرها مناقشة حادة ،فقبل أن يطلقهام هل مدة
يومني ،فأىب محمد محمود ذكل يريد زهادة األجل ،ومل تزل تكل حا ام حىت قبل القائد أن يطلق
رسا ام ملدة شهر يف ضامن مح ،فمل يكتف مح بذكل طالبا أن يرد إل ام متاعهام احملتجز من سالح
وجامل ...اخل
ومل يزل أيما يف مد وجزر مع القائد حىت قبل هل ذكل عىل ممض ،مث ذهب ام مح إىل أحد
املنازل ابملدينة وأكرم نز ام وقال ام أن يغادرا إىل أهل ام يف أرسي وقت ممكن .فاس تفرساه
اس تفسارا اكد يرىق إىل مس توى الرفض عن م اهل مع القائد يف حال سؤاهل هل عهنام عند انقماء
األجل املوقو  ،قال ام مح :ال عليكام ،فاهلل املس تعان.
فلام ذهبا من عنده وانقىض أكرث من شهر ،مل يزل وي َّـاه يس تقيص اخلرب ،فعمل أنه ملا انقىض األجل
اس تدعى القائد مح وسأهل عن الرجلني ،فأجابه :عهدي ام عهدك .فتطاير القائد رشرا من
الغمب ،فقال مح َّ لنرتمج قل هل إين ما كنت أحن أن فرشسا جتعل علينا حاكام بيا ،وخاطب الامك
قائال ما مقتماه" :أتريدين أن أمضن اثنني من الرڭيبا ومسلحني أيما ! أنمت عىل ما أنمت عليه
من عدة وعتاد مل كنمك ذكل وأان أعزل ال ج عندي فكيف يل إذن أن أقوم مبا جعزمت عنه ،هذا
ري معقول"!!!.
فقال هل الامك أمل متثل أمايم وتتعهد يل منذ شهر بمامنهتام مقابل أن أخيل كل رساح ام ،قال مح:
"نعم لكنين ما كنت أحن أنه بلغ بك الغباء أن تصدق تكل المامنة فأيقنت أنك زل"!...
ومل يزالا يف هذا الديث حىت ريض الامك وانهتيى األمر.
ومن جراءته املذكورة :أنه ملا أششأ انإدارة الاس تعامرية مقاطعة بإينشريي عامصهتا أڭجوجت
وعينت لها حاكام فرشس يا ،س نة 1929م25؛ ُحولت إل ا ''ماكتبا ُ '' قبائل إينشريي من لك من
25
ي.
ـــ حسب أحمد محمود بن سالم َّ
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''بو ْ
و''أطار'' .واكن املقرر املنشإ لهذه الوحدة انإدارية أتبعها نإقلمي آدرار.
تلنيت'' و''املذرذره ''،
ْ
فذهب مح إىل مماه وقصدوا الامك رفقة آخرين وقال هل مح" :حنن ششكر فرشسا عىل تصنيفها اجلديد
لنا مقاطعة لكننا نبلغها من خاللمك أننا مل نعد نقبل التبعية انإدارية آلدرار ،ألننا مل نتبع يف سالف
الزمن نإمارته أبدا.
كنا قبلنا املاكتبة يف أطار ألجلمك وملا مل يكن يف أڭجوجت ماكتبة ،وأما اآلن وملا صار الال هذه
فإننا مل نعد نقبل أن يظل األمر كام هو عليه اآلن فإن شئمت أن تتبعوان جلهة أخرى من البالد قبلنا،
وإال فس نرتكـ لمك موريتانيا( 26اله اخنــل ْــولْـــ ُك ْـم ُمورتـان) ومنهلمك أس بوعا (أو اثنني) 27لنعرف الرد".
وبعد أهام جاء اجلوا بتحويل التبعية انإدارية إىل روصو.28
ومهنا أنه مر ذا مرة بيحظيه بن س يد امحد اذلي ال يزال حيهنا طالبا ابالبتدائية أواخر س نة
1954م وقال هل أريدك أن ترتمج ب ين وبني الامك الفرشيس (ڭون ْْدر) ألنين ال آمن كيد املرتمجني وعدم
أمانهتم يف إبالغ شاكوى ،واصطحبه ليال إليه وأتياه يف م هل وقال هل مح بصو زاجر( :لطاملا ُذكر
يل أن دليمك "ماكنا " عظمية الس تخراف املاء من ابطن األرض ،وأنمت تعلنون ْأن ل س ذه
األرض من اآلابر مس مترة التدفق إال "أڭجوجت" و "ششا " ،وتعلنون مدى صعوبة السقاية
عل ا خاصة لكام كرث الناس" .وقال هل أيما وكأنه يسترشف املس تقبل" :ومل تنصفين من هذه
الرشكة أيما 29واعمل أين لست ضد أهل موريتانيا لكنين وإن اكن منصفا أن أطالب بأن يكون
ثلثا الشغيةل من ساكن إينشريي األصيلني إال أنين ال أبغي إال أن ش ُ ْرشك ف م فقط ،فيكتتب منا
عىل األقل حراس وموحفون بسطاء ...وقد تعهد يل مرارا أنك س ت لب تكل املاكنا ومل تف
بعهدك وكذبت عيل وأان ال أتعامل مع من ال عهد هل.'' ...

26ـــ يعني الهجرة عنها.
27ـــ لم يضبط الراوي أيهما كان األجل الموقوت.
ت الذي روى القصة عن محمد(مماهَ) بن اعلي
28ـــ نقال عن أحمد مسكه بن حبيب راويا عن الد َّح بن سدا ِ
بن أحمد المذكور.
29ـــ يعني شركة  MICUMAشركة النحاس الموريتانية التي كانت أول شركة والوحيدة في زمانها في
البالد.

