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

   اهللا علي سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليًما1بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى
ر سبط           ان   قال الشيخ العالمة الكبي ر   المجدد عثم ه المني ده اهللا برحمت د   2 تغم عب

  :3 العالم الشهيرالقادر بن المضطفى
  المقدمة

ا آ تالب    لم ماع واج ار واألس ات األفك ديث روض ات الح ت رياض ار 4ان  أخب
اع   6 تصفى 5البالد مما  ا آل اإلنطب ل     7 إليه القلوب وينطبع فيه ك معق سجيل ذل ان ت ، وآ

ده وشوارده    8بطاأستحضاره ومر   ذا      9 أواب ُت في ه ذه         10 آتب ار ه  المجموع بعض أخب
ار     يَِّسْوالبالد الحَ  ا وسال   [ 11ة والسودانية، وطرف أخب وادر       ملوآه ل من ن طينها ونتفائ

ستعذبه    12]رجع س  13علمائها، وما يحكى من ذلك مما ي سمع وي در     ال ع ق تلذ فجواه الطب
ال في                 ر عظيم الب ك غي ان ذل ه، وإن آ شحيًذا         ما أستحضرُت من د يكون ت  اإلسالم، فق

م الراآ     15هاًضان، وإ 14لإلذهان بعض الهم صانيفً          16ةب  ل ا وت اء آتًب د صنف العلم  17ا، وق
دة           فيما يشاآل ذ   وا من فائ ك ال يخل روا  وال   ،لك على إن ذل دة لمن     18يع ع أو عائ  من نف

                                                 
  .صلى، بغير حرف العطف:  وفي ا1
ن                أي سبطه من جهة بنته الك    2 ارون ب ن ه ن صالح ب ان ب ن عثم ودي ب د ف ن محم ان ب شيخ عثم بير خديجة بنت ال

  .محمد ُغْرُطو بن محمد ُجُبو بن محمد َثْنُب بن أيوب من ماسران بن ُبوَب َباَبا بن موسى َجُكوِلي
ّي مصطفى بن محمد التوردي بن إبراهيم بن موسى بن عللده فهو أبو محمد عبد القادر بن  ونسبه من جهة وا3

المعروف ِبَعاْل بن ُجُبو بن محمد َثْنُب بن أيوب من ماسران بن ُبوَب َباَبا بن موسى َجُكوِلي، فهو المعروف بالشيخ 
  .َطان َطاَفى

  .إجتناب:  وفي ا4
  .هما:  وفي ا5
  .تضع:  وفي ا6
  .إنطباع:  وفي ا7
  .مربط:  وفي ب8
  .شواره:  وفي ا9

  .هذه:  وفي ا10
  .رد:  وفي ا11
  .ا: معقفين ساقط في ما بين 12
  .يستفيد به:  وفي ا13
  .لإلذهال:  وفي ب14
  .إنهاض:  وفي ا15
  .الراآدة:  وفي ب16
  .تصانيف:  وفي ب17
  .يفر:  وفي ب18



 

 

وي          ياء من أمر دني ة إذا    19وأتدبره أو أعتبر به، فإن آل شيء من األش فضول حكاي
  .لى أمر الدينإأعتبر ال يخلوا من فائدة يعود نفعها 

  أقسام البالد السودانية
سوداني          ْمِلفإذا عَ  ذه ال ا ه اعلم إن بالدن سام    َت ذلك ف ة أق ] 2[عوالي،   ] 1: [ة ثالث

  .وسوافل] 3[ووسائط، 
ال    ا ب الد وُنْرَب 20دفعواليه الد 21ريِهَأ وب الد َمْرَبَز وب ائطها ْيَغْنُس وب ، ووس

  .23َباْيَياْيبعة أقاليم، وسوافلها هي بالد س وهو َذْنَب أقاليم، و وهو سبعة22اوَسَح
  

                                                 
  .الواو حرف العطف:  وفي ب19
  .بلد:  وفي ب20
  .أهر:  وفي ب21
  .حوس:  وفي ا22
  .بييي:  وفي ب23



 

 

  االعظم الدول السبع الواقعة في البالد السودانية

  
ك                           ل يمل ط، ب ا ق سام آله ذه األق ك ه سودانية أن يمل وك ال تم ألحد من المل ولم ي
دول                     إن عظام ال ر، ف ه أآث بعًضا ويبقى بعض خارًجا عنه، وقد يكون ذلك الخارج عن

   .الواقعة في هذه البالد فيما يذآرون سبع دول
  دولة َبْرُنو] 1[

وا            َبْرُنودولة   م يملك سوافل ول ك الوسائط وبعض ال الد     مل ر  ب ْرمَ   وال    24َأِهي  َزَب
  . َوَديِّو َباَغْرَم ملكوا 25 وال ما بعد منهم من السوافل، إال أنهمُسْنَغيوال 

  دولة َآُرْنَرَف] 2[
و  ملكوا السوافل آلها وبعض الوسائط من      َآُرْنَرَفودولة   َزكَ  وَآُن  وبعض  َزْآ

  . وخرجوا مدًنا وحصونًا26َبْرُنو، وغزو أرض َآِشَنه

                                                 
  .أهر:  وفي ب24
  .ب:  في1 هنا انتهى الورقة 25
  .برنوا:  وفي ب26



 

 

   َزْآَزَكدولة] 3[
ا   27ودانت غزْت في البالد     ، بنت أمير زآزك   أمينة وهي دولة    َزْآَزَكودولة    له

ين ومن                  ،َآِشَنه وَ َآُنو  وغزْت السوافل حتى وصلْت إلى البحر المحيط من جانب اليم
  .المغرب، ولم تملك من العوالي شيًئا

  دولة ُسْنَغي] 4[
ك   ْرُنوَب آلها ما خال أرض       ملك العوالي  ،28َأْسِكَيا وهي دولة    ُسْنَغيودولة   ، ومل

شمالي،        29تعنأقطاًرا من الوسائط وبعض السوافل، وأم       دولته من الجانب الغربى وال
الد  ك ب رومل بالد، 30َأِهي ع ال ًا رابطة بجمي ا، وبعث بعوث ا، فواصيها وأخر دانيه  آله

  . إال من ذرية عبيده الذين وضعهم هناكأهيروالذين يملكون في بالد 
اوُ مملكته هي مدينة    وَقاِئَدِة   سميها التُّ   َغ و  اُرجَ ، وي ه        ُغوُغ ا ساعدهم علي ى م  عل

سان، و ِكيَّاالل ل    َأْس ن أه ة م ذ الدول ذي أخ و ال َنَعلِّي ه رج م،31َس ا وخ ة ئ ثره الجاهلي
   .فبسط العدل والقسط في هذه البالدوعوائده الباطلة، 

نهم      اء، م ن العلم ا م ي خلُق الده وزار ولق ن ب ّج م د ح الل وق سَُّيوِطيالج  32ال
ه تواليف                33الَمِغيِلي له آتًبا، ووصل     اوغيره، وألفو  ا، وألف ل ه آتًب الده وآتب ل  إلى ب

اًيا ك     ،ووص ا مل سودانية م وك ال ن المل د م ك أح م يمل ِكَيا ول د  َأْس زا بل د غ ْرُغ، وق  َب
، ويقال أنهم الذين في أرض      ِجنُّستصعب عليه، ولم يفتحها ولم تزل رابطته بأرض         فأ
  .ألن اِجنُّ

  دولة َآِب] 5[
ة     َآِبثم دولة    ا  وهي دول راء       َآْنَت م يكن ألرض       َآبِ  وهو أول أم ه  َآبِ ، ول  قبل

د ل  ه عب ال أن د، ويق ا عبي اليف فيه ا هي مخ ر إنم يَنأمي ره لُفَالِنيِّ توثق أم ، فخرج وأس
ك أرض       بالد حتى مل ذه ال ك   َآبِ وغزي في ه ا، ومل رَ  آله ال    34َزْنَف ذ غي ، وهي يومئ

ا ا ضم فيه سمونهم أن ذين ي ار ال اُغَزاَوالكف اَم ا آله ائط، وملكه ع الوس م غزي جمي  ،، ث
                                                 

  .أنت و:  وفي ب27
  . فهو األمير العدل الحاج محمد بن أبي بكر المعروف بأسكيا محمد ُتوَري28
  .أمعنت:  وفي ب29
  .أهر:  وفي ب30
 1496 إلى 1464 فهو ُسِن َعلي َبار بن ُسِن محمود وهو من أواخر أقوى ملوك مملكة سنغي امتدت فترة من 31

... أما الظالم األآبر والفاجر األشهر سن علي : "تاريخ السوداناحب عبد الرحمن السعدي صميالدي، قال الشيخ 
فإنه آان ذا قوة عظيمة ومتنة جسيمة ظالمًا فاسقًا متعديًا متسلطًا سفاآًا للدماء، قتل من الخلق ما ال يحصيه إال اهللا 

، تاريخ السودان السعدي، عبد الرحمن:  ، انظر".تعالى، وتسلط على العلماء والصالحين بالقتل واإلهانة وإلذالل
  .48ص 

 1505حول [ هجرية 911 فهو الشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، المتوفى سنة 32
، آان أخصب المألفات من علماء العرب وبعض الناس عّده مجدد الدين للقرن التاسع من الهجرة النبوية ]الميالدي

، سكن في مدينة القاهرة في مصر، وآان له طالب آثير من بالد السودان أفضل الصالة والسالم على صاحبها
 للشيخ عثمان بن فودي، بيان وجوب الهجرة على العبادأنظر فاتح حسن المصري، محّرر ومترجم [وتكرور، 

   ].174ص 
، آان ]ي الميالد1504حول [ هجرية 910 فهو الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، المتوفى سنة 33

من العلماء المالكية والمجدد الذي رحل آثير في بالد السودان حتى أنتشر برآته وتأثيره في آل بلدان الذين مكث 
فيها، وآان الشخص األساسي في انتشار الطريقة القادرية وعليه يبنا التجديد في بالد سنغى وحوسى وأهير في 

مساهمة لترجمة الشيخ محمد "بطران . ، أنظر عبد العزيز أ]ديالقرن الخامس عشر الميال[القرن التاسع الهجرية 
  .394-381، ص )1973 (3، 16، سفر مجلة التاريخ اإلفريقية، "بن عبد الكريم بن محمد المغلي التلمساني

  .زنفرا:  وفي ب34



 

 

ر  وبالد   َزَبْرَموملك من العوالي     ك أرض       َأِهي م يمل و ، ول ر         َبْرُن ين أمي ه وب ، وجرى بين
أرض            36 حروب ومزجعات  35َبْرُنو افًال من بعضها ب ِشَنه  مات ق ك      َآ ، والقصة في ذل

  .نت له البالدفدا،  أآثر السوافلَآْنَتوملك مشهورة، 
وَراَمي  و ِليَك و َغْنُغ: مصر األمصار الثالثة  علت له السودان     وإذ  وهي دار    ُص

ه آلف     َغْنُغ وأقدم هذه األمصار     ،مملكته ومحل قبره   وارق  ويقال أن ى   الت وا إل  أن يحمل
ه            ُصوَراَميبلده   ال ل م يق َشامَ  ماء حوض آان في بالده وا المربط فرسه       َتْن ، وأن يحمل

