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 وغربيا إفريقيا شسال ضهء عمى آل قظب في
 

الكبػخػ  رػحخاىوؼيسا يمي ألقػي زددػجا زػغ الزػػى عمػ  ألنػس األنرػار الػحيغ ااػ ػششػا ال
 زشهع   أاختضغألنج الشدوح زغ األنجلذ زخكدا ، الحجيث عم  

األنرػػارؼ زػػغ اػػسلب ؾػػيذ اػػغ  ا (إنفػػ نػػافع السمقػػ  ) أ   اػػغ هسػػا أ أاشػػاى بصػػ  اػػغ د
قػػػػػ) ، ثػػػػع أهػػػػم الدػػػػػؽ زػػػػغ اػػػػسلب  ن الدػػػػاعجؼ الخدر ػػػػي اػػػػنج اػػػػغ نصػػػػاد  األنرػػػػارؼ 

 . األنرارؼ وأاي أيػ) األنرارؼ 
 ر زغ آؿ بص  اغ د اغ نافع   إنفا (أأوال أ األنرا

 نافع   إنفا (أ ند  
وذهػػػ  الذػػػػي  د  ،وهػ تخ سػػػب لسنشػػػػ أ نػػػافع،إنفػػػا ولؿصػػػػ أ د السخ ػػػاروبضػػػم إف ااػػػس   

صػػالب اػػغ د اػػغ األزػػضغ األنرػػارؼ فػػي  اشػػي نػػافع فػػي الدػػنػد ب إلػػ  أف لؿصػػ  أ السشفػػي 
،وورد ذكخ نافع في ك ا) أاػؿ زارتي ألنج  زغ األنجلذ وأف نصار  إنفا زحخفب زغ السشفي 

صيغ زشهاأ إنفا وأنفع والشافع، زػع إفػار  زشػ  ذاال داللػب بػدػبأ وهػي تحجيػجخ ل ػارد  ان قػاؿ 
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زػػغ االاػع واألاػػخ  زػػغ النخليػػب إلػػ  تسافػ ، وبػػج نقػػم عػػغ كصػػار األاػخ  إألػػاف عػػدهع، ونػػافع 
الرػػحخاى الكبػػخػ ألػػالس خ)  إلػػ  -ألنػػج اػػقػن األنػػجلذ  -ألقا ػػا اشػػي األاسػػخ الػػحيغ نداػػػا  

السطفخ لقػػػ  فػػػالسطفخػػػػ  أوآِيضػػػْخ(   ااػػػغ اػػػغ د أاسػػػج السمقػػػ  السدزػػػماػػػغ نػػػافع النخلػػػي. و 
وااػج اػغ إاػحاؽ السمقػ    الدػصاخ ولس ػػف والسوشػ  أاػػ زشػاؼ( اػغ   ػجلسحسج أاسج فهسا 

مْيْب( اغ أاي ألوخ اغ يػاف  السوشػ  أألػا  نقػػ)(   حػي   زػغ ذردػب (ٔ الرالب السمق  الرُّ
الدػػاعجؼ اػػغ اػػنضج اػػغ ؾػػيذ اػػغ اػػنج اػػغ نصػػاد  الرػػحااي الجمضػػم األنرػػارؼ الخدر ػػي 

 . (ٖ القحصانياألزدؼ 
 أ وهع ثسثب الرالب السمق    الرميب (  اغ إاحاؽأاشاى و 
وهػ الحؼ بجـ زغ زجيشب فاس  أو د أاسج السمق   السطفخ( أو   ااغ آيخ(السطفخ  - ٔ

 اضش .إل  الرحخاى الس خليب في 
 . (زوازوا   أد السمق -  ٖ                               صالب . - ٕ
 السطفخ " ل  ثسثب أاشاى وهع أ أوآيخ (  ااغ د أاسج السمق  اػ و 
 السدزم . - ٖ         أاسج  - ٕ      السرصف   - ٔ
 إ سػفاغ  خاصب  كم اهوكغ  و تمسضج ذ . ببضمبالسرصف  ل  ذردب داخم و 
 داخم ؾصائم  تسااشا و كضجاؿ . ل  ذردب  أاسج و 
 ل  أرلنب أاشاى هع أالسدزم و 
 . ا (انف إتيسشا ،وااس  الحخكيأ نافع ولؿص  أ  د السخ ار – ٔ
 ار( .ـصآ السرصف  والسمق  اػ   - ٕ
 الصخارؼ . - ٖ
 .( ُأِفضمياضغالسمق   زدغ النااجيغ د  – ٗ
فحرد   زنخوفب وزذهػر  وهع السنشضػف  ا (إنف   السمق  )ر د السخ انافع أو أزا األوؿ و 

،ودنخفػف في الرحخاى اضغ اوانها ) أ كم إن رخ أو  في هحا الصحث ألالجر ب األول 
نافع،وبج ولج في صحخاى آيضخ عاـ  كم إنرخ أو اشي إنفا،ودنخفػف في الجوؿ النخليب ألآؿ

                                                           

 . 77وص  6 -5ريت عن األنصار ص انظر كتاب بول ما(   1)
ري، وشيخ األسرة يف يف : رواية الشيخ أمحدبن عبد هللا األنصاري عن شيخو العالمة والقاضي دمحم ادلختار بن حود األنصاانظر السابق   (3)

ول ماريت السعودية الشيخ دمحم صاحل بن دمحم بن األمني األنصاري وأخيو الدكتور دمحم بن دمحم األنصاري من غري تعيني من األخريين، واألنصار لب
ومشاىري  هللا األنصاري ( خمطوط تعريب مركز الًتمجة ادلعتمدة ابلرايض إبشراف ومتابعة وتعليق الشيخ أمحد بن عبد 77.49.77، 6-4ص : ) 

 .51، والصيب واجلهام للسان الدين ص 177- 175،  78، واللمحة البدرية   5/17، واإلحاطة  55الشعراء والكتاب البن األمحر ص 
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 ال  في ال ػارد  السخودب ففػدا أو ـ، وال ٜٓٙٔ   عاـ ـ ،وتػفي في بخدب أفض اوؿٜٕ٘ٔ
السجونب في ألنس السجوناال أنها تقخدبيب وال  قصع اجبب فيى زشها،الع سادهع ألذوم رئيذ 

عم  الحفع والحاكخ ،وافطهع لم ػارد  ألأاجاث الدشب،وبج  جنمػف أكثخ زغ اشب، اشب 
 وااج  أو النوذ..وهللا أعمع.

كم  امفـصار( وهػ  ج اضت داخم آ السمق  اػ  هػ السرصف  و و  وأزا االاغ الثاني لمسدزم
 شػكشجر  وزذ ت اضغ الؿصائم في السشصقب .إي

عوخزب األخ والحؼ هػ  ج  ،القذاني أاشاىهػ والج ،الصخارؼ  واالاغ الثالث لمسدزم وهػأ 
 ،ااكغ السجيشب السشػر ،والشافط في زػابع ال ػاصم اال  ساعي ألااع الخزاؿ البيزاى، جو

 في نفذ الصخارؼ . وزنهع غضخهع
 ،فاودغػر ن إهػ  ج كم  (فمياضغوالخاألع زغ أاشاى السدزم وهػ د زدغ النااجيغ  أو 

 وزنهع غضخهع .
 ،ثعفي تسصو ػ السدزم  والجخاغ السدزم دخم تسصو ػ ألنج وفا   د السخ ار  إنفا(أو عوناف

صو ػ،واوانها الذهضخ  وال ي أادت زجيشب تسإزقذخف  ببضمب إزخا  زغ ألتدوج فضها 
 ( الفخدوس   فاشسب اشت أاسج السمق  اػوااسها /  األصمضضغ، وتش د  لدادتشا األفخاؼ،

  زغ اادتشا األفخاؼ وزغ زؤادي زجيشب أرواف، آدا اغوكاف لجيها ااٌغ ببم  ااس  أاسج 

ألاي   ام هػ الػاضج ؛ ولع  وغ لسحسج أٌخ فقض  أاجا   ،زغ أز  اغ نافعوهػ أٌخ لػ د 
افع،وزغ السؤكج أن  أكبخ زغ أخي  غضخ الذقض  د اغ نافع، ام بج  وػف د في اغ ن

 كثضخا،وهللا أعمع. أاج أاشاى الذخدف أاسج اغ أدا،وبج عسخ الذي  د وعاش ألنج وفا  أخي 
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 :  خزرجياألنراري ال ا(إنف نافع )أبشاء الذيخ دمحم بن 

 

وذرد   هي  ولؿص أ   غ بػ (،أو د بص  تيسشا،ص  الجيغ، ،أو باسـذي  بص  اإلال -ٔ
وكم اترالي اهع ولع في السصحث ال الي لدب  ألديط وهػ أنشي زشهع حجيث ال شاولها اضال ي 

كسا أف زرادر زنمػزاتي زشهع  ولع أ ج  (اإنفنافع  زغ أاشاى   دب  لي أف ال قضت أل ضخهع
رغع فجيج الحا ب والذػؽ  ،هشا عشجهع زنمػزاال عغ ألابي إخػاف بص  ا   ي ع تشاولها

 وزرخ والس خ)..؛ والخميجغ األنرار في الهشج لقج ك بت ع أ قػؿ هعوكأني ألأاج ،إلضها
وهع األبخ) واألول  !؟ و ػااي عمي  زغ خسؿ الشقان   افمساذا لع تك   عغ ألابي أاشاى إنف

 ال اليب أ
ضخا زغ األاجاث ال ي ك بت ،ألنشي زشهع، وعا ذت كث أوال أ لع أك   عغ غضخ أاشاى بص 

أهم ك بت عغ و عشها، وأدركت ألنس رواتها،واا سنت إلضهع كثضخا،ونقمت عغ ألنزهع ،
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وأزا ألابي أاخ األنرار  ،الدػؽ نقس عغ أاج كصار عمسائهع وأعسزهع وهػ الذي  الن ض 
كسا أفخال في أكثخ زغ زػبع هشا أنشي ال أارخ األنرار في ،فقج أفخال إلضها إفار  

وأف هشاؾ  الكثضخ زغ أاخ  أو أهم الدػؽ،أو آؿ نافع، في آؿ بص  اى تشصو ػصحخ 
في الرحخاى ولنزهع زسغ نم قي زنهع في عسػد ند  وااج،ولكشهع األنرار غضخهع 

دخمػا في أاسؼ ؾصائم أخخػ غضخ األنرار ،وزشهع زغ  نخؼ نفد  وأصم ، وزشهع زغ 
 ال يهس  ذلظ،وزشهع زغ  جهم ..

اامت أفخادا و ساعاال زغ األنرار زغ تمظ الجوؿ ال ي أفخال إل  تػا جهع لقج بثانيا أ 
زغ  (اإنفنافع  لع  دب  لي زقاامب أاج أاشاى و  ،وأخحال زغ ألنزهع تمظ السنمػزاال ،فضها
عجـ الدفخ إلضهع ألدب  الصنج السواني و  وهحا تقرضخ زشياإلاسـ ،بص   أاشاى الذي  غضخ

 زرادرها زشهع .والصحث عشهع وتجودغ أخصارهع زغ 
خوا ب الذفػدب ثالثا أ الك األب في األندا) زغ األزػر الحدااب ألنها تن سج عم  ال 

وال  ،و خػ عخؼ الشاس عم  أخح أندا) الشاس زشهعوالذهخ  واالا فاضب ،وال ػاتخ،
إال إذا  ،زشهع زقبػؿ دوف زخ ع وزرجر ر أف  و   فخز عغ أاخ  ال  نخفها،ي رػ 

 يو   عشهع ،ألف أهم زوب أدرػ ألذنااها كسا بضم في السثم.اسغ ز الكات  نفد  كاف

الدهخاى وإلي   نػد ند  األنرار زغ امف كم إيشاامحغ اضث يػ ج  ي  أاسج أاػالذ -ٕ
وغضخهع السش د  ندصا والسش د  امفا أو  ػارا أو زراهخ  وهحا  في كم أاخ األنرار

 .. السنشضضغ و ضخانهع أزخ اجهي زنمـػ لجػ كم

وإلي   نػد ند     أ نحت زغ عبج هللا لم جلضم وهػ زش ذخ (ام عبج هللا   الذي   -ٖ
 تبػراؽ كم األنرار زغ امف

 إن ااغ الذي  د أاسج السمق  أزازا وإلي   نػد ند  األنرار زغ امف أ كم -ٗ
والسقرػد ألالحمف زا يشزػؼ تحت االاع أ   كم إناامحغ وكم تبػراؽ،وإن ااغ( زغ 

زغ األنرار وغضخهع زسغ  ذ خكػف في المق  ودخ مفػف في الشد  لزخوراال الؿصائم 
الجػار والسراهخ  والػالى والحمف لكشهع  سضدوف ألنزهع ألنزا ودنخفػف كم  ساعب 

(ٔ .  وندبها وأصمها

                                                           

انفع ختار ادل بن دمحم عبدالقدوس األنصاري من أبناء دمحم ادلصطفى بن قطب بن دمحم عدة مصادر منها : ىذه ادلعلومات من وردتين  (  ( 1 
الشيخ/ مصطفى واتنوفن زيدان من أبناء  -5،  يف ليبيامدينة أوابري  الشيخ/ دمحم عارل األنصاري من أبناء أابنني من -1نقال عن: نفا إادللقب 
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 ( : ا) ِإْنـف    نافع دمحم بن عسهد ندب قظب بن
وأكػج إنفا  ولؿص أ د السخ ار إف ااس  نافع ودقاؿ د اغأوال أ  ضػى عم  اشي بص  اغ 

لي الذي  د صالب اغ د اغ األزضغ األنرارؼ في  اشي نػافع فػي الدػنػد ب أف لؿصػ  أ 
زحخفػػب زػػغ السشفػػي وورد ذكػػخخ فػػي ك ػػا) أاػػػؿ زػػارتي السشفػػي زػػغ األنػػجلذ وأف نصػػار  إنفػػا 

تحجيػػجخ ل ػػارد   يوالشػػافع، زػػع إفػػار  زشػػ  ذاال داللػػب بػدػػبأ وهػػ أنفػػعو  ألنػػج  صػػيغ زشهػػاأ إنفػػا
 ونػافعنقم عغ كصار األاػخ  إألػاف عػدهع،  وبج ،ان قاؿ االاع واألاخ  زغ النخليب إل  تساف 

خاى الكبػػػػخػ إلػػػػ  الرػػػػح -ألنػػػػج اػػػػقػن األنػػػػجلذ  -زػػػػغ ألقا ػػػػا اشػػػػي األاسػػػػخ الػػػػحيغ نداػػػػػا  
 ندصب إلػ  أو السطفخػ (اغ د أاسج السمق  اػ   اآليخؼ  السدزماغ نافع ألالس خ) النخلي. و 

وااػػج اػػغ إاػػحاؽ السمقػػ      ػػجالسطفخ لقػػ  لسحسػػج أاسػػج فهسػػا فػػ صػػحخاى آيػػخ السنخوفبػػػ
ػمْيْب( اػغ أاػي ألوػخ اػغ يػاػف  الدصاخ ولس ػف والسوش  أاػػ زشػاؼ( اػغ الرػالب السمق  الرُّ

 حػػي اػػغ اػػنضج اػػغ ؾػػيذ اػػغ  زػػغ ذردػػب   (ٔ   أو  نقػػػ) األنرػػارؼ   السوشػػ  أألػػا  نقػػػ)(
 . (ٖ القحصانيالداعجؼ األزدؼ األنرارؼ الخدر ي  انج اغ نصاد  الرحااي الجمضم

                                                                                                                                                                              

الفقي دمحم ادلهدي /الشيخ -4من أبناء أابنني ، (حواَلي  دمحم عارل ادللقب )كحىت بن الشيخ/أ -7أبوالزىراء ،  ادلختار ادللقب بن دمحم أمحاد بن دمحم
 من أبناء أابنني . 

 . 77وص  6 -5ريت عن األنصار ص انظر كتاب بول ما(   1)
يف : رواية الشيخ أمحدبن عبد هللا األنصاري عن شيخو العالمة والقاضي دمحم ادلختار بن حود األنصاري، وشيخ األسرة يف انظر السابق   (3)

بن األمني األنصاري وأخيو الدكتور دمحم بن دمحم األنصاري من غري تعيني من األخريين، واألنصار لبول ماريت  السعودية الشيخ دمحم صاحل بن دمحم
ومشاىري  ( خمطوط تعريب مركز الًتمجة ادلعتمدة ابلرايض إبشراف ومتابعة وتعليق الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري 77.49.77، 6-4ص : ) 

 .51، والصيب واجلهام للسان الدين ص 177- 175،  78، واللمحة البدرية   5/17، واإلحاطة  55ص الشعراء والكتاب البن األمحر 
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 قذة الدمدمة الشدبيةمشا 
الخوا ب الذنبيب لجػ أاختشا آؿ نافع  إنفا( األنرارؼ هي أف  جنا  الحؼ خخج زغ السجيشب 

ًّ  أبً بكر دمحم بن عبد هللا أااس   نقػ) ،وأن  زغ ذردب فً ستٌنات المرن  !ثم عدلتالعرب

خخج زغ   نقػ) األنرارؼ، اـد ،وأف اغ عسخو اغ د اغ خألو أاي إلى الماضً،
السجيشب في خسفب يددج اغ زناودب، ولنج ف شب وبنب الحخ  الذهضخ   اخفقب إدردذ اغ عبج 

هللا اغ الحدغ اغ الحدغ اغ عمي اغ أاي شال  زؤاذ دولب األداراب في الس خ) 
زصا نب يددج اغ  عم ظ الػبت األبر  ،واب  تمظ الف شب تحفع  غالبيب األنرار في ذل

زناودب  ألالخسفب ألنج والجخ زناودب اغ أاي اؽياف رضي هللا عش  ، وكانػا يخوف أنها 
زخالفب لمسناهج  ال ي ألسػ بها تشازؿ الحدغ اغ عمي رضي عش  لسناودب عغ الخسفب، 

ها ألؿياد  زدمع فقاـ يددج ألإرااؿ  ير كبضخ إل  السجيشب السشػر   واا صااها ثسثب أ اـ اميالض
لكثخ  زا أراب  زغ الجزاى ألارتكاأل  ألوؿ زجدر  في ؛اغ عؿصب ودمق  ) زدخؼ اغ عؿصب 

تارد  السدمسضغ ضج ألنزهع، وهشاؾ زغ ي حفع عم  صحب هحخ الخوا ب وبرب وبنب 
الحخ   سمب وتفريس ؛ لكشها ضسغ الخوا ب ال اردخيب السذهػر  في اب  خخوج األنرار 

كخال في الكثضخ زغ السرادر ال اردخيب السنخوفب ،ودزاؼ إلضها زغ زغ السجيشب ، وذ
األاصا) في خخوج األنرار زغ السجيشب السشػر  زذارك هع في الف ػااال اإلاسزيب 

والجهاد والجعػ  إل  هللا والهخو) زغ الف غ وغالبيب األنرار الحيغ هخلػا زغ الف غ  نداػا 
اايب وذااػا في ببضمب اخ) ولع  نج  نخؼ عشهع أنهع إل  ألاد ب السجيشب السشػر   ألاصا) اي

 زغ األنرار..
والحيغ فاركػا في الف ػااال اإلاسزيب اتجهػا إل  كم اآلفاؽ، و هاال األرض األرلع 

فسشهع زغ اا قخ في الهشج والنخاؽ والذاـ ولسد الفخس وتخكيا وزشهع زغ اا قخ في زرخ 
..وتدعع الخوا ب الذنبيب ألالشدصب لشا أف  جنا ولضبيا وتػنذ والجدائخ والس خ) واألنجلذ

 نقػ) السذار إلي  في أوؿ الحجيث اا قخ زع الذخدف إدردذ اغ عبج هللا في الس خ) 
األبر  وفي زجيشب فاس تحجيجا وزشها ندح  جنا إل  الجدائخ ثع إل  صحخاى أدرار وزشها 

 إل  صحخاى تسصو ػ..
الخوا ب الذنبيب لنجـ زشصقض ها ولكػنها  وهشاؾ تحفطاال واا فهازاال شػدمب اػؿ هحخ

ك بت اجيثا زغ ورابضغ ودراودر زغ غضخ أاختشا، رغع زا هػ زنمـػ وزذ هخ زغ كػف 
الذي  نافع واسل   زغ النمساى النازمضغ، الحيغ اا خفػا ال نميع وال جردذ والجعػ  واإلف اى 
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صحخاى تسصو ػ زشاصفب زع  والخصاألب واإلزازب وكانت لهع الخداد  والدعازب الجيشيب في
أفقائهع عمساى ببضمب كش ب، وزع ذلظ لع  و بػا ندبهع وتاردخهع ،وإنسا ك ص  ألنس الجراودر 

زغ غضخهع، وبج فاهجال ذلظ اشفدي وأدرك   في امجنا وهػ اخ راص فئب زغ الػرابضغ 
اـ في الجراودر في تحخدخ اسام ندبيب إل  آدـ لكم زخدجيهع والس خدديغ عمضهع زغ النػ 

