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 يكب التي األوضاع عايش عيان شاهد من حية شهادة هو الكاب هذا

 يربو ما خالل الحياة لمظاهر وصفها في صادقة تاريحية وثيفة لنا وترك عنها

.علينا العزيز الوطن هذا في الزمن من قرن على

 المجنمع عرفها التي الكبيرة التحوالت في لالمل دعوة الكاب ي وهو

٠الماضي الترن خالل الموربتاني

 وال وطني جيش وال مركية سلطة ال حيث قبلي مجتعع من اتقكا ففد

 وكلمتها وزها لها سيادة ذات دولة اليوم ونحن . . .مختية بنى وال إدارة

 ازدهار من عنه عرف ما رعم ،مجتمع في لقدكا .السياسي وقرارها
 كن أنه إال والداني، القاصي به يعزف أمر وهو اإلسالمية العرية المقافة

.والنهب السلب وعمليات والمعارك والحروب النزاعات تنحره قبليا مجتمعا
 والكافل الوطنية الوحدة من إطار في الحياة غمار يحوض اليوم هو وها

 عن الحية الصورة هذه العزيز القارئ ايها فتامل .الدولة وسيادة االجتماعي
٠ التحوالت وانظريفكت عشر التاسع القرن خالل المورتاي المجنمع

 على حاصل التاريخ، مجال في وباحث استاذ حمادي بن االمين محمد
 الثقافي التراث ونخقيق بدراسة مهتم ،السوربون جامعة من الدكوراه

 منشورة يحوث وله دولية ندوات عدة في شارك المخطوط، الموريتاني

 في العربية المخطوطات )مخقيق ٧ 1نت4٨5 البحث فريق في عضو وهو
. العلمي البحث الفرنسية للوكلة التابع ( الصحراء غرب إفريقيا



 ٧1نن٧٨5 فكاس لفريق شكي عن أعرب ان إال الكاب هذا على األخيرة اللمسات أضع وأن سعني ال

 منهم الذكر وأخص . « علميا تحقيقًا وتحقيقها اإلفريفتية الصحراء جوب في العرية المخطوطات أهمية »إبراز

 الشكر خالص عمله ولنربق مني فله ؛العمل هذا إنجاز سبيل في تسهيالت من لي قدم ال وهاس جورج األستاذ

واالمتنان.

شمه

 في عشر« التاسع و»القرن الجغرافي، المجال نخديد في « يا موريان » مصطلحي اعتماد إلى الضرورة دفعتني لقد

 االنغمال ذلك يحمله قد بما علمي ومع الموضوع، على تاما تطبق ال المسميات ملك أن مع ،الزمني اإلطار رسم

, القراء إلى الككاب وتفريب والتسهيل التيسير طبًا ذلك فعلت ولكني ، » أوانه غير في » توظيف من



 تاريخ من كثيرة جوانب يلف الغموض زالوما الثالثة لفية اال أعتاب على اليوم إننا
 الفسيح الماضي عن المعلومات شحت اليوم فيه نعيش الدي واقعنا عن ابتعدنا فكلما .بالدنا
 في أساسيًا دورًا المكتوبة المصادر لندرة أن والشك .فجرالتاريخ منذ المجتمع هذا مرعلى الذي

 الدراسات في العلمية البحوث في شح من نعاني ولكننا .القديمة الفترات عن المعلومات شح

 مظاهر ومن .التاريخية الدراسات في الحال هي وتلك ركيولوجيا اال علم يستى ما أو ثرية اال

 عدد قلة من نالحظه ما بالدنا مستوى على التاريخ في العلمي البحث مجال في العجز
 المتوفرة، للنصوص الحقيقي بالعدد قورنت ما إذا االن حتى وتحقيقها إخراجها تم التي النصوص

 تقدرها التي المخطوطات وهي , اختالفها على البالد أنحاء في والمكتباتالمحاظر في والموجودة

 خصوصية مكتبة ثمايةثال يناهز ما على موزعة مخطوط ألف أربعين بحوالي اإلحصاءات

 العربية والثقافة اإلسالم نشر عبء تحملت التي وموريتابا المختلفة. البالد أنحاء في متناثرة

 والحفظ، العلم في المثل مضرب علماؤها وكان الصحراء غرب إفريقيا ربوع في اإلسالمية

 من وإخراجه نشأته وإبانة التراث ذلك إحياء عن مضى وقت أي أكثرمن مسوئلة اليوم هى
 ال ولم ؟ البعيد الماضي حبيسة لتبقى الكتب وتؤلف العلم يحصل فهل . النور إلى الظلمات

ونشره؟ وطبعه كتب من أجدادنا ألفه ما لتحقيق النشرالعصرية وسائل نوظف

 شكله في نادر تاريخي لنص ودراسة تحقيق هو للقراء اليوم نقدمه الذي الكتاب هذا إن
 ذكرما الغفورفي الرب منح : كتاب إنه وين.والتد بالسرد تناولها التي وفترته ومضمونه

 عام المتوفى الوالتي المحجوبي المصطفى أحمد بكربن أبي لمؤلفه فتحالشكور صاحب أهمله

 وكاد موريتانيا بتاريخ المهتمة العلمية وساط اال في عنه الحديث كثر كتاب وهو 1917/ 1335

 منه كاملة نسخة على عثر الماضي القرن تسعينيات بداية وفي .عليه العثور في يفقد مل اال



 لتحقيقه الطريق بداية ذلك فكان ٠ بمالي تمبكت مدينة في التنبكتي باب أحمد مركز في

. ونشره
 وذلك باإلخراج، الكتاب هذا يتناول من أول جعلني أن وقدره الله مشيئة من كان وقد

 العمل ذلك ولكن ،1993 عام نواكشوط جامعة من التاريخ في اإلجازة لنيل مذكرة إطار في
 رسالة ضمن دراسته بالله مستعينًا فقررت نصه، وتحقيق الكتاب مضمون البراز كافيًا يكن لم

 والتقدير الشرف بمرتبة ونلتها بفرنسا الصربون جامعة في وناقشتها أعددتها التي الدكتوراه

.2004 عام

 من هيًا وما والباطنة الظاهرة نعمه من علي به أنعم ما على تعالى الله أحمد وإنني

 يستفيد حتى النور إلى الكتاب هذا وإخراج العمل بهذا القيام على أعانتني التي الظروف

 في أطنابه الضارب البلد هذا تاريخ من االستزادة في الراغبون والقراء المختصون الباحثون منه

.الله إلى أوال يعود فالفضل .ثقافته ومن اإلسالمية العربية الحضارة أعماق

 بعيد من أو قريب من أعانني من كل إلى وامتناني شكري أقدم أن إال يسعني ال كما

. سماء باال لذكرهم المقام يتسع ال كثر وهم العمل هذا إنجاز على

 المهتمين الموريتانيين والباحثين الكتاب بمعاناة نوه ال المناسبة هذه أغتنم أن يفوتني وال

 الفكرية الملكية على االعتداء في تتمثل معاناة أكبر ولعل البلد، لهذا الثقافي التراث بإحياء

 البلد خارج من شخص قام فقد هذا عملي منها يسلم لم حالة وهي .للمؤلفات واالدبية

. خالقيات^ واال الحقوق بسط ال مراعاة دون من باسمه بنشره

 للنشر فعالة سياسة وضع إلى المبادرة الموريتانية السلطات من أطلب أن هنا يفوتني فلن

 للسرقة عرضة تكون ال حتى ومؤلفاتهم بحوثهم نشر على الموريتانيين المؤلفين تعين والتوزيع

.ذمة وال إال تراثه في وال تاريخه في يرقبون ال ،البلد خارج من أشخاص طرف من

 كان التي اإلجازة في رسالتي على سطو بعملية قام وقد ليبيا من الدالي مبروك الهادي المدعو هو

.2001 عام باسمه ونشرها برمتها فاختلسها الكتاب هذا تقديم موضوعها

 .المتكررة اختالساته من تضرروا الذين الباحثين من مجموعة من القانونية المتابعة طائلة تحت اآلن وهو
 وهم الشخص هذا به يقوم ما حقيقة على اطلعوا قد فرنسا وخاصة أوروبا من الباحثين بعض إن بل

 التراث بنشر مهتم أنه يدعي الذي الليبي ستاذ اال هذا ينشره ما كل من الحذر من قدر أقصى على اآلن
 التي اإلجازة في رسالتي قرًا من وكل دبية. اال للسرقات محترف مجرد الواقع في وهو الفريقيا الثقافي
.بكاملها الرسالة تلك إال ليس هذا الدالي نشره ما أن عناء دون يدرك 1993 عام ناقشتها
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 ولكنه وعميق، طويل لبحث ثمرة هو الكريم القارئ أيها يديك بين الذي العمل إن
 عمل إنه كتوراه،للد برسالة وال لإلجازة جامعية بمدكرة هو فال ،بحتًا جامعتًا عمالً ليس

 القارئ أو والعلوم بالثقافة المهتم المثقف أو المتخصص الباحث منهم سواء القراء لجمهور موجه

.وثقافته البلد هذا تاريخ عن ينشر مما واالستزادة االطالع حب يحدوه الذي العادي

 بالبحث مضمونه تتناول الفصول من بمجموعة له قدمت وتقريبه، الكتاب ولتسهيل

: التالية األقسام إلى وقسمتها والتحليل،

 علمي حسب اآلن الموجودة الوحيدة أنها أعتقد التي المخطوطة للنسخة وصف —

.سنين عدة داما واستعالم بحث بعد وذلك

.الكتاب تحقيق في المعتمدة ساسية األ والمراجع المصادر إلى عامة نظرة —

.التحقيق في المتبع المنهج —

 بالتحليل فيه تناولت فقد ول اال القسم أما : قسمين وتتضمن النص، مؤلف حياة —

 كتبها ذاتية سيرة عن عبارة فهو الثاني القسم وأما المؤلف، حياة جوانب بعض

.والشرح بالتحليل تناولتها وقد نفسه المؤلف

 التي المختلفة واجوانب للنص ساسية اال المضامين بالسرد ويتناول النص مضمون -

. لها يؤرخ التي الفترة في الحياة مظاهر من تناولها

 والثقافية التاريخية وتحليلها النص معطيات دراسة نتائج ويبرز النص مضمون تحليل —

. السواء على واالجتماعية القتصاديةوا والسياسية

 المناخية والمعطيات منية اال وضاع اال تداخل بالتحليل تتناول دراسة الفصل هذا وفي
 عدة في وردت كما الوقائع تلك ين التأثروالتأثيرب عالقة مبرزة والصحية، والطبيعية

.محلية مصادر

 وبه النص، في الواردة المعطيات خالل من البالد في الثقافية وضاع اال يتناول بحث —

 بين مقارنة مع النص في ورد ما بحسب التأليف ومجاالت بالمؤلفين تتعلق دراسة

 وتبرز اإلسالمية، العربية الثقافة تطور تعكس الغفور ومنحالرب فتحالشكور كتابي

.الكتابان يتناولها التي الفترة خالل المنطقة في السائدة العلمية االتجاهات

 التدريس ومقررات الدراسة مناهج ويتناول والته في العلمية بالحياة يتعلق فصل —

.الجغرافي ومحيطها والته في المتبعة التربوية ساليب واال
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 والتعريف الموريتانى والعلمى الثقافى التراث لنشر ستتواصل الجهود أن فى كبير وأملى
العمل في اإلخالص يرزقنا أن أسأل تعالى والله المعاصر. مناعال في به

النسخة وصه
 وهي ، الكتاب من واحدة نسخة على إال اآلن حتى نعثر ولم كثيرة سنون مرت لقد

. 669 الرقم تحت محفوظة بتمبكت باب أحمد مركز في الموجودة

 تلك على االطالع وهو واحد ف لهد 2004 عام من فبراير في تمبكت إلى سافرت وقد

 أن أؤكد أن اان ويمكنني .بحوزتي كانت التي المصورة بالنسخ ومقارنتها المخطوطة النسخة
 نسختان اآلن وبحوزتي . تمبكت نسخة من مصورة كانت عليها اطلعت التي النسخ جميع

.منها مصورتان

 في السطور عدد متوسط ويبلغ ،17 ت 1 1 بمقاس ورقة 173 من تمبكت نسخة تتكون
.صحراوي خط وخطهما سطرًا، 20 حوالى الواحدة الصفحة

.نفسه المؤلف بخط الكتاب من األولى الصفحة على كذلك حصلت وقد هذا

 تاريخى نص تحقيق إمكانية مدى عن — ذلك فى محق وهو — البعض يتساءل وقد
 الدراسات في السائد العرف بينما المؤلف، خط بغير واحدة نسخة على اعتمادًا إخراجه أو

 في للخروج أصلية، غير نسخ عدة مقارنة طريق عن التحقيق يتم أن هو المعاصرة التاريخية

.صل اال إلى قرب اال هي بنسخة المطاف نهاية
 من أصلية فإنها المؤلف بخط تكن لم وإن النسخة هذه إن — اإلشكال هذا لرفع — فأقول

: منها ذلك على تدل دالئل فثمة .شك ما دون

 هامش في الموجود هو المؤلف خط أن من تأكدت وقد : الطرة في المؤلف خط وجود —

 المؤلف وبخط بالمخطوطات، طويل مراس ذات والتية شخصيات على عرضته أن بعد الكتاب،

 والسيد والته مدينة القاطن انبوي بن اباتى السيد الشخصيات تلك ومن الخصوص، وجه على
 كما .المؤلف خط أنه تردد دون من لى أكدا وقد تعالى الله رحمه المشهور العالمة ان بن اب

 مخطوطات مكتبة في بخطه للمؤلف أخرى لؤلفات مراجعتي بعد النتيجة نفس إلى توصلت

.هناك إقامتى مدة خالل والته
 يزال ما المؤلف أن تفيد ( محياه الله أطال ) قبيل من النص في وردت عبارات وهناك —

.النص كتابة وقت الحياة قد على
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: يلي ما نستنتج فإننا وعليه

 في كتبت أنها فيه شك ال فالذي ، بيده يكتبها لم الؤلف أن مع ًاصلية النسخة :هذ

 مر اال ويتأكد الهامش. في ويعلق ويضيف يصحح وكان كتابتها، بعد راجعها وأنه حياته

 بغيره يستعين ذلك فجعله الصور(، ملحق انظر ) الخط رديء كان المؤلف أن علمنا إذا أكثر

 خطوط ثالثة بين النص متن في ميزنا فقد .نفسها الفكرة يؤيد الخطاطين تعدد ولعل للكتابة.

 ،178 ص إلى 1 ص من ول اال الخط : كالتالي موزعة أصحابها، نعرف أن نستطع لم أساسية

 ملحق انظر ) 336 ص إلى 232 ص من الثالث والخط ،232 ص إلى 179 ص من الثاني والخط
. أصلية نسخة وأنها النسخة هذه بصحة االعتقاد إلى كلها المؤشرات هذه تدفعنا ٠ الصور(

؟ الكتاب هذا وضع في المؤلف عليها اعتمد التي المراجع هي ما لكن

 من يمكننا فإنه ،الفترة تلك في المراجع ذكر أهمية لغياب مراجعه يذكر لم المؤلف أن مع

: التالية المالحظات نستخلص أن النص خالل

 من مختلفة مواضع في جليًا ذلك ويظهر ،الشفهية الرواية على المؤلف اعتمد —

.الكتاب

 التراجم بين الكبير التشابه لخال من جليًا ذلك ويظهر الشكور فتح كتاب اعتمد -

الشكور. فتح كتاب في لهم ترجم لعلماء أوردها التي

.النص في بوضوح ذلك ذكر وقد ،تيشيت حوليات نص اعتمد —

 جوانب في أيضًا ذلك ويتضح أشخاصآخرون، كتبها متفرقة ونصوصًا وثائق اعتمد —

.الكتاب من معينة

 عام كل وقائع ختام في المؤلف دأب فقد .هنا إيرادها يجب مهمة مالحظة فثمة وأخيرًا

 (، 1911—12/ 1330 ) العام هذا كتابه في يبلغ حتى حيًا يبقيه أن ربه فيه يدعو دعاء يكتب أن

 جملة ذلك يثير وقد . ( 1907-08/ 1325 ) بالعام ينتهي أيدينا بين الذي النص ان الواقع بينما
 بعد توفي أنه مع ينوي كان لما خالفًا الحد هذا عند كتابه المؤلف أنهى فهل : التساؤالت من

 الى دفعته التى سباب األ هى فما كذلك األمر كان وإذا . ( 1916-17/1335 ) سنين بعشر ذلك
؟ الهجرة من 1330 الموفي العام بلغ أنه أم فعالً أوقفها أو ؟ الحل هذا عند كتابته وقف

؟ مفقودًا يزال ما منه جزءًا أن أم الحد هذا عند الكتاب ينتهي هل أخرى بعبارة

 لألسباب وذلك إلينا وصل الذي حده عند ينتهي الكتاب أن نفترض أن يمكننا

: التالية
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 وقد الصور(، ملحق انظر ) نصفها إا الكتاب من خيرة اال الصفحة من يستعمل لم —
 تلك في كتب قد استمرلكان كان لو إذ ،الحد ذلك عند توقف الكتاب أن على ذلك يدل

.الكتاب صفحات كباقي سطر اال من تسع أن يمكن ما الصفحة

 يتعلق لألحداث ذكر فآخر التاريخية؛ الناحية من منطقية نهاية ينتهي الكتاب إن -

 مستوى على التاريخ في جديدة مرحلة ببدء يوحي ما وهو للفرنسيين، القبائل بعض بمكاتبة
علمنا إذا خصوصًا المؤلف المسألة تلك شغلت فلربما االستعمار، بفترة مر اال ويتعلق البالد

 في رغبة ،المنطقة في الفرنسي للوجود متحسسًا كان المؤلف أن — مارتي بول من بشهادة —

. واالستقرار من اال استتباب

الكتاب في المؤلف منهج —

 يكون تبويبًا بوبته » : فقال النص صياغة في اتبعه الدي المنهج مقدمته في المؤلف ذكر

 العلماء من كان فإن فيه، توقي ومن وقائعه أذكرفيه بابًا، عام لكل وأبؤب ( . .. ) تهذيبًا له

 . «وكذا كذا العام هذا في وقع : وأقول فضائله أذكر الفضل أهل من كان وإن مناقبه، أذكر

 .بابا وعشرين وخمسة مائة يضم بذلك وهو السنين، بعدد أبواب إلى ينقسم النص فإن وعليه

 عنوان باب ولكل السنة. تلك خالل حصلت التي والوقائع االحداث تذكر باب كل وفي

«. . ..كذا العام وقائع ذكر في باب » الباب بداية عند الكاتب فيقول يخصه

 وخمسا مائة يقارب ما فيه ورد فقد النص؛ في كبيرة أهمية العلماء تراجم وتشكل

 الوفاة، تاريخ : لتاليةالعناصر من المنحا كتاب في الترجمة وتتكون . للعلماء ترجمة وثمنين

 وأشياخه، الدراسي، وتكوينه وتربيته، ميالده ومحل القبلي، وانتماؤه ولقبه المترجم اسم

ومؤلفاته. وأساتذته،

 هو بينهما االساسي الفرق أن نالحظ فإننا الفتحة من بأخرى المنح من ترجمة قارنا ولو

 آخرالترجمة في المعلومة هذه نجد بينما الشخص، وفاة تاريخ أوال يقدم المنح كتاب أن في

 الفتح كتاب يترجم فيما لألموات، إال يترجم ال المنح كتاب أن ذلك في والسبب الفتح، من

 الحجم متفاوتة ولكنها ترجمة، وثمانين وخمسا مائة المنح كتاب ويضم .موات واال لألحياء

.المترجم الشخص بخصوص المؤلف لدى المتوفرة المعلومات بحسب

 صاحب أهمله ذكرما في الغفور منحالرب وهو المحقق النص لعنوان اعتمدته اختصار هي المنح عبارة
. الشكور فتح

التكرور علماء (عيان معرفة فتحالشكورفي كتاب لعنوان اعتمدته اختصار هي الفتح عبارة 2
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اتحينى في المخ المنج

 طويالً صبرًا تطلبت صعبة مهمة الحالي شكله في النص هذا إخراج عملية كانت لقد

: منها أسباب لعدة ودقيقًا متواصالً وعمالً مضنيًا وجهدًا

 طويالً وقتًا تطلب ما وهو صفحة، 346 صفحاته عدد بلغ إذ المخطوط، ضخامة —

.وتحقيق بحث قراءة النص لقراءة

 التعامل ذلك فيتطل وتنوعها، النص يقدمها التي والمواد والوقائع حداث اال كثرة —

المنال. صعبة أو مفقودة هي التي والمراجع المصادر من كبير عدد مع

٠ سنة وعشرين وخمسًا مائة وتبلغ النص يتناولها التي المدة طول -

: النص قراءة لتسهيل التالية اإلشارات اعتمدنا وقد

.المؤلف بخط الهامش في ورد ما إثبات عند استعملتهما المعقوفتان : [ ] —
القرانية. لحصرااليات المزدوجتان :46-

.الميالدي وموافقه الهجري التاريخ بين الفصل : تعني : / —
 من فيها ما على النص في وجدت كما الجملة أو الكلمة وضع على تدل : كذا[ 1 —

.الداللة انعدام

 بغير ورد ما وإلثبات المشهورة، قوالواال النبوية لحصراالحاديث القوسان : ( ) —

 في ذلك إلىوأشير لضرورتها النص في أوردتها لزيادة أو الهامش في المؤلف خط

.الهامش
.قوسين بين عناوين النص مواد لبعض وضعت —
 وتركت لها ورود أول في إليها وأشرت المتكررة اإلمالئية خطاءاا بعض صححت —

.ذلك إليهابعد اإلشارة

 في صل اال وأثبت الهامش في والهجرية الميالدية السنين بين التقويم صححت —

المتن.
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النص محقيق في المعتمدة والمراجع المصادر إلى نظرة

 الدي بالمحيط جيدة معرفة يتطلب النص هذا فهم أن هي ذكرها يجب مالحظة أقل إن

 وكتب والببليوغرافية اللغوية المعاجم استعمال كان وإن .لها تعرض التي حداث واال فيه كتب
 المعطيات الكثيرمن ألن ،يكفي ال كله فذلك ،الكتاب هذا دراسة في عنه غنى ال عمان التراجم

 في اعتمدت لذلك .واإلسالمية العربية والمراجع المصادر في ذكرًا لها نجد ال النص في المذكورة

 ذات كانت الكتب فهذه موريتانيون. ومثقفون علماء كتبها التي المؤلفات بعض على ساس اا

 مقارنة من ومكنتني . مضامينه على والتعليق غوامضه وتفسير النص تحقيق في قصوى أهمية

 وتوضيح واستكمالها المعلومات من والتحقق أخرى، بمصادر كتابالمنح في الواردة المعطيات
 والتناقضات االختالفات على الضوء بإلقاء قمت كله ذلك عن وفضالً . فيها الغامضة الجوانب

.والمراجع المصادر مختلف بين

: فهي الكتاب تحقيق في عليها اعتمدت التي ساسية اال المصادر أما

المكتوبة والمراجع المصادر ( أ

 علماء من عدد تدوينه فى شارك جماعى تأليف عن وهى.عبارة : والته حوليات —
 في نجده مما أكثر تفاصيل أحيانًا تقدم الحوليات وهذه . نفسه المؤلف ومنهم ووجهائها والته

 محمد سيدي بن مروان نسخة منها والته، منحوليات نسخ عدة اعتمدت وقد المنح: كتاب

 ترجمها التي والنسخة عليها؛ اعتمدت التي الشفوية المصادر أحد سبةلمنابا وهو الله، رحمه
 لتلك تحقيق وهي 1992 عام صدرت جامعية مذكرة ثم Paul Marty ( 1927) مارتي بول

الحيات.

 هذه من المخطوطة النسخة استعمال إمكانية عدم بسبب . تيشيت حوليات —

 وقد .تيشيت حوليات بالتحقيق تناول الذي الجامعي البحث اعتمدت فقد الحوليات،

 منها التحقق أو المنح كتاب في الواردة المعطيات بعض استكمال من الحوليات هذه مكنتني

 إليها عدت تيشيت، حوليات ريب بال به ويقصد تيشيت ريخ تا يسميه ما ذكرالمؤلف فكلما

. البحث لتعميق

 الذي البرتلي، الرحمن عبد الحاج بكربن أبي الصغيربن الطالب بن جد تاريخ —

كتابالمنح. تحليل في مهمًا مصدرًا وهويمثل بعضهمتاريخبالدالتكرؤر، يسميه
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 عرفت لعائلة ينتمى أنه ونسبه اسمه من ويبدو والتية، شخصية هو النص هذا فمؤلف

 هو أنه اعتقدوا فالذين غامضًا، يبقى الشخص هذا ولكن بارتيل، قبيلة في والمعرفة بالعلم

 شوقي المغربي : الباحثين منهم وأذكر شك، دون من أخطأوا الصغيرقد الطالب ابن الشيخ

 الذي الصغير الطالب ابن الشيخ وفاة أن هو والسبب ٠ كليفلند تيموتي مريكي وال الهامل،
 وأن المؤلف هو يكون أن هذه والحال يمكن فال : جد تاريخ في مدونة ،جد هو أنه يعتقدون

 فهو والته، مدينة من ينحدر هذا جد أن واضحًا يبدو كله ذلك ومع وفاته. تاريخ يدقن

 كتابة فيه بدأ الذي التاريخ على يدل ما مؤلفه في نجد وال «،وطنًا الوالتي » بقوله نفسه يقدم

النص.
 كتاب مؤلف الصغير الطالب بن جد عن اليسير النزر إال نملك ال فإننا يكن، ومهما

 سأنشره ولكنني عرضه، عن المقام يضيق مستقل ببحث خصصته وقد التكرور، بالد تاريخ

 المنطقة، لتاريخ أساسيًا مصدرًا التكروريمثلبالد تاريخ المعنون وكتابه الله. شاء مستقبالإن

 1200 عام منذ يلتقيان فهما المنح؛ كتاب يتناولها التي بالفترة بالمقارنة باكرًا يتوقف ولكنه

.هجرية 1236 حتى

 الوهاب عبد بن صالح محمد لمؤلفها الحسانية األنساب علم في البيسانية الحشوة—
 عنه غنى ال مصدرًا ويشكل حسان، بني قبائل أنساب يتناول كتاب وهو . ( 1738-1854 )

 أصول على يتكلم فالمؤلف .المهمة المعلومات من وغيرها والمعارك سماء واال عالم باال للتعريف

 فيها، الرئيسية األسر على الكالم في ويستطرد فيعددها ،حسان إلى تنتسب التي القبائل

 بين والفردية االسرية الهجرات إلى يتطرق كما خاضتها، التي والحروب المعارك ويتناول
القل.

 العلماء، كبار من عالم وهو شبابه، فيها أمضى التي والته مدينة مواليد من والمؤلف

 من قادته طويلة برحلة وقام .امبارك أوالد دولة في قاض شغلمنصب وقل .ونسابة ومؤرخ
 العلمية وساط واال الحاكمة باألسر رحلته خالل وقداتصل .وتكانت وآدراء ترارز إلى الحوض

.الفنية بل
 إلى راجعًا قفل ثم مجتمعه، عن المعلومات من هائلة كمية جمع من تمكن فقد وهكذا

من ووافرًا غنيًا تراثًا لنا ترك وقد .والتأليف والفتوى بالتعليم اشتغل حيث والته رأسه مسقط

 (0سا اع-11211101 1992, ٤01100 1, .م 23,110ا0 29 انظر، 1
 1110110٤1ل 01٥2٧1411ل (2002,) 10.53-158.
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 وتكوينه نساب، باال خبرته أن القول وخالصة .ونسبها القبائل تاريخ في كتب ثالثة ضمنه
البالد. لتأريخ به يوثق مصدرًا منه يجعل ذلك كل معارفه، واتساع والديني، العلمي

 إلى تحتاج ال الكتاب هذا قيمة إن : التكرور علماء أعيان معرفة في الشكور فتح —
 بكتاب المباشرة عالقته في أيضًا أهميته وتكمن للبالد، الثقافي التاريخ يتناول فهو .إثبات
 من الكتابين مضمون بين المقارنة وتمكن .لألول امتدادًا يعتبر األخير هذا أن حيث من المنح

.أشكالها مختلف في الثقافية الحياة تطور معرفة

 وكانت . آنفًا المدكورة الخمسةالمصادر هذه عن فضالً أخرى، مراجع على اعتمدت وقد

: ومنها الثقافية بالجوانب يتعلق ما في خاصة إلي، بالنسبة كبيرة قيمة ذات المراجع هذه

 العمل فهذا .الله رحمه ( 1993 ت ) حامد بن المختار والعالمة للمؤرخ موريتانيا حياة —

 منه راجعت وقد أجزاء عدة من يتكون بعد، ينشر لم مرقونًا منه جزء مازال الذي الضخم

التالية: األجزاء

 لعرب رخينا مؤ ال عادة على جريًا كذلك المؤلف ه سما وقد ( 1994 ) المعنونبالجغرافيا الجزء .

واالقتصادية. االجتماعية المجاالت الجغرافيا عنوان تحت يضعون الذين القدماء

 والمعارك المواقع أسماء ويذكر للبالد، الجغرافي التقسيم المؤلف يتناول الكتاب هذا في

.المواقع تلك في المدفونين المشهورين عالم اال أسماء يذكر كما ،بها ثت حد التي

 فيها المشاركة واالطراف والمعارك المواقع أسماء تحديد من الكتاب هذا مكنني وقد

.وتواريخها

 الثقافية الجوانب على المؤلف يتكلم وفيه ( 1990) الثقافية بالحياة المعنون الجزء .
 ثم البالد في الثقافية للحركة االولى ياتالبدا بذكر بادائً الموريتاني، للمجتمع

 التدريس، مجاالت وعلى المحاظر أي التقليدية المدارس على بالكالم ذلك يشفع
 يورد ثم الموريتانيين. للعلماء والعلمي الثقافي اإلنتاج من واقعية بأمثلة ذلك معززًا

 .ومريديهم طالبهم على معرجًا منها تخرجوا التي مدارسهم بحسب العلماء أسماء

. ببليوغرافي كمعجم الكتاب هدا اعتمدت وقل

 عبارة هو الكتاب وهذا معاصر. موريتاني مؤلف وهو النحوي، للخليل والرباط -المنارة

 وقد .الدولة وتكوين االستقالل إلى بدايتها من موريتانيا في الثقافية الحياة إلى عامة نظرة عن

 .المحظرة خالل من الثقافية الحياة عرض — وخبرة بكفاءة ذلك في نجح وقد — المؤلف حاول
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 الفكرية القضايا وكبريات المدرسة والمجاالت ريسبالتد تتعلق معلومات الكتاب في نجد لذلك

 والعالقة التربوية والمناهج التعليم ونظام التقليدية، المدارس في والحياة العلماء، فيها تحاور التي
 االشياخ بأسماء لوائح الكتاب في ونجد جرًا وهلم المحظرة ومواره والشيخ العلم طالب بين

.للمؤلفين ولوائح العلماء كبار وتراجم المحاظر وخريجي
 الثقافية الحياة دراسة في عنه االستغناء يمكن ال مرجع الكتاب هذا أن القول وخالصة

موريتانيا. في

الشفوية المصادر ( ب

 بإجراء قمت وقد .العمل هذا في عنه مندوحة ال أمر هو المروية التقاليد إلى اللجوء إن

 في أحتاجها التي المعلومات بعض على للحصول متعددة علمية شخصيات مع مقابالت عدة

 .متفاوتة علمية مستويات ومن مختلفة أصول من تنحدر شخصيات وهي الكتاب، هذا إعداد

 بفرصة حظيت وقد .ومحيطها والته في الحياة مناحي بمختلف معرفتها أساس على واخترتها

 المؤلف تعرف لم وإن شخصيات فهي المؤلف، وفاة بعد الثاني الجيل من أشخاص مقابلة
 معلومات على تقتصرمساهمتها ولم , وعرفوه عاصروه أشخاصًا وعرفت عاصرت قد شخصيًا

: هي الشخصيات وهذه .الحياة مظاهزر مختلف إلى ذلك تجاوزت بل فقط، المؤلف تتناول
 مدينة لتاريخ بالنسبة اهميتها تجاهل بمكن ال شخصية وهو : الله رحمه ان بن اب —

.بالمؤلف قرابته صلة هى أخرى ميزة له وعلمه، كفاءته إلى فباإلضافة .والته
 المصطفى أحمد ابن ( أخوالمؤلف ) محمد بن المصطهى أحمد بن الله عبد محمد اسمه

 وفاة من واحدة سنة بعد أي 1918 عام من يونيو في ولد النقدي، بحسه يمتاز مثقف عالم وهو

.2007 عام وتوفي المؤلف،

 عبل محمد يسمى شيخ إلى أبوه أرسله حفظه إكمال وبعد والده، على القرآن درس

 القرآن حفظ في اإلجازة على الحصول خولته التي الردفة امتحان خاض حيث الداه ابن الله

الك.

 1941 عام وفي .وغيرها وخليل كالرسالة الفقهية المتون مختلف ذلك بعد درس ثم

 استقالة بعد تمبدغه مدرسة في العربية اللغة لتدريس الفرنسية االستعمارية االدارة انتدبته
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 يتفرغ لكي وذلك منه، وبإشارة الله رحمه حمادي بن سيدي الفقيه جدنا وهو المدرس،

. والمسجد اإلمامة لشؤون
 الدروس ختم شهادة على فحصل الفرنسية، اللغة لتعلم الفرصة تلك ان بن اب اغتنم

. الفرنسية للغة مدرسًا ذلك بعل وعين ( متاع ) بتدائيةاال

 في سامية مناصب عدة في ان بن اب عين ستقاللاال على موريتانيا حصول وبعد

.الدولة
 بيت آالف أربعة من نظم منها مؤلفات وله الحديث. في إجازة على ان بن اب حصل

الذكر. أهاللفكربتفسيرمفردات إتحاف : وعنوانه القرآن ألفاظ يشرح

 يحيى محمد بن المختار محمد سرة ال بالوالء ينتسب و مولود بن الصبار محمد -

 كي له فرصة تلك فكانت .ومعرفة علم بيت في ونشأ النعمة مدينة في 1933 عام ولد .الوالتي
 وابن خضري المحاظركاله في تدرس التي المتون كل فدرس ومنتظم، دائم بشكل دراسته يتابع

 هعرفته بحكم خاصة أهمية لشهادته كانت وقد . والقرطبي واألؤجلي وآجروم والرسالة عاشر

.الشريحة تلك عن وبناءة إيجابية حقائق عن فأبان المجتمع، من معينة بشريحة

 الشخصيات أكبر من اليوم ويعتبر الثمانين، يناهز والتي عالم وهو أيد، ابن الداه —

. للمخطوطات مكتبة ويمتلك المروي تاريخها مصادر أهم ومن والته، في العلمية

 أصناف درس . 2006 عام وتوفي 1932 عام ولد : الله رحمه محمد سيد بن مروان —

 الحديث، مصطلح في إجازة : منها إجازات عدة على وحصل اختالفها، على التقليدية العلوم

 وكانت والته، بتاريخ اهتمام له وكان .داوود أبي مسند في وإجازة مسلم، صحيح في وإجازة

 والنحو، والفقه التوحيد متون على شروح عدة مروان ألف وقد . حولياتها من نسخة بحوزته
 وهي مدرسًا، يصبح أن قبل التجارة مارس وقد .التأليف مواصلة من منعه بمرض أصيب ولكنه

.صحية سباب ال سيغادرها التي الوظيفة

 عام أسسه الذي وهو العتيق تمبدغه مدينة لمسجد إمامًا كان الله رحمه حمادي بن سيدي جدي

: الرجز بحر من قوله في الجمل بحساب لبنائه أرخ إذ ، 1943/1362
بني له كما التقوى أساسه ( بني ) عام في المسجد ذا بني

 ما منها وقضى التسعين؛ تجاوز أن بعد 1988 عام حمادي بن سيدي توفي االولى. «بني » في والرمز
 سنين الفراش الزم ثم المادية المسجد بشؤون والقيام العلم، وتعليم المسجد إمامة في سنة أربعين يناهز
.المدينة شرقي ربوة على وقبره .به ونفعنا تعالى الله رحمه .توفي حتى المرض بسبب طويلة
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: أخرى شخصيات مع مقابالت أجريت وقد هذا

 علم في عالية كفاءة ذات علمية شخصية وهو سيدي، بن حمادى النحوي والدي —

 ألف . 1989 عام التقاعد نال ثم مقاطعه حاكم وعين التدريس مهنة مارس .والصرف النحو
 شرح كما .المطالع نظم على الطالع سلم وسماه المطالع نظم المسمى الوالد نظم على شرحًا

.النص في والنحوية اللغوية الجوانب بعض مراجعة في ساعدني وقد . النحو في اآلجرومية

 معرفة لها التي المحلية التقليدية الزعامات إحدى وهو محمدي، بن المختار سيدي -

.شخاص واال بالوقائع

 بتاريخ اهتمام له كان وقد فقيه، وهو الله رحمه مين اال محمد بن محفوظ محمد —

. موريتانيا

 نساب باال كبير اهتمام له وكان النعمة، مدينة من شريف وهو الله، رحمه حسن اب —

.ووالته النعمة في بالشرفاء المتعلقة خاصة

المؤلف حياة
 من مهمة جوانب على االطالع لنا تتيح للمؤلف الذاتية السيرة على نظرة إلقاء إن

 أمضى سنة، وسبعين سبعًا يناهز عمر عن 1917 عام وتوفي ،1840 عام ولد فقد شخصيته

 بجميع صلة ذا كان النه وخارجها، والته مدينة في اليومية الحياة بتسيير مشغوال جلها

.الحوض منطقة في والقبلية السياسية الزعامات

 في كثيرة تحديات وواجهته والوقائع، حداث باال حافلة حياة عاش قد المؤلف فإن وبالتالي
 والغارات النزاعات بجميع معنيًا كان حيث والته مدينة فى الريادي دوره بسبب سواء حياته

 يكن ولم .والته ألهل حق استرجاع أو شر لدفع طلبًا يسافر ما ففالبًا .المدينة لها تعرضت التي

 فكان للمدينة. والقضائية والثقافية العلمية بالحياة مهتمًا كان بل ذلك، على يتوقف دوره

 مدح من كلها الوالتية والتقاليد مواسم ال في ويشارك الصالة ويؤم ويقضي ويدرس يؤلف
جرًا وهلم للحديث وقراءة وسلم عليه الله صلى للنبي

 عيال«، »]ذاط وكان ،كبيرة أسرة له كانت حاله هذه الذي الرجل هذا أن الغريب ومن

.الذاتية سيرته فى نفسه هو ذكر كما
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 تتطلب شاقة مهمة هو وإناث ذكور من ولدا عشر أحد تربية على السهر أن شل فال
 إذ وحيدًا بقي حياته من معينة مرحلة في المؤلف أن ذلك إلى يضاف كبيرين وجهدًا وقتًا

كلهم. قربون اال ذووه فارقه

 بفاطمة تزوج إذ سنة وعشرين أربع ابن وهو 1864 عام الزوجية حياته المؤلف بدأ فقد
 عامًا 27 وعمرها 1880 عام توفيت ولكنها أحمد، سيدي الطالب وأستاذه شيخه بنت الزهراء

 فأنجبت ( 1880/ 1881 ) أعمر بن بؤب بنت بأمينخمد فتزوج . أوالد خمسة له أنجبت أن بعد

 أنه الذاتية سيرته خالل من ويبدو سنة. وعشرون أربع وعمرها 1890 عام وتوفيت ابنتين له

 زوجته أن وبما أمه، وفاة بعد ولدوا أبنائه من ثالثة إن قوله من نستشفه ما فذلك بثالثة، تزوج
 وال اسمبال يذكرها لم ثالثة زوجة من هم الثالثة هؤالء أن يعني فذلك أمه قبل توفيت الثانية

 ثالثة بزوجة تزوج أنه يفيد ما وهو ، 1882 عام له ابن والدة ذكر ولكنه كتابه، في إليها أشار

.أمه وفاة قبل
 أحد يعيل فكان الحياة؛ أعباء من كثير لتحمل اضطر ربما المؤلف إن نقول أن ويمكننا

 .سنها تقدم بسبب واالهتمام الرعاية إلى فتحتاج سنة، مائة قاربت قد أمه وكانت ولدا، عشر
.أخيه بأبناء االهتمام عليه نه ال أعبائه من ذلك زاد وقد ، 1887 عام أخوه وتوفي

 مسؤولياته تعدد بسبب االنشغال كثير كان عمره من المرحلة تلك في أنه شك فال

 إلىفاضطر كتابه، إكماله عدم لنا يفسر قد ما وهذا .المدنية أو السياسية أو األسرية منها سواء

 1912/ 1330 العام وهو لنفسه، حدده الذي الزمني الحد إلى يصل أن قبل التأليف عن التوقف

 العام عند توقف الكتاب ولكن ؛1917/ 1335 عام ذلك، من سنين خمس بعد توفي أنه مع
 في واضحًا ذلك بدا وقد الكتابة، من مرضه فمنعه االرتعاش، بمرض وأصيب . 1908/1325

. خعله

 قيمتها من وعي على كان أنه توحي نوعها من فريدة ذاتية سيرة المؤلف لنا ترك ولقد
 الكثير منها يفقد قد حياته سيرة عنه يكتب من فبغياب .ورائها من يتحقق أن بمكن وما

 سيرة كتابة إلى االوان فوات قبل نفسه هو فبادر .والتجاهل والتزوير التشويه يعتريه وقد
 منزلته يذكر أن ينس ولم . القارئ عنها يتساءل قد التي الجوانب مختلف فيها مبينًا حياته

 والصالحين شياخ واال شراف واا القبائل رؤساء من القوم بعلية وعالقاته ومحيطه، مجتمعه في
 وعرضه، بسمعته مهتمًا كان الرجل أن على يدل فإنما شيء على كله ذلك دل وإن . والعلماء

. يشوههما قد ما بهما يلحق أن ويخشى
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 الذين هم فقليلون الموريتاني؛ مجتمعنا في درا ل تقليدا المؤلف من المبادرة هذه تعتبر

 هو سطرها كما المؤلف حياة سيرة ذي هي وها الشكل. بهذا مفصلة ذاتية سيرة لنا تركوا

. ( بشعابها أدرى مكة أهل ) المثل يقول وكما بقلمه،

: لمؤلف! الذاتية السيرة

ونشاته مولده ( 1

 الله عبد اند بن محمد بن الله عبل الطالب بن محمد بن المصطفى أحمد ن بكرب أبو أنا

.المحجوب بن الشيخ بن اعلى بن
 سبع سنة رضيع وأنا والدي توفي . 2وألف ومائتين وخمسين ست سنة الحمد ولله ولدت

 كفالة في فنشأنا مني، أكبر وأخوين أنا : ولد أم والدتي وكانت . 3وألف ومائتين وخمسين
. الحمد ولله كبرنا حتى كفالة أحسن في والدتنا

 تناوالد مع محمد وأخي أنا نزل فلم هناك، وتوفي السودان؟ إلىالكبير سافرأخونا ثم
 ذكرين ابنين وترك وألفة، مائة وثالث خمس سنة تعالى الله رحمه محمد أخى توفى حتى

 عشر سنة عليها الله رحمة توفيت حتى حال أحسن فى ووالدتى أنا فبقيت أنثى، وابنة

 عشر أحد الحمد ولله صلبي من توفرلي : عيال كذا[ ] ذو صرت بعدما وألف، وثالثمائة

.بعدها وثالثة والدتي حياة في منهم ثمانية واإلناث، الذكور بين ولدًا،

. وألف) ومائتين وسبعين أربع سنة صمت فإني ،بلوغي سنة اذكر ]أ أن بد وال

 كتبها إذ المحل، هذا غير في أوردها الحال بطبيعة ولكنه كتابه، في هو أوردها كما المؤلف ترجمة أخذت ا
 أمكنني ما — أحافظ أن حاولت وقد ٠ تقريبًا الكتاب من خير اا الثلث في أي ، 1315 العام باب في

إال بها أتصرف لم أنني مع محله، في بها تصرفي وبينت االصليين. وتسلسلها وحدتها على - ذلك
.صلي ال بالمعنى اإلخالل دون من ،ضروريًا مر ال كان إذا

2 1840-41/1256.

3 1841-42/1257.

.الحالية مالي جمهورية مناطق وهو ،المحلي معناها بالسودان يعني ؟
5 1887-88/1305.

6 1892-93/1310.

7 1857-58/1274.
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دراساته (2

 أعطاني أن إلى العلم طلب من اآلخرة الدار في ينفع فيما الحمد واله اشتغلت م ومن

. الصمداني! والفتح الرباني بالوهب أعطاني، ما منه الله

واشياخه اساتذته (3

 نحو وراد، اا عنه وأخذت زيد أبي ابن رسالة عليه قرأت 2أحمد سيد الطالب شيخي

 ، لجيلي القادر الشيخعبد وورد لكدأل، لطيب مولى وورد لشاذلي، الحسن أبي وردالشيخ
 يحبنى فكان للمسجد، ومالزمته بأدبه وتأدبت ذكار، اال من ذلك وغير 4الزروقية والوظيفة

• علي ويثني أقراني، على ويؤثرني شديدًا حبًا

مؤلفاته (4

الفقه في ( أ

 إذ نائم، أنا بينما : النوم فى رأيتها رؤية به اشتغالي وسبب بالتأليف، اشتغلت ثم
 أنت من : له فقلت وجهه، على سقط نفخته إن جدًا، الجسم نحيل جدًا ضعيفًا شخصًا رأيت

بحياته. االشتغال وأردت ضعف العلم أن فعلمت .العلم أنا : لي فقال ؟ الله يرحمك

 مكان ذكرفي ولكنه الطالب؛ كعادة العلوم عليه مدرسايدرس يتخذ لم بأنه تفيد المؤلف من هناإشارة ا
٠ الحوشي أحمد سيد الطالب شيخه على الفقه درس أنه الكتاب من آخر

 بن محمد بن المختار محمد بن أحمد بن أحمد سيد هو . البربوشى الحرشئ أحمد سيد الطالب

 أبي ابن رسالة عليه درس أنه المؤلف ذكر الذي الوحيد وهو البارزين، والته علماء أحد لحبيب، الطالب
. هجرية 1280 عام توفي خليل؛ وبعض زيد

 ومن اليوم، إلى كثيرون أتباع له ٠ الصوفية شيوخ أكابر من : الجيلي أو الجيالني القادر عبد الشيخ 3
 محمد . ( 1166/561 ) ببغداد توفي والتصوف؛ التوحيد في الروحاني والفيض الفتحالرباني مؤلفاته

.281 ص دارالفكر، ،3 مجلد العشرين، القرن دائرةمعارف وجدي، فريد

 -846 بزروق المعروف الفاسي البرنسي عيسى بن محمد بن أحمد بن أحمد لمؤلفها الزروقية الوظيفة ؟

المعروف. المالكي هالفقيه899
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 على الرحمن فتح : سميته نفيسا شرحا الفقه في خضرياا نص فشرحت - 1

الرحمن. عبد خضري األ
٠ المعين المرشد على امريدين .كفاية سميه نفيسًا شرحًا عاشر ابن نص شرحت ثم — 2

 أبي ابن على المجيد الرب فتج ٠ سميه نفيسًا شرحًا زيد أبي ابن رسالة شرحت ثم — 3

.ريل
 وأحواله، مناقبه أذكر ولياء،اال من ولي أو العلماء من عالم بذكر اختمه باب وكل

الرسالة. من باب كل به أختم هذا التزمت
.مختصرخليلة فيضالجليلعلى : سميته نفيسًا شرحًا اسحاق بن خليل شرحت ثم -4

 ة، األحكام محفة على المرام غاية : شرحًانفيسًاسميته ٩العاصمية رجز شرحت ثم -5

 ومعجزاته وسلم عليه الله صلى النبي أخالق كر بذ فصوله من فصل أو أبوابه من باب كل وأختم

 بعد هذا والتزمت التابعين، تابعي ثم التابعين ثم وسيرتهم، ومناقبهم ذكرأصحابه ثم وسيرته،
.الكتاب يتم حتى جرًا وهلم أصحابه ثم النبي بأوصاف أختمه فصل أو باب كل

 والرسالة عاشر وابن خضري اال كدا[ ] وهم الخمسة النصوص كذا[ ] هؤالء فشرحت

.والعاصمية وخليل

. وألف؟ المائتين بعد والثمانين الثاني العام من ا كذا ل فيهم شرعت

 علمر لن محمد بن لمصغير محمد سيدي بن لرحمن لعبد المنطق علم في المرونق السلم متن
المالكية. فقهاء من 1575-15 12/920-983الجزائري األخضري

 هذا، شرحه لنصاسم من موضعآخر في ذكر لمؤلف ولكن المخطوط، النص بياضفي به بينقوسين ما 2
.المعنى إلكمال هنا فوضعته
. 7 رقم ز : التخزين رقم والته، مخطوطات بمكتبة موجود

 محمد بن بكرمحمد أبي مؤلفها إلى نسبة بالعاصمية تسمى واألحكام، العقود نكت في الحكام تحفة ؟

.الغرناطي عاصم بن
ه. 1289 التأليف انتهاء تاريخ ،36 التسللي الرقم : والته مخطوطات مكتبة 5

6 1865/1282.
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والتصوف العقيدة في ( ب

: تواليف أربعة فيها وألفت النبي، على الصالة في شرعت ثم

.المختار النبي على الصالة في األنوار خزانة مفتاح : سميته االول —ا

والنصر. الفتح صالة : سميته والثاني - 2

. المحبوب النبي على الصالة في المطلوب الكنز : والثلث -3

 والسيادة، الرسالة صاحب على ة الصاح في والسعادة الخير مفتاح : سميته والرلع -4

 اسم فيها علمي، في وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة في مثلها يؤلف لم نفيسة صالة
 بأدعية وخللتها كلها، تعالى الله أسماء فيها جمعت . أجاب به دعي إذا الذي االعظم الله

 وعدد والمستحيل. منها الواجب والستينعقيدة ،الستية والعقائد الزروقية والوظيفة أذكار، و
 على دام من أن وأظن . نظيرلها ال صالة، كذا[] وسبعين وخمسًا ومائة صالة ألف صلواتها

 وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة الن ،2شيخ واسطة بال تعالى الله إلى وصل قراءتها

.أعلم والله شيخ بال تعالى الله إلى توصل

القصائد مملى شروحه ج(في

 حبيبي على السالم مع ربي صالة : ب المعروفة اليدالي محمد قصيدة شرحت ثم - 1

٠خينتزغمالخ
٠ نفيسًا شرحًا ، المجيد ربي صالة على المجيد تحفة ٠ سميته

نفيسًا. شرحًا الخ، سعاد بأنت . زهير بن كعب قصيدة شرحت ثم 2

. 1876/ 1293 النسخ تاريخ ،54 رقم ج : التخزين رقم والته، مخطوطات مكتبة ا

 بال تعالى الله إلى يوصل ورده إن فقوله ؟ التصوف فى خاصة طريقة للمؤلف أن نشعر أن هنا يمكن أال 2
 صوفية لطريقة شيخًا الحالة هذه في المؤلف فيكون ورده، طريق عن وصول الواقع في هو شيخ، واسطة

.الشيوخ سائر كحال
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والتاريخ؛ والمناقب التراجم في ( د

 محمد بن فاضل محمد الشيخ الوقت شيخ مناقب في تأليف في شرعت ثم - 1

 الشيخ ذكرمناقب في المبين الفتح : وسميته والصالحين. والعلماء ولياء اال ومناقب ،2االمين
 أبولجا وجعلته .والتمكينة الفتح أهل األولياء مناقب بعض وذكر مامين، بن فاضل محمد

 من أرجو . مشيش؟ بن السالم عبد الشيخ مناقب من والستين الحادي الباب فيه وصلت وقد

. فيه مقصدي وبلوغ إتمامه على اإلعانة تعالى الله

 إلى به أتوسل لم مرة، غيرما جربتهما عظيمة بركة له الكتاب هذا أن الناظر أيها واعلم
 أصابته وال ،آفة به فنزلت قط منزل فى يكون وال ،لى الله يسره إال مور اال من أمر فى تعالى الله

 حاجة أحد على عسرت وال وقوته، اله بحول برئت إال وعلة ألم على قط جعل وال مصيبة،

 وكرمه،الن بمنه ،له تعالى الله سةلها إال ولياء اال من فيه وما التأليف بهذا وتوسل عليه وصعبت

 من : التأليف هذا في أذكر والذي .الرحمات تتنزل وبذكرهم ولياء، ذكراال مفتوحعند الباب

 الثالث القرن أهل إلى والتاسع والثامن والسابع والسادس والخامس والرابع الثالث القرن أولياء

عشر. الرابع القرن أول في اليوم أنا وها .فاضل محمد الشيخ الوقت شيخ قرن وهو عشر

 أهمل ذكرما الغفورفي الرب منح : سميته التاريخ فى تأليف في شرعت ثم - 2
 أذكروقائعه بابًا، أجعله عام كل عشر. الثالث القرن رأس من ابتدأته الشكورة، فتح صاحب

 الخ، الفالني العام وقائع ذكر باب : أقول الفضل، وأهل والصالحين العلماء من فيه توفي ومن

 هذا فعلى وألف؛ ثمائة وثال عشر خمسة عام هدا، عامنا إلى كداط إ عشر الثالثة المائة رأس من
. جل اال يتم حتى إتمامه في شارع أنا وها بابًا، عشر وخمسة مائة منه حصلت فقد

. همهما وكفاية الدارين بسعادة وللمسلمين لنا الله ختم

 لمختصرخليل، شروحه في وذلك االولياء، بمناقب تهتم تراجم أورد قد المؤلف أن ننسى ال أن يجب
وأحواله. ولي مناقب بذكر باب كل يختم كان إذ القيرواني، زيد أبي بن ورسالة
. النص ضمن ترجمته ستأتي

. والته قرب كوينيت٢ قرية في موجودًا الكتاب هذا يكون أن المحتمل من

 الصوفية، شيوخ كبار من ( 1163-1228/ 626-559 ) مشيش بابن المعروف سليمان بن السالم عبد ؟
.المشيشية باطالة ورده اشتهر و المغرب، من أصله

آلن. نعكفعليه الذي الكتاب هو 5
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ونوافله واوراده طريفته (5

 لي همة ال وسلم، عليه الله صلى النبي على الصالة بحب مولعًا الحمد ولله وكنت

 منها وردي وكان .سنة أربعين منذ الحمد ولله غيرهاا لي شيخ وال شغل وال ورد وال غيرها،

2 . الطيب ونفح الخيرات دالئل أختم : بوم كل

 المطلوب، والكنز والنصر، الفتح وصالة األنوار، خزانة مفتاح : االربعة الؤلف وصلوت

 رتنوير/لقلورب عليه زدت وربما يوم، كل أختمها كتب ستة فهذه والسعادة،الخير ومفتاح

 هؤالء أختم الشريف، وصالة لحؤضية والوسائل وكنوزاألسرارللخياطي؟ الصغيرة، الحمد

 الستة الكتب يوم كل منه البدلى والذي .األيام غالب فى يوم كل فى العشرة الكتب كذا[ ]
 ونهارًا، ليالً عليها مداومًا مشيش، بن السالم عبد الشريف لصالة مالزمًا وكنت المتقدمة،

 ففي . وسلم عليه الله صلى النبي على به صلي ما أفضل هي إنها قيل وقد ،جليلة فوائد ولها

 ابن صالة وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا على الصالة وأفضل » : نصه ما مرضيةال التحفة

 هدية أهله هو كما إليه منك بك تليق صالة : قوله من فيها لما : العلماء بعض قال مشيش؛
 « . سرار.اال انشقت من على صل اللهم ولفظها بقدرها يحاط ال عظيم إلى كريم عظيم

الخ
 له معمرا الجماعة فى الخمس الصلوات فيه أصلى للمسجد مالزما الحمد ولله وكنت

وأصلي تعالى الله أذكر فيه وأجلس وقته، أول في الصبح صالة فيه أصلي : وقات اال جميع في

 والوظيفة والجيالني ذليكالشا الصوفية مشائخ بمختلف تأثر أنه مع معينة طريقة يتبع لم المؤلف أن يبدو
 على الصالة على االساس في يعتمد به خاصًا وردًا استنبط المطاف نهاية في ولكنه وغيرها، الززوقية

الذبي)ص(.
٠ الكنتي المختار سيد للشيخ ص( ) النبي على الصالة في مؤلف

 محمد بن الله حمى بن أحمد بن أحمد بن الله حمى بن الصغير أحمد العباس أبو هو : الصغير أحمد 3
 والقضاء اإلفتاء مارس العلم، بغزارة اشتهر بشيت، مدينة علماء أجل من المسلمي، التيشيتي مسلم

ه. 1272 العام باب في ترجمته انظر والتصنيف، والتدريس
الهروشي. لخياطي لله لعبد المختار النبي الصالةعلى في سرار اال كنوز 4

 أصولي، فقيه، التلمساني الحوضي، الرحمن عبد بن محمد : (1502/910) الحوضي محمد ة
 ص ،3 جزء المؤلفين، معجم كحالة، عمررضا .)ط( العقائد في منظومة : منآائره ناظم. متكلم،

ووو.
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 ركعات أربع الضحى صالة فيه أصلي ثم الضحى، وقت إلى وسلم عليه الله صلى نبيه على

 أمور وسياسة الخصومات فصل من الخلق حوائج لقضاء منزلي إلى منه أخرج ثم ثمانية، إلى

 يدخل حتى كذلك أزل فلم . يام اال غالب في العشرة أو مةلمتقدا السته الكتب وقراءة الدنيا

 فيه أصلى المسجد إلى وذهبت الصالة، وضوء توضأت الظهر وقت دخل فإذا الظهر. وقت
 الدنيا في ينفع ما على عاكفًا المسجد في أجلس ثم . النافلة من لي الله كتب وما الظهر، صالة

 أصلي ثم الخصومات، لفصل بابه على أو المسجد في وأنا العصر وقت يدخل حتى واآلخرة
 يقرب حتى منزلي فم في فيه أزل فلم منزلي، إلى أخرج ثم قليال. فيه وأمكث العصر فيه

 من أصلي ثم وقته، أول في المغرب صالة فيه أصلي المسجد إلى أذهب ثم الشمس. غروب

 . وراد واال الواردة ذكار اال بعد ركعة عشرين إلى ركعات ست من : منها لى الله كتب ما النافلة
 سريعًا، المسجد إلى أرجع ثم هنيهة، فيه أمكث صائمًا، كنت أفطرإن منزلي إلى أذهب ثم

 يدخل حتى وسلم عليه الله صلى النبي على والصالة الذكروالتسبيح على عاكفًا فيه وأمكث

 كتب ما النافلة من أصلي ثم العشاء، أصلي حتى فيه أزل فلم ذان، باال فأنادي العشاء، وقت

 إلى فيه أزال فال منزلي إلى أذهب ثم .له نهاية ال ما إلى ركعة [ كذا ] عشر اثني من منها الله

 ثم لي، الله كتب ما النافلة من وأصلي الصالة وضوء وأتوضأ حاجتي وأقضي أقوم الليل سدس

 ذكار اال في وأشرع ركعتين، فيه أركع لمسجد وأدخل السدس، أذان وأؤذن المسجد إلى أذهب
 وأركع الصبح أذان أؤذن ثم الفجر. يطلع حتى وسلم عليه الله صلى النبي على والصالة

.الصبح صالة إمام أنا : الصبح أصلي ثم .بعده الواردة ذكار اال وأذكر الفجر، ركعتي
 العام من سنة، وثالثين ]كذا[ ثمانية منذ وعادتي سبيلي هذا أعلم. والله وهكذا

 مواظبتي مع وألف، وثالثمائة عشر الخامس هذا عامنا إلى لف واا المائتين بعد والسبعين الثامن

 وقتها عن صالة أخرت أننى أتذكر فال أوقاتها، فى فيه الخمس الصلوات وعلى المسجد على
. سهوًا وال عمدًا ال

 أفطر لم هذا، يومنا إلى بلوغي سنة من رمضان صوم على مواظبًا الحمد ولله وكنت

 رمضان يرهالل ولم الغيم! يوم كان إالإذا سهوًا، وال عمدًا ال قط واحدًا يومًا الحمد ولله فيه

 ال الشهر يتم حتى المسجد في عاكف وأنا أصومه الحمد ولله وكنت ، سبقيته عندنا وثبت

الفطر. يوم إال منه أخرج

.بالغين والصواب تحريف وهو بالقاف صل اال في ورد
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 بربي ظني حسن عن إال وأخالقي أحوالي أذكر لم أني كتاي ناظر ويا أخي يا واعلم
 وفي . 1ه فحدث ربك بنعمة وأما > تعالى لقوله له ًا[ شكر] علي بنعمته والتحدث وجل عز

 ويسره لي وهب ما مني يسلب ال أنه به ظني وحسن شكر(، بالنعمة )التحدث الحديث

 ; تعالى قال تحصى ال خلقه على تعالى الله نعم أن مع كرمين، اال أكرم وهو الكرام عادة على

. ة4 تحصوكا ال اله نغمة تعذو قإن

 يومنا إلى بلوغي زمن من أصلي ال بالماء، الطهارة دوام بحب علي تعالى الله أنعم وقد
 ومالزمة الطهارة دوام الدنيا من نحب والذي وحضرًا. سفرًا وشتاء صيفًا بالوضوء إال هذا

 والقيام المسلمين مصالح في والسعي المسجد ومالزمة وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة

.أعلم تعالى والله وهكدا . المسجد وعمارة الكفاية بفروض

 .كرمين اال وهوأكرم فيها فيرجع هبة يهب أن من وهوأكرم ومنه بفضله ذلك مني الله تقبل

 عليهم المالئكة قول ذلك جملة ومن بالمتقدمين. واقتداء تعالى الله نعم على الشكر من وهذا

 ،5< الصافون لنحن وإنا > وقوله 4< لك ونقدس بحمدك نسبح نحن > ; والسالم الصالة

 داود وقول ،6< عليم حفيظ إني األرض خزائن على اجعلني > : السالم عليه يوسف وقول
المؤمنين عباده من كثير على فضلنا الذي لله الحمد > » : السالم عليهما وسليمان

 صلى نبينامحمد وقول ،آخرالسورة إلى الله،زي عبد إني ل السالم عليه عيسى وقول

.(و الخ . . .مشفع وأول شافع أؤل أنا ) ; وسلم عليه الله

. ال1
٠ 278-275 ص ،2 ج ،المسند حنبل، بن أحمد 2
. 18 اآلية النحل، سورة 3

.30 آلية ،البقرة سورة 4

. 165 اآلية ،الصافات سورة 5

. 55 اآلية يوسف، سورة

.١ك ٠٠٥٩٩١١ الغمزة، سورة 7

 ذلك بعد فالسورة السورة، آخر إلى قوله من قصده وهو مريم سورة من 33 ،32 ،31 ،30 اآليات في 8
.طويلة
. 72 ح ،3 ج المسند، حنبل، بن أحمد
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 : تعالى لقوله علينا تعالى الله بنعمة تحدثا إا ذلك ذكرنا ما أنه أخي يا واعلم
 بالنعمة )التحدث : والبيهقية الطبراني؟ حديث وفي . 14فحدث ربك بنقمة وأما

 : 6بصرة وأبى جريرة ابن وعن كفر(. - الشكر يعنى - )وتركه : البيهقى وزاد شكر(:

 شكرم زلبن : تعالى لقوله بها والتحدث إظهارها النعمة شكر من أن يرؤن المسلمون كان )

 لله الحمد ) : فقال يومًا المنبر صعد الحطاب بن عمر أن نعيم أبي وعن .اآلية ألزيدنكم
 ,الشكر( إظهار ذلك إنما : فقال ذلك في له فقيل نزل ثم (، أحد فوقي ليس صيرني الذي

 بأس ال ) : الحسن وعن للزوال( عرضها فقد بنعمتي يتحدث لم من ) 8: الثوري وعن ٠انتهى

 . 4 فحدث ربك بنعمة وأما ه : تعالى لقوله الخير من فعله بما أعوانه بعض الثقة يحدث بأن

 يعلمها ال لمن واذكروها الصالحة بأعمالكم أعلنوا ) : يقول التابعي غالب بن الله عبد وكان
 ركعة(، وكذا كذا الليلة )صليت : للناس يقول وكان ( وجل. عز ربكم يرضي ذلك فإن

 تقرئ أال )مالك؟ : فقال لك(، أفضل الناس عن ذلك تخفي أنك )لو : شخص له فقال

 نعمة فإن ولي لك أفضل لكان أعمالي بإظهار أمرتني أنك لو ه، فحدث ربك بنعمة وأما >
 الحسن أبو الشيخ وكان (، تعالى الله طاعة في الصالحة عمال تيسيراال من أعظم العبد على الله

 بما للناس باإلعالن وعليكم لعبوديتكم، إظهارًا بطاعتكم أعلنوا ) : الصحابه يقول الشاذلي)
. (والطاعات العلوم من به تعالى الله متحكم

.تخريجها سبق
امحدثين. كبار من الشامي اللخمي أحمد بن سليمان هو , الطبراني

.فقيه ثبت، عالمة، حافظ البيهقي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد 3
.278 ،275 ،ص 4 بنحنبل،ج أحمد اإلمام مسند 4

لعلماء. أكابر من فقيه الطبري بنجرير أبوجعفرمحمد 5
.وابنه عنه وروى وسلم عليه الله صلى النبي صحب بصرة أبي بن بصرة 6

. 7 اآلية إبراهيم، سورة 7

 ونشأ ولد .الحديث في المؤمنين أمير (، 778-716/ 161-97 ) الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان 8
 له .متخفيا ومات الناس، عن وتوارى فأبى، الدولة في مناصب يتولي عباسيان خليفتان طالبه . بالكوفة

 لزركلي، خيرالدين لحفظ. في كانآية الفرائض. وكتاب لحديث، الجامعالكبيروالجامعالصغيرفي
. 104 ص ،3 جزء األعالم،

 الطائفة شيخ ،الزاهد ، ( هجرية 656-590 ) المغربي الجبار عبد بن الله عبد بن علي الحسن أبو الشاذلي 8

انشاذلية.
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 من الله منحه وما أخالقه ذكر إذا العارفين من أحد على اإلنكار إلى تبادر أن أخي يا إياك
.المسلمين بجميع الظن بحسن وعليك دلة، اال هذه على اطالعك بعد الصفات

 من يستحيي الله إن عليكم، به اله تفضل بما باإلعالن عليكم ) : الخواص! علي وقال

 عباده( من يخجله لئال ذلك، منه يسلب أن وكذا، كذا تعالى الله أعطاني : قال إذا عبده

. أعلم تعالى والله انتهى،

ورحالته اسفاره م6

 خمس سنة ولىاا الوفود في مرات سبع إال المدةة هذه في القصرع من أخرج .لم . .

ناصر. أبناء إلى الحسن موالي بن الله عبد وموالي الشيخ بن وديد أنا وألف؟ ومائتين وثمانين
 لخليف بن الشيخ بن انديد وعال أنا وألفة ومائتين والتسعين الثامن العام فى والثانية

٠ بؤب بنحم دية أمرخصومة في إيدوالحاج من قوم مع لمحيميد أهل إلى
 محمد أمر في أيضًا فميد آل إلى المالكك عبد بن وأحمد أنا أيضًا العام هدا في والثالثة

اعمر. الطالب ابن
 محمد أمر في أيضًا كمد أهل إلى 7الله عبد ومؤذننا أنا أيضًا العام هذا فى والرابعة

. اعمرأيضًا الطالب ابن

. العاشرالهجري القرن خاللبمصر الصوفية أعيان من ،البرلسي الخواص علي ا
 من أصلها ولعل لمدينة، تطلقعلى لتي بالحسانية اكصر لكمه تعريب وهي والته مدينة بالقصر يقصد 2

أيضا. ))العشر((
.وقتئذ فيه يكتب هالذي1315 العام إلى بالمدة يعني 3
4 ^1868-69/128.

 »العام : الناقل كتب إذ األصلي النص في الرقم كتابة في بسيط خلط وقع لكن ،1880-81/1298 5
«.والتسعين الثامن العام » من بدال «الثامن والتسعين

ه. 1303 العام في ترجمته انظر : جالء اال الفقهاء أحد 6
ه.1303 توفي والته، مسجد مؤذن : انسيدي باب بن الله عبد
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 بن محمود محمد إلى 2ائتب بن آت مع وألف ثالثمائة (! الموفي العام ) في والخامسة
عياله. ومن منه للعافية طلبًا لمحيميد

 عبد بن المختار محمد بن أحمد مع وألف وثالثمائة (ث التاسع العام )في والسادسة

 لي طلبه أمر في محمود اعلي بن وأحمد لمحيميد بن محمود محمد بن أحمد إلى ، المالك؟

.ج عمه الشيخ المختار مال أمر

 آل إلى لحبيب بن والحاجب أنا وألف وثالثمائة عشر الخامس هذا عامنا فى والسابعة
 أخرج لم الحمد ولله فإنني ذلك غير وأما وهكذا، , للعافية طلبًا لحمنات رؤساء ألمين بن اعلى

وطي-ة عن

مجتمعه في منزلته ( 7

 والصالحين العلماء من زماني وأهل لى الخلق محبة علي به الله أنعم ما جملة ومن
 سيجعل لحات القا وعملوا الذينآمنوا إإن : تعالى لقوله عظيمة ونعمة فائدة وهي ولياء، واال

 نادى عبدًا الله أحب إذا ) الحديث وفي .المؤمنين قلوب في محبة أي ،االية 7ه ودًا الرحمن لهم

 وفي ٠ ( االرض في القبول له فيوضع السماء أهل فيحبه فالنًا أحب الله إن السماء في مناد
. الحق« أقالم الخلق ألسنة )) : السائر المثل وفي . 8( أرضه في الله شهداء أنتم ) : أيضًا الحديث

 أحمد إلى فيه توجه الكاتب وأن ه، 1300 عام السفرتم هذا أن ويبدو صل، اال في بياض به قوسين بين ما
.الثانى من ول اا إلى شاكيًا ذهب ولكنه ذكر، كما محمود محمد إلى وليس لمحيميد بن محمود

 مسجد في يؤذن كان الصوت، جهارة اشتهر لهاجيب، موالي من : الحرطاني كرب بن لحبيب بن آت 2

, 199ة4-29 بتاريخ ،أيد بن الداه مع مقابلة . والته

 باب في ذلك ورد ه؛ 1309 عام وقع السفر هذا أن النص مقن وفي .قوسين بين ما صل اال في بياض هنا 3
.1309 العام

 بتاريخ ايده، بن الداه مع مقابلة . داوود أوالد قبيلة أعيان أحد : المالك عبد بن المختار محمد بن أحمد 4

29/ 1993/0.

.الحقًا عنه الحديث وسيأتي مشظوفأمراءأحد : أحمدمحمود بن المختارالشيخ ة

 كان مرة كل في الكتاب من محله في ذلك دون وقد التاريخ، هذا بعد والته عن سافر المؤلف أن الواقع 6

يخرجفيها.
. 96 اآلية مريم، سورة

.85 ص الجنائز، باب الصحيح، البخاري، 8
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 أهل والسيما الحسن بالثناء علي ويثنون كلهم كذا[ ] يحبوني الحمد ولله زماني أهل فإن

 الفتاح عبد الطالب وآل وتالمدته، وذريته فاضل محمد الشيخ الوقت قطب منهم الحوض،
 أشياخي كذا[ ] وصلحائه قصري علماء وكدلك وغير. وغير ولكوانين وتافاللت! الكلكمي

 بن ببكر سيي . نحو عصري أهل وكذلك (. .. . ) أحمد سيد الطالب شيخي نحو منهم،
 عبد بن وأحمد ببوطة بن ومحمد ه مين اال محمد كذا[ ] وأخيه بوبهة وأحمد المختال، سيد

.قريتنا أكابر الصالحين من ذلك وغير العربى ومحمد المختار محمد بن وببان الماللثءة

 بن وباتن اعنزو سيد بن والطالب 8اباتن بن الطالب الفقيه ومفتيها بالدنا فقيه وكذلك
 واعلي 12انبوي بن الله عبد ومحمد مولود أحمد بن وسيد الطلبا! بن محمد وسيد أحتاده!

 بالثناء علي ويثنون كلهم، كذا[ ] يحبوني فإنهم قريتنا شرفاء وكذلك 13الفاروق بن أسر
 وشنقيط، وودان، آقريجيت، تيشيت، : نحو وقصورإقليمنا باديتنا أهل وكذلك الحسن.

وأروان وتينبكت، وباسيكن، والنعمة،

 محمد ومنهم ولياء، واال الصالحين بكثرة اشتهر وقد تجكانت، لقبيلة التابعة الفروع أحد : تافاللت ا
 .له ومعاصر القظفية الطريقة مؤسس لقظف محمد الشيخ تلميذ وهو الوهاب، عبد الطالب ولد مين اال

. 1993/04/29 بتاريخ ايده، بن الداه مع مقابلة

داود. أوالد قبيلة أعيانمن 2
.داود أوالد قبيلة من أعيان 3
.داود أوالد قبيلة من أعيان 4
.داود أوالد قبيلة من أعيان 5
.داود أوالد قبيلة من أعيان 6
.داوود أوالد قبيلة أعيان أحد العرب محمد 7
 ترجمته انظر والته؛ في بالعلم اشتهرت التي الحرشي أهل أسرة من : البربوشي الحرشي اباتن بن الطالب ٥

ه. 1314 العلم باب في
 بتاريخ ايده، بن الداه مع مقالة بارتيل، قبيلة أعيان من : البرتلي اعمر سيد بن الطالب أل

29/ 1993/0.
٠ 1993/04/29 بتاريخ ايده، بن الداه مع مقابلة داوود، أوالد قبيلة من احماد بن اباتن 10
. 1993/04/29 بتاريخ ايده، بن اداه مع مقابلة بارتيل، قبيلة من الطلبه بن محمد سيد 11

. لمحاجيب قبيلة من 12
.ملحاجيب قبيلة من 13
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 حاكيا تعالى الله قال كما بها معمول الحمد ولله عظيمة نعمة هده أن أخي يا واعلم
 فيها أقبلنا والعيرالتي فيها كتا التي القرية واشأل )) : قالوا حين السالم عليه يوسف إخوة عن

 توافق وقد صدقه، على دليل الرجل قرية أهل شهادة أن ذلك من فظهر . لصادقون«! وإنا

 لي وشهدوا بأمورهم والقيام المسلمين مصالح في والسعي للقضاء توليتي على قريتنا أهل

.أعلم تعالى والله الجزاء أحسن عني الله جزاهم لذلك، بالصالحية

 أعمالي لمحاسن وإظهاره الخلق، عن أعمالي لقبائح ستره علي به الله أنعم ما جملة ومن

لهم.

 كري يا القبيح لنا واغفر الجميل، منا تقبل القبيح، وستر الجميل أظهر من يا اللهم

 وأجود أكرم رؤوف، جواد عظيم، كريم رب من عظيمة نعمة وهذه التجاوز. حسن يا العفو
 عن وتنزه وتكبر تعالى، ذلك من حاشاه اآلخرة، فى ويكشفها الدنيا فى قبائحى يستر أن من

ذك،

الككاب مضمون

 العصر بلغة نسميه أن بمكن ما عن حديثه معرض فى المصطفى أحمد بن بكر أبو ذكر
 الشكور فتح كتاب في نقص من الحظه لما استدراكًا الكتاب هذا ألف أنه التأليف دواعي

٠ والوقائع حداث األ مهمالً التكرور، علماء أعيان بعض تراجم ذكر على مؤلفه اقتصر الذي

 الطالب الشكور فتح صاحب أهمل ما استدراك وهو واضح، المؤلف هدف فإن وعليه
 عند الهدف هذا على بكر أبو أكد وقد ( 1804ا 1219 )ت البؤتلي بكرالصديق أبي بن محمد

 أهملها أشياء الغفور( الرب منح يعني ) فيه وردت ... » : بقوله الكتاب بمضمون تعريفه
 والعالمات الشهيرة كالوقائع تعريفه، في يذكرها ولم تأليفه في ( البرتلي محمد الطالب )

.2«الكثيرة

 حاويًا الشكورجاء فتح صاحب أهمل ذكرما الغفورفي الرب منح كتاب فإن لذا

 سنة وعشرين وخمس مائة خالل الواقعة والتراجم واالحداث الوقائع من كبيرة لمجموعة

 مليئة تعتبرفترة التاسععشر( القرن ) الفترة هذه أن المعلوم ومن . ( 1908-1786/1325-1201 )
،المنطقة وفي محليًا المهمة حداثباال

.82 االية يوسف، سورة

.المؤلف مقدمة من مقتطف
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المحلي المستوى على -

 وقتئد يعرف كان ما خصوصًا الصحراء جنوب الواقعة أكبرللمناطق أهمية المؤلف أولى
 وذلك — مباشر غير بشكل وإن — واضحًا تحديدًا حدده الذي اإلقليم ذلك التكرور، ببالد
 باسيكن، النعمة، شنقيط، ودان، آغريجيت، تيشيت، : إقليمنا قصور ... » : قوله عند

التكرور. بالد إقليم نستيه أن بمكن لما دقيقًا تحديدًا نجد هنا » أروان تيئبكت،

 السياسي االضطراب من فترات المنطقة في اإلمارات مختلف عرفت فقد وهكذا

 القبلي، التنافس إطار في والنهب السلب وعمليات الحروب من موجات صاحبته واالجتماعي

 التي المنطقة المباشرفي االستعماري التجاري للتغلغل ولى اال المحاوالت نفسها الفترة في وبدأت

.العشرين القرن مطلع في إخضاعها إلى آلت
 متنوعة معلومات بشأنها المؤلف أورد فقد القبلية، اإلمارات لمختلف بالنسبة أما

. ( والت ) موطنه من بعدها أو قربها بحسب وذلك أهميتها، فى ومتفاوتة

 عن تفصلها التي الشاسعة المسافة بحكم اترارز إمارة هي ذكرًا اإلمارات تلك أقل ولعل

( ) وفيدرب اترارز أمير لحبيب محمد بين الحرب بداية إلى المؤلف أشار وقد .والته

 وما نفسه لحبيب محمد الغتيال أرخ كما (، 1855/1271 ) السينغال لمستعمرة الفرنسي الوالي
. التروزية ميرية اال سرة اا داخل اغتيال عمليات من ذلك تال

 تينك بين دارت التي والمعارك الحروب المؤلف ذكر وآدرار تكانت إمارتي مستوى وعلى
 وفي . 1890ا 1308 عام عيد بن محمد بن أحمد أميرآدرار اغتيال أسبابها من وكان اإلمارتين،

 إمارة كل اإلمارتين، كلتا فيها اشتركت التي والحروب المعارك بعض ذكر أورد نفسه السياق

٠ المنطقة في القبلى الصراع مسلسل ضمن حدة، على

 من أكبر بنصيب حظيت فإنها (،1841-1712) امبارك أوالد إلمارة بالنسبة أما
 ل(، بهد أنهل ) امبارك أوالد سالطين وفيات كر ذ على المؤلف دأب أولى ناحية فمن , سابقاتها

 عام متوفى ال أعمر بن بخطري وانتهاء (، 1799/1213 )ت أعمر بن أعلى بالسلطان بدءًا
1/1257 18.

 . امبارك أوالد بكيان عصفت التى الداخلية الحروب مختلف ذكرالمؤلف ثانية ناحية ومن

 (، 1819/ 1234) عيش وأؤالد العالى أوالد بين دارت التى وسط حرب الحروب تلك أولى ولعل

 وأهل وفونت جهة من وفات عيش أوالد بين 1830/ 1248 عام من ابتداء نشبت التي الحرب ثم

 أوالد إمارة انهيار ببدء إيذانًا ،1841/ 1257 عام وانتهت ثانية، جهة من العالي وأوالد بهدل

امبا.
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 على وقضي ،1841/1257 عام بهدل( أهل ) العامة السلطة انهارت فقد وهكذا

 تيمزين معركة في فات فرع وعلى (، 1851/1267) آكوينيت معركة في عيش أوالد فرع

(٨ 127^1858.)

 والنفوذ السيطرة على للتنافس القبلية المجوعات مختلف بين مفتوحًا المجال وبقى

 استحوذت التي مشظوف اتحادية القبلية المجموعات تلك أقوى من وكان المناطق. تلك في

 والت، أهل مع وتعددها قاتهاعال تشعب بحكم للمؤلف، كبر اال االهتمام على الواقع في

 كانت التي الخاصة العالقات وبحكم المدينة، تلك من وسكناها انتجاعها مواطن قرب وبحكم

 النص خالل من ويمكننا عاصروه. الذين مشظوف أمراء ومختلف نفسه المؤلف بين قائمة

 الحوض، منطقة على السياسي ثم العسكري نفوذهم مشظوف لبسط األولى البدايات متابعة

 في الواضحة وإرادتها القبلية االتحادية تلك لنفوذ الفعلية البداية تعبرعن مؤشرات نرصد وأن
 يحيى محمد الفقيه تعيين المؤشرات تلك ومن .اقمبارك أوالد غرارإمارة على سياسى نظام إقامة

 بن محمود أحمد أميرمشظوف طرف من ،1867/ 1284 عام للقضاة المشهورقاضيًا الوالتي

. لمحيمد بن المختار
 اتحادية به مرت الذي السياسي االضطراب بمرحلة خاص بشكل المؤلف اهتم وقد

 ما دام الذي الصراع وهو المدعين. مختلف بين السلطة على الصراع في والمتمثلة مشظوف

 تحاديةاال أطراف مختلف بين دامية وحروب معارك وتخللته . ( 1897-1888 ) سنين عشر يناهز

 إحصائية دراسة خالل من وبمكن ٠ والممتلكات فراد األ مستوى على كبيرة خسائر في تسببت

 عمليات وعن عنها ملموسة بنتائج الخروج ،الحروب تلك عن النص في الواردة للمعطيات

. رافقتها التى االجتماعية والفوضى والنهب السلب
 بين المدن داخل خرىواال الفينة بين تقع التي الفتن أخرى ناحية من المؤلف وتتبع

 الوجود إلى وتطرق وآغريجيت. وشنقيط وتيشيت كوالته حدة، على مدينة كل سكان

 ومينلمقاوا المستعمر بين المسلحة المواجهات من نماذج فذكر البالد، في االستعماري الفرنسي
 اشؤيد ميربكاربن اال قتلوا أن بعد (، 1905/1223) لتكانت الفرنسيين احتاللوذكر المحليين

 يد على (Xavier Coppolan) كبالن الفرنسي االستعماري المنظر قتل حادثة وأورد .احمد

 إدريس موالي ميرالمغربياا ذكرمقدم كما نفسها، السنة في الزين موالي بن سيد الشريف

المحلية. المقاومة لنداء استجابة ( 1906/1224)
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: المنطقة مستوى على -

 نالحظ ( الحالية مالي جمهورية ) الغربي بالسودان يسمى كان ما المنطقة إلى بالنسبة
 عمر الحاج قادها التي الجهاد حركة في تمثل وقد . واشتداده اإلسالمي المد قوة تزايد جهة من

 أهمية المؤلف عليها أضفى التي الحركة وهي عمر، الحاج بن أحمد بعده من وابنه الفوتي

 للتغلغل أحمد ابنه بمقاومة وانتهاء عمرطال، الحاج بفتوحات بدءًا أحداثها تتبع إن كبيرة،

 المدين بين الحاصلين والصراع الخالف إلى — بإيجاز وإن — المؤلف وأشار .المنطقة في الفرنسي
 في كنت زعيم الكنتي والبكاي طال عمر الحاج بين الحرب في والمتمثل والقادري، التجاني

. .وتمبكت أزوائ

 المتشعبة قاتهاعال بحكم البمبارية سيك مملكة ملوك بعض وفيات كذلك وذكرالمؤلف
التجارية. المبادالت في وخصوصًا الموريتانية القبلية المجموعات مع

 .المغرب سالطين بعض ذكروفيات على اقتصرالمؤلف فقد اإلفريقي الشمال مستوى على أما

. ( 1894-1883 ) للبربر المغرب سلطان الحسن موالي كمحاربة المهمة حداث اا بعض إلى وأشار

 واالجتماعية واالقتصادة اإليكولوجية بالمعطيات ذلك عن فضالً مليء والكتاب

 النص فيقدم .الفترة تلك خالل الحياة مظاهر مختلف عن واضح تصور وضع من تمكن التي

 التبادل مواد أسعار عن ومعلومات واالوبئة، والمجاعة والقحط الجفاف سني بشأن معلومات

. والرخاء الشدة أوقات فى وقيمتها التجاري
 ويتعلق ، ثقافيًا بعدًا واالقتصادي واالجتماعي التاريخي بعده عن فضالً الكتاب ويحمل

 مختلف وتمس العلماء تراجم معرض في ذكرها ورد التي والمصنفات المؤلفات بحجم مرهنا اال

 التوجهات طبيعة وعن الثقافي االزدهار مستوى عن واضحة فكرة وتعطي المعرفة، جوانب

.ذاك وقت السائدة العلمية

: اآلتية المواضيع إلى النص مضمون نقسم أن يمكننا العموم وعلى

العلماء تراجم -1

( العلماء ععدا ) عيان اال وفيات -2

والحروب المعارك -3

الفلكية الظواهر 4

الطبيعية الكوارث —5

واألمراض األوبئة —6

متفرقة حوادث 7
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األخرى الحية والمصادر «المخ » كاب معطيات خالل من والحروب والجفاف المجاعة وين العالقة
 ناتجة متدهورة اقتصادية أوضاع تصحبها ما غالبًا المسلحة النزاعات أن المعلوم من

 خالل من واضحة الحقيقة هذه بدت وقد .والمجاعات كالجفاف صعبة طبيعية ظروف من

 انفجرت التي النزاعات تفسير في الحضور دائمة تكن لم وإن المنح كتاب في الواردة المعطيات

. المختلفة البشرية المجموعات بين

 انظر ) والمجاعة الجفاف من موجة عشرة سبع يناهز ما رصد الكتاب خالل من ويمكننا
 والحروب المعارك بين تتراوح نزاع حالة وثالثين وثمانيًا مائتين يبلغ ما أحصينا بينما (، الجدول

.والغارات

 مرتبطة تطوراتها رصد يمكننا فإنه زمنية عقود على المختلفة العنف دورات قسمنا إن

.المختلفة الطبيعية والكوارث والمجاعة القحط بفترات

 فى إال مستمر تزاد في ظل العنف عمليات عدد أن هي بها نخرج مالحظة وأول
 ذلك من وانطالقًا الكتاب يغطيها التي الزمنية الفترة امتداد على وذلك معدودة، حاالت

: كالتالي تكون النتائج فإن الزمني التقسيم

1795-1786 / 12 10-1201من -

 وال امنح في مجاعة أو جفاف أي ذكر يرد ولم معارك، ست الفترة هذه في وقعت

.والت حوليات في

- 1220-1211 /1805-1796

 في ووباء الجفاف من وسنة الجراد، من موجات وصاحبها معارك سبع وقعت

.والت

- 1230-1221 /1815-1806

, خمسًا تتجاوز لم إذ وغارات معارك قل اال هو العقد هذا

- 1240-1231 /1824-1815

 فى نجد ولكن .سطو عملية أي نجد وال معركة عشر خمس نرصد الفترة هذه خالل
 وال . والت أهل على وقعتا وسرقة عنف وعمليتي أخرى معارك أربع البرتلي تاريخ

 أو مجاعة أي المصادر تذكر لم إذ صعبة، طبيعية بأوضاع حداث اال هذه ربط يمكن

 1813-1812 / 1227 وقععام ما هو ذلك إلى شيء وأقرب .العقد هذا خالل جفاف
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 أعمال تركزت وقد . الحوض لسكان الزرع بيع منز بن داع الزنجي الملك منع عندما

 المجموعات جميع وشملت .1821-1817/1236-1233 السنوات خالل العنف

. البشرية

- 1250-1241 /1835-1826

 ما وذلك الحوض. منطقة فى قل اال على النسبى بالهدوء الفترة هذه اتسمت لقد
 تاريخ ولكن ،والت وحؤليات جل وتاريخ المنح ككتاب المحلية المصادر من نستشفه

 كرست يذ إن ولعصاب تكانت مستوى على مخالفة وضعية يعكس اطويرالجنة ابن

.المناطق تلك في وقعت معارك

- 1260-1251 /1896-1845

.واحدة سنة في منها خمس حدثت معركة، عشرة إحدى الفترة هذه خالل نرصد

- 1270-1261 /1855-1846

 سلطة بانهيار الفترة هذه وتمتاز .1843/ 1260 من ابتداء المعارك وتيرة ازدادت لقد

 على نفوذها لبسط القبائل مختلف بين الصراع أجج ما وهو امبارك، أوالد إمارة

.الحيوية مناطقها

- 1280-1271 /1864-1856

 والمعارك والنهب السلب عمليات حيث من عنفًا االكثر الفترات فى هنا خل نل

 في والعسكرية السياسية الخارطة على كبيرًا تغيرًا ونالحظ واإلغارات. الحربية

 العنف، تمارس كانت التي التقليدية القبائل الواجهة عن غابت فقد .الحوض منطقة
 الضعفين، بنسبة العنف عمليات فتضاعفت .جديدة بشرية مجموعات وظهرت

 كانت بل يذكر دور الطبيعية للعوامل يعد ولم .معركة وعشرون ست وقعت وقد

.ساس باال سياسية وافع الد

- 1290-1281 /1874-1865

 مؤشرات ومن . الحوض منطقة على القبلية مشظوف اتحادية بهيمنة الفترة هذه تمتاز

 العقد هذا بداية في القبلية تحاديةاال هذه خاضتها التي المعارك عدد ارتفاع ذلك

 انخفضت أن ذلك تداعيات من وكان .نهايته في ملحوظ بشكل وانخفاضها

. ٠/٠ 70 بنسبة العنف عمليات
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 اإلجراءات بين ومن . المنطقة في نفوذها تدعيم على مشظوف اتحادية عملت وقد

 عام ( 1912/ 1330 ت ) الوالتى يحيى محمد الفقيه تعيين نذكر أن بمكننا المتخذة
 محمود أحمد تحاديةاال رئيس من بقرار مير اال مخيم في مقيمًا قاضيًا 1867/ 1284

 عالقتهم توطيد والته أهل قرر ،1870ا 1288 عام وفي . ( 1883/130ا ت ) لمخيميد بن

 »دار المسماة وهي والته في االمير إلقامة دار بمنح وذلك مشظوف، باتحادية
اخمار((.

- 1300-1291 /1883-1875

 بين معارك بعدة وتمتاز واالوبئة. والمجاعة القحط من بموجات الفترة هذه تمتاز

 الداخلية الصراعات مؤشرات أولى خاللها ظهرت فقد .القبلية المجموعات مختلف
.القبلية مشظوف اتحادية في

- 1310-1301 /1893-1884

 بمختلف العنف أعمال تصل فلم الحضيض منية اال وضاع ا١ بلغت الفترة هذه خالل

 السلب عمليات من المستوى هذا الكتاب يتناولها التى كلها الفترة خالل أشكالها
 سواء الجهات مختلف وطالت حالة. وأربعين خمسًا بلغت إذ والمعارك، والنهب

 عشر وداوم ،مشظوف اتحادية داخل وقوي حاة وانفجرصراع . رياف اال أو المدن منها

 وقتئذ يزال ما وكان الفرنسي، المستعمر وهو جديد طرف الحلبة في دخل ثم سنين،
.الغربي السودان على نفوذه ببسط منشغال

 إلى 1879/1297 منذ والمجاعة القحط من موجات الفترة هذه تخللت وقد

893/11 .

- 1908-1893/1325-1311

 وبانهاك بالشمولية تسمت وا الفترة هذه خالل التدهور في منية اال وضاع اال استمرت

 .الفرنسية االستعمارية لإلدارة المباشر وبالتدخل المتصارعة القبلية المجموعات قوى

 على سيطرته المستعمر بسط ببداية يتعلق كتابه في المؤلف ذكره ما آخر فإن وبالفعل

.البالد تاريخ من جديدة مرحلة ستبدأ وبدلك التراب كامل
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الكناب ض الواردة المعطات خالل من اتقاحة األوضاع

 ولكن .بموريتانيا اليوم يعرف ما في الثقافي المد بداية عن دقيقة معلومات لدينا ليست

.منطقية احتماالت طرح في تساعد التي المؤشرات من جملة ثمة

 وعلى . العلماء من مجموعة بمقدم القديمة المدن نشأة تربط المحلية الشفوية فالروايات —
 لمحاجيب، قبيلة جد الكامل يحيى بمقدم اإلسالمى عهدها بدأت والته مدينة فإن المثال سبيل
 الحال وتنطبق .كتاباته فى حامد بن المختار أورده ما ذلك .الكتاب مؤلف منها ينحدر التى

 من علم باسم نشأتها ارتبطت فقد . وشنقيط وودان، تيشيت، األخرى المدن على نفسها

.المعرفة أعالم
 من مجموعة نزوح أثر على تم قد المالكي المذهب انتشار أن الباحثين من كثير ويرى

 واضمحالل الله عبد بن إدريس الشريف ظهور من ذلك تال وما غرناطة، سقوط بعد العلماء

. عام بشكل المغرب في المالكي المذهب وجود دعم مما ذلك فكان .الخوارج هيمنة
 تفسر تاريخية أسبابًا ثمة أن يرى (36 ، 1981 ) باة بن المختار محمد ستاذ اال ولكن

 أول ياسين، بن الله عبد المرابطين، لحركة الروحي القائد في يرى فهو . المالكي المذهب انتشار

.الحالية موريتانيا في المالكي للمذهب الناشرين
 مدينتي مؤسسي أن — جاه بن المختار محمد ستاذ اال بحسب — ذلك إلى يضاف

 من علم وهو عياض القاضي تالمذة من يعتبران ( عثمان والحاج المؤمن عبد ) وودان تيشيت
 شمال بين العالقات إن : رأيه معززًا باه بن المختار محمد ستاذ اال ويضيف . المالكية أعالم

 تنقل إلى ذلك تجاوزت بل التجارية، المبادالت على تقتصر لم الصحراء غرب ومناطق إفريقيا

 هب للمذ نهائيا تمنيا عشر الثالث القرن في مختصرخليل انتشار في ويرى ؛ والمذاهب فكار اا

المالكى.
 كثيرًا تختلف لم والعلمية الفكرية التوجهات فإن الكتاب، يتناولها التي الفترة في أما

 مقارنة خالل من ذلك مالحظة ويمكننا .سبقت التي الفترات في الحال عليه كانت عما

 على معتمدة الفقهية، الدراسات عليها هيمنت فقد الغفور. الرب الشكورومنح فتح كتابي

 الشروح وكانت ومختصرخليل. والرسالة كالمدونة المالكي المذهب في التقليدية النصوص

 ما وهو . الكتب بندرة الظاهرة تفسيرهذه ويمكن .للعلماء العلمي اإلنتاج على الغالبة هي

 ذلك على شرح وضع إلى معين، شرح من نسخة على الحصول عن عجزهم عند العلماء، يدفع

النص.

