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 عالن بتاريخ آنوإلا
 
 

 
 
 :لمؤلفه

 
 ىالعطار آدم بن محمد العرب

 بن آدم الفندآى الكنوى الفلكى
 الساآن بجوار الزاوية القادرية

 ،بكنو المحروسة
 عفااهللا عنه وعن من د عى له بالمغفرة 

 
 
 
 

 على عثمان زنغو: طبعة
 محمد الكبير يوسف الهمدانى: مراجعة وتصحيح

 
 

 سماعيل الكنوى الفالتىإ ليمان بنتقريظا لعزيز آنو س
 : التجانى آان اهللا تعالى له

 عالنىإ و صدع في سريوالحق   *              وخالنى خوانىإل قول نصحاأ

                                         شهية فخصوصا ذآر سودان   *  ىحوال بلدانأ إن التواريخ فى
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 نياآلي النفع أو ف نادرة أو                *             آلنا لىإ قدما تاريخ حصن آنو

 مثل إعالن  لعينى أقر وال              *                  فما رأيت الذي أروى لغلتنا

 

 "إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون "

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 محمد وعلى آله وصحبه وسلـم نا وصلى اهللا على سيد

والصالة  ت العوالم علويا وسفلياالظاهر فى آل ذرة من ذرا .نيالطيف ظهور شعشعالمن باطن اسمه ا. اهرالحمد هللا الظ 

ن آله ورضىاهللا ع .كثائفه أسرار اللطائف والالموجود في .والسفلياتالجامع بين الحقائق العلويات  علي اإلنسان والسالم

آدم بن محمد العربي بن آدم قول عبد ربه الراجي مغفرة ذنبه في ؛وبعد .صحابه األخيار واألولياء األبراروأ األطهار

هدت في تحصيل جتإلماطلب منى بعض األصدقاء تاريخ بلدنا آنو  -لطف به اهللا الستار - آي الكنوى الفلكى العطارالفند

من أنواع هذه  ولكننى جمعت أربعا ،ىءك آذا سنة ثم فالن وال تغنى في شفيها فالن مل قراطيس مكتوبا المواد فلم أجد

 لي أن فتح اهللا علّىإمر عظيم من عدم المواد أي تاريخ السنين وآنت عند ذلك في القراطيس حتى اخترت أصلها ف

وحصلت على مواد عظيمة وبتوفيق اهللا سبحانه وتعالى جمعت هذا الكتاب ونقحته حتى جاء فريد عصره ووحيد دهره وال 

نه تاريخا والنرى إال آيفية آو. د وأحصى وجمع فأوعىنه عّدأبه و ه وشبيهه فيمانه يوجد آتابا يكون نظيره في بيانأأظن 

يضع  وأسأل اهللا تعالى أن .، وعبرة بمن غبرتاريخ آنو، تذآرة لمن تدبرب" اإلعالن"ه ه  ال بد أن يقل فى حق، بل إنوفيرا

 لتعاه الكبير الم، إناه فى زاوية اإلهمال، وال يضعنى وإيعنى وإياه األثقال

ن الملك ا، فسبح، بقدرة من قال آن فكان، وسيعود إليه بعد األزمانن قبل السكانإخوانى تفكروا ما آان عليه الحص          

 .يم السلطان، فهو المستعانالعظ الديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل

 رض السودانأى فالكالم 
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ها و بين شئ من بالد منقطعة، ليس بين يطعلى البحر المح غربإن بالد السودان التى بأقصى الم ائبقال فى فريدة العج

وحدها اآلخر  وحدها اآلخر ينتهىإلى برية بينها وبين أرض المغرب، ،حدها ينتهى إلى المحيطتصال، إال أن الممالك إ

لشدة الحر، وهى دون المحيط  فيها وال حيوان العمران قفرةوحدها اآلخر ينتهى إلى برية م، بين بالد مصرينتهى بينها و

 وهىالتى تلى فها الجنوبية بالد يورباطراأومن بعض . فى عرض مثلها دان سبع مائة فرسخوقيل إن أرض السو .نوبىالج

ها قط إال بعضها لم يوجد ملك ملكها آل ، وأن األرض السودانيةبإمالة التاء) يكوت(هو الذى نسميه األقيانو من األطلنطى و

 ا تلك األرض آلهاوأنهم ملكو. فقط) قوررفا(إال ملك  آلها) بيبايى(ملك ارض و لم يوجد ملك . فيكون الذى يملك هو األآثر

وهم الذين حاربوا  )آظنا (وبعض من أرض) زآزك( إلي أنها ملكت فى أرض آنو بعض الوسطى من أرض السودان

م وبعض يرهووز همملك  عليهم، فمات) ىطن مسن( دعى الشيخ قد حاصروا آضنا مرة فدموا بالدا آثيرة، ووه) برنو(

 .فعجزوا ورجعوا محزونين سنين عديدة )تازم(وقد حاصروا . حتى هزمواأآابر دولتهم 

    

 م علىلغة حوسالكال
ع على أسرارها واطلفهاك آل من فهمها فهم تدقيق وجرب تصاريبعد العربية ويفهم ذل إن لغة حوس من أفصح اللغاتو

ها تالغه حكايها وبوسأل عنها وعلم غوامضها وشواردقاسها وباحثها و ها بالعربيةنوواز ومعناها وعلم جامدها ومشتقها

إن فيها جموع آجموع العربية و. هافى أآثر معنا ووقف على فصاحتها واختصارها ومستحسناتها وأمثالها ونوادرها

المذآر  لغائبوا ضميرالمتكلم والمخاطب واألصوات، وفيها عل عال واألسماء والحروف وأسماء الف، وفيها األفوالمصادر

. فى القواعد ماثلت هذه اللغة بعد العربية لغة ولم نعلم .يت من العربية فى هذا الباب التثنية فقطوالمؤنث والجمع وقد استث

حتى . ها لغة في نفسهاوإن هذه اللغة ل. سيقف على ما ذآرنا وزيادة. ها اآلنمن لم يقف عال ذلك فى الزمان السابق فاليتابعو

ة على كلمات من العربية زيادومع ذلك أنها بعض ال. ولم يعلم بعض لغات منها بعد بلوغ ثمانين سنة )لحوسا (ما يموترب

فة وزيادة بعض ات فى بعض الكلمات وفى النقل والخلسنتها أيضا مختلفأثم إن .نتكلم عليها ان شاء اهللا تعالىوس. ما لها

ا ما هو يسير ولكنه يزيد على نحو سبع وحتى يوجد هذختالف ليس بكثير وإناإل األحرف فى بعض الكلمات وهذاا

 ونحو أرضختالف آحوس آنو وحوس سكتو وحوس دورا ال هذا اإلوالذى فى المدينة ومثفىحوس البدوى ختالف اإل

فصح وأشعر وإن تو وآب وما واالها لغتهم أ، وأن أرض الغرب أمثال سكإن البلدة أآثر علما ببعض لغات حوسو . آفى

وإن أول من تكلم بها فى . وغيرها دونها فى الكل ن والنطق وأحصر فى استيفاء المعنىواالها أخف فىاللساما لغة آنو و

 علم من أوالد حام ابن نوح عليه السالمدان رجل اسمه آوس وأصله آما قيل واهللا أهذا السو

  

 رض حوسأالكالم على 
 لى حدرا  إرض البرابأ لى الغرب من حدإ قا آان من الشربهذه اللغة طول حدهن أرض حوس هذه أى التى يتكلم فيها وأ

وطولها بالتقريب يكون نحو  رض بيبايىأزبناوا لحد ألك من حد أرض وذ ،وعرضها من الشمال الى الجنوب زبرماأرض 

وثالث جهات آنو آلها تسلك تجارة غير الجهة الشمالية وقد  .عشرين مراحل وعرضها نحو خمسة عشرة مراحل تقريبا
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 لى القاتإلى أغداس من حمادا إما طريق العرب من آظنا يآروا قلة خيرها وليس فيها شىء يتجر فيه فيربح وآانت قدذ

 ما من بالد حوسا وهذا هو الذى بلغنا واهللا سبحانه وتعالى أعلم يلى طرابلس ومنها يحج قدإلى أغدامس وإ

 

 الكالم على مايجرى على لسان حوساوا من العربية
 ىفقط ومن ذلك قولهم أنباوا ومالئكو وألجنو، وليى مسلم أبنغجى ولهم اهللا فانه عربية واسمه تعالى عندهمومن ذلك ق

لى السبت فكلها عربية ولكنهم إحد ألا يام السبعة مناألفكلها عربية ومن ذلك أسماء  ،ره قيوما، ألقرءانحمومنى، ال

 .يكرنجيا، جيا، يو، غوبى، جيبى، غاتا، ثتتاشقولهم بغير ذآر هذه األسماء نحو يقدرون على حساب سبعة أيام ب

ن قولهم يو عربى محوس أصله يوم ومن ذلك قولهم َصْلالَ، َزَآا، َحِج، َصَدَقْه، َأُذِمى، فكلها عربية وآذلك قولهم ألوال أإال 

أى معلم َأْلَكَلِم أى القلم، أللو أى اللوح  ، مفتى ، َماَلْم أى الوضا وقولهم تيمما وآذلك وزير، ليمام ، َأْلَكاِلى أي القاضى، نائبى

جنائــزه، ستره ، َآَراُتو أى قراءة فكلها عربية ومنها ُسَكِر ، َحَالَوْه ، ُتَماِتْر ، اى آطماطم، ُغَراَسا، اى قرص الكبس ، أي 

ى الكفن فكلها عربية ومنها َاْلُلوًرا ، أِنى َلْه ، آبرى، أى قبر ِلَكفَفالخبيص ، َاْلَكاِك الكعك ِليُمو ، أى ليم، القدر، درجه ، َآَسا

ى المقص أصلى الدعا الكمح، اى أآبيله، اى قبيلة، َاْلَمَكِشى،  اى االبره ، َآَجِلى ، َاْلَغَراَرا، أى الكله ومنها عيال، جمعه،

اِرَيا، معاملة، شأن،َال َين ى العيب، ِذأل، حجه ، سبب، ذنف، اى ذنب ليفى القمح مرجان، ثربى اى تسبيح ُلوَآِثى الوقت، دلي

ى أب ِدَاللى لبيناوا دباره أق وأبا حي الحساب ونعم وعذاب وألحك أى الى األخبار فكلها عربية وآذلك لساف أأَباِرى 

ة أى طاغية نتا اى فهمت ومنها تاغيهف فكلها مأخوذ من العربية ثرئجا ثآافر ثنى تعدى لعد أمنث لون مسأله ظالملح

دن وبندغا أى بندقه وقولهم ناما بمضابة لحما ولكن استشكل هذا قيليال إن وإى طاسا وآذلك قولهم أوتاسا  وتاغا أى طاقه

 سما عليه ألم ترأنه ليس فى أعضاء الجسم اسمإ ن لهمإهم ألن القاعدة آل مالم يكن طارءا عندهم فبحيث وجود اللحم عند

ى سرج إى قفلوا وآذلك سرد إوقولهم آولى أى آحل وآلبوا  ندهمألشجار والطيور التى آانت عاعربى وال فى أسماء 

أما قولهم عشرين،  .لى العشرة فيها عربيةإأى البصل، وأما حسابهم فمن واحد ولجام ولباد ولكاف أى اللكعب فألبصا 

  من ذلك قولهمتالتن أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين ألف ألفين ثالثه أرب خمسا ستا سبعا ثمانيا فكلها عربية و

 ضربنا اعلم أن هذا الباب آثيراو ى قطيفةأفه يث أسارة أى خسارة ريبا أى ربح آتمنافنثى اى منافقت النمنمنث خاان الغش