15

فلام فرغ حيظيه من ترمجته اليت اقترص عىل حفوى الشكوى دون أي نربة زجر وال تأن ب ،قال
هل ابن عبد الرمحن" :أنت مل توصل إليه ما قلته عىل هيئته ألنه مل يغمب"!.
وب امن و يف هذا الديث الصاخب إذ ابدر الامك إىل ''اڭ ْ
شاط'' 30حـ َّم فدفعه األخري بيده عنه
قائال'' :ل س بيننا يشء ابلغ الدة ،إمنا خاليف مع املرتمجني وتعرف شؤوين معهم املكتوبة عندكـ يف
الواثئق ،وإذا اكن الاكم اكملرتمجني يكذبون أيما ،فإن يل معك شأان آخر وسأشكو منك كام
إذن''.
شكو مهنم ْ
وفهم حيظيه من مبادرة الامك نإمسك "اكشاط حــ َّم" أن لنرصاين ش ا من التتلنذ عىل مح ألن
إمساك ''اڭ ْ
شاط'' ابن عبد الرمحن يعين اسرتضاءه أو الامتس بركته لقماء الاف ،وهذه اخلاصية
دعاء لولية آمنة بنت يوسف اليت س يايت خربها معه يف حمهل إن شاء هللا تعاىل.

مالمح من وجاهته:
ومن وجاهته أيما أنه ملا أحل النصارى ذا مرة عىل أهل ابرلكل أن يسددوا العرش حاال وإال فإن
إبلهم س تصادر واحتجزوا مح بن عبد الرمحن يف بوتلنيت ،واكن األمري الشهم أمحد بن ادليد يف
بوتلنيت تكل اآلونة فقال م مح أن يقتموا ما م عىل أهل ابرلكل من راتب أمحد بن ادليد ،فقال
النرصاين املعين ألمحد هل ترىض مبا قاهل ابن عبد الرمحن فأجابه األمري ول ادليد جوابه النبيل
املُرشف'' :إن وهبين كل ابن عبد الرمحن خذين!'' (امنني يعطيين كل أڭبظين)! .هذا وقد عمل
ابألمر أمحد مسكه بن العتيق اذلي اكن بعنل حيهنا مرتجنا يف شامل البالد ،واكن س سعى فيه
حىت عمل حبهل املذكور.31
وهذه القصة من نوادر األمثةل من جنسها اليت تشهد ملدى حسن عالقة ابن عبد الرمحن مع هذا
األمري البطل وهام ا ذلان تربط عشريت ْ ام عالقا أوطد وأوسع وأعرق...

30ـــ كلمة شعبية تطلق على منطقة اإلزار المصنوعة من جلود الـنَّـ َعم.
31
ي.
ـــ نقال عن أحمد محمود بن سالم َّ
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واكن وج ا حىت عند من ل س هل به سابق معرفة خشصية فقد قدم ذا سفر عىل بوتلنيت
وأرسل حملند بن أمحد سامل بن احويريه أن هاتيه واكن األخري شااب حديث الالتحاق ابجل  ،فلام
تقابال قال هل مح إنه يريد  400رصاصة أوصاه عل ا بعض معارفه اذلين يزمع السفر إل م يف هجة
أدافر" ونواحيه.
" ْ
فتفاجأ ابن احويريه من هذا الطلب واحتار بني أمرين الكهام مر إما أن يعطي حملند محمود الرصاص
ويدخل مشلك عظمية مع قواده يف الثكنة أل م يفتشون العتاد لك صباح ،وإما أن يرفض طلب
مح اذلي اكن صديقا محامي لوادله واذلي ينمتي جلهة جيلها ابن احويريه....لك هذا دار خبدله هن ة ومل
يلبث حىت أعطى حملند محمود مبتغاه.
وملا اكن من الغد ابكرا طرأ عىل الثكنة سقاية لعدد كبري من انإبل عطا وولك أمرها البن احويرية
فوجد بعما من الربكيني عىل البرئ فتولوا عنه سقايهتا برسعة وال أي عوض فلام عمل القائد الفرشيس
ابألمر بعث إليه واكفأه بأربعامئة رصاصة ومخسة عرش يوما إجازة .ومل حيسوا بنقص يف مؤونته
التسليحية!
وبعد زمن جاءه رجل يسنيه ابن احويريه وال يذكره الراوي ،وقال هل إن ابن عبد الرمحن مر من
هنا ابألمس ويبلغك السالم وخيربك إنه مل كنه الانتظار حىت لقياك وهيديك هذه النوق الالئب
وهذه الناقة (أو امجلل) لتنحرها.32

تصوفه وحبه لصالني:
ُعرف ابن عبد الرمحن بتعلقه الشديد مبدح النيب صىل هللا عليه وسمل وتقديره ألهل الفمل
والصالح وحببه م وعالقاته الوطيدة م ،وأذكر يف هذا الشأن أمثةل منه تقريبا لحال:
ابن عبد الرمحن والش يخ ُ
أمحد يعقو :
تروي لنا املصادر الشفهية أن خاهل العالمة الويل الش يخ أمحد يعقو بن ا ُبن عر مضن ألمه قبل
ميالده أن يكون س يدا ري عادي ،33وتواتر يف هذا الس ياق أنه ملا يجء به إليه بعد والدته وضعه
32ـــ نقال عن ثقة تحفظ على اسمه حدثه بها محمد بن احويريه المذكور ،بتاريخ 83/1982م .وحدثني
بهذه القصة أيضا أحمد مسكه بن حبيب.
33ـــ نقال عن أحمد مسكه بن حبيب.
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يف جحره مث ابل الرضيع عىل الش يخ أمحد يعقو  34فقال (و ُيل ارا ُه َّاش يخْ اعل ڭو ُم) 35أي( :خب خب
هل فقد ساد قومه) .36ويف أحد املصادر املكتوبة أنه" :ممغ هل خاهل العالمة الش يخ أمحد يعقو بن
محمد بن ابنعنر مترا حنكه ا".37
ابن عبد الرمحن وآمنة بنت يوسف:
هل ذهب الش يخ أمحد يعقو اببن اخته الصيب إىل آمنة بنت يوسف يلمتس دعاءها هل ،أم أن
األخري لق ا من تلقاء نفسه ملا بلغ مبلغ الرجال خالف اكن لري حج عندي طرفه األخري لوال أن
األول معزو ملؤرخ أهل ابرلكل يف عرصه أمحد اب بن بودرابهل ،فقد كتب محمد األمني بن محمود
يف مقدمة حتقيقه دليوان حبيب هللا بن محمد بن محمود يف معرض الكمه عن املرتجم هل( :وقد
ذهب 38به إىل الولية الصالة آمنة بنت يوسف ويقال إ ا قد دعت هل بقولها'' :ينرص حڭك
أينرص كذب ْكـ'' وقيل إن املعىن نرصكـ هللا يف ادلنيا واآلخرة إذ ادلنيا دار كذ واألخرى دار حق).
39