. للبالد العلمية الحياة فى فترتين بين التمييز ويمكننا
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 يمكن ما وهو والتأليف، اإلنتاج ال واالستيعاب التحصيل فيها السائد كان أولى فترة —

. «االخذ فترة» نسميه أن

 فترة » نسميه أن يمكن ما وهو أوجهما، والتأليف اإلنتاج فيها بلغ ثانية فترة —

. ( خ العطا

٠ المحلي للواقع ومالئمته المالكي المدهب بترويض العلماء اهتم الفترة هذه وخالل
 إنتاجًا تركوا الذين العلماء كبار من مجموعة الكتاب يتناولها التى الفترة فى عاش وقد

 ابراهيم، الحاج بن الله عبد سيدي : ومنهم الكتاب، في بترجمة معظمهم وحظي زاخرًا، علميًا

.الكنتي المختار سيد والشيخ الهيبه، بن سيدي والشيخ الوهاب، عبد بن وصالح
 العآلمة ذلك بلغوا الذين العلماء ومن االجتهاد. مرتبة العلماء أوالئك بعض بلغ وقد

 نه ل بترجمة يحظ لم ولكنه الكتاب، لمؤلف معاصرًا وكان ( 1912 ت ) الوالتي يحيى محمد

 في إجازة الوالتي يحيى محمد نال بعده.وقد توفي قد المؤلف كان وإن ،الكتاب نهاية بعد توفي

 .موريتانيين لعلماء تراجم المؤلفين معاجم نجدفي أن الصدفة قبيل من وليس .ربعة اال المذاهب
 شجرة المسمى الكتاب في ترجمة له نجد الذي الوالتي يحيى محمد نذكر القلة أوالئك ومن

 وترجمة التونسي، مخلوف سالم ابن محمد العالمة لؤلفه المالكية طبقات في النورالزكية

.الزركلي الدين لخير األعالم كتاب في أخرى
 . الجهات مختلف إلى وينتمون المنطقة في عاشوا لعلماء ترجمة 185 الكتاب يضم

 )ت عليش محمد الشيخ هو ترجمة له ووردت البالد خارج من هو الذي الوحيد والعالم

 زهر، باال ودرس درس قد وكان االصل، مغربي المالكية، أعيان من فقيه وهو (،1818/1298

.المحلية العلمية وساط اال في متداولة ومؤلفاته

جاالتالجلف٠المؤغنو

 الكتاب، في المترجمون العلماء ألفها وأربعين، وخمسة مائة ثالث المؤلفات عدد بلغ

 نسبة وبلغت النحو. من نصوص على — %25 يعادل ما أي — شرحًا وثمانون واحل منها

. ./*26 الفقهية المتون على الشروح

 أن ويمكننا تفسيرًا. تتطلب النحو مجال في المؤلفات من المرتفعة النسبة هذه ولكن

 برع التي التخصصات من يكن لم النحو ألن الميدان هذا في الطلب بكثرة الظاهرة تلك نفسر
 فهو ،أد بن اداة العالمة رأي بحسب الفقه هو تخصصهم مجال كان بل الحوض علماء فيها

اخر. مجال أي من أكثر الفقه في الفروع يتقنون كانوا والته علماء أن يرى
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 وهي الرسالة. شروح عددها يتجاوز مختصرخليل على الشروح أن أيضا المالحظ ومن

 فإن ولذلك الرسالة. من أعلى منزلة في يعتبر خليل نص أن ذلك داللة، من تخلو ال ظاهرة

 الفقيه صفة خليل نص دراسة إكمال ويكسبه المختصر قبل الرسالة بدراسة يبدأ العلم طالب

 العلمي المستوى أن على يدل قد مختصرخليل على الشروح عدد ارتفاع فإن وعليه العالم. أو

عالية. درجة بلغ الفترة تلك في
 بالعقيدة المنح علماء اهتم فقد الوحيدين. المجالين يكونا لم والفقه النحو ولكن

 نظما وثالثين وثالثة مائة أعداده بلغت فقد النظم أما .والتصوف النبوية وبالسيرة ،والتوحيد

 والتصوف، والتوحيد، والنوازل، والفتاوى النبوية، والمدائح الفقه، : التالية المواضيع تناولت

والهندسة. والحساب المطالع، علم أقل، وبدرجة والنحو، واالبتهاالت،
 المدائح أهمها من شتى مواضيع تتناول كثيرة شعرية نصوصًا الكتاب في ونجد هذا

.والتقريظ والمدح والرثاء النبوية

والته) في والتدريس الدراسة

: ومدرستين نوعين إلى التدريس ينقسم أن على والته مدينة في العادة جرت

 الطالب فيقدم .رمزية قيمة ذات كانت وإن الثمن مدفوعة وهي : قرآنية مدرسة —

 القرآن حفظ إكمال وبعد .الغالب في رمزية مادية معونة سبوع اال في مرتين لشيخه
البداية. منذ عليها االتفاق تم ربما كبرى هدية للشيخ الطالب أهل يقدم

 ال متطوعون وشيوخها مجانية وهي : المحظرة أو العلمية المدرسة هي الثانية المدرسة —

 يتحمل من منهم فإن ذلك من العكس على بل علمهم، على مقال أي يتقاضون

الطالب. معيشة تكاليف

 أي «تالميذ دار » عندهم تسمى واحدة دار في الطالب يجمعوا أن الوالتيين عادة ومن

 على االقتصار أو المدينة في شيوخ عدة على الدراسة في الحرية لهم تترك ولكن ،التالميذ دار

. واحد شيخ

 .الشيخ عند دراسته بصدد هو الذي المتن يحفظ أن العلم طالب على الواجب من وكان
٠ إلزاميًا يكن لم نصوصه حفظ فان الحديث، علم ذلك من ويستثنى

. 2004 فبراير في الله، رحمه ان بن اب العالمة مع جرت مقابلة من مجمله في مستخلص الفصل هذا
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 ،والصمد والمعوذتين الفاتحة حفظ ثم العربية، الحروف دراسة هي التعليم مراحل وأولى

 الطريقة يعتمدون الوالتيين فإن القرآن حفظ ولتسهيل كله. القرآن حفظ الطفل يبدأ ثم
: اآلتية

 تكراره عن وتوقف تركه جزءًا الطالب حفظ وكلما أجزاء، شكل في أوالً القرآن يحفظ

 مجزءًا حفظه أكمل فإذا كله. القرآن يكمل حتى دواليك وهكذا التالي، الجزء إلى وانتقل

 تتم أن ويجب .نهايته إلى متواصالً يحفظه بل تجزئة دون من لكن ،جديد من حفظه أعاد

.البلوغ قبل المرحلة هذه

 القرآن حروف رسم ضبط وهو الرسم إلى الطالب ينتقل الحفظ مرحلة من االنتهاء بعد

 البلوغ سن إلى الطالب وصل فإذا القراءات. في بري« »ابن نص الطالب يدرس ثم الكريم.

 علم المرحلة هذه في يدرسه ما وأول العلوم. مدرسة أو المحظرة إلى القرآن مدرسة من انتقل

 وإضاءة لألوجلي، القائد ودليل للدرديري، الخريدة : منها معتمدة متون عدة وله . التوحيد
 النص وهذا . بون ابن للمختار السعادة ووسيلة للسنوسى، البراهين وأم للمقري، الدجنة

لرجز. بحرا من بيت وثالثمائة ألفًا ويضم تفصيال، كثر اال االخيرهو

 يمكنه ثتم أوال، خضري اال نص فيدرس الفقه، أي العبادات مجال إلى الطالب ينتقل ثم

 ،االجرومية بنص يبدأ أن عليه فإن النحو دراسة اختار إن ولكنه النحو. دراسة يبدأ أن شاء إن
 .السيوطي فريدة ثم ( الخالصة أيضًا تسمى ) مالك ابن ألفية دراسة إلى انتقل استكمله فإذا

 سليم، ابن يحيى لمحمد ونحوشهرين للحريري اإلعراب كملحة أخرى نصوصًا يدرس أن وله

.الحاجب البن والكافية

 عاشر، البن المعين المرشد : التالية النصوص بدراسة فعليه الفقه دراسة مواصلة أراد فإن

 نص يشبه نص األميروهو وكتاب خليل، ومختصرلشيخ القيرواني، زيد أبي ابن ورسالة
 أن ويمكنه ،العاصمية ويسمى عاصم البن واألحكام العقود نكت في الحكام وتحفة خليل،

 الزقاق، المية ومنها الفقه تفسير قواعد أي القواعد، مجال تتناول التي النصوص يدرس

. الوالتي يحيى لمحمد والمجازالواضح لميارة، والتكميل

 , صول اال علم دراسة إمكانية له أتيحت مختصرخليل دراسة العلم طالب استكمل وإذا
 بيتًا(، 870) عاصم البن األصول مرتقى : التالية هي المجال هذا في المعتمدة والنصوص

 ونظم سابقه، من وأطول تفصيالً أكثر وهو ابراهيم الحاج بن الله عبد لسيد السعود ومراقي

 امذهب أدلة ونظم الكنتي، المختار سيدي بن الخليفة محمد لسيدي الحرمين إمام ورقات
وي

. كف أبو محمد بن أحمد عشرلسيدي الستة
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 الشريف الحديث حلقات حضور في له يؤذن صول، اال ميدان العلم طالب استوعب فإذا
 فدراسة آنفًا. أشرنا كما النحو دراسة استوفى قد يكون أن بشرط لإلجازة مترشحًا بصفته

 وعلم الحديث إلجازة الترشح يمكنه ال النحو يدرس لم من ولكن للطالب، إلزامية غير النحو

الحديث.
: اآلتية الصورة وفق تسير فكانت الحديث علم حلقة أما

 الحديث درس ويكون والعشاء، المغرب بين أو والعصر، الظهر بين يوميًا الحلقة تلتئم

 آخرون طالب ويتولى .يستمع والشيخ الحديث بقراءة لإلجازة المترشح الطالب يقوم : كالتالي
: كتابينآخرين قراءة مترشحين غير

فقط؛ النحوي الجانب يتناول الحديث على تعليق وهو القسطالني، كتاب —

.الحديث لمعاني شرح وهو حجر ابن وكتاب —

 الذين الطالبين أحد من الشيخ يطلب المترشح، يطرحها التي سئلة اال على ولإلجابة
 متعلقًا السؤال يكون حسبما الكتابين أحد من بالسؤال يتعلق ما قراءة الكتابين يمسكان

 وفهمه الحديث إعراب ناحية من المترشح كفاءة من الشيخ تأكد فإذا إعرابه. أو الحديث بمعنى

 دراسة في له يأذن فإنه مسلم وصحيح البخاري صحيح من يقرأ وهو إليه استمع أن بعد

 البيقونية، : هي الحديث مصطلحات علم في تدرس التي والنصوص .الحديث مصطلحات

 كثر اا وهو ابراهيم الحاج بن الله عبد لسيدي نوار األ وطلعة السيوطي، وألفية العراقي، وألفية

.والت في تداوال
 الشيخ فإن الحديث أنواع مختلف وأتقن األنوار طلعة نص دراسة الطالب أكمل فإذا

 اإلجازة يمنح وأن الحديث دراسة حلقة يترأس أن للطالب يمكن ذلك وعند .اإلجازة يمنحه

. ٥ور بل
 يكمل أن عليه فإن الحالة هذه وفي دراسته، إنهاء قبل للطالب اإلجازة الشيخ يمنح وقد

 متيقنًا كان إذا امتحانه دون من آخر لشيخ اإلجازة الشيخ يمنح وربما آخر. شيخ على دراسته

.لها استحقاقه من
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دفعه

سنو اهيف
ببيروت( يوسه القديس بجامعة )أستاذ



المؤلف ممدمة

بسلمهًا
٠ مباركًا طيبًا كثيرًا تسليمًا وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا على الله وصلى

 االعصار، لوقائع وتثبيتًا لالعتبار، ووصلة للتذكار، سببًا التاريخ جعل لمن حمدًا

 خبار، اا صحة في االعتماد وعليه واإلنكار، االختالف في المفزع إليه خيار، اال أخالق ومكارم

 وصحبه وعلىآله المختار، المصطفى على والسالم والصالة مصار، واال البوادي أولى تدليس من
والنهار. الليل تعاقب ما متالزمين دائمين وسالمًا صالة واألنصار، المهاجرين

ح وبعل
 بكر أبو الطالب ( دهره ووحيد عصره فريد ) المجيد للرب وأحوجهم العبيد أفقر فيقول

 الله ذات في وتقبل ومحياه، محيانا العافية في وأطال الله حجبه ،2المحجوبي المصطفى أحمد ابن

 محمد النحريرالطالب والعلمالشهير السيد تأليف على وقفت ة وإني هذا : ومسعاه مسعانا
 الشكور بفتح المسمى ومثواه، مثوانا الجنة وجعل ثراه، الله بل البرتلية الصديق بكر أبي بن

 ويماشيه، (ة ويسيرسيره ) يحاكيه مجموعًا أجمع أن أردت التكروره علماء أعيان معرفة في

 الجليل، للتأليف كالتذييل، وجعلته ورؤساءه. وأيامه ووقائعه وفضالءه زماننا علماء أذكرفيه
 والعالمات الشهيرة، كالوقائع تعريفه، في يذكرها ولم تأليفه، في أهملها أشياء فيه وردت

ومائتين إحدى سنة عشر الثالث القرن برأس افتتحته . بًا تهذي له يكون تبويبًا، بوبته . الكثيرة

. المؤلف عمل من وليست اناقل من إضافة الواقع في هي قوسين بين العبارة هذه 1
 وليس الناسخ عمل من يبدو فيما هي التي الطالب كلمة إليه أضيفت أبيه واسم المؤلف اسم هو ذلك
 المؤلف بخط المخطوط من ولى اال الصفحة في ورد كما بكر أبو اسمه أن فالصحيح , نفسه المؤلف من

.التدريس مهنة مارس من كل على قهاإطال على الوالتيون درج فقد الطالب« » كلمة أما .نفسه
 شتى علوم في برع المشهورين، والته مدينة علماء أحد : البرتلي بكرالصديق أبي بن محمد الطالب 3

.الشكور فتح كتاب مؤلف وهو ه، 1219 وتوفي ه 1 140 ولد ، ( الخ حديث ،لغة ،أصول ،فقه )
 عاشوا عالم لمائتي يترجم بالغة، تاريخية أهمية ذو كتاب : التكرور علماء أعيان معرفة في الشكور فتح 4

1800-1635/1215-1056 سنة 165 خالل

لمعنى. استلهام إلى فعمدت لمدادعليه، تدفق بسبب بينقوسينغيرمقروء ما 5
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 العلماء من كان فإن فيه، توفي ومن وقائعه فيه أذكر حدة على بابًا عام لكل وأبوب أ، وألف

 وكذا. كذا العام هذا في وقع وأقول فضائله. أذكر الفضل أهل من كان وإن مناقبه، أذكر
 محرم في فيه وشرعت الشكور فتح أهملصاحب ما ذكر في الغفور الرب منح : وسميته
, لوجهه خالصًا ويجعله به ينفع أن أسأل واله . 2وإألف ] المائتين بعد والثمانين التاسع

1 1201 /17871786.

. 1872 مارس-أبريل/1289 محرم 2
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والصالحين العلماء مشاهير من فيه وفي من مناقب وذك عشر الثالث القرن وقائع ذك باب
 محمد بكربن أبي بن محمد بن عم عمر اإلمام 2والته إمام توفي الثالثة! المائة افتتاح وفي

 الله عيد بن القط محمد بن الغوث محمد بن أحمد سيد بن الله عبد اند بن الله عمرنا بن

 .تنمرة : ب الملقب الكامل يحيى بن محمد بن عثمان الفقيه بن الفقيه محمد بن القطب

 لبلده نسبة أو له لقب هو وإنما النسب، جهلة بعض يزعم كما جد وال له أب اسم ذاك وما
 ست أو خلت لثالث حد اال ليلة عمر، اإلمام الترجمة، صاحب توفي .عندنا صح كما قبل
من وافر حظ له أديبًا، لغويًا نحويًا جليالً فاضالً عالمًا تعالى اله رحمه وكان . النبوي ربيع من

1 1787-1786/1201.

 وتذكر بقليل، بعده أو اإلسالم ظهور قبل يكون فقد بالتحديد، نشأتها تاريخ يعرف ال : والته 2
 الكامل، يحيى المسمى العالم يد على المدينة هذه في انتشر العلم أن محليا المتداولة التاريخية الروايات

 إحداهما فترتين، عرفت المدينة أن ويبدو .موسوعته في الله رحمه حامد بن المختار يراه الذي الرأي هو و

 تعاظم ثم . بير باسم تعرف كانت افترة تلك في ولعلها المجتمع نسيج في وتجذره اإلسالم انتشار قبل
 ذلك ومنذ . 1220/ 617 عام السوسو قبائل يد في سقوطها إثر تجارها وكبار غانا علماء نزوح بعد دورها

 التجارية القوافل طرق على موقعها بحكم والتجاري الثقافي االزدهار من فترات المدينة عرفت التاريخ
 العربي منها مختلفة، مصادر في تذكر جعلها ما الشهرة من المدينة بلغت قد و . الصحراء تجوب التي

األوروبي. ومنها
 ولكن بالضبط، امدينة إلى وصوله تاريخ يعرف وال ( المؤلف قبيلة ) لمحاجيب قبيلة جد هو تنمر يحيى 3

 . نفسه المؤلف ذكر ما بحسب الميالدي عشر /الحادي الهجري الخامس القرن خالل وصلها أنه يعتقد
 .المحاجيب قبيلة جد يحيى يد على والته دخال واإلسالم العلم إن يقول الذي حامد بن المختار رأي وهو

 بعدد مقارنة ضعيف احتمال هو الهجري الخامس القرن في عاش تنمر يحيى يكون أن احتمال ولكن

 أن المؤلف ذكر االتي المحلية الرواية في ولعل عشر. الثالث القرن في ذراريه عن تفصله التي األجيال
 يناقض ما الهجري، الثانى القرن رأس على بنى والته مسجد أن وهى يتداولونها والته أهل من الثقات
 واإلسالم العلم نشر الذي هو المحاجيب قبيلة جد أن من السابقة اإلحالة في ذكرنا التي األخرى الرواية

 فيحق .الهجري الخامس القرن خالل ذلك وكان مجيئه، عند المجوس دين على كانت وقد المدينة، في
 القرن في إال سالماإل يدخلها لم بينما الهجري الثاني القرن في والته مسجد بني كيف نتسائل أن لنا

.عنه المقام يضيق معمق تفصيل إلى يحتاج الموضوع ولكن أصح؟ الروايتين وأي الخامس؟
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 منيره سيدي على ثم المحجوبي، باب بن عمر عمه ابن على أوال النحو قرًا . دب واال العلم
. بعلمه وانتفع العربية علم عنه الناس وأخذ ، التشمشاوي

 من أحد يمل ال الحديث، لذين الفكاهة حلو االخالق حسن تعالى الله رحمه وكان

 فصاحة جمع النافعة. المفيدة وأخبارهم وقصصهم الصالحين حكايات فيه يذكر حديثه،
 من التالمذة يعلم جلس ربما العلم، تعليم على عظيم صبر ذا كان .دب واال كاءوالذ اللسان

 الخمس صالة من : المسجد وعمارة الدين بأمور قائمًا عابدًا، وكان .قربه أو الزوال إلى الضحى

 والشفا ورمضان، وشعبان رجب في البخاري صحيح : فيه الحديث وسرد الجمعة وخطبة
 في الصوت حسن له، مداحًا وسلم عليه الله صلى للنبي محبًا رمضان، في عياض للقاضي

 أربعين إمامته فى مكث المداحين. بين من الصوت جهير بشأنه، معتنيًا به، مهتمًا مدحه،
 وجهه في وتعرف .غيرهم عن فضالً ويعظمونه بلده علماء يهابه معظما، مهايا، وكان .سنة

 الله رسول قال : قال مسعود ابن عن روي كما الحديث، أهل وجوه في تعرف التي النضرة
 ( قال ) . 2«وأداها ووعاها فحفظها مقالتي سمع امرئ وجه الله نضر )) : وسلم عليه الله صلى

. 3«والسرور بالبهجة الله خصه : والمعنى والرونق. الحسن النضرة » : القسطالنى

 سماها بيتًا وستين كذا[ ] وسبع مائتين في النحو في أرجوزة تعالى الله رحمه ألف

 نحو وشرح الربانية، المنحة على الرحمانية المفاتيح : سماه شافيًا شرحًا وشرحها الزبًانية بالمنحة

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .تالمذته لبعض اليوم

 رحمه كان المساوي. الغالوي سماك بن محمد بن محمد اإلمام توفي العام هذا وفي

 ومحبًا وسلم عليه اله صلى للنبي محبًا عابدًا ققيًا وكان الصالحين اله عباد من تعالى الله

امين. به، ونفعنا عنه الله رضى للصالحين.

 -1749 / ا 163-1 162 ت ) لفغي األ بكرالشمشوي أبي بن المختار بن الله حبيب بن منيره سيدي الطالب 1

. 126 ص الشكور، فتح في مفصلة ترجمته انظر . ( 1750

 باب ، 1 مجلد ماجه، ابن سنن .نفسه وبالسند مخالف بلفظ أحمد اإلمام ومسند ماجه ابن سنن في ورد 2
.437 ص ،1 مجلد أحمد، اإلمام مسند ؛18

 ن بكرب نأبي محمد ن أحمد الدين شهاب لمؤلفه ري البخا الساريلشرحصحيح إرشاد يعنيكتاب 3
. (1517-1448/923-851 )القسطالني الملك عبد
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 يضرب ، عالمًا تعالى الله رحمه كان . الغالوي! المختار الحاج بن مالك سيل توفي وفيه
 كثيرًا. اله الذاكرين من كثيراألوراد، عابدًا، كان . والتحقيق الضبط فى المثل به شئجيطء أهل

آمين. به، ونفعنا عنه الله رضي أبدًا. يعيش كأنه ودنياه غدًا يموت كأنه آخرته يخدم

 األوتيدية الحاجى مختار الطالب بن محمود سيد توقى قبله الذي أو العام هذا وفى

 من وكان الحقيقة أهل من ولياء، اال من تعالى الله رحمه كان .محمود سيد بن الله عبد والد

 حتى وأكثرمنها الزمها الشهادة، كلمة سيما ال ادكر، عبادته جل كثيرًا، تعالى الله الذاكرين

 كان التواضع. كثير وكان .أوصلته حتى وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة والزم بلغته،

 الله رضي .وتسبيحها الجمادات ذكر يسمع كان أنه منها : كرامات له .أهله مهنة في يخدم

.آمين ،به ونفعنا ععنه

.137 الشكور،ص فتح - فيآكمون المختار بن ودفنمعشيخهجد توفي 1

 معناها أن الوسيط ذكرصاحب وقد فقط. بالجيم البداية في وكانت والجيم، بالقاف تكتب : شنقيط 2

 تجاريا دورا عرفت وقد .موريتانيا شمالي آدرار والية في مشهورة تاريخية مدينة وهي الخيل»، »عيون
 البلد أن درجة الشهرة من وبلغت القوافل، طريق على محطة بوصفها م،18ه/12 القرن خالل مزدهرا

 أن هنا بالذكر الجدير ومن الحالية. موريتانيا بها ويقصد «،شنقيط بالد » يقال فكان بها، سمي كله
 بالد » اسم البالد على يطلق أنه فالثابت ؛ ( االصطالحي )المعنى البلد يعني وال المدينة يقصد المؤلف

تكرور«. ال

 ذا كان فذة، :شخصية (1786-1785/1200 )ت األوتيدي الحاجى مختار الطالب بن سيدمحمود 3
 الغالوي، المختار الحاج الشيخ على العلم وتلقى نشأ حيث ودان مدينة مغادرة إلى دفعه كبير طموح

 موريتانيا وسط في اركيبه منطقة في استقر الكنتي. المختار سيدي الشيخ على القادرية والطريقة
 سيدي بأهل بعد ما في عرف الذي التجمع وهو اإلدوعيشية، المجموعات استقطاب في بدأ ثم الحالية،
 سيدي توفي ٠ 19 القرن خالل خطيرة وعسكرية سياسية أدوارا ستمثل التي القبيلة تلك . محمود

. 137 ص فتحالشكور، ،1786-1785/ 1200 عام من الحجة ذي أواخر في محمود
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والفا الماثين بعد االني العام وقائع ذك في باب
 عبد موالي بن أحمد موالي بن محمد سيد بن زيدان موالي التقى الشريف توفى وفيه

 بن للهعبدا موالي بن محمد موالي بن الحسن موالي بن الحاج بابن المكنى حم سيد بن الكريم

 الحسن موالي بن محمد موالي بن احسن موالي بن الشريف علي موالي بن محمد موالي

 الحسن موالي بن محمد موالي بن القاسم أبي موالي بن محمد موالي بن قاسم موالي بن
 بكر أبي موالي بن الحسن موالي بن عرفة موالي بن محمد أبي موالي بن الله عبد موالي بن

 بن القاسم موالي بن إسماعيل موالي بن أحمد موالي بن الحسن موالي بن على موالي بن
 موالي بن المثنى الحسن موالي بن الكامل الله عبد موالي بن الزكية النفس ذي محمد موالي

 فاطمة وسلم عليه الله صلى المصطفى بضعة وابن طالب أبي بن علي موالنا بن السبط الحسن

.الجنة أهل نساء سيدة الزهراء
 أذكار ولزوم واجتهاد، جد ذا ملين،الكا العاملين ولياء اال من تعالى الله رحمه كان

 موالي للشيخ تلميذًا وكان والصالح بالفضل مشهورًا تقيًا، كريمًا، يسخيًا، كان وأوراد

 ومنها معه، سافر من شاهده كما له رض اا طي منها كرامات، له وكان . 2الركان امالك عبد

 يعطيه البخيل الرجل فترى وانقيادهم، له تسخيرالخلق ومنها والضمائر، الخواطر على كالمه

 بصر وقع إذا وكان .مشهورة ذلك في وأخباره .منه نفس طيب عن له ويهديها أمواله نفائس

 في أحد يقصده فما بالزيارة، تقصده الناس وكانت والخوف. الحب فيه له اجتمع عليه أحد

.له الله أعطاه إال ء شى
 . خيرًا عتا الله جزاه بالدنا، هل ال الركان ابالك عبد موالي الشيخ ورد وصل الذي وهو

 له، وطاعته فيه نيته وصدق له وتعظيمه الركان، المالك عبد موالي شيخه ببركة كله هدا ونال
آمين. به، ونفعنا عنه الله رضي كثيرًا يخدمه وكان

الشمس. كسفت العام هذا وفي

 ست ابن وهو بوالته أحمد الحاج بن محمد بن بكر أبو الطالب القاضي نصب وفيه

.العدالة له الله أكمل والمنة، الحمد ولله ثم له، كاره وهو سنة، وثالثين

1 1788-1787.

. 1207 العام باب في ترجمته أنظر 2
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1واف المائين بعد اللك ال العام وقاش ذك اب

الهادي. عبد موالي بن محمد سيد بن الهاشم توفي فيه

. 2ازناك شين محمد بن بكار مات وفيه
 وبين بينه الحرب كذا[ ] ووقع السلطنة. منز وملك السودان ملك البنبارة ول مات وفيه

.الله رحمه ال ،مات حتى له واستقامت غلبهم حتى سنين ثالث عليها إخوته

1 891788/1203 17.

 لحنيكات حصار بعد خاصة امبارك أوالد هيمنة من قبيلته حرر , أبرزهم ولعله إدوعيش، قبيلة أمراء أحد 2

.174 األول،ص الجزء :الموسوعة، ابنحامد.1192/ 1778
 في عرفت التي سيقوالبنبارية دولة ملك : ( 1790-1204/1768-1182) ذيار( البثبار)انكول ول ق

. ( 1768-1766 ) قل اا على سنتين الحكم على إخوته قاتل . أوجها ه عهد

(. 9159010 (s. M. ) 1966, P. 239 et suivantes.
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والف(! الماثين )بعد الرابع العام وقاغ دكر باب

 المؤمنين أمير بن الله عبد موالي المؤمنين أمير بن محمدة سيد المؤمنين أمير توفي وفيه

. على موالي بن الشريف موالي المؤمنين أمير بن إسماعيل موالي
 حظ له عادأل، كربمًا سخيًا متواضعًا وكان زاهدًا. تقيًا عابدًا وليًا تعالى الله رحمه كان

.وافرة كرامات وله واألدب، العلم في
آمين. به، ونفعنا عنه الله رضي اليزيدة، موالي ابنه الخالفة وتولى

. 4 خون محمد بن اعلى بن التيشيت مات وفيه

 موالي بن محمد سيدي بن اله عبد موالي الشريف الحرام الله بيت لحج خرج وفيه

 من الخير صفر في والته من خرجوا .البرتلى البشير والحاج الييلبي صالح الطالب والحاج صالح

 خمس فيها ومكثو المحرم في وسلم عليه اله صلى المصطفى مدينة دخلو و كور،المذ العام هذ

.آمين بهم، ونفعنا الجميع عن الله رضي بالمدينة. صالح الطالب وجاور ليال
. تيشيت^ بلة أبناء دخل وفيه

.1790-1789/1204 لم

.3 ،ص 1956 ،الستقصا الناصري، . ه(1204.)ت المغرب سلطان 2
،االستقصا الناصري، . 1791-1789/ 1206-1204 منذ حكمه استمر محمد سيد بن اليزيد موالي 3

.75 ص ،1956
 يأخذ كان )إدوعيش(، خون بن امحمد بن اعلى هل رئيس انحئد بن اعلى بن بكار هو التيشيت 4

.تجكجه حوليات تحقيق . 1789 / 1204 عام مات .القبائل بعض على المغرم
/سبتمبرأكتوبر 1205 محرم إلى 1789نوفمبر أكتوبر- / 1204صفر منذ : سنة قرابة الرحلة هذه دامت 5

1790.
 الخامس القرن خالل الحوليات بحسب أنشئت وقد موريتانيا في التاريخية المدن إحدى ٠ بسشيت
 تلميذًا وكان المؤمن، عبد المسمى العالم يد على العلم فيها وانتشر الميالدي، عشر /الثاني الهجري

. 1149/544 سنة المتوفى عياض للقاضي
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واآللفا المائنن بعد الخامس العام وقائع ذك باب

 بن أبابك بن محمد بن بكر أبي الطالب بن اللهة عبد بن صالح الطالب الحاج توفي فيه

 .سنة وستون خمس وعمره الثانية حجته في المشرفة المدينة في الييلبي الزحاف محئ الطالب
 الصدقة كثير للرحم، وصوال سخيًا، سنيًا، فاضاًل، تقيًا، فقيهًا، عالمًا، تعالى، الله رحمه كان

 منه يخرج ال للمسجد، مالزمًا مروءة، ذا العشرة، جميل دب، واال الخلق حسن والمعروف،

 يصلي حتى المغرب وبعد العصر، يصلي حتى الظهر وبعد ،الضحى يصلي حتى الصبح بعد

 وكان .له تعالى الله يسرها بحاجة اهتم إذا أنه منها : كرامات له .النوافل كثير وكان . العشاء
 الحبيبة الطالب بن مين اال الطالب شيخه عن الفقه أخذ .والشفا البخاري مجلس يفوته ال

 ن البشير الطالب شيخه على أيضا ا كذا ] خليل وقرأ .بركة منه ونال له، المجالسة كثير وكان
, آمين به، ونفعنا عنه الله رضي .ربه عبادة عن يشغله فلم مال، ذا وكان , الهادى الحاج

.الغالوية أحمد سيدي الطالب بن المختار سيدي توفي العام هذا وفي

.ناص بني غزوة قتلتهما ، 7الديخن عمه وابن علوشه بن هنون مات وفيه

.179 1س 1790/1205 1

٠ 152 رقم ترجمة الشكور، فتح : الله عبد بن صالح الطالب 2
 انظر .لتكرور ا بالد في صيته ذاع ،التوحيد وعلم الفقه في مبرز عالم الحبيب الطالب بن مين اا الطالب 3

. 46 رقم ترجمة الشكور، فتح في ترجمته

 على درس السبع. بالقراءات عارفًا كان مشهور، ومفت وعالم فقيه الهادي الحاج بن البشير الطالب ٩

 فتح في ترجمته انظر . ( 1783/ 1197 ت ) العلماء من جملة يديه على وتخرج العلماء، من نخبة
. 62 رقم ترجمة الشكور،

 ثم دراسته، فيها بدأ شنقيط أهل من االصل في هو الغالوي أحمد سيدي الطالب بن المختار سيدي 5

 الشكور، فتح .اإلعراب في يجل أ ابن أدوات على شرح له ٠ دراساته بعض أكمل حيث والته إلى انتقل

.138ص
 ولكن أرطان، معركة في مات السلطة. بيد بن هنون عمه ابن نازع علوش، أوالد قبيلة فرسان أحد 6

مخطوط. انظرالحسوة، ،1789-1788/ 1203 عام وفاته يجعل الوهاب عبد بن صالح
 سالف عمه بن مع قتل علوش، أوالد من لعثامن منعشيرة موسى، بن ابراهيم بن أعمر بن الديخن 7

.مخطوط ،الحسوة .كر الذ
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والف[؟ الماثين ]بعد السادس العام وقائع ذك باب

 موالي أخوه الخالفة ودخل محمد، سيدي بن اليزيد موالي المؤمنين أمير توفى وفيه
 حتى الحق على مستقيما عادالً كان الصالحين، الله عباد من اليزيد موالي وكان سليمانة.

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه توفي

 عنه الله رضي كان .البرتلي الرحمن عبد الحاج ن الصغيرب الطالب توفي العام هذا وفي

 بارًا، سنيًا، الفقه، من حظ له ورعًا، زاهدًا، عابدًا، ، صالحًا تقيًا، كان الصالحين، الله عباد من

.آمين ،به ونفعنا عنه الله رضي ، عفيفًا

 مسجد شمال عن اآلن إديلب؟ بمسجد المعروف ه مسجد الدينة زين بنى العام هذا وفي

الكبير. والته
. والته إلى النفاعة وأهل المؤاق أهل قدم وفيه

.ركيلنبا 7لعبيدي ٢بسيف بن عثمان مات وفيه

.1792-1791/ 1206 ل

.86 ص ستقصا، اال . (1238-1206 ) المغرب سلطان “

.21 ص والته، حوليات تحقيق الدينية. وشخصياتها والته وجهاء أحل 3

 وآخر ٠ مكانه تحديد ثرية اال الحفريات تتيح وربما تمامًا، ثر اند وقد اليوم، موجودًا امسجد هذا يعد لم 4

 كان أنه على يدل فهذا العام، ذلك توفي إديلب مسجد إمام أن ذكرالمؤلف إذ ،1893 عام كان له ذكر
.ذلك بعد ذكرًا له نجد لم ولكننا .الفترة تلك في قائما مازال

 حوليات وترجمة بحوزتنا، التي النعمة حوليات لكن والته، قدماإلى إديلب قبيلة من فصيالنهما ة
ه. 1207 العام في قدومهما تجعل 104لال Marty مارتي لبول والته

 هنا المعنى عثمان ابنه أما ٠ امبارك أوالد زعماء أحل لعبيد، هنون بن بسيف أبناء من الثانى اإلبن هو
٠ قومه في زعامة أو رائسة عنه يذكر لم ولكنه ،الحشوة في صالح ذكره فقد

 لعبيدات، من كانت أمه أن ذلك إخوته، دون التسمية بهذه انفرد الذي لعبيد هنون إلى نسبة . لعبيد

.مخطوط الحسوة، أخواله. إلى فانتسب
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واألفا المائنن بعد السبع العام وقاث ذك باب

 بن الزين موالي بن ئ الركا اله عبد موالي بن المالك عبد موالي لشيخ شيخنا توفي فيه

 والعامة، الخاصة عند معظما الوالية، مشهور عنه الله رضي كان . الحسني الحاج بن حم سيد

 بأوراده يشتغل فكان وأوراد. وأدعية أذكار ولزوم واجتهاد، جد ذا عليها، يزاحم لم رتبة بلغ
 إال فيه ينام وال قليالً إال الليل يقوم وكان فيها، يتكلم وال الضحى إلى الصبح صالة بعد

 جعل قد نهارًا، وال ليال ينام ال سنة [ كذا ] عشر اثني مكث وقد . ذلك نحو أو قاعدًا : قليالً

 السجود معها يمكن يصلى، أن أراد إذا رقبته فى يجعلها البيت، سقف من خشبة فى سلسة
 غدًا، كأنهيموت آلخرته يعمل . اسة جذبته مال فإذا االضطجاع، معها وا.مكن والجلوس

 لقرآن ينظر وكان . كصوته عصره في صوت سمع ما ،به الصوت حسن القرآن، لتالوة مالزمًا

 وأخبار الوعظ الناس مع حديثه جل القلب، رقيق الدمعة، قريب البكاء، كثير وكان . كفه في
.كله الدهر جالسه ولو منه جليسه اليمل .الدنيا بكالم يتكلم وال الصالحين،

 ومنها ،له الخلق تسخير ومنها الخواطر، على يتكلم كان : عادات وخوارق كرامات له
 يهتف وال الحين. في به تعالى الله أغاثه إال كربة أو غت أو هم في به مستغيثًا أحد يناديه ال أنه

 أعني عدك بجاهه اللهم .كانت ما كائنة قضيت إال حاجة في به يتوسل أو باسمه يدعو أو
. آمين به، ونفعنا عنه الله رضي . عافية في يتت حتى فيه ووفقني التأليف على

 محققًا عالمًا الله رحمه كان . 2السوقي الشيخ بن أحمد بن محمد توفي العام هذا وفي

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه والنجابة القريحة بجودة موصوفا متفننًا،

.مقاطة سمي يليه الذي وفي عظيم وباء وقع العام هذا وفي

1

2

3

1207 /1792 -1793.

 الوباء بسبب توفي الشكور، فتح في اسمه ورد هكذا : الكلسوقي الشيخ بن أحمد بن احمد محمد

. 139 ص الشكور، فتح كور. المذ

.سكانها بعض منه ومات والته، في انتشر وباء
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. ع شين محمد أخيه بن وبين بينه قتال في بكارا بن أحمد سيد مات فيه و

 مكزوز، حلف ضده وقاد شين، امحمد بن محمد أخيه ابن مع صراع في دخل إدوعيش، أمراء أحد ا
 معركة في فيها ومات (، 1794-1788/1209-1203) سنين ست دامت حرب الطرفين بين واندلعت

.إدوعيش جزء الموسوعة، ،حامد ابن .غب
 , واركيب تكانت على نفوذه بسط المشهورين، قوياءاال إدوعيش أمراء من : شين امحمد بن محمد
 تحقيق ومشظوف، إدوعيش إمارتي تاريخ باب( سيدي الشيخ ) محمد ابن ٠ 1821/ 1237 عام قوفي

. 79-78 ص اآلداب، كلية نواكشوط، جامعة مرقونة، رسالة محمود، محمد بن بيه إزيد
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1 والى المائتين بعد الثامن العام وقائع ذكر باب

 محمد ن بكرب أبو الطالب المرضي العدل القاضي منهم كثير خلق ستشهد وا مقاط، فيه

بالعدل. المشهور الوالتي امحجوبي الشيخ بن على بن الله عبد اند بن أحمد الحاج بن

 قوي الدين، متين نزيهًا تقيًا ورعًا رفيعًا رصينًا حبرًا فقيهًا عالمًا تعالى الله رحمه كان

 أهل تتمة ودين، وصالح علم بيت بيته والصباح، المساء في وأدعية أذكار له عابدًا، اليقين،

 يستحيي ال وعفة، بنزاهة وباشره منه، االمتناع بعد القضاء ولي .العدل أهل وخاتمة الفضل،
 عن معرضا كان النفع. في وزهد الحكم في عدل : الئم لومة اله في يخاف وال الحق، من

 أدرك صغره، في صبوة له تكن لم الله، عبادة في نشأ إليها. يلتفت وال يقبلها ال الهدية،

 ويفسر ويؤلف ويطالع ويقضي يدرس كان . قليلة مدة في عناء بال فيه له وفتح صغيرًا، العدم

 «،أحد الله هو قل » : قراءة من يفتر ال ذلك ومع ،واحد وقت في كله هذا يفعل ،للتالميذ

 من به مشغوال كان ما مع كله الدهر عادته فهذه يتلوها، وهو ويقضي فمه في وهي يفسر تراه

 وتعليم الكتب مطالعة عن ذلك يشغله فلم والغيب، اليتامى وأموال وبضائعهم الناس ودائع

الخصام. وفصل العلم

 فيه جمع الفقه في ومجموعه الفقه في زله ونوا خليل على شرحه منها عديدة تواليف له

 أكمل .ذلك وغير وشروحه خليل؟ ونص وشروحه الحاجبة وابن وشروحها 2المدونة من نقوله

.حسنا تقريبا الفقه فيه لقرب تممه ولو تمامه، قبل المنية واخترمته أجزاء ثالثة منه
 ونفعنا عنه الله رضي مال. ذا وكان أشهر وتسعة سنة وأربعون كذا[ 1 اثنان وعمره توفي

آمين. به،

1894-1893/1208 ل

 /240-160 ) بسحنون المعروف التنوخي سعيد بن السالم عبد ألفه المالكي، الفقه في كتاب : المدونة 2

4-776 85.)

 بجمال المعروف بكر أبي بن عمر بن عثمان عمرو أبو وهو المالكي، الفقه في كتاب له : الحاجب ابن 3
. ( 1249-1174/646-570 ) الحاجب ابن الدين

. 1374/ 776 سنة متوفى ال إسحاق بن خليل ألفه المالكي الفقه في كتاب : خليل لشيخ مختصرا 4
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 سيدي بن الله عبد اند بن على بن باب عمربن الطالب بن اسر باب توفي العام هدا وفي
 ستيًا، ورعًا، ، صالحًا تقيًا، كان الصالحين. الله عباد من تعالى الله رحمه كان المحجوبى، أحمد

 صباحًا وأدعية أذكار له الحديث، طيب الخلق، حسن الصورة، حسن جميال، عفيفًا، بارًا،

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . ومساء

 كان المحضري. الوافي بن محمد الطالب بن المختار أحمد بن أحمد توفي العام هذا وفي
. فقيهًا مًاعال تقيًا صالحًا تعالى الله رحمه

 , الوالتي الغالوي الوافي الطلب بن المجاور عثمان الحاج بن الله عبد الطالب توفي وفيه

 في وأدعية وأذكار أوراد له عابدًا، تقيًا كان المشهورين. الصالحين من تعالى الله رحمه كان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه , وصالح ودين علم بيت بيته والصباح، المساء

 فقيها محدثًا مًاعال تعالى اله رحمه وكان بالة، بن محمد الحاج بن المصطفى توقي وفيه

.عابدا تقيا
. المهاجري محمد الطالب بن مولود أحمد الطالب العالم توفي وفيه

 الله رحمه كان .اليلوي شل بن الرحمن عبد الطالب بن الله عبد الطالب توفى وفيه

 عن الفقه أخذ وتعليما. تعلما طلبه في عمره أفنى صغره، من للعلم مالزمًا مًاعال تعالى

 الفقه في سهمه ،والشروط بالوثائق خبيرًا ،اركبالمد بصيرًا وكان ،البرتلي الحسن سيدي شيخه

 الفقه، فى مفيدة أجوبة له والمنطق. العربية فى حظ وله نصيب، أوفر من فيه وحظه مصيب
 .منه بمل ال للنسخ، مالزما يعنيه، بما مشتغالً كان كبيرًا تاليفًا لكانت ورتبت جمعت لو

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . الصوفية وكتب بالوعظ آخرعمره في واشتغل

 بن موسى بن على بن ) الرحمن عبد الحاج بكربن أبي بن أحمد الطالب توفي وفيه
 بن المختار بن بجلف الملقب أحمد بن عمر بن يحيى بن محم بن أغيالس بن محم بن حماد
’ البرتلي 1( نصاري اال ركرك بن ادغوغ بن الله عبد

.الهامش في زيادة قوسين بين ما1
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 مين اال الطالب شيخه على أ الرسالة قرأ . سنيًا لبيبًا فطنًا أديبًا مًاعال تعالى الله رحمه كان

 القواعد وقرأ البرتلى، الحسن سيدي شيخه على 2والعأصبة خليل وقرأ الحبيب، الطالب بن
 . تقيًا عابدًا وكان الهادي. الحاج البشيربن الطالب شيخه على الزقاق والمية 3وجمع/لحوامع

 أخبره مريض أتاه إذا وكان .ظهورها على متفق طبه وبركة زمانه، طبيب أنه منها كرامات، له

.يبرأ ال الذي المريض معالجة عدم فيه والغالب .كذلك ويوجد هو، وما مرضه بسبب

 يتأنف ال وكان له. مسخرون أنهم ومنها كلهم، يحبونه زمانه، في محبب أنه ومنها
 وكان والخلق، الخلق حسن وكان .أمة أو عبدًا ولو المرض أقبح في كان ولو مريض معالجة عن

 لطيف شرح وله ((، الطانين مفيد » سماه نفيسًا شرحًا الرسالة شرح . ناداه لمن االنقياد سريع

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وستين ثالث عن توفي , الزقاق المية على

 نحويًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان . الجكنية بون بن المختار توفى العام هذا وفى
 أديبًا الحق، إلى الرجوع سريع نجيبًا، النظر، جيد الذهن، ثاقب متفننًا، منطقيًا بيانيًا لغويًا

 تسمى النحو في ألفيه وله ،التوحيد في لسعادة ل وسيلة منها عديدة تواليف له . محبوبًا

 النحو، فى ومقدمة صول، اال فى ومنظومة المنطق، فى ومنظومة البيان، فى ومنظومة أالحمرار
.آمين به، ونفعن قعالى اله رحمه .بعلمه الناس وانتفع

 فقيهًا تعالى الله رحمه كان .التشيتيك اإلمام بن محمد الشريف توفي العام هذا وفي

 له تعالى الله فتح ،فنونه أكثر العربية وكانت البالغة، من حظ له متفننًا، مدرسًا لغويًا نحويًا

قطر على شرح له .العلم تحصيل في إا شيء في له همة ال موهوب، وعلمه يسيرة، مدة في

 386-310 ) القيرواني زيد أبي ابن الله عبد ألفه امالكي الفقه في كتاب : القيرواني زيد أبي ابن رسالة 1

(.996-922ا

 محمد بن محمد بكر أبي مؤلفها إلى نسبة بالعاصمية تسمى حكام، واأل العقود تكت في الحكام تحفة 2

الغرناطي. بنعاصم
 /771-72 7 لسبكي لدين تاج ن لوهاب ألفهعبد الفقه في كتاب اصول،ال في الجوامع جمع 3

327 -1370.)
 سنة متوفى ال الزقاق التجيبي قاسم بن على الحسن أبو ألفه المالكي الفقه في نظم : الالمية أو الزقاق المية 4

106/912
٠ 7 1 ص الشكور، فتح في ترجمته انظر 5

 الشكور، فتح في اسمه ورد هكذا االدريسي، الحسني أحمد االمام بن ممد بن أحمد اإلمام بن محمد
.رجب في توفي - 138 ص
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 مهيب ابن على تعليق وله اللهد، عطاء ان حكم على وشرح المجراديةء، على وشرح الندى

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .المدح في

 فقيهًا تعالى الله رحمه كان .الكالدي بكسرالهمزة إحلون بن م القاضي توفي وفيه

 حطبا له يجمعوا أن عبيده يأمر وكان يضجر وال المطالعة من يمل ال العلوم، في متفتنًا

 ويتوضأ يستيقظ ثم قليال، فينام بيته إلى ذهب المغرب صلى فإذا بدويا، وكان مصاله، في
 وال يطالع نهاره ويظل الصبح، يصبح حتى يطالع فيبيت نارًا يوقد ثم ركعة، مائة ويصلي

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . الليل ظلمة إال يده من الكتاب ينزع

 شرح بل مذكور ال النص يشرح لم الترجمة صاحب إن الفتح في يقول البرتلي لكن النحو، في كتاب
. 126 رقم الترجمة الشكور، فتح انظر , مسلمي ال الطفيل بكربن أبو ألفه النص لذلك نظمًا

 المجرادي السالوي محمد بن محمد الله عبد أبو ألفه الجمل، نظم الصحيح وعنوانه النحو في كتاب
 كتاب للمجرادي يعزو الله رحمه البرتلي لكن بالمجرادية. اشتهر ومنه 1376/778-777 سنة متوفى ال

 أن نجزم، أن دون من نظن، يجعلنا ما وذلك . 1013/404 متوفى ال للمكودي وهو والتعريف البسط

.النصين كال على شرحين ألف ربما المترجم
 المغرب وخاصة اإلسالمي العالم بلدان في االنتشار واسع النص، بجمال يمتاز والمواعظ الحكم في كتاب

 وهو الصوفية، كبار من وكان السكندري، الله عطاء بن الكريم عبد بن محمد بن أحمد ألفه العربي،

.الشاذلي تالميذ من
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والفلم المائينبعد

الغالوي أحمد الطالب بن الله حمى الحاج بن أحمد بن الله عبد توفي فيه

. الشنجيطي
 نظمه منها عديدة تواليف له فيه، متفننًا كله، العلم بأصول عارفًا فقيهًا الله رحمه كان

 الزكاة، في تأليف وله العاصمية، وشرح لها، نظمه وشرح الرسالة ونظم وشرحه، لألخضري

 نوازل ونظم البحث ذم في وتأليف الرخص، في ونظم جامعاأليمان، في وتأليف خليل، وشرح
 الله رحمه .الجمعة ظهر توفي . تأليفًا وخمسون واحد ليفهتوا وعدد ذلك؛ وغير األغمش ابن

.آمين ،به ونفعنا تعالى

 ثم التشمشاوي فيه الله بارك سيدي بن فاضل سيدي بن الله عبد سيدي توفي وفيه
اليقوبى.

 التصوف، علم من حظ له الصالحين، الله وعباد العاملين العلماء من تعالى الله رحمه كان

 على ل يد ما فيها أمره المشتهر البدعي رء لمجيذ على الرد في تأليفين ألف ،شتى علوم في متففن

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .العلوم في باعه وسع

 بن الشريف موالي أخوه وتوفى الركان، الله عبل موالي بن السعيد موالي توفي وفيه

 الصالحين اله عباد من تعالى اله رحمهما كانا قبله. الذي العام في الركان اله عبد موالي

بهما، ونفعنا تعالى الله رحمهما عديدة. ومناقب كثيرة كرامات لهما المشهورين، ولياء واال

 رحمه كان .الحسني عم موالي بن محمد سيدي بن على موالي الشريف توفى وفيه
.آمين به، ونفعنا الله رحمه . سنيًا صالحًا تقيًا تعالى الله

1 1795-1794/1209.

 ( كافله ) خاله كان إذ علمي، محيط في نشأ الشمشوي، اليعقوب بن الفاضل بن الله حبيب بن محمد 2

 نبذ إلى دعا بالتصوف. واشتغل ،والحفظ بالعلم اشتهر .بون بن المختار أشياخه ومن ، العلماء أكابر من
 فكرية ضجة دعوته فأثارت والحديث، القرآن : صلين اال على واالعتماد شعري، اال الكالم وعلم الفروع
 لنيل بحث ، 17-18/12و 11 القرنين خالل شنقيط بالد في الفكرية الحركة : الله عبد بن ددود .عظيمة

.مرقون . 39-29 الخامس، محمد جامعة التاريخ، في العليا الدراسات دبلوم
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 بينهم ووقعت ،2بان اعل فيه مات الذي وازماريك! محمد أبناء بين الحرب وقعت وفيه

, ازماريك على سمكة
 كفاية مع الدارين عافية الله رزقنا ناصر. وأبناء أزناك بين البيجوجة وقت وفيه

. همهما

.مرقون فيا،الجغرا جزء الموسوعة، حامد، ابن . القبيلة جد محمد بن زمراك إلى ينتسبون
 أحد وجعله ،Paul Marty مارتي بول ذكره وقد ازماريك، قبيلة زعماء أحد أنه البحث ومنخالليبد

.حمادي بن الله عبد وهو وقتذاك القبيلة زعيم أجداد

Marty (P.)، Les tribus^. 111.

 جزء الموسوعة، حامد، ابن مختلفة. قبلية مجموعات بين معركة فيه وقعت تكانت في موضع
.الجغرافيا
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واألفا المائنن بعد العاش العام وقاث ذك ياب

 تعالى الله رحمه كان .التنواجيوي رار محمد بن أحمد الطالب الفقيه العالم توفي فيه

 نحويًا فقيهًا وكان الله. سبيل في إنفاق صاحب حسن، خلق ذا تقيًا، صالحًا زاهدًا عابدًا

 وأخذ الطلبة من كثير به انتفع العلم، الناس وتعليم القرآن تالوة عبادته أكثر بيانيًا، منطقيًا

 إذا وكان بالتعليم. وقات اال يعمر وكان .الفاللي الوهاب عبد بن مين اال محمد الفقيه عنه
 قرب إلى للتعليم يجلس ثم الضحى، ويصلي النفل، حلول إلى بأوراده يشتغل الصبح صلى

 يشتغل ثم العصر، صالة إلى بالتعليم يشتغل الظهر صالة بعد ثم خفيفًا، نوما فينام الزوال،

 كان فإذا العشاء، بعد يتنفل ثم العشاء، إلى بالنوافل يشتغل ثم المغرب. يؤذن أن لى بالتعليم
 ليلة سمع : نجيبًا فاهمًا وكان الصبح. إلى بالتعليم ويشتغل ويركع يقوم آلخر الليل ثلث

 .كربما سخيا وكان . وشتاء صيفا للطهارة مالزما وكان .بالسمع فحفظها قصيدة ينشد رجال
 وله معينًا، مختصرخليل على مفيدًا شرحًا ألف تالميذه. وبين ينه يميز ال متواضعًا، وكان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .مالكة ابن ألفية على ومعين البراهينء، أم على معين

 صالحًا ومكاشفات، كرامات ذا تعالى الله رحمه كان . المسومى الولى أحمد توفى وفيه
 به، ونفعنا تعالى الله رحمه . الحياء من البهره ضرير كأنه صار حتى بصره غاضًا حييًا، تقيًا

امين.

 . صالحًا فقيها أديبًا عالمًا تعالى الله رحمه كان .خليل شارح تمانيةالد والد قوفي وفيه

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

.1795س1269/ 1210 1

 الحسني السنوسى يوسف بن محمد الله عبد بى ال ، العقائد فى البراهين أم أو السنوسيه العقيدة

٠ه895 ت
 الدين جمال لمؤلفها والصرف، النحو علمي خالصة على يحتوي نظم هي األلفية أو مالك ابن ألفية 3

ه. 672-600 مالك بن لله عبدا بن محمد

البصر. مكفوف صفة النها ضرير، : يقال أن الصحيح 4
 منها مؤلفات عدة له العاقل، ومحمد اليدالي محمد عن أخذ وشاعر فقيه المصطمى بن والد محمد 5

. 45 ص التكملة، . 1796/ 1212 سنة توفي أنه والرباط المنارة في . . .والوفيات الحوادث في منظومة
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. علوش! وأبناء إجمان بين والته بطحاء وقعت العام هذا وفي

٠ امبارك وأبناء إدوعيش بين تنكير ووقعت

 في ورد ما هذا المذكور. العام من شوال شهر أواخر في المتوفرة الوثائق حسب المعركة هذه وقعت
 في الذي النعمة حوليات نص في ورد وما ،Marty 1 مارتي لبول والنعمة والته حوليات ترجمة
 Cette bataille eut lieu )) : نصه ا IFAN دورية نشري له مقال ي A. LERICHEذكر وقد ٠ حوزي

1210 exactement 18 dix chewal » . ورغم .آخره في وليس شهرشوال بداية في المعركة يجعل فهو 
 يغني قاريخيًا سندًا لها وجدت فإنني المعلومة منههذه استقى الذي يذكرالمصدر دم ٨ LERICHE أن

 بطحاء يوم » : الواحد بالحرف يقول الذي الحسوة في الوهاب عبد بن صالح ذكره ما وهو غيره، عن
. «وعشرة ومائتين ألف عام شوال عاشر في والته

(737-750) 2 111IFAN. 1953, N0٥9 و» ٥ pour servir à !’histoire Maureل» ,LERICHE .٨ 
 في موضع اسم .كنكين صغير الطالب بن جد وعند تنتين، ( 137 ، 1994 ) حامد بن المختار عند هي

اركب.
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واألفا الماثين بعد عشر الحادي العام وقاث ذك ياب

 العاملين والعلماء ولياء اال من الله رحمه كان . 2القلقمى هيبه أحمد بن سيدي توفى فيه
 جمع متواضعًا، ورعًا، الزهد، في فائقًا زاهدًا عارف وتيًا تقيًا صالحًا كان الصالحين. اله وعباد

تعالى. لله قبةوالمرا الخوف كثير وكان والوالية، العلم بين
 لهل فقال به، ليرميها تراب من كفًا فأخذ له، أمة على يومًا غضب أنه عنه حكى

 فقال وعر، صعب الله تقوى سيدي، يا : له فقالت به، فحصبها فغمضتهما، عينيك، غمضي

.صدقت : لها
 قصر عند وقبره الله رحمه توفى . كراسة نحو فى مقدمة ألف .ومكاشفات كرامات له

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .يؤخذ ال عنده شيعا أودع فمن عظيمة، حرمة له النعمة،

1 1997-1996/1211.

ه. 12 12 أو 1211 سنة توفي وأنه الشكور، فتح في هكذا القلقمي، هيبه أحمد بن أحمد سيدي 2
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واألف؟ الماثين عشربعد االني العام وقائع ذك ياب

 من تعالى الله رحمه وكان التثواجيوي. عثمان بن المختار سيدي الشيخ توفي فيه

 لهم ورياضته التالميذ يرتي العبادة، في واجتهاد جد ذ الكاملين، ولياء وال الصالحين الله عباد

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الحالل أكل و والخلوة بالصوم

 الله رحمه كان , التالميذ بأبى المكنى الغالويء الرحمان عبل بن عثمان توفى وفيه

 مناقب ومعرفة والتاريخ، والتنجيم والبالغة والمنطق الفقه من حظ له نحويًا، فقيهًا تعالى

 إال القرآن يقرًا ال الجماعة، في وصالة طهارة صاحب ورعًا، زاهدًا وكان والعلماء، ولياءاال

 محتا الجانب، لين الحياء، كثير والنوافل، الصيام كثير وخضوع، قلب وحضور طهارة على
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .للصالحين

 بن اله عبد بن أحمد بن بكر أبي بن لولي أحمد بن الرحيم عبد بن محمد توفي وفيه

 كان , السياسة من حظ له عابدا، صالحًا تعالى الله رحمه كان . المحجوبي المحجوب بن الشيخ

* آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمهم . وجده كأبيه والته رؤساء من

1 1998-1797/1212.

. 23 ص والته، حوليات تحقيق . 1796/ 1211 عام توفي أنه والته حوليات في 2
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واألفا المانين بعد عشر االلك العام وقاث ذك باب
 الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان .لبي الدي احمدان بن شيخ الحاج توفي فيه

. تقياء اال من تقيًا الكرماء، من كريمًا األسخياء، من سخيًا وكان

 تعالى الله رحمه كان .البرتلى تكل بن محمد بن أحمد بن محمد الطالب توفى وفيه

.الصالحين الله عباد من عابدًا صالحًا

 بنان اعل الطالب بن محمد بن الله عبد بن عمر الطالب بن المسلم محمد توفي وفيه

 ونصيب وافر، العلم في حظ له عابدًا، نحويًا فقيهًا عامالً عالمًا تعالى أه ال رحمه كان . البرتلي

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .كامل

. إجمان على 2بقًاى وقعت وفيه

.االنباركية بهدل بن فئون أعمربن بن علي وباغن آشكرة آل رئيس مات وفيه
 وكثر وسوادينهماك، وبواديهما وتيشيت بوالته شديد قحط وقع يليه الذي أوالعام وفيه

 من والمسلمين الله أعاذنا الجراد، ت كذا ] بسنين عرفوا حتى الناس وأكلته السنين هذه في الجراد

.آمين ،قضائه وسوء وسخطه قحطه

1 1313 /1799-1798.
. وإجمان علوش أوالد بين رحاها دارت التى الحروب آخر الحسوة فى ورد ما حسب هى 2

. الحسوة . امبارك أوالد من بهدل أهل على يطلق لفظ أسكره أو آسكر 3
 بهدل بن هنون أوالد أسرة وخاصة امبارك والد ال موطنًا وكان المالية، راضي اال ضمن اآلن يقع موضع باغن 4

.الحسوة - باغن« بأرض الملك لهم وطد الذي بهدل أهل ملوك أول .هو . . و» ازناكي محمد بن
 صرع في دخل.1762-1758 حوالي الملك أوالدامذ,تولى في البارزين آغتز:أحداالمراه بن اص 5

 أوالد ملوك ) أرفع من » الوهاب عبد بن صالح من بشهادة وكان .عليه وانتصر الشيخ اعل عمه مع
 سنة أربعين يناهز ما ملكه فترة دامت «.وعدة دًا عد وأكثرهم مدة الملك في وأطولهم * ٠ ٠ ذكرًا (امبارك

 التاريخ وهو 1797-1796/ 1211 سنة توفي أنه والته حوليات وفي ( 1797-1758/ 1211-1171)
 امبارك إمارةأوالد الناني، الحسين ابن والته، حوليات الحسوة، الحسين. بن الناني االستاذ ذكره الذي

 -1985 انواكشوط اآلداب، كلية نواكشوط، جامعة المتريز، لنيل بحث (، 1841-1712) الحوض في

.96،ص1986

.المجتمع شرائح من غيرهم دون الزنوج يقطنها التي القرى العبارة بهذه يقصد 6
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1 واأللى المائنن بعد عشر الرابع العام وقاع ذك .اب

 قبل اإلمامة تولى ، 2اثنححجوري عمر اإلمام بن الله عبد محمد اإلمام والته إمام توفي فيه

 صحبة عنه نبذ دخلها ولما سنة، عشرة سبع فيها ومكث السن حديث وهو سنة بنحو أبيه وفاة

 وكان .االخرة الدار في ينفع وما والحديث بالمسجد االشتغال على وأقبل ومعاشرتهم االقران
 خشية من البكاء كثير القلب، رقيق خاشعًا تقيًا صالحًا الجانب، لين الخلق، حسن لبيبًا أديبًا

 المغرب بين منه يخرج ال المسجد، لعمارة محبًا الجمعة، يوم المنبر على خطبته عند تعالى الله

 وفي رمضان وفي وسلم عليه الله صلى النبي مولد في بالمدح قائمًا المرمهم، إال والعشاء

 والشفاء ورمضان، وشعبان رجب في البخاري صحيح يسرد المسجد، في جمعة ليلة كل
 وأجازه اإلمام، والده عن أخذهما والنحو، الفقه من حظ له رمضان. في عياض للقاضي

 الصورة، جميل وكان .كذا ] وغيرهم والشفاء البخاري من ومسموعاته مروياته جميع في

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الحديث طيب السيرة، حسن الخلق، حسن

 لبرتلي،عمرا الطالب بن محمد الطالب بن بكرة أبي الحاج البشيربن الحاج توفي وفيه
 مشتاقًا وسلم، عليه الله صلى للنبي محبًا وكان الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 ويكثر ويحبه ويهتزعنده الطرب، غاية مدحه عند ويطرب مدحه، قصائد لقراءة مالزمًا به

 عليه الله صلى بالنبي مشتاقا زالوما ،والشفا البخاري مجلس يحضر بالمداح. سمي حتى منه

 من الحج طريق مراحل فيها يذكر ه رحلة وألف وسلم، عليه الله صلى وزاره حج حتى وسلم

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الحرمين إلى اتواتة بالد

. يرمثله لم كثيرًا تساقطًا النجوم تساقطت السنة هذه وفي

1

2

3

4

5

1214 1790 1791 .

. 142 ص ، 131 الرقم الشكور، فتح في ترجمته انظر

. 83 ص ،65 رقم ترجمة الشكور، فتح

.والته مخطوطات مكتبة في الرحلة هذه نص يوجد
 حدوده تغيرت وقد النخيل، واحات من كثير به الجزائرية الصحراء غرب جنوب في إقليم : اتوات

بعدها. وما 1 ص اتوات، إقليم فرح، ود محمد الزمن. عبر الجفرافية
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واآللف؟ المائين بعد عشر الخامس العام وقائع ذك باب
 سيدي بن الشريف موالي بن بعاله المعروف القادر عبد موالي الشريف توفي فيه

 محمد موالي بن الحسن موالي بن الحاج بن حم سيدي بن القادر عبد موالي بن محمد
 موالي بن الحسن موالي بن الشريف على موالي بن محمد موالي بن بن عبدالله موالي بن

 موالي بن القاسم أبي موالي بن محمد موالي بن قاسم موالي بن الحسن موالي بن محمد

 موالي ابن عرفة موالي بن محمد أبي موالي بن الله عبد موالي بن الحسن موالي بن محمد

 موالي بن أحمد موالي بن الحسن موالي بن خلى موالي بن بكر أبى موالي ابن الحن
 الكامل الله عبد موالي بن الزكية النفس ذي محمد موالي بن القاسم موالي ابن إسماعيل

 بضعة وابن طالب أبى بن على موالنا بن السبط الحسن موالي بن المثنى الحسن موالي بن
 عليه الله صلى المصطفى وبين بينه . النساء سيدة الزهراء فاطمة وسلم عليه الله صلى المصطفى

 آل وإخوانهم الشريف موالي آل : والته أهل شرفائنا نسبة فهذه جدًا. وثالثون واحد وسلم

.افظيل موالي وآل الهادي عبد موالي
 الدين متين وكان . فطنًا عاقال لبيبًا أديبًا نزيهًا عابدًا تقيًا عاله، الترجمة، صاحب كان

 لومة اله في يخاف ال المنكر، عن وينهى بالمعروف يأمر نصوحًا، الخلق، لجميع للحق قواال

 بأمر مهتمًا أهله، بمصالح قائمًا السيرة، طيب والحديث، والكالم والثياب الوجه حسن الئم،

 حق من خوفًا بقرته عن يغفل أحدًا يترك وال الراعي، ويأتيه يجتمع حتى معه يخرج البقر،

 قضيت إال حاجة في أحد يزوره ال عندنا مشهور وقبره بالبركة، عندنا مشهورًا وكان . البهائم

 به، ونفعنا تعالى الله رحمه برنا.أكا من وسمعناه ذلك شاهدنا كما أوآجال، عاجال إما له
و أعلم تعالى والله بقتنكة، المعروف الغربي والته بجبل وقبره . آمين

.لمجوبي لولي أحمد بن الرحيم عبد بن محمد بن عمر باب قوقي العام هذا وفيه

 الله رحمه .المسلمين بأمر القائمين المعتنين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

.آمين ،به ونفعنا تعالى
 الله رحمه كان ٠ المحجوبي لولي أحمد بن الرحيم عبد بن محمد بن اسر على توفى وفيه

. لبيبًا أديبًا صالحًا تقيًا تعالى

12-1791/1215.

.كدنك لكنها الكبير، الجبل ومعناها أزير، لهجة من كلمة : قتنك
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 كان .المحضري الوافى بن عمر بن أحمد الطالب بن مين اال محمد الفقيه توفى وفيه
 والرسالة السنوسى قرأ فهمًا، نجيبا العربية فى ماهرًا لغويًا نحويًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه

 عامالً وكان عمر اإلمام على والعربية الحسن، سيدي على وخليل مين، اال الطالب شيخه على

 .جميالً فصبرصبرًا جسمه، في الدائم المرض من به ابتلي ما مع بتحصيله، معتنيًا بعلمه،

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 رحمه كان .الحبيب الطالب بن مين اال الطالب بن أحمد بن محمد سيدي توفى وفيه
 والليث وجده كأبيه محققًا فاهمًا عاقال وكان . عروضيًا لغويًا نحويًا فقيهًا عالمًا تعالى الله

 . عليها وتوفى تعالى الله طاعة فى نشأ ستيًا، نقيًا تقيًا صالحًا وكان . الفركهل فى سره يسري

 وأهل للصالحين محبًا عليه، ويدل الخير يفعل المساكين، على واإلنفاق الصدقة كثير وكان

 عليه الله صلى النبي ومدح والشفاء البخاري ومجلس للمسجد مالزمًا وكان والدين. العلم

 رحمه . دنياه عن والآخرته اخرته عن دنياه تلهه لم يعنيه، ال لم تاركًا يعنيه ما مشتغأل وسلم،

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله

 أبي الحاج بن محمد سيدي بن هيمإبرا سيدي بن الصغير محمد سيدي توفي وفيه
, الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان . رده

.ه مسجد في ودفن الجمعة، ليلة الييلبي عمر بن الدين زين توفي وفيه

. محمد أبناء من 2اشباهين على ارماشى! وقعت العام هذا وفى
 والله .فات من لعبيداتة على (ة .. . ) وقعت وفيه ،4فات على إفالنة وقعت وفيه

أعلم. تعالى

.الحوض من الشرقية الجنوبية الناحية في موضع : ارماشي
.الجعافرة لقبيلة التابعة المجموعات إحدى : اشباهين 2

. الشرقي الجنوب من الحوض منطقة بمحاذاة القاطنة الزنجية المجموعات إحدى
 محمد ابن بسيف هل ال تابعة فروع عدة تضم امبارك أوالد من كبيرة مجموعة على يطلق إسم : فات 4

 إليهم يضاف الزناكي، محمد ذرية من هم و النون أم أوالد القصاص، منت أوالد : وهم الزناكي
 الحسوة، الزناكي. محمد ولد بسيف ذرية في كلهم فات رائسة وتتركز أحمد. أوالد و لعبيدات

. 76 ص ،امبارك ًاوالد إمارة ،الناني الحسين بن . ( مخطوط )

.كلمة بقدر بياض هنا 5
. آنفًاالمذكورين لفات التابعة امبارك أوالد فروع أحد : لعبيدات 6
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واألفا الماثين بعد عشر السادس العام وقائع ذك باب
 .الحسني الشريف صالح موالي بن محمد سيدي بن الله عبد موالي الحاج توفي فيه

 والخير، للمعروف فقاالً الله، سبيل فى منفقًا سخيًا كريمًا حليمًا نزيهًا تعالى الله رحمه كان
 سيما وال لهم معظمًا الدين، الهل محبًا فيها، عادالً السياسة بأحوال بصيرًا ستمًا نقيًا تقيًا

به، ونفعنا تعالى الله رحمه مرات، ثالث حج عباده. به الله نفع عظيم مال له كان .العلم أهل

 سنيا تقيا وكان العاملين، العلماء من الله رحمه كان .الييلبى الحسن ن عمر توفى وفيه
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . فاضالً

٠ طلحة أبناء على 2كدام وقعت وفيه

. تنيولكة عام وهو

1 180102/1216.

 الوهاب عبد ابن صالح ولكن امبارك، وأوالد طلحة بناء بين المذكورة المعركة عنده وقعت موضع 2
. 1804-1803/1218 العام في يجعلها

.ووالته تيشيت بين الصحراء في يقع موضع 3
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واألف؟ الماثين يعد عشر السابع وقائع ذكر في باب
 كان .البرتلى الصديق بكر أبى بن محمد الطالب بن الجيل أحمد الفقيه فيه توفى

 كأبيه، العلوم في متفتنًا أصولبًا عروضيًا بيانيًا منطقيًا لغويًا نحويًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه

 ٠ وسيرهم وأيامهم العرب نساب ال عارفًا ستيًا، عابدًا تقيًا ، أمينًا ثقة عاقال، لبيبًا أديبًا، شاعرًا

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .األفعال المية وشرح نفيسًا شرحًا اآلجرومية شرح

 رؤساء من تعالى الله رحمه كان . الييلبي البساتي محمد بن عمر بن محمد توفي وفيه

.زمنه في والته

. محمد البناء داود أبناء على 2كبي وقعت وفيه

 يذكر ولم » : بقوله الباب صدر إذ الناسخ، من خطأ المخطوط النص في ورد وقد . 1794-1793/ 1217 ا
 المؤلف ولكن « ...الثامن وفي فيه، يذكر ما يجد لم أم أنسيه أعلم وال شيائً عشر السابع في امؤلف
. وألف ومائتين عشر السابع بالعام يتعلق الباب أن ومؤكدًا الهامش في مصححًا الجملة هذه شطب

.مالي جمهورية أراضي ضمن اآلن يقع موضع 2
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واألفا المانين بعد عشر االمن العام وقاثع ذك اب
 سيدي بن الله عبد اند بن لعويل أحمد بن الله عبد بن باب بن انباب أحمد توفى فيه

 صاحب وكان .المعروفين ولياء واال الصالحين الله عباد من عنه الله رضى كان . المحجوبى أحمد

 الكتب بتحصيل مهتقًا أذكار، ولزوم واجتهاد جد ذ عادات، وخوارق كرامات له كشف،

آمين. به، ونفعنا تعالى اله رحمه .إليهم محببًا والعامة، الخاصة عند مهابًا لها، معظمًا
* علوش أبناء على محمد بناء ل لمخيشبء وقعت العام هذا وفي

1218 /3 4-18 180 .

.الجغرافيا جزء ، الموسوعة .الشرقي الحوض والية في ترمس إقليم ضمن يقع موضع
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واألفا الماثين بعد عشر التاسع العام وقائ ذك باب

.المعروفة الملح سبخة باتغازق، المسمي وهو

 الشريف موالي بن الخليفة توفي وممن كثير. خلق فيه واستشهد الثانية مقاط ووقعت

 موالي بن الحسن موالي بن الحاج بن حم سيدي بن القادر عبل موالي بن محمد سيدي بن

 كان . الحسنى الشريف الشريف على موالي بن محمد موالي بن الله عبد موالي بن محمد
 سنيًا صالحًا وكان . قط كذبًا يتعقد لم انه عنه روي صدوقًا، نزيهًا سيدًا تعالى اله رحمه

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .متواضعا

 بن الشيخ بن على بن الله عبد اد بن أحمد الحاج بن باب بن أسر أحمد توقي وفيه

.المحجوبي المحجوب

 سخيًا حليمًا سيدًا والته، رؤساء من وكان الصالحين. الله عباد من تعالى الله رحمه كان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . كريمًا

 تعالى الله رحمه كان , البرتلي محمد الطالب بكربن أبي الحاج بن المصطفى توفي وفيه

 الله رحمه . عادات وخوارق كرامات له كشف، صاحب وكان المتقين. الصالحين، الله عباد من

.آمين به، ونفعنا تعالى

 بن محمد بن الله عبد بن الصديق بكر أبي بن محمد الطالب الفقيه العالم توفي وفيه

 بن إدريس بن على بن تكدنض بن إبراهيم بن على بن يحيى بن إبراهيم بن بنان اعلى الطالب
 لغويًا نحويًا مًاعال فقيهًا تعالى اله رحمه كان . البرتلي نصاري اال ركرك بن آدغوغ بن عيسى

 وعباد ملينالكا تعالى الله أولياء من صوفيًا وكان . كلها العلوم في متفننًا أصوليًا عروضيًا بيانيًا

حسن وكان .الكتب همته وكانت . يدخرلغد ال أنه زهده ومن وورع، زهد ذا الصالحين، الله

.1805-1804/121و 1

 / الهجري الخامس القرن منذ استغاللها بدأ وقد . مالي جمهورية أراضي ضمن اآلن تقع مملحة تغازة 2
 منية اال وضاع اال تدهور بعد سبخةآوليل استغالل عن العزوف بسبب ذلك وكان .عشرالميالدي الحادي

 العودة يمكن التفاصيل من للمزيد .المرابطين لجيوش العسكري التوسع بداية مع لها المحاذية المناطق في

للدكتوراه- رساى إلى
recueil des 0 أه savantsل Biographies ^Hamady. M.L. 41/1/1 ar-Rabb 4-7/14/1٤ 

début du XXe siècle. Thèse de doctorat, اله XIII 111 الل événements du Takrour de la
.86-97 .Université de la Sorbonne (Paris 1), 2004, p
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 ينام أذكار، ولزوم واجتهاد جذ ذا لصمت، كثير الحزان، البشرمتواصل دائم والخلق، الخلق

 قثنين القرآن من يوم كل يقرًا ديمة" فعله وكان يصبح، حتى الينام ثم آخره ويقوم الليل أول

 رأسه في والثالثة مهبط، مصحف والثانية صحيح، مصحف االولى : مرات ثالث حزب من

]كذا[.
 . كثيرالحياء وكان يقبلها، أحدهم يد أخذ إذا وكان النبي، وأبناء الصالحين يحب وكان

 شروح وثالثة والثالث، االول الربع على جزأين في للرسالة شرحه منها عديدة تواليف له
 أيضا وله السلم، وشرح الحسنى، الله أسماء وشرح آلجرومية على وثالثة السنوسي، على

 السر، في الشكوروتأليف وفتح الشرفاء، نسب في تأليف وله الجر، حروف معاني على شرح

.ذلك وغير التاريخ في وتأليف
 بن مين اال الطالب على الرسالة وقرأ محضري ال أحمد الطالب شيخه على التوحيد قرأ

 عمرمه اإلمام شيخه على النحو وقرأ البرتلى، لحسن سيل على خليل وقرأ الحبيب، الطالب
. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وسبعون تسع وعمره توفي .المحجوبي

 رحمه .الهادي عبد موالي بن محمد سيد بن هاشم بن الحبيب توفي العام هذا وفي

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله

 العرب، لسان هنا. الحال هو كما الدوام؛ بمعنى اللفظ يستخدم وقد سكون في الدائم المطر الديمة
. 216 الصفحة ، 12 الجزء
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امين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه , للنوازل مستقالً تأليفًا كانت ورتبت جمعت لو كثيرة

بحر من دالية قصيدة في لعياسية الناصري

 جواد كل الدهر ريب غال وقد

تالد و صالح ظريف بكل

والفا وماثين عشرن عام ذك ياب
 أحمد سيد بن الله عبد بن أندو بن على بن سيد بن محمد بن أرقن أحمد توفي فيه

وبى. الم

 جل مجيدًا، شاعرًا، أديبًا، جميال، نزيهًا، تقيًا، شابًا، صالحًا، تعالى الله رحمه كان

. لغويًا نحويًا، والرجاء، دب واال المواعظ في شعره

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

 تعالى الله رحمه كان .المحجوبي لعويدي بن أحمد بن الله عبد أسربن حم توفي وفيه

 الخلق حسن الهيئه، حسن والخاصة العامة بأمر مهتمًا السياسة، بأصول عالمًا رئيسًا سنيًا فاضالً

٠ آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .والخلق

. لولي أحمد بن الرحيم عبد بن محمد بن عبد توفي وفيه

, العلوشيء بالرقيق الملقب محمد الحاج بن الله عبد سيد وفاة أعلم وال

 منطقيًا، أصوليًا، بيانيًا، عروضيًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، مًا،عال تعالى الله رحمه كان

 ثاقب الفهم النظرحسن جيد وكان لبيبًا. عاقالً ستيًا أديبًا فاضالً كلها، العلوم في متفننًا

 الفقه في وأجوبة فتاوى وله جيد، الفريدة على شرح له العلم. في واجتهاد جد ذا الذهن

ة ثير

الوهاب عبد بن صالح محمد رثاه وقل

: فيها يقول الطويل كذا[]

بالد كل خيرات ذهبت أال
محمي نجل الله عبد الشيخ مضى

1 1806-1805/1220.

 أحد كان الرقيق أن ذلك الوهاب، عبد بن لصالح الحسوة كتاب في ذكره تردد ه. 1220 سنة توفي
. 2 ج المختار، ،حامد ابن .أشياخه

 عشرالهجري الثالث القرن علماء أجل من 1854-1738 الناصري لعياسي الوهاب عبد بن صالح محمد 3
 إبراهيم الحاج بن الله عبد سيد الحرشي، االمين الطالب : العلماء من كثير على درس المنطقة. في

 الفتاوى منها نذكر شتى علوم في عديدة مؤلفات ألف القضاء. ومارس أسفار، بعدة قام العلوي.
. الحسانية األنساب علم في البيسانية الحسوة مؤلفاته وأشهر ٠ نساب وال والتاريخ شعار وال
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 لحداد الضحى كسفتشمس وقد

 حادي اال قدمين اال لغيرالشيوخ

 بالد كل أهل من الورى وشيخ

 وباد حاضرين من وأعلمهم

 وبعاد قربه في وأفضكهم

 سداد بكل المفتى وبالعلم

العماد الشهير بالشيخ الناس على

 بموته المكرمات ركن تضعضع

 ينبغي ليس الذي العلم الجامع هو

 مذهب كل في العصر أهل وقدوة

 منظرًا و مرأى العين في وأحسثهم

 محتدًا المشايخ أشياخ أكرم و

 وبالتقى ألثيل ا بالمجيتميز

ساميًا داود بن علوش كان وقد

إلىآخرها.

 على بن الله عبد أند بن محمد بن الله عبد الطالب القاضي بن الله عبد محمد توفي وفيه

.أدري ال قبله؛ الذي العام في توفي أو — المؤلف جد — المحجوبي المحجوب بن الشيخ بن

.مناقبه من نبذة ولنذكر
 جامعًا عروضيًا، أصوليًا، بيانيًا، منطقيًا، نحويًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 كلها العلوم حصل وبيان؛ ولغة ذلك ونحو وأصول وفقه وحديث تفسير من العلوم النواع

 بيته يخل لم ذلك وفوق وجده، أبوه وجاللة، علم بيت بيته العلماء، ونتيجة الفقهاء سليل
, الحمد ولله االن إلى فقيه عالم من

 من الكتب يطالع والتحصيل، كثيرالمطالعة الفهم النظرحسن جيد الله رحمه كان

 من كتابًا ترى تكاد فال مهم، أمر أو للفرض إال يده من الكتب يضع وال الليل، إلى الصباح

 لهذا مالزم فهو هوامشه؛ في وطرزه نقله وجدت إال أحمل الحاج عمه خزانة أو جده خزانة

 تقوى همته حسن. سمت ذا متواضعا الذكر خامل وكان أوقاته. جميع في الصالح العمل

.االخرة والدار الله
 كتاب : سماه خليل سنبيرعلى القاضي شرح على حاشيته : منها عديدة تواليف ألف

 للنووي، حديث ربعين األ وشرح ،العاصمية على شرحه ومنها سنبير. القاضي أهمل التوقيرلما
 الجيالني، مناقب في وتأليف تمبكت، علماء تاريخ في تأليف وله .جمرة أبى ابن على وشرحه

. الحساب علم في تأليف و
 ضخمًا تأليفًا فيه كان ورتب جمع لو ما والفوائد المسائل من نقل النقل، كثير وكان

 تأليفًا كانت ورتبت أيضا جمعت لو جواب، أحسن فيها يجيب وأجوبة فتاوى وله . كذا[ ]
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 صحيح كذا[ ] رواية تلي البر البشير الحاج وأجازه أبيه، عن العلم أخذ . النوازل في مستقال

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . الشفا ورواية البخاري

. 2وأألغالل تجكانت! بين والته بطحاء وقعت العام هذا وفي

. الغزوة وانهزمت ة النعاج تامورت وصلت حتى امبارك أوالد غزوة وفيه

, الله الرحمهما داعت ابنه وورث السودان ملك ول منزبن مات وفيه

. بعده أو عشر الثامن العام في الجعفريك األغظف محمد الشيخ وفاة أعلم وال
 من وكان العابدين. الصالحين وعباده الكاملين، الله أولياء من تعالى الله رحمه كان

. عين طرفة عنه يغفل وال الذكر من اليفتر كثيرًا، الله الذاكرين

 جيدة طريقة وهى القظف، طريقة تسمى والجنيدي الشبلي كطريقة طريقة له وكانت

 بالمحرمات، المباالة وعدم الصالة وترك الرقص من اليوم منها يوجد الما الحق، على مستقيمة

.له أصل ال وإضالل ضالل كله ذلك فإن
 الله نفعنا .كثيرة ومناقبه تحصى، ال عادات وخوارق كرامات ذا تعالى الله رحمه وكان

. ببركته،آمين

1

2

3

4

5

6

لمتونه. إلى تنتمي التي القبائل إحدى
. المؤلف أثبته ما عكس بالقاف تكتب أن الصحيح لعل

.تكانت في يقع مكان أنعاج تامورت
 اسمه أطلق ٠ ( البنباري ول ) أبيه وفاة بعد الملك تولى . البنبارية سيكو دولة ملوك أحد : ول منزبن

 أوالد ناصب . ( 1810-1790) أوجها عهده في بلغت وقد . السلطنة« منزه» فصارت المملكة على
حروب في دخل ذكرأنه وقد أراضيه، بعض على إمارتهم نفوذ بسط في طامعين وكانوا العداء، امبارك

معهم.
 مملكة انحطاط بداية فترته شكلت ٠ منز بيه وفاة بعد الملك تولى ( 1827-1808 ) : ول منزبن بن داع

. سيكو
 الشاذلية، فروع من فرعًا الصل في تعتبر صوفية طريقة كون ه( 1218 )ت الجعفري األغظف محمد

 قبيلة في ثان وطور الشيخ، قبيلة داود أوالد بيد كانت أن منذ أول طور : طوران لها كان .ألغظفية تسمى

 الخط تتخذ لم الطريقة هذه أن المحتمل فمن وطقوسها. ممارساتها في كبير قغير طرأ أنه ويبدو إديبسات
 من متفرقة مناطق في أنصار لها يزال وما . البوساتي الطور إلى انتقالها بعد إال امؤلف عليها أنتقده الذي
 بن المحفوظ الشيخ ،البوساتى نوح بن أعمر الطالب بن المختار سيد الشيخ : المشهورين شيوخها ومن .البالد
. 1992-12-13 نواكشوط، الله، رحمه إن بن أب العالمة مع مقابلة بنآده. الله عبد محمد والشيخ بيه،
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واألفا المانين بعد والعشرن الحادي وكاع ذك ياب
.المحجوبى لولى أحمل بن الرحمن عبل الطالب بن بويه محمد بن انبويه القاضى توفى فيه

 الناس من اليستحى وعفة بنزاهة باشرالقضاء مرضيًا، عدالً قاضيًا تعالى الله رحمه كان

 مدرسًا فقيهًا مًاعال وكان الئم. لومة الله في يخاف وال بعداء، أو كانو قرباء الحق قول فى

 في جلس ربما الكالم، قليل الصمت كثير عابدًا، تقيًا فاضالً اليقين، قوي الدين متين ورعًا،

 يوما قال أنه عنه وذكر . والفكرة الحزن دائم واحدة، بكلمة يتكلم ولم منها ويقوم جماعة

 فقال ؟ ذاك وما : له فقال أحبها، يعنى الموت على أتمطمط اليوم صرت إنى : تالمذته لبعض
 عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا ثم > ; تعالى قوله عند حديثًا يومًا رأيت إنى له

 اله صلى قوله والحديث اآلية، بالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم

 شديد الله رحمه وكان .انتهى »، له مغفور وظالمنا ناج ومقتصدنا سابق سابقنا )) : وسلم عليه

: االبيات هذه مجلسهللقضاء قبلة جدار فى كتب قد : الخوف
ه نم و

 مل ا طول وغره

 األجل منه دنا حتى
العمل صندوق والقبر

اشتغل بدنياه من يا

بغتة يأتى والموت

 الناس. بين القضاء وقت والسيما دائما، ينظره قبلته في المرسوم هو االخير والبيت
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

 الصالحين الله عباد من الله رحمه كان الله حمى الشريف بن محمد الشريف توفى وفيه

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه , سخيًا كريمًا

.به ونفعنا الله رحمه .تلي البر عمر الطالب بن محمد بن على بن المختار محمد توفي وفيه

. اسويدة بن ثبك اعل بن الرسول فيها ومات اشويده اهل على تكدمتة وقعت وفيه

1 1807-1806/1221.

فاطر. سورة من 32اآلية 2
 عام المعركة هذه عنده وقعت الحوض أو تكانت في الموقع محمد غير موضع تكدمت 3

1806/1221.

٠ إدوعيش لقبيلة تابعة مجموعة اسويد أهل ؟
.ادوعيش من اسويد أهل رؤساء أحد : اسويد بن نبك اعل بن الرسول 5
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واالف؛ المائة بعد والعشرين الثاني وقائع باب

 . 2رمضان من وعشرين لست الجمعة يوم واقتتلوا والته، في الشرفاء الشربين وقع فيه

 حسان توفي وفيه .أعلى موالي بن أحمد موالي حائط وهدم .على موالي بن المهدي وتوفي

 بن محمد سيد بن لكريم عبد موالي بن حم سيد توفي وفيه .حبيب عمربن وموالي عباد بن
.وسلم عليه الله صلى النبي آل فتنة وهى المصيبة، هذه من الله أعاذنا صالح. موالي

1 1808-1807/1222.

 ذلك سبب ولعل الحقيقية أسبابه في االقاويل تضاربت وقد . 1807-11-25 في االقتتال هذا وقع 2
 دون من والمكان الزمان في الحادث تحديد أغلبها فاليتعدى .عنها تتحدث التي المكتوبة المصادر ندرة

 شكلت لذا وأحقاد. ضغائن من يثيره لما الحدث أهملت المحلية الذاكرة أن ذلك التفاصيل، في الدخول
. أحيانًا وتعارضها الروايات تعدد إلى ذلك فأدى الموضوع لهذا ساسي اا المصدر الشفوية الرواية
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واألفا الماثين بعد والعشرين الثالك وقائع ذك ياب
 والته، من رحلتين نحو على 2العمة قعر وبنوا والته من صالح موالي آل خرج فيه

.عنهم وذهب شيائ يفد ولم . كروم؛ اب به جاء بهدلة بن كنون بن بعمر استعانوا بعدما

وآزناك. امبارك أوالد بين 5انكون تيشيت وقعت وفيه
.وباغنه آشكر آل رئيس ل بهد بن هنون بن عمر بن اعل بن أعمر مات وفيه

.دليمه وبنو اتزارن عليها أغار التي لودانه والته أهل رفقة قدوم وفيه

1 1809-1808/1223.

 ذلك، قبل بنيت أنها المعتقد من و الوالية، عاصمة هي و الشرقي، الحوض إقليم في النعمة مدينة تقع 2
. 1808 عام والته عن النازحون الشرفاء إعمارها بأعاد ثم أخليت، ثم

 توتى اوالدامبارك، أمراء أحد(1808-1799/1223,1213ذوئةبنييذز) أغتزبن بن إغل أغتزبن 3
 : صالح الوهاب، عبد ابن سياسيًا، واستقرارًا اقتصاديًا، رخاء ملكه فترة وعرفت أبيه، وفاة بعد اإلمارة

. 102 ص الناني، الحسين ابن الحسوة،

. السخاء و الكرم و بالغنىاشتهر الشرفاء؛ أحد : كروم اب 4
 بن اعلي و جهة من شين امحمد بن محمد بين مجابهة عنده وقعت بتكانت موضع : نكونه تيشيت 5

،السياسي الجزء ،حامد ابن ، ( 1223 / 1808 ) ثانية جهة من اسويد أهل و امبارك أوالد و شين امحمد
 عام تأسست شنقيط من الشرقي الشمال إلى كلم 100 بعد على تقع تاريخية، مدينة : ودان 6

142/536.

 وأسسوا الحالية، موريتانيا من الغربي الجنوب أقصى في استقروا هداج، بن تروز إلى نسبة : الترارزة 7
 التكملة، للبالد. والثقافي السياسي التاريخ في بارزًا دورًا مثلت .17/ ! 1 القرن بداية مع إمارة

.26ص

.التكملة — ٠ موريتانيا غرب شمال أقصى تقطن حسان، بني قبائل إحدى : دليم أوالد
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وااللى! المائتين بعد عشرينوال الرابع وقائع باب
 بن الله عبد أند بن أحمد الحاج الفقيه بن محمد الفقيه بن لمحجوب الفقيه توقي فيه

 محمد بن القطب الله عبد بن الفتح محمد بن الغيث محمد بن المحجوب بن الشيخ بن عالي
 الله رحمه كان .المحجوبى الكامل يحيى بن محمد بن عثمان الفقيه بن الفقيه بن الفقيه بن

 على متفق بلدته أمين هو أمينًا، ورعًا نقيًا لبيبًا، أديبًا زاهدًا، عابدًا صالحًا فقيهًا، عالمًا، تعالى

 بيت بيته متواضع، وخلق حسنة سمة ذا وكان أذكار. ولزوم واجتهاد جد ذا وعفته، أمانته

 التوحيد علم في أرجوزة له .العلم جميع في حظ له عنآخرته، دنياه تشغله لم وصالح، علم

: أولها
سنن بأسنى الرسل وباعث المنن عظيم لله الحمد

 المصطفى مدح في الهجاء حروف على نظم وله الله، إال إله ال حروف على منظومة وله

 ضحية اال حكم في مظم وله وتلفه، المبيع استحقاق كيفية في نظم وله وسلم، عليه الله صلى

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .ذلك وغير
.عمرلبدوكلي الشيخ بن الشيخ بن محمد بن الحي باب الفقيه توفي وفيه
 وكان ماله. لهم يبذل للصالحين محبًا صالحًا ورعًا فقيها، عالمًا، تعالى الله رحمه كان

 وألف عنه. وأخذ والزمه الكنتي المختار سيد الشيخ إلى ذهب أذكار ولزوم واجتهاد جد ذا
 للطهارة مالزمًا وكان .عيان اال فقه عنه جمع الذي وهو الحي، باب أسئلة سماه تأليفًا الشيخ

 طليق ، الحياء كثير ،قلب وحضور بطهارة إال القرآن يقرأ ال ،الجماعة فى والصالة ، وشتاء صيفًا

 الشيخ 2في من والمسائل والفوائد الحكم من كثيرًا سمع أحباءه. يمازح الجانب، لين الوجه

 بحر من بقصيدة الوهاب عبد بن صالح محمد رثاه توفي ولما .به المختارالكبيروانتفع سيد

: أولها الطويل

نفسا حادثة كل وأكرمهافي غرسا أطيبها والته عن تغيب

الشمسا جوانبها في يحاكي وكان الثرى باطن في الحي عنها تغيب

 : مطلعها بحرالطويل، من بأخرى كف أبى محمد بن أحمد سيل ورثاه
و

لبذل عن العفاة يغني بشره فتى خبرًااته الحتي ب-اب الله جزى

1 1810-1809/1224.