عن ذآره مخافة التطويل، ومن تابع األلفاظ يصرفها وأن هذا القدر آاف حسبنا اهللا ونعم الوآيل وال حول وال قوة اال باهللا  

 . العلى العظيم

 

 الكالم على حصن آنو وأصله وبانيه

بقعة هذا الحصن فى الزمن األول فالة ذات أشجار وأحجار وفيها شىء من الوحوش يسكن بعضها بعنى جماعة  توآان

من قوررفا، اعلم ان هذه البقعة أقرب الى الطرق الشمالى من أوسط أرض من السودان وقد انحرفت يسيرا من مدار 

العقرب ومدار العقرب وليس لها هواء طيب وألجل ذلك يقع الوباء فى آنو فى أول مدة من  الميزان ويدور من جنوبها

ن الوباء يكون بسبب فساد جوهر الهواء، ثم ان ماءها ليس بطيب ومما زاد فى فساد أن واهللا أعلم ألن الحكماء ذآروا السني
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اسات والقذرات على األمكنة ومصاب المياه ترك النججوهر مائـها دفن األموات فى آل مكان بال جباتة وحفر تجاه المياه و

وأول من بناها حصنا ومدينة نواتو وجعل للحصن   .نحرافها عن الرياح الطيبة وطرح الجيف على األمكنةإيضا أ، ومنها 

د بابين جل بناء قصر اإلمارة زارب آالشرق ولما زاد محمد رنفا ألغجنوب آالشمال وبابان فى الالثالثة فى  ،عشرة أبواب

يفا زيد بابان أيضا فى الشرق رب فصار على اثنى عشر بابا ولما زيد فى زمن محمد شارغفى ال واحدةفى الشرق و واحدة

لى إقبلة وأن هذا الحصن الكنوى منحرف عن ال .رب فصار على أربعة عشر بابا مع المسدودة التى تسمى بباب الماءغوال

رة هذا الحصن الكنوى اثناعشر ميال وأما داخل البلد ئودا.  فهم ذلكية الكعبة دلأومن تدبر بطلوع  ا،نحو الجنوب يسير

ويسكن  ، يها الشرقية فى زماننا هذالداخل وتالمنه الجهة الجنوبية فى  ةرامعميالن تقريبا وآذلك عرضه وأآثر  فطوله

آان األمر بالعكس فى الزمن ة الفقراء آما ربيغيسكن الشمالية السوقيات ويسكن الالناحية الجنوبية األمراء وأرباب الدولة و

رب المنارة بابان فى غبواب اآلن والمزيدة فى جنوبه باألمع من الجنوبية منهم محمد رنفا وفيها جوأول من سكن   .األول

الشمال وباب فى الشرق ويدخل منه السلطان واألمراء وفيه جبالن لكن الواحد أقرب الى األآمة وفيه شطوع ومأسورات 

جد فيها آل شىء ولمياه والكهربائـيات والمدارس والبيمارستان والمفاسل والسجون واألسواق منها ُآرمى وهى الكبرى ويا

ء ُهوثِى وفيها التجار والعلمابشا ِمى على جنوب المدرسة التى يى بباب بيت المال اآلن ومنها ريطلب ومنها مْندَوِرى وه

وفيها مزارات الصالحين  ةنسياإل جات وجميع الحيواناتاالسيارات والدروالشحاذون وأنواع المالهى و ونوالدهاق

والبرابرة وغوراوا  ةنوبة والتجانية والسنغال والفوتيوالمتكلمون، وفيها أقوام شتى بحيث يوجد فيها العرب والفالتية وال

واالنكلزية والفرنسية ونحوها وفيها العباد  فيها من تبحر فى اللغة العربية . وبرنادا وُنَفاَو وآثيرون َبيَباِى مختلف اللغات

علم االخرافات واألآاذيب واألراجيف، وائـب والغرائـب وعجوفيها ال . فا السعداء واألشقياء وجميع ماتعروالزهاد وفيه

فى نواحيها  زرها منفعة، وآانت أآثرها نعمة وشهرة وفسحة ويوجدأغالبالد الحوسيه وأآثرها برآة وأن آنو هى أوسع 

 .عانةاإلوفيها آثرة الصدقات والشفعة و يالت آثيرة وفيها صبغ حسن وحناء آثيرخالشرقية والجنوبية ن

 

 الكالم على أصل الدولة الكنوي
اة ن بعض الرمأيِجد وذلك مارة َبَغوَدا بن باُوو بن أبااإلوآان الذى سكنها على وجه  . وأن أصل الدولة الكنوية من َدْورا

طياد فسكنوها فاجتمع معهم جملة من الرمان حتى آثروا وحرثوا هناك أمر بعضهم صاإللى وجه حضروا تلك الفالة ع

باحضار نسائه وأوالده وعند ذلك جعل اهللا البرآة فى زروعهم حتى آانوا موسعين بالغابة، فوقع عند ذلك مجاعة فى 

مير دورا وليس فيما بينهم أمير ألطائـعون اعهم وفى حال ذلك انهم بعض النواحى القريبة منهم فاتوها الناس وزاد اجتم

يسوسهم ويحكم عليهم بل رعية بالراع وعند ذلك اجتمع بعض من الظالمين فأخذوا يظلمون الناس هناك والزاجر وال 

جل دفع بعضهم عن بعض وعند ذلك أنقذ أمير دورا َباُوو واحدا من أبنائه ألن يحضر بعض عبيد أميرة َدْوَرا دافع وآا

اسم ألميرة َدْورا الرابعة ومنه  وويلقب َبَغْودا هذا بَيَكُنو وه بيهأأميرا عندهم وسكن معه هناك عبيد فكان  .َغْوَدايسمى َب

وإبتداء الدولة آان فى سنة ثمان وما ئتين من الهجرة على ما قيل، وقيل إبتداؤها   .أصل تسمية هذا الحصن بكُنْو واهللا أعلم

بايجيد وبعضهم يراعى حضور جماعة الرماة هناك وأمثال ذلك واهللا أيراعى حضور  هـ ولعل بعضهم320آان فى سنة 

ن ابتداء ملكها آان فى أية على وجه الجزم رفلقواعد الجاألمراء مع ا رعداد أعماإثبتنا بقواعد الحساب وأوأما الذى  .أعلم
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 :ولىلى ذلك أشرت بقإالميالدية و 1042هـ من الهجرة النبوية وهو الموافق460سنة

 امغبكتم العام أولهم ط  *  وأول دولة فيها وملك

تضح للبادى والمنتهى ولكل من ونحل رموزه لي رفنتكلم فى هذا الحساب من طريق الجن عدد آتم أربعمائة وستون وسأو

 .ليه المرجع والمآبإواهللا الموفق للصواب و ،فى الحساب  ذ وق  له أدنى

 

 الى دورإالكالم على أبايجيد وحضوره 
وهى مدعية للربوبية ومن الفراعنة  ،مرأة اسمها َآَبَر وآبر اسم اهللا تعالى فى لغتهم زمانئذامراء دورا آما بلغنا أول أوأن 

مراة اسمها َوْيذم اَيَكُنو ثم  مرأة اسمهالفت بعدها خسمها َتُبويى ثم امرأة اوبعدها  مرأة اسمها َيَكنىاولما ماتت خلفت  .الكفرة

لتاسعة التى اجتمع بها ا َوْيَوَمى ثم امرأة اسمهاِ ِغد رغدْ ر ثم امرأة اسمها نجيريا ثم امراة اسمها دورا وهى اثم امرأة اسمه

ُطَوى حتى سمه ِذى اذلك وآان يغزوهم آافر من الكفار ليفة بغداد عند خيد اسم والده عبد اهللا وقيل إنه بايجأن أأيايجيد و

لى إن هذالسفر حضر مرض وفى صم على وجه األبايجيد هذا بعشرين فرقة وهأر وساف ،ربعين فرقةأافترقوا ألجل ذلك 

فلما أيقن قومه بذلك شاوروه فى قتال سلطان برنو وأخذ  ،لسلطان برنوا من القوة برنو وقوته عند ئذ أقوى وأشد مما

برنو و آان  من عند ذلك سلطانأه حتى زوجه بنته تسمى َماَغَرم ففاحتال علي ،عليه افبلغ سلطان برنو ماتشاورو ، سلطنته

فإذا رجع من الغزو يعطيهم قرية على  ،عانةبايجيد بعض قومه على وجه اإلأاد الجهاد يطلب من رأ آثير الحيلة وآلما

ن أبايجيد آال من إخوانه ر أمرأته وعند ذلك أمابايجيد إال إخوانه وأيعمل هذه الحيلة حتى لم يبق مع  أنفسهم وما برح

بايجيد وحده عزموا بقتله أفلما بقى  . لى َغْرَم وصار سلطانا هناكإلى آاِنم والواحد إفمشى أحدهم  ، يث يشاءلى حإيتوجه 

بايجيد فى أْس فعجرت حينئذ عن المشى وترآها فوضعت حملها فى بلد يسمى َغَب ، فهرب مع زوجته وهى حامل زمانئذ

ْير فطلب منها الماء فقالت له ونزل فى بيت امرأة عجوز اسمها َاَو لى دوراإبايجيد أها ُبَراَم فأتى وآان اسم ولد .منزله

ذلك لى مكان البئر الذى وصفت له وإة الحية فأخذ منها الدلو وتوجه صقخبرته بأف ،بنى إنا النجد الماء إال فى األسبوعايا

 ن البئر لتقتله فأعالها بسيفهلى البئر أدلى دلوه فأحست الحية بالدلو فاخرجت رأسها مإقريب من نصف الليل فلما بلغ 

لى العجوز إالحية وشئ من الماء فسلم الماء  منزله مع رأسلى إه ثم رجع سسقى فرأوقطع رأسها ثم أخذ الماء فشرب و

ذلك  لترى ذلك الصنع فنادت عند  و ماتم للحية تعجبوا من ذلك وهالهم جثتها وحضرت هناك دوراأفلما أصبح الناس ور

أخرج رأس ف ،نا قتلتها فقالت أين رأسهاأفقال لها رجل من أهل دورا  ،ن نسلم له بعض البلدأذا فالبد فى قومها من فعل ه

وعند ذلك قالت العجوز نزل عندى   .جابها يخرج رأس غيرها فيكذبه الناسأوسألت مرارا فكل من  . غيرها فكذبه الناس

عندنا، فأخذ منى الدلو، وبعد ساعة جاءنى بالماء،  أن الماء يشبه البقر وطلب منى الماء فأخبرته بش  بالليل رجل معه شىء

لى دورا، فسألته عن ذلك فأجاب، ثم طلبت الرأس إليه العجوز، فنادته، ومشى معها إدورا أن يؤتى به ، فأتت  فأمرت

نى يأن تزوج أنامرادى ال، "فقال لها  "البد أن نقسم البلد بينى وبينك  "فأخرجه لها، فتعجب الناس جميعا، فقالت له دورا، 

سرآى  "ألن اسم الحية  "نمشى الى دار مكشن سرآى، "لى داره معها، يقولون ، إفإذا مشى الناس   .، فزوجته بنتها"بنتك

. وفى رواية ، أنه تزوج دورا نفسها . ، وهو سبب تسمية سرآى بهذه اللغة "دار سرآى "فلما طال األمر، صار يقال  "

أى أخذنا  "َغِرى، بفلما وضعت إستأذنته فى تسميته، فسمته ُمْنَكر . أبايجيد، ولم تحمل زوجته وفى ضمن ذلك حملت أمة
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، وعاش هناك "َباُووُم َغِرنُم  "البلد، بعد ذلك حملت زوجته، فلما وضعت ، إستأذنته فى تسمية المولود، فأذن لها ، فسمته 

وهو أمير آنوا  "َبَغْوَدا  "سط السودان، ومن جملة أوالده املكوا أوأبايجيد حتى مات، وورثه ولده َباُوو، فرزق أوالدا حتى 