أما الرواية األخرى فقد حدثين ا الس يد الفاضل اما َّم بن صالح بن الش يخ محمد املام ويه التالية:
''أن محمد محمود اشرتى يف مبادئ ش بابه ْ
مجلني من عند أحدو ووافق أن حرض عند البائع رسول
من عند الصالة آمنة بنت يوسف أبلغه أ ا تريده أن يعريها مجال محلل الراوية ،فأجابه :مل يكن
عندي إال هذان امجلالن وقد بعهتام البن عند الرمحن هذا ،فتدخل صاحبنا قائال خذ أحد مجيل
هذين وائت به آلمنة وأبلغها أين وهبته لها .فلام قفل إل ا الرسول ابمجلل ،أرسلت حملند محمود أن
هات ا فلام جاءها قالت هل خذ هذه املنطقة (لڭشاط) ومتنطق به وإين ضامنة كل أن ال يناصيك
أحد وال دوةل إال نرصكـ هللا عليه".
34ـــ نقال عن محمد عبد هللا بن حبيب هللا وسيدي عبد هللا بن بودرباله.
35ـــ أو قريبا من هذه العبارة.
36ـــ نقال عن سيدي عبد هللا بن بودرباله.
37ـــ ديوان حبيب هللا بن محمد بن محمود ،ص .26
38ـــ أي الشيخ أحمد يعقوب.
39ـــ ديوان حبيب هللا بن محمد بن محمود ،ص.26
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ومع أن الرواية األخرية أر حج عندي ،إال أنين أرى جواز التوفيق ال السم ،مبعىن أنه كننا افرتاض
أن الك األمرين وقع فعال :أي أن خاهل الش يخ أمحد يعقو ذهب به صبيا إال آمنة فدعت هل
ابدلعا املذكور آنفا ،وملا كرب ووقعت قصة امجلل أاتها ابن عبد الرمحن وأعطته تكل املنطقة .ورمغ
أن هذا الافرتاض ري مؤسس وال يعدو كونه افرتاضا إال أنه ال يتناقض مع املنطق ،وهللا أعمل.
ابن عبد الرمحن وحبيب بن امليك:
واكن زوارا م يف ملامته مفن ذكل أنه ملا أرسل هل املس تعنر ذا مرة رساةل يطالبون ف ا بأن يأت م
ابلعرش عىل وجه الرسعة واكن العام مقحطا ذهب من أڭجوجت إىل "لغريدا " بدمان وزار
إماهما حبيب بن امليك لعدة حاجا مهنا أن ي رس هللا هل تسديد ما ُطلب منه ،مفا لبث أن مر به
راكب مجل أبيض جيد فاس تدانه منه جبدعتني من انإبل عىل عام اكمل وركبه مميام أطار فلام وصهل
مسعت زوجة الامك الفرشيس هدير امجلل وتعلقت به أ ا تعلق وطلبت من زوهجا الامك رشاءه لها
فتحسس خربه وبعث البن عبد الرمحن أن هاتيه ابكرا فلام تقابال سأهل عن المثن اذلي يبيعه به فقال
هل لكنة بليغة تدل عىل رسعة بدهية صاحبنا ويه'' :خبلڭا الرجال'' أي أبيعه ...
فأجعب الامك ذا املوقف التقديري وأعفاه من العرش ذكل العام واذلي يليه مس تقبال وأهداه الكثري
من السكر والشاي والقام وأهداه رجل آخر مجال ورجع إىل أههل من أطار امنا.40
ابن عبد الرمحن ومرمي بنت حمنض امحد بن حبيب:
ت حمنض امحد ا ْعل وج ْه الرتا ْ ''41
حز ُموين الرجال حمدي عا ْمل ابْنرمي منْ ْ
واكن يقول ''ما ڭط ْ
ُْ
وتعريبه هذه العبارة'' :لطاملا مل أعتدد ابلرجال ما دامت مرمي بنت حمنض امحد عىل قيد الياة''.
وس ئلت ذا مرة مر ُمي املذكورة عن سبب نرص ا و وض حالها البن عبد الرمحن فقالت '' :اكن
يذكران يف املإل واجملالس" .42واكن هات ا مرارا و دح لها النيب صىل هللا عليه وسمل.43
40ـــ نقال عن عبد هللا علي بن حبيب الذي روى له القصة احمد يعقوب بن محمد محمود بن عبد الرحمن.
41ـــ نقال عن عبد هللا بن أحمد بازيد بن عبد هللا بن المام.
42ـــ المصدر السابق.
43ـــ نقال عن أحمد محمود بن سالمي.
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ابن عبد الرمحن والش يخ أمحد مبب خدمي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:
قص عىل الس يد الفاضل ب ْنب بن أمحد بن هيبه ا ليب رؤها جعيبة رآها يف حدود س نة 1976م،
ف ا أنه المتس الرقية من محمد محمود بن عبد الرمحن وادلعاء هل لاجة عند مبب ،فأعطاه حصيا
من الرتا أعل ف ا ابن عبد الرمحن الرقية .هذا وقد رآه يف خمية عظمية ا كثري من اخللق بعمه
ميت وبعمه يح ،وبني ركزييت اخلمية إىل األعىل رجل حسن الهيئة يتطاول إليه لك من ابخلمية
يقفزون وال كهنم بلو ه ،فسأل مبب محمد محمود من هؤالء ومن هذا الرجل فأجابه" :هذا ش يخنا
الش يخ أمحد مبب .وأالء املوىت فنحن متعون حنتفل بعيدان الس نوي".
فهل لنا أن نفرتض أنه اكنت البن عبد الرمحن عالقة روحية ابلش يخ اخلدمي سؤال ال أدري جوابه
لكن طرحه قد ال يكون خاطئا ملا عرف به ابن عبد الرمحن من التعلق ابلصالني وزهار م وملدى
حهور الش يخ اخلدمي اذلي عارصه وألن محمد محمود ذهب مرارا إىل الس نغال قاصدا اندر وال
يستبعد أن يكون قصد الش يخ أمحد مبب أو لقيه يف مدة منفاه يف أرض "البيظان" لزهارته والامتس
براكته .كام اكنت الال مع العديد من أبناء عومته مثل عبد هللا بن الش يخ محمد املام ،ومحمذ فال بن
س يدي ابراهمي ،ومحمد اخلرض بن حبيب ،ومحمد الامني بن ابن عبدم ،وأمحد يعقو بن البخاري
بن اخملتار بن إحساق بن األفمل...
وهل عالقا طيبة مع العديد من ري هؤالء ،ومجعته قصص معهم مهنا ما روي يل أنه أصابه صداي
آمله جدا فبعث أهل حيه إىل آمنة بنت بالل الويل (الصاحل املشهور) فأرسلت م قطعة من
رمز" قلنسوة أب ا خفموه يف رشا سقوه حملند محمود فربيء من حينه44.
''ڭ ْ