ذلك [ ك الحوض، فأذعنو بذلك، فِهرًا وبادروا إلى ما أمر، ويقال أنه رءى           رمًال من ذل  
   . في ملكه ثمانية وثالثين سنةْنَتَآبقي و ، ففعل37]في نومه فأمرهم بفعله
ر فأستعدي أمير    ر    َأِهي و  أمي ه، فخرج              َبْرُن ا شدد علي ه ألجل م ل  علي ر   ِميَع  أمي

ق       َبْرُنو سلك طري َباكَ  غازًيا، ف ِشَنه  و 38َدْوَرهشمال    حتى سلك      ُسوِس ين    َآ ر  ويم  ،ُغرِب
ى        َآِبودخل بالد    وَراَمي  حتى وصل إل ه      ُص اتال    َآْنتَ ، فخرج للقائ د، فتق  صباح العي

و  وبقي سلطان     ، الغرب َآْنَتساعة حتى أنهزم     ه،         َبْرُن ل الحصن، فأستصعب علي  يقات
   . ومر راجًعا لبالدهَغْنُدفكر راجًعا حتى وصل 

ودهم  الَبَراِبُر، فتلقاه َأْنَغُروأقتفى أثاره حتى وصل     جيًشا   َآْنَتأ  شثم أن   وهزم جن
 َدَغْلنحو سبع غزوات وغنم فيها آثيًرا، ثم آر راجًعا حتى وصل إلى موضع يقال له              

سهم، فكر                     39،َآِشَنهمن ناحية    وه ب ال حتى رم اتلهم أشد قت ه، فق ة علي  وبها طائفة باغي
ه            ال ل ُرو راجًعا حتى وصل إلى موضع يق ا، وحمل     ،  ِق َوّفى به ه    هَفَت داره     قوم وه ب ودفن

   .ُصوَراَمي
يء     َآْنَت أيام   َآِبوتمكنت دولة    ا ري ارهم م ، وفيما بعده نحو مائة عام، وهذه أث

  .مثلها في هذه البالد، وقد مضى على خرابها أآثر من مائة عام
  دولة َزْنَفَرا] 6[

ة  دها دول ة بع م اعظم دول َرث وا ،40َزْنَف ائط ب ملك سوافل، عض الوس وبعض ال
  .وتمكنوا حًدا، سيأتي تفصيل ذلك عند هذه البالد

  ِويِةدولة الُعْثَماِنيِة الُصُكوُت] 7[
د سلطانها         41،العثمانيةثم اعظم دولة بعد ذلك وهي دولتنا         ا وأّي  ثبت اهللا أرآانه

ان تحت سلطانها الو         والي،      س إلى يوم القيامة، فك ر الع سوافل وأآث ا وبعض ال ائط آله
  .ذآر ذلك آله في إثناء الكتابوسيأتي 

                                                 
  .ب:  في2 هنا انتهى الورقة 35
  .مزامفات:  وفي ب36
  .ب: ا وفي:  ما بين معقفين ساقط في37
  .دورا:  وفي ب38
 دغل المذآور هو قرية التي قام فيها بعض أهل الترودي بعد هجروا بدينهم من مراط، فهده قبيلة آانت من 39

بن محمد َسْنُب بن َماِسَراِن ابن أيوَب ابن ُبوَب َباَب بن أبي أوالد محمد ُغورُد وأوالد عال أبنان لمحمد ُجبَّ بن 
 قبيلة آانت من أفضل العلماء والصالحين في بالد السودان في زمانهم، بكر بن موسى ُجُكِل بن إمام َدْمُبَب، فهذه

وفي دغل قام أشهر ولدهم الشيخ عثمان بن فودي الذي هجر من دغل مع جماعته من دغل إلى ُغُد، آما يأتي إن 
قية ، معهد سنكورى الدولي لتدريس اإلفريمجموع النسبانظر محمد بل بن الشيخ عثمان بن فودي، . [شاء اهللا

  ]. 12اإلسالمية، غير صادر، ص 
  .زنفرا:  وفي ب40
ف، الشيخ عثمان بن فودي الحادي عشر من الخلفاء  مسمى ذلك الدولة بإسم مؤسسها المشهور وجد المصن41

الراشدين المهديين الذين ُيعتدى بهم باطنا وظاهرا الجامعين بين مرتبتى العلم والوالية الفائزين بالسيادة الباطنية 



 

 

  أقسام بالد َحْوَسا

  
م إن ل  ااعل اليم[ 42َحْوَس سبعة األق اليم ]1[[ 43]ال ألن  44] وهو أوسعهاَزآزكأق

] 4[، وهو أبرك هذه األقاليم السبعة،       45ُنوَآوأقاليم  ] 3 [ُنُرووأقاليم  ] 2 [َبْوِشفيه بالد   
اليم   ] 5 [،46هَدْوَروأقاليم   ِشَنه وأق ا مضي،          وهو أو   ،َآ ا فيم اليم  ] 6[سطها وأعمره وأق
  .ُغوِبروأقاليم ] 7[، ِبَرم

و وآانت هذه األقاليم فيما مضي فريد سلطان         ه           47َبْرُن ال ل وك يق ه ممل ان ل ، وآ
واله سلطان                 َباُو ه، ف و ، ال أدري أصله ولم أسمع من أحد ذآر قبيلت اليم،   َبْرُن ذه األق  ه

 آل واحد    ، الوفاة َوالُهم على هذه البالد     فكان عليها وآان له سبعة أوالد، فلما حضرته       
ذي واله     ال إن ال د، ويق ى بل نهم عل ى    َدْوَره م ا عل ى، فواله ك  َدْوَره آانت أنث ان ذل  وآ

ر   ُت أمي ر أوالده، فهي ُأخ ت أآب مها، وهي آان د بإس سمي البل مها ف ِشَنهإس ِهَآ  ، ِلَأْبَوْي
َزكَ   وأمير ِبَرم وأمير   ، أبنا أم  ُغْوِبر وأمير   َآُنووأمير   ا أم   َزْآ ر    ، أبن رد من     ُرونُ  وأمي ف

ذه           ،48َبْرُنو عبيد سلطان     آلهم أمه، فكان ملك هذه البالد     ذلك سالطينها ألهل ه  يعني ب
ى سلطان               و البالد تحت حكمهم، وآان هؤالء السالطين يؤدون الخروج والغالة إل  َبْرُن

ى   ، وآان ذلك دأَبْرُنو، فيوصله إلى أمير     َدْوَرهيوصلون ذلك ألمير     زِِّم إل ًبا فيهم لم َيْنَخ
ين      إمتنع من ذلك، وسيأتي ذلك     اَباَو ُغْرِبر إال إن سلطان     ،قيام هذه الجهاد   ، وآان يقع ب

                                                                                                                                            
والسياسة الظاهرية، وهو مجدد الدين في قرن الثانية عشر، فال يوصل أحد مقامه في تجديد ووالية وعلم وجهاد 

معرفة حتى يقوم المهدي المنتظر في آخر الزمان الذي هو خاتمة الخلفاء الراشدين المهديين، سيأتي ذآر واقعة و
الخلفاء انظر محمد بل بن عثمان الفالتي، [هذه الخالفة الفالتّية العثمانية الصكوتية بعد قليل، إن شاء اهللا تعالى

  ].3، مخطوطة، ص الراشدين المهديين
  .ب:  في3بغير حرف الجر الالم، وهنا انتهى الورقة حوس، :  وفي ب42
  .ب:  ما بين معقفين ساقط في43
  .ب: ا، وفي:  ما بين معقفين ساقط في44
  .آنوا:  وفي ب45
  .دور:  وفي ب46
  .برنوا:  وفي ب47
  .برنوا:  وفي ب48



 

 

د ذهاب أسالفهم، و             اإلخوة   49]أفنى [سالطين هذه البالد حروب ومعامالت، وذلك بع
  .بين بعضهم دون بعض

اَوا  ُغْوِبروسبب إمتناع سلطان     ه أ        َب ر       من أداء الخروج أن ِتْرَقاِقِهْم ألمي نكر ِإْس
ا      ،، وذلك فيما يذآرون ثابًتا إذ أنهم أحرار من أصلهم         َبْرُنو بط  وهم من بقاي  خرجوا   الق
ا من أوالد            ُغْوِبر، ثم وافوا بلد     َأِهير فوافوا بالد    ،مصرمن   ا من يملكه أخرجوا منه ، ف
ه حتى                َباُو ا وجدوا أوالئك علي ى أداء م ع    وأستوطنوها، فجرا أسالفهم عل اَوا  أمتن  50َب

   .من ذلك
ل أوالده            وك قب بالد مل اوُ وقد آانت لهذه ال رَ  و َب اُولِ  و َآبِ  وَ َزْنَف ي  وَ َي ُربَ  و ُنَف  ُي

  . 51َحْوَسا، وعلى بلد منها أمير نظير لألخر آما آانت أقاليم ُغْرَم وَبْرُغو

                                                 
  .ب: ا، وفي:  ما بين معقفين ساقط في49
  .باو:  وفي ب50
  .حوس:  وفي ب51



 

 

  عة بأحوال هذه بالد السودانيةنأأوصاف و

  
  .55َحْوَسا ببالد 54ا بأحوالها مبتدأ وأنعته53 بأوصافها52ثم إني أفصلها

  بلد َزْآَزَك
د    ا بل أقول أم َزَكف دَزْآ ي أرض  56 فبل ال، وه ار وجب جار وأنه ع ذات أش  واس

  .57ر آثيرة األسفا، رخيصة األقوات، آثيرة األمطار،مبارآة المزارع
   بلد ُنُرو

و  قريًبا من أرض     ُنُرووبحانبها أرض    يَِّة وأ     58، أخصب  َآُن بالد الَحْوِس ا   ال برآه
ا من       59وأرخصها، وأهلها في غاية النعمة والرفاهة    ر محيط بجوانبه ا نخل آثي ، وفيه

ل            61، وبها 60سائر النواحي   الّنيل الفاضل الذي يزهو صبغه على سائر األصباغ من ني
  .سائر البالد
    بلد َآِشَنه

د     ِشَنه وأما بل ا                  َآ الع، وأهله ال وق ال وقيع ار وغي د واسع ذات أشجار وأنه  فبل
رف  ل 62أط ا أه م63َحْوَس اء  64، فه ن العلم ا م ان فيه ددة، وآ وك متع ا مل ك فيه  مل

                                                 
  .فصلها:  وفي ب52
  .ب:  في4هنا انتهى الورقة  و53
  .فأبتدء:  وفي ا54
  .حوس:  وفي ب55
  .بلده:  وفي ا56
  .األسمار:  وفي ا57
  .خصب:  وفي ا58
  .الرفاهية:  وفي ا59
  .نواح:  وفي ب60
  .حّب:  وفي ب61
  .طرف:  وفي ب62
  .حوس:  وفي ا63
  .ا:  ساقط في64



 

 

ر، آ     ق آثي صالحين خل صَّ ِنْبإوال ة    َباِغ ال ره، وفي مدين ِشَنه  وغي ره َآ د ز 65 قب ُه  ر، وق ُت
لطان      لطانها وس ين س ت ب لُتها، ووقع ين وص ْوِبرح ى   ُغ ا عل صر فيه ات إنت  ِمزاحف