أمير َدْوَرا، وإبنه َغْنَغَما هو أمير زآزك وهو شقيق ُدوَما أمير ُغوِبْر وإبنه ُآَماَيْو أمير آظنا شقيق  "َأَغُزوِرى "وهو شقيق 

ودليل تسميته بزمنكوُغو، أن أمه فى بعض  . ُآًماَيْوسمه أيضا اوالد َباُوو ، وإلبنه َزَمْنُكوُغو أمير َرُنو وهو أصغر أ

وإن أمراءهم نسوة فألجل ذلك ُيظمون  . لى أرضك َزَمْنُكوُغوا، فاستمر عليه ذلك اإلسمإرجعت "األحيان تقول له، 

 .األمهات وينتسبون إليهن بدون ذ آر األب، ثم أن غالب أسمائهم معاريض، أى َحَبْيِثى

 

 ر آنو على طريق الجفرالكالم على إبتداء أم
إعلم أنك إذا أردت معرفة إبتداء أمر آنو من هذا الوجه تعرف حروف  . عند علماء الفن يسمى هذه الطريقة بالجفر األحمر

فتضع  ،فالمجموع ست وسبعون .فالكاف بعشرين والنون بخمسين والواو بستة  .آنو الثالثة التى هى الكاف والنون والواو

فيكون الحساب سبع وستون ، وهو أول الكعب عند الحكماء أهل  )67 (تها ستا وسبعون منقلبةوتضع تح 76 ستا وس

. فتضرب آل حرف بما تحته، فيكون المجموع أربعمائة وإثنا وستين ، فهى عدد سنة هجرية ابتدأ فيها أمر آنو. األسرار

، واهللا ْوَداَغعبيد أمير َدْوَرا قبل ب ةن هى مدة سياسن السنتاتااقولنا آتم العام، ولعل ه واليبعد جمع بين هذا الحساب و بين

 .أعلم

وإذا أسقطت المكرر، آان الباقى خمسة أحرف،  .، واو، عددها تسعة أحرف، وهى آاف، نونثم إن أصول هذا اإلسم آنو

) 86(ون وإذا أضممت إليه عدد الحروف التى لم تتكرر يك) 81( ثم إذا ضربت عدد األصول فى مثله ، يكون المجموع

عدد من الهجرة، وهو أول  777وإن ضربتها فى األصول وزد ت على المجموع عدد حروف آنو الثالثة آان الخارج 

تسعة التى ال، وهو أيضا نوع من أنواع الكعب األفالطونى ، وضربته ب 99 :صول هكذ ا األإستقالل ملكهم ، ثم إذا آعبت 

لى بعد وية الكنوية األوداوغأمرهم إلى أن إنقرضت األيام ال نوية وضعفأول الفتنة الك 891 ،هى األصول، آان الخارج

 :لى ذلك أشرُت بقولىإأربع سنين من هذا الحساب 

 عسكر مسلم وهو اإلمامب         *             ظفه هجره بسنة اقد انقرضو

ن ضربته وإ، )114( جموععدد آنو عليه صار الم هى سنة ثمانمائة وخمس وتسعين ، وإن أضفت نصف "ظفه "وسنة  

 .يام الكنوية الثانية وهم الُرمفا وُيون ، وأول تمكن الدولة األلوليةاألوذلك إنقراض  ،)1026( صول اإلسم التسعة يكونبأ

 .ختامزوالهم بعام َآِش  :بتداء إنقراض أيامهم آان فى سنة ألف وعشرين، وإليه أشرت بقولىاإن 

خر آوهو ) 1221(ه ، ثم ضربت األصول باألصول، آان جملة الجميع ثم إن ضربت عدد االسم فى عدد حروف

رفعت آعب األصول الذى هو  ، أوائل الدولة الفالتية العثمانية أيدها اهللا وشد أرآانها ، ثم لولولية الكنوية الثالثةاأل الدولة

نقراض الدولة الكنوية الثالثة رج اإلنكليز بكنو، وأشرت إلى إخ، وهو م 1312على التاريخ المتقدم، آان الحاصل  99

 :بقولى

 .وعند الحرب ترتفع القتام               *                 بعام رآاش إنقرضواونصف

رية ، والعلوم الباطنية ، نرجو من اهللا سبحانه وتعالى اللطف فسرار الجاألح الخاطر بكشفه من بعض وهذا هو الذى سم
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 .آمين ،والستر فى الدارين

 

 وية الكنوية األولىاودغأيام ال لىالكالم ع
وداوية ثمانية عشر ملكا ، ومدة دولتهم غالذى إتفق عليه األآثر ، وإن ال ن خمس نسخ وال نكتب إالعلم أن عندنا اآلاو

 :لى آنجيج آلهم آفار، وعددهم أربع عشر ملكا، وإلى ذلك أشرُت بقولى إفمن بغودا   .وخمسة وثالثون سنة ائة عاممأربع

 .آلهم نيام ظملوك بكح                *                ودا إلى آنجيج إيج الفمن غ

ثمانمائة وثمان ض أيامهم ودولتهم فى سنة اثمانمائة سنة وثمان وستون سنة بتقريب ، وانقر دولة األربع عشر ةومد

 .وعشرين من الهجرة

 الكالم على أمير آنو َبَغْودا -1 
باإلسالم، عاش سبع وسبعين  برخمن الدين، وليس له  يئابن عبد اهللا، وأنه آافر اليعرف شبايجيد وهو َبَغْودا بن باُوو بن أ 

 .ًنُس، ومعناه فى العربية رجائهمسم أمه َقواو . فقط  ، وأما فى أمارة آنو فإنه مكث فيها خمسين سنةفى الدولةسنة آلها 

 

 الكالم على أمير آنو َدَوْرَوَث -2
وأنه صعب المراس عاش خمسين  .وتفسيره بالعربية ، وَصْلَنا، وهو أشد من بغودا قوة وبأسا ُ.ْنسادهو بن سافى ، وأمه ُم

 .دهمه من موته ، طلب أن يبنى الحصن فلم يتيسر له لمالعمر ومكث فى اإلمارة ثالثين سنةسنة من ا

 

 َدَغْوَتا َنْوَتا و :مينأالكالم على التو -3

 .َمَغاوَتا أيضا ل أحدهما بها إال أن َنْوَتا هو الكبير ويسمى دغْوَتا وقودولتهما واحدة، ولم يستُرُهَما َأْم .أمهما ُمنَساآى 

، فأقام فيه تاوفى آخر األمر إنفرد له دغو .ة سنةائوقيل أنهاعاشت نيفا وم .وأمهما هى التى يرجعان إليها فى أمر الدولة

 .ا فقطأيام َدَغَوَت سنة واحدة، فمات ، وبعضهم اليحاسب إال

 

 

 الكالم على أمير آنو ِغِجْنَماُس -4

تفاق التواريخ امكث فى الدولة أربعين سنة ب .هاصالرماح، وأآثر من إقتن منهزأجمع فى  .ه َياَنس، وأنه آافر جدا قوىأم 

 .والنسخ ، فمات فى دولته
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 الكالم على أمير آنو َمَكْنَكِرى -5

ومكث فى إمارة  ،دولة َغَالَدْنِثى نحو نيف وأربعين سنةوقيل أنه مكث فى  ،ةوأنه عاش من العمر سبعين سن ،أمه أنايَس 

 .آنو سنة واحدة

 الكالم على أمير آنو بوَغِج -6
، اإلسم إال إسم أمه ُمْنَتاَرس، تولى اإلمارة بعد أن عاش مدة طويلة ولم يلتذ بشىء من دولتهم .هو ُبوَغِج بن َبُغوَدا بن َباُوو 

 .وهم أآابر بنى َباُوو بن أبايجيد ،من يخافهم الناسمنتين فمات، وهو من المعظمين عندهم قبل الدولة ومكث فيها سألنه 

 

 َالكالم على أمير آنو ُغوُغو -7

ىء األخالق ، ظالم، فاجر، س ،مه ُمنَساَد ، وأنه شديد المراسسم أا، وهو أخو بوغج من أبيه، ووهوُغوُغو بن َبَغْودا بن باو 

ألنه . حتى أنه ليمكث بعض أيام ولم يخرج ألجل مايخافه الناس آثر من بغودا،أ يخافه الناس الدولة أحدسر  لم يجلس على

 اعاش من العمر سبعين سنة ومكث فى الدولة خمس . ذا أ شرع على الناس يهربون لخوفه، وأنه سريع اإلنتقام، مر المزاقإ

 .وخمسين سنة

 الكالم على أميرآنو ظارك -8

سمه طْنُغوُغَوا وهو بقرب آنو من اا سكن فى دولة أبيه بمكان يسمى بِك بن ُغوُغو بن َبَغْوَدا، أمه َيْنَكَما، وأول موهوَ ظاِر 

 .من أبيه ، ومكث فى الدولة ستين سنة بإتفاق التواريخ والنسخ  مرهـخق الشمالى ، وهو آيالطر

 

 الكالم على أمير آنوَ ْشيَكرو -9

، وقيل سبعة قيل إنه مكث فى الدولة سبع سنين .َوَدا، وأنه مكث فى بطن أمه سنة آاملة ثم وضعته سمها، وأْوَناَك همأ إسم

 .أشهر فمات

 الكالم على أمير آنو َرْندا -10
 .وثالثين سنة فى دولته اسم أمه سبد ، مكث تسعاَوَدا، و  بن ا اوهو رند

 الكالم على أمير آنو َزْمَنَغاَوا -11

، و فى زمنه جاء خبر لتهمن الناس فى َدْو ا، وقد قتل آثيرْيَمَيا، ويعرف بَغَقْن َغُقوَمابن َوَدا أمه ُآَم ا اهو زمنغاوا بن َرْنَد

 .وآانت سبب موته آما ذآر ،له اإلسالم حتىَ صلى وزينوا ،به ، والطفواآنو لحضور جماعة من العلماء آنو اإلسالم إلى

 .ومات آما تندم ،ى الدولة تسع سنينوقد مكث ف ،متكبر ،شديد ،وأنه رجل قوى جدا
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 الكالم على أمير آنو ياج -12
 .وآان قوى البأس منذ صباه ،بن َوَدا، إسم أمه َمَغَنْر ُآو، وأنه أيضا شديد مثل أبيهابن َرْندا ابن َغِقْن َغُقوَما اوهو َياِج 

 .وقد مكث فى دولته عشرين سنة وماتِبَياِج،   لقبوه  ولشدة خصومته وبطشه

 

 الكالم على أمير آنو بقى -13

جداده وقد قام عليه آثير من أولم يبلغ فى القوة مابلغه أبوه و ،، أمه ُآَمًتَكابن رندا بن وداابن َزْمَنَغاَوا ابن ياج اوهو َبِقى  

 .لة، مكث فى دولته خمس سنين وماتأعمامه وأحبوا ما هو فيه من الدو

 

 الكالم على أمير آنو َآَنِجيِج -14
سم أمه َياُآَوا ، وقد زاد أخبار اإلسالم إ ،وهو عم أمير آنو َبِقى أخو أبيه ياج ، بن وداارندا  بن ابن َزْمَنَغاَوا اهو آنجيج و 

 ، ، طلب الكتب فى زمنه ولم يجدهالزمن األول حتى أن إبنه عمر أسلم، وآان عالما بالقرآن جدافى زمنه أآثر مما فى ا

 .مكث فى ملكه اثنا وعشرين سنة ومات ،آثير الجوالن ،لبأسوإن آنجيج هذا آافر شديد ا

 

 الكالم على أمير آنو العالم عمر -15
، ونفوه من آنو، ومن جملتهم أمير َغَيا موت أبيه بعض من القوم الكافرين وقد قام عليه عند ،بن آنجيجا هو العالم عمر