44ـــ نقال عن عبد هللا بن أحمد بازيد بن عبد هللا بن المام.
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مداحئه:
قال هارون بن الش يخ سدها" :وقد عر محمد محمود هذا وشاي عند الناس ومدح".45
ومن أمثةل أمداحه قصيدة الشاعر املطبوي املفلق محمد بن الصويف بن اخميتري اليعقويب اليت مدح ا
ابرلكل بن محمد بن العتيق ،ومحمد محمود بن عبد الرمحن ،وصهره محمد ابرلكل بن كامل ،وأمحد بن
عيل بن س يدي عبد هللا بن األفمل:
ـــــــب ابدلور مهنـــــــــا الغـــــــــرابني الغراب
ـــــــــب
ُ
ملـــــــن جـــــــامل علـــــــ ن الرعاب ُ
ْ
ــــــــــت معطـــــــــــ ًةل إال األواري ْأو
أمسـ

ــــــب
ســـــــفع األاثيف ـــــــا لهـــــــوف اتويـ ُ

وقفــــــــت ف ــــــــا عل ْنــــــــدا ًة موقفــــــــة

وجنــــــاء معروقــــــة ا ل ْحيــــــ ْني رسحــــــو ُ

وال جيــــــا ُ ســــــؤ ُال الــــــواقفني ــــــا

وال جيــــــا امــــــرؤ ابلشــــــوق مغلــــــو ُ

ســـــألهتا ويه خـــــرس عـــــن مســـــائلها

ـــــب
وال عريــــــب ــــــا مــــــن فيــــــه تعريـ ُ

ــــرمح قامهتـــــا
لفتهتـــــا والـ ُ

ــــــب
وادلعـ ُ
ــــــص ردف و لســـــــوق األانب ـ ُ

ـــــن مهنــــــا ايــــــ ًة لفــــــىت
اليشء أحسـ ُ

إال أاكرم مـــــــــــهنم ـــــــــــأل الكـــــــــــو ُ

أبنـــــــاء ابركــــــــ فيـــــــه هللا فمَّ ـــــــلمك

ـــــــذيب
حـــــــمل وعـــــــمل وإحســـــــان و
ُ

أشســـابمك فاقـــت األشســـا إن شســــبت

ومل ينــــــل مــــــنمك األشســــــا حمســــــو ُ

ـــــــربذ ْو ُن ســــــــابقه
إن اجلــــــــواد إذا الـ ْ

عـــــن شـــــأوه خانـــــه ســـــاق وعرقـــــو ُ

ال يســـ توي يف مقـــام الفمـــل مـــنخفض

وذو ارتفـــــاي عـــــىل األمـــــداح منصـــــو ُ

ابلظـــــيب

45ـــ كتاب األخبار ،لمؤلفه الشيخ هارون بن الشيخ سيديا.
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محمــــــــودُمك خــــــــريُ محمــــــــود مناقبــــــــه

ـــــــب
مولــــــــودمك خــــــــري مولــــــــود أانجيـ ُ

ـــىت
فبــــارك ا ــــ َّل فــــىت محمــــود خــــريُ فـ ً

يب
هل إىل اجملــــــــــد إصــــــــــعاد وتصــــــــــو ُ

أ ـــــــر أبـ ُ
ــــــيض مل ت ُ ْنـــــــ ْ مواهبـــــــه

ــــــــــب
وال ت ُنـــــــــــل إذا مـــــــــــ َّل املواهيـ
ُ

واذكـــــــر محمـــــــد محمـــــــود رئ ســـــــهم

الـــــرؤوس إذا ســـــال املـــــذان ُب
تعلـــــو
ُ

جنـــل الفـــىت عابـــد الـــرمحن خـــري فـــىت

حــــــاز املناقــــــب ْإن عــــــد املناصــــــ ُب

واذكــــر ســــليل كــــامل خــــري منتســــب

ـــــــب
إىل الفــــــــاليل األماجيــــــــد األطاي ـ ُ

ـــيل خــــري مــــن شســــ بوا
وأمحــــد بــــن عـ و

لفاضـــــــليني ذوا اجملـــــــد

ب46
األهاضـــــــ ُ

وهل أيما يف مدح ابن عبد الرمحن هذا الب ت من قصيدة ال زال البحث عهنا جارها:
ال بــــد دلهــــر مــــن عيــــد ومــــن ــــر

وادلهـــــــــر أ ـــــــــاره أنـــــــــمت

وأعيـــــــــاده47

وهذا جزء من قصيدة قد قالها جاكين يقال هل محمد الامني بن عبد الرمحن قدم عىل محمد محمود بن
عبد الرمحن مسافرا من عند اجملريه عىل نعليه وأعطاه مجال يقال هل ''العو ْاي'' من إبل أهل
البخاري ارشيف ،واكن هذا عام ''الهوف" أي 1945م ومهنا:
يبــــــادرون لهــــــا األطفــــــال واألمــــــرا
و اذليـــــــــن إذا تصبكــــــــــ معمـــــــــةل
مفـــــا تفـــــرق بـــــني امل ُثْـــــل والفقـــــرا