  .ُغْوِبرسلطان 

  

                                                 
شنه، آان مدير لمدرسة اإلسالمية في  هو معلم محمد بن الصباغ العروف بطان مرينة، هو من العلماء من آ65

، وآان إمام للجماعة من العلماء والفقهاء في آشنه الذين أسسوا الرياض المعارفأقليم آتب الكتاب المسهور ب
  ].56-55انظر مرفين هسكاف، ص [اإلرث العلمي التي تبقى إلى األن في عصمة آشنة وآدونة، 



 

 

  عت من تاريخه إلى جهادنا هذاأوصاف بلد ُغْوِبر وما وق
  َشُروَم أمير ُغْوِبرسلطان أيام 

، فأخَرُجوهم  َأْزِبر فرمال وتالل وبها أشجار وآان أهلها قبل في          ُغْوِبروأما بلد   
ا  وارقمنه وا بالت ْوِبر 66واليع، فلحق رهم  ُغ ا أمي ال منه ى ج ُروَم حت غ َش ْوِبر، فبل  ُغ
ه  ويقال له ، أوالده عليهم  67ر ملكوا أصغ  م القديم الذي بها مات،    ، فبنا حصنه  ِغَبَس  68أن

   .ُروَممحمد بن َش وهو ،أوصي إليهم بذلك
   محمد بن َشُروَم سلطانأيام 

ر    69َغبََّأ و َآِبفخرج على أمير     رْ  أمي نُ    70َأْزِب وُب ْب ر    َيعُق رَ  أمي وا   َزْنَف ، فخرُج
ْوِبر سلطان  ووقع بين   [،  71 آما سنذآره  َزْنَفَر، وأستولى على معظمها أمير      َآِببالد    ُغ

ا،         ّآبِ  مزاحفات، فهزم أهل      72]َآِب وأمير   محمد بن َشُرومَ   رهم فيه رتين وأسر أمي  م
ان   فحين أسرهم،  73مطاميرفجعله هو وأآابر دولته في    ه، وآ شاآت دولته ومرت قوت

  .َآِشَنه وسلطان َزْنَفَرمصادًقا لسلطان 
    ُثوَبا بن محمد بن َشُروَمسلطانأيام 

ْرمَ  أرض   74او، فتمكن في البالد غز     ُثوَباه  فلما مات ولى أبن    ا     َزَب  وحاصر أهله
ك،   د ذل ود بع ز الجن م جه بالده، ث م رجع ل ًرا، ث نم آثي ل وغ وام، فخرب وقت ة أع ثالث

م      76بغنائم ورجع   ، وأسر وقتل  ُغْرَم أرض   75افجاوز البحر، فغزو   عظيمة إلى بالده، ث
م ينج        77اَطَرمَ ، فحاصر   َآِشَنهجهز لحرب    نين، فل ه، وغزا        سبع س ع وأستصعبوا علي

أنهم َماُغَزاَواإليه  80فأرسلت حصاره، فأنزعج لذلك 79 في78 وهوَأْزِبْر ه أميرُ الَدب  81، ب
ذلك     وه ل ساروا ،  82قد آف ى عسكر            83 ف ل، فحاطوا عل ر  تحت الي شجر     َأِهي شوك وال  بال

وهم و   شعرون، فيبت م ال ي صى  84تتوهمشوه ا ال يح وا م ي، وقتل ر 85 ونج ْر أمي  َأْزِب

                                                 
  .بفوالي:  وفي ب66
  .أصفر:  وفي ب67
  .ب: ي ساقط ف68
  . َأُغْنُبُل:  وفي ب69
  .أزب:  وفي ا70
  .ستذآره:  وفي ا71
  .ا:  وما بعقفين ساقط في72
  .مطير:  وفي ب73
  .غزا:  وفي ب74
  .فغزو:  وفي ب75
  .بقائم:  وفي ب76
  .صراط:  وفي ب77
  .ب:  في5 هنا انتهى الورقة 78
  .ا:  ساقط في79
  .فألراسلت: ب وفي 80
  .وأنهم:  وفي ا81
  .رف الجر الالمذلك، بغير ح:  وفي ا82
  .فأقساروا: ا وفي 83
  .وستتوهم:  وفي ب84
  .نجا:  وفي ا85



 

 

ى    ،  86جالار ا فبعثوا إل ا          ُثوَب م لم سالح، ث اعر وال ل واألب ه       بالخي َراطَ  أستصعبت علي  َم
  .أنصرف عنها

ى       ام جهز إل د ع م بع وارقث سلك أرض  الت نِ  ف ى عوالي    87ُآ ر، فمر إل ، 88َأِهي
ى            نهم إل ورِ فغزاها وخربها، فألتجأ من هرب م د أسرعت      َمُغ وارق ، وق أجعلوا  الت  89 ف

د ضجروا       ، فخذله جنده  91، ثم زاحفوه  يُفَواِد ب 90فيها، فزحف إليهم حتى نزل     انوا ق وآ
 في بالدهم آما غزوه      95التوارق 94ا على غزو  93زمع وآان قد    ،92منه من آثرة غزوة   

د أنهزم جن الده، ف ي ب ذلوه96هف ى ُق97 فخ ل حت ه َلِت فقات َوَفى 98إبن ىو 99َغ َل حت ، 100ُقِت
نهم       التوارق 101 أشر قتلة وثبت   وَباُث التوارقوقتلت   م     على جيشه، فأمتنع م الجيش، ول

  .ينجعوا فيه شيًئا
   َباَباِرسلطان حتى وصلت إلى سالطين ُغْرِبرأيام 

ات، وول        َياُآو 102 وبعده أخاه  َعاِقل بعده إبنه    الَغَواِبروولت     رم أن م  103ى، فلم ي
وا بِ       إبن َأِشيَ  وبعده   ُرإبن ُدوََ بعده   وه و أت ه، فخلع وا علي م يلبث أن وثب ارِ ، فل ان  ،َباَب  وآ

   104.، فملكوه فأمتدت أيامه وشاآت دولتهَفَرَزْنفي ناحية 
  أيام سلطان َباَباِر
تنفر أهل       فأقام فيها [،  َكِشَنه لحق ب  إبن َأِشيَ ولما خلع    ِشَنه  مدة، فأس ى    َآ ارِ  إل  َباَب

ر    َآِشَنهَوَتزاحفا حتى أنهزم أهل      اِر   ، وظف نَ إَباَب تمكن            َأِشيَ  ب ه ف م قتل ذاب، ث ُه الع  فأَذاَق
 فغزاها حتى وصل إلى مدينتها، فقاتلهم ولم        105]َآِشَنهه وجهز إلى     وساعده دهر  ،َباَباِر

                                                 
  .رجال:  وفي ب86
  .نحى:  وفي ب87
  .أَدَر:  وفي ب88
  .فاففلوا:  وفي ب89
  .نزا:  وفي ب90
  .رجعوه:  وفي ا91
  .غزوه:  وفي ب92
  .أزم:  وفي ب93
  .غزو:  وفي ب94
  .التوارك:  وفي ا95
  .جند:  وفي ب96
  .خذلو:  وفي ا97
  . بحرف العطف الواووإبنه:  وفي ب98
  .َمَغاِذَيا:  وفي ب99

  .ُقِتَلْت:  وفي ب100
  .مثبت:  وفي ب101
  .ا:  ساقط في102
  .ولو: لوا، وفي ا:  وفي ب103
  ]. الميالدي4-1743[ هجرية 1159 وهذا حول سنة 104
  .ا:  ما بين معقفين ساقط في105



 

 

، فأقام  َبْرُنو 107واِحض من   اَوِش و َآُنو  أرض 106 فأنصرف إلى بالده وغزي    ،ينجع فيهم 
  .108 أحدي عشرين سنة ملًكاَباَباِر

ادي حتى تمكن من                109،َزْنَفَرثم جهز إلى     ة، فهزمهم فتم نهم المقاتل  فوقعت بي
ِن         وهو   ،َماِلْو َزْنَفَرأهلها، فأفتتحها وقتل أمير     مدينتهم بنفاق من     وِب ْب ُن َيْعُق إبن ِقيَقَما ْب

َب تح َب ا ف اِر، فلم ديَباَب ه م دت ل اَفَر 110نتهم تمه ة 111الزََّن أحتط مدين اَوا، ف ، 112َاْلَقاَض
، فأقام فيها سبع     114]هاحصن حصن[ا ومهدها و  ، فبناه َزْنَفَر 113َوآانت من عوالي بالد   

  .ها، فتوفى ب115سنين
  ِراِد بن َباَب َدان ُغسلطانأيام 

ين        ،116ِدغُ  َدانثم ملك بعد إبنه      ه وب وارق  وآانت بين وه       الت ات حتى قتل  مزاحف
ام    117]وهو نهزو ذلك عسكرهم   [،  ُبوُبوخر ذلك في وقعة     آفي   ل   118، فلما آان الع  المقب

ه        ، فقتل ُبوُبو ذلك آانت وقعة     119أو بعد  ر إبي ي قب وه إل ه حتى دفن ه قوم  120وه بها، فحمل
  . 121، وآانت واليته سبع سنينَباَباِر

  أيام سلطان َباَوا بن َباَباِر

                                                 
  .غزا:  وفي ا106
  .نواح:  وفي ب107
، وفي سنة  إثنة العشر في واليته يولد ] الميالدي1764 إلى 1743[ هجرية 1180 إلى 1159 أي من سنة 108

 1754 ديسمبر في سنة 15حول [ هجرية 1168 شهر صفر في سنة 3الشيخ عثمان بن ُفوُدَي يوم األحد 
  .في بلد يسمى َمَراَط] الميالدي

  ]. الميالدي1757[ هجرية 1173 وهذا حول سنة 109
  .ا:  ساقط في110
  .زنافير:  وفي ب111
  .َالَقاَضا: في ا و112
  .ب:  في6 هنا انتهى الورقة 113
  .ب: في" حصا حصاها"ا، و: في" حي حاهما" ما بين معقفين هي 114
، وفي واليته حصل للشيخ عثمان ] الميالدي1764 إلى 1757حول [ هجرية 1180 إلى 1173 أي من سنة 115

مني في حضرة وِإرادة األحوال من زمن الّصبا إّن اهللا قد أقا: "بن ُفوُدَي ألول األحوال الروحانية التي قال فيها
إلى أن بّلغُت إحدى وثالثين، فجذبْتني جذبٌة خالّيٌة من أنوار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببرآة الصالة عليه 
حّتى حضرُت بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حّتى ُآنُت أبكي وأرادُت قرائة قصيدة رثائها أبو سفيان بن 

ارث رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمرني صلى اهللا عليه وسلم بقرائتها بين يديه، الح
َعَلْيَنا * َوَيهِديًنا َفَال َتْخَشى َضالًال : فلما قرأُتها وبلغُت قولي في تلك القصيدة: "، وقال بعد الكالم..."فقرأُتها عليه

َأَنا َدِليُلَك َعَلى : ((، فوقفُت فبشرني بقوله))ِقْف ُهَنا: (( اهللا صلى اهللا عليه وسلمَوالرَُّسوُل َلَنا َدِليُل، قال رسول
  ".، فكان ذلك التبشيُر خيًرا ِلي من الدنيا وما فيها))َطِريِق اْلَحقِّ، َفال َتَضلُّوَن

