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   َعَلي َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد وَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َتْسِليماِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الّرِحيِم َوَصّلى الّلُه

  َصلَّى اُهللا َعَلى النَِّبي اْلَكِريِم      ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
  َلْو َالُه َال الرَّاِفُع َما ِمن نَّاِصِر      َاْلَحْمُد ِللَِّه الرَِّفيِع النَّاِصِر

  ِلَسيِِّد اْلُمَجاِهِديَن اْلَخاِتِم      َالِم الدَّاِئِمَصَالُتُه َمَع السَّ
  اْلَقاِهِريَن ُجْمَلَة اْلُكفَّاِر        َوَأِلِه َوَصْحِبِه اَألْخَياِر

  ِحَكاَيُة اَألْخَباِر ِبٍإْسِتْفَهاِم      ْلَمْقُصوُد ِبالنََّظاِمَفا: َوَبْعُد
  اِتي ِمَن الزََّماِنَتْنَفُع َمن يَّ      1َمْوُصوَفُة السُّوَداِنَفَهِذِه 
  3ِباْلَعَجِميَِّة َلَها ِإْمآلُء      2َأْسَمآُءي ِبَها َما َنَظَمْت َأْحِك

  َما ِبُحْكِم اْلَوْقِت ِفيَما ُعِلَآاَنْت      4َآِريَمُة الصَِّفاِت ُأمُّ اْلُكَرَما
  8َقَبا ِفي الن7َُّوَعدََّها َأْهُل الرَِّضى      6 ِطيُبَها ِفي النَُّجَبا5َحاَك َفاُهَن

                                                 
ه                  1 الى في آتاب ه اهللا تع ار    أي بالد الحوس ألن قال المصنف رحم سودانية         : "روضة األفك ذه ال ا ه اعلم إن بالدن ف

ْرم و                 الد زُب ر وب الد أهي ا        ثالثة أقسام عوالي ووسائط وسوافل، فعواليها بالد برُنو وب ائطها حوس نَغْى، ووس الد ُس ب
الد      " وهو سبعة أقاليم وَبنَذ وهو سبعة أقاليم، وسوافلها هي بالد باْيياي           فما قصده في هذا النظام خبر عن حوادث ب

ي قامت وثبتت            رة الت السودانية آلها، بل قصده فيه حكى فيما حدث في بالد وسائط منها أي بالد الحوس، وفي فت
  .لصكتية فقط ال غيرفيها دولة العثمانية ا

د غورد،                          2 ن محم ن هرون ب ن صالح ب ان ب ن عثم د ب  وهي أم عبد القادر أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي محم
ة                       ي، وأم ميمون وأمها ميمونة المعروف بُموَن إبنة العالم محمد حاُج إبن إبراهيم بن ماِن بن محمد بن حاُجو بنت ِلت

ان               ، وهي شقيقته،    هذه ِإنَّ َآبَّ ُأْخُت لمحمد ُفوُديَ      الم عثم وزير المصالح الع  وزوج أسماء بنت الشيخ عثمان هو ال
د   الوزير عبد القادر والوزير أحمد وعثمان وعبد اهللا ومحمد َلْيَم، : ِغَداُد بن َلْيَم، ولها من أوالد      وزير جني  قال فيها ال

د البخاري في         دة العالم         : "عرف الريحان   بن محم صالحة الزاه ة ال الى          هي الولي ة الواعظة، رضي اهللا تع ة التقي
ا     رة، م عنها، لها في المواعظ وقصائد عجمية ال تحصى آثرة، ولها في مدح النبي صلى اهللا عليه وسلم قصائد آثي
سنة                     اء ال شريعة وإقتف اع ال ى إتب اس عل ر، وحث الن المعروف والنهي عن المنك زالت على ساق الجد في األمر ب

رحم واألخالق الجم صال ال ى  وإي اس عل ى أذى الن رآن صابرة عل ا حافظة الق الى عنه ة، وآانت رضي اهللا تع يل
 حين  موصوفة السودانالدوام، لها أحوال سنية، فالحاصل إن فضائلها ال تعد آثرة، ومما وصفها به صاحب آتابه        

  . إلى أخرها آما يلي..." أْحكي بها ما نظمت أسمآء: عرب قصيدتها الفالتية، قال
صيدة  3 ة   فإسم ق ة الفالتي ا في لغ و له ية ِفيِتَالُغ ة الحوس ي لغ َوايَ  وف ر ِغي ة  َوَآَع ي لغ صيدة أوال ف ذه الق ، فكتبت ه

 في زمن   1282الفالتية ثم ترجمتها في لغة الحوسية، هما مشهورتان في بالد الحوس حتى األن، فكتبت في سنة        
  مان، وأبياتها مائة وأربعة وثالثون،خالفة أبن أخيها أمير المؤمنين أحمد بن أبي بكر عتيق بن الشيخ عث

صيدتها           ع ق ا تب ه م صيدة، ولكن ذه الق ي ه صطفى وه ن م ادر ب د الق شيخ عب ف ال ا المؤل سنة َعرَّبه س ال ي نف وف
  . بالتفصيل، بل زاد ونقص وعمره حينئذ إبن واحد وستين سنة

الم       أي هي أم العلماء والمجاهدين فمنهم الوزير المصالح عبد القادر والوزير ال    4 ان والع الم عثم د والع مصالح أحم
ة                   عبد اهللا والعالم محمد َلْيَم، وآلهم من العلماء العاملين وأنصار الدين، ومن أمراء المصالح والوزراء لدولة الخالف

  .العثمانية الصكتية
  .َفاَفى:  وفي ا5
ه6 ى قول اء: " فمعن ي النَُّجَب ا ِف اَح ِطيُبَه وال وال" َف ا وأح أثير مقامه ذين تحت أي وصل ت اء ال ي نظر األولي ا ف يته

 فهو إيم ألوليا ثمانية الذين القائمون بإصالح أمور الناس، المشغلون بحمل أثقال             مقامها، وهم النجباء، جمع لنجيب    
ي هي                               ة، الت صفات الثماني ة ومحقق بال م أهل معرف ر، وه ّق الغي ا في ح صّرفون إّل الوجود والحي    الخلق، فال يت

ومقامهم الكرسي، ولهم القدم الراسخة في علم تسيير الكواآب         مريد والبصير والسميع والمتكلم،     والعليم والقادر وال  



 

 

  9َواِلِدَها اْلُمَكاِشِف الُمَمجَِّد        َتَبرَُّك ِبَها َوباْلُمَجدِِّد
  قِِ التَّْصِدي َعَلىًداِقي َغَوَنْلَت      َلِكَن َأَناَل َحْلَبَة التَّْوِفيِق 

  َواْلُجوُد َوالرَّْحَمُة واِإلْحَساُن       ِمن َربَِّنا ِرْضَواُنَعَلْيِهَما
  10َعَلى ِحَكاَيٍة َمَع التَّْهِذيِب       لتَّْرِتيِبوََأْسَتِعيُن اَهللا ِبا

  ُةَمدََّقُمْلَا                            
  11آَعاَنُه ِبالَعاِرِف اَألِميِن      ْصَر الدِّيِن َنَلَما َأَراَد اُهللا 
  12 َأِبي اْلَكَراِمُمَجدِِّد الدِّيَن       َشْرِف اِإلْسَالِم ُنوِر الزََّماِن
  ُمْحِيي الُهَدى َوَصاِحِب الرَّاَياِت       َسيِِّد السََّداِتَشْيِخ الشُّيوِخ

  13َغْوِث اْلُعُلوِم ُقُطِب اْلِعْرَفاِن        ِإَماِمَنا ُقْدَوِتَنا الرَّبَّاِن
  ِريِدَيِقيِهَما ِمن ِفَتِن الَم        يِد السَّاِلِك َواْلُمِرِإَعاَنِة

                                                                                                                                            
ة                           م الثماني اء حازوا عل ل النجب شأن، ب ذا ال اء به من جهة الكشف واإلطالع ال من جهة الطريقة المعلومة عند العلم

ارم األخالق والعرف                      م أهل مك ك في آوآب، وه ه وهي آل فل شيخ      األفالك التي دون ا أسماء بنت ال ام نان ان، فمق
  .عقمان بن فودي فوقهم

اء              7 م من األولي ان، فه ون والرهب دال والرجبي اد واألب  أي أهل الكمال من األولياء، وهم األقطاب واإلمامين واألوت
  . الشيخ عثمان بن فودي اآلتيمناجةالكمال الذين فوق مقام النقباء، أنظر الشرح لي والترجمة ل

ذين                      أي إن األ   8 م ال اء، وه اء مسمى النقب ودي من األولي ن ف ولياء الكمال في زمانها عّد أسماء بنت الشيخ عثمان ب
الم      استخرجوا خبايا النفوس وهم اثنا عشر نقيبًا في آل زمان على عدد بروج الفلك اإلثني عشر برًجا، آل نقيب ع

أثيرات              ه من األسرار والت سيارة        بخاّصية آل برج وبما أودع اهللا في مقام ه من الكواآب ال زالء في ا يعطى للن  وم
ا                    ا النفوس وغوائله والثوابت، واعلم أن اهللا قد جعل بأيدي هؤالء النقباء علوم الشرائع المنزلة ولهم استخراج خباي
ومعرفة مكرها وخداعها، وأما إبليس فمكشوف عندهم يعرفون منه ما ال يعرفه من نفسه، وهم من العلم بحيث إذا                 

  .م أثر وطأة شخص في األرض علم أنها وطاة سعيد أو شقيرأى أحده
ن       أي الشيخ عثمان المعروف بِإْبِن ُفوِدُي محمد بن عثمان بن            9 د  صالح بن هارون بن محمد ُغوْرُد ب ن   محم بَّ ب ُج

ام َدمْ                اِء إم َب خرج من    محمد َسْنُب بن َماِسَراِن بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكِل، وهو من أبن ُب
اْل                ُفوَت حتى ورد هذه البالد     ن َع ا ب بَّ    ، رحمة اهللا عليهم أجمعين، وأمه حواء بنت محمد بن هارون بن َحَم ن ُج ب

  .بن محمد َسْنُب بن َماِسَراِن ابن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكِل المذآور
سُّوَدانِ    : "توب إسم الكتاب الذي هو     مك 1ب، فإن على الورقة     :  في 2 هنا انتهى الورقة     10 وَفُة ال ده  "َهَذا َمْوُص ، وبع

اب، فهي             ر خط الكاتب للكت دٌة بغي دة : "ُآِتَب فائ ا، وعرضه                : فائ انون ذراًع ه ثم يس مسير عظيم طول وعرش بلق
رد                           اقوت األحمر والزم دّر والي ل ب ذهب والفضة، مكل ا، مضروب من ال ون ذراًع ا، وأرتفاعه ثالث أربعون ذراًع
اب             األخضر، والزهرة وقوابهه من الياقوت األحمر والزمرد األخضر، والزهرة عليه سبعة أبواب على آّل بيت ب

  .مغلق، صح
ره    : "تزيين الورقات أي الشيخ عثمان بن ُفوُدَي المذآور، قال شقيقه الشيخ عبد اهللا بن ُفوُدَي في         11 دأ أم م أّن مب عل

و       رة نح ان للهج دين آ ى ال اس إل آء الن ي دع نة   ف انين س ة وثم ة وثمتني ف ومائ ول [1188، أي " أل  5-1774ح
  ].االلميالدي

اء                12 املين واألولي اء الع انوا من العلم  وللشيخ عثمان بن ُفوُدَي واحد وأربعون أوالًدا آلهم الذين ما مات صغيًرا آ
دين، أمجدهم       و بك            : الكمال المقربين والمجتهدين المجاه و ِوأب د بل د سنب ومحم د سعد ومحم د   محم ق ومحم ر عتي

ي ألفت أصل        البخاري وحسن وعبد القادر وأحمد الرفاعي وعيسى وخديجة أم المؤلف وفاطمة ومريم وأسماء الت
  .ا:  في1هذه القصيدة في العجمية، وهنا انتهى الورقة 

ا                    13 ريم تحت ج  أي أن الشيخ عثمان بن فودي نال لمقام القطب الغوثاني، هي عبارة عن رجل عظيم وعزيز وسّيد آ
دعاء وهو مستجاب                           ه ال ة واألسرار، ويطلب من ي من األمور المهّم ا خف ين م إليه الناس عند االضطرار في تبي
الدعاء لو أقسم على اهللا ألبّره في قسمه، فإنه ال يتجّلى له عند احتصاره إال صورة محمد صلى اهللا عليه وسلم ألنه                    

ان                     على قلبه عليه السالم، فالقطب الغوث هو الواحد في زم          ّل زم الم في آ ذي هو موضوع نظر اهللا من الع ه ال ان
د                    ة إال بع وهو على قلب إسرافيل عليه السالم، وهو الرجل الكامل وخليفة اهللا في أرضه، وقيل ال يتمّكن من القطبي

ـم {، و }ِطـه{، و }يـس{، و }ألـــم{أن يحصل معاني الحروف التي في أوائل السور مثل           ه      } ح إذا أوقف ا، ف ونحوه
ان                              اهللا ادًال هو قطب الزم ان ع سلمين إذا آ ام الم سلطان أو إم ة، فال ًال للخالف ان أه ا آ  تعالى على حقائقها ومعانيه

ى            ))السلطان ظل اهللا في أرضه       : ((فذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ان عل شيخ عثم د هللا حصل ال ، فالحم
  .آل ذلك



 

 

  14 َنَعْم َوِحْزِبِهالشَّْيِخَباِء ِمن نَّ      َأْخِبُر ِإَلى َما ُآْنَت ُمْخِبًرا ِبِه
  15َيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َواْلُعُنوِف      ِفوَوَقْد َبَدأ ِفي اَألْمِر ِباْلَمْعُر
  َيأُمُر ِباْلتَّْوِب َعِن التَّْسِويِف      ُمَكرُِّر ِباْلَوْعِظ َوالتََّأِليِف

  16ْلِبَالِدَأْرَسَلَها َإَلى َذِوي ا        َمْطَلُعُه َوِثيَقُة السََّداِد
  َأَتاُه َأْوَبٌة ُأوُلوا اْلُعُقوِل      َحَباُه َمْوَالُه َجَنى اْلُقُبوِل