. زيد فو بدل زيد فم : ميما آخرها يكون الظاهران االسم إلى الفم إضافة حالة في االصوب 2
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 والعدل بالحلم فاز أريب أديب

 بالفضل فاحتاط المجي لسماء سما

صل واال الفرع طيب هوإال وما

الفيعيةة وقعت وفيه . أشلم عند بينهم كائنة وفيه

 الغاذ* فنن في حل حيي سري

 [ كذ أ مسؤد صفوح وتدخيل رضي

 والندى السماحة تعزى له كريم

. ببركته ونفعنا تعالى الله رحمه

 عمه وبني 2آماش بين الشرا وقع وفيه
.أعلم تعالى والله وآزناك. امبارك أبناء بين

 وهم ) العالية والد ال تحيزه بسبب عمومته وبني اعلى بن أعمر بن اماش محمد بين الصراع انفجر لقد
 جاء وقد .لعبيدي هنون أهل من فرعان وهما عيشة، أوالد وبين بينهم نشب الذي الصراع في ( أخواله
 ،انظرالحسوة ٠ الصراع ذلك في الحياد بالتزام اإلمارة مجلس مستوى على تم التفاق خرقًا أماش موقف

. 108 ص الناني، الحسين ابن

 . 1909-1908 1223 سنة اعلى ولد أعمر والده وفاة بعد بهدل أهل على سلطانًا أصبح : آماش محمد

.سم معركة في 1820/ 1235 عام له ذكر آخر ورد
. 108 ص الناني، الحسين ابن الحسوة،

 وأوالد جهة من ادوعيش بين معركة به وقعت لعصابة، عاصمة كيفه، مدينة جنوب موضع : الفيعية
ادوعيش. جزء الموسوعة، . ( 1809/ 1224) ثانية جهة من امبارك وأوالد الناصر وأوالد لغويزي
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واألف؟ المانين بعد والعشرين الخامس وقائع ذك ياب
 البر جفت أغؤ بن على بن المختار بن وجد الييلبي بكر ابا بن النفاع الطالب توفي فيه

 كانوا الجميع. على الله رحمة .يلبي الد الهادي الحاج بن البشير الطالب بن أحمد وسيد تلي
. آمين بهم ونفعنا تعالى الله رحمهم .كثيرا الله الذاكرين القانتين الصالحين الله عباد من

 الله عباد من تعالى الله رحمه كان . 2اليلوي ديدي محمد بن بكار الطالب توفى وفيه
 له نزيهًا، ورعًا غدًا يموت كأنه آلخرته عمله جل عابدًا، تقيًا زاهدًا كان العارفين. الصالحين

 والدار الله تقوى همته كله، عمله يخفي خامالً كان للصالحين. محبًا دب، واال العلم من حظ

.آمين ،به ونفعنا الله رحمه .اآلخرة

810-1811/1225.

 حديثه معرض في الحسوة في صالح محمد ذكره وقد ديد محمد بن بكار الطالب أسمه أن الصحيح

.لعروسي شنان قاتل اليلوي جبير بن شله ذرية عن
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واألفا المائين بعد والعشرن السادس العام وقائ ذك ياب
 الشهيرة المآثر ذو العارف الناسك السالك الصمداني والغوث الرتباني القطب توفي فيه

 بن محمد بكربن أبى بن أحمد بن المختار سيد الشيخ الكثيرة والكرامات الغزيرة والفتوحات
٠ الكنتي محمد سيد بن البكاي أحمد سيد الشيخ ن أعمر سيد بن الوافي بن الله حبيب

 عروضيًا لغويًا نحويًا فقيهًا عالمًا زاهدًا ورعًا عابدًا تقيًا كامالً عارفًا وليًا الله رحمه كان

 كثيرة كرامات له .ذلك وغير وتفسيرًا وفقهًا حديثًا كلها العلوم جمع منطقيًا أصوليًا بيانيًا

 جدا مفيدة وكتبه . فيه ألف إال العلم فنون من فن يبق لم كتابًا ستين ألف . عادات وخوارق

 االخرة أبناء من ال إ نحن ما : يقول صوفيًا ذلك مع وكان , منها انتفع إال أحد ينظرها ال نافعة

 رحمه وكان .سنة وعشرين بأربع وفاته قبل إال بالتصنيف يشتغل لم .الدنيا أبناء من ولسنا
 سئل فإذا يتصفحه، بيده والشرح يفسرإال وال غالبًا اليقرأ . واإلقراء اإلفتاء في ورعًا تعالى اله

. الكتب أراجع أو أعلم ال : قال اليستثبته ما عن
 سبقت : واحدًا يومًا إال أجنبية على كذا[ ] عينيه تقع لم أنه عفته ومن عفيفًا؛ وكان

 حرمان عقوبتها كانت ثم .نظرتها التى اليسرى العين على ملك فلطمه جنبية ال نظرة منه
.وجل عز الله لقى حتى نحوه أو كتابًا إال بها ينظر ال بعل فكان بالنظر. االلتذاذ

 . لمروءة كثير الكالم قليل لسكوت كثير حسن سمت ذا وقارًا. الناس أعظم من وكان

• وثمانين أريع عن وقيل سنة، وتسعين اثنين عن توفي

.آمين به، ونفعنا عنه الله رضي

حاج أحمد بن النفاع الله عبد الطالب الفقيه توفي العام هذا وفي

 محبًا الصالحين، بأحوال خبيرًا كان . عابدًا تقيًا لبيبًا أديبًا فقيهًا عالمًا تعالى الله رحمه كان

.خالق واال السيرة حسن المسائل، جميع في يفتي مفتيًا القضاء، بأحكام بصيرًا قاضيًا لهم،

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
. األرواني صالح سيد بن أحمد سيد الشيخ بن أعلى سيد توفي وفيه
 الله سبيل في كذا[ ] نافقا عابدًا تقيًا صائ محترمًا كامأل وليًا تعالى الله رحمه كان

.المعروف كثير
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

.1812-1811/1226
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 في مزن غير من العاصف الرعد مثل الهواء في صوت سمع العشاء صالة عند وفيه

.سحاب وال السماء

. يشاء ما على القادر سبحان
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 الكتب في جاء قد ما سمع ال إني
 ذوالذنب الغربي شهب اا الكوكب

بالغضب شيب عظيم هول الغرب في

واألفا المانتين بعد والعشرين السابع وفاغ ذك باب
2م اال بن نافع توقي فيه

 من كثير خلق فيه مات طلوعه عند مطر وأتى الذنب؛ ذو النجم السماء في طلع وفيه

 طلع الذنب ذا النجم أن ذكروا التنجيم أهل إن قيل وقد طلوعه. عند وظهرالوهابي الناس؛

 عاد قوم هالك وعند النار، في الخليل هيم إبرا إلقاء وعند ،الطوفان وعند هابيل، قابيل قتل عند

. وعلى عثمان قتل وعند بدر، وغزوة فرعون، وهالك موسى ظهور وعند صالح، وقوم وثمود

.مصرللسيوطي انظرتاريخ

وقدقيلفيه:
كذا[ ] كذب ال مني اسمعا صاحبي يا

وموعظة تبيانًا حاديث اال من

بدا الغروب نحو طالعًا بدا إذا

وكرمه بمته السالمة الله نسأل هوال، واال الزالزل ظهوره عند يقع ما وأدنى

 .وإكالده كثتهة بين القتال ووقع البربره، سليمانة موالي أميرالمؤمنين قاتل العام هذا وفي

 الله فرج أيضا وفيه .الناس جاعت حتى السودان بالد من الزرع حمل 7منزه بن داعه منع وفيه

.التموت الذي المدبرالدائم سبحان .منعه بعد بطالقه

1 1813-1812/1227.

 بن بكر أبى الحاج بن الطالب بن نافع باإلمام قرابة عالقة له تكون أن عندي المحتمل من اإلمام بن نافع 2
٠ 21 ص والته، حوليات . 1779/ 1193 سنة توفي . بالعلم عرفت أسرة إلى ينتمي وهو . عيسى الحاج

 أخيه وفاة بعد العرش تولي .بالمغرب العلوية الدولة سالطين أحد : محمد سيد بن سليمان موالي 3
. 127 ص ،2 ج -االستقصا، ه. 1238 سنة توفي ه؛ 1206 سنة يزيد موالي

٠ صليون اا فريقي اال الشمال سكان هم البربر
. موريتانيا قبائل من قبيلة : كنته

. المالية أزواد منطقة تسكن قبيلة : إكالد 6
. 5 رقم إحالة 81 ص به، التعريف سبق 7
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واالف؛ المائتين بعد والعشرين الثامن وقائع باب

 سيد بن الشريف موالي أخيه وابن الشريف موالي بن السيوطي الشريف توفي فيه

 الحاج بن حم سيد بن القادر عبد موالي بن محمد سيد بن الشريف موالي بن محمد

.بهم ونفعنا تعالى الله رحمهم الحسني،
 أديبًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان .البرتلى جفت اغو بن جدو بن الله عبد توفى وفيه

أذكار ولزوم واجتهاد جد ذا تقيًا صالحًا فطنًا كيسًا عاقالً لبيبًا

 , بهدارج بعام وتيشيت تكانت؟ أهل وعند لحوضة، أهل عند 2ركبه أم العام هذا وسئي

. أعلم تعالى والله

. عني فاعف العفو تحب عفؤ إنك اللهم

1 1814-1813/1228.

.انبات من نوع وهو : ركبه أم 2
 تحت المنطقة هذه دخلت وقل الحالية. موريتانيا من الشرقية الجنوبية المنطقة على يطلق اسم : الحوض 3

. ( سنغاي مالي، ،غانه ) دة متعل وممالك دول نفوذ
. تجكج عاصمتها والية حاليا وتمثل الحالية موريتانيا وسط من هضبية منطقة ؟
. شذة عام تكانت أهل وعند الحوض، في النبات من نوع اسم : لعبار 5
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واألفا المائين بعد ثالثين عام وقائ ذك اب
.الشريف موالي بن الخليفة بن زيدان موالي توفى فيه

٠ رئيسًا نزيهًا سيدًا حليمًا تعالى الله رحمه كان

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

. أحمد سيد وأبناء محمد سيد أبناء : رده أبي آل الشربين وقع وفيه
 محمد سيد بن قنو أعلى بن العثمان فيها وتوفي ٠ محمد سيد آل على 2ذيبه واقعة وفيه

. ردهة أبي بن الله عبد الحاج بن

 من كثير أجلها من وسقط العصر، صالة بعد قط مثلها ير لم شديدة ظلمة ظهرت وفيه

. السودان؟ بأرض ريح غير من الطوال شجار اا

. شيء كل على القادر سبحان

1 1816-1815/1230.

.موريتانيا من الشرقي الحوض والية عاصمة الحالية، النعمة مدينة شرقي واد في يقع منهل : ذيب 2
 معركة في مات أنه الحسوة في ورد . ( محمد سيد أهل ) بوردة أهل أبطال أحد : قنو على بن لعثمان 3

.ذيبة
 اتشاد بين فيما وهي سالم،اإل دخلها التي أفريقيا من الصحراوية شبه امنطقة هي اصطالحًا : السودان 4

لنطقته. المجاورة امالية االراضي المؤلف عند بها وامقصود مالي؛ جمهورية غرب إلى شرقًا
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واألف؟ الماثين بعد والثالثن الحادي العام وقائع ذكر باب
 موالي بن 2فظيل موالي بن عمر موالي بن الحاجب محمد سيد الشريف توفي فيه

.الحسني الحاج بن حم سيد بن المالك عبد موالي بن محمد موالي بن هاشم
. رد أبي بن الله عبد الحاج بن محمد سيد بن أحمدة سيد بن المختار سيد توفي وفيه

 الزحاف بن محم الطالب بن يحيى بن على بن الله عبد بن عثمان الطالب توفي وفيه

 عابدًا زاهدًا ورعًا لبيبًا أديبًا فقيهًا وكان الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان .الييلبى

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه , عفيفًا تقيًا

 .البرتلى دكان بن على بن أحمد الطالب بن الحسن سيد بن الله عبد الفقيه توفى وفيه
 الذكر، يفترعن ال كثيرًا الله الذاكرين من وكان أديبًا، صالحًا فقيهًا عالمًا تعالى الله رحمه كان

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه أذكار. ولزوم واجتهاد جد ذا

.1817-1816/1231 لم

.فضيل للفظ محلية صيغة فظيل، 2
بيد بن كهنون عمه ابن شارك .وشهيرا مطاعا كان بوردة؛ أهل أسياد أحد : أحمد سيد بن المختار سيد

(1799-1795/1213-1210) علوشضدإجمان فيقيادةحروبأوالد
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واألفا المانتين بعد والالجن الثاني العام وقائع ذك ياب

 البرتلي، الرحمن عبد الحاج بن بكر أبي بن الصغير الطالب بن الشيخ خروج فيه

 الله صلى قبرالمصطفى وزيارة الحرام، البيت آمين الغالوي محم عمربن بن محمود وأحمد
 شابًا تعالى الله رحمه كان وفاته. عام أعلم وال توفي؛ حتى ثم الشيخ وبقي وسلم. عليه

 وليًا وكان .ليلة كل القرآن ويختم كله، الليل يقوم عابدًا زاهدًا كان .ربه عبادة في نشأ تقيًا

 وهذه ومنامًا، يقظة وسلم عليه الله صلى الله لرسول الرؤية كثير كان أنه منها كرامات له عال،

 الفقه أخذ .المسجد فى الخمس للصلوات مالزمًا وكان االولياء. كرامات أقصى من الكرامة

 عاقالً لبيبًا أديبًا ورعًا وكان تلى، البر الصديق بكر أبى بن محمد الطالب شيخه عن دب واال
 أن الطعام آداب ومن ) (لرسالة في محمد أبي قول مستعمالً االكل قليل وكان .فطنًا كيسًا

.به ونفعنا تعالى الله رحمه . ( للنفس وثلث للشراب، وثلث للطعام، ثلث : بطنك تجعل

.البرتلى جفت أغؤ بن على بن مختار الطالب بن عثمان الطالب بن بيات أحمد توفى وفيه
.به ونفعنا تعالى الله رحمه

 دعاة نهم ال مجاهدون أنهم يزعمون وإفالن وكبرجدًا البنابروإفالن الشرين وقع وفيه

أعلم. والله 2اإلسالم إلى

818-1817/1232.
 الفالن شعب تميزبظهور جديد عهد عشرفاتحة التاسع وبدايةعشر الثامن القرن نهاية كانت لقد

 تيارإسالمي القارة وسط في انبعث فقد .المنطقة في حسابها لها يحسب ودينية سياسية كقوة
 الغربي. السودان منطقة توحيد مستهدفا له، المجاورة السياسية الكيانات يهدد صار حتى وتطور

 الوثنية دولهم عهد في تعصبًا اإلسالم أعداء أشد من عهدها بداية في كانت الفالن شعوب أن ومع

 أصبحو أن اإلسالم دخولهم بعد فتوئا فما (ماسيتا في والديالوبي تورو فوتا في الدنينكوبيون )
 ثم . 1725 سنة فوتاجالون منطقة في البداية في حركتهم ولدت وقد .المنطقة شعوب أقوى من

 أسس الحالي. الكاميرون شمال وصلت حتى مدها وتزايد تج 1776 سنة تورو فوتا إلى انتقلت
 فوديو، دان عثمان وبملكة فوتاجالون، ومملكة تورو، فوتا ممملكة منها إسالمية ممالك عدة الفالن
 خصوصًا الوثنية، اإلفريقية الشعوب مع حروب في الممالك هذه مختلف ودخلت الماسينا. ومملكة

 : انظر التفاصيل من للمزيد .وكارطه سيكو : مملكتان وقتئد له كانت الذي البنبرة شعب منها
265 ,213 .10 ,1973 ,915500 (5. 1٧4,). 1966, P, 216 : Suret-Canale (Jean), 4/01^2 noire 

suivantes ح.٤
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واألفا الماثين بعد والثالثين االلكث وقاث ذك باب
. العلوي اإلمام بن ابراهيم الحاج بن الله عبد سيد الفقيه توفي فيه

 عامالً وكان مدرسًا، متفننًا، بيانيًا، أصوليًا، أثريًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 والرجوع الحق إلى االقياد سريع والشريعة، الحقيقة بين جامعًا بالطاعة، وقاته ال معمرًا بعمله،

 محبًا لهم، ومعظمًا للصاخين محبًا أديبًا سنيًا المنكر، عن والنهي بالمعروف مر باال قائمًا له،

 قبرالمصطفى وزار الحرام، اله بيت حج . السفهاء يجالس ال الخلق حسن لها، ومعظمًا للكتب

. بهم وانتفع شياخ اال ولقي وسلم، عليه الله صلى

 وشرحه، السعود ومراقي لبخاري، اصطالح في الصباح قرة : منها عديدة تواليف له

 وشرحه، النسرين وروضة والسالم، الصالة عليه النبى على الصالة في ونظم الضوال، وطرد
 الله رحمه ذلك وغير الحديث ألقاب في جيد ونظم وشرحه، الذنوب مكفرات في ونظم

.آمين ،به ونفعنا تعالى

 محاريبه إال كله سقط منه، شهرشوال فى المعروف، والته مسجد سقط العام هذا وفى
 عليه كانو ما على ردو لما سقطوا لو [ كذا ] نهم ال الخفي الله فضل من وذلك وصومعته، ومناره

 والعشرين، الحادي اليوم وأكملوه فيشدوه. بنائه على القصر أهل أي الناس واجتمع قبل.
 . عديدة سنين بعد إال يكمل ال يقولون كانوا نهم ل العادة، وخرق أيضا الله فضل من وذلك

 هم عند متواترًا أوائلنا ثقات من سمعنا وقد والعام. منهم الخاص بالمال، بنائه في الناس وجادت

 الصالة أفضل صاحبها على النبوية الهجرة من الثاني القرن رأس على بني والته مسجد أن

.والسالم

1.1819-1818/1233
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.هنوذو بن بسيف وآل لعبيدي هنون بن أحمد آل بين الشر وقع العام هذا وفي

. أحمد؟ بن هنون بن بسيف فيه ومات
كيكر عند وإفالن البنبار بين فتنة وقعت وفيه

.علوش وأبناء محمد أبناء الشربين وقع وفيه
 وسبعمائة، نحوألف إفالن من ومات ننكر. عند والطوارق إفالن بين قتال وقع وفيه

. شيء كل على قادر والله العقل، ينكره مما وهدا .واحد رجل الطوارق من ومات

 من بسيف بنه توالها وفاته بعد لعبيدي هنون أهل زعامة أن في االولى جذوره الطرفين بين يجدالنزاع ا
 بين للتنافس دائمًا مصدرًا ذلك فشكل عيشة. أوالد في ذلك بعد الزعامة استقرت ثم العالية، أوالد

 أنها مجموعة تعتبركل التي الغرامة أخذ خصوصا االقتصادية، الموارد على السيطرة بهدف الطرفين
 من اثنين بقتل العالية أوالد من أفراد قيام إلى هنا أدى ما وهو .للفرع الرئيسة كونها بحكم بها حق اال

.الطرفين بين القطيعة سبب ذلك فكان .عيش أوالد

 في مبارك أوالد إمارة : الحسين بن الناني ستاذ واال مخطوط، الحسوة، : التاليين المرجعين انظر للمزيد
.107 ص و 75 ص الحوض،

 من لعبيدي هنون أبناء وهم عيشة، بأوالد يعرف التسميةما بهذه يعني لعله . لعبيدي أحمد أهل
وبكار. وأحمد عثمان وهم خون، محمد بنت عيش

 بنت العالية من لعبيدي هنون أبناء وهم العالية، أوالد يعني أنه عندي الراجح : هنون بن بسيف أهل 3
٠ احمد وسيد وم، وحم، بسيف، : وهم االولى أخت خونه بن محمد

.عيش أوالد من إذًا فهو لعبدي، هنون ن أحمد ن هنون ن بسيف 4

.مخطوط الحسوة، : انظر —
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واألف؟ الماثين بعد واثالثين الرابع وقانه ذك باب

 هاشم موالي بن أفظيل موالي بن أحمد موالي بن لخليفه أحمد أبا الشريف توفي فيه

٠ الحاج بن حم سيد بن لكلماا عبد موالي بن محمد موالي ابن
 وتوفي .العام افتتاح توفي ونزيهًا حليمًا وكريمًا سخيًا شجاعًا سيدًا تعالى الله رحمه كان

.هاشم موالي بن فضيل موالي بن عمار موالي وهو ولى، اال جمادى في عمه
 واليغفل يفتر ال الله، كتاب لتالوة مالزمًا المالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 الحرام الله بيت حج . كريمًا سخيًا أديبًا متواضعًا وكان يتلو وهو اإل أبدًا تراه فال عين، طرفة عنه

 بركة ونال ي عنهما الله رضي وعمر بكر أبى وصاحبيه وسلم عليه الله صلى المصطفى قبر وزار

 شاء إن البركة تزال ولن محمودة؛ مفيدة خصلة وفيه إال ولدا يترك لم ؛والولد المال في عظيمة
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . بعل بذريته الله

.كبدة وفيه .بسيف وآل هنون أحمد آل بين 2وسط وقعة وفيه

 وفيه .بيدة بن هنون بن المختار علوش أبناء من فيه ومات بينهم، جيك؟ أيضا وفيه
 سيد بن 7أحمد سيد بن أرشق فيها وتوفي علوش، أبناء على وهي زركاكك، بينهم أيضًا

. رد أبي بن الله عبد الحاج بن محمد

.بيده بن أفشال بن اعلى مات وفيه

1 1820-1819/1234.

 إيذانا وكانت عيش، وأوالد العالية أوالد بين معركة عندها وقعت بئر به جاغن، بأرض موضع : وسط 2

.امبارك أوالد إمارة وتفكك الداخلية الحروب ببدء
, الجغرافيا جزء الموسوعة، . بموريتانيا كوش أرض محاذاة في مالي جمهورية ضمن يقع موضع : كبد

 داود أوالد جهة من ضما تحالفين بين معركة به وقعت الشرقي، بالحوض كوش بأرض موضع : جيكي 4
ص والته، تحقيقحوليات ٠ إفالن وبعض والدم وفونتي بوحمد أوالد ثانية جهة ومن وفاته، بهدل وأهل

33.

. بيدة أهل وهم فيهم الرائسة بيت من علوش أوالد قبيلة أبطال أحد : بيد بن هنون بن المختار 5
.غربيها شمال كلم 20 بعد على المغرف باطن في يقع واد به موضع : زركاكه 6

. الحسوة : انظر — . بورده أهل زعماء أحد أحمد سيد بن أرشق
.علوش أوالد في الزعامة أسرة ،بيد هل ل ينتمي أنه يبدو : بيد بن أفشال بن أعل
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 مضى وما يجيىء ما دفع يحاول

 القضا وفي درسًا العلم أهل رئاسة

 قضى وله الورى رب بذا حباه

وتقتضى العلوم تجنى علمه ومن

واألفا المانين بعد واللالثن الخامس وقاث ذك باب
 الحاج بن بكر أبي الحاج بن محمد الطالب بن نافع ماماإل بن الصادق عبد توفي فيه

السيداوي. الغالوي عيسى
 ذلك ومع والته، رؤساء من رئيسًا كريمًا سيدًا حليمًا، أديبًا عالمًا تعالى اله رحمه كان

 ،آخرته عن يشغله كثيرلم مال ذا وكان . مرأهله اال في ينازع وال ،أحد يتكبرعلى ال متواضعًا
 عند محتمًا زمنه، في معظمًا المسلمين، مصالح في سعيًا للعبادة محبًا للمسجد، مالزمًا

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الخلق حسن والصلحاء، العلماء

.الييلبى القصري المختاربن بن محما بن القصري الفقيه توفى وفيه
 الناس انتفع مختصرخليل. يدرس مدرسًا مفتيًا قاضيًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان

 كثيرفي حظ له والمخالف. الموافق بذلك له شهد التعلم، في عصره أهل غرة وكان بعلمه.

 تحرير إال له هئة ال بالعلم، مشتغالً عابدًا تقيًا أديبًا نزيهًا سيدًا حليمًا وكان ٠ واألدب الفقه

: بقوله المرواني الفقيه ومدحه .وتعليمه مسائله

مجدد الليالي كول على سالم

انتهت قد وحضرًا بدوًا له من إلى

محمد نجل لقصري ا هو وذاك
كثرة تزداد األفهام فهمه فمن

.القصيدة آخر إلى

 فرائض على شرح وله الجليل، فتح سماه أجزاء أربعة في خليل نص على نفيس شرح له
 شيخه عن العلم أخذ نافعة. مفيدة كثيرة فتاوى وله الفقه، فيها جمع نوازل وله خليل،

.الهادي الحاج ن البشير الطالب
 عباد من تعالى الله رحمه كان .القلقمي هيب أحمد بن السالك توفي العام هذا وفي

الصالحين. الله

1.18211820/1235
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 بن الحسن الحاج الفقيه بن محم سيد الحاج بن الناس شيخ بن محمد سيد توفي وفيه
 نفعنا سخيًا كريمًا نقيًا صالحًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان الردي. آغبدي

امين. به، تعالى الله

 كان ، ( الحبيب ) الطالب بن االمين الطالب بن محمد بن زيدان أحمد الفقيه توفي وفيه
 رحمه عابدًا. تقيًا سنيًا لبيبًا أديبًا فقيهًا عالمًا المتقين، الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه

امين. به، ونفعنا تعالى الله

 عبد الحاج بكربن أبي الصغيربن الطالب بن محمد بن أعلى بن أحمد توفي وفيه

.البرتلي الرحمن

 دكان على بن أحمد الطالب بن الحسن سيد الفقيه بن أحمد الفقيه توفي وفيه

.البرتلي

 سيدًا ستيًا تقيًا أديبًا فقيهًا وكان .المتقين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . كريمًا سخيًا حليمًا

 علوش. أبناء على وهي علوش، أبناء مع محمد وأبناء فونت بين العصرة وقعت وفيه

. بيدة بن غنون علوش أبناء رئيس مات وفيه .بهدل وأهل فونتي بين 2سم أيضا وفيه

 وتمو بهدل وهم لعبيدية، أحيمد بنت فاطمة أمهم من ازناكي محمد ذرية على يطلق لفظ فونت
 الحسين ابن و الحسوة . انظر لغبيدي. هنون أخيهم ذرية منهم ويستثنى وبنعيش؛ اشماته وأعمر

.108النني،ص

 أوالد فروع بعفى بين كبيرة معركة عندها وقعت باغنة، أرض في جكني مدينة نواحي بئرفي اسم : شلم
. 108 ص الناني، الحسين ابن و انظرالحسوة، .أخرى فائت فيها واشتركت امبارك

.مخطوط الحسوة، .الفترة تلك في حروبهم قائد و علوش أوالد رئيس
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واألفا المانين بعد والمالجن السادس العام وقاع ذك اب
 صالحون رجال فيه وتوفي ٠ رده أبي بن محمد سيد آل على لكعب علب وقع فيه

 وغيرهم لكعيس بن والب أحمد سيد بن المختار سيد بن وبون ونو اعل بن محمد سيد منهم

.تعالى الله رحمهم
. العلماء من فيه توفي ذكرمن على أقف ولم

1822/1236 -1822 .
 عدة فيها اشترك كبيرة معركة عنده وقعت .الشرقي الحوض من والته ظهر في موضع : لكعب علب

ه. 1234 العام في جعلها ولكنه الحسوة في صالح ذكرها .قبلية مجموعات
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واألف؟ الماثين بعد والثالش السابع العام وقائع ذك باب
 الذي العام فى حيًا كان نه ال سيداتى، أعمربن بن عثمان سيد فيه توفى الذي هو ولعله

 الفهم. حسن نجيبًا، أديبًا، منطقيًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، مًا،عال تعالى الله رحمه كان قبله.

.عليه حريصًا بالعلم االشتغال كثير وكان .الخط أحسن من خطه وكان

 انتفع جزأين، واآلخرفي جزء في أحدهما : القيرواني زيد أبي رسالة على شرحين ألف

 الحساب، في وتأليف ،التوحيد في تأليف وله ،اآلجرومية وشرح . عليهما وأقبلت بهما الناس

 . فيه وألف إال فن يبق فلم التربيع. في وتأليف الهندسة، علم في وتأليف التنجيم، في وتأليف
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

. 2كرتومه المسمى الغالء وفيه

.أيضا فيه شكاره ووقعة كنت على جوكبصة وقعت وفيه

.1822-1921/1237 لم

.والته انظرحوليات .المنطقة أصابت والجفاف القحط من دورة على العامة يطلقه لفظ : كوتومه 2
 معارك أشرس من المعركة هذه وتعتبر .النص في مذكورة ال الحرب في وقعة اسم : دوكبص أو جوكبص 3

. 1822/1237 عام وقعت الحرب؛ تلك
.1822/1237 في وقعت لذكر؛ اآلنفة الحرب :إحدىمعارك شكار 4
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واألفا المائين بعد والالثن االمن وقائع ذك ياب

.والته أهل في الجدري فيه

. دندار« ملي ب» عندنا ويسمى
. والرشيد؟ 3قصرالبركة وآزناك محمود سيد آل هدم وفيه
.نائمًا ليالً شينة امحمد بن محمد بن أحمد اسويد جرح وفيه

. 6أدروم وقعة وفيه

. اعالمي سنة تكانت أهل عند ويسمى
. العلماء من فيه توفي من ذكر على أقف ولم

1 1823-1822/1238.

 ويستشف . ( تامورت ) نلمياه مستنقع عن عبارة وهو النعمة، من الشرقي الجنوب إلى موضع : دنداره
.لألمطار كثيرا تهاطال شهد العام هذا أن المؤلف كالم من

. تيشيت حوليات .كنته بناها تجكجة مدينة غرب تقع قرية : البركة قصر 3
كنت. قبيلة نتها مدينة كنته، أسسها مدينة : الرشيد 4
 الرافضين أعمامه مع مريرًا صراعًا دخل .البارزين إدوعيش أمراء أحد : شين محمد بن أحمد اسويد 5

 عام واغتيل هذه، في وجرح . اغتيال عمليات عدة له ودبروا والده، وفاة بعد عيش إلد أميرًا به االعتراف
1829/1244.

. .يليها وما 39 ص ختار، بن سيدين : انظر للمزيد
 وأعمامه، المدكور أحمد اسويد بين دارت التي الشرسة المعارك إحدى عنده وقعت موضع : أدروم 6

 حوليات محمود، سيد أهل أعمامه مع وتحالف أحمد، اسويد مع وكنته الناصر أوالد فيها اشترك
.47 ص ،تيشيت

.تفسيرًا لها أجد لم : إعالمية سنة 7
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1 واألف الماثين بعد والثالجن االسع وقائع ذك باب

 بن الشيخ بن علي بن الله عبد أند بن أحمد الحاج بن بابه بن البشير وفاة أعلم وال

.الكامل يحيى بن عثمان الفقيه بن الفقيه محمد بن المحجوب
 قبل، له موضع واسم له لقب هو وإنما ،جد وال اب اسم وال له اسمًا فليس قنمر وأما

 بنيه، كخواص يذكره ال لمن إال نسبه يذكر لم الله رحمه يحيى ن ال غير، ال بيه ال لقب أو
 الصمداني، والفتح الرباني بالقهر أهلها منها وأخرجا ،محمد ابنه ومعه والته أرض قدم نه ال

 والمنة. الحمد واله عنوة أخذاها فكأنهما حقيقيًا، ملكًا بعدهما وبنيهما لهما أرضًا فكانت

 الحنفية بن محمد ذرية من وهم القاضي، أهل من الله ولي عبي أند بابنة محمد ابنه تزوج ثم

 من جده على فأند عثمان، الفقيه ابنه له فولدت عنه، الله رضي طالب أبي بن علي سيدنا بن

 ذرية من وذلك مسربير، باب ابنة أمه ،أحمد وسيد المحجوب والد الغيث محمد وكذلك أمه،
 تاريخ من له ناقأل الله عبد الطالب بن محمد جدي خط من نقلت هكذا المذكور. على أند

, 2أعلم تعالى والله السودان

 وكان . سخيًا جيدًا، والته، رؤساء من رئيسًا كريمًا، حليمًا، سيدًا الترجمة صاحب كان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .منه الخير ويفعل الرحم منه يصل كثير مال ذا

.1824-1823/123و 1

 أثر على لذلك أقف فلم السودان، تاريخ كتاب في بحثت 2
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والفا ماتين بعد أربعين عام وقائخ ذك باب
 سيد بن قكن بن الحاج بن محمد بن كف بأبي المكني أحمد بن محمد توفي فيه

 عثمان الفقيه بن الفقيه محمد بن القطب الله عبد بن الفتح محمد بن الغيث محمد بن أحمد

. المحجوبى الكامل يحيى بن محمد بن
 المتقين. الصالحين الله عباد من وكان . ستيًا لبيبًا أديبًا، فقيهًا ، مًا عال تعالى الله رحمه كان

 أعجوبة وكان مسائله. وتحرير بالعلم مشتغالً االخرة، في الراغبين الدنيا في الزاهدين من وكان

 ودين فضل ذا وكان والذكاء. الفهم في آية يحاوله، ما كل في ماهرًا زمانه، ونادرة وقته

 في منظومة وله مستقال، تأليفًا كانت ورتبت جمعت لو ومفيدة كثيرة فتاوى وله وصالح.

 اعتنى، بها لمن المنى روضة : سقاها مائة على تزيد وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة

: مطلعها

 الوطر في الخلق عم فضله من على صل رحمن يا يالله الله

 [مستتر]كذا مالكواال النبيين كذا قاطبة واألصحاب األهل ثمعلى

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .آخرها إلى

زمانه. في كنته رئيس الكنتي بابه بن محم بن أحمد توفي العام هذا وفى

.وفونتي إدغموسهة على طيلة شكر وقعة وفيه

. البوسيفي؟ وقعة وفيه
.بأرضنا شديد غالء وفيه ،5انويصري المسمى العام وهو
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه ٠ البوساتي جويده بن مختار الطالب توفي وفيه

 كان .فيه توفى لبدوكلى بهيت بن محمد بن بكر أبى بن الله عبد الفقيه أن وأظن

 شيخه عن أخذه تدريس؛ أحسن مختصرخليل يدرس مدرسًا، متفنًا فقيهًا عالمًا الله رحمه

.1825-1824/1240 ل

 وإدغموسه منجهة داود أوالد بين وقعة به شمالغربيها. كلم50النعمة، باطن في موضع : شكرطيل 2

.فونتي من وحلفائهم (بوحمد أوالد من فرع )
. عمومًا بوحمد أوالد على أحيانًا اللفظ أطلق وربما ،بوحمد أوالد من فرع : ادغموسه 3

.ولحاج وإد كنته بين الدائرة الحرب معارك من معركة ه عند وقعت موضع : البوسيفي 4
.معنى على الكلمة لهذه أقف لم : انويصرية 5

104



 في وشاركه أموره، من كثير في به واستعان حقيقيا، أخذا عنه أخذه من أول وهو القصري،
 التدريس في نهاره جل يمضى عابد عادل عالم فهو لجملةوبا . والتحكيم واإلفتاء التدريس
 له، )لمختصرضابطًا لنص حافظًا وكان . المغرب بقطر التدريس رائسة إليه وانتهت والمطالعة.

 ،لعشيرته محبًا سايسًا ، والضعفاء المساكين على منه ينفق المال، من وافر حظ ذا وكان .به خبيرًا
 ما إنه شيخه وقال النزيه. الصفي التقي النبيه بالفقيه القصرى شيخه ووصفه .لهم الله باذالً

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .به فرحه اشتد إال نعليه وطأ سمع

 العلوشى بموت ويسمى والته، بطحاء في علوش وأبناء الدم بين قتال وقع العام هذا وفي
بنأعمرالعيو.

 بن محمود بن أعمر بن المحجوب بن أحمد بن الله عبد محمد الفقيه وفاة أعلم وال
 الله رحمه كان . حيًا خمسين عام في كان ولكنه ،المحجوبى المحجوب بن أحمد عمربن القايد

 عن أخذه خليل؛ لشيخمختصرا يدرس مدرسًا نحويًا عابدًا تقتًا عاقالً لبيبًا أديبًا فقيهًا عالمًا

 كشيخ والته علماء من الكثير عنه أخذه العزيز، الله كتاب ويدرس اإلمام. بن انبويه الفقيه

 حسن ودين، فضل ذا عفيفًا نزيهًا فاضالً صالحًا وكان .وغيره أحمد سيد الطالب المؤلف

 تعالى الله رحمه لهم. ومعظمًا للصالحين محبًا يعنيه، ال لما تاركًا يعنيه، بما مشتغال الخلق،

.آمين ،به ونفعنا
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إ واألف المائنن بعد واألربعين الحادي وقاث ذك ياب
 كان بكرالكنتي. بنأبي أحمد بن المختار سيد الشيخ بن أحمد باب الله ولي توفي فيه

 فقيهًا، عابدًا، تقيًا، عارفًا، وليًا، كان .الصالحين الله وعباد المشهورين، الله أولياء من الله رحمه

 المسلمين مصالح في ساعيًا أذكار، ولزوم واجتهاد، جد ذا وكان سخيًا. كريمًا، وكان شاعرًا.

 وقورًا، لبيبًا، أديبًا، عاقاًل، مهذبًا، فاضاًل، متواضعًا، ققيًا، وكان البين. ذات إصالح وفي

 والصلحاء، العلماء عند محبوبا والخاصة، العامة عند معظما الهيئة، حسن السيرة، حسن
 يوضع ما أعظم هو لخلق حسن أن الحديث وفي ؛أحد عن يشره يطوي ال والحلق، الخلق حسن

 وأهداها خيمته من له فخرج يوما أخوه أتاه وقد ؛.بملك ما بجميع يتصدق وكان .الميزان في

 لم الذي السخاء هو هذا ٠ شيائ يملك ال وبقي والغنم، اإلبل من عليها وما فيها ما بجميع له

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .بمثله يسمع
.بحبس وسمي غالء بأرضنا وقع وفيه

.1826س1 825/1241 1

.36 والته،ص تحقيقحوليات السنة. تلك في والته أصابا وجفاف يطلقعلىشدة لفظ : حبس 2
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واأللفا الماثين بعد واألربعين االني وقان ذك باب

.آثارهمع في وفزعوا الرعاة إبل ونهبوا والته إلى كنته جاءت فيه
.تاقطافتة وقعة فيه و

. بسيف بن وهنون شين محمد بن المختار مات وفيه

, المحجوبي أحمد سيد بن الله عبد أند بن علي بن بابه بن الفاروق عمر وفاة أعلم وال

 جوادًا، كربمًا، حليمًا، سيدًا، وكان المعروفين، الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 لين الوجه، طليق الهيئة، حسن السيرة، حسن وسيمًا، أديبًا، والخلق، الخلق حسن جميال،

 تعالى والله العام، هذا فى توفى وأظنه آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه الجانب. لين الكالم،

أعلم.

1

2

3

4

5

1826/1242 -1827.

.رجاأل منهم وقتلوا أدركوهم أنهم والته حوليات في

.أحمد اسويد بقيادة وأبكاك امبارك أوالد بين معركة به وقعت موضع : تاقطافت
 1821/ 1236 منذ اشراتيت على ترأس انقسامهم عهد في إدوعيش. أمراء من : شين محمد بن المختار

 .محمود سيد بن الله بعبد وطيدة عالقة له وكانت . محمود سيد أهل مع وتحالف ٠ 1826/ 1242 حتى

. 179 ص ،الجغرافيا ن، حامد ابن

 أوالد لعامة والشرفية االسمية الرائسة لهم وكانت لعبيدي. هنون بن أحمد بن بسيف بن هنون هو
 مخطوط، الحسوة، : التاليين لمرجعين انظر للمزيد بهدل. الهل فكانت الفعلية الرائسة أما امبارك.

. 76 و 75 ص الحوض، في مبارك أوالد إمارة : الحسين بن الناني ستاذ واال
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واألف! المائتخن جر واألرمن ك١للث وقع دك ياب
 الله رحمه الشريف موالي بن لخليفة بن زيدان موالي بن الحسن الشريف توفي فيه

.آمين ،به ونفعنا تعالى
.ادوعيش من الناصر أبناء على 2قصيكيل وقعة وفيه
.أعلم تعالى والله ازرافية وقعة وفيه

.1828-1827/1243 ل

. 49 ص تيشيت، حوليات تحقيق , بتكانت موضع وهو أعريظ، أيضا له يقال امصيكيل

.الغالوية الرسالة : انظر . محمود سيد وأهل كنته معارك إحدى : أزرافية 3
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ا واألف الماثين بعد واألرعين الرابع وقائع ذك في باب
 محمد بن بكر أبي بن أحمد بن المختان سيد الشيخ بن محمد سيد الشيخ توفي فيه

. الكنتي محمد سيد بن البكاي أحمد سيد الشيخ بن الشيخ أعمر سيد بن الوافي بن
 عابدًا، تقيًا كامال، بالله، عارفًا وليًا وكان العارفين، الله أولياء من تعالى الله رحمه كان

 وكان عادات. وخوارق كثيرة كرامات له والحقيقة، الشريعة ين جمع . فقيهًا عالمًا، زاهدًا، ورعًا،

 أخذ أذكار. ولزوم واجتهاد جد ذا كله، الليل يقوم وكان فطنًا. عاقأل، لبيبًا، أديبًا، صوفيًا،

 وتفسيرًا وحديثًا فقهًا كلها العلوم وجمع المختار. سيد الشيخ وشيخه أبيه عن دب واال العلوم

 كريمًا، وكان , للخلق المنافع وجلب المريدين، بتربية أبيه بعد قام .الجدول بعلم خبيرًا ذلك، وغير

 لنفح شرحه منها تأليفًا، ربعين اال نحو أبيه تواليف ر قد على عديدة تواليف ألف ٠ عفيفًا سخيًا،

 وشرح السالك، وإرشاد جزئين، قدر على جدًا ضخم جزء في الخصيب، الروض سقاه الطيب

.ذلك وغير والديه، مناقب في والطرائف المطلسم، الذات طلعة على صلى اللهم : على

.به ونفعنا تعالى الله رحمه

 فى توفى المحجوبى لعويدي أحمد بن الله عبد بن بكر أبى بن حى أحمل الفقيه وأظن

.فيه حيًا كان نه ال العام هذا

 كبير حظ له نبيهًا، عاقالً بيانيًا منطقيًا عروضيًا نحويًا فقيهًا عالمًا تعالى الله رحمه وكان

 في عصره أهل غرة وكان الخط، أحسن من وخطه أديبًا، وكان .شتى وفنون والنحو الفقه في

 والفهم، الحفظ في اية وكان والمخالف. الموافق بذلك له شهد ميدانه، وفارس والفتوى الحكم

 وكان .ه وتهاب تخافه العلماء وكانت .اللسان فصاحة من الله آتاه ما مع لسانه، من خير وقلمه

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه الشعر. حسن شاعرا

 عام وهو .الصيف حتى تحصده الناس تزل ولم والته، هل ل فند صلح العام هذا وفي

.عندنا ونعمة خصب

182سو1828/1244 1

 عام ولد الكبار. القادرية الطريقة وشيوخ المشهورين، كنته أبطال أحد : الكنتي محمد سيد الشيخ
 والتصوف. والحديثوالتفسير اللغة درس .القادرية للطريقة شيخا والده وكان أزواد. في 1765 / 1 179

 المعروف النص وهو الكافية؛ والنصيحة الشافية الوصية : المؤلف ماذكره عدا منها كثيرة مؤلفات له
 استقطاب وحاول حياته. في كبيرًا فكريًا و سياسيًا دورًا محمد سيد الشيخ مثل الغالوية. بالرسالة

.معه للتحالف المنطقة في القبلية المجموعات
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الفاوال المائتين بعد واالربعين الخامس العام وقائع باب
 لعويدي أحمد بن الله عبد بن بابه بن أنبابه حمه بن الحبيب فيه توفي قد أن وأظن

.المحجوبى
 مالزمًا فطنًا، عاقاًل، فافأل، رئيسًا، شجاعًا، حليمًا، سيدًا، تعالى الله رحمه كان

 اكثرمن ختمه وربما يوم، كل الخيرات، دليل يختم وسذم، عليه اله صلى النبي على للصالة

.آمين تعالى، الله رحمه .عندهم مهابا زمانه، أهل في مطاعا وكان .مرة

.18301929/1245
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1 وااللى المائين بعد واالربعين السادس وقائع باب

 من صدرًا تعالى الله رحمه كان وادان. إمام الحاجي الحسن اإلمام بن السالك توقي فيه

 لغويا، نحويا، تقياء، اال الفقهاء من وكان . النجباء ولياء ال مفاخر من ومفخرا العلماء، صدور
 زمانه، ونادرة وقته أعجوبة وكان الذهن. ثاقب الفهم، حسن مصيبًا، مجيدًا، لبيبًا، أديبًا،

.يحاول ما كل في ماهرا
 في متفتنًا المتين، والدين العلم بين جمع طهارة، ولزوم وصالح ودين فضل ذا وكان

 بعد منه يخرج وال الخمس، الصلوات فيه يصلي للمسجد مالزمًا وكان والعلوم. المعارف

 اسم يتلوكل الشمس طلوع وقبل الصبح صالة بعد ورده وكان .الضحى يصلي حتى الصبح
 . افادة خرق من وهذا الكثيرة، أوراده أعتبار غير مرة ألف عشر أثنى الحسنى الله أسماء من

 منزله إلى يرجع ثم الصالحين، قبور زيارة إلى المسجد من وخرج الضحى، صلى النفل حل فإذا

 وبمكث للمسجل يذهب ثم ،للطهارة بيته إلى يذهب ثم ،الزوال قرب إلى للتعليم ويجلس

 عما ويسألهم فيحاسبهم، عماله إلى ويرسل داره إلى يخرج ثم العشاء، يصلي أن إلى فيه
 في يتكلم ال أنه ورعه ومن تعالى. الله رحمه ورع، وذا المال كثير وكان .واليتهم في فعلوا

 .فعزله المسجد في عمالته من شيء في كلمه عماله بعض أن بلغنا وقد الدنيا، بكالم المسجد

 والشريعة، الحقيقة علم بين فيه جمع والرين، الشك وإزالة العين قرة : سماه جيد تأليف وله

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .التصوف وآخره الفقه، ووسطه التوحيد، وأوله

 بن أحمد الحاج بن بابه بن أشره أحمد بن الله عبد محمد الرئيس توفي العام هذا وفي

. المحجوبي الشيخ بن علي بن الله عبد أند

.المولى أي الحرطان أنبار بن أعمر بن سيد بن القادر عبد الفقيه توفى وفيه
 نحويًا، فقيهًا، عالمًا، العاملين، والعلماء الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 يده وفي إال أبدًا تراه فال عليه، الصالة كثير وسلم، عليه الله صلى للنبي محبًا وكان لغويًا،

 وعمله؛ دأبه فهو . لذلك زمًامال مدحه، أو وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة فيه كتاب

. وختم بدأ بذلك
 القلب تفريح : سماه الخصيب الروض من ه اختصر الطيب نفح على شرحا وضع

 . له كالطرة مهيب ابن على تعليق وله . الطيب نفح على الخصيب الروض باختصار الكئيب
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

1.18311830/1246
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 بن محم بن بكر أبي بن بيه بن أحمد الطالب بن محمد الطالب الفقيه توفي وفيه
 من عالمًا، فقيهًا، تعالى الله رحمه كان .لبي الدي محمد الزحاف بن يحيى الطالب بن لحبيب

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .العاملين الصالحين الله عباد

 بن محم بن أعج بن أمحمد الحاج بن أحمد بن الحاج بن بكر أبي بن الحاج توفي وفيه

.الييلبي محمد الزحاف بن يحيى الطالب بن لحبيب

. الحس عام عندهم ويسمى بوالته عظيم وباء وقع العام هذا وفي

 عمر بن باب ث انحن الشيخ بكربن أبي بن الله عبد محمد عمربن الطالب توقي وفيه

 الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه المحجوبى.كان أحمد سيد بن الله عبد أند بن على بن
 فاضاًل، وكان والخلق. الخلق حسن ودين، فضل ذا أمينًا، عاقاًل، لبيبًا، وأديبًا، عالمًا فقيهًا،

 الحاجة ذا يرفد لهم، نصوحًا مصالحهم، في ساعيًا للمسلمين، نفع ذا عابدًا، تقيًا، صالحًا،

 أمين وكان .الحديث طيب اللسان، حلو الوجه، طليق الجانب، لين الحق، نوائب على ويعين

. والغيب اليتامى أموال عنده بلدته، أهل

 , اإلنفاق كثير الصدقة كثير والقرض، بالسلم الناس فيه يعامل عظيم، مال له وكان

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه

.السنة تلك في المدينة أصاب الجلدي المرض من نوع على يطلق لفظ : الحس عام ا
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واألفا الماثين بعد واألربعين السابع وقان ذك باب
 الحرشي الحبيب الطالب محمد بن المختار محمد بن أحمد بن أباتنه الفقيه توفي فيه

ثمالوالتي.
 لبيبًا، أديبًا، تقيًا صالحًا، بعلمه ،مًاعال عاقال، فاضال، فقيها، عالمًا، تعالى الله رحمه كان

 مذاكرتهم، من وال التفسيرلهم من يمل وال ، للتالميذ العلم تعليم على صبورًا وكان سنيًا، بزًا،

 سيد الطالب وشيخي أخيه من ذلك سمعت كما بقفين خليل نص التالميذ عليه قرأ وربما

 جميل االخالق، حسن دب، اا حسن وكان بالجةال. رفيقًا بعلمه، الطلبة وانتفع أحمد،

 وهدمهم باسكن على البنابرة وقعة في باسكن؟ في توفي وصالح، ودين، فضل ذا العشرة،

.تعالى الله رحمه .له

1 1832-1831/1247.

 البنابره عليها أغار ه داود أوالد بناها موريتانيا، في الشرقي الحوض أقصى من إدارية مقاطعة : باسكن 2
.الجغرافي الجزء انظرالموسوعة، .هذا اباتنه ومنهم سكانها، بعض وقتلوا وخربوها
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وااللف المائين بعد واالربعين الثامن وقائع ياب
 بن دكان علي بن أحمد الطالب بن الحسن سيد الفقيه بن الرحمن عبد توفي وفيه

.نصاري اال ركرى بن ادغوغ بن عيسى بن إدريس بن على بن نض تكد كن اد بن محمد
 ليالً وشتاء، صيفًا للطهارة مالزمًا عابدًا تقيًا فاداًا عالمًا فقيهًا تعالى الله رحمه كان

 في وأذكار أدعية له أذكار، ولزوم واجتهاد جد ذا وكان تعالى. الله رحمه توفي حتى ونهارًا،

 توفي . العشرة جميل اآلداب، حسن الخلق، حسن وصالح، ودين فضل ذا والمساء، الصباح
 وال حضر في ال ،سنة وستين أربع في رمضان من يومًا يفطر لم .سنة وثمانين [ ا كذ ] ثنين ا عن

 عبد الفقيه بن بابه أحمد الفقيه ابنه بذلك أخبرنى كما ،عمد عن وال سهو عن وال سفر. فى
. آمين بهم، ونفعنا تعالى الله رحمهم .الحسن سيد القيه بن الرحمن

 الرباني القطب القلقمي، محمد سيد بن اامين محمد الشيخ الله ولي توفي وفيه

 شرقا وشاعت بركاته ظهرت من الشهيرة، البركات ذو الصالح الولي الصمداني، والغوث
. التوحيد أهل وعمدة المريد ساقى وعربًا، عجمًا الناس فى ومناقبه وغربًا،

 عابدًا وكان والعامة. الخاصة عند كذا[ ] معظم الوالية، مشهور تعالى الله رحمه كان

 صبوة، له تكن لم . عليها ومات الله عبادة في نشًا زمانه، أهل في مطاعًا مهيبًا، عارفًا وزاهدًا،

 الرجاء في وأنظام قصائد له وصالح، ودين فضل ذا وكان .سنه حداثة مع هفوة منه تقع ولم
 رحمه والمساء. الصباح في مأوئرة ادعية وله ومساء، صباحًا لألذكار مالزمًا القوم، وأحوال

.ببركته ونفعنا تعالى الله

 تاريخ وفي الخير، صفر في الجمعة يوم الظهر وقت الشمس كسفت العام هذا وفي
,الحجة ذي في هذا قبل الذي العام في كسفت أنها 2التيشيتى

. أعلم والله . موسىة وأبناء أحمد أبناء بين تيشيت وقعة وقعت وفيه

1 1833-1832/1248.

 لذلك عزاه ما بين التطابق فالحظت عليه اطلعت وقد .تشيت حوليات نص التيشيتي بتاريخ يقصد 2
 لكتابه مصدرًا عليه المؤلف باعتماد تيشيت حوليات نص إلى إالشارة هذه وتفيد . فيه هو وما النص

.هذا
 لجيد فيهاا مات وقد موسى. وأوالد أحمد أوالد هما لقالل، قبيلة من مجموعتين بين الفتنة ه وقعتهذ 3

. 37 ص والته، حوليات تحقيق .أحمد أوالد زعيم بوبه بن وبوبكر موسى أوالد زعيم محمد بن
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واأللى! الماثين بعد واألربعين االسع وقائع ذك باب
 بن الثالك والشريف الييلبى، بيه بن أحمد الطالب بن محمد بن أحمد توفى فيه

.بهماآمين ونفعنا تعالى الله رحمهما أحبيب

 بن محمد الطالب الفقيه بن ألمين سيد بن عبدي بن مولود أحمد الفقيه توفي وفيه

 . ٠ ي٠. خ - ٠ ج'ا بن المختار بن هريرة أبي بن عيسى الحاج الفقيه بن ببكر الحاج الفقيه بن محمد الطالب الفقيه
 صالحا فاضال تعالى الله رحمه كان .الغالوي على بكربن أبى سيدي بن الشرعى أحمد سيد
مين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه وصالح. علم بيت بيته لبيبًا، أديبًا لغويًا نحويًا عالمًا تقيًا

 حتى كله التكرور بالد في وجدب وقحط عظيمة شديدة وقعة وقعت العام هذا وفي

 فيه ومات .تكانت مد بنصف والمخزومةة الزرع، من واحد مد والته في 2العديلة ثمن صار
قضائه. وسوء سخطه من بالله نعوذ .شروكا عام فسمي , وغيرهم العبيد من كثير خلق

.عني فاعف العفو تحب عفق إنك اللهم

.1834-1833/124و 1

.الملح من صفيحة : العديلة 2
المقدار. معلومة القماش من قطعة : المخزومة 3

الشر. من مشتق وهو المنطقة؛ أصابت والشدة الجفاف من سنة على يطلق لفظ : شرواك عام
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1واف ومائين خمسين عام باب

 . لبيبًا أديبًا، كريمًا، فاضاًل، تعالى الله رحمه كان . عبد أحمد بن عبدالرحمن توفي فيه

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

.ومنه متا الله تقبل . الحرام الله بيت من الجنة اطوير بن أحمد الطالب الفقيه قدم وفيه

 أيشر بن إبراهيم بن محم بن محمد سيد الفقيه العام هذا في توفي هل أدري وال
 صحيح محققًا، مدرسًا، عاقال، جلياًل، فاضاًل، فقيهًا، عالمًا، تعالى الله رحمه كان .لبدوكلي

 من كثير في به واستعان القصري، شيخه عن الفقه أخذ وصالح. ودين فضل ذا الفتوى،

 والقضاء اإلفتاء رائسة إليه تنتهي وكادت والتحكيم. والتدريس الفتوى في وشاركه أموره،
 راضيًا الحق، إلى نقياداال سريع الجانب، لين وكان اجتهاد. غير من عليه الله فتح وقد ٠ بوالته

 تعالى الله رحمه النوافل. على مواظبًا للجماعة، زمًامال يده، ذات قلة مع باليسير، وقانعًا

.آمين ،به ونفعنا

.1835-1834/1250 1
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 ارتحل قي عنا العباس دهره فتى

 الزلل عن وصفج وريحان بروح
 العمل صالح من كفاه قدمت بما

 علل وال ر عذ غير من مواله ال

 ملل غيرما من المعروف ويصطنع

 عجل على مور أ ال لتأسيس ويمشي
 مهل على الهوينى يمشي لها تراة

زحل في كان لو العباس تناوله

واأللف؟ المائين بعد والخسين الحادي وقائع ذكر باب
الحسني. الهاشم بن لحبيب بن الهاشم الشريف توفي فيه

 سيد بن الشريف موالي بن لخليفة بن العباس الشريف توفي منه الخير صفر في وفيه

 بن محمد موالي بن الحسن موالي بن الحاج بن حم سيد بن القادر عبد موالي بن محمد

. الشريف على موالي بن محمد موالي بن الله عبد موالي
 عاقال، لبيبًا، أديبًا، نزيهًا، كريمًا، سخيًا، فاضال، كريمًا، جوادًا، تعالى الله رحمه كان

 السيرة، حسن الحديث، طيب الكالم، طيب الثياب، حسن الوجه، حسن جميال، فطنًا،

 الخير وأهل والصالحين للعلماء محبًا الله، سبيل فى كذا[ ] نافقا المسلمين، بأمور قائما رئيسًا،

 ثالثين على يقسمها أن وأمره ثوبًا، ثالثين يومًا له عد أنه بعضهم وأخبرني لهم. مصاحبًا

 شأن هو كما للسائل ويفرح لكرمه، سائالً يرد ال وكان . المسجد في والصالح العلم أهل من

 صالة من ألفًا العشاء بعد ليلة كل ورده وكان .الجماعة فى للصالة زمًامال وكان .الكرام

 توفي ولمًا القول. مسموع الكالم، مقبول فيهم، مطاعًا زمانه، أهل في محبوبًا وكان الفاتح.

: بقوله المحجوبي أسره محمد بكربن أبو اإلمام رثاه

 زل األ في الله قدر قد بما رضينا

 ربه جازاه الفردوس إلى وسار

 بها منزله قبل اشتراها وكان

 مقسمًا بالتالد سموحًا وكان

 سماحة المكرمات فعل تعؤد
 مبادرًا المعضالت لدفع تراه

 لها ]كذا[ دعى للصالة المنادي ما إذا

تعلقا بالهواء مجدًا أن فلو

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . آخرها إلى

.1836-1836/1251 1
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 المصطفى جدهما مع وبينهما لخليفة، بن لعناية : ليلة بأربعين بعده أخوه توفي وفيه
 .بهم ونفعنا تعالى الله رحمهم . جد وثالثون أربعة الناسبون حكى فيما والسالم الصالة عليه

 عفيفًا عاقالً لبيبًا أديبًا نزيهًا وكان .الجماعة فى والصالة للطهارة مالزمًا صالحًا فاضالً وكان

.طاهرًا

 ثم الفاللي موسى عبد بن محمد بن سيد بن جدو بن أبانه المقدام الشجاع توفي وفيه

.به ونفعنا تعالى الله رحمه .الوالتى الجكنى

 لعويدي أحمد بن الله عبل بن أشره محمد بن بالترجمان المعروف الله عبد أن وأظن

.أعلم والله .بعدها التي أو قبلها التي أو السنة هذه في توفي

 قبل أمره أول في إنهم حتى فقيهًا عاقالً شجاعا كريمًا سيدًا فاضالً تعالى الله رحمه وكان

 عمه بني ونفع كثيرًا، منها وجمع بالدنيا اشتغل ثم الصغير. أندول يسمونه نيابالد يشتغل أن

آمين. ببركته، ونفعنا تعالى الله رحمه والمساكين. وأصدقائه وأحبائه لهم مواساته لكثرة

118



إ وااللف المائتين بعد والخمسين الثاني وقائع باب
 .فيه توفى لبدولكى بهيت بن أحمد بن محمد بكربن أبى بن الله عبد الفقيه أن وأظن

 أخذه تدريس، أحسن مختصرخليل يدرس مدرسًا متفتنًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان

 أموره، من كثير في به واستعان حقيقيًا، أخذًا عنه أخذه من أقل وهو .القصري شيخه عن

 في نهاره جل يمضي عابد عادل عالم فهو وبالجملة .والتحكيم واإلفتاء التدريس في وشاركه
 امختصر لنص حافظًا وكان .المغرب بقطر التدريس رائسة إليه وانتهت . والمطالعة التدريس

 ايسًا والضعفاء، المساكين على منه ينفق المال، من وافر حظ ذا وكان به. خبيرًا له ضابطًا
 .النزيه الصفي التقي النبيه يالفقيه القصري شيخه ووصفه لهم. الله باذالً لعشيرته، محبًا

.مين آ به ونفعنا تعالى الله رحمه .به فرحه اشتد إال نعليه وطأ سمع ما إنه شيخه وقال

.1840-1839/1252
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واأللفا المانتين بعد والخمسين االلك العام وقائ ذك في باب

 رحمه كان . الحسنى اإلدريسى الشريف فاضل بن محمد بن أحمد الشريف توفى فيه
 ونفعنا تعالى الله رحمه وصالح. ودين فضل ذا أديبًا، فقيهًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله

بهءآمين.

 اإلدريسى الشريف فاضل بن أحمد الشريف ابن الشريف داده عمه ان توفى وفيه
 لبيبًا أديبًا عابدًا وصالح، ودين فضل ذا الصالحين، اله عباد من تعالى الله رحمه كان .الحسنى

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . حليمًا

.اسويد أهل قتله والته بطحاء في جسيف بن هنون بن 2 محمد بن اعلى مات وفيه

 بن 4أزسق بن محمد وقتلوا بسسندة، رده وأبى والته أهل رفقة على إفالن أغارت وفيه

ي لكور طيحت بعام ويسمى ،محمد سيد بن أحمد سيد

837/1253 8381.

 .الشهرة وانعدام سماء اال تشابه نتيجة امبارك، أوالد بين موقعه تحديد أستطع لم محمد بن على

ي لي ما جمهورية ضمن آلن ا تقع ينة مد ي ي سسند

.ن السواد أرض في قتل المشهورين، وفتيانهم بورده أهل فرسان من : أرشق بن محمد
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 ثم الفاللى الوهاب عبد بن مين اال محمد الشيخ الله ولي فيه توفي الذي العام وأظنه
الجي.

 من الكبيرة، والكرامات الشهيرة البركات ذو الصمدانى، والغوث الربانى القطب هو
 ،التوحيد أهل وعمدة ،المريد ساقي وعجمًا؛ عربًا الناس في ومناقبه وغربًا، شرقًا بركاته ظهرت

الحسنى. والذخيرة االسنى، السيد
 واجتهاد، جد ذا والعامة، الخاصة عند معظمًا الوالية، مشهور تعالى الله رحمه كان

 وشتاء صيفًا الصوم يسرد بالعبادة، كلها أوقاته يعمر عابدًا وكان وأوراد. وأدعية أذكار ولزوم

 ليست حزان، اال دائم غدًا، يموت كأنه آلخرته يعمل قليال، إال ينام وال كله الليل ويقوم كذا[ ]

 .وجهه فى أثرالحزن يعرف الضحك، قليل القلب، رقيق الدمعة، قريب البكاء، كثير راحة، له
 وأعطاه إليه، وأحسن أكرمه إال منهم أحد يأتيه ال وسلم عليه الله صلى النبي آلل محتًا وكان

 عندهم محببًا وكان .كينوالمسا الفقراء على الصدقة كثير وكان جميعه ولو ماله من أحب ما

 البعيدة مكنة اال من بالهدايا إليه يبعثون الناس وكان . زمات اا ودفع بالحاجات مقصودًا عامة،

 وكان .فادةاإل كثير وراد،األ كثير وكان والمساكين. الفقراء على بها ويتصدق حوائجهم، لنيل
٠ ذلك وغير زيد أبي بن ورسالة خليل مختصرالشيخ يدرس مدرسًا فقيهًا عالمًا

 سمى وكبيرًا، شرحينصغيرًا الرسالة وشرح خليل، على شرحه منها عديدة، تواليف له

 السعادة وسيلة سماها وأخرى التنزيه، : سماها التوحيد فى أرجوزة وله التلخيص. أحدهما
: مطلعها نظمًا حسناء موعظة وله

 بالموعظة أمرنا لمن حمدا

 واصل مبسال صالة ثلم
 فيه ملء ضاحك من عجبت
مسرور أو ضاحك من عجبت

 والموعظة إلى جل بقوله

 القائل وصاحبيه النبي على
 فيه سخط أو رضا يدرى وال

القبور وشان الموت وراءه
إلىأنقال:

حزينا كن الخاتمة لخوفحزينا يكن مومنا يكن ومن

: ومطلعها بالصالحين فيها يتوسل الوسيلة، سماها منظومة وله . اخرها إلى

.1839-1838/1254 1
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الكتاب به أتى كما قطعا المجاب بدأ المجيب باسم
. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .ذلك غير إلى

 توفي الوالتي النؤمري الله حبيب الحاج بن أحمد سيدي ن البشيرب بن ببانه الحاج وأظن

فيه.
 مدرسًا عاقال جليالً فاضالً تقيًا الحًا عابدًا فقيهًا مًاعال الصالحين، الله عباد من كان

 وكان .والتوثيق الخط حسن الفتوى، صحيح ومحققًا الفقه، من وغيره مختصرخليل يدرس

 الخيرات ودالئل به الليل وقيام القرآن قراءة مداومًا العبادة، كثير وقتها، فى العالة مهتمًا

 وكان . له كران عن بيع وال تجارة تلهيهم ال الذين من وكان .وسلم عليه الله صلى النبى ومدح

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .أهله مهنة في يخدم التواضع، كثير
 حل إلى القائد إلرشاد ستاه القائد دليل على شرح له ،التوحيد بكتب مشتغال وكان

.تعالى الله رحمه .كثيرة وأجوبة فتاوى وله . القائد دليل ألفاظ

.والته ببطحاء هنون بن عثمان بن محمد الناصر أبناء قتل وفيه

.عنا فاعف العفو تحب عفؤ إنك اللهم
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والف! المائين بعد والخمسين الخامس ذكر باب
االوتيدىة. الحاجى محمود سيد بن الله عبد توفي فيه

 وليًا سنيًا تقيًا صالحًا تعالى، بالله عارفًا مًاعال الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 من به ابتلى ما مع آخرته، عن دنياه تشغله لم المتقين، ولياء واال العاملين، العلماء من عابدًا،

 محبًا الفتن، من بدينه فارًا وكان عبادة. وال قراءة عن ذلك يشغله ولم ورائستهم، قومه سياسة

 وهذا المرة بعد المرة داراهم : مشهور الكنتى محمد سيد أبناء مع وخبره . فيها ساعيًا للعافية،
 منظومة له .المسلمين مصالح في ساعيًا وكان .معهم القتال وخوف منهم العافية طلب في كله

.ببركته ونفعنا تعالى الله رحمه .الحسنى الله أسماء في

. الكنتى االمين سيد بن أحمد سيد بن االمين سيد توفي وفيه

.الييلبى صالح الطالب بن حامد توفي وفيه

.عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم

1 1840-1839/1255.

 في معروفة ودينية سياسية شخصية بالنهاه، لقب . اله عبد بن المختار بن محمود سيد بن الله عبد

.الطموح قوة و الهمة اشتهرببعد عصرها،
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واأفا المائنن بعد والخسين السادس العام وقاغ ذكر ياب
 على بن الله عبد أند بن أحمد الحاج بن باب بن أسره أحمد بن اعمر الفقيه توفي فيه

. المحجوبى المحجوب بن الشيخ بن
 العلماء من وكان القدر، جليل فاضالً سائسًا رئيسًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان

.ودين وعلم وجاللة وصالح علم بيت بيته المشهورين، والفضالء العارفين

 قفين كتبه و خليل وقرأ .أحمد الحاج بن محمد بن محمد بن المحجوب على الرسالة قرأ

 وال .وتحقيق بحث قراءة الحبيب الطالب بن المختار محمد بن أحمد بن أباتنه شيخه على قفين

 آخرته عن دنياه تشغله لم عظيم مال ذا وكان .اللهجة صادق وكان .العربية في شيخه أدرى
 دينه في موفقا والسياسة، به والعمل العلم جمع ستيًا تقيًا سخيًا وكان . دنياه عن آخرته وال

.به ونفعنا تعالى الله رحمه ووقار. حسن سمت ذا وفعاًل، قوالً للشريعة متبعًا وكان ودنياه.

البكر. بن الحسين بن امحمد سيد بن أعمر توفى وفيه
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . صالحًا ستيًا فاضالً تعالى الله رحمه كان

 محم بن أعج بن محمد بن الحاج ابن أحمد بن الحاج بن الحاج بن اعمر توفي وفيه

 سخيا فاضال تعالى الله رحمه كان .الييلبى محمد الزحاف بن يحيى الطالب بن لحبيب بن
.رحمه ويصل والمساكين، الضعفاء على منه ينفق مال ذا الرزق، فى محظوظًا

 وحسن اإلنابة ورزقه مسعاه وتقبل محياه الله أطال المؤلف، فيه ولد الذي العام وأظنه

الخات.

.18411840/1256
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واألف؟ المائنن بعد والخمسين السابع وقاع ذك باب

 المختار محمد اعمربن توفي وفيه .الييلبى صالح الطالب بن حامد بن شيخ توفي فيه

’ آمين بهم ونفعنا تعالى الله رحمهما . البرتلى
 عبد القاضى بن محمد بن المصطفى أحمد المؤلف والد الفقيه توقى العام آخرهذا وفي

 محمد بن الغيث محمد بن الحجوب بن الشيخ بن على بن اله عبد أند ابن محمد بن اله

 الكامل، يحيى بن محمد بن عثمان الفقيه بن الفقيه محمد بن القطب الله عبد بن الفتح

تقدم. كما لقب فهو تنمر وأما الناسبون. كذب ونقول نسكت وعنده
 الله عباد من وكان .نحويًا منطقيًا أصوليًا بيانيًا لغويًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان

 دهره غرة وكان اآلخرة. والدار الله تقوى همته فيها، زاهدًا الدنيا، في له همة ال الصالحين،

 وأقر والمخالف، الموافق بذلك له شهد ميدانه، وفارس أقرانه وحيد وكان واإلفتاء. الحكم في

 تشوفه أول فى تبرك الرحمانى، والمدد الربانى الفيض من موهوب وعلمه .والمحالف المعادى به
 ثم الرسالة عليه قرأ ،أحمد الحاج محمد بن والمحجوب الله عبد الطالب بن محمد بوالده للعلم

 ،المطادة على مقتصرًا وأصوال وفقهًا كالمًا كلها، الفتوى في برع حتى الكتب بمطالعة اشتغل

 وكانت لسانه، من خير وقلمه وفهمه والفهم، الذكاء في آية وكان .الفقه بأصول عارفًا وكان

 شيائ ينسى ال وكان .الحفظ ال البحث عليه الغالب وكان الرواية. من عليه أغلب الدراية

 له المطادة، في نهاره جل يمضي المطالعة كثير وكان عظيمة. فائدة وهذه ذهنه، في حفظه

 وله .له فتحه أول في بعينها المسألة وجد وفتحه وأخذه كتاب في تمسألة هم إذا أنه وهى كرامة

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .جواب أحسن فيها يجيب وأجوبة كثيرة فتاوي
. اللهة مد عام ويسمى ،2وزمات رده أبي آل بين قتال وقع العام هذا وفي

.انبهدلة هنون بن أعل بن اعمر بن المختار مات وفيه

1 1842-1841/1257.

.أتوارك قبائل من قبيلة زمات 2
 مالي، جمهورية ضمن يقع موضع ال(: مد ) محليا بزا تلفظ التى بالطريقة صل اال في كتبت : الله مد 3

.امبارك أوالد من بهدل وأهل بسيف أهل بين وقعة به
 /1257 لله مد معركة في مات أوالدامبارك، من بهدل أهل :آخرأمراء )خطر( اعل أعمربن المختاربن 4

. 109 ص ، (اذان ) الحسن ابن .1841
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وااللفا المائنين بعد والخمسين الثامن ]العام[ وقائع باب

 . الحسني الهادي عبل موالي بن محمد سيد بن الهاشم بن بونه سيد الشريف توفي فيه

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه
.الصانع أعلى بن محمد بن بوبكر بن أعلى توفي وفيه

 العلماء من تعالى الله رحمه كان .الييلبي صالح بن الطالب بن محمود الفقيه توفي وفيه

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه . سنيًا فاضالً عابدًا صالحًا المعروفين، والصلحاء العاملين،

 كان .الجكني ديدي أحمد الحاج بن ببانه بن زيدان أحمد الصالح الفقيه توفي وفيه
 الذهن. ثابت الفهم حسن وكان أصوليًا. عروضيًا لغويًا نحويًا فقيهًا مًاعال تعالى اله رحمه

 العلوم جمع والذكاء، الفهم في آية يحاوله، ما كل في ماهرًا زمانه، ونادرة وقته أعجوبة وكان

 موهوب فعلمه ضرير، وهو ذلك له وقع البصر، ضرير كان أنه مع وغيرها، وحديثًا فقهًا كلها

 يده ووضع أخذه فإذا ويأخذه، لوحه له يكتب المكتب في شيخه وكان .الرباني الفيض من

 فإذا أمس، ماكتب فيه ويكتبون لوحه ويأخذون منه، يضحكون التالميذ وكان .حفظه عليه

 من كثيرا يحفظ الحفظ في آية وكان .مس باال لي كتب هذا : لهم قال عليه يده ووضع ه أخذ

 وكذا، كذا قيمته هذا يقول ثوب على يده وضع إذا القيم، في دراية له وكانت النصوص.
 يعيش كأنه ودنياه غدًا يموت كأنه آخرته يخدم . كثيرا الله الذاكرين من وكان , كذلك ويكون

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه أبدًا.

 مات وفيه .والته بطحاء في علوش وأبناء ردة أبى أبناء بين قتال وقع العام هذا وفي
٠ قالل اال مع أشهرًا فيه ومكثوا الحوض إلى أحمد سيد أبناء رحل ثم ، أمكس بن أحيمد

1 1843-1842/1258.

 قاتل هو علوش، أوالد من موسى أوالد في الرائسة أسرة من : بوذراع بن أمكس بن أحيمد أو أحمد 2
. مخطوط الحسوة، : انظر .ازناكى محمد بن الحاج بن محمد فونتى رئيس
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واآللف؛ المائين بعد والخمسين التاسع العام وقائع ذكر في باب
. لسود أحمد بن محمد سيد الشيخ الله ولي توفي فيه

 الشهيرة البركات ذو العابد الصالح والولي الصمداني، والغوث الرباني القطب هو
 المريد، ساقي وعربًا، عجمًا للناس ومناقبه ، وغربًا شرقًا بركاته ظهرت من الكثيرة، والمناقب

. الحسنى والذخيرة سنى، اا السيد ، التوحيد أهل وعمدة
 جد ذا عابدًا وكان والعامة. الخاصة عند معظمًا الوالية، مشهور تعالى الله رحمه كان

 الله سبيل في كذا[ 1 نافقًا جوادًا سخيًا كريمًا وكان . وأوراد وأدعية أذكار ولزوم واجتهاد،

 اجتمعت وقد . ويعلمهم أكثرليكفلهم أو يتيمين أو بيتيم منه جاء سفرإال في يسافر ال وكان
 وأعطاه زوجه أحدهم بلغ فاذا القرآن، ويعلمهم جميعًا عليهم ينفق وضعيف يتيم مائة ه عند

 فهذه .ابنته زوجه وربما عشيرته، إلى ذهب شاء وان معه، سكن شاء إن ثم يكفيه، ما المال من
. توفي حتى عنه الله رضي عادته

 . االولياء كرامات من عظيمة كرامة وتلك وسلم، عليه اله صلى للنبي الرؤية كثير كان

 وطالقة ببشر ويلقاه لقيه من على يسلم ،أحد عن بشره يطوى ال والخلق الخلق حسن وكان
 كل يصلي : القرآن لقراءة مالزمًا وكان . وشتاء صيفًا كله الدهر يصوم وكان .وتعظيم وجه

 وال آخرته عن دنياه تشغله لم قومه، بأمور قائمًا وكان والحضر السفر في القرآن بسبع ليلة

.ببركته ونفعنا الله رحمه .دنياه عن آخرته

.الجمانى الطاهر آل بن السيد الله ولى توفى وفيه

 إذا االحوال، أهل من وكان الصالحين. الله وعباد ملين،الكا ولياء اال من الله رحمه كان

 سنة مكث , الحال تلك في منه وقع بما يبالى وال عليه مغشيا ليسقط إنه حتى تعالى الله ذكر

 حتى فمه من وتخرج أنفه من رض اال وخشاش الهوام تدخل الميت، كحال االرض على ملقى

 ينكره مما وهذا سنة. بعد أفاق ثم االرضة، عليه وبنت عليه العشب ونبت االرض دفنته
شيء. قادرعلىكل له ولكن العقل،

 حتى والغائط، البول : خبثان اا بادره الصالة في شرع فإذا الصالة، على يقدر ال وكان
 مهتمًا وكان . سياستها بأحوال بصيرًا الدنيا، أمور في سائسًا ذلك مع وكان .عليه مغشيًا يخر

 يقدر النهال يصلى وال .ادالة أمره إال معه أحدًا يترك ال وقتها دخل فإذا الصالة، بأمر

. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . تعالى الله خوف عليه غلب عليها،

.1844-1843/1259 1
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 ومكث الخير، صفر في الغروب جهة من السماء في مستقيم خط ظهر العام هذا وفي
.الخط بعام عندنا ويعرف معه، ويغيب القمر مع يطلع شهرًا السماء في

.محمود سيد وأهل كنته بين ذلك من الحرب وأنشأ أكرج! وقع وفيه
.أعلم تعالى والله طلوك. طير وقعت وفيه

. محمود سيد وأهل كنته بين معركة عنده وقعت محدد غير موضع : أكرج
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والفا ومائين ستين عام وقائع باب
 محمد بن بكر أبي اإلمام بن محمد المحترم الفاضل منه الثاني ربيع في توفي افتتاحه وفي

 تعالى الله رحمه كان . المحجوبى أحمد سيد بن له ل عبدا أنل بن لعويد أحمد بن له ل عبدا اسربن

 وتأليفه ،أباه فيها يمدح التى ته قصيد شعره ومن . جدًا لغويًا مجيدًا الشعر، حسن بليغًا شاعرًا

: بقوله باللفائف يسمى

وسؤدد فضل جم إلهي أتاح

إلىأنقال:

وكلها أصيالً تغشانا لفائف

[٠٠٠] تنشيط لفائف
به. ونفعنا تعالى الله رحمه .آخرها إلى

الندي والندم المسك لناشرعرف

 محمد لمدح حفت مخبأة
 فيخيرمشهد والتأنيس الوعظ بها

،آمين.
 بن للهعبدا أند بن أحمد الحاج بن محمد بن المحجوب ولد يحياتي الرئيس توفي وفيه

 سريع عاقالً لبيبًا أديبًا سائسًا فاضالً الله رحمه كان . المحجوبي المحجوب بن الشيخ بن على

: بقوله الله رحمهما انبويه بن عبدالله محمد رثاه توفي ولما . الله مع سر له البركة،

 فضل اال السري نجل الفتى نجل الفتى نجل الفتى نجل الفتى تبكي

المفضل الكريم يحياة فقد من وسقامها مجدها وتشكو تبكي
. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .آخرها إلى

 بن عبدالله اند بن على بن سيد بن محمد بن ارقن أحمد بن مين اال محمد توفى وفيه
 وصوالً سخيًا كريمًا وكان مجيدًا. فاضالً سيدًا تعالى الله رحمه كان المحجوبي أحمد سيد

. للرحم
 الفقيه بني من والمساكين للفقراء ماله بثلث وأوصى وصية، كتب الوفاة حضرته ولما

. عثمان
. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

1 1844-1843/1260.

. مقروء غير النص هنا
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 النحوي الفقيه توفي منه بقين ليال لست الجمعة ليلة القعدة ذي في العام هذا آخر وفي

 عبد محمد اإلمام بن انبويه الورع الزاهد العابد فن، كل في المتفنن العروضي األصولي اللغوي
 سيد بن لله عبدا أند بن الله عمرنا بن محمد بن بكر أبي بن محمد بن ممه عمر اإلمام بن الله

. المحجوبى أحمد
 وأحد النجباء ولياء اال مفاخر من مفخرًا العلماء، صدور من صدرًا الله رحمه كان

 الشعر حسن بليغًا ناثرًا شاعرًا عروضيًا منطقيًا أصوليًا بيانيًا ولغويًا، نحويًا تقياء، اال الفقهاء

 ما كل في ماهرًا زمانه، ونادرة وقته أعجوبة وكان الذهن. ثاقب الفهم حسن مصيبًا مجيدًا

 فيه مهر حتى بالعلم شبابه وأول صغره في اشتغل . والذكاء والحفظ الفهم في آية يحاوله،
 بين جمع وتفسيرًا، وحديثًا ونحوًا وفقهًا كالمًا كلها الفنون في وبرع واشتهر، وميز وبصر

 .وورع وصوم عبادة وكثرة طهارة ولزوم وصالح ودين فضل ذا وكان .المتين والدين العزيز العلم
 المصحف. في النهار في ويقرأه القران، بسبع ليلة كل يصلي القرآن، لتالوة زمًامال وكان

 الخمس الصلوات يصلي للمسجد زمًاومال وسكناته، حركاته في الطاعة على عكوفًا وكان

 وبالليل الخصام، وفصل والتأليف والنسخ والمطالعة بالتفسير النهار في وقات اال معمرًا فيه،

 في موافقًا تعالى الله رحمه توفي حتى وديدنه دأبه هذا يزل لم والمذاكرة. وراد واال ذكار باال

 الخلق حسن وكان فضله، على متفقون كلهم، يحبونه ه بلد وأهل .عمره مدة فعال واا قوال اال
 ميدانه، وفارس زمانه غرة وكان جدًا. سخيًا لقيه، من لكل الوجه طليق كثيرالتبسم، والخلق،

 الهجائية الحروف وعرف سنين، ثماني ابن وهو القرآن حفظ .والحاسد المساعد بذلك له شهد

.الجانب لين الحق إلى االنقياد سريع وكان ثالثة. أو يومين في
 عمدة سماه مالك، ابن أللفية شرحه منها بها، الناس انتفع مفيدة عديدة تواليف له

 وقد .به إا والته في لأللفية قارائ ترى ال حتى الطالب تداولته مالك ابن ألفية على السالك

 شرحه ومنها واختصار. وجازة مع الغليل، يشفي ما والهبة االشموني كالم من به جمع
 شرحه ومنها يكمله. لم لكنه الفريدة، ألفاظ حل في العتيدة الغنيمة سماها للفريدة،

 البرد سماه كذاذا] والمرسي الشاذلي الحسن كذاذا] أبى بها يمدح التي البوصيرى لقصيدة

 جمانة سماه ، اللبيب مغنى من ول اال للباب نظمه ومنها . لمشيبا كتب قصيدة على القشيب
 الصريحة الشهدة ستاه شرحًا وشرحه النخبة، ستماه البيان في نظمه ومنها .وشرحه اإلعراب

 السعادة ديوان ومنها .وشرحه الحساب علم في األلباب نزهة نظمه ومنها امليحة النخبة على

 على ناسج ينسج ولم بمثلها، قريحة سمحت ما قصيدة وفيه السيادة، صاحب مدح في
 االستئناس بروضة سماه شرحًا وشرحها خيرالناس، مدح في الجالس قزهة سماها منوالها،

المنائح سماه المصطفى مدح في مهيب البن المحاكي تأليفه ومنها الجالس؛ قزهة قصيدة على
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ممنوح للعافين نوالك كما

 ًاترقب مفردًا لحي قعر في

أتقرب خالقي من به رشدًا

بارع اا الملهوف الغاثة

.ذلك غير إلى المختار، سيدي الشيخ بها يمدح والتي

 لكانت ورتبت جمعت ولو أبوابه، جميع تعتم كادت فقد الفقه في وأجوبته فتاويه وأما

. النوازل في مستقال تأليفا

: بقوله النفاع بن المالك عبد رثاه توفي ولما

بوالته الهدى شمس أفلت لقد

جملة العلم يطلب من على وضاقت

متواضع عارف ولي لفقي

 ،الصمدية امنائح على إلسعدية اللوائح سماه شرحا وشرحه ،حمدية األ المدائح على الصمدية
 ومنها . يكمل لم شرحًا وشرحه ،البهية العقيلة سماه النحو في نظمه ومنها . يكمله لم لكنه

 حيث سنة وعشرين اثنين ابن صغير وهو أنشأه وقد ، امساعد المنهج سماه التوحيد في ظمه

: اخره في قال

 الني جميلة معذرة لفن ذا وأبتغيمنعارفي

 فسيحه دراية ذ ولست القريحه جامد قصيرباع

 الحسنى، الله أسماء فيها جمع التي قصيدته ومنها . القواعد أساس سماه شرحًا وشرحه

: مطلعها

طه أبا غدا إذ آلدم شرفا

: مطلعها المستجابة الفتح دعوة قصيدته ومنها

مفتوح للداعين بابك رب يا

: مطلعها والتي

أبعيب متى أدري لستني يا

يعيرني للمنون زادًا ألعد

: الولي عمر بها يزور والتي

يسارع وليس بنا الخناق ضاق

 والمكارم الهدى أهل على وضاقت

 مآثم من سالمًا دينًا ويطلب

الئم لومة الرحمن في يخش ولم
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اخره. إلى

: بقوله تعالى الله رحمه للهعبدا محمد ابنه ورثاه

 الجلدا فأستأصل بنا ألم خطب

 يؤجرنا والله به أصبنا خطب

 قبضت إذ العلم منه تيتم خطب
 قاطبة الناس عند الملقب عمر

 رحمته الرحمن خالقه أواله
موجدة التسليم مع عليه صلى

 االبلد الظلمة ثوب ألبس و كرها

 الكمدا تذهب عظاما كذا[ ] أجور

 الرشدا والمقتفي الخبيربه نفس

 الشددا الحائز اإلمام بانبويه

 الوبدا الورى الواقي سيدنا وقرب

ساجدا أو مصل قر ما وآله

: بقوله كفه ابى أحمد بن محمد بن احمد سيد ورثاه

 أللم علينا دهرًا الله لح

 اإلمام بفقد ويبكي ينوح

 الهدى نجم البر السيد وهو

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .إلخ

غلم البء رزء ء

االله عبد الشيخ وهو

 يحى بن على بن الله عبد بن عثمان الطالب بن الله عبد الفقيه توفي العام هذا وفي
 لغويًا ونحويًا فقيهًا عالمًا تعالى اله رحمه كان .الييلبى محمد الزحاف بن محم الطالب بن

 للجماعة، زمًامال وكان .طهارة ذا والحديث، الفقه فى كبير حظ له نبيهًا، عاقالً لبيبًا أديبًا

 يقضى وكان .العشرة جميل والخلق، الخلق حسن الجانب، لين الحياء، كثير للنوافل، مالزمًا
 تعالى الله رحمه .إديلب قومه مسجد إمام وكان .فيه عدأل ،القضاء بأحكام بصيرًا ،الناس بين

امين. به، ونفعنا

 . محمد سيد بن أشريف موالى بن لخليفه بن الركان الشريف توفى وفيه
. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

 الفساد وأظهروا بالدهم، من مطرودين والته وكناته الناصر أبناء نزل العام هذا وفي

الناصر أوالد بعام عندنا ويعرف أشهر. خمسة ومكثوا دورها، من دار مائة نحو وكسروا فيها،

األول.
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.فيه المختار سيد بن الشيخ وقتل عابدين، أهل إلى المختار سيد بن الشيخ غزا وفيه
٠ وإيدولحاج ردة أبي أهل على الناصر أبناء : 2أكشتيم وقعة وفيه

, إيدولحاج على لمريفكة وقعة وفيه
إيدولحاج. على أغاروا إيدغموسه : حواص؟ وفيه والبوسيفي؟

. أعلم والله

. الحسوة صاحب ذكره بوردة أهل زعماء أحد : محمد سيد بن احمد سيد بن المختار سيد بن الشيخ
 أنها تيشيت حوليات ففي طراف؛ اال محددة غير معركة ه عند وقعت الظهر؛ في يقع موضع : أكشتيم 2

 لما مخالف ذلك وكل والرعيان، وكنته الناصر أوالد بين كانت وأنها ،1826-1825/1241 سنة وقعت
. 48 ص ، تيشيت حوليات تحقيق . هنا ورد

 : انظر ٠ موقعها تحديد من نتمكن لم وكنته؛ محود سيد أهل بين معركة فيه وقعت موضع : لمريفك 3
الثالث. الفصل الغالوية، الرسالة تحقيق

.م.ن .الثانية للمرة وكنته محمود سيد أهل بين معركة عنده وقعت موضع : الثاني البوسيفي ؟
 حوليات تحقيق - ٠ الواقعة هذه في ماحدث به ويقصد الجماعي، النهب معناه حساني لفظ : حواصة 5

. 48 ص ، تيشيت
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ى د معا اله ومن

مالي إليه ومن

واألفا المانين بعد والستين الحادى العام وقاث ذك ياب
 أحمد بن الله عبد الشيخ بن أسره محمد بن بكر أبو اإلمام اللبيب الظريف توفي فيه

.المحجوبى أحمد سيد بن الله عد أند بن لعويدي
 ووقار، ودل حسن سمت ذا سميًا عابدًا، تقيًا، عاقاًل، لبيبًا، أديبًا، تعالى الله رحمه كان

 فضل ذا وكان . الذهن ثاقب ،الفهم حسن ،مصيبًا ،مجيدًا ،ناثرًا شاعرًا ، لغويًا ،نحويًا ، فقيهًا

 حسن جميالً نزيهًا يعنيه، ال لما تاركًا يعنيه، بما مشتغال وطهارة، أذكار ولزوم وصالح ودين

 الظهر بين يخرج ال ،المسجد وعمارة بالدين قائما عابدًا تقيًا صالحًا الجانب لين والخلق، الخلق

 يكنسه ونظافته، المسجد بإصالح قائمًا وكان . بالعيادة يعمره والعشاء، المغرب وبين والعصر

 في مكث .وفاته بعد المسجد وتيتم نظيفا، إال زمنه فيه موضعًا توى وال ايضًا، ويبنيه بيده

 بليغا فصيحا وكان .شهره في والشفاء أشهره، في البخاري صحيح يسرد سنة أربعين اإلمامة
 فى تعرف كما وجهه فى تعرف النضرة وكانت . شفيقًا صالحًا عفيفًا حييًا كريمًا نظيفًا طاهرًا

 الله صلى الله رسول قال : قال عنه الله رضي مسعود ابن عن روي كما الحديث، أهل وجوه

 : القسطالني . الحديث وأذاها؛ ووعاها فحفظها مقالتي سمع امرئ وجة نضرالله : وسلم عليه

 وتجديد العلم نضارة في يسعى نه ال والسرور بالبهجة الله خصه والمعنى والرونق، الحسن النضرة

.إنتهى المعاملة؛ في حاله يناسب بما دعائه في فجازاه السنة

 أشعاره وأما والسيرة، الحديث في باللفائف المسمى كتابه منها عديدة تواليف وله

 يشكو الغاية، أقصى الراجين تبلغ التى الشكاية وسيلة : منظومته منها تحصى، فال وقصائده
: مطلعها بيت وستين مائة على تزيد والته هل ال المغافرة ظلم من الله إلى فيها

عدوانا ظلمنا في بالغو قد حسانا بني ربناإن يا

 سبعة إحداهما ذنبه، ويشكو نفسه حال فيهما يشكو اللتان وقصيدتاه آخرها؛ إلى
: مطلعها بيتا وأربعون

اعتمادي عليه من يا

: مطلعها وخمسون أربع واألخرى

اتكالي عليه من يا

1.1845-1844/1261
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: مطلعها أخرى وله الخ؛

وإغالني سري في الملك لمالك بعصياني نفسي مسيءإلى إني

: أوله اإلجابة، مرجو وهو االستسقاء، في جيد دعاء وله
 به فاشدد علينا، منه الماء وأنزل السحاب فأرسل ماء، وعندك سحابًا عندك إن اللهم

 ينطق ال من شفعاء إنا اللهم . السماء بركات من واسقنا ،الضرع به وأدر ،الفرع به وأطل صل اال

.إليك إال يشكى ماال والجهد والضنك ذى اال من والعباد بالبآلد اللهم .وأنعامنا بهائمنا من

 محتاجون لذلك فإنا عودتنا، الذي إحسانك إلينا وعجل بنا، نزل ما عنا ارفع اللهم »
 تردنا فال رغبتنا، عظمت عندك وفيما أكقنا، مددنا إليك اللهم .متعرضون جودك ولنفحات

 ،أنت إال إله ال الله أنت اللهم العيال. وجاع المال وهلك الشجر واحمر المطر قحط فقد ؛خائبين

 أماكنها، من البركات منزل اللهم الغني. وأنت الفقراء ونحن القوي، وأنت الضعفاء نحن
 وال ،حي شيء كل الماء من وجعلنا > كتابك في قلت إنك معادنها، من الرحمة وناشر

 وعجت دوابنا وهامت أرضنا واغبرت بالدنا صاحت اللهم . ماءبال إال الماء من خلق لشيء حياة

 لحمها وذهب عظمها لذلك فدق السماء، مطر عنا حبست إذ أوالدها على الثكلى عجيج
 والبهائم الحائمة الطيور وارحم الحانة، وحنين االنة أنين ارحم اللهم .لبنها وقل شحمها وذاب

 محرومين، تردنا وال الرتع، والبهائم الرضع والصبية الركع والمشايخ الصائمة طفال واال السائمة

 نوالك أغمر ما الرقاب، ومالك سباب اال مستب االرباب، رب سبحانك الدعاء. سميع إنك

 يا الراحمين، أرحم يا يبخل. ال الذي والجواد يعجل ال الذي الحليم فأنت أفضالك، وأوسع

 عليك إال وليس تؤمل، الشدائد لكشف الذي وأنت التكالن، وعليك المستعان أنت أول،

 بالحياة وآتنا الجدب، عنا فأذهب والعطاء، اإلجابة وعليك والدعاء، المسألة فمنا المعول،

.والخصب
 زمانه، إبان عن المطر واستيخار بالدهم جدب يشكون اليك وفدوا عيالك إن اللهم

 إلى « . الميعاد.. تخلف ال إنك والعباد البالد فارحم باإلجابة. ووعدت بالدعاء أمرت وأنت

.آخره

 ويسمى ليال، خمس الماء ومنعهم وحاصرهم ، الناصري! درباي والته جاء العام هذا وفي
.الثاني الناصر أوالد وعام العطشة عام

 بن ذكرهصالح لناصر، ادأول من معتوك( بن يحيى )أوالد المختار بن إبراهيم بن ابنمحمد درباي 1
. الجغرافيا جزء ،الموسوعة ،حامد ابن . الحسوة في الوهاب عبد

135



 في ومكثوا ،أحمد سيد عمنا أبناء رحبة في التي حفربئرهم في لمحاجيب شرع وفيه

. سنة! حفره

.2بئزاز وفيه

 وسط البئرفي هذه وكانت .الناصري درباي من رأوا بعدما للطوارئ تحسبا البئر تلك لمحاجيبحفر
.الشدة أوقات في استعمالها يمكنهم وبالتالي المدينة،

 تحقيق . واشراتيت أبكاك إيدوعيش طرفي بين وقعة به تكانت، جبال سفوح في يقع موضع : بعرار
. 54 ص تيشيت، حوليات
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واألدل المانتين عد والستين االني يابذكرلعام
المشاهير. من فيه توفي من نعرف ولم

 ٠ لبدل غزوة عندهم ويسمى واقتتلتا، علوش أبناء وغزوة الناصر أبناء غزوة التقت وفيه

.أعلم والله

. عني فاعف العفو تحب عفق إنك اللهم

1.1846-1845/1262
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واألفا المائين بعد والستين االلكث العام وقاح ذك ياب
 سيد الشيخ بن محمد سيد الشيخ بن الصغير المختار سيد الشيخ الله ولي توفي فيه

 الشيخ أعمر سيد بن الوافي بن الله حبيب بن محمد بن بكر أبي بن أحمد بن الكبير المختار

. الكنتي محمد سيد بن البكاي أحمد سيد الشيخ بن
 ،الشهيرات البركات ذا السادات، شياخ اال شيخ عابدًا، ، صالحًا ، عارفًا ، وليًا اله رحمه كان

 ،التوحيد أهل وعمدة المريد ساقي وعربًا عجمًا الناس في ومناقبه وغربًا، شرقًا بركاته ظهرت من

 العلوية، والمقامات المرضية خالق اال صاحب السالكين، ومربي المثقفين ونخبة المحققين شيخ

. الحسنى والذخيرة سنى اال السيد
 الناس فترى له الخلق تسخير منها كرامات له زاهدًا، عابدًا وليًا، تعالى الله رحمه كان
 محتبًا والعامة، الخاصة عند معظما بعيدة، مسافة من العظيم المال له ويهدون يخدمونه

 سخيًا نهار، صوام ليل قوام وكان . والخلق الخلق حسن والعربية، الفقه وافرفي حظ له عندهم،

 من وأعجب دنياه، عن آخرته وال عنآخرته دنياه تشغله لم الكرماء، من كربمًا سخياء اال من

 تعالى الله رحمه .ربه عبادة عن ذلك شغله وما وسياستهم قومه رائسة ذلك مع جمع أنه ذلك

.آمين به، ونفعنا

 الله عبد بن إبراهيم الطالب بن محمد الزاهد الورع العابد الصالح الولي توفي وفيه

.انمرزوك
 في تعالى الله طاعة على نشأ عارفًا زاهدًا عابدًا ستيًا تقيًا صالحًا تعالى الله رحمه كان

 . دنياه عن آخرته وال آخرته عن دنياه تلهه لم يعنيه، ال لما تاركا يعنيه بما مشتغال شبابه، أول

 العلم بين بجمع عليه، ويدل الخير يفعل المساكين، على واإلنفاق الصدقة كثير سخيًا وكان

 بأوراده يشتغل فكان والعبادة. الورع ظاهر النفس، ونزاهة والتواضع والزهد والورع والعمل
 ،قليأل إال الليل يقوم وكان .الليل إلى العلم بتعليم يشتغل ثم ،الضحى إلى الصبح صالة بعد

 . القرآن لتالوة مالزمًا غدًا، يموت كمن آلخرته وعمله ذلك، ونحو قاعدا قليالً إال فيه ينام وال

 الطلبة. من كثير به انتفع العلم، وتعليم القرآن إقراء عبادته أكثر كله، الدهر صائمًا وكان

 إال الفريضة يصلي وال كلها المسائل في تحقيق صاحب وكان بالتعليم. وقات اال معمر وكان
امين. تعالى الله رحمه الشمس. طلوع قبيل اإل الصبح يصلي وال الوقت، دخول تحقق بعد

1.18471846/1263
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 وقتلوا وأثاثهم، متاعهم جميع وأخذوا عابدين؛ الهل رده أبي ال غزوة العام هذا وفي

. تخمرت وتسمى ، وابنه مين- اال سيد بن محمد

.الناصرية لحبيب بن صالح محمد مات فيه و

. 7اس عبد بن محمود محمد جرحك ووفيه

 في المتفنن المنطقي، العروضي، االصولي، اللغوي النحوي الفقيه توفي العام هذا وفي
 الحاج بن بكر أبي بن أحمد الطالب بن الله عبد محمد ،الزاهد ،الورع ،العابد ،التقي فن، كل

 بن عمر بن يحيى بن محم بن اغيالس بن محم بن حماد بن موسى بن علي بن الرحمن عبد
.البرتلي نصاري اال ركرك بن ادعوغ بن اله عبد بن بجلف الملقب أحمد

 وأحل النجباء، تقياء اال مفاخر من ومفخرًا العلماء، صدور من صدرًا الله رحمه كان

 جمع عابدًا، فطنًا، عاقال، أديبًا، عروضيًا، منطقيًا، أصوليًا، بيانيًا، لغويًا، نحويًا، الفقهاء،

 الورع، كثير العبادة كثير طهارة، ولزوم وصالح وفضل دين ذا المتين، والدين العزيز العلم بين
 وطبه طبيبًا وكان .زمانه أهل عند محببًا وكان . ناداه لمن االنقياد سريع والخلق، الخلق حسن

 وكان أمة. أو عبدًا كان ولو مريض، معالجة عن يتأنف وال ظهورها، على متفق بركة معه

 في موفقًا والعمل، العلم بين جمع وقد . الحروف وسر والتربيع والهندسة الطب بعلم خبيرًا

 الفهم جيد راية الد حسن ووقار، حسن سمت ذا وأفعاله، أقواله في الشرع متبعًا ودنياه، دينه

 في غدًا يموت كأنه لكلتيها يعمل دنياه، عن آخرته وال آخرته عن دنياه تشغله لم والنظر،

.الدنيا في أبدًا يعيش وكأنه الدين،

كنتة. قبيلة من فرع : أهلعابدين ا
 والته، حوليات تحقيق تخمرت. معركة في مات كنته، شخصيات أحد : ألمين سيد بن محمد 2

. 42 ص

.ص.ن ، م.ن. .نفسها الوقعة في مات : ألمين سيد بن محمد بن باب 3
 من ) عابدين وأهل ( داود أوالد من ) برده أهل بين معركة ه عند وقعت مالي بأرض موضع : تخمرت 4

ن. كنته(.م.ن.،ص
 والته، حوليات تحقيق وفرسانهم. الناصر أوالد أعيان أحد : الناصري لحبيب بن صالح محمد

43.