  ]. الميالدي1764حول [ هجرية 1180 في سنة 116
  .ب:  هذه الصيغة بين معقفين مجهولة في117
  .العالم: ي ا وف118
  .ا:  ساقط في119
  .إليه:  وفي ب120
، وبعد هذا بعام مبدأ أمر الشيخ ] الميالدي1772 إلى 1764حول سنة [ هجرية 1187 إلى 1180 أي من سنة 121

عثمان بن ُفوُدَي في دعآء الناس إلى الدين، فساح في البلدان لتعلم العلوم ويتعلمها للناس، وقام بإحياء السنة 
وسوق العباد إلى التوبة من الكفر والمعصية والغفلة، فيومئذ آتب من مشهور األولى قصيدته وإخماد البدعة 

، أي هل لي طريقٌة أسلك "ِلَأُزوَر َقْبَر اْلَهاِشِميِّ ُمَحمٍَّد* َهْل ِلي َمِسيٌر َنْحَو َطْيَبَة ُمْسِرًعا : "العربية التي قال فيها
حياء النور المحمدية؟ فبان في قصيدته هذه إن سلوآه مبنى على إلتزام بها نحو السنة المحمدية لكي اموت نفسي بإ

بسنة المحمدية ظاهرا، وتخلق بأخالق المحمدية باطنا، ودوام على الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم لسانا 
  . وقلبا وشوق وعشق إلى لقاء النبي صلى اهللا عليه وسلم رؤيا ويغظة، وآان حينئذ عشرون سنة



 

 

د ِدَدان ُغولما توفى    اَوا  أخوه  122ه ولى بع زا  123َب رَ ، فغ ا    َزْنَف ا، فلج  حتى خربه
وِبر ، فحاصره سلطان     َوِآَيا 124ليإ َمُروِك َزْنَفَرأمير   اَوا  ُغ  126خسمة عشر سنة      125َب

 حتى فتحها عنوة، وآانت      َمَراَط فغزا   ،129َآِشَنه، ثم أنصرف إلى     128 به 127حتى ظفره 
ى جده     ا إستصعبت عل تد فَ    ُثوَب ا أش ا فتحه دمنا، ولم ا ق ى  130هقُ ِل آم ِشَنه  إل ع 131َآ  وطم

ه        133 حصنه  132فيها، فاوغل في بالدها، فأحتط     ال ل ذي يق ه    ىْرِنن َآَرفِ  بِ  ال ، فخرج إلي
   . بما ال يحصى من الجنود134َآِشَنهسلطان 

ى         د أرسل إل اَوا وآان ق ه   بهدي  َب ه      ،135ة ويالطف أبى علي اَوا  ف ه في أخذ       َب  لطمع
 ال يوصف شدته وال يحصى من         ، فأقتتلوا قتًال شديًدا   ،136َداِن َآْبِشي أرضه، فزاحفوا ب  

ولما ،  139ا فيهم قتًال وأسرً   138الَكَوِشَنه 137لتغ ومن معه، وأو   َباَوا حتى أنهزم    ،قتل فيه 
ايِّ أنهزم جنده مضى حتى عسكر بَ      ه في المع       َن ل إبن د قت ين     ، وق د أربيع ة، فمات بع رآ

                                                 
  .بعد: ي ا، و ب وف122
  ]. الميالدي1772حول سنة [ هجرية 1187 أي في سنة 123
  .والي:  وفي ب124
  .ب:  ساقط في125
، وفي هذا الزمان وصل الشيخ ] الميالدي1787 إلى 1772حول سنة [ هجرية 1202 إلى 1187 أي من سنة 126

عليه الصالة والسالم ومداومته على عثمان بن ُفوُدَي بسبب إتباعه للسنة وإلتزامه ألخالق المحمدية وِعشقه للنبي 
لما بلغُت ست وثالثين سنة آشف اهللا الغطاء عن بصري : "الصالة عليه إلى الثاني المقام المكاشف الذي قال فيه

والوقر عن سمعي وعن شّمي والطخن عن ذوقي والّطّي عن يدّي والثبات عن رجلي والثقل عن بدني، آنُت أنظر 
بعيد آالقريب وأشّم الّريح من يُعُبد اهللا أحلى آل ُحلٍُّو والَمعاِصي أقبح آّل نتٍن، وأعرف البعيد آالقريب وألسمع ال

الحلل بالذوق قبل بلعه، والحرام آذلك، وأجني بيدّي ما آان بعيًدا وأنا جالٌس في مكاٍن، وأمشي برجلّي ما لم يبلُغه 
 ُعضًوا ُعضًوا عظًما عظًما عصبًة عصبُة لحمًة لحمًة الجياُد أعواٌم، ذلك فضل اهللا يوتيه َمن ّيشآء، وعرفُت بدني

  ".شعرًة شعرًة، آّل واحدة منها بمراتبتها، وما أوِدَعها
  .ظفر:  وفي ا127
 هجرية 1204 ذي الحجة في سنة 9 هجرية، بعد هذا في يوم الجمعة في العيد األضخى اليوم 1204 في سنة 128
اَوا إلى جميع علماء بالده ألن يجتمعوا عنده في عيد أرسل َب] " الميالدي1790 اغسطس في سنة 20يوم [

فاجتمعنا لديه : "األضحي وهو إذ ذاك في مكانه الذي يسمى َمَغِمي وهو شمال من ِآَياَوا، فقال اإلستاذ عبد اهللا
 َال َحاَجًة َلَنا ِإنِّي َوَجَماَعِتي: وقال ما قال وتصّدق على العلماء بأموال آثيرة، فقام الشيخ عثمان بين يديه، وقال له

وأن ال يمنع أحد يريد إجابة ] 2[أن أترك أدعو إلى اهللا في بلدك، ] 1: [ِإَلى َأْمَواِلَك َوَلِكَن َأْسَأُلَك خمسة أمور
وأن يؤخذ من ] 5[وأن يطلق آل من في سجنك، ] 4[وأن يجعل لكل ذي قلنسوة وعمامة حرمة، ] 3[دعوتي، 

بأن تفعل ! بأني أعطيتك ما سألت ورضيت لك بجميع ما تحب:  له السلطانارعية ما يضرهم من الخراج، فأجاب
  .تزيين الروقاتآما في ." في بالدنا هذه، فحمد اهللا على ذلك ورجعنا بإقامة الدين ورجع سائر العلماء باألموال

  .آاشنه:  وفي ا129
  .قلقه:  وفي ب130
  .آاشنه:  وفي ا131
  .فأختلط:  وفي ا132
  .حصنة:  وفي ا133
  . آاشنه: وفي ا134
  .يالطفو:  وفي ب135
  .طان ِآيَشى:  وفي ا136
  .أولت:  وفي ب137
  .الكواشن:  وفي ا138
  .أسروا:  وفي ب139



 

 

وه    على إبنه الهالك وغما على ما أصابه من الهزيمة، فحملوه     ا وجدً يوًما ده ودفن  إلى بل
   .140قابر أبائهمفي 

ر   ُغْرِبروسلطان    هو أول من أمتنع من أداء الخراج الذي آانوا يؤدونه إلى أمي
و ر   َبْرُن ل أمي ذي أرس و ال َر، وه ه  141َزْنَف ث إلي اد، فبع س142مغ ة 143ةمائ بخم  جاري

ةِ و واحد من هؤالء يحمل عشرين الف            145آلو ، غالم 144ائةوخمسم ، فأرسل   146ِدَع
اد               َباَواإليه   ةِ  بما يضاعف هديته بأن بعث إليه بمائة فرس األنثى عشر منها جي ، َبْرَبِرَي

ا       ا، و         147وبجاريتين تخجل الشمس من رويتهم ام خلقهم ا  من حسنهما وتم ا   148م تحليت
ر، و   150من الزبارج  149به ذي جمع        والحري ْرَدر   هو ال وَرا وَآ ا مشهور،     151ُآ  وأمره

  .152ومدة ملكه ثمانية عشر سنة
  ِران َيعُقوُب بن َباَباأيام سلط
ن َبابَ   ولما مات ولى أخوه         وُب ب زا  153ِراَيعُق َرا ، فغ الد   154َمِكي ِشَنه  من ب م  َآ ، ث
ى         ُروُم 155غزا رَ  وَخربها وأحرقها، ثم جهز إل ا، وهي ضواحي           ِش ًرا منه  فخرب آثي
 ِآَياَو فأقام بها مدة محاصًرا ألهلها، فأستعدى أمير         156 وأرجع ِآَياَو، ثم جهز إلى     واَبْرُن

                                                 
، وفي هذه السنة من اهللا تعالى ] الميالدي1791حول سنة [ هجرية 1205 فهذا في حوالي شهر صفر في سنة 140

ره حينئذ سادسة وثالثون، فقال في على الشيخ عثمان بن فودي وردات التي وصل فيها إلى المقام الثاني، وعم
 أنه حّقق بتوازن الجسد وقوة العقلية حيث طلع على آل جهة ونقطة بدنه، ومن اهللا تعالى عليه آتاب الرود

، آتاب الوردانظر الشيخ عثمان بن فودي [باألفعال فوق العادة وبالعمال الكرمات التي خارق بها العادة، 
 للشيخ عثمان بن فودي، ص بيان وجوب الهجرة على العبادر ومترجم مخطوطة، وفاتح حسن المصري، محّر

4.[  
  .ُنُفى:  وفي ب141
  .معاذ:  وفي ب142
  .خمس مائة:  وفي ب143
  .خمس مائة:  وفي ب144
  .آل، بغير حرف العطف الواو:  وفي ب145
  .دعة:  وفي ب146
  .رؤيتها:  وفي ا147
  .ب:  ساقط في148
  .ب:  ساقط في149
  .ب:  في7 هنا انتهى الورقة 150
  .ُآوَر َآَواَرا:  وفي ا151
  ]. الميالدي1790 إلى 1772حول سنة [ هجرية 1205 إلى 1187 أي من سنة 152
، وفي واليته وصل الشيخ عثمان بن ُفوُدَي إلى الثالث ] الميالدي1790حول [ هجرية 1205 هذا آان في سنة 153

فّلم بلغُت ": آتاب الوردخ في ذلك في المقام الروحاني الذي هو مقام أحد اإلمامين، ومقام األربعين، فقال الشي
أربعين سنة وخمسة أشهر وِبضٍع ليال، جذبني اهللا إليه، فوجدُت سيد الثقلين سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، 
ومعه الصحابة واألنبياء واألولياء، ثم رّحبوا بي وأجلسوني وسطهم، ثم أتى غوث الثقاين سيدي عبد القادر 

ُقل ُهَو اُهللا {طّرز بال إله إّلا اهللا محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعمامة ّمطّرزة بـ الجيالني يثوب أخضر م
، وناولهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وضمهما رسول اهللا إلى صدره ساعًة، ثم ناولهما أبا بكر }أحٌد

جهه، ثم إلى يوسف عليه السالم الصديق وإلى عمر الفاروق وإلى عثمان ذي النورين وإلى علّي آرم اهللا و
ألبسه وعّممه وسّمه بإسم : وردهما يوسف إلى سيدي عبد القادر الجيالني، وعمموه جميعا بإذن منهم، فقالوا له