ف   الؿصائم واألاخ وفاهجال ذلظ ألأـ عضشي ، ود ع ذلظ زقاام أفياى ألديصب  جا زغ 
شناـ أو نقػد..وزغ الصخدف في ذلظ   برب ند  كم تدخ أهػ ( السنخوفب عشجنا في 

 ألسدنا.
اضث يخوػ أف أاخ   اىال ألاج الػرابضغ وشمبػا زش  أف  و   لهع امدمب ندبيب ألذخن 

ا، فك بها لهع ثع فػاها عم  دخاف الشار ا   زاؿ لػف الػربب إل  أف يبجو الػرؽ بج س
عم   أهػ ( ندصب لهع إل  الػرؽ السذػؼ المػف األصفخ الجاكغ..فاف هخوا امق    كم تدخ 

 دخاف الشار..!!
السشدػلب إل  عمسائشا زغ آؿ نافع  خوا بالاخ يار ،هػ والحؼ أزضم إلي  وتصسئغ إلي  نفدي

أاسج اغ  الذاعخ والفؿي  الذي  ألحؿيقب ندبهع زغ غضخهع،وهي روا ب األنرارؼ،فهع أعمع
،روا ب عغ فيخ  النسزب والقاضي د السخ ار اغ اػد  عبجهللا األنرارؼ 

األنرارؼ،والذي  اجيجؼ القسدؼ،وااش  عبجالخاسغ القسدؼ،ورأؼ الذي  د صالب 
دنػد ب ،ورأؼ الجك ػر د اغ األنرارؼ  في  آؿ نافع األنرار في السسمكب النخليب ال

وزا  ،ولحث زد سخ،وز األناال ،لشاى عم  بخاىاال و  -راسهع هللا  سينا– د األنرارؼ 
أنشا زغ ذردب ؾيذ اغ انج اغ نصاد   أوزخا ع زو ػلب وففػدب،زغ زرادر ، سن   

رضي هللا عش  ، وزغ الثاات أف ؾيدا كاف واليا لنمي اغ أاي شال  رضي هللا عشهسا 
 . عشهسا   زرخ إألاف خسفب عمي رضي هللاعم

وأف أ جادنا زغ ذرد   زغ اشي األاسخ الحيغ كانػا آخخ اواـ زمػؾ الصػائف في األنجلذ 
هػ ، ثع تػغمػا في الرحخاى ٜٛٛ، ونداػا زشها إل  فاس ألنج اقػن األنجلذ عاـ  

س خلي النمػؼ الكبخػ زع السشرػر الحهبي ، واا قخوا في تسصو ػ وكانػا ضسغ الحوع ال
في تسصو ػ وكاف أزضخ اتحاد ب األنرار في اضش  األزضخ الصاهخ اغ السهجؼ األنرارؼ 

عازس لسمظ الس خ) في زشصقب تسصو ػ، ودصا نػنهع،  ودجسع اضغ األنرار واألفخاؼ 
بج سا واجيثا أواصخ السؤاخا  اضغ السها خدغ واألنرار والحمف الشبػؼ الذخدف زع 
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ؿ خصصاى تسصو ػ  خرػف وال  األزخ زغ زمػؾ الس خ) النمػدضغ ألالجعاى األنرار، وال يدا
 في خص  الجسنب إل  عهج بخد  .

 ! ألذنار عمع السسمكب الس خليب ك األاتهع النمساى والك ا)  خ سػف وال زاؿ 

زحاضخ الك اتض  ،وامقاال  الرحخاى الكبخػ،وفي صادي شا فياااليا  كانػا ،وال زالػا  اضث
الشجسب  خ عاح عشج آخخ كم اػر  و دى ورلع أللػ ألعم  ا  خ سػف  الكخدع، تحؽيع القخآف

  .النمع الس خلي ي ػاطالحؼ الس خليب ،وهػ الذنار 
ألحثي الس ػاضع هػ الحؼ ي ف  زع زا صخح أل  فيخشا ووالجنا النسزب د  اخ خت  فيوزا 

الذي  ذاعخ وال الفؿي السخ ار اغ اػد األنرارؼ باضي الرحخاى ألاج شسأل  وهػ 
عشجزا عخض عمي  أر ػز  شػدمب نطع فضها امدمب الشد  ،أاسج اغ عبج هللا األنرارؼ 

الذنبيب ال ي ك بها ألنس الجراودر زغ غضخ آؿ نافع ز قخلضغ اها إل  ألنس أنياف 
األنرار، كسا ي ف  زع زا يخوػ عغ األزضخ د عمي اغ الصاهخ راس  هللا وزش  برب 

ف األ جاد لع ي خكػا لشا اػػ الخوا ب أ ،الحؿيقبو  ادزا زغ فاس ،دخػؿ  جنا لمرحخاى ب
الذفػدب والذنخ وكسهسا يثبت أنشا زغ اشي نرخ والخسؼ في هحا زقبػؿ وال نجعي أن  

اليقضغ ، والسؤكج أنشا زغ األنرار الخدرج الشازاضغ زغ األنجلذ ألنج اقػشها وندؿ 
 ألا ي لخجو  صحخاى أدرار ى عغ شخد ثع تػغمػا في الرحخا ،كسا اب ،أ جادنا فااا

  .ثع تسصو ػ،ثع أرواف  ،وعضغ صالب ،زخ ار 
وبج أكجال ذلظ عج  روا اال ففػدب زثم روا ب الفخندي اػؿ زارتي ألف زرجرخ أاختشا  

وليذ غضخهع ، وكحلظ درااب فص  راسيب أعجتها اوػزب زالي عغ ؾصائم فساؿ زالي 
النسزب اجيجؼ داف زالي.. وزخوؼ أ زا عغ ػ وباـ ألإعجادها ألااثاف زحايجاف زغ ا 

القسدؼ األنرارؼ وااش  عبجالخاسغ وزخوؼ أ زا عغ باضي تسصو ػ د زحسػد 
الشٌخٌن الكرٌمٌن : ) دمحم صالح بن دمحم األنصاري شٌخ األنصار ،واسن   زغ األرواني

( منذ عام  من آل نافع فً السعودٌة وأخٌه الدكتور دمحم بن دمحم بن األمٌن األنصاري

كسا أن  زخوؼ في فنخهع وديػانهع ،هـ  فً النسبة إلى بنً نصر من غٌر تعٌٌنٓٓٗٔ
 .الػاضج

وزغ السنمـػ أف الخعضم األوؿ زغ آؿ نافع وذرد   الحيغ اا قخوا في تسصو ػ وأادػا 
اتحاد ب وامصشب عطيسب ال يه سػف ا جودغ األندا) لثق هع في أنفدهع وزنخف هع اشدبهع 

  هع إل  زغ يثبت لهع ندبهع ، فمع  وغ تجودغ الشد  زغ أولػداتهع أو وعجـ اا
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سحفػضب زغ غالبض هع اه سازاتهع رغع افطهع ل  ففػدا ولهحا اك فػا ألالخوا ب الذفػدب ال
 ر اال ونداى ،وفهخت  واا فاض   في فساؿ أفخدؿيا وغخلها اضغ ؾصائمها،ألس زخالف.

عمع ضشي وليذ نرا زقجاا! وفي ال ال   و ص   -كسا هػ زنمـػ  – ل ارد  وأاجاث وا
والزحا ا ال  و بػف عغ أنفدهع إال نادرا  –  قاؿكسا  –السش رخ ودقخؤخ السهدـو 

 .الدائج الديااي وال ػ  ،،فال ال  ؼي  ال دضيذ وتجضضخخ لرالب الحوع الديااي القائع 
  تارد  أ ب لع ي نخض ل زفزػح،تارد  األنرار اػ   خاص تنخض لم ذػد  ألذوم و 

ألاصا) ال تخف  عم  أؼ زه ع وز األع زشها عم  ابضم السثاؿ أ تذخدف هللا  ؛ببضمب
وتخك  لسوب السوخزب في  ،وهجخت  إلضهع،لؤلنرار اشرخ  نبي  صم  هللا عمي  وآل  وامع 

وكاف الخاػؿ صم  هللا عمي  وآل  وامع زشهع ندصا، ،وبت كانت النخ) كمها تجيغ لقخدر 
في وبت أ زا كاف الذنخ ؼي  تختفع  ،اداف اغ ثاات رضي هللا عش  عمضهع قدػ  فنخلو 

 !..القبضمب النخليب ابضت زش  وتشخفس ألآخخ
وزغ زطاهخ هحا الطمع واالف خاى الحؼ تنخض ل  تارد  األنرار ألذوم ال  ذبه  إال 

 ..!؟ تارد  ألنس الجوؿ اإلاسزيب
عمي  وآل  وامع ضج األنرار ألنج وفات   ضهػر األثخ  ال ي أخبخ اها الخاػؿ صم  هللا -أ

خوا عغ زوان هع وُبجـ غضخهع فاضصخوا  ف  ضخ عمضهع الشاس وبمبػا لهع ضهخ السجغ وُأخِّ
 !..لمندلب والخخوج زغ السجيشب زوخهضغ

 ،رغع أف ألنس الخوا اال وثق   اجبب وأزانب،أاجاث اؿيفب اشي ااعج  وزا  خػ فضها  -)
 ألخسف  .. وهػ از جاد إلعسـ السزمم،وك األ  وفنخائ سـ ع ػبب اإلإال أف زا يخو   

ألنس اإلعسـ النخلي  ودورخ في ف شب اضجناعثساف رضي هللا عش  ..وبج تنسج،ااغ اصأ  
 .اشفذ الصخدقب ألنس الجوؿ اإلاسزيبتذػد  تارد   ألنج اا وذ ايوػ

ولصخؽ  ،جيجول ك ع ف ولجوف تنسج،،عم  اا حياى تحرماألنرار  ضج األثخ كانت  -ج
زسثمب في وبنب الحخ  ،ألذوم واضب لمعياف ،ولكشها اخزال في عهج الجولب األزػدب  ؛لصقب

وهجاى األخصم ال ي اجث فضها أوؿ زجدر  في اإلاسـ ضج األنرار في السجيشب السشػر ،
وتذػد  اضخ  الرحااي الجمضم اضج الخدرج انج اغ نصاد  رضي هللا ،الشرخاني لؤلنرار 

أف الجغ ب م   وهػ  يبػؿ (..!! ونذخ الخوا اال السمفقب ضج اداف اغ ثاات وزعع ،عش  
 !!..السفبخكب والسمفقب في برب  بش  واوػزب الشاأل ب !عش  رضي هللا

 ،الحؼ ان هج فضها ،وال دودخ،وال زمضم ،واجع االف خاىاال ،برب اقػن غخناشب   -د
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زجراب ازؼ في عهج ه مخ،أو دور وزدخ اإلعسـ الشاػػ ، ألذوم ال  قخل  إل  الحهغ 
في بم   النخلياإلعسـ ألنس وزا تسها زغ  هػد ،صػال النخ) وأاسج انضج   إذاعب

زسثس في بشاتي  وت صيب الذسذ ألالكف ،والصاشم اقا،و نم الح  ألاشس ،الحقائ  
ألأيجؼ  ،..ا   في أ ازشا هحخ عشجزا صارال واائم اإلعسـ الحجيثبالجددخ  والنخليب

عم  األ هد   ،وصارال أاجاث النالع ألأاخخ زنخوضب ،ببم الكصار،األشفاؿ 
والذافاال..وزع ذلظ ال ي ػرع هحا اإلعسـ وال  خجم زغ كسيب الكح) واالف خاى ال ي يبثها 

 ..لضم نهار
 ،وترػدبها ألإنراؼ،ي رجػ ل رحيحها ،وزغ السؤاف أف برب اقػن غخناشب الضـػ 

 ،ال يدالػف يشذخوف نفذ األألاشضم ،ا) النخ)في اضغ نجج الك  ،ك ا) غخلضػف زشرفػف 
ام الاطشا  ؛وكأنها نرػص زقجاب ،زجخد ال ذويظ ،دوف أف  ومف أاجهع،ودوخرونها

اا خجاـ ألنس الكمساال الشاايب ال ي يشفخ زغ زثمها الحوؽ الدميع والفصخ الدػدب، وال ي ال 
لع تخد في  األاػاؿ، إذ انب النمسيب ألحاؿ زغ قػؿ أاج ألأف إثصاتها أونقمها  نج زغ األز

نز بخآني أو نبػؼ ! ود ناضع اجع االا شكار والسرضصب إذا كاف نابمها زش دصا 
 !!..لؤلنرار

ولمس األع أف  دأؿ أ أيغ برز الخدؼ والنار في اقػن ألؿيب األباليع ..وأيغ برز 
،وهم فقجنا غخناشب اضغ عذيب وضحاها؟ ال صاكي عم  بخشصب وبذ الب وشميصمب ..إل 

ولساذا غخناشب تحجيجا تحت هحا السجهخ  اشب ؟ ٓٓٗيذ اضغ اقػن شميصمب وغخناشب أل
غضخ السشرف؟ ألع تدقط أل جاد عم  يج الس ػؿ ببمها !؟ ألع تدقط القجس عم  يج 

 !الشرارػ أكثخ زغ زخ ؟ وهي الضـػ في ؾصزب الضهػد؟
غٌة المخالفة ب ما توصلنا إلٌه منتمداالمتؤخرٌن  عندما كتب عن هذه السلسلة أحدو

الفؿي  والذاعخ واألدي  أاسج اغ  الذي عرضته على  واإللصاء والمشاكسة والمنافسة
وندبهع  األنرارؼ  ( إنفا   نافع عبج هللا األنرارؼ زخ نشا في تارد  األنرار زغ أاشاى

زا لع  جسع غضخخ زثم  أو بخدصا زش  وزغ  والػثائ  وبج  سع زغ السخصػشاال والسد شجاال
الذفػدب عغ  هااح  عمساى األاخ  زغ الدمف الحيغ ثش  ركص  عشجهع زغ أزثاؿ  الخوا ب

اسااب النسزب والقاضي د السخ ار اغ اػد واسااب النسزب الذي  الحدغ اغ د 
،وااش  النسزب عبج الخاسغ اغ اجيجؼ اجيجؼ القسدؼاسااب النسزب السرصف  و 

  .وغضخهع كثضخ ػالسػلػد أّزم واسااب النسزب والقاضي د  القسدؼ،
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لػ لع  وغ أنراردا ل داألقت  ،حالب الصائدب لؤلاخ وهػ عمع فحّّ وزشاضم زخمز ضج ال
القـػ ال  ذوخوف األاياى وال  إلي  الخكصاف وتشافذ عم  زا عشجخ الك ا) والسجونػف؛ ولكغ

والشجـ  ، فع ابخ غػرخ وأدرؾ زا عشجخ ببم فػاال األوافسغ زشه ، ن خفػف أل ضخ السػت 
وبج أشمن   عم  ألنس زا ك   في نقج الدمدمب ال ي نقحها  عشجزا ال يشفع الشجـ !؟ 

زسا ال  خخج اخز   عغ باعج  أ   إنا و جنا آألاىنا عم  أزب وإنا عم  آثارهع   - و سنها
زق جوف ( وهي نفذ القاعج  ال ي اجال اشا إل  تخؾ األزػر عم  عستها رغع أنشا تػصمشا 

وكاف ،كبضخ زغ الحؿيقب ال ي تصسئغ إلضها الشفذ اػؿ الدمدمب زشح وبت زصوخ  إل   دى
..؟! لذخوش  زقاام زػافق   عمضها الضـػ لخفزشاألدببها  وب ها ألنس زغ  خ مف زنشا زنشا

 –خػفا زغ أف ي هسشا أاج ألالحضج  عغ زحهبهع  وب ها إثصاال زا تػصمشا إلي  وتحافضشا
ففنم  داخ هللا خضخا وأعان  عم  عقػبشا سج رأ   ؼيسا ُكِ   وشمبت زغ فيخشا افط  هللا أا

 وكاف زجسم رأ   رعاخ هللا أ،
د اغ بص   تػ ج امدمب ز جاولب ز أخخا اضغ األنرار ال سصو ّضضغ ندبها كاتبها إل  -ٔ

اغ د اغ أاسج ، وتش هي تمظ  نقس  عغ عمّي اغ الّشجض  نقس  عغ اْلَفْغ( األزضغ اغ أاسج
النخلّي ، ولقػج أخصأ كاتبها خصأ  فااذا  اضػغ ضّغ  ّدمدمػب إل  أاي ألوخ د اغ عبج هللاال

 النػخلّي هػػ أ أاػ ألوخ د اغ عبج هللا السنخوؼ ألااغ النخلّي السالكيّ  أّف د اغ عبج هللا
ي كات  الِ ْخَناشِ  اإلزاـ السذهػر اجال  عغ أاي عبج هللا د اغ عبج هللا النخلي النقضمي

وذلظ ألدب  تذاأل  االاسْضغ  ووزدػخ أاي عبج هللا الر ػضخ آخػخ زمػػؾ اشػي األاسخ،
الّشطػخ فإّنشا اشجج أّف أألا ألوخ اغ النخلّي  واف هار ااغ النخلّي السالكّي ..وإذا أزنّشا

الخازػذ الهجخّؼ ، ؼيجػ  أف  وػف اضش  ولضػغ نافع إنفا(ػ  السالكّي كاف زغ عمساى القػخف 
ا ، اضشسا الحؼ اضشهسا في بّخرخ السؤرخػف ػ دصساا هػحخ الّدمدمػب  زا ال  قػّم عغ ثسثضغ َ ػجِّ

، فػ ػبّضػغ اهػحا أّف زغ الُسحاؿ أف  عػذػخوف َ ػجا  فقط ، والفػخؽ كبضخ ِ جا  ،وهػ عذخ  أ ػجاد  
 .السقرػد تحػجيجا    وػػف أاػ ألوخ اغ النخلي السالكي هػػ

خ عػقضػم  اسػيُّ  أاػ عبج هللا د اغ عبج هللا النخلّي النقضميّ فػالسقرػػد أ  إذا   ندبػب إل  َ ػجِّ
السالكّي األفػبضمّي ُزنافخّؼ زغ اليسغ وال  اغ نرػخ  األنرػارؼ . وأ زا أ فااغ النخلي

فػمـد ااػ حالػب أف تػكػػف ندبػب هػحخ القبضمػب األنراردػّب إلي   عسبب ل  ألاألنرار البّ ب ،
 .. يحبصحػ

هحخ الّدمدمػب وهيأ أّف كاتبهػػا َعػدػ رواي ها إل  د  وهشاؾ فبهػٌب ُأخخػ تُػَذوِّػُظ في أزخ
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عغ عمّي اغ الّشجض  ػ وعميّّ هحا ليذ أنرػاردا  ػ اغ ُبْص  السنخوؼ نقػس     ألأألَّاِنْغ( نقس  
ػ فمساذا يػخوؼ د اغ ُبػْص  األنرار عغ  اْلػَفْغ( األزضػػغ اغ أاسػج ػ واْلػَفْغ أ زا  ليذ زغ

وهػع َزْغ ُهػْع عػمسا  وصػجبا  ؟ إف ذلػظ لضثضخ االرتيا)  امدمب نػدص  َعػغ غػضخ أاي  وأ ػجادخ
 .. أعػمع وأَ ػّم زغ ذلظ -راس  هللا  - اِنْغ( اغ بػُْص   وفهػإل  د أألَّ  في صّحب ندب هػا

ج في تمظ الف خ  لرخؼ نطخ األعجاى اعُ سِ  ولنمها كانت زغ واائم إخفاى الشد  الحؼ
 . والس خلرضغ

النػخلّي ، فأاػ عػبج هللا د اغ عبج هللا  هشاؾ لصذ في ندبػب ببضم شا إل  د اغ  -ٕ
ا  أاػ عبج هللا الّر ضخ آخخ اّواـ: لهحخ القبضمب ، وإّنسا كاف َ ّجهػا النخلّي النقضمّي ليذ َ جِّ

اضشهسا زغ  خلّي كاف وزدخا  وكاتصا  ل  ، ولكغ ألدب  زاغخناشب زغ اشي األاسخ ، وااغ الن
ولنّم ذلظ را ع إلػ   الػفائج والّرسال عخؼ أاشاى ااغ األاسخ أ ألأوالد ااغ النخلي ،

ْنػِجيِّضغ ا   ُب ػم في وبنب أاي  زػبف أاضهع زع الَػشَّاِاضِّضػَغ وزذارك   إّ اهع في اخ) الدَّ
ْنِجيِّضغ إل  ال ََّػاِرؼ خمف ضهخ وزدخهع ااغ  عؿصب ، األزخ الحؼ اضصّخ أاشاىخ في عهػج الدَّ

عغ أاضهع نرضِخ الػّشااّضضغ أعػجاى الّدنجّيضػغ ا   تسّوغ نافع إْنَفا( زغ  النخلّي عػضا
وأ زا  ألدب  تنضضخهع ألسا رّو   ألنس  . تػشضغ األاخ  في صحخاى ِتْشَصْك ُػػػ واا قخارهع اها