يســـــــارعون إىل املعـــــــايل 48قاطبـــــــة

46ـــ تاريخ حياة أهل باركلل أخالقهم وعاداتهم ،ص.237:
47ـــ نقال عن العالمة المجدد شيخي محمد بن أحمد مسكه.
48ـــ بغير مد الالم لضرورة الوزن.
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ابدر ألرضـــــــــهم وانـــــــــزل منـــــــــاز م

جتــــــد منــــــازل لألحــــــرار والــــــربرا

عــىل اذلي بــك مــن حــزن ومــن كــر

يشــــفى بميــــهنم لــــو كنــــت يف ســــقرا

واخصــــــص محمــــــد محمــــــود فــــــإن هل

كفــــــا أانمــــــل ال تبقــــــي ومل تــــــذرا

هــــــو اجلــــــواد اذلي يعطيــــــك انئــــــهل

هـــو الكـــرمي اذلي ال يشـــ تيك المــــررا

هــــو املغيــــث إذا ريــــب الزمــــان رمــــا

طـــــورا بســـــهم هل وصـــــادف القـــــدرا

فــــمك فككــــت رهينــــا طــــال مكتئبــــا

ومك فككـــــت رهينـــــا جـــــاء منتصــــــرا

جيتــــا أرضــــا إىل أرض بــــال فــــرس

وال قلـــــــوص وال ثـــــــور وال البقـــــــرا

صـــل إلهـــيي عـــىل اخملتـــار مـــن ممــــر

معتـــذرا49

بعـــد مـــا جـــا إليـــك ادلهـــر

ومن أمثةل ما مدح به من امللحون قول أمحد بن محمد سامل بن امليداح:
ْ
ُاذريـ ْ
ـــــــــــــــد
ـــــــــــــــامره حـ
ـــــــــني اله ڭــــــــــــــــ ْد احـ
ـــــــــت م ْولُــــــــــو ْد ا ْمــــــــــن منـ ْ ْ
ْ
مـــــــــن عنـــــــــد املعـــــــــط معـــــــــروفني

ْ
ــــــــــــــــــــــد
معطـــــــــــــــــــــــاو هارس ُموجـ

شـــــــــني

هــــــــــــــوم بــــــــــــــل ادلرف والعڭــــــــــــــد

والعطـــــــــــــــــــــــاي لهيـــــــــــــــــــــــدانني

وا ل ـــــــــــــــاف و ــــــــــــــــم تقصــــــــــــــــد

ــــــــد ،اطو ْ
مــــــــن ب ْعـ ْ
ايــــــــف متكـــــــــرين

ـــــــر ي ْعنـ ْ
ـــــــد
ب ْر ْكـــــــــ ا ْعــــــــل ب ْر ْكـــــــــ ْاوخـ ْ

ــــــــــــني
ْبر ْكــــــــــــــ ُاعـــــــــــــ َّد ْل و يف الْحـ
ْ

ْ
ــــــــــــــد
ــــــــــــــر و فــــــــــــــا ُاوج
و ْاوخ
ْ

ي ْعنــــــــــــــل عــــــــــــــالم العطــــــــــــــاي ْني

ْ
ـــــــــــــــد
ال ي ْعــــــــــــــــط مــــــــــــــــا ي ْتحيـ

مــــــــا فــــــــ م نقــــــــص ؤال

49ـــ نقال من وثائق أهل عبد الرحمن ،بتصرف طفيف.
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ــــــــــــــاي انْياڭُـــــــــــــــ م ْتكــــــــــــــر ْين
عط
ْ

ُ
ـــــــــــــــامل ُ ْمجــــــــــــــــل تُڭــــــــــــــــو ْد
واجـ

ـــــــــــــــني
محمــــــــــــــــد محمــــــــــــــــود ال بـ
ْْ

املـشــــــــــــــرق واملغـــــــــــــر ينعـــــــــــــد

أخســــــــــــــا ْه ،أال ُهــــــــــــــو ابلعــــــــــــــني

ـــــــــــــر ْد
شــــــــــــــفناه وامسعــــــــــــــن ف الـ
َّ

واملـــــــــــــــار مـــــــــــــــن صـــــــــــــــالني

ـــــــــهن ْم واعْبـ ْ
و ْاصــــــــــل ْح ُهــــــــــو مـ ْ
ـــــــــد

مـــــــا ڭـــــــط ْاح ْ
ْـــــــر حـــــــز ْين
ـــــــمك حه ُ

ا ْعـــــــــــل

ــــــــــرب ْوجتـ ْ
ــــــــــد
مـــــــــــا جـ ْ ُ

ـــــــــــــــر بسـ
ـــــــــــــــ ن ْني
ــــــــــــــــالن ْعـ
ْ
ُ

ز ُ
ْ
نني يف
يـــــــــد
ڭـــــــــد اســـــــــ ُ

العـــــــــد50
ْ

ويه مقطعة طويةل "كرزه" مدح ا ذراري ابزيد عوما وخص أرستني مهنم ابذلكر هام :أهل حبيب
بن امليك وأهل عبد العزيز بن الش يخ محمد املام مث خلص إىل ما أوردانه مهنا من مدح لفصيةل
املندوح :أهل مولود بن ابرك هللا فيه ،اذلي خمتها مبدحه.
وقيل فيه هذا ''الڭاف '' املشهور اذلي قيل يل إنه البن عه محمدن بن أمحد فال:51
حـــــــــــــ َّم يــــــــــــــ ْعطي ْه َّ
مـــــــــن ع ْنـــــــــ ْد ا ـــــــــ َّل
الشـــــــــــــفاي راهجـــــــــ ُال
ْ
مــــــا ڭــــــ ْ
ط اڭعــــــ ْد بــــــ ْ ْني ا ْجــــــامي
وقيل يف مدحه أيما:52
ـــــــــار ال ن ْعــــــــــر ْف م ْوجــــــــــو ْد
أخيـ ْ
او م ْعــــــــ ُدو ْد
مــــــــا ُه ڭــــــــا ْي ا ْمعــــــــ ُ ْ
ـــــــو ْد
ُاال ُه ڭــــــــا ْي ا ْمــــــــع حــــــــد افْڭـ ْ