يختص به، وأجلسني وألبسني وعّممني وناداني بإمام األولياء وأمرني بالمعروف ونهاني عن المنكرات، وقّلدني 
وفي هذا الزمان ألف الشيخ عثمان بن ُفوُدَي أهم ".  اهللا وأمروني بما أمروني بهسيف الحّق، وسّله على أعدآء

  .إحياء السنة المحّمدية وإخماد البدعة الشيطانيةآتابه يسّمى 
  .َمَكَرا:  وفي ا154
  .غزى:  وفي ب155
  .ا:  ساقط في156



 

 

نهم      158ه إليه ما نزل من عدو      157ى ويشك ، يسنعطفه عليه  َآِشَنهإلى أمير    ة م ى غفل  ، عل
ب، فخرج في جيوش ال تحصى حتى ورد أرض                     ا طل اوَ فأجابه إلى م وا   ِآَي ، فتزاحف

 َيعُقوَب ُغْرِبر، فأنهزموا وقتل سلطان     الُغَواِبر عامة جند    وقتتلوا قتاًال شديًدا حتى فنيت    
ي سلطان           ِشَنه وقَطعت رأسه وشيلت إل ه رأسه حتى               َآ الده، ومع ى ب ا إل ، فكر راجًع

َواِبر  جند   وأفلت الفالة من   159،دفنها في داره   بالدهم،           الُغ وا ل ا حتى رجع وا هرًب  وأمنع
  .160وآانت واليته ست سنين وخمسة أشهر

  ِرا َناَفاَت بن َباَبأيام سلطان
ده أخوه   161]ثم ولى [   اتَ  بع الد      162َناَف ًرا من ب ا آثي زا خرًب َرا ، فغ ، وآانت  َزْنَف

ث   صورة حي ه من ل  جيوش ذي قت و ال ت، وه رسيمم ا الف ال  163َعِليًّ ي إقي شهور ف  الم
هًرا  164،ُزْرِم نين وش بع س ام س ت   165 فأق ه أختلف ي أيام وفى، وف م ت ة 166، ث  الدول

  .َزْنَفَر وخرجت على سلطانهم 168آتهم وضعفت شو167الُغواَبِرَية

                                                 
  .يشكر: يشكروا، وفي ب:  وفي ا157
  .عدو:  وفي ب158

 عثمان لقتله أآثر من ثالث مرات بالرغم من ذلك بعث الشيخ إبن أخيه وإن مكر يعقوب مكيدة على الشيخ159 
رون منغ برسالة إلى يعقوب ليحذره من خروج على أهل آشنه، فكاد يعقوب بمتابعة لقول الشيخ، ولكن العمال 

  ].25-24انظر الوزير جنيد بن محمد البخاري، مخطوطة، ص [على جيشه منعواه من ذلك ثم ُهِلَك، 
 1796 إلى شهر يونيو سنة 1790حول [ هجرية 1211 إلى شهر جمادي اآلخرة من سنة 1205سنة  أي من 160

  ].الميالدي
  .ا: في" وولى" ما بين معقفين 161
  ]. الميالدي1796حول شهر يونيو سنة [ هجرية 1211 في شهر جمادي اآلخرة من سنة 162
  .فاس:  وفي ب163
لجيش ألهل علي باوا الفالنيين، وآان من الذين ينصرون الشيخ  علي الفرس هذا آان من العلماء البارز وقائد ا164

عثمان بن فودي في تجديده في بالد الحوس، فقتل هذا العالم الشهير دال على آثر إْضِطَهاد على جماعة من 
  ].30 وهامش 12انظر موري الست، ص [العلماء في بالد الحوس في ذلك الزمان، 

 إلى 1796حول شهر يونيو سنة [ هجرية 1218شهر شعبان من سنة  إلى 1211 أي من شهر رجب من سنة 165
، آمثل أخيه يعقوب السلطان نافات آان له هيبة للشيخ عثمان بن فودي فقد ] الميالدي1803شهر يونيو من سنة 

بعث إبنه ينف إلى الشيخ ليعّلمه اإلسالم ويتخذ بن برآاته، وفي ملك نافات آان الشيخ عثمان أمر جماعته 
، وفتح حسن المصري، 27انظر الوزير جنيد، ص " [اإلستعداد السالح سنة: "عدوا األسلحة بقوله المشهورإلست
  ].4ص 

  .اختلت:  وفي ب166
  .الغوبرية:  وفي ب167
 وسبب ذلك ألنه حاول جاهًدا أن يواجه الشيخ عثمان وجماعته ويحطم قوتهم قبل أن يستفحل أمرهم فأجتمع 168

لدعاة إلى اهللا ومنعهم من الوعظ، وأمر آل واحد أن يرجع إلى ما وجد عليه آباءه نافاتا مع مشورته على زجر ا
ولم يرض ألحد ] 2[إنه لم يرض ألحد أن يعظ الناس إال الشيخ وحده، ] 1: [وأجداده، وأمر سلطان بثالثة أمور

أن ال يتعمم أحد بعد ] 3[ه، باإلسالم إال وارثه من آبائه، ومن لم يرث اإلسالم فليعد إلى ما وجد عليه آباءه وأجداد
 لمحمد بل بن الشيخ إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور، انظر "اليوم، وال تضرب امرأة بخمارها علي جيبها

  .  58، ص 2007عثمان بن فودي، معهد سنكورى، 



 

 

  يامها حتى يومنا هذاأر بداية الدولة العثمانية وما وقعت في خبأ

  
  169الواقعة السنة األولى

ى      ُيْنَفولما مات ولى إبنه      سنة األول ه غزا    171 من  170، وفي ال عض  ب 172 واليت
 أرض   وصل إلى   حتى 174ُغوُزَو َآِشَنه، وفيها خرج أمير     173َشاميا، وفتح   َزْنَفَرأرض  
ْرِم ى  ُب ضى إل م م ُد، ث زل بِ    َغْن ى ن ر حت م م ا، ث ا وخربه  176ثع، فب175َنِآِر، ففتحه
از177سراياال ر 178ات والغ وِبر، فخرج أمي ى محل ُمُغ ى وصل إل ه حت ا ِللقائ  179تاِهًب

  . فرجع، فكر أمير غُُوِبر إلى وطنهَآِشَنهثم بدأ ألمير [، 180الشيخ

                                                 
  ]. الميالدي1803حول شهر يوليو من سنة [ هجرية 1218 أي في شهر شعبان من سنة 169
ن فيما مضى من طالب الشيخ وتالميذه الذي آان مصمما في بداية أمره، فقد وضعه والده نافات عند  فُيْنَف آا170

الشيخ ليعّلمه الدين ويتأدبه بأدب اإلسالم، وبعد ولي األمر بعد وفات أبيه ظهر حسده وعداوته على الشيخ وشمر 
، 30-28، مخطوطة ص تزيين الورقاتانظر عبد اهللا بن فودي، [عن ساق الجد واإلجتهاد على ذلك، آما يلي، 

القوة السياسية والدبلوماسية في أداليي، . أ.، ور16-12، وموري الست، ص 28والوزير جنيد، مخطوطة ص 
  ].14-12، ص 1906-1804، الشمال النيجسرية

  .ب:  ساقط في171
  .غزى:  وفي ب172
  .ثاميا:  وفي ا173
  .ُآوُز:  وفي ا174
  .رآر:  وفي ا175
  .فبث:  وفي ب176

  .سرايا: ي ب وف 177
  .ب، الغارات: ا و:  وفي178
  .محلة:  وفي ب179
 أي الشيخ عثمان بن فودي رحمه اهللا تعالى، فمحله حينئذ آان في دغل، فيقال إن ينف وصل إلى محل الشيخ 180

لينال من برآته على أهل آشنه آما آان فعل أجداجه من قبل، فهذا دل على إن ينف آان معترفا بكرامات الشيخ 
  ].13، وموري الست، ص 32، ص الضبطانظر الوزير جنيد [ قلبه عداوة وِغبطة عليه حتى لو في



 

 

  الواقعة السنة الثانية
ة     سنة الثاني ين     وق  181وفي ال شيخ ع ب ر    182]ال وِبر وأمي ه،      ُغ ه إن يأتي  فأرسل إلي

َبنَ ، وفيها أنشأ جيًشا     183، فكفاه اهللا شره   الشيخفجاءه وقصده أهالك     ا    ِغْن ان فيه  184، وآ
ة        185الشيخجماعة من المنتسبيين إلى      ، فغزاهم وقتلهم وأسرهم وجعلوا يعرضون لقري

د          186الشيخ وِبر ، ويخوفونهم بمثل ذلك، وفيها هاجر من بل د       إل  ُغ نِّ ى أطراف بل ، 187ُآ
ز  ر وجه ه أمي وِبرإلي وش ال يحصيُغ ي جي وا ِب ف زم اهللا 188ُتُكها إال اهللا، فتزاحف ، فه
ار رهم  ،الكف رب أمي َف وه ا  ُيْن يًال مغلوًب ع ذل زوة   189، ورج ت غ ا آان ىَم، وفيه ، َن
الد      الشيخ، وفيها رجع    192َآِب من أطراف    191ْبِشاَمَغ إلى   الشيخ 190لاوأنتق  َآبِ  من ب

شيخ [ ، وجهز  195 وغيرها 194َديِغ 193نَدا، وفتح   وِبرُغإلى بلد    ى حصن      ال اَوا  إل  َاْلَقاَض

                                                 
  ] .14-13أداليي، ص . أ.انظر ر[، ] الميالدي1804[ هجرية 1218 هي سنة 181
  .ب:  وما بين معقفين ساقط في182
إليه فسرنا إليه، ثم أرسل ذلك السلطان إلى الشيخ أن يسير : "تزيين الورقات قال الشيخ عبد اهللا بن فودي في 183

قصده إهالآنا واهللا لم يسلطه علينا، فلما دخلنا عليه في قصره جاء إلينا ونحن ثالثة الشيخ وأنا وعمر الَكمَِّويُّ 
صديقه، فضرب علينا نفطه ليحرقنا بناره فرجعت النار إليه، فكادت تحرقه ونحن ننظر إليه ولم يتحرك واحد 

فاعلموا أّني ال عدّو لي على : د مدة وجلس قربنا، فوصلنا إليه وآلمناه، فقال لنامنا، وفر متقهقرًا ثم رجع إلينا بع
، وأيضا الوزير 55انظر ص [، "األرض مثلكم وبّين لنا عداوته، فبّيّنا له أّنا ال نخافه ولم يعطه اهللا القدرة علينا

  ].41-40، مخطوطة، ص روض الجنانغداد بن ليم 
  .ب:  في8 هنا انتهى الورقة 184
 فهذه الجماعة آان تحت إمامهم الشيخ عبد السالم الحوساوي أحد أتباع الشيخ عثمان بن فودي في بداية أمره 185

الذي رفض أمر سلطان ُغوِبر أن يمنع آل أحد سوى الشيخ أن يقيم الدين، فهجر مع جماعته في ِغْنَبَن، ووقعت 
، بسبب أمره أنشأ مخالفة بين بنف والشيخ، ] الميالدي4-1803[ هجرية 1217هجوم على هذه الجماعة في سنة 