، وطرد آثيرا من ثم أنه رجع وأعانه اهللا عليهم .الدولة منهم تلبفس، وأمير ميغ ومادا آى باب، وَغَال ِدَيما، وقد دعى عليهم

. وقيل إن من الجماعة التى طردها منكنو، ُوْرَجاَوا .الكفار عن البلد فى واقعة طويلة أضربنا عن ذآرها مخافة التطويل

ى دعابها على أقياله ، من دعائه التفى دولته اثنى عشر سنة، ومن زمنه بدأ اإلسالم بكنو ثسم أمه أتاَرى ، مكاو

اللهم إنى أسألك بحرمة واحد قطبك وأربعة أوتادك، وسبعة أخيارك وأربعين بدالئك وسبعين نجبائك  :المذآورين، قوله 

، وقيل طلب أن ال يرجعه اهللا فى التعود عليهم دولتهم إذا أخرجوه وثالثمائة نقبائك ثم طلب ماطلب، وقيل إنه طلب أن

 .كن دولتهممية من قال إنهم أخرجوه بعد تارو دولتهم إذا أخرجوه على

 

 الكالم على أمير آنو داود -16

بن ودا ، وهو أخ لعمر من أبيه، وٍإسم أمه مْنَدَرا، ودولته شابهت دولة عمر فى بعض ابن رندا ابن َزْمَنَغاوا ابن آنجيج إ

 .، وقد ضعف الذى شدده عمر فى زمنهات وعشرين سنة ، فم ا، ولكن لم يكن مثل عمر، وقد مكث فى الدولة سبعالقواعد
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 الكالم على أمير آنو عبد اهللا -17

 .وعشرين سنة ومات اداود مكث فيها خمسآدولة أمه تكد، ودولته 

 لكالم على أمير آنو يعقوبا -18

 .ودولته عشر سنين ثم مات ،الثالثة متقاربة ة، ودولوأمه َتَصافى، وهو أخ لعبد اهللا من أبيه

 

 يام الكنوية الثانية وهم الرمفا ويوناأل الكالم على

 .ينيوآثرة الصدقات فى أيام الرمفا و ألولياء والشرفاءاوقد زادت آنو فى الخير والبرآة واشتهار الدين وحضور العلماء و

لتهم ة دووآانت أيام دولتهم أيام خير ، ومد .لى محمد عبداإسعة من الملوك، أولهم محمد رمفا ويطلق الرمفاويون على ت

 :لى ذلك أشرت بقولىإمائة وخمس وعشرين سنة و

 زوالهم بعام آش ختام                      *                   لى عبدا بتسعإفمن رمفا 

 .وقد إنقرضوا فى سنة ألف وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأجمل السالم

 

 الكالم على أمير آنو محمد رمفا 

ان جواال ِآى الكنوى، أنه آأْلِفْند ا آما أخبرنى الشيخ مصطفى الخياطفاهللا من أبيه ودليل تلقيبه ُبرم مة وهو أخ لعبدوأمه فاط

كالب ، فأخذوا ، وآان طعامه الذى يدخر له يسرقه بعض اللى البيت إال فى نحو نصف الليلإفى الليل، ربما اليرجع 

، أنه رجع من جوالنه فى يل إمارته آما أخبر سيدى المذآورودل .ْنثْن ُرنفا، فصار يلقب بمحمد مى أِبيدخرون فوق الحجرة

ماأحلى طعام  "، فصادف ليلة القدر، وذلك أنه لما تناول طعامه وحده فى غاية اللذة ، فأعجبه لذته، فقال عض الليالىب

 هـ10فصادف اإلجابة . أللهم أعطنا اإلمارة . األمراء وألذه

وقال سيدى الشيخ   .حضرة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى التلمسانى خاتمة المحققين لى آنوإوفى زمنه جاء 

ن ثم دخل بالد آنو وآشن م" :نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج، فى ترجمة هذا الشيخ "المد بابا التكرورى التنبكتى فى آتابه 

مر األو ه على اتبا الشرع ضور السلطنة يح، وآتب رسالة فى أمبالد السودان واجتمع بصاحب آنو، واستفاد عليه

نه راح من آنو ومات أوإنتهى مانقلناه من نيل اإلبتهاج،  نهى عن المنكر وقرر لهم أحكام الشرع وقواعده،البالمعروف و

معهم بعض األشياء من  ، وخلف ثالثة أوالد فى آنو ، منهم أحمد وعيسى سيد األسيد األبيض وعبد الكريم وتركفى توات

لى هذا األرض ، وفى زمن محمد ُرْنًفا جاء إوالميزان، وهو الذى جاء بالنخل  بريق والسبحة والعصىمصحف واإلال

إن محمد ، وسا بذآر أولياء حوساقترقيق ما  ه فى آتابنت عمن زيتى آنو ، وهو من الصالحين آلالشيخ عبد الرحمن ب

ء والمساآين ، وقد طلب دعوات من العلماء آثيرا يعود ، وحب الفقرارنفا آان صاحب قوة وصالح، وله آثرة الصدقة

لى جنوب داخل إجع رن شاء اهللا تعالى، وهو الذى بنى قصر اإلمارة، وإبلد وأهله، وسنفردها بالذآر خيرها على هذا ال

 .جلس فى دولته ثالثين سنة ومات رحمه اهللا. ، وقد أظهر الخير ومحبة الشرفاءثار الغوداويةاآللبلد وترك ا
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 الكالم على أميرآنو عبد اهللا

  .، إقتفى آثار محمد رنفا بقدر وجده ، ومكث إثنى عشر سنة فى دولته وماتَعَو ، وأمههو عبد اهللا بن محمد رنفا

 

 ثم يعقوب
ألجل عدم  ولعل ترآهم ذآره ،رخونؤدولة سوى أربعة أشهر وعشرين يوما، فمات، ولم يذآره الموأنه لم يمكث فى ال 

 .واهللا أعلم طول مدته ،

 ثم داود

ولعل للعلة  .رخونؤأعلم أنه مات مسموما، وقيل قتيال، وهو أيضا اليذآره المقيل واهللا  .وأنه مكث أربعين يوما فقط ومات 

 .السابقة ، واهللا أعلم

  الكالم على أمير آنو قيسكى

ة، وأنه آثير التحرز فى دولته وشديد البأس و، وأمه َالَمَس، وأنه قوى يشبه جده فى القو محمد بن عبد اهللا بن محمد رنفاوه

، وأنه مكث فى دولته ثمان دولته نهاية ةوآان مخوفا عند أعدائه، وآان صاحب آيد ونجدة، يخافه الناس غاية، وعظم

ك ل، ومات هو أيضا فى ذع وباء عظيم فى آنو وقحط آبير، ومات آثير من الناس فى آنوقوفى آخر أيامه و .وخمسين سنة

 .وتأخر نحو أربع سنينء العظيم ، ولم يقع وباء فى آنو مثله الوبا

 

 يعقوب ومحمد شيشى آنو  الكالم على أمير
شيشى مات بالوباء ، وآذلك يعقوب ستة أشهر ومات بذلك الوباءعبد اهللا ، مكث  ابن بن عبد اهللا ومحمد شيشىاهما يعقوب 

 .، وأم شيشى عائشة ، وأم يعقوب أمينةبعد أربعة أشهر

 

 

 الكالم على أمير آنو أبوبكرعد 

وقد وجد المطر أيامئذ، وآشف  ،، وأمه ُعَوَتَباَيْن ِبِرن، مكث فى دولته سبع سنينبن محمد رنفاابوبكرعد ابن عبد اهللا أوهو

 .نه رآب فى جيش من بعض الجيوش، فانهزم جيشه وقتله األعداءأاهللا الوباء والبالء، ثم 
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 آى الكالم على أمير آنو محمد زا
، أمه حفصة وأنه صاحب بأس وقوة مراس ، وأشبه أيامه بأيام محمد قيسكى بن عبد اهللابن محمد شيشى اهو محمد زاآى 

م أمنوا على أنفسهم من خوف العدا، وقد مكث فى دولته ثالثين سنة، ، وخافه الناس ثعمه وله سطوة على الناس جدا

  .نية وثالثين سنةثما  ، أنه مكث فى دولتهورأيت فى بعض التواريخ

 

 الكالم على أمير آنو محمد عبدا

، ولم يبلغنا شىء من عوائد دولته وأنه مكث فيها خمس سنين محمد ابن محمد زاآى بن محمد شيشى، أمه آرسوهو 

 .ومات

 

  لوليةالكنوية الثالثة وهم األيام األ الكالم على

، و فى أوائل أيامهم تمكنوا فى الدولة جدا، ثم ة عشر ملكاولتهم مائتا عام وسنتين بالتقريب، وعددهم خمسوآان مدة د

 :وإلى ذلك أشرت بقولى . ، وأظهر الدولة العثمانية أيدها اهللا آمينالق الكفرية حتى أزال اهللا ملكهمالبدع واألخ تآثر

 وعدتهم هود ثم الختام              *                     أولهم محمد و واآتنبا

 وعند الحرب ترتفع القتام          *          ونصف  رضوابعام رآاش انق

 .وأولهم الولى الكبير، وهو محمد َبُكُتْنبى، وآخرهم الولى الصغير الذى زال ملكهم من يده ، وسنتكلم عليه إن شاء اهللا تعالى

 

 تنبيه على أهل ُآُتْنَباَوا

ن إلئك القوم الكافرون، ووئك، وهؤالء مسلمون وأف من أولالغوداوية ، ولكنهم أنظ نعم ، إن أصلهم من الملوك السابقة

ْرجاَوا وهم آفار، طردوا من منهم فرقة تسمى َو ،، وقيل إنه مفترقون على ثالث فرقُتَوباَوا، أى الذين تابواسمهم اأصل 

مصلون منهم محمد ، والثالثة هم العض البوادى واألراضى أصحاب الوشم، والفرقة الثانية هم المجوس الساآنون فى بآنو

 .ُآُتْنِبى 

 

 الكالم على أمير آنو محمد الولى الكبير الُكُتْنِبى

وبطشه فى جميع أرضه، وخافه قومه، وله شدة  ،ية وآبيرها، وقد إشتهر إسمهوأمه داد، وانه هو المؤسس للدولة التوبا

، وقد جلس فى نحو عشرين سنة ولم يتوعك مر عليهقيل أنه ي .، ثم أنه ممن أعطاه اهللا العافية فى جسمهزائدة فى الملك

 .ملكه أربعين سنة بقوته ثم مات
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 الكالم على أمير آنو الحاج
على أعدائه، وآان  اهللا ، وسأل هناك أن ينصرهإجتهاده وأنه حج بيت اهللا الحرام، وأنه عالم يعمل بعلمه حسب وأمه َناَسَكْس

أو  ا، ويجتهد على قمع البدع، مكث فى ملكه عشرين سنة وشهروله لطافة وعوائد حسنة مع رعيته ،صاحب رفق بالرعية

  .الكنوية الثالثة األيام لى إنقضاءإحج قبله   الى ، ولم يوجد من أمراء آنو أحد، ومات رحمه اهللا تععشرين يوما، واهللا أعلم

 الكالم على أمير آنو شيَكَرْوا 
ميلة عبيد، ومهما رأى إمرأة جال، وأظهر الجور فى البلد مع واتآثير البدعة والفسق وحب الشه ، وأنهأمه ُعَو بنت زاريه

فى الدولة سنة واحدة  شىء ، وقد مكث السمع به أمر بأخذه من يد صاحبه ب، أو ليه، وآلما رأى شيئا يشتهيهإ أمر برفعها

وقد رأيت فى نسخة  .مات ، ومكث هناك عند أخواله حتىلى زارياإوسبعة أشهر، فعزله َماَدا ِآى َآُنو، فلما عزلوه توجه 