الّر ضخ زدئػليب ضياع األنجلذ اّلحؼ كانت  بج هللاالُسْ ِخضضغ زغ تحسضم أاي ع
اقػشا، وكأّف زا اقط ببمها زغ زجف األنجلذ هػ اّلحؼ  آخَخ زجن  -داُر زمك  -غخناشب

 وف أّف اشي نرػػخ اا صاعػا أف يجافنػا عغ دول هػػع بخونا  تػّل  كبخ اقػشها ، ولع
اّصاال عقج انقصع نطاز  ا   خسلها دوؿ األنجلذ األخخػ كسا ت دابط  كانت ت دابػط

 اقػشا ، واقصت ألنجزا تكال  عمضها األعجاى والّطخوؼ وُعجـ دول هع آخخ دول  كانت
 الشاصخ والسنضغ ، األزخ الحؼ  نػم آؿ نرخ زغ ألنػجخ ُ خفػف ندبهػع ضسغ أاصا)

  .  أخخػ ذكخناها زغ ببػم
ا وتحخدفا ػ رلسا لديااب أّف فضها خمص األاساى الػارد  في الدمدمب الس جاولب ثبت -ٖ

االاع والمق  أو المقبضغ والكشيب لذخز وتجنم   اإلخفاى الس صنب ػ اضث تحكخ الدمدمب
وااغ وافضج وااغ افضج وهع في الحؿيقب فخز وااج والجلضم  أ) ثسثب أفخاص أو أرلنب

أوردها الفخندي اػؿ زارتي في آخخ ك األ  عغ األنرار وعّج فضها  هػأ الذجخ  ال ي
وأاػ زشاؼ( ثسثب اضشسا هع وااج ، اجلضم أن  ذكخهع في أوؿ الك ا)  لس ػف وإاحاؽ 

 وااجا هػأ إاحاؽ الدصاخ وكشض   أاػ زشاؼ ولؿص  لس ػف والدصاخ ، وهع كسا تخػ  فخرا
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وبج أدركشا ذلظ ، وهػ أزخ زأخػذ أل  في الدمدمب الس جاولب، أرلنب ألالدصاخ وهحا زثاؿ فقط 
واالع صار عشجؼ ألوسـ  فيخي النسزب د السخ ار  زدمظ زغ اصقشا !لكشا امكشا ؛اجا ب 

اغ اػد آنف الحكخ ولع تكغ الدمدمب هي السن سج عشجخ في ثبػال ندبشا ؛ وإنسا أوردناها 
عم  عستها اا ئشااا فحد ،ولمسخالف أف يصق  عم  رأ   كسا أن  ال  سمظ ا  إزااب 

وإبراى  ،وال يشفع اا كار الحؿيقب السصمقب،   غضخخ عغ رأ   اجوف اخهاف باشع  ق شع أل
وأخصار زجاػاب وزمفقب عم   ،السخالف واالع ساد عم  آراى زجاهضم زغ غضخ األنرار

تػ   اائخ عم  ال نسيب وإخفاى الحؿيقب ألغخاض اياايب وأزشيب  أأاشاى نافع اضغ تػ هضغ
في السدألب رأ اف وهللا وتػ    دضخ عم  تحود  ند  آؿ نافع في أخػالهع ودصق  ،ألح ب 

 أعمع ألالرػا)  .

، وإنسا هي امدمب وااج  أ خدت  (إنفا أاشاى نافع  ال تػ ج اسام ند  أخخػ عشج  -ٗ
زخ مفب زغ عجد زغ الس أخخدغ لنجـ ثبػتها عشجهع، ولسا كانت تذ سم  عمضها تنج سال

  زا أّداخ إلي  فا  هج السنشّضػف في ترحيحها وترػدبها كم اد عمي  زغ أخصاى ضاهخ ،
 والحؼ ضهخ لشا ألنج الصحث وال حّخؼ واالا قراى الحؼ داـ زا يددج عم  .. ألحث  وا  هادخ

هللا  ثسثب عقػد أف الدمدمب انحخفت ألنج يػاف أاي  نقػ) والحؼ هػ ااغ أاي عبج
هخولا زسا  الر ضخ ل جخم ضسغ امدمب أخخػ غضخها إزا ألقرج صخفها عغ أاي عبج هللا

عار اقػن غخناشب وهي فخدب دازها و  إثعألنس السؤرخػف زورا وله انا زغ ألرق  أل  
أو لخصأ غضخ ، ل ا ب زّا لشابمها أو كاتبها  ، وإزا ألاألدلب الػاضحب أول  زغ ال هخ) زشها

ااؿ تصق  زحم خسؼ كسا هػ الحاؿ في زنطع  زقرػد .. وهللا أعمع ..وعم  أ ب
ال ي تن سج عم  اال  هاد والطغ ؼيسا ألنج الجج  والؿصائم الدسام الشدبيب لسنطع األاخ

آيضخ (  السطفخ أو ااغ   زجسنػف عمضها إل  د أاسج السمق  (إنفا النافخ وآؿ نافع 
 وال ، الثالث عذخ أو الخاألع عذخ أو الثاني عذخ لسنطع السناصخدغ الضـػ وهػ الجج

وبع الخسؼ  وإف ،خخ وفهخت الا فاض   وتػات ؛إل  األنرار  ح ا ػف إلضها إلثصاال ندبهع
الخدرج هػ زحم  إال أف إ ساعهع عم  أنهع زغ األنرار ؛اضغ ألنزهع في امدمب ندبهع

 . إ ساع ال  خ مف عمي  اثشاف زشهع
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يع األنرارؼ هػ أوؿ زغ اا ذوم ندصب القبضمب إل  -٘ كاف الذي  د اغ السشحر اغ إاخـا
ـ القخآف( السذهػر ، وندب   إل  اشي أاي ألوخ اغ النخلي السالكي  صاا  ك ا) أاوا

كشانب اغ خددسب اغ زجركب اغ إلياس اغ ززخ اغ زنج اغ عجناف إل  أف وصمت إل  
يع وزغ ثع إل  نػح ثع إل  آدـ أاي الصذخ ، أؼ أف الدمدب تم قي زع ند   نبي هللا إاخـا

ف أنرارا الخاػؿ صم  هللا عمي  وآل  وامع في كشانب فرخنا احلظ ززخدضغ اجؿ أف نكػ 
بحصانضضغ وصار ااغ النخلي السالكي ززخدا اجال عغ كػن  زنافخدا  سانيا بحصانيا.. 

ػا فػضنػا ااغ النخلي السالكي اجال عغ أاي ألوخ اغ مدمب أخصئفخأػ أف زغ ك بػا الد
اـد الا حالب ندصب القبضمب األنراردب إل  ر م زنافخؼ زغ اليسغ أو ندب ها إل  ززخ 

خ اغ اـد في الدمدمب وليذ زغ فهػ أوؿ زغ وضع ااع أاي ألووهي بحصانيب .. 
ػها، وبج ر ع عغ ذلظ ألنجزا اتزب ل  عجـ صح   وباؿ أ هػ ا  هاد زشي تبضغ لي أنذئ

 خصأخ فخ نت عش  . 
أاػ ألوخ اغ اـد والي السجيشب الشبػدب لبشي أزيب تاألني زغ القخف األوؿ لمهجخ  ولع  -ٙ

ولع تصأ بجز  إفخدؿيب واألنجلذ اضشسا ااغ النخلي السالكي    ادر الجددخ  النخليب والذاـ
عاش اضغ القخنضغ الخازذ والدادس الهجخدضغ وهػ أنجلدي إفبضمي ليذ  زناصخا وال 

 زجاورا الاغ النخلي فس  سوغ االل صاس اضشهسا ..
إف أاسج اغ عبج هللا اغ د األنرارؼ هػ الحؼ اس  الدمدمب الس جاولب ألااع  -ٚ

هػ  عشجزا نطع تمظ الدمدمب في أر ػز   ٖٛٛٔمدمب الحهبيب( في رليع األوؿ عاـ  الد
 زصمنها أ

 اسجا لسغ  نمشا أنرارا        لشرخنا اإلاسـ  والسخ ارا      
د آاساد اغ الصاهخ اغ السهجؼ األنرارؼ وكاف إذ  وذلظ ندوال عشج رغصب الذي 

اغ عبج هللا زا يثبت ذلظ زغ الػثائ  ذاؾ ااكسا لسشصقب   أغاروس( . ولجػ أاسج 
والسخصػشاال ال ي كاف د آاساد  ح فع اها إل  أف بجـ اها إل  السسمكب فدمسها 

 ألاسج اغ عبج هللا ..
كاف أاسج اغ عبج هللا هػ زغ اا ش ج أف أألا ألوخ د اغ النخلي السالكي ال صذ عم   -ٛ

نرارؼ ال خناشي ل قار) االاسضغ كات  الدمدمب زع أاي عبج هللا د النخلي األ
رغع زا اضشهسا زغ  وذلك بدبب شيرة ابن العربي السالكيوو ػدهسا زنا في األنجلذ  

ززغ..واألنرارؼ زشهسا كات  أاي عبج هللا الر ضخ ووزدخخ وزنمع أاشائ  زسا  نمهع 
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أوالد إدردذ  إل  (اغ الحاج عبجهللاأاِّضغد األزضغ يشدبػف إلي  ألال مصب كسا يشد  أاشاى 
وتدسيب عثساف اغ د األزضغ أاِّضْغ  ألَأْؽ َعِمي( أؼ ااغ عمي ، وعميّّ هحا زنيع زغ 

األنرار  ألااغ  فمؿص اِّضْغ( دذ  اورخ عثساف اغ د األزضغ  أالبخااير زغ ببضمب أوالد إدر 
 عمي( واسػا األاخ   أوالد إدردذ ( لمجػار وليذ لمشد  ..!

اسج ػ إل  ذلظ هػ زا أخبخخ أل  فيخ  النسزب د السخ ار اغ اّػد والحؼ دعاخ ػ أعشي أ
األنرارؼ وهػأ أف هحخ الدمدمب ال ي ألأيجؼ الشاس غضخ صحيحب والرحيب أف ند  

اشي إنفا إنسا  نػد إل  ااغ األاسخ آخخ زمػؾ اشي نرخ وأنهع كانػا  خفػف ذلظ ألاصا) 
غ  ساع شا اضشئح، وهحا زا أّكجخ ل  الذي  أزشيب واياايب وا  سانيب.. وفهج ذلظ اثشاف ز

هػ ببضم وفات  عشجزا أ األ  عغ برضج  زجا  ٜٖٛٔعبج الخاسغ اغ اجيجؼ الجسدؼ عاـ 
 اها عشجزا أورد الذي  عبج الخاسغ فضها هحا البضتأ

 آألاؤخ زغ عشج عبج هللا وػػػػػػػ الجخ إل  ؾيذ كخاـ عخا غ       
يذ اغ انج اقا ؟ فقاؿأ ننع إنشا زنذخ أافاد فدأل  أاسجأ وهم نحغ زغ أاشاى ؾ

 السدزم يخ ع ندبشا إل  اشي األاسخ الحيغ هع زغ ذردب ؾيذ اغ انج اغ نصاد  .
في تشؿيب الدمدمب  ندوال عشج رغصب ألنس الس األنضغ والسه سضغ وإلحااهع عمي -ٜ

الس جاولب نػردها عم  الشحػ ال الي إل  ؾيذ اغ انج اغ نصاد  رضي هللا عش  
ج إغفاؿ السوخراال زغ الكش  واأللقا) ، عمسا ألأف هحا ال شؿيب وهحخ السخا نب ألن

لهحخ الدمدمب  خال زشح زج  ولكشا لع  نشذخها لنجـ رؤد شا لمحا ب إلضها وهي كسا 
 يمي أ

اآليخؼ   اغ د أاسج السمق   إنفا( اغ السدزم السمق  )أ د السخ ارنافع أو
اغ  وااج  جفخ لق  لسحسج أاسج فهسا السط( فأوالسطفخ ندصب إل  زشصقب آيخ،

مْيْب(  إاحاؽ السمق    الدصاخ ولس ػف والسوش  أاػ زشاؼ( اغ الرالب السمق  الرُّ
اغ د   أاي عبج هللا الر ضخ  ( اغ  غ يػاف  السوش  أألا  نقػ)(اغ أاي ألوخ ا

ج( عمي  أاي الحدغ( اغ انج اغ د اغ يػاف اغ د اغ يػاف  أاػ الحجا
اغ إاساعضم اغ فخج اغ إاساعضم اغ يػاف اغ د اغ أاسج اغ د اغ خسيذ 
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ذ اغ انج اغ اغ نرخ اغ د اغ نرضخ اغ عمي اغ  حي اغ انضج اغ ؾي
 ( ٔ  نصاد  رضي هللا عش .

زغ تارد  اا ذهاد أاي عبج  ألنس زغ اع خض عم  هحخ الدمدمب انصم  -ٓٔ
ؽ الدزشي اضش  ولضغ أاج أافادخ وهػ إنفا هػ ليحد  الفار ٜٓٗهللا الر ضخ اشب 

زذوكا ورافزا أف تكػف تمظ السج  الدزشيب السحجد  زح ػدب عم  ذلظ النجد زغ 
هػ وكاف بج تدوج ٗٙٛاأل جاد ز شاايا أف أألا عبج هللا الر ضخ ولي الدمصب اشب 

ببم ذلظ وأنج  ل  ولجاخ ببم تػلي  الدمصب وكاف بج ها خ زنهسا إل  النجو  
 خليب فسا زاال ا   رأػ كثضخا زغ أافادخ وهػ زا  رجب  رؤدب السقخؼ لهع الس

اشب زا اضغ زػت  وزذاهج  السقخؼ لدسل    ٚٛهػ أؼ ألفارؽ ٕٚٓٔكدسلب اشب 
أف الخ م عاصخ زاال  قم عغ ثسثب أ ياؿ زغ  إل  في شخؽ فاس، زسا  ذضخ

 اشب . ٚٚذرد   ببم زػت  اضث كانت السج  اضغ زوا   وزػت  
أفار السقخؼ في نفب الصض  لخؤد   أاشاى وأافاد  أاي عبج هللا الر ضخ اشب  -ٔٔ

هػ وهػ اجا ب القخف الحادؼ عذخ الهجخؼ ، وهحا ال ارد  زشدجع  جا زغ ٕٚٓٔ
هػ اضث إف  ٕٓٔٔاضث الفاصم الدزشي زع اشاى إنفا لبئخ   إن مظ ( في تارد  

  كاؼيب  جا الن قاؿ هحخ األاخ  وهي زج ،اشب ٖٜالفارؽ الدزشي اضغ ال اردخضغ 
إل  الرحخاى وتأايذ المبشاال األااايب لػ ػدها هشاؾ زغ افخ اآلألار وغضخخ وال 

ؾيسب لسخ سؼ السػ ػد في روا اال أوؿ الجاخمضغ لمرحخاى زغ إنفا إل   جخ 
د أاسج فقج يشد  عسم األ) إل  االاغ أو األ) أو الحفضج وبج  نبخ السطفخ أو

عم  ذاهج  في الػابع عم  زخ النرػر ،ولهحا نطائخ ز،أاي  أو  جخ  ألأاجهع عغ
باصجا آَهقَّاْر عشج إدناف ػ ..ألف  اأف اػؿ زارتي أكج أف السطفخ هػ زغ غادر فاا

وهػ زا  ؛وااج (إنفانافع  زرجر  سيع السنمػزاال ال ي ت جاوز إنفا ألالشدصب آلؿ 
فػائ  ال نسيب وإخفاى الحؿيقب ورد في الدمدمب الس جاولب ،وهي امدمب تذػلها 

أل خض ال سػد  ، والخمط وال حخدف زغ نااخها اضث زاؿ اها زغ عشج يػاف أاي 
                                                           

 ( رواية الشيخ أمحدبن عبد هللا األنصاري عنن شنيخو العالمنة والقاضني دمحم ادلختنار بنن حنود األنصناري، وشنيخ األسنرة يف السنعودية الشنيخ دمحم 1)
 6-4النندكتور دمحم بننن دمحم األنصنناري مننن غننري تعيننني مننن األخننريين، وانظر:األنصننار لبننول منناريت ص : )  صنناحل بننن دمحم بننن األمننني األنصنناري وأخيننو

ومشننناىري الشنننعراء  (  خمطنننوط تعرينننب مركنننز الًتمجنننة ادلعتمننندة ابلنننرايض إبشنننراف ومتابعنننة وتعلينننق الشنننيخ أمحننند بنننن عبننند هللا األنصننناري49.77،77،
 .51، والصيب واجلهام للسان الدين ص 177- 175،  78، واللمحة البدرية   5/17، واإلحاطة  55والكتاب البن األمحر ص 
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 نقػ) إل  ند  األـ لسا خػاؿ زشحخفا عغ ند  األ) لديااب ال نسيب ، ولهحا 
ولع  دألهع ،لع  نخؼ اؿيقب ان دااهع إل  اشي نرخ إال خاص هع زغ عمسائهع 

لنجـ االه ساـ احلظ في اضش  ، وا   زا  خػ  ؛ػثض  الشد أاج أو  صم  زشهع ت
وإنسا ؛لع تكغ زشااب   ترحيب الدمدمب  ،اضغ الذي  أاسج والذي  د السخ ار

فكانت السشااصب تق زي زغ  ،كشطع لذاعخ زب جغ،ترػد  األر ػز  وإ ازتها 
في  ،أاسج إ زاح اؿيقب الدمدب ال ي نطسها الذي  ،البياف، والذي  د السخ ار

تمظ األر ػز  في القرب السذار إلضها ، كسا أف كثضخا زغ السخا ع والخوا اال لع 
تكغ زنخوفب عشجهع لنجـ تسوشهع زغ االشسع عمضها ولنجـ االه ساـ ألال ػثض  

ألف فخريب زثم األزضخ د عمي األنرارؼ الس ػف  في ،وال جودغ ألذوم عاـ 
وتػفي راس  هللا دوف أف ،اال الرحيحب لج   كشػز زغ السنمػز ،هػ٘ٔٗٔ/ ٗ/ٔ

رغع زا ورد  ،روا ب وااج  زدشج  السه سضغ والس األنضغأ يخوؼ عش  أاج الس أخخدغ
ال زشها وورد ٖٜـ في عجدها ٖٜٜٔعم  لدان  في زقاامب زع زجمب الػاط عاـ 

إل  النائجيغ زغ األنجلذ في زنخض  (إنفافع  ناان دا) آؿ إفار  واضحب تثبت 
لسا  يب،كاؼ إفار  وهيالصػارؽ واز دا هع زع النائجيغ زغ األنجلذ اجيث  عغ 

إل  اشي نرخ وهحا  (إنفا  نافع ننمس  زغ ايااب ال ك ع عم  اؿيقب ان دا) آؿ
 الخوا ب ال ي رواها زختز  األنرارؼ عغ الذي  عبج هللا وتندزخ ال رخدب تجّمي 

ي الخوا ب الػاضج  الحدغ عغ األزضخ د عمي اغ الصاهخ األنرارؼ وه اغ
السػثقب عش  ؼيسا ي نم  ألجهب بجـو  جنا إل  الرحخاى وأن  بادـ زغ فاس ولع نجج 
روا ب زػثقب تشفضها أو تشقزها عشج زرححي ند  آؿ إنفا الس أخخدغ ، وبج اتفقت 

 تمظ الخوا ب زع زا  اى في كثضخ زغ السخا ع اػؿ هحخ القزيب .
لمرحخاى فهػ  ( إنفا نافع   ؼ صخدب في دخػؿتبشضشاخ كخأ ا ال ارد  الحؼأز -ٕٔ

لع  وغ تاردخا بصعيا كسا لع نقصع ألرحب أوؿ زغ دخم الرحخاى كسا أفخنا ااألقا 
وإنسا زجخد رأؼ  د أاسج ؛السطفخ أوأو  جخ  السدزمأاي   زغ الثسثب ػ إنفا أو

 كسا اقشا رأؼ غضخخ ضسغ زا اشمنشا عمي  زغ،ضشي اقشاخ لمصااث اػؿ زارتي 
تاركضغ لمقارغ اخدب ال ػفض  اضغ تمظ اآلراى وتخ يب زا ،السخا ع في هحخ السدألب 

يخاخ زشااصا زشها ، عمسا ألأف اػؿ زارتي يشقم عغ اواف الصاد ب الخام وزغ 
السنخوؼ عشهع عجـ الجبب في ال ػارد  وعجـ االه ساـ اها وبج  جنمػف اش ضغ أو 
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 ، ػارد  وتجودشها إال القمب زغ النمساىثسثا اشب وااج  ..! وال يه ع ألحدا) ال
في ال ناوف زع السد نسخ وتدودجخ ألأ ب  ،زع تحّفع فئب النمساى الذجيج،وشمصب النمع 

وخاصب في  ان  ال ػارد  واألرباـ واإلاراىاال  ،بج  د  مها ضجهع،زنمػزاال 
!.. 
زقجزاال  السبشيب عم  وال ػارد  ال ؾيسب وال اع ساد عشجنا لصنس االا ش ا اال -ٖٔ

واف خاضاال زبشيب عم  روا اال زمفقب وزجاػاب وغضخ ثاا ب عغ ألنس الشداخ 
 ،فسا اشي عم  ألاشم وغضخ الثاات ؛( إنفا نافع   والك ا) الس أخخدغ زغ غضخ أاشاى

وال ي تش هي إل  أاي ألوخ  ،كال ي وردال في الدمدمب الس جاولب ز أخخا ،فهػ ألاشم
ن  ألااع ؼيسا دوّ  أاػ ألوخ اإلنذواغضشي السناصخ أو ال ي أوردها، أو كشانب،اغ اـد 

اػ ػد آؿ نافع في الرحخاى إألاف  أ تف ير الػثائ  عغ تارد  ال ػارؽ ، وت نم 
أاسج اغ آدا وف خ  و ػدهسا أل ( إنفا نافع   وعسبب ف خ  اوع يػاف اغ تاففضغ !