 ، للحج.م.ن. الذهاب بالخروج ويقصد «،جرح » بدل «خرج » بلفظ وردت وتيشت ته وال حوليات في 6

ص.ن.
.ص.ن لحاج.م.ن.، أيدو قبيلة أعيان أحد : محمود سيد بن الله عبد بن محمود محمد 7
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 لزيارة تمبكت إلى آخرعمره في سافر . وأوراد وأدعية أذكار ولزوم واجتهاد جد ذا وكان
. يومًا عشر بخمسة الشيخ وفاة بعد هناك توفي حتى والزمه الصغير المختار سيد الشيخ

 جمع كتابًا رأيت ولقد .زروق الشيخ تأليف والسيما ،الصوفية بالكتب مشتغالً وكان

.زروق كالم فيه وأكثرما الصوفية، كالم فيه
 حقيقتها، عن عيان اال وقلب والجلب الغيب علم يدعي رجل زمنه أتى وقد ستيًا، وكان

 فلم الله، عبد محمد المجلس وفي يفعل كان ما بعض يفعل أن وأراد يومًا، عليه الناس واجتمع

 من رجل المجلس فى : لهم فقال عليه، حكمته وفسدت يفعل، كان مما شيء إتيان على يقدر
. الله عبد محمد هو فإذا عندي ما وأبطل حكمتى أفسد السنة أهل

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
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1وااللىًا المائتين )بعد والستين الرابع وقائع باب

 موالي بن محمد سيد بن الشريف موالي بن لخليفه بن الشيخ الشريف توفي فيه
 وثالثون ثالثة وسلم عليه الله صلى المصطفى وبين وبينه الحاج بن حمود سيد بن القادر عبد

.جذًا

أديبًا. ،،عاقال كريمًا سخيًا، صدوقًا، ، ورعًا ، بائسًا رئيسًا اللهعنه رضي كان

; مطلعها بقصيدة اإلمام بن 2انبويه بن الله عبد محمد رثاه توفي ولما

والشيم العرض كريم ضريح على بالديم منك جودي الله يارحمة
الهرم والمستضعف الضعيف معوان العفيفة النفس كذا[] ذا الخليفة نجل

.آمين به، نفعنا و[ تعالى ] الله رحمه .آخرها إلى

 وأبناء رده أبي آل إلى عابدين أهل( ) غزوة وهي التيشطاية، وقعة العام هذا وفي

علوش.
.عنهاه وأنزلوهم محمود سيد ل وا ازناكًا واجتمع تكانت، الناصر أبناء غزو عام وهو

1 1848-1847/1261.

. 1284 العام باب في ترجمته انظر : الله عبد محمد 2

. المعركة هذه عنده وقعت موضع أنه يبدو : التيشطان 3
 سيد أهل وقف بينما أخواله، كونهم بحكم أبكاك أمير أحمد ميراسويد اال مع الناصر أوالد وقف لقد

 هذه وتدخل . محمود سيد وأهل الناصر أوالد بين العداء نشوب إلى ذلك فأدى أشراتيت مع محمود
. 40 ص ، ( ينا سيل ) ختار ابن — .الطرفين بين الصراع إطار في الوقعة
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1ًا وااللف )لمائين بعد والستين الخامس وقائع ياب
.الحاجى الجنة اطوير بن أحمد الطالب الله ولى توفى فيه

 تقيًا، فقيهًا، مًا،عال العاملين، العلماء ومن المعروفين الصالحين الله عباد من الله رحمه كان
 للرحم، زصوأل سخيًا، سنيًا، فاضاًل، عفيفًا، وكان وصالح، ودين علم ذا كاماًل، وليًا، عابدًا،

 حج العشرة، جميل مروؤة، ذا االدب حسن والخلق، الخلق حسن والمعروف، الصدقة كثير
. العبادة في واجتهاد جد ذا وسلم، عليه الله صلى المصطفى قبر وزار الحرام، الله بيت

 الكتب همته وكانت الدنيا، عن اإلعراض كثير وكان بالعبادة، يعمره الليل قائم وكان
 ينظر وتارة متطيبًا، طاهرًا إال يكون وال كذا[] بينها الكتب كثير وكان لها، ومحبًا معظمًا

.العلم يعلم وتارة يصلى وتارة يقرأ وتارة يكتب وتارة
 وكان .به أمر ما يفعإلال ال أمربشيء إذا مطاعًا وكان .األحزان متواصل البشر دائم وكان

 وقورًا، أديبًا، عاقال، مهذبًا، متواضعًا، وكان وسكناته. حركاته فى الله طاعة على معتكفًا

. والصلحاء العلماء عند محبوبًا والخاصة، العامة عند معظمًا الهيئة، حسن السيرة، حسن

.آمين ،به نفعنا الله رحمه

 أحمد الطالب بن النفاع بن المالك عبد الفقيه توفي قبله ما أو العام هذا وفي

. العلوشى
 قاضيًا وكان منطقيًا عروضيًا، بيانيًا، لغويًا، نحويًا، فقيها مًا،عال تعالى رحمه كان

 والحديث والتفسير الدين أصول وبعلم بها عارفًا والوثائق، حكام اال بصيرًا قضائه، في عدالً

 حتى حظًا والرواية والفهم رايةالد من رزق كلها، الفنون في ماهرًا محققًا واألصول، والفقه

.زيد أبي ابن ورسالة مختصرخليل، يدرس مدرسًا وكان , لسانه طوع الكالم كان

 المدونة؟ 2( من ) نقوله فيها جمع الفقه، في باعه سعة على تدل خليل على حاشية وله

وكتب .يونس وابن ج فرحون ابن وتبصرة خليل، وشروح وشروحه، الحاجب؟ وابن وشروحها،

1 1849-1848/1265.

٠ مني زيادة قوسين ماين 2
.بها التعريف سبق 3
.به التعريف سبق 4
 1397)- االندلسي المالكي فرحون ابن لمحمد األحكام، ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة 5

1358/60 /799 .
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 الصحاح، قوال اال من فيها ما وجلب اإليضاح غاية أوضحها مسألة على فيها تكلم المتأخرينإذا
 الصوفية جهلة على الرد في منظومة له : سنيًا وكان .الضحى شمس من أوضح صارت حتى

: مطعلها السنة أهل طريقة تبيين و

مالل خير إحسان المرتجيالمالك عبد سماه من يقول

: قال ثم
 أيدوا الذين هم فالعلما

 طائفة منا تزال ال حديث
البخاري قاله العلماء

وشيدوا المصطفى النبي دين

 الطائفه تلل بالحق ظاهرة

تمار وال العلم فحقق

 : بقوله الجهلة وصف في قال ثم
 الواليه يدعي من فمنهم

المسروق معرفة ويدعي
 درايه بال غيب عن بالكشف
تحقيق بال منه جهالة

.امين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .اخرها إلى

 وهم رده أبي وأهل علوش أبناء إلى الناصري؛ لحبيب بن عثمان غزا العام هذا وفي
.وهزموه والته ببطحاء

.2تندرك صيفة وهى

 . 43 ص والته، حوليات تحقيق الناصر. أوالد زعماء أحد : الحبيب بن عثمان

.النص في أكثرمما على لها أقف لم : تنرك
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وااللف(؟ المائنين )بعد والستين السادس وقائع ياب
لمشاهير من فيه توفي من نعرف ولم

 ماسنه ومعهم اعبيدي عمربن آل بين منه، بالله نعوذ تيشيت أهل الشربين وقع وفيه

.القتاآل في أشهر أربعة ومكثوا معهم وادححاحنه والحجاج

. إبراهيم بن السالك وعمه تياه بن أعلى مات وفيه
.وبنوه آقريجيت إلى تيشت من الخروج في وادحاحنة الحجاج شرع وفيه

. تكانت إلى ’عثمان? بن يحيى أبناء منه وخرج آدرارك في شديد جدب وقع وفيه
. 9فات من هاربين 8وادنيت انبارك أبناء نزل وفيه

.1266/49-1850 لم
 هذه وقعت ٠ بله أوالد ماسنه، الشرفاء، : هي بشرية مجموعات لثالث موطنًا تيشيت مدينة كانت

 ن أعمر أهل وكان جانب في وأتباعهم والحجاج ادحاحن فكان وأتباعهم، بله أوالد فروع بين الحرب
 يوم انفجرت الني الفتنة تلك أسباب أبرز أحد السلطة على النزاع وكان جانب، في وماسنه اعبيد

.الحسوة : انظر للمزيد . 1850/ 7/19 رمضان 6 الجمعة
 توفي قومه؛ في الشأن عظيم كان (؛ تيشيت ) بله أوالد من المهاجرين رئيس : ابراهيم بن ة تيا بن اغل 3

.الحسوة : انظر .كورةالمذ الوقعة في
. ن م . نفسها الوقعة في قتل السابق عم : ابراهيم بن السالك

 مدينة وبنوا عنها نزحوا ثم البداية في تيشيت سكنوا بله، أوالد قبيلة من بطنان : وادحاحنه الحجاج 5
. 56 ص ،تيشيت حوليات تحقيق . آغريجيت

آزمور. إلى والممتدة شماالً للكبلة لمتاخمة لمنطقة على اصطالحا يطلق االصل لفظبربري 6
.آدرار في اإلمارة أسرة عثمان بن يحيى أوالد 7
.الشرقي الحوض من الباطن منطقة في موضع : إنيت واد 8
 اإلمارة، يشبه ما وقتئذ يشكلون كانوا وقد ٠ امبارك أوالد من جزءًا إال ليسوا النص فى كورون المن فات 9

 داخلي. قبلي بصراع يتعلق االمر ولعل مشظوف، يد على تقريبًا نفسه العام في عليهم القضاء وتم

 ابن : انظر ( 1842-1841 / 1257 أعمر) بن خطري بوفاة انتهت الداخلية امبارك أوالد حروب أن ونعلم
.يليها وما 1 10 ص الحوض، في امبارك والد أ إمارة الناني، الحسين
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إ واالف؛ المائتين )بعد والستين السابع وقائع باب
 امحمد موالي بن هاشم موالي بن افظيل موالي بن عمار موالي بن الشريف توفي فيه

. الحسني الشريف الحاج بن حمو سيد بن المالك عبد موالي بن

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
 بينهم، 5قتال ووقع بأروانا، وهم البرابيشة إلى علوش وأبناء رده أبي أهل 2غزا وفيه

. 7أحمد سيد بن المختار سيد ن الصغير وسيد 6أرشق بن الطالب فيه ومات

. بسيف بن هنون بن اعثيمين مات وفيه

1 1851-1850/1267.

.مجددًا أشيرإليه ولن النص فى متفش خطأ وهو ( غزى ) االصل فى وردت 2
٠ الحالية مالي جمهورية في أزواد منطقة تسكن حسان بني من قبلية مجموعات 3
أزواد. منطقة في تقع اتوارك، أسسها مدينة : أروان 4
, 1851—1850 يناير دجمبر- ا 1267 شهرصفرمن متداد على يبدو ما في لقتال هذا وقع 5

 الوقعة في مات وقد بوره، أهل زعماء أحد محمد سيدي بن أحمد سيدي بن أرشق بن الطالب 6
.المذكورة

 الوقعة في معه ومات ول، اا عم ابن ،أحمد سيد بن المختار سيد بن الصغير( امهيدي ) الصغير سيد 7
.الحسوة .نفسها

.الحسوة .امبارك والد ال العامة الرئاسة بيت من أحمد بن بسيف بن هنون بن عثمان أو اعثيمين
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وااللف( المائين )بعد الثامنوالستين وقائع باب

.اففليل موالي بن عمار موالي بن ملوك بن أحمد ابن اشريف توفي فيه
 بن محمد بن المحجوب بن بكر أبى الطالب بن بالناتى المعروف المحجوب توفى وفيه

.لمحجوب ين الشيخ بن اله عبد أند بن احمد لحاج

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه
. البالوى المختار بن الله عبد الكريم الجواد توفى وفيه

 , وسلم عليه الله صلى المصطفى النبي قبر وزار الحرام اله بيت حج ، سخيًا كريمًا كان

. والمساكين الضعفاء على منه منفقًا جدًا، المال كثير وكان

امين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه

. أكاد أحمد سيد الشيخ بن محمد سيد بن لحبيب أروان أهل رئيس توفي وفيه
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

تعالى. الله رحمه اخليفه، سيد البشيربن محمد فيه وتوفي

. المشهورة أردان؟ عام وهو

. 6والدم تنمزة بين قتال وقع وفيه

, المال من كثيرا لهم ونهبوا ،7أشراط جهة من كناتة علوش أبناء غزا وفيه

. 8هنون وأهل محمد أبناء بين قتال وقع وفيه

.1852-1 851/126ع 1

 البالد هذه أكثر هو » إنه الوهاب عبد بن صالح فيه قال المعروفة، شخصياتهم ومن بله أوالد قبيلة من 2
.مخطوط الحسوة، : انظر .الحجاج قومه شيخ وهو الحرام الله بيت وحج ومعروفًا ماالً

 بن أحمد من تنحدر التي أكاد أهل أسرة من أكاد أحمد سيد الشيخ بن محمد سيد بن لحبيب 3
 حوالي الرئاسة لحبيب تولى قد و المدينة. رؤساء ينحدر ذريته من و أروان، لمدينة االول المؤسس آده

م.1820
لشتاء في غالبًا و يأتيفيغيرإبانه، المطرالذي : أردان 4
٠ الرعيان اسم فروعها جميع على يطلق ،البالد من شتى أنحاء في متفرقة قبيلة تنمز 5
. الغربي الحوض والية في أساسًا تتمركز قبيلة 6

.ذكر على له أقف لم 7
.لعبيدي هنون أهل اسم عليهم يطلق كان الذين أحمد بن بسيف أهل يعني أنه عندي الراجح 8
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. هنون بن تم مات وفيه

أحمرآخرالنهار. نجم مع السماء في دوي سمع وفيه
.الله حمى اشريف بن محمد بن المختار اشريف توفى وفيه

 الصالحين. اله عباد من جوادًا، حليمًا، سيدًا، تعالى اله رحمه كان

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

. الحسوة في صالح ذكره الذي أحمد بن بسف بن هنون بن م يعني أنه عندي الراجح
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1ًا واالف المائتين )بعد والستين التاسع وقائع باب
 محمد اإلمام بن عثمان سيد اإلمام بن ببوياتى المعروف الله عبد محمد الفقيه توفى فيه

 أحمد سيد بن الله عبد اند بن الله عمرنا بن بكر أبي بن محمد بن اعمر اإلمام بن الله عبل

المحجوبى.

 دب واال العلم من وافر حظ له لغويًا، نحويًا جلياًل، جيدًا، فاضاًل، تعالى الله رحمه كان

 اللسان فصاحة جمع الحديث، لذيذ الفكاهة حلو والخلق، الخلق حسن وكان . كذا[ ] واللبابة
 في بالعلم اشتغل والفهم، الخط حسن مصيبًا، مجيبًا، بليغًا، شاعرًا، وكان واالدب، والذكاء

 محققًا، فاهمًا، عاقاًل، ذلك مع وكان واشتهر. وميز بصره فيه مهر حتى شبابه وأقل صغره

 عليه، ويدل الخير، يفعل يعنيه، ال لما وتاركًا يعنيه، بما مشتغالً نزيهًا، سنيًا، تقيًا، صالحًا،

 نحوًا اللسان، علوم في مبرزًا وتقوى، وصالح علم بين بيته والدين، العلم وأهل للصالحين محبًا

 تفرد وكان والمعالي. الفضال لفنون جامعًا والشعر، والفصاحة الكتابة في مقدما وأدبًا، ولغة،

.غيره في يوجد لم بما ذى، اا وتحتمل السفيه بسبب المباالة وقلة والصبر الحلم من زمنه في

 أطروبة : ه سما وأشعارهم وأيامهم ول اال العرب كرام وأخبار األدب في حسن تأليف وله

والشجاعة. والكرم دب اا في آخر وتأليف الزمان، وأعجوبة الفتيان

 الله رحمهما انبوية بن محمد عمه ابن فيها أجاب نحوية مسألة جواب في شعره ومن

: هو والسؤال تعالى،

 بياتي اإلمام ابن يا أمحمد
 جمة شواغل من فؤادك فرغ

 لنا كنعونًا و مضها بغا كلف وا
 مانعًا ومسز سسًا لن ميز

كامل فى كامالً جوابك واجعل

 وبيات ضحى في خيرا أوتيت

 اآليات في بالجوالن واشغله

 الغايات نبلغ حتى العلم في

 اتى ضبط ل*يبرا والنعت

بيات كاال بالتاءات واختمه

: فأجابه

 اآلتي اإلله عبد امحمد
 لما وفقا محررا الجواب هاك

 بياتي اإلمام لوالدنا نجال

بالتاءات المكفوفي نظمك في

1853-1852/1268 1
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 بدواة طبقة فالقى! شن

 بثبات جوابه سقت وإليك

 باألبيات وتاليه منع

 تاتي وضع م—لحك الثالث أن

 ثباتواإل النفي في وضعها في
 بفوات وضعي لشرع وكدا

 لهنات مفردًا التكلف يأتي

 يأتي لضبط قسم من للوضع

 كاآلالت االعدام جانب في

 العاتي كاألضبطي وسواهما

 اآلتي في عنهما المسبب وهو

باإلثبات قسام األ ذي كل في

 الورى أفئدة الوعاظ الفتى ابن يا

 متدبرا وجهها براقع فاكشف

 تعسر لن فانها عليك إال

 مرا بال اليمين أفعال باليوم

متطهرا بفرضه وليأبين

 كأنه النعال حذو بحر في

 سائالً نظمك أنت منها فأخذت

 ذي بين لفرق الداعي 2وسؤالك

 ترى الن إليه الهادي فجوابه

 مانعًا وشرطًا سببًا منصوبة

 ترى وتخيير طلب في وكذاك

 كما منفردًا الوضعي يرى قد إذ

 ما وفرق يلفيان كثيرًا ومعًا

 بوجوده دائمًا يعمل فالمنع

 عامل بعدم عدم في والشرط

 وضده الوجود فى يعمل بيديه
عر

هكذا سؤال الكافي وجوابك

.انتهى

 : قوله وسؤاله بها، له ملغزًا عمه ابن أيضا عنها سأله فقهية مسألة في أيضا شعره ومن

 المنبرا الرقاة ابن يا أمحمد

 بعويصة ملغزًا أتيتك إني

 لعسيرة أنها علمنا ولقد

مقيدا الثالث حلف حالف ذا

بغسله يهم وال ليجامعن

.وهوخطأ القا االصل في ا
. خطأ وهو والسؤالك، : صل اال في 2
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مظهرا 1تنجو فصؤركيف ال أم حنثه من بحالة ينجون هل

: فأجابه
 الثرى داس من خير يا أمحمد

 على آلى إن للمرء أرى إني
 يومه أوائل سرًا عرسه من

 بغسله جاء اليوم تولى وإذا

 الفتى حكم بضمنه الجواب هذا

.انتهى

 الورى ذا من عصره في بنعاله

 يرى أال مفيدًا الثالث كل

 مكثرا واقعبالعصر أتى فإذا

 متطهرا ليله بمغرب وأتى

مظهر للغزك حكم من ناهيك

 الشيخ بن الرحمن عبد الكامل القطب فيها يزور « الرجاء وسيلة » سماها قصيدة وله

: مطلعها المغافرة ظلم من والته هل ال بها يستغيث المحجوبي،

اليد تسط قد الباب عند حفيدك الهدى عل يا الرحمن عابد أيا

الردى من تنجي ناداك لمن وأنت خائفًا الدهر باسمك جهارًا ينادي

 تعالى الله رحمه ٠ المحجوبي الشيخ بن الولي عمر الولي بها يزور قصيدة وله .آخرها إلى

.به ونفعنا

 والمختار اشوينات، بن الله عبد محمد بن وأحمد هاشمين، بن زين الشريف توفى وفيه

٠ الناصري لحبيب بن وعثمان ، المشظوفي لمحيميد بن

.خطأ وهو ينجوا االصل في
. 1852/ 1269 عام مات مشظوف، في الرائسة بيت من ابراهيم بن المختار بن لمحيميد بن المختار
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وااللف( )والمائتين السبعين وقائع باب

.الغالوي التيشيتي أحمد سيدم الحاج إال الناس مشاهير من فيه توفي من أعرف ولم

 بن الشين وبكار واحدة ليلة في 3ازئزخ أحمد وابن ،2لحبيب بن ]عمير[ مات وفيه
.انبكة اعل بن هيموإبرا 4 * 2 1الرسول

1 1853-54/1270.

 فال عمه ابن قتله الناصر، أوالد في الرائسة بيت من انبرح أحمد بن بكار بن لحبيب بن أعمر أو عمير 2
.الحسوة .الليلة نفس في معه قتل و امحماد بن

. الحسوة , المذكورآنفا امحماد ابن فال هو هنا المعني
 محمد سيدي بن قنوه اعل قتله علوش( أوالد ) موسى أوالد من الرسول بن أحمد بن الشين بكار

. الحسوة . البرداوي
. تيشيت حوليات . 1853 / 1270 عام توفي إدؤعيش أبطال من انبكه اعل بن براهيم ة

. الرشيد قصر نخل محمود سيد أهل قطع فيه و
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وااللى[! المائين ]بعد والسبعين الحادي وقائع باب
. 2لعياسي الوهاب عبد بن صالح محمد الفقيه توفي فيه

 ونحو، فقه، من شتى فنون من كبير حظ له نبيهًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 قاضيًا، الفقهاء، مفاخر من ومفخرًا العلماء، صدور من صدرًا وكان .ذلك وغير وحديث،

 الحق، من يستحيي ال الله، في الئم لومة ه تأخذ ال الحق، في صليبًا أحكامه، في مسودًا عداًل،

 عندهم، مطاعًا واللصوص، الظلمة على جسورا العظام، مور اال على مقدمًا وكان , القلب قوي

 فيهم، المسلمين لينفع إال يساكنهم ولم آخرعمره، في ساكنهم وقد له، ويخضعون يهابونه،

.ظلمهم من كثير من عنهم أيديهم على ويأخذ عليهم جانبالمسلمين يغلب النه

 حسن والخلق، الخلق حسن الذهن، ثاقب الفهم، جيد الخط، حسن ناثرا، شاعرا، وكان

 الحاج بن الله عبد بها رثى التي قصيدته منها عديدة قصائد له واجتهاد، جد ذا الدراية،
: مطلعها بيتًا وعشرون ثالث الرقيق، محمد

جواد الدهركل ريب غالوقد بالدي كل خيرات أالذهبت
: مطلعها بيتًا عشرون المرواني، بها يرثي وأخرى

المقابر بين المروان دفن الن غيرص'بر جازع لقلب أالمن
إلىآخرها.

: الحي باب بها رثى التي قصيدته ومنها

نفسا حادثة كل في وأكرمها غرسا أطيبها والت عن تغيب

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .يزيد أو سنة مائة نحو عاش المعمرين، من وكان
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855-1854/1271 .
 لعياسي أعمر بن الوهاب عبد الحاج بن أحمد بن الوهاب عبد بن صالح محمد المؤرخ العالم هو

 قام امبارك. أوالد دولة عهد في القضاء مارس العلوم. أصناف شتى درس ،1738 عام ولد الناصري
 األعالم كتاب النبذة، كتاب : مؤلفاته من والحجاز. ومصر وتونس المغرب إلى قادته طويلة برحالت
 تحقيق ، امحفوظ بن أحمد ٠ 1854/ 127 1 عام توفي ٠ الحسانية األنساب علم في البيسانية والحسوة

. 10 و 9 ص ، 1984-1983 تخرج رسالة الحسوة، كتاب



 عبد اند بن أحمد الحاج بن محمد بن المحجوب بكربن أبو الطالب الرئيس توفي وفيه
 رئيسًا، سخيًا، كريمًا، حليمًا، سيدًا، تعالى اله رحمه كان .المحجوب بن الشيخ بن علي بن الله

 في لتهوعدا لصدقه عندهم مقبوالً زمانه، أهل في محبوبًا الحديث، بصدق موصوفًا صدوقًا،

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .مداراته توزيع

. تياه! المختاربن توفي العام هذا وفي

٠ النصارى مع التروزي لحبيب محمد قتال وفيه

.تكانت بمد العديلة بيعت حتى لتيشيت عظيمة شدة وقعت وفيه
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.بله أوالد في الرئاسة بيت من
 أعظم أحد ( 1860-1829/ 1277-1245 ) اترارزه أمير : التروزي المختار بن أعمر بن لحبيب محمد

 المستعمر مع حرب في ودخل كبيرًا، توسعًا عهده في اإلمارة شهدت ابالد عرفتهم الذين مراء اال
.البالد على سيطرته بسط في الطامع الفرنسي

. الرنسيس بالنصارى يعني



1[وااللى المائين ]بعد والسبعين الثاني وقائع باب

 أبو الباهرة، الظاهرة االحوال صاحب المحقق، الفةامة، العالمة، الفقيه، العالم توفي فيه

 حمى بن أحمد بن محمد بن الله حمى بن أحمد بن الله حمى بن الصغير أحمد بن العباس
 سمي من له تمييزًا بالصغير عرف ، مسلمي ال التيشيتي مسلم محمد بن محمد بن الشغ بن اله

. واحد موضع في كان إذ غالبا االسم متحدي في يكثر وذلك منه، أكبر

 في ولى اال جمادى من خلت وعشرين لثمان العشاء صالة بعد تعالى الله رحمه ولد

.لف واال المائتين بعد والعشرين الرابع أو الثالث
 ومفخرًا العلماء صدور من صدرًا نبيهًا، فاضاًل، نحويًا، فقيهًا، تعالى الله رحمه وكان

 عروضيًا، منطقيًا، أصوليًا، بيانيًا، لغويًا، نحويًا، الفقهاء، واحد النجباء ولياء اال مفاخر من

 أعجوبة وكان الذهن. ثاقب حسنالفهم، مصيبًا، مجيدًا، الشعر، حسن بليغًا، ناثرًا، شاعرًا،

 وأقل صغره منذ اشتغل والذكاء. الحفظ الفهم في اية يحاول، فيما ماهرًا زمانه، نادرة وقته

 رحمه توفي أن إلى ذلك في عمره وأفنى والتصنيف، والمطالعة تعلمًا، تعلم بالعلم ه شباب

 منعه حتى بلوغه زمن عليه واشتد وفاته، إلى عمره أول من يفارقه ال العينين مرض وكان الله،

 وأقبل الصبا، في أتلف كان ما كل وقضى القرناء اعتزل الحكم بلغ ولما سنتين، نحو التعليم
 من وأخذ وافرًا، حظا الفنون سائر من به حاز عجيبًا غريبًا فتحًا عليه الله فتح حتى العلم على

 اتخذ وربما وحضره، سفره في للمطالعة مالزمًا وكان ظاهرًا، نصيبًا الفنون جميع من فن كل

العينين. وجع نحو القراءة، تعذرت إذا له يقرأ قارائ
 بتهذيب مشتغال بمقتضاها، ويعمل يطالعها التصوف، كتب من وافر حظ ذا وكان

 ال السوء، خالط من إليه أحب العزلة وكانت العبادة، على مقبالً وكان وتزكيتها. النفس

 يشتغل ال عينيه، ماال عن مقلعًا يعنيه، ما على مقبالً للجلوس، المعهودة األماكن يتوطن

 جالسه قلما بالله، المذكورين من وكان ،أحد المناكرمن رؤية يصبرعلى وال األمور، بسفساف

 العامة نفعه عم وقد دينه، في بها ينتفع بركة منه ونال إال حضر أو سفر في صاحبه أو أحد

. دينهم أمر الماليك بتعليم جدا معتنيا كان . زمانه أهل جهلة من كثير به ى واهتد والخاصة،

 في لهم ترغيبا عليه يعطيهم وربما بها، ويأمرهم للصبيان، الشهادة كلمتي يلقن وكان

.يكررها إليه أقبل رآه إذا بعضهم صار حتى بها، النطق اعتياد

1
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 الصالح للعلم النهوض في السلف صاحب مسلك سالكًا جدًا بالعلم معتنيًا وكان

 العيال، مصالح عنها يصده وال ،خروية اال أحواله عن شاغل يشغله ال الطاعة، إلى واإلسراع
 ويبغض الله فى يحب تعالى، الله على الداللة حسن آخرته، حوال ال تبعًا دنياه أحوال جعل قد

 عند واألوجال الحوال تأخذه تعالى، الله آيات من آية الدمعة، سريع القلب رقيق الله، في

 وصحب , الشباب طفحة من الله حفظه وقد . وسلم عليه الله صلى النبي ومدح القرآن قراءة

 في له وأذن فاضل، محمد الشيخ ولقي . مدة والزمه بالولي، المعروف أحمد الشريف الشيخ

 القرآن وأسرار وقاف واال العجمي واالسم عظم اال الله بسم والخلوات التصرف من شاء ما جميع

.العلوم سائر ريس وتد وتفسير

 وسيلتها ،شيخنا تلميذ العلوي الحافظ محمد سيد الشيخ عن التجاني طريقة وأخذ

. اإلعطاء في ذن اا لهم الذين فيه المقدمين من فهو فيها؛ له وأذن التجاني، : ربنا إلى

 العامة عند معظما مهيبا وصوال، شفيقا، الجانب، لين والتواضع، الحياء شديد وكان

.والخاصة

 بأهليته له وشهدوا والتصنيف، والتدريس والقضاء فتاءاإل في عصره أئمة له وأذن

لذلل.
 ومختصركشف ،للشعرافي القدسية لرسالة مختصرا ، منها مفيدة متعددة مؤلفات وله

 ترك من التحذير في تأليف ومنها شتى، مسائل في مستحسنة وأجوبة خلدون، البن القناع
 معاملتهم وحكم الممالك في االذن تحديد على فيه تكلم وتأليف وأجاد، فيه أفاد المعروض زكاة

 في المولي فتح : سماه المولي أحكام في وتأليف العبيد، تصرف في المفيد سماه، وغيرهم

 في الكريم فتح ومنها الولي، أخبربه بما القطع مسألة في العلي منة سماه وتأليف المولي، حكم
 القدوس فتح ومنها تيشيت، أهل مكوس أبطال فى المقيت فتح ومنها والحريم، الموات حكم

 واالعتساف، التعصب من السالمين اإلنصاف أفكارأض نزهة ومنها المكوس، أسس إبطال فى
 الفقيه، مصباح نظمه ومنها دالية، وأخرى المذكورة، كتبه في ما فيها لخص رائية قصيدة وله

 ،التوحيد وسواس دفع في المجيد فتح ونظمه األفعال، توحيد في لمتعال الكبيرا فتح ونظمه

 الشهادة، كلمة شرح في السعادة سلم ونظمه تأثيراألسباب، نفي في الوهاب منة ونظمه

 وشرحه والرسالة، التوحيد فى الجهالة كشف ونظمه ،اإليمان عقائد فى الجهالة كشف ونظمه
 الله على التوكل فضل في ونظم الجهالة، كشف شرح في الجاللة ذي فتح : نفيسًا شرحًا

 الله إال يستحقها ال وأنها وأسبابها، المحبة معنى في ونظم الزهد، فضل في ونظم تعالى،

 طبقات في ونظم الحساب، علم فى ونظم الجيم، أمرحرف في ونظم الخواطر في ونظم تعالى،
 الشيخ على أنكر من على الرد في الديماني بابه محنض الشيخ أبيات ذيل في ونظم الشعراء،
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 مؤلفاته أشرف ومن .البيان علم في ونظم األماني، ميس سماه التصوف في ونظم التجاني،
 شرح في وشرع وسلم، عليه الله صلى المحبوب النبي على الصالة في تنويرالقلوب : وأبدعها

 عليه الله صلى النبي شمائل في نظم وله تمامه، قبل المنية اخترمته الكنزالمرغوب سماه عليه

 ولم والنشور البعث في ور الصد شرح سماه االخرة علوم في طويل ونظم يكمله، ولم وسلم

 السيوطي وفريدة بونه وابن مالك ابن ألفيتي في ما استيفاء فيه قصد نظم في وشرع يكمل،

: مطلعها النحو، علم من

والتمييز. والحال به كالمفعول العمدة، خالف النحويين عند وهي فضلة جمع الفضالت

عرابواال العرب بألسن االعراب على لله الحمد
 تأليف وله .يكمله ولم السنباطى لنظم شرح فى وشرح يكمل، ولم الفضالت؛ فيه بلغ

 .مقران قبائح على التنبيه من األقران نصاع ستماه ،مقران ب عندهم المسمى المولد لعب تحريم فى

 شعر وله .ذلك غير وله يكمل، ولم خليل ريشان ب المستى الكتاب على شرح فى وشرع

 القرآن، سور أسماء فيها ذكر وسلم، عليه الله صلى النبى مدح قى قصيدته أحسنه ومن كثير،

: مطلعها الياء، إلى مرتبة أولها من الهجاء حروف أبياتها أوائل فى والتزم

الكفره نبأ بالنسا عمران الل البقره صاحب محيى لله الحمد

مبتدره األنفال بأعرافه تهمى ومن عم نعام اال بمائدة بمن

: وآخرها

والبرره الناس خير الختم محمد على بالدوام وسلم صل رب يا

: مطلعها أيضا مدحه فى وأخرى

وأحمد مقام أسنى إلى بدارًا محمد المتداح فتداعؤا أال

: مطلعها أخرى و

زمن كل أعياد مولده ساد قد من مولد اإلسالم معشر لنا بشرى

م
: مطلعها أخرى و

والحزنا السهل بيننا يطوى الله عسى والحرنا قلبى بك أشكو الله إلى

إلىرذلك.
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 ورتب ذلك جمع ولو والمنقول، المعقول في والنكت النقول لغرائب التقييد كثير وكان
 عليه الله صلى النبي على الصالة على وتحضيض اعتناء صاحب وكان عزيزًا، مفيدًا تأليفًا كان

.النبي على بالعالة بلغ ما وبلغ وسلم،

 أحمد » جبهته على مكتوب وأنه بواليته أخبر ولياء إال بعض أن منها كرامات وله

 ذلك وقع كما ،وبكتبه به واعتنى الطب بعلم عمره آخر في واشتغل .يعرفه يكن ولم « سعيد
 المنام في وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه الثعالبي ففي عنه، الله رضي السنوسي ماماإل قبل

 صلى درجته في قال أو جوابه، في يجعله أن الله يسأل أن الطب بعلم اشتغل من أن ووعده

.انتهى .وسلم عليه الله

 تعالى الله رحمه . هناك ودفن أحمد بأحسي المستى موضعبال الصغير أحمد توفي

.آمين ،به ونفعنا

 حاج أحمد بن النفاع! الله عبد الطالب بن المختار محمد الفقيه توفي العام هذا وفي

. العلوشى
 الخلق حسن ودين، فضل ذا عابدًا، تقيًا، ، صالحًا فقيهًا عالمًا، تعالى الله رحمه كان

 النحو في وافر حظ له .المودة مختصرأبي والسيما بالفقه بصيرًا متفتنًا، لبيبًا، أديبًا، والخلق،
 والصيانة والمروءة الستة على محافظًا ستيًا، وكان والفهم. معرفةوال العلم أوعية أحد واللغة،

 اقاربه يحب للرحم، وصوالً المنتقين، والفقهاء العاملين العلماء من ورعًا، وكان واالدب،

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .وعشيرته
 ردة أبي أهل قتله ، الكنتي رلمختاا الشيخ بن محمد سيد الشيخ بن عابدين توفي فيه و

فيغزوغزواإ.

.المشهور الوالتي يحيى محمد الفقيه والد هو
لسياسي. لجزء لموسوعة، .1855/1272 توفيعام أحدأعيانقبيلةكنته، 2
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وااللفًا؟ المائين ]بعد الثالثوالسبعين وقائع باب
 بمحمد يعرف وكان ،2الجئة اطوير بن مين اا محمد بن محمد الفقيه العالم توفي فيه

.الحاجى حمد
 عابدًا، تقيًا، صالحًا، عاقاًل، فاضاًل، مدرسًا، متفتنًا، فقيهًا، عالمًا، تعالى الله رحمه كان

 وأحل النجباء، ولياء اال مفاخر من ومفخرًا العلماء صدور من صدرًا سنيًا، برًا، لبيبًا، أديبًا،

 العبارة، حسن الذهن، ثاقب الفهم، حسن مصيبًا، مجيدًا، لغويًا، نحويًا، تقياء،األ الفقهاء

.الضحى شمس من أوضح تكون حتى أوضحها المسألة في عبر إذا
 إلى ذلك في عمره وأفنى والمطالعة، واإلقراء والقراءة والتعليم بالتعلم العلم على أقبل

 سائر من به حاز عجيبًا غريبًا فتحًا كلها العلوم في عليه الله وفتح تعالى. اله رحمه توفي أن

 وحابًا ومنطقًا وأصوالً وبيانًا ونحوًا وكالمًا وتصوفًا وتفسيرًا وحديثًا فقهًا وافرًا، حظًا العلوم

 مقبالً وكان السفر. فى نفسه يقرء وكان واجتهاد. جل ذا وكان .ذلك وغير وطبًا وعروضًا

 للطاعة المسارعة في السلف صالح مسلك سالكًا وأهله، كبيربالعلم اعتناء له يعنيه، ما على

 يعيش وكأنه غدًا، يموت كأنه لكلتيهما يعمل والآخرته، دنياه تشغله لم الصالحة، عمال واال

 في بارعًا كان وإخوانه. تالمذته مع لمزاح كثير والخلق، الخلق حسن نجيبًا، فهمًا، وكان أبدًا.

 جاء ال زلةالنا في يذكرفرعًا فال الفروع، من عليه أغلب االصول والبيان، والنحو صول ال علم

 تعالى الله رحمه .قصد غير من صول اال إلى منها خرج فربما الفروع في شرع وإذا معه، بأصله

.آمين ،به ونفعنا

.حنكوش بن الطالب الفقيه العالم توفى العام هذا وفي
 النجباء، الفقهاء أحد متفننًا، محققًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 والدين، الفضل أهل من ومروءة، وأدبًا دينًا القطر هذا فى اشتهروا الذين تقياءاأل دباءاأل

 ليله وأحيى النظر، في جفونه وأسهر العلم طلب في عمره أفنى ،والمروءة الستة على محافظًا

به، ونفعنا تعالى الله رحمه والمذاكرة. والعلم بالتعلم بنهاره، به وقات اال وعمر تحصيله، في

1 1857-1856/1273.

 وفاة بعد تججكه في القضاء تولى إبراهيم، الحاج بن الله عبد سيدي قالمذة من ادوعلي قبيلة من 2

. شيخه
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السند السيد إلندى شيخ برحمته ا— -
 وعد إذا بوعد وأوفاهم نواالً

 أشد فجعه في الناس أدرأي فلم

 الخلد لها يحار أغالق وفتاح

 د العد كثرة على موقوف النفع فما

 تعد أوال مثل وألف يعد

لحسد ا ه سسر ًاىرد لسسه وأ

 بن لولي أحمد بن الرحيم عبد بن محمد بن عمر بابه بن الصالح توفي العام هذا وفي
 بن الفتح محمد بن الغيب محمد بن المحجوب بن الشيخ بن الله عبد بن أحمد بن بكر أبي

 الملقب الكامل يحيى تعالى الله ولي بن محمد بن عثمان الفقيه محمد بن القطب الله عبد

.قبل بيناه لما لقب هو إنما فخطأ، تنمر لفظة من المؤرخين لبعض يقع وما بتنمر،

 حسن ودين، فضل ذا تقيًا، عابدًا، الصالحين، الله عباد من صالحًا، الترجمة صاحب كان

 العظام، مور اال على مقدامًا القلب، قوي كان له، والمراقبة الله من الخوف كثير والخلق، الخلق

 له ويخضعون ويهابونه بحضرتهم آباءهم ويسب يسبهم واللصوص الظلمة على جسورا
 في وأسرعهم وأكرمهم خلقًا، وأحسنهم مروءة، زمانه أهل أعظم من وكان .أمره ويطيعون

الناس. حوائج
 فتنة تقع ال البين، ذات إصالح وفي المسلمين، مصالح في ساعيًا للعافية، محبًا وكان

 في ماله بذل وربما يصطلحا، حتى بينهما القائم هو كان إال والته في اثنين بين مشاحنة وال

ذلك.
 ، [ كذا ] بهم ويعتني ويجمعهم الكتب يحب وكان .العلم وأهل للصالحين محبًا وكان

٠ كثيرًا والنسخ بالشراء منها جمع حتى

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

: بقوله اإلمام بن انتويه بن الله عبد محمد رثاه توفي ولما

 الصمد العزة ذو الرحمن رحم أال

 وخيرهم قدرًا المحجوب بني أجل

 نفعه عم ما مثل فجعا عم لقد

 نائب كل على معوانًا كان لقد

 ناشائ حد أو الخيرات استكمل إذا

 بقبيله واحد ال الناس وما

 رحمة بوابل المولى تغتده

تعالى. الله رحمه

 ابن ممه أعمر اإلمام بن الله عبد محمد اإلمام بن عثمان سيد اإلمام إمامنا توفي وفيه

. المحجوبي أحمد سيد بن الله عبد اند بن الله عمرنا بن محمد ن بكرب أبي بن محمد
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 رقيق خاشعا، تقيا، صالحا، لبيبا، أديبا، نحويا، فقيها، عالما، تعالى الله رحمه كان
 ،المسجد لعمارة محبًا الخطبة في المنبر على تعالى الله خشية من يبكي الدمعة، قريب القلب،

 العشاءين بين وما ورادباأل الظهرين بين ما يعمر العشاءين، بين وال الظهرين بين منه يخرج ال

.بالنافلة
 وسلم، عليه الله صلى النبي مولد في فيه والمدح وعمارته المسجد بأمر قائمًا وكان

 والته، أهل عادة وهي والعشاء، المغرب بين فيما السنة من جمعة كل وفي رمضان، وفي

 بالنهار، مرة مرة، بالليل رمضان، ختمة بدون مرتين العام في العشرينيات تخميس يختمون
 (! المسماة ) قصائده من كثير وبمدحون وسلم، عليه الله صلى النبي مولد في ختمات وأربع

.وغيرها بالمعجزات
 وكان .الحديث طيب السيرة، حسن الجانب، لين والخلق الخلق حسن الله رحمه وكان

 شهري في البخاري صحيح يسرد اللسان، فصيح الكذب، على شيء يلجأه ال صدوقًا

 شهر في عياض للقاضي الشفاء ويسرد رمضان، وعشرين ست في ويختمه وشعبان، رجب

.رمضان
 وسلم عليه الله صلى النبي لمدح كذا[ ل محتًا والحديث؛ والنحو الفقه من وافر حظ له

 الله رحمه توفي حتى فعله منذ بفعله البركات أفعال من فعالً يترك ولم ،فيه الصوت حسن

 سنة صامه منذ رمضان من يوما يقض ولم . عليه به الله من ما جملة من بذلك حدثت تعالى

 كبر بعدما والسبعين الثالث في الله رحمه توفي أن إلى المذكور التاريخ قرن من عشر أربعة

 ابنه قدم بعدما ذلك مع المسجد في الصالة يترك ولم جسمه. وأنحلت االسقام وأعجزته
 توفاه حتى وأوراده نوافله يترك ولم وداره، لمسجد بين ومرتين مرة جلي ربما إنه حتى لإلمامة،

.رمضان من بقين لتسع االثنين يوم ضحوة الله
.آمين به، ونفعنا جنته بحبوحة وأسكنه برحمته الله غمده

.وتكانت تيشيت ووصل والته، إلى رواني اال امحمد سيد بن الوافي سيد قدم وفيه

.وحرقوها داره وهدموا الناصر، بناء ال الفالوى الطالب بن طالب أحمد شر وفيه

.مني زيادة قوسين بين ما
.الجغرافيا الموسوعة، حامد، ابن .لقالل قبيلة أعيان أحد ببكر سيدي بن الطالب بن طالب أحمد
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 والله محمود سيد أهل قتلهما الكنتي، محمد سيد ابني وأخوه سيداتي توفي وفيه

.أعلم تعالى
 محمود الطالب بن أحمد الفقيه العالم توفي قبل [ وألف ومائتين ] وستين ست سنة وفي

. االيدوعيشى أعمر بن
 عاقال، فاضال، مدرسًا، متقنًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، مًا، عال تعالى الله رحمه كان

 على ومطلعا لهما مستحضرًا والنحو بالفقه عارفًا ستيًا، برًا، لبيبًا، أديبًا، عابدًا، تقيًا، صالحًا،

 والورع والعمل العلم بين جمع زمانه، ونادرة وقته عالمة الدين، بأصول وعارفًا دقائقهما،

 الدمعة، قريب القلب، رقيق والخشوع، التواضع كثير كان النفس. ونزاهة والتواضع والزهد
 رحمه توفي الخيرحتى على دومًا يزل ولم . العبادة في واجتهاد جد ذا والنوافل، وراد كثيراال

.هله وال له محبًا بالعلم، االعتناء شديد عمره، مدة قوال واال فعال اال في موافقًا تعالى الله

 خضري، اال على وشرح عاشر، ابن على وشرح الرسالة، على شرح له . عديدة تآليف له

السبع. القراءات في تأليف و الفريدة على وشرح األلفية، على وشرح ،االجرومية على وشرح
.وليلة يوم كل يختمه القرآن في ورد وله له، حافظًا وكان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 اسمه أحدهما أن نجد مارتي بول ترجمة ففي .مختلفة معلومات تقدم بل حولهما المصادر تتفق ال
 محمد سيدي فيجعلهما النعمة حوليات نص أما . محمد سيد اسمه اآلخر و سيدابه، ولقبه سداتي

 معركة في ماتا أنهما ويذكر محمد، سيدي وأخوه سيدتي بصيغة والته حوليات في ووردا وسداتي.
. الجغرافيا الموسوعة، ،حامد ابن . لمهوالت تسمى
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1[واالف المائين ]بعد والسبعين الرابع وقائع باب

]مائةعالمأولي.

 محمد بن المصطفى أحمد بن بحمد المعروف الله عبد محمد أخونا توفي رأسه وعلى

 رحمه كان .المحجوبي المحجوب بن الشيخ بن على بن الدول بن محمد بن الله عبد بن القاضي
 الخلق حسن مصيبًا، مجيدًا، لبيبًا، أديبًا، ناثرًا، شاعرًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله

 منقبضًا الوحدة، على صبورًا متواضعًا، الدراية، حسن الفهم، حسن الخط، حسن والخلق،

 عددة قصائد وله . نجيبًا ،فاهما وكان ،يعينه ال لما تاركًا يعينه ما على مقبالً وكان .الناس عن

: بها يحاكي التي قصيدته منها وسلم، عليه اله صلى النبي مدح في

 اًلنامخيرا حبيبي على السالم مع ربي صالة

.وغيرها
آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه فسادًا وال رض اال في علوًا يريدون ال الذين من وكان

 محمود بن المختار بن على بن محمد سيد الفقيه العالم توفي منه األولى جمادى وفي
 بارع، قارائً بيانيًا، منطقيًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، عالمًا، تعالى الله رحمه كان العلوشي.

 التعليم، وقات اال يعمر كان . الطلبة ض كثير به انتفع الناس، تعليم عبادته أكثر عابدًا، تقيًا،

 النفل، حلول إلى بأوراده ويشتغل الصبح يصلي ثم الصبح، صالة قبل للتعليم جلس ربما

 يتهيًا ثم خفيفة، نومة فينام الزوال، قرب إلى للتعليم يجلس ثم الضحى، ركعتي ويصلي

 على أيضا به يشتغل ثم العصر، صالة إلى أيضا بالتعليم اشتغل صاله فإذا الظهر، لصالة
 ويتنفل العشاء، على التالميذ مع بالمذاكرة ويأخذ بعدها، ونوافله المغرب، يصلي ثم المغرب،

. خيمته عند العشاء بعل

 سيرته هكذا . الصبح إلى بالتعليم ويشتغل فيركع يقوم خير اال الليل ثلث كان إذا ثم
 ودرجة صدقة يعلمه ال لمن العلم تعليم ن ال عظيمة وهذه تعالى الله رحمه توفي أن إلى وعبادته
 تعلم ) : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنه الله رضى جبل بن معاذ وعن .عظيمة

 ال لمن وتعليمه جهاد عنه والبحث تسبيح ومذاكرته عبادة وطلبه خشية لله تعلمه فإن العلم

.الحديثة آخر إلى ( . ..قربة هله ال وبذله صدقة يعلمه

.1858-1857/1274 ؛

.المؤلف من إضافة 2
.المراجع بعض في موضوع أو موقوف حديث 3
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 من عنده سواء وكان . بالتالميذ رفيقا العلم، تعليم على صبورا مفتيا، مدرسا، وكان

 قليل التبسم، كثير الخلق، حسن سواء، عنده الناس جميع بل يعطيه، ال ومن منهم يعطيه

.العشرة جميل القهقهة،

 المرواني، الفقيه على األلفية وقرأ الحاج، بن الطالب بالفقيه للعلم تشوفه أول في تبرك

 الحاج بن الله عبد سيد على صول واال البيان وقرأ راره، محمد بن أحمد الطالب على الفقه وقرأ
 منها مراث عليه وقعت توفي ولما .سنة تسعين ابن وهو توفي المعترين، من وكان .إبراهيم

: مطلعها التى القصيدة

 يطيب الزمان أن سفها كفى

 سميدعًا عزيزًا تشهد لم كأنك

 ورغبة سرور دنيا يا فيك فما

والتقى والعلم الجود عنك غاب فقد

رواجع اليسار أيام ليت فيا

 زالله معين من علينا يفيض
جليسه يملال أريب أديب

 والتقى والعلم العرفان تنازعه
حجة تسعين األرجاء به أضاء

 طبيب المنون صاب من ومالك

 الجنوب عيبته البرايا يسوس

 ونحيب لوعة إال ومالك

 هبوب فيك الخير لرياح وما

 يؤوب الزمان ذاك لنا وليت

 قشيب ذاك حين الليالي وثوب

 يخيب منه المعروف قاصد وال

 وهوب الفرات كأمواج وكف

نصيب فيه المجل لغير وليس

إلىآخرها:
: مطلعها بقصيدة المالك عبد بن أحمدو تلميذه هورثا

 بنى وقد الهموم بأنواع رجوعًا انثنى الذي الزمان ريب على فصبرًا

 وأرضنا مليك من سوانا بأرض مضى لمنتشاد ال عليناقصورا

قاطنا كان راحالومن كان ومن جله ل العلوم يهوى من ويح فيا

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .آخرها إلى

 عبد بن إبراهيم الطالب بن أحمد تعالى الله ولي توفي قبل والسبعين الحادي العام وفي

.امرزوك الله
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 تقيا، عابدا، صالحا، المشهورين، ولياء واال الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان
 عند معظمًا الهيئة، حسن السيرة، حسن مهيبًا، متواضعًا، لبيبًا، عاقاًل، فاضاًل، زاهدًا، ورعًا،

والخلق. الخلق حسن والصلحاء، العلماء عند محبوبًا والخاصة، العامة

 ذا مدرسًا، محققًا، فقيها، قاراًئ، عالمًا، الدين، وأصول تعالى الله بكتاب عارفًا وكان

 سريع لين ،الدمعة قريب ،القلب رقيق النهار، وصوم الليل قيام في حظ له وصالح، ودين فضل

.ناداه لمن االنقياد

 وقتها أول في الصالة على محافظة له وأوراد، أدعية ولزوم واجتهاد، جد ذا وكان

 محافظته شدة من الوقت دخول قبل يصلي إنه يقول بعضهم كان حتى القياس، عن خارجة

الصالة. جل ال والقمر الشمس رعاة من فهو ،الوقت أول الصالة فضيلة على
 لألوقات معمرا الصالة، وإقامة اله ذكر عن بيع وال تجارة تلهيهم ال رجال من وكان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه ووقار. حسن سمت ذا بالعبادة،

 أحمدة وباب بيد أخويه أبناء غدره إ يين بن كهنون بن سيل مات والسبعين الرابع وفي

.7 6 5 4 3 2 *اآلخرى جمادى في باسكن في

 وقتله الحسوة، في ذكره ورد وقد عليهم رئيسًا وكان داود، أوالد في العامة الرائسة بيت لعثامنه، من ا

.الجغرافيا الموسوعة، حامد، ابن .عليه المنشقين أخويه أبناء
. الحسوة من يفهم ما بحسب المقتول سيدي أخوا هما 2
فبراير. 14“يغاير 17 الموافق 3
.آنفًا المنكور سيدي ابن هو 4
.الحسوة .قديمًا الرائسة فيهم وكانت عروق، داود أوالد فروع من فرع 5

.الحسوة .برده أهل من 6
 قاام. حدودإقليم النهرشمااًلوجنوبًاإلى ضفتي شرقًاوتمتدعلى لشمامة المتاخمة المنطقة هي 7

.باغنه منطقة تسكن زنجية مجموعة

 الذين علوش بناء ال ردة أبي وأهل علوش أبناء من معه ومن سيد؟ بن الشيخ ابنه غزا وفيه

 رده أبي إلى زيدة وأبناء عابدين وأهل علوش أبناء غزا ذلك بعد ثم .أثاثهم وقبضوا غدروه

 قرب إلى الضحى من واقتتلوا بها فصبحوهم والته ببطحاء وكانوا ،سيي بن الشيخ وطائفة
. 6ارشق أحمد بن حنن وتوفى .الغزوة وهزمت الزوال

 وقبضوا تنواجيؤ، من معهم ومن انبارك أبناء على وسنبنه 7فوت أهل وقعت وفيه

.البالد في وتفرقوا وذراريهم نسائهم وسبوا ومتاعهم أثاثهم
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1[واالف الماتين ]بمد والسبعين الخامس وقاغ باب

 بن محمد بن كفة بابي المكنى أحمد بن محمد بن أحمد سيد الفقيه العالم توفي فيه

.المحجوبى أحمد سيد بن تكن محمد بن الماحى محمد
 النواع جامعًا االتقياء، االدباء، االذكياء، النجباء، العلماء من تعالى الله رحمه كان

 متفننًا، الدين، أصول بعلم عارفًا وكان .ولغة ونحو وأصول وفقه وحديث تفسير من العلوم

 الفهم النظرحسن جيد وكان . وأدبًا ونحوًا وفروعًا وأصوالً وحديثًا كالمًا كلها، العلوم حقل

 الوجع من بعينه ما مع المطالعة كثير فيه، عمره أفنى العلم، في واجتهاد جد ذا الذهن، ثاقب
تعالى. الله رحمه توفي حتى الكتب مطالعة ترك وما الدائم.

 يطالعها، ورقات بيده إال تراه ال ومطالعة، بحث ذا له، محصالً بالعلم معتنيًا وكان

 للمسائل النظم كثير الخط، أحسن من خطه تحصيلها، في مجتهدًا للمسائل، نقول ال كثير

 ترى فال . ضخمًا تأليفًا كان ورتب جمع لو ما وأنظامه أجوبته بين المسائل من جمع وللنظائر،

 بالمطالعة وقات اال معمرًا للفائدة، طلبًا مشه بهوا وطوره نقله وجدت إال ه بيد التي كتبه من كتابًا

 وتزكيتها، النفس ب بتهذي مشتغالً وكان والتأليف. والتفسير والقضاء فتاءواإل والتدريس
 مقبالً الناس، الجتماع المعهودة ماكن اال في يجلس ال الجموع، عن منعزالً العبادة، على مقبالً

إليه. تنتهى بوالته اإلفتاء رائسة كادت حتى يعنيه ال ما عن العبادة، على
 والذكاء الفهم في آية يحاول، ما كل في ماهرًا زمانه، ونادرة وقته أعجوبة وكان

 الموافق بذلك له شهد ميدانه، وفارس زمانه أقضى والفتوى، الحكم في عصره أهل غرة وكان

.والمخالف

 النهج على للمنجور ونظمه الفقهية، القواعد في الجلية المهيع : منها عديدة تآليف وله

 الحسن فى بلغت التى التصريف فى منظومته و ) السالك اإلرشاد على وشرحه العين، قرة سماه
 جامعة بأنها قسمت ال الكذب في الوقوع خشية لوال بيده نفسي فوالذي كنهه، يكتنه ال مبلغًا

 الشيخ فيها قال وقد ألفان، أبياتها وعدد الحسنى الله أسماء في ومنظومة التصريف، لعلم

 ونظمه الفوائد تقريب على المقاصد تبيين ب المسمى وشرحه شيخ، بال تربي إنها رآها لما سيديا

في ومنظومته وقاف، اال علم في ومنظومته ،اللبيب لمغني ونظمه النبوية، للسيرة ونظمه له،

1
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 • فرحون ابن لتبصرة وظمه ، ( وسلم عليه الله صلى النبي على افصاله في وتأليفه ، التوحيد

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

.تيشيت قاضي انبوج الصغيربن محمد بن سيدي الفقيه توفي وفيه
 الشعر، حسن مصيبًا، مجيدًا ناثرًا شاعرًا لغويًا نحويًا فقيهًا مًاعال تعالى الله رحمه كان

 االشتغالكثير وكان والنحو. الفقه كبيرمن حظ له الذهن، ثاقب النظر، جيد الخط، حسن
 الله رحمه عليها. أقف لم كثيرة قصائد له الشعر، كثير كثيرلنقل، عليه، حريصًا بالعلم،

.آمين ،به ونفعنا تعالى

 سيدي المؤمنين أمير بن هاشم موالي بن الرحمن عبد موالنا المؤمنين أمير توفي وفيه
 موالي بن الحسن موالي بن الشريف موالي بن إسماعيل موالي بن الله عبد موالي بن محمد

 موالي بن الشريف علي موالي بن محمد موالي بن قاسم موالي بن الحسن موالي بن محمد
 موالي بن الحسن موالي بن عرفه موالي بن محمد أبي موالي بن الله عبد موالي بن الحسن

 موالي بن إسماعيلة موالي بن أحمد موالي بن الحسن موالي بن شملى موالي بن بكر أبى
 المثنى الحسن موالي بن الكامل اله عبد موالي بن الزكية النفس ذي محمد موالي بن القاسم

 عليه الله صلى المصطفى بضعة وابن طالب أبى بن على موالنا بن السبط الحسن موالي بن
 تسعة وسلم عليه الله صلى المصطفى وبين بينه الجتة. أهل نساء سيدة الزهراء فاطمة وسلم

. جدًا وعشرون
 بيت بيته فقيها، عالمًا فطنًا عاقالً لبيبا، أديبًا نزيهًا سنيًا عابدًا تقيًا عادالً إمامًا وكان

 موالي عمه وفاة بعد اإلمارة تولى العدل، أئمة وخاتمة الفضل أهل تتمة ودين، وصالح علم

 إلحق قول في الناس من يستحيي ال وعفة بنزاهة وباشرها فيها، سيرة أحسن وسار سليمان،
 في وعدل والفساد،الشر أهل على اشتد الئم، لومة الله في يخاف وال بعداء، أم كانو قرباء

.الهدية عن معرضا النفع، في وزهد الحكم
 معتنيًا عليه، وحريصًا بالعلم مشتغالً وسكناته، حركاته في الله طاعة على عكوفا وكان

 المسلمين بأمور قائمًا فيها، ساعيًا للعافية محبًا الخير، وأهل للعلماء محبًا بأمره مهتمًا وبأهله به
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 إضافة هي بل المؤلف، غيرعمل من أنه عندي والراجح المؤلف، بغيرخط الهامش في ورد قوسين بين ما

.مجهول شخص من



 فيها أبيه سيرة وسار محمدأ سيدي البنه اإلمامة استقامت توفي ولما بينهم. ذات وبإصالح
. محياه وأطال الله أعانه . اآلن- الحياة بقيد وهو

- تكنة رئيس بيروك مات وفيه

 محم وأوالد الناصر منآزناكوأوالد اشراتيت أتتهم ٠ كنيور عند االغالل حصرت وفيه

. 4لمحيميد بن محمود أحمد عدا ما ولحمنات

 وكسروا والته، منهم وأنت الدم، أموال من كثيرا وأخذوا محمود سيدي أهل غزا وفيه

.الشمس طلوع عند وخرجوا واحدة ليلة في ديارها من كثيرا

 وقتلوا ،عليها وما إبلهم : تيشيت عند ردة أبي أهل رفقة الكريم عبد أبناء أخذ وفيه

.الحاج أحمد آل بن المختار محمد
جدًا. كثيرًا عظيما ماالً لهم وأخذ والته أهل أكبارة على عابدين بن لخليفة أغار وفيه

. قب إلى 6سعيد عمربن الحاج الشيخ جاء فيه و

1667

.1290 إلى 1276 من المغرب سلطان 1

 في توفي محمد سيدي السلطان أن ذلك الكتاب، تأليف عام أي 1289 العام «اآلن » بقوله يقصد ربما 2

.1290 الموالي العام

. نون واد منطقة في تكن قبيلة زعيم الله عبيد بن بيروك 3

. مشظوف أمير
.التجارية القافلة هي الحسانية اللهجة من : أكبار 5

 في مقدم مشهور ومجاهد صوفي عالم (1864-1797/1280-1211) الفوتي سعيد بن عمر الحاج 6
 الوثنية، بالممالك أطاحت الغربية إفريقيا في ثورة قاد . السوداء إفريقيا في لها وخليفة التجانية الطريقة

التجانية. الطريقة انتشار إلى ذلك وأدى



وااللى[! المائتين ]بعد والسبعين السادس وقائع باب

. الشنجيطي الغالوي الحنشي البشيربن بن أحمد الفقيه العالم توفي فيه
 مختصرخليل يدرس مدرسًا، متفننًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، عالمًا، تعالى الله رحمه كان

]كذاط. وغير زيد أبى ابن ورسالة
 فى يجلس ال للمسجد، مالزمًا الخلق، عن معتزالً زاهدًا، ورعًا، عابدًا عالمًا، كان

 يشتغل ال يعنيه، ال عقا معرضًا يعنيه، ما على مقبالً الناس، الجتماع المعهودة ألماكن

 قلما بالله، مذكرين ال من وكان . أحد كل من كرالمنا رؤية على يصبر وال مور، اال بسفساف

 ،ضع لتوا ا كثير ، عء لحيا ا يد شد ن وكا . ينه د في منه نتفع ا ال إ حضر و أ بسفر يره سا و أ حد أ لسه جا
والعامة. الخاصة عند معظمًا مهابًا، وصواًل، شفيقًا الجانب، لين

 وأفنى والتصنيف، والمطالعة واإلقراء والقراءة والتعليم بالتعلم صغره من العلم على أقبل
 غريبًا فتحًا كلها العلوم في عليه تعالى الله وفتح تعالى، الله رحمه توفي حتى ذلك في عمره

 وكالمًا وبيانًا ونحوًا وحديثًا فقهًا وافرًا ونصيبًا حظًا جميعها من فحاز يسيرة، مدة فى عجيبًا
. ذلك وغير وطبًا وحابًا وعروضًا ونطقًا وأصوأل وتعؤفًا

 في جد ذا ،السلف صالح مسلك فيه سالكًا جدًا به معتنيًا العلم على الحض كثير وكان

 شيء عنه يصده وال خروي، األ حاله عن شاغل يشغله ال الطاعة، إلى ومسارعة الصالح العمل

 صاحب تعالى، الله على الداللة حسن آخره، حوال ال تبعا دنياه أحوال جعل عياله، أمر ولو

.الله فى وبغض حب
: منها عديدة مؤلفات وله

. [ كذا ] وغير عاشر ابن على وشرحه ،الرسالة على شرحه

. منها بقصيدة عبدي بن فاضل محمد الشيخ رثاه توفي ولما

 جشمه روضة بالرضوان الله سقى

 انضمابخ حين الولدان عروسًامن

 فيكم والمالمة فابكوا أخالي

 وأهلها والسماء تبكي رض اال له

 نائم وهو بابه فافتح وللروح
 بالبشرناعم الفتيان ى لد تحلى
 هاشم والفرع عدنان بكت قد كما

القطاطم وتبكي حيتان وتبكيه

.18601859/1276 ا
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.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .آخرها إلى
 عبد بن سيد محمد بن بكر أبى الطالب بن الصغير محمد الظريف الشاب توفى وفيه

. والته هل ال ظلمهم زمن في وعدوانًا ظلمًا غالل اال قتله .البوفايدي الله

. والنحو الفقه من حظ له تعالى الله رحمه كان

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 فتح : سيك أهل بجهاد سعيد بن عمر الشيخ المؤمنين أمير اشتغل افتتاحه وعلى
 فر بعدما شوال في أيامنهة ودخل عنوة، رمضان في دنفهة وفتح الثاني، ربيع في 2بيكؤي

.أهلها

.الغالوي اله عبد سيدي بن جدو بن سيدي مشظوف غدرت وفيه

 تنمز على أيضا وأغاروا اركيبه، في مشظوف أحياء من حي على االغالل أغارت وفيه

.والته ألهل ظلمهم في األغالل أعوام أول وهو أثاثهم، جميع وقبضوا

 مين اال رئيسهم وقتلوا غالل اال من سيدي أوالد على انبارك وأبناء الناصر أبناء أغار وفيه

.اسماعيل بن سيدي بن
.الحاجى الراظى محمد بن محمود سيدي توفى وفيه

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

.البنبرى شعب يسكنها وثنيه لمملكة عاصمة كانت مالي، أراضي ضمن تقع مدينة
.8حعسلئع 1٧4. 8,. 1966و دا. 230 .مالي جمهورية من بلوقو إقليم في يقع موضع : ميركويا

الطاحنة. المعارك من أيام خمسة بعد عنوة طال عمر فتحها التي ويتاال مدينة يقصد الكاتب لعل
.م.ن

مواجهة.م.ن. دون من طال عمر دخلها لسيقو، محاذية مدينة : انيامنا
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1[وااللى المائئين ]بعد والسبعين السابع وقائع ياب

 يامي، اال وقيم اليتامي أبو البركات، وصاحب الخيرات فاعل الشريف توفي افتتاحه في

 موالي بن هاشم موالي بن افظيل موالي بن عمر موالي بن بملوك المعروف المالك عبد موالي

 محمد موالي بن الحسن موالي بن الحاج بن حمو سيدي بن المالك عبد موالي بن محمد
 بن عرفه موالي بن محمد موالي بن قاسم موالي بن الحسن موالي بن الله عبد موالي بن

 موالي بن أحمد موالي بن الحسن موالي بن على موالي بكرن أبى موالي بن الحسن موالي
 بن الكامل اله عبد موالي بن الزكية النفس ذي محمد موالي بن القاسم موالي بن اسماعيل

 وجهه الله كرم طالب أبي بن علي موالنا بن السبطى الحسن موالي بن المثنى الحسن موالي
 عليها النساء سيدة الزهراء فاطمة وسلم عليه الله صلى المصطفى بضعة وابن عنه ورضي

جدًا. وثالثون أربعة المصطفى مع بينه السالم،

 أهل من طيبًا، عاقاًل، لبيبًا، الكرماء، من كريمًا االسخياء، من تعالى الله رحمه كان
 طليق ائأل، يرد ال للخير فعوالً للرحم، زصوأل والصدق، واإلحسان والمعروف والدين الفضل

 البشر مع بها رده إال حاجة أحد يأتيه ال للعطية، السائل يفرح كما البشرللسائل دائم الوجه،
 محبًا وكان الصدقة، كثير الله، فى المنفقين من وكان أحواله. أغلب السرور وكان والسرور،

 الخلق حسن لهم، لنفع كثير والصلحاء، العلماء عد محبوبًا والدين، العلم وأهل للصالحين

 الوجه، وطالقة والترحيب بالبشر ويلقاه لقيه من على يسلم ،أحد عن بشره يطوي ال والخلق

 وما . الخلق« حشن الميزان في يوضع ما أقل )) الصحيح الحديث وفي ويمازحهم، الصبيان يفرح

لقبل: هوإالكما
 منقبضا الطالب عن تراء وال

 المرضا ليله في كالمشتكي حيران

 حرضا بعده وأمسى الحبيب شوق

 قبضا من يحرالبخل اناسي في وحم

 وانقرضا الجود مات أكبر الله

.به ونفعنا تعالى الله حمه

 ملل ذا اإلعطاء من تراه إن ما

 نهر ذ الجود بات توفي وإذ
 هوى إليه مشتاقًا الجود وأصبح

 حزنًا بعده من الندى بحر وانغاض
 كلهم الناس قال توفي وإذ

ر .عليها أقف لم مراث لموته ووقعت

1.1861-1860/1277
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 الرحمن عبد الطالب بن بويه محمد بن أحمد باب بن انبويه الفقيه العالم توفي وفيه
 الفقيه محمد بن الملقب الله عبل بن أحمد بن بكر أبى بن الولى أحمد الفقيه بن محمد ابن
بتنمر. الملقب الكامل يحيى الله ولي بن محمد بن عثمان الفقيه ابن

 تفسير من العلوم النواع جامع االتقياء؛ االدباء االذكياء، النجباء العلماء من كان
 العلوم حصل متفننًا، الدين، أصول بعلم عارفًا وكان . وبيان ولغة ونحو وأصول وفقه وحديث

 أفنى العلم في واجتهاد جد ذا الذهن، ثاقب الفهم، حسن النظر، جيد وكان صغره، في كلها

. فيه عمره
 على يحض وكان لعذر، إال بالوضوء إال يصلي ال الطهارة كثير ليل، قوام عابدًا، وكان

بها. ويأمر الطهارة
 ولم واإلبرام، النقض أولي عالم، اال عصره أئمة من كثيرًا ولقي التكرور أرض في وسافر

 حضرًا للمطالعة زمًامال وكان .عليه وأثنى وأعجبه أحبه إال والدين العلم أهل من أحدًا يلق

. والشفاء البخاري متن يحفظ أنه سمعت حتى الحديث علم في ماهرًا وكان وسفرًا.

 سعيد ن عمر الشيخ ولقي مشيش، موالي بن أحمد موالي الشريف على بالسبع وقرأ
 األقطاب بقطب والمتصلن إعطائها في اإلذن لهم الذين المقدمين من فهو طريقه، عنه وأخذ

 وأزاح الدارين، في ببركته الله نفعنا التجاني، أحمد العباس أبي سيدنا االنجاب عقد وفريدة

.آمين والرين، الذنب ظلمات عنا بأنواره
 قاضيًا وكان والعامة. الخاصة عند معظمًا مهابًا، وصوال، كريمًا، سخيًا، أيضا وكان

 الئم، لومة الله في تأخذه ال قوله، من يستحيي ال للحق، قؤوالً أحكامه، في مجتهدًا عدال،

 جمع إليها، يلتفت وال يقبلها ال الهدية عن معرضًا المنكر، عن والنهي بالمعروف باالمر قائمًا

 الظلمة على جسورًا االمور، على مقدمًا ووقار، سمت، ذا المتين، والدين العزيز العلم بين

.واللصوص

 اختالف فيها جمع التي ومنظومته الفريدة، على النفيس شرحه : منها تواليف له

: قال حيث الغاية بلوغ ها سما ومذاهبهم ربعة اال ئمة اال

الدرايه من اعتنى به فيما الغايه بلوغ الراجي فليدعه
. بيتًا وخمسون وخمسة وخمسمائة آالف خمسة وهي

. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
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 في ليال معه ابنه وقتل عمه، أبناء غدره المختار ن أعمر بن لحبيب محمد غدر وفيه

.وأمهم خيمته
 , لله والحمد الكفر، ملك دار على واستولى وسيك سسندي عمر الشيخ دخل وفيه

.غدرًاة إخوته قتله ابنه ومات ،2 عيد بن أحمد توفى وفيه

. لمحيميئ بن محمود اعلى مات وفيه

.الديماني باوه محنض العام توفي وفيه
 نحويًا، حسن، خلق ذا تقيًا، صالحًا، زاهدًا، عابدًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 يعمر وكان الطلبة، كثيرمن به انتفع .وتحريره العلم الناس تعليم عبادتهأكثر قاراًئ، منطقيًا،

 بالعلم معتنيا وكان . كالطرة المختصر على شرحه : منها عديدة تواليف له . بالتعليم أوقاته
 العبادة، على مقبأل وكان وتزكيتها. النفس بتهذيب مشتفان والمطالعة، التصوف وكتب

 سفر فى صاحبه أو أحد جالسه قلما بالله، مذكر مور اا بسفاسف يعبأ ال ،يعنيه ما على مقبالً
 السلف صالح سالكًا بالعلم االشتغال على الحض كثير وكان . دينه في منه انتفع حضرال أو

 دنياه من شيء يصده وال اآلخرة عن شاغل يشغله ال الطاعة، إلى والمسارعة الصالح العمل في

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .عليها اإلقبال عن
.الحجبي القاضي الله حبيب بن محمودة محمد الفقيه المكبله عالم توفي وفيه

 والحساب، والمنطق والفقه الكالم علم في مبرزًا بارعًا، فقيهًا، عالمًا، تعالى، الله رحمه كان

 لم الفقه من كثيرًا فيه جمع ونظمه، المفيد سماه الفقه في تأليف له الدين أصول بأصل عالمًا

 وله الصغير، المفيد سماه ول اال مثل على الفقه في آخر تأليف وله اختصارًا، وال إفادة مثله أر

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .ذلك وغير ،جيد النكاح في تأليف

 نحو ذاهبا شهر ومكث الشمال جهة من الذنب ذو النجم ظهر منه الحجة ذي وفي

. الجنوب

.القوافل مسالك على ومحطة مركزتجاري مالي، من مدينة ا
 دورًا لعب أميرآدرار، ( 1860/ 1277 ت ) عيد بابن يعرف لفظيل بن عثمان بن أحمد سيدي بن أحمد 2

٠ 58 ص التكملة، . بعده من آدرار أمراء جد وهو عثمان بن يحيى أوالد إمارة تدعيم في بارزًا

. أحمد بن عثمان أخوه قتله قد ،محمد هو مات الذي ابنه 3
 وله البالد، هذه علماء أكابر من ( 1860-177 1/1277-1185) الديماني اغبيدي بن بابه محنض 4

. كثيرة مؤلفات

, العلم بيوتات من بيت إلى ينتمي لجيجبي، القاضي بن الله حبيب بن محمود محمد 5
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واالف[؛ المائين ]بعد والسبعين الثامن وقائع باب
.الحاجى الجنة اطوير بن الله تقى الله ولى توفى فيه

 , التصوف علم من حظ له العاملين، والعلماء الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 تقيًا، الكاملين، العارفين، االولياء من وليًا وغيرهما، وملبسه مطعمه فى جدًا ورعًا وكان

 حسن سمت ذا للدنيا، يعمل ال وكان مكاشفات. ذا رفها،وزخا الدنيا عن معرضًا عابدًا،

 الطالب وأخيه العلوي هيمإبرا الحاج بن الله عبد سيد شيخه روضة عند جاور .وخلق ووقار

. الشيخين مع القتة في ودفن توفي، حتى الجنة اطوير بن أحمد

. آمين بهم ونفعنا الجميع، على الله رضوان

 إلى محسنًا الجانب، لين الدنيا، في زاهدًا، الورع، الصالح، التقي، الشاب توفي وفيه

 معروفًا مان، واال بالسماحة مشهورًا مألوفًا، مؤلفًا، اإلحسان، منه طلب من لكل بل قارب، اال

 طاهرًا، زاكية، ونفس عالية، همة ذا العار، عن ويأنف الجار إلى يحسن واإلحسان، بالصدق

 إال يصلى ال للطهارة مالزمًا رفيقًا، تقيًا، شفيقًا، صالحًا، عنيفًا، رحيمًا، منيفًا، كريمًا، نظيفًا،

 واجتهاد أوراد ذا بالصالة، الليل إحياء مداومًا والخشوع، التواضع كثير أحيانه، جميع في بها

 فعال واال االقوال في موافقًا اله، توفاه حتى صغره من الخير على دومًا يزل ولم العبادة. في

 على [كذا ] متفق الناس، عند محبوبًا الخمس، الصلوات فى للمسجد زمًامال عمره، مدة

 الصالحين، عباده في تعالى الله عادة بذلك جرت كما وأفعاله، بأقواله كذا[ ] ممدوح فضله

 يدور وكان . 2< ودا الرحمن لهم سيجعل الصالحات وعملوا الدينآمنوا إن : تعالى قال
 منهم بالتجربة بلدته، أهل أمين وهو زمنه، في مانة باال موصوفًا أحواله، جميع في السنة مع

 محبوبًا للصالحين، محتًا وكان .أسفاره في الضعفاء بضائع ويصلح والحضر، السفر في لهم

 موصوفًا يعنيه، ال ما عن وأعرض يعنيه، بما شبابه أول اشتغل الله، طاعة على نشأ عندهم،

 الله صلى النبي ومدح الصالة، وجماعات الحديث، كمجلس خير مجلس يفوته ال بالصدق،

.المدح بضروب خبيرًا وكان . وتقوى ودين وصالح علم بيت بيته . وسلم عليه

: مطلعها بقصيدة انبويه بن أحمد خالته ابن رثاه توفى ولما

1 18621861/1278.
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 محمد نجل اللذات هادم رمى
 خالتي ابن بالهمام المنايا رمتنا

 الئم لومة اله في يخف لم فتى

 بالتقى النفس جاهد قل طالما فتى
 ومعقالً للضعيف ركنًا كان فتى

 ى والند والحلم العلم ظرف كان فتى
 بشره بادي الوجه طلق كان فتى

 ى والهد يانة الد سبل على أمين
 مخلصًا بالليل قام قد ما طال لقد

إلىآخرها

 مسود كل فاق إذ بأسهمه

 لئئسد ا نبين لجا ا كريم كذا[ سدات]
 والحقد الغش على يوما [ كذا ل ينطوي ولم

 بالجد الجرائم شيطان وطرد

 الدهربالرفت معوانًاعلى كان فتى
 اليه قلة مع العافين على يجود

 لحشد با ء ج ولو ضيفًا مه ا لمن

 والنقل والعرض أمينعلىألعراف
محمد كتاب من آيا يردد

.آمين به، ونفعنا تعالى الله حمه

الكبير. المختار سيد الشيخ بن أحمد باب بن حماد الصالح العبد توفي وفيه
 من » : الحديث وفى .الفتن من بدينه فارًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 هيمإبرا أبينا رفيق وكان الجتة، له وجبت األرض من شبرًا كان وإن أرض إلى أرض من بدينه فر

 ألم » ٠ تعالى قوله عند النسفي، من انتهى ٠ « وسلم عليه الله محمدصلى ونبيه السالم عليه

. اآلية! (( واسعة الله أرض تكن

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . كريمًا سخيًا، وكان

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . محمد سيد الشيخ بن علواته سيد توفي وفيه

 رحمهما . الله حمى الحاج بن الله عبد [ كذا ] ابني الرحمه وأخوه البار محمد توفي وفيه

.آمين ،بهما ونفعنا تعالى الله
 طاهرا، زاهدًا، ورعًا، عابدًا، وليًا، صالحًا، تقيًا، العابدين، العالحين، الله عباد من كان

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمهما بليغًا، شاعرًا، منيفًا، كريمًا، نظيفًا،

.97/40 النساء1
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. الحاجي! اإلمام بن السالك بن سالم أحمد الصالح العبد توفي وفيه

 ومعهم لذلك، بينهم الحرب كذاًا ] فاتصل اغاللال أكبار مشظوف أخذت أيضا وفيه

 تقم ولم أثاثهم وأخذ وتفرقوا، غالل اال على تنبنبه ووقعت ناصرهم من معهم ومن انبرح آل

.ذلك بعد قائمة لهم

 واألسر بالقتل واستأصلوها علوش وأبناء ردة أبي آل على هجمت التي كالد إ غزوة وفيه

قليل. إال ينح ولم
٠ لحمنات رئيس أحمد بن الرحمن عبد توفي وفيه

. الزوال وقت الشمس كسفت وفيه
.الصبيان من كثير منه مات بلفيسد المعروف المرض وفيه

 أحمد الشيخ بن أحمد بن أحمد العادل أميره وقتل 2الله حمد عمر الحاج ملك وفيه
 شديدًا فطنًا، عاقال، لبيبًا، أديبًا، نزيهًا، سبيًا، عادال، سلطانًا ورعًا، عابدًا، تقيًا، وكان لبوة

. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .سته حداثة مع الله هل ال لينًا الضالل، أهل على

 وعبد الطالب بن طالب وأحمد الغالوي محمد سيد بن الشيخ والته على قدم وفيه

 باب وقتلوا الماء، أهلها منعوا إنهم حتى والته في وأفسدوا غالل، اال رئيسا لخليفة بن الرحمن
 في النه عذابًا ولعدوهم رحمة، لهم فكان أوانه،غير فيبالمطر أهلها الله فأغاث البرتلي، اعلى

.لله والحمد ،عنها فروا إنهم ثم ،البرد زمن

 المنهل ماء شرب من فرسه منع الذي وهو إدولحاج، مشاهير من الحاجي اإلمام بن السالك بن سالم أحمد
. اسمه من اشمئزازًا (( ولول امخينز )) المسمى

مالي. دولة في تقع (1815) مملكته عاصمة وجعلها أحمد شيخ بناها مدينة : الله حمد

اإلسالمية. ماسينا أميردولة أحمد، بأحمد أيضا يعرف
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وااللف[؟ المائتين ]بعد والسبعين التاسع وقائع ياب
 سيد الله ولى بن أحمد سيد بن المختار سيد بن ارشق حمن ًا السهوة رئيس توفى فيه

 سيدًا، كان .آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه ٠ العلوشي ردة أبي بن الله عبد الحاج بن محمد

حسن. رأي ذا حليمًا،

 حريم عن دافع النه فاستشهد ناصري، جرحه جرح، من الغلة بن القاضي قبله وتوقي

.تعالى الله رحمه .المسلمين
 قاطني من أهلها وحاصروا بطحاءها انبرح آل ونزل والته، أرض مشظوف جاءت وفيه

.اشبارة أهل مع وتقاتلو رده، أبي أهل

.عثدي وأهل الشيخ أهل بين : شنجيط إدوعل الشربين وقع وفيه

.1863-1862/1279 لم

والنعمة(. والته اظهر ) الشرقي لحوض من الشرقية االطراف يطلقعلى لفظ 2
 بالحجارة المهاجمين رمي هو منها والغرض والته، في المنازل حيطان في توجد كانت منافذ هي : اشبار 3

.مباشرة لهم التعرض دون من
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وااللف[ ]والمائتين الثمانين وقائع باب
 الطالب بن محمد بن المختار محمد بن أحمد بن أحمد سيد الطالب شيخنا توفي فيه

.الحرشى لحبيب
 قبل األولى جمادى انتصاف الجمعة ليلة تعالى الله رضوان إلى الكريمة روحه نقلت

.سنة ثمانين ابن وكان الفجربساعتين، طلوع
 تعالى، الله طاعة فى نشأ سنيًا، تقيًا، الصالحين، الله وعباد العلماء من الله رحمه كان

 الخير يفعل دنياه، عن والآخرته عنآخرته دنياه تلهه لم يعنيه، ال لما تاركًا يعنيه، بما مشتغالً

.وتقوى ودين وصالح علم بيت بيته والدين، العلم وأهل للصالحين محبًا عليه، ويدل

 وال الزوال وقت المسجد يأتي الخمس، الصلوات فيه يصلي للمسجد زمًامال وكان

 ترتفع حتى منه يخرج وال االخير الليل سدس ويأتيه فيه، العشاء يصلي حتى منه يخرج
 مجلس يحضر بالطاعة، أوقاته معمرًا والنوافل، وراد اال كثير وكان الضحى، ويرتفع الشمس

. والشفاء البخاري

 الجتماع المعهودة ماكن اا في يجلس ال البكاء، كثير والخشوع، التواضع كثير وكان
 النبي على ويصلي يقوم ثم أحدًا، يكلم أن أراد إذا إال الطرقات، على جالسًا ير ولم الناس،

.يجلس أن وقبل قام إذا وسلم عليه الله صلى

 ونهار ليل في نفس وال سكون وال حركة له ليست لطاعته، ووفقه تعالى الله أعانه ولقد

.ذلك على تعالى الله توفاه حتى تعالى الله طاعة فى إا

 كثير لهم، بدا فيما لجماعته مساعدًا وكان السنة، واتباع العدالة في فائقًا مبرزًا، وكان

 أسمائه بأحب إال أحدًا يدعو ال أنه الخلق وحسن المرضى وعيادة لألحباب والزيارة الصدق

.بلقبه قبيح لقب ذا يدعو وال إليه،
 عادة بذلك جرت كما يمدحونه الفضل، على له متفقًا بلده، أهل عند محبوبًا وكان

 الرحمن لهم سيجعل الصالحات وعملوا الدينآمنوا >لل : تعالى لقوله وليائه، ال تعالى الله
 فينادي فأحبوه، فالنًا يحب الله إن : جبريل نادى العبد الله أحب »إذا : البخاري في وما ه< ودًا

 في القبول يوضعله السماء، أهل فيحبه فأحبوه، فالنًا يحب الله إن السماء أهل في جبريل
.............................................................................األرض«.

