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IAS.AR.161 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صلي هللا على سيدنا محمد وءاله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما

 

 نحمد ربا باسط المهاد                           وجاعل الجبال كاألوتاد

 مستغنيا عن كل من يعين                       وعن حيلة وعن أوالد

جّل عن التمثيل واألضداد                         أشهد أنه إاله الخلق       

 ثم صالته على الدوام                           على الرسول جاء بالرشاد

 مع السالم وكذا لآللي                           وجملة األصحاب واألجناد

دوبعد فالمقصود بالنظام                         ترتيب أسماء ذوي اإلسعا  

 هم صالحون أصفياء هللا                        هم أسخياء صالحو العباد

 قد عاونوا على صالح الهيكل                  ألنهم كانوا من األجواد

 جزاهم إلهنا بالخير                               واألمن والثواب واإلمداد

لوا فإنه من األفرادأعظم عونا أمير زنغو                           ص  

يشهد كل حاضري البالد                      مريأعاننا عونا مرارا ال   

 أعاننا بالرقة والبالط                             وثم بالكلس وباألكاغد

 جزاه هللا جزاء حسنا                            بالخير والفرح وطول األمد

إلى أدوسي قاهر الحساد                     يليه غربا أّمه مي ونك       

 جزاءه عند إاله العالمين                        في يومنا هذا ويوم الموعد

 ال تنسى عاقال فتى مفضاال                     وذاك باو واهب األتالد

 من نسل ميسونا هو الكبوي                     أفعاله فاتت يد التعداد

هللا على أبيه                               وأّمه وسائر األجدادفرحمة   

 كذلك ابنه أعان حقا                               مالم برو أبوه كابا هاد

أعاننا بأعظم اإلرفاد                    من الديار البيضاءوصاحب   

ألجور والسعودوذاك إبراهيم جزاه هللا                           بأكثر ا  

 كذا علينا شهير ببرو                             فهامة أعان بالنقود

 ينجيه ربنا من الشرور                          في هذه الدنيا وفي المعاد

 ويوسف تلميذنا إمام                              بلدته من أسعد البالد

تكنفه الخيرات كالغماد              أكر كوجو أعاننا كثيرا                

 ال تنس واحد كمثل األلف                         الحاج عثمان عظيم الجد

 وقاهر األوغاد والغوغاء                         وناصر الحق ألهل المجد

 وليدنا حفيدنا مبارك                                تلميذنا لكن من اآلساد

لفضة البيضاء                             من غير ما مطل وال ميعادأعاننا با  

ودحفرحمة هللا على أبيه                                كذا أبي أبيه في الل  

 فاذكر أبانا بائع الديباج                             وسندس وأنفس البرود

والروم والزنج مع األكراد    من نسج الهنود واإلفرنج                         

 وحوك روسيا وحوك الترك                       ذاك أبو بكر من اآلحاد



2 
 

 أعاننا عونا كثيرا ال خفا                            فأجزه اللهم باإليراد

 محمد ثاني أبو نغار                                 من أهل صلغه قل من األمجاد

ون إلينا يده                                ففعله من جنة الخلودقد مّد بالع  

 قد مّد بالعون إلينا يده                                ففعله كان من السداد

 فرمة هللا على أبيه                                    أسكنه في جنة الخلود

أعان أهل هللا باألياد       فقل أبو صلغه حفيد المي                       

 جزاه ربنا بما يهواه                                   في هذه الدار وفي المعاد

 أما سليمان إمام الناس                                فكان عونه على ازدياد

 أعان سّرا وأعان جهرا                              جزاه رب الخلق بالمراد

هذه الدار وتلك الدار                             آمين بحق سورة والعادفي   

 أمير زنغو خالد في يلوا                             ذاك خديمنا بال ترداد

 كان يعيننا بقدر الطاقة                               ضوعف أجره بال نفاد

أعان بالفيف وبالنقود     أحمدنا كومي دري معين                        

 نسأل ربنا بأن يجزيه                                بالخير والنعمة واألنجاد

 ميسون كبير كان قد أعان                          من قبل بالرقة واألزواد

 يجزيه رب الخلق بالخيرات                       بجاه صالح نوح وهود

                               صاحب دارنا بال إلحادوحقا أن نذكر عبد هللا

 وذاك زرماوي ذو الحرية                         يرضى بقولنا مع القياد

 أعاننا عونا على عون نعم                         يقيه ربنا من الفساد

 في كل شأنه وكل صنعه                          بحق من أرسل باإلرشاد

 أما كالنكالي قد أعان                             أعانه هللا بجاه صاد

 ذاك محمد قراتو حقا                               سلطان ألفاي بال أنداد

دادقألونسأل هللا بجاه عيسى                            يقيه من مكائد ا  

سلطان ينده كامل األجناد   وهاهنا نذكر عبد هللا                            

 أعاننا على صالح الهيكل                       بماله دراهم وعسجد

 أمّده هللا بطول العمر                            في الملك أو ينجيه من األحقاد

 أحمد جتك تاجر مبارك                         أعاننا بالمال والفوائد

مضاعفا في أبد اآلباد                           نسأل ربنا يزيد ماله    

 ونكمل النظم بمالم منذو                         الحافظ المعروف كل ناد

 أعاننا عونا بحسن النية                         نشكره شكرا مدى اآلماد

 وكان عونه بوقت الضنك                      حين فنى ما كان في المزاود

اه ربنا جزاء األوفى                         في يومنا هذا ويوم الوعدجز  

وإنهم في األرض كاألطوادوهاك أسماء رجال هللا                             

 وكل هؤالء صالحون                             صنيعهم خير بال عناد

فرح والنعمة واإلسعادجزاهم هللا بكل الخير                             وال  

 الحمد هلل عظيم الجود                             صالته لسيد الوجود

  