  ].15-14انظر موري الست، ص [
  . هذا القرية هي َدَغْل من ناحية َآِشَنه186
فهاجر من وسط بالدهم عام ُشَرْيٌج في شهر ذي : "إنفاق الميسور إلي قرية يسماها ُغُد، فقال محمد ِبلُّ في 187

، فهذا الخطآ ألن معروف عند األآثر أن ]لميالدي ا99-1798[ هجرية 1213، أي "القعدة لعشر مضت منه
 هجرية 1218 من شهر ذي القعدة في سنة 3، أي يوم األربعاء "َشَريٌح"هجرة الشيخ وجماعته آانت في عام 

، ووقال اإلمام محمد األمين بن محمد سالمي قد ولد المؤلف هذا ] الميالدي1804 من فبراير في سنة 15حول [
 هجرية، فحدثني األمير سالمى مالم 1218 منها في سنة 11ين من ذي القعدة أي اليوم الكتاب عشر ايام مض

 2000سارآي بن الشيخ محمد سنب بن الشيخ محمد مؤاهللا يط بن الشيخ عبد القادر بن المضطفى في سنة 
شيخ عبد القادر بن يجة ولدها الإن الشيخ وقف هجرته في َفْر َآاِج فأّخر ليوم واحد حتى ولدت بنته خد: "الميالدي

تنبيح انظر عثمان بن فودي [مصطفى، ومن سبب ذلك نعرف إن للمؤلف محل خاص في قلب الشيخ وأصحابه، 
 2، والست 24-23، وأدالي ص 33-29، والوزير جنيد ص 30، وعبد اهللا بن فودي ص 58-53 ص اإلخوان

، بحث مقدم في طفى في ثقافة العربيةمساهمة الشيخ عبد القادر بن مص، ومحمد األمين محمد سالمي، 20-25
  ].2004 يوليو 24-23مؤتمر العلماء بوالية صكتو، في فترة ما بين 

  . يسمى َتْبِكين ُآُت عند بعض المأرخين188
، ] الميالدي1804 يونيو سنة 21حول [ هجرية 1219 من شهر ربيع األول في سنة 13 فهذا يوم الخميس 189

ين آت تشابه بواقعة البدر التي هي أول معرآة بين النبي صلى اهللا عليه وسلم وفي رأي الشيخ وجماعته واقعة تبك
  ]. منها51-50 وأيضا ص 37-36، والوزير جنيد ص 36-30انظر عبد اهللا بن فودي ص [و آفار أهل مكة، 

  .إنتقل:  وفي ب190
  .مغبش:  وفي ا191
  .إنفاق الميسور وهذا في بقية فصل الربيع، آما في 192
  .داره:  وفي ا193
  .غد: ا، وفي ب:  ساقط في194
إنفاق ، بلد َتْبِر، وبلد َآْيِمي، وبلد ُغْنُغْرَم، وبلد َمَكَدا، وبلد َآَرار، آما في "غيرها"ا، والمراد بـ:  ساقط في195

  .الميسور



 

 

ا أنصرف         م، وفي آخره شيخ  196]وحاصرهم ورابطه الد      197ال ى ب رَ  إل ابع ت ، ف 198َزْنَف
ة من        ا أنتق   199َرَزَنفَ أهلها وحصوًنا باغي شيخ  200لا، وفيه ى   201ال زل بِ َآبِ إل دِ ُغ، فن ، ْن

  . ما ال يحصى آثرة، وأستشهد من المسلمينَاْلَوَساوآانت وقعة 
  الواقعة السنتي الثالثة والرابعة

ة  سنة الثالث ي ال اُنو ْتَحِت ُف202وف ان ُد ْتَحِت وُف203َآ سنة 204وُتَج ي ال ، وف
سلمين وأهل         ، ووقع ا  206َآِشَنه فتحت بالد    205الرابعة ين الم ال ب و لقت و   207َبْرُن ، فتزاحف

سلمون    208عدة زحفات لينتصر    ا الم ا آانت غزوة     ، فيه اوَ  وفيه م  اَاْلَقاَض ة ول  يكن   ثاني
ا شرين قرمَ    209فيه ى ع د عل ا يزي ناديدها م ن ص ل م ذ، وقت ي حينئ تح ف  ْتَحِتا، وُف ف
  212. من سائر البالد211عدة حصون، وِآَياَو من أطراف َآُنو ْتَحِت، وُف210َماَدُم

  الواقعة السنة الخامسة
س ي ال سةوف تح 213نة الخام زوة ف ت غ اَوالَا آان سلمين َقاَض ذلك للم أتم اهللا ب ، ف

بالد الْ           ال ائر ال ب بعضهم   ا، فت  ِةَيوسِ َحفتح والنصر والظهور، وأزال شوآة الكفر في س
ا آانت غزوة          214، فأستقام أمر البالد وأطمئن    خرونآوتابع    جوانبها، وهللا الحمد، وفيه

  .216ها ِبأسر215َغْنِد َحِتا، وُفَنَب
  الواقعة السنين السادسة والسابعة والثامنة

                                                 
  .ب:  ما بين معقفين ساقط في196
  .الجيش:  وفي ب197
  ].دي الميال1805حول فبرير [ هجرية 1219 فهذا في شهر ذي القعدة سنة 198
  .نفر:  وفي ب199
  .إنتقل:  وفي ب200
  .ب:  ساقط في201
، ففتح محمد بل بن الشيخ ] الميالدي1806 إلى 1805حول سنة [ هجرية 1221 إلى سنة 1220 أي من سنة 202

، وفتح جان دوت في شهر ] الميالدي1806حول دسمبر [1220عثمان بن فودي آانو في شهر رمضان في سنة 
 والست 55-53 ص الضبطانظر الوزير جنيد [، ] الميالدي1806حول ينير [ة  من هجر1220ذي القعدة سنة 

  ].37-36 ص
  .آانوا:  وفي ب203
  .َفانُدوُت:  وفي ب204
  ]. الميالدي1807 إلى 1806حول سنة [ هجرية 1222 إلى سنة 1221 أي من سنة 205
  .آاشنه:  وفي ا206
  .برنوا:  وفي ب207
  .ينتصر، بغير حرف الخفض الالم:  وفي ا208
  .ا: قط في سا209
  .ماذم:  وفي ا210
  .حصور:  وفي ب211
 إلى 1806أي من حول أغسطس في [ والربيع منها، 1221 فقد وقعت آل هذه الفتحات من بين الخريف في 212

  ]. الميالدي1807مارس في 
  ]. الميالدي1808 إلى 1807حول سنة [ هجرية 1223 إلى سنة 1222 أي من سنة 213
  .اطمأن:  وفي ا214
  .دند:  وفي ب215
، فكان علي ] الميالدي1808حول أآتبر [ هجرية 1223باسر، فتح القاضاوا في شهر شعبان سنة :  وفي ب216

أنظر . [جيدو قائد الجيش في فتحها، وهو آان زعيم للفالنيين في آون ومن أآبر التالميذ للشيخ عثمان بن فودي
  ].39الست ص 



 

 

الًدا وحصوًنا     ،ش اإلسالم البحر   جاوزت جيو  217نة السادسة وفي الس   وفتحت ب
دُ ُغ من  الشيخ إنتقل 219 السنة السابعة218ورجعت سالمة غانمة، وفي أول     ى  ْن يَفاوَ  إل  ِس

ى      ْرمَ ووصلت الجيوش إل ْرمَ  و 220َزَب ووردا [،  223ورجعت  222ُتمَ َغْنو، ففتحت    221ُغ
و ، وفتحت    225] فاصابت منها  224ُنَفىأرض   ا آثرت الفتوحات من           َبْرُن  بأسرها، وفيه

و ، وتكاثرت غنائمها، وآانت غزوة    ُنَفىبالد   ر     رِبُغ د األمي ى ي ا عل ُل   ، وفتحه د َب محم
معنت الجيوش في بالد العدو وآثرت الفتوحات،  أ 227 الثمانية 226سنةالوفي  ،  بن الشيخ 

  228. فلم تفتحُآُتوفاضت األموال والغنائم، ووصلت الجيوش إلى أرض 
  الواقعة السنة التاسعة

ر    موسى  230اد ق  229وفي السنة التاسعة   َزكَ  أمي  فأمعنت جيوشه،     ، الجيوش  َزْآ
ارِ    ِحاِلصَ  أمر   232اجه وفيها   231وفتح آثيًرا،  ن َباَب سلطن  ، ب أرض في   233 فت وِبر  234ب  ُغ

  .235َبِل، ثم أخذ بعد ذلك وُصالتوارقبمواالت 
  الواقعة السنة العاشرة

 أمره  239العى المهدية فن  ، فأد َغْنَغَما بِ 238يمَح خرج   237 العاشرة 236سنةالوفي  
وارق  242حفاك، في جيالني أمير   241 وهاج 240،َبِل وصُ َذِخ أُ إلى أن  ا       الت ا ذريًع تلهم قتًل  وق

  245. في اإلسالم بالء حسًنا، فلله الحمد244 وابًال243في عدة زحفات
                                                 

  ]. الميالدي1809 إلى 1808حول سنة [ هجرية 1224 إلى 1223 أي من سنة 217
  .ا:  ساقط في218
  ]. الميالدي1810حول شهر يناير سنة [ هجرية 1224 أي في شهر رمضان في سنة 219
  .زنفر:  وفي ا220
  .ا:  ساقط في221
  .عتمت:  وفي ب222

  . ب: ساقط في223 
  .ب:  في9 هنا انتهى الورقة 224
  .ا:  ما بين معقفين ساقط في225
  .سنة:  وفي ب226
  ]. الميالدي1811 إلى 1810حول سنة [ هجرية 1226 إلى سنة 1225 أي من سنة 227
  ].54 ص الضبطأنظر الوزير جنيد  [228
 ، وفي بداية هذه السنة بدأ] الميالدي1812 إلى 1811حول سنة [ هجرية 1227 إلى سنة 1226 أي من سنة 229

العالم مصطفى المصنف تعليمه مع أمه خديجة بنت الشيخ عثمان بن فودي، ثم قرأ القرآن وحفظها من أبيه الشيخ 
إما والدي فعليه قرأُت جل ما : "ترجمة بعض علماء زمانهبن محمد الترودي، وقرأ معه علوم آثير آما قال في 

، وآان الشيخ عبد القادر بدأ تعليمه "نقلُت وعنه أخذُت أآثر ما قرأُت، بل عليه نبغُت ومن فيضه تصبحُت وتغبقُت
  .م أبيه حتى وصل خمسة عشر سنينمع والديه وهو سبعة سنين وبقي تحت ظل علو

  .فاد:  وفي ا230
 فكان مالم موسى من أآبر التالميذ للشيخ عثمان بن فودي الذي نسبه في بداية الجهاد على الجيش الذي فتح 231

أنظر أدالي [، ] الميالدي1808حول [ هجرية 1223زآزك، وبعد فتحها جعله الشيخ أميرا لهذا البالد في سنة 
  ].29-28 ص الدبلوماسيةالقوة السياسية و

  .حاج:  وفي ب232
  .فتسلطي:  وفي ب233
  .بأرض:  وفي ب234
  .وصلت: صلن، وفي ب:  وفي ا235
  .سنة:  وفي ب236
  ]. الميالدي1813 إلى 1812حول سنة [ هجرية 1228 إلى سنة 1227 أي من سنة 237
  .خمى: حصن، وفي ب:  وفي ا238
  .فبئال:  وفي ب239