 .ولم أره فى غالب النسخ التى بيدى، ، وأنه مكث أربعين سنةأنه يوجد أمير يسمى داود

 

 الكالم على أمير آنو ُسوَياِق 
ختلفت النسخ التى بأيدينا هنا ولم تتفق إال نسختان اتفقا على أن مدة دولته ا، وقد ومعناه بالعربية محب القتال، وأمه فاطمة

فى نسخة مدته ست وستون سنين ويوم، واهللا أعلم ، وا قيل أنه مات مسموما واهللا أعلمشهران وستة أيام وفى احداهم

 .بالصواب

 

 الكالم على أمير آنو محمد ُآُكنَا 
لفت النسخ أيضا هنا فى ختاذا رفق بهم وآثير الصدقة والسخاء، وقد ة، وأنه آان وأمه َعو ، وأيامه أيام خير على الرعي

، ونسخة واحدة يضا أن مدة دولته آان ثالثين سنة، ونسختان شهرا على أن مدة دولته ثمانية أشهر ونسختان أمدة دولته

 .واهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم آان فيها أن مدة دولته سبع سنين وعشرين يوما

 

 

 الكالم على أمير آنو َباَوا
هنا فى  وأمه الميس ، وقد ذآرأنه متواضع وآثير السخاء، وقد ثبت فى غالب النسخ أن مدة دولته إحدى عشر سنة ووجد

 .نسخة أنه مكث ثالثين سنة
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 الكالم على أمير آنو محمد داطن اهللا 
اليبالى بشىء إال ماهو  ، وأنه جبارفى الشهوات مثله آاوإنهما له من الملوك أآثر تلذ ذاأمه َياِيْن َغِرى ، ولم يوجد فيما قب

الت المالهى آ ت، وفى زمنه آثروالن فى البلد مع الدفوف والنفوخوآان آثير الج .فيه من التمتع وإستعمال الشهوات

ون سنة، وفى نسخة خ أن مدة دولته ثالث وثالث، وقد ذآر فى ثالث نسواستعملوا شهواتهم مثله ،والدفوف فى آنو ونواحيها

 .ذآر أنه مكث تسع سنين

 

 فا يالكالم على أمير آنو َشارا 
لدا جد وقع فى آنو فتن ومصائب فى زمنه، وآان شديد البأس قويا ، وق، وأيامه أيام قتال وحروب وجيوش وأمه مريم

 رلى الغزو ونصإلما مشى برنى الشيخ المصطفى الخياط الفندآى بأنه شجاعا، وهو الذى زاد فى البلد ووسعه ، وقد أخ

ليها إء تفعل له يسره ويفرح به إذا جاء، فأشاروا أمه وجميع الرعية بذلك فشاورت أمه فى أى شى ربخعليهم، أرسل ي

، فأرجف بأن جماعة َكْرُغوْىَم ِىالمعروف بَول زهر رجع، وآان فى زمنه الشيخ محمد، ففعلت وفرح جدا لما بتوسعة البلد

إنك التقدر على  "، فأخبر الشيخ محمد شاريفا بذلك فأمره الشيخ محمد بالخروج، فقال له قتال آنو ا أجمعوا علىَفقورر

ان خلت آنو أربعين يوما عن و فى ذلك الزم. ن الصواب أن تخرج عن البلد وتخفى نفسك والناس، فأمتثل أمرهإقتالهم، و

الشيخ محمدزهر وقبيلته، فسألوه على أن يد لهم على األمير ، حتى دخل فيها جماعة ُقَورَرفا ولم يروا بها أحدا غير الناس

 .ذاآى وأنه هرب منهم إلى َدْوَرا ابوقيل هذا وقع فى زمن ب .جملة من قتل معه مؤذنه معلم هذا فأبى فقتلوه وجماعته ، ومن

ثون سنة، ة دولته ثالوقد ثبت هنا فى ثالث نسخ بأن مد "ترقيق ماقسا "والشيخ محمد زهر هذا ذآرت مناقبه فى آتابنا 

 .وفى نسخة مكث أربعين سنة

 الكالم على أمير آنو محمد ُآْنَباُر
، ن يحكم على الناس منذ ذلك الزمان، وآاان له حرمة من زمن محمد َشاريَفا، وآإسم أمه ُدوِآى، وأنه عاش ثمانين سنة

، وفرح بذلك ، ولكن لم يقتله، وقد مكث فى اَفاتاله حتى أخذ إليه أسيرا آَتوقد خرج عليه رجل يسمى َعاَد، وأمر قومه بق

 .دولته عشر سنين ، وأآثر أيامه وإمارته من زمن شاريفا

 الكالم على أمير آنو محمد ُآوبى  

 .لينا شىء من أخباره وأنه مكث فى دولته تسع سنين وتسعة أشهر وماتإوهو ابن محمد آنبار ، ولم يبلغ  ،وأمه زينب

 ج الكالم على أمير آنو يا

 .، ومكث فى دولته ثالث سنين وماتن أخباره، وهو أيضا لم يبلغ إلينا شىء مأمه مريم

 اِآى َز الكالم على أمير آنو َبَبا



 16

الترتيب  ، ولم يكن أحد سبقه علىا جلدا، وهو الذى نظم أمر الدولة، وآان شديد البأس قويبن ياج، أمه زينباهو زاآى 

 ا، بل يدخلهاليه بنفسهإعلى الوصول  ، وحتى أن بعض نسائه اليقدرنوالبواب تخذ الحجاباالذى رتبه، وهو أول من 

ان هو الذى بدأ الخفاء على ، وآبنفسه، بل يدخله إليه بعض عبيده ليهإحد إال بأدب، وال يدخل أحد أليه إبعضهن، وال يأتى 

، فصار من وهكذا استمر فى دولته  .صياح، وأصحاب البنادق وآثرة الو، وال يجول فى البلد إال ومعه العبيد والجالالناس

 .سنين ، وفى نسختين مكث عشرين سنة، أن مدة دولته تسع ، وفى ثالث نسخيقتدى به من بعده من األمراء

 

 الكالم على أمير آنو داود
 سنة واحدة فى مدته، وفى نسختين مكث  ، أيضا لم يبلغ إلينا شىء من أخباره واختلفت النسخمه َبْيَواأ ،هو داود بن ياج

 .، وفى نسختين أيضا تسع سنين ثم ماتنوفى نسخة خمس سني

 

 لكالم على أمير آنو الولى الصغيرا
قد آثر المنكر فى زمنه واإلنتهاب، وظهر البغى و ،ياج ءو شقيق َباَو، ألنه الولى بن ياج، وهم ثالث ملوك من أبناوه

طلب منهم اإلستعانة على ، وهالو، ومشى إلى رنو بلد أخةجيوش الفالتيالوقد أخرجه من آنو  ،البدع توالظلم وآثر

، ثم رجع يطلب دولته بيد الفالتيين واجتمعوا فى بلد لى زاريا ومكث هناك سنة آاملةإالفالتية، ثم خرج من رنو وتوجه 

ا كث فىالدولة سبع، يوم الخميس فقتل هناك وقبره موجود فى دار أمير ُبُرنبرن، وقد ممن ذى القعدة ةُبُرْن فى عشرُبُرْن

فشاوره فى أمر الفالتية هل هو حق  ،يسمى معلم َغَواَجا الى هذا دعى عالما من َتْنُبَراَو، وقد بلغنا أن الووعشرين سنة

، فلما مشى ذلك العالم  .ق فال تقاتلهم وإنهم هم الغالبون، فقال له ذلك العالم إنهم على الحلب األمانة منهم، أم ال فيقاتلهمفيط

اء، ولما رجع إلى داره ذلك ، وإنهم ضعفيسمى طنماما، ال يطلب منهم أمانة، بل قاتلهم ستنصرعليهم  ،آنو له ِثُرَوَمْنقال 

 هـ1 .فخان أمير آنو فى ذلك  ،الفالتية، فطلب األمانة على نفسه، أرسل سرا هو عند الرجل

 

 الكالم على الدولة العثمانية الفالتية

ماء حابى فى لى عالم آبير حاسب من علإ، أن الشيخ عثمان بن فودى توجه َأْلِفْنِدِآى خياطوقد أخبرنى الشيخ مصطفى ال

عندنا اليدرس إال بشىء من  ، فقال للشيخ إن الحسابالعالم أن يقرأ آتابا فى الحساب ، فطلب من ذلكَتاَآْى، أوائل أمره

نى أريك الذى أعطيك بعد الختم، فقال أى أ، إذا رضيت نفقال له الشيخ عثما  ؟المال، وأناأرك فقير الحال، فماذا تعطينى

رهما، ، فمشيا حتى أتيا إلى موضع ليس فيه أحد غيأن يمشيا إلى مكان خال عن الناس ؟ فطلب منه الشيخشىء تعطينى

ا هو ، ففعل فدعا الشيخ باإلسم األعظم، فأمره أن يرفع يده إلى السماء فيفتح عينيه، فإذفأمره الشيخ أن يغمض عينيه

أعلمك هذا اإلسم إن آنت ، فقال الشيخ إذا ختمنا دور عليهما وهو يمسح السماء بيدهبالسماء قريبا من رؤوسهما والفلك ي

، والشيخ يراعى أحواله وما فرجعا إلى الدار وشرعا فى الحسابذا السماء بعينها، إبغمض عينيه، ف ه، فأمرصالحا له

، لما آان وقت الدرس ولم ير الشيخ، ظعن الشيخ إلى مكانه ، فراق من الكتابو ثالث أويصدر من أفعاله، فلما بقى نح
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يخبره بأن فتنة وقعت، وال تنكشف، ويعنى بها الدولة  لك أرسل إلى أمير آنو الولىلم يجده، وعند ذإلتمسه حسب جهده، ف

لقعدة سنة ألف ومائتين وتسعة ذى ا ، وإن هجرة الشيخ رضى اهللا عنه آان إبتدائها فى شهرالفالتية، فكان األمر آما ذآر

، لعوائق الجاهلية والكفار من حابىوقد قام رضىاهللا عنه بإماتة البدعة الشيطانية وإحياء السنة المحمدية، فأبطل ا ةعشر

عنه فوعظ وأرشد وجاهد وقاتل وأدى جميع جهده فى نصرة الدين وإعالء آلمة الحق والعدل والسياسة ومكث رضى اهللا 

وقد عاش رضى اهللا عنه ثالث  .مينآؤمنين ثالث عشره سنة، حتى مضى إلى رحمة اهللا تعالى، أنفعنا اهللا ببرآاته أمير الم

العجيب، وقد ذآرت مناقبه فى فاق تهللا عليه وسلم وأبو بكر عمر وعلى، وهو من اإلوستين سنة آما عاش النبى صلى ا

مسامرات  "ته ثم أوردت بعضا من ذلك فى آتابذآر آراما، وأآثرت على "أولياء حوسا  ترقيق ماقسا بذآر " آتاب

 . "ياراألبرار فى الكالم على األخ

البدعة حتى أمر بإحراق  ةاعدل، وزاد فى إحياء السنة وإمات، وأحسن السياسة وعد ولده أمير المؤمنين محمد بللوولقد قام ب

وطلسماتهم وجميع ما يكتب بالدم والنجاسة مما حرمه آتب حابى وإغماس بعضها فى المياه، وأعدم جميع عوائدهم الكفرية 

الشرع وآفر فاعله، وقد ذآرت مناقبه أيضا فى آتابنا المذآور هو وعمه عبد اهللا بن فودى الذى أقام محراب الجامع 

 فى "ضياء الُحكام "نو فى بعض السنين حتى فسر القرآن، وفى آنو ألف آتابهالكنوى، وقد جلس الشيخ عبد اهللا فى آ

قد أخبرنى ، وعبد اهللا هو الذى أقام محرابه مسجد الذى بباب دار َسْرِآن َدَواآى، وذلك المسجد أقدم من الجامع، والشيخال