 في الرحخاى واجهسا .

 السخ ع السناصخ والسػثػؽ  نرارؼ وهػان ه  زا أفادني أل  الذي  أاسج اغ عبج هللا األ 
هػ وهػ الحؼ اساها الحهبيب ولع  رفها أاج اهحا ٖٛٛٔالحؼ دب  الدمدمب الشدبيب عاـ 

د السخ ار اغ اػد النسزب والقاضي الػصف ببم  ،ثع عخضها عم  فيخ  الذي  
 ( ٔاألنرارؼ فأرفجخ إل  زا فضها زغ الجس وال حخدف . 

 زازخ الحي ال  صخ) ال ي تؤكج صجؽ السثم أ  وزغ السفاربب النجضصب

أاػ ألوخ اإلنذواغضشي السناصخ ؼيسا دّون  ألااع أ تف ير الػثائ  عغ احتفاإهم بما كتبه : 
تارد  ال ػارؽ، ألن  فقط ليذ زغ األنرار،وألن  اشاخ عم  زا رواخ غضخ األنرار في 

عبج هللا األنرارؼ عغ فيخ   اغ الدمدمب السمفقب؛ اضشسا  جادلػف في روا ب فيخشا أاسج
النسزب والقاضي د السخ ار اغ اػد األنرارؼ،رغع كػف زا  و ص  اإلنداف عغ نفد  

 هػ السرجر الحؼ يؤخح أل  ألخسؼ زا  و ص  عش  اآلخخوف.!!؟

                                                           

يخ (  نقال عن الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري وانظر أيضا : كتاب الشعر األنصاري واترخيو يف مراحلو الثالث لألديبني والشاعرين : الش1) 
 . 141 -147ص :  أمحد عبد هللا األنصاري واألستاذ صديق عبد الباقي األنصاري
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كسا أفادني األدي  والذاعخ األا اذ صجي  اغ عبج الصابي زؤلف ك ا) الذنخ األنرارؼ 
ألسذاركب الذي  أاسج اغ عبج هللا األنرارؼ أف عجدا زغ  ثسثال وتاردخ  في زخاام 

فنخاى آؿ نافع زغ غضخ الذاعخ أاسج اغ عبج هللا األنرارؼ وردال في فنخهع إفاراال 
 إل  اشي األاسخ  واضحب تثبت زا صحح  الذي  أاسج ألذأف ندصب آؿ نافع

حيغ صاروا ك األا واألا اذ صجي  هػ السنمع األوؿ لمجضم الراعج اجيثا زغ فصااشا ال
ألنزهع  نزهع إ سانهع ال اـ ألسثم زا ي خدد ؼي وصحفضضغ الزنضغ ودنمع زغ ااا  آراى أل

الضـػ ل ا ب في نفذ  نقػ) ..! وأورد كسزا هحا نر  أ كثخ الكسـ اػؿ ندصب   آؿ نافع 
( إل     آؿ نرخ ( اواـ زسمكب غخناشب وااوؿ ألنس زغ يش سي إل  اخفب األد) 

داب الشاس عشها ، وزحاولب ال ذػدر وإثار  الذ   عشج النازب والخاصب لكي وال ارد  زا
يخزي أاشاى هحخ القبضمب ألال شابس ، ودشذخ اضشهع الذحشاى والص زاى وال جااخ لكي يخفع 

 احلظ القجـ ، ودد قص  الجساهضخ أوزغ ألا)   وال ػا ؼي  لنمكع ت مبػف ( .
 وأنها زغ اا كار ناس زنّضشضغ ..ال   ،بأف هحخ الشدصب دخضم ،ع  ألنزهعورلسا ادّ 

ألأف نؤّصم ل  هحخ السدألب أدايا  لقارغ الكخدع زغ هحا المصذ الس ػهع؛لحا أردنا أف نخخج ا
زغ خسؿ نرػص ألنس األدألاى والذنخاى ال ي أفارال إل   -إذ لع يجونػا غضخ الذنخ–

ج هللا األنرارؼ ال ي عباغ هحخ الشدصب غضخ الشرػص السشدػلب إل  الذاعخ الكبضخ أاسج 
 نمها أولئظ في دائخ  االتهاـ  هس زشهع ألحاؿ الذي  ونداه   . وأف ألنس السن خضضغ 
 عمي  أثبت ذلظ زغ خسؿ فنخخ كسا أثب   هػ وغضخخ فمساذا ال ذػد  وال ذػدر اآلف ؟!.

 عبج هللا أدؼ يحكخ صج ق  الذاعخ أاسج اغ باؿ الذي  عبج الخاسغ اغ اجيجؼ الجس
 آألاؤخ زغ عػػشج عبج هللا والجخ *  إل  بػيذ كخاـ عخا غ              

ف محع في البضت الداا  أن  ندص  إل  ؾيذ اغ انج اغ نصاد  والج الدسلب الشرخدب  
 ألاألنجلذ .  

في البضت الحؼ يمي   ذضخ إل  زسالظ آألائ  وأ جادخ في األنجلذ والرحخاى ال ي أبازػها 
 يقػؿأ عم  النقضج  الرحيحب ؼ

 وهع أبازػا الجيغ لمسخ ار في * تمظ السذاهج ألالطب  وزحػػػػػا غ    
 األول  أ وباؿ الذي  د السخ ار اغ اػد راس  هللا في نػنض  

 وُبؤنا بالّشبي وقد رضيشا     لشا الّدْعداِن خير  أىل نرر  
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رضي هللا والدنجاف هسا أ انج اغ نصاد  رضي هللا عش  اضج الخدرج ،وانج اغ زناذ 
 السذهػر  أ وباؿ أ زا في نػنض   الثانيب ،عش  اضج األوس 

 تسّشْض ػػع إاػاد  أهم   َنْرػخ(  *  وبم ػع أ في خسفػب األرلنضشػا    
 بػج انقخضػػا، وزا لكػُع دلضػم *  عم  دعػػػ انقخاض الّشاصخدشا   

آؿ إنفا أواألنرار ، فشساع أف الذي  باؿأ أهم نرخ وكاف ألسقجورخ أف  قػؿ اجؿ ذلظ 
اضث أف زثم  ال تحػؿ الزخوراال الذنخدب اضش  ولضغ زخادخ في القػؿ ، ولكش  لع  نسج 

إل  ذلظ لضخد عم  زغ زعع أف األنرار بج انقخضػا في ززغ الخسفب الخافج  ، ألأن  كاف 
لهع و ػد بخد  في األنجلذ ز سثم في زمػؾ اشي نرخ وأف ببضمب الذاعخ زغ ألقا اهع 

 يوع لهع ال  نشي فضئا وهػ دلضم  همكع وعجـ اشسعوع . وهحا زا  ذخا  بػل  أونؽ
 وبج باؿ اإلزاـ الندقسني *  اػخاج النرػخ تاج النارفضشا

 ر ضضغ وأواػا   *  لهع في األرض ندم صالحػناد ألأف الخ
 وكػاف ززان  زشا بخدصا   *  ولضػذ عم  زجاهشػػب ضشضشا           

 ػؿ في األنرار ُوْاٌع *  أضػػّم هللا انػي السشكخدشاوإف الق        
سا عبج هللا األنرارؼ الحؼ  ن بخ زغ صفػ  أهم اض   عماغ وهػ زا رواخ عش  تمسضحخ أاسج 

سا يخود  لشا في هحخ السدألب ، ألنس الجهمب وفزس وديشا ، في اضغ  ذوظ ؼي
ولع  و سم لجيهع زا والس خضضغ الحيغ لع  دب  لهع بجـ صجؽ في خجزب األنرار ، 

 اك سم عشج الذي  زغ النمع واإلااشب أل  .
 مهدي األنصاري :  بن دمحم بن عبد هللا لال الدكتورو

 وفً غرناطــة كنا ملوكا     نسوس الناس فً الحمرا ونزهو      
 لنا فً األرض تارٌخ شهٌد     فمن ذا ٌنكر التارٌخ من هــو      

) غرناطة ( من  لسابمة نسب نفسه وأسرته إلى ملونبٌات افمن الواضح أن الشٌخ فً األ
بنً  نصر ودار ملكهم )الحمراء( ، وهو ما ألره ولال به فً نصوص كثٌرة من شعره 

منها لوله فً مكان آخر مشٌرا إلى انتهاء ملن آبائه باألندلس وطرد الكفار لهم إلى 
 رب آن ذان :  العدوة المغربٌة حٌث صاروا موالٌن للوطاسٌٌن حكام المغ

 بؤندلس بتسع مئٌن عامـا * لهجرة من ٌمٌزه اصــطفاء
 فجاء الكفر ٌتبعنا حمــودا * لٌطـــردنا وٌتبعه الوالء

دمحم عمر األنصاري ٌشٌر إلى ذلن فً شعره معتزا بآبائه  بن وهذا الشاعر الدكتور أحمد
 النصرٌٌن ملون األندلس فٌمول : 
 وملّكت األنصار جل المحلة فؤندلس اإلسالم أضحى جــنائنا*

 ألاموا كتاب هللا فً ذي المحطة * ملون بنً نصر كرام أجلـة
 وٌمول فً ممدمة لصٌدة أخرى بعنوان ) أمنا طٌبة ( :
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 آلل النصر أولها لباء=== تراءت من ربا نجد دٌار
 رحمه هللا:فً رثاء الشٌخ أبً سعد ولال أٌضا 

 على فمد شٌخ للعزائم ٌمصد                             بكت أعٌنً حتى تحجر دمعها 
 بكته المكرمات ومسجد كما لد                    آل نافع  بكته بنواألنصارمن

وهذا الشاعر والماص عبد الواحد ٌبكً سلطان آبائه فً الفردوس المفمود بحرلة  مدلال 
 ( .   ولِ ــٌُ سلٌبة من عامرٌها المُ )ه :على ذلن  االنتماء بمول

 كؤننً فً لصر غرناطة *  وحشده من مظهري فً ذهول
 إلى أن لال : 

 فٌا بنً األحمر أٌن الهدى * وما الذي عكر صفو الشمول 
 شٌّدتموه فً عناٍء طوٌل*     اــسلّمتم الكفر مفاتٌح م 
 ٍف وبٌلِ ـامكْم بكّل خسـوس * فاغتال بالصلباِن محرابكم 

 ولِ ــٌُ رٌها المُ سلٌبة من عام *لهفً على أندلٍس أصبحتْ 
 ّرت حزنها بالذٌولِ ـشمٌس وج*ها كلما أدبرْت ـلهفً علٌ

 ولِ ـةً من هطـعٌناَي إال بره* ُت الفكر فٌها أبْت لْ جَ إذا أَ 
 انتهى كالم األدٌب صدٌك عبد البالً األنصاري .
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 ما قد ٌستوقف المهتم والمتابع فً هذه السلسلة التً كتبت آلل نافع من غٌرهم:مو

  نافع تمٌٌع هوٌة آل هدفت إلى فً المنطمةالمبائل  بعض سٌاسةلمعلوم أن من ا-ٔ
لما األبدٌة بٌنهم وبٌن العرب ، وتذوٌبهم فً الطوارق وإٌجاد الحواجز العمٌمة والفواصل

من لوة الشكٌمة والمولع الدفاعً والحربً والسٌطرة على المٌادة  )إنفا( ٌتمٌز به آل نافع
 عضو اإلدارة الفرنسٌة البارز بول مارتً كونالموٌة على ذلن من المإشرات  و الدٌنٌة
،تلن األسماء واأللماب التً زج بها فً السلسة بمصد فً كتابه : األنصار  لم ٌنمل

ألن هدفه ؛ ..!!أو تكرٌس التنالض غٌر المنطمً غٌر األنصار ترسٌخ االنتماء إلى
األنصار هً : الرواٌة  االستعماري مختلف ؛ وألن معظم معلوماته فً كتابه عن

 ! من غٌرهم ولٌس من مصدر خارجً،الشفوٌة عن األنصار أنفسهم 

إذ لم  وجل الرواٌة التً وردت فً لصة الرحلة والسلسلة تعد ضعٌفة جدا،وال تثبت؛
؛بل ٌعد ما ورد فً خبر الرحلة والسلسلة مشكون ونثرهم أمن شعرهم  اٌثبته أجد ما

سع؛بل على نطاق محدود جدا لبل سبعٌنات المرن فً اطالعهم علٌه على نطاق وا
العالمة  بدلٌل أن الشٌخ ،نطاق ضٌك جدا علىإال  ،إذ لم ٌتم تداولها بٌنهمالعشرٌن؛

إلى كونها ،وألرب حالها رحمه هللا نفاها  األنصاري دمحم المختار بن حود الماضً
ل الشٌخ أحمد لب -علمائهم ونساخهم وكتابهم  أحد من ؛إذ المدسوسة لغرض سٌاسً 

 -الذهبٌة لبل أن ٌعرف رأي شٌخه فٌها الذي نسخها وسماها األنصاري عبد هللابن 
لبلها من لبلها منهم بة عنهم ونسبت إلٌهم ونٌا بل كتبت؛علٌها  أو التولٌع لام بنسخها

 ولم نسمع أن أحدا من معاصرٌهم من لعدم مباالتهم بمثل هذه األمور إبان عزهم ،؛

ومن  ونسبتها إلٌهمأصحة نسبتها إلٌهم بدلٌل إنكار مشٌخة العلم لها األنصار لال ب
 اضطر إلى ذكرها اضطر إلى ذكرها باستحٌاء ومحاولة إرجاعها إلى نصابها

 الصحٌح حٌث فعل ذلن غٌر واحد منهم كما هو مشهور على سبٌل المثال عن الشٌخ

ما تجشم غمار تصحٌحها رحمه هللا فلو ثبتت عنده صحتها لاألنصاري دمحم بن المنذر 
،حٌث كان أول من أضاف أبابكر بن حزم فً السلسلة  أدى به إلى خطؤ المجتهد مما

   األنصاري عنه . عبدهللا وتراجع عنه الحما كما رواه تلمٌذه الشٌخ أحمد بن 

إال فً  بعضهمالسلسلة المذكورة غٌر منتشرة بٌن آل نافع ولم تصل أن هذه -ٕ
دمحم أحمد بن  الشٌخ فً منطمة شرق تمبكتو:، وأول من نشرها  السبعٌنات المٌالدٌة

 نهر النٌجر،الطاهر بن المهدي األنصاري عندما عٌن حاكما لمنطمة آغاروس جنوب 
وأول من نظر فٌها بعٌن الرٌبة واجتهد فً تصوٌبها الشٌخ دمحم بن المنذر األنصاري 

ري وهو من نسخها وسماها الذهبٌة والشٌخ أحمد بن عبد هللا األنصا كما سبك، رحمه هللا
ونظم فٌها أرجوزة طوٌلة لكنه تراجع عن لبولها بعد أن عرضها على شٌخه العالمة 
والماضً الشهٌر دمحم المختار بن حود األنصاري لاضً الصحراء فً زمانه ، الذي 

نفاها ونبهه إلى عدم صحتها ولال له :نحن نعود إلى  بنً نصر حكام غرناطة ، والشٌخ 
أحمد بن عبد هللا األنصاري هو الذي أخذ على عاتمه تصحٌحها منذ ذلن الحٌن وإلى 

والنسخة الوحٌدة المعتمدة لدٌه هً المذكورة هنا فً بداٌة المبحث مستندا فٌها إلى ،الٌوم 
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األنصار، كالم شٌخه العالمة دمحم المختار بن حود األنصاري وكتاب بول مارتً عن 
ضوع السلسلة والنسبة إلى أبً عبد هللا الصغٌر تحدٌدا كما إلٌه فً مو ولد استندت

الشٌخٌن الكرٌمٌن : ) دمحم صالح بن دمحم األنصاري شٌخ  رأي إلى أٌضااستندت 
األنصار من آل نافع فً السعودٌة وأخٌه الدكتور دمحم بن دمحم بن األمٌن األنصاري ( منذ 

من غٌر تعٌٌن وهو أمر مستفاض  فً النسبة إلى بنً نصر -رحمهما هللا-هـ ٓٓٗٔعام 
ومشهور عند شرٌحة واسعة من آل نافع كما درجوا على أسماء وألماب مثل : نصر و 

 نصري والنصري وغرناطً والغرناطً وابن لرطبة وابن المرطبة ..

من لرأ كتاب : تارٌخ السودان للسعدي ٌتمٌن وٌطمئن إلى أن هذه األسرة لم تكن  -ٖ
مغربٌة لبل بداٌات المرن الثانً عشر الهجري ؛ ذلن أن الكتاب موجودة فً الصحراء ال

دخل منطمة  كان موجودا أو عبارة عن رصد دلٌك بشكل استمصى وأحصى كل من
المغاربة أو  السكان السودان والتوراق و من وماسنة وجنً وأروان وأدرار ولاو تنبكتو

تعلٌمٌة والعلمٌة والمدارس ،وذكر األحوال السٌاسٌة وااللتصادٌة وال العرب بشكل عام
والجوامع والمنازل والموالٌد والزوار والمسافرٌن والوفٌات والتوارٌخ واألمراء 

والمضاة والعلماء وطلبة العلم والحروب والجنود وأحوال البالد بشكل عام ومن توالى 
إلى أي فرد منهم  ٌؤت على أٌة إشارة ومع ذلن لم على حكمها ومن مر على أرضها... 