 

 

   والثانية عشر الحادية عشرالواقعة السنتي
أنهزم ورجع، وآانت       ْرُغَب وصل الجيش إلى     247 الحادية عشر  246سنةالوفي    ف
ل    249انية عشر  الث 248سنةالفتوح، وفي    شيخ  أنتق يَفاوَ  من    ال ى    ِس ا   250ُصُكتُ  إل ، فعمره
 252 إلى يوم القيامة، وفي أخرها غزا      251]في هذه البالد  [ارت قبة اإلسالم    ومهدها وص 

  253. وفتحها وقتل أميرهاْرُغَب بالد محمد بن عبد اهللا
  الواقعة السنتي الثالثة عشر والرابعة عشر

ضه الذي توفي منه، وفيها وقع أمر         مر الشيخ أبتدأ ب  254وفي السنة الثالثة عشر   
اَغِر ك،   َغ ن ذل رى م ا ج ي 255 وم شر    وف ة ع سنة الرابع ل ال زو 256أوائ ت غ ة  آان
ا  258رتدفأ فأنهزم   ،، فبيت الكفار الجيش ليالً    257َباَناُغ ى       259 خائًب ا سار الجيش إل ، وفيه
ا عَبَلَغ أنهزم ورج ور،، ف ار وتضعضعت األم ارات اإلدب زا260 وبانت أم ا غ  261 وفيه

شيخ    محمد البخار  ن ال نم،         ي ب تح وغ سوافل، فف ا  262 في ال ادي األخرة   263في وفيه  جم

                                                                                                                                            
  ].109أنظر الست ص  [240
  .هاد:  وفي ب241
  .فإنك في: ، وفي بفأنكفى:  وفي ا242
  .زخفاة:  وفي ا243
  .وابلى:  وفي ا244
 آان الشيخ محمد جيالني عالم جليل من التوارق الذي قام جهادا في ادار، في بداية أمره فتح البالد حتى خرج 245

الني تحت  آان جيإنفاقهعليه إبرا قائد التوارق في دمرغ، وبناء على محمد بل بن الشيخ عثمان بن فودي في 
والية الخالفة الصكوتية، والوزير جنيد تابعه في ذلك، ولكن بعض العلماء الكنتاوي في تنبكت آمثل العالم عمر 

 وفي 111-109، والست ص 55-54 ص الضبطأنظر الوزير جنيد [بن علي زعم إن جيالني أدعى المهدية، 
  ].73هامش 

  .سنة:  وفي ب246
، أنظر الوزير جنيد ] الميالدي1814 إلى 1813حول سنة [ية  هجر1229 إلى سنة 1228 أي من سنة 247

  .55 ص الضبط
  .سنة:  وفي ب248
 إلى سنة 1229 أي أقام صكت عاصمة الدولة الصكتية بياد محمد بل بن الشيخ عثمان بن فودي من سنة 249

  ]. الميالدي1815 إلى 1814حول سنة [ هجرية 1230
حول خمسة عشر [ هجرية 1230من شهر جماد الثاني  في سنة سكت، وهذا آان يوم اإلثنان خمسة :  وفي ا250

  ]. ميالدي1815من شهر مايو في سنة 
  .ب:  ساقط في251
  .غزى:  وفي ب252
 آان األمير محمد بن عبد اهللا من أآبر األوالد لألستاذ عبد اهللا بن فودي شقيق الشيخ عثمان، ووقع هذه 253

 ص الضبط، أنظر الوزير جنيد ] الميالدي1815طس حول أغس[ هجرية 1230الفتوحات في الخريف من سنة 
55.  
  ]. الميالدي1816 إلى 1815حول سنة [ هجرية 1232 إلى سنة 1231 أي من سنة 254
  .55 ص الضبط أنظر الوزير جنيد 255
  .33، أنظر الست ص ] الميالدي1816حول سنة [ هجرية 1231 أي في شهر محرم سنة 256
  .باناغا:  وفي ا257
  .ورتد:  وفي ب258
  .خائنا: وفي ا 259
  .57-55 أنظر الوزير جنيد ص 260
  .غزى:  وفي ب261
  .44-43 أنظر الست ص 262
  .وفي:  وفي ب263



 

 

 رحمه اهللا تعالى ونّور عثمان بن ُفودي   264الشيخ أمير المؤمنين  لثالث خلت منه توفى     
لُ  وبويع إبنه األمير    ،  265ضريحه وم      محمد َب ك الي د  ، في ذل رَ  أرض   266ت وأرت  267َزْنَف
ا ؤمنين آله ر الم ز أمي ا جه ي رجب منه ل، وف د ب ى 268وش الجيمحم ْرِم إل ا َب  وقاتله

داًدا        م وردت أم اغَ أياًما، ث ة، وفي        ،َباَن وا وآانت الهزيم سنة في ذي    فتزاحف ذه ال  269ه
  271. في آخر صفر270ه بلداألمير وبقي إلى أن فتح عبد السالمالقعدة خرج 

  الواقعة السنة الخامسة عشر
سنة الخامسة عشر       دت أرض     272وفي ال كِ ُع وخرج    َآبِ  إرت ا  و ْن أرض   ُغنَغ  ب

ذلك 273،وِبرُغ بالء ب م ال نهم وعظ سلمون م ل الم ن ، فانجف وا م تد الخطب وهزم  وأش
  .جيوش المسلمين في عدة زحفات

  الواقعة السنة السادسة عشر
ا  أشتد أمر     274وفي السنة السادسة عشر    ه    ،ُغنَغ بالء وهاجت    275 وعظم ب  276 ال
ون يأ   سلمين يقتل ى الم ار عل رونالكف الًدا 277س صوًنا وب ذوا ح ري   وأخ ت ح ، وهاج

  278.، فإنا هللا وإنا إليه راجعونيَناَبَلنَآ
                                                 

  .ب:  في10 هنا انتهى الورقة 264
، وآان عمر ] الميالدي1817 أبريل سنة 20حول [ هجرية 1232 حمادي اآلخرة في سنة 3 أي يوم األحد 265

  ].74 و64 ،60أنظر الست ص [المصنف حينئذ ثالثة عشر سنين، 
  .ارتد:  وفي ب266
  .زنفرا:  وفي ب267
  .ا:  ساقط في268
  .ذا:  وفي ب269
  .بلد:  وفي ب270
 آان ثورة عبد السالم ذو بال ألنها دلت على استياء بعض المجاهدين بوالية السلطان محمد بل بن الشيخ 271

أمره، وهجرته مع جماعته عثمان بن فودي، آما ذآرنا آان العالم عبد السالم من تالميذ للشيخ عثمان في بداية 
، فقد بان إن ] الميالدي1804حول [ هجرية 1218آانت أول سبب وقع الحرب بين الشيخ ودولة غوبر في سنة 

عبد السالم برم بفساد وظلم بعض أولى األمر في دولة محمد بل، ولكن في الحقيقة أن سبب الخروج عبد السالم 
حول [ هجرية 1233سلطة أمير َغنُد األمير عبد اهللا بن فودي في آان ألن ُعِزَل بعض بالد من تحت أمره إلى 

أنظر . [، فأخفق الخروج عبد السالم وهرب إلى باآور، فمات هنالك، فيقال إن الضبع يأآله] الميالدي1818
  ]. 69-67، والست ص 43-42 ص الضبطالوزير جنيد 

  .]ميالدي ال1818 إلى 1817حول سنة [ هجرية 1233 سنة 1232من سنة  أي 272
القوة ، أنظر أدالي ] الميالدي1818حول ينير [ هجرية 1234 فأرتدت هذه البالد في ربيع الثاني سنة 273

  . 69-65، والست ص 65-64 ص السياسية والدبلوماسية
 وفي آخر هذه السنة بدأ الشيخ ] الميالدي1819 إلى 1818حول سنة [ هجرية 1234 سنة 1233 أي من سنة 274

: بيان التعبداتيته الروحانية مع سيده الشيخ محمد سنب بن الشيخ عثمان بن فودي آما قال في عبد القادر ترب
واعلم إّن أّوَل تقلدي له وتعرفي له ِمن حيُث الّطريقة آاَن ِمن سّنِة أربِع وثالثين ومآتين بعد الف بعد وفاة الشيخ "

ألّول والّتشييخ ثالث سنين، فِمن ذلك الوقت لم عثمان بنحو سنتين، سني إذ ذاك خمسة عشر، فكان بين التعّلق ا
يزل يريني بحاله ويرشدني بلطيف مقاله حتى اهتديُت للّطريقِة، واطلعُت على جميِع رسوِم الحقيقِة، فكان ما آان 

... ا،مما لسُت أذآره، فظن خير أو ال تسئل عن الخبِر، ثّم أمرني بعد ذلك بخدمِة العلوِم الّظاهرة واإلشتغاِل بقرأِتَه
وحاله ال تحتمل الخلطة الّدائمة، فكنُت أقرأ عليه، هو في أوال صحوه آتب الطريقة والحقيقة وأقرأ سائر العلوم 

 في ترجمة العلماء الذين يعّلمونه أطراب األذان في علماء الّزمان، فألف عند ذلك أول تأليفه يسمى "على غيره
  .علوم الدين

  .ا:  ساقط في275
  .هادت:  وفي ا276
  .باسرون: وفي ب 277
 فأهل آلنبينا آانوا من الذين المنتسبيين إلى عبد السالم، فهربوا من جيش عبد اهللا بن فودي إلى آلنبينا ووقعت 278

حتى جاء الجيوش ]  الميالدي1822 إلى 1820حول من [ هجرية 1237 إلى 1235مزاحفة بينهم سنتين من 



 

 

  الواقعة السنة السابعة عشر
ا َبَآَلن حرب 280 أشتدت279وفي السنة السابعة عشر    ًدا يَن ا ، ج ل اهللا    وفيه ا ُغقت  نَغ

سلمون،   ه الم تراح من تح   281واس ا ف م عقبه َداَيي ث كت   282فل، فخَآ ذلك وس ر ب  األم
  283.القلوب

  الواقعة السنة الثامنة عشر
ى    األمير وسار الجيش مع     يَناَآَلَن فتحت   284امنة عشر السنة الث وفي   ، َراَواَداآُ  إل
قدم ذآره في  المتبن َيْعقوب 287َعال 286 أمرواالُغَراِبر وآانت ، فرجع285فلم ينجع شيًئا  

  288.َآَداَيي يوم فتح ْنِكُغ بعد قتل أميرهم ُغوِبرسالطين 
  الواقعة السنة التاسعة عشر

ى     سار الجيش   289وفي السنة التاسعة عشر    َراَوا  إل ا،         َداُآ م يصل إليه ًضا، فل  أي
ا تخربت      291 وفتح حصوًنا   290فرجع وارق ، وفيه ا    الت رَ ، وعليه َواِبر  مع    292اِإْب  مع   الُغ

ائبين، وفي الخريف        293ُصكُُّت، فوردوا   َعاِلأميرهم   وا خ  غازين، فهزمهم اهللا ورجع
  .ولم يكن فتح 295فقاتلأيًضا،  َداُآَراَوا الجيش إلى 294منها عاد
  لسنة العشرينالواقعة ا