ن الشيخ عثمان بن فودى التوردى لما عزم على قسمة األرض بين أصحابه أمثال أميرآنو أسيدى المصطفى الخياط ب

، وجملتهم إثناعشر، إمتحن الجميع وأمر بطبخ طعام لهم، معلم َذاِآى وأمثالهم َآَتاُغْم سليمان وأمير َبْوثى يعقوب وأمير

، ولم منهم قطعة فبقيت القطعة الواحدة ، وأمر بإقرابه لهم وأآلوا، فتناول آل واحدوجعل فيه ثالث عشر قطعة من اللحم

ل واحد منهم أمين وال يستأثر نفسه على يتناولها أحد منهم حتى أآلوالطعام إلى آخره وردو القصعة مع القطعة، ففهم أن آ

البدع وأقاموا الشرائع غيره، فقسمها بينهم وطردوا حابى، وبطلوا عوائدهم من نهب األموال وأخذ األبكار، والجوراو

لم ، ومن الكنويين الذين مع الشيخ أمير آنو سليمان، وأمير آنو إبراهيم َداُبو، ومعاإلسالمية، فكل يجتهد على ذلك فى بالده

 .اهللا عليهم ةا لهم رحممثأو َد ْنَبَزْو سـْرآـن َباَيا، وجبر، ومعلم َجُموى ومعلم َداْب

 

 الكـالم على أمـيرآنـو سليمان
عض علمائه ، فأشار إليه بى اجتهد وطلب أن يعرف الذى يخلفه، ويصير أميرا بعدهإسم أمه داد، وقد بلغنا أن أمير آنو الول

من لقى  ، فأولدىال له أن أول من لقيت فى الطريق هو الذى يصير أميرا بعدك، فاغت، فقأن يخرج صباحا ذات يوم

، فتهاون ولم يبال به وهو يتوسم فى نفسه أن يرى واحدا من بعض أمرائه أو آبيرا ُيْئَبأ به سليمان يمشى إلى المدرسة

، وإذا حل التقدير نزل القدر بطل الحذرذلك ثالث مرات واليرى إال سليمان، إذا معظما من غير أمرائه، وقيل إنه فعل 

ولما طرد سليمان الولى مكث فى دولة آنو واجتهد وجاهد إنهاء آثار بالدهم  "بطل التدبير، وإذا نزل القدر أعمى البصير،

 .أميرا مقدار ما مكث الشيخ عثمان، ومات إلى رحمة اهللا تعالى كنوية، وإماتة بدعاتهم وإظهار السنن، وقاتل ومكثال

 

 الكالم على أمير آنو إبراهيم دابـو
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، ولما وآانت إمارته فى مسجد َماَداِآى ،تالمذة الشيخ عثمان ، وآان من جملةوأمه حليمة .براهيم بن محمودإهو اإلمام 

 ، فسأل لمن بويع، فقيل لإلمام إبراهيم بن محمود، فقال نعم بايعوا ليد يمسك بهاآان هناك ولى من األولياء جالسا بايعوه

فة من الجن يصرفهم فى بعض ، وقد سخر اهللا له طائى زمنهحتى التـشذ منه أبدا، ولقد وقع الخطب وتوسع الناس ف

، لذلك لغزوات والجهاد، غزى بالدا آثيرة، وحارب قوما آثيرين، وآان آثير امن بنات الجان ازوج بنتت، ولقد مطلوبه

 تخرج ال ، وأيد الدولة وشدها واجتهد وطلب من اهللا أنتقريبنحوا من سبع وعشرين سنة باليلقب بثيغرى، وقد مـكث 

الدولة من ذريته أبدا فأجاب اهللا له حسب المشاهدة، وآان شديد البأس، صاحب نقول، ولقد ألح عليه آثير من العلماء أن 

، وآان حمة اهللاإلفادتهم حتى مضى إلى ر خاطره ، ولم يسمح م نقله الذى يستعمله فى سورة يـس، وصالة تنجينايلقنه

لى بعض الغزوات، ولقد إجان فى سفره يصحب بعض ال ، ولقد آان، ويـس بعد صالة الصبح يستعمل الصالة المنجية ليال

، ا بتين هو الذى إخترعهؤتعميم األمراء بالتلثم والذ ، وذآر حتىنصب فى بعض عوائد السلطنة، وتمييز األمير من غيره

، ولقد غبطه وقد أعطاه اهللا الغلبة فى جيوشه ،ر من الرمح والمروحة الريشيةبصنو وتغطية الرأس بالطيلسان وإتخاذ

عوهد باإلمارة بعد األمير إبرهيم، فمات قبل األمير ، ولقد ، ومنهم َداُبوَدْنَبَزْواى زمنه ممن اليروقه األمر من قبلاألآابر ف

ريته من العزل فى ملكهم  بتهل من اهللا تعالى جدا أن يستره وذ، وذلك العهد هو دليل تسميته بَسْرِآْن َباَيا، ولقد إإبراهيم

ن يجدد له باب يدخل منه تم ُيَسُد، أوصى بذلك من أ األمير فى اإلمارة بعد توليته إال، وهو الذى أوصى أن اليدخل ودولتهم

مير ، واألاألمير عثمان إبنه فها، ولقد طلبيأتى بعده من ذريته، وأنه دخل القصر بعد توليته يزلف على إليتيه لحكمة يعر

 .، يكفيكما ما أنتما عليه وما فعلت لكماأعطيكماال  :، فقال لهما عبداهللا أخوه ذلك النقل منه

 

 الكالم على أمير آنو عثمان

لقلب ، وآان أمير آنو عثمان لين او بهذا اإلسم تبرآا بالشيخ عثمان، سماه األمير دابهو عثمان بن إبرهيم بن محمود

، ثم يشفق عليه ويأمر بتخلية سبيله ى السارق، ربما يحكم بالقطع علنب مكرما، سهل األخالق، شديد الرحمة والرأفةوالجا

، وآان شيخا آبيرا صاحب نقول، أقسم من علماء آنو اتفق أن واحدا، ولقد وه بقطع يده إذا خرج من بين يديهـبفيأمر مراق

بتهل، فبلغ ذلك ، فشرح يسأل اهللا فى ذلك ويعلى سرير ملكه، ويتزوج بإمرأتههللا أنه ليدخل قصر أمير آنو دابو، ويجلس با

، ففعل به ذلك، ثم زوجـه بإمرأته، ثم أمر أن يجلس على سرير َداُبو ، فدخل القصرإلى األمير عثمان، فأمر بإحضاره إليه

أشهر، ومات فى ِرْنِغْن  ةعوام وعشرمكث فى دولته عشرة أ . هـ1، وفى جميع ذلك فهو مكره، ألن مراده بقسمه إمارة آنو

 .رحمه اهللا

 الكالم على أميرآنو عبد اهللا

، وأمهم شـيكَرا، وأن عبداهللا هذا ذآروا أنه لم يملك آنو مثله فى الملك والسلطة والقوة براهيم بن محمودإهو عبد اهللا بن 

لخياط بأن أمير آنو عبداهللا لم يو جد أقوى ، ولقد أخبرنى الشيخ مصطفى االشريعة تمسكا عجز غيره عن مـثلهوقد تمسك ب

، وأخبرنى رحمه اهللا :لقطعتها ىى يدى فى سلطانتلو نازعن  :، وقال قد حكى منه أنه قالشد فى جميع دول آنوأ اله ومن

ز قطع ، وطلب من أمير الجالولى قطع يده، بكى جداإ ، فلما أخرعليه األمير عبداهللا بقطع يمينه أخذ شيئا، فحكم ابأن سارق
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 وز بقطعالبد من قطع يمين السارق، ثم يقتص من أمير الجال :بلغه ذلك، قالشماله، فأشفق عليه وقطع شماله، فلما 

  .، واليقاوموآان عبداهللا هذا يخافه آل ملك فى السودانشماله،

إنك التموت حتى آن ِبَنَصَراَوا، فقال له الشريف، لى الشريف الساإأول دولته يبدى الضعف، فشكى ذلك وآان فى 

ماء وبسط يده عطاء الشريف اإلإفلما سمع بذلك آف عن . فَأ َطَأَها وتحمل منى ثم تضع، وأزوجك بنتى معها تعطينى أمة

، وال يحتشم من أحد، فال يوجد أقوى منه بأسا وأشد مراسا، وقام على فكان اليخاف أحدا من خلق اهللا، فى األرض

، فصار اليخاف إال من ملك ليه إال أمربتجليدهإب الناس ، وال الجلد على أحال أقامـه عليهعلى إبنه إ دالح الشريعة، فاليقع

يزا، ومـلكا غالبا ، وأميرامهابا، لم يبق ، مخوف البأس على الرأس، سلطانا عزت، وصار منيع الجناب عزيز المرامالمو

اليتحرك، ومن هيبته طن أنه يومن رآه على الجواد  متا واحدا،صاليلتفت يمينا والشماال بل يلزم  ، وإذا رآبللملك مجاال

، وإذا أمر بأخذ أحد من الناس، صار العبيد آأنهم يأخذون بأنيابهم ولربما لى أحـد نظر هيبـة يكاد أن يذوبإأنه إذا نظر 

فه أقرب الناس ، وأنه عزيز الجناب، يخااآلفاق البعيدة يريد اإلجتماع به، فيمـكث سنة، ولم يتيسر له ذلكيحضر أحد من 

ن جميـع من تعدى، ، ولقد أمر بأن ينادى الناس ألى السماء آما يصف الناسإذا رآب فكأنما يصعد به إ، فى العبيدإليه فأحر

، ولم يستثن ء آان إبنه أو عبده أو أنس صكتوا، ثم يأخذ آل من رأى يظلم الناس فيسجن، سوايقيم عليه الحد، ولو آان إبنه

جتهد فى إحياء ذآره من الى زمننا هذا، ولقد إَآنو، وقد استمر ى داهللا، يقال له َمآل من آان إسمه عب أحدا، وآان فى زمنه

أعضائى، وهو الذى ، أقمعه حتى عضو من عطى العلماء والصلحاء، وآان يقول، أى شىء شارآنى فى سلطانىبعده، وأ

، ولقد آفى فى تعليم إجتهاده على تالجياد الصافناالت الملك من الدروع والسوف والرماح واألتراس وآأآثر من إقناء 

، ولقد نسى قد مكث فى دولته ثمان وعشرين سنة، ووجود ذرية غيره من أبناء إبراهيمالدولة ما يشاهد اآلن فى ذريته مع 

 .جها، ومات فى َآُروِفى رحمه اهللازوتمنه وولدت ف ملكته أن أهدى للشريف جارية حملتفى أيام م

 

 أمير آنو محمد بُلالكالم على 

اهللا تبرآا بشيخ عبداهللا ، ولقد سماه ببل تبرآا باألمير المومنين محمد بل، آما سمى عبدبراهيم بن محمودإهو محمد بل بن 

 ":، فأرسل إليها يقول ى أمير المؤمنين محمد بللو تعلمه، فأرسلت إليَكَرا عبداهللا مكث سنة ولم تحمل، ولما فطمت شُغْنُدو

الينام وقت الذى آان يطلب ، ولقد بلغنا أنه آان هو صاحب الخير والصدقة رحمه اهللا، وىيسم ءسيجىما ، فإنأعجلت

، تراآى ينبغى لك أن ترفق على نفسكيا   :ام، فقال له األمير عبد اهللا مرة، وإذا أحضر بين يدى مجلس أخيه آان ينالدولة

الأعطيك  ":منه شيئا يقول ذا طلب أحدإتهاد وآثير السخاء، وآان جفتبسما معا، وآان آثير اإل "وإن الدنيا لقد وجدتها، 