  َوَعن َجِميِع ُطُرِق الئاَفاِت      َوَلْم َيَزْل َيْنَهى َعِن اْلَعاَداِت
  17َوَما ُيَناِفي اْلُعْرِف َوالدَِّياَنْه        َوِبْدِع َمَخاِلَفاِت السُّنَّْه

  َوَال ِغنَّى َعن َذْيِن خْوَف اْلُهْلِك      ْو َآاْلُفْلِكَوِحْزُبُه َآالَمآِء َأ
  بِّ َواَألْمِن َوَنْفِع اْلَغْيِرُحِفي ال      َوُهْم َآِجْسٍم َواِحٍد َبالنََّظِر

  19م َباُدوا ِبَال ِزَماِمُهَوَغْيُر      18ي َآِلَمِة اِإلَماِمَوِإْنَتَظمُوْا ِف
   َطَغى ِفي الدِّيِن َوُهَو َداِه20ْنَفُي      َهَذا َالَِّّذي َأَسَف َذا السََّفاِه

  21َيِفي َأَحسَّ َما الشَّْيُخَمَقاِلِه       ِفي َو َقاَل َتَكبُُّراَوَقاَل َما
  َأْرِض اْلُكَفاِر َتاِبِع الشَّْيَطاِن      ُأِخَذ ِفي اَألْمِر ِإَلى ِهْجَراِن

  َمِنيًعاَلم ُيَرى ِمْنُهم َواِحًدا        َأْهُل اْلُهدََى َجِميًعاَأَجاَبُه
  22ُك َأْخِذَها ِمَن الُجَناِحرَْْوَت      َيَأَمُر بِِِإْسِتْعَداِد ِفي السَِّالِح
  وِسِهم ِمن َعَمِلُنُفِلْلَبْعِض ِفي       َوَحثُهم ِإَلى ِرَباِط اْلَخْيِل

  َوَبْعُضُهم َخْوًفا ِمَن اْلِعَقاِب       الصََّواِبِغَنَحاُه ُآلُّ ُمْبَت
  َشْرًقا َوَغْرًبا َمَع َيِميِن َوِشَماِل      ِتَثاِلمِِْإَلى َتَمسَُّكوْا َمَقاَلُه َع

  24ِلُيْخِبَر النَّاَس ِبَأْمِر ُيْحَمُد    ُغُد ِفي َأْرِض 23ُطِجي ُنِإْبَوَبعَثُه 
                                                 

  . رحمهم اهللا تعالى إلى يقوم القائم اإلمام المهدي أي جماعته والذين وارثون خالفاته وعلومه برآته،14
، ] الميالدي1774حول سنة [ هجرية 1187 مبدأ أمر الشيخ عثمان بن ُفوُدَي في دعآء الناس إلى الدين في سنة               15

ة من الك                      ى التوب اد إل ر  فساح في البلدان لتعلم العلوم ويتعلمها للناس، وقام بإحياء السنة وإخماد البدعة وسوق العب ف
ِلَأُزوَر َقْبَر * َهْل ِلي َمِسيٌر َنْحَو َطْيَبَة ُمْسِرًعا     : "والمعصية والغفلة، فيومئذ آتب أول قصيدته العربية التي قال فيها         

ان              "اْلَهاِشِميِّ ُمَحمَّدٍ  ة؟ فب ور المحمدي اء الن سي بإحي ، أي هل لي طريقٌة أسلك بها نحو السنة المحمدية لكي اموت نف
ى                      في قصيدته هذه إ    ا، ودوام عل ة باطن أخالق المحمدي ق ب ة ظاهرا، وتخل سنة المحمدي ن سلوآه مبنى على إلتزام ب

الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم لسانا وقلبا وشوق وعشق إلى لقاء النبي صلى اهللا عليه وسلم رؤيا ويغظة،                  
  .وآان حينئذ عشرون سنة

  . أي سالطينهم16
  .ب:  في3 هنا انتهى الورقة 17
ام     أ18 ر إم ى ظه ده حت ه وبع ي زمان ودي ف ن ف ان ب شيخ عثم اج ال ارف ومنه ب ومع وم وآت وال وعل وا أق ي نظم

  .اي الشيخ عثمان ألنه يسمى بإمام األولياء" اإلمام: "المهدي، ومعنى قول المؤلف
ة ا         19 وا ربق ارقوا الجماعة وخلع د ف م ق اد ألنه إلسالم   أي الذين خرجوا عن منهاجه ضالوا وسيروا بال حجة وال ه

ه       دلون أقوال ذين يب ه ال ي جماعت يظهر ف ة إن س ه العربي ة وآتب صائده العجمي ي ق شيخ ف د ال د وع وقهم، فق ن عن م
  .ويفارقون جماعته ويوالون الكفار في يساترون منهاجه وإنكسار سلطانه

و   حول ش   [ هجرية   1217 فهو ينف بن نافاتا بن بابار ولى سلطنة على الغوابر في شهر شعبان من سنة                 20 هر يولي
، آان فيما مضى من طالب الشيخ وتالميذه الذي آان مصمما في بداية أمره واعترف          ] االلميالدي 1803من سنة   

أدب     ه ب دين ويتأدب ه ال شيخ ليعّلم د ال ات عن ده ناف د وضعه وال ك، فق ر ذل ة وغي ن برآ شيخ م الى لل ن اهللا تع ا م بم
ه              ك،                  اإلسالم، وبعد ولي األمر بعد أبيه ظهر حسده وعداوت ى ذل اد عل شيخ وشمر عن ساق الجد واإلجته ى ال عل
  ".وبادوا بال زمام"فلذلك ضّمنه المصنف من الذين خرج عن منهاج الشيخ 

  .ا:  في2 هنا انتهى الورقة 21
رة الجماعة                      : " تزيين الورقات  قال الشيخ عبد اهللا في       22 ا رأى آث ه لم ان أدام اهللا عزة اإلسالم ب م إن شيخنا عثم ث

م           وطلبها مفار  ول له سالح ويق ى ال ّنة   : "قة الكفار وإقامة الجهاد، جعل يحّضهم عل ّسالح س ا  "ِإّن استعداد ال ، فجعلن
  ".نستعّده وجعل يدعو اهللا أن يريه ملك اإلسالم في هذه البالد السودان



 

 

  26اَألَغْرَهيََّأ َمْنِزًال ِلَشْيِخَنا     اْلَخَبر   ِحيَن َيْسَمُع25َدْمَمْحُموُد ُغر
  ِلَتْحِمَل الضَِّعاَف َمَع َأْثَقاِل      27َأَغاِلَوِباْلِجَماِل َجاَءُه 

  31 َسِعيَدهَطِغلَيْوَم اْلَخِميِس َعن     30َدهِقع اْل29ي ِذ28َيٍبَوَراَح َشْيُخَنا 
   َوَجوِب َمْشَرَباَآْلَماُلَآَذاَك      مَباِط َتِليِه َنِغنَد ُآِر ِإَلى

  اِت النَّصِر َذُغُدَواْلُمْلَتَقي ِفي     33ُرَواُوِري َآَذا 32ْر َآاِجَفَوَباَت 
  35 الَمَشَوَرْه ِمَن َأْجِلالشَّْيِخِفي َمْجِلِس      اَألْحَزاُب َتْحَت الشََّجَرة34َتَراَآَب

  36"َأْنَت َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن" :َقاُلوْا َلُه      ِنَتَواَفُقوْا َعَلْيِه َقْطًعا ِباْلَيِقي
  37ُهْو َهَكَذا َحَكَعْبُد اِهللا        َأوََّل َمن َباَيَعُه َأُخوُه 

  َدى َشِديَد اْلَبْطِشعََِصاَر َعَلى اْل     38ِشوُي ِلْلُجاْلَعِليََّوَأَمَر 
  َيِقي ُحُدوِد الشَّْرِع َما َيْسَتوِجُب    40ُموِدبُّ َآَذا 39اْلَقاِضيَوَأَمَر 

                                                                                                                                            
ا                    23 ل الجه ان قب ين في        أي قائد الجيس أبو عبد اهللا َعِليُّ ِجيُط الذي ُوِلَي بعد الهجرة أميًرا للجيوش، فك د الفالني د قائ

  .عبد اهللا وعمر: بلد ُآنِّ، وهو زوج فاُطَم بنت الشيخ عثمان بن فودي وولدت له ولدان
الى                    24 ول تع ِذيَن َوالَّ {:  فهو األمر بالهجرة من َدُغْل إلى ُغُد، وهو العمل قد حمد صاحبها في القرآن والسنة، منها ق

  .}َيْعَلُموَن َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوَلَأْجُر اآلِخَرِة َأْآَبُر َلْو َآاُنوْا َهاَجُروْا ِفي الّلِه ِمن َبْعِد َما ُظِلُموْا
ي في                       25 تح ِآيَم ي ف   أي الشيخ محمود ُغْرَدم هو الذي عان الشيخ في هجرته وهو الذي آان أميرا علي الجماعة الت

  .اول الغزوات، واستشهد في غزوة ُثْنُثَو مع نحو ألفين من الجماعة
  .ب:  في4 هنا انتهى الورقة 26
ن                    27 ان ب شيخ عثم ان صاحب ال وارق وآ ه الزآي الرضى، أصله من الت ي المعروف بأغال الفقي  وهو الشيخ عل

  .فودي، وهو الذي ندب التوارق إلى معاونة الشيخ في هجرته
  . أي يوم إثنى عشر28
  .ِذ:  وفي ا و ب29
  .الِعقَدْه:  وفي ا30
 1804 من فبراير في سنة  15حول  [ هجرية،   1218 ذي القعدة، سنة     12 أي رحل الشيخ من دغل يوم الخميس         31

  ].الميالدي
َفْن َآاِج، وحينئذ في هذا البلد يولد المألف هذا الكتاب، فيقال إن الشيخ أّخر هجرته ليوم واحد حتى ولدت              :  وفي ا  32

خديجة ولدها المصنف الشيخ عبد القادر بن مصطفى، ومن سبب ذلك نعرف إن للمؤلف محل خاص في قلب    بنته  
  .الشيخ وأصحابه

  . وممكن مكث الشيخ في ُرواُروي لكْي أفاقْت أبنته خديجة من وضعتها33
  .َتاَآَب:  وفي ب34
  .َمَشَوَرا: ا وفي 35
اق المي    قال محمد بل بن الشيخ عثمان بن فودي في            36 ا         : "سورإنف ة بينن ال األمان ا بالضرورة انقطاع حب ا علمن لم

أ                    ا مالذ أو ملج ق لن م يب وارق، ول سودانيين والت وبينهم، وقد أعانهم على عداوتنا جميع من هو على شاآلتهم من ال
ا وشاورنا في                  صالنا، اجتمعن نهم الستئ ا م ك روم ى ذل دهم عل ى عداوتنا وتعاق رهم عل بالد، لتظف ذه ال وك ه في مل

شط    أمرن ي المن ة ف سمع والطاع ى ال شيخ عل ا ال ر وال، فبايعن ن غي ال م وا هم اس أن يكون أتي للن ه ال ت ا إن ا، وقلن
  .ا:  في3، وهنا انتهى الورقة "والمكره، فبايع على اتباع الكتاب والسنة

ات    أي حكاه الشيخ عبد اهللا بن فودي في           37 زيين الزرق د             ت و محم ل أب الم الجلي تاذ الع شيخ األس و ال ن   ، فه د اهللا ب عب
فودي شقيق الشيخ عثمان بن فودي ووزيره األآبر ورآنه األبهر الفهامة المصنف المفسر المحدث الراوية الحافظ      

ذا األمر       تزيينهالمقرىء المجود اللغوي البياني المتفنن الذي أخذ من آل فن بأوفر نصيب، وقال في                :  حكايَة في ه
إلى الشيخ، فجعلوا يفتنون المسلمين يقتلونهم ويأخذون أموالهم، ثم جاوز           فأمر والة بالده أن يأخذوا آّل من يسير         "

ك                      ل ذل األمر إلى أن آانوا يرسلون الجيوش إلينا، فاجتمعنا لّما أشتّد ذلك فأّمرنا الشيَخ علينا لينضبط أمرنا، وهو قب
  ".آان إمامنا وأميرنا، فُكنُت بحمد اهللا أّول من بايعه لى طاعة على الكتاب والسنة

  . أي َعِليُّ ِجيُط المذآور38
شيخ                    39 ن ال ْنُب ب  أي أمر الشيخ نصب القضاة وضع عليها العالم العالمة الفقيه النبيه الخطيب إمام المسجد محمد َس

ان  د الرحم الم عب صكتية،    الع ة ال ضاة لخالف ة وقاضي الق ة اإلمام ه خطب ى ل شيخ ول ن أصحاب ال ان م د، آ غابن
  .واستشهد بثنثو



 

 

  بََّذاَح ُطرًّا َآِبَقَباِئُل ِفي        َهَناَك َوَآَذايُجِوُمو َأْسَلَم
  َفَصاَر َوُهَو ُمْهَتٍد ُمَسدُِّد      اْلُمَجدُِّدَواْنَقاَد ِفي َما َأَمَر 

  ِلَنْصِر ِديِن اِهللا َقاِئَماِن     ُهَما َرُجَالِن42ْنَضاَدو 41ِيِط َمَمْن
  43َلُهْم َعَلى ِحْفِظ اْلُهَدى ِإْنِبَساُط       ِنْعَم الرَّْهُط َآِبَرِهُطُهَما ِفي 

  َحْمِد َربِّ اْلَعْرِش ِب44َتَتاِبَعا      ا ِفي َخْمَسِة اْلُجُيوِشَوَقد َغزَّ
   ُأُبو اَألْشَراِرُيْنَفَيُقوُد          اْلُكفَّاِرَخْبِرِبَوَبْيَنَما 

  ُبْغًضا ِلَأْهِل الدِّيِن َواِإلْحَساِن      َواْجَتَمَعْت َآَفرُة السُّوَداِن
  ِلَأَن ُيِعيُنوُه َعَلى اْلِعَباِد       َقد َأْرَسَل ِفي اْلِبَالِدُيْنَفَو
   ِسيَّاِنَعَواِدٌر َتَواِرٌق       َجْمَعاِن45 َآَواِشٌن َغَواِبٌر َمَع

  47 َقد َرَاوا ُمْلَتِقي اْلَجِميِع َمن46ُآُتِفي       َتَناِصُروْا َجِميُعُهم ُثمَّ َأُتوا
  48َيْوَمِئٍذ ُآْفٌر َوُظْلٌم ُذلًِّال      ِلَواَء ِحْزُب اِهللا ِباْلَحقِّ َعَال