مـــــــــــا را ْ ْاهل الْـــــــــــم فالْــــــــــــڭل َّل

ال ْولــــــــــــــ ْف محمــــــــــــــد محمــــــــــــــو ْد
ــــــــن حـــــــــ ْد
هـــــــــاذ ي ْعرفْـــــــــه ْمك مـ ْ
ذي ْكـــــــــ ايْــــــــ ْد ْازعــــــــ ْمي ُاال تشـ ْ
ـــــــ ت ْد

50ـــ نقال عن سيدي عبد هللا بن بودرباله.
51
ي.
ـــ كذا يظن أحمد محمود بن سال َم َّ

52ـــ لم أضبط القائل.
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ـــــــار الْخــــــــ َّل م ْولُــــــــو ْد
ـ ْ
ـــــــري ا ْخيـ ْ

ُوعْــــــــي ي ْعــــــــط لــــــــ ْرز ْاق الْحــــــــ ْد

ڭــــــط ْامس ْعــــــ ُت ْفارجـ ْ
ـــــل م ْشــــــ ُدو ْد

ـــــــار ســــــــ يد ا ْمحــــــــ ْد
ـــــــر ْم ا ْخيـ ُ
الكـ ْ
َّاص فالڭْــــــــــــ ا ْمنـــــــــــ ْ ْني ا ْنـــــــــــ ْرد

ســــ يد ا ْمحــــ ْد ڭــــا ْي ابْــــال ت ْوصـ ْ
ــــيف
ـــــف ُاكيـ ْ
الا خالڭْــــــ حــــــ ْد ْارشيـ ْ
ـــــف

الشــــــــ ْرف مـــــــا ُه ســـــــ يد

ا ْمحـــــــ ْد53

وقال فيه ابن محمد خوي ابو ُكـ علام:
محمــــــــــــد محمــــــــــــو ْد الْشــــــــــــ ْك ُر