إنا ندعوا  :لى الجهاد فقيل له فى ذلك، فقالإعلينا ، ثم يعطيه، وآان اليخرج  تاب اهللا "فإذا تاب، يقول  "أحبك ألنى ال

، ض العلماء، واهللا العظيمول لبع، وآان يقفى الدولة إحدى عشر سنة بالتقريبومكث  "عليهم حتى ينصروا، فنصرتهم منا،

 .واهللا تعالى أعلم  :بن سبع سنيناإنى ألعلم بأنى أآون أميرا منذ آنت 

 

 وذآر َباَساَسا  لى أمير آنو تكرالكالم ع
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اإلمارة بهو محمد تكر بن محمد بللو، بن إبراهيم بن محمود، وجد اإلمارة بعد موت أبيه، وآان فارسا شجاعا، ولما بويع 

جتمع عندهم اخرجوا من آنو إلى َتاَآْى حتى أيشتم أمير آنو عبد اهللا، فسمع ذلك بعض أوالده، فاجتمعوا ف عض عبيدهأخذ ب

، ولقد اجتمع معه ما ينيف على رهم عند ذلك يوسف بن عبد اهللابأآ، وجعوا يطلبون دولة أسالفهم من يده، فرالناس هناك

ع األمير على بن عبداهللا ، م ، فتأهب الباقونسف مات فى َغْر ُآَوطويلة أن يو والحاصل فى قصة  .ستين من أوالد عبداهللا

 .ا آنو عنوة، وهرب محمد تكر، وقد مات فى غُرن رحمه اهللاودخلو

 

 الكالم على أمير آنو علُى
، ولقد ملك، وأآثر الجند .، وأمه سودة بنت على الكبير بن محمد بللو بن الشيخ عثمانبن إبراهيم  هو على بن عبداهللا

 ِبَمي" ، يلقبلى اليوم من آان إسمه علىإستمر ا، فصار يلقب بها حتى  "َسْنُغو "، ومنها آلة تسمى اقتنى اآلالت الحربيةو

 "، فتعجب وقالبلغنا أن رجال رآه راآبا فى جندهال على آنو ، وإيخاف أحدا من الملوك والسالطين بأنه ال  "َْسْنُغو َطْنَياى

 :ن يقال لههللا به عليم ، وآاا ولقد أجمع من األسلحة و البنادق ما "من اهللا  إالأن اليخاف  "، وأشار إلى على ، ينبغى لهذا

بتلى بإخوانه، ولكن اهللا جعله انهم يأآلون لحوم بنى آدم ، ولقد قتنى آثيرا من العبيد األعاجم ، وآثير ماولقد  َعُلو َنَعِلَيا،"

تصاحبا هناك مع على  . رج منها وسكن َلُكوَجا، وبها مات رحمه اهللا تعالى، فأخغالبا عليهم، مـكث فى دولته عشرة أعوام

 .أمير زآزك

 الكالم على أمير آنو عباس 
ن عوائده الملكية لتشابه بعوائد أبيه عبداهللا ، وإنا لنخبر عليه بالمشاهدة إبراهيم بن محمود، وإهو عباس بن عبداهللا بن 

آنو َباَبِلى ،  نمرحوم السالم بن عمر الشهير بمعج، وآان عمى الرؤساء فى دولتهمقربين بساحته والمن ال ىالحقيقية ألن

، ولقد تربينا فى ظل دولته يهما، ويعلم بذلك جميع ساآنى آنواهللا علة محقه فى المحبة عند السلطان عباس رليس أحد فو 

سية والجوادية والبشية منه الهدية اللباأسماء الذين يقبلون  هيآان سخيا آريما، وله د فترعظيم فرحمة اهللا عليه ، و

على الناس، وربما  ، وآان يجول فى الليل مع عمى فى طرف البلد مع رزمة األآسية يتصدق بهاوالنقودية، وأمثال ذلك

، وآان لهم األجر من ماله بدال من الناسلى ُدْنُغُرْن، فيطلب األجراء يدفع إجملة من الناس ليحملوا األحمال  مر بأخذؤي

آسوة، ولقد يأمر بسوق نحو مائتى آبش  ، ويقسم بمحضر العيد نحو ألفليرة إنكليزية دفعة لبعض العلماءيدفع خمسين 

، ولقد رزقه ا ما يبكى عند وقوع قحط أو مجاعة، وآثيرناس وآان آثير الشفقة على الرعيةلى بيت عمى ليفرقها على الإ

، وآان ال ينازعه أحد م، وآان شديد البأس، قوى المراس، ال يطاق واليلحقأميرا فى آنو قط وهو رد المظال اهللا مالم يرزق

، ولربما يؤتى آان شديد العزم، وله فراسة آبيرة، وآان يتصدق بجملة من المال فى آل إستسقاء، وفى سلطانه إال قمعه

واليمضى أسبوع على البعض إال   "البد أن تعود هنا إن آنت سارقا "، سارق فينكر السارق فيأمر بإطالقه، فيقول لهإليه ب

 ، وآان فى طريقه ألوف منوما من األيام فى جندهي الناس، فرجع إلى آنو سرا، وآان راآباويعود، ولقد أمر بنفى بعض 

ومن وفور عقله وشدة فهمه، أنه إذا نظر . ، وأمر بأخذهذلك من بين تلك األلوف ز، فيميالناس واقفين للتفرج والدعاء له

، ولو آان ألف من الفرس فى الجانبين، وآان شمالهفى جنده يعرف آل الذى هزل جواده، وآذلك إذا نظر الى عن يمينه 
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ة، ذا رأيته أخافه غايإنا على نفسى من سطوته، مع ذلك ي، وآنت أممهابا، يخافه الناس، حتى ليخافه أحب الناس إليه جليال

أن يرآب  ، فلما أرادونزل تحت شجرة هناك ليصلى العصر "و، َفانيس "، وسافر إلى ولقد رآب ذات يوم عشية الجمعة

جهة الجالوز، فثاروا ، عبس فى رآض برجليه ويرفع رجليه القدامية، فلما رأى ذلك، فصار يبعض جياده، صعب الجواد

يجد  وعنقه ، وحتى أن بعضهم لم، ومنهم من أمسك ذنبه ، ومنهم من أمسك عرفه ومنهم من أمسك قوائمه ،على الجواد

هل آنو ويصفونه بالشجاعة البالغة، يعرفه أ عا يمسكه من جسم الجواد، فرآبه ومشى لسبيله، وأنه فارس شجاع ضمو

خرج إلى مربط الجياد يى نحو نصف النهار، ثم بعد العصر لإوآان يخرج بباب داره، يجلس تحت شجرة هناك للشريعة 

الشيخ محمد المحمود  لـقد رآب مرة وقت العصر، فزار قبر. ياء، وآان يزور مقبرة األوللى قرب الغروبإيجلس هناك 

، ولما هاج فتنة السراق بكنو، صار يجول بنفسه فى الليل، ولقد جاهد فى دفع َيا، وأنا فى جملة الناس عند ذلكُبُلوَق ةفى جبان

، وقد مكث فى دولته ستة لة أو رادهفاتح فى اليوم والليلة عشرة آالف، وهو من جماءه جدا، ولقد بلغنا أنه يقرأ صالة الدأع

سنة  ،ساعتين بعد غروب يوم األربع، مستهل رجب الفرد وَنَصَراوا رحمه اهللا ، توفى بنحبعشر سنة وسبعة أشهر، ومات 

 .، ومكثت آنو نحو تسعة وعشرين يوما بال سلطان إال المقدمألف وثالثمائة وسبع وثالثين

 

 الكالم على أمير آنو عثمان 

، وآان فارسا فصيحا ماهرا أخو العباس من أبيه، وآان أآبر سنا من أخيه المذآور ،ن بن عبداهللا بن إبراهيمهو عثما

، وتوسع أهل آنو ب عظيم ، وآثر المال بأيدى الناسولقد وقع فى زمانه نص  .معظما ، يخافه الناس جدا باألمثال، مها با

، فلما تولى أمير آنو عثمان، حثه بعض دارلا نخازبيد عمى وهو المال الكنوية جدا، وآان األمير عباس قد جعل بيت 

، خلوه، فإنى ال أظن يعيش طويال "، ولعله يحب أن يخلفه على بيت المال، فقال له األمير عثمان أحبائه على عزل عمى

، حب الناس إليهضر فيرى فيه أخى العباس فيه، وهو من أحالموضع الذى أجلس فيه ويحضر إلى، آان يعتاد أن ي ألن هذا

وآان وافر العقل، مجربا لألمور، ومن  "،يهيج عليه الهم آل يوم حتى يموت ، فال بدنى من أعدى الناس عليه وأنا يعد

مارة بعد دفن فى قصر اإل .الثة أشهر تقريبا، وحضرنا جنازته، مكث فى دولته سبعة أعوام وثأوراده، دالئل الخيرات

فقيه محمد سلغا الكنوى، وآان هذا التأليف فى ست سنين وثمانية أشهر من دولته، ثم نصف الليل، وصلى عليه الشيخ ال

 .مكث أعواما فأردت تصحيحه اآلن

 

 

 الكالم على أمير آنو عبد اهللا َباَيُرو 

، لعقدةالسبت إلثنتين خلت من ذى ا ، وقد تولى يومراهيم بن محمد ، أطال اهللا حياتهعبد اهللا بن اب بن هو عبد اهللا بن عباس

، مهابا مـعظما عريقا ، محبوبا عند الناسما غنيا حليما صابرا، آثير الصمت، وآان ملكا عاللف وثالثمائة وأربعينسنة أ

دابو ملك بهذه  ، وهو السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان، وليس فى بنىصيال فى الدولة من جهة أمه وأبيهأ

، وآان راسخا فى األمور، ضبه آثير من عبيده على وجه اإلمتحان، فلم يغضبالصفة غيره إلى وقتنا هذا، ولقد أغ
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، فإذا ت عليه، وذلك فى أيام سكناه ببثىشاهدت بنفسى من حلمه ما تعجب ، ولقداليزلزل، وآان جميل الهيئة، حسن الزى

، وال يتكدر عليهم، همال ينهاأراد أن يدخل آنو عند ذلك، يحصى ما عنده من الناس والصبيان، ولربما تعلقوا بجواده، و

لى الناس منه، ومن عمه يوسف بن عبداهللا، ولقد وقع فى زمانه إلى أنه لم يكن فى بنى داُبو أحب واتفق الناس عند ذلك ع

و فى زمانه بالمصابيح خصب عظيم ورخصة فى األسعار بحيث لم يشاهد ذلك من نحو أربعين سنة ولقد زين آن

 ؛د الشوارع، ونصب الوآالء األربعةالماسورية وآثرت السيارات، وحضرت الطيارات، وزي ، وأجرى المياهالكهربائية

، وآان يفعله أحد من ملوك آنو قبله تقن والزينة بمالمماإلمارة بالبناء ال وزين قصر، لشرقى والغربى والجنوبى والشمالىا

، وسترنا مين ولطف بنا وبجميع المسلمينآ ، أشهر من دولته، نصره اهللالكتاب بعد مضى سبع سنين وخمسة تصحيح هذا 

 .اهللا بستره الجميل ويعافينا والمسلمين 

 

قصيدة فيمن تولى آنو من أول الزمان ومن يتوالها إلى آخر 

 الزمان
بعد الكالم  المنتخب الوحدانى، ولقد أوردت هذه القصيدة من آتابى وأقول، واهللا الستار الوآيل، وحسبنا اهللا ونعم الو آيل

هذه تحفة سنية فى " :، وصورة ماقلت فى مطلعها هناكها هنا، ألنه أوفق من رسمها هناكر ويلزم أن نأتى بْفعلى فن الَج

، وفى عد السالطين وأيام وانقراض دولة بعد دولةمن تولى دولة آنو من أول الزمان ومن يتوالها إلى آخر الزمان، 