  َمَع ِفَئٍة َصاِدَقِة اْلُوُقوِع       ِفي اْلُجُموِعَعْبُد اللَِّهَوَجاَء 
  َسْهَم اْلِجَهاِد ِفي ِلَقاِء َغْيِرِهم       ِبِهْمُهَو َالَِّذي َأوَُّل َمن َرَمى
  َوَأْقَبُلوْا َفَاْصَطفَِّت اْلُكفَّاُر     َشدَّت َمَناِطيُقُهُم َأْحَراُر
  اُرَوَحَمُلوْا َفَكبََّر اَألْبَر      َتَوَثُبوْا َفَصاَحِت اْلُفجَّاُر
  َوُطِفَئت ُهَناَك ِتْلَك النَّاِر      َتَداَخُلوْا َفَاْظَلَمِت اْلُغَباُر

  49َلْن َيْلَتِفت َأْجَمُعُهْم ِفَراَرا        اَألْدَباَرااْلَغَواِبُرَفَولَِّت 
  دُُّروِع َأْنَهَزَماَعن اْلِقَباِب َوال      ُسْلَطاُنُهم َغاِدَر َنْعَليِه َآَما

  50 َجِزًعاَوَسْيِفِه َوُهَو َذُهوٌل      ِه َمًعا َسِريِرِه َوَطْبِلنَوَع
   َما َحِمَدتَغَواِبٌرَيْوَمِئٍذ       َأَالُت َدْوَلٍة َوَحْرٍب ُوِجَدت
  َعَلى الطَُّغاِت َوُوَالِت اْلَجْوِر      َوَأْشَتدَُّهمُّ ِفي ِبَالِد اْلُكْفِر

   

                                                                                                                                            
ن    وهو القاضي 40 محمد ُجولَد الملقب مؤدب إبن محمد بن عيشتو بنت صالح بن هارون بن محمد ُغوْرُد بن ُجبَّ ب

  .محمد َسنُب بن ماِسران بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكِل، فنصبه الشيخ على المحاآمة الحسبة
وْردُ    آلثوم  فإسمه محمد غابد  الملقب بيط إبن أدَم بنت عبد اهللا بن غر بن      41 د ُغ ن محم  بنت محمد ُغوْرُد بن ِبْلُكُع ب

لِ                 بن محمد ُجبَّ بن محمد َسْنُب بن َماِسَرانِ        ن موسى ُجُك ي بكر ب ن أب د    بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب ب شهد بع ، هو است
  .هذا بقليل

  . وإسمه َلاَدان بالالم ولقب َآالِيُرو، وهو إبن محمد بن السين بن محمد سعد42
  .ب:  في5ى الورقة  هنا انته43
  . في أرض ُغُد، آما قالت أسماء في قصيدتها العجمية44
  .الرََّآَواِشنُّ:  وفي ا45
  . يسمى َتْبِكين ُآُت عند بعض المأرخين46
  .َقَد رََاو:  وفي ا47
نة 48 ي س ع األول ف ة عشر ربي وم الخميس ثالث ة 1219 أي ي نة [ هجري ي س و ف د وعشرين يني  1804حول واح

  .ا:  في4ا انتهى الورقة ، هن]الميالدي
  .ب:  في6ِفَرَاَر، وانتهى الورقة :  وفي ا49
  .َجْرًعا:  وفي ا50



 

 

  فِشَغَم ىَل ِإُهُهجََّوَتَو ُدُغ ن ِمِهاِلَقن إنِت ِمٌلْصَف            
   َهاَكَعْوًنا ِلِديِن اللَِّه ُقْلُت      ُثمَّ َنَوى الذََّهاَب َبْعَد َذاَك

   َذاَك ِبالتََّواِل َفَأْسَمعُغُدِمن        ِمن ِإْنِتَقاِلالشَّْيُخَمَبآِئِت 
  52 َهَكَذاَالًء َوَفوُروُغ َغُلوِج       َآَذاْيِإَناَم َو51ُغْنُغنِغ َوَمِلَب

  53 َآاَنت ُمسَتَوىَمَغفِش َمَع يِطَجار     ِسيَفاَواي ِل َتفََاِطِدنُثمَّت 

                                                 
  .ُغْسُغنِغ:  وفي ا51
  .ا:  في5 هنا انتهى الورقة 52
يالدي 1804 أغسطس سنة   21حول [ هجرية 1219 جماد األول في سنة     15 وهذا في يوم اإلثنين      53 ا  ] االلم ، آم

  .إنفاق الميسورفي 



 

 

  ِريَمَفصٌل ِفي ُرُجوِعِه ِإَلى                      
  ُغِبَن ِسَواُه َماُنوِرَأْسَلَم         ِرِآَنَتِليَها  َبَغاَراَوُثمَّ 

  َقد َنَصُروا ِديَن النِِّبيِّ َسلُِّموا       َأَتوا َوَأْسَلُمواَحَيِهَجِميُع 
   َوَأمٌر َجُمَلَراَبا 55َوُنَزَقت      54 ِفيَها َنَزَلُصُكُتمَّ ِإَلى ُث

  56 ُأْفِسَداِريَم َوَوُغوَداَوَهَكَذا       ئَداَطنغَأْرَسَل َغزَوًة ِإَلى 

                                                 
ة  1219 من شهر رجب في سنة       3حد   أي يوم األ   54 ر في سنة    7حول  [ هجري يالدي 1804 أآتب ا   ]  الم زل هن فن

  .اياما
  .ُمزَِّقًة:  وفي ا55
  .ب:  في7 هنا انتهى الورقة 56



 

 

  يِنَم ِإَلى ُصُكُتَفْصٌل ِفي ِإْنِتَقاِلِه ِمن                
   َما َأَضرَّا57َوااُغَميَت ,وِشُهِب       َحتَّى َمرَّى ُغوُدوُدُثمَّ ِإَلى 

  59 َبْعَد َذا ُقُعوُدُهِقَراَريَوِفي        َمقَعُدُه58َمَغَطَأ ِمن َبْعِدِه ِفي
  ِحيَنِئٍذ ِإَلى َعُدوٍّ َجاٍف      ِبُجْنٍد َآاٍفَشْيُخَناَجَهَز 

  ِفي ِفْعِلِه َوَقْوِلِه ُمَصدُِّق       َفاِئٌقُمِئيِعنَد الرُُّجوِع َماَت 
  60َوِحصِنَها َعِن الرََّدَي َما َأْعِني      َمِنيى ِحْصِن َأْرَسَل َجْيَشُه ِإَل

  َميِِّزَوَغْيُرُه ِإن ِشْئَت َفَأْسَئل        َممَِّزيِمن ُشَهَداِئِه اْلُمَسمَّى 
   َوِحْزِبِه61ُممَّن ُتُكر َمَع َأَغاِل      َوِهجَرَتاِن الَتَقَتا ِمن َبْعِدِه

  ِة اْلُمَوصَِّل اْلَمجُذوُبِلَحضَر       اْلَمْحُبوُب ُتُكِرُمَحمَّدَوُهَو 
  ُمَتوٌَّج ِفي اْلَحْضَرِة الشُُّهوِد      َغِريُق َشْوٍق َسيِِّد اْلُوُجوِد

  ُعُجوَبُة الدَّْهِر ِسَراُج الدِّيِن        ُمَتِحًفا ِبُحلَِّة اْلَيِقيِن
  َوَمْنَبُع اْلُعُلوِم َواَألْنَواِر      ُهَناَك َآاَن َملَتَقى اَألْخَياِر

  62ِلَقْوِل َربَِّنا ِإَلْيِه اْلُمْنَتَهى      َلى َأَثاِرِهم ِإَلى ِإْنَتَهى َعذَُُوُخ
  63}ُآلُّ َمن َعَلْيَها َفاِن{َوَقاَل       َأَما َسِمْعَت َأَيُة الرَّْحَمِن
  64 ِباْلَبَقاِءَبْعَد اْلَفَناِء الدَّرِك        ِإَشاَرٌة ِلَحْضَرِة اْلَبَهآِء

  َفَأْخَلِع ِنَعاَل اْلَكْوِن َواَألْآَواِن      اِنِإن ُآْنَت َفاِرًسا ِمَن اْلُفْرَس
   ِلَباَس الذُّلِّ َواْلِحْرَماِنَوَأْحَذْر      َوارَحل ِإَلى ُمَكوُِّن اَألْآَواِن

  َواْلَباُب َمْفُتوٌح ِبَال َبوَّاِب         ِللتََّواِبَفَأوَُّل التَّْوَبُة
  ِفيَما ُآْنَت ِفيِه ِبَصَدْدَقْوَلَك      َأْرَباُب اْلُقلوِب َوَأِعْد 65َدَع َعَنا

  66 َأتََّخُذوَها َماَواِإَلى الطَُّغاِت     َاْلَقاَضاَواَفَوجُِّهوا ِتَلَقاَء 
  َجْيًشا َآِنيُنُه َلَنا َضرَّاُر      َقِد اْسَتَعدَّت َبْعَدُه اْلُكفَّاُر

  َواَفى َتَمرًُّدا َمَع اْلُفجَّاِر       َخاِمُد اَألْنَواِر َعاَدْرُمَلْيُك 
  ُوا ُمْدِبِريَنِمن َبْعِد َذاَك ُثمَّ َولَّ      يَنَهَجُموْا َعَلى ِدَياِر اْلُمْسِلمَف

  67ِفي َمْعَرٍك ِبَوقَعِة اللَِّقاِء        َفَقَتُلوْا َطاِئَفَة اْلُعُلَماِء
  69بَُّأِل َجَأْآَثُرُهم ِقيَل ِمن       68  َثنُبَممَّنَوِمْنُهُم اِإلَماُم 

                                                 
  .َمْيَتاُغَو:  وفي ب57
  .َمعََّطا:  وفي ا58
  .ا:  أي جلسه آما على هامش في59
  .ا:  في6َأْغِني، وهنا انهتى الورقة :  وفي ب60
شيخ                          أي هو  61 ذ لل ان من أقرب التالمي ر، فك د ُتُك د المعروف بمحم ن محم  الشيخ العارف الفقيه األمير محمد بُل ب

ده، وصنف وصايات                  ى ي الى عل ات اهللا تع ى معارف ه وصلوا عل واره ومقام عثمان بن فودي ومن الذين وارثوا أن
ة     زار      جليلة وتصانفات مفيدة وقصائد جميلة ومات في زنفر بالد والدته في قري اك ي وِتزِغي ضريحه هن إسمها ُم

  .إليه الناس آل سنة في مولد النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .ب:  في8 هنا انتهى الورقة 62
  . 27-26: ، سورة الرحمن}َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْآَراِم  َوَيْبَقى *ُآلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن{: أي قوله تعالى 63
  .ِءَواْلَبَقا:  وفي ا64
  .َعْنَك:  وفي ب65
د  66 وم األح ي ي ذا ف نة  11 وه اني س اد الث ة 1219 جم ول [ هجري بتمبر 16ح يالدي1805 س ى ] الم ا انته ، وهن

  .ا:  في7الورقة 
  ]. االلميالدي1805 سبتمبر 18حول [ هجرية 1210 من جماد الثاني سنة 13 أي في ُثنُثَوا يوم اإلثنين 67



 

 

  71ِحُب النَّْحِو َواَألَثاِراَص       70عَداِرَعاِلٌم َسَناِهيَك ِمْنُهم 
   َقد َآَفى َذاَك اْلَعَجْبُدَماَمِإَلى      ُينَتَسْب74َضاَدن ُثمَّ 73ُدتِّ َو72َزْيٌد

  77 اِإلْتَقاِن76 َذُوا  اْلِعْلِم75َطَلَبِةَو      َوَغْيُرُهم ِمن َحَفَظِة اْلُقرآِن
  َنا َشِفيًعاَوُآن ِلُحبِِّهم َل        َعَفا اللَُّه َعْنُهم َجِميًعا

  ِلَكْثَرِة التَّعَتاِد َال ُيَعدُّ       َال ُيَحدُُّثنُثَواُشَهَدآُء ِفي 
  78 َطوًرا َوُيَصاُبوْا َطوًراَغُزوَنَي      َرىَبوْعِد َذاَك َمكُثُه ِفي َبِمن 

                                                                                                                                            
شيخ       ، ولكن الصحيح َسنْ   َثْنُد:  وفي ب  68 ن ال ُب وإسمه العالم العالمة الفقيه النبيه الخطيب إمام المسجد محمد َسْنُب ب

  .غابند، آما قدمناالعالم عبد الرحمان 
ي                  أي أآثر المقتولين آانوا من أوالد بني محمد ُجبُّ           69 ن أب اَب ب وَب َب ن ُب وَب اب ن أي َراِن ب ن َماِس بن محمد َسْنُب ب

بُّ   مجموع النسب  المؤمنين محمد بل في بكر بن موسى ُجُكِل، وقال أمير      د ُج ورُد وعال    :  من أوالد محم د ُغ محم
ة                      وعمر وأبو بكر وِبِني وَحَاَو وُحدِ      بُّ جاء من جه د ُج أآثر أوالد محم ال خمس أوالد، ف ، ولُغورُد أربع أوالد ولع

  .أوالد عال بن محمد ُجبُّ
ن          أي العالم محمد سعد الملقب بَسَعَدار بن الحسن الملقب         70 ال ب ن َع ْم ب ُب    بََابََ بن محمد بن الحسن بن َح د ُج محم

  .بن محمد َسنُب بن ماسران، وأم العالم سعدار هي أم هاني بنت ُبعُتُغ بنت بْروِك، هو صاحب اللواء
  .ب:  في9 هنا انتهى الورقة 71
  . بن محمد سعد العالم المحّدث زيدإنفاق المسيور فهو آما قال محمد بل بن الشيخ عثمان بن فودي في 72
بُّ   َعِلَغ بن َغَغ بنت َحمَّ َيُر إبن ِبْلُكُع بن محمد ُغوْرُد بن  هو العالم ُدتِّ إبن     73 د ُج َراِن      محم ن َماِس ْنُب ب د َس ن محم ب

  .بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكِل
ن       بن عثمان بن َحْم بن َعال        ميناأل هو القاضي أبو بكر الملقب بَلاَدْن َراَم إبن عبد اهللا بن محمد              74 ُب ب د ُج بن محم