ســـــــــــ َّيان ُهـــــــــــ َّو ُوالْشـــــــــــ ْن ُت

ـــــن قــــــ ْد ُر
شــــــ ْك ُر مــــــا ي ْرفــــــ ْع مـ ْ

ڭص م ْرت ْبــــــ ُت
ُا ْ ــــــ ُت مــــــا يــــــ ْن ْ

يلــــــــاليل مــــــــ ْزي ْن حــــــــد اثْــــــــ ُر

ت54
نبْــــــــــ ُ

ذ نبْــــــــــ ُت هُــــــــــ َّو ذ

اخلامته:
اكن ابن عبد الرمحن رجل عالقا ابمتياز وهل مواقف طيبة تشهد عل ا الواثئق اليت وقفت عل ا
و ريها من القصص املتواترة مع الكثريين من أعالم زمانه مثل الش يخ سعد أبيه بن الش يخ محمد
فاضل القلقني ،والش يخ س يدها اب انإنتشايئ وأخيه س يد اخملتار ،واألمري أمحد بن ادليد (أوالد
أمحد بن دمان) واألمري س يد امحد بن أمحد بن ْعي َّد (أوالد حيىي بن عامثن) واألمري عبد الرمحن بن
(إدوع ْ ) ،ومماه بن اعيل بن أمحد ،و ْ
لفظيل بن ا لَّب ا ل َّ ْ
بيني  ،ومحمد بن اخلليل
اسويد امحد ْ
الرڭييب ،وأمحد بن عامثن(أوالد امحمد) ،ومحمد بن موالي ،وأمحد سامل بن احورية العلْ ْ
بيني أيما،
ومحمد بون خمتار ادلماين ،وس يد امباركـ بن الش يخ اخملتار ،وأمحد سامل بن مصب الس باعيني
53ـــ نقال عن محمد بن محمد البخاري بن محمد محمود بن عبد الرحمن.
المام ،رواية عن أحمد بن خدادِ.
54ـــ نقال عن عبد هللا بن أحمد بازيد بن عبد هللا بن ِ
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يب القلقنيَّني ،ومحمد عبد هللا بن
والطالب اخيار بن الش يخ ماء العينني ،والويل بن الش يخ َّ
السن ادل اين....
وبصفة أمع فإن الرجل قد جا البالد طوال وعرضا ،وياكد كن القول إنه مل يبق عمل من أهلها أو
من يشار إليه إال وهل به صةل أو مجعته معه قصة مرشفة ،فقد عرف جل علامء وأولياء وأمراء
وأبطال ووهجاء وشعراء الرتارزة والرباكنه وتڭانت وآدرار ومناطق إينشريي والساحل اليت ينمتي
إل ا.
أما املعارصون هل من رؤساء أهل ابرلكل وسادا م فهم كثريون أيما أذكر مهنم :عالقْ عرصهام
محمد بن عبد العزيز ومحمد بن أمحد مسكه ويكربانه كثريا .وممن يكربه أيما س يدي بن لوجي ،ومحمد
بن العتيق...
ـني بن الزمراڭي ،وأمحد بن عيل،
وعارص إزيدن بيه بن أمحد بن النيه ،55ومحمد اخملتار بن آ َّ  ،وام ْ
وام ْني بن العتيق بن أمحد مسكه ،وأمحد بزيد بن س يدي ابراهمي ،ومحمد بن لوجي ،وأمحد مسكه
بن العتيق بن أمحد مسكه ،وابرلكل بن العتيق .وقد عارص أيما أمحد اب  ،ومحمد املام ابين محمد
بن عبد العزيز ،ومحمد عبد هللا بن عيل ،وأمحد اب بن أمحد مسكه...
يقول مفكر العرص أمحد اب بن أمحد مسكه عن نفسه:56
"رمبا اكن الوقت مناس با ذلكر حدح اترخيي عش ناه قبل قرابة س تني س نة مبناس بة تأس س حركة
الش با اليت لعبت ادلور املعروف يف انزتاي الاس تقالل اكن ذكل أواخر شهر  1955 .12عىل
هام مؤمتر لز انإدارة( ).......يف لڭوار (روصو) حرضته األ لبية الساحقة من الوهجاء
(أمراء ،أش ياخ ،ش يوخ ،موحفو انإدارة ذوو النفوذ الكبري...إخل) .تأسست الركة وانتخبت
مكتهبا .وملا اختارين الرفاق أمينا عاما ،اقرتحت عل م تأجيل انإعالن  24ساعة لتشاور مع الكبار،
همام اكن ضعف األمل يف إقناعهم مبا حنن بصدده .و اكنوا حتت رمحة الاكم الفرشس يني اذلين
يتحمكون يف مصالهم ومصاحل قبائلهم وحىت يف حياة الناس إن اقتىض الال .ذلكل مل نكن نريد
55ـــ وقد أشار إلى عالقته بززيدن بيه ،أحمد مسكه بن حبيب الذي كتب أن محمد محمود زار أهل الطالب
مصطف ''تضامنا معهم إثر أحداث عاشوها خالل النصف األول من األربعينيات ،مازال بعض من
شهودها أحياء هلل الحمد ومن بينهم "اباهتنا بن ازيدنا بيه" الذي لم يبلغ بعد سن المراهقة حينها'' .ص.1
56ـــ في مذكرة كتبها أحمد باب بن أحمد مسكه ،ص :ص.4 ،3 :
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إقناعهم ابلمترد اجتاه انإدارة وإمنا املطالبة يف البداية ابحرتام بعض القوق اليت يعرتف ا القانون
الفرشيس نفسه وال تطبقها انإدارة انإس تعامرية(الفرشس ية!) .مل يكن املراقبون يتوقعون أن يقبل
الوهجاء حىت رد لقاء مع ''الرتكهْ" ،فاكنت املفاجأة أ م اس تقبلوان يف جتنع خضم يف ساحة واسعة
وقد أمجعوا عىل متلكم واحد وهو الش يخ ُ
عبد هللا ودل الش يخ س يدها ،حماطا بعبد الرمحن ودل
اسويد امحد و ريه من كبار الوهجاء من مجيع اجلها .
جرى حديث ريب مل يكن لينتظر منه إال ''حوار مص'' لكنه اكن بعيدا عام اكن يتوقعه البعض من
عنف و.....و ،،،،فقد اكن املتلكامن(زعمي الوهجاء وأمني عام الش با ) ينمتيان إىل ''مدارس '' ال
حمل ف ا لتنابز اباللقا وال الس تعامل لغة الغو اء حىت اجتاه خصم ري حمرتم .وال يعين ذكل طبعا
عدم التعبري بقوة عن املوقف وادلفاي عنه حىت...ابلقوة إن اقتىض الال .انهتيى ا لقاء دون أي تغيري
يف املواقف ،لكن بيشء من الاطنئنان ورمبا الثقة الغري معلنة بني الطرفني ،عرب عهنا يف القيقة
الش يخ عبد هللا حني قال'' :حنن ال شس تطيع اتباعمك اآلن فامي تدعوننا إليه لكننا مراتحون اآلن
أبناؤان أصبحوا يعرفون لك شئ عن هؤالء النصارى وأ م سوف يقودون األمور كام ينبغي يف
املس تقبل..وساعد الظ يف اختيار أحسن خامتة لالجامتي حني دعا املؤذن إىل صالة املغر  .ال
شك أن جو روصو ترك رمغ لك التوقعا انطباعا ري عدايئ ساعد يف جتنب كثري من الصداما
اكنت متوقعة وأنه رمبا اكن من األس با اليت أعانت الوهجاء عىل فهم ما يريده ''أبناؤو'' فهام إجيابيا.
ومن املؤكد أن أ لب هتم يف الهناية تظاهر بعدم التخيل عن دمع املوقف الرمسي إال أ ا اكنت
''سارة ابنإسالم'' أي ري بعيدة من اخليار اذلي تبنته األ لبية الساحقة من الشعب ".انهتيى.
وقد حدثين الش يخ محمد بن أمحد مسكه أنه اكن حارضا ذلكل املوقف وأن من بني الزعامء
اليل ،ومحمد محمود (ح َّم ،علامً) بن عبد الرمحن...وأن عبد
التقليديني الارضين :بزيد بن الساكل بن َّ
هللا بن الش يخ س يدها قال ألمحد اب أيما :ابألمس لنا حنن ال تشاركوننا فيه و دا لمك أنمت ال
ششاركمك فيه ،واليوم بيننا! وهذا من حمكة عبد هللا ورزانته.
و كننا تلخيص ممزيا خشصية ابن عبد الرمحن يف أنه اكن بدر النوادي ،زينة احملافل ،س يدا همااب
حج احا ،قوها يف ري حمل ،لينا يف ري ضعف ،مؤمنا طرواب ،ري مرزاح ،جشاعا ،طنوحا،
حماضا عىل اجلد والعنل والتعمل ،اثئرا.
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وأعتذر عام يف هذا املكتو من أخطاء بنيوية وشلكية ،وأعتذر لقارئ الكرمي عن عدم التأين يف
حتريره ،وأؤكد هذا الاعتذار يف البيتني التاليني:
مــــا حــــظ حــــ َّم يســــريا يف تســــببه يف الرفـــع مـــن ذكـــر أحيـــاء األمـــاليف
وال يفيـــــــه مقـــــــال حقَّـــــــه أبـــــــدا بـــــل يســـــ تحق علينـــــا َّأي اتليـــــف
وترمجته إىل امللحون:
خــــــ ْ ْرب ْاســــــع حــــــ َّم مــــــا ُه قــــــا ول
يســــــــــــــ تح ْق الا َّ مقــــــــــــــ ْال
الا
ْ

ْفســــــــــن ْع ذ حيــــــــــ ْت لنــــــــــال ْيف
ال يسـ
ـــــــــــــــ تح ْق :التَّــــــــــــــــال ْيف
ْ

واكن الفراغ منه يوم 2017 ،11 ،18م .بتوقيت  .22:21وهلل امحلد من قبل ومن بعد.
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امللحق  :1جشرته النسبية
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امللحق  :2صورته:

مصدر الصورة :محمد فاضل بن محمد بن محمد فاضل ،وادلكتور س يد امحد بن األمري ،وادلكتور محمد بن الربانوي.
30