.امين المقبولين، من واجعلنا يحبك من إلينا وحبب إليك حببنا اللهم
 بفائدة وأفاده دينه في منه انتفع إال أحدًا يجالس ال بالله مذاكرًا تعالى الله رحمه وكان

.دنياه في تنفعه
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 حاله عن سأله إال ه بلد أهل من أحدا يلقى ال بالعلم، االشتغال على الحض كثير وكان
 وقصص الموعظة حديثه جل نصوحًا، وكان , عليه ويحضه بذلك ويأمره به، وانشغاله العلم في

 الدين العلوم إحياء ل مطالعة ذا التصوف، من االوفر الحظ له وكان وأخبارهم، الصالحين

 وتنبيه للسيوطي، والقبور الموتى أحوال في الصدور وشرح السمرقندي، وكتاب للغزالي،
 مع ،ذلك وغير ،د عبا وابن [ ا كذ ] لها زروق وشراح ،الله عطاء ابن وحكم للشعراوي، المغتربين

 رسالة عليه وقرأت . مرة ما غير له ختمتها وقد كبر لما الكتب هذه له أقرأ وكنت .مرضه كثرة

النوافل. من وكثيرا دعية، واال وراد اال من كثيرا عنه وأخذت خليل؛ وربع زيد أبي ابن
 فعال، واال قوال اال موافقًا تعالى، الله رحمه توفى حتى قائما، إال النافلة يصلى ال وكان

.ونهارًا ليالً كر الن عن يفتر ال

 لكلتيهما يعمل ،عنه آخرته تشغله ولم عنآخرته يشغله لم ثم الرزق من محظوظًا وكان

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه الفضائل. نواع ال جامعًا غدًا، يموت أو أبدًا يعيش كأنه

 ولبثوا عليها، وما وأهلها اإلبل : سكر عند والته رفقة عمر! الشيخ بن أحمد أخذ وفيه
• إبلهم لهم وردهم عليهم من ثم أشهر، سبعة سيك في

. العلوشيء بيد بن الشيخ وفيهمات

.الناصرية موسى بن اعلى غدر وفيه

. شيء بينهم يقع ولم محمد وأبناء مشظوف تحاصر وفيه

: منهم لموتهم، معرفتي لعدم مواضعه، في العلماء بعض ذكر أهملت وقد

. البفايدي الله عبد بن سيدي بن محمد بن بكر أبو الطالب -

.قبله أو [ لف واال المائتين ]بعد وستين خمسة عام توفي ولعله

 وتوفي الفرنسي المستعمر قاوم بعده، من وخليفته طال عمر الحاج ابن هو الفوتي عمر الحاج بن أحمد
.1898/1315 عام

.علوش أوالد فى الزعامة أسرة من
 اهل إلى الزعامة انتقلت وموته والدالناصر؛ عامة شيغ كان انبؤح حمدن بكارن ن موسى بن اغمل و

.لحبيب
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 عابدًا، الصالحين، الله وعباد العاملين العلماء من فقيها، عالمًا، تعالى الله رحمه كان
 حسن السيرة، حسن وقورًا، مهذبًا، متواضعًا، أديبًا، لبيبًا، عاقال، فاضال، زاهدًا، ورعًا، تقيًا،

الظهر. فيه يصلي حتى الصبح بعد منه يخرج ال للمسجد مالزمًا وكان .الهيئة

 الزوال قبل فيهما يشرع الطيب، ونفح الخيرات دالئل يوم كل يختم وراد، ال كثيرا وكان

الظهر. لصالة المسجد إلى يقوم ثم القائلة، نوم وينام ويختمهما بقليل،
 عزلة ذا وكان واالجانب، االقارب، إلى محسنًا الجانب، لين للسنة، تابعًا سنيًا، وكان

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه مسددًا. عدال، قاضيًا الناس، عن

 ]بعد والسبعين السادس أو الخامس أو الرابع في ولعله معاوية، بن محمد وكذلك —
المئتينواأللف[.

 زاهدًا، ورعًا، عابدًا، تقيًا، العاملين، والعلماء الكاملين االولياء من الله رحمه كان

 طاهرًا معروفًا، السماحة، مشهورًا مألوفًا، آلفًا واالجانب، قارب اال إلى محسنًا الجانب، لين

. الدمعة سريع القلب، رقيق رقيقًا، رحيمًا، شفيقًا، صالحًا، منيفًا، كريمًا، نظيفًا،

 على نشأ الليل، قيام من حظ له العبادة، كثير كله، الدهر يصوم الصوم، كثير وكان
 وكان فيها. زاهدًا الدنيا، فى له همة ال يعنيه، بما مشتغأل عليها، ومات تعالى الله طاعة

 أقرانه فائقًا مبرزًا، الجموع، عن منعزالً العبادة، على مقبالً وتزكيتها، نفسه بتهديب مشتغالً

السنة. واتباع العدالة في
 تقوى همته وأوراد، أدعية ولزوم واجتهاد، جد ذا الحديث، طيب الخلق، حسن وكان

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .غدا يموت كأنه آلخرته يعمل اآلخرة، والدار الله
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1 واألف الماثين بعد واشا;ن الحادي وقاع ذك ياب

 أبي بن أحمد بن المختار سيدي الشيخ بن محمد سيدي الشيخ بن البكاي توفي فيه

.الكنتى بكر
 بيانيًا نحويًا ناثرًا شاعرًا حاذقًا عاقالً لبيبًا أديبًا نزيهًا حليمًا سيدًا تعالى الله رحمه كان

 حظًا جميعها من به حاز عجيبًا غريبًا فتحًا العلوم في عليه تعالى الله فتح عروضيًا، منطقيًا لغويًا

 سخياء، اال من سخيًا وكان واللغة. والنحو والسيرة الحديث عليه كذا[] أغلبهم وكان وافرًا.

.الجدول بعلم خبيرًا الكرماء، من كريمًا

 آل رعية جميع على واستولى تيمبكت قرية في بالسلطنة آخرعمره في بتلي وقد

 عمر، الشيخ وأميرهم فوته أهل وبين بينه الحرب ووقع .بينهما وما سسند وأرض لب أحمد
 به، ونفعنا تعالى الله رحمه أثناءه توفي تعالى. بالله نعوذ االن، إلى بينهم الحرب تزل فلم

آمين.

 الحشيش الناس فيها أكلت شديدة، شدة فيه وقعت : أوزاك بعام معروف وهو

.2المسمى

1 1865-1864/1281.

أوزاك المسمى الحشيش أكلت اناس أن يعني
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وااللف[! المائتين ]بعد والثمانين الثاني وقائع باب
 بن الله عبد بن باب بن انبابه أحمد بن محمد بن انبابه أحمد الصالح العبد توقي فيه

 الله عباد من تعالى الله رحمه كان . المحجوبى أحمد سيدي بن الله عبد اند بن لعويدي أحمد
 تعالى الله رحمه ونهارًا. ليالً يقرأه وهو إال تراه أن قل تعالى، الله كتاب لتالوة مالزمًا الصالحين،

.آمين ،به ونفعنا

 مفتاح أحدهما سميت وسلم، عليه الله صلى النبي على الصالة في تأليفين ألفت وفيه

 الفتح صالة سميته واآلخر وسلم، عليه الله صلى المختار النبي على الصالة في األنوار خزانة

. زيد أبي بن رسالة على المجيل فتح سميته والرسالة، خضري اال شرحت وفيه والنصر.

.بوكليب البقرفسمي مرض وقع وفيه

.انبارك وأبناء بله أبناء غزوة [ مشظوف ] استأصل وفيه
.بوالته أيام ثمانية كهف في اكرونة ابن وحصروا

1 18661865/1282.

 والته وجاء صعلوكا وكان الساحل أهل من رجل أنه الوالتيين عند امتداولة الرواية تذكر : اكرون ول 2
 أتام ثمانية فيه وبقي كهف، لدخول اضطروه حتى وطاردوه مشظوف من فرقة له فتصدت صائال،

 محبوس وحد سبت فوت اكرون ول مواس أسك : قولهم فمنه للوالتيين، مثل مضرب قصته وصارت
.أيده ابن الداه مع مقابلة .والظربون لحنوش مع
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1وااللى[ المائين ]بعد والثمانين الثالث وقائع ياب

 ذا وكان .اشريف موالي بن لخليفة بن الشيخ بن عالل النقي التقي، الشريف توفي فيه
.والفقه النحو من حظ

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
.الشريف موالي بن لخليفة بن لعناية بن عاله اشريف توفي فيه

 الله رحمه كان .البفايدي طالب أبي بن بوبكر محمد العالم الصالح العبد توفي وفيه

 على العلماء اتفق الذين الصابرين الفقهاء من هابرًا، زاهدًا عابدًا الصالحين، الله عباد من تعالى

.الشاكرين غنياء اال من فضلهم
 دالئل يختم ٠ وأوراد أدعية ذا وكان ،خليل مختصر و لها مدرسًا ، للرسالة متقنًا كان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . الطيب ونفح صباحًا يوم كل الخيرات

 وشرحت المعين، المرشد على المريدين كفاية : سميته شرحًا عاشر ابن شرحت وفيه

 مختصرالشيخ الجليلعلى فيض المسمى لخليل شرحي في وشرعت جرومية، واآل ، ربي صالة
خليل.

 وكثته مشظوف مع مصطف الطالب وأهل محمد وأوالد انبارك أوالد تحاصر وفيه
. آكوينيتة عند وخيامهم أموالهم وأخذت معهم، ومن انبارك أوالد وهزم الناصر وأوالد

.عيونها في الحمير ألقى حتى والته في الناصري لحبيب أحمد سيد أفسد وفيه

67-1866/1283 18.

السالم. مع ربي صالة مطلعها التي اليدالي محمد قصيدة يقصد
.الشرقي الحوض والية في يقع موضع
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1[واالف المائنن ]بعد واتماس الرابع وقائع باب

.البرتلى لحسن سيد بن الرحمن عبد بن باب أحمد توفى فيه
 يبكى القلب، رقيق خاشعًا، صالحًا، تقيًا، عابدًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 بمختصرخليل، الدراية حسن الجانب، لين الخلق، حسن لبيبًا، أديبًا، تعالى، الله خشية من

 الوقتين بين ما يعمر ادرًا، إال والعشاء المغرب بين منه يخرج ال لعمارته محبًا ،للمسجد مالزمًا

.بينهما ركعة مائة يصلى وأظنه العشاء، ( صالة ) تقام حتى فلةلنابا
 الله الذاكرين من أورادًا، الناس أكثر من وكان تعالى، الله كتاب لتالوة مالزمًا وكان

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .أعلم واله السبعين، على يزيد وعمره توفي كثيرًا،

 ممه اإلمام بن الله عبد محمد اإلمام بن انبوي بن الله عبد محمد الفقيه العالم توفي وفيه

الجوبي.

 النجباء، الفضالء مفاخر من ومفخرًا العلماء، صدور من صدرًا تعالى الله رحمه كان

 أشعرالمتأخرين، وكان . بليغًا خطيبًا، ناثرًا، أديبًا، شاعرًا، لغويًا، نحويًا، تقياء، اال الفقهاء وأحد

 .واللغة النحو في أقرانه ونادرة زمانه أعجوبة وكان الذهن. ثاقب الفهم، حسن الخط، حسن
 بن فقيه بن ولي فقيه، بن فقيه كابر، عن كابرًا ذلك توارثوا وجاللة، وصالح علم بيت بيته

. أتقياء فقهاء كلهم نسق، في أربعة : فقيه
 ولو للحق قوال الئم، لومة الله في يخاف ال متينًا، عدال، قاضيًا، تعالى الله رحمه وكان

.الله رحمه انبوي كوالده لصاحبها يصغى وال الرشوة، يأخذ وال نفسه، على

وراد. اال كثير ترتيال، الصالة في يرتله ليلة كل القرآن سبع ورده عابدًا، وكان

: الوزيربقوله سماه مير اال لنص نظمه : منها مفيدة تواليف له

النمير اللهز من يسقيه لألمير لوزيرا سميته
 ونيفًا وأربعمائة ألفًا منه نظم وقد ، «بفرض الجمعة وصل » بلغ وقد ،به مشتغل وهو وتوفي

: كقوله والحشو، والتعقيب التضمين من خال أنه النظم هذا محاسن ومن . بيتًا وسبعين

الكملة الطاهرعند من هما لة دم ال ؤما اآلدمي وميت

..الخ.

.1868-1867/1284
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التضمين، من خال أنه أيضا محاسنه ومن ،

المنقض باألجدل سميته

فمن تمامه، قبل توفي أنه إال وسلم عليه الله

بماء أتيح فيها وتجارة

 المنبت وطاب خالئقه طابت

 وينصت يصاخ له للمنشدين

يسكت ال امداحه وعن ميالً

الله رحمهما والده قصيدة تحاكي وسلم

الذمم بها تعطى إتها لها طوبى

القي أنا ما كل من

: مطلعها
الزلل غافر المتعاي للخالق

في ذاك وهوإذ فيها والته الصغيرويصف

جبال قد التذكار على بمستهام

 بيت ) لف اال نحو النحو في نظمه ومنها

: بقوله األجدل سماه وقد

بالتقضى آذن ما وعند

.شرحه أنه وأظن
 صلى النبي مدح في ديوانه تواليفه ومن

: الهمزة حرف في قوله

سكينة لمادحيه نبتي ال مدح

.الخ . .

: التاء حرف في قوله ومنها

الورى خير محمدًا النبي إن

بعينه الرشاد هو النبي مدح

يبتغى ال نهجه عن لمن طوبى

 عليه الله صلى مدحه في قصيدة وله

: مطلعها
تغتنم الله رسول مدح أشعار

: مطلعها الرجاء في وقصيدة

خناقي نفس رس ا

 المختا سيد الشيخ بها يزور التي وقصيدته

 الرسل فعلة موال شيخ خير ا

 المختار سيد الشيخ شيخه بها بمدح والتي
: وهي تمبكت

قبال يكن لم طوافًا الخيال طاف
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: فيها ويقول
 حمرظواهرها حوائطهقصر
 وبال النخيل عين بشرفيه قصر

: قال أن إلى
 محافلها وكثبان بطاح فيه

إلىآخرها.

 مثال لها تلفى ال البواطن بيض
 ور .. ٠' ص

قلال علت قد جبال منه غربي

والملال حزان اال أحاديثها تجلو

الكبرا السادة وغده سامى عيشة

 : مطلعها والته، يحيى جدنا مجيء يذكرفيها التي وقصيدته
الهجر القصرواستوجب هذا ضاق لقد

أنقال: إلى
 وتليدنا ملكنا إال هو وما

 ملوكه والعلوج أبونا أتاه

إلىآخرها

 لحرا القدر ساعد لو وطارقنا

قسرا جاءه من سكناه عن يردون

 : مطلعها ذنبه بها يشكو والتي

 تائب لك شاكر إني رب يا

مستغهرًا تائبًا أتيتك إني

 الدهرتخيير صروف في له وال

 تعبير عنه مستقيمًا لي كان ما

تكدير أمرفيه و أمرمصفى

 ]كذا[ واغفر فافتح إليك
المنكر الحرام إدمان طول من

: مطلعها الحكمة في وأخرى موضعها، في ذكرها تقدم الفضالء لبعض مراث وله
تدبير للعبد ما أكبر للها

عجب من القلب في كم أكبر الله
مختلف الجري ل وحا مور أل ا تجري
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: مطلعها اخرى وله

ويرشد استطاع ما القرابة أهل يسترشد من وصاة أخي إسمع

ينقد ال مستحسن فبصالج قفه وإن الجموع في لسائك امسك

 ثالثة منه صام وقد تعالى، الله رحمه رمضان، العشرااواخرمن في توفي . . وغيروغير.

. آمين به الله نفعنا . [ ا كذ ] عشر

 بن عمر الفقيه بن باب بن الفاروق عمر بن أسره على الفطن، الحاذق الفقيه توفى وفيه
. المحجوبى أحمد سيدي بن الله عبد اند بن على بن عمر

 شاعرًا، فصيحًا، لبيبًا، أديبًا، أصوليًا، بيانيًا، لغويًا، نحويًا، فقيهًا، تعالى الله رحمه كان

 حسن ،مليحًا ،العشرة جميل ، والدل السمت حسن ،حليمًا ،والخلق الخلق حسن ،خطيبًا

 من على يسلم ، االذكياء من ذكيًا سخياء، اال من سخيًا ،الوجه طليق ،الصوت حسن ، الثياب

. زحهم وبما للصبيان يفرح التبسم، كثير المزاح، كثير ، أحد عن بشره يطوي ال لقيه،
 عمه كبني وكان إليها، يلتفت وال الحكم على الرشوة يقبل ال قضائه، في عدالً وكان

 من ذلك يعرف ] الحكم على يأخذها من فيهم يكن لم الزمان، قديم من عثمان الفقيه بني من

. ا الحمد ولله هذا، يومنا إلى عاصرهم

 الصالح الولي الصمداني والغوث الرباني القطب وهو سيدي؟ الشيخ الله ولي توفي وفيه

 عجمًا الناس في ومناقبه وغربًا، شرقًا بركاته ظهرت من الكثيرة، والمناقب الشهيرة البركات ذو

. التوحيد أهل وعمدة المريد ساقى وعربًا
 جد ذا والعامة، الخاصة عند معظمًا الدراية، علي الوالية، مشهور الله رحمه كان

وأسرار. وأوراد أذكار ولزوم تامة، واستقامة واجتهاد
 وال الليل ويقوم صالة، كل وبعد الضحى إلى الصبح صالة بعد بأوراده يشتغل كان

 والصالح، العلم من وافر حظ له القلب، رقيق الدمعة قريب البكاء كثير قلياًل، إال فيه ينام
 تقيًا النجباء، من نجيبًا شياخ، ال من شيخًا واإليثار، والورع والزهد والعمل، العلم بين جمع

 أمواله بأحب إال يتصدق ال وكان .والخلق الخلق حسن والصالح، الفضل مشهور تقياء، اال من
البخيل فترى الخلق، له لله سخر وقد اإلبل أحد فيها نحر وربما الضيافة، حسن وكان إليه.

 شيوخ من كبير وشيخ عالم ( 1868-1773/ 1284-1190 ) بيري أل ا الهيبه بن المختار بن سيدي الشيخ 1
عصره. في كبير وسياسي ديني نفوذ ذا كان القادرية،
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 ال اإلنفاق كثير وكان والمساكين. الفقراء على هو وينفقه نفسه، طيب عن ماله أنفس يعطيه
 .عنده وهو وتوفي الكبير بالشيخ للعلم تشوفه أول في تبرك .بها رجع إال حاجة صاحب يأتيه

 واشتغل المغرب إلى رحل ثم .به وانتفع وراد اال عنه وأخذ محمد، سيد الشيخ ابنه الزم ثم
 األفعال المية على شرحه منها عديدة تآليف وله تعالى. الله رحمه توفي أن إلى المريدين بتربية

 تعالى الله رحمه . التصوف علم في األذكار وشذور فعال األ المية على االطفال تحفة ستاها

.آمين ،به ونفعنا
 بعض وأخذوا بها وقاتلوهم والته ببطحاء ردة أبي آل على الرعيان! غزوة أغارت وفيه

.رجال منهم وقتلوا خيمهم

 المختار محمد بن يحيى محمد الفقيه لمجيميدء بن محمود أحمد نصب وفيه

للهضاء.
 جميعها، من العلم وأولي منها والعقد الحل ذوي من بإذن بوالته للقضاء؟ نصبت وفيه

.يرضوا فلم العام تمام قبل نفسي عزلت ثم
 نهبوها [ كذا 1 التي الحسن موالي بن الله عبد موالي أمر في الناصر بناء ال سافرت وفيه

 منه خارج كل على بحسبها موال اال على المدارة جعل على والته أهل اجتمعت وفيه . وفد مع

 فيض خليل على شرحي تم وفيه .وغيرها كالحاجة فيها داخل كل وعلى وغيره، كالملح منها
الج.

.موريتانيا نواحي في متفرقة طوائف من المتكونة القبائل إحدى : الرعيان ا
. 1883/ 1301 عام توفي مشظوف، قبيلة أمراء أحد : لمحيميد المختاربن بن محمود أحمد

. 52 ص والته، حوليات تحقيق

 اشارة فهذه خاصة، سياسية أهمية مشظوف أمير طرف من قاضيًا يحيى محمد الفقيه تعيين يكتسي

 دعائم إلرساء أميرهم من واضحة ورغبة الحوض، منطقة على لمشظوف السياسي النفوذ لبداية واضحة
 أوالد إلمارة قاضيا الوهاب عبد بن صالح العالمة كان فقد اإلمارات؛ لمختلف الحال هو كما اإلمارة
.معينة لفترة امبارك

 اإلمامة منصبي إلى إضافة والته في القضاء مهنة مارس فقد . نفسه عن متحدثا للمؤلف هنا الكالم 4
 وأعيان المسجد جماعة بذلك يعني أنه فالمرجح عنهم تحدث الذين والعقد الحل ذوو أما والرائسة.

 .بذلك امسجد في جماعة تقوم بل ،والعقد للحل منظمًا مجلسًا تعرف لم والته أن فالثابت .المدينة
 ومن ٠ الوالتي يحيى محمد الفقيه وبين بينه الخالف بداية والته مدينة قاضيًا المؤلف تعيين ويشكل

.شتى أمور في مساجالت بينهما كانت أنه المعروف
. 1993/ 01 / 14 بتاريخ ان، بن اب مع مقابلة
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1 [وااللف المائين ]بعد والثماين الخامس وقائع باب

 الباهرات البركات ذو الصالح، الولي الصمدانى والغوث الرباني القطب افتتاحه توفي
 الناس في ومناقبه شرقًا، بركاته ظهرت من السادات، شياخ اال شيخ الظاهرات، والكرامات

 المواهب أبو السالكين، ومربي المحققين شيخ التوحيد، أهل وعمدة المريد ساقي وعربًا، عجمًا

 محمد الشيخ : الحسنى والذخيرة سنى اال السيد الظاهرة والكرامات المرضية، خالق واال السنية

. 2مين اال محمد بن فاضل
 يزاحم لم رتبة بلغ والعامة، الخاصة عند معظمًا الوالية، مشهور تعالى الله رحمه كان

 وما .عياد اال انتشار ذكره وانتشر العباد، في فضله واشتهر البالد، في بها صيته عظم عليها
 مناقبه أن وحسبك «حرج وال البحر عن حدث » السائر المثل في قيل كما إال وفوائده مناقبه

.نجده لم ولكن تأليفًا مريديه بعض لها أفرد

 .الصالح السلف طريق عبور في عصره غرة زاهدًا عادًا ولتًا عالمًا تعالى الله رحمه كان

 صدور من صدرًا المنكر، عن والنهي بالمعروف مر واال والورع الصالح من قدم على وكان

 في تناهى وأوراد، وأدعية أذكار ولزوم واجتهاد جد ذا األولياء، أعالم وعلمًامن العلماء

 التقوى، ومشائخ ساالماإل وأئمة الدين أعالم من علم واليقين، والورع والصالح والدين الفضل

 سناها، وقمر ضحاها شمس فهو .البالد هذه في بعده وال قبله ال العبادة في بمثله سمعنا ما

.بركته عليهم وتظهر ويربيهم ،ومكان فج كل من التالميذ تأتيه

 ومنار الحقيقة شيخ فهو .ماتت بعدما الحوض أرض في والشبلي الشاذلي طريقة أحيا
.دوره فى والشاذلى دهره فى والشبلى عصره فى كالجنيد الطريقة

 كثير الله، في والخوف الحب كثير فيه، يفطر ال النهار ويصوم فيه، ينام ال الليل يقوم
 معظمًا مهابًا التفكر، دائم راحة له ليست األحزان، متواصل القلب رقيق الدمعة، قريب البكاء

 الوجه، البشرطليق دائم والخلق، الخلق حسن طيبًا، لبيبًا، أديبًا، أحبه، إال أحد يراه ال كذا[ ]

 وقورًا حليمًا العشرة، جميل النغمة حسن الثياب، حسن السمت حسن جمياًل، الهيئه حسن

 أو سمعه فإذا القرآن، سماع يطيق ال أمره أول في فكان . الله من الخوف شديد وكان . فاضالً

.وتنهد وأنين بكاء مع لكن سماعه يطيق صار ذلك بعد ثم رض، اال إلى وسقط بكى قرأه
.الضحى يصلي حتى مجلسه من يقوم وال يتكلم ال الصبح صلى إذا وكان

1 1869-1868/1285.

(.1780/1285-1868/1197:) لقلقمي مامين بن فاضل محمد الشيخ 2
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 حتى صعبة وقات اال على محافظة له الصالة. أجل من والقمر الشمس رعاة من وكان

 وقته عن يشغله فال أوله، على محافظته شدة من الوقت قبل يصلي إنه يقول الناس بعض كان

 عرفته وما عرفك ما فكأنه الصالة وقت دخل فإذا معك، يتكلم فتراه شاغل. فيه يصلي الذي
 وقات اال يعمر الصالة، وإقام الله ذكر عن بيع وال تجارة تلهيهم ال الذين من فهو .يصلي حتى

 التصوف بكتب التام االعتناء وله قومه، بمصالح قائمًا ذلك مع وكان .راحة له ليست بالعبادة،

 تعالى بالله مذكرًا يعنيه، ما على مقبالً وكان . وتزكيتها نفسه بتهذيب مشتغالً ومطالعتها،

 والعامة، الخاصة به النفع عظم وقد ذلك، في مثله قل دينه، في منه انتفع إال أحد يأتيه ال
بذلك. تعالى الله نفعه . والضالل والعوام الجهال من كثير به واهتدى

 الصالح للعمل النتهاض في السلف صالح مسلك كًاسال جدًا، البلم معتنيًا وكان

 العيال، أمور من ء شى عنه يصده وال شاغل خروي اال حاله عن يشغله ال للطاعة، والمسارعة
 ،القلب رقيق معة الد سريع تعالى، اله على اللة الد حسن أخراه، حوال ال تبعًا دنياه أحوال جعل

 فيه تحار ما منه وعنده إال كلها العلوم في فن فليس الفنون، جميع في تعالى الله آيات من آية
 وأصوالً ولغة وبيانًا ونحوًا وكالمًا وتصوفًا وحديثًا وتفسيرًا فقهًا كلها العلوم حصل .العقول

 أو لقيه أحدا أعلم وال .ذلك وغير وجداول وهندسة وطتًا وعروضًا ًا وحدا ومنطقًا وقواعد

. وغيرهم العلم أهل من وأعجبه أحبه إال به سمع

 والضمائر، الخواطر على كالمه : منها ومكاشفات عادات وخوارق كثيرة كرامات له

 الرجل فترى له وانقيادهم له الخلق تسخير ومنها بمناسبه، حدثه شيء جليسه خطربقلب فإذا
 القول في مسددًا فكان الشريعة على استقامته ومنها له، ويهديها أمواله نفائس يعطيه البخيل

. العادات وخوارق اآليات أعظم من ذلك في وحاله الدعوة مجاب ومنها والعمل،
 بهدايا إليه يبعثون الناس فكان زمات، اا ودفع بالحوائج مقصودًا تعالى الله رحمه كان

 عند حوال اال هم تأخذ تالمذته وكانت . لهم الله فيقضيها حوائجهم لنيل البعيدة مكنة اال من

.والقراءة كرالذ

 كأنه حتى وسرور نفس طيب مع بها رجع إا حاجة في أحد يأتيه ال اإلنفاق كثير وكان

 ستر منها عديدة تواليف وله .الملل إلى تتبعها أدى ربما كثيرة، فمناقبه وبالجملة )له(. المعطى
 الذكر، في المجادلة وسيد وسلم، عليه الله صلى النبي على الصالة في الحائم للذنب الدائم

 المعترض على السكة سيف و يضًا، أ التصوف في الحجاب وكشف التصوف، في المحيط مطيه و

: مطلعه القيامة، مواطن فى الوقت فى
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 منازع فيه ليس تصريفها جميعها األمور إليه من يا

.بالسحورية تعرف صارت حتى اليل آخر ينشدها ..إلخ . .

: مطلعه العظيم الله بكتاب فيه يتوسل الذي ونظمه

واألثمان والجرب وحرفه القرآن بسور ربنا يا

 النصيح قظف اال الزمان قطب

 الورى برى من وحق علمه في

ونجنا وعافنا لنا وافتح

 : مطلعها االقظف، محمد الشيخ يزوربها قصائد وله إلخ.
 الضريح بصاحب رنا يا

 يرى جاه له من كل وجاه
ويسرأمرنا الحوائج اقض

: مطلعها رجائية قصيدة وله

 معناه الذي بالنور رب يا

احديه ال تعيين بنور نور

 سواه ظاهرية ظاهر
العطيه على واصبب لبصري

 : مطلعها قصيدة وله ، .إلخ . .

 مماه بالد فامن رب يا
هياطله وشاف بكاف

 كذاا ] نزل سماء من نزا

]كذاا شمل الذي ابطل وهيطل

ورقات وله
 ور قد لبيوح ا ني نهي وكل

كد المالقيح المضامين إال

ا كذاالتعاضل]

 بدا صبرة من صبرة وبيع

عليه. نقف لم مما ذلك غير وله

 : مطلعه ذلك في نظم وله فساده. على والمتفق فيه المختلف البيع في

 معتمد طرًا الخالف على فهو

 خذا قبضه قبل الطعام بيع

 فاستبنى! تأخيره أطعمه

العددا بهات واحتم جنسها من

.األصل في مقروء غير النص
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 شهداء من فهو منه، والخوف لله الحب وشدة الشوق من فيه توفي الذي مرضه وكان
 تحسبن وال > تعالى وقال . «مات وإن حي لله محب كل » : قيل كما حياة موتهم الذين المحبة

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .اآلية ه أحياء بل أمواتا الله سبيل في قتلوا الذين

 بوب وشج بالحجارة، الناس مع وتضاربوا شوال، شهر في الكريم عبد أبناء أتانا وفيه

 وقتلوا القصر. دخول ومنعناهم معهم تحاصرنا الثاني اليوم وفي . المحجوب أحمد بن عمر بن

.عظيم بمال داريناهم أياما،حتى الماء ومنعونا البرتلي، الله عبد محمد بن المختار محمد

 فلم المداراة، في معهم الظهروتدافعنا صالة قبل اسويد آل غزوة آخرالشهرأتتنا وفي
 في شرعنا المغرب صلينا فلما .الشمس غروب عند قبلوها حاجة أربعمائة إال منا يقبلوا

عشر. أربعة عبيدنا من ونهبوا ضحى وخرجوا آلخرالليل. العدد لهم وجمعنا . جمعها

. والعقد الحل أولى من باتفاق منه، االمتناع بعد [ أيضا ل للقضاء نصبت وفيه

.الحكام تحفة على امرام غاية العاصمة على شرحي في شرعت وفيه

 حيًا كان ولكنه الحاجي، ختار حم بن محمد الفقيه فيه توفي الذي العام أعرف ولم

.مناقبه بعض ذكر من بد وال . 2[ وألف مائتين بعد ] ثمانين سنة
 حظ له أديبًا، عروضيًا، بيانيًا، لغويًا، نحويًا فقيهًا فاضالً أستاذًا عليه الله رحمة كان

 من صدرًا اليمل، الحديث، لذيذ الفكاهة، حلو خالق، اال حسن وكان . دب واال العلم وافرفي

 تعالى الله فتح وأوراد، أدعية ولزوم واجتهاد جد ذا ولياء، اال أعالم من وعلمًا العلماء، صدور

 وكان . شهيرًا ونصيبًا كبيرًا حظًا العلوم فنون سائر من به حاز عجيبًا غريبًا فتحًا العلوم في عليه

. وتعليمًا تعلمًا به واشتغال اعتقاد صاحب

 العين قرة ععلى اللجين قالئد سماه السالف لشيخه العين قرة على شرحه منها تواليف له
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .عليه أقف لم نما ذلك غير وله جزأين في نفيسًا شرحًا

 .الحادثة وقوع تاريخ على تتفق لم المتوفرة المصادر ولكن الناصر. أوالد قبيلة من فرع : الكريم عبد أوالد
 الحادثة هذه أن النعمة حوليات نص وفي 1الماه Marty ل والنعمة والته حوليات ترجمة في ورد فقد

 مخطوط، النعمة، حوليات نص العيد. صالة وقت وبالتحديد 1869/0 1 / 14الفطر عيد يوم وقعت
371 .p ^170/111,ىه)/ Maty (1), Les .

1280 /1863 -1864.
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1ضوااللى[1ل٩] السادسوالثمانن وقائع باب

 موالي بن الملك عبد موالي بن انتيني ببابه المعروف الحسن الظريف الشريف توفي وفيه

.فظيل موالي عمربن
 حسن جواد، اال من جوادًا الكرماء، من كريمًا سخياء، اال من سخيًا تعالى الله رحمه كان

 متهلال مستبشرا إال تراه ال الوجه، طليق العشرة جميل الهيئه حسن السمت حسن الخلق

 اإلنفاق، كثير له، المعطى كأنه للسؤال يفرح ،أحد عن بشره يطوي ال التبسم مع الوجه طليق
 الجار، حق مؤديًا واالباعد، االقارب إلى محسنًا الجانب، لين البأس، مأمون النفس، طيب

 عند محبوبًا الملهوف، بإغائة معروفًا المعروف، اصطناع على مجبوالً والعار، المآثم عن متباعدا

.واستعطفه قصده من عند ممدوحًا وعرفه، رآه من

 ما المقال حسن من وكفاه بقصيدة، عمر الحاج بن عثمان بن الله عبد رثاه توفي ولما

: قوله مطلعها والقصيدة الحال، بعده أنشده

 واء اال في يزداد الندى بحر

 النائي والغريب لألقارب من

 الضعفاء حامي بابا ودعوه

اإلحفاء مع أهدى وكم ولكم

 الشرفاء بسيد القضاء ذهب

 بعده واليتامى لألرامل من

 طباعه لحسن حسنا سموه
 ثوبه تهدب كذا[ ] عار كس فلكم

..إلخ . .
ونفعنا تعالى الله رحمه المشهور المرض في شعبان من بقين لتسع ضحى الجمعة يوم توفي

امين. به،

 سيدي بن القادر عبد موالي بن عاله بن سيدي العابد الشريف توفي وفاته يوم وفى
 في الخمس الصلوات فيه يصلي للمسجد مالزمًا عابدًا تعالى اله رحمه الحاج.كان بن حمو

 منه يخرج وال الضحى، يصلي حتى الصبح صالة بعد غالبا منه يخرج ال أحواله، من الغالب

 يفوته وال والشفاء، البخاري مجلس يحضر العشاء، إلى المغرب وبعد العصر، إلى الظهر بعد
 سماع عند الله خشية من بكاء بضروبه خبيرًا فيه الصوت حسن مداومًا وكان خير، مجلس

 رمضان صيام يقطع لم منازلهم، الناس ينزل الناس، بأحوال بصيرًا بالسياسة عارفًا المواعظ،
لمرض.

1.1870-1869/1286
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 الليل فى ويقرأ النهار فى سبعه يقرأ : جمعة كل فى يختمه القرآن لتالوة مالزما وكان
٠ يوم كل الطيب نفح ويقرًا ليلة، كل 2والدمياطي البصيري! يختم : وراد ال كثير أيضًا،

 للعلماء مجالسته لكثرة باالحكام خبيرًا وكان ستيًا بزًا، أديبًا، لبيبًا، عاقال، وكان

.لهم وسؤاله
 المغرب فيه صلى : فيها توفي التي الليلة إلى سنه كبر بعد المسجد في الصالة يترك ولم

 رحمه الثمانين نحو وعمره الفجر قبل وتوفى المرض، وأصابه داره إلى وذهب وأوراده حزبه وقرأ
آمين. به، ونفعنا تعالى الله

االثنين. يوم أيام، بأربعة بعده كرب عال ابنه وتوفي
 كل في القرآن يختم وكان ,لوالده مطيعًا لبيبًا، عاقالً كأبيه تعالى الله رحمه وكان

 .حديثًا الناس أصدق من وكان .كأبيه وسيمًا طواالً رجأل وكان .الخط حسن وكان .جمعة

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 رحمه المحجوب.كان بن يحيات بن بحمد المعروف محمد الصالح الشاب توفي وفيه
 تعالى. للهكرايذ وهو إا تراه فال كثيرًا، الله الذاكرين العابدين الصالحين الله عباد من تعالى الله

.آمين به، ونفعنا الله رحمه .القرآن لتالوة زمًامال وكان

 أحمد بن أحمد سيدي الطالب شيخنا بن المختار محمد الصالح الرجل توفي وفيه
 ونتيجة الصالحين سليل سنيًا، لبيبًا أديبًا تقيًا عابدًا تعالى الله رحمه كان المختار. محمد بن

.بعلمه عامال فاضالً فقيهًا العارفين، العلماء

 مه ال أبر وأنه أبوه بذلك اخبرنى وقل البيه؛ بارًا وكان وخليال. والده، على الرسالة قرأ

 مجالس يحضر االوقات، جميع في للمسجد مالزمًا والخشوع، التواضع كثير وكان منه.

 الخير على دومًا يزل لم ٠«الفرهد في سره يسري والليث » عنه، الله رضي كوالده الحديث

 كلها عبادته .صبوة له تكن لم .عمره مدة فعال واال قوال اال في موافقًا توفي أن إلى صغره من

: القائل در ولله «.رداءها الله ألبسه » : وسلم عليه الله صلى قال وقد .خفية

تعلم لناس تخفىعلىولوخالها منخليقة ومهماتكنعندامري

 تأليفه ويسمى . 1211/608 عام ولد المغربي، الصنهاجي سعيد بن محمد الدين شرف : البوصيري
ألعالم. انظرالزركلي، البردة.

 علماء كبار من (: 1705/1117 )ت لدين الغني،شهاب بنعبد محمد بن أحمد : الدمياطي 2
.عشرة ربع اا القراءات في تأليف له القراءات،
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. المشهور المرض في شعبان من بقيتا لليلتين توفي

. البرتلي حند بن أحمد سيدي بن حند العالم توفي وفيه
 قل ومطالعة، فيه بحث ذا وبتحصيله به معتنيًا العلم أهل من تعالى الله رحمه كان

 محققًا نحويًا التحصيل، فى مجتهدًا للمسائل، التقييد كثيرة ورقات يده وفى إال تراه أن

بذلك أفني السنة على محافظا والعلم والدين الفضل أهل من حليمًا سيدًا لبيبًا عاقالً متفتنًا

.كمره
 على تعليق وله واأللفية، التسهيل من فيه نقل حسن، الحمراء األلفية على تعليق وله

 صغير تأليف وله بجوازها، كذا[ ] الجدري تركة حكم في أجوبة وله مه، أتما قبل توفي المنهج

.وغيره الفرائض علم في

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 يحيى بن عثمان بن ومحمد سدوم، بن محمد بن يحيى بن المختار محمد توفي وفيه

.المعروف المرض في كلهم وغيره، سدوم بن محمد بن يحيى بن والطالب حاجيج، بن

.الييلبي الصالح محمد بن الركان توفي وفيه
 محمد الشيخ بن عثمان سيدي والشريعة الحقيقة بين الجامع الفقيه العالم توفي وفيه

 الفضل أهل من حليمًا سيدًا أديبًا لبيبًا عاقالً عامالً مًاعال تعالى الله رحمه كان .مامين بن فاضل

 بين جامعًا بيانيًا، لغويًا نحويًا فقيهًا والصيانة، والمروءة الستة على محافظا والدين، والعلم

 يسري و»الليث التربية مجلس وجلس وفاته بعد أبيه بئة استن والحقيقة، الشريعة علمى
. «ظلم فما أباه يشابه ومن )) : وأيضًا ، «الفرهد في سره

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 من بقين لتسع ربعاء اال يوم من الفجر إنصداع عند الناس أفزعت التي الزلزلة وقعت وفيه

 معها وكان .السقف خشب وتفرقعت الحجارة وتطايرت الجدران لها فارتعدت الفرد، رجب

شر. كل شر وقنا خير، كل خير ربنا يا أرنا . السماء في هائل عظيم صوت

 وأظنه، االرض أهل على نزل الذي الوباء بنا نزل ليلة وعشرين بأربع الزلزلة بعد ثم

 في صاحبه يمكث ال صاحبه، تأخذ وحكة واإلسهال بالقيء يأخذ وهو سنتين رض اال في مكث

 التوبة في وارتعدوا منه ففزعوا البالد، هذه في قط مثله س ترالنا لم ليال، ثالث أكثرمن الغالب
 ست في وكبارًا صغارًا والنساء الرجال بين الثالثمائة نحو فيه والته اهل من ومات .المظالم ورد

.المرض عام سمي وبذلك .بعده ما وشر شره ووقانا بعده، ما وخير خيره الله أرانا .ليلة عشر
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1واالف المائنين بعد والثمانين السابع وقائع باب

 رحمه كان , الوالتي اليونسي عمر الحاج بن أحمد بن عثمان الفقيه العالم توفي فيه
 الدراية، حسن الفهم، حسن نجيبًا، أديبًا تقيًا نبيهًا فقيهًا عالمًا العارفين، العلماء من تعالى الله

 حريصًا ،بالعلم االشتغال كثير ، ةلمفيدا للمسائل النقل كثير وكان ٠واشتهر العلم في تمهر

 للستة، زمًامال وكان . تقيًا ورعًا عابدًا الدنيا، فى زاهدًا وكان . الخط أحسن من خطه .عليه

 على ويحض ويدعه، المنكر عن وينهى ويأتيه، بالمعروف يأمر لألقة، ناصحا البدعة، من فارًا

.ويجتنبه الشر عن وينهى ويفعله، الخير
 الكافية، والنصيحة المدخل، كتاب فيه وأكثرها الصوفية، كتب لمطالعة مالزمًا وكان

.ذلك وغير وشروجه والحكم، زروق، وقواعد زكري، وابن
 لهم. محبًا الصالحين، بسير خبيرًا وأوراد، وأذكار أدعية ولزوم واجتهاد جت ذا وكان

 صوم يترك ال وكان والجماعة. الوقت أول على محافظًا أيضًا وكان فنونه. أكثر الفقه وكان

 قارب وقد توفي حتى الحديث مجالس ويحضر قيامه، يترك ولم لضعف، وال لكبر رمضان

. التسعين

 باإلخبار السبق إلى بادر إال بمسرة يسمع ال المؤمنين، على السرور إدخال يحب وكان
 في اختلف إذا والتحصيل، البحث كثير وكان .جلساءه بها أفاد إا فائدة على يقف وال بها،

.فيها المختلف المسألة أي تحرير، أتم يحررها حتى المسائل،
 جمعها فيها، البدع من وحذر العلم من كثيرًا فيها جمع الفقه، في كذا[] نوازال ألف

 تعالى الله رحمه .شعبان من يوم أول ربعاء اال يوم الفجرمن قبل توفي .فيه توفي الذي العام في

.آمين ،به ونفعنا

 من سرية قتلته صالح، الطالب بن حامد بن الشيخ بن انن اطالح الشاب قتل وفيه

 المختار بن سيد بن المختار سيد معه وقتلوا مالها، وأخذوا رفقة، في الحوض أرض في فونت

 هله ال ورده منش أعمر أكنب رئيس منهم وأخذه أكنب، قرية إلى بمالهم البرداوي،وذهبوا

الخير. صغر في

.العلوشي إبراهيم بن الله عبد بن محمد بن ببكر سيد الصالح العبد توفي وفيه

1.18701869/1287
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 الطالب شيخي بن الله عبد محمد الصالح الشاب توفي منه رمضان من يوم أول وفي
 صلى الله، رسول محمد اله إال إله بال رطب ولسانه توفي الجمعة، يوم زوال عند أحمد سيد

. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .وسلم عليه الله
 بن باب بن اسر أحمد بن الصديق ببكر بن باب عمنا ابن توفى منه شوال شهر وفى

. المحجوبي المحجوب بن الشيخ بن على بن الله عبد اند بن أحمد الحاج

 حلو خالق اال حسن حليمًا لبيبًا أديبًا والته، رؤساء من رئيسًا تعالى الله رحمه كان
 ببشر ويلقاه لقيه من على يسلم أحد، عن بشره يطوي ال الكالم، لين الوجه طليق الفكاهة

. الكرماء من كربمًا سخياء، ال من سخيًا وكان .وتعظيم وجه وطالقة

.به ونفعنا تعالى الله رحمه

 صالح الطالب بن حامد بن المواق بن مواق ال الصالح العبد توفي منه القعدة ذي وفى

.الييلبي

 تعالى الله رحمه كان الجكني. االعمش ابن المختاربن محمد الفقيه العالم توفي وفيه

 والخلق، الخلق حسن الهمة عالي الدرجة رفيع كبيرالشأن وجيهًا نبيهًا نبيالً رئيسًا نجيبًا فاضالً

 اجتمعت الدنيا، ومهمات والدين العلم في به يقتدى إمامًا الله جعله لغويًا. نحويًا فقيهًا

 بالمعروف مر اال قائمًا العاملين، العلماء من وكان .والرائسة والعدل والقضاء العلم أمور فيه

 حتى للبدعة ومميتا للسنة محييًا وكان .وغيرهم تجكانت كثيرمن به وانتفع المنكر عن والنهي

.الحدود بإقامة هم إنه

 العالية، الهمم أهل من وكان .بقوله يحتجون صاروا حتى فيهم الكلمة نافذ وكان
 عمروه، حتى لسكناه تجكانت وتداعت ابتدعه تيندوف، وسماه قصرًا بنى أن همته ومن

 الدين في همة له الئم، لومة الله في ه تأخذ ال اله رحمه وكان كبير. قصر الحمد ولله اآلن فهو

 راجح والرائسة، العلم بين جمع للحق، طليبًا العظام، مور اال على مقداما وكان اليقين. في وقوة

 السياسة من به ابتلي لما العجب لمن ذلك وإن اآلخرة عن الدنيا تلهه لم الهمة عالي العقل

 والبليد والفاهم والبعيد للقريب نفعه وظهر .عبادة وال قراءة عن به يشتغل لم والرائسة،
 وكان .عاتبالطا لألوقات معمرًا وكان والبادي. والحاضر والنائي والخاص والطريد والمقبول

 إنهم حتى الساحل جميع في اشتهرعدله .كان من وعلى كان فيما الحق قول من يستحيي ال

 ومحبتهم لحكمه وإذعانهم له تجكانت انقياد عدله بركة ومن الظالم. شرعه أبى من ليسمون

 السر وطريق محمد سيد الشيخ عن القادرية الطريقة أخذ . كالعبيد بدلك له وصاروا له،
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 أو المائة قارب إنه قيل المعترين، من وكان .العلوم من كثيرا عنه وأخذ .منه انتفع حتى والزمه

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .بلغها

.بوب بن والخطاط الهادي عبد مالي بن حم بن عال توفي وفيه

رجال. منهم وتوفي بطحاءوالته، في ردة أبي بأهل المرض نزل وفيه

 الغزوة آثار ردة أبي أهل أخذ ثم مالهم، وأخذوا ردة أبي أهل على سويد أهل أغار وفيه

 أحمد بن سيدي منهم ردة أبي أهل من رجال ومات ،واحد منهاإال يمت ولم معها وتقاتلوا

.وغيره الله معط بن

 وألف، ومائتين ثمانين سنة توفي فإنه الفوتي سعيد بن عمرأميرالمومنين الشيخ وأما

.مناقبه بعض ذكر من والبد ،بابه عن ذكره وتأخر
 الصالحين الله عباد من والخاصة، العامة عند معظمًا الوالية مشهور الله رحمه كان

 ولغة ونحوًا فقهًا : كلها العلم فنون جمع العاملين، والعلماء المشهورين العارفين واالولياء

 يزاحم لم رتبة بلغ المتين. والدين العزيز العلم بين وجمع ذلك وغير وبيانًا وأصوالً وعروضًا

 فيها وعال ذكره، قاليماأل في وانتشر العباد، بين فضله واشتهر البالد، في صيته عظم عليها،
. وعربًا عجمًا الناس فى مناقبه وشاعت وغربًا، شرقًا بركاته ظهرت . أمره

 الملك من الله ماآتاه مع زاهدًا الحال، في متواضعًا عابدًا وليًا تعالى الله رحمه كان

 منصدور صدرًا الشامخة، خالق واال الراسخة القدم له دهره، ووحيد عصره غرة وكان والمال،

 سياسة من جمع وأوراد، أذكار ولزوم واجتهاد جد ذا العلماء، مفاخر من ومفخرًا ولياء، اال

 المشايخ بين رجال، سبعة في الجهاد بأمر قام االولياء. همم عنه قصرت ما والدنيا اآلخرة
 وأموال الفجرة، الكفرة أرض وأورثه بنصره، اله أمده حتى أمره، في جادًا يزل فلم طفال، واال

 ذا منهم يدع ولم مذر، شذر مألهم وفرق مملوكهم، وسبا ملوكهم، ملك السحرة، الفسقة

 مشتملة ورقات ثمانى نحو كراسة رأيت وقد عادات، وخوارق كرامات له حضر. وال بدو
 اله رضي أنه شاع وقد بالمغيبات، إخباره فمنها : ذلك من أكثر أنها مع كراماته، بعض على
 من الله أعطاه وما المستقبل، في له يقع بما وأخبرهم الناس وخطب إال قصرًا فتح قلما عنه

 إياهم أعطاه تعالى الله أن ماصه أهل بخبر أخبر كما قال، كما مر اال فيكون والعباد، البالد

 قال كما مر اا فكان ذاك، إذ مددهم وكثرة وقوتهم ماص أهل لبعد مقالته من قومه فتعجب
 الله إن » : قال وقد .وسلم عليه الله صلى الله لرسول الرؤية كثير كان أنه ومنها , عنه اله رضي

 يمكن ال ما وتخلقًا تحققًا والحقيقة الشريعة علوم من وكرمه فضله بمحض على تفضل تعالى

أهله غلب اإل قط بلد إلى توجه وما عظم، اال لله اسم وعنده الدعوة أنهمجاب ومنها «.كتمه
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 أنه ومنها .انهزموا إال الكفار وجوه في مرتين أو مرة قط قرأه ما قصير ذكر وعنده وأخذهم،
 شيخي من أو وسلم عليه الله صلى الله رسول من بشارة وأتتني إال موضع إلى أتيت ما » : قال

. وأرضاه عنه الله رضى التجانى أحمد سيدي
 مرات وحج ومصر، والشام الحجاز أرض في تعالى الله رحمه جال وقد الهمة عالي وكان

 بيت ووصل والسالم. الصالة أفضل صاحبها على المنورة بالمدينة سنين ثالث أكثرمن وجاور

 ومائتين وأربعين إحدى سنة حجه وكان .والسالم الصالة عليهم نبياء اال قبور وزار المقدس،
 دعاءه، الله فأجاب وسلم، عليه الله صلى به االجتماع قبل ولدًا يرزقه أال الله وسأل , وااللف

٠ المشرفة المدينة مقدمه من لتاسع الشهر في له ولدت المدنية فاطمة ابنته له ولد مولود فأول

 وقال .الطريقة وأسرار وراد اال عنه وأخذ الغالي محمد سيدي الله بولي اجتمع وقد
 وقالبه، قلبه في محبتي اله أوقع الغالي، محمد سيدي مع مكثي طال لما »إني : عنه الله رضي

 من كنت ما كل عنى ورميت وحاجبًا، خادمًا واصطفانى جانبًا، الناس ورمى صاحبًا، اتخذنى

 لي وقال .جامعًاوكاسبًا والحقائق المعارف من مماكنت وانسلخت حافظًاوكاتبًا، العلوم فنون

 إعطاء في مقدمين ونجعلهم الناس نقدم كنا » : الضحى وقت النبوي المسجد في ونحن يوما
« .المقدمين من ال الشيخ خلفاء من فخليفة أنت وأما الورد،

 محمد سيدي شيخه يحب وكان وسكناته. حركاته في الطاعة على معتكفًا وكان

 نصر الذي هو و التجاني طريقة وطريقته .عليهما ويثني التجاني أحمد سيدي وشيخه الغالي

 حسن ،حزان اال متواصل البشر دائم وكان . الناس من كثير عنه وأخذ الناس، في وأشاعه ورده

 يظنه وال الالئحة وجهه بأنوار عرفه يعرفه ال من رآه إذا التواضع، كثير والوقار، والسمت الخلق

 يجد إنه وقال رض، اا على إال يجلس ال بل فرشهم يفترش وال الملوك س لبا يلبس ال نه ال ملكا

 بنى إال قرية يملك ال أنه همته ومن ،الهمة عالى العبادة كثير وكان .األرض على لضجعته لذة
 بريء وهو .المؤمنين على عافية أيام ملكه، أيام أن بركته ومن .إياها ملكه بمجرد مسجدًا بها

 الشريف بمنصبه يليق ال مما واالفتراء الزور أهل نسبه مما الشرع، يخالف مما له نسب ما كل من

.المنيف ومقامه
 العلوم من كثيرا فيه جمع الرماح تأليفه منها عديدة تآليف تعالى الله رحمه ألف

.الثمانين نحو وعمره توفي .اسمه يحضرني لم مما وغيره والباطنة، الظاهرة

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه
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الفا وال المائين بعد والثمانين الثامن وقائع باب
.الكبل عالم 2متال بن فال محمد تعالى الله ولي توفي فيه

 ورعًا عارفًا وليًا تقيًا صالحًا العاملين، والعلماء العارفين ولياء اال من تعالى الله رحمه كان
 مشهور االولياء، مفاخر من ومفخرًا العلماء، صدرًامنصدور متواضعًا، ،الزهد فى فائقًا

 المتين، والدين العزيز العلم بين جمع البركة مشهور والخاصة، العامة عند معظمًا الوالية،

 العلم في زمانه في له نظير ال معظمًا مهابًا الخحلق، عند محبوبًا الدين، متين اليقين، قوي

 : تعالى قال كما منه، قصد غير من الله أظهره حتى عبادته يخفي الخاملين من وكان والدين.
 ألبسه سريرة سر من )) : وسلم عليه الله صلى وقوله ، «الشجود اتر من وجوههة في سيماهم »

. «رداءها الله
القائل: در وله

تغلم الناس على تخفىخالهاولؤ خليقة من عندامري ومهماتكن

 كبير وكان بغتة. منه كان ما إال منه يذكر وال استطاع، ما كله عمله يخفي وكان
 ذا العاملين، والعلماء المحققين الفقهاء من واإلحسان، والدين العلم في المكان رفيع الشأن،

 متفنن عالم فهو .وعليه منه الناس انتفع فيه، يزاحم لم العلم في مقاما بلغ وخلق، ودين فضل
 أوعية أحد وكان .والبيان واللغة النحو من حظ وله المودة، أبي مختصر والسيما بالفقه بصير
 ه عند انتهت .فتواه عند ويسكتون ويعظمونه عليه يثنون العلماء وكان .والفهم والمعرفة العلم

 في نوازله منها مفيدة عديدة تآليف له .وأقوى أصح غيرها من فتواه وكانت الفتوى، زمنه في

...وغيره وأهله العلم فضل في وتأليف ،الفقه
آمين. به، تعالى الله نفعنا المعمرين. من فهو التسعين نحو وعمره تعالى الله رحمه توفي

 كان .الشنجيطي الغالوي حبت بن أحمد بن محمد سيد الفقيه العالم توفي وفيه
 من وغيره مختصرخليل يدرس مدرسًا، قيهًا، عاقالً جليالً فاضًا شيخًا تعالى الله رحمه

 محافظًا فطنًا لبيبًا أديبًا فنونها تحصيل مع وكان كلها، العلوم حصل متفننا، محققًا الفقه،

 صالحًا والخلق، الخلق حسن المال، من اله آتاهما مع زاهدًا ورعًا والصيانة، والمروءة الستة علي

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .متواضعا تقيا

1 1871-1870/1288.

, الموريتانية البالد علماء أشهر من التندغي متالي بن فال محمد
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 بكر أبي بن أحمد الطالب بن الله عبد محمد بن محمد سيد الفقيه العالم توفي وفيه

 يحيى بن محم بن اغيالس بن محم بن حماد بن موسى بن علي بن ) الرحمان عبد الحاج بن
 البرتلي ( نصاري اال ركرك بن ادغوغ بن الله عبد بن المختار بن بجلف الملقب أحمد بن عمر بن

.أروان في شوال من مضين ثمان أو لتسع الخميس يوم
 بلدته في اشتهر فطنًا، أديبًا لبيبًا عاقال فاضالً تقيًا صالحًا فقيهًا عالمًا تعالى رحمهاله كان

 السعاة من وكان . وذكاء ودين وورع علم بيت قبل بيته وكان .والمروءة دب واال والدين بالعلم
 عند معظمًا حسناء، وسيرة ووقار حسن سمت ذا بينهم، ذات وإصالح المسلمين مصالح في

 شفيقًا عفيفًا منيفًا كريمًا نظيفًا طاهرًا والخلق الخلق حسن يعرفه، ال من عند مهابًا يعرفه من
 واالجانب، االقارب إلى محسنًا الجانب لين الملهوف، بإغاثة معروفًا المعروف، على مجبوالً رفيقًا

 كل وصفه بهذا بادية، وسماحة عالية همة ذا العار، عن باإلغضاء معروفا الجوار بحسن مشهورًا

 كان كيف ويعالجه مريض طب عن يأنف وال وجده، كأبيه طبيبًا تعالى الله رحمه وكان .عرفه من

 من وكان . النجباء من نجيبًا الكرماء، من كريمًا جواد، اا من جيدًا االنقياد، سريع وكان .كان وممن

 تشغله لم يفسدهما، ما مجتنبًا لكلتيهما، يعمل : واآلخرة الدنيا بين جامعًا زمانه، أهل أحذق

 متبعًا االحوال، جميع في موفقًا وكان والعمل. العلم بين جمع كما االخرى، عن إحداهما

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الخمسين نحو وعمره توفي فعال. واال قوال اال في للشرع

 الله رحمه كان .آقريجيت أم ثم قبل تيشيت إمام الشريف سيد الشريف توفي وفيه

 له والخلق، الخلق حسن لبيبًا، أديبًا فصيحًا عاقالً جليًا فاضالً الصالحين، الله عباد من تعالى

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . كريمًا سائسًا والنحو، الفقه من حظ

 بن الحسن موالنا بين والخعام كروم، اب آل حظيرة خصومة في النعمة شرفاء أتتنا وفيه

.بينهما وقسمناها العربي، بن محمد وسيد إسماعيل موالنا بن الشيخ

 بدار المعروفة بوالته التي الكريم عبد موالي دارآل العربي بن محمد سيد أعطى وفيه
. فيه وسكنها منه بأمر والته أهل وبنتها لمحيميد، بن المختار بن محمود حمد ال اشبار

 ومكثوا بيض، اال ملحها من إبلهم وحتملوا المعروفة تؤدني لسبخة والته أهل سافر وفيه

ه .بقليل أزيد أو شهرين
تياه. بن إبراهيم تيشيت من يله أبناء رئيس توقي وفيه
.أعلم تعالى والله .المشظوفي لحمني الرحمان عبد بن هيمإبرا لحمنات رئيس توفي وفيه

. عني فاعف العفو تحب عفق إنك اللهم
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وااللفا المائتين بعد والثمانين التاسع وقائع باب
 محمد العابد التقي الفقيه العلم توفي بقيت إن ليلة عشرة الثنتي منه الخير صفر في

 بن محم بن دكان بن على بن أحمد الطالب بن لحسن سيدي بن الرحمن عبد بن األمين

البرتلي. االنصاري ركرك بن ادغوغ بن عبسى بن ادريس بن على بن ابدكن
 خالق، اال حسن وسمت، حسن خلق ذا تقيًا صالحًا فقيهًا مًا عال تعالى الله رحمه كان

 ال نجيبًا فهيمًا وكان وأوراد. أدعية ولزوم واجتهاد جت ذا حاذقًا عاقالً لبيبًا أديبًا الفكاهة، حلو

 ولم أنشأها هو الحاكي وكان فحفظها، آخر يحكيها قصيدة مرة سمع حفظه، إال شيائً يسمع

.إياها حكايته قبل أحد يسمعها
 ولم بأذنيه صمم أصابه حتى بالوضوء إال يصلي ال وشتاء، صيفًا للطهارة مالزمًا وكان

.المرة بعد المرة يتركه فكان البول عسر أصابه ثم لذلك، يتركه
 وكان القسطالنى، ويقرأ البخاري مجلس ويحضر والجماعة، للمسجد زمًامال وكان

 وكان .بضروبه خبيرًا المدح في الصوت حسن وكان . يمدحه وسلم عليه الله صلى للنبي محبًا

. وغيره مختصرخليل يدرس فقيهًا مالك، ابن ألفية يدرس نحويًا
 يرسلها ال أحدهم يد أخذ إذا لهم محبًا وسلم، عليه الله صلى النبي آلل معظمًا وكان

.قبلها حتى يرتعد فقام عجز أن بعد موته مرض في ذلك فعل رأيته وقد يقبلها، حتى
 يعنيه، بما مشتغال فاهمًا وذكاء، عقل ذا وكان . محققًا المسائل، عن كثيرالبحث وكان

 .تحضرني لم وأنظام قصائد وله .دنياه عن آخرته وال آخرته عن دنياه تلهه لم ،يعنيه ال لما تاركا
. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .السبعين فوق وعمره توفي

 سيد بن ارشق أحمد بن محمد سيدي رئيسهم وابن ردة أبي أهل رئيس توفي وفيه
. العلوشي ثم البرداوي ردة أبي بن الله عبد الحاج بن محمد سيد بن أحمد سيد بن المختار

. األحكام تحفة على امرام غاية : العاصمية على شرحي كمل العام هذا وفي
 في المطلوب الكنز سميته وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة في تأليفًا وألفت

آمين. مباركًا، طيبًا كثيرًا تسليمًا وسلم عليه الله صلى المحبوب النبي على الصالة

1.1872-1871/1289
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واأللفا الماثين بعد تسعين الموفي العام وقائع ذكر باب
 ليال لثمان ربعاء اا يوم الشريف موالي بن محمد سيد بن الوثيق بن حمزة توفي وفيه

.شعبان من خلون

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه
 أحمد بن محمد بن انباب أحمد بن الله عبد محمد النحوي التقى الشاب توفى فيه

 روحه انتقلت المحجوبي أحمد سيدي بن اندوض بن لعويدي أحمد بن الله عبد بن انباب

 الرابع أو الثالث في والته وكانت .شعبان من بقين ليال لست الجمعة صبيحة الكريمة

. سنة وثالثون ستة أو سبعة فعمره .والخمسين
 واالمير زيد أبي ابن رسالة قرأ لغويًا، نحويًا الصالحين، الله عباد من الله رحمه كان

 عليه وقرأ اباتنه ابن الطالب شيخه على بونه بن المختار وألفية مالك ابن وألفية واآلجرومية

 وكان .يده بخط ونقلها ورتبها الفقه في منظومته جمع من أول وهو به، وانتفع ذلك غير
 على شرحًا وضع وقد .اآلن تحضرني لم وأشعار قصائد وله العلم بتحصيل التام االعتناء له

 المروءة، أهل من وكان .يكمله ولم الحمرة المسماة بونه بن وألفية مالك ابن ألفية األلفيتين
.عليه وأثنى مدحه إال معه أحد يسافر ال كريمًا سخيًا

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

 سيك إلى ذاهب قب قصر من عمر لحاج بن احمدو المرمتين أمير خرج العام هذ وفي

 وعشر بقليل الربع دون أو عندهم ما ربع منهم وأخذ ديكهع في والته أهل رفقة مع والتقى

.اإلبل رؤوس من وثمانين عديلة سبعمائة له فدفعوا اإلبل من [ كذا ]

 أثره على وركبوا إبلهم، وأخذ علوش وأبناء ردة أبي أهل إلى ابنيجارهة ابن غزا وفيه
. أبوبك؟ بن أعمر بن أحمد بن محمد وقتل . علوش أبناء بإبل وذهب إبلهم ردة أبي آلل فرد

1 1872-73/1290.

موريتانيا. كوش، أرض في موضع ك«، » تلفظ جيكه أو ديكه 2
. 1885/ 1303 عام توفي الرعيان قبيلة زعيم ابنيجاره بن أحمد سيدي 3

. مارتي بول ترجمة في ورد حسبما ترمز قبيلة من 4
Marty (1), Les chroniques,.م 372.
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 وقتلوا الغزو ذلك وهزموا مشظوف إلى والت بن باب رئيسهم مع الجعافرة غزا وفيه

.والت بن باب رئيسه

 بن سيدي ذلك وسبب ساله، وأوالد لمحيميد بن محمود أحمد بين وقع ما وقع وفيه
 لحبيب أهل . ناصر أبناء مع صار وقسم مشظوف مع بقي قسم . ساله أوالد واقتسم الكيم،

 ذلك فسمي ازناكه، مع لحبيب أهل وصار مشظوف مع انبرعح أحمد أهل وصار . معهم ومن
الل. عام العام

 اسويد أهل من سرية وأتت ناصر، أبناء من سرية فى البانون وابن عباد ابن أتانا وفيه
.غدرا كوري باب المسماة العين عند التوج وابن عباد ابن وقتلوا ولعويشيات،

 أمير بن هاشم موالي بن الرحمن عبد موالي بن محمد سيدي أميرالمؤمنين توفي وفيه

 على موالي بن الشريف موالي بن اسماعيل موالي بن الله عبد موالي بن محمد سيد المؤمنين
. سنة سبعين نحو ( وعمره ) رجب الله شهر في الحسني الشريف

 تعالى الله طاعة في نشأ . تقي وشاب عادل، إمام .المرضيين ئمة ال من عنه الله رضي كان

 كما العرش لظل الموجبة السبعة الخصال فيه اجتمعت تعالى. رحمه توفي حتى عليها ودام
 يوم الله يظلهم سبعة » : الله رسول قال : قال هريرة أبي عن مروي ال ونصه البخاري صحيح في

 في ذكرالله عزوجل الله عبادة في نشأ وشاب عادل إمام : ظله إال ظل ال يوم ظله في القيامة

 ذات امرأة دعته ورجل الله فى تحابا ورجالن مساجدبال معلق قلبه ورجل عيناه ففاضت خالء

ما شماله تعلم ال حتى فاخفاها تصدق ورجل الله أخاف إني فقال نفسها إلى وجمال منصب

. ( يمينه صنعت
 من فطنًا، عاقالً لبيبًا أديبًا، زاهدًا، سنيًا عابدًا، تقيًا، خادأل، إمامًا عنه الله رضي كان

 وخاتمة الفضل، أهل تتمة ودين، وصالح علم بيت بيته العارفين، والفقهاء العاملين العلماء
أئمالعدل.
 ال للحق، قواال وعفة، بنزاهة وباشرها سيرة أحسن فيها وسار أبيه وفاة بعد اإلمارة تولى

 شديدًا الئم، لومة الله في يخاف وال بعداء، أو كانوا قرباء الحق، قول في الناس من يستحيي
.يقبلها وال الهدية عن معرضًا الدنيا، في زاهدًا الحكم، في عادالً والفساد، الشر أهل على

 ال عما يعنيه بما مشتغالً وسكناته، حركاته جميع في الله طاعة على معتكفًا وكان
سمت ذا والخلق، الخلق حسن العلماء، عند محبوبًا والخاصة، العامة عند معظمًا وكان . يعنيه

.داود أوالد من بطن وهم الجعافرة رئيس : والته بن باب 1
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 الله رضي الخير، وأهل والصالحين للعلماء محتا وبأهله، به معتنيا بالعلم مشتغال ووقار، حسن

.آمين ،به ونفعنا
 الحمد ولله له واستقامت هذا عامنا في اإلمارة تولى . الحسن موالي البنه بالخالفة ووتى

. آمين ،وللمسلمين حياته لنا وأطال ده ولن للها أعانه ٠ لمتةوا

 أبناء معهم وتقاتل الغنم، البقروبعض وأخذت الكريم عبد أبناء سرية أتتنا العام هذا في
. ياداس! أجار عند رجل الكريم عبد أبناء من ومات ،أحمد باب ابن عابدين

.أعلم تعالى والله . تعالى الله رحمه الشينة أحمد ابن : محمد أوالد رئيس توفي وفيه

 ها وبقيا منها انقرضت قد و قديما والته مدينة تقطن كانت قبيلة داس ويا والته، مدينة داخل تقع ساحة
.وخارجها البالد من شتى أنحاء في متفرقة تزال ما

Marty (P.). Les chroniques, 0 123 .محمد أوالد رئيس الشين بن أحمد بن محمد
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واألف؟ الماثين بعد والتسعين الحادي ]العام[ وقاغ ذك باب
 امحمد بن اعل بن المختار محمد بن ببانه الصالح العبد ولى ل ا جمادى غرة في توفي وفيه

 بن نض تكد بن إبراهيم بن اعلى بن يحيى بن جبريبل الطالب بن محمل بن اعمر الطالب بن

 الله عباد من الترجمة صاحب وكان .نصاري اال ركرك بن ادغوغ بن عيسى بن ادريس بن على
مرتين. ختمه وربما مرة يوم كل يختمه تعالى، الله كتاب لتالوة زمًامال الصالحين،

 العظام، مور اال على مقدمًا القلب قوي وكان .والته أهل رؤساء من رئيسًا سائسًا وكان

 . سخياء اال من سخيًا وكان مروءة زمانه أهل أعظم من وكان .واللصوص الظلمة على جسورا

 أو فتنة تقع ال بينهم، البين ذات إصالح وفي المسلمين مصالح في ساعيًا للعافية، محبًا وكان

 يترك ولم ماله. بذل وربما يصطلحا حتى بينهما القائم هو كان إال والته في اثنين بين مشاحة
 تعالى الله رحمه . توفي حتى يتركه لم رمضان صوم وكذلك مرضه، في حتى الله كتاب تالوة

.آمين ،به ونفعنا

 موالي بن العباس موالي بن الحبيب الشريف توفى رمضان شهر فى العام هذا وفى
آمين. به، الله نفعنا . العالحين الله عباد من وكان هيمالقادرإبرا عبد موالي بن الحسن

.إبراهيم أحمد بن الله عبد محمد الصالح العبد توفي أيضا رمضان شهر وفي

 سماع عند يبكي تعالى، الله خشية من البكاء كثير وكان ٠ الصالحين الله عباد من وكان

 سماع عند ويبكي عياض، للقاضي والشفاء البخاري مجلس يحضر الخطبه، وعند القرآن
 وكان المساكين. بأبناء رفيقًا وكان . الصبيان ويعلمه العظيم، الله كتاب يحفظ وكان .المواعظ

 ونفعنا تعالى الله رحمه . وسلم عليه الله صلى النبي على للصالة زمًامال والوقار، التواضع كثير

آمين. به،

 الخليفة على وأغاروا الحوض هل ال ولعويسيات اسويد وأهل الرعيان غزا العام هذا وفي
 ابنيجارة بن أحمد وسيدي سويدان الغزاة ورؤساء 2( .. . ) وقتلوا أثاثه وأخذوا عابدين بن

 اإلبل منهم واستخلص راكب، ثمائةوثال فارسًا ستين نحو في أثرهم على الخليفة وفزع وابنه،

. رمضان تعالى الله شهر في كله ا وهذ ،رجأل خمسين نحو وقتل وهزمهم

1 1875-1874/1290.

 حوليات . ثمانية أو سبعة أنهم النعمة حوليات وفي اإلغارة، تلك في قتل بمن يتعلق ولعله بياض هنا 2

Marty (1). Les chroniques, 19 373 النعمة،
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 الليلتين الخميس ليلة أحمد الفقير بن العربي محمد الصالح العبد توفي العام هذا وفي
 نشأ صغره منذ المخلصين؛ الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه وكان . القعدة ذي من بقيتا

 هو اخبرنا كما صبوة له تكن لم . تعاي الله رحمه توفي حتى عليها ودام تعالى الله عبادة في

 يتعمد لم أنه لنا ذكر بل صدوقا وكان .زمانه أهل أمي هو بل مناء اال من وكان .نفسه عن
 سخياء، اال من سخيًا وكان .مروءة زمانه أهل أعظم من وكان .اآلن إلى صغره من قط كذبًا

 ولم الخمس، الصلوات فيه يصلي ،للمسجد مالزمًا وكان . تقياء اال من تقيًا الكرماء، من كريمًا

 وكان .لهم محبًا الدين، هل ال نصوحًا وكان , يومًا عشر بثالثة وفاته قبل إال فيه الصالة يترك

 بالخروج عبره قوالً له فقال مرة رآه وقد المنام؛ في وسلم عليه الله صلى الله برسول الرؤية كثير

.مركذلكاال وكان ؛نيابالد االشتغال عن
 لذلك موصوفًا شياء، اال بقيم خبيرًا وكان . لهم مالزمًا والصالحين، للعلماء محبًا وكان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .ثمانين نحو عن القعدة ذي فى توفى وأمانته. لصدقه
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واألفا المائين يعد والتسعين االني ]العام[ وقاثع ذك اب
 عمنا وابن تلميذنا توفي منه عشر الثاني اليوم فى الخير صفر في العام هذ رأس وعلى

 بن الله عبد ان بن أحمد الحاج بن محمد بن المحجوب بن بكر أبي الطالب بن الله عبد محمد

. المحجوب بن الشيخ بن على

 ان ورسالة عاشر وابن والقرطبي وجلي اا علينا قرأ العلم، أهل من تعالى الله رحمه كان

 الطالب على باقيه وقرأ االول، سفرخليل علينا وقرأ وتحقيق. بحث قراءة القيرواني زيد أبي
 يبلغ لم وعمره توفي .والفريدة والسودة الحمرة واأللفيتين النحوآجروم عليه وقرأ اباتنه، بن

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه الثالثين.

 وقتلوا تاودن سبخة عند والته وأهل بوردة أهل رفقة على اركيبات أغار العام هذا وفي

 عليهم ومنوا منهم، ورجأل رحالهم وقبضوا فاستخلصوها، أثرهم في وركبوا اإلبل. بعض

. ارشق محمد بن الشيخ الرفقة ورئيس

 لباب شيء وفيها إبلهم وأخذوا ردة أبي منآل حي على البرابيش أغارت العام هذا وفي
 البرابيش نحو الله عبد ومحمد باب وركب المالك، عبد أحمد بن والطالب هد سيدي بن

. أخذوا ما لهما وردوا

 مشظوف بين محاصرة وقعت التسعين- المكمل العام -وهو هذا قبل الذي العام وفي

جافن. عام عندهم ويسمى وايدوعيش، ساله ناصروأبناء وأبناء

.السودان أرض في مزوك أبناء قتله السيوطي، بن سيدي بن الشريف باب توفي وفيه
 وعلى مور اال جميع على اإلعانة تعالى الله نسأل ٠ عني فاعف العفو تحب عفق إنك اللهم

 والموت اإليمان حفظ مع وألف ثمائةثال بعل ثالثين الموفي العام أبلغ حتى الكتاب هذا إتمام

. وسلم عليه الله صلى محمد النبي بجاه عليه

 ردة أبى وآل والته أهل رفقة على البرابيش وقعت المحرم في رأسه على العام هذا وفى
 من ستمائة ونحو االمتعة من الرفقة عند ما جميع وأخذوا وعدوانًا ظلمًا تاؤدن سبخة عند

 الرفقة وهزمت البرابيش، من رئيسان ومات المختارالعلوشي، سيدي بن أعمر وقتلوا االبل،

.1876-1875/1292 1
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 أروان، إلى منها ذهب حتى تاؤدن في بقي وبعضها والته إلى رجع( ) بعضها : عظيمة هزيمة

. ارشق أحمد بن محمد سيدي بن المختار سيدي الرفقة ورئيس

 ناصر أبناء مع مشظوف محاصرة وهي قرجوكه، وقعة العقدة ذي في العام آخر وفي

 بن اعلى مات وفيها أثاثهم. وقبضوا مشظوف وهزمهم واشراتيت، وانبيطات ساله وأوالد

. محمود اعلى بن لمحيميد و العبد اعمر وبن إصنيب
 اللهم .أعلم تعالى واله الفضل، وأهل العلماء المشاهيرمن من فيه توقي من أعلم ولم

 هدا إتمام وعلى مور اا جميع على اإلعانة تعالى الله نسأل . عني فاعف العفو تحب عفو إنك

 بجاه عليه والموت اإليمان حفظ مع وألف، ثالثمائة بعد ثالثين الموفي العام أبلغ حتى الكتاب
٠ وسلم عليه الله صلى محمد النبي
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واأللفا الماثين بعد والتسعين اللكث ال وقائع ذك باب

ساله. وأوالد الناصر وأبناء مشظوف بين الصلح وقع وفيه

. 2البحر أهل إكالد على ومشظوف عابدين بن الخليفة أغار وفيه

. ا كذا ] إمائه له وردوا ولبرابيش هنون بن سيد بن الشيخ بين الصلح وقع آخره وفي

 الخير ح مفت المسمى وسلم عليه الله صلى النبي على الصالة في تأليفنا كمل وفيه

 أهل من فيه توفي من أعرف ولم , أعلم تعالى واله السيادة، صاحب على الصالة في والسعادة

الفل.

 مور اال جميع على اإلعانة تعالى الله نسأل عني. فاعف العفو تحب عفق إنك اللهم

 اإليمان حفظ مع وألف، ثالثمائة بعد ثالثين الموفي العام أبلغ حتى الكتاب هذا إتمام وعلى
. وسلم عليه الله صلى محقد النبي بجاه عليه والموت

1 1877-1876/1293.

 تكون أن قرب اقالد«،وال » إما «اخالد » إما فهي امداد، تدفق بسبب قراءتها وتعسر واضحة غير عبارة 2
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واألفا الماثين بعد والتسعين الرابع العام وقاث ذكر في ياب
تنكو. قصر فى المختار سيدي بن محمد بن سداتى التقى الشاب تلميذنا توفى وفيه
 مالزمًا وكان المسلمين. مصالح في الساعين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 ونصف زيد أبي ابن ورسالة كلها الصغار الكتب وقرأ . بالماء إال يصلي وال وشتاء صيفًا للطهارة

 توفي .الكتب من ذلك وغير بونه بن المختار وألفية مالك ابن وألفية والملحة واآجروم ] خليل
 ضاحكًا اإل أبدًا تراه ال خلقًا، الناس أحسن من وكان الثالثين. يبلغ لم وعمره بالعلم مشتغالً

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . مبتسمًا

 أحسن من وكان .قالئل بأيام بعده المختار سيد بن محمد بن الطالب أخوه توفى وفيه
. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه ,والخمسين ربعين اال بين وعمره توفي . خلقًا الناس

 بن انباب أحمد الله عبد بن محمد بن انباب أحمد بن البشير محمد توفى آخره وفى

 أحسن من كان . المحجوبي أحمد سيد بن الله عبد اند بن العويدي أحمد بن الله عبد بن باب

.ربعين واال الثالثين بين وعمره توفى . خلقًا الناس
 وعمره الخطاط عمر الطالب بن اعلى بن الطالب بن أعمر بن أحمد توقي أيضًا وفيه

 فلم عنده، ما ونفد فيآخرعمره افتقر ثم وأقاربه، رحمه به يصل مال ذا وكان السبعين. نحو
آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .توفي حتى ذلك أثر عليه يظهر

 اعمر الطالب بن محمد الطالب ببكربن الحاج بن بوبه أحمد بن مين اا سيد توفي وفيه

.البرتلي الخطاط
 بن المختار بن محمد بن المختار واسمه اب بن محمد بن اب الصالح عبد توفي وفيه

.السداوي الغالوي الوافى الطالب بن محمد بن الوافى
 ال وحضرًا، سفرًا وشتاء، صيفًا للطهارة مالزمًا الصالحين، عباده من الله رحمه كان

 وكان الخمس. الصلوات فيه يصلى المسجد، فى للصالة زمًامال وكان بالماء. إال أبدًا يصلى

الخمسين. نحو وعمره توفي الخير وأهل للصالحين محبًا

 محمد سيد فيه ومات الغزو وضاع كالد إ إلى هنون بن سيد بن الشيخ غزا العام هذا وفي

 والله معهم. اصطلح وفيه البربوشي. قالب فيه ومات أيضا وضاع لهم غزا ثم لعبيدي، بن

.أعلم تعالى

.1878-1877/1294 1
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 وعلى مور اال جميع على اإلعانة تعالى الله نسأل .عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم

 والموت اإليمان حفظ مع وألف، ثالثمائة بعد ثالثين الموفي العام فيه أبلغ حتى الكتاب هذا إتمام

. وسلم عليه الله صلى محمد النبي بجاه عليه

211



واآللفا الماثين بعد والتسعين الخامس العام وقائع ذكر باب

. الشريف مشيش موالي بن اعل موالي بن سيداتي توفي وفيه

 أهل على وأغاروا متاف حمه بن الصالح محمد ورئيسهم إكالد غزا العام هذا وفى
. ديه أحمد ابن : مشظوف من ورجالً اجمان من رجاالً وقتلوا الباروكة

 في محمود أحمد بن المختار محمد وفزع تيكر عند مشظوف على الجعافرة إغارة وفيه

 لمحيميد آل مولى وعاشور نعجة أبي أبناء منهم منها، رجال ست ومات الفزعة وهزمت .أثرهم

بيبكر. بن يحظيه ورئيسهم باإلبل. وذهبوا
.أعلم تعالى واله .طلحة أبناء رؤساء من رئيسًا تيشيت ماسنه قتلت وفيه

 وعلى مور اال جميع على اإلعانة تعالى الله نسأل .عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم

 صلى محتد النبي بجاه وألف ئمائةثال بعد ثالثين الموفي العام فيه أبلغ حتى الكتاب هذا إتمام

.وسلم عليه الله

1 1879-1878/1293.

.الشرقي الحوض عاصمة النعمة شرقي جنوب آرشان منطقة يقطنون الذين هم الباروك أهل 2
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واألف! الماثين بعد والتسعين السادس العام وقائه ذك باب
.ربعين واال الثالثين بين وعمره القصري بن الله عبد بن حادينه توفي وفيه

 الخطاب اعمر الطالب بن امحمد بن اعلى بن أحمد بن المختار بن الشيخ توفي وفيه
 أحسن من وخطه الحديث بصدق موصوفًا صدوقًا، ظريفًا، تعالى الله رحمه كان البرتلي.

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .والخمسين ربعين ال بين عمره توفي الخط،

 قصر في صبرًا رجأل عشرين منهم قتلو : ماسنه بتجار فوت أهل وقعة العام هذا وفي

.ديكه

 من فيها ما وأخذوا فوتة أهل من فيها ما وقتلوا كسروها : بديك البنابرة وقعة وفيه
 بالله والعياذ ماسنة، لتجار بها وقع الذي الظلم جل ال إال ذلك أرى وال والصبيان، والنساء المال

تعالى.

 تننكو قصر من المختار سيد الشيخ بن مين اا حمه بن البكاي بن عابدين خرج وفيه

, أعلم تعالى والله ،بسيننه نزل و
 بن اباتنه الفقيه العالم توفي وااللف، المائتين بعد والتسعين الخامس العام آخر وفي

 الطالب بن الحبيب بن محمد بن بكر أبي بن بيه بن أحمد الطالب بن الصالح بن حمادي
 نحويًا، الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه وكان االيديلبى محمد الزحاف بن يحيى
 لبيبًا، أديبًا، وكان . وأصوالً وبيانًا ونحوًا وحديثًا فقهًا كلها العلوم جمع أصوليًا، بيانيًا، لغويًا،

 الفقهية، بالنوازل بصيرًا قاضيًا، وكان ٠ الوجه طليق لينًا، هينًا، الطبيعة، حسن الخلق، حسن

 الدراية حسن الكالم حسن الخط حسن السيرة حسن المسائل، جميع في يفتي مفتيًا وكان

 الشيخ من القادرية الطريقة أخذ . والتواضع والعقل بالحلم موصوفًا حليمًا وكان . الفهم حسن

 نفعنا . الكنتي الكبير المختار سيدي الشيخ بن محمد سيد الشيخ بن الصغير المختار سيدي
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .الستين نحو وعمره توفى .آمين ،ببركاتهما تعالى الله

 وعلى مور اال جميع على اإلعانة تعالى الله نسأل , عني فاعف العفو تحب عفق إنك اللهم

 صلى محمد النبي بجاء وألف ثالثمائة بعد ثالثين الموفي العام فيه أبلغ حتى هذا كتابي إتمام

. وسلم عليه الله

.1879-1878/1296 1
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واألفا الماثين بعد والتسعين السابع العام وقائ ذك ياب
 افظيل موالي بن عمار موالي بن الوثيق بن عمار موالي الثاني- ربيع -في توفي وفيه

 . الحسني الحاج بن حمو سيل بن المالك عبل موالي بن محمد أبي موالي بن هاشم موالي بن

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 موالي بن أحمد موالي بن الخليفة حمد ابا بن سيدي بن عباد توفي شعبان- -في وفيه
حمو. سيدي بن المالك عبد موالي بن امحمد موالي بن هاشم موالي بن افظيل

 الله رحمه كان الحاجي. المصطفى محمد بن ناجم الملقب الصالح العبد توفي وفيه

 حسن. خلق ذا تقياء، اال من تقيًا العلماء من عالمًا المتواضعين الصالحين، الله عباد من تعالى

 الله خشية من البكاء كثير وكان .الخط أحسن من خطه وكان . الحديث بصدق موصوفًا وكان

 في للصالة مالزمًا لها، محبًا وسلم، عليه الله صلى النبي على للصالة مالزمًا وكان . تعالى

.تيشيت قصر في توفي .آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .المسجد في الجماعة

تعالى. الله رحمه .المختار بن الله عبد بن سيد آغريجيت أهل رئيس توفي وفيه

 على الطالب بن عثمان العارف والفقيه الصالح العبد توفي العقدة- ذي -في وفيه

. السونكى
 الصالحين عند محببًا ورعًا تقيًا أديبًا زاهدًا عابدًا صالحًا فقيهًا عالمًا تعالى الله رحمه كان

 ذا وأذكار، أدعية ولزوم واجتهاد جد ذا عفيفًا أمينًا الحسن، بالثناء عليه يثنون الخير، وأهل

 هو ما الصوفية فن والسيما كلها الفنون جميع في وافر حظ له .وتواضع وخلق حسن سمت
 يخفي خامالً وكان للصالحين محبًا اإلخالص، وجه على بعلمه عامل عالم والصوفي صوفي إال

 ال ولكن كشف، صاحب وكان اآلخرة. والدار تعالى الله تقوى همته تعالى. لله كله عمله

. عليه وأثنى أحبه إال أحد يراه ال . عنه له كوشف بما يتكلم
 هو وكان .معهم مقيمًا كان أنه مع الظلم، وأهل الكفرة وجوه في بصره يرفع ال وكان

 على يزيد وعمره توقي , آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .بها توفي حتى سقري مسجد إمام

. أعلم والله ،سنة تسعين

.1880-1879/1297 1
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 بن الشريف موالي بن خليفه بن لعناية بن عاله بن عباس توفي رمضان- -في وفيه

. الحسني الحاج بن حمو سيد بن القادر عبد موالي بن محمد سيدي
.ربعين اال نحو وعمره أنيامنه قصر فى توفى

٠ آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 عشاي بن زروق بن الحاج توفي ومنه .وتيشيت بوالته الجدري وباء نزل العام هذا وفي

.المسلمي باب محمد بن الله وحمى الماسني،

 من والته بمد ونصف بمدين عديلتها! صارت حتى بوالته عظيمة شدة وقعت وفيه
 أشهر أربعة ومكثت الزرع. من تكانت ( مد )من ممدين ومخزومتهاة كذاك، والبيصة الزرع
. الحمد ولله فندة بصالح علينا الله من ثم ايزنه، الناس أكل حتى

تننكو. من ماسنه إلى لبو با أو لبو أحمد ابن قدم وفيه
.عليهمه الله نصره ثم عنهم وخرج أميرهم، البكاي بن عابدين ماسنه وغدر

 أبي آل نصف ومعه ًازوانأل عند وصيفة 7أزواد إلى ارشق أحمد بن الشيخ رحل وفيه

. ردة
وفيهغدرفلك.

.معروف وزن ذات الملح معدن من قطعة : العديلة
. مترًا 30 طولها يبلغ القماش من قطعة : البيص 2

.معروف طول ذات القماش من قطعة : المخزومة 3
.محلي نبات 4
.المحلية البقول من نوع 5
سطرين. بقدر بياض 6
مالي. شمال تقع منطقة : أزواد 7
.الصيف فترة قضى ومعناه الموريتانيين العرب بين المتداولة الحسانية اللهجة من لفظ : صيف 8
.الحالية مالي دولة شمال في تقع مدينة 9

 سماءاال في قطابق مجرد أنه مع بحوزتي، مخطوط وهو البرتلي، تاريخ في ذكرإال على له أقف لم 10
 أحد هذا يكون فربما السودان، ملوك أحد هو البرتلي تاريخ في والذي .والزمن شخاص اال في واختالف

.السودان ملوك أحد أيضا النه حفدته
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 على وتوافقوا ،والبدع انول عند وأقاموا محمود سيد وأهل مشظوف اجتمعت وفيه
 أحمد وابن مشظوف مع فإنهم معتوك، يحيى أوالد سوى الناصر وأوالد كال إيدوعيش قتال

. معهم إنبرح
 سيدي الشيخ بن أحمد باب بن البكاي بن باب الصالح العبد توفي العام هذا وفي

 اعمر سيدي بن الوافى سيدي بن الله حبيب بن محمد ن بكرب أبى بن أحمد الكبيربن المختار

 ونفعنا تعالى الله رحمه ٠ الكنتي محمد سيدي بن البكاي أحمد سيدي الشيخ بن الشيخ

آمين. به،
 محمد الشيخ مناقب في المبين الفتح : ستيته كتاب تأليف في شرعت العام هذا وفي

 على اإلعانة تعالى الله من أرجو والتمكين. الفتح أهل األولياء من وغيره مامين بن فاضل

إتمامه.

 من وتحالفوا وتعصبوا فلك رئيسهم عمر الحاج بن أحمد البنابرة غدرت العام هذا وفي
.أعلم تعالى والله وخذلهم، الله دمرهم .سقرى بمكوإلى

.موريتانيا من الشرقي الحوض والية في يقعان موضعان : انول
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١واأللف الماثين بعد والتسعين االمن العام وقائع ذك اب
 ما وخير خيره الله أرانا . نوفمبرة من والعشرين الثاني في السبت يوم -محرم- دخل

.بعده ما وشر شره ووقانا ،بعده

 بن محمود ومحمد لمحيميد بن محمود أحمد إلى الحاجبين من قوم مع سافرت وفيه
 ثم معهم، وتحاكمنا عندة وجدناهم والته شرفاء بها يدعون أمرظلمة فى للخصومة الله عبد

.والته أهل عن حجتهم وانقطعت الشرعي، بالحكم عليهم الله أظهرنا

 توفي لفيسد المستى المرض وهذا بوالته لفيسد : ب المعروف المرض وقع العام هذا وفي
.والته صبيان كثيرمن فيه

 الشيخ بن لحبيب بن محمد سيد بن عروة : أروان أهل ركب مشظوف إلى قدم وفيه

. لمحيميدة أهل إلى والته من وذهبوا عمه وابنا أكادة أحمد سيد
 ووقانا ،بعده ما وخير خيره الله أرانا .صفرالخير عشرمن الثاني 6الخميس ينايرفي ودخل

. بعده ما وشر شره
 سيد بن محمل بن سيد باب توفي الثاني- ربيع من والعشرين الرابع -في العام هذا وفي

. تعالى الله رحمه .ربعين اال نحو وعمره الجمعة صالة وقت المختار
 أحمد بكربن أبو العارف والفقيه الصالح العبد توفي ولى اا جمادى من الثاني اليوم وفي

.المتواضعين الصالحين الله وعباد العاملين العلماء من تعالى الله رحمه وكان . المكعوسى معلوم

 الدين في صليبًا لينًا هينًا الطبيعة حسن الفهم حسن السيرة حسن الخلق حسن وكان

 وكان .المائل جميع في يفتي مفتيًا وكان الفقهية بالنوازل بصيرًا قاضيًا وكان الوجه. طليق

. اعلى بن محمد سيد من دب ا وال العلم أخذ والتواضع، والعقل بالحلم موصوفا حليما
 حتى واجتهد طلبه في وجت كبره، بعد إال بالعلم يشتغل لم حاذقًا، لبيبًا أديبًا وكان

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه والستين، السبعين بين وعمره وتوفي .بلغ ما فيه بلغ

1 1881-1880/1298.

.1880/04/12 السبت يوم 1298محرم دخل 2

ي بالكالم المعني الموضع اسم يقصد ولعله كلمة، بقدر بياض هنا 3

أروان. مدينة رئيس هو 4
. مشظوف قبيلة في اإلمارة أسرة هي ة
.السبت يوم 1881 يناير دخل 6
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 أصابهم رجعوا فلما وحجوا، الحرام الله بيت إلى شنقيط أهل ركب العام هذا وفي
.صالحون ورجال أبن ابن والشيخ حبت بن الشيخ منهم فتوفي المرض،

 الله رحمه تمبكت قرية في نصارياأل القرب بن الحبيب بن أب توفى العام هذا وفى

. عامًا خمسين نحو وعمره آمين، به، ونفعنا تعالى

 أهل : تيشيت أهل بين عظيمة فتنة وقعت شعبان من الخامس اليوم في العام هذا وفي
 ومات باريك، وابن تياه بن هيمإبرا بن اعل ول اال اليوم في ومات . وماسنه لعبيدي بن أعمر

ابكر. بن والشين همر همر ماسنه من
 عالي وسيد ،تياهة بن المختار بن الله عبد بل أوالد رئيس ومات افتتوا^ ذلك بعد ثم

.طالب اعل بن
 بله، أوالد مع الناصر وأوالد رجال، كذاذا ] ثالثة منهم ومات ماسنه، مع اسويد وأهل

 يطلب لمحيميدة بن محمود أحمد إلى تياه؟ بن إبراهيم بن تياه ذهب ثم .رجالن منهم ومات
 تيشيت، إلى راكبًا وخمسين مائة في الشيخك المختار ابنه معه وأرسل بابنته وتزوج اإلعانة

 ماسنه، دفعها بيص( ستمائة على واصطلحوا بله، أوالد يحب ما على الصلح إلى ودعوهم
 ،منهم نفس طيب غير من كله ا وهذ . منهم مات من وعن اإلبل من لهم ضاع ما عن وسكتوا

.مقهورون بل
. تياهه بن المختار بن الله عبد بنت الرعبوب وماتت افتتنوا ثم

ديسه بن واعل تياه أحمد وابن حمد بن محمد بن محمد بن اعل ومات افتتنوا ثم

. سيدنه ومات إفتننوا ثم

.بله والد أ قبيلة قادة أحد 1
. الحسانية باللهجة قتتالاال معنى يحمل هنا فإنه فصيحًا عربيًا لفظًا األصل في كان وإن االفتتان 2
 / 1298 عام مذكورة ال الوقعة في مات .بله أوالد قبيلة في الرائسة بيت من : تياه بن المختار بن الله عبد 3

1880.