  .تزيين الورقاتمحمد َسنُب بن ماسران، ذآره الشيخ عبد اهللا بن ُفوُدَي في آتابه 
  .َطَلَبِت:  وفي ا75
  .َذُوو:  وفي ا76
   أسماء غيرهم، فمنهم محمد ُغْرُدَم ومحمد َجم وأبو بكر ِبْنُغ، اإلنفاق فذآر محمد بل في 77
 1220 من شعبان  1 من القاضاوا فوصلوا المسلمون إليها فحصروهم نحو شهرين من يوم األحد  وبوري قريب  78

  ]. الميالدي1806 يانير 2 إلى 1805 نوفمبر 4حول [ من رمضان نفس السنة 30هجرية إلى يوم األربعاء 



 

 

  َزْنَفَر                  َفْصٌل ِفي ِإْقَباِلِه ِإَلى 
  80 ِمَراالَََأمََّنُهم َفَأِمُنوْا ِب      79اَزْنَفَر ِلَأْرِض الَشْيُخَفَأْقَبَل 

  َوَشتََّت اْلُكفَّاُر ُآن َسِميَعا         َجِميًعاَريُمَواَفَقَعُدوا ِب
  81ِبِعزَِّة الدِّيِن َوَعْوِن اْلِبرِّ    َصاُبن َغِري ِإَلى الشَّْيُخَوانَصَرَف 

  ْرِمُب َأْسَلَم َأهُل َفَأْسَلُموا      82ُزْرِم  َمَع َأْهِلَنُموَدَجاَء 
   اْلَعْيِش83ِفي َزَمٍن َصعٍب ِلِضيِق      َجهََّز َشْيُخَنا َعِظيَم اْلَجْيِش

  ِحبُر الزََّماِن ُغرَُّة اْلُعَلَماِء        84 ِباللَِّواِءَعْبَد اللَِّهَقدََّم 
  85َوَال ِلُحْكِم اللَِّه ِمن ُمَعقِِّب    َآِبِإَلى َآِبيِر اْلِحْصِن ِفي َأْرِض 

  َعَلى التَِّحاِم ُآلِِّهم ِفي اْلَحْزِم         ِباْلَعْزِمَفَنَضُهوا ِإَلْيِهُم
  86 َالَِّذي َولَّاُهالشَّْيِخِبُحْرَمِة         َيسََّرُه ِبَفْتِحِه َموَالُه

   ِفي اْلُحْزِنَآِب 87 َطَواِغيُتَأَضَحت      ُهَناَك َعسَكٌر َوَراَء اْلِحْصِن
  لَحُقوا َوَباًالَوَعن َقِريٍب َا       َوُقِتَلت َاعَالُجُهم َتْقِليًال
  َيعُدوا َأَماَم الِفَئِة اْلُكفَّاِر      ُسْلَطاُنُهم َهيََّج ِفي ُغَباِر
  89 اْلِعَدى ِبَال َمَالِمي88َزاِئُنَخ      َوَغِنَمت َجَماَعُة اِإلْسَالِم

  اِنَوُآلُّ َحلٍي َرآِئٍق َغضَّ       ِحَساٍنَذَهٍب َو90 ِفضٍَّةِمن
  ُطوَل َنَهاِرِهم ِإَلى اْلُغُروِب      َوُدُرٍع ِمن ُعدَِّة اْلُحُروِب

  91 أَبا الَمِكيَدهُفوِدَوَطَرُدوا       ُت َعِديَدهَفَأنَاَشَرت َمَدآِئ
  َعَلى ِإتَِّباِع اْلُمْصَطَفى اَألوَّاِه      َعْبُد اللَِّهِنْعَم َوِزيُر الشَّْيِخ 

  اِلَيُدلَّ َأْهَل الرُّْشِد ِفي التََّو        َتَراُه َقاِئًما ِبُكلِّ َحاٍل
  َآَذا اِإلْرَفاِق ُأوِلي اَألْرَحاِم       ِفي اْلَمَراِمالشَّْيِخَقاَم ِلَنْصِر 

  ِعَدى َوَعن َجِميِع اْلَواِقِعالَعِن       َوَآاَن َشْيُخَنا َآِحْصٍن َداِفٍع
  92َعن الُهَدى َوَحاِسٍد َوَآاِشِح      ٍحِنِمن ُمعِرٍض َوُمْنِكٍر َوَجا

                                                 
ة    1220 من شهر ذي القعادة سنة        12 أنتقال الشيخ إلى َزْنَفَرا يوم الثالثاء        79 ر سنة    12 حول [ هجري  1806 فبراي

  ].الميالدي
  .ا:  في8 هنا انتهى الورقة 80
دين                            81 ّز ال د ع ه ق دين ألن  أي انصرف الشيخ من ريموا إلى ناحية صابن غري ومعه شقيقه عبد اهللا الملقب بعز ال

وم بنص                              ا معل دين آم ر الوال ه منهمك بب ر ألن ل الملقب بعون الب د ب ره بأخالقه وعلمه وسيفه، وأيضا مع إبنه محم
  . فوائد مجملة فيما جاء في البر والصلةلوالده في إقامة الدين وبكتبه في إداب بر الوالدين آكتابه 

 أي هو األمير الفقيه محمد َنُموَد الفارس وهو من أقرب التالميذ للشيخ عثمان بن فودي وزوجته حنة بنت الشيخ                    82
يش المسلمين من أهل زرم وبرم وهما من ناحية         عثمان بن فودي ولهما بنت تسمى فاطمة، فجاء محمد نمود مع ج           

  .شرقي من َزنَفَر
  .ِلليِق:  وفي ا83
اء               84 وم الثالث ة    1220 من ذي الحجة       10  أي قّدم الشيخ عبد اهللا بن فودي بالجيش ي  مارس سنة     12حول   [ هجري

  ]. هجرية1806
  .ب:  في10 هنا انتهى الورقة 85
  ]. الميالدي1806 أبريل 12حول [ هجرية 1221 سنة  من محرم12 ففتح اهللا برنن آب يوم الجمعة 86
  .َطْوَل َغْيُت:  وفي ا87
  .َحَزاِئَن:  وفي ا88
  .َمالِم:  وفي ب89
  .ِفصٍَّة:  وفي ا90
  .ا:  في9 هنا انتهى الورقة 91
  .ب:  في11 هنا انتهى الورقة 92



 

 

  َعَلى َأِخيِه َآْم َآَفاُه َضْيًرا       اَرِحَمُه اللَُّه َجَزاُه َخْيًر
  94َوُآلُّ َواِحٍد َلُه ِلَوآُء       اُألَمَراُء93 َأمََّرَبْعَد الرُُّجوِع

  96ىاْلَحاِجَوَمن أَعاَنُه َآَنجِل       95ُعَمُر ُدلَّاِجَعدِِّهم ُقل ِفي 
  97َوَفَتُحوَها َشأُنُهم َقد َحُسَن      َآِشَنَفَنَضُهوا ِإَلى ُطَغاِت 

   َحاَرَبت َمَع اَألْعَدآِءَآُنوِفي       ِفْرَقٌة ِمَن اْلُعَلَماِءُهَناَك
   اَألْمُر98 َفَصاَرَاْلَولُِّعزَِّل       َفَأْجَتِهَدت َحتَّى ُأِتيَح النّّصُر

  َوَزاَل ُآْفِرَها َوَضاَءِت اْلُهَدى   ِلْلُمْسِلِميَن َوِرُثوْا َأْرَض اْلِعَدى
  103َماِهُر  َشْيُخ اَألِديُب102 َجِبرَماَلم    101ُرَطاِه َو100 َداُبوا َطن،99َجُم َماَلم
  َأْنَصاُر َشْيِخَنا َعَلى اَألعَداِء       َوَهــُؤَالِء104 َبَكِشَنيَماَلَم

                                                 
  .َلمََّر:  وفي ا93
وم اإلثن           94 ة  1222 من محرم سنة    30ين  أي بعد فتح آّب رجع جيش المسلمون إلى صابن غري ي حول  [ هجري

يالدي  1806 أبريل   30 وم األحد                          ] الم ى ي يم، حت ار في آل أقل وا الكف اك ستة اشهر قتل ون هن اد     29، مكث  من جم
  ]. الميالدي1806 سبتمبر 23حول [ هجرية 1222الثاني سنة 

ن          بن أبي بكر من     ُدَالِجي  بن بل   عمر  ،  المجاهد في الّله حّق جهاده    األمير   أي   95 ي ب ُد عل ن تان د  معلم ميغمي ب محم
رودي    ُجَب بن عال بن محمد َسْنُب بن َماِسَراِن ابن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكلِ     ، أصله من الت

ِشَنه    َآِشَنه وهجر إلى الشيخ عثمان بن فودي وأخذ العلم منه فإذا أقام الجهاد           من أهل    ى أهل َآ قّدمه الشيخ باللواء إل
  .عله األمير على بالدهموج

ِك                                    96 ة ُرن وده في واقع ودي بجن ن ف ان ب شيخ عثم ذي نصر ال ن الحاج ال د ب شيخ محم ة ال الم صاحب الراي  هو الع
  .وآشنه

  ]. الميالدي1807 فبراير 15حول [ هجرية 1222 من ذي الحجة سنة 7 ففتح آشنه يوم األحد 97
  .َفَهاِن:  وفي ا98
ْنُب      بن محمد ُجبُّ     ُغوْرُد بن ِبْلُكُع بن محمد ُغوْردُ     ُغَر بن ُآلُثوم بنت      مّمن أي محمد َجْم إبن     هو مالم    99 د َس بن محم

ن             د اهللا ب شيخ عب ة زوجة ال سمى رحم بن َماِسَراِن بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكِل، وله بنت ت
ي وصف    افودي فولدت له تسع أوالد    شة والخضر وعل ي      منهم فاطمة وعمر وعائ ة، فعل ان وإمام ة وعثم ية وميمون

وى وألف      رآن   قصيدة  بن الشيخ عبد اهللا بن فودي مشهورا بالعلم والتق سور الق ن قصيدة     التوسل بال ا ب ذي عربه  ال
  .العجمية ألسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي

  .َناُبوا:  وفي ا100
ن م  هو العالم طاهر ابن خديجة إبنة َدِسي بن دوش بن           101 وْرُد   َدِسي بن هارون ب د ُغ بُّ    حم د ُج ن محم د   ب ن محم ب

  .َسْنُب بن َماِسَراِن بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُكِل
بن محمد ُجُب بن محمد َسنُب بن ماسران، ، وإسمه مالم جبر إبن ُتوَرنَك َعال بن َأدِّ بن َحمَّ بن َعال        ِحيِر:  وفي ا  102

َعال بن َأدِّ بن َحمَّ، وآان الشيخ أخذ علوم الدين منهما وبعد هجرته نصره             ُتوَرنَك  وهو أخو الشيخ مؤدب جولي بن       
  .مالم جبر في جهاده

  . هو قائد الجيس العالم الماهر المختار الصالح التقى الذي فتح ناحية غربية من بالد برنو103
  .َبَكِشيَر:  وفي ا104



 

 

  105َقنُدَفْصٌل ِفي ِإْقَباِلِه ِإَلى                       
   َلُه َفَأخِبِرَوَعن َمَباِئٍت    106َصاُبن َغِري  ِمنالشَّْيُخُثمَّ ِإنِتَقاُل 

   ِفيَها َأَلْم109َباِغَط ،108َمَرَغى، َغُذوَر      َفَلْم ،َساَداَو َو107ُبنَكاَشَوا َوُغُد
  110َأَقاَم ِفيِه ِمْثِل َشْهٍر َأْو َأَقْل      َنَزَل[َنا  َشْيُخاُمسََ َرَاَح َقْنُدَو

  113رَمُع 112 ُفْقَداِن َآاَنُزوَمِمَن اَألْرِض       111]ِحيَنِئٍذ َجاَء ِلَشْيِخَنا َخَبر
  114 اْلُمَجاِهُدُةَصِديُقُه اْلَعَالمَّ       الزَّاِهُدٌىُه ُتِقِسرََّمْوِضُع 
  َن الشَّْيُخ َوَقْلٌب ِفي َحَضْرَوَحَز      ُمِعيُنُه َعَلى اُألُموْرَحِبيُبُه 

  َفَصَبُروْا ِلَقَدِر اْلَجبَّاِر      َوَوَعَظ النَّاَس َعَلى ِإْصِطَباِر
  لِِّه َيْخُلُف ِفيِه ُيسَراَعْن ِخ       َرِحَمُه اللَُّه َجَزاُه َخْيًرا

  115 ِفي ِقَياِم َرَمَضاِنَقنُدِفي ِحَصِن       ِعنَد ِخَتاَم َشْعَباْنَوَدَخُلوا 
  119 اْلَمِكيَده118اَأَتى ِإَلى الشَّْيِخ َذُو 117 الِقَعَدة 116َبعِد َشوَّاٍل َوِفي ِذيِمن 

  120 ِللِتَحاِمَأْلَوَسَواْلُملَتَقى         َأُغنُبُل   َرْيُسُهمَتَواِرٌق
  121َوَجرَُّبوا َآَعاَدِة الزََّماِن        َوَقاَتُلوْا ِبَذاِلَك اْلَمَكاِن

  ِللَِّه َدرُُّه َعَلى اَألْعَداِء       ُذو اْلَوَفاِء122الَباِسُل َوَحمََّد

                                                 
  .ا:  في10 هنا انتهى الورقة 105
ِري:  وفي ب 106 اُر َغ اه أ َص اء   ، فمعن وم الثلث ل من صابن غري ي شيخ أنتق نة  1ن ال ة 1222 من رجب س  هجري
  ]. الميالدي1807 سبتمبر 24حول [

  .ُبنَكا َثَوا:  وفي ب107
  .َمَزَغْن:  وفي ب108
  .َباِغَدا:  وفي ا109
م     اي أنتقل الشيخ من صابن غري إلى ُدُغ ثم إلى ُبنكاشوا ثم إلى ساداو ثم إلى َفَلْم ثم إلى َغُدوِر ثم إلى                      110  َمرَغى ث