شرين   سنة الع ي ال ع  296وف ا رج ر منه ى  األمي الجيش إل َراَوا ب ًضا َداُآ  297أي
 الزََّناِفروغزت  ،  َداُآَراَوا ثم بدالهم في الرجوع، فرجع ولم يصل إلى          ،ِرَكَتنَم 298وابلغي

                                                                                                                                            
خ عثمان بن فودي واألمير أبي بكر عتيق بن الشيخ عثمان تحت مجموع األمر ألمير المؤمنين محمد بل بن الشي

بن فودي واألمير محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي واألمير محمد بن عبد اهللا بن فودي الذين نصروا 
  ].70أنظر الست ص [الشيخ عبد اهللا بن فودي على أهل آلنبينا فهزموهم، 

  ]. الميالدي1820 إلى 1819سنة حول [ هجرية 1235 إلى سنة 1234 أي من سنة 279
  .اشتد:  وفي ا280
، أنظر الست ] الميالدي1820حول ينيو [ هجرية 1235 ففتح آلنبينا في فصل الصيف في شهر رمضان سنة 281

  .70ص 
  .خف:  وفي ب282
  .70، والست ص 62 أنظر أدالي ص 283
  ]. الميالدي1821 إلى 1820حول سنة [ هجرية 1236 سنة 1235 أي من سنة 284
  .شيخنا: ي ا وف285
  .أمر:  وفي ا286
  .ا:  ساقط في287
. أنظر ه[ فهو علي بن يعقوب الذي حلف بإبرا أمير التوارق، وهما هاجما صكت، ولكن أخيرا ُأخذ وصلب، 288

  ].107، ص 1855، الندن سجل الرحل في بواطن اإلفريقيةآالبرتن 
، وفي الجمعة يوم العشرين ] الميالدي1822 إلى 1821حول سنة [ هجرية 1237 سنة 1236 أي من سنة 289

المنظومة لإلصطالح تسمى  آمل الشيخ عبد القادر بن مصطفى أول قصيدته 1236من شهر ذي القعدة في سنة 
 للشيخ عبد الكريم الجيلي، وعمره إذا آمل بهذا الكتاب اإلنسان الكامل من آتاب على إصطالحاتشرحا  الصوفية

ية مع الشيخ محمد سنب بن الشيخ عثمان ووصل إلى مقام الشيخ سبعة عشر سنين بعد متمم تربيته الروحان
  .المّربي

  .ا:  ساقط في290
  .حصنا:  وفي ا291
  .إبر:  وفي ب292
  .سكت:  وفي ب293
  .ب:  في11 هنا انتهى الورقة 294
  .ب:  ساقط في295
  ]. الميالدي1823 إلى 1822حول سنة [ هجرية 1238 سنة 1237 أي من سنة 296
  .ا:  ساقط في297



 

 

د اهللا      ، فأنهزموا، وفيها تجهز     ْنِدَغأطراف   ن عب د ب شيخ   [ البخاري 299و مجم ن ال  300]ب
ا  َياُوُر بالد   302حتى وردوا  301بالجيش ى أرض     304، فوصلوا  303، ففتحوه ي  إل ا  ُنَف ، فلم

ود       تهم جن اِفر أنقلبوا تلق يهم من أهل    305ما أنض  مع م  الّزَن اُورُ  إل ا  و306َي رهم  غ وَبوَس ي
الد  دود ب ى ح ي 307عل وُنَف ديًدا 308ا، فتزاحف تًال ش أقتتلوا ق ت  ، ف ى أنهزم اِفرحت ، الّزَن

وا     وا ورجع تًال، فول وهم ق سلمون وأنهك بهم الم ت   ورآ رين، ورجع ائبين خاس  خ
يوخنا ي    309ش د، وف ة وهللا الحم المة غانم زا  س ا غ ؤمنين  310آخره ر الم ي أمي  أَدَر ف
  .312 وخربها وغنم آثيًرا ورجع311فحرقها

  الواقعة السنة الحادية والعشرين
ة والعشرين       313وفي سنة الحادي ؤمنين    315 غزا  314أوائل ال ر الم يَ  إني  أمي ، ُآْن

اس،     317ولم يكن فتحها،، وآان فيها   ُغوِبر قلعة أمير    316وهي اء في الن ع الوب  وفيها وق
ُف     َمَغَرى إلى   األميرفمات ما ال يحصى من الخالئق، وفيها خرج عسكر           ا َزاِح ، وفيه

   . حوادث هذه السنين320نتهُتا، فهزمهم مرتين هنا 319التوارقو 318اِإْبَر
  الواقعة السنة الثانية والعشرين

سنة   [ 324الى تع  اهللا 323ل، ونسأ 322 هذه 321نا إلى سنت  وقد بلغتُ  أن  325]في هذه ال
ش           ا ت ره وفضله م ادنا         326هيهتيرزقنا من خي ه رش ا في دينا لم ذ األعين ويه  األنفس وتل

                                                                                                                                            
  .قوايل:  وفي ب298
  .ب:  ساقط في299
  .ب:  ما بين معقفين ساقط في300
  .ا:  ساقط في301
  .اردوا:  وفي ا302
  .ففتحوا منها:  وفي ا303
  .فاصوا:  وفي ا304
  .أنصم:  وفي ب305
  .ياور:  وفي ا306
  .ا:  ساقط في307
   ". َباييث"وبزيادة فتزحفوا، :  وفي ا308
  .جيًشا:  وفي ا309
  .غزى:  وفي ب310
  .وحرقها:  وفي ا311
العسير والصعبة على ]  الميالدي1826 إلى 1821حول [ هجرية 1242 إلى 1238، فكانت سنة ا:  ساقط في312

 1242أمراء دولة العثمانية الصكتية، فأوقعهم في الشدة من آل جهة وأقليم التي فتحت بن قبل، ولكن في سنة  
أنظر [ى بالد ياروب، قاومهم محمد بل وأقام أمان فيهم وشغل بجّهز الجيش إل]  الميالدي1827حول [هجرية 

  ]. 74-71الست ص 
  .ورجع في:  الزيادة في ا313
  ]. الميالدي1823حول شهر سبتمبر سنة [ هجرية 1238 أي في شهر شوال سنة 314
  .غزى:  وفي ب315
  .هو:  وفي ا316
 ص سجل الرحل الثاني، أنظر آالبرتن ] الميالدي1823حول [ هجرة، 1238 فكانت غزوة إني آني في سنة 317

185 .  
  .أبر: وفي ب 318
  .التوارق بغير حرف العطف الواو:  وفي ب319
  .نتهت:  وفي ب320
  .سنننا:  وفي ب321
  .السنة:  زيادة في ب322



 

 

دهور،     327بل ق إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو م        وتوفيقنا د   328 األمور ومصرف ال وق
ُت ذ آتب ي ه ى      329ه ف ا عل بالد وحوادثه ذه ال وال ه ن أح ضرُته م ا أستح وع م  المجم

  .333]والحمد هللا على ذلك[ 332األوقاتوق  الضي331 وتعجيل330إختصار

                                                                                                                                            
  .نسئال:  وفي ب323
  .ب:  ساقط في324
  .ب:  ما بثن معقفين ساقط في325
، فقد تمته في أول روضة األفكارتشهيه، فقد أشار المصنف بهذا قول على سنة التي تمت تريخه :  وفي ب326
  .، وهو حينئذ بلغ عشرين سنة)1824حول دسمبر ( هجرية 1239هر محرم في سنة ش

  .ملقب:  وفي ب327
يدل على إن " وهو مقلب األمور: " هذا الكالم من المصنف دل على منهاجه في رواية تاريخية، فمعنى قوله328

وثه، فهذا يدل على إن للخالق له اهللا هو الذي يظهر حادثة وأن ما التاريخ إال إظهار ما قّدره الحق الخالق قبل حد
علم مطلق في آل شيء في أزلي وهو الذي يبّينها إلى اإلنسان ما ينفعهم في حاجتهم وأزمانهم، فهذه البصيرة تلزم 

يدل على أن نطرة " مصرف الدهور: "تنزيل وآالة إالهية في الطبيعة البشرية واألمور اإلنسانية، ومعنى قوله
ألزلي واألبدي، وهذا ألنه ال يحد بدهر وزمان وال إيثار إليه من حوادث العصور الحق الخالق هي منظور ا

والدهور، وهو الغني عن زمان ومكان وال يغنيهما عنه، هنا ختم الشيخ عبد القادر بن مصطفى هذه تاريخية 
ي الكون وأن اإلنسان وجيزية بهذا الكالم ليبين الوجه المهم في منهاجه التاريخية وهو أن اهللا وحده فعل ما حدث ف

يشترآون في هذه األفعال اإلالهية عمدا بحسب استسلم إلرادة اهللا تعالى، فالتاريخ هو إظهار منظم إستسالم الكون 
إلرادة خالقه، فما معرفة تاريخية اذا إال تفكر في مثال طبيعية وإرتفاع ونشأة األمم، وإرتقى علوم اإلنسانية، 

 إستسالمها أو عدم إستسالمها لإلرادة اإلالهية، فإذا جهالة تاريخية هي تمرد وإرتكس الدول والملوآية بسبب
وعصيان التي هبط اإلنسان إلى سخرة للحوادث المقّدر والقضاء السرمدي، فأوضح الشيخ عبد القادر لهذا المعنى 

وأسمآئه وصفاته اإلنسان الكامل مطلع على ذات اهللا : " بقولهالبحث عن التفضل بين جنسي الملك والبشرفي 
وأفعاله، وإظهار العوالم والذين إستولى عليهم، وأحوال تراتبي للعوالم والذين ينتسبون إليهم، فهو عالم بكل مكان 
ومحل في العوالم وبكل مطلب فيهما منهم إجماال وتفصيال، فهذا دقائق مراتب اإلنسان الكامل فهو إجمال آل 

الكونيات هي التي حض الشيخ عبد القادر بن مصطفى على تصنيف هذا ، فهذه الوجهة النظر الشامل وعلم "شيء
  .التاريخ للبالد السودان وهو عشرون سنة

  .هذ:  وفي ب329
  .اختصارة:  وفي ا330
  .تعجل:  وفي ا331
  .األوقات بغير حرف العطف الواو:  وفي ب332
  .ا:  ما بين معقفين ساقط في333



 

 

ه      [تمت بحمد اهللا وحسن عونه       والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علي
  334.]وسلم

                                                 
، "آاتبه عبد اهللا بن عمر بن محمد، اللهم أغفر لهما آمين: "المب يوجد مكتوًبا بعد هذا الك: وفي. ا:  ساقط في334

وما إنكشفُت على شخص الكاتب، ولكن بإذن اهللا براحل مستمر في دول نيحيرية ونيجر والجمهورية السودان 
ب، و أنا :  في12فممكن أن نأتخذ الصورة لهذا الكاتب ومقامه في طبقات علماء الصكنية، وهنا انتهى الورقة 

 من شهر رمضان في سنة 12لحمد هللا وحسن عونه تمت بنسخ وتعليق وتحرير هذا الكتاب المبارك يوم اإلثنين با
  .، والحمد هللا وشكر هللا على ذلك) الميالدي1992 من شهر مارس 16حول ( هجرية، 1412
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