ومن لرأ الكتاب ٌعلم أنه ٌستحٌل أن ٌكون السعدي فات علٌه اإلشارة إلى من هو فً ،
 هـ .٘ٙٓٔمكانتهم أو ألل منها وكتب إلى مثل شهرتهم و

ٌضاف إلى ما سبك أن ألدم النصوص المدونة عنهم أو منهم سواء الفمهٌة أو  -ٗ
نة ! فؤٌن إنتاجهم أو ما الشعرٌة أواألدبٌة أوالتارٌخٌة عمرها ال ٌتجاوز خمسٌن ومائة س

دون عنهم فً المرون المزعومة من السادس إلى بداٌات الثانً عشر الهجري ..؟! سوى 
 . المضطربةما جاء فً السلسلة المدسوسة والرحلة 

بعض من نسخ هذه السالسل ،ٌحاول ربط وجود آل نافع فً صحراء تمبكتو بدولتً  -٘
ارهم فٌها منذ المرن الخامس أو السادس مستنتجا أن استمرالمرابطٌن والموحدٌن ،

 هذاغلط شنٌع وتدلٌس ممٌت،ال برهان علٌه ،وهولهم فٌها خمسة لرون،و الهجري،وأن
، وٌنافً الرواٌة الخاصة ببعض علماء وأعالم آل نافع عن  عن الحمٌمة والوالع بعٌد جدا
لً األنصاري ،ونملها عن بعضهم الفرنسً :بول مارتً،وأوردها الزعٌم دمحم عأجدادهم

وتإكدها رواٌة الشٌخ أحمد بن عبدهللا فً جمٌع مروٌاته الشفوٌة وممابالته الصحفٌة،
األنصاري السابمة،وغٌرها،كما ٌإكدها تارٌخ  حفر نافع ألول بئر فً الصحراء فور 

ي من آل نافع هـ، وألننً شخصٌا ،وغٌرٕٓٔٔتلن ( عام إن أاستمراره بها،وهو بئر ) 
المشاهٌر ،وآحاد اآلباء واألجداد المعروف وفٌاتهم بالدلة نعرف الكثٌر من 

إال  نافعأوبالتمرٌب،وعاصرهم بعض من عاصرناهم،والذٌن لٌس بٌنهم وبٌن دمحم بن 
الثالث عشر أربعة رجال،وجمٌع هإالء كانت وفٌاتهم، إما نهاٌات المرن ثالثة ،أو
ٌن الرجل وجده الثالث أو ،فال ٌعمل أن ٌكون بالرابع عشر،أو بداٌات المرن  الهجري

 !؟.سنة 0ٓٓأو  ٓٓ٘ أو الخامس، الرابع
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عند العلماء  –، إلثباته، بل المتعارف علٌه ٌمول أحد باشتراط وجود سلسلة النسب ال-ٙ
ثبوت النسب بمجرد اشتهاره واستفاضته وتواتره،فإذا تمرر  -وجمٌع المبائل والشعوب 

ما ال ٌلزم،ونحن آل نافع من األنصار  هذا ؛ فإن كتابة السالسل النسبٌة من تكلف
من بنً ساعدة ، من ذرٌة لٌس بن سعد بن عبادة رضً هللا عنهما و،إجماعا الخزرج

.؛الستناده لرواٌة بعض علماء األنصار ورموزهم
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 والوسم والمضارب واآلبار األسماء واأللقاب

كبػػخػ عسػزػػا اضػػث زػػغ الجػػجيخ ألالػػحكخ هشػػا زػػا ي نمػػ  ألاألاػػساى واأللقػػا) فػػي الرػػحخاى ال
السشحػتػػب زػػغ االاػػع  يمحػػع الصااػػث عػػغ أخصػػارهع فػػي أؼ زخ ػػع زػػغ السخا ػػع كثػػخ  األلقػػا)

وفضػع األاساى غضخ النخليب وهي ضاهخ  عازػب فػي اػواف السشصقػب ليدػت خاصػب  األصمي
ألقبضمب زنضشب زشها ولمصااث زثس أف  صالع الك   ال اليب لضشطخ ألنضش  إل  ذلظ ألجػسى وهػي 

  -زثم أ
   ف ب الذوػر في زنخفب أنياف عمساى ال كخور لمصال  د البختمي األنرارؼ         -ٔ

 الػالتي .     
 ال ػارؽ عخ) الرحخاى الكبخػ لمجك ػر د انضج القذان . -ٕ
 الػايط في تخا ع أدألاى فشؿيط ألاسج اغ األزضغ الذشؿيصي . -ٖ
 د ولج ودادؼ .كش ب الذخبضػف لبػؿ زارتي تخ سب د زحسػ  -ٗ
 البخااير " اشػاداف " لبػؿ زارتي تخ سب د زحسػد ولج ودادؼ . -٘
األنرػػػار اػػػػؿ زػػػارتي  الشدػػػخب النخليػػػب زخصػشػػػبأ تنخدػػػ  زخكػػػد ال خ سػػػب السن سػػػج   -ٙ

 ألالخداض ألإفخاؼ وز األنب وتنمض  الذي  أاسج اغ عبج هللا األنرارؼ .
ا ي نمػػػ  ألػػػاألزغ لطػػػخوؼ الحيػػػا  ال ػػػي ولنػػػم زػػػغ أاػػػخز األاػػػصا) الجانيػػػب إلػػػ  ذلػػػظ هػػػػ زػػػ

 عيذها الشاس في تمظ الرحخاى وال ي ال تخمػ زغ الحخو) والشنػخاال القبميػب ، وزػا ي صنهػا 
زػػغ النػػجاى واألخػػح ألالثػػأر وغضػػخخ زػػغ األزػػػر ال ػػي تذػػيع الخػػػؼ وعػػجـ األزػػغ زسػػا  زػػصخ 

هػػػ ترػػخؼ زنػ  إلػػ  إخفػػاى األاػساى الحؿيؿيػػب لؤلفػػخاص السهسػضغ أو زػػغ  خػػاؼ عمػضهع و 
اشحػػػ آخػػخ أو ألحدػػ  الحػػاؿ والدزػػاف  نػػج از ػػجادا لم الػػ  عمػػ  النػػخ) زػػغ تدػػسيب أاشػػائهع 

 ألسوخوخ األاساى كوم  واشطمب ...
 وتدسيب رؾيقهع ألأادغ األاساى كفسح ونجاح ونحػهسا وتفدضخ ذلظ كسا بػاؿ أاجهع أ 

 (ٔ إنسا ندسي أاشاىنا ألعجائشا وعبضجنا ألنفدشا . 
 
اضث إف عمساى الم ب و جوا أف زغ عاد  ؛لم بتحت ألا) زغ أاػا) ا يشجرجوالشحت  

النخ) في كسزهع دزج كمس ضغ أو أكثخ زع ألنزها ، ف  كػف كمسب زخ رخ   جيج  ، 
                                                           

 . 19انظر سبائك الذىب يف معرفة قبائل العرب صن (1)
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 ي يشح ها ثع فأشمقػا عم  هحا النسم نح ا ، كنسم الشحاال الحؼ يددم ألنزا زغ السػاد ال
  أتي ألذوم  جيج ..

 سي( و  َعْبَجرؼ( ندصب إل   عبج فسذ( و  عبج الجار( ..وذلظ زثم بػلهع أ  َنْصذَ 
(  نشي أن  بمال إل  إال هللا( ، واسن     حػ وكقػلهع أ اسنت فسنا  يهمم( أؼ  قػؿ أ  

ْزَند ( أؼ أن   وثخ زغ بػ  ؿ  قػؿ أ  ال اػؿ وال بػ  إال ألاهلل( ، ورأيت فسنا  وثخ زغ  الجَّ
 أ  أداـ هللا عدؾ( .. وهوحا ..

ار النخ) ؼيسا ألنج عم  هحخ الناد  ، شمصا لسخ رار ، وزنطع الكمساال السشصػبب وا
ع اها الضـػ نصار  عغ ألفاظ اخ رخها الشاس زع زخور الدزغ ، وهي كمساال كاف ي كم

فسثس  قػؿ الشاس الضـػ أ  عؿصالظ( ، وهي نصار  تقاؿ لمذخز إذا أردال ،النخ) بج سا 
ظ أو ل ضخؾ ، وهي زػ ػد  في كسـ النخ) بج سا ولكشهع أف ت سش  ل  الخضخ الحؼ وبع ل

صار   النقب  لظ( إل  اخ رخوا ن،ف لُنْقَب  لظ( أ أؼ الناؾصب لظيشصقػنها هوحا أ  ا
  عؿصالظ( .

وفي الذاـ زثس  قػلػف أ ترصفم ، ألسنش  افنم زا تذاى ، وأصمها أ  أنت ترصفي 
زنشاخ االخ يار ، فاخ رخوها ودزجػها  لظ( أؼ أنت تخ ار لظ زا تخدج ، ألف االصصفاى

 ػا أ  ترصفم( ولمسؤنث  ترصفمي(..ا   كأنها كمسب وااج  فقال
ا أ زا ا   وفي زرخ زثس  قػلػف أ  ِزشضغ( ، وأصمها  زغ أيغ( ، اخ رخوها ودزجػه

 كأنها كمسب وااج  .
   ال يػ ج ، وأصمها  زا  وػف( ..وفي النخاؽ زثس  قػلػف أ  زاكػ( ألسنش

 كمساتشا ال ي ن كمع اها الضـػ . وهوحا في كثضخ زغ
كمسب  فشػ( نججها تجخم أ زا تحت ألا) الشحت ، والشاس يشصقػنها عم   وزغ ذلظأ

 ثسثب أفواؿ ..
 األوؿ أ  فشهػ( ..
 الثاني أ  فشػ( ..
 الثالث أ  فػ( ..

 
 ب وااج  وهي  أؼُّ َفيى  هػ ؟( .وأصمها كمها تنػد إل   سم

أدا  االا فهاـ ال ي هي  أؼ( ، ولقي  فيى  هػ( ثع دزجػها زع ألنزها  فقازػا ألححؼ
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ا إل   فرار  فشهػ( ، وزادها آخخوف اخ رار ا فقالػا أ  فشػ( ، ثع اخ رخها ألنزهع أ ز 
  فػ( .. فهحا هػ أصم الكمسب ..

والفخؽ اضششا ولضغ أ جادنا النخ) أنهع كانػا  خ رخوف الكمساال لكشهع  نخفػف أصػؿ تمظ 
الكمساال ال ي اخ رخال ، ونحغ اخ رخنا ونح شا ودزجشا كسا فنم أ جادنا ، ولكششا ندضشا 

الكمساال األصميب ال ي بسشا ألاالخ رار زشها ، ولهحا  رصب زغ الذاؽ والرن   جا ت صع 
ال ي ي كمع اها الشاس الضـػ ، وال  واد  نخؼ أكثخها إال  األاساى والكمساالأصػؿ 

  أصػؿ األاساى والكمساال السشحػتب زغ الخعضم األوؿ!في الس فخغػف والس خررػف 
نافع  إنفا( وذرد   في الرحخاى وغضخهع زغ األفخاؼ والحدػانضضغ،فالشحت  وؼيسا ي نم  ألآؿ

 ػػار عشػػجهع زجػػخػ الناد ،ف جػػج عذػػخاال األلقػػا) لكػػم زػػغ ااػػس أ د أو عبػػج هللا، أو د 
 السخ ار،أو د الصاهخ،أوعبجالخاسغ ...ال 

 ،است..ال (اسا ،اسي،اسياد =   وزغ أزثم هاأ
 ، ألسهي،امت،...ال   ألس عبجهللا =

 (...ال  ،اسض ااسجز ا،اسمسخ ار د السخ ار = 
 د الصاهخ=   اس اهي،اس اؿ،ا اهضم .. ال  (

 ...ال  (  ،اشاعبجالخاسغ =   عبجو ،إيجو ،داساف
وهػػحخ األاػػساى ال دزػػػا اهػػا زشػػح بػػجوزهع  ،اػػػؼ تسػػخ عمضشػػا األاػػساى فػػي السصحػػث الساػػ و  

 زساقػػب اإلفػػخنج زػػغ األنػػجلذ ، اضػػث نرػػحهع الصػػػارؽ أهػػم الرػػحخاى اػػحلظ لضشجػػػا زػػغ
وبػػػػج صػػػػارال هػػػػحخ  عواا ئرػػػػاله عغ يػػػػاله، ال السػراػػػػوضضغالػػػػحيغ يصحثػػػػػف عػػػػغ  ،الشرػػػػارػ 

ام ػب  ز ػأثخدغ ألسػا هػػ اػائج اػضغ اػواف الرػحخاى زػغ ال ػأثخ -األلقا) ألسثاألب عاد  عشجهع 
الصػػػػارؽ الدػػػائج  وال الصػػػب فػػػي السشصقػػػب اضػػػث  جضػػػجها غالػػػ  اػػػواف السشصقػػػب زػػػغ النػػػخ) 

لم سػدػ  فكم فخز  حسم ااػسا و لؿصػا ، والمقػ  غالصػا زػا  وػػف ام ػب الصػػارؽ  -وغضخهع 
، ولم سػد  كحلظ عم  ألنس الحواـ واألزخاى الحيغ  خذػف عمػ  أنفدػهع كػم  فخنجعم  األ

لكشػي  ؛سمظ خػفا زغ السشافدب ..... ال  ا عهج ااا  ألاإلزار  أو الالدسالال ال ي كاف له
األت ألنػس السنسػخدغ زػغ ذوؼ السنخفػب زػغ عذػضختشا عػغ اػخ ااػ سخار هػحخ األلقػا) ألنػج 

تػػػػأثخا امدػػػػاف  ،فأفػػػػاد ألػػػػأف فػػػػضػع األلقػػػػا) فػػػػي صػػػػحخاى أزواد زػػػػغ الطػػػػػاهخ النازػػػػب ،األزػػػػغ
سا ، واا سخ عشجنا اضث لكم ولػج زخليػب زػغ وألاصا) أزشيب دائ ،الصػارؽ الناـ في السشصقب

ااػػػػسا  ،ؼيرػػػػ غ أو يشحػػػػ غ زػػػػغ االاػػػػع الرػػػػحيب ،النخليػػػػب  جػػػػجفوهػػػػغ غالصػػػػا ال  السػػػػػالي،
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اػس  الحؿيقػي الػحؼ  وػف لؿصا لمػلج  ذ هخ أل  ؼيسا ألنج ا     م  عمي  اػجال زػغ ا ،زحخفا
جلضم عمػ  صػحب ذلػظ وبج يشدػ  االاػع الحؿيقػي نهائيػا لنػجـ االاػ نساؿ والػ،اساخ أل  والجخ 

ال الن هػػاى  ضػػم السخليػػاال زػػغ تػبػػف هػػحخ األلقػػا) فػػي األ يػػاؿ ال ػػي ألنػػج الجفػػاؼ والذػػ ا
ـ إلػػ  اآلف ، ولنػػم زػػغ أهػػع فػائػػج هػػحخ األلقػػا) ٜٓٙٔألنػػجخ ، ولال حجيػػج زػػا ألنػػج  سػػػاليال

ج زغ األاساى .  ال سضضد اضشهع اضث ي كخروف في زذ قاال زا ُعبِّج و ُاسِّ
  ػزدف ألسنش  : ببضمفهو من  (إنفا: نافع والملمب ب )اختشا أوزثاؿ ذلظ أ  ج 

 يػاف و اكػ) ألسنش   نقػ) ألالستضشي فميذ ؼي  تنخد  وال انحخاؼ عغ األصم
 وتخديج ال خ سب إنفا اجال عغ األصم أ نافع هػ زغ ببضم أ نص  ألنس واائم

النااج وزثم أ  ازجاإلعسـ غضخ النخليب لؤلاساى النخليب زثم أ هازج ال ااج اجال زغ ا
اػلوخ اجال زغ أ أاػلوخ،أو أاساف اجال زغ أ  زازادو أو زهسج اجال زغ د ،أو

 عثساف ..إل  ، وزثم أ لق  افضجخأ بص  اإلاسـ أو بص  الجيغ وهػ   غ بػ(..ال 
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 وسم أنعاميم 

  إنفػػػا ( األنرػػػارؼ فػػػي صػػػحخاى تسب كػػػػ اػاػػػسهع  نػػػافع اػػػغ ػاػػػع أننػػػاـ آؿ بصػػػ  اػػػغ دت
السنػػخوؼ والػػحؼ  صمقػػػف عميػػ  ااػػع أ "المَّؽينػػب" ترػػ ضخ األفنػػ  فػػي المهجػػب النازيػػب ، ثػػع 

( الستضشػي Nتصػر هحا الػاع إل  أف اا قخ عم  زػا هػػ عميػ  الضػـػ وهػػ زػا  ذػص  اػخؼ  
اْلْت " ألسنش  الثعصػاف ، امفاىهع و ، ول   دع  أتصاعهع كحلظ ، ودصم  الصػارؽ عمي  أ " َتافَّ

  إنفػا ( وأاشػاؤخ نقػر عمضهػا هػي األخػخػ هػحا  الذػي  نػافع اآلألار ال ي افخهػا كسا أف  سيع
 ( ، تسضضدا لها عغ ألؿيب اآلألار األخخػ .Nالخزد وهحخ النسزب  " المؽينب "  

 
 مزاربيم وآبارىم

( في الذساؿ ال خلي ،   Tekrat  -ي شقم أاشاى بص  في السشاش  ال ي تقع زا اضغ   ِتيْوَخاْن 
( فػي الذػخؽ إلػ  زشػاش   ِتػْغ أهػارا  Ag Agiyasan -يْ  في الذساؿ إلػ   أَْغ أَِغَياَاػْغ وُلػْ ب

- Tin Ahara  و   ِتػػْغ ِتضُمػػْت )- Ten Telot  ) و تػػضغ تػػجيشي،Tin tadayney  و   بػاػػي )
Gossi   ) في  شػ) نهخ الشيجخ ، وزا ألنج ذلظ إل  اجود زالي زع اػركضشا فااػػ والشيجػخ

 صػارؽ .نخ) والها زشاش  لموالجدائخ كم
تقػػػع فػػػي نفػػػذ الحػػػجود السبضشػػػ  أعػػػسخ ، وال ػػػي  نػػػافع  إنفػػػا( آؿ ولصبينػػػب الحػػػاؿ فػػػإف آألػػػار 

(   In Atlik -ي شقمػف فضػػها اػضث ي ػفػخ السػاى والنذػػ  وهػي آألػار كثضػخ  زشهػا أ   ِإْف َأْتَمػْظ 
 هػػػٕٓٔٔ،عػػاـ اى تسب كػ  إنفػػا ( فػػي صػػحخ  الذػػي  نػػافع أؼ ذو ال ػػجيخ وهػػػ أوؿ ائػػخ افػػخخ

( ، ثػع افػخ ألنػجخ أرواف وهػػ زشحػػال زػغ نصػار      In Aggozmi -ودقع غػخ)   إَنّ ػُػْزِزي 
أََهػػاَرْف َواْف ( ألسنشػػ  زمػػب الصقػػخ أو اػػصخب الصقػػخ فػػي الم ػػب الصارؾيػػب ، وببػػخخ  قػػع بػػخ) هػػحخ 

ااشػػ  د النجيػػج  ،وبضػػم إف ببػػخخ فػػي أفض ػػاوؿ،وافخزوػػاف  دػػس  أ   إْف َفػػقَّاَغغ (  البئػػخ فػػي
شدػ  لشػافع ألنػس أعسػاؿ بػج تزغ اآلألار غضخها،وزسا يمحع هشػا فػي الخوا ػاال الذػفهيب أنهػا 

،وبػج  حرػم النوذ،ألػأف تشدػ  ألاػجهع  أو  جخ السطفخ أو ااش  د اػغ نػافع السدزمأاي  
 ألنس أعساؿ نافع،والسهع في ذلظ ثبػال وبػع ذاال النسم زغ أاجهع،وال فخؽ!

 -( و   ِإيػػَشِفْذ   Halul -( ، و   َهُمػػْم   Agazzaf -بصػػ  ائػػخ  أََغػػدَّاْؼ  افضػػجخثػػع افػػخ 
Inafes   و   ِإيَشقَّػػْزِزي ، )- Inagozmi   وزجفشػػ  ألجػػػارخ فػػي الجهػب ال خليػػب زشػػ ، هوػػحا ، )

وال يشػافي افػخ بصػ  لبئػخ أغػداؼ زػا ذكػخخ الذػي  اػضج د اػغ صػادؽ اػضغ عػجخ ،ذكخ لشا 
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ي اضشػػػ  وال  سوػػػغ ال فخدػػػ  اضشهػػػا فػػػ،إذ إف أزسكهػػػع كانػػػت وااػػػج   ،زػػػغ آألػػػار أهػػػم أغػػػداؼ
ولػػحلظ ،ثػػع أوبفػػ  عمػػضهع  ،افػػخخ ابصصػػ الثااػػت عشػػج اشػػي نػػافع أفالقػدػػب ، و والذػػخاكب لمػػخواألط 

   جتػو و  اػسنت ذلػظ زػغ ألنػس كصػار الدػغ زػغ آؿ نػافع، وبػج ،أكثخ زغ نطضخ في وابنهع
 ،تؤكج افخ بص  لبئخ أغداؼ. األنرارؼ عشج الذي  أاسج اغ عبجهللا  زثب ا في زخصػشب

( وهػي ألسنشػ    Tin Tamagayeen -ثع افخ الحاج عبجهللا   ألس ( اغ بص    ِتْغ َتَسَ ِضػضْغ  
ْف   Inbaksa -أـ القشافح   الجالدؿ ( وتقػع فػخؽ   ِإْف أَلْكَدا   -( وافخ أ زا ائػخ   ِإْف َ ػارَّ

InJarran  األزػضغ   َأاِّػضْغ ( وببػخخ فػخبها بخدصػا زشهػا ، كسػا ( األوؿ ، والثػاني افػخخ ااشػ  د 
يع ( و  تيوػَخاْن  Ano,Shajren-افخ الحاج ألس البئخ النسيقب   آُنػَفْجِخدْغ  ( ، ثع   ِإْف إاخـا

-   Tekradt . ) 
وافػػخ ااشػػ  عبػػج الحوػػيع السنػػخوؼ )  ااكػػجو ( ائػػخ   اْزَخدِددػػْ  ( ترػػ ضخ زػػخزوؽ فػػساؿ 

يع  ذي ال َهػػػُمْم ، وافخ عسخلغ الحاج ألس   ِإْف أَلْكَدا ( ودقع اػضغ   ِإْف َ ػارَّْف ( و  ِإْف إاػخـا
عسخ زجاورا ألخي  أاي ألوخ  اّلمقي ( فصم  زش  األخضخ أف يصحث لشفدػ   الذي  ( ، وكاف

عغ زواف أواع لكثخ  أتصاع  وشسأل  ، ثع لحػ  ألػ  أاػػ ألوػخ زػخ  أخػخػ ف خكهػا لػ  ، وافػخ 
ا ( ألسقػجار زدػضخ  يػـػ عمػ  اإلاػم ( فػساؿ   ِإْف أَلْكَدػ  Aroj -  َأُروْج  عسخ ائخا آخخ هػ أ

 ،وبضم إن  افخ الكثضخ زغ اآلألار واف هخ احلظ في ززان .
 ثع تػال  افخ اآلألار ألنج ذلظ زغ أاشاى بص  وزشها أ

 (   Inokandar -( ألسنش  أـ الجود ،و السنسػر ،و   ِإيُشػَكْشَجْر Tin Tazlift -  ِتْغ َتْطَمْفْت 
 -، وزشهػػػػا ُأْاػػػػِجيْخ و   ِإيػْختػػػػَػْظ  ( Inoshif َأْوَدْيػػػػػَكا فػػػػساؿ   ِإُنػَفػػػػْف  ، و   ِإَنػػػػا َاَمَحػػػػْغ ( ، و

Ertak  و   ِإْف ِتيَذقْت ، )- InTeshagt   َّألسنشػ  ذو األراؾ ، و   ِإْف ِكػس )- In Killa  ، )
( ألسنػػػش   Atlik -وااػػػػج ، و  آَتَمػػْظ و   ِإُنػَفػػْف ( وهػػػ أرلنػػب آألػػار فػػي زػبػػع وااػػج ولااػػع 

ػػْغ  ( وهػي واػط اػضغ   إيشػفػف ، وأود وػا ، وآتمػػظ ، وإف  Tajjuwag -ال جيػػػخ ، و   َتجَّ
 كس ( ،و كم اآلألار الداألقب تقع في صحخاى تسب كػ فساؿ نهخ الشيجخ . 