. 87 ص تيشيت، حوليات تحقيق

. ( تيشيت ) بله أوالد في الرائسة بيت من : تياه بن هيمإبرا بن تياه 4
.به التعريف سبق .القبلية مشظوف اتحادية رئيس : لمحيميد بن محمود أحمد

 عهده في القبيلة عرفت البارزين، مشظوف رؤساء من : لمحيميد بن محمود أحمد بن الشيخ المختار 6
.حياته آخر في السياسة اعتزل .طويلة وخارجية داخلية حروبًا

مترًا. 30 طولها يبلغ القماش من قطعة : البيص 7

. انفًا المذكور بله أوالد قبيلة رؤساء أحد ابنة أنها يبدو 8
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 موالي بن زيدان الشريف توفى رمضان، من والعشرين الخامس اليوم فى العام، هذا وفي
السبعين. نحو وعمره تعالى، الله رحمه إبراهيم،القادر عبد موالي بن اسعيد

 سيد بن الرحمن عبد بن بابه أحمد بن عثمان الطالب توفي منه والعشرين السابع وفي
تعالى. الله رحمه ربعين، اال يبلغ لم سنة ثالثين نحو وعمره البرتلي لحبيب

 الطالب شيخي ابنة الزهراء فاطمة زوجتي توفيت شوال من خلت ليلة عشرة لثالث وفيه

 وعشرون سبع وعمرها لحبيب الطالب بن محمل بن المختار محمل بن أحمد بن أحمد سد

ورضوانه. عليها تعالى الله رحمة سنة

 سوى الناصر وأوالد وكنته معإيدوعيش لحاج وإيدو مشظوف تحاصرت؛ العام هذا وفي
 لحمنات رئيس توفي المحاصرة وفي . مشظوف مع فإنهم الكريم عبد وأوالد معتوك يحيى أوالد

.مريضًا حمد بن الرحمن عبد أعمربن

 مع والتقوى العلم شرفي بين الجامع الفاضل العامل العالم اإلمام توفي العام آخرهذا وفي

 السلسلة وخالصة النبوية الشجرة فرع والنجوى، السر في ذلك سبيل السالك النسب، شرف
 بالديار توفي .2عليش محمد الشيخ بن أحمد الشيخ بن عليش محمد الشيخ الهاشمية،

. سنة وثمانون إحدى فعمره وألف ومائتين عشرة سبع سنة بها وولد المصرية
 بتحصيل واشتغل سنة عشرة ثالث ابن وهو القرآن حفظ للدين، المجددين من وكان

 كراستين، نحو في ىقطرالندشرح على وخاتمة كراستين، نحو في عقيل ابن على [ .. . ] العلمة

 علم في الصبان محمد سيد رسالة على وحاشية ضخمين، جزأين في شموني اال على وحاشية

 قواعل على وشرح كراسة، عشر اثني نحو في أخرى حاشية في واختصرها جزء، في البيان

عشر نحو في الصرف علم في الطهطاوي على وحاشية كراريس، ثماني نحو في اإلعراب

 الحصار هذا أن المراجع بعض وتذكر .قتال دون الجيشين بين المواجهة يعني الحسانية اللهجة في تحاصرت
 دام أنه ( مارتي بول ) والته حوليات ترجمة وفي .النعمة حوليات في ورد ما حسب أشهر أربعة دام

شهرا.

 االصل، مغربي امالكية، أعيان من فقيه : ( 1881-1802/ 1298-1217 ) أحمد بن محمد عليش، 2

.المؤلف له ترجم الذي التكرور بالد خارج من الوحيد العالم وهو زهر، باال ودرس درس
 هو كما عليش العالمة ترجمة من جزءا وتشمل .عليها الحصول من أتمكن لم النص من صفحة تقع هنا 3

 تقريرا كتب عليش أن فالمعروف عقيل« ابن على » : بقوله بدأت التي الموالية الصفحة بداية من واضح
 حاشية من ول اال الجزء نهاية في لعليش وردت التي الترجمة في واضح هو كما عقيل ابن حاشية على

ابنعقيل.
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 نحو في ورسالة كراريس، ثماني نحو في المنطق علم في زكريا شرح على وحاشية كراريس،
 الدرة على وشرح كراريس، ست نحو في الفرائض علم في ورسالة الموجهات، على ورقتين

 ونفعنا تعالى الله رحمه ابنه. بخط نقلت هكذا الكتب، هوامش على تقارير وله البيضاء،

.آمين ،به
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واألفا المانين بعد والتسعين االسع العام وقائع ذك في باب

 نوفمبر. من عشر الحادي أو عشر الثاني في غيم ليلة نها ل 2 ء ربعا األ أو الخميس في دخل

.بعده ما وشر شره ووقانا بعده، ما وخير خيره الله أرانا
 كال إيدوعيش مع ولحمنات ولحاجوإيد مشظوف بين المحاصرة اشتدت هذا المحرم وفي

 ليال لست السبت يوم واتويميرت أكمون عند شديدًا قتاأل وتقاتلوا ،الناصر وأوالد وكنته

 الثالثين. نحو منهم ومات وخيمهم. أثاثهم وأخذ معهم، ومن ايدوعيش وانهزم منه. بقين
 يوم فسمي ذلك بعد جرحه من توفي ثم محموده، سيد بن الله عبد بن المصطفى وجرح

- اتويميرت يوم أو أكثون

 ووقعوا الناصر، وأوالد وكنت كال ايدوعيش غزا 5أربعة أو ]أيام[ بثالثة ذلك بعد ثم

 يومئذ ومات .وخيمهم أثاثهم وأخذ ولحاج،إيد انهزم ثم معهم وتقاتلوا خاصة ولحاجإيد على
. 6روم بالمد اليوم ذلك فستمي الله عبد بن المصطفى

 اصطلحوا وماشنه بله أوالد : تيشيت أهل بين الصلح الحمد- -واله وقع الخير صفر وفي

الدارين. عافية وعليهم علينا أدام أنفسهم، من
 أحمد بن أعمر بن بوبه بنت بامينحمد تزوجت النبوي ربيع من العاشر اليوم وفي

.أعلم والله االثنين، ليلة والعقد والبناء منه، والعشرين الرابع في بها بنيت ثم المحجوبي،

 من وكان الرحمن. عبد موالي بن زيدان موالي الشريف توفي العام هذا رأس وعلى
 الجدول بعلم خبيرًا الكشف، أهل من تعالى، الله أولياء من وليًا والعارفين، الصالحين الله عباد

.عنه الله رضى ،المحمدية السنة على

.1882-1881/129و 1

.1881 نوفمبر 23 ربعاء اال يوم المحرم دخل 2

 عام القبائل من مجموعة بين وقعة به موريتانيا، وسط تكانت والية شرقي يقع موضع : أكوئن 3
1299 1881.

. 88 ص تيشيت، حوليات تحقيق

 بسبب امدروم معركة بعد مات ولحاج،إيد قبيلة أعيان من : محمود سيد بن الله عبد بن المصطفى 4

.نفسه المصدر ب كمون أ معركة في جراحه

.مني زيادة قوسين بين ما
نفسه. لمصدر لنص. في لمذكورة الطراف بين معركة :موضع روم مد ال 6
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 بن البكاي سيد بن عابدين اإلمام إلينا قدم العام، هذا من الثاني ربيع من ول اال اليوم وفي
 عمه ابن من فارًا والته في الكنتي بكر أبي بن أحمد بن المختار سيد الشيخ بن لمين حم الشيخ

.البركة أرض في كان المختار، سيد الشيخ بن محمد سيد الشيخ بن البكاي سيد بن عابدين

 امحمل بن اعلى بن ببكر بن أحمد بن اعمر توفي الخير صفر في العام هذا رأس وعلى

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الخمسين نحو وعمره البرتلي، الخطاط اعمر الطالب بن

 النفاع العابد الصالح العبد توفي األخرى جمادى من خلون ليال لست العام هذا وفي
.والسبعين الستين بين وعمره الليل، انتصف حين الثالثاء ليلة الحسن بن اعبيد بن

 للمسجد خديمًا وكان المسجد بأمور القائمين الصالحين الله عباد من عنه الله رضى كان
 الله رحمه وفاته. عند المسجد تيتم وقد المسجد، حمامة فهو للعبادة الدهركله فيه عاكفًا
 عياض، للقاضى والشفاء البخاري مجلس يحضر خيرقط، مجلس يفوته ال وكان تعالى.

 مدحه، عند ويهتز مهيب ابن بمدح خبيرًا وكان .وسلم عليه الله صلى الله رسول مدح ومجلس
 يختم .لها محتًا عليه، للصالة مالزمًا وسلم، عليه الله صلى للنبي محبًا وكان .يحفظه وكان
 وكان .يوم كل الشريف وصالة الوهاب عبد بن االمين لمحمد الطيب ونفح الخيرات دالئل
.تعاس الله كتاب يحفظ

 ذلك من الله أعاذنا .أيضا النعمة قصر عند البكاي ابن باب أخيه أبناء 2[ ... ] .قتله . .

.رجب في والجميع .وكرمه بمنه
 هم عند ما جميع وأخذ البكاي بن باب أبناء محلة على لمحيميد بن محمود أحمد وقع ثم

 لهم أرسل ثم أبيه، من بأمر الشيخ المختار بنه لألخذ والمتولي ، وعبيد وغنم بقر من المال من

.رمضان في كله وهذا المال، من هم عند بقي ما وأخذ محموده، اعلى ابنه ذلك بعد

 اعلى رأسها مشظوف من سرية ومعه لعنايه بن ديد أتانا شعبان غرة العام هذا وفي
 لمجمد عباس أخيه ابن وصية شأن في وعدوانًا ظلمًا علينا ووضعه محمود، محمد بن محمود

.النص من المفقودة الثانية الصفحة تقع هنا ا
 نستشفه أن يمكن ما ذلك . النص في المذكورآنفا مثر، حمه بن البكاي بن عابدين هو المقتول الشخص 2

 .مقبرتها في ودفن النعمة بطحاء في قتل أنه النعمة حوليات تفيد حيث لدينا، المتوفرة المراجع بعض من
.النعمة حوليات نص
. به التعريف سبق

 الشيخ المختار أخو وهو رئيسهم، وابن مشظوف في الرائسة أسرة من : محمود أحمد بن محمود اعلى 4
. قبله كورالمذ

222



 اعلى قهرنا ثم فيها، الله حكم ديد يقبل فلم بها، له وحكمنا عندنا وأثبتها اعمر، الطالب بن

 وال لنا يظهر لم بحكم علينا وحكم إبراهيم، موالي بن المهدي موالي تحكيم على محمود

 العلماء من معه ومن لمحيميد بن محمود أحمد إلى الكاتب ركب ثم .العلم أهل من حد ال

 أحمد بن محمود محمد ومعنا والته إلى قدمنا ثم المهدي، موالي به حكم ما فنقضوا

.العقدة ذي في وقع كله وهذا وطنه، إلى المهدي موالي وسار محمود،

 المغرب جهة إلى ذنب أو ذؤابة له شوال انسالخ السماء في نجم ظهر العام هدا وفي

 الفجر يطلع حتى الليل آخر يطلع شهرين نحو السماء في مكث و ،المشرق جهة في والنجم

. فيذهب

 الله أرانا وألف. ثمائةثال المكمل افتتاح نوفمبرا من يوم أول االثنين في المحرم ودخل

 الموفي العام من النبوي ربيع من الثالث اليوم في السبت في يناير ودخل .شره ووقانا خيره
. وألفًا ثالثمائة

 ثم وتيدي اال محمود سيد بن الله عبد بن محمود محمد توفي العام هذا رأس وفي

 أحمد بنه فرأسوا سنة، أربعين نحو رائستهم أي فيها مكث كال، إيدولحاج رئيس الحاجي
.محمود سيد أخوه وتقدم أشهر، بخمسة بعده توفي ثم طالب،

.التنقداوي باريك بن المختار توفى العام هذا وفى
 وأخن ، ذهبًا مثاقيل وستة مائة لنا وأخد ،محمود أحمد بن محمود محمد ظلمنا وفيه

 في وقع كله وهدا شرعي، سبب بال وعدوانًا ظلمًا بالحديد وقيده الشرف محقق عندنا شريفًا
صفرالخير.

 طلبًا مشظوف وجماعة محمود أحمد إلى النبوي ربيع رأس على الكاتب ركب ثم

 سيد الشيخ بن أحمد باب بن حمادي بن محمد سيد محلة على وأغار غزا فوجدته للعافية،

 وسبعة ناقة ألفي على تزيد : المال من عندهم ما جميع أخذ حتى مان باال وأخذهم المختار

 المولودة يوم عليهم أنا فقدمت .ذلك من شيائ لهم يردوا فلم الخيم، وأثاث الخيل رؤوس من

 حق نطلب عنده نزل فلم لعنايه بن وديد المهدي وموالي يحيىة محمد عندهم فوجدت
شهرًا عندهم فمكثت الظلم، على التمادي إال عندهم نر فلم شهاد اال رؤوس على تعالى الله

.1882/11/12 األحد يوم دخل 1

, النبوي المولد عيد يوم يقصد
 , اب أهل بن يحيى محمد امشهور الوالتي الفقيه العالمة العالم يقصد 3
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 فذهبنا تعالى، لله فصبرته لي، ظلمهم على المطلع هو فإنه حسبي، فالله الظلم، أشد وظلموني

.فيها فعله إال الظلم من شيء يبق فلم والته وقدمنا لبات ابنه ومعنا ه عند من

 خمسمائة نحو لهم وأخذوا لمحيميد آل على كه منآزنا غزوة وقعت األخرى جمادى وفي

 اليوم في شعبان غرة في ثم محمود، اعلى بن أحمد وجرحت الناصر، أوالد من سرية ثم ناقة

.فوكط عند غيمين آل على ونزلوا بخيمهم الناصر أوالد رحل الجمعة يوم منه الثاني

 أشد وطردوهم وأثاثهم لمحيميد آل خيم وأخذوا مشظوف معتوك يحيى أوالد وغدر

 سيد بن عبد ومات ،مشظوف من وناس محمود أحمد بن المختار لمحمد ابنان ومات .الطرد
. الناصري بنآقراح وجرح فرسًا ثالثين بنحو وذهبوا المسومي، القادر عبد بن هيمإبرا

 الله نسأل المال. من كثيرًا فيها أخذوا فإنهم الزمان، قديم من بمثلها يسمع لم وقعة وهذه

.وكرمه بمنه السالمة

 وكنته ناصر أبناء على وأغار راكب، وألف فارس ثمائةثال في محمود أحمد غزا ثم
 الثالثين نحو منهم وقتل وطردهم ماشية، من عندهم وما أثاثهم (" أخذ و) تاقطافت عند

شهر. الغارتين وبين .محمود اعلى بن اخ منهم أربعة مشظوف من ومات
 محمود أحمد بن الحسين توفي هذا عامنا من رجب من والعشرين الثاني اليوم وفي

.والمعروف الخير أهل ومن ،المروءة أهل من وكان .الستين نحو وعمره أروان قصر في الوالتي

 بن أحمد عمنا ابن الصالح العبد الفقيه العالم توفي عامنا من النبوي ربيع آخر وفي
 أند بن الله عمرنا بن بكر أبي بن محمد بن تم عمر اإلمام بن الله عبد محمد اإلمام بن انبويه

 الفقيه بن محمد بن الله عبد بن القطب محمد بن الغوث محمد بن أحمد سيد بن الله عبد

. حمدي اال المحجوبى الكامل القطب يحيى بن محمد بن عثمان
 جميع في برع حتى كلها العلوم درس عفيفًا أديبًا لبيبًا فقيهًا تعالى الله رحمه كان

. والتقوى الورع غاية في صالحًا وليًا ورعًا زاهدًا فقيهًا الحفظ قوي العلوم،

 وأخيه شيخه على أيضًا وقرأه النحو، وكذلك اباتنه بن الطالب شيخنا على الفقه قرأ

 ونتيجة الخطباء سليل بليغًا خطيبًا شاعرًا تعالى الله رحمه وكان .انبويه والده بن الله عبل محمد

 بيته جدوده؛ آخر إلى كذلك وجده وجيه، شاعر بليغ خطيب واعظ فقيه عالم أبوه العلماء،

 اللقاء جميل والحياء، لوقار كثير حسن، وخلق حسن سمت ذات وكان وصالح. علم بيت
. والعامة الخاصة عند معظمًا متواضعًا الهمة عالى والخلق الخلق حسن

.مني زيادة قوسين بين ما
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 وله وفروعا وأصوال وأدبا ونحوا علما كلها العلوم حصل ثم صغير وهو القرآن حفظ
 بأحسن الخيرويرثيهم وأهل الصالحين على والثناء وسلم عليه الله صلى مدحه في كثيرة قصائد

 إمام وهو الشعر. حسن اللفظ حسن الخط حسن وكان العلوم في كثيرة أجوبة وله المراثي
 محبًا وكان وخطبتها الجمعة مع الفرض صالة إمامة تولى وربما والته مسجد في التراويح صالة

 وقراءة للكتب مالزمًا وسلم، عليه الله صلى النبي آلل ومحتًا لهم معظما الخير وأهل للصالحين

.اآلخرة والدار تعالى الله تقوى همته التالميذ،

.أعلم تعالى والله سنة وأربعون ست وعمره الله رحمه توفي والدين العلم بين جمع

 يقبلها وال أحدا، يغتاب وال بخير، اإل أحدا يذكر ال وكان وبعلومه. به تعالى الله نفعنا

 في أو كالمه في قصر بنحو إال العلم أهل من أحد على يرد وال . بالكلية لها مجتنبا حد ال

 ماماإل قال » : القاموس! خطبة على القدوس فتح في ما على معتمدا ،ضعف أو قصور كالمه

 غيره على رده في الشيوخ بعض كالم في كثيرا يقع ما الرواة تعريف كرفي يذ ما معنى بيمن اال
 كثيرا تعالى الله رحمه عرفةة ابن وشيخنا . ضعف أو قصور كالمه في أو كالمه في قصر بقوله

 مر ال نفسه نصب ذلك فيه المقول ن ال قال الرواة تعريف نحو من ويراه ويستخفه ذلك له يقع ما

 أحدهما القيمة على الكالم في فصله كما بشرطين مشروط ذلك جواز أن ومعلوم به يوف لم

 للمعترض والتقريع التشنيع إلى يتعداه وال الحق بيان عليه يتوقف الذي القدر يقتصرعلى أن

 صاحب تنقيص بقصد يشوبه وال القدر بذلك الحق ببيان قصده يخلص أن وثانيهما عليه

 به والتبجح بذلك واإلعجاب غيره عليه يطلع لم ما على هو بإطالعه االفتخار قصد أو الكالم

 وحرره أبداه بما ينتفعون الناس أن نفسه في يقدر أن إخالصه وعالمة .كالمه يطالع من على

 وإال مخلص فهو وعدمه، له أنه علم : الحالتان عنده استوت فإن صاحبه أنه يشعروا غيرأن من

 في عرضون ابن قال وقد .دينه هالك فيه بما الناس ينفع وال الله فليتقي نفسه بحظ معتد فهو
 تعالى الله رحمه الزواوي الفراويصي محمد بن محمد سيد الصالح الولي قال : المحتاجة مقنع

 من فإنه واالعتراض إياك أخي ويا » : بالحبيب التعلق في الغريب سلوب اال في عنه ورضي
إسحاق أبو وقال . االعتراض« لله يكون أن وقل األغراض، ألجل لألعراض والتبخيس األمراض

 السجلماسي الهاللي العزيز عبد بن أحمد العباس البي : القاموس خطبة شرح على القدوس فتح
.8)ت

 سنة وتوفي م1316ه/716 سنة ولد الورغمي، عرفة بن محمد بن محمد بن محمد الله عبد أبو

المالكية. علماء من فقيه .م1400ه/803
. ه(992 ت ) عرضون بن الحسن بن أحمد لمؤلفه الزواج آداب في المحتاج مقنع
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 العلم الكبير ستاذ اال شيخنا توفي لما » : واإلنشادات فاداتباإل المسمى كتابه فى الشاطبي
 الحالة في بها أنتفع وصية فيوصيني المنام في يرينيه أن الله سألت 2الفخاري الله عبد أبو الخطير

 التي داره في عليه أدخل كأني رأيت الليلة تلك في نمت فلما العلم طلب من فيها أنا التي

. «أحد على تعترض ال » : فقال «أوصنى سيدي يا » : له فقلت فيها يسكن
 حياءه أقل فما بالجهل مغمور مثلي هو من وأما محققًا مًاعال المعترض كان إذا كله هذا

.باالعتراض أمارته حدثته إن ديانته وأرق

واليدري الكمال فيعين النقص يرى بمعزل عنه والعلم يعترض ومن

 تجاسر وجهي وصفاقة حيائي بقلة مني صدر مرة فكم نفسي في كله هذا شاهدت ولقد

 راجعون إليه وإنا لله إنا .خطأ التخطئة وأن ول اال مع الحق أن لي يتبين بعل ثم االعتراض على

.بحرف حرفا القدوس فتح كالم «ذنوبنا عظيم وغفر بعيوبنا الله بصرنا

.مزارعنا تصلح ولم مطر يأتينا لم العام ذلك وفي
.األمين حم بن البكاي بن عابدين توفي وفيه

. الشريف المختار بن زين تيشيت إمام توفي وفيه

. أحمد باب بن ععابدين اسواكرآل وقعة وفيه
 الفاضل ن بكرب أبو الفقيه العالم الظريف الشريف توفي القعدة ذي في العام هذا وفي

. التيشيتى الشريف
 وكان . النجباء الفضالء تقياء اال ومن الزاهدين العاملين العلماء من تعالى الله رحمه وكان

 فقيهًا تقياء اال من تقيًا العلماء من عالمًا وكان المسجد إلى إال منه يخرج ال لبيته مالزمًا عابدًا

 الحسن بالثناء عليه يثنون العلم وأهل الصالحين عند محببا أديبًا زاهدًا عابدًا صالحًا الفقهاء من

 له وتواضع وخلق حسن سمت ذا ذكار واال دعية اال ولزوم الدين في واجتهاد جد ذا عفيفا أمينا
 تعالى الله تقوى همته صوفي هوإال ما الصوفية، فن والسيما كلها الفنون جميع وافرفي حظ له

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .إدريسى النسب، محقق شريف وهو اآلخرة والدار

 الشاطبي محمد بن موسى بن إبراهيم إسحاق أبو ألفه الطرف و دب اا في واإلنشادات اإلفادات كتاب 1
ه(.7)ت

 عبد بو لخطيرأ لعلم الكبيرا ألستاذ »ا : قوله هو لشاطبي منكتاب التيطالعتها النسخة الذيوردفي 2
. الفخار« بن محمد الله
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واألت ثالثمائة األولبعد العام .فء

عشر. الرابع القرن افتتاح أكتوبرن من وعشرون إحدى الجمعة في المحرم دخل
 قصر قاضي القصري بن الله عبد بن محمد سيد الفقيه العالم توقي رأسه وعلى

. النعمة
 بيته عليهم شفيقا بالمؤمنين رحيما لبيبًا عاقالً والخلق الخلق حسن تعالى الله رحمه كان

.حكام اال وتحرير الجان بإخراج مشهورون وصالح علم بيت

 لهم يسرد وعمارته المسجد بأمور قائما الخمس الصلوات بهم يصلي بلده إمام وكان

 ويسرد منه والعشرون السادس في ويختمه ورمضان وشعبان رجب في البخاري صحيح نص

لهم
 ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة خمسين نحو عمره توفي رمضان في الشفاء نص أيضا

امبن. به،

 كبسي العام وهذا عشر الرابع القرن افتتاح النبوي ربيع منتصف االثنين ينايرفي دخل

. يوما عشر خمسة وأسه
 بوي بن الله عبد محمد عمنا ابن توفي هذا عامنا من الثاني ربيع من الرابع اليوم وفي

 بكر أبي بن الولي أحمد بن الرحيم عبد بن محمد ن اعمرب باب بن باب بن محمد بن أحمد
 حسن لبيبًا أديبًا تعالى اله رحمه كان . المحجوبي المحجوب بن الشيخ بن الله عبد بن أحمد بن

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه حسن. سمت ذا والخلق الخلق

 يوم عشرفي الرابعة المائة رأس على هذا عامنا االخرمن جمادى عشرمن الرابع وفي
بن عثمان سيد اإلمام بن المحجوب اإلمام والته إمام إمامنا توفي الشمس طلوع عند الجمعة

1 84-1301/1883.

.02/04/1883 الجمعة يوم دخل 2

لثالثاء. يوم يناير دخل 3
٠ تليها التي السنة بل كبيسة ليست السنة هذه

 الميالدية السنتين بين الفرق ويعني المحلية الفلكية المصطلحات من وأراه المؤلف يستخدمه لفظ االس ج
.امعنى لتمام مني زيادة هنا واللفظ .أعلم والله .والهجرية
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 أحمد سيد بن الله عبد اند بن عمر بن الله عمرنا بن بكر أبي بن محمد بن مم عمر اإلمام

. حمدي اال المحجوبى
 دب، واال العلم وافرمن حظ له أديبًا، لغويًا نحويًا جليالً فاضالً مًاعال تعالى الله رحمه كان

 اللسان فصاحة جمع حديثه، من أحد بمل ال الحديث لذيذ الفكاهة حلو االخالق حسن
 كذا[ ل صلوات من المسجل وعمارة الدين بأمور قائمًا عابدًا تقيًا وكان دب، ا وال والذكاء

 وشعبان رجب في البخاري صحيح فيه يسرد فيه، الحديث وسرد الجمعة وخطبة الخمس

 ويسرد العصر، صالة إلى الظهر صالة بعد يقرأه منه، والعشرين السادس فى يختمه ورمضان،
 الشيخ بن على أهل أي رحبتنا في ضحوة خاصة رمضان في عياض للقاضي الشفاء أيضًا

 ابن من حرفًا معه يمدح الشفاء من حزب كل والعشرين، التاسع في يختمه باكدن، المعروفة

٠ مهيب
 جهوري مدحه في الصوت حسن له، مداحًا وسلم عليه اله صلى للنبي محتًا وكان

 جمعة ليلة كل في به معتنيًا المسجد في بالمدح مهتمًا المداحين، بين من صوته يعرف الصوت

 إمامته في مكث .مرات أربع فيه يختمه النبوي ربيع وفي كله رمضان وفي شهر، كل من
 وتعرف .غيرهم عن فضالً ويعظمونه بلده أهل يهابه معظمًا مهابًا وكان . سنة ثالثين نحو

 قال : قال مسعود ابن عن روي كما الحديث أهل وجوه فى تعرف التى النضرة وجهه فى
 . «وأداها ووعاها فحفظها مقالتي سمع امرئ وجه الله نضر » .وسلم عليه الله صلى الله رسول

والسرور. بالبهجة الله خصه والمعنى والرونقة، الحسن النضرة : القسطالنى

 وأقبل ومعاشرتهم قران اال صحبة عنه نبذ توالها ولما السن، حديث وهو اإلمامة تولى

 الخلق حسن لبيبًا، أديبًا وكان .اآلخرة الدار في ينفع وما ووظائفه بالمسجد االشتغال على

 عند تعالى الله خشية من البكاء كثير القلب رقيق خاشعًا تقيًا صالحًا الجانب لين والخلق،

 سليل كله، الدهر جالسه ولو منه جليسه يمل ال والعيدين، الجمعة يوم المنبر على خطبته

 بيته يخل لم ذلك وفوق وجده أبوه وجاللة، وصالح علم بيت بيته العلماء، ونتيجة الفقهاء

. الحمد ولله بد اال إلى فقيه ماجد من
 حسن بليغًا مصيبًا نجيبًا الشعر، أحسن من شعره ناثرًا، شاعرًا تعالى الله رحمه كان

 الرابع أو الثالث في الله رحمه ه مولد .زمانه ونادرة وقته أعجوبة الذهن ثاقب الفهم حسن الخط

أشهر. وخمسة سنة وخمسون سبع فعمره لف، واال المائتين بعد ربعين واا
 حم ابني والبكاي وسيد أحمد وابنه عمر كالحاج اإلكرام غاية وأكرموه الملوك على وفد

 ذهب من المال بجزيل ويكرمه بمراده يتحفه منهم واحد كل لظلمة، براأكا من ذلك وغير مين اال

. ذلك وغير وعبيد
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 بميت يصابوا لم كأنهم حتى موته عند الناس وحزن والعامة، الخاصة عند محبوبا كان

قبله.

 موته بعد الصالحين بعض ورءاه موته، يوم البكاء منها خرج إال والته دور من دار تبق لم

 ال من أنفع شيائ أجد لم : له وقال الجنة، أهل ثياب من أخضر ثوب وعليه صورة أحسن في
 فقلت منكرونكير أتاني عني الناس تولى ولما . وسلم عليه اله صلى الله رسول محمد الله إال إله

. وسلم عليه صلى الله رسول محمد الله إال إله ال . لهما

 له فقال بالسواك، فاه يشوص حال أحسن في المنام في أيضا الصالحين بعض رآه ثم

حال. أحسن فى على، بأس ال : له فقال إمامنا؟ يا أنت كيف : الرائى
 الحلق، لجميع للحق قوئالً اليقين، متين الدين متين فطنًا، عاقالً نزيهًا الله رحمه وكان

 والثياب، الوجه حسن الئم، لومة الله في يخاف ال المنكر، عن وينهى بالمعروف يأمر نصوحًا

 وكان عليها صابرًا بها سخيًا الدنيا في زاهدًا وكان السيرة. طيب والحديث، الكالم طيب

 إال أبدًا تراه فال والنسخ، بوظائفه والقيام المسجد إصالح إال له الهمة .الخط أحسن من خطه

 ى كد على بيتًا بنى وقد .المؤمنين خواطر لجبر أو لمعاده وأما معاشه في إما مهم بأمر مشتغل وهو
 جميع في ينظر فيه الجالس وإن تعالى، الله صنع في يتفكر فيه يجلس مغربها عن التي والته

.تكن لم كأن وصارت خربت ثم عامرة قرية كانت التي تزغت في وينظر والته طرق
 عليه الله صلى البرية خير مدح في وأشعار قصائد وله , تعالى الله رحمه سيرته وهذه

 وكان يوما عشر أحد منه توفي الذي مرضه في مكث وقد الفضل. أهل على والثناء وسلم

 جالس وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد الله إال إله ال وقول الله كتاب تالوة كالمه آخر

النفل. حل وقت أول الجمعة يوم الكريمة روحه انتزعت حتى رأسه، عند

 بلوغه من بأصابعي كعلمي ومناقبه أحواله جميع كذا[ ] نعلم أني الناظر أيها واعلم
يدي- طى قوني حتى

 جد كذا[ ] ذا ماله، لهم يبذل للصالحين محب صالح ورع أنه مناقبه من علمت ومما
 غالبًا يخلو ال طهارة، ذو للحق، قوئال للمسلمين ناصح وأوراد، وأدعية أذكار ولزوم واجتهاد

 وبعده الظهر وقبل رمضان كقيام المحدودة النوافل مالزمة مع العشاء وبعد الليل آخر قيام من

 صدقاء اال مع كثيرالمزاح الجانب لين الوجه طليق كثيرالحياء والضحى، المغرب العصروبعد وقبل
 وسلم عليه اله صلى النبي على والصالة القرآن لتالوة زمًامال حقًا إال يقول وال وااحباب،

 الله صلى عليه العالة أو وسلم عليه اله صلى مدحه فمه وفي إال أبدًا تراه فال عليها، مداومًا

. وسلم عليه

: مطلعها التي التجاني ورد بها بمدح التي قصيدته شعره ومن
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 الجواد المالك بحمد أضحى

 هداه نور نوار اا وعلى

 لمريده بركاته وتتابعت

اخرها. إلى

 : مطلعها يمدح التي قصيدته ومنه

 لعثور بأهله الزمان إن

دائمًا وشر خير ذو والدهر
 ي ج و

 أدلة يام اال وعوائد

 في سحار اال طوارق عليه تجري

 به وكم به عز ذو نل كم

 عهدها تقادم موالي ومنازل
إلىآخرها.

: فيها يقول التي قصيدته ومنه

 مؤلمة نالتك فاصبروإن قلب يا

 وقد الشباب أيام اللهو في أفنيت

 سفه إلى تجنح ال بنفسك إربأ
إلىآخرها.

: قوله ومنه

 نزور المؤمنين أمير جئنا

 غيره زيارة نرجو وما زرنا

وأرضنا الخريف زمن في جئناك

 وتاد اال راسي التجاني ورد

 المنقاد عن ظلم به فانقشعت

تعداد وال حصر بال قدرًا

 مرور فيه االيام ولحادث

 مبتور بقسمه وكالهما
 مقهور حادث ابنآدم أن

 المقدور ويسوقه حركاته

 المأمور السوقة عزلذليل

وقبور مزابل فهي واليوم

 تختار أنت فيما كنت ما طال قد

 أعذار الشيب أبعد المشيب الح

إصرار الشيب بعد للبيب فما

 مبرور ميرنا ال ومجيئا
 زور الزيارة منا فلغيره

خبير وأنت بعل على منا

ألصل. في بياض هنا
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ليفور وأنه مد والبر خريفها البالد بذي استقر متى و
 تطير كادت هناك مماتخاف فقلوبنا وحلة بعاجل فامنن

إلىآخرها.

 المسجد إمام الناعي نعى لما
 األكبد في ودعئلع وتحرق

 الفتدي بالنفائس يفدى كان أو

 يردد لم انه ميد في حل إن
 الرشد بالصحاح التعاطي فقد

 كذا[] الرد ساعدة ابن قال وفصاحة

 المتوقي نوره من وتنؤرت
 المشهل في وخطيبنا وفقيهنا

 اودد فحش كل من وغياثها
 مفسي أمر كل عن وأعفنا

 ويغتدي يروح إكرام وأجل
 صد من تروي بالعفو وغمامة

 مقعي أعلى الفردوس جنة من

المسند طول صحاب واال واآلل

 صاحب أهمله ذكرما الغفورفي الرب منح هذا تأليفنا بها مدح التي قصيدته ومنه
: وهي الشكور، فتح

يصيخ إليك لمن أفدت قد كم التاريخ أيها درك لله

 صالح أحمد بن أعمر بن محمد تلميذه به رثاه ما منها مراث عليه وقعت توفي ولما

: بقوله االبراهمي الزيدي

 ت-سق لم بعبرة البكاء وجب

 م||||||||||||||,أل|ب||||||ت|||||||| فراقه علي وقضى
 فدته بالنفوس يفدى كان لو

 جاللة جل الله قضاء لكن
 وبفقده بفقده البكاء قل

 ومشلمًا الحديث في البخاري حاكى

 بها نور من حداث اال به سعدت
 إمامنا قبر التم بدر واريت

 وغناءها نصربالدنا واريت
 يدًا وأسخانا أتقانا واريت

 تحية أوفى عندي من فعليه
 الرضى ديم ضريحه اإلله وسقى
 مبوءًا اإلمام ساكنه وأنال

 إلهنا عليه صلى بالمصطعى
إلىغيرذلك.
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 في خليفته بها متزوج : إحداهما وابنتين وحمد، بوياتي، : ذكرين بنين عن توفي

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .حياته الله أطال تي بويا بن محمد سيد أخيه ابن اإلمامة

 بن محمود أحمد مشظوف رئيس توفي رمضان من والعشرين الرابع في العام هذا وفي

 رائسته في مكث الثمانين، نحو وعمره لميلح العصرعند وقت الجمعة يوم لمحيميد بن المختار
. محمود محمد ابنه للرائسة قدموا ثم . سنة أربعين نحو

 وأمينها شنقيط فقيه العادل والتقي الصالح والعبد الفقيه العالم توفي شوال شهر وفي

.الغالوي حبت بن محمد سيدي بن أحمد
 صدور من صدرا نبيها، فاضاًل، عفيفًا، أديبًا لبيبًا، فقيهًا، ،مًاعال تعالى الله رحمه كان

 ،بيانيًا ،لغويًا ،نحويًا ،االتقياء الفقهاء وأحل ،النجباء مفاخراالولياء من ومفخرًامن ،العلماء
 أهل عند معظمًا مهيبًا، شفيقًا الجانب، لين والتواضع، الحياء شديد وكان منطقيًا. أصوليًا،

 السته على محافظًا سنمًا، صبورًا حليمًا السيرة، حسن والحلق، لحلق حسن آدراركلهم،

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .دب واال والصيانة والمروءة
. سعدع بن وأحمد عشاي! بن عمر ماسنه رئيس توفي وفيه

.العام آخرهذا الحجة ذي القمرمنتصف وخسف
 وخيموا تيشيت من وادحاحن عبيدي بن اعمر آل : بله أوالد خرجت العام هذا وفي

 من ومات رمضان، من يوم فتقاتلواآخر ماسنه. يريدون تيشيت إلى وغزوا والته، بواد]ي

 منهم رجال عشر خمسة منهم وجرح الصغير، يدسر بن عبد بن ممد منهم خمسة ماسنه
 عشرة، منهم وجرح تياهة، بن المختار بن الله عبد ابن منهم خمسة بله أوالد من ومات .انقرفل

إلىخيمهم. رجعوا ثم
.الحمد ولله اصطلحوا ثم حامني وآل الحنشي آل : شنجيط أغالل بين فتنة وقعت وفيه

.ام باب أحمد بن السالك ومات ،عبد آل : علي إيدو مع فتنة بينهم وقعت ثم

 تحقيق ماسنه. في واندمجت إيدولحاج من االصل في تنحدر أسرة من : عشاي بن محمد بن عمر
. 3 9 ص ، تيشيت ت حوليا

( 1884/ 1302 )ت تيشيت شرفاء أحد : سعد بن أحمد

 حوليات في ورد ما على 1884/ 1302 عام توفي بله، أوالد من : تياه بن المختار بن الله عبد ابن إبراهيم
.39 ص تيشيت،
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1وأف ثالثمائة بعد االني العام وقائع ذك باب

 أوال بعض ورجع محمود سيد آل يد على وماسنه بله أوالد بين الصحيح الخير وقع وفيه
. تيشيت إلى بله

 ثالثمائة بعد الثاني العام افتتاح أكتوبر من التاسع اليوم في الثالثاء في المحرم ودخل

.2وألف

 ثم شهر، نحو ببساق وأقام انيامنه قرية من عمر الشيخ بن أحمد فوته أمير خرج وفيه
 عليه داخل ال الجنكهة، في أشهر سبعة المنتقي أخاه وحصر بها، وأقام غب قرية إلى منها ظعن

والخارج.

 خمس وأسه النبوي؟ ربيع من والعشرين السادس في الثالثاء يوم العام ذلك يناير ودخل

. يوما وعشرون
 تسعة وأعطوه عمر، الحاج بن أحمد مع غب عند كرطه مشظوف نزل العام هذا وفي

.بيصة مائة محمود لمحمد هو وأعطى الخيل، من فحول
 عليه تحاكم وقاضيهم، لمحيميد بمحضرآل أخيارة محمود تيرنه رأس أحمدو قطع وفيه

. رأسه بقطع فحكم أخيار ومحمود أحمد
 وأعطاهم الخيل من فحول أربعة وأعطوه غب في أحمد على الناصر أوالد ركب قدم ثم

.الزرع أخذ لهم وأذن بيص أربعين

.1885-1884/1302 ل

.1884-10-21 الثالثاء في المحرم دخل 2

.الكثيفة شجار ال ذات المنطقة على يطلق محلي لفظ : الجنكه 3

.الخميس يوم يناير دخل 4
.مترًا 30 طوله يبلغ القماش من قطعة : البيص ة

 عالقة تربطه كانت لألطفال، القرآن يدرس وكان خيار، محمود إن المتداولة الشفوية الرواية تقول 6
 عمر. الحاج بن أحمد بقيادة المقاومة جيش تنقالت بشأن يخابرهم وكان الفرنسي، بالمستعمر مشبوهة

 هذا وقبل باإلعدام، القاضي عليه فحكم القضاء، إلى قدمه له، محمود بخيانة االخير هذا اعلم ولما
. تعالى الله رحمه ، 1993 بتاريخ ان ولد اب مع مقابلة .فيه ونفذ الحكم خير اال
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 من منهم ومات 2اب أهل ( يقيم حيث ) وباديتها والته في الجدري وقع العام هذا وفي

.آب آل بن مين اال محمد ابنة فيهم [كدا ] نفسا عشر خمسة نحو ري الجل
 الحاج بن محمد سيد العالم الفقيه الصالح العبد منهم تنواجيو، من رجال فيه وتوفي

 حسن السيرة، حسن الخلق، حسن أديبًا، لبيبًا، الصالحين، من تعالى الله رحمه وكان . بوداديه

 لهم، نصوحًا الخير، وأهل للصالحين محبًا العلم، فنون وجميع الفقه في ماهرًا فقيهًا الهيئة،

 وعمره توفي ي قومه في قاضيًا وكان . اآلخرة والدار الله تقوى همته وتواضع، حسن سمت ذا

 امين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الشرقي جبلها في ودفن والته قرية في سنة الثمانين نحو

.وشعبان رجب في وهذا

 اإلبل، من أربعمائة نحو لهم وأخذوا آغريجيت أهل إبل على تياه أبناء أغار رمضان وفي

 نفر في بيات أحمد بن ومحمد أعمر بن أحمد بن الله عبد فيه وفدا والته إلى إليهم وأوفدوا

.اإلبل لهم وردوا لهم أعطوها بيص وخمسين مائة على معهم وتصالحوا بله، أوالد من

 اإلبل من عندهم ما وأخذوا تياه، أبناء خيم على اسويد أغارآل رجب في ذلك وقبل
 أحمد إليهم ووفد وعدوانًا، ظلمًا معه ورجلين تياهة بن المختار بن الله عبد ابن وقتلوا والغنم،

 فيه ثم .تياه بن إعلى بن تياه الغارة في وجرح شيائ، له يردوا ولم بياه بن إبراهيم بن محمود
 معط أحمد وقتلوا اإلبل من كثيرًا لهم وأخذو بوالته ردة أبي آل على اسويد آل غزوة أيضا

.شيائ لهم يرجعوا ولم حسين بن القاظي أثرهم على وفد ثم .عمه وابن الله

 ومنعوه بالشر، داود أوالد إلى محمود اعلى أخاه لمحيميد بن محمود محمد أرسل وفيه
 باب بن ه بيد أتاه ثم ردة، أبي آل إبل من شيائً وأخذ سيفان، إلى ورجع باسيكن دخول من

 ( محمود اعل ) وقبل وحصانًا وأمتين دية خيه ال داود أوالد يعطي أن على معه وتصالح ،أحمد

.ردة أبي الل أخذ التي اإلبل ورد ذلك،
 في كله وهذا المال، من شيائ وأعطوه الطبال، له يقال الذي الموحمدي أتاهم ذلك وقبل

.دية وأعطوه محمود أحمد أبيه حياة في لبات هذا قبل أتاهم وقد الحسن. الحاج أمرآل

 أربعة وتقاتلوا عليهم ووقعوا الناصر، أوالد إلىكثير بخلق مشظوف غزت شوال في ثم

االنفاس. غزوة وتسمى مشظوف، طردت ثم أيام،

.مني زيادة قوسين بين ما
 .تجكانت إلى تنتسب أسرة
. كره ذ سبق
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 بذمة أمرالذي في لمحيميد آل إلى بوياتي بن محمل سيد إمامناسافر القعدة ذي وفي

 واصطلحا اكاد، أحمد سيد بن محمد سيد بن بوعمامه وعندهم أكاد سيد الل المحجوب عمه
مثاقيل. وعشرة ذهبًا مثقال مائتي بوياتي بن محمد سيد يعطي أن على

 وأغاروا وكنته لحمنات على ازناكه من معهم ومن محمود سيد أهل غزا العام هذا وفي
 من كثير لهم وأخذ رجل، مائة نحو كثير خلق منها ومات الغزاة، هزمت أي فهزموهم، عليهم

رجال. عشرة لحمنات من ومات مراكبهم،

 قتل ثم غب، جنكة في المنتقى أخاه عمر الحاج بن أحمدو حصر العام هذا آخر وفي
.أخيه من خوفًا بالله والعياذ نفسه ( المنتقى )

 ( وأسه ) وألف ثمائةثال بعد الثالث العام في الثاني ربيع من السابع اليوم ينايرفي ودخل
.أيام سبعة

 موالي بن الشيخ توفي الثالثاء يوم العام هذا من األولى جمادى من الرابع اليوم وفي

 وعمره آمين، به، ونفعنا تعالى الله رحمه وشيخه، النعمة قصر رئيس النعماوي، إسماعيل

. سنة الثمانين نحو

 ولميلشيهة وصلواآكراطيل فلما ،2واندر آدرارإ جهة إلى والته شرفاء سافر العام هذا وفي

 إماء وثالث اإلبل من وقطعة الحاجة من عندهم ما وأخذوا ولعويسيات اسويد آل أتاهم

 الجهة تلك إلى العام ذلك السفر وتركوا والته إلى فرجعوا والزاد، الماء من عندهم ما وضيعوا

 في وقع وهذا واحميدتي، ديده أحمد بن محمد بن أحمد الطلبة من ومعهم الرفقة، وأهل

.خرى اال جمادى

 هو وهذا الرحمن، عبد بن محمد ورئيسها شنجيط أهل رفقة أتتنا رجب رأس وعلى
.سنين خمس نحو فيه مكث الذي المشهور مرضه من صحته بعد إلينا سفره أول

 وإياكم الله رزقنا ك،إلىآزنامسافرًا قريةآقريجيت في لعناية بن ديده توفي شعبان وفي

 بسعادة ولكم لنا وختم مخلوق، إلى حاجة لنا جعل وال همهما، كفاية مع الدارين عافية

الداين.

 الكحلة كرطه إلى غب قرية من عمر الحاج بن أحمد المؤمنين أمير غزا العام هذا وفي
جيشه من ومات كثير. خلق منهم وفر الطاهر، أخوه منهم كثيرًا، خلقًا فيها وقتل .وقبضها

الحالية. موريتانيا واليات أحدى آدرار 1
. السنغالية لويس سانت مدينة على يطلق حساني لفظ ٠ اندر

 . النمادي مجتمع يقطنهما و التارخيتين وتيشيت والته مدينتي بين موضعان . ولميلشية أكراطيل
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 من ومثلهم الناصر أوالد من رجال الغزو في معه وكان .غب قرية إلى رجع ثم كثير، خلق

. مشظوف
 بن بمر عنه مات هقرى، في رائسته جك بن الرحمن لعبد استقامت العام هذا وفى

 تعالى والله أكثر أو سنة مجنونا مكث وقد خليفته، في البركة جعل وال الله رحمه ال داب

.أعلم
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 النبي بجاه شره ووقانا خيره الله أرانا . شتمبرق من عشر الثانى الخميس يوم المحرم دخل
.وسلم عليه الله صلى المصطفي

 بن عاله الشريف توفي العام هذا من ربعاء ال يوم الخير صفر من والعشرين الثامن وفي

 بن حم سيد بن المالك عبد موالي بن هاشم موالي بن اففليل موالي بن عمار موالي بن ملوك
 الله رسول محمد وأن الله إال إله ال أن شهادة على الضحى وقت توفي .الحسني الشريف الحاج

 في نافقًا والمعروف الخير أهل من تعالى الله رحمه وكان .آخركالمه فهي وسلم عليه الله صلى

 السخياء، من سخيًا والخلق، الخلق حسن تعالى، الله كتاب يحفظ صؤامًا، تعالى الله سبيل

 سنة وخمسون أريع وعمره توقي الحير وأهل الناس عند محبوبًا لبيبًا أديبًا الكرماء، من كربمًا

.تعالى الله رحمه .شرواكه عام ولد النه
 مين اال محمد رثاه ثم ،عمربقصيدة الحاج بن عثمان بن الله عبد بن مين اا محمد ورثاه

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . أيضًا بقصيدة اإلمام بن انبويه بن الله عبد محمد بن

 محمد بن ببكر سيد بن الله عبد محمد توفي النبوي ربيع من والعشرين الثاني وفي
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .الثالثين نحو وعمره إبراهيم بن الله عبد

 وألف ثمائةثال بعد الرابع العام من الثاني ربيع عشرمن الثامن ينايرفيالخميس ودخل

. يوما ععشر ثمانية وأسه

 من ثالثين في محمود أحمد بن محمود محمد مشظوف رئيس أتانا العام هذا وفي

 ارشقة محمد بن الشيخ فأتاه داود أوالد رؤساء إلى وأرسل ليلة، ثمانين والته في ومكث قومه
, أعلم تعالى والله وبوعمامه، 5 الوسرة أمر في المال من كثيرًا وأعطوه أحمده باب بن وبيده

 أروان قرية في الله عبد أحمد بن المختار الحاج، أحمد بن السنهوري قتل العام هذا وفي
. ٥ للبجقالة الحاج أحمد أعطاهاآل ديته على تصالحوا ثم .بسكين طعنه

.1887-1886/1304 ل

. 1886-09-30 الخميس يوم المحرم دخل 2

. بورده أهل رئيس : ارشق محمد بن الشيخ
علوش. أوالد رئيس : أحمد باب بن بيده

.تجكانت من بطن : الوسره 5
.برده أهل قبيلة من بطن : البجقاله 6

237



 المعروف المختار ديب اال الفقيه العالم توفى الجمعة يوم شعبان آخر في العام هذا وفي
 العاملين العلماء من كان تعالى. الله رحمه العلوشى، المختار بن اعل بن الصبار بن ببعين

 كلها العلوم جمع أصوليًا، بيانيًا لغويًا، نحويًا الصالحين، الله عباد من زاهدًا عابدًا بعلمهم،

 اليراه الوجه طليق لينًا، هينًا الطبيعة، وحسن الخلق حسن وأصوأل، وبيانًا ونحوًا وحديثًا فقهًا

 الطبيعة، حسن السيرة، حسن العلم، فنون جميع في مفتيًا وكان .وجهه في تبتم إال أحد

والتواضع. والعقل بالحلم موصوفًا وكان الدراية. حسن الفهم، حسن الكالم، حسن

 وعمره توفي .اعلى بن محمد سيد تعالى الله ولي الفقيه السيد عمه عن العلم أخذ

.آمين به، ونفعنا عنه الله رضي . سنة وستون سبع

 ابن ومعهم أهلها وحاصر الكحلة كرطه إلى عمر الشيخ بن أحمد غزا العام هذا وفي

.غب قرية إلى رجع ثم قصورهم من منهم أخذ ما وأخذ هربوا، حتى مين اال محمد الحاج

 من نجم سقط مايو من والعشرين والثامن رمضان من عشر السادس الخميس ليلة وفي

 النجم سقط ولما والكبر، الضوء في القمر نحو صار حتى رض األ وأضاء الشمال إلى اليمين

 بعده، ما وخير خيره الله أرانا . والعشاء المغرب بين ذلك وقع كالرعد هائل صوت بعده سمع

.بعده ما وشر شره ووقانا

 من شوال من خلت لعشرين الثالثاء ليلة ليلة، وثالثين بأربع النجم ذلك سقوط بعد ثم
 العفيف الظريف الشريف الفاضل والقطب الكامل الولي توفي العشاء، صالة بعد العام هذا

 موالي بن الحسن موالي بن حمو سيد بن الشريف موالي بن اعلى موالي بن محمد سيد
 بن الحسن موالي بن الشريف اعلى موالي بن محمد موالي بن الحسن موالي بن محمد
 بن محمد أبي موالي بن الله عبد موالي بن محمد موالي بن محمد موالي بن قاسم موالي

 بن الحسن موالي بن علي موالي بن بكر أبي موالي بن الحسن أبي موالي بن عرفه موالي

 بن الزكية النفس ذي محمد موالي بن القاسم موالي بن إسماعيل موالي بن أحمد موالي
 أبي بن علي موالنا بن السبط الحسن موالي بن المثنى الحسن موالي بن الكامل الله عبد موالي

. السالم عليها النساء سيدة البتول الزهراء فاطمة وابن عنه ورضي وجهه الله كرم طالب
 ،الحسنى والذخيرة سنى اال السيد ملين،الكا ولياء اال من وليًا تعالى الله رحمه وكان

 الخاصة عند معظم الوالية، مشهور االنور، الذكي التقي االبر، الكامل االشرف الشريف

 في بلغ .ذكره األقاليم في وسار البالد، في صيته عظم عليها، يزاحم لم رتبة بلغ .والعامة
 جد كذا[ ] ذا كذا[، ] شتهر مما أعلى التحقيق في وتحليه يذكره، ما فوق والوالية الصالح

 إال فيه الينام كله الليل ويقوم كله، الدهر يصوم العبادة دائم وأوراد، أدعية ولزوم واجتهاد
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 أو مرة يوم كل يختمه القرآن، لتالوة مالزما غدا، يموت كأنه الخرته يعمل ذلك، ونحو قاعدا

.قلب ظهر وعن الكريم المصحف في مرات سبع يختمه أنه ثقة حدثني أكثر.

 من ألف مائة وهى اإلخالص فدية ورده كان أنه منه سمعت : فيه من أنا أخذت والذي
 قعدل أعلم والله وهي القائلة، قبل ويختمها النقل حل بعد فيها يشرع » أحد اله هو قل «سورة

 مشهور اليقين، وقوة والصالح والدين الفضل في تناهى فقد تعالى. الله كتاب من ختمتين

 سناها، وقمر ضحاها شمس فهو .بعده وال قبله ال بلدتنا في بمثله سمعنا ما ،والزهد بالورع
 زهده من العبادة. في واجتهادًا ودينًا ورعًا النظير مقطوع وغوثها، وقطبها بلدتنا تاج فهو

 . أقاربه جميع على ينفق . الله سبيل في نافقا غيره وال درهم وال دينار داره في يبت لم أنه

 به يشتري أو به يتصدق ذلك عن فضل وما . الزرع من صاعًا عشرين ليلة كل نفقته وكانت

 كبير، بثمن مة اال يشتري تعالى، لله مملوكًا وخمسين ثمائةثال أعتق وقد تعالى، لله يعتقها أمة
 أنفق صغيرا أعتق وإذا تعالى، لله ويعتقها أقلها وهو مثقاالً عشرين إلى مثقاال أربعين نحو من

 أن بلغنا فقد .بعده وال قبله ال الحالة، هذه في بمثله نسمع فلم .نفسه على يقدر حتى عليه
 أعتق عوف ابن وأن مملوك، ألف أعتق حزام ابن حكيم وأن مملوكًا، وكذا كذا أعتق عمر ابن

 تجارة ومن سعي ومن مال من أعتقوا فهؤالء . كدلك عفان بن عثمان وأن مملوكًا، كذاوكذا

 موالي بن محمد سيد السيد وهذا للمال، المكسبة سباب اال من ذلك وغير وجهاد كد ومن

 وال دينار ه عند يبيت فرواليسا وال يشتري وال يبيع ال الجليل، فيض من العدد هذا أعتق اعلى

امين. به، ونفعنا عنه الله رضي أحد العمل هذا في يشاركه فلم درهم،

 ويومين ،العيد ويوم الفطر، يوم أيام أربعة إال السنة في يفطر ال كله الدهر يصوم وكان
 ليلة توفي .وفاته يوم قبل الذي اليوم في صائم وهو توفي حتى ذلك غير ال العيد يوم بعد

 بتيمم صلى أنه أظن ال . وشتاء صيفًا الطهارة على دائما وكان العشاء صلى أن بعد الثالثاء

 الباطن وسالمة بالصالح موصوفًا وكان . تعالى اله رحمه توفي أن إلى بلغ منذ بل قط،

 تمر ال المكاره، عند الوضوء إسباغ زمًامال علم، بما عامالً يعنيه، بما واالشتغال والزهد والتقوى

 لم الجماعة، في الخمس الصلوات فيه يصلي للمسجد ماالزمًا وضوء، على وهو إال ساعة عليه

أكثر. أو سنة ثالثين منذ اإلحرام تكبيرة فيه تفته

 ذلك، وغير نافلة وصالة وذكر تسبيح من ه أوراد في الزمن له يطوى وراد اال كثير وكان

 تظن ال مسبحة في يسبح رأيته وإذا كثيرة أيام في منا أحد يخمته امال اليسير الزمن في يختم
 له الزمن طي وهي كرامته فهذه تسبيحة، مائة فيها سبح وهو مرات ثالث فيها الله ذكر أنه إال

لألولياء. اآلرض كطي
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 ، كله دهره معه جلس ولو منه جليسه يمل ال ، أحد عن بشره يطوي ال الخلق حسن وكان

 أخبار من كلمتين أو بكلمة يتكلم وال الصالحين، وقصص الوعظ في الناس مع حديثه جل
.بسرعة اآلخرة أخبار إلى منها خرج إال الدنيا

 جليسه قلب خطرفي فإذا الخواطر، عن يتكلم كشف صاحب تعالى الله رحمه وكان

 قبل قلوبهم في خطر بما المسافرين يحدث وكان الوقت، ذلك في يناسبه بما حدثه شيء

 من العظام موال اال له يهدون الناس فترى له، الخلق تسخير كرامته ومن .سفرهم من قدومهم
 وقرية السودان أرض وجميع واندنت وكنكر فصك! من يومًا أربعين مسافة البعيدة األمكنة

 أو اله سبيل في ذلك جميع ينفق البعيدة، مكنة اال من ذلك وغير وشنجيط وأروان تيمبكتو

 .واحد مثقال منها عنده بات لما مثقال ألف ملك فلو تعالى، لله يعتقه مملوك ثمن فى يجعله
 الله أغاثه إال وكربة وغر هم في به مستغيثا أحد يناديه ال أنه تعالى الله رحمه كرامته ومن

 سد هذا وليك بحرمة رب يا اللهم : وأنادي أستغيثك ربي يا عبدك هذا أنا الحين. في تعالى

 في التي حاجتي واقض الخاتمة بحسن لي واختم ديني عني واقض أغثني اعل موالي بن محمد

 أعظم من ذلك في وحاله ودنياي. ديني أمر من أهمني ما ويسرلي ذنبي لى واغفر ضميري
 فكان االزمات، ودفع بالحاجات مقصودا تعالى الله رحمه فكان العادات. وخوارق الحاالت

.ببركته لهم تعالى الله فيقضيها حوائجهم لنيل البعيدة مكنة ال من بهداياهم يبعثون الناس

.تعالى الله رحمه

 التكليف سن بلغ منذ الشريعة على استقامته عبادته أصل هي التي كراماته أكبر ومن
 استقامة نسمع ولم قط نر لم والعمل القول في موفقًا مسددًا تعالى الله رحمه توفي حتى

.كاستقامته
 فعال فعل رأيته فما سنة وعشرين ثمانية مسجدنا في الحمد ولله معه اجتمعت ولقد

 تلك في الجماعة صالة تفته ولم واحدة، صالة لمدة في بتيقم صلى رأيته وما منه، يشتحى

 خلفه وعن يساره وعن يمينه عن الصالة فى الحمد ولله زاحمته وقد كبير. لعذر إال المدة
. فوجدها غيري وجربها مرارًا بركته جربت وقد بالقدم، والقدم بالمنكب المنكب وأمامه،

 وتعظيم وجه وطالقة ببشر ويلقاه لقيه من على يغم خلقًا الناس أحسن من وكان

 وفي تحب، بما لها ويدعو الله أعانك الحطب رأسها على به مرت إذا لألمة ليقول إنه حتى

.الميزان في يوضع ما أعظم هو الخلق حسن أن الحديث

.الحالية مالي دولة أراضي ضمن يقع موضع1
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 مائة وقف وقد . كلهم للخلق النفع عظيم سخياء اا من سخيا تعالى الله رحمه وكان
 في صالحين رجال ثالثة بيد وجعلها امحتاجين، للمسلمين للسلف والته مد مدًا وعشرين

 وإبرة وموسى وسكين فأس من الخلق منافع فيها مسألة كل عنده وكان .والته قريتنا جوانب
 للماء كبيرًا ظرفًا ثالثين نحو داره في الماء، بسقي مشهورا 2( ... و) ومنكاش! ومرآة ومقص

 الكبير مسجدنا المسجدين ماء وفيه والمرضى، والزمنى للضعفاء للسقي الماء بجميعهم يجعل
 فيه الخمس صالة من المسجد بعمارة قائمًا وكان .يوم كل الماء فيهما يصب إديلب ومسجد

.الصبح عليه يصلي حتى خير اال الليل سدس في يوقده الذي فهو قناديله وإيقاد
 مماته وبعد والشدائد األزمات فى حياته فى مقصودًا وبركته، واليته على مجمعًا وكان

 والبركة باإلجابة مجرب قبلتها، عن والته مشرق في الذي بالجبل وقبره تعالى. الله شاء إن

 في اقصده انا وها .العبرة الظالم ذلك في الله شاء إن فتظهر الظالم ظلم من الشاكي يقصده

.وبينهما بينى الحاكم هو فالله لي وأخيه الظالم هذا ظلم
 نفيسة خزانة حصل حتى تحصيلها فى العناية كثير الكتب، يحب الله رحمه وكان

مجلدًا. أربعين على وتزيد النفيس الحسن بالخط

 من الصدر واسع الله رحمه وكان . أحد وجه في بصره يثبت ال الحياء كثير وكان

 إذا أنه تعالى الله رحمه منه وسمعت .يسترقي وال يتداوى ال التوكل حق الله على المتوكلين

. جليسه بها يعلم وال لدغتها من يسترقي ال غيرها أو عقرب لدغته

 الخير. وفعل والصدقة والسخاء الجود أهل من المروءة تام المتقين الصلحاء من وكان

 وتارة اللباس، جميع يستكمل الثياب أحسن من يكون تارة اللباس من وجد ما يلبس وكان
 مكث ربما دائمًا للجوع زمًامال وكان اللباس. في زاهدًا القطن، أخشن من لباسه يكون

 إلى إال منه يخرج ال لبيته مالزمًا وكان . ماء فضلة على يفطرإال ال كل اال عن متواليات أياما

 وكان جدًا المسجد باب من بابه قريبًا المسجد، جوار فى وداره الجنائز صالة إلى أو المسجل

 صدق على أمره كذا[ ] مبنى تعالى الله رحمه وكان الليل. آخر الصالحين لقبور الزيارة كثير

 .خفية كلها عبادته وكانت صادقة. نية عن إال مور اال من أمرًا يفعل ال أموره جميع في النية

 تعالى الله رحمه وكان أحوالهم. يناسب بما لهم ويدعو المذنبين، على السرور يدخل وكان
 في وال زمننا في ال قط بمثله سمعنا وال رأينا ما والورع، والتقى والزهد بالحلم موصوفًا حليمًا

الخوالي. القرون

الرجل، من الشوك السئصال تستعمل صغيرة آلة على يطلق محلي لفظ
.قراءتها أستطع لم كلمة هنا 2
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 من بعضه ظهر وربما للناس، يظهره لم ولكن بالكشف، معروفًا تعالى الله رحمه وكان
 في وجعله وأعجبه ه فأخذ هدية، صغيرحسن بقدح يومًا أتاه أنه ثقة ثني وحد .منه غيرشعور

 أصل عن ( الرجل ) سئل فلما . غيرطيب ولكنه جيد قدح هذا له وقال إليه رده ثم اليمنى يده
 مع تكلم أيضا معه ذلك مثل وقع ثتم .منه المسروق ربه إلى فرده مسروقًا كذلك وجده القدح

 قالت ما تفعل المرأة اترك فالن يا له فقال عليه وسلم داره في إليه ذهب ثم بكالم داره في امرأته
.آمين به، ونفعنا عنه الله رضى .الحقيقى الكشف هو هذا الله سبحان فقال لك،

 وكان السالم. عليه داود مزاميرآل من مزمارًا أوتي لقد . بالقرآن الصوت حسن وكان

 يرسل عبيده من أحد على غضب إذا وكان تعالى. لله والمراقبة الخوف كثير تعالى الله رحمه

 ويقول بذلك، له عقوبة رأسه على فيجعله التراب من شيائً فيأخذ هنا، اجلس : له ويقول له

.قط غيره وال مملوكًا بيده يضرب ولم فيك، الله بارك ال اذهب : له

 فمن الدين عمود هى »الصالة : ويقول الوقت أول فى الصالة على يحث وكان
 الصالة يؤخرون المسجد أهل رأى إذا يغضب وكان . «الله ضيعه ضيعها ومن الله حفظه حفظها

 تأكل كما الحسنات يأكل المسجد في الكالم » : ويقول الدنيا بكالم المسجد في يتكلمون أو

 وخطرات الضمائر في ما على المسجد في الصالة بعد يتكلم وكان . الرقيق« الحطب النار
 رأيته فما وشواغله، القلب وساوس من سالمًا وكان . ذلك في وكرامات مكاشفات له القلب،

 إمامه يحرم أن بعد اإلحرام تكبيرة عند إال يديه يرفع وال فيها، له وسوس وال الصالة في يسهو
 تكبيرة عند يوسوس المصلى من كثيرًا فترى تعالى الله وفقه من إا منه أحد يسلم ال أمر وهذا

.القلب شواغل من إال هو ما كله وذلك ويقلبهما يديه ويرفع اإلحرام
 عرفت إال المسجد في يدخل ال كثيرًا ويستعمله الطيب يحب تعالى اله رحمه وكان

 اإلخوان به ويتحف والتمر والسكر والعسل الحلوا ويحب رائحته، طيب من فيه دخل أنه
 اخوانه على ويقسمه الليل في قوته كان وربما أكنات! وهو الهند تمر يحب وكان والمسلمين.

 من وال النساء من ال الولى هذا من معروف وصله وقد إال أحد والته فى أنه أظن ال .المؤمنين
.أعلم تعالى والله الرجال

 المسجد ودخل توضأ إال ه وضوء ينتقض ال الطهارة على دائما تعالى الله رحمه وكان
 بيتي في زارني ثم بيته في تطهر لمن »طوبى : ربانيا حديثا ويحكي ركعتين، فيه وركع
 الله رحمه توفي حتى صغره من الخير على دائما يزل ولم ي «زائره يكرم أن المزور على فحق

فضله على وتوافقوا كلهم يحبونه بلده وأهل عمره، مدة واالقوال فعالاال في موافقا تعالى

 تمرالهندي المسماة للثمرة المحلي االسم هي أكنات ا
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 امنوا الذين إن فؤ ; تعالى الله قال المتقين عباده من تعالى الله عادة جرت وبذلك واستقامته،
 وإن الناس يحبك الله »اتق المثل وفي االية ودًايج الرحمن لهم سيجعل الصالحات وعملوا
 فأحبوه فالنًا يحب الله إن : السماء أهل فى نادى عبدًا الله أحب إذا » : البخاري وفى «كرهوا

. تعالى الله نحبة عالمة الناس وحب «,رض اال في القبول له فيوضع

 الرحمة شديد والغرباء، رامل واال والمساكين والضعفاء لليتامى أبًا تعالى الله رحمه وكان

 يوم قيل حتى والنهار الليل أجزاء جميع في له ومعمرًا المسجد بأمور قائمًا وكان .بهم والرأفة

لمسجد.ا دتم اليوم وفاته
 . النبوي ربيع في وسلم عليه الله صلى المصطفى يمدحون المسجد أهل جلس إذا وكان

 ال والته، أهل على وليلتهما تسميته ويوم الوالدة ويوم السالم عليه والدته قبل الذي اليوم
 سمعهم ومتى .يختمونه حتى كذلك يزال وال شيائ، منه لهم أرسل إال داره في شيء يبقى

 أعانه وقد .داره في مما ذلك وغير وسكر وعسل تمر من طعمة اال ائن بلن إليهم يخرج يمدحون
. اآلخرة الدار في ينفع وما الخير أفعال على تعالى الله

 حصير عن يأنف ال المنزل، فى التزخرف فى لزهده الغرباء منازل يشبه منزله وكان
 أحد يدخل وال وسادة، وال حصير دون التراب في اضطجع وربما كان، ما كائنًا عليه يضطجع

.بوطن له ليست وأنها الدنيا دار فى لزهده ضعيف مسكين أو أمة منزل أنه ظن إال منزله
 يستحسن وكان .يعيبه وال أحدًا يذم ال بالمؤمنين رحيمًا رؤوفًا تعالى اله رحمه وكان

 أحوالهم يتفقد بال على منه كين المسا وكانت . المحمدية باآلداب متأدبًا وكان .الناس عند الحسن

 وكان جيرانه. إلى يحسن وكان الزاهدين. والصابرين الصالحين بحكايات عليهم ويوسع
 ،والزيارة لالعتبار الليل آخر المقابر إلى يخرج كان ,الناس أشجع من شجاعًا تعالى الله رحمه

 يؤدي االستقامة، أحسن من استقامته وكانت , المسجد في وكذلك عظامًا أهواالً شاهد وربما

 تؤدى أن الله أمر التى الحالة على بها ويأتى بها مر اال وقت يدخل عندما المأمورات الفرائض

 وال حركة في عنه المنهي حول يحوم وال لديه حسن خلق بكل تعالى يديه بين متأدبًا عليها

 يدل وال ثوابه يرجو لما تعالى الله كر بذ إال ينهى وال ما أمر فى ربه يرضى عما يقصر وال سكون
 والذين آمنوا الذين >إن : تعالى بقوله متخلقا وكان . الثواب فيه بما أو تعالى لله ذكرا على إال

 هم وال عليهم خؤف فال ضافًا وعمل اآلخر واليؤم بالله آمن من والنصارى والصابوئن كهادوا
 أال المالئكة عليهم تتنزل اشتقاموا ثم الله ربتا قالو الذين إن > : وجل عز وقوله < يحرنون

 وأفضل أعظم هي الستقامة و اآليتين، 4 قوعدون كئثم التي بالجنة وأبشروا تحزنو وال تخافو

تعالى. الله رحمه الشريف الولي لهذا تعالى الله رزقها وقد ولياء، اال كرامات
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 اللسان صدوق الفساد معدوم الخير كثير ذى اال قليل الحياء كثير تعالى الله رحمه وكان
 إلى صبورًا وقورًا وصوالً والرحمة كثيرالبر الفضول قليل الزلل معدوم العمل كثير الكالم قليل

.المرضية خالق اال من ذلك غير
 سنة الثلثاء ليلة شوال من بقين لعشر وتوفي .وألف ومائتين أربعين سنة مولده وكان

.سنة وستون خمس فعمره . وألف وثالثمائة أربع

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه
 فيهن لي اإلجابة ظهرت مسائل أربع في قصدته ضريحه، زيارة الحمد ولله جربت وقد

 هؤالء لي قضى كما كرمه من واآلخرة الدنيا حوائج لي تعالى الله قضى تعالى، الله شاء إن

: القائل يقول وفيه بمثله الزمان بخل الذي فهو مرارًا بركاته جربت وقد ربعة، اال الحوائج

فكفر يازمان يمينك حنثت بمثله ليأتين الزمان حلف
 ير لم التبسم، ضحكه وكان والقصر. الطول بين الجسم نحيل تعالى الله رحمه كان

 عن وينهى بالمعروف يأمر بسخطه، ويغضب برضاه يرضى القرآن خلقه وكان قط. ضاحكًا
المنك.

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
 موالي ابنه على طرأ على موالي بن محمد سيد الولي هذا وفاة من السابع اليوم وفي

 في إحداهما طعنتين الخليفة بن الشيخ بن اشريف باب وطعن المشهور، القديم مرضه اعلى
 ليلة توفي ثم اإلسهال وأخذه يومًا عشر خمسة ومكث فخذه، في واالخرى االيمن ثديه

 أحمد ومعه المامون موالي بن عالل بن عينين أتانا ثم .القعدة ذي من عشر الحادي الثالثاء

 مرضه من ليرقيه النعمة قصر إلى محمود أحمد به فذهب القصري بن الله عبد بن محمود

 الشريف باب وفاة قبل القصري ابن مع اعلى موالي ذهاب وكان .هنا عينين باب وبقي كور المذ

 مائتين وأربعين تسع سنة ولد النه سنة كذذا ل وخمسون خمس عمره وكان ثالثة أو بيومين

.وألف
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 عمه من بإذن فالع محمد واسمه لحبيب؛ محمد بن سيد أبناء آخر مات العام هذا وفي

. اترارزه عرافة له استقامت ثم سالمة أعمر

 الشريف، باب موت خبر في مشظوف قوم في محمود محمد بن أحمد أتانا وفيه
 من فيها ما جميع فأخذوا وايجمان، المرتجي وآل الخليفه آل ومعهم هد سيد دارآل فكسروا

 بن محمد سيد صبية مال وأخذوا ،ومعاليقها الدار وأبواب القدور وبقرإلى وعبيد حاجة
 وهذا والته ديار من عشرة ذلك بعد كسروا ثم وعدوانًا، ظلمًا تعالى اله ولي اعلى موالي

 ثم . الحمد ولله العيد ليلة عنا فذهبوا المال من كثيرًا أعطيناهم ثم الحجة، ذي شهر في كله

 ذهب ثم العافية كذا[ ] يطلبون نحيميد أل إلى عينين وباب هد سيد بن باب أثرهم على وفد
 عليه اله أعانه ال الظلم، محض يطلب وعدوانًا بغيًا ذلك بعد أيضا أخيه وابن الشيخ بن ديد

. كائبًا كعيبًا خائبًا ورجعه

, الشين بن جئ بن محمد لكعس أوالد رئيس توفي العام هذا وفي

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه
 موالي بن لخليفه بن عاله بن نعم توفي الخميس يوم الحجة ذي من عشر التاسع وفي

 هذا حرم هتك جماعة من وكان .سنة وستين سبع ابن نه ال اشريف موالي أسنآل وهو اشريف

. وله لنا الله غفر اعلى موالي بن محمد سيد الشريف الولي

 المحرم منتصف لمحيميد آل عند من يحيى ومحمد أخيه ن واب الشيخ بن ديد قدم ثم

.عينين وباب هد سيد بن باب عندهم وبقي

 والسالم الداخلي باالستقرار حكمه فترة تميزت (، 1871/ 1298) الترارزه أمير ٠ لحبيب بنمحمد سيد

الخارجي.
(. 1886/1204) لحبيب محمد بن بنسيد فال محمد 2

(. 1893/1310) محمدلحبيب بن سالم أعمر 3
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وأفا ثالثائة بعد الخامس العام وقان ذك اب
.بعده ما وشر شره ووقانا بعده ما وخير خيره الله أرانا شتنبرة من السابع في المحرم دخل

 لمحيميد، آل عند من المحرم منتصف يحيى ومحمد أخيه وابن الشيخ بن ديد قدم ثم

. عينين وباب هد سيد بن باب عندهم وبقي
 سالم بابن المكنى الله عبد الطالب الصالح العبد توفي الثالثاء يوم المحرم من يوم آخر وفى

 تعالى الله ولي بن وسلم عليه الله صلى المصطفى لقبر المجاور الله عبد الطالب بن الحاج بن

.السيداوي الوافى الطالب
 كتاب يقرأ وهو إال تراه ال أبدًا، فمه من الله كتاب يخرج ال تعالى الله رحمه سالم ابن كان

 الناس يضحك الصالحين، من وكان عنده، كالفاتحة وكان نهارًا وال ليال منه يمل ال تعالى الله

. أعلم تعالى واله .السبعين نحو وعمره توفي و الخواطر جبر نية على شرعًا مباح هو بما

. الموسوعلى التكني عيالل بن مولود ربعاء، اا يوم ضيفنا توفي صفر من يوم أول وفي

٠ البرتلي بيه بن زيدان بن بونه الصالح العبد توفي الثالثاء يوم صفر من يوم أول وفي
 اإلخالص سورة قرأ الموت [ كذا ] حضرته ولما الصابرين، الفقهاء من تعالى الله رحمه كان

 وقال وجهه عن الثوب فجذب ال، أم الله يذكر هو هل تنظر أخته فأتته وسكت، مرات ثالث

 : إليمان ا على إال أموت ال الله شاء إن فإني أمال، الله كر أذ أنا هل تعري أن ين تريد أنت » : لها

. الوقت ذلك توقي ثم ، » وسلم عليه اله صلى الله رسول محمد الله إال إله ال

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

 تسع وأسه وألف وثالثمائة خمس سنة الثاني ربيع من يوم آخر السبت يوم يناير دخل
.كبسى العام وهذا . له أس أوال يومًا وعشرون

 بن الله عبد محمد بن ببانه الفقيه توفى ولى اال جمادى من والعشرين الثالث وفى

 عبد الحاج بن بكر أبي بن أحمد الطالب بن الله عبد الحاج بن بكر أبي بن أحمد الطالب

.الخمسين نحو وعمره البرتلى الرحمن

.1887-1886/1305 لم

.1887-09-19 الموافق ي دخل 2
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 قرًا وطبعًا، خلقًا الناس أحسن من وكان . أديبًا عاقالً لبيبًا فقيهًا تعالى الله رحمه كان

 وصالح. ودين فضل ذ الفضول قليل الصمت كثير أمينًا وكان وتحقيق. بحث قراءة الفقه

امين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 وباب لمحيميد بن محمود أحمد بن الشيخ المختار أتانا ولى اال جمادى من العاشر وفي

.عينين باب أتانا ذلك وبعد ،هد سيد

.البرود سحابة منه عشر الحادي في وأتتنا

. عشرمنه الخامس القمرفي وخسف
 سيدي وأخيه الشيخ بن د ودي عينين وباب هد سيد بن باب الشرفاء ركب أيضا فيه ثم

 وتحاكموا هد، سيد أهل مال وأخذ اشريف باب أمرموت في يختصمون لمحيميد آل إلى بل

 على أنها على بالدية فحكم الغالوي، اإلمام بن محمد سيدي التقي الصالح العبد على

.واحدة إبرة منه تبقى ال حتى ماله جميع له يرد هد سيد بن باب وأن العاقلة،

 عنا ذهب ثم ماله بعض هد سيد بن باب على ورد هنا الشيخ المختار ووجدوا قدموا ثم

أوائلرجبإلىخيه.

 وأحمد الشيخ المختار : ا كذا[ ] فريقتين وصاروا لمحيميد آل بين االختالف وقع ثم
 بعض ومعه فرقة في محمود ومحمد ،2وإعانته الله نصر ومعهما فرقة في محمود اعل بن

.مشظوف
 ورحلوا الله أخرجهم ثم رمضان، في بغزو تنبدغهة في عليهما محمود محمد وحصر

 زوقة نزلوا ثم .ردوها ثم لعبلي؛ إبراهيم أحمد سيد أبناء إبل وأخذوا النعمة قصر ونزلوا

.الحرب [ كذا ] واشتد لحمنات مع وتنازلوا 6وكري

 بين صراع إلى وسيقود . مشظوف اتحادية في الحاكمة سرة اال داخل الصراع عالمات أول الحدث هذا يمثل
.كثيرة لسنوات ونهب وسطو معارك تتخلله الطرفين

األمير. عن المنشق الفريق يؤيد كان المؤلف بأن تفيد العبارة هذه 2
 حمادي بن سيدي جدي كان , 1910 سنة لمحيميد أهل أسسها الشرقي الحوض والية في تقع مدينة
 محفوظ محمد مع مقابلة تعالى. الله رحمه قائمًا، مازال مسجدًا بها بنى من أول هو 1987 عام المتوفى

. 1993/01 / 30 بتاريخ تعالى الله رحمه مين اا محمد بن

.نفسها المقابلة . لعبالت في الرائسة أسرة من : لعبلي إبراهيم أحمد سيد ؟
. الشرقي الحوض عاصمة النعمة مدينة شمال كلم 40 بعد على يقع موضع : زوق 5
.النعمة غرب جنوب كلم 40 بعد على يقع موضع : كري 6
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 من شوال من السادس فى السبت عصر أحمد موالي بن زيدان موالي الشريف وتوفى
 على مداوم كثيرة أوراد له الصالحين، اله عباد من وكان .وسبعون خمس وعمره ( هذ ) عامنا

 ونفعنا تعالى الله رحمه الخير. مشاهد من مشهد يفوته وال المسجد، في الجماعة في الصالة

آمين. به،
 مخسوفًا، وسقط الليل آخر القعدة ذي من عشر الثالث في االثنين ليلة القمر وخسف

. يشاء ما على القادر سبحان .الليل آخر مخسوفا ه هد نشا لم ننا ال الغرائب من وهو

 أحمد الفقيه والدي بن اله عبد محمد الفقيه وشقيقي أخي توفي العام هذا وفي

 الولي الفقيه بن الشيخ الولي الفقيه بن على الولي الفقيه بن الله عبد اند الفقيه بن المصطفى

. المحجوبى المحجوب
 للمسلمين نصوحًا وكان الدنيا، فى الزاهدين العابدين العلماء من تعالى الله رحمه كان

 حتى تعالى الله طاعة في نشًا وأوراد، أدعية ولزوم واجتهاد جد ذا الئم، لومة الله في يخاف ال

توفي.

 وغير والفريدة مالك بن وألفية اباتنه بن الطالب شيخنا على زيد أبى ابن رسالة قرأ
 الحكم فى قصائد وله نهارًا وال ليالً منها يمل ال للكتب المطالعة كثير وكان .الكتب من ذلك

 علم بين بيته العلماء، ونتيجة الفقهاء سليل عروضيًا لغويًا نحويًا وكان . كثيرة الفقه في وأنظام

. أبًا عشر سبعة نحو يحيى الكبير جدنا إلى فقيه ابن فقيه جرًا، وهلة وجده أبوه وجاللة

 العلم في واجتهاد جد ذا الذهن، ثاقب الفهم حسن النظر، جيد تعالى الله رحمه كان

 مدحه عند يتمايل له محبًا وسلم عليه اله صلى الله لرسول مداحًا وكان . فيه عمره أفنى

 عنده يطرب وسلم، عليه الله صلى مدحه قصائد لقراءة مالزمًا مدحبال مشتاقًا وكان . ويبكي

 وقصائد الهمزية وتخميسها، العشرينيات القصائد بضرب خبيرًا له، ويهتز الطرب غاية

 مجلس يفوته ال المسجد، في للجماعة مالزمًا والشفاء البخاري مجلس يحضر المعجزات،

 السادس الخميس ضحوة توفي الصابرين. الفقراء من وكان الخير. وأهل الصالحين يحب خير

 : ثالثة والد اال من وخلف سنة، وخمسون اثنان وعمره هذا عامنا من القعدة ذي من عشر
 .فيهما الله بارك المصطفى أحمد والدنا واآلخرسمي على اسمه أحدهما كذا[ ] وبنت ذكرين

 اند بن أحمد الحاج محمد بن المحجوب بن بكر أبي الطالب بنت حفصة عمه ابنة تهم ووالد

. الله عبد اند عند معها يجمتع الله عبد
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 وقع والمغرب، العشاء بين الخميس ليلة الحجة ذي من كذاًا 1 عشر الخامسة الليلة وفي

 الشمال من ذاهب كالشمس رض اال في أضاء مضيئ نجم سقوط بعد هائل السماء في صوت

.اليمين إلى

 مشظوف من معه ومن محمود محمد أغار االثنين يوم الحجة ذي من عشر التاسع وفي

 من أخرجوه حتى شكرطيل؛ عند ولحمنات محمود إعلى بن وأحمد الشيخ المختار أخيه على

.إبله وأخذوا سنين ثالث ابن وهو( ) الشيخ المختار ابن وقتلوا ثاث اال بعض وأخذوا خيامهم
 فيهم رجال أربعين منهم وقتلوا الخيام، عن أخرجوهم حتى وهزموهم عليهم رجعوا ثم

.التاجري اعميرون أحمد

 بن وأحمد والمختار لحمنات على ونزلوا الناصربخيمهم أوالد قدمت اليوم ذلك وفي

. محمود محمد إلى 2زملهم قدم محمود سيد وال . محمود اعلى
 محمود( ) اعلى )بن( وأحمد الشيخ المختار : المحاصرة واشتدت الناس وتحاصرت

 تسعمائة نحو فيهم الساحلية المحصر لهم يقال حدة على كنته وبعض ناصر وأبناء ولحمنات

 من وبعض والتجار اوليدات مشظوف الشركي؟ المحصر له يقال واالخر رجل؛ وألف فارس

 وأوالد لكريم عبد أوالد وبعض مطلقا الشركك وأهل وانبيطاتة ساله وأوالد محم أوالد
 عند وهذا فارس وألف مقاتل آالف خمسة نحو تعالى الله إال عدده يعلم ال كثير خلق محمد

 ذي من والعشرين السابع الثالثاء يوم وجيشه محمود محمد الله فهزم . 7وتنفرين شكرطيل

 وصلوا حتى هزيمتهم في يزالوا فلم رجل، ثالثمائة كثيرنحو خلق مات عظيمة، هزيمة الحجة

.النعمة قرية

 لحمنات، من وأربعة الناصر، أوالد من خمسة : رجال عشرة الساحلي الحصر من ومات

: العقل ه ينكر عجيب وهذا . محم والد أ من وواحد

. كلم 50 بعد على النعمة مدينة من الغربي الشمال إلى موضع : شكرطيل
.والجماعة الرفقة : الزمل 2

. محمود أحمد بن الشيخ المختار يقوده الذي التحالف هو الساحلي المحصر
. محمود أحمد بن محمود محمد يقودة الذي التحالف : الشركيالمحصر

. مشظوف التحادية تابعة قبائل 5

 من الشرقية المناطق وهي كوش، أرض تسكن التي القبلية المجموعات على يطلق لفظ : الشرك أهل
.بوحمد أوالد ساس اال في وهم موريتانيا من الشرقي الحوض والية

.كلم 35 النعمة، مدينة من الغربي الشمال إلى هضبة 7
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مراده صعب كل من له تهيا خادما للمرء الله عون كان إذا

إلخ.
 بن عثمان بن لحبيب أحمد الناصر أوالد رئيس توفي الشهر هذا من السابع اليوم في

 بن العربى بن محمد سيد النعمة شرفاء رئيس الشريف توفي العام هذا رأس وفي .لحبيب
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه صالح. موالي بن محمد سيد بن الكريم عبد موالي
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. والف؟ ثالثماثة بعد السادس العام وقاث ذك في باب
 ما وخير خيره الله أرانا ،2أقشت من والعشرين السادس في السبت يوم المحرم دخل

. ٥بعل

 ولي المحجوبي أحمد اعمربن بن بوبه بنت مينحمد زوجتي توفيت منه الرابع اليوم وفي

. الواسعة برحمته الله تغمدها . سنة وعشرين أربع نحو عمرها ،كذاًا ل ابنتين منها

 محمد الى زاملين كثير خلق محمود سيد آل وقدم ٠ أيضًا مشظوف تحاصرت ثم

 الحوض كناتة وصارت الله، عبد بن محمود محمد أبناء وأحمد محمد سيد رئيسهم محمود

 وأبناء وكنته لحمنات الساحلي المحصر فصار معه ومن عابدين بن لخيلفة : الساحلي المحصر مع

 ومحمد جهة؛ إلى محم أوالد من معهما ومن محمود اعل بن وأحمد الشيخ والمختار ناصر

 عبد وأبناء محمد أبناء الحوض وأهل الشرك وأهل -مطلقا مشظوف من معه ومن محمود

٠ الشركي هوالمحصر هذا محمود سيد آل وزمل الناصر أوالد وبعض لكريم

 وتقاتلوا لخير، صفرا انسالخ مةةبوخزا عند اجتمعوا حتى متحاصرين شهر نحو فمكثوا
 وأثاثه خيمه وأخذت لشركي المحصر الله فهزم لخير، صفرا من والعشرين السابع في الجمعة يوم

 بن محمد سيد وخرج واقرنكة بكوسات؟ حصروا حتى منهزمين يزالوا لم عظيمة هزيمة
.اقرنك عند محمود وحصرمحمد الله عبد بن محمود محمد

 إلى الساحلي المحصر ورحل أهله، إلى محمود سيد زمل وذهب بلد كل في وتفرقوا

 من رجاال قتل فمرة المال، ويأخذ مرتين عليهم ووقع محمود محمد وغزا الزرع، جل ال باغنه
.اسيفرك أهل

.1890-1889 الموافق 1306 ا

. 1889-09-07 الجمعة يوم محرم دخل 2

.كلم 22 بعد على النعمة، مدينة شمال يقع موضع 3
٠ الفالن قبائل يسكنها الشرقي، الحوض يلي مما الحالية مالي جمهورية في تقع أرض : كسات ؟
.البيظان يسكنه كوسات بأرض موضع : اقرنكه 5

. لحمنات قبيلة من : السيفر أهل
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 االمين بن بنعل حمد بن إبراهيم بن محمد محلة على ووقع مشظوف من غزو غزا ثم
 حتى رحل ثم عشررجأل، اثني نحو منه وقتل مراكبه وأخذ الغزو فهزم اظهر، على لحمني!

.ولى اال جمادى في والته نزل
 اعل بن سل سيد بن إبراهيم رئيسهم شين محمد أهل من مجبول أتانا الشهر هذا وفي

 من عندهم ما وردوا بيص، ثالثمائة بقيمة وداريناهم وبقرنا عبيدنا وأخذوا شين، محمد ابن
 بقرنا وأخذوا انبك آكل بن إبراهيم بن كواد رئيسهم اسويد آل من مجبورآخر أتانا ثم مالنا.

. إماء ثالث و

 زيدان موالي بن الرحمن عبد وموالي لخليفة بن الشيخ بن بل سيد أثرهم في وركب

. اإلماء من وأمتين البقر عندهم من وفدوا ،تيشيت في وأدركوهم ،أحمد موالي بن
 لحبيب أحمد وبن الشيخ المختار وذهب ، بكرط الساحلي المحصر نزل الشهر هذا وفي

 الزرع بأخذ وأمرهم معه عمروتعاهدوا الحاج بن أحمد لمؤمنين أمير إلى لحبيب أحمد وسيد

.شاءوا بلد أي من
 محمد قدم فلما . خيمته إلى الشيخ المختار ورجع محمود، محمد ميرإلى اال أرسل ثم

 ومحمد المختار محمد بن محمود اعلى ومعه أيضا الشيخ المختار إليه ميررجع اا إلى محمود

 مع والتقو أحمد اسويد أحمد بن المختار محمد بن وباب اعلى بن الله عبد بن محمد بن

. شيء بينهم يقع ميرولم اال عند محمود محمد
 اسويد أحمد بن وباب اعلى بن الله عبد بن وتوفي قومهم، من رجاالً الجدري وأخذ

.الحرب خدمة في وشرعوا .خيمهم إلى ورجعوا محمود اعلى منه وبرئ ،حمد
 ثم لحبيب أحمد سيد بن عثمان كذا[ ] اآلخر جمادى في الناصرهنا أوالد أتانا ثم
 محمود اعلى بن اخ بن المصطفى ثم لحبيب أحمد بن عثمان ثم صنيبه بن اعلى بن حمادي

.شعبان انسالخ مددهم انقطع ثم رجاًل، خمسين نحو كنته ثم لحمنات ثم

عابدين. بن الخليفة عند لحبيب بن اعلى موالي بقر يطلبون فيه الشرفاء وفد وركب

 بن محفوظ محمد مع مقابلة .لحمنات رئيس : لحمني االمين بن على بن حمد بن إبراهيم بن محمد
. ذكرها سبق مين اال محم

الجمال. من ركب على يطلق حساني لفظ مجبور
بها. التعريف سبق
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 الحمنات رئيس ووجدوا محمود، محمد من غزو غزا شعبان بن والعشرين الخامس وفي

 االثنين، يوم العصر صالة بعد وقتلوهما واحد، رجل ومعه يتصيد الرحمنا عبد بن أحمد
. الموسي ابد بن الرحمن عبد وسيد 2لعبلي هيمإبرا أحمد سيد بن الطالب قتله

 صارت حتى اكثر أو أشهر سبعة مكثت بوالته عظيمة شدة وقعت العام هذا وفي
 بأيزنة الناس الله وأغاث ثلثه، سوى تكانت مد والمخزومة كذلك والبيص والته مد العديلة

.وأيزن العنب طلب في بالعطش تسعة نحو العبيد من ومات .أتيلة ثم والعنب؟

٠ رجب في اسر اهمار أحمد بن الله حمى تيشيت ماسنة رئيس توفي العام هذا وفي

٠ الثاني ربيع بكرفي أبو سيدي بن أحمد سيد محمد اسربن أحمد توقي وفيه

 محمد بن بكار الطالب بن المالك عبد أحمد بن الطالب توفي هذا قبل ي الذ العام وفى
 حافظًا الصاخين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان .اليلوي شله بن عثمان بن أحمد بن ديد

 ونفعنا تعالى الله رحمه .فمه من يخرج ال ونهارًا ليالً تالوته على ومًامدا تعالى، الله لكتاب

آمين. به،

 وثالثمائة ست سنة العام هذا من األولى جمادى عشرمن الحادي حازب اال ينايرفى ودخل
. يومًا عشر أحد العام وأس ،وألف

 ببطحاء نزلت حتى السودان من وماسنة الطلبة تيشيت أهل رفقة أتتنا رمضان وفى
 ثم واحدة ليلة فباتوا ثالثة، إلى لوالته مدين البيصك فصارت الناس، بها الله فأغاث والته،

.رمضان من الثالث اليوم فى رحلوا

 بن اعلى رئيسهم رجال، وثالثون ثالثة : محمود محمد محصر من 7رجل أتانا ثم

.الشركى المحصر من أتانا من أول وهذا رمضان من عشر ثالثة ليلة أبى،

.56 ،صوالته لحمنات.حوليات قبيلة من القيادة أسرة من لكحل بن الرحمن بنعبد أحمد لم

 محفوظ، محمد مع مقابلة .لعبالت في الرئسة أسرة من : لعبلي إبراهيم أحمد سيد بن الطالب 2

. كرها ذ سبق
.منجاقه أيضا يسمى ثمار ذو شجر 3

, العنب يشبه ألنه البري العنب ويسمى الشرقي الحوض في يكثر شجر ثمر
. السرح بالعربية ويسمى للسواك يستعمل الشرقي الحوض منطقة في يكثر شجر 5
انظراإلحالةرقم.ز. 6
.الرجال من جمع : الرجل 7
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 من عشر أربعة يوم الموسي اعلى بن اعمر بن سيد رئيسهم اخر رجل أيضا أتانا ثم

 في محمود محمد إلى معهم أنا وذهبت .بيص بمائة جميعهم ودارينا داري وكسروا رمضان
الخير. إال منه أر ولم فان عند حلته ووجدت رمضان من والعشرين الرابع اليوم

.تنبدغه مدينة جنوب كلم 50 يقع موضع : فاني
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ووقائعها والف ثالثمائة بعد السابع العام ذكر في باب
 شره ووقانا ،بعده ما وخير خيره الله أرانا 2أقشت من عشر السادس في ربعاء اال في دخل

عده. وشرماب

 بن أحمد : لمحيميد وأبناء وكنته لحمنات ناصروبعض وأبناء تحاصرمشظوف رأسه على

 خمسة يوم وتقاتلوا وآكوينيت؟، الستريهة عند وهذا ذلك وغير الشيخ والمختار محمود اعل
 لوليدية لعبلي ابراهيم أحمد سيد بن العتيق الله عبد منهم ومات مشظوف وهزمت عشر،

.كال مشظوف أفضل وهو

 وأخذ خيلهم، من ثالثة ومات الموسين، ابد بن الرحمن عبد سيد أيضا منهم ومات

 أناخ حتى فارس مائتا فيها لحمنات من خمسمائة في هيمإبرا بن محمد أتى ثم ثالثة، منهم

 إلى منهم كل وذهب لمحيميد أهل فاصطلح بينهما المصالحة يريد المحصرين بين تنفرينة عند
. وأؤلصفر. لمحرم أواخر وهذا اآلخر خيمة

 أؤجاف!! ثم 1 دكزارته ثم إنيت؟ واد بالواد، نزلوا حتى هاربين ناصر أبناء ورحل

 ومروا فارس، مائتي نحو في أحمد اسويد أحمد بن المختار ومحمد محمود محمد وغزا

 في أيضا محمود اعل بن أحمد غزا ثم .وكنته ناصر ابناء أثر في ذهبوا ثم بها، وقالوا بوالته

كنته فذهب ورجعوا ناصر، أبناء من أحدا يجدوا فلم الواد عند اجتمعوا ثم ناصر، أبناء أثر

1 1890-1889/1307.