نة      يس س وم الخم عبان ي ي أول ش اَم ف ي َس شيخ ف زل ال م ن اغظ ث ى ب ة 1223إل ول [ هجري ر 24ح  1807 أآترب
وفمبر  22حول [ هجرية 1223 شعبان سنة 29، وقام هناك في شعبان إلى آخرها يوم الخميس      ]الميالدي  1807 ن
وفى   ، فإذ وصل َساَم بلغ له الخبر عن وفاة صديقه الشيخ عم  ]الميالدي افره ل ر الكموني، فال شك إن الشيخ وقف س

بخق صاحبه ولتضرع له إلى اهللا بحزب الفدى المعلوم عند خواصه وجماعته، ثم راح إلى َقنُد، فجولته من صابن               
  .غري إلى َقْنُد آان ثمانية شهور

  .ب:  ما بين معقفين ساقط في111
  .َفَقران:  وفي ا112
ادات               وهو أبو ُمَدَغْل عمر أي عمر الكمون       113 سنية والعب ي الصوفي صاحب التقى الرضى وصاحب اإلشارات ال

وم ومشهور، وزّوج صفية بنت                            ة معل شيخ مكان د ال ه عن ه، ول ان أوال وآزره وخدم شيخ عثم الجميلة، وصاحب ال
شيخ                  ن ال ل ب د ب را لمحم ان وزي ذي آ الشيخ عثمان بن فودي، فولدت له إبنه العالم الوزير ُمَدَغل عمر المشهور ال

  .مان بن فوديعث
ْهٍر   * َوَقْنُد َرَاِح سََاَم َشْيُخَنا َنَزَل : " الزيادة ما يلي13ب، وفي الورقة  :  في 12 هنا انتهى الورقة     114 ِل َش َأَقاَم ِفيِه ِمْث

ىٌ      * َأْو َأَقْل، ِحيَنِئٍذ ِجيَء ِلَشْيِخَنا َخَبر    رَُّه ُتِق ُع ِس ْر، َمْوِض دان ُعَم اَن َفْق ُد  ِمَن اَألْرِض ُزوَم َآ ُة   *  الزَّاِه ِديُقُه اْلَعَالمَّ َص
  .اْلُمَجاِهُد

ة                115 وم الجمع ُد ي ى َقن ودي إل ة  1220 من شعبان سنة    30 أي وصل الشيخ عثمان بن ف وفمبر  23حول  [ هجري  ن
  .وصام رمضان هناك مع جماعته، وقام في قند حتى بعد شوال]  الميالدي1805

  .ِذا: ذِّ، وفي ب:  وفي ا116
  .اْلِعقَده:  وفي ا117
  .َذُو: َذُوو، وفي ب:  وفي ا118
  ]. الميالدي1808 فبراير 21حول [ هجرية 1223 من ذي القعدة سنة 2 أي في يوم الجمعة 119
  .ِلُمِتَحاِم:  وفي ا120
  .ا:  في11 هنا انتهى الورقة 121
  .َأَباِسُل:  وفي ب122



 

 

  َوَناَل اَألَمَلَبعَد ِقَتاِلِه       َوَغاَص ِفي اْلُكفَّاِر َحتَّى ُقِتَل
  123 َوَغْيُرُهم َآِثيًرا َهَكَذاُغُذ       َهَكَذاُدَواَو َمَع َمِجيُطُثمَّ 

  124َمْنَفَذا َباُتوا َآَأنَُّهم َأَحاُطوا      َآمَبَذاَوَقد َغَزا َحتَّى َاَناُخوا 
  َوَهزَُّموا َعَلى ِخَالِف الظَّنِّ   َوَأْصَبُحوا َصفًّا َوَرآَء اْلِحْصِن

  لُِّلوا ُذَأْآَثُرُهم ِبَحتِف َأنٍف      ُلوا َأْوِشيًكا َهاِرِبيَن ُقِتَولَّو
  126اِإلَماِم اْلَجْيِليَواِرَث َشْيِخَنا       125أَراُهُم اللَُّه َآَراَمَة اْلَوِلي

  َصاَل َعَلْيِهم َصاِحُب اْلَمَناِقِب     الطِّبِل َوالدََّباِدِبَبْعِد َضْربِِِمن 
  َحاَقت ِبِهم َقَبآِئُح اْلَمَصآِئِب    َفَأنَتَشُروا فِي اَألْرِض َآاْلَجَناِدِب

  ُأآَُّد ُغلَم َجمَِّت اْلَمُنوُن       َذاَك َنَزَلت َطـاُعوُنِمن َبعِد
  َمَشقََّة اْلُحَمى َآِثيًرا َوَضَنا      َشْيَخَناَوَمسَِّت النَّاَس َوَمسََّت 
  127َوَصحَّ َمَع َطاِئَفٍة ُهَناِلَك      َوَخفََّف اللَُّه َلُه َعن َذاَك

  128 ِحصٌن ُمسَنٌدلَقاَضاَواَاَجْيًشا ِل      اْلُمَجِدُدِمن َبْعِد َذاَك َجهََّز 
  130 اِإلَماُم اْلِحْبُر اَألِميُنِبلُّ       الدِّيِن129ِلَواُء َجْيِشِه ِلَفِخر

                                                 
  .ب:  في13 ومنهم الشيخ حماد والشيخ غاني وسيد بحر وغيرهم، هنا انتهى الورقة 123
  .َمْنَبعَذا:  وفي ا124
  . أي آرامة الشيخ عثمان بن فودي الذي هو وارث مقامات وبرآة وأسرار الجيالني125
  فهو محي الدين أبو محمد عبد القادر الجيالني بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن يحيي الزاهد بن موسى بن                126

ن الحسن        محمد بن داود بن موسى بن عبد اهللا أبي الكرم بن موسى الجون    ى ب ن الحسن المثن د اهللا الكامل ب  بن عب
د                     السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وهو اإلمام العالم الزاه
ان مع                              د آ ون، لق دن وأدم الل ه نحيف الب ة بجيالن، ول د سنة سبعين وأربعمائ العارف القدوة سلطان األولياء، وول

ضعفاء ويتواضع                          جاللة قدر  سالم ويجلس ال دأ بال ر ويب وقر الكبي صغير وي ه يقف مع ال ه وعلو منزلته وسعة علم
رة،           "َقَدِمي َهِذِه عََلى ُرْقَبِة ُآلِّ َوِليِّ ِللَّهِ      : "للفقير، وهو الذي قال    ه آثي ، فصار سلطان األولياء لإلنس والجن، فمناقبت

 صلة  فله ه،  وتوفى سنة إحدى وستين وخمسمائة، ودفن في بغداد،فكان ثناء األولياء عليه قبل ظهوره وبعد ظهور      
الى  اهللا رضي فودي بن عثمان الشيخ مع مقّربة وعالقة خاصة ا  تع و  عنهم ان  ول ا  آ رون،  بينهم ا  ق شيخ  حصل  فلم  لل
ا  يواذب آان إذ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على الصالة ببرآة اإللهي الجذب فودي بن عثمان ر  من  عليه ل  غي  مل
 صلى  اهللا رسول  وجده عنه اهللا رضي الجيالني القادر عبد الشيخ بواسطة األنوار من بفيض اهللا امده وفترة آالل وال
لم  عليه اهللا ال  وس شيخ  فق د  ال ادر  عب ي  الق ذ  الجيالن ذا " :حينئ شيخ  فه ي  ال ا  ،"ل شيخ  زال فم ان  ال ن  عثم ودي  ب  يتوسل  ف

م  المؤّرخين، عند مشهور آما وجهاده هجرته في حتى وباطنا ظاهرا أموره في الجيالني القادر عبد بالشيخ  بحق  الله
  .اإلسالم على والممات التوفيق نسئلك الجيالني القادر عبد

ان              127    ر الزم ول الحق، وتغّي اس ورفضهم قب سبب معصية الن ائخ والطاعون ب بالء والقب فقد انتشر هذه الفتن وال
ا،  دنيا وحرصهم عليه ى ال يلهم إل وان وم ساجد   واإلخ ارة الم رك عم ع ت ا م ا وجاهه ا وأمواله ي ملكه افس ف  والتن

اس من شهر رجب سنة                       تن في الن ذه الف اني سنة             1223والمدارس وغير ذلك، فيبقى ه اد الث ى أخر شهر جم  إل
د اهللا                ] الميالدي 1808 إلى يونيو    1808حول فبراير   [ هجرية   1224 رة جاء وارد من اهللا لعب ذه الفت ، ففي بداية ه
ورة                       بن فود  ة المن ى المدين تقبل إل سه واس ي لترك الجيش وتوّجه إلى خير خلق اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشتغل بنف

نحو المصطفى عليه الصالة والسالم فهجر مع خمسة من أصحابه حتى وصل إلى َآُنو، فأهل آنو منعوه من سفر              
وبهم،              دنيا من قل م         وطلبوا منه أعلمهم آيف يقيموا الدين ويترآوا حب ال د اهللا له شيخ عب ال ال ذي رأيت      : " فق ذا ال ه

ه     "فيكم هو الذي فررُت منه  م آتاب و وآتب له ام  ، فعند ذلك غير الشيخ عبد اهللا نيته ومكث في آن رأ  صياء الحك  وق
ى                            ودي من مواصلة إل ن ف د اهللا ب شيخ عب عليهم جميع تفسير القرآن، فقيل أن السبب الصحيح أن أهل آنو منعوا ال

الى                       المدينة أن أخ   ى اهللا تع دعاء إل رك الجيش ف د ت اه الشيخ عثمان بن فودي عندما سمع إن شقيقه ووزيره األآبر ق
تح اهللا        يش وف ى الج د اهللا إل تاذ عب ع األس ة رج ي النهاي و وف ل آن واه أه ذلك منع سافرا، فل اوزه م ه وال تج أن وّقف

  .للمسلمين بسبب رجوعه فتح مبين، آما يألي
وبر  3حول [ هجرية  1224 من رجب سنة     30 في يوم     فبداية هذا الجهاز آانت    128 يالدي 1808 اآت ، ووصل  ] الم

ة  1224الجيش إلى القاضاوا في نفص من شعبان سنة         وبر  17حول  [ هجري يالدي 1808 أآت ذا الجيش   ] الم ، فه
  .آان تحت أمر محمد بل ألن الشيخ عبد اهللا بن فودي آان في آنو آما قدمنا

  .ِبَفخِر:  وفي ا129



 

 

   ِبَعْوِن اْلَبرَِّغَواِبٍرِإَلى       َوَخَرُجوْا َمَعُهم ِرَياُح النَّصِر
  131 اْلِجَداَالَغَواِبُرَفَأْنَهَزَمت         َفَباَشُروا َيْوَمِئٍذ ِقَتاال

  َفَباَدُروا ِإَلْيِه َآفًّا َآـفَّ      ُينَف ُغوِبر ُسْلَطاَنَوَقَتُلوا 
  133 ِبالنَُّضاْر132 َحلٍيِمن َذَهٍب َوُآلُّ      َوَغَنُموا ُآُنوَزُهم ِمثَل ِسَواْر
  اْلَحْمُد ِللَِّه َعَلى َمَعاِلي      َواْلَخْيَل َواألثَواَب َواللَِّئاِلي

  135 َآْثَرًةاِء َال ُيَعدَُّرِمَن الثَّ    134 َجمًَّةَفأخَرُجوا ِمَن اْلُقُصوِر
  ُعثَماَنِرْضَواُن َربَِّنا َعَلى       َوَأَسُروا النَِّسآَء َوالصِّبَياَن

  136 َواَألْحَكاَمَوَقاَمِت السُّنََّة       َقِوِي اِإلْسَالِم َوِعزِّ ِديٍن
   َأهُل اْلُكْفِر َقوٌم ُلدًّا137أنَقاَدَو        َوَخيُرُه َعمَّ الِبَالَد ِجدًّا

  ِفي َدهِرِه َوالدِّيُن َيعُلوا َقآِئٌم      َتَتَرا َدآِئٌمَسَل اْلُجُنوَد َوَأْر
  ُمقِبَسا  َعاَد ِفيَها139َزْآَزْكِلَأْرِض       138َماَلم ُموَسىَوَأمََّر اَألِميَر 

  142 ُأُبو اُألُموِرُمْخَتاُر 141َآَذاَك      َاْلَقاُنوِر 140َماَلم َناِآِجَأمََّر 
   ِنعَم اْلَفاِضُلوَآُنَأمََّرُه ِفي         ٌل َأِميٌر َعاِدُسَلْيَماُنُثمَّ 

   ُأمَِّرا143َثنُب َوَطم ُدوُتُفِتَح      َدْوَرا َأِميَر ِإْسَحاَقَأمََّر 
                                                                                                                                            

ن    علي محمد بل بن الشيخ عثمان بن فودي محمد بن عثمان بن صالح بن      هو أبو    130 وْرُد ب د ُغ بن هارون بن محم
الم                          محمد   ه حواء بنت الع ِل، أم ُجبَّ بن محمد َسْنُب بن َماِسَراِن بن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي بكر بن موسى ُجُك

اء         مؤن   وفاُطَم   أبو بكر عتيق،  : أدم بن محمد أغ وله خمسة إخوان وأخوات منهم         وم األربع ده ي ة، ومول ومريم وحن
ه  هجرية، وقال الشيخ عبد القادر بن مصطفى في      1195في شهر ذي القعدة سنة       اق صاحب  هو  : "ترجمت  اإلنف

ذهن في شهامة               م شحيذ ال اِء سريع الفه بالء العلم ة من ن ذآر نفسه في الكتاب وعد بعض المعرف
ام    وصرامة لين الطبيعة عارف بالمعامالت    صيرة ج قليل األذى آثير الّنفع محًبا في العلِم آامل الب

صفود                    ا أهل الحّق المن ة ال ينكره وم غربي رأُت   ...الذآاء ويتنا والطفر انكمة، وله في القرآن فه  فق
ك            الجوهر المكنون عليه   ر ذل ، " وبعض الشعراء وبعض أقوال الصوفية وبعض أصول الّطّب وغي

آتي إن شاء    فمحمد بل آان من أآبر األنصار        للشيخ عثمان بن فودي وهو الذي نّصب الخالفة بعد وفات أبيه آما ي
  .اهللا
  .ب:  في14، وهنا انتهى الورقة َأنِجَداال:  وفي ب131
  .َملٍي:  وفي ا132
  .النُُّضوْر: ، وفي بِبالنَُّهور:  وفي ا133
  .َرحمًَّة:  وفي ا134
بتمبر سنة     1حول    [ هجرية 1223 من رجب سنة     10 أي فتح القاضاوا يوم الخميس       135 يالدي 1808 س ا  ] الم ، هن