  -وأزا آألارهع  شػ) نهخ الشيجخ فسشها أ
يجػػخ وال ػػػي زمكض هػػا خالرػػػب لؤلنرػػار أو  ذػػػ خؾ ألنػػس اآلألػػػار فػػي أرلشػػػجا  شػػػ) نهػػػخ الش

األنرار في زمكض ها واالن فاع زشها زشاصػفب زػع إ سػفػاغ وأهػم أرلشػجا  شػػ) نهػخ الشيجػخ 
 زغ غضخ األنرار أ

 أوال أاآلألار ل ي زمكض ها خالرب لؤلنرار اجوف فخدظ أو زشازع وهيأ
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 Tin teshagt تغ تيذ ت -ٔ
 إف الس خج -ٕ
 تغ آلجا -ٖ

 اآلألار السذ خكب زشاصفب اضغ األنرار وغضخهع زغ أهم أرلشجاأ ثانيا أ
 fantrouآألار زشصقب فش خو -ٔ
 tin tadaineyآألار زشصفب تغ تجيشي    -ٕ
 آألار زشصقب أ ػورا -ٖ
 عطاـ األؼياؿأؼ  أإ  ااغ نمػاف-ٗ
 aferirأفضخدخ -٘
 in azindaki إف أزنجكي-ٙ

 Tin Tasalit  تغ تدمضت-ٚ
 Tin Ahara تغ آهار -ٛ

( ألسنشػ  ذاال الحػخَّ  ،  Tin Tasalit -و  ِتػْغ َتَدػِمضْت ،وغضخ هحخ اآلألار كثضخ زسػا لػػع أذكػػخخ 
( غضشػػا  G وتشصػػ   ،( ألسنش  ذاال الدصخب أو ذاال السمػب الصقػخؼ  Tin Ahara -و  ِتْغ أََهخا 

،وكمسػب   افا  سشيبف شصػ   يسػا زرػخدب،أوبفي األاػساى الدػاألقػػب كمهػا زػػا عػػػجا  إيشقػػّػززي( 
تِػْغ ( ألسنش  أ ذاال ، وكمسب   ِإْف (  ألسنش  أ ذو ، وكمسب   أَْغ ( ألسنػشػ  أ ااػػغ ، وكمسػػػػب 

   ِتضُمْت ( ألسنش  أ أنث  الفضم ،وذلظ في الم ب الصارؾيب .
 باب أمالك آل نافع )إنفا( : إضاءة ميسة ومتكأ أساس في 

وتخكػػػب  ،زذػػػاع وزذػػػ خؾ اضػػشهع  سينػػػازمػػظ  يس (،زػػػػالضهع   البػػػلنػػس و  ، نػػػافع أزػػسؾ آؿ
غضػػخ زقدػػػسب ،ودػ ػػػج زػابػػػع عخفػػت لصنزػػػهع عخفػػػا لمدػػػوش  واالن فػػاع زشهػػػا، فػػػس يشػػػازعػف 

وال  نشػي فضها،وكم زغ اوغ زػبنا وان فع زش  فالنخؼ  ار عمػ  زػافق ػ  وعػجـ زنارضػ  ،
مػ  ألسػا فػاى ؛زسػا لػع أو زػػالضهع، أف يش فػع زث نػافعذلظ، أن   ح  لػ  زشػع زػغ فػاى زػغ آؿ 

  زع عمي  أاجهع يجخ، أولع  دصق  إلي  أاج زشهع، كس؛زصمقا ،فهحا خط أاسخ عشجهع..
 ال ي عخفت لصنزهعأو  السذار إلضها وزغ تمظ السػابع 
 بػنجاـ والقخػ والهجخ والذػاشئ ال األنب لهاأ النخؼ أنها لؤلنرار ال خلضضغ.. -ٔ
 ع  ااكجو( اغ الحاج عبجهللاآراتغ في الذساؿ ألاشاى عبجالحوي -ٕ
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 اػػػغ الحػػػاج عبػػػجهللا، عثسػػػافأاشاى الحػػػاج عبػػػج هللا عازػػػب ،وخاصػػػب زػػػشهعأ زرهػػػػ ألاشػػػاى -ٖ
ودػ ػج ؼيسػا اضػشهع  لغ الحػاج عبػجهللا،وأاشػاى عسػخ  ( اغ الحاج عبجهللا،أاضغ  د األزضغوأاشاى

 تفرضم لمسجسم أ
 إ زػ إل  آدنكػدا*آفبػال وزا  حاذ   زغ الذاشئ ألاشاى أاضغ،ودس ج زغ 

 *اـخ اضخؼ وتضشالضػدغ وتااػدغ وإيبشغ إف تهاتضغ ألاشاى عثساف
 *تيجفت ألاشاى عسخ

 اغ الحاج عبجهللا  المقي(أفػد وڨخلي ألاشاى أاي ألوخ -ٗ
 ( اغ الحاج عبجهللا،ولنس أاشاى   اجا (.آخػاد  إ  ذخ ألاشاى  -٘
غ بصػػ ،ولنس أاشػػاى د عمػػي  اػػجا( اػػغ إف غػنػػاف،أو ليف غ،ألاشػػاى أاسػػج   أزػػجا ا( اػػ -ٙ

 دوشػف أبر  الذساؿ إل  داخم الحجود الجدائخدب ولهع عخؼ  (اجا أاشاى و  الحاج عبجهللا،
 في فساؿ تسصو ػ إل  ألنس زجف الجشػ) الجدائخؼ..

إيػػػخ إف تجيفػػػت وتػػػجوزست وتاكػفػػػت ألاشػػػاى د عمػػػي اػػػغ أألػػػانغ وأاشػػػاى إنكػػػػزغ أاشػػػاى -ٚ
 أألانغ. اساد اغ السج ب  اغ

هػػحا عػػخؼ خػػاص زبشػػاخ عمػػ  الدػػوش  واالن فػػاع ألاألرض،ولسحاذاتػػ  عػػخؼ عػػاـ وهػػػ زػػا 
ال  نشي ألحاؿ زػغ األاػػاؿ أنهػع ،ذكخت  في السقجزب فكػف السواف زنخوؼ آلؿ فسف زشهع 

دػػوش  واالن فػػاع ؼيسػػا لػػع أف  ذػػاركهع فػػي ال ، سمكػػػف اقػػا فػػي زشػػع زػػغ اا ػػاج زػػغ غضػػخهع
 ع  دب  اجدخ زغ غضخخ..أاجهع يجخ، ول  زع عمي 

 وىشا بعض السمحهعات:
ألحجػػػب أف االاػػػ حقاؽ ارػػػم ألدػػػب   ،نػػػافع االا جػػػاج ألسمكيػػػب زشصقػػػب زػػػغ زشػػػاش  آؿ -ٔ

يب وزخالفب لمنػخؼ اضػشهع فسػا  ،الجفاع عغ السشصقب وأف دزاى أاشاىها االت فضها.. اجب وـا
 زثم هحا االدعاى.زغ زشصقب زمكػها إال وبج االت عمضها دزاى ألنزهع ولع  دب  ألاجهع 

زشصقػػب آرلشػػجا  شػػػ) الشهػػخ كانػػت خاليػػب زػػغ األنرػػار تسازػػا،فشدح ألنزػػهع زنػػخوفضغ  -ٕ
ألأنيانهع فاا ػششػا آرلشجا وافخوا ألنػس اآلألار،فػاع خض عمػضهع اػواف السشصقػب األصػمضضغ 
زغ إ سػفاغ وأتصاعهع،فرارال اضشهع اخو) وبزا ا في الجوائخ الحوػزيػب أ ػاـ االاػ نسار 

وفػي ،القخد  ا   اوع لؤلنرار ألحقهع في السشصقب واا قخوا اهػا إلػ  يػزشػا هػحا  الفخندي
كػػػم عػػػاـ يشزػػػع إلػػػضهع زػػػغ فػػػاى زػػػغ األنرػػػار دوف أف تػػػجعي اػػػسلب أولئػػػظ السدػػػ ػششضغ 

 األوائم أاقض هع في أؼ فبخ زشها دوف ألؿيب األنرار وامفائهع.
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ب لسػغ تبػخع ألحفخهػا وأبارلػ  تػ ج آألار عازػب، وخاصػب ااػسا، وعازػب ان فاعػا زػع األولػدػ-ٖ
لكػػػغ نفنهػػػا عػػػاـ وزذػػػاع،وزنطع  ،األبخلضغ،واآلألػػػار النازػػػب أ زػػػا تجػػػجها ألااػػػع اضػػػت ألنضشػػػ 

ف جػج ائػخا افػخخ الذػي  د  ؛لدػاكشب السشصقػب افخوهػاإنسػا ؛الحيغ افخوا اآلألار زػغ األ ػجاد 
سش فنػضغ اهػا وذلػظ زػا  نشػي أنهػع اػواف السوػاف ال،لكش  ألااع اضت زػغ األفػخاؼ  نافع ،اغ 
 وال  نشي زمكيب البئخ..وعمي  بذ اآلألار ال ي افخها أاشاؤخ وأافادخ زغ ألنجخ.. ،فقط

تػ ػػػج آألػػػار فػػػي  شػػػػ) الشهػػػخ زشصقػػػب آرلشػػػجا افختهػػػا زشطسػػػاال دوليػػػب واوػزػػػب زػػػالي  -ٗ
دافنػػػػا عػػػغ أاقضػػػ هع فضهػػػا واػػػالت زػػػغ أ ػػػم ذلػػػظ ،زػػػغ األنرػػػار  ،واػػػواف تمػػػظ السشػػػاش 

وأهػضغ ألذػ   أنػػاع اإلهانػب..لكشهع فػي الشها ػب  ،وضخ) ألنزػهعدزاىهع وب م زشهع واجغ 
اوػػػع لهػػػع اشرػػػفها، يػػػـػ لهػػػع ودػػػـػ إل سػفػػػاغ ولػػػع يػػػجع أاػػػج زػػػشهع زسػػػغ دافػػػع عػػػغ اػػػ  

 األنرار في اضش  أنها زمظ ل  دوف ألؿيب األنرار..
وزػغ  ،وبرػب خػخو هع زشهػا وتخكهػا لؤلنرػار زنخوفػب لقبضمب زغ الصػػارؽ،زرهػ كاف  -٘

وهػػػ باتػػم الكمػػ  السذػػهػر..وزع ذلػػظ لػػع تػػجع أاػػخت  يػزػػا  ،فػػي ذلػػظ زنػػخوؼ كػػاف الدػػب 
 زغ األ اـ زمكض هع لدرهػ دوف غضخهع.

ؾيػاداال  م الخػجزاال النازػب والبشيػب ال ح يػب السػ ػػد  فػي زرهػػ الضػـػ هػي زػغ صػشع  -ٙ
 ألنج هللا زثم أ دب  في و ػدهاوهع الألنس البضػال ،

 *زحصب السياخ                *السجراب          *الجازع       *اخج االتراالال
داخػػػم و زػػػع ذلػػػظ فػػػس  دػػػ صيع أاػػػج زػػػغ تمػػػظ الؿيػػػاداال االدعػػػاى ألسمكيػػػب غضػػػخ زخلػػػع اض ػػػ  

 اض   أو فخحخ..ال .هم أل زمكيب زرهػزرهػ،فزس عغ عجـ  ػاز ندصب 
ْخُ ػَزاَاػَشا( وأزػا أزسكػهع عمػ  ضفاؼ نهػخ الشيجػخ ف س ػج زػا اضػػغ   َزْرُهػػ (  فػخبا  إلػ   اَ 

 ( ٔ  غخلا ، ودذسم ذلظ الذػاشئ الذساليب لشفذ السشصقب السحجد  والجدر ال األنب لها .

 أوضح سسات األنرار عامة:و  القهانين العرفية،
 أ لجػ آؿ نافع   إنفا ( القػانضغ النخؼيبخسصب  
َش ف  وعا ( أو  كم إيد ت (كم انرخاتحاد ب األنرار  زغ واَع أنناَز  اػاِع  -ٔ

 ألسِدهع ّزن بخ ا نفَد  زشهع ؛ فم  زا لهع وعمي  زا عمضهع.. 
اسا ب الجار والسد جضخ والّجفاع عغ األتصاع والحمفاِى زغ آكج أولػّداال القبضمب وأهّع  -ٕ

                                                           

( أخذت ىذه ادلعلومات مشافهة على لسان عدة شخصيات من بين انفع وبعضها من الشيخ مها بن محتاىي ، وبعضها من خمطوطة لدى   1)
 الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري .
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 وا صاِتها.. 
فمغ  جخؤ أاٌج عم   ،لسا ساِى اهع (نرخإكم   األنرار اتحاد بزغ انزّع إل   -ٖ

 ألأّؼ فوم  زغ األفواؿ..  هحخ األاخ أاشاى  الّ سضضد اضش  ولضغ
زمٌظ لهع ، ال ُتػَه  وال ُتصاع ؛  (نرخإكم   األنرار زغ آؿ نافع   إنفا( آألار -ٗ

  اتحاد بواألولػّدب فضها لؤلنرار ثع األفخاؼ ثع األبخ) فاألبخ) واألول  فاألول  زغ 
 لّدقا ب. اد  األعخاؼ وبػانضغ اأو   كم إيد ت (  (نرخإكم األنرار  

 ،وزػاردهع السائيب ،وزخاعضهع الخرصب ،الناّزب (،نرخإكم   ؼ األنرار آؿ نافع زدارع  -٘
ـّ زُ  أوفػاشئهع،وزرا فهع   ( إنفا نافع  آؿ األنرار زغ ذ خٌؾ ، ي ػارث  أاشاُى زمظ عا

اإلاسزيب الس نارؼ عمضها ؛ كاألاصؿيب إل   اال  سانيبوف  بػانضشهع النخؼيب وعاداتهع 
 ث السشفنب عبخ الّدزغ ونحػ ذلظ. لسواف ، وعسار  األرض ، وإاياِى السػاال ، وتػار ا

وأزػػا ألؿيػػب األاػػػاؿ الذخرػػيب واإل  سانيػػب واالب رػػاد ب والنمسيػػب والثقاؼيػػب والقزػػائيب فػػإف 
أاشاى بص  فضها ال  ذحوف عغ ألؿيب إخػانهع النخ) في السشصقب زغ اشي كش ب ولشي اداف 

السشصقػػب وااػػج  واألاػػػاؿ وااػػج  والنػػاداال ز قارلػػب تسازػػا كسػػا هػػػ فػػأف والذػػشابصب عسػزػػا ف
فنػ) زشصقب الخمػيج النخلػي ، وزػغ أراد االشػسع عمػ  شبينػب عػاداال أهػم هػحخ السشصقػب 
فنمي  ألالػايط في تػخا ع أدألػاى فػشؿيط ألاسػج اػغ األزػضغ الذػشؿيصي وهػػ زخ ػع نؽػيذ فػي 

 ذكخخ عغ ألنزهع يشصب  عغ  أد) وعاداال وأخسؽ اواف السشصقب عسػزا وزا
،وزػػػغ أراد االشػػػسع عمػػػ  شبينػػػب  (ٕ الكػػػم وبػػػج رأيػػػت ؼيػػػ  الكفا ػػػب فػػػي هػػػحا الخرػػػػص .

عػػػاداال آؿ نػػػافع األنرػػػارؼ خرػصػػػا،والشطاـ اال  سػػػاعي لػػػجيهع ، فنميػػػ  ألو ػػػا) الذػػػنخ 
عبػػػػػػج هللا اػػػػػػغ الذػػػػػػاعخ واألدي /أاسػػػػػػج  الفؿيػػػػػػ ، األنرػػػػػػارؼ فػػػػػػي زخاامػػػػػػ  الػػػػػػثسث لمذػػػػػػي 

 (ٔ ، فؽي  غشيب عسا اػاخ. عبجالصابي األنرارؼ اغ دي  األا اذ/صجي  األنرارؼ،واأل
 سسات األنرار عامة:

زغ خسؿ ال ػاصم زع أاخ األنرار في النالع بخاألب ثسثب عقػد،وزغ خسؿ خبختي 
وزنخف ي ألأاختي زشهع اا صنت أف أاجد أاخز الرفاال والدساال الجازنب والسذ خكب اضغ 

اصب،وهي أل يالهع، كي تكػف ضسغ ؾيسهع وأخسبهع ال ي األنرار عازب،وآؿ نافع خ
  ججر اهع تػارثها والسحافطب عمضها وزشهاأ

                                                           
 . 575 - 517صنن اننظر الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط من (5)
 ، دار طيبة يف الرايض1( انظر كتاب الشعر األنصاري يف مراحلو الثالث أمحد عبدهللا األنصاري وصديق عبدالباقي األنصاري ص ،ط 1)
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أل  دوف  ،واساهع أل  في ك األ  النددد وزضدهع األنرار هللا أل  ااع األنرار ااع فخؼ-ٔ
  وتػصصهع عم  ذلظ، وهحا فزم زغ هللا عمضهعاائخ الؿصائم،وال تػ ج ببضمب في الجنيا إال

نبي  صم   ديش ،و لشرخ  زغ اضغ الؿصائم، ،كسا اخ ارهع ر) الند  والجسؿ وان قاهععطيع 
 ..!الجديسب لػازز  وتصنات  خ اجواـ ال فكخ في فوخخ واا حزار جيو ،هللا عمي  وآل  وامع

زغ  سمب األنرار الحيغ فخفهع هللا وراػل  ألالنجيج زغ السدا ا وخرهع  آؿ نافع-ٕ
ذكخهع وزشاببهع في بخآف ي م ، واشب تحفع ودنسم اها إل  يـػ ألالسشاب  السذخفب،وخمج 

الؿيازب،وإنها لسضد  عطيسب ت داا  إلضها كم الؿصائم النخليب وت سشاها لشفدها، ولكغ هضهاال 
 األنرار فهم نني لػاززها وتصناتها...!؟ هللا اها خزفقج 

جيغ،زع الذجاعب وإتقاف ال جيغ واإلزازب  والدياد  في ال واالل داـ واس هعسحافطب ال-ٖ
!..  خػض السنارؾ الحخليب وإعجاد الجضػش دفاعا عغ الشفذ اسا ب لمحس  والسحاـر

 اضثسا كانػا ضهػر فنائخ اإلاسـ في زج سناال األنرار-ٗ
،والناشفب الجيافبالحج  واألنفب-٘  ،زع الحشػِّ
 النشا ب ألحفع القخآف-ٙ
واا خاـ كم زغ ل  صمب واه ساـ ألالنمع زغ النشا ب ألالنمع واالف  اؿ ألال جردذ،وتقجيخ -ٚ

 شمصب النمع والنمساى 
 أامع الشاس فصخ -ٛ
الصاد ب   الحاضخ ، رغع و ػد ألنس أاخهع في اضئاالشصاع  عم  األنرار  م  -ٜ

 .والرحخاى 
 أألنج الشاس عغ الطمع-ٓٔ
 تنطيع الحخزاال والزخورداال والكمياال..-ٔٔ
 النجؿ واإلنراؼ ل ضخهع-ٖٔ                            اإليثار ل ضخهع-ٕٔ
 ألحقػؽ الجار وال خد  والزعيف الشاس أعخؼ-ٗٔ
،وعجـ ال ػاع في السمحاال والسداكغ -٘ٔ الدهج في الحيا  واالك فاى ألقػال الضـػ

 والسخاك ..
 عد  الشفذ-ٚٔ               ونكخاف الحاال ال ػاضع ل ضخهع -ٙٔ
 ل مقائيب والنفػدب والرخاابوالصداشب واواألزانب والنفب،الرجؽ  -ٛٔ
  خأ  الجشاف والذجاعب في الح ..-ٜٔ
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 اا قسؿ النقم والفكخ-ٕٓ
 ال ي ال أصم لها في الذخعانب الحخدب وال حخر زغ بضػد ألنس الناداال -ٕٔ
 اا قسؿ اإلراد -ٕٕ
 وكثخ ..!أبمب  أو ألاشم، ال ػاشؤ عم  زشكخ زشهع يشجر-ٖٕ
 م السشاؼيب لمجيغ والسخوى زحارلب األخسؽ الدضئب والخذائ-ٕٗ
بمب ألنس الطػاهخ الدمبيب السشاؼيب لمجيغ واألخسؽ الكخدسب والذيع األصضمب كالدخبب -ٕ٘