.1889/08/28 يوم 1307 محرم دخل 2

.النعمة غرب شمال كلم 35 حوالي يقع موضع : الستريه 3
. النعمة غرب شمال كلم 35 حوالي يقع موضع : آكوينيت 4

 في مرموق سياسي وزعيم لوليدات قبيلة رئيس : لوليدي لعبلي لبراهيم أحمد سيد بن العتيق الله عبد

.السياسي الجزء الموسوعة، حامدن، ابن . ( 1889/ 1307 . ت ) مشظوف اتحادية
 العام في لحمنات قبيلة من القيادة أسرة من لكحل بن الرحمن عبد بن أحمد قتل في شارك أنه رأينا 6

.النص في مما أكثر على بشأنه أقف لم ولكنني ، 1306
ذكرها، سبق لله رحمه مين اال محمد ن محفوظ محمد مع مقابلة رئيسلحمنات. 7

.518 رقم اإلحالة انظر 8

. كلم 18 بعد على والته، مدينة شمال موضع : انيت واد 9
. ( سبخة ) تنبدغه مدينة غربي شمال كلم 150 بعد على تقع بئر : تكرارت 10
تنبدغه. غربى بئرشمال : أوجاف 11
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 لخليفه وبقى واركيزة، 2أجامر يريدون أوطفن! إلىناصر وأبناء تكانت يريدون تيشيت إلى
 كلب عند الواد في وحده الكبير المختار سيد الشيخ بن محمد سيد الشيخ بن عابدين بن

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه لخير. أواخرصفرا هناك وتوفى ،4عيش

 من وافر نصيب فن كل في له وفرسانه، الزمان هذا أبطال من تعالى الله رحمه كان

 وفراسة وأدب ومنطق وهندسة جدول وعلم وعروض ولغة وبيان ونحو فقه من كلها الفنون

.سنة ستين قارب وقد كثرة، يعد ال مما ذلل وغير وكتابة وخطابة
. العربي بن محمد سيد زوجة كروم اب بنت ألله توفيت الشهر هذا وفي

 الطالب بن امحمد بن اعلى بن المختار محمد بن ببانه بن الصالح محمد توفي وفيه

.ربعين اال نحو وعمره البرتلي الخطاط اعمر
 بن اعلى بن المختار محمد بن ببانه بن الفايده أحمد أخوه توفي النبوي ربيع وفي

.ربعين اال نحو وعمره البرتلي الخطاط اعمر الطالب
 الطالب بن امحمد بن اعلى بن محمد بن الفايده أحمد أخوه توفي الثاني ربيع وفي

 بن على بن تكد بن إبراهيم بن على بن يحيى بن جبريل الطالب بن محمد بن الخطاط عمر

 به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وأربعون ثالثة وعمره نصاري اا ركرك ببن ادغوغ بن ادريس

ه امين.
 بن جدو الطالب بن الحبيب بن البشير محمد لكالكم رئيس توفي الشهر هذا وفي

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .الفتاح عبد الطالب بن البشير

 من كان ببكر آل بن عبيد محمد توفي هذا عامنا من األولى جمادى من التاسع وفي
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . عابدًا تقيًا كان .الصابرين الصالحين الله عباد

 والفقيه ،انبوجة يبن الصغير محمد بن محمد تيشيت قاضي توفي النبوي ربيع وفي

.الغالوي ابنببان خون محمد والفقيه المشظوفى، عبد بن المختار سد

.والنعمة تيشيت بين أحساء : أوطفن
.وتنبدغه العيون مدينتي بين موضع
الشمال. من أجامره يلي موضع
.التاريخية والته لمدينة المحاذي انيت واد الواد في صغيرة هضبة
 حوليات تحقيق في ورد ما حسب 1888/ 1306 عام توفي : انبوجه الصغيربن محمد سيدي بن محمد

. 9 1 ص ،تيشيت
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 العام وأس ، 1طا عامنا من ولى اال جمادى من والعشرين الحادي االثنين في يناير دخل
. يومًا وعشرون واحد

 الله عبد محمد أخته وابن حاج أحمد ابن إبراهيم محمد بن بون توفي العام هذا وفي

لولي. اعمر بن
 لعياسي ببكر سيد الناصرآل أوالد وطلبة التنواجيويع المهدي محمد ين الشر وقع وفيه

العتيق. وآل
. أزواد وأهل رده أبي وآل علوش أوالد إلى محمود اعلى بن أحمد سافر وفيه
 وذهب اإلبل منهم وأخذ الظهر مشظوف إلى لمحيميد بن محمود محمد سافر وفيه

 محمة، وأوالد ولمزاوير سال أوالد من ثالثين في أحمد ابنه معه وأرسل الشيخ، بن ديد إليه
 يزعمون وأقبحه، الظلم أشد فينا وفعلوا كذا[ ] اآلخر جمادى انسالخ بوالته عندنا وأناخوا

 عن وأخذوا ذهبًا، مثقال ألف وجعلوها . لخليفه بن الشيخ بن اشريف باب دية يطلبون أنهم

 ومكثوا ،عنها بيصتين قيمة أو البيص ذات إال [ كذا ] يأخذوا ال ،4فلتور من بيص ستمائة ذلك
 كف أبي أحمد آل إال كال المحاجيب جماعة الدية هذه دفع والذي ليلة. وثالثين ثالثًا فينا

 وأربع كال واالغالل الحسن، سيد آل إال كلنا وبارتيل فقط، أعمر باب بن ببكر بن ومحمد

 أحمد بن ودانان ببكر الحاج بن يحيى والطالب مين ال محمد بن أحمد : إديلب من رجال

 اعلى موالي بن محمد سيد آل الشرفاء ومن حمادي، بن اباتن بن محمد وسيد محمود
 الله على الكذب نه ال المناكر أكبر هو بالله والعياذ وهذا فقط كهد سيد وآل ادريس اب وال

 وغير وبدل قة اال إجماع خرق بمته، الله أعاذنا يحيىة محمد سببه كله وهذا أحكامه وتبديل

 االصدقاء على وأنها ديات عشر الدية جعل : وسلم عليه الله صلى محمد نبينا شريعة فى

 ن ال اإلجالء عن وال القصاص عن تغني ال وأنها العصابة على وال العاقلة على ليست حباء واال
 منكر هذا إن اللهم .ديات عشر دفع بعد وطنه عن طرد لجنونه القلم عنه رفع الذي القاتل

 لهذا عاقلة كوننا من إليه نسبونا بما رضينا ونحن لغيرناه تغييره على قدرنا ولو أنكرناه قد
الله صلى الله رسول زمرة في احشرنا اللهم . اعلى موالي سيدنا بن محمد سيدنا وأبنائه الولي

.األربعاء يوم يناير دخل
تنواجيو قبيلة من الحبيب أهل من ٠ محمد سيدي بن المهدي محمد الشيخ -
. القبلية مشظوف اتحادية إلى تنتمي قبائل : محم وأوالد ولمزاوير ساله أوالد 3
لقماش. من نوع : فلتور 4
.الوالتي يحيى محمد الفقيه يقصد 5
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 عليه بنبيه تعالى الله إلى ومتوسلون إعل، موالي بن محمد سيد الولي هذا وزمرة وسلم عليه

 تحملنا ما والسيما ديوننا قضاء على يعيننا أن وذريته محمد سيد الولي وبهذا والسالم الصالة

 القلم رفع : الحديث وفي القلم عنه المرفوع الشريف هذا وواقعة الدية أمرهذه في الدين من

 نرجو ما وتحصيل القصد إتمام تعالى الله من ونرجو . الخ والصبي والمجنون النائم : ثالث عن

.أعلم تعلى والله الدية هذه دفعت التي كلها الطائفة هذه وعلى لنا ضاع ما وخلف

 ،بتهماإ وصر يحيى محمد ومعه شعبان غرة محمود محمد بن أحمد عنا ذهب ثم

 موالي ان وعلى لنا ظلمهم على وتوافقوا النعمة، قرية في ينتظرهم محمود محمد فوجدوا
.الدية إعطاء بعد وطنه عن مطرودًا يبقى اعلى موالي بن محمد سيد بن اعلى

 المختار، محمد بن بالديخن الملقب المختار أخيه ابن أيضًا محمود محمد لينا أرسإل ثم

 بالمسامحة التسعين فأخذ التكني، العيد أبو الحاج ابن ومعه الدية من بقيت بيص تسعين وأخذ

.شعبان أواخر عنا ذهب ثم معنا بخير وعليه المسلمين بين المعتادة بالقيمة

 آل وخيم وليدات ا : ع محصره إلى ورحل إخوته مع محمود محمد افترق رمضان وفي
 محمود أحمد بنت وفاطمة الطنوة وبنت أكديدة الينا وقدم ذيب، عند محم واوالد ئنحيميد

.الشيخ المختار شقيقة

 سيك، قرية النصارى اخذت وفيه القعدة ذي في الشمس خسفت العام هذا وفي

 أخذوا ثم فوتة أهل من كبير خلق ومات عمر، الحاج بن أحمد بن المدني أميره وهرب

.ويسات

 وأوالد ولعياسات لحبيب أحمد أبناء : بينهما الناصر أوالد تحاصرت الحجة ذي وفي
 اآلخر والمحصر ؛خيمد بن محمود ومحمد محمود سيد آل وبعض المهاجرين وبعض سعيد

 من افراج اعمربن ومات 4. . .عند واقتتلوا رئيسهم هو لحبيب أحمد سيد الناصركال، أبناء

لحبيب. أحمل سيد قسمة
 بن اعلى بن المختار محمد بن الرحمن عبد بن يحيى توفي القعدة ذي انسالخ وفي

.عمرالبرتلي الطالب محمد

.الجماعة : الصربة ل
.المخيم : المحصر 2

مشهورًا. وكان ^محيميد أهل أحدموالي : أكديد

. االقتتال عنده وقع الذي الموضع محل بياض هنا
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 الله كتاب تالوة على مداومًا وكان زاهدًا. عابدًا، تقيًا، الصالحين، الله عباد من وكان

 في الخمس الصلوات على كذا[] مداوم أبدًا، فمه من الله كاتب اليخرج ونهارًا، ليالً تعالى

. سنة خمسين نحو وعمره تعالى الله رحمه الخير مجالس من مجلس يفوته وال ،المسجد

. أعلم تعالى والله الواد، ثم اطويل! الظاي عند لمحيميد آل خيم هذا الحجة ذي وفي
 نحو ( وعمره ) تعالى الله رحمه . ديد أحمد بن عبد محمد بن أحمد توفي صفر وفي

. سنة الثالثين
. عثمان سيدي بن الله عبد محمد بن عثمان سيدي توفي وفيه
 البرتلى الحسن سيدي بن الرحمن عبد بن مين اال محمد بن الله عبل محمل توفى وفيه

. أعلم واله الجمعة، يوم

 الطالب أتانا ثم .وأقبحه الظلم بأشد عبيده لنا أرسل كري محمود ( محمد ) نزل ولما

 الساحلي المحصر نزل حتى الظلم في كذلك معنا يزالوا فلم وداريناه، إبراهيم أحمد سيدي بن
 المحصر إلى وذهبت الخيل من قطعة فى وأكديد محمود اعلى بن أحمد وأتانا التشالت، عند

 العافية وجدنا فحينئذ تعالى، الله رحمه ادور بن المامي بن حرمه سيدي منها ومات الشركي،

.المحصرالشركى فقدنا حين
 اطويل، الظاي إلى الشركي ورحل النبوي، ربيع في والته عند الساحلي المحصر نزل ثم

 وضاع لحمتات، على ووقع الشركي المحصر من غزو وذهب شقظف، واد عند الساحلي نزل ثم

.الخيل من عشرة منه وأخذوا اتر، محمد بن واعلى اعوينات همد بن محمد منه ومات الغزو
 وهزم الثاني، ربيع من خلون لخمس وتقاتلوا ثاء،الثال يوم اطويل الظاي عند تحاصرو ثم

 من عنده وما أثاثه وأخذ محمود، أحمد بن محمود محمد رئيسه ومات الشركي المحصر الله

 منهم رجال ثالثة الساحلي المحصر من ومات رجال. ثمانية نحو منهم ومات ،والعبيد المال
 الظاي عند الشركي المحصر خيام على الساحلي المحصر خيم ثم . الميت بن صمب بن سيدي

 رئيس أعمر بن وإبراهيم الشيخ والمختار محمود اعلى بن أحمد فيه كبير غزو غزا ثم اطويل،
المال. من كثيرًا وأخذوا 2[ ... ] عند لعبالت على وقعوا حتى الهزيمة إثر على لحمنات

 من عشر والرابع منه العشرين في األولى جمادى أواخر الجمعة يوم من الزوال وعند
 الفقيه بن المختار محمد الفقيه بن أحمد الفقيه بن اتاتن بن الطالب الفقيه العالم توفي دجمبر

ب الحرشي الحبيب الطالب تعالى الله ولي بن محمد

. والته مدينة من بالقرب موضع ا
.الموضع اسم محل بياض 2
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 وأحيى وأفاد درس .كورينالمذ ئمة واال المشهورين عالم اال أحد الفقيه المتفنن العالم هو

 بالد عالم فهو ونواحيها، بوالته العلوم وجميع الفقه رائسة إليه انتهت الرشاد، سبيل بفتاويه

 أفنى وإفادة، استفادة العلم على كذا[] حريصا معه، مدافع بال ومفتيها ومدرسها التكرور

 طلب في وجد بالسهر. تحصيله في ليله وأحيا النظر، في جفونه أسهر العلم، طلب في عمره
 والحديث والنحو الفقه في إمامًا متفتنًا، فاضاًل، فقيهًا، : منها القصوى الغاية بلغ حتى العلم

 يدرس المذهب، مسائل عليه تدل بما بصيرًا لجميعها، مستحضرًا واالصول، واللغة والبيان

 أفقه ،فيها قال بما ويقتدون عنها يسألونه النازلة نزلت إذا العلم أهل وكان ،حسنة دراسة العلم

 النظم كثير ونظمها، أحررها يختلف ال فيها، أفتى مسألة في يشكون ال اتفاق،بال زمانه أهل

 والمهمات زيد أبي ابن ورسالة خليل في الفقه جميع نظم .الفنون جميع والنظائرفي للمسائل

 جمع ونظمها، المسائل من لكذا[ فيهم ما جميع حرر .الحاجب وابن والعتيبية المدونة : كلها

 في كذا[ ] مجتهدا للمسائل النقل كثير . مفيدة عديدة تواليف لكان جمع لو ما المسائل من
 كالمًا : كلها العلوم حصل كلها، العلوم نواع ل جامعًا وكان .الخط أحسن من خطه .تحصيلها
 بيت بيته العلماء، ونتيجة سليل .السن صغير وهو وأدبًا ونحوًا وفروعًا وحديثًا وفقهًا وأصوالً

 الخلق حسن صلحاء. فقهاء، علماء، الحبيب، الطالب إلى وجده وعمه أبوه : وجاللة علم
 ال والورع. الزهد في زمانه في له نظير ال الدنيا، في زاهدًا والعمل، العلم بين جمع والخلق،

 متفقون بلده وأهل يشتري، وال يبيع قط رأيناه ما : قط فيها يتصرف ولم الدنيا، في له هتمة

 الله عادة جرت وبذلك به، سمع أو يعرفه من كل بل ويمدحونه، كلهم ويحبونه فضله على
 لهم سيجعل الضاعناف وعملوا آمنوا الذين >إة ; تعالى الله قال المتقين، عباده مع تعالى

«.كرهوا وإن الناس يحبك الله اتق » : اللك العلماء بعض وقال < ودًا الرحمن

 البخاري يحضر : الخير مجالس جميع يحضر الصالح، العمل على مداومًا وكان

 لم الجماعة. أو المسجد في الصالة كثير خير، مجلس يفوته ال الناس، سيد وابن والكالعي
 اشتغل . بلده أهل لجماعة موافقًا تعالى الله رحمه توفى حتى صغره من الخير على دؤوبا يزل

 ،سته وكبر ضعفه مع رمضان صيام يقطع ولم .تعالى الله رحمه توفي حتى صغره من بالعلم

 وتوفي لف واال المائتين بعد والعشرين السابع في ولد نه ال سنة وثمانين إحدى ابن وهو توفي إنه

.ثمان سنة في
.يوم وأسه هذا عامنا في [ كذا ] اآلخر جمادى من الثاني في الثالثاء يوم يناير دخل

 في النصارى مع الفوتي عمر الحاج بن أحمد تقاتل األولى جمادى في العام هذا وفي

 فإنا القصر، وأخذ قصرغب، من خرجوه حتى وهزموه كثير، خلق بينهم ومات غب مدينة
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 فى النعمة قرية أتوا حتى الحوض إلى وجيشه أحمد المؤمنين أمير وذهب راجعون، إليه وإنا لله
 أمره واستقام 2تذجكر قرية : الحجرة؟ أرض إلى ثم باسيكن، إلى ذهب ثم فارس، ألفي نحو

.التجانيين جماعة ،فوته أهل وبايعه هناك
 غدره عثمان، بن يحيى أوالد رئيس عيدة بن محمد بن أحمد غدر رجب وفي

 لسيد عثمان بن يحيى أوالد رائسة واستقامت أحمد اسويد بكاربن ورحلواإلى إيديشل
 المختار أخاه وقتلوا وهزموه أثاثه وأخذوا أحمد اسويد بن بكار إلى وغزا عيدك أحمد بن أحمد

.أبنائه وأحد

1

2

3

4

5

66

.شرقي جنوبي اتجاه في كلم 150 مسافة إلى والنعمة والته مدينتي من يمتد واسع إقليم
الحالية. مالي دولة أراضي ضمن تقع مدينة : بنجكره

 ،لموسوعة ا ،حامد ابن . ( 1 890 / 1 308 ت ) عثمان بن يحيى أوالد أمراء سابع : عيد بن محمد بن أحمد
.السياسى الجزء

’ آدرار منطقة تقطن التي القبائل إحدى : إيديشل
 (.1905/1323 )ت عظمائهم من وكان إدوعيش أمراء أحد : أحمد اسويد بن المختار بن بكار

.ذكرها سبق التكملة،
.عيد بن محمد بن أحمد استخلفه عثمان، بن يحيى أوالد أمراء أحد . عيد أحمد بن أحمد سيد
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. واف! لالثماثة بعد الثامن العام وقاح ذك في باب
. شره ووقانا خيره الله أرانا 2أقشت من الخامس حد اال يوم دخل

 ثم ودون تيزقتة بمزاريع خيمو حتى محم بأوالد وأتي الظهر الشيخ المختار صعد وفيه

 ن الناصراعمرب أوالد زمل واتاه آرشان؟، عند محمود محمد وخيم شقظف، واد بالواد خيموا

 ، لحريشيات عند غزوا ثم راكب كذا[ 1 ومائتا فارس مائة في بلول اعمر وآل لحبيب أحمد

 محمد أرسل ثم ،لمحيميد آل رقيق وعاشور الحيرش بن محمد ن اعمر : الغزو من بعض وأتانا

 إلى الغزو ورجع وتصالحا، عنده الشيخ المختار فأناخ للمصالحة، الشيخ المختار إلى محمود

إمهاد. وأخوه محمود محمد بن محمود اعلى ومعهم خيامه
 محمد خيم ثم آماللك، عند لحمنات إلى الساحلي المحصر رحل المحرم آخر ذلك بعد ثم

 7لعيون عند خيموا حتى لحمنات ومعه الساحلي المحصر رحل ثم تكيكل، عند محمود

. وكري زوق نزل حتى محمود محمد رحل ثم والواد، ولكليباتة
 الصالح العبد وأخذوا كال؟ إلى وقدموا سسني على النصارى استولت العام هذا وفي

 أخذوا ثم شعبان، أواخر في وهذا عياله، جميع وأخذوا ادراوي، الجكني محمد بن احنين
 ودانان نعمه بن وعال المالك عبد بن أحمد بن الله عبد محمد فيها أكنب قرية في منا رفقة

 ومعهم( ) غب قرية إلى وذهبوا تيشيت، وأهل كال آقريجيت آل ورفقة الركان بن وأحمد

.القعدة ذي في وأطلقوهم أكثر أو المال خمس أخذوا ثم وأهلها، اإلبل جميع

1 ^1891-1890/130.

. 1890-08-17األحد يوم المحرم دخل 2

.والته مدينة من مقربة على موجودة ماتزال وآثارها خربت تم عامرة كانت قديمة مدينة تيزقت 3
.كلم 70 حوالي بعد على والته غرب جنوب موضع 4
.والته غرب جنوب هضاب مجموعة 5
. الشرقي الحوض والية عاصمة النعمة مدينة غرب شمال موضع 6
.تاكرارت جنوب الخظر لعيون 7

. تكورارت غرب جنوب موضع
الحالية. مالي جمهورية في واسعة أرض كاله 9
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 ونزلوا الناصر، أوالد رئيس لحبيب بن عثمان بن لحبيب أحمد سيد أتانا العام هذا وفي

. اسدير! وأم آرشان عند
. ورعاه الله حفظه الحرام الله بيت حج إلى عثمان سيد بن محمدي سافر العام هذا وفي

 مع وافترق الشركي، المحصر إلى بخيمته محمود أحمد بن الشيخ المختار رحل وفيه

 محصر ناصر وأبناء محم وأوالد محمود اعلى بن أحمد فصار محمود، اعلى بن أحمد

كدا[ا ] محصر ناصر أبناء وبعض الشركي والمحصر وإخوته الشيخ والمختار كذد، 1

. عندهم ما جميع وأخذوا ومحلته المهدي محمد ناصرعلى أبناء ووقع

.النعمة غرب شمال كلم 50 بعد على موضع : اسديره أم
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والفا ثالثمائة يعد التاسع العام وقائع ذكر في باب
 بعده ما وخير خيره الله أرانا الخيرة يوليو من والعشرين السادس الجمعة في المحرم دخل

.بعده وشرما شره ووقانا
 واد ثم امقيميم ثم كري محمود اعلى بن وأحمد ناصر أبناء نزل الشهر هذا وفي

 إلى جميعا رحلوا ثم ونسائهم، بصبيانهم ناصر وأبناء محمود اعلى بن أحمل وأتانا انيت،

 محم أوالد ثم معهم ومن لحبيب أحمد أبناء : ناصر أبناء مع تحاصروا ثم .المغرب؟ جهة
 أوالد من ومات كهارك، أيد عند 5[ ] محيم ابن رجال منهم ومات بخيامهم، هربوا وناصرهم

.بزوم اعلى بن عبدي ابن 7[ ] لحبيب أحمد أبناء مع الذين الناصر

 الرحمن وعبد الحبيب أحمد بن واعمر ومحصره الشيخ المختار أتانا النبوي ربيع وفي
 محمد بن أحمد أخيه وابن اظهر إلى الشيخ المختار وصعد شهرًا، هنا ومكثوا الحيرش بن

. محمود
 يريدون إلىآدرار تعالى الله إال يحصىعدده ال كثير بخلق ادوعيش الشهرغزا وفيهذا

كثير. خلق منهم وضاع الغزو وهزم أطار قرية عند وتقاتلوا عثمان، بن يحيى آل

 زين أحمد بن محمد قتلوا تيشيت، ماسنه بله أوالد ]كذاًا غدرت العام هذا وفي
 على ماسنه دفع ثم تيشيت، يريد والته من خارجًا وعدوانًا ظلمًا غيلة قتل الجعفري، الماسني

 ،ثم٥ديد بن أحمد لسيد ابنين وقتلوا ،ديارهم في ما وأخذوا ،منها وأخرجوهم بله أوالد ديار
 منآغريجيت خرجوا ثم ،إلىآغريجيت تيشيت من بله أوالد وخرجت ، امهمره بله أوالد قتل
.العافية وإياهم الله رزقنا .البادية في وبعضهم فيها بعضهم والته إلى

.1892-1891/1309 ل

.1891 - 08 -07 الجمعة المحرمفي دخل 2

.تكيكل قرب كدية امقيميم

.الغرب يقصد 4
كلمتين. بقدر االصل في بياض

نعمة. ل مدينة كلمشمالغرب40 بعد :موضععلى أيدكهار 6

كلمتين. بقدر األصل في بياض 7
 95 تيشيت،ص تحقيقحوليات .189 1/1309ماسنهقتلغدرًا بكارمنقبيلة بن مهمر 8
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 أحمد بن عبد ن بابه بن محمد بن انباب حم بن بوب بن امبوي توفي الثاني ربيع وفي
 وعمره آمين، به، ونفعنا تعالى الله رحمه . المحجوبي أحمد سيد بن الله عبد اند بن لعويدي

. سنة [ ا كل ] ستين

. الثاني ربيع أي منه عشر خمسة ليلة القمر خسف الشهر هذا وفي
 الله عباد من وكان .النفاع بن المالك عبد بن المختار محمد الصالح العبد توفي وفيه

.العبادة كثير العابدين الصالحين
 والورع الناصح والولي الصالح العبد توفي االثنين يوم األولى جمادى من الخامس وفي

 محمد بن سيدي الحسنى والذخيرة سنى اا السيد المتفن العالم الفقيه العابد والتقي الزاهد

.المساوي الغالوي سماك اإلمام بن
 .الصالحين من صالحًا الزهاد، من زاهدًا تقياء، اال من تقيًا ولياء، اال من وليًا الله رحمه كان

 : يقول كلمتين أو كلمة تكلم إذا أبدًا فمه من ذكرالله يخرج ال كثيرًا الله الذاكرين من وكان

 زمًامال تعالى، اله ذكر عن يفتر ال أبدًا دأبه هو وهذا . أنفاسه تنقطع حتى ، «الله الله الله الله »

 . وشتاء صيفًا الليل وقيام كله الدهر لصوم زمًامال وكان ونهارًا. ليال تعالى الله كتاب لتالوة

 وليًا وكان فيها .له همة ال الدنيا في زاهدًا وكان . وقيامه صيامه لكثرة الجسم نحيل وكان

 العامة عند معظمًا والهيئة السيرة حسن وقورًا لبيبًا أديبًا عاقالً مهابًا فاضالً متواضعًا تقيًا صاحًا

 يسلم احد، عن بشره يطوي ال والحلق، اقلق حسن والصلحاء، العلماء عند محببًا والحاصة،

 ما أعظم هو الخلق حشن » : الحديث وفي وتعظيم وجه وطالقة ببشر ويلقاه لقيه من على

٠«الميزان في يوصع
 : لفظ والسيما تعالى ذكرالة على أمره ومبنى الحقيقة، أهل من تعالى الله رحمه كان

 وهو تالمذته بين من تميزه ال النفس، وهضم التواضع كثير أبدًا، عنها يغفل ال الله« الله الله ))

 يتكلم وال وأخبارهم الصالحين وحكايات الوعظ الناس مع حديثه جل وكان .الخمول أهل من
 جالسه ولو منه جليسه يمل ال فمه، من يخرج ال الله« الله » لفظ كله هذا مع .الدنيا بكالم

الدهركله.

 مدرسًا وكان .تربية أحسن ويربيهم البعيدة، البالد من يأتونه كذا[ ] كثيرة تالمذة له

 والنحو التوحيد وكتب الفقه كتب وجميع زيد، أبي ابن ورسالة خليل، مختصر يدرس
 ويربيهم ويعلمهم ومكان، فج كل من التالمذة تأتيه وكانت ذلك. وغير واالصول والبيان
 وال تجارة تلهيهم ال الذين من فهو .أوقاتها فى الصلوات على محافظًا بركته، عليهم وتظهر

 لروضة زمًامال وكان . راحة له ليست بالعبادة، وقات اال يعمر الصالة، وإقام الله ذكر عن بيع
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 على مقبال وكان .بركه اندغم عند ووالده امرزوك الله عبد بن إبراهيم الطالب بن محمد شيخه
. بإفادته أو برؤيته إما به انتفع إال أحد يراه ال تعالى، بالله مذكرًا يعنيه، ما

 الصالح للعمل االنتهاض في السلف صالح مسلك سالكًا جدًا، بالعلم معتنيًا وكان

 العيال، أمور من ء شى عنه يصده وال شاغل، خروي اال حاله عن يشغله ال للطاعة، والمسارعة
 من سخيًا والزهد، والورع والصالح والدين العلم بين جمع القلب، رقيق الدمعة سريع

 تعالى الله رحمه توفي أن إلى صغره من الخير على مدامًا يزل لم صبوة، له تكن لم سخياء، اال
 على تعالى الله أطلعه وقد مكاشفات له العلم، من وافر حظ له . فعال واال قوال ال في موافقا

 قبر بإزاء هاهنا احفروا لهم وقال شيخه، قبر موضع على وتالمذته هو قدم : أجله حضور

 فقال شيخنا؟ يا هذا ما تالمذته له فقال أقدام، سبعة بقدمه وقدمه ووسعوا، فحفروا شيخه
 أخذته قالئل أيام بعد ثم يؤخر. ال جاء إذا الله أجل إن تعالى، الله قدر من تتأسفوا ال : لهم

 اندغم عند بنفسه صنعه الذي قبره في ودفن االثنين، يوم تعالى الله رحمه توقي ثم الحقى،

.آمين به، ونفعنا عنه الله رضى .سنة ثمانين نحو فعمره المعمرين من وكان بركه،
 الصالح العبد هذا وبحرمة وصحابته وسلم عليه الله صلى المصطفى بنبيك رب يا اللهم

 كل من خالصي ويسر ضميري، في التي حاجتي قضاء لي يسر اإلمام بن محمد بن سيدي
 متى اال النبى على وضل قدير، ء شى كل على إنك دينى، عنى واقض واآلخرة، الدنيا فى مكروه
٠ تسليما وسلم وصحبه آله وعلى

 محمد بن أحمد عمه وابن محمود اعلى بن أحمد أتانا [ كذا ] اآلخر جمادى غرة وفي

 في لمحيميد آل من معه ومن الشيخ المختار غدر على وتوافقوا محم، أوالد وجماعة محمود
 اعلى بن أحمد فيها قسمة قسمتين واقتسموا كذا[ اآلخر] جمادى من ول اال اليوم السبت

 آخر وأتوهم تكيكل، عند الشيخ المختار خيام إلى ذهبوا محمود محمد بن وأحمد محمود
 خيمته، في نائمًا المختار بن محمود اعلى وقتلوا نيامًا، عليهم ووقعوا االحد، ليلة الليل

 وأخذوا ،وأتوه اظهر إلى الشيخ المختار إلى ذهبت وقسمة المال. من عندهم ما جميع وأخذوا
 ذهب ثم قومه، من رجاآل وجرحوا اإلبل، من عنده وما هو وسلم والغنم، اإلبل من كثيرًا له

 محمد ابن خيام إلى معه وقدم إبراهيم أحمد سيد بن سيدي خيمة إلى الشيخ المختار

 خمسة ومعه بخيامه عنهم فرحل وامتنعوا، فأبوا والمصالحة، العافية منهم وطلب محمود،
 في كله وهذا الناصر وأوالد لحمنات إلى وك عبد بن بيبه بن والمختار ساله أوالد من رجال عشر

كذا[. اال جمادى

. لعبالت قبيلة من . إبراهيم أحمد سيدي بن سيدي
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 وامقيميم، تكيكل عند محمود اعلى بن أحمد خيام إلى محمود أحمد قدم ثم

 فأتيتهم والته، في النه الشيخ المختار مال أمر في ل كذا ] ناتيهم بأني رسوال لي وأرسلوا

 ثم ليلتين عندهم فبت فاضل، محمد الشيخ شيخنا بن الحضرامي الشيخ عند ووجدتهم

.كان ما أمرنا من وكان والته، إلى قدمنا

 وهذا له، فدفعتها محمود، الحمد أنا نعطيها الخنط! من بيص مائة على توافقنا ثم

.رجب في كله

 أوالد على كبير غزو ووقع والبرابيش، علوش أوالد بين الشر وقع رجب- -أي وفيه
 علوش أوالد ومن اعبيد، أحمد بن دحمان بن دحمان ومات الغزو، وهزم لبيار، عند علوش

.العلب بن سيدي

 رأس السنة هذه من 2ا كذا ] االخر جمادى من عشر الثالث في الخميس يوم يناير دخل
أعلم. تعالى والله كبسي، والعام عشرة ثالثة العام

 عبد محمد الشهير والعالم الفقيه الصالح العبد توفي هذا عامنا من رجب أوائل وفي

.اليونسي اعمر الحاج بن أحمد بن عثمان بن جدو بمحمد المعروف القادر

 بياني عروضي لغوي كذا[ ل نحوي العابدين، العاملين العلماء من تعالى الله رحمه كان

 الفهم النظرحسن جيد العلماء، ونتيجة الفقهاء سليل العلم، فنون جميع في متفنن أصولي
 وشتاء، صيفًا للطهارة مالزمًا يعنيه، بما مشتغال العلم، في واجتهاد جد ذا الذهن، ثاقب

 وحظه ،مصيب فيه سهمه ،الفقه بأصول عارفًا وكان .الصالة كثير ،الصوم كثير ،قوامًا صوامًا

 الصدر سليم وكان .العلم فنون جميع في متفننًا منطقيًا، بيانيًا، عربيًا نصيب، أوفر من فيه

 . ذلك غير له شغل ال ،أخروي أو المعاش أمر من مباح دنيوي إما مهت أمر في إال مشتغأل تراه ال

كثيرًا. ماأل فيها وجمع قط بلدته عن يسافر لم أنه وهو عظيمة كرامة وله

 ثم بالدين، البيع عن يده قبض رحمته قبل كان ولما .المسامحة بيع للناس يبيع وكان
 اله رحمه توفي ثم ربعة، اال السنين تلك في عنده ما نفد حتى سنين أربع ذلك على مكث

 .واحدة ابنة إال يترك ولم مثاقل، عشرة نحو قيمة جدًا قليل شيء إال المال من يترك ولم تعالى،

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . سنة خمسين نحو وعمره توفي

.القماش يعني حساني لفظ الخنط
.الجمعة يوم 1892 يناير دخل
. 1892 الميالدي والتسعين الثاني العام يقصد المؤلف لعل
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 ذهب : الحرام الله بيت حج من معه ومن عثمان سيد بن محمدي قدم العام هذا وفي
 منا الله تقتل .تسع سنة هذا عامنا من رمضان في وقدم [ كذا ] اآلخر جمادى من أول عام إليه

.وكرمه بمنه ومنه
 اليمانى، الجانب وأهل الشمالى الجانب أهل والته أهل عبيد تضاربت رمضان وفى

 فاعطتها الحضرة، أهل في ديته وكانت غده، من ومات بحجر، عم أحمد بن األمين وضربو
.والته أهل

 سميته ذكر مولود لنا ولد أبريل من والعشرين والرابع الجمعة ليلة شوال من التاسع وفي
.أعلم تعالى والله فيه، لنا الله بارك وسلم، عليه الله صلى المصطفى على
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والف؟ ثالثماثه بعد العاشر ]العام[ وقائع ذك في باب

 والعام الخيرع يوليو من عشر الثالث أو عشر الرابع االثنين أو الثالثاء في المحرم دخل

.كبسي
 الناصح الصالح العبد توفي الثالثاء يوم والعشرين الثاني أو والعشرين الثالث وفي

 محمد بن الخطاط اعمر الطالب بن محمد الطالب بن اعل ي سيد بن الطالب بن المختار محمد

 عيسى بن ادريس بن اعلى بن تكدنض بن إبراهيم بن اعلى بن يحيى بن جبريل الطالب بن

.األنصاري ركرك بن ادغوغ بن
 من تقيًا فقيهًا عروضيًا مدرسًا لغويًا نحويًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 محافظًا عليها، ومداومًا الله طاعة في مجتهدًا وأذكار، أدعية ولزوم واجتهاد جد ذا تقياء، اال

 يقرأ الذي وهو والشفاء، البخاري مجلس يحضر للمسجد، مالزمًا الجماعة، فى الصالة على

 أحسن للرائى يفسر المرائى بتفسير خبيرًا الشتاء، زمن فى الناس سيد وابن الكالعى كتاب

 الصدر سليم وكان الصابرين. الفقراء من المقلين، الصالحين الله عباد من فهو وبالجملة تفسير.

 تسعين وعمره توفى المعمرين، من وهو . حد ال غش فيه ليس القلب، طاهر اللسان صدوق
آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه ذكرًا ولدًا يترك ولم سنة، ]كدا[

.تعالى الله رحمه ،ديد أحمد بن محمد بن الشيخ توفي الخير صفر وفي

 محصراسواكروسيدي إلى لمحيميد بن محمود محمد بن أحمد الشهرأرسل هذا وفي
 أم عند معه ونزلوا سدوم، وآل ناصر أبناء من معه ومن الله عبد بن محمود محمد بن محمد

 عليهم ووقعوا وغدروهم، محم وأوالد محمود اعلى بن أحمد على وغزوا بخيامهم. لخطور

 المختار ابن 3[ الغزو] من ومات المال، من كثيرا لهم وأخذوا لحمنات، بعض ومعهم الواد عند

 ثم أوجاف، ثم تكرارت نزلوا حتى وخيمهم بمالهم محم أوالد وفر السيكلي، لمهاجري بن
 عن كذا[ 1 الحوضين إلى وغزوا وتكيكل أولول بين وخيموا معهم ومن اسواكر محصر رحل

لعبالت بذلك يرض ولم مشظوف واجتمعت الفساد أشد االرض في وأفسدوا والته، مشرق

1

2

3

1310 /3-1892 18.

. 1892-07-26 الثالثاء يوم محرم شهر دخل

 , المقتول باسم يتعلق ولعله صل، اال في بياض هنا
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 ورك اركاد وعلب اكن عند وخيموا محم، أوالد من وبعض التجار من الفقيه وأوالد واؤليدات

. الم ] عند خيموا حتى هاربين اسواكوورحلوا لحميووغدر
 ساله. وأوالد والتجار محمود محمد وآل اوليدات خيام وحاصروا محم أوالد غزا ثم

 اسواكر إلى الشرف بن عالي وسيدي ختار وابن المختار محمد وآل محمود محمد آل فذهب

 ورحلت أهله، الغزوإلى ورجع مشظوف، من خوفا ناصرهاربين وأبناء محمود سيدي وآل
.الفقيه أوالد وكذلك اكنو عند وخيموا ساله واوالد والتجار كال وليدات ا

 مشظوف على وقعوا ناصرو وأبناء محمود ي سيد وآل واسواكر محمود محمد ابن غزا ثم

 من رجال ثالثة وقتلوا لغزو أثرا على مشظوف وفزعت اإلبل، من شيائ وأخذ والته بطحاء عند
 أهل من وبعض وانبيطات ساله أوالد رحلت ثم فرسًا، وقتلوا الخيل من تسعة منه وأخذوا الغزو

واسواكر. محمود محمد محصرابن إلى موسى

 علي بن اله عبد بن محمود أحمد الصالح العبد توفي هذا عامنا من النبوي ربيع وفي

 الله عباد من تعالى الله رحمه كان .الييلبي محمد الزحاف بن محم الطالب بن يحيى بن
 إمام وكان .الجسيم وثوابه العظيم الله همته اآلخرة، في الراغبين الدنيا في الزاهدين الصالحين
 وخلقًا، خلقًا الناس أحسن من وكان .سنة الثمانين نحو وعمره وتوفى .إديلب قومه مسجد

. الزاهدين الصالحين الله عباد ومن
 مالزمًا الصالحين، الله عباد من هد.كان سيدي بن باب الظريف الشريف توفى وفيه
 توفى المعتمرين، من وكان تعالى. ذكرالله على مداومًا للصالحين، ومحبًا له محبًا للمسجد،

تعالى. الله رحمه الثالث. القرن من وعشرين أربع سنة ولد نه ل سنة، تسعين نحو وعمره

 المكني أحمد بن محمد بن أحمد سيد بن الله عبد الفقيه العالم توفي الشهر هذا وفي

 المعروف الله عبد ابنه الولد من وله الثمانين نحو وعمره المحجوبي أحمد سيد بن كفه بأبي

 بابه بن محمد بن ه انباب أحمد بن الله عبد محمد من ذكر ولد لها قبله توفيت ابنة وله باباتي،

 ، أحمد سيد وأوالد عمنا أبناء أحمد سيد بن الله عبد اند بن لعويدي أحمد بن الله عبد بن

 الرحمن عبد بن محمد بن اعمر باب بن ببكر بن محمد من أيضا كذا[ ] ذكرين ولدين ولها

. أحمد سيد أخى لمحجوب بن

.الموضع باسم يتعلق لعله و صل، اال في بياض هنا
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 بن الله عبد العلوم جميع في المتفتن الفقيه العالم الصالح العبد توفي الثاني ربيع وفي

 الله وعباد العاملين العلماء من عنه الله رضي كان .اليونسي اعمر الحاج بن أحمد بن عثمان

.له المحررين العلم بأمر القائمين الصالحين
 ومطالعة بالعلم اشتغل والفتوى، الحكم فى عصره أهل غرة تعالى الله رحمه وكان

 للعلم مالزمًا وغيرها، ومنطقًا ونحوًا وأصوالً وفقهًا كالمًا كلها الفنون في برع حتى الكتب

 أوفر من فيه وحظه مصيب، الفقه في سهمه وتعليمًا. تعلمًا فيه عمره أنفق نشأته، منذ

.نصيب
 مالزمًا يعنيه بما مشتغال كذا[، ] ناثرا شاعرًا المفيدة. المسائل ينظم مفيدة، أجوبة له
 به، ونفعنا تعالى الله رحمه , سنة السبعين نحو وعمره توفي الخط. أحسن من خطه للنسخ،

آمين.
 أن إلى صغره من الصالح العمل على ومًامدا كثيرًا، الله الذاكرين من قوامًا صوامًا وكان

, وجدهما وجده وأبوه هو وصالح علم بيت بيته تعالى، الله رحمه توفي

 محمود محمد ابن على وأغاروا مشظوف، محمود اعلى بن أحمد غزا السنة هذه وفي

 محمود محمد بن محمد سيدي مع الذين محمود سيدي وآل واسواكر وانبيطات ساله والد أ و
 من بعضًا وأخذت الغزو بعد أيضًا منهم سرية ذهبت ثم أثاثهم، بعض وأخذوا الله، عبد بن

.المزواري ديباب بن اعمر بن لحبيب منها ومات ،العبيد

 وهزمت كال ايدوعيش مع عثمان بن يحيى وأبناء كنته تحاصرت العام هذا وفي
كثير. خلق الجميع من ومات أثاثهم، وأخذ ايدوعيش،
 بن أحمد سيد الطالب بن المختار محمد بن الله عبد محمد توفي الشهر هذا وفي

 الصالحين الله عبد من وكان . الحرشي لحبيب الطالب بن محمد بن المختار محمد بن أحمد

.تعالى الله رحمه
 رحمة المعمرات من وكانت تعالى. الله شاء إن اسعيل انبارك المؤلف والدة توفيت وفيه

 في صامته ،غيره وال مرض في ال قط رمضان صيام تقطع لم كثيرًا الله الذكرات ومن ،عليها اله

.بها الله نفعنا .سنة المائة نحو وعمرها فيه توفيت الذي عامها

 بن الطالب الفقيه العالم الصالح العبد توفي كذا[] االخر جمادى من العام هذا وفي
. نصاري اال أحمد سيد

 بيانيًا لغويًا نحويًا فقيهًا ورعًا تقيًا بعلمهم، العاملين العلماء من تعالى الله رحمه كان

 عمره أنفق , توفي أن إلى نشأ منذ والعمل للعلم مالزمًا العلوم، جميع في متفتنًا عروضيًا،

 مداومًا للمسجد مالزمًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه وكان . وتعليمًا تعلمًا فيه
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 والشفاء المسجد فى البخاري يحضر : الخير مجالس من مجلس يفوته ال الجماعة، صالة على
 الله كتاب ومفسر الناس سيد وابن الكالعي نحو ( .. . ) حديث يفوته وال عياض للقاضي

تعالى.
 عمه وأبناء نسبه، غير نصارلأل محقو نسب والته في وليس محقو، نصار اال إلى ونسبه

.بنات ثالث إال يعقب ولم ذكر ولد له وليس هو ابنته أبناء نصاري، اال انبارك محمد أبناء
 تعالى والله الغرب، بن لحبيب دارآل وهى نصار، اال من أنها محققة أيضًا دار والته وفى

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه , الثمانين نحو وعمره تعالى الله رحمه توفي . أعلم

. 2ا كذا ] اآلخر جمادى من والعشرين الرابع الجمعة في يناير دخل

 الصالح العبد توفي دجمبر، والرابععشرمن كذا[ اآلخران جمادى من عشر السادس في

 القادر عبد موالي بن محمد سيدي بن اشريف موالي بن لخليفة بن الشيخ بن بيد الشريف

 العبادة كثير العابدين، الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه الحاج.كان بن حمو سيدي بن
 عليه اله صلى النبى على للصالة مالزمًا ونهارًا، ليالً الله كتاب تالوة على ومًا مدا قوامًا، صوامًا

 الله صلى النبي على الصالة في لنا وتأليفين لطيب ونفح الخيرات دالئل يوم كل يختم وسلم،

 قراءة على ومًالنصرمداوا الفتح صالة يسمى وإآلخر نوار األ خزانة يسمى أحدهما وسلم، عليه

 ذكر فمه في إال تراه ال تعالى، اله كتاب على مداومًا يوم، كل يختمها األربعة، الكتب هذه

 مالزمًا وكان واحدًا. ذكرًا إال يترك ولم الستين، نحو وعمره تعالى اله رحمه توفي تعالى. الله

 وكان أوقاتها. فى الخمس الصلوات على محافظًا الخمس، من صالة فيه تفوته ال للمسجد،

 الخمس، من صالة فيه تفوته ال وللمسجد سنة كذا[ عشر] سبعة مدة لنا مالزمًا تالمذتنا من

 الله رحمه . المسجد في الصالة وترك تركنا حتى له ووسوس اإلنس شيطان دخله ذلك بعد ثم

.آمين ،به ونفعنا تعالى
 الشريف توفي يناير، من والعشرين والثاني الجمعة ليلة رجب من عشر الخامس وفي

 بن افظيل موالي بن عمر موالي بن ملوك بن عاله بن بالديه المعروف الشيخ النقي الشاب

. الحسني الحاج بن حمو سيدي بن المالك عبد موالي بن محمد موالي بن هاشم موالي
• يحيى الطالب بن ببكر الحاج بن يحيى الطالب توفي وفيه

 المداد. تدفق بسبب قراءتها أستطع لم كلمة هنا
.حد اال ينايريوم دخل
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 ايدوعيش، إلى لحمنات من وبعض عثمان بن يحيى وأبناء كنته غزت العام هذا وفي

 آدرار إلى وكنته عثمان بن يحيى آل فذهب وتفرق، وضاع الغزو وهزم خيامهم، على ووقعوا
.والسهوة الحوض إلى كنته من وبعض لحمنات وذهبت وآفطوط،

 الحاج بن أحمد لمؤمنين أميرا وهرب وبنجكر، 2زن حكمة النصارى! أخذت شوال وفي

. السودان بالد جميع على النصارى واستولت المشرق، أرض إلى عمر

 على وأغاروا ناصر، أبناء من معهم ومن لحبيب أحمد أبناء غزا القعدة ذي ( وفي )

 حمادي وقتلوا أثاثهم، وأخذوا وهزموهم لكريم، عبد أبناء من معه ومن لحبيب أحمد سيد

 ابن الغزو من ومات .اصنيب أحمد بن المختار ومحمد دده بن ومحمد اصنيب بن اعلى بن
.الطاهر الشيخ

 محمود اعلى بن أحمد لحيميد بن محمود أحمد وأبناء مشظوف غدرت أيضًا وفيه

 بين نزلوا حتى هاربين لحبيب أحمد سيد : ناصر وأبناء هو ورحل ،مشظوف من معه ومن

 هم فرحلوا منها، شبعوا حتى والمداراة بالضيافة فيها وأفسدوا والته إلى وأتوا والنعمة، والته

 أوالد أثاث وأخذ وتقاتلوا الفقيه أوالد مع وتحاصروا ) آرشان ثم بالنعمة نزلوا حتى ومشظوف

. 3( رجال عشرة منهم ومات الفقيه

 الظهر صالة بعد أبريل، من الرابع واليوم رمضان، من بقيتا لليلتين االحد يوم وفي

 بن اعلى بن حمادي رمضان وهو . النجوم ظهرت حتى يعهد لم كسوفا الشمس كسفت

 مداراة داريناه حتى حرمته وهتك وعفشه وقذره الكبير والته مسجد فيه نزل الذي اصنيب

.عظيمة
.أعلم تعالى والله , الصالح بن لمخيتار بن الكنت تجكانت قتلت السنة هذه وفي

 .الفرنسية االستعمارية اإلدارة النصارى بلفط يقصد
المالية. جنه مدينة هي زني

 .هنا وكرر ،1311 الموالي العام في وقع قوسين بين ما
. اشبيشب أوالد من ٠ اصنيبه بن اعلى بن حمادي
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ووقانهها والف ثالثمائة بعد عشر الحادي العام ذك في ياب

 التجار من الفقيه أوالد وقعة رأسه وعلى ،2يوليو من الثالث في السبت في المحرم دخل

 وصالح المنع بن لبات اآلخر من ومات شين بن اعلى بن المامي فيها مات التي قبل ذكرنا التي
بنعوانوغير.

 رحل ثم أوجاف، ثم الواد ثم والته نزلوا حتى محمود اعلى بن أحمد محصر وهرب
 تكرارت، إلى ورحل محمود اعلى بن أحمد وركب الواد، نزلوا حتى ومحصره الشيخ المختار

 إلىالناصر أوالد ورحل كال، مشظوف رئيس هو الشيخ المختار أن على وتوافقوا واصطلحوا

أوطفن.
 تكانت ومد والته بمد البيص بيعت حتى بوالته عظيمة شدة وقعت العام هذا وفى

.ركبهة ام آز طاب حتى الشدة ودامت تكانت، من والمخزومة

 الشيخ أقارنه وسيد زمانه قطب تعالى الله ولي توفي هذا عامنا من النبوي ربيع في

 الله ولي بن خيار الطالب بن مين اال محمد بن فاضل محمد الكبير الشيخ بن الله تقي محمد

.طالب أبي بن علي سيدنا بن الحسن سيدنا إلى مرفوع نسبه ،محمد الطالب تعالى
 .آلخرته همته كثيرًا، الله الذاكرين العابدين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 رحمه توفى أن إلى صغره منذ تعالى الله طاعة فى نشأ تعالى، الله على المتوكلين من وكان

الله.
 وقورًا، لبيبًا أديبًا عاقالً مهذبًا متواضعًا فاضًا صالحًا تقيًا عارفًا ولياء، اال من وليًا وكان

 عند محبوبًا والخاصة، العامة عند معظمًا والخلق، الخلق حسن الهيئه حسن السيرة حسن

 المسلمين من لقيه من على يسلم أحد، عن بشره يطوي ال الخلق حسن والصلحاء، العلماء

 يوضع هو ما أعظم هو الخلق إن » : الحديث وفي وتعظيم، وتبسم وجه وطالقة ببشر ويلقاه

. «منه أحسن حسنة ال حسنة وإنه الميزان فى
 الله ذكر على أمره ومبنى االستقامة، أهل ومن الحقيقة أهل من تعالى الله رحمه وكان

ولقد أبدًا. تعالى الله ذكر عن يغفل ا ، (( الله الله )) : الجاللة لفظ والسيما النية وصدق تعالى

1 1894-1893/1311.
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 أينع. بمعنى * وطاب تنبته؛ التي الشجرة اسم . ركبه وأم بري ثمر آز
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 الله تبارك إال فيه أقول وال سنين، خمس مند والته بطحاء فى خيمته عند الحمد ولله رأيته
. الحمد ولله وزرته الخالقين، أحسن

 قوال اال فى موفقًا تعالى، الله طاعة على مداومًا وشتاء صيفًا للطهارة زمًامال وكان

 يراه ال تعالى، بالله مذكرًا يعنيه، ما على مقبالً القلوب، بطهارة التام االعتناء له فعال،واال

 وتظهر ويربيهم ومكان، فج كل من التالمدة تأتيه مربيًا وكان . إياه بافادته أو به انتفع إال أحد

 ذكر عن بيع وال تجارة تلهيهم ال الذين من دينه، على محافظ عالية، همة له . عليهم بركته
 يزل لم صبوة، له تكن لم راحة، له ليست وصالة، ذكر من بالعبادة وقات اال يعمر تعالى، الله

 . فعال واال قوال اال في موفقًا تعالى، الله رحمه توفي أن إلى صغره من تعالى للهذكرا على مدامًا

, والعام الناس من الخاص قلوب في والمهابة التام القبول الله أعطاه

 »ابني : فيه يقول أبوه وكان أدهم، بن هيمإبرا تعالى الله ولي مقام على مقامه وكان

 وقال «,والقناعة والتوكل الزهد في دهم اال مين اال محمد أمه من جده مثل الله تقي محمد
 في الله تقي محمد ابني الله جعل وسد اال أحمد بن محمد سيدي الشيخ توفي »لما : أيضًا

 له الله، تقي محمد ابني إن )) : أيضًا وقال «.أدهم بن إبراهيم مقام إلى ه مقام تجاوز ثم خالفته

«المختار( سيدي الشيخ بن محمد ) سيدي الشيخ وفاة سنة ولد فإنه عظيم، شأن
تعالى. الله رحمه .وسبعون أربعة وعمره رجب مهل اسعيد موالي بن ديدي توفي

.سنة ستون وعمره حجيج بن يحيى بن جدو المؤذن بن حامد توفي وفيه

.هذا عامنا من رجب من الخامس فى السبت يوم يناير دخل
 خلق ومات واتوارك، إكالد مع وتقاتلوا فيها، وسكنوا تمبكت النصارى دخلت وفيه

.كاو أبناء كاتوار رؤساء من ثالثة فيهم الفريقين من كثير

 وصديقى عليه وحبيبى فيه وخليلى تعالى الله فى أخى توفى هذا عامنا من رجب وفى
 المربي الناسك العبد قعالى بالله العارف الولي الشيخ وناصري ومعيني وتكلي وسندي حقًا

 ولي بن مين اا محمد الشيخ بن فاضل محمد الشيخ بن الحضرامي تعالى الله سبيل في المنفق

 مرفوع نسبه المختار الجيه تعالى الله ولي بن محمد الطالب الله ولى بن اخيار الطالب تعالى الله
 علي موالنا بن السبط الحسن بن المثني الحسن بن الكامل الله عبد كبربن اا ادريس موالي إلى

 رضي الزهراء فاطمة وسلم عليه الله صلى المصطفى بضعة وابن طالب أبي بن وجهه الله كرم

.عنها الله

.المؤلف خط بغير الهامش، في ورد قوسين بين ما
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 صاحب وأهلها، الدنيا سياسة مع والحقيقة، الشريعة بين جامعا الترجمة صاحب كان

.الخارقة حوال واال الفاخرة فعال واال الظاهرة الكرامات

 فقه من الفنون جميع في متبحر بل والفروع، االصول علم في الطويل الباع له وكان

 العامة وسياسة والعمل العلم بين جمع ومنقول، ومعقول وفروع وأصول وقرآن وحديث

الخاصا.
 رضي الخطاب ن عمر صالبة وورث عنهما، الله رضي الثوري سفيان مقام في وكان

 غيره يبلغها ولم عليها يزاحم لم رتبة بلغ , الحقيقي التام الكشف له وكان الدين. في عنه الله
 مرات ست الحمد ولله رأيته وقد راض. عنه وهو توفى البيه، بارًا وكان الحوض. أرض فى

 مع خصوصيته على أشهد وأنا الخالقين، أحسن الله تبارك إال فيه أقول ال الحمد ولله وجالسته

 وعمره 1[ أ عند توفي ولياء. اال كرامات كذا[ ] أعال وهي شريعته، على واستقامته تعالى، اله

 عنهم الله رضي كوالدهم مطيعين له [ كذا 1 بارين صالحون ذرية وله . اعلم والله السبعين، نحو

بهم،آمين. ونفعنا
 يترك ولم تعالى، الله رحمه توفي أن إلى صغره من تعالى اله طاعة على مدامًا وكان

 بل والملمات الشدائد نزول عند يتزلزل ال المتمكن الثابت اليقين له وكان الخير. نوافل من شيائ
 بحور عليه وفاضت واليقين، المعرفة أشجار قلبه فى تعالى الله غرس تعالى. الله فى يقينه يزداد

 جعله وقد وخواصه، ومعارفه القرآن علوم كنوز على الله وأطلعه غيره، عن المكتومة الله أسرار

 .الدنيا أهل سياسة مع فيهما به يقتدى والشريعة، الحقيقة علمي في ئمة اال من إماما تعالى الله

 حسن المنطق، حلو لينًا، هينًا الخلق حسن وكان والعامة. الخاصة عنل مهابًا مكرمًا وكان

 من يكلفهم وال ينفرهم وال برفق ويأمرهم تالمذته يبشر يكره، بما أحدًا يواجه ال السمت،

. تنفروا« وال وسكنوا تعسروا وال يسروا » . المشهور الحديث مستعمال يطيقون ماال العمل
 الله جبله وقد بمعروفه والبعيد القريب يصل سخياء، ال من سخيًا عنه الله رضي وكان

 ويالطفه والبسط، الوجه بطالقة ويلقاه أتاه، إذا للسائل يفرح وكان .المرضية خالق اال على

 ويحسن والبساطة، بالطالقة ويلقاهم اإلحسان، غاية االضياف على يحسن وكان .القول في

 ولبن وتمر وسكر عسل من االطعمة بلذيذ ويعاملهم والبناء، الفرش من يشتهون بما عليهم

 ،رحيلهم إلى الضيفان قدوم يوم من دائم كله وهذا ،ذلك وغير وخبز وثريد وأرز ولحم ودهن
يشبع. ال وضيفه وجهه، طالقة مع سنة ه عند مكثوا ولو يرتحلوا حتى عليهم مستمرة الجائزة

ألصل. في بياض1
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 من شيء يبق فلم عنده، وبتنا رجال أربعة ومعي وأتيته بنفسي، هذا شاهدت وقل

 ثريد من قدح يأتيه منا واحد وكل ولحم، ولبن وسكر وتمر عسل من أتانا إال االطعمة لذيذ

.الحسنة وانياأل في لبن من وقدح
 ويالطفه للكبير ابنًا وكان .البنه ب اال مالطفة ويالطفه للصغير، أبًا عنه الله رضي وكان

 .لهم بالمدارات والفاسقين بالصدق المؤمنين : الخلق جميع مع دأبه هو وهذا بيه ال االبن مالطفة
 .عليه الله رضوان توفي أن إلى صغره من تعالى الله طاعة على االستقامة تعالى الله رزقه وقد

 الحالة على بها ويأتي وقتها، دخول عند الفرائض يؤدي االستقامة، أكمل من استقامته وكانت
 حول يحوم وال مرضي، خلق بكل تعالى الله يدي بين متأدبًا عليها، تؤدى أن الله أمر التي

.ما أمر فى ربه يرضى عما يقصر وال ،سكون وال حركة فى عنه المنهى
 الله، في ويبغض الله في يحب وكان .وسلم عليه الله صلى النبي بأخالق متخلقًا وكان

 وال يكره، بما أحدًا يواجه ال فكان .جانب واال قارب اال مع الخلق حسن وكان .به ويمنع ويعطي

 سيدي، ويا صديقى، ويا حبيبى، ويا أخى، ويا أبى، يا نحو إليه، أسمائه بأحب إال يدعوه
 ونفعنا تعالى اله رحمه , ذلك فوق والكبير كبير عنده الصغير الكبير، ويوقر الصغير يرحم

آمين. به،

 أروان قصر عند ردة أبي آل على هكار وقعت رمضان من عشر الثالث في هذا عامنا وفي
 رجال، وثالثين كذا[] إحدى منهم وقتلو اإلبل جل وأخذوا تنهزهز، له يقال موضع عند

 بن وارشق بونه بن اعمر الشيخ بن وحننه ارشق أحمد بن محمد سيد بن المختار سيد منهم

 وغير الغل بن ميار بن إبراهيم وسيد حسين بن القاظي بن فال ومحمد بونه بن محمد سيد

وغيره.
.كال أزواد هل ال اإلبل من كثيرًا أيضًا وأخذوا عشرة منهم وجرحوا

 عثمان بن الله عبد الطالب بن الحاج محمد بن الحاج الصالح العبد توفي شوال وفي

 رحمه الخمسين. نحو وعمره صغرى، قرية فى السيداوي الغالوي الوافى الطالب بن المجاور
. آمين به، ونفعنا تعالى الله

 وتصالح الناصر أبناء إلى لحيميد بن محمود محمد بن أحمد ركب هذا شوال وفي

 ناصر أبناء من مائتين في اعمر وأخوه بكار اثره على [ كذا ] وقدموا عندهم من وقدم .معهم

 حتى كذلك يزالوا فلم .حرمتهم أخذ في وشرعوا الحوض جهة إلى ومشظوف لمحيميد آل إلى
 رجال، أربعة منهم وجرحوا مصطف، الطالب آل عند بالمدافع نيام محم بن سيد آل ضربهم

 أحمد بن عثمان وقدم . لوليد بن اعلى أيضا وجرحوا لعبالت، مع أيضا وتضاربوا وهربوا
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 بطحاء في لحمنات مع وتضاربوا فيها، وأفسدوا والته، إلى ناصر أبناء من أربعين في لحبيب

 أبناء وأخذ لحمنات، من واحل وجرح الناصري، العنتري هتار بن محمد سيد وجرح والته،

- بها وهربوا اركيبات إبلناصر
لآلخر. خفيرًا أعطى كلهم علوش، وأبناء البرابيش بين الصلح وقع السنة هذه وفي

 المعروفة بصغرى الذين النصارى إلى هنون بن سيد بن الشيخ بن سيد ذهب وفيها
عشربيص. خمسة وأعطوه له ولعبوا بكال

 وعمره باسيكن قرية في حاج أحمد بن إبراهيم بن محمد بن المروان توفي رمضان وفي

.الثمانين نحو

 عندهم ومكث ردة، أبي آل إلى بوياتي بن محمد سيد إمامنا سافر السنة هده وفي
سبعةأشهر.

 وما أصال، التراب من تخرج لم بل والته هل ال فني مزاريع تنبت لم السنة هذه وفي

العالمين. رب لله والحمد يثمر، لم خرج
 بن محمد قتله ، بيد بن هنون بن أحمد باب بن المختار سيد غدر القعدة ذي وفي

 سيد يضرب أن هنون بن سيد بن هنون بن محمد عمه ابن وأراد . هنون بن سيد بن الشيخ
 قتل يريد كان ،قصد غير من هنون بن سيد بن الشيخ بن محمد قاتله بها فضرب أيضًا المختار

 المختار سيد فمات المختار، سيد غدر على معه تماال الذي عمه ابن فى الله فأوقعه المختار، سيد
.باسيكن في وهذا عقوبة أسرعها ما ذلك من الله أعاذنا ،واحد يوم في قاتله ومات

 أحمد وأخذ محمود، محمد بن أحمد أخيه وابن الشيخ المختار افترق العام هذا وفي

 ورحل المغرب، جهة إلى ورحل أحمد اسويد بن أحمد المختاربن خيل محمود محمد بن
.أعلم تعالى والله ،مشظوف من طائفة معه منهما واحد كل المشرق جهة إلى الشيخ المختار

. ععلوش أوالد قبيلة رئيس1
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والف؟ ثالثمائة بعد عشر االني العام وقاث ذك في باب
 ما وشر شره ووقانا خيره الله أرانا ،2يونيو من والعشرين الثالث الخميس في المحرم دخل

. بعده

 وسيد محمود محمد بن أحمد أخيه وابن الشيخ المختار اجتمع االشهر هذ رأس وعلى

 في وخيموا بينهم، كان فيما وتوافقوا النعمةقصر في الطالب وأخوه إبراهيم أحمد سيل بن

 الوحدة، على االعراف أو آرشان عند محمود اعلى بن أحمد إلى جميعا ووفدوا ،واحد موضع
 ويرضاه يحته لما وسدده تعالى الله أعانه الشيخ المختار ورئيسهم ،واحد موضع في يكونوا وأن

.وكرمه بمنه
 خيم ثم التشالت، ثم تيكر عند وخيامه والته في الشيخ المختار أتانا الخير صفر وفي

 . معه واجتمع تيكر، عند الشيخ المختار عمه إلى وركب والته، بطحاء في محمود محمد ان

 والته، عند الشيخ والمختار هو والتقى وركب التشالت، عند محمود اعلى بن أحمد خيم ثم

 رحل ثم ،آرشان عند خيم حتى محمود محمد ابن رحل ثم ،المغرب إلى الرحيل على وتوافقا

. عليه خيم حتى الشيخ المختار

اليوم منهم الموجود وتفاريعها المحاجيب قبيلتي نسب في فائدة

وألف عشروثالثمائة الثاني هذا عامنا في

 محمد بن الله عبد الطالب بن محمد بن المصطفى أحمد بن بكر أبو أنا بنفسى فأبدأ

.المحجوب بن الشيخ بن اعلى بن الله عبد اند بن

 أحمد والدنا وسمي الراضي على : اثنان المصطفى أحمد بن محمد أخي وأبناء —

.المحجوب بكر أبو الطالب بنة تهموالد .وأختهما المصطفى
 اسرن أحمد بن ببكرصديق البشيربن اليوم منهم لموجود اسرا أحمد عمناآل وأبناء —

 بن الشيخ بن اعلى بن الله عبد اند عند هنا معهم نجتمع الله، عبد اند بن أحمد الحاج بن بابه

. الخ صديق بوبكر بن باب أبناء وأختيهما الرحمن وعبد اسر اعمر باب أخيه وأبناء المحجوب

1 1895-1894/1312.
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 الطالب بن بويه أحمد اليوم منهم الموجود أحمد الحاج بن محمد ال عتمنا وأبناء —

 الله عبد اند بن أحمد الحاج عند مجتمعان أحمد الحاج بن محمد بن المحجوب بن ببكر
 بن الله عبد محمد أخيه وابن المحجوب بن الشيخ بن اعل بن اله عبد اند عند معهم ونجتمع

 ذكرين وليد له بوبه وأحمد .الخ الحجوب ببكربن الطالب بن اله عبد محمد ببكربن الطالب

. والمحجوب الله عد محمد : كذا[ ل
. الله عبد عند نجتمع الثالثة البيوت هؤالء ونحن

 جميعًا انقرضوا الشيخ بن اعلى ببكربن الطالب آل لهم يقال عتم أبناء عندنا وكان

 الهاشمي محمد الطالب ومنظومة ،التثبيت : السيوطي منظومة شارح إعلى بن محمد منهم

.الغالوي
 منهم جميعًا، وانقرضوا الشيخ بن لولي اعمر آل لهم يقال أخر عت أبناء عندنا وكان

 في يقصد مشهور هناك فقبره ترودانت، بقرية المدفون الولي عمر بن عثمان سيد بن محمد

 هناك يعرف وأوقاف أمالك وعنده مكان، كل من الهدية وتأتيه الشدائد، ودفع الحاجات

. وسيد بسيد
 الوالتي الله عبد اند القاضي منهم الشيخ بن الله عبد آل : لهم يقال عم أبناء لنا وكان

 وأبناء الشيخ بن على أبناء : الثالثة فخاذ اال فهؤالء جميعًا وانقرضو جزئين، في الزقاقية شارح

 الواد فحل له يقال الذي هو هذا لولي وعمر .الشيخ بن الله عبد وأبناء الشيخ بن لولي اعمر

 يعدم ال الحطب وأن بالسم والته في أحدا تضر ال فاعي واا الحيات أن والته هل ال ضمن نه ال

 في بيعه به نوى إال زرعه الحوض أهل من أحد يحصد ال أنه لهم وضمن الدنيا، دامت ما فيها

 أحد ه يقصد ال الديار بإزاء مشهور وقبره عياله، قبل والته تذكر إال صبيته يذكر وال والته،
 . الديار« خلف )) ومعناها كارفل له يقال موضع في وقبره الحمد، وله قضيت، إال حاجة في

أعلم. والله انتهى

 باب وآل امحد باب بن انبويه آل : بيتان اليوم منهم الموجود لولي أحمد عمنا أبناء وأما

اعمر.
 أحمد باب بن انبويه بن الله عبد محمد بن انبويه بن الله عبد محمد بن انبويه آل أما

 بن الله عبد بن بكر أبي بن لولي أحمد بن محمد بن الرحمن عبد الطالب بن بويه محمد بن

. المحجوب

.الخ أحمد باب بن انبويه ابن باب أبناء ومحمد وببكر انبويه باب أخيه وأبناء

.صل اال في واضح غير االسم1
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 الخ، أحمد باب بن انبويه بن بويه محمد بن الله عبد محمد بن بويه محمد اخيه وابن
 فيهم، الله بارك والمحجوب وأحمد الولي وعمر باب ذكور أربعة عنده الله عبد محمد أي وهو

.الخ أحمد باب بن الشيخ بن محمد ابن السودان أرض في عم ابن وعندهم

 اعمر باب بن ببكر بن محمد : واحد رجل إا منهم موجود اعمرفليس باب وأماآل
 بن الله عبد بن أحمد بكربن أبي بن الولي أحمد بن محمد بن الرحيم عبد بن محمد بن

 اعمر باب وآل انبويه آل أحمد، وسيد وببكر أحمد بوي ذكور أوالد ثالثة وله المحجوب،

. المحجوب عند معنا ويجتمعان اعمرالولي عند يجتمعان

 أحمد ن أعمر بن بوبه عمر إبنا اليوم منهم الموجود المحجوب أحمد أهل عمنا أبناء وأما

 : كذاآ ] وأخويه المحجوب بن أحمد بن عمر القائد بن محمود بن اعمر بن المحجوب بن

.الخ المحجوب بن أحمد اعمربن ابني الرحمن وعبد المحجوب

 أبناء ثالثة فله المحجوب وأما الكاتب، عند التي هي وابنته باب محمد فابنه بوبه أما

 بويه محمد كذا[ ] ذكرين اثنين فعنده الرحمن عبد وأما . [لم محمدل وسيد محمد ذكور
 معنا ويجتمعون المحجوب أحمد أهل لهم يقال واحدة دار اليوم فهؤالء الله، عبد ومحمد

 المحجوب ابن الشيخ عند معنا يجتمعون الولي أحمد آل أن نسخة في ووجدت المحجوب عند
.الخ المحجوب بن الشيخ بن الله عبد بن أحمد بن بكر أبي بن الولي أحمد : ونصها

 وهؤالء (، المشهورة النوازل ) جمع صاحب بويه محمد بن انبويه منهم الولي أحمد وآل

. المحجوب ذرية هم الستة بناء اال

 وال انبويه، ابن الولي أحمد اسمه واحد رجل إا اليوم منهم موجود ال السابع والبيت

 محمد عند خرى واال ،أحمد باب بن انبويه بن الله عبد محمد عند إحداهما ابنتان إال له نسل

.انبابه حم بن لحبيب بن الركان

: فذريته المحجوب جدنا أخو أحمد سيد عمنا وأما

 اإلمام بن عثمان سيد االمام بن بوياتي بن محمد سبعة اليوم منهم الموجود اإلمام آل
 الله عبد اند بن الله عمرنا بن محمد بن بكر أبي بن محمد بن ممه عمر اإلمام بن الله عبد محمد

 مين اال محمد اإلمام بن انبويه عمه وأبناء المحجوب، اسمه ذكر واحد ولد وله أحمد سيد بن
.الخ ممه االمام بن الله عبد محمد اإلمام بن انبويه بن اله عبد محمد بن

 اإلمام بن انبويه أحمد ابن حزي بن محمد عمه وابن أحمد اسمه ذكر واحد ولد وله
اإلمام بن المحجوب اإلمام كذا[ ] ابني أحمد كدا[ ] وأخيه بوياتي عمه وابن الله عبد محمد

كلمتين. بقدر بياض
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 فيهم اإلمام آل أهل لهم يقال البيت وهدا ممه، عمر بن الله عبد محمد اإلمام بن عثمان سيد

 أللفية شرحه منها العديدة، التواليف صاحب اإلمام بن انبويه الفقيه فيهم اليوم، والته إمامة

.األلفية والته أهل به يقرأ الذي وهو بالطره المسمى مالك ابن

 المعروف محمد بن بوبه بن انبويه أبناء : اليوم منهم الموجود لعويد أحمد عمه أبناء وأما

 وسيد لحبيب ولد أحمد سيد بن الله عبد اند بن لعويد أحمل بن الله عبد بن باب بن بحم

.فيهم الله بارك والشيخ الله عبد ومحمد وبابه محمد

 بن الشيخ بن باب أحمد اسمه السباع أبي أبناء مع الساحل أرض في ابنعم ابن ولهم
.الخ بوبه بن الشيخ بن ببكر سيد ابن اخيه وابن انبويه

 ولد وله .انبابه بحم المعروف لحبيب بن الركان بن محمد اسمه أبكم عم ابن ولهم

 الله عبد محمد بن انبايه أحمد اسمه أمان باب عمهم وابن .الله عبد محمد اسمه اليوم واحد

 عبد انل بن لعويد أحمد بن الله عبد بن باب بن انبابه أحمد بن محمد بن انبابه أحمد بن
 اإلمام محمد بن انبويه بن اإلمام اسمه السودان أرض في عم ابن وعندهم ٠ أحمد سيد بن اله

٠ أحمد سيد بن الله عبد اند بن لعويدي احمد بن الله عبد الشيخ بن اسر محمد بن بوبكر

 يجتمعون اشر حم وآل ه انباب أحمد وآل انباب حمه آل وهم الثالثة البيوت فهؤالء

 في مفقود واحد عم ابن ولهم .الله عبد اند عند معهم يجتمعون اإلمام وآل لعويد أحمد إلى
 بن الفاروق عمر بن اشر بن على ابن فاروق اعمر اسمه اندر وبادية بونعام وأهل إسنفان أرض

 يجتمع أحمد سيد بن الله عبد اند بن على بن عمر بن باب بن باب محمد الفقيه بن اشر باب

. المذكور الله عبد عند معهم

 البشير محمد [ كدا ] وأخيه الجنة باب اليوم منهم الموجود أحمد سيد بن تكن وأماآل

 ماحي محمد بن محمد بن كفه بأبي المكنى أحمد بن محمد الفقيه بن سيد الفقيه أبناء

 وأخوه الماحي محمد اسمه واحد ولد له المذكور الجنة وباب أحمد، سيد بن تكن محمد بن

 محمد أخيهما وابن اعمر واالخراسمه الوهاب عبد اسمه أحدهما كذا[ ] ولدين وله محمد
 ذكور أوالد وله فوق، المذكور أحمل سيد الفقيه بن الله عبد بن باباتى المعروف الله عبل

.اله عبد ومحمد محمد وسيد الشيخ محمد : وإناث

 الله عبد اند كذاًا ] ذكرين ولدين له أحمد سيد فإن ،أحمد سيد عمنا ذرية هم فهؤالء
 وآل بكرانبابه وآل اعمرانبابه آل جد وهو : على : ذكور أوالد ثالثة فله الله عبد انل اما وتكن

 بادية في المفقود الفاروق عمر إال كلهم انقرضو وهؤالء .ارقن أحمد وآل الله عبد بن يحيى

 حمه وآل اسر حمه آل جد وهو لعويدي أحمد وابنه .االمام آل جد وهو اله عمرنا وابنه .اندر
.كف أبي بن حمه آل إال له ذريته فال أحمد سيد بن التكن وأما انبابه.
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 ابنة والدتهما لمحاجيب، منهما تفرعت اللدان وهما شقيقان أحمد وسيد والمحجوب
 بن الحنفية بن محمد ذرية من القاضى آل جد اعل انل تعالى الله ولى ذرية من بيرو مسر بابه

 بن مين اال محمد كذا[ ] ابني أحمد وسيد والمحجوب عنه، الله رضي طالب أبي بن على سيدنا

 الكامل يحيى بن عثمان الفقيه بن الفقيه بن الفقيه محمد بن القطب الله عبد بن الفتح محمد

 محمد ابنه تزوج ثم الخامس، القرن في محمل ابنه ومعه لوالته قدم الذي وهو الكبير، جدنا

 بن محمد ذرية من وهو اليوم، كال انقرضوا الذين القاضي آل جد اعل اند تعالى الله ولي بابنة

 اعلى فأند عثمان الفقيه ابنه له فولدت عنه، الله رضي طالب أبي بن على سيدنا بن الحنفية

 مسربيرمنذرية بابه ابنة أمه أحمد وسيد المحجوب، والد الغيث محمد وكذلك أمه، من جده
.أيضًا اعل اند

 وأن بنيه كخواص يذكره ال لمن إال نسبه يذكر لم فإنه الكامل يحيى الكبير جدنا وأما
 ال بيه ال لقب أو قبل له موضع واسم له لقب هو وإنما لجده وال بيه ال اسمًا وال له اسمًا فليس تنمر

 أكرمكم إن تعالى بقوله واكتفى وستره نسبه أخفى كما وستره قبره الله أخفي وقد ذلك غير

. أعلم تعالى والله ،التقى من أعلى نسب وال حسب فال 4 أثقاك: اله عند

 ،بالمحاجيب سمو ولذلك تعالى الله عند محجوب نسبهم لمحاجيب قبيلتنا هوحقيقة فهذا
 عند تفرعوا وقد تعالى، الله عند محجوب نسبهم وأن المكاره عن محجوبون أنهم يعني

. الغيث محمد ابني أحمد وسيد المحجوب

 الشيخ بن اعلى وآل اعمرالولي آل جد وهو المحجوب بن الشيخ : أربعة أوالده فالمحجوب

 جد وهو المحجوب بن أحمد وابنه الولي أحمد آل جد أنه رواية وفي الشيخ بن الله عبد وآل

 الحرشي لحبيب الطالب تبنى أنه إال له نسل ال وهو المحجوب بن واعبيد المحجوب أحمد آل
 هو فلحبيب على وابني لحبيب بابني استكفيت : يقول تزوج له قيل فإذا بنان اعلى والطالب

.البرتلي محمد الطالب جد هو بنان وعلى ال ] قبيلة لحبيب الطالب آل جد
 أحمد سيد وأما .المحجوب بن الله عبد اسمه جدهم الولي أحمد آل ان نسخة وفي

 فإن كف حمهأبي آل عدا ما كال أحمد سيد أوالد جد وهو الله عبد اند ابن ذكر عنده فليس

. أحمد سيد بن تكن جدهم

.والته في اليوم كذا[ ] الموجودين المحاجيب هم هؤالء
 الشريف الجيالني القادر عبد سيد للشيخ معاصرًا الكامل يحيى الكبير جدنا وكان

الحميري مسلم بن محمد العالم أن إا هي، ما أدري ال قرابة بينهما أن وأظن الحسني،

 .كلمتين بقدر بياض
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 الشيخ جد وهو إلمحض الله عبد بن الجون موسى بن يحيى جدنا ينسب التينبكتي الديسفي

الجيالني. القادر عبد

 بن محمد القاضي وبني عثمان الفقيه بني : المحاجيب فضل في قيل ما أحسن ومن
: نصه ما إلمامى الكبير اندغمحمد اعلى باند المعروف اعلى

 تبتغي رض اال وفي جواال كنت إذ

 المجدد الفقيه بعثمان عليك
و

 عادة ساليف ا ل خيرا من أولئك

 جوده كان الذي الغيث محمد

 زمانه قطب بن الغيث محمد
 محمد الكريم الفتح ووالده

 كله الخير الكامل يحيى ابن وذاك

 تهابه قريش كانت من ساه ومن

 جعفر موسىبن بن ابنادريس شعيب
 عمه وابن المصطفى بنت بن حسين

 بالده اإلله أحيا به ويحيى
 ودينه اإلله عهد على فأمست

 ومعقالً حصينًا حصنًا لهم وكان

 فضيلهم في أمهم من لهم ووالي
 خالص ئمة اال كل ومن إمام

حاكم ل المختارأعد حكم وقد

 الذكر ذوي الصالحين بعض منازل
 فهر من كارم اال الغر وآبائه

 الحضر كمل ًا في صل أل ا بطيب يمًا قد
 العشر زمن في الغيث مقام يقوم

 األمر في المقدم الفتح محمد
 هر الد ى مد المشكالت فتح كان به

 والحبر الخالئق نسل من وذلك
 الجهر وفي السرمنها في له وتصفو

 النضر لخيرني ينمى بأن حري
 والقدر العز الشامخ القتيل لنعم

 لكفر ذويا لمجوس ا عهن وكانتعلى
 بالقصر كان من كل من كنها سو

 والبدر والشمس كالنجم لهم وكان
 ظاهراألمر في أم قد لما بطانًا
 الكثر في ائمة ا منه خلصت وقد
بالفخر العرب على ولى أل ا هم بجد
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 خيرصحابه العاصي نجل بن سعيد

 أعزة رجال جاءت كلهم ومن
وتصاهروا واحدًا قبيالً وصاروا

 كفئ لهم يرى ال بعظم كانوا و

 منهم للمنابر رقاة وفيهم

 ومنهم يعدلون قضاة ومنهم

 جملة بالمحاجيب تكنوا وهم

 غالب ذوابة من بيض مصاليب

 حصاؤها راجعتني نفسي أن ولو

حية الكريم الله من عليهم

 الدهر آخر في الله سالم عليه
 العزوالنصر معدن في أنهم كما

 فهر من المجد معدن في وكلهم

 والفخر والطبع اإلحسان في الناس من
 كالسمر الحكومة في حكام ومنهم

 والنثي النظم في العلم ا هذ أئمة
 الصدر والعدم المحجوي العالم من

 كر الذ ذوي الصالحين كل خالئف

 والحصر العد عن مناقبهمكلت
الشكر ذوي الكرام والصحب اآلل مع

 لهم. زائرا تمبكت من جاء ال أنشدها الحميري، الديسفي المسلم بن محمد قصيدة
.راريهموبذ بهم الله نفعنا

 لوالته قدم الكبير يحيى والدنا أن السودان تاريخ في للساعدي منسوبة نقلة في ورأيت

 والته فى فلنا (، بغداد عقد من الخامس القرن فى وقيل ) النبوية الهجرة من الثانى القرن فى
.اإلسالم قبل بنيت فوالته هذا فعلى عشر، الرابع القرن هذا ن ل قرنًا عشر كذا[ ] احدى اليوم

. ( الخ وشنجيط واكنب والته التكرور أصول ابتداء على قف )

 قرية وأن االول، القرن فى وشنجيط الثانى، القرن فى بنيت اكنب قرية أن أيضا وفيه
 في وترن العاشر، في وأروان التاسع، في وتيشيت الخامس، في وتمبكت أيضًا، الثاني في زن

عشر. الثالث في النعمة وقرية عشر، الثاني في المبروك وقصر عشر، الحادي

 كتاب حامل الصالح العبد توفي الزوال عند الجمعة يوم الثاني ربيع عشرمن التاسع وفي
 الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان .باريك بن محمد بن المختار سيد تعالى الله

 وعمره توفى وأذكار. أدعية صاحب تعالى، الله لكتاب الحافظين تعالى، الله سبيل فى المنفقين

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .اكتوبر في الثاني ربيع في الستين نحو

.المؤلف بخط الهامش في ورد قوسين بين ما
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 بن عمر بن المحجوب بن أحمد بن اعمر بن الرحمن عبد بن بوبه محمد توفى وفيه
 الله رحمه الكاشوش، جهة فى توفى . المحجوبى المحجوب بن أحمد ن عمر القايد بن محمود

تعالى.
 ولد وله سنة، أربعين نحو وعمره توفي . الكرماء من كريمًا سخياء، اال من سخيًا وكان

وبنت. ذكر واحد

 سيد موالنا المؤمنين أمير بن الحسن! موالنا المؤمنين أمير توفي هذا عامنا من المحرم وفي

 الشريف علي موالنا بن الشريف موالنا بن إسماعيل موالنا بن الرحمن عبد موالنا بن محمد
تعالى. الله رحمه الحسنى محمد

 إحدى إمارته في مكث [ كذا ] عادل إمام المرضيين، مراء اال ئمة اا من عنه الله رضى كان

 فيه اجتمعت . تعالى الله رحمه توفي، حتى عليها ودام تعالى الله عبادة في نشأ سنة، وعشرين

 : قال هريرة أبي عن المروي ونصه البخاري صحيح في كما العرش لظل الموجبة السبعة الخصال
 : ظله إال ظل ال يوم ظله في القيامة يوم الله يظلهم سبعة ) : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

 معلق قلبه ورجل عيناه ففاضت خالء في الله ذكر ورجل الله عبادة في نشأ وشاب عادل إمام
 إنى : فقال نفسها إلى وجمال منصب ذات امرأة دعته ورجل الله فى تحابا ورجالن المساجد فى

. ( يمينه صنعت ما شماله تعلم ال حتى فأخفاها تصدق ورجل الله أخاف
 علم بيت بيته حاذقًا، فطنًا عاقالً لبيبًا أديبًا عابدًا تقيًا الًعاد إمامًا عنه الله رضي كان

 ووصى وعفة، بنزاهة وباشرها سيرة أحسن فيها وسار أبيه وفاة بعد اإلمارة تولى . ودين وصالح

.سنة عشرة ثمان ابن السن صغير نه ال عمه عليه ووكل ،2البنه الخالفة

 وثالثمائة عشر الثاني هذا عامنا من رجب من عشر امادس في حد اال يوم يناير دخل

.وألف
.بعده ما وشر شره ووقانا بعده، ما وخير خيره الله أرانا

 /1311 عام مات أنه االستقصا كتاب وفي حياته؛ في أبوه استخلفه ( 1311-1290) المغرب سلطان ا

. 128 ص االستقصا، ،1894-1893

 في العزيز عبد المولى ابنه خلفه الحسن المولى أن ذكر الذي االستقصا كتاب في ورد ما خالف هذا 2
 .االستقصا كتاب لمؤلف معاصرًا العزيز عبد المولى كان قد و أحدًا، عليه يوكل لم و عادية ظروف

. 207 ستفض،ص ال1
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 الليل خر ا فبراير من والعشرين والسابع رمضان من عشر الرابع االثنين القمرليلة خسف

خير. اا السدس رأس على عنه وتجلى الثلث، رأس على

 محمد العامل العالم الفقيه به وتوفي باسكن، قرية في مرض وقع هذ (؟ عامنا ) وفي

 احدم بن محمد بن الرحمن عبد الطالب بن بويه محمد بن أحمد باب بن انبويه بن الله عبد
 العلماء من تعالى الله رحمه كان باسكنو. قرية في الخ، الله بنعبد أحمد ن بكرب أبي بن لولي

 . سنة وأربعون ثمان وعمره توفي . الشرعية حكام باال عارفًا لبيبًا أديبًا نحويًا فقيهًا العاملين،

. آمين به، ونفعنا عنه الله رضي .وسلم عليه الله صلى النبي على للصالة مالزمًا وكان

 أحمد بن الله عبد محمد المؤمنين مصالح في الساعي الصالح العبد توفي أيضا وفيه

.اليلوي شله بن عثمان بن أحمد بن ه ديد محمد بن بكار الطالب بن المالك عبد
 .فسادًا وال رض اال فى علؤًا يريدون ال الذين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 الخمسة، الصلوات فيه يصلي للمسجد مالزمًا الوجه طليق الحلق حسن المسلمين، خديم وكان

 ،به ونفعنا تعالى الله رحمه . سنة وخمسون خمس وعمره مسافرًا توفي . تعالى لله متواضعًا

آمين-
 العبد توفي أبريل من عشرين وامكلة منه السادسة الخميس ليلة القعدة ذي وفي

 الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان .ادريس اب بن بونه سيد الحسني الشريف الصالح

 والصالحين، الخير الهل محبًا البخاري، مجلس يحضر والجماعة، للمسجد مالزمًا العابدين،

 فى رفقائى من وكان . والخاصة العامة عند محبوبًا مؤالفًا بلدته، أمناء من أمينًا حسن، خلق ذا

 ننتظر الذي جلوسي موضع في إاال يصلى وال يجلس ال الحمد ولله سنة، عشرين منذ المسجد

- آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . سنة وستون ثالث وعمره توفي الصالة. فيه

 الطالب بن زيدان والشاب مذكورون ال منهم وتوفي والته، بأهل الوباء وقع رمضان وفي

 وربما االعضاء، جميع ثم وظهر رأس ووجع حمى : ووصفه الحجة ذي منتصف اباتنه بن

 وجع وهو بوكويشيش سماه الناس من بعض .ذنين اا من ويخرح بالدم وقيء رعاف معه كان
الصدور.

 : عشرين الرفاق من النصارى وأخذت بننب، قرية في الملح كساد وقع العام هذا وفي

بننب. في ]كذاًا وعشر بوزكيرير في [ عشر]كذا

.مني زيادة قوسين بين ما
مركزتجاري. مالي، جمهورتة في قرية 2
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 بن الشيخ بن سيد بن الشيخ الناصح والولي الصالح العبل توفي هذا الحجة ذي وفي

 الساعين الصالحين الله عباد من كان . الشيخ بن سيد أهل رئيس التنواجيوي عثمان بن أحمد
 رحمه المائة. يبلغ ولم التسعين، فوق وعمره توفي المعقرين من وكان المسلمين مصالح في

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله
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ووقائعها والف ثالثمائة يعد عشر المالث العام ذكر في ياب

.1313 افتتاح يونيو من عشر الثاني االثنين يوم المحرم دخل

 ابابك بن ،أحمد بن محم بن البشير بن الصالح محدم بن الركاد بن أحمد توفي وفيه

 موالي بن بالديه المعروف والشريف اليلبي؛ محمد الزحاف بن اعلى الطالب بن محم بن
 أحمد موالي : ذكور أوالد ثالثة وله سنة، وأربعون أربع وعمره توفي أحمد موالي بن زيدان

 موالي أبيه مثل للمسجل مالزمًا تعالى الله رحمه كان .واحدة وابنة عمار واب والساس

 به، ونفعنا تعالى الله رحمه لبيبًا. أديبًا والخلق، الخلق حسن الخير أهل من وكان زيدان.

آمين.