، وأنشأت أقول وعلى اهللا أتوآل، وهو على ما نقول وآيل والحول دولتهم وسبب قرابها على وجه التصريح والتلويح

  :والقوة إالباهللا العلى العظيم 

 على المختار سيدنا السالم           *  ببسم اهللا أفتتح المقاال   

 ملوك آنو وألصلها نظام     *   أال صاح خافية باسما    

 عام أولهم طغــامبكتم ال            *   وأول دولة فيها ومـلك   

 ملوك بكحظ آلهم نيــام*              ال فمن غودا إلى آنجيج إيج    

 بأربعة فبراهم سقــــام            *   هم الكفار عدتهم أخ زد   

 بأسكر مسلم وهو اإلمــام      *  قد انقرضوا بسنة  ظفه هجره   

 آش ختـــامزوالهم بعام       *   فمن رنفا إلى عبدا بتســع   

 وعدتهم هود ثم الختـــام             *  آتنباوا وأولهم محمــــد   

 وعند الحرب ترتفع القتــام        *بعام رآاش انقرضوا ونصـف        

 ِبأْلولى من مخافيه السهــام       *  وقدهزمت جيوشهــم ودارت   

 عالمه الظــالمإذا سترت م           *  آذلك آان مقلع آل ملـــك   

 من العظماء تجدبه اللئــام           *   فمن لئمائه أخذ الكــــرام   

 بتغيير العوائد ياغــــالم            * وال يتغير اإلحســــان إال    
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 على صدق يبينها الكــالم            *  فإن الجفر ليس يـــدل إال   

 وأربعة لدولتهم ختــــام            *  فمن غودا إلى هذا آــديد   

 وستة أشهر تم النظــــام       *وقد ملكو آنو تاس وآــيل             

 فال تيين هم قوم آــــرام            *  فجاء اهللا  بالقوم الكــرام   

 وبن محمود محترم إمـــام            *  فأولهم سليمان الحليـــم   

 آما فى الجفر بينه النظــام            * ومنه إلى علو خمس آرام    

 نشير بها فبعضهم زمــــام            * وأحرف  جفرنا ع صاح فيما   

 آما سبعون قالت ياســــالم            *  وع نونا تسلب آل جيــم    

 شرائع ديننا طال الغـــــرام           * أعين ضد طاء قد أقامت      

 وزاى أنطقــــت أن ال دوام           *   عــدادا فهاء قابلت جيما   

 فيو شك أن يكون لها ضــــرام          *  أرى خلل الرماد وميض نار   

 بطا جيم يظن لها التــــــما          *  فياويل لها من أمرهـــاء   

 ثالثة أشهر جزم الخـــــتام            * وطاء بعد زاى فى ألف باء

 بتسع سنين وسم ياغــــــالم            *  م يأتى بعد هـذاودال الجي

 فيمضى ثم تنجزم الخطـــــام            * ويمكث بعدها شهرين ضعفا

 ستخلعه الفرنج فال تـــــــالم            *  فياويل له مهما تــــولى

 األمانة صحبه قوم خصــــــام           *  فيأتى بعـــده دال ودال

 ألم تك دولة فيها ذمـــــــام           * أسفى عليه وليت شعرىفيا 

 وشهرا ثم يمضى ياغـــــــالم           *  فيمكث تسع أعوام أميـرا

 عجائب دولة فيها اللئــــــــام            * هناك ترى آنو غفراء فيها

 والنصر يعين وال طعام           *  والسلطان فيها بعد هـــذا

 ومنبعه يكون له الجمام           *  ك خراب آنو بسيــلبالش

 إليه وفيه ألواء عقـام           * أالحتما يرى ذا من يعيــش

 فقد أو ضحته ع ياغالم        *  وأما انقراض الملك فيهـا

 سيظهر مثل ما سكب الغمام            *  وأما السيل فى حد شهيـر

 وتخلفها الحمائم والهوام           *    يهد قصورها هدما ذريعا       

 وال سكن وقد ملء الرجام          *  والتعمير فيها بعد هــذا

 صفى القلب ليس له سآم          *  وهذا الزمن اليدريه إال

 األمانة غير من هذا حــرام          *  حكيم صائن للسر أهـل

 ليس له غمام صحاب الحق   *وأصوات وراء األذن لكن         

 وآشف السر فى هذا حرام         *  ومن يدر اإلشارة فليضها
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 يكون آما تدوله الكــــالم    *وقال ذا آدم العطار حتما          

 تفرد بالبقاء له الــــدوام         *  فإن اهللا ليس سواه وتر

 قضاه بأمره فهو الســـالم        *   وذاك بحكمه صاح يكون

 وأسأله التلطف يا ســــالم       *  وأشكره تعالـىوأحمده 

 ومغفرة يوافقها الختــــام        *   ورحمته عنايته سالمه

 على المختار ما أم اإلمــام       *   وصل إلهنا سلم وبارك
 

الكالم على ماخص اهللا سبحانه وتعالى به آنو بواسطة دعاء 

 األسالف لها

، منهم من طلب بين سائر البالد الحوسوية ونحوهامن اهللا تعالى أشياء تخص بها آنو من  وبلغنا أن بعض ملوآها طلبوا

، ، واألمير إبراهيم َداُبوْنَفا، ومنهم من طلب ودعا بنفسه، منهم األمير سليمان الفالتىولياء، آمحمد ُراألالعلماء و ةبواسط

لى آنو بعد ما آانوا يسكنون، إالعرب القدامسية والطرابلسية جع ، طلب أن يربواسطة العلماء إبنه األمير عبداهللا ولقد طلب

ر والبرآة، ومن جملة ما جتمع لصالة الجمعة بكنو، فدعوا اهللا لكنو بالخياى ول ئةاكان األمر آذلك، ولقد بلغنا أن مَآِظَنا، ف

بدويين ولو آان آثير اللحم ، آثرة البرآة فى آل شىء، منها، ومنها لذة الطعام ولو بغير لحم خالف طعام الاختصت به

واألدوات، ومنها أن يكون البلدى قليل األآل بحيث أن طعام ثالثة من البلد يين اليكفى واحدا من البدويين، ومنها آفاية 

همه رة ف، ثم أن العالم الكنوى اليفهم آثحطب قليل للطبخ، خالف البدو، ومنها أن يكون الكنوى مرفوعا فى أى أرض توجه

لمير للخيول الكثيرة بحيث تضيق لهم شاُحوَثى بمارحبت ومنها ا موضع، ومنها آفاية مه حتى يخرج من آنووغزارة عل

ذا سقط، ومنها أن ال ينفد الحطب فى آنو ولوقطعت األشجار، ومنها أن التكون الطرق إيموت الفرس والفارس معا أن ال

جالب السلع عن جلبها ولو آان اليربح، ومنه دوام إنفاق  ن الينقطعأبحيث تسقط الناس ولو آثرت السيول، ومنها غائرة 

سم آنو فى جميع اآلفاق وال يحمل اثم أن يشهر  ،نو فى األعمال الشاقةام ألهل آدمدى الدهر، ثم أن يسخر اهللا الخ السوق

، وال يفقد ياء فيهاومنها أن الينقطع األغن ذآرها، ومنها تيسير آل أمر عسر، ومنها أن التضعف دولتها إلى آخر الزمان،

 ، وهذا الذى بلغنا، والحمد هللا رب العالمين،ها جمال صورة الكنويين وحسن زيهمالعلماء منها، ومن

 

 

 الكالم على بعض أحوال الكنويين 
لحياء الطبيعى، وألجل ذلك ا ومن أعظم أحوالهم واألصل األصيل ألحوالهم وعوائدهم، محبة السالمة والبراءة، وغلبة

، والشماتة عندهم حرب، ظرفاء، أآياس، أجناس أمراء هم ، الفكاهة عندهم آسبالنفاق التام والشقاق العاميوصفون ب
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، صوارم، عزمهم فشل، ولصهم بطل سوائم، وأذالئهم بهائم، وسفهائهم آارم، وأغنيائهم عالئم، وفقرائهمأعاظم، وعلمائهم أ

، وشرهم مجهول، الصالح غائب، احب مليون، خيرهم معسولم حوائج صإتفاق آلمة الثالث نادر، ولصاحب المئين فيه

والناصح آاذب، وراث الهيئة مهان، والمتزين بمكان، َحَرَس اهللا آنو وحماها ، وعن آل البالد وقاها، هى أشهر البالد 

فيها  سهو، والفيها آسب ، وقصورها شاهقة، اللغويةعة، وسالطينها مبجلة، نسائها آاسوأوسعها وأعالها، رعيتها مطوا

عطون السائلين، ي ،، والتعفف عجيبريبلعب، قريبها حاسد، ودانيها حاقد، وجاهلها جاهد، متنفلها عابد، التصوف فيها غ

، اليهتكون األستار، ويخافون األشرار، ويتبعون اآلثار، ويطلبون األخبار، ويحبون النبى المختار، ويرحمون المساآين

 .قهار، آمينويستغفرون الغفار، حماهم اهللا ال

 

 م على مزارات آنوا وبعض أوليائهاالكال

وال بد بإعادة أسماء   "ترقيق ماقسا بذآر أولياء حوسا "وآراماتهم ومزاراتهم فى آتابناإعلم بأنى ذآرت أولياء آنو 

ول وباهللا رض لذآر الكرامات هنا، ومن أرادها فليراجع ذلك الكتاب، أقعضهم هنا، ألن ذآرهم هنا موافق، ولكن ال أتبع

، ومنهم الشيخ ذى مزارته عن جنوب ُغَوَرْنُدوظىالهللا الثقة، وسيدى الشيخ محمد زهرالتوفيق، منهم سيدى الشيخ عبد ا

محمد صاحب الستين، ومزارته بغرب ذلك الجبل، ومنهم الشيخ محمد َمْيَأُدَوا مزارته بحارة التى سكنها وتسمى بلقبة، 

زهر بنحوخمسين ياردة، ومنهم الشيخ محمد الحبال،  ته عن شرقى مزارة الشيخ محمدومنهم الشيخ محمد الحصاد، ومزار

المذبحة، ومنهم الشيخ الحاج  ومزارته قريب من  "أهللا َطَيا "وهو المعروف ِبُبْنُسُرْنَدال، ومنهم الشيخ محمد الذى يلقب بـ 

، وقبره بحضرة محمد زهر من ورائه ماصى َأْلِفْنِدِآىشيخ محمد البدبكر الدالى الكنوى، ومنهم الحاج إبراهيم، ومنهم الأبو

ة يربى الِفْنِدِآى، ومزارته فى جبا، ومنهم الشيخ محمد المحمود المغوبذن المجنون، وهو مججهة الغرب، ومنهم عثما

كتاب المذآور ال، وقد نقلنا أسمائهم من ة درما، وهؤالء مشهورون، وآثيرونُبُلوِقَيا، ومنهم الشيخ أبوبكر الذى سكن بمحل

 .مرسلين والحمد هللا رب العالمين، وسالم على الرحمهم اهللا تعالى، ونفعنا ببرآاتهم أجمعين

لثمان عشرة خلت  ء، وقد وافق جمع هذا الكتاب وفراغ تسويده يوم الثالثاطار، عفااهللا عنه وللمسلمين آمينيقو ل مؤلفه الع

ولم يقع تصحيحه إال فى ربيع األول من شهور سنة ألف  .ع وأربعين، من شهور سنة ألف وثالثمائة وأربمن ربيع األول

، ويكافؤ ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الحمد هللا حمدا يوافى نعمه ، وأقول سبحانك العلم لنا إالوخمسين ينثمائة وإثنوثال

حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ، وحسبنا اهللا ونعم الوآيل، فنعم المولى ونعم النصير، وصلى اهللا على سيدنا مهمزيد

 .آثيرا

 