 والدنا وفخ) السدوخاال وال جخضغ وال ذص  أل ضخ السدمسضغ..
 و ػد الحذسب في الشداى وتحمضهغ ألاألخسؽ الفاضمب-ٕٙ
 اج  الحكاى اال  ساعي-ٕٚ
 ولحؿ السنخوؼ  لسخوى وا الكـخ والذهازب-ٕٛ
النشا ب ألاألوباؼ واألعساؿ الخضخدب كحفخ اآلألار وزوا ا تحؽيع القخآف الكخدع وإبازب -ٜٕ

 امقاال الجروس النمسيب وزشا ب األنناـ وأوبافها عم  األي اـ والفقخاى
زغ األثخ  والجحػد،والسحافطب عم  الهػدب النخليب    زهسا كمفهعالسحافطب عم  الشد-ٖٓ

في اضئاال  ،لصنزهع لػ ػد ألنزهعخ  ال حج اال والرػارؼ وال حخدس السد سخرغع كث
 ..غضخ عخليب

 في نها ب هحا الفرم وهي أزهسب  ههشا زمحػضاالو 
فإنسا هػ  ار عم  ال ال  األعع واألصم  الفرم؛أف كم زا  سوغ أف يحكخ في هحا -ٔ

في الػبت نفد  عطع ؤكج حخؼ زغ الفصخ وت ضخ زغ األخسؽ،ونالسػروث وال عبخ  ألسا ان
ليوػنػا أهس ل مظ السدا ا واإل جااياال  األنرار وأ يالهع،السدئػليب السمقا  عم  عػات  

 بمػا عمي  ورغع تاردخهع النخد   ،ولئغ برخوا في اسم األزانب وأداى الخاالب زع زا
  قـػ ف ضخهع أاخػ أال ؛ دشبوالسذخؼ ورغع السشاب  السخمج  لهع وأل يالهع في الك ا) وال

( اػر  نُّػر   ِزغ َفَسا َل ُ  َوَزغ لَّْع َ ْجَنِم َّللاَُّ َلُ  ُنػر ااها،وزع ذلظ فسغ كم باعج  اا ثشاى، 
                                                                                     ،وذلظ أ ا كانت فرضم   ال ي تؤد ..! ٓٗالشػر،

ال تنشي ألحاؿ زغ األاػاؿ  ،والرفاال والسدا ا الدساالأف هحخ  زدمسب اجـيب وهي -ٕ
النضػ) واألخصاى زا يػ ج زغ  خصاى والنضػ) ؛كس ؛ام يػ ج فضهعالنرسب والخمػ زغ األ

 مج الحاال وزغ تنجاد  كثضخا في فميدػا اا ثشاى ألأ ب ااؿ،وبج أاخفػا،زغ الصذخ  في غضخهع
نس  ػان  الخضخ ال ي ي س ع اها غالبض هع وهلل عضػلهع وامبياتهع، فشاا  اإلفار  إل  أل
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 وتػردثهاالحسج عم  ابضم ال حجث اشنسب هللا ، ولكي ته ع أ يالهع ا ػارثها وتشابمها اضشهع 
جهع، وضالهع،وززمهع، وزش كدهع..،إال أف ،وليدت اشافنب لفااجهع،وزفد يس ألنج  ضم

 الجسؿ..!أو  سشب ادغ الخاتسب زغ ر) الند  و ي ػ) تػلب نرػاا ،
 بج ي سثم زح  ألقػؿ ااغ الخوزي أ -ٖ

 ولجوا ولكن بئس ما لقج صجبت @   لئغ فخخال ألآألاى  ذوؼ اد 
بخف ااا  لسا ،كسا أخبخ الرادؽ كم فأبػؿ أ ننع صجبت، ونحغ نؤزغ ألأفزميب 

ولكششا نحث أاشاىنا وأ يالشا عم  ال أاي السرجوؽ صم  هللا عمي  وآل  وامع؛
ع بجواال، فشنخفهع ألأخسبهع واساتهع ليححوا احوهع، وال ي رػر ال أاي ألأ جادهع،واتخاذه

َوالَِّحيَغ آَزُشػا َواتََّصَنْ ُهْع   ألسجهػؿ،كسا نخ ػ أف  وػنػا زسغ صجؽ فضهع بػل  تنال  أ 
دََّ ُهْع َوَزا َأَلْ َشاُهْع ِزْغ َعَسِمِهْع ِزغْ  دَُّ ُهْع أِلِإ َساف  َأْلَحْقَشا ِاِهْع ُذرِّ َفْيى  ُكمُّ اْزِخغ  أِلَسا َكَدَ   ُذرِّ

ٕٔ،الصػراػر  َرِهضٌغ ( 
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 استقرار آل نافع في صحراء تسبكته: 
و زسػػػا ال  خفػػػ  عمػػػ  أاػػػج أف زػػػػشغ األنرػػػار األصػػػمي هػػػػ الجددػػػخ  النخليػػػب   والسجيشػػػب 
السشػػر  زشهػػا ألال حجيػػج ، و بػػج فػػاى هللا أف  خػػخج اػمفها زػػغ هػػحخ الجددػػخ    هػػادا  فػػي اػػبضم 

و نذخا  لجيشػ  ، و إعػسى لكمس ػ  زشػح الفػ ب اإلاػسزي إلفخدؿيػا واألنػجلذ ، وااػ قخوا فػي هللا 
هػػ( بػاؿ أ ٖٚٙا   أف ااغ انضج  فضػ  زػؤرخي األنجلذ و الس خ)  ال  -ألسد األنجلذ 

 والنج  أنظ تنجـ هحا الشد  ألالسجيشب السشػر    زػشغ األنرار األصمي( .
جانها زا  ذح عغ النجد كثػخ  ، ولقػج أخبخنػي زػغ اػأؿ عػغ وتجج زش  ألاألنجلذ في أكثخ ام 

الشدــــب ) يعشي األنرــــــــار( بالســــــــديشة فـــــمـــم يجـــــد مـشــو إال شيــخــــــا مــــن الخـزرج وعجـــهزا  هحا
ي هللا السػػؤرخ الحجػػازؼ الذػػي  عػػات  الػػصسدؼ أ ولنػػج وفػػا  الشبػػي صػػموبػػػػػػػاؿ  (ٖ)األوس . مــــن

عميػػ  واػػمع ، وتدػػمط اشػػي أزيػػب فػػي السجيشػػب ، رأػ األنرػػار أف الشػػاس بػػج بمبػػػا لهػػع ضهػػخ 
السجغ ا   هجاهع كفار النخ) وزناودب  دسع ف فخبػا في األزرار وها خ زشهع كثضػخوف 

  (ٔ إل  إفخدؿيا وزشهع اآلف أاياى عطيسب ألالدػداف. 
فخػخج ،  ػجهع زػغ زقػخخ فػي  غخناشػب(  وكانػا كحلظ إل  أف وبنت ف شػب السدػمسضغ هشػاؾ ،

ج ،أاػالهجػخؼ ، ونػدؿ زجيشػب فػاس ثػع تػ   ال ااػعألنج اقػشها في أيجؼ األفخنج في القخف 
زغ زقػخ أاػخت  فػي زجيشػب فػاس إلػ  ، ِإْنَفػا( السدزم،أو افضجخ نافع أافادخ، السطفخ،أو ااش  

سصو ػػػػػ عاصػػػػسب تثػػػػع أرواف،ثػػػػع  ،ثع آيػػػػخصػػػػحخاى أدرار،ولػػػػخج ألػػػػا ي زخ ػػػػار،وعضغ صػػػػالب،
وكانت تاألنب لمس خ) في ذلظ الػبػت عشػج زػا اػسع ا ػػلي زصػارؾ اػغ د ،الرحخاى الكبخػ 

زػػؤزس أف يشػػاؿ الحطػػػ  لج ػػ  ألدػػب  الػػخواألط ال ػػي كانػػت  ال خنػػاشي زشرػػ   ألافػػا تسصو ػػػ(
تخلط آألاىخ ابشي األاسخ زع  سيع ال خناشضضغ ، إال أف هػحا األزػم اػخعاف زػا تصخػخ اضػث 

ـ إل  أغدصذ زػغ ٚٓٚٔػدب زصارؾ ال خناشي اػػ أرلنب أفهخ زا اضغ إاخدم لع تجـ ألاف
 إنفػػػا( نطػػػخخ إلػػػ  الرػػػحخاى لسحاولػػػب إراػػػاى أاػػػذ نػػػافع  السطفػػػخ  ػػػج النػػػاـ نفدػػػ  ، فػ ػػػ 

فػػي هػػحخ الرػػحخاى أافػػادخ  كػػاف ااػػ قخاررااػخب لػػ  وألوالدخ فضهػػا، وهػػحا زػػا تػػع لػػ  ؼيسػا ألنػػج و 
هػػػػ افػػػخ ائػػػخ  افضػػػجخ نػػػافع، وأوؿ عسػػػم بػػػاـ ألػػػ ، فػػػي اػػػجا اال القػػػخف الثػػػاني عذػػػخ الهجػػػخؼ 

 ِإَنْ َمػػْظ( وبػػج أخبخنػػا أاػػج كصػػار الدػػغ زػػغ ذرد ػػ  السػثػػػؽ اهػػع أف ائػػخ  إن مػػظ( كانػػت عميػػ  
                                                           

 ( .1/595انظر احللل السندسية يف األخبار واألاثر األندلسية ألرسالن )  (3)

يطلق على مجهورية ماليي احلالية مع السنغال وانظر يف ذلك  1967والسودان قبل عام انظر : مادة األنصار يف معجم قبائل احلجاز ،   (1)
 .وصف إفريقيا للحسن الوزان وغريه من الكتب الىت هتتم بتاريخ إفريقيا ، ومع ذلك فإن وجود األنصار يف دولة السودان احلالية اثبت أيضا
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بػج والػجخ أو  السطفخهجخدب، ود خ ب أف 1120صخخ  ك   عمضها تارد  االن هاى زش  هوحاأ
انػػػت ت ػػػخدد زػػػا اػػػضغ الس ػػػخ) بػػػاـ ألنػػػج  زدػػػاراال لمرػػػحخاى ال سصو يػػػب ضػػػسغ القػافػػػم ال ػػػي ك

وتسصو ػػػ فػػي ذلػػظ الػبػػت ببػػم أف يش قػػم ألأاػػخت  زػػغ فػػاس إلػػ  الرػػحخاى فػػي عهػػج الصافػػا 
وزائػب  ثسانيػب عذػخ  اشبف لمسيسد وهػ زا يػاف  زصارؾ ال خناشي عاـ اصنب واصنسائب وأل

ساػػ قخار فػػػي لوهػػػ أوؿ ائػػػخ افػػخخ نػػافع ، أؼ ببػػم افػػخ ائػػػخ إن مػػظ ألدػػش ضغ  وألػػف لمهجػػخ 
،أوببمػػػ  ألنهػػػع كػػػانػا  حفطػػػػف الدػػػشػاال ألاألاػػػجاث ال ػػػي تسػػػت الرػػػحخاى ال سصو يػػػب الس خليب

     (. ٔ   وهللا أعمع اشب وااج  ،وهوحا.. ، فضها،وبج  جنمػف أكثخ زغ اشب
وكانػػت ؾصائػػم البخلػػخ والصػػػارؽ ولنػػس الؿصائػػم النخليػػب تدػػوغ هػػحخ الرػػحخاى ، وبػػج دخػػم  

اإلفػػخنج الػػحيغ شػػاردوهع إلػ  أف دخمػػػا هػػحخ الرػػحخاى  هػؤالى األنرػػار هػػارلضغ زػػغ نرػارػ 
ف  صنػػػا آثػػارهع زسػػا اضػػصخ الصػػػارؽ إلػػ  نرػػيحب أفػػخاد هػػحخ األاػػخ  األنرػػاردب لضشجػػػا زػػغ 
نرارػ اإلفخنج أف ي مقبػا ألألقااهع ا   ال  سضد هؤالى الشرارػ اضغ األنرار السدػ هجفضغ 

. وبػػج ااػػ ػشغ  ػػّجهع تمػػظ الرػػحخاى ولػػضغ الصػػػارؽ اػػواف الرػػحخاى وأهمهػػا األصػػمضضغ  (ٖ 
 (إنفػا  اػغ نػافع فأزغ فضها عم  ديش  وعخض  واتخحها زػششا ألاػخت  زػغ آؿ بصػ  اػغ د

اشي نرخ زغ اسلب ؾيذ اغ انج اغ نصاد  األنرارؼ  أواألنرارؼ ، زغ  اشي األاسخ 
خػػػاى الخدر ػػػي األزدؼ القحصػػػاني وبػػػج افػػػخوا اآلألػػػار فػػػي تمػػػظ الرػػػحخاى واػػػاد األزػػػغ والخ 

خ يػػػػارخ زػػػػغ ببػػػػم اػػػػواف الرػػػػحخاى ونذػػػػخوا النمػػػػع الشػػػػافع ا ػػػػ  كػػػػاف زػػػػغ اضػػػػشهع زػػػػغ تػػػػع ا
 عمضهع كمهع عم  اخ سؼ أ شااهع وهػ الذي  د عمي اغ الصاهخ األنرارؼ .زنيسا

قصة دخول جد األنصار من آل قطب إلى الصحراء الكبرى بعد سقوط األندلس قادما 

 أو أحد أجداده..رحمه هللا  –إنفا( فع األنصاري) من فاس بالمغرب وهو نا

وهحخ القرب رواها لي الذي  عبج هللا اغ الذي  الحدغ اغ د السرصف  األنرارؼ أثشاى 
هػ وال قائي أل  في زشدؿ والجؼ   راس  هللا( ألسوب السوخزب ٛٔٗٔبجوز  لمنسخ  عاـ 

س  هللا( زنيع وأخبخني ألأن  بج اسنها زغ فع الذي  د عمي اغ الصاهخ األنرارؼ  را
الرحخاى ااألقا، والذي   عبج هللا  اغ الحدغ زؿيع في الجدائخ في زجيشب  تسخاات( 

 .ودنسم في بشرميب  سهػردب زالي اها

                                                           

 .559ص4، ونفح الطيب ج657السودان الغريب ص  ، واحلكم ادلغريب يف 7آل إنفا صن نسب انظر خمطوطة(  1)
 انظر : العرب وادلسلمون يف األندلس بعد سقوط غرانطة ذلنري وترمجة الكرمي حسن وهناية األندلس واتريخ العرب ادلنتصرين حملمد عبد هللا  (7(

 عنان
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لكغ الحؼ  طهخ زغ  هوحا زغ غضخ تنضضغ أهػ نافع أـ أاي  أـ  جخ؟ – باؿأ إف  جنا
م زغ األفخاؼ إلي  خخج زغ فاس زع ر  - اياؽ الذي  عبج هللا أف السقرػد هػ نافع

 ( السنخوفضغ الضـػ في صحخاى أزواد. Tanhallatenيش د  أفخاؼ  َتْشَهمَِّ ضْغ 
وكاف برجهسا أف  جخلا اطهسا داخم الرحخاى الكبخػ في تنميع الشاس واالع داؿ 

والرضج ، وكاف السواف الحؼ ندال ؼي  زغ تمظ الرحخاى   خزع إلزار  أفهخ زعساى 
يْط الصػارؽ في ذلظ الػ  يْط  أو كم أكسِّ  بت وهع أ كم َتَكسِّ

Kal takammet    يْط واسهع ،وعخفػا ألنج ذلظ ألقمضم إل  يػزشا هحا ) أ إولسَجْف  وتكسِّ

Ewallamadan  .و ايأتي زنشاها و اب  ال دسيب 
وزا إف اا قخ  جنا والذخدف الحؼ زن  في ذلظ السواف إال  وعمع اهسا ألنس أتصاع تمظ  

ػا امصانهع احلظ عم  الفػر ، وكاف  جنا  سمظ فخاا ذا لػف غخد  وهػ اإلزار  فأام 
المػف األزرؽ ودمصذ كحلظ ثػلا فزفاضا اشفذ المػف وكاف أ زا غخدصا عشجهع ، فأزخ 

امصاف  إولسجف( فخبب زغ  ساع   إلازار الفخس والثػ) ! وكاف زصاعا وزهاألا ألحضث 
ريان  ، وذهبت الفخبب ل شفضح زا أزخهع أل  لع ي نػد عم  أف  جخؤ أاج عم  زخالف   أو ع

 الدمصاف ، وعشج زا  بجزػا إل  اي  جنا كاف هػ السػ ػد في الحي اضث كاف نطاز 
هػ ورؼيق  الذخدف ال شاو) عم  الرضج واخااب الحي ؛ فضػزا لهحا ودػزا لآلخخ ؛ فخا  

الفخس والثػ)  الذي  ألالػفج واألهع عغ ال خض زغ بجوزهع فأخبخوخ ألأف الدمصاف يخدج
السخاعي  في اجودنا وزخاألنشا  عميوع تخؾ عم  أف يخام ثػلا آخخ اجؿ الثػ) ، كسا أف

أو دفع الجددب ، ولع  وغ الذي  ز نػدا عم  زثم هحخ األوازخ والشػاهي؛ فخفس تشفضح كم 
أؼ –ذلظ ، وعشج ذلظ هّع رئيذ الفخبب  ألزخ) الذي  ألقػائع الفخس الحؼ كاف عم  ضهخخ 

عم  ربب    -ذالخئي–فان ص  الذي  فانفمت زغ أزاـ الفخس ؛ ثع ضخ)  فارا   -ذالخئي
في زوان  ولع  د ف  ا   ص  عمي  الساى ، وخخج لدان  زغ  رخعألنرا كانت اضجخ ف

فس  ولع  د صع النػد  أاجا ، فخافػا ور نػا ،وكانػا اوساى عشجزا األهع الدمصاف عغ 
، فأ ااػخ ألأف هؤالى الشاس لع نخ زثمهع في ألسدنا  اب  تخمفهع في تشفضح زا أزخهع  أل 

وتبجو عمضهع اساال  الخضخ ،واػؼ  وػف لهع زد قبم ولغ ت أخخ أو ت خدد ببضمب زغ 
ؾصائم ألسدنا في اا قصااهع وضسهع إلضها ؛ فسا نشرحظ أل  هػ اا ػاؤهع إليظ ا   ال 

زغ الجػارؼ وعذخ  زغ تدب  إلضهع فدّخ الدمصاف اهحخ الشريحب ، فأرام لمذي  عذخا 
الربياف هجا ا خاصب ل  ، ثع عخض عم  الذي  اإلبازب في اجودهع والخعي فضها زع 
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تمبيب كم شمصاال الذي  ، فقبم الذي  الهجا ا والنخض عم  أف ل  فخوشا ألنج عاـ زغ 
 اآلف .