 العبد توفي يوليو من والسابع الجمعة عصر دخول عند المحرم من والعشرين السادس وفي

 بن الحسن الحاج بن محمد سيد الحاج بن ببكر سيد بن أحمد سيد بن محمد سيد الصالح
 أديبًا لغويًا نحويًا بعلمهم، العاملين العلماء من فقيهًا تعالى الله رحمه كان الزيدي. آغبدي

.وقالون ورش بقراءة عارفًا تعالى الله لكتاب حافظًا مألوفًا مآلفًا والخلق، الخلق حسن لبيبًا،

 في البخاري قراءة يحضر الخير، مجلس يفوته ال الخير، وأهل الصالحين يحب وكان
 فيه والكالعي باكدن المعروف الشيخ بن اعلى آل نادي في عياض للقاضي والشفاء المسجد

 والعشاء والمغرب والعصر الظهر لصالة مداومًا الجماعة، في وللصالة للمسجد مالزمًا أيضًا،

 أو بسنتين عليها يزيد السبعين، نحو وعمره توفي . كذا[] مرة بعد مرة المسجد، في والصبح
 إحداهما وابنتان المختار ومحمد الحسن والحاج الله عبد محمد ذكور أوالد ثالثة وترك .ثالئة

امين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .صغيرة خرى واال عثمان سيد بن محمدي بها متزوج

 بوبه بن باب محمد عمنا ابن توفي يوليو من عشر والتاسع منه الثامن في الخير صفر وفي

 المحجوب أحمد بن اعمر القائد بن محمود ن اعمرب اعمربن بن المحجوب بن أحمد أعمربن بن
. 2وعمره توفى صغيرين، ذكرين ولدين وترك

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .مين اال محمد بن أحمد توفي وفيه

 مين اال محمد توفي الجمعة ليلة الخير يوليو من والعشرين والحادي منه العاشر في وفيه

.سنة ثالثون وعمره عثمان سيد بن

1 1896-1895/1313.

.بياض هنا 2
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امين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه .النفاع بن سيد توفي وفيه

 يوليو من كذاًا ] والعشرون والثاني الخير صفر من عشر الثاني السبت عصر بعد وفيه
 كان . لبدوكلي بنهيت بن ببكر بن الله عبد بن المعلوم بن اعبيد باب الصالح العبد توفي

 الصالح، العمل على مداومًا كثيرًا، الله الذاكرين ومن الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه

 ثمان وعمره توفى .كثيرة أوراد له الجماعة، فى الخمس الصلوات فيه يصلى للمسجل مالزمًا

 . والته في ابدوكل قبيلة من الموجود وهو المعلوم اسمه ذكرًا ولدًا إال يترك ولم سنة، وخمسون

.قالئل بأيام أبيه بعد الولد ذلك توفي ثم
 سيد بن اشريف موالي بن لخليفه بن الشيخ بن عاله الشريف توفي النبوي ربيع وفي

 مداومًا الصالحين، الله عباد من تعالى اله رحمه كان .الحسني الحاج بن حمو سيد بن محمد

 ستين نحو وعمره توفي تعالى. كراللهذ على مداوما وسفرًا، حضرًا وشتاء، صيفًا الطهارة على

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة

 بن والشيخ الوافي، الطالب بن المجاور عثمان بن المختار بن آب توفي الشهر هذا وفي

.انيتي واد عند وخيم الناصري لحبيب أحمد سيد أتانا هذا عامنا من .يحيى بن الطالب

 وثالثمائة عشر الثالث [ ]إلعام من رجب من الثامن اليوم في ثاءالثال يوم يناير دخل

 يوم يناير ويدخل االثنين يوم يلقي كبسي، والعام يوما، وعشرون سبعة العام وأس وألف،
أعلم. والله ثاء.الثال

تعالى. الله رحمه .أروان قرية في رجب في ادريس اب بن عال توفي

. السبت ليلة رمضان من عشر الرابع في القمر وخسف
 الحجة، ذي من عشر الرابع في الثالثاء عشية ديده أحمد بن الله عبد محمد توفي

 يصلى ،للمسجد مالزمًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان . سنة سبعين نحو وعمره

 مالزمًا أبدًا، يفوته ال البخاري مجلس فيه يحضر فيه، والتالوة بالجلوس ويالزمه الجماعة، فى

 : وابنتين األمين وسيد محمد وسيد باب : ذكور والد ثالثة ترك .تعالى اله كتاب لتالوة

 محمل بن الوافي بها متزوج امات خرى واال ابه، محمد بن ابه بن ابه محمد بها متزوج فاطمة

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .العم أحمد بن المصطفى

 محمد ورئيسهم والسهوة الحوض أرض إلى تكانت عن كنته نزلت العام هذا وفي

 ومحمد ،ونواحيها بوالته خيموا كنته من معهم ومن المختار سيد الشيخ آل الحامد بن المختار
.تكانت أظهر على كنته بقية وبقيت بأجامر خيموا معه ومن الحامد بن المختار
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 وقدم وبجلوه خاي، مدينة وصل حتى النصارى اإلى لحبيب أحمد بكارن ذهب وفيه
.عظيم بمال عندهم من

 العبد توفي مايو من يوم وآخر الحجة ذي من يوم الظهرآخر صالة بعد الجمعة يوم وفي
 محمد بن المختار سيدي بن محمد بن اباتن بن الطالب بن مين اال سيد التقي والشاب الصالح

 من تقيًا بعلمهم، العاملين العلماء من عالمًا تعالى الله رحمه كان , الحرشي لحبيب الطالب بن

 ونتيجة العلماء سليل بيانيًا، نحويًا فقيهًا الصابرين، الفقراء من الزهاد، من زاهدًا تقياء، اال

 أديبًا لحبيب، الطالب إلى كذلك وجده فقيه، عالم أبوه : وصالح علم بيت بيته الفقهاء،
 تعالى والله االربعين، نحو وعمره توفي والهيئة، السيرة حسن والخلق، الخلق حسن لبيبًا،

.أعلم

الناصر. والد أ قبيلة رئيس
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واألفا الثالثمانه بعد عشر الرابع العام وقائع ذك في ياب
 ووقانا خيره الله رزقنا كبيسي، والعام ،2يونيو من يوم أؤل السبت يوم المحرم دخل

. شره

.لحبيب أحمد بن بكار أتانا وفيه
.جرحه من وبرئ لكحل الله عبد آل بن عثمان [ كذا ] أخاه جرح وفيه

 ،والشمالي اليماني الجانبين والته أهل سفهاء تضارب ،حد اال يوم صفر من عشر الرابع

 بن محمد سيد والشريف إجمان، من صانع : نام بن بكار قتله الشمالي من شريف ومات
 وعدوانًا ظلمًا عمدًا قتله براهيم، القادر عبد موالي بن عمر أب بن اسعيد موالي بن زيدان

 من عشر الرابع في وهذا لورثته، ديته اليماني الجانب جماعة وأعطت وإخوته، هو وهرب
.قضائه وسوء مكره من الله أعاذنا .يونيو

 محمود محمد بن أحمد سبتمبرقتل وآخر الثاني ربيع من ليلة آخر الخميس ليلة في

 أحمد كذا[ ] بني وامهاد محمود اعل عماه قتله لمحيميد، بن المختار بن محمود أحمد بن
. غدروه الشيخ، المختار خيمة في محمود اعلى بن اخ بن وأحمد محمود

 الكيم أهل : ساله وأبناء محمود محمد وأبناء محمود اعل بن أحمد اجتمع وفيه

.ولعبالت ساعدهم ومن ولمساعيد

 منهم لكرع وأهل ساله أوالد من عيش وأهل سيد بن اعلى آل ومعه الشيخ المختار وبقي

 محمد بن أحمد قتلو الدين القوم وذهب لحمنات، رئيس إبراهيم بن محمد مع وخيموا

 بن البكاي لحبيب أحمد أبناء ناصر وأبناء لحمنات بعض رئيس اعمر بن إبراهيم إلى محمود

. اجيد أحمد و الحيرش بن الرحمن عبد

* وانيور بمك بالد إلى به وذهبوا عينين باب النصارى أخذت العام هذا وفي

 الجمعة ليلة افظيلة موالي بن عمر اب بن الحاجب بن عمار اب الشريف توفى وفيه
 ولله توفي سنة، وخمسون خمس وعمره دجمبر، من والعشرين رجب من والعشرين السابع

به، ونفعنا تعالى الله رحمه الجماعة. وصالة للمسجد زمًامال وكان الشهادتين. على الحمد

1 1897-1896/1314.

٠ 1896-06-12 الجمعة يوم دخل 2
األصل. في بياض 3
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 محمد الصالح العبد توفي يناير من عشر والحادي شعبان من عشر التاسع ليلة وفي
 عباد من تعالى الله رحمه كان .البرتلى ببكر أحمد الطالب بن الله عبل محمد بن مين اال

 من خطه فطنًا، حاذقًا لبيبًا أديبًا للصالحين، محبًا وكان الصابرين. الفقراء ومن الصالحين الله

 مهيب، ابن مدح بضروب خبير وسلم، عليه الله صلى المصطفى لدح محتًا الخط، أحسن

 والشقراطيسي والبردة والهمزية المعجزات لها يقال المختارة القعائد جميع ويحفظ يحفظ

 علم بيت بيته .الجماعة في الصالة ويحب يحته المسجد أهل من وكان .سيدا ويا مفرجةوال

 والله سنة وستون سبع وعمره آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه وجده. أبوه وتقوى وصالح

أعلم. تعالى

. أعلم تعالى والله راس، شعبان من التاسع ربعاء اال يوم هذا عامنا في يناير دخل

 نزلوا حتى علوش أبناء كذا[ ] وهربت عنه، أهله وهرب لباسكن، النصارى أتت وفيه
.الباروك وآرشان وكرك كنيب٢و جالك

 أبناء من غزو عليهم ووقع ،أحمد ابن مع تكيكل ثم والته ردة أبي آل بعض نزل وفيه

 عند وهذا الغزو من حصان ومات العبيد، من كذا[ ] عشر اثنا لهم وأخدوا لعناتر، : ناصر

.لتجكانت إبل قطعة الغزو وأخذ والته،

 عبد بن بابات المعروف الله عبد محمد النزيه األديب الفقيه العالم توفي شعبان وفي

 بن تكن محمد بن الماحى محمد بن محمد بن كف أحمدأبى محمد بن أحمل سيد بن الله

 عاقالً والمروءة، والدين العلم أهل من تعالى الله رحمه كان . انيامنه قصر في توفي ،أحمد سيد

 ست وعمره توفي .الخط أحسن من خطه ،كلها الفنون في متفتنًا بيانيًا لغويًا نحويًا لبيبًا فطنًا

 ولد وأم وابنتان ومحمد محمد وسيد الفتح محمد : ذكور أوالد ثالثة وخلف سنة، وأربعون

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .حامل له
 بوبه وصهرنا عمنا ابن توفي فبراير من الرابع رمضان من والعشرين الرابع الجمعة يوم وفي

 ،المحجوب بن أحمد بن اعمر القائد بن محمود بن اعمر بن المحجوب بن أحمد بن أعمر بن
وابن ،2الكاتب عند التى ابنته وذريته سنة، وثمانون إحدى وعمره توفى . تعالى الله رحمه

 سنة المتوفى الشقراطيسي يحيى بن الله عبد محمد أبي للشيخ وهي ، بالشقراطيسية المعروفة القصيدة
.1073ا 466

 من بدال «عند كانت » : يقول أن فاالصح . 1890 العام في توفيت أنها رأينا التي المؤلف زوجة هي
الواقع. عكس الحياة قيد على تزال ما أنها يوحي قد ما « عند » : قوله
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 متفقون عدولها، ومن قريتنا أمناء من تعالى الله رحمه كان .الضحى وقت توفى فقط، ابنه
 ال الشركاء وقسمة الدين لقضاء االشياء لتقويم موضوعًا وكان لته.وعدا وصدقه أمانته على

 من تقيًا الكرماء، من كريمًا سخياء، اال من سخيًا المروءة، أهل من وكان .قومه ء شى فى يشك

 أشهر. خمسة المسجد قنديل زيت فيه وكان .وللجماعة للمسجد مالزمًا وكان . تقياء اال

 وفي واخيرت، : قال إال الحد يذكر ال وباديتها القرية أهل كلهم يحبونه بلده أهل وكان
. ( أرضه في الله شهداء أنتم ) الحديث

 ابن بضروب خبيرًا له، مداحًا وسلم، عليه الله صلى للنبي محبًا تعالى اله رحمه وكان

 عياض للقاضى والشفاء المسجد فى البخاري لقراءة يحضر خير، مجلس يفوته ال مهيب،
 عنه الله رضي لتالوته مالزمًا الله، كتاب يحفظ وكان الخير. مجالس من وغيرذلك والكالعي،

.مين ا ،به ونفعنا

 اعلى بن أحمد عمهم ابن محمود محمد أبناء غدر هذا عامنا من شوال غرة في
. وكرمه بمنه ذلك من الله أعاذنا . خيمته عند الجعمة! يوم العصر صالة بعد قتلوه محمود،

 من معهم ومن ساله وأبناء محمود محمد أبناء : المحصرين بين الحرب كذا[ ] اشتد ثم

 المحصر هؤالء معتوك، يحيى وأبناء الكريم عبد وأبناء انبرح أحمد بن ناصر وأبناء مشظوف

 من وبعض ناصر وأبناء ساله وأبناء محم أوالد من معه ومن الشيخ والمختار ولحمنات الشركي؛

.الساحلى المحصر هؤالء كنته،
 غزا أيضا ثم ،به وفاز المال من كثيرًا وأخذ الشركي على ووقع الساحلي المحصر غز ثم

 كثيرا وأخذ 2اديض عند الساحلي على ووقع الشركي المحصر غزا ثم .به وفاز عليهم ما وأخذ
 الشرف بن عال سيدي الغزو من ومات . منهم وأخذه أثرهم على الساحلي ففزع المال، من

 احيمد بن أحمد سيد الساحلي من ومات آخر، ورجل اسوالي عيسى أم ول الشيخ ومحمد

.جرحه من ومات عوان بن صالح وجرح الرحمن عبد أخوه وجرح لحمني

 محمد إمامنا فيه وتوفي بالعطش. تمبكت طريق في أكبارنا ضاع القعدة ذي وفي
 عمنا وابن بوبه، بن انبويه بن لحبيب عمنا وابن المحجوب، االمام بن ببياتي المعروف الله عبد

 لفقير بن أبوفلج بن البكاي بن وباب ،أحمد باب بن ابويه بن باب بن الرحيم عبد محمد
إال يسلم ولم .الجميع الله رحم سالم، محمد بن الشيخ بن حيبل وسيد مهمر ا وأحمد أحمد

. كلمتين بقدر بياض
 .الوهاب عبد الطالب بن االمين محمد الشيخ الولي قبر به النعمة، و تمبدغ بين يقع موضع
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 والنفس المال في قضى وبما العدل، المالك حكم بما رضينا اإلبل. وفنيت ورقيقان واحد رجل

واألهل.

 أشد من وهو أشهر، ستة نحو فيها ومكث بوالته، الجدري وقع العام هذا وفي
الجري.

 ابنه وخلفه ، اصنيب! بن بكار بن صنب الكريم عبد أبناء رئيس مات العام هذا وفي
فال.

 , سكانهء بعض إليه ورجع باسكن، لهم وتركوا والنصارى، علوش أبناء اصطلح وفيه

.وأحكم أعلم تعالى والله

. بالجدري مات لكريم، عبد أوالد رئيس . صنيب بن بكار بن صنب
 مفاوضات بعد الفرنسي، أن مارتى بول كتاب ففى ذلك. عكس إلى تشير لدي المتوافرة المعطيات

.أحرقوها أن بعد باسيكن مدينة أخلوا بالنجاح تكلل لم أشهر( ثالثة ) طويلة
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وآفا ثالثماثة ]ال[ بعد عشر الخامس العام وقائع ذكر باب

 أبناء رئيس مات المحرم آخر وفي مايوء. من والعشرين الحادي االربعاء في المحرم دخل

. الشركي المحصر قتله لحبيب، بن عثمان بن أحمد بن ناصربكار

 موسى وآل همت آل محم والد ال ناصر وأبناء وكنته لحمنات غدرت الثاني ربيع وفي
 وأخذوا اجنائج، وبعض اعمر وأهل ولمسلشكه هيمإبرا وأهل إبراهيم بن المختار وآل ولمزاوير

 من ومات . باريك وآل ويرلمزا بهم فر اإلبل من قطع سوى والخيام المال من هم عند ما جميع
 أحمد بن البكاي بن محمد سيد ابن ناصر أبناء ومن السيفر، بن اسويد بن صنب لحمنات

 المحصر وتفرق بعين، شكت عند وهذا العنانية، أوالد من رجل المغدورين من ومات عمر.

 وصلوا حتى وكنته لحمنات وهربت ،محمود محمد أبناء إلى محم أوالد وهربت ،الساحلي

.انول كاعة فى ناصر أبناء وبقى وأوجاف، وتكرارت لعيون
المال. من كثيرًا وأخذ لحمنات، على ووقع الشركي المحصر غز ثم

 المصطفى محمد بن الوافي منه وتوفي والته بقريتنا خفيف مرض وقع العام هذا وفى
 المروءة، أهل ومن الصالحين، اله عباد من الله رحمه كان الداوى. الغالوي العم أحمد بن

آمين. به، نفعنا تعالى الله رحمه .وخمسون خمس وعمره الصمت، كثير الخلق، حسن

 بن البشير محمد عمه وابن حاج، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمود توقي وفيه

.حاج أحمد بن النفاع بن الله عبد بن المختار محمد

عبيد بن محمد بن محمد بن احماد سيد بن الطالب بن اإلمام بن أحمد توفي وفيه

موسى-
 ابنه وخلفه ،بيد بن هنون بن سيد بن الشيخ : علوش أوالد رئيس توفي العام هذا وفي

. سيد
 بر'( اخلى الطالب ن خمر بر'( مدين أبي بن اخلى الطالب الصالح ارجل توقي وفيه

 ليالً قراءته على محافظًا تعالى، الله لكتاب حافظًا وكان تعالى. الله رحمه عمرالبرتلى الطالب

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه فمه، من يخرج ال ونهارًا،

1 1898-1897/1315.

. 1897-06-02 الموافق في دخل 2

.كلمة بقدر بياض 3
.كلمات ثالث بقدر بياض 4

296



 وثالثمائة، كذا؛ ] عشر خمسة سنة شعبان من العشرين فى الخميس يوم يناير دخل
. يومًا عشر تسعة العام وأس

 الشركي المحصر مع كنته من وبعض بعضهم أي ولحمنات ناصر أبناء تحاصرت وفيه

 المحصر وهزم تقاتلوا . لحاح ادوا من وزمل لكريم عبد وأبناء معتوك يحيى وأبناء مشظوف
 ورئيس اعيمر بن بنعيش باب بن امحماد منهم ومات المال. من وبعض أثاثه وأخذ الشركي

 ومات الغزو وهزم الشركي، المحصر على ووقع الساحلي المحصر غزا ذلك بعد ثم خير. أوالد
.حمن بن أبيهيم منهم لحمنات من رجال أربعة منهم

 حتى أدافر يريدون لحمنات وأكثر إبراهيم بن محمد ذهب : لحمنات تفرقت وفيه

 قدم ثم ناصر، أبناء مع لحمنات بعض وذهب . والته عند عمر بن إبراهيم وبقي به، خيموا
 كاعة في خيموا حتى ورحلوا اعمر، بن إبراهيم مع اجتمع حتى معه ومن إبراهيم بن محمد

.انول
 : خفيرًا وأعطوني ليلة عندهم وبت تكيكل أري عند ووجدته إليهم سافرت وفيه

 لحمنات من وكثير الله عبد أهل على ووقع الشركي المحصر غزا ثم اعمر. بن هيمإبرا بن حمود

 أهل رجع ثم معتوك، يحيى أبناء من قنو ابن اعل بن وجرح الغزو، وهم والته، مشرق عن

 المحصر رجال من كذا؛ ل كثير ووجدوا والته، بطحاء في خيموا ثم معهم، ومن الله عبد

.2ثالثا منهم وقتل فهزموهم الشركي

بالخير. المحصرين بن مهادنة وقعت القعدة ذي أو شوال وفي

 وخمسين مائة لنا وأخذوا والته، أهل إبل على اسويد أهل من غزو وقع القعدة ذي وفي

 الزاد من عندهم ما وجميع الوفد مراكب وأخذوا أوجاف، عند وهم ووجد وفدنا وركب ناقة،

 وذهب إلينا، الوفد ورجع المراكب، بعض لهم ردوا ثم الوفد، ثياب وبعض والرواحل والمال
 يحيى محمد بن المختار ومحمد بكر بن محمد والوفد .فيهم الله بارك ال عنده بما الغزو

 بن عال ابن ملوك معهم ،اسويد أهل خيام إلى أيضا وفدوا ثم .وغيرهم القادر عبد وموالي
. اإلبلة من قليال لهم وردوا أشهر سبعة نحو ومكثوا إلينا المختار محمد ورجع . ملوك

.كلمات ثالث بقدر بياض 1
 ت بحياته الخاص الفصل إلى نقلتها التي المؤلف بحياة الخاصة الفقرة وردت هنا 2

. كلمت بقدر بياض
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 لصحة طبعا أو شرعا إما للحق موافقة عوائدهم والته هل ال أن الناظر أيها اعلم : فائدة
 بيوت في الخمسة الصلوات يصلون ًاشهر خمسة بمكثون المستجد في عادتهم نحو بدان اال

 وفبراير يناير وا ] ودجمبر نوفمبر في .ولى اال أبريل جمعة إلى ولى نفمبراال جمعة من المسجد
 يدخلون التي الجمعة ليلة ويمدحون والصبح، والعشاء المغرب عند القنديل يوقدون ومارس

 جعلت سيدًا يا و» الخ؛ « . ..أزمة اشتدي » : مطلعها التي والمفرجة مهيب ابن من حرفا فيها

.الخ « . ..علي يا وسيلتي » : تخميسها مطلع التي والوسيلة الخ؛ « . ..تربته رض اال في
 المغرب فيه يصلون المسجد، صحن إلى األولى جمعته فى يخرجون أبريل دخل فإذا

 سيدًا« و»ا و»المفرج« مهيب ابن من حرفًا الليلة تلك في ويمدحون والصبح، والعشاء

 في والصبح والعشاء المغرب يصلون يزالون فال . البشر« لخير شوقي » : مطلعها التي والقصيدة

أكتوبر. شتنبر، أقشت، يولي، يوني، مايو، أبريل، أشهر كذابا] سبع لمدة المسجد صحن

 في والته أهل عادة ان ويرضاه يحبه لما وإياك الله وققنا أخي يا اعلم : أخرى فائدة

 صلى فعل كما الدين، أقاموا ما إلمحاجيب في دائمة خالدة فهي العزيز. للشرع موافقة اإلمامة
 سقاية في قال وكما خالدة، الدار عبد بني بيد [ كذا ] أنهم الكعبة مفاتيح في وسلم عليه الله

 الوضائف من ذلك غير إلى الدين، أقاموا ما قريش في إنها اإلمارة في قال وكما ، الحاج؛

 والنسب والدين منهم العلم بيت في المحاجيب في إال تكون ال والته إمامة وكذلك .الشرعية
 فلما .ووالية وصالح دين بيت اإلمامات، له يقال منهم بيت في اقالً فكانت , الخلق و وأفلق

 جمع بنفسه، لولي أحمد توالها لولي، أحمد أهل بيت في صارت فيهم والدين العلم انقرض

 التي بيتها في صارت ثم لعيودي، آل في صارت ثم . والوالية والقضاء والرائسة اإلمامة بين

 في هذا يومنا إلىعشر الحادي القرن من فيهم فهي عمرمم، اإلمام فيهم توالها اليوم، فيها هي

عشر. الرابع القرن
٠ لالمامة أهل ،وخلق خلق وحسن ودين حوصال علم بيت الحمد ولله البيت وهذا

 تكون ال الوراثة، وجه على ليست للحق، موافقة والته أهل إمامة أن كله هذا من فعلم
.شرعًا لها أهل منهو في المحاجيب في إال

.هاشم لبني كانت الحاج سقاية أن والمعروف كلمات، ثالث بقدر بياض هنا
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والته مسجد وصف

 أنه واعلم ,حسنة وهي إال عادة لهم ترى ال الحمد ولله قريتنا أهل أن الناظر أيها اعلم

 ونحو والذكر العبادة ودوام والتنوير كالفرش حسن، وتعميره المسجد ترفيع باب من كان ما
 عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة سن من » : وسلم عليه الله صلى قوله في داخل فهو ،ذلك

.الخ « . القيامة.. يوم إلى بها
 من حسن كله االستصباح ومطلق والمنبر الحصير جعل أن شك وال » : البرزلي! وعن

 وترفيعها آلية، < ترفع أن الله أذن بيوت في > : تعالى قال كما وتعميرها المساجد ترفيع باب

 القنادير وجعل العبادة، ودوام بالذكر وتعميرها وفرشها بالكنس وتنقيتها بتعظيمها يكون

 المسجد أحوال وتفقد السبيل، البن والسقي للطهارة فيها الماء وجعل لالستصباح، فيها
 سراجًا مسجد في أسرج من » : الحديث وفي والصبيان؛ والمجانين القذارات كل من وحفظه

.الخ «له تستغفر المالئكة تزل لم
 أربعة اإلمام محراب عند من وهو التكرور، مساجد أحسن من الحمد ولله ومسجدنا

 ملتصقة منها ثمانية ، سارية وخمسون ا كذا ] ثمانية ا كذا ] فيهم صف وربع صفوف

 له يقال اإلمام، صف مشرق عن كبير صف المسجد وبقية .وحده واقف ذلك وغير بالجدران
 شمال عن أيضا وصفان المعجزات، صفي لهما يقال الصحن ميمنة عن وصفان القدور، صف

 كبير صحن والصحن .الصحن مشرق عن أيضا وصفان البخاري، صفوف لهما يقال الصحن
 حقيقة هو هذا . حرمته وله المسجد من وهو والصبح، والعشاء المغرب الحر زمن فيه يصلون

. والته مسجد حد

. كبيران صحنان وله

 الحوش له يقال شماله عن واآلخر الشركي، الحوش له يقال ميمنته عن أحدهما

 فيهما الجمع ويجوز الجمعة، فيهما تصح ال المسجد، حرمة له ليس منهما كل الساحلي.

 عن وصومعته . المسجد فى يجوز ال مما ذلك وغير والبصاق الكالم فيهما ويجوز اإلمام، بعد
 من بذلك سمعنا كما قرنًا عشر كذا[ ] اثني فله الثاني، القرن في بني أعلم والله وهو مغربه،

 عشر كذا[ ] اثني إلى دائرة ٥ هكذا صورته قرن كل المحراب شمال عن رسم وقد . قريتنا أكابر

. قريتنا أكابر عن روينا هكذا . الشمالي المحراب حائط على دائرة

. 1440/844 ت الشهيرة النوازل صاحب البرزلي القيرواني أبوالقاسم ا
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 المسجد يعتاد الرجل رأيتم )إذا : الحديث وفي . المساجد أرضه في الله بيوت أن واعلم
 إن وقيل .اآلية ه باله آمن من الله مساجد يعثئ >إى : تعالى وقوله (؛ باإليمان له فاشهدوا

 وحفظها فيها )بالصالة(! المساجد عائر في نزلت اآلية ه اصؤوا آمنو الذين أيها تا >
سنة سن ))من لس ل قوله في داخل ٥٥ لك ونحو كرالل العبادة ودوام وكنسها

.مني زيادة قوسين بين ما
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ووقاثعها والف( ثالثمائة )بعد عشر السادس العام ذكر في باب

. 2ح افتتا مايو من العاشر حد اال في المحرم دخل

 لهم وأخذوا أري، عند السيفر منآل حي على ووقعوا محم، أوالد مشظوف غزت وفيه
.وحمنى قالوي رجل وقتلوا .به وفازوا المال من كثيرًا

 بقرب والته عند صالح أهل على ووقعو سال وأوالد ملوك أوالد غزت أيضًا وفيه

 من وبعض أحمد بن سالم كذا[] أثرهم على وفزع بها. وفازوا اإلبل وأخذوا ابشليته،

الغزو. مع يلتقوا ولم خائبين، ورجعوا لحمنات

 دكيكل أهل على ووقعوا محمود محمد كذا[ ل ابني وفيه الشركي المحصر أيضا غزا ثم
 رجال. ست وقتلوا به، وفازوا المال من كثيرًا وأخذو الوافى، أوالد وبعض السيفرأيضا أهل من

 ثم أيامًا، واصطلحوا الشركي المحصر إلى ابراهيم بن محمد وسيدي اعمر بن هيمإبرا ركب ثم

 أحمد ابن : بوالته لحمنات ووجدوا تسعة نحو الخيل من وقطعة وآمجابر أرجال والته إلى قدم

الوحش. طلب في رجل مائة نحو وبقي تكرارت، إلى وفروا كثير، وخلق

 رجال [ كذا ] خمس والته بطحاء فى وقتلوا لعيون، عند الشركى المحصر وسكن
 صفر في وقع كله وهذا العطش. من أربعة ومات اتشالتن عند واحدًا وقتلوا واحدًا، وجرحوا

 ثم معتوك. بن يحيى أبناء : فضيعوها والته بطحاء في اقريجيت أهل رفقة ووجدوا الخير.

.المحصرين بين الحقيق الصلح وقع
.اصطلحوا ثم والنصارى مشظوف بين كذا[] الحرب ووقع
 وأحمد النبوي ربيع في عالل بن اخليفه بن الرحمن عبد والته أهل من توفي وفيه

.تعالى الله رحمهما , الثاني ربيع في الجيد

.والصبيان النساء في وأكثره بطن، ووجع حمى : خفيف مرض وقع وفيه

 من عشر والحادي كذا[ ] اآلخر جمادى من السادسة والعشاء المغرب بين حد اال وليلة
 العالم قطعًا، فيه وحبيبنا صدقًا، فيه وصديقنا حقًا، الله في أخونا توفي هذا عامنا من أكتوبر

.محمل بن عثمان بن المختار سيدي بن محمد بن اباتن النجيب والحبر ريب اال ديب اال

 عربيًا والخلق، الخلق حسن أديبًا، تقيًا فقيهًا مًاعال العلماء، من تعالى الله رحمه كان

مداومًا تعالى، الله لكتاب حامالً يكره، بما أحدًا يواجه ال الخلق، حسن في مثله نر لم بيانيًا،

1 1898/1316^-189.

. 1898-05-22 األحد الموافق في دخل 2
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 يحفظه بضروبه خبيرًا وسلم، عليه الله صلى للنبي المدح يحب مداحا ونهارًا ليال تالوته على
 بيت فى يقرأه وهو والكالعى، والشفاء البخاري نحو الخير ومجالس للمجلس زمًامال كله،

 في القسطالني ويقبض! التأويل وضياء الناس سيد ابن ويقرًا اكدن، في أحمد الحاج آل نادي
. اكدن في قراءته عند الشفاء وشرح البخاري قراءة عند مسجدنا

 زمًامال وأصحه، الخط أحسن من خطه للنقل، زمًامال اباتن الترجمة صاحب وكان

 .يكره بما أحدًا يواجه وال ،أحد عن بشره يطوي ال لبيبًا أديبًا ،المسجد في الجماعة لصالة

.سنة وستون إحدى وعمره توفى
 جميعًا عليهما اله رحمة عيش، امن ربعاء اال ليلة أخته قوفيت أيام بأربعة وفاته بعد ئم

.بهما الله ونفعنا
 وثالثمائة عشرة سنة رمضان من يوم وأول شعبان من يوم آخر الجمعة يوم يناير دخل

ي يومًاة وعشرون ثمانية وأسه ،وألف

 العيون من فيه ما وكسروا باسكن، عن وعبيدهم علوش أبناء رحلت العام هذا وفي
 كثيرًا وغنموا افريكن، على ووقعوا وغزوا النصارى، من خوفًا بيار اال نحو منه قريب هو وما

المال. من
.والنصارى مشظوف بين المراسلة وقعت وفيه
 من وثمانية بقرنا، من بقرات ثمان نحو ذبحو فينا، وأفسدوا ليلشي، اداب أتانا وفيه

ي كلها ضيعوها فقد الغنم وأما إبلنا،

 نحو السماء في صوت سمع الظهر، صالة وقت السبت يوم رمضان من يوم اخر وفي

.ماهو أعلم والله حائط سقوط أو الرعد

أعظمه. ما سبحانه تحصر. ال التي البدائع أكثرمن عنا غاب قد وما هذا

 قليل وشيء أخوه ومعه تكانت إلى لحمني أحمد بن سالم رحل القعدة ذي في وفيه

. لحمنات من

المذكور. الكتاب قراءة يتولى بمعنى هنا يقبض لفظ 1
 على يشوش قد ذلك أن وبما ي قبلها المذكور اباتن ترجمة داخل األصلي النص في وردت الفقرة هذه 2

ي المذكورة الترجمة في انقطاع يحدث ال حتى هنا أثبتها فقد القارئ
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 نحو اإلبل من كثيرا لهم وأخذ ردة، أبي ال على والرعيان كنته من غزو وقع وفيه
 ومعه النفاع بن المالك عبد بن المختار محمد بن أحمد فيه بوفد إليهم ووفدوا خمسمائة،

. لمحيميد آل إلى ذهب ثم ارشق! أحمد بن الشيخ قدوم بعد رجال تسعة

 ثم المال من كدا[ ] كثير أعطوه حتى آقريجيت أهل الشين بكار بن خواه حصر وفيه
 إلبل، من كثيرًا لهم أخذ و لحمنات، على عثمان بن يحيى آل من غزو وقع وفيه ٠ عنهم ذهب

وقتلرجال.

 الطريق، قطاع جل ال لمحيميد بن محمود أحمد بن المختار محمد بن المختار أتانا وفيه

 وقوم جاجوه ابن ذهب ثم .والته عن وأجالهم وضربهم لحمنات من قوم مع جاجوه ابن وأخذ

 . قسمه وأرادوا الواد فم وأتوا المال، من بكثير وظلموهم تيشيت طلبة رفقة إلىناصر أبناء من

 تفرقوا ثم جملين، مع وأخذها حاجتهم، عن وطردهم إليهم وركب لحيميد، ابن بهم وعلم
.القعدة ذي في كله وهذا . الحمد ولله

 الحجاج. إبل وترك ادحاحن إبل وأخذ بله، أوالد على اسويد أهل من غزو وقع وفيه
.أعلم تعالى والله . اسويد آل خيام إلى بله أوالد من معه ومن اعلى الحاج بن اعلى ووفد

. 1905/ 1323 عام توفي برده، أهل رؤساء أحد1
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وألنا ثالثماثة بعد عشر السانع العام وقائه ذك في باب

.أبريل من ]كذاًا والعشرون الثامن الخميس في دخل

 أهل من هاربين والته ببطحاء خيموا حتى الباطن من بله أوالد رحلت رأسه على

.آقريجيت بله والد أ وهم تكانت

 الله شاء إن مبارك مطر أتانا المحرم من عشر والرابع مايو من عشر الثاني اليوم في وفيه

تعالى.
 يوليو من عشر والثامن حد اال ليلة الشريف النبوي ربيع من والعشرين الحادي في وفيه

تعالى. الله رحمه .الجكني بوفلج بن البكاي توفي الخير

 التقي الشاب توفي يوليو من يوم الظهرآخر وقت السبت يوم الثاني ربيع من الرابع وفي

 بن القادر عبد موالي بن محمد سيد بن اشريف موالي بن لخليفه بن الشيخ بن ديد بن عالل

الحاج. ن سيدحم
 لبيبًا، أديبًا والخلق، الخلق حسن والته، قريتنا رؤساء أفاضل من تعالى الله رحمه كان

 من سخيًا وكان .منها أحسن حسنة ال الخلق وحسن الخلق حسن الميزان في يوضع ما وأقل

 رحمه .سنة ثالثين نحو وعمره توفي العالمين. رب أخالق من والسماحة والسخاء سخياء، اال
.آمين ،به ونفعنا تعالى الله

 عثمان سيد اإلمام بن المحجوب اإلمام بن محمدي التقي الشاب عمنا ابن توفى وفيه
 السن صغير تعالى الله رحمه كان .حمدي اال المحجوبي ممه اعمر اإلمام بن الله عبد محمد بن

 .سنة وعشرون خمس وعمره توفي .لتالوته مالزمًا تعالى، الله لكتاب حافظًا العلم، لتحصيل

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه

 عشر الثانى والعشاء، المغرب بين ربعاء اال ليلة باريك بن محمد بن محمد سيد توفى
 تعالى، الله لكتاب حافظًا تعالى الله رحمه كان أكتوبر. من واالدس كذا[ اآلخر] جمادى من

 والخلق، الخلق حسن وبأهلهم، بهم رفيقًا قراءة، أحسن الله كتاب يقرئهم للصبيان مؤدبًا

 لبيبًا، أديبًا سخيًا تعالى، الله عبادة على مداومًا الله، سبيل في نافقًا المسلمين، منافع في ساعيًا

 واجتهاد جد ذا ويأمربه، المعروف يفعل الحق، نوائب على ويعين الخير، وأهل الصالحين يحب
يخرج ال تعالى، الله عبادة على داره في اعتكف رمضان أهل إذا وكان . تعالى الله طاعة في

1.1900-1899/1217
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 الله بارك ذكور، أوالد سبعة وترك سنة. وخمسون أريع وعمره توفي الفطر. يوم إلى منها

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .فيهم

 وعمره المعروف، أهل من تعالى الله رحمه كان الصانع. احجيب توفي شهررمضان وفي
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وثمانون إحدى

 وأوالد بوسيف أوالد مع بتيكر خيموا حتى لوالته علوش أوالد قدمت العام هذا وفي

.الشيخ والمختار الشيخ
 الشريف توفي أقشت من والثالث الثاني ربيع من السابع القائلة وقت الثالثاء يوم وفي

 ومن الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه وكان اعل. موالي بن اشريف موالي بن باب

 ثالث وعمره توفى وراد.واأل العبادة كثير وللمسجد، للجماعة زمًامال الصابرين، الفقراء

. آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وعشرون

 لحمنات، على به ومروا ٠ المال من كثيرًا وأخذ الوسر، على الرعيان من غزو وقع وفيه

 الوسر مال من عندهم ما منهم وأخذ إبراهيم بن محمد لحمنات رئيس أثرهم على وفزع

 أهل بن فال محمد وجرح لحمنات، من واحد ومات الرعيان، من أربعة ومات الغزو، ومراكب

.الببكري الكنتي مامون

 نحو وأخذ تكرارت، عند لحمنات على عثمان بن يحيى أبناء من مجبور وقع أيضا وفيه

. البحي الكنتي يم بن محمود بن أحمد بن حيبل سيد وقتلوا اإلبل، من ستين

 وأسه ألف، وثالثمائة عشر السابع من رمضان من عشر الثاني حد اال في يناير دخل

. االحد يوم يناير ويدخل السبت، يوم يلقى كبسي العام وهذا يوما. عشر أحد

 . الظلم من كثير عن ورده هنا اعل أخاه ووجد محمود، محمد بن المختار أتانا وفيه
.لنا الله وهداه بركة، فيه وجعل خيرًا، الله جزاه

 اكور أبناء : والته عند علوش أوالد من حي على الساحل أهل من أمجبور وقع وفيه

 اإلبل رؤوس من ثالثين نحو لهم وأخذوا عده، بلخيربن بن وسليمان اعبيد بن محمد وسيد

.رمضان في بذلك وفازوا الخيام وأثاث الخيل رؤوس من وأربعة

 الطالب بن الله عبد الطالب بن يحيى بن طالب أحمد بن يحيى محمد توفي وفيه

 رمضان، من آ كذا عشر] منةالثا السبت ليلة الدودي اليلوي شل بن محمد بن الرحمن عبد
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة ثالثين نحو وعمره يناير، من السابعة
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 قاتلهم بقرتين، إال كلها وضيعوها بقرة، كذا[ ] عشر سبعة : بقرنا على انماد وقع وفيه
الله.

 بن سيدي وقتلوا لحويطات، عيون عند وأناخوا ناصر، أبناء من أمجبور أتانا شوال وفي

.وهربوا العلوشي اكربميش وابن البرداوي الحاج أحمد

 من وقوم علوش أبناء من وقوم هنون بن سيدي بن الشيخ بن سيدي أثرهم على وفزع
مراكبهم. من عشرجمال أحد لهم وأخذوا وطردوهم إبراهيم، بن المختار آل

.تكانت أهل إلى وفده من المختار محمد بن أحمد قدم وفيه

.ونواحيها بوالته وخيموا النصارى مع تحاربوا حين أزواد من ردة أبي آل قدمت وفيه

 بالد في جال النه جولته من المختار محمد بن يحيى محمد قدم القعدة ذي في وفيه

 هذا سفره في ومكث .الحسن ومحمد أحمد [ كذا ] وابنيه هو وحج مكة وصل حتى الساحل
 من رحلة وألف .التام االنتفاع له وحصل والصالحين. العلماء من كثير مع والتقى سنين، سبع

.أعلم تعالى والله .الكثيرة فتاويه فيها جزأين في إليها رجوعه إلى والته من ذهابه
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والفا وثالثمائة عشر الثامن العام وقائع في باب

.أبريلء من ١ ٨ ثاءالثال في دخل

 يوم والته من خرجت الثامن. سفري وهو لمحيميد، آل إلى سافرت العام هذا وفي

 حي عنل ليلة النعمة قصر دون : ليال كذا[ ] ثالثة وبت النبوي، ربيع من السادس ربعاء اال

 وزرت .ليلة فيه وبتنا حد اال ليلة النعمة قصر أتينا ثم رض، اال من خالء في وليلة لحمنات، من

 وقبور وأبنائه، القصري الطالب المشهورة النوازل صاحب بالدنا قدوة : الصالحين قبور فيها

. الشرفاء

 حملنا الذي الرجل خيمة دون ليال كذا[ ] ثالثة وبتنا االثنين، يوم منها خرجنا ثم

 خمس ومكثنا الحمى، أخذته : مرض ثم التاجر. سيدي محمد بن وال بن الم صمب وهو

 والعشرون الرابعة ليلة وأتيناهم ، لمحيميد آل دون ليال أربع ومكثنا ذهبنا ثم ،خيمته عند ليال

النبوي. ربيع من ا ا كذ ]
 المختار محمد وأعطاني والعافية. الخير إال عندهم نجد ولم ليال، سبع هم عند ومكثنا

 له نظير ال جدًا [ ا كذ ] جيد اإلبل من خصيا لمحيميد بن محمود أحمد بن محمود محمد بن

 ليال، تسع الطريق في ومكثت ،حد اال يوم الثاني ربيع مهل عندهم من ذهبت ثم .اإلبل في

.الثاني ربيع من خلون لعشر الثالثاء يوم والته وقدمت
 الله عبد محمد بن محمد سيد بن الطالب التقي الشاب توفي النبوي ربيع أوائل وفي

 وافر حظ له الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان . البرتلى ببكر أحمد بن الطالب بن

 مداومًا للماء، مالزمًا تالوته، على مداومًا تعالى، الله لكتاب حافظًا ونحو، فقه من العلم من

 نحو وعمره توفي .الحديث بصدق موصوفًا دب، واال العلم كثير السن صغير الطهارة، على

.آمين به، ونفعنا عنه الله رضي .سنة ثالثين
• العالم بن الشيخ توفي كذا[] األول جمادى وفي

 ويأتيه حال أحسن على ويخرج مرات ثالث زرع بل فى لنا يصلح لم العام هذا وفي

 وشر شره ووقانا بعده ما وخير خيره الله أرانا ذلك؛ غير ال حرثا ثالثين نحو وبقى ويأكله الجراد
 باله إال قوة وال حول وال الوكيل، ونعم الله وحسبنا الجميل، فهو اذليل فعل وما بعده؛ ما

.العظيم العلي

.1901س1900/1218 1

.1900-05-01 الثالثاء في العام المحرمهذا دخل 2

307



 الحاج بن اعل الوفد رئيس ادحاحن عمهم أبناء إلى بله أوالد من الحجاج وفد أتى وفيه

.ذلك يفعلوا فلم الباطن وطنهم إلى ادحاحن رجوع يريدون اعل بن
 أخيه من فارا محمود سيدي بن الله عبد بن محمود محمد بن محمد سيدي قدم وفيه

 لغالل من وبعض واسواكر محمود سيدي منآل كثير خلق محمد سيدي ومع المختار، سيدي
به. أهلب

 [ كذا ] خير اا جمادى من الثامنة ربعاء اا ليلة أحمد بن البشير محمد توفي وفيه
.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 النقي الظريف التقي الشاب شريفنا توفي االثنين يوم رجب من والعشرين السادس وفى
 موضع : لحفر عند مسافرًا توفي لفظيل، موالي بن عمار موالي بن ملوك بن عال بن ملوك

. سنة وثالثون [ كذا ] ستة وعمره ، ادوعيش اعوينت يسمى منها
 المعروف، أهل من تعالى، الله سبيل فى نافقًا الفضل، أهل من تعالى الله رحمه كان

 في يوضع ما أول ن ل والخلق الخلق حسن ولعمومها، فائدته لكثرة والخاصة العامة عند محبوبًا

 والسخاء سخياء، اال من سخيًا وكان . منه أحسن حسنة ال الخلق وحسن الخلق حسن الميزان

.والصالحين نبياء واال الرسل أخالق من والسماحة
 .وجهه في ويبش للسائل، يفرح الوجه طليق بلده، في مقبوالً تعالى الله رحمه وكان

: اقالل يقول وفيه

عابسا لبغضاءمنكان يقدم ولن كلحالة أخوالبشرمحمودعلى

حارسا للمرء الجود مثل أر ولم عرضه هتك المرءفي بخل ويسرع

 يحيى محمد الفقيه قصيدة منها علمائنا، من مراثى وقعت تعالى الله رحمه توفى ولما

: مطلعها الله عبد الفقيه بن المختار محمد الفقيه بن

.الشرقي الحوض من باغنه بأرض موضع
 .حارسا للعرض الجود مثل أر ولم : يقول أن خير اال البيت في الصحيح ولعل ،الوراق لسعيد البيتان 2
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 الجزيالألعظم لفضل واليمنوا

 قحسم ال وكرامة ومسرة
 وينعم الجميل يولي من ملوك

 يظلم ال جاره النبوءة بيت

 يتألم وال يؤذي وال يعطي

 تنظم المكارم وله فاحتازها

 تكرم عين الف عين وألجل

 تتنعم وروحه عليه تهمي

وأنجم السماء في بدر الح ما

 حضرا ومن البادي مصيبته عمت

 والصبرا السم منه تجرعت أمر

 والسحرا معاء واال القلب تحرق أن

 وجرى هاطل بسكب العيون ماء

 والبكرا االصاز تمطر ورحمة

 سترا ظاهر وهو العيب رأى إذا

 والبصرا السمع وكان ينوب فيما

 وافتخرا بان قد به حمالً وزاد

انتظرا له أخرى على ضعيف ومن

 المنى لك يعيش بني عين عين يا

 والندى بالسعادة ربي وحباك

 العال فتى للكريم مأوى صرت أن

 هاشم من روضة في نما فرع

 وبجاهه بماله ه حما يحمي

 والندى والعيمالبة السيادة ورث

 الجدا باغنة سكان به نالت

 الورى رب من البركات زالت ال

وآله النبي على الصالة ثتم

 بن أحمد بن عثمان الفقيه بن الله عبد الفقيه بن مين اال محمد الفقيه أيضا رثاه ثم
: مطلعها بقصيدة اعمر الحاج

عرى الكبار لرزء هل رزء لله

 فاتي ملوكنا ضحوة نعى ناع

 لها وحق نار الحشا في وسعرت

 همى العيون بين من عين يا عليك

 ومغفرة رؤج في عين يا زلت ال
 ومن الذمار يحمي لمن مثوى صرت إذ

قاطبة القصر لهذا الغياث كان و
 قاطبة المعهود كله مع الحمل

يؤمله رجل على (ل من)... كم

.قراءتها من أتمكن لم كلمة هنا
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 القبر في أنزلت حين ربي وأرضاك

 يجري أبدًا دائمًا ربي ورضوان

 الدهر في أنيسك العليا الجنة من

 صبري لي يخلف العرش إله فعل

 وزري من رب يا جنيت لما وصفحًا

عمري منتهى إلى مكلوم وقلبي

: رجاء! ولي

 عمري في دمت ما أنساك ال أملوك

 جنة شبابك المولى وأبدلك

 ا مقعد و سلسبيالً ربي ك وسقا

 عندي أسف بعدها ما رزية

 مقصدي وإبالغ وغفران بعفو

دائما الدمع من ترقى ال فعيناي

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وثالثون ست وعمره توفي

٠ انيور قرية في دبدي أحمد بن محمد بن باب (ة توفي ) 2( شوال في ) وفيه

 وثالثمائة ا كذا ] عشر ثمانية سنة رمضان من والعشرين الثاني االثنين في يناير دخل

.وألف
.البالد سائر في خفيف مرض وقع العام هذا وفي

لمشظوف. ناصر وأبناء كنته قدمت وفيه
 بن محمود أحمد بن الشيخ المختار توفي حد األ يوم الحجة ذي من الثالث اليوم وفي

.آمين ،به ونفعنا تعالى الله رحمه .رين عند المشظوفي لمحيميد بن المختار

 العلم شرفي بين الجامع بعلمه، العامل الفقيه العالم توفي هذا عامنا من رمضان وفي

. الشنجيطي الغالوي حامن بن الشيخ والنجوى، السر في ذلك سبيل السالك ،والتقوى
 غاية في ورعًا الدنيا، في زاهدًا العابدين، المالحين اله عباد من تعالى اله رحمه كان

 توفي، أن إلىبلغ منذ قط بتيمم يصل لم وشتاء، صيفًا الطهارة على محافظًا والتقوى، الورع

تفوته ال المسجد، في زمًامال الثواب، فيه بما إال يتكلم ال له، معظمًا للمسجد، زمًامال

رثاء. دل رجاء فكتب الناقل، من لعلهخطأ 1
* الهامش في المؤلف من إضافة القوسين بين ما 2
 مارتي بول ترجمة في فوجدت والمراجع، المصادر مختلف في بحثت أن بعد مني إضافة قوسين بين ما 3

.المذكور التاريخ في انيور في توفي مذكور ال الشخص أن والته لحوليات
Marty (1), op. cit., 0.395.
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 إال يلبس ال بل اللون، متغير ثوبا يلبس ال متواضعا وكان اإلمام. هو كان وربما صالة، فيه

البياض.
 حسن، سمت ذا عندهم، مهيبًا آدرار، بلده سيما وال الخلق جميع عند معظمًا وكان

 للمسجد مالزمًا قط، يتيتمم لم للطهارة مالزمًا وكان . تعالى الله وكتاب للحديث مالزمًا

 أرضه فى الله بيوت هى نها ال ذلك على ويحث الكالم، ساقط عن وتوقيره فيه، الجماعة وصالة

.آمين ،به ونفعنا عنه الله رضي .اسمه فيها ويذكر ترفع أن تعالى الله أمر التي

 كل من : كال لغالل على اإلبل لوحة محمود محمد بن المختار محمد أخذ العام وهذا
. مطلقًا لحمنات على اإلبل لوحة أخذوا محم أوالد وكذلك منها، جذعة إبل

 ثم النصارى، من خوفًا ونواحيها بوالته خيموا حتى أزواد من ردة أبي آل قدم وفيه

.أعلم والله . شاة ثالثمائة على معهم وتصالحوا إليهم وفدوا
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ووقائهها وآلف وثالثمائة عشر االسع العام ذكر في باب

- أبريل؟ من السابع السبت في المحرم دخل

 منهم قتلوا أنهم زاعمين ديات، أربع بسيف أوالد من محم أوالد أخذت العام هذا وفي
.غيلة قتلوهم العناني أوالد من واثنان موسى أهل من اثنان : رجال أربعة

 ومعهم ارشق، أحمد بن الشيخ الرفقة رئيس : تاؤدن إلى ردة أبي سافرآل رمضان وفي

 إلى والته وأهل بله أوالد قدم يومًا سبعين ومكثوا والته أهل من وبعض بله أوالد من ادحاحن

.السودان ثم أروان إلى ردة أبي وأهل والته أهل
.وألف ثمائةوثال عشر التاسع من شوال من الثالث الثالثاء في يناير دخل

 ناصر أبناء ومعهم اإلبل يأخذون مشظوف إلى وإخوته محمود اعلى ذهب العام هذا وفي

.حسيبه والله فعل ما فينا فعل محمود محمد بن أحمد إلينا قدم ثم غرامتهم، يأخذون

 إلينا وركن لها، أصل ال باطلة بدعوة ودعانا لتجكانت، نفسه ينسب رجل أتانا وفيه
. بطالنها بظهور وكرمه بمنه منها اله عفانا ثم .وعنه عنا الله عفا يحيى محمد

 آبه آل قاضي الشتمشاوي اتفيف بن المختار محمد الصالح العبد توفي الحجة ذي وفي
تعالى. الله رحمه . كيسًا عاقال لبيبًا أديبًا كان .امين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .تجكانت

. 1902-1901/131و 1

1901-04-20 السبت يوم دخل 2
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والفا وثالثمائة العشرين العام ابتداء ذكر في ياب

.وألف ثمائةوثال عشرين سنة 2مارس من والعشرين الثامن الخميس في المحرم دخل

.السبت ليلة المشرق إلى المغرب جهة من مضيء نجم سقط عاشوراء ليلة وفي

.منه عشر الرابع ربعاء اال ليلة القمر خسف وفيه

.والمناصرة الوحدة على ولغالل مشظوف تعاهدت وفيه

 الشريف توفي الخميس يوم وسلم عليه الله صلى المصطفى والدة يوم النبوي ربيع وفي

 ترك بل ذكرًا ولدًا يترك ولم افظيل، موالي بن عمار موالي بن لحبيب بن الحاج الظريف

 يوم من الزوال وقت كان بل مرضه، أهله وال الناس تعرف ولم الظهر وقت توفي . بنات خمس

 ذلك توفي ثم أفاق، ثم عليه، وأغمي واضطجع داره إلى وصعد العين، عند إبله يسقي وفاته
 وعمره توفي .الكالم كذا[ 1 لين حسن والمعروف الخير أهل من تعالى الله رحمه وكان .الوقت

.سنة وخمسون ثمانية

 كالرعد كبير صوت بعده ووقع رض، اال منه أضاءت مضيء نجم سقط األولى جمادى وفي

 عنل أكتوبر من والرابعة رجب من [ ا كذ ل عشر الرابعة الجمعة ليلة القمر وخسف الخير. يوليو في

.أعلم والله الوقت، هذا في مخسوفا ير لم الغرائب من وهذا مخسوفا وسقط الفجر، انصداع

أعمر. بن وإبراهيم إبراهيم بن محمد األمين بن اعلى آل اجتمع العام هذا وفي
 رجل ومعه ببكر سيد والد أ من كنته من رجل هما أخذ لمحيميد آلل فرسان أخذت وفيه

 لحمنات على محم أوالد وغضبت . لحيميد بن محمود أحمد بن امهاد هما أخذ قيل أن بعد

 رجل ومات والته، عند الخيل من عشرة لهم فأخذوا به يخبروهم ولم بامهاد علموا بأنهم

.رجب في كله وهذا مشظوف، قتله والته بطحاء في الساكت بن إبراهيم ابن احمني

.بالت ابن وقتلو اإلبل من شيائً وأخذو لحمنات، من محلة على ابريكه أهل من قوم أغار ثم

 رجال أربعة وقتل اإلبل، وأخذ لحمنات، على غيالن أوالد من غزو وقع الشهر هذا وفي

وحصروهم وأدركوهم الغزو، أثر على لحمنات وفزعت .اديدك أهل من اثنان : لحمنات من

1 1903-1902/1320

.1902-04-10 لخميس يوم المحرم دخل 2

. كلمتين ر بقد صل ال ا في ض بيا هنا
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 وهم معهم كانوا انماد من ثالثة إال منهم ينج فلم وقتلوهم، بهم ظفروا حتى واحد مكان في

 الله سلم موتى وتركوهم سلبوهم لما ثم , وفرسه لحمنات من أيضا رجل ومات وأربعون، واحد

.ا كدا ] خمسة منهم
 من بنفسه فارًا أزواد من لبرابيش رئيس امهمد بن محمد سيد خرج العام هذا وفي

 وك عبد بن بيبه بن المختار مع محم بن سيد وأهل ردة أبي آل على ونزل النصارى، ومن قبيلته

. لمحيميد آل إلى وركب إشميم عند نزل حتى

 قالئل ورجال والته وأهل ولغالل بله أوالد [ كذا ] سافرت رمضان من عشر الثانى وفى
٠ تاؤدن إلى والته من ردة أبي آل من

. محمود محمد بن اعلى أتانا وفيه

 العام وأس وألف، وثالثمائة عشرين سنة شوال من عشر الرابع ربعاء اال في يناير دخل

.يوما ععشر ثالثة
 بن لخليفه بن الشيخ ن بل سيدي العفيف الظريف الشريف توقي القعدة ذي وفي

 مالزمًا المسلمين، بأمور القائمين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان . اشريف موالي

 مالزمًا المسجد، إصالح على الناس ويحض بنفسه، القذا منه ويحمل يكنسه للمسجد،

 ثالث وعمره توفي المروءة. أهل من وكان ظاهر لعذر إال يتركها ال وشتاء صيفًا للطهارة

. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وستون

 قصر رئيس اكاد أحمد سيد الشيخ بن لحبيب بن امحمد سيد بن عروة أتانا وفيه
. امهمد بن فيها التي الغزاة أخذت التي اإلبل أمر( ) في مشظوف إلى وافدا أروان

 سيد الشيخ بن أحمد بن باب بن امحمد سيد الصالح العبد توفي الحجة ذي وفي

.الجمعة يوم اسحاق عند الوافي الكنتى المختار
 ،أحمد باب آل قومهم بأمور القائمين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 الخلق، جميع عند محبوبًا واضحة، بركة له الدعوة، مجاب ولياء، اال من وليًا كشف، صاحب

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة سبعين قارب وعمره توفي .الكالم لين الوجه، حسن

 وتوافقوا ،ولحمنات مشظوف وأكابر إبراهيم ابن ومحمد محمود محمد ابن اجتمع وفيه

. ذلك على وتحالفوا للمؤمنين، العافية على

. ( الشرقي الحوض ) النعمة مدينة شرقي قرية االن وهي بردة، أهل حفرها بئر : إشميم
٠ 1922 عام توفي أروان، برابيش رئيس . اكاده أحمد سيد الشيخ بن لحبيب بن امحمد سيد بن عروة
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والف؟ ثالثمائة بعد واعشرين الحادي العام وقائع ذكر في باب

• مارسء من عشر الثامن ثاءالثال في المحرم دخل

.لحمنات هناتيتث عنا وطرد لحمنات رئيس إبراهيم بن محمد أتانا وفيه

 الظريف الشريف توفي أبريل من يوم ألول المحرم من عشر الخامس ثاءالثال يوم وفي
 عبد موالنا الشيخ تعالى الله ولي بن محمد سيد بن اعلى موالي بن المالك عبد موالي الشيخ

 عباد من به ونفعنا الله رحمه المالك عبد موالي الشيخ وكان . الركان الله عبد موالنا بن المالك

 توفي . حد ل غش فيه ليس الصدر، سليم للصالحين، محبًا للمسجد، مالزمًا الصالحين، الله

 الركان المالك عبد موالنا الشيخ ذرية من ذكر والته في وليس خمسين. على يزيد وعمره

. عباس موالي و عبد موالي ذكرين ولدين وترك . غيره

 أبناء حلة على وتكن بسباع وأوالد اركيبات الساحل أهل من غزو وقع العام هذا وفي

 خرجت وفيه . عيده ان رئيسهم فيهم رجال خمسين منهم وقتلو وأخذوها عثمان بن يحيى

.وانيور والته إلى شنجيط من تكن

 موالي بم محمد سيد بن الوثيق بن حمزه بن اشريف باب توفي الثاني ربيع وفي
 ونفعنا تعالى الله رحمه الخمسين. نحو وعمره كذا[ ] وابنتان ذكرًا واحدًا ابنًا وترك اشريف،

آمين. به،

 الطالب بن الله عبد محمد بن سيد بن الطالب الصالح العبد توفي ولى اا جمادى وفي

 الصابرين، الفقراء ومن الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان . لبرتلى ببكرا بن أحمد بن
 ولديه سنة، ثمانين نحو وعمره والدين، العلم وأهل الصالحين يحب لبيبًا أديبًا الطب فراسة له

 تعالى الله رحمه . بنات [ كذا ] وأربعة ،محمد وسيد الله عبد محمد : [ كذا ] ذكرين ابنين[ ]

.آمين ،به ونفعنا

1 1904-1903/1321.

.1903-03-30 االثنين يوم دخل 2

٠ الطرق قطاع و الصعاليك على يطلق حساني لفظ : لهناتيت 3

. 1903/ 1321 عام توفي أميرآدرار، عيد بن أحمد بن المختار بن أحمد 4
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 سيد على زاملين وكنته ناصر وأبناء لحمنات وبعض مشظوف ذهبت العام هذا وفي

 المختار سيد أخيه مع بينه للقتال محمود سيد بن الله عبد بن محمود محمد بن محمد

. ل عند وتحاصروا

 اسواكر من وأربعة المذكور محمد سيد ومات أثاثه وأخذ المختار سيد جيش هزم وفيه

 المهزومين في ومات ومشظوفي واحمني وغالوي إمان ابن كنته من وواحد ناصر من وثالثة

.الهازمون رجع ثم عشرة نحو
. فقط لخشيمات في قليل شيء إال فني من يوجد لم السنة هذه وفي

 يوليو من ط كذا ] والعشرون والثانى ل إ كذ ] عشر السادسة فى الثلثاء ليلة جمادى وفى
 على بنائها على الله أعاننا قرنًا عشر اثني منذ تسقط ولم الكبير، المسجد صومعة سقطت

األول. حالها

 فى مختار الطالب آل بن اعبيد بن محمد بن فاضل محمد تعالى الله ولى توفى وفيه
 تقيًا المسلمين، بأمور القائمين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه وكان . اجريف عد ر آدرا

 والخاصة، العامة عند معظمًا مهيبًا الله، سبيل فى نافقًا لبيبًا أديبًا كريمًا سخيًا تقياء،األ من

 يقتدى والشريعة الحقيقة علم في آدرار في ئمة اال من إماما الله جعله وقد والخلق. الخلق حسن
 أحدًا يواجه ال السمت، حسن المنطق، حلو لينا، هينًا الدنيا، أمر في السياسة مع فيهما، به

 يطيقون، ال بما العمل من يكلفهم وال ينفرهم وال برفق ويأمرهم تالمذته يبشر يكره، بما
 يصل سخيًا وكان . تنفروا« وال وسكنوا تعسروا وال يسروا » : المشهور للحديث مستعمالً

 ويلقاه أتاه، إذا للسائل يفرح وكان المرضية. االخالق على الله طبعه وقد والبعيد، القريب

 ويالطفه والبسط، بالطالقة ويلقاه الضيف، يكرم وكان القول. في ويالطفه الوجه، بطالقة
 وابن شيخه ذرية والسيما الخلق مع دأبه وهذا . كذا[ ] والصغير الكبير لالبن اآلباء مالطفة

.يعبرعنه ماال المال من أعطاه إال منهم أحد يأتيه ال فاضل، محمد الشيخ وسميه عمه
 ويمنع ويعطي الله، في ويبغض يحب وسلم، عليه اله صلى النبي بأخالق متخلقًا وكان

 سيدي، ويا وصديقي وحبيبي وأخي أبي نحويًا، إليه، أسمائه بأحب إال أحدًا يدعو وال به،

آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه . ذلك فوق كبير ه عند الصغير لكبير، ويوقرا الصغير يرحم

 تاؤدن، إلى ثتم ومن أروان، على والته أهل وبعض ولغالل بله أوالد سافر العام هذا وفي

نوفمبر. من والثاني رمضان من يوم أول السبت يوم

ألصل. في بياض1
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 بن إبراهيم موت أوله وفي .المحرم من ا كذا ] عشر الثالثة حد اال ليلة القمر خسف وفيه

الساحل. أهل من ومشظوفي ابن، بن وسيد الله، عبد
 من كثيرًا وأخذوا الظهر، على لحمنات على والرعيان غيالن أوالد من غزو وقع وفيه

 عم اعمر وابن لمجد أحمد ابن وإبل الحاج محمد وآل اجديد وآل الكيحل المين آلل اإلبل

ادن. وبعض البالوي

 وصلوا حتى لمحيميد بن محمود محمد وابن إبراهيم بن محمد غزا أيضا رمضان وفي
 خيمته إلى إبراهيم بن محمد به قدم حتى الرعيان رئيس السالك الله عبد وأخذوا مججك،

ومنعليه.

 وثالثمائة والعشرين الحادي العام من شوال من والعشرين السادس الجمعة ينايرفي دخل
. يومًا عشرون وأسه الخميس يوم يلقى كبسي والعام ،وألف

 منإدومينيع بغزو تاؤدن عند والته وأهل ولغالل بله أوالد رفقة ضاعت القعدة ذي وفي
 ثياب ونزعوا رجأل ثالثين وقتلوا وغيرها، إبل من عندهم ما جميع وأخذوا اجرير. وأوالد

 ومحمد حماد اعمربن رده أبي أبناء من ومات السراويل. حتى موات واال حياء اال الرفقة جميع
 من في الله بارك ال , عمار بن محمد وابن الكوري بن أحمد محمد بله أوالد ومن ،عبيد بن

قتلهموغيروغير.
 لحمنات، من قوم مع وتقاتل لمحيميد، محمود محمد بن أحمد أتانا الحجة ذي وفي

.ودان وابن جعفر وابن اسراب اب فيهم رجال خمسة منه وقتل
 أكرموه ثم وصل! النصارى إلى فاضل محمد الشيخ بن الحضرامي بن التراد ذهب وفيه

.عندهم من وقدم
.النصارى جهاد في أحمد اسويد آل شرع وفيه
.برئ ثم أشهر خمسة فيه مكث لحمني إبراهيم بن محمد مرض وفيه

. كلمة بقدر بياض
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وألف؟ وثالثمائة واعشرين الثاني العام وقع ذكر باب

. مارس من السادس السبت يوم المحرم دخل

 ثالث وعمره اعلى السيد المكي بن إبراهيم حبيبنا توفي منه االدس في ربيع وفي

 أوراد له الصالحين، الله عباد من وكان .واحدة وابنة ذكور أوالد أربعة وخلف سنة، وسبعون
آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه وقت. يفوته ال المسجد، في الصالة على مداومًا كثيرة،

. محمود محمد آل مع محم بن سيد آل اجتمع وفيه

 موالي بن الله عبد موالي بن الله عبد موالي بن القادر عبد موالي الشريف توفى وفيه

 من والثامن األولى جمادى من السابع الخميس ظهر انبراهيم القادر عبد موالي بن الحسن
 للصالحين محبًا تعالى، الله لكتاب حافظًا الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان يوليو.

 الله رحمه واحدة. وانة ذكور أوالد ثالثة وترك سنة، ستين نحو وعمره توفي الخير. وأهل

آمين. به، ونفعنا تعالى
 .الشرقي المسجد جانب سقط الخميس ليلة األولى جمادى من والعشرين الثامن وفي

 بن الرحمن عبد بن أحمد بن سالم أثرهم على وفزع بقرنا، غيالن أوالد أخذ الليلة تلك وفي
 عن فهربو تكرارت، ساحل وأدركهم رجال وعشرين أربعة نحو ومعه لحمني ألمين بن اعلى

 ودفع خيرًا الله جزاه ليال، ثالث ومكث بالبقر، وأتوا انماد، من واحد وقتل البقر، وعن مراكبهم

. بيص عشرة ثالث نحو للحمنات البقر أهل

 كبير صوت ووقع مضيء نجم سقط سبتمبر من ليلة وأول رجب من الرابعة الليلة وفي
.أعلم والله ،الزلزلة نحو

 موالي بن زيدان بن حسن باب الصالح العبد توفي رجب من الخامسة الجمعة ليلة وفي

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه . اسعيد
. متوسطًا صالحًا فثي مزاريع صلحت وفيه

.غيالن وأوالد الرعيان من تسعة لحمنات قتل وفيه
 في محمود محمد بن المختار محمد مشظوف رئيس أتانا رمضان من عشر الرابع وفي

. معنا بخير وعليه ليلة [ كدا ] عشر سبعة فينا ومكث رجاًل، ثالثين

.1905-1904/1322 لم

.1904-03-18الجمعة يوم دخل 2
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 موالي بن خاله قتله لخليفة، بن الشيخ بن عاله بن لعناية الشريف توفي العام هذا وفي
 من كان عاله بن لعناية .تمبكت حذاء بالله والعياذ فذبحه نائمًا، غيلة الرحمن عبد بن اعلى

 . بالمسجد والصالة والطهارة تعالى الله عبادة على مداومًا الخلق، حسن الصالحين، الله عباد

 رحمه . الحديث بصدق موصوفًا وكان .وابنة ذكرًا ولدًا وترك سنة، ثالثين نحو وعمره توفي

آمين. به، ونفعنا تعالى الله

.القعدة ذي من السابع السبت ينايرفي دخل

 افظيل، موالي اعمربن موالي بن ملوك بن عال بن عالل الشريف توفي اليوم ذلك وفي
 العظيم، الله كتاب يحفظ الصالحين، الله عباد من وكان آمين. به، ونفعنا تعالى الله رحمه

 ثالثة وترك سنة، وثالثون كذا[ ] ثمانية وعمره خلقًا، الناس أحسن من الطهارة، على مداومًا

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .واحدة وابنة وآل والديه عمار اب ذكور أوالد

 وأخذوا رده، أبي آل وخيام تنواجيو على الساحل أهل من غزو وقع العام هذا وفي
. االبل من خمسمائة
. مخسوفًا طلع القمر، خسف الحجة ذي من عشر الخامس االثنين ليلة وفي

.المصطفى بن وأحمد هيمإبرا أحمد بن الله عبد محمد بن أحمد توفي وفيه

 سبخة إلى والته أهل من رجال وثالثة امهمد بن وابرابيش رده أبى سافرآل شوال وفى
 من رجال خمسة وأخذوا يومًا، سبعين ومكثوا السماللى، يحظيه محمد والخريت تنيولك
 اثنان، وفر منهم، واحدًا وقتلو منهم وأخذوها تنواجيو، إبل من المائة نحو هم عند اركيبات

.والته إلى بهما قدموا واثنان

 وشعانب وإدومنيع اجرير أبناء إلى أروان رئيس امحمد سيد بن عروة وفد العام هذا وفي

.منهم العافية يطلب
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والفا وثالثمائة [ كذا] والعشرون المالث وقاث ذك باب

.فبراررق من والعشرين الثالث ربعاء اا في المحرم دخل

 عشر أربعة ومكث انيور، من ببكر الطالب بن بويه أحمد إلينا قدم الشهر هذا وفى
 الله بارك أحمد الحاج محمد ولد يحياتي : أبنائه من بابنين وقدم انيور، إلى ذهب ثم يومًا،

.وحفظهما فيهما
 وداوود رده أبي آل رئيس توفي أبريل من والخامس منه عشر الثالث ربعاء األ يوم وفي

 أبي بن الحاج بن محمد سيد بن أحمد سيد بن المختار سيد بن ارشق محمد بن الشيخ كال
 الصالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان سنة. وثالثين خمسًا رائسته فى ومكث رده.

 وأحمد الغل : ذكور أوالد ثالثة وخلف .سنة وستون نيف وعمره مشهوربه، كشف صاحب

ارش.

 اسويل بن بكار حلة وا وأخذ ،تججك في وبنو ،قكانث انصارى أخذت العام ا هذ وفي

 تيشيت إلى رسلهم وأرسلوا لهم، مجاهدًا وقتلوه الدوعيشي، شين امحمد محمد بن أحمد

.المغافرة من يخافون بأنهم لهم فاعتذروا طاعتهم، في ليدخلوا

 وتيشيت، آقريجيت قرية وعلى الباطن أهل إبل على اركيبات من كبير غزو وقع وفيه

 . تيشيت من واثنان آقريجيت، في ثالثة : رجال خمسة منهم ومات .الحمد ولله الغزو وهزم

 أهل إبل من أربعين بنحو وذهب الغزو مراكب وأخذ .ساق ابن فيهم ماسن من ثالثة ومات

البا.
.ومات شريفة قتله الكبالنه، النصراني مات وفيه

.1906-1905/1323 ل

.1905-03-08 األربعاء يوم دخل 2

 لم خير اا هذا فإن ارشق محمد بن الشيخ حفيد هو و الحالي بالرده أهل رئيس لي ذكر ما بحسب 3
. 1992 دجمبر محمدي، بن المختار سيدي مع مقابلة .ولدين إال يخلف

 احتالل نفذ و خطط فرنسي استعماريمنظر ، 1905 عام ومات 1866 عام ولد Xavier 00000ا20ز 4

.الزين موالي بن محمد سيدي الشريف قتله الموريتانية. راضي اال
 علمي محيط في وتربى شنقيط، من بالقرب ولد (1905-1845) الزين موالي بن الصغير سيدي 5

.المسلحة بالمقاومة و القظفية بالطريقة التحق وديني،

320



 يوليو من عشر والثالث ولى اال جمادى من كذا؛ ل والعشرون الثاني ربعاء اال ليلة وفي
 وقعت صاعقة من افظيل موالي بن اعمر موالي بن ملوك بن انتين بابه بن عاله الشريف توفى
 الله عباد من للمسجد، مالزمًا تعالى الله رحمه كان كبير. مطر فى الليل آخر داره فى عليه

 قليل مهيبًا، الخلق، عند محبوبًا والخلق، الخلق حسن تعالى، الله كتاب يحفظ الصالحين،

.بنات وثالثة ذكورا أوالد تسعة وترك الخمسين، نحو وعمره توفي .الكالم

 وأخذو والطلبة، تيشيت شرفاء على اركيبات اسباع أبي أوالد وقعت العام هذا وفي
• والعبيد اإلبل من كثيرًا لهم

 . النصارى مع سنة منذ الحامد ابن رئيسهم وكان .تكانت يريدون كنته رحلت وفيه
حاضر. وهو الكبالن مات

واإلبل. العبيل من عندهم ما وأخذ أزواد، في الشرفاء المرتجى أهل على وقعتهم وفيه

 ثم الحوض، إلى رحل ثم والته، ونواحي تيكر عند لمحيميد بن المختار محمد نزل وفيه
.والته ساحل إلى ادمغات رحل

 عشر ثمانية ص واال .العام هذا فى القعدة ذي من عشر الثامن حد األ يوم يناير دخل
.يومًا

.محمود محمد ولد الشيخ المختار : اكنب في النصارى إلى يحيميد أهل وفد وفيه
 وعيشي االيد فال أحمد بن بابه ابن البالوي ي بوشيد بن جد اعمربن قتل الحجة ذي وفي
. آقريجيت قرية عند السويدي
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والفا وثالثمائة والعشرين الرابع العام وفائ ذك ياب

.فبرايرذ من عشر الثاني حد اال في المحرم مهل

 بن الرحمن عبد الصالح العبد توفي فبراير من والعشرين والسابع منه عشر السادس وفي

.محمود عمر بن المحجوب بن أحمد بن اعمر
 ومجالس للمسجد ومالزمًا حق، صاحب الصالحين، اله عباد من تعالى الله رحمه كان

 ولألوراد، لتالوته زمًامال تعالى، الله لكتاب حافظًا والشفاء، والكالعى البخاري قراءة الخير،
. آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة سبعين نحو وعمره

 لكرع محمد تحت فرسًا وقتلوا الساحل من قوم مع لحمنات من قوم التقى صفر آخر وفي

 وأخذوا لحمنات، مراكب من خمسة وقتلوا بالت، بن لعبادين فرسًا وأخذوا بكر، أبي بن

 عند الوافي أوالد على والرعيان اركيبات من كبير غزو وقع النبوي ربيع أوائل فى ثم .خمسة
 ابن منهم رجال ستة وقتلوا عبيد، وستة اإلبل، من حوضًا وثالثين أربعة وأخذوا اؤجاف،

.مالهم من بقي بما لحمنات وفر ،3...( بن) واعلى الراعي بن أحمد

 وبات الناصري لحبيب أحمد بن بكار بن أحمد أتانا هذا عامنا من األولى جمادى وفي

 والعسل والفضة والحاجة الخنط من ماعندهم وأخذ رفقتنا مع والتقى وسرى عندنا ليلتين

 عثمان سيد بن محمدي ناصر أبناء إلى ركب ثم بذلك. وذهب اإلبل، من عشر وثالثة

 لهم وردوا وغير وغير الديه بن أحمد وموالي ملوك بن عال بن كيك وا ببكر بن ومحمد

.ذلك غير وأكلوا واإلبل، بيص مائتى وقدر ريال، ستمائة
 سيد ول عين دية منا وأخذوا وجماعتهم، وسدين الغل ردة أبي أهل جماعة أتتنا وفيه

. أحمد باب بن محمد فقأها بيص مائة اجالد بن

 اإلبل من وأخذوا ردة، أبي آل على غيالن وأبناء واركيبات الرعيان من غزو وقع وفيه

. [ كذا ] االخر جمادى في وهذا والته هل ال وغيره بوبه بن انبويه بن تي سدا إبل فيها

 ربعاء اال يوم وأتيتها تيشيت، دون ليال ست وبت الخميس، يوم أثرهم على أنا ووفدت

بن بابي معي وكان .وتفرقوا عني وهربوا المال، رد من فامتنعوا بها، الغزاة جميع ووجدت

1 1907-1906/1324.

.1906-02-25 األحد يوم دخل 2

.كلمة بقدر بياض هنا 3
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 ومعه أتاني ثم أخذوا، التي اإلبل وعدد بالمراكب يأتيني والته إلى فأرسلته انبابه، حم بن بوبه
 والسيما الصالحين، قبور فيها أزور يومًا أربعين نحو تيشيت بقرية ومكثت ببكر. بن محمد

مسجدها وبنى وبناها تيشيت قدم من أول وهو ، المومن؛ عبد موالي تيشيت شرفاء جد قبر
ودفنفيه.

 يقال نه ال القبرين صاحب له ويقال 2عثمان الحاج اسمه إدولحاج من ولي رجل ومعه
 مسجد في زرته الحمد ولله وأنا معًا، فيهما ويزار تيشيت ممسجد وقبرًا ودان بقرية قبرًا له إن

 أمرسال سبخة على عثر من أول وهو الحاج، بن المين آل جد قبر( ) أيضا مسجدوبال ٠ تيشيت

. الحمد ولله زرته وقد تيشيت،
 ذاهبًا سبتمبر من وأول رجب من والعشرين الرابع في الجمعة يوم تيشيت من خرجت ثم

 الطريق فى ومكثنا رجال، ثالثة ومعنا ببكر بن محمد معى والرعيان محمود سيد أهل إلى
العافية. على معهم وتعاهدنا إبلنا، عندهم نجد ولم ليال، ثمان وعندهم عشريومًا اثني

 االثنين يوم تيشيت وأتينا ليال، ست تيشيت دون ومكثنا عندهم من ذهبنا ثم

 إلى ببكر بن محمد ذهب ثم سبتمبر. من والعشرين الخامس في شعبان من عشر الثامن
 بن الله عبد سيد أن وبلغني الصالحون، قبور أزور ليال ثالث تيشيت ( في ) ومكثت آدرار،

 صالحي قبور بزيارة فعليه المشرفة بالمدينة البقيع زيارة فاتته من » : قال العلوي إبراهيم الحاج
. الحمد ولله أزورهم يومًا أربعين مكثت وقد . « تيشيت

 من عشر الخامس ربعاء اال يوم في الشواف محمد ابن داد بن أحمد توفي العام هذا وفي

. أغسطس من عشر السادس فى رجب
 الخلق، حسن المسلمين، مصالح فى التاعين الصالحين الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 مشهورًا لبيبًا أديبًا سخيًا الله، عبادة على دائمًا اله، سبيل في نافقًا قومه، مصالح في ساعيًا

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة ثمانون وعمره توفى بالكشف،

 الشغ بن الله حمى بن الصغير أحمد بن محمد الفقيه العالم توفي أيام بخمسة وبعده

 رجب من عشرين ليلة توفي ، المسلمي التيشيتي نسلم هند بن مسلم محمد بن محمد بن

 ست أو خمس فعمره وألف، مائتين بعد ربعين واال التاسع أو الثامن فى ولد .أغسطس أواخر

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وسبعون

. ومؤسسها تيشيت شرفاء جد هو
 علي الحاج هما آخرين رجلين رفقة ودان وصل االغماتي، يحيى بن اللبان محمد بن عثمان الحاج

إدولحاج. بقبيلة اآلن يعرف ما فكونوا يعقوب، والحاج
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 من ومفخرا العلماء، صدور من صدرا نبيها، فاضال نحويا فقيها تعالى الله رحمه كان
 زاهدًا عابدًا تقيًا وكان . منطقيًا أصوليًا بيانيًا لغويًا ، تقياء اال الفقهاء وأحد ، النجباء ولياء مفاخراال

 كأنه آلخرته يعمل بالعبادة، كلها أوقاته يعمر ،أوراد وأذكار أدعية ولزوم واجتهاد، جت ذا ورعًا

 ،قة لعا ا عند محببًا اإلفادة، كثير ،لخلق و لخلق ا حسن ،حة را له ليست ،ن حزا ال ا ئم أ،دا غد يموت

 فى والصالة للمسجد زمةكثيرالمال سنيًا، وكان . الحسن بالثناء عليه ثنى وأ أحبه إال أحد يراه ال
 ويذكر قرفع أن قعالى الله امر التي وهي ،أرضه في اله بيوت هي ))المساجد : ويقول ،الجماعة

 تعالى الله قال . ( باإليمان له فاشهدوا المسجد يتعاهد الرجل رأيتم )إذا الحديث وفي . «اسمه فيها
. الية ٠ الله يعمرمساجد إنما >

 رجب في تيشيت قرية في البخاري صحيح يسرد وكان .للمسائل النظر جيد وكان
 يشك ال محرر صحيح وعلمه يعنيه، ال ما عن معرضًا يعنيه، ما على مقبالً ورمضان، وشعبان

.تيشيت في إليه تنتهي اإلفتاء رائسة كادت حتى مسألة في أفتى إذا فتواه في أحد

 الصغير أحمد والده فتاوى فيها جمع نوازل له .كثيرة وأنظام مفيدة عديدة تآليف وله
 على الصالة في والده تأليف على نفيس شرح وله الصغير، أحمد يغراائ,، لكبير ا العلى منن سماه
 ،2وسلم عليه الله صلى النبي صفة على شرح وله سماه؛ تنويرالقلوب وسلم عليه الله صلى البني

 صلى النبي على الصالة في كبيرة منظومة وله الجمعة، حكم في وتأليف الزكاة، في تأليف وله
 الرد في وتأليف الملح، حكم في منظومة وله السالم، عليه خصائصه في نظم وله وسلم، عليه الله

.الوقفث زكاة حكم في وتأليف وصفته، القطب حال في وتأليف البدع، أهل على

 آدرار إلى اعلى موالي بن إسماعيل موالي آل جهة من شريف؟ قدم العام هذا وفي

 بن إدريس موالي اسمه النصارى جهاد يريد فاضلة محمد الشيخ بن العينين ماء الشيخ ومعه

. سليمان موالي بن الرحمن عبد موالي

1

2

3

4

5

.كلمات أربع بقدر بياض هنا
كلمات ثالث بقدر بياض هنا
.ونصف سطر بقدر بياض هنا
 تناهض التي امسلحة امقاومة لنداء استجابة واده ه أوفد وقد سليمان، السلطان بن إدريس موالي هو

. لفرنسي ا لمستعمر ا
.والفقه التفسير و بالحديث واسعة معرفة له المجاهدين، و العلماء أكابر من
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 خلق ومعه لمحيميد بن محمود أحمد بن محمود محمد بن محمود اعلى إليه ووفد

 يريد رار آد من سار ثم ،كال ادوعيش وبايعه ،وبايعوه ( . . . ) ووجده وغيرهم لغالل من كثير
 قرية في ودخلوا النصارى، الله وهزم فتقاتلو كبير، بغزو إليه فخرجوا تججك، بقرية النصارى

 الغاللا من عشر تسعة ،وأربعين [ ا كذ ] نيفا المسلمين ومن السبعين نحو منهم ومات ،تججك

 ،حبيب بن إعلى بن محمد سيد بن لحبيب وفيهم ،اخليفه الرحمن عبد بن جد ابن فيهم

 أبي أوالد من وثالثة أحمد اسويد ابن لبكار كذا[ ] ابنين فيهم ايدوعيش من عشر وخمسة

 عبد بن ومحمد الناس أخالط من وثالثة التاجري المشظوفي أعيمر بن مين اا ومحمد السباع

السمالي. الهاشم بن الله
 2( دم )ثم الشريف وباعوا كنته من معه ومن الحامد بن المختار محمد قدم ثم

 آدرار وأهل وبايعوه مطلقا محمود سيد وآل الله عبد بن محمود محمد بن المختار سيد
وتكانثة.

 ديارنا، من كثير وسقط نرالشمس، لم أيام خمسة ومكثت أردان أتتنا العام هذا وفي
 , تعالى الله رحمه الهدم تحت وتوفي اعمر، الحاج بن سيدين بن المختار سيد على دار وسقطت

 بإخراج معرفة له وكان اإليمان. شعب من شعبة والحياء حياء، صاحب الصالحين، من وكان

ذكور. أوالد سبعة وترك الجان.

 عبد محمد اإلمام بن عثمان سيد بن تى بويا بن محمد سيد إمامنا توفى هذا عامنا وفى
 قبل داره إلى وخرج ربعاء، اال يوم والعصر الظهر المسجد في بالناس صلى ممه عمر اإلمام بن الله

 الخميس يوم الفجر انصداع عند وتوفي الخميس، ليلة والعشاء المغرب فيها وصلى الغروب،

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه دجمبر. من والسابع القعدة ذي من الرابع
 لبيبًا مهيبًا متواضعًا والخلق، الخلق حسن اطالحين، الله عباد من تعالى الله رحمه كان

 والحنان بالشفقة موصوفًا ورعًا زاهدًا أحواله، يتفقد المسجد بأمور قائمًا الخلق، عند محبوبًا

 بمكروه، أحدًا يواجه ال السمت، حسن المنطق، حلو ربه، عبادة على ومًامدا الحديث، وصدق

 عند المنبر على تعالى الله خشية من الدمعة سريع القلب رقيق صالحًا نقيًا تقيًا عفيفًا لينًا هينًا

معمرا العشائين، بين وال الظهرين، بين منه يخرج ال المسجد، لعمارة محبًا الجمعة، خطبة

سطر. نصف بقدر بياض هنا
.المعنى ير تقد إلى ت فعمد ، ( م .د .ث ) حروف ثة ثال إال معه يبق لم الورق في تخرم هنا

.سطرين بقدر بياض هنا
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 الله صلى النبي مولد في المسجد في وسلم عليه الله صلى النبي ويمدح وراد، باال الوقتين لهذين
.والته أهل عادة وهي العشاء قبل شهر وكل جمعة وكل ورمضان وسلم عليه

 رجب في البخاري صحيح يسرد اللسان، فصيح الجانب، لين الحديث، طيب وكان
 محبًا والحديث، والنحو الفقه وافرفي حظ له رمضان، من وعشرين ست يوم ويخمته وشعبان

 ذلك وغير والهمزية والبردة كله، أو مهيب ابن نصف يحفظ وسلم، عليه الله صلى النبي لمدح

 ولم سنة وستون خمس وعمره توفي رمضان. في لعياض الشفاء ويسرد المدح، قصائد من
. فيه الله بارك المحجوب، اسمه واحدًا ولدًا إال يترك

 بن عثمان بن الله عبد سيد بن انسيد باب المؤذن بن الله عبد سيد مؤذننا توفى وفيه

 الله رحمه كان دجمبر من عشر والرابعة القعدة ذي من عشر الحادي الخميس ليلة حجيج

 محافظًا وكان .قريتنا أمناء من أمينًا الحديث، بصدق موصوفًا الصالحين، الله عباد من تعالى

 .آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .سنة وستون إحدى وعمره توفى .المسجل فى الصالة على
.بنات وثالث ذكرًا ولدًا وترك

 توفي ربعاء اال ليلة دجمبر من والعشرين والسابعة القعدة ذي من والعشرين الرابعة وفي

 بن محمد سيد بن اشريف موالي بن لخليفه بن الشيخ بن اشريف باب بن عينين الشريف
 تعالى، الله لكتاب حامالً ، وقًا صد ،والته رؤساء من كان تعالى. الله رحمه الحاج بن حمو سيد

 أربعين نحو وعمره توفى حليمًا. طيبًا والخلق، الخلق حسن لبيبًا، أديبًا قراءته، على مداومًا

.آمين به، ونفعنا تعالى الله رحمه .وابنتين ذكرًا واحدًا ولدًا وترك .سنة

 وثالثمائة والعشرين الرابع القعدة ذي من والعشرين التاسع االثنين في يناير دخل

.يوما وعشرون ثمانية العام وأس وألف،

 والته، أهل من رفقة على أغار : أمجبور أمر فى مشظوف إلى سافرت الحجة ذي وفى
. مشظوف من وأمجبور! فضة رياال وعشرين وثمانية الرأس، مقطوع من كثيرًا لهم وأخذ

 وأعطيناه الشريف، أمر في اإلعانة يطلب محمود محمد بن محمود اعلى أتانا وفيه
. بخمسين علينا وصبر ،بيص خمسين

 .المحاربين من الرتل على يطلق حساني لفظ أمجبور
سطر. بقدر بياض هنا
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والفا وثالثمائه والعشرفى الخامس وقانغ ذك ياب
. بعد ما وخير خيره الله أرانا فبرايرة، من يوم أول الخميس في المحرم دخل

 الشيخ المختار اكنب بقرية الذين النصارى إلى لمحيميد آل وفد العام هذا رأس وفي

 حكمة من نهبوا ما جميع مشظوف لهم يرد حتى فحكموهمة عالي سيد بن ومحمد

.النصارى

 لهم وزاد شرطوا ما جميع لهم جمع حتى بنفسه المختار محمد مشظوف رئيس فقام

 ثم .شرطوا مما وغيرذلك وبقر، وحمروزرع وخيل وعبيد غنم من ذلك لهم وأرسل عليه،
.الخيل رؤس من خمسة ذلك بعد لهم أرسلوا ثم ،مشظوف إلى ذاهبين الوفد تركوا

 آل مع الذين ناصر أبناء على ناصر أبناء من معه ومن لحبيب أحمد ابن اعمر أغار وفيه
.انين إبراهيم أهل ومال المال، من كثيرًا لهم وأخذوا ،لمحيميد

 بن محمود أحمد خيمة إلى سافرت منه والعشرين السادس في النبوي ربيع وفي
 من كثيرًا رأيت ،أحب ما إال هذا سفري في أر ولم . ظلمهم جل ل لحمنات في التي لمحيميد

 إال جله ال سافرت الذي هذا أمري فى أرى ال أنى الله على وضمنوا الصالحين، وأبناء الصالحين

 وأخوه بابه بن أحمد بسيف أبناء حلة منهم ذلك، بضمانهم الله شاء إن ورضيت أحب، ما

 حلة ثم المختار، سيد الشيخ بن أحمد باب بن امحمد سيد بن والبكاي أحمد سيد [ كذا ]
 منهم وتالمذته الكلكمي االمين محمد الشيخ بن زين بن االمين محمد وشيخهم القظف

 صالح موالي بن محمد سيد بن الله عبد موالي بن الحسن موالي بن بوي بن الحسن موالي
 في بخير عليهم الصبح بمسجدهم وصليت علي، وضمنوا بخير، لي الله ودعوا النعماوي،

 لله وذكر العبادة ودوام عليها والمحافظة الوقت أول في والصالة الطهارة على ومواظبتهم دينهم
.ورعاهم الله وحفظهم لهم ذلك الله أدام المستقيم الصراط هو هذا الله، كتاب وتالوة تعالى

 إلى محمود محمد بن المختار محمد مشظوف رئيس سافر آ كذا ل اآلخر جمادى وفي

.وشعبان رجب في معهم يزل فلم الناصر، أوالد لشر يريدهم أظهر على الذين مشظوف

1 1908-1907/1325.

.1907-02-14لخميس يوم المحرم دخل 2

.عليهم قبضوا بمعنى
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 ينكس وهو المغرب جهة إلى وذنب المشروق جهة من ذنب له نجم ظهر رجب أواخر وفي

 النثرة مع ثم الذرعان مع ثم الهقعة مع ثم األخير الليل ثلث في الهقعة مع ظهر ألنه ورائه من

.شعبان هل منذ نره فلم أغسطس أواخر عنا غاب ثم الفجر مع ثم

.بعده يأتي ما وشر شره ووقانا خيره الله رزقنا شعبان، من الخامس في يناير ودخل

 مراكش إلى اخليفه الرحمن عبد بن طالب وأحمد الحامد بن المختار محمد ذهب وفيه

.إسماعيل موالي بن المؤمنين أمير يريدون

 بن امحمد سيد بن البكاي الزاهد الورع العابد التقي الصالح العبد توفي رمضان وفي
 بازاء اركيك أم عند الوافي الكنتي ببكر أحمد بن المختار سيد الشيخ بن أحمد باب الشيخ

انول.
 عظيمة، بركة له الدعوة، مجاب بدينه، فارًا الخلق، عن منعزال تعالى الله رحمه كان

 وترك . أحمد باب آل عند بالسيادة معروفًا سيدنا، إال له يقال ال الخلق، عند ومحبوبًا مهابًا

 الله رحمه السبعين. نحو وعمره توفي . أحمد وباب والشيخ امحمد سيد : ذكور أوالد ثالثة

.آمين ،به ونفعنا تعالى
.منه عمه ان وخرج رائسته إلى البربوشي امهمد بن امحمد سيد رجع العام هذا وفي

 قليل وشيء وتنواجيو تجكانت إبل وأخذ أظهر على اركيبات من غزو وقع أيضا وفيه

.برده ألهل
.خيل حصان عشر وأحد ناقة وثمانين بقرة مائتي للنصارى مشظوف أعطت وفيه

 وآزناك محمود سيد وأهل الرعيان وكذلك انيور أهل النصارى ناصر أبناء كتابة! وفيه

. النصارى كاتبوا وكنت

. الفرنسية االستعمارية بالسلطة االعتراف و الصلح توقيع المكاتبة أو الكتابة بلفظ يقصد 1
العالمين. رب لله والحمد الكتاب، ينتهي هنا 2
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