  .ا:  في12انتهى الورقة 
وي اإلسالم    : " آما ذآرنا أظن إن المصنف رحمه اهللا تعالى أشار بقوله    136 ن ق د     " وعز دي تاذ عب شيخ اإلس ي ال يعن

شيخ ع   " عّز الدين"اهللا بن فودي ألن قال الشيخ عثمان بن فودي في بعض قصائده العجمية أن             ان اإلسم لل د اهللا  آ ب
شيخ       " قامت السنة األحكام  : "في الباطن آما لكل ولي اهللا إسم ظاهر وباطن، فمعناه بقوله           أشارة إلى محمد بل بن ال

  .عثما بن فودي ألن به قام وثبث دولة اإلسالمية الصكتوية، واهللا اعلم
  .َأنَكاَد:  وفي ا137
ودي في دغل،                وهو مالم موسى وأصله من مالي فهجره إلى بالد الحوس فكان من             138 ن ف ان ب شيخ عثم ذ ال  تالمي

الد                 ار ب ين آف ع الحرب ب ل وق دين، وقب وم ال يم عل ذا القل اس في ه يعّلم الن وبعد تربيته معه هجر إلى بالد زآزك ل
واء                       الحوس والشيخ رجع إلى دغل، وقيل إن مالم موسى آان مع الشيخ عند هجرته إلى ُغُد، وهو أول أمير أخذ الل

  .  رجع إلى بالده إلقامة هناكمن الشيخ وأمره أن
  .َزْآَزْو:  وفي ب139
  .َذاِك ِفي:  وفي ب140
  .َآَناَك:  وفي ا141
  .ا:  في13 هنا انتهى الورقة 142
  . أي ثنب بن أشافا143



 

 

  144َبْوِشَأمََّرُه الشَّْيُخ ِلَأْرِض        َشِديُد اْلَبْطِشَيْعُقوُبَآَذاَك 
   َرَوا َأمََّر َفاْسَمع َماُبوَب َيُر        َئاَدَماَوا ِلُأْسَتاَذَأمََّر 
   اإلْسَالَم ُآفٌر ُنِبَذا146َوَنَصُرو    145 َهَكَذاَدِغمَس ،َضرِضيَمَأمََّر 

  147ِبَحْمَد َربِّ اْلَعْرِش َواِإلْحَساِن        َوُفِتَح َمَدآِئُن السُّوَداِن
  ِمن ُطوِلَها َوالَكْثَرِة َواْلَعْرِض      َوَقَسَم الشَّْيُخ َنَواِح اَألْرِض

  150 ِبالسََّوآِء149َبلَُّشْرِقيَُّها ِل      148َلماِءَسيِِّد اْلُعَغْرِبيَُّها ِل
  151 َصاِحُب اْلَمَراِتِبَزنِغ ِإَماُم        ِحيَنِئٍذ َوَفاُت َبرٍّ َراِتٍب
  152 ُذوا اْلُكُشوِف َواَألْنَواِرُآيَراَغ        َوَهَكَذا ُمَعلُِّم اَألْسَراِر

  ِبالرِّْضَواِنَعَلْيِهَما َيُمنُّ       َوَربَُّنا الرَّْحَماُن ُذوا ِإْمِتَناِن
   َناِصِر اِإلْسَالِمَقنُدِفي ِحْصِن        َأْعَواِم153ِبٍدَوَمُكَث الشَّْيُخ 

                                                 
  .ب:  في15 هنا انتهى الورقة 144
  . أي أمرهما الشيخ على هادجية في بالد برنو145
  .َنَصُروا:  وفي ب146
ر 147 ذه األم واء له شيخ الل أعطي ال ن   ف دث م دان ح اح البل ى 1224اء وإفتت ة 1227 إل ول [ هجري ى 1809ح  إل

  ]. الميالدي1812
  . أي الشيخ عبد اهللا بن ُفوُدَي شقيق الشيخ عثمان بن ُفوُدَي148
  . أي محمد ِبلُّ بن الشيخ عثمان بن ُفوُدَي149
ودي و             150 ن ف ان ب شيخ عثم ن      فقسم الشيُخ الدولَة الصكتية قسمان الشرق إلبنه محمد بل ال د اهللا ب شقيقه عب الغرب ل

ة                   ة وبقي فودي، فهذا الحكم في الظاهر، وأما في الباطن وقسم الشرق لمحمد بل ألن الشرق يكون محال هجرة برآ
ق     اإلنفاقهالشيخ في البحر النيل وفي وفيه يجتمعون جماعته مع اإلمام المهدي آما قال محمد بل في                   وأبو بكر عتي

ودي في              يقتهوثبن الشيخ عثمان بن فودي في        ن ف ان ب شيخ عثم التها  ومريم بنت ال ى المشرق،         رس  عن الهجرة إل
ى                  روم عل الد أهل ال ان في ب وقسم الغرب لعبد اهللا ألن الغرب يكون محال تجديد الدين وإحياء السنة في آخر الزم

ان شيخ عثم ى ال سبون إل ذين ينت سالم ال ه ال راهيم علي يدنا إب ة س ن من ذري ود اُألْبُط اد المفق لوآه أي ه وس ي منهج  ف
ل في                            د ب ال محم ان، فق سالم في آخر الزم ه وسيكون من أنصار المهدي وروح اهللا عيسى بن مريم عليه ال  اإلنفاق

ه وال ينقضى                   ,: "تبشيرا ألهل المشرق   شيخ طالئع دي، وأن جماعة ال أخبرُتهم بما بشرهم به من قرب ظهور المه
ى المهدي          دم                ، و "بإذن اهللا هذا الجهاد حتى يفضي إل ه مق الى بقول ه اهللا تع ك المصنف رحم ى ذل ُه  : "أشار إل َوِحْزُب

كِ    النََّظِر                * َآالَمآِء َأْو َآاْلُفْل ٍد َب ْسٍم َواِح ْم َآِج ِك، َوُه ِن خْوَف اْلُهْل ن َذْي ى َع ِر،      * َوَال ِغنَّ ِع اْلَغْي ِن َوَنْف بِّ َواَألْم ي الُح ِف
  .، وهللا الحمد على هذه النعمة السنية"ْيُرُهم َباُدوا ِبَال ِزَماِمَوَغ*  َوِإْنَتَظمُوْا ِفي َآِلَمِة اِإلَماِم 

الى                      151  فهو اإلمام الخطيب العالم الزاهد محمد َزْنُغ آان من أقرب تالميذ للشيخ عثمان بن فودي الذي وصل هللا تع
ع   ومعرفة اهللا ومشيخته على يده مع زوجته حبيبة الصالحة والواهدة، ونصبه لإلمامة لمسجد في ص              ه وق كت، وفي

ان بعض آرامة الشيخ آما قال الشيخ غداد بن ليم في        ه روضة الجن اُة       : " ل ُغ حين حضرْته الوف الم َزن ام الع أن اإلم
ا  ول مرحًب ه يق مع أّن ُد س ي ُغن روح؟ ! ف بض ال ة أم لق َت للتحي ل جئ ال" فه بض روح: "فق ه"لق ال لعيال ذا : "، فق ه

شيخَ     عزرائيل جاء لقبض روحي، فطلبُت أن ينظرني         م             "قدر ما أالقي ال شيخ وتكل اه ال سرعة، فأت ه بال ، فأرسل إلي
  ".  معه ما تكّلم ولم يلبث بعد الكالم حتى قبض روحه رضي اهللا عنه

 وهو من خواص أهل     محمد المعروف بُكْيَراغَ  السيد  "هو  : سلوة اإلخوان  قال الشيخ عبد القادر بن مصطفى في         152
ان              الكشف والعناية، وآانت له آرامات خا      شيخ عثم ان ال سياحين، وآ اء ال ة وآشوفات صادقة، وهو من االولي رق

واء                             ذهب في اله ر في ه يطي ه أن شيخ يحكي عن آثيًرا ما يذآره ويحكي عنه حكايات آثيرة، ومما سمعُت عنه من ال
اف             َل ق َغ َجَب ي ل      " .ويزور األولياء في آّل ناحية، وساح حتى َبَل شرحنا اآلت ان     انطر ل شيخ عثم ادة في     ل مناجة ال زي

  .ذآر جبل قاف وما هي
  . في علم الجفر والحروف4، وحرف الدال مساو 2 أي ستة أعوام، ألن حرف الباء مساو 153



 

 

  154ِسَيَفاَواَفْصٌل ِفي ِإنِتَقاِلِه ِإَلى                    
  157 َعَلى َما ُنِقَل156ٍه َمُكَث ِفيَها       َحتَّى َوَصَل155ِسيَفاَواُثمَّ ِإَلى 

  158ِفيَها َوَعزَّ الدِّيُن ِفي اَألْقَواِم      َناِمُأِقيَمِت الشَِّرَعُة ِفي اَأل
  160 ُجمَلهَيُرَب َوَبْرُغ ُثَوْى ُنَفى    159 ُمجَملهَحْوَسَعمَّت ُفُتوَحٌة ِل

  161 ِللطَِّعاِنَوَأَسُروا َطاُغوَت َخْوَف       َبال َتَواْنُغَواِبٌرَوُفِتَحت 
  َغْرًبا ِفي َيِميٍن َوَشَماْلَشْرًقا َو      َماَلِت ِإَلْيِه النَّاُس َدْاًبا ِبِإمِتًثاْل
  164 َوَراَء اْلَبْحِر163 َبلَدٌة162ِعُل ِفي      َوَقد َغُزوا ُعَظَماَء َأهِل اْلُكفِر

  َوَغِنُموَها َهَكَذا اْلِمَثاِل       اَألْمَواِل165َقتًال َوَنهًبا ِحيَزِة
  َوَقد َنَوى ِفي َعزِمِه اْلَجِميَل     َوَحِمَد اللََّه َعَلى َما ِنيَل

                                                 
  .ا:  في14 هنا انتهى الورقة 154
  .ِسيَفاَو:  وفي ا155
  . في علم الجفر والحروف5 أي خمسة سنة ألن حرف الهاء مساو 156
  ]. االلميالدي1810 يناير سنة حول شهر[ هجرية 1224 أي في شهر رمضان في سنة 157
ا إل158 ي تعليقه شاذلي ف ة ال سور قالت بهيج اق المي م نف ية رق ي حاش شيخ : "170 ص 135 ف ا ال تقر به يفاوا اس س

دين            دور             "معتزال أمور الحكم والسياسية متفرغا للتدريس وتعليم الناس شؤون ال رة من أخصب ال ذه الفت ان ه ، فك
دين            للشيخ عثمان بن فودي باعتبار إتصال      ه في أصول ال ال إجازات  مريدينه إلى معرفة اهللا تعالى ومشّيختهم وإنتق

سياسية                        ة وال ك وفي شؤون الحكوم وفي علوم الظاهر والباطن لتالميذه وطالبه وفي إحداثه الكتب الُمجدي في ذل
  .وعدالة وقسط فيها

  .ُمْجَمَلة:  وفي ب159
  .ب:  في16، وهنا انتهى الورقة ُجمَلة:  وفي ب160
  .ِللضَِّعاِن: ي ا وف161
  .ِعُلَو:  وفي ا162
  .َباَدًة:  وفي ا163

  ]. االلميالدي1811 إلى 1810حول سنة [ هجرية 1226 إلى سنة 1225 أي من سنة 164 
  .ِحيَزِت:  وفي ب165



 

 

  ُصُكتُواِمن ِإْنِتَقاِلِه ِإَلى َفْصٌل                     
  166َوَهَكَذ َجَماَعُة اُألَمَراِء      َوُأْخِبَرت َجَماَعُة اْلُعَلَمآِء

  169 ِبِنصِف الَّيل168ِِاَش ِلِإْثَنْيِنَوَع      167 ِفي اِإلْثَنْيِنُصكُُّتوَمِجيُُّه 
   اْلَعِظيُم الشَّأِنَرِحَمُه اللَُّه       َسَنآِء الدِّيِن َشْيِخَنا َذَهاُب

  171ِإَلى َمِجيَء َقَدِر الَجبَّاِر    170 ِباَألْشَعاِرِمن َقبِل َقد َيِشيُر
  172 َعَلى اِإلْسَالِمِبلَُّوُأمُِّروا       َوَعَظَم اَألمُر َعَلى اَألَناِم
  173 َجْيُشُه َقد َفُشَلَبُكوَرِحصِن       ِحيَنِئٍذ َأخَرَج َجْيَشُه ِإَلى

  174اِربَجالُفِقَد ِفيَها ِبَقَضآٍء       َشيُخ النُّوِرِبالَوقَعِة اُألوَلى َف
  َيْهِد ِإَلْيِه ِطيُبُه َوِريَحُه        َوَنوََّر اللَُّه َلُه َضِريَحُه

   ِباْلَفسِخُآِريَوأنَسَلَخت َقْوم       الشَّيِخَجلَّت َمَصآِئٌب ِلَفقِد 
  ي السُّوَداِنِفي اْلُمْسِلِميَن السَّاِآِن      َتَضاَعَفت َصَواِقُر الزََّماِن
   اِإلَماُم َشآُنُه َقد َأْعَتَالِبلُّ     َوَأنَزَل اللَُّه ِغَياَثُه َعَلى

  َوَجهََّز اْلُكفَّاُر َجيًشا َرمَُّلوا     ِممَّن ُقِتُلوا َطنَجاَد َمَع 175َنُموَد
  176َوالَوَقَتُلوا َوَأَسُروا ُثمَّ َأنَز       َوَغَزواِقَراَرْيَوَهَجُموا َعَلى 

                                                 
نهم                        166 ة وم وم الديني ن مصطفى عل  ال شك إن هذه العلماء واألمراء هم من الذين أخذ المصنف الشيخ عبد القادر ب

لوته  وفي    رجمتهتآما قال في     اء                        س ارة وبعضهم من العلم ذين ال متصلون باإلم اء ال ال من العلم ا ق  وبعضهم آم
ه،                   وم في ا معل متصلون بها، فكان عادة الشيخ عثمان أن ال يولى لشؤون الحكومة إال الذين ينتسبون للعلم والتقى آم