مراجع املقال:
املراجع املكتوبة:
 .)1أمحد مسكه بن العتيق Une tribu maraboutique du Sahel, Les AHEL
BARIKALLA Par AHMED MISKE, Interprete à
Chinguetti(Mauritanie).
"أهل ابرلكل قبيةل زواها يف الساحل" .تأليف أمحد مسكه بن العتيق الربيك .
 .)2موسوعة حياة موريتانيا لعالمة الشاعر املؤرخ "ابن خدلون موريتانيا" اخملتار بن حامد
ادل اين .وقد عزو ُ مهنا إىل:
اجلزء الثاين :الياة الثقافية ،ادلار العربية لكتا .
 .)3كتا األخبار ،ملؤلفه املؤرخ هارون بن الش يخ س يدها .اجلزء املتعلق بأهل ابرلك َّل ،خمطوط.
 .)4حذف من حسن عالقا الربكيني مع أهل الش يخ محمد فاضل بن مامني(تلبية لطلب من
األس تاذ املربز البحاثة عبد الودود بن الش يخ) .مل ينرش بعد.
 .)5اترخي حياة أهل ابر َّ
لك أخالقهم وعادا م
تأليف العالمة الفقيه الصاحل أمحد اب بن عبد هللا العتيق امللقب (بُد ْرابل) بن محمد األمني بن
البخاري احملنودي الباريك.النارش :محمد األمني بن محمد عبد هللا بن اخلريش ،الطبعة الثانية،
مارس2008:م .
 .)6ديوان حبيب هللا بن محمد بن محمود
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حبث لنيل انإجازة(امل ْرت ْيز) يف ا لغة العربية والرشيعة انإسالمية ابملعهد العايل دلراس ية والبحوح
انإسالمية .مجع وحتقيق الطالب :محمد الامني ودل محمود .إرشاف األس تاذ العالمة :محمد عبد هللا بن
عبد هللا .الس نة ادلراس ية 2002 :ـــ 2003م.
" .)7ديوان الشعر الفصيح والساين من بعض ما قيل يف مدح أهل ابرلكل شهد به القايص
وادلاين" ،مذكرة مجع ف ا الش يخ بن أيخ بن ادليباف عددا من مداحئ أهل ابرلكل .مرقون.
 .)8بنيامني ألكوكْ ( )Benjamin Acloqueيف ملخص أصدره بتارخي ،01:دمجرب2014 ،م،
بعنوان:
De la constitution d'un territoire à sa division : l'adaptation des Ahl Bârikalla aux
évolutions sociopolitiques de l'Ouest saharien (XVIIe–XXIe siècles).

 .)9موسوعة أشسا أهل ابرلكل ،مرقونة مل تنرش بعد.
مجع :س يدي عبد هللا بن بودرابهل الربيك ،تمكةل ملا مجعه األس تاذ محمد سامل بن أيب املعايل اليعقويب
اخلوايل ،رمحه هللا تعاىل.
 .)10مذكرة كتهبا أمحد اب بن أمحد مسكه يرسد ف ا بعض جتاربه الس ياس ية .مرقونة مل تنرش.
نبذة يف التعريف بأهل الطالب مصطف ،كتهبا أمحد مسكه بن حبيب بتارخي 2015/07/29م.
 .)11واثئق محمد بن س يد امحد لب ب بن محمد بن أمحد مسكه.
 .)12واثئق أهل محمد البخاري بن محمد محمود بن عبد الرمحن
املصادر الشفهية:
 .1عدة مقابال مع الش يخ محمد بن أمحد مسكه اكن آخرها يوم 2017/11/17م ،حضى.
.2

مقابةل مع الس يد الفاضل :مبب بن س يد امحد بن أمحد بن الهيبه ا ليب ،يف م هل بعني
الطلح ،انواكشوط بتارخي20 :ـ 05ـ 2017م ،فامي بني الساعتني التاسعة والعارشة ليال.
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 .3مقابةل مع محمد املام(ا َّمـا َّم) بن ص َّالح بن الش يخ محمد املام ،يف م ل أهل محني ابنواكشوط،
يوم 2017/11/15م ،قبيل العرص.
 .4مقابةل مع ادلبلومايس حيظيه بن س يد امحد يوم 2017/11/12م ،يف م هل ابنواكشوط بعد
صالة املغر .
ساملي بن أمحد بن البخاري ،بتارخي 2017/11/16م،
 .5اتصال هاتفي ابلس يد أمحد محمود بن َّ
بعد الزوال.
 .6مقابةل مع عبد هللا عيل بن حبيب ،يف م هل ابنواڭشوط ،بتارخي2017/11/09 :م ،بعد
صالة املغر .
 .7مقابةل مع انإعاليم األس تاذ محمد عبد هللا بن حبيب هللا ،يف م ل أمحد مسكه بن حبيب،
بعد صالة العرص يوم 2017/11/10م.
 .8مقابةل مع القايض محمد عبد هللا (ا لوه ،علام) بن القايض اخملتار بن القايض محمد موىس بن
امحيد ،يف م هل "تفرغ زينه ":ابنواكشوط ،بتارخي 22 :ــ  05ــ 2017م ،فامي بني
الساعتني العارشة والادية عرش ليال.
 .9عدة مقابال مع انإداري أمحد مسكه بن حبيب اكن آخرها يوم 2017/11/17م ،قبيل
العرص.
مقابةل مع انإداري العتيق بن أمحد مسكه يف م ل أهل أمحد مسكه ،يوم
.10
2017/11/14م بعد صالة العشاء ،و 2017/11/16م بعد صالة املغر .
عدة مقابال مع املؤرخ النسابة س يدي عبد هللا بن بودرابهل ،اكن آخرها اتصال
.11
هاتفي يوم 2017/11/17م.
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عدة مقابال مع عبد هللا بن أمحد ابزيد بن عبد هللا بن املام ،اكن آخرها يف م هل
.12
ابنواكشوط بتارخي2017/11/18 :م.
اتصال هاتفي مبحند الامني بن محمد ابرلكل بن كامل ،هذا الشهر ،ومل أضبط اليوم،
.13
بعد الزوال.
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