نهم ب  : فم الم الكات ده الع ودي، ووال ن ف ان ب شيخ عثم ت ال ة بن ه خديج ر  والدت رودي األمي د الت ن محم  مصطفى ب
شيخ                  ن ال ل ب د ب ؤمنين محم ر الم ه أمي ودي، وخال ن ف لصالمْى، وخاله وسيده الشيخ محمد سنب بن الشيخ عثمان ب
ن                          شيخ غداد ب د، وال ر القائ ودي األمي ن ف عثمان بن فودي المؤرخ، وخاله العالم محمد البخاري بن الشيخ عثمان ب

رهم             الشيخ محمد عاُر األديب، العا     د، وغي ُر القائ ن َغ ُر ب د َي الم محم لم ُموِد بن ليم شقيق الوزير عثمان غداد، والع
ن                      سلوتهالذين ُذِآُروا في     ان ب شيخ عثم اريخ وسيرة ال ن مصطفى عن ت ، فهم من الذين أخبروا الشيخ عبد القادر ب
  .فودي وأسراره

ايو في سنة    [ هجرية 1230 أي يوم اإلثنان خمسة من شهر جماد الثاني  في سنة       167 حول خمسة عشر من شهر م
  .، فكان المصنف حينئذ احدى عشر سنين] الميالدي1815

  . أي عاش الشيخ في ُصُكُت سنتين168
نة   169 ي س اني ف ادي الث ن جم ة م د ثالث وم األح وفى ي ى ت ُكُت حت ي ُص نتين ف ة، 1232 أي عاش س حول [ هجري

ني   ] الميالدي1817عشرون من شهر أبريل في سنة     ه من س ة        ، ول ذ ثالث ان المصنف حينئ نة، وآ ة ستين س ن ثالث
  .عشر سنين

  .ِباَألْشَفاِر:  وفي ا170
دين إن شاء اهللا                          171 وم ال ى ي تبقى إل ه س  هنا أشار الشيخ المصنف رحمه إلى سيرة الشيخ عثمان بن فودي ومذآرات

  .ا:  في15تعالى، هنا انتهى الورقة 
ودي       172 ن ف ان ب اس وحضور           أي ُوِلي محمد بل يوم وفات الشيخ عثم اد مع حضور الن اء في بيت َطنَج وم الثلث  ي

ي                                ان الفالت ن عثم ل ب شيخ ب ره ال ا ذآ ه اهللا، آم ان رحم شيخ عثم نا وصّيًة من ال ه س ر من يهم أآب ه وف بعض إخوان
اريخ سكت  الصكتي في تاريخه المختصر والحاج سعيد في           د البخاري في        ت ن محم د ب وزير جني ال ال تفح  ، وق م

الوا                   حين قام ال   اإلخوان ل في صكت، فق د ب ارتهم لمحم د ري زوره بع َداَيي لي اء من َآ ه العلم شيخ في سيفاوا جاء ل
شيخ   " إنا أشكلنا أمرُآما فأخبرنا أيُّكما آان له ذا األمر؟        : "للشيخ ال ال ل              : "فق د ب ى محم وْا إل ّي األمر ولكن إرجع إل

اتهم، وفي   " لنا حقوقكموآونوْا معه في البلد، هو الذي آان ُمالئًما بكم، إذهبوا له يحفظ            ، فرجعوا وصاحبوا مّدة حي
  .ذلك الخبر اشارة واضحة ليرضى الشيخ عثمان بن فودي بخالفة محمد بل بعده

  .َفُسَل:  وفي ا173
  .ب:  في17جار، هنا انتهى الورقة : وفي ب:  وفي ا174
شيخ ع                      175 ة بنت ال ذي زوج حن ره ال دم ذآ ارس المتق وَد الف د َنُم ه محم ر       أي األمير الفقي قيقة أمي ودي ش ن ف ان ب ثم

  .المؤمنين محمد بل
  .َأنَزَوى: أنزوا، وفي ب:  وفي ا176



 

 

  177 الِحَساِنَأِبي اَألَماَنِةَنجُل         َحمَداِن اْلَفِقيُه َوَأْشَتَهَد
  178ِزُئو اِإلْسَالَم ِإسِتهَزآَءَوأْسَته      َوَمثَُّلوا الرَِّجاَل َوالنَِّسآَء

  179 َأْجَمِعيَنَحْوَس َعَلى اْلُكفَّاِر ِبلُّ      َوَنَصَر اللَُّه َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن
  181َرُهم ُأَساَرْيَصيََّوَدمََّرُهم     ُآَرْي  َعْنُه ِمَن َأهِل180َآاْلَعاِنِديَن

  َآالِبرِّ َواْلَعْفِو َواِإلْنَفاِق      ُشِهَدت َلُه َمَكاِرُم اَألْخالِق
  َوَصاِحِب اْلَجَفاِء ِبِإعِتَراِف      َعَلى اْلَحُسوِد َوِلِذي اَألْرَجاِف
  182اِنِحِلُمْؤِمٍن َوُمْسِلْم َوَج      َقاَم َعَلى التَّْدِبيِر ِبالَمَصاِلِح

  ِفي َأيِّ َنقٍب َهَكَذا ِبالشَّاِط[        َوَأْقَعَد النَّوَّاَب ِللرَِّباِط
  184ِفي َآثَرِة الَئاَالِت َوِإْسِتعَداِد        183]َآَذا الشَِّراُع اْلَخيِل ِلْلِجَهاِد

   َطِريِق اْلُمصَطَفى اَألوَّاِه185َعْوُن         َحمَّاُل َأْثَقاِل ِعَباِد اللَِّه
  اِت ِللُكفَّاِر َوُمرِسِل الَغاَز      ُحُصوِن ِلَألمَصاِرَوُمنِشُآ اْل

  ُلوٌقَعيُن اْلُهَدى َليَس َلُه ُز      َبرٌّ َعِفيٌف َطيٌِّب َصُدوٌق
  ِفي ِعْلِم َفنِّ الطِّبِّ ُترَجَماُن        ِفي ُآلِّ َفنٍّ َوَلُه َبَياٌن

  186ْلَفْهِمِلَجاِهٍل َوَعاِلٍم ِذي ا     َأفَنى َزَماَنُه ِلَنشِر اْلِعْلِم
  188َودََّعَنا َيْوَم اْلَخِميِس الُمَعِجِب     ِفي َرَجٍب187 َأشُهٌرٍزَمِرَض ِفي 
  َتَشاَوُر الرُُّؤَساُء َواُألَمَراُء       َعُظَم اْلَبالُءُورُنِفي ِحصِن 

                                                 
  . وهو الشيخ العالم حمدان بن شيخ اإلسالم العالمة المحقق أبي األمانة جبريل بن عمر رحمه اهللا تعالى177
ر   وأرتدت أرض َزْنَفَر آلها، و: " في معنى ذلك  روضته فقال الشيخ عبد القادر بن مصطفى في         178 في رجب منها جهز أمي

دة خرج                سنة في ذي القع المؤمنين محمد بل الجيوش إلى َبْرِم وقاتلها أياًما، ثم وردت أمداًدا َباَناَغ، فتزاحفوا وآانت الهزيمة، وفي هذه ال
ِك وغُ  . عبد السالم وبقي إلى أن فتح األمير بلده في آخر صفر    وِبر،    وفي السنة الخامسة عشر إرتدت أرض َآِب وخرج ُعْن أرض ُغ ا ب نَغ

تد               فانجفل المسلمون منهم وعظم البالء بذلك، وأشتد الخطب وهزموا من جيوش المسلمين في عدة زحفات، وفي السنة السادسة عشر أش
ا هللا            ه   أمر ُغنَغا، وعظم به البالء وهاجت الكفار على المسلمين يقتلون يأسرون وأخذوا حصوًنا وبالًدا، وهاجت حري َآَلنَبيَنا، فإن ا إلي وإن

ة    1232 حمادي اآلخرة في سنة       3فكل هذه المصائب حدث من يوم األحد        " .راجعون ل سنة     20حول   [ هجري  أبري
وا من جيش        ]  الميالدي 1817 سالم، فهرب د ال ى عب سبيين إل إلى أمر أهل آلنبينا، فأهل آلنبينا آانوا من الذين المنت

نهم               ة بي ا ووقعت مزاحف نتين من     عبد اهللا بن فودي إلى آلنبين ى    1235س ة   1237 إل ى  1820حول من   [ هجري  إل
  ]. الميالدي1822

ودي     179 ن ف ان ب شيخ عثم ن ال ل ب د ب ؤمنين محم ر الم ر ألمي وع األم وش تحت مجم يء الجي صره اهللا بمج  أي ن
ر                     ودي واألمي ن ف ان ب شيخ عثم ن ال د البخاري ب ر محم ودي واألمي ن ف ان ب شيخ عثم ن ال واألمير أبي بكر عتيق ب

  .عبد اهللا بن فودي الذين نصروا الشيخ عبد اهللا بن فودي على أهل آلنبينا فهزموهممحمد بن 
  .َآالَعاِذِبيَن:  وفي ا180
  .ا:  في16 هنا انتهى الورقة 181
  .ب:  في18 هنا انتهى الورقة 182
  .ا:  ما بين معقفين ساقط في183
رين        فجعل أمير المؤمنين محمد بل أخاه أبا بكر عتيق وإبن عمه مؤدب عال على              184  أمر الخيل أالات الحرب وتم

  .تاريخ سكتالمجاهدين للجهاد، آما قال الحاج سعيد في 
  .َعوُر:  وفي ا185
م        ،وآان آثير االشتغال بالتأليف: "تاريخه في  قال الحاج سعيد   186 رئهم، ث اس ويق ى الن ًا أخرجه إل  وآلما ألف تأليف

ات، وإ          ،يشتغل بتأليف آخر   ه سؤالت واختالف رة تواليف اً             وسبب آث ا تأليف سألة ألف فيه ه أن    ،ن سئل عن م  وإن بلغ
اً               ا تأليف سألة ألف فيه ا في م ًا اختلف بهم                 ،فالنًا وفالن تعلم ويعي ى ال ه عل ه وأوالد إخوان ان يحرض أوالده وإخوان  وآ

  ".بترآه جدًا
  ]. اليالدي1737 أآتوبر 3حول [ هجرية 1253 من شهر رجب سنة  7 أي مرض محمد ِبلُّ يوم 187
ة    1253 محمد بل يوم الخميس خمسة عشرين من شهر رجب في سنة                  أي توفي  188 حول ستة وعشرين      [ هجري

نة   ي س وبر ف ن أآت يالدي1837م ة   ] الم ذ أربع ان المصنف حينئ وْا وآ سمى ُوْرُن ا ي ذي بناه اط ال ي رب ن ف ، ودف
  .وثالثين سنين



 

 

  190 ِبَال ِإْشِتَباِهَوَأمَُّروُه َبْل      189يِق اللَِّهَعِتَوَأتََّفُقوا َعَلى 
  َما َزاَل ِفي َمَصاِلِح الِعَباِد       ِللِجَهاِدُمْجَتِهٌد ِفي الدِّيِن

  191َوَيَأُمُر اْلَجِميَع ِباِإلْحَساِن      ُيَحذِّر النَّاَس ِمَن الشَّْيَطاِن 
  192َوُمْحِسِن اْلِبَالِد َآاَألْسَواِق      ُذوا اْلُجوِد َوالرَّاَفِة َواِإلْرَفاِق
  آِء َواْلُفَقرآِءَوَناِفُع اُألَمَر      َوُمخِرُج الُجُيوِش ِلَألعَدآِء

  َسَالَمُة الصَّدِر َلُه َمعُلوَمه      ُة اْلَقْلِب َلُه َملُزوَمهَرَطَها
  193ُقِبَل ِفيَها بالتَُّقى َمْشُهوُر      َآاُثوُرُثمَّ َجَزى َقَضآُء ِفي 

  َعِن ِحزِبِه ُثَم َآَفاُه َضيَرا      َرِحَمُه اللَُّه َجَزاَه اْلَخيَرا
  194 ِفي الِعَباِداْلَعِليََّوُولَِّي         َالِدَوَأتََّفَقت َأِئمَُّة الِب

  ِفي الشَّرِع والُعرِف َعلى َما ُيحَمُد        َقاَم َعَلى َأَثِرِهم َيجَتِهُد
  َوَال َيَخاُف َلوَمٌة ِمن لَّاِئٍم       ِمن َظاِلٍم195ُخُذ َحقَّ ُمِزمٍقأَي

  َل ِرفَدُه َلم َيُكن ُذو َحقِّ َنا196َمن      َحقَُّهَوُآلُّ ِذي َحقٍّ َحَباُه 
  ُذو الرَّاِي َوالشُّكِر ِإَلى اْلَخلَّاِق   الِحْلِم َوالَمَكاِن ِفي اَألْخَالِقُذو 
  198ِفي َيْوِم ُجمَعٍة َعَلى الصََّالِح       ِمَن الصََّباِح197ُهُءَفى َقَضآَوا

  199َوُآلُّ َمن َآاَن َلُهم ُمِطيًعا      َعَفى اِإلَلُه َعنُهم َجِميًعا
  201 ُأُموَرُهمَأْحمَدَفَوصَُّلوا ِل      200 َلَنا ُعُقوَلُهمُثمَّ َأجَمَع اللَُّه

                                                 
ة   1253 من شعبان سنة      2خميس   يوم ال   أي ثم ُبويع بعده شقيقه أبو بكر عتيق بن الشيخ عثمان بن ُفوُديَ             189  هجري
نا                   ] الميالدي 1837 أآتوبر   27حول  [ ل س د ب ، ، وأمه حواء بنت العالم أدم بن محمد أغ، وأبو بكر أصغر من محم

  .بنفس اللقب ألبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، فسمي بذلك ألن اهللا تعالى أعتقه من النار" عتيق اهللا"فلقبه 
  .ا:  في17 هنا انتهى الورقة 190
 ومن مئاقبه آانه صاحب سر الشيخ والده وقد روي أنه أخبره والده بمائة وخمسة عشر نوعا من األسرار، وقد                    191

ه                             ذلك المناقب أن الى، وسبب ل اء إن شاء اهللا تع وم اللق ذآر خمسة عشر منها وترك المائة وال يخبر بها أحدا إلى ي
  . حين إنصرافهيخدم الشيخ ويلزمه جزأ من أول الليل وُيغلق باب والده

  .ب:  في19 هنا انتهى الورقة 192
 من شهر شوال في سنة      11 أي توفى أبو بكر عتيق بن الشيخ عثمان بن فودي راجعا من غزوة يوم الخميس           193

ه         ]1842حول اغسطس في سنة   [ هجرية   1258 ه رحم اك، ومن مئاقب زاره هن اُتوُر وم سمى َآ ة ت ، ودفن في قري
سائرهم             اهللا تعالى أنه أحد األولياء       ة من أصحابه، ف ُروُو   ] 2[العشرة المبشرة الذين شهد لهم الشيخ بالجن د اهللا ِف عب

ُر     ] 8[ومحمد ِبن ُغَر    ] 7[ومّلم عمر   ] 6[وعثمان جلّو   ] 5[ومّلم إسحاق   ] 4[وعثمان الضّحاك   ] 3[ د ي ] 9[ومحم
ادر            ومحمد الصَووِّ، اللهم انفعنا بهم في الدنيا واألخرة،         ] 10[ومحمد الغَدِوي    د الق شيخ عب ان عمر المصنف ال وآ

د                      ن محم الم مصطفى ب شيخ الع د المصنف ال بن مصطفى حينئذ أربعون سنة، وفي خالفة أبي بكر عتيق توفى وال
ة    1261 من رجب سنة      12الترودي يوم اإلثنين     ر                 ]حول   [ هجري ن بقرب أمي و ودف ة ورن ى مدين ه إل ، فحمل بدن

ا وو  ة اهللا عليهم ل رحم د ب ؤمنين محم ى   الم صبه عل ه ون صالمى ل ارة ل ن مصطفى اإلم ادر ب د الق شيخ عب ي ال ل
  .مدرسته فيه

يس 194 وم الخم ي ي ي عل نة 18 أي ول وال س ن ش ة 1258 م يالدي1842حول أغسطس [ هجري ي ]  الم و عل وه
د                                  َع في ُصكت بع ن صالح، ُيوِي ان ب ن عثم ودي ب ن ف ان ب شيخ عثم ن ال الملقب باَب أو علي الكبير إبن محمد بل ب

  . الجيش من الغزوةرجوع
  .ا: آما في هامش في" بيان" فمعناه 195
  .َما:  وفي ا196
  .َقَضآؤُُُه:  وفي ا197
  .ا:  في18 هنا انتهى الورقة 198
ع األول في سنة               199 ة واحد وعشرين من شهر ربي وم الجمع ان ي شيخ عثم ن ال  أي توفي علي باب بن محمد بل ب

سنة                   ]1859حول واحد وعشرين أآتوبر في سنة       [ هجرية   1276 وْا، وفي ال ل في ُوْرُن د ب ه محم ن قرب أبي ، ودف
ا                                   ا حوله ن مصطفى أي صالمى وم ادر ب د الق شيخ عب د تحت أمر ال ى بل ع سلطان غوبر عل الثالثة في واليته وق

  .وأفسد فساًدا عظيًما وأخذ آتب الشيخ، وهجر إلى صكت



 

 

  202َقاَم َعَلى َشِريَعٍة ِبالصِّْدِق      َفَباَيُعوُه ِفي الرَِّضى ِباْلَحقِّ
  ِفي الشَّرِع ِبالسُّنَِّة َواْلِكَتاِب      َوَقاَدَنا ُطرَّا ِإَلى الصََّواِب 

  َعاَدُة الدَّاَرْيِنَيسَعُدُه َس        َأيََّدُه اللَُّه ِبَنصِر الدِّيِن 
  203َينُصُره ُيِعيُنُه ِفي َأمِرِه      ُيَوَسُع اللَُّه َلَنا ِمن ُعمِرِه

  ُضنَها َيَفاِئَدٌة َل                        
  َوَال َيُصوَل َهِذِه ُذُهوُل      َفاسَمع َهَداَك اللَُّه َما َأُقوُل

   ُمَعدَُّد204َيٌجِتِه ِإَلى َوَفا    ُغُد ِمن َأْرِض الشَّيُخِمن ِإنِتَقاِل 
  َتِجُدُه َآاِئًنا َعلى التََّواِل      ِمَن السِِّنيَن َفأسَتِمع َمَقاِلي

   َفُخذ َذاَك ِبَال ِأشِتَباِه205َديٌّ       َعبُد اللَِّهَوَعاَش َبعَد الشَّيُخ 
   انِتَباِه ِمَن اَألعَواِم َذ206ٍزِفي        َعبُد اللَِّه َبعَد ِبلَُّوَعاَش 

  208 َيْحِميَنا207َاٍكَبعَدُه ُمَجدٍِّد       اَش ِمن السِِّنيَنَجِميُع َما َع
   َتأمَّلُه َوَلسَت َالِه209ٍهِفي        َعِتيُق اللَِّهِمن َبعِدِه َعاَش 

  َفَأفَهم َآَالِم ِفيِه َيا َزِآيُّ      َعِليُّ 210َيٍزَوَعاَش َبعَدُه 

                                                                                                                                            
   آان والده منهم في زمانه وأشار الشيخ المصنف على أنه في هذا الزمان آان من أهل الشورة آما200
ة وعشرين من       201  أي ولى األمر إلى أحمد زروق بن أبي بكر عتيق بن الشيخ عثمان بن فودي في يوم األحد ثالث

ة    1276شهر ربيع األول في سنة        وبر في سنة             [ هجري ة وعشرين أآت ذ    ]1859حول ثالث ان المصنف حينئ ، وآ
  .خمس وخمسين سنين

  .ب:  في20 هنا انتهى الورقة 202
 فظاهر في قوله إنه من الذين وزروا أمير المؤمنين أحمد زروق ونصرواه في دولته، آان المصنف الشيخ عبد            203

سمى شموَل                    اط ي ر للرب ذ األمي القادر بن مصطفى من أقرب األصدقاء ألحمد زروق قبل ولى األمر له، فكان حينئ
ن المصطف               ادر ب د الق شيخ            قريب لبلد سالمي الذي آان المصنف الشيخ عي د زروق أن ال رأى أحم ه، ف را علي ى أمي

ن             ان ب شيخ عثم م األسرار لل ة وفي عل وى والمعارف م والتق عبد القادر بن مصطفى قد وصل للمقام األعلي في العل
ه أن                                  ي األمر ل ادر إذا ول د الق شيخ عب د زروق لل ذلك وعد أحم ه، فل ا نصب اهللا دولت ي به فودي وفي األسرار الت

ر ال    وزير وأمي صبه لل د         ن شيخ عب د زروق وأراد أن وفى بوعده لل ي األمر ألحم إذا ول ة صكوت، ف مصالح لخالف
ا                ا من زوجه وزراء لألوالده ر ال ادة لنصب أمي ان ع القادر أبى ذلك نانا أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي ألن آ

شيخ      غداد بن ليم، وقالت له إذا وفى بوعده للشيخ عبد القادر لن يولى أمر الخالفة له، فيحتم            ين ال رز ب ك ب ل من ذل
ى قصيدة                       ذه القصيدة عل ان سبب لتصنيف ه المصنف ونانا أسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي صعوبة، فممكن آ
ه                           ى إن ان عل ك البره ى ذل ا باإلضافة إل ا وِالعترف بحقه عجمية ألسماء بنت الشيخ عثمان بن فودي ألصلح بينهم

  .د له األمير أحمد زروق، واهللا اعلمُمستحق وُمستأهل بمرتبة علومه لمنصب الذي وع
 في علم الجفر، فهجر الشيخ إلى ُغُد يوم   3، وحرف الجيم مساو     10 أي ثالثة عشر سنة، ألن حرف الياء مساو          204

اك خمس      ]  الميالدي 1804 من فبراير في سنة      15حول  [ هجرية،   1218 ذي القعدة، سنة     12األربعاء   ومكث هن
سبط       ع األول  سنة        1 شهور وينتقل من ُغُد يوم ال ة   1219 ربي و  22حول  [ هجري يالدي 1804 يولي ذا   ]  الم فمن ه

حول عشرون    [ هجرية،   1232اليوم إلى موته ثالثة عشر سنة، فتوفى يوم األحد ثالثة من جمادي الثاني في سنة                
  .، وهو إبن ثالث وستين سنة آسن النبي صلى اهللا عليه وسلم] الميالدي1817من شهر أبريل في سنة 

ن  10، وحرف الياء مساو 4أي أربعة عشر سنة، ألن حرف الدال مساو        205  في علم الجفر، فمات الشيخ عبد اهللا ب
اء أول محرم سنة           وم األربع ة  1245فودي ي يالدي 1829 أغسطس  3حول  [ هجري ن ست وستين     ] الم ، وهو إب

  .سنة
وم 7 أي سبعة سنين، ألن حرف الزاء مساو         206  الخميس الخامس والعشرين في      في علم الجفر، فمات محمد بل ي

  .، وهو إبن الثمانية وخمسون سنة] الميالدي1837 دسمبر 1حول [ هجرية، 1253شهر رجب سنة 
  . في علم الجفر21، وحرف الكاف مساو 1 أي واحد وعشرون سنة، ألن حرف األلف مساو 207
  .ا:  في19 هنا انتهى الورقة 208
وم الخميس إحدى عشر من                      في عل   5 أي خمسة سنة، ألن حرف الهاء مساو         209 ق ي و بكر عتي ر، فمات أب م الجف

  .وإبن أربع وستين سنة] 1842حول اغسطس في سنة [ هجرية 1258شهر رجب في سنة 



 

 

   اْلُجَهَالُآلِّ ُمنبٍِّه ُيَساِوي      َعَلى َعَلْيِهم َربََّنا َوُجد َوُجد 
   

                                                                                                                                            
ساو           210 ساو        10 أي سبعة عشر سنة، ألن حرف الياء م زاء م ن              7، وحرف ال اب ب ي ب ر، ومات عل م الجف  في عل

ع د وعشرين من شهر ربي ة واح وم الجمع ي ي ل ف د ب نة محم ي س ة 1276 األول ف د وعشرين [ هجري حول واح
  .، وهو إبن خمس وخمسين سنة]1859أآتوبر في سنة 



 

 

  211َخاِتَمُة أعطأنا اهللا ُحسَنَها                  
  ُعثَماَنِلُكلِِّهم َأحَرى َعَلى     ِمن رَّبَِّنا الرِّضَواِن212َوَنبَتِغي

  حَيي ِعَظاَم َفاِنَبَعْوِن َمن يَّ      ُموُصوَفُة السُّوَداِنُهَنا ِإنَتَهت 
  َنا ِبَجـاِه َهُؤَالِءاَتَجــَن      َأِتح ِإَلِهي َملَجـآِء َموَالِء

   َلَنا ُرؤَيَتُهم ِبَال ِحَجاْبَقدِّْر      ْب َلَنا ِلَقآَءُهم َيْوَم الَمآَيسِّر
  213َوُجد َلَنا َتَفضًُّال َذاَك الَمَراْم   َنُكوُن ِفي َجَواِرِهم َداَر السََّالْم

  ِر الُمِجيِب ِذي اَألسَراُمَحمَِّد    الَبَهآِء214يِبَجاِه َخيِر اْلَخْلِق ِذ
  َيُدلَُّنا َعَلى السََّوآِء الَمْنَهِج       ِجَينِ َوَأِلِه َوَصْحِبِه َومََ

   تعَداُدُه َعَالِنَيْه215ِبَشَرٍف      َوَرمُزَنا ِمن ِهجَرِة النََّبِويَّْه
  217ِبَعدَِّها َحِمِدي ِلَربِّ ُمرِشِدي    َتهَتِدي216َآِريًماَأبَياُتَها َفَأنُظر 

الى  تم الخط بحمد اهللا    ه     وحس  218 تع ه ن عون ى رسول         219وتوفيق سالم عل والصالة وال
   221. آمين220]صلى اهللا عليه وسلم[، اهللا

                                                 
  .ب:  في21 هنا انتهى الورقة 211
  .َتبَتِغ:  وفي ب212
  .الَهَراْم:  وفي ب213
  .ِذ:  وفي ا214
 1282  أي تم الشيخ عبد القادر بن مطصفى هذه القصيدة يوم األربعاء سبعة وعشرين من شهر محرم في سنة   215

  .، وعمره حينئذ واحد وستون سنة] الميالدي1865حول واحد وعشرين ينيو في سنة [هجرية 
ساو  200، وحرف الراء مساو 20، ألن حرف الكاف مساو 271 أي عدد أبيات هذه القصيدة  216 ، وحرف الياء م
  .271 في علم الجفر، فبلغ المجموع 1، وحرف األلف مساو 10
ى        ُمرِشِد، المراد :  وفي ب  217  بهذا الكالم إذا تعرف أي يوم وشهر تم هذه القصيدة فأنظر في عدد إبياتها، فتهتدي إل

الى                    27-1، أو   271أسرارها، فهي    دمنا، واهللا تع ا ق وم سبع وعشرون، آم ، أي الشهر األولى الذي هو المحرم وي
شكر،       الحمد هللا رب العالمين، ال     : اعلم، ويحتمل المراد به أيضا عدد ورد المصنف في ذآر          ذي هو ورد مقامات ال

  .آخر مقامات اإلستقامة
  .ا:  ساقط في218
  .ا:  ساقط في219
  .ب، وبإنتهئه أنتهى المخطوطة ب:  في22ا، وهنا انتهى الورقة :  ما بين معقفين ساقط في220
ة 221 ا انتهى الورق ي20 هن ا :  ف شها مكتوًب ى هام ه أنتهى المخطوطة ا، وعل ـج "–ا، وبإنتهئ ـا آـيـكـت اه ، فمعن"ي

ه إسم مستور من اهللا                         أظن إن سودان، ف مجهول ولكن يوجد هذا التعبير مكتوب على المخطوطات آثيرة في بالد ال
ا                            م، وأن وم، واهللا اعل ات والكتب والعل ل بحفظ الورق ك أو الروحاني الموّآ أو أسمائه بمجموع حروفها أو إسم للمل

وم األ          ه ي ا بعون اهللا وحسن توفيق ة          انتهيت بشرحها وتعليقه ع األول في سنة الف وأربعمائ حد ستة من شهر ربي
سالم           ه ال د علي وثمانية وعشرين من هجرة النبوية في مدينة َيانِشينغ في الصين، اللهم اغفر آاتب الخط ببرآة محم

  .}أن اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلًعاَلِميَن{والكاتب في األرض مدفون، وأخر دعونا 