أزا الذخدف الحؼ كاف زع  ػجنا عشػجزا ر ػع زػغ الرػضج أخبػخخ  ػجنا ألسػا ارػم اضشػ  ولػضغ 
 ز  ، ورد عمي  ألقػلػ  أ إف فنمػظ هػحا خصضػخ ودخػالف زػا اتفقشػا عميػ  زػغ ال ب ػم فـػ الق

فػػػ  اؿ ألػػػالنمع وتنميسػػػ  واالع ػػػداؿ وعػػػجـ الخػػػػض فػػػي أزػػػػر ايااػػػيب أو اخليػػػب تخػػػالف اال
، وعشػػػجزا ر ػػػع الػفػػػج لمسػػػخ  الثانيػػػب وأازػػػخ الهػػػجا ا وببمهػػػا  ػػػجنا غزػػػ    هعلمشػػػاس وعػػػدل

   وأف يها خ إل  أرواف زنمس ذلػظ ألسػا صػار عميػ   ػجنا الذخدف فاا أذف  جنا في زفارب
زغ البجى في الخػض في أزػر زخالفب لسا اتفقا عمي  ولالفنم تخك  إل  أرواف وااػ قخ اهػا 

. 
ثػػػع إف  ػػػجنا أراػػػم لػػػ  اػػػمصاف  إولسػػػجف( زجسػعػػػب زػػػغ أاشػػػائهع ل ػػػخض أف يجراػػػهع  ػػػجنا 

ازس  حػػػاوؿ تنمػػػيسهع ؛ لكشػػػ  عجػػػد ودنمسهػػػع القػػػخاى  والك األػػػب ، ولقػػػػا عشػػػج الذػػػي  عازػػػا كػػػ
هع ، فأراػم إليػ  الدػمصاف شالصػا إعػاد  الصػس) إف كػانػا بػج تنمسػػا ،  لنجس هع وفداد ألدش

ػَجْف( فػحهبت  فخد عمي  الذي  ألأف أوالدؾ هؤالى ال ي نمسػػف وزنشػاخ ام ػب الدػمصاف  ِوؼ َوْرَلسَّ
صػػارال  إولسػػجف( ااػػسا  الكمسػػب فػػي الرػػحخاى وافػػ هخال وتصػػػرال زػػع زػػخور األ ػػاـ إلػػ  أف

يْط(  وزغ هشا  اىال ال دسيب .     لهؤالى زغ  كم تكسِّ
 

 انزسام بعض القبائل التابعة لدمظشة إولسدن إلى جهار وحساية الذيخ إنفا جدنا
،  كػػاف اػػمصاف إولسػػجف  أخػػح الجددػػب زػػغ كػػم اػػواف السشصقػػب ال األنػػب لػػ  ببػػم نػػدوؿ  ػػجنا

عجػػػبهع تقػػػػاخ وصػػػسا  أ األنػػػب لدػػػمصشب إولسػػػجف وعشػػػجزا  ػػػاور  ػػػجنا ألنػػػس هػػػحخ الؿصائػػػم ال 
وعجل  فذوػا إلي  االهع زع امصاف إولسجف ودفنهع لمجددب ل  ، وإذالل  لهع فاف خن عمضهع 
الذػػي  إنفػػػا لحػػم هػػػحخ القزػػػيب لهػػع وإعفػػػائهع زػػغ دفػػػع الجددػػػب إلولسػػجف أف  دػػػسػا أننػػػازهع 

وددػػػػسي  الصػػػػػارؽ وهػػػػػ رزػػػػد لمثعصػػػػاف  Nاػاػػػػس  وهػػػػػ زػػػػا  ذػػػػص  اػػػػخؼ اإليػػػػغ الستضشػػػػي  
أتافػػػالت ألسنشػػػ  الثعصػػػاف أ زػػػا ، كسػػػا افػػػ خن عمػػػضهع أف  وػنػػػػا زنػػػ  فػػػي الندػػػخ واليدػػػخ 
 جاورونػػ  ودخجزػنػػ  ودحػػارلػف زنػػ  إف لػػـد األزػػخ فقبمػػػا ذلػػظ ، فبػػجأ فػػي افػػخ اآلألػػار فػػي 
السشصقػػػب وواػػػسها اػاػػػس  وكػػػم ائػػػخ  فػػػخغ زػػػغ افػػػخخ  دػػػسي  ألااػػػع الجساعػػػب ال األنػػػب لػػػ  فػػػي 

السحفػػػػػر ، ثػػػػع إف الذػػػػي  أامػػػػغ اػػػػمصاف إولسػػػػجف ألذػػػػخش  الػػػػحؼ اجثػػػػ  ألأنػػػػ  زشصقػػػػب البئػػػػخ 
ايذ خش  عمي  ألنج زخور اػشب كازمػب وهػػ أال ي نػخض ألؼ فػيى تػع واػس  ألالػاػع ال ػاألع 
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ولهػحا تػع ااػ قخار  - زػاوهحا الػاػع اتخػحخ الذػخدف الػحؼ ان قػم إلػ  أرواف واػسا لػ  أ–ل  
هػػي برػػب الؿصائػػم الكثضػػخ  ال ػػي ت صػػع ذرد ػػ  زػػغ إنفػػا فػػي هػػحخ السشصقػػب وهػػحخ  نػػافع أوالذػػي  

األنرػػػار فػػػي هػػػحخ السشصقػػػب زػػػغ كػػػم أغػػػداؼ وكػػػم إنػكشػػػجر وكػػػم إن ػػػػززي وكػػػم الحخزػػػا 
الػػ  ،وبػػج ااػػ سخال هػػػحخ النسبػػب ا ػػ  وب شػػا الحاضػػخ ثػػع اػػػجأال …ولشػػي أزػيػػافوإزقذػػخف 

هػػا ـ وااػػ قمت كػػم ببضمػػب ألأزخ ٜٓٚٔت فكػػظ ألنػػج الجفػػاؼ والذػػ اال فػػي األزرػػار ألنػػج عػػاـ 
،وبج افع إولسجف عهجهع لؤلنرار في تمظ الرحخاى ا   يػخوػ أنهػع كػانػا زػع األنرػار 
أو زحايػػػجيغ فػػػي اػػػخولهع الذػػػهضخ  ضػػػج ببضمػػػب كش ػػػب النخليػػػب زػػػغ ألقا ػػػا اشػػػي أزيػػػب فػػػي هػػػحخ 

 السشصقب . 
(  عشػجزا Wan jakkadوالسذهػر في ذلظ خبخ أاػج اػسشضشهع الس ػػاتخ وهػػ  َواْف َ كَّػاْد  

رئيذ  ساعػب زػشهع فػي الذػساؿ اػسع أنػ  بػج انحػاز إلػ  كش ػب فشرػح  ألزػخور   أرام إل 
لػػدـو الحيػػاد اػػضغ األنرػػار وكش ػػ  وإذا أاػػ  إال االنحيػػاز فدػػػؼ تكػػػف الحػػخ) اضشهسػػا فػػي 
شػػخؼ ولػػضغ األنرػػار وكش ػػ  فػػي شػػخؼ آخػػخ ولػػ  أف  خ ػػار ألنػػج ذلػػظ أؼ الحمػػضغ أفزػػم 

 ألالشدصب ل  فاخ ار الحياد . 
الكثضخ زغ الؿصائم تحت لػاى األنرار زغ آؿ نافع   إنفا(، فهاد   وزسا يؤدج دخػؿ

 باضي تسصو ػ وعسز ها الذي  النسزب د زحسػد األرواني اضث باؿ عشهعأ
ػداف ولمج   (  تسصو ػ قػؿ الذي  زحسَّج زحسػد األرواني في ك األ  تارد  الرحخاى الدَّ

أ  ... وأزا األنرار هشا فهع في ( ٖٗٓ -ٖٖٓوفشؿيط وأرواف في  سيع اْلبمجاف ص  
 ...اْلقج ع َكْم إْنَ َرْخ فشدبهع زذهػر ثاات ألالشد ،... فهع ولج اْلسخ ار اْلسمق  إْنفَ 

فاْلسخ ارهحا لسا أت  ألرواف ببم زجيى الذي  اضجؼ أاسج اغ أدَّػ تأهم ألفاشسب  
،... وهع أهم إْنَف وهػ  ج َكْمشَ َرْخ  اغاْلفخدوس اْلسقذخدَّب وولجال زش  د  اْلصابضغ اْلضـػ

عمع وصسح ود انب ووال ب زغ بج ع الدزاف إل  اْلضـػ واْلحسج هلل ولكغ اسم أكثخهع الدسح 
وصاروا زغ أهم الدسح يخدوف عم  أنفدهع وزغ أول  ألالدسح زغ األنرار الحيغ 

اتمػا دون  سح وبألأنفدهع وأزػالهع واسمػا الد -صمَّ  هللا عمي  وامَّع -نرخوا الشبي 
زضغ... وكانػا ببضمب وااج  أزضخهع وااٌج وتح هع كثضخ زغ اْلنجع في آرضي هللا عشهع 

والي هع أصحااهع  أخحوف زشهع اْل فخ إل  دخػؿ اْلفخندضضغ... وزمكػا األرض أعشي ال ي 
 في فهادت  عج  دالالال لسغ تأزم..  ...( تمضهع، وأزواد كحلظ فراروا أهم ايصخ  وزمظ

ااـ اغ د   خاالب و هها النالع النسزب الذيرأؼ هحا النسزب السشرف، ا ود ندز
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األزضغ الجسدؼ وهػ زغ عمساى القخف الثاني عذخ الهجخؼ ، وبج شصقت فهخت  آفاؽ 
ولهحا النالع الفزم في تخ سب القخآف الكخدع ألالمداف الصاربي وأخحعش   الكبخػ؛الرحخاى 

ي وب   إل  زنيع  إولسجف( الدمصاف كاوا اغ الدمصاف أزا هحخ ال خ سب كثضخ زغ النمساى ف
اغ الدمصاف أؽ الذي  اغ الدمصاف كاردنا اغ أفػد الصاربي اإلزػفاغي، ونز الخاالب 

( نيالظ، ٕ( إل   والتب( ٔعمع أف الشاس  سينا زغ  دنظ( ا ألنج الشريحب والسػعطب هػأ  
إل  أف باؿ  -(ٚإ سد  -(ٙكشت  -(٘األنرار  -(ٗ تسصو ػ -(ٖالبخااير  -زرارنظ -

أ واعمع أف الخاػؿ صم  هللا عمي  وامع وص  ألاألنرار وباؿأ هللا هللا في األنرار 
اببمػا زغ زحدشهع ، واصبخوا عغ زدضئهع، األرض أرضظ والصسد ألسدؾ،  إْورغغ( 

 عبضجؾ ورعاتظ، وأزا األنرار فهع أنرارؾ، ولػالهع زا لصدت اخواال ألنهع أهم البمج
 (. ٛجيثا اقا صخفا والدسـ( بج سا وا

كسا يخوؼ لشا الذي  الذاعخ الكبضخ أاسج اغ عبج هللا األنرارؼ برب أخخػ زساثمب عغ 
فيخ  النسزب القاضي د السخ ار اغ اػد األنرارؼ وكسهسا اأورد تخ س   الاقا إف 

 فاى هللا.

د السخ ػار  ددؼ عمػ  فػيخشاهػ ، وأثشاى تػخ ٖٛٛٔ/٘/ٕٕ قػؿ الذي  أاسج أ إن  في يـػ 
اػغ اػػد األنرػػارؼ لجرااػب ألؽيػػب السنػاني لمدػػضػشي اضػث كػػاف راسػ  هللا ألجػارنػػا فػي تمػػظ 
األ اـ فساؿ غخلي  ِتْغ أَلَجا ( أ أفز  إلي الذي  راس  هللا ألأزخ كػاف ألالشدػصب لػي زفا ػأ  

السجيشب السشػػر   ال تخصخ عم  الصاؿ وهػ أف األزخ الذائع عشج  ساع شا زغ بجـو  جنا زغ
زػارا ألسرػخ ثػع  دخػم الرػحخاى الس خليػب زػػغ  هػب زرػخ زصافػخ  وددػسػف  ػجهع هػحا فػػي 

                                                           

 ية النيجر.( وتقع شرق مشال مجهور كلمة) دنك( يطلقها طوارق مارل على منطقة )تني ترباضني(  1)
 كلم شرق نواكشوط.  1577ع على بعد والتة مدينة اترخيية وىي تق(  5)
من  متبكتوواجدىم يف منطقة الربابيش من القبائل احلسانية ، وكانوا ضمن اذلجرة اذلاللية إذل الشمال األفريقي كما صرح بعض العلماء وت(  7)

 قدمي.
 رة الصحراء،مدينة متبكتو العريقة،عاصمة العلم والعلماء.،جوىادلشهورةية واحلضارية والثقافكتو ادلعلمة التارخيية : متبيقصد ب ( 4)
 السوق من آل انفع وأىل إلنتساب إذل األنصار تشًتك فيو عدة قبائلاومعلوم أن للعهد الذىين ،وىم آل انفع،األنصار أطلقها ىكذا  ( 5)

 بكتو وضواحيهاوغريىا يف مدينة مت
 ،وادلشهور عندان أهنم من  بين أمية.طنت منطقة تن بكتو من قدميالعربية اليت استو كنتة من القبائل  ( 6)
 عرب والطوارق ومنهم األنصار ومن آل انفع.من القبائل ادلعروفة ابلعلم يف صحراء ال حلف قبلي الد ىمإجي ( 7)
 من ادلخطوطة. 75انظر اجلوىر الثمني الفصل السابع من الباب األول ص/  ( 8)
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ل ب   كم تساف ( الصػارؽ   آألا واف زرخ( أؼ األ) السرخؼ أغضخ دبض  وبج أفيع في 
ززغ زنضغ ألاصا) أزشيب واياايب بج زالت اآلف ولهحا أصخح ألالحؿيقب اآلف وهي أف  جنا 

ميػ  األ) السرػخؼ غضػخ  ػجنا الػحؼ بػجـ إلػ  الرػحخاى فػاأل) السرػخؼ هػػػ الػحؼ  صمػ  ع
وبػج اػج البضػت الحػخاـ تاركػا أاشػاىخ  ( إنفانافع   الحاج عبج هللا  ألس( اغ بص  اغ د اغ 

فػػي الرػػحخاى الس خليػػب الكبػػخػ  ولنػػج الحػػج ر ػػع وااػػ قخ زؤب ػػا ألسرػػخ وتػػدوج فضهػػا ا ػػ  
سرػخدب وإف كشػا ال   أف لػ  ذردػب أخػخػ زػغ الدو ػب الواف   زشض   ألسرخ فجفغ فضها وال ردػ

  (ٔ .  ننخؼ عشها فضئا
 نشػػػي الرػػػحخاى  –أزػػػا  ػػػجنا الكبضػػػخ الػػػحؼ يش دػػػ  إليػػػ   سيػػػع األنرػػػار فػػػي هػػػحخ الػػػصسد 

 إْنَفا( األنرارؼ  ج الحاج عبج هللا  ألس( ، و الرػحيب أف زقجزػ  كػاف  نافع فهػ -الكبخػ 
ودخ ػػع ندػػص  إلػػ  آخػػخ زمػػػؾ اشػػي نرػػخ وهػػحا زػػا ال  زشصمقػػ  زػػغ زجيشػػب فػػاس ألػػالس خ)  ،

  نخف  إال خاصب الخاصب ألدب  اخصهع عم  إخفاى ذلظ ألاصا) زغ أهسهاأ
إخفػػػاى ندػػػ  األاػػػخ  إلػػػ  اشػػػي نرػػػخ إلألنػػػاد أؼ صػػػمب أو تنمػػػ  ألالسمػػػظ والجولػػػب  -ٔ

ألاػػصا) أزشيػػب ألح ػػب الاػػ سخار الصحػػث عػػغ األاػػخ ال ػػي كانػػت لهػػا عسبػػب ألاإلزػػار  فػػي 
زػػغ ببػػم الشرػػارػ الػػحيغ اا مػػػا األنػػجلذ ألنػػج اػػقػشها الا ئرػػالها ، وزػػغ األنػػجلذ 

ألنػػػػس الحوػػػػاـ السدػػػػمسضغ الػػػػحيغ  خذػػػػػف السشافدػػػػب..، و لهػػػػحا لجػػػػأوا إلاػػػػخاز الجانػػػػ  
الخواػػػي والػػػجيشي فػػػي ايػػػا  اآلألػػػاى واأل ػػػجاد وزػػػا  دػػػ مدز  زػػػغ ورع وزهػػػج وعدلػػػب اػػػم 

  سع الرحخاوؼ .لمديصخ  عم  السوانب الجيشيب في السج… وترػؼ أايانا
إضهػػار االنػػجزاج فػػي الصػػػارؽ وهػػع اػػواف السشػػاش  الخعػدػػب الخرػػصب ، واالتكػػاى  -ٕ

    .  وّدهع ووالئهع وال قّػؼ اهععم  أواصخ الخئػلب والسراهخ  زنهع لكد
عجـ ؾياـ القمب السؤهمب اػضع األزػر في نرػااها ؼيسػا ألنػج ألدػب  ال ػاكػم وبمػب   -ٖ

 …االه ساـ
 أف  سمػػي عمػػي راػػالب اهػػا زنمػزػػاال واؼيػػب يثبػػت فضهػػا ندػػ  آؿ هػػحا وبػػج وعػػجني راسػػ  هللا

 إنفػػا( إلػػ  أاػػي عبػػج هللا الرػػ ضخ آخػػخ زمػػػؾ اشػػي نرػػخ ، وكيػػف وصػػم أاشػػاؤخ إلػػ  نػػافع 
لدػػػى  –وااػػ قخوا فضهػػا ، إال أنشػػي  ػفػػاس فػػي الس ػػخ) ، وكيػػف ان قمػػػا إلػػ  صػػحخاى تسصو ػػ

ر الحيػا  الرػعصب فػي تمػظ الرػحخاى ، لع أتسوغ زغ ذلظ النذػ ال  راسػ  هللا ألػأزػ  –الحع 
                                                           

 من ىذا الكتاب 55-54، وانظر أيضا ص فيهاتويف ودفن  بقي ىناك إذل  بل ،قب يف مصروقيل دل يتزوج ودل يع(  1)
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وكحلظ لدفخؼ وعػػدتي لمسسمكػب .. وأع ػخؼ أف ذلػظ كػاف تقرػضخا زشػي لنػجـ إدراكػي اضشئػح 
ألهسيػػب األزػػخ وإعصائػػ  زػػا  دػػ حق  زػػغ عشا ػػب وز األنػػب ولػػػ أدػ إلػػ  تنصضػػم الكثضػػخ زػػغ 

ى واضث أف الصوا… السرالب ، وذلظ ألدب  ص خ اشي إذ كاف عسخؼ اصنب عذخ رلينا 
عمػػ  فائػػت ال  جػػجؼ فػػضئا فقػػج آلضػػت عمػػ  نفدػػي أف أاػػضخ عمػػ  الصخدػػ  الػػحؼ راػػس  لػػي 
فػػػيخشا ووضػػػع أبػػػجازي عميػػػ  ا ػػػ  أصػػػم إلػػػ  الحؿيقػػػب زهسػػػا اع ػػػخض دونهػػػا زػػػغ عؿصػػػاال 
وزثصصػػػػاال ، والحسػػػػج هلل عمػػػػ  زػػػػا تػػػػع تحؿيقػػػػ  ا ػػػػ  اآلف ، ونحػػػػغ ألنػػػػػف هللا ثػػػػع ألسدػػػػاعج  

 الهادؼ .وهللا … السخمرضغ اائخوف في هحا الدبضم 
 ان هت روا ب الذي  أاسج الذفػدب اشرها أو بخدصا زش . 

وفػػي هػػحا الرػػجد وبفػػت عمػػ  درااػػب زنػػج  ألإ نػػاز زػػغ رئااػػب  سهػردػػب زػػالي ألنثػػب الذػػئػف 
السخكددػػب واإلصػػسااال السؤادػػيب ألال نػػاوف زػػع زشطسػػب النػػػف األزخدويػػب ألنشػػػاف أ زذػػاكم 

شار الج سقخاشيب الججيػج  فػي زػالي ، وكػاف الجزج اضغ الدمصاال والسؤاداال ال قمضج ب في إ
فخدػػػ  عسػػػم الجرااػػػب زوػػػػف زػػػغ أ زحازػػػاف اػػػانػغػ وإاػػػسائيس تػػػػرؼ ، وبػػػج وردال ببضمػػػب 
األنرػػػار  كػػػم إن رػػػخ( ضػػػسغ هػػػحخ الجرااػػػب ألاع صػػػارهع ضػػػسغ السؤادػػػاال ال قمضج ػػػب فػػػي 

 رػخ السشصقب وزسا  ػاى فضهػاأ ..  وكانػت األااديػث السخودػب بػج ندػبت أصػم ببضمػب كػم إن
وزشػح ف ػخ  الجهػاد ل حخدػخ زوػػب السوخزػب كػاف أاػسؼ هػحخ القبضمػب بػج انزػػسػا … إلػ  الػيسغ

لمق اؿ إل   ان  الخاػػؿ صػم  هللا عميػ  واػمع ورافقػػخ ا ػ  هجختػ  زػغ زوػب إلػ  السجيشػب 
… السشػػر  وزػغ هشػا  ػاىال تدػسض هع ألاألنرػػار  أؼ أنرػار الشبػي صػم  هللا عميػ  زدػػمع( 

لرػػمضبيب كػػاف أاػػج أاػػسؼ األنرػػار بػػج ارتحػػم زػػغ الجددػػخ  النخليػػب وفػػي أعقػػا) الحػػخو) ا
وتػاصػػم خػػط الدػػضخ … فػػي اتجػػاخ الس ػػخ) ، ثػػع إلػػ  األنػػجلذ ألأاػػصانيا ،وزػػغ ال ػػخ) عػػاد 

فػػػػي اتجػػػػاخ الجدائػػػػخ ليرػػػػمػا ألال حجيػػػػج إلػػػػ  بخدػػػػب  ػػػػا نرػػػػالب .. وتػػػػدوج  ػػػػجهع ألػػػػازخأ  زػػػػغ 
دػادس عذػخ اػجأ تحػػؿ األنرػار إلػ  الصػارؽ، وزشح ذلظ ال ػارد  الػحؼ  نػػد إلػ  القػخف ال

 …( .البخلخدب، اضث كانػا زغ أصم عخلي وال ي حجثػف اػػ الم ب النخليب 
ان ه  زا نقم   زغ هحخ الجرااب اشرها النخلي ؛اضػث عثخنػا عمضهػا زو ػلػب ألالم ػب الفخندػيب 

محػػع وبسشػا ا خ س هػا إلػػ  الم ػب النخليػب زػػغ أاػج زواتػػ  ال خ سػب السن سػج  فػػي الخدػاض، ود
الشاضخ ؼيسا ك ص  الصااثاف ضنف ثقاف هسا اإلاسزيب وعجـ دبػب ألنػس السنمػزػاال الػػارد ، 
وألف هػػحا  فػػي اػػج ذاتػػ  ال  نشضشػػا ألقػػجر زػػا تنشضشػػا اإلفػػار  إلػػ  هػػحا ال دمدػػم الرػػحيب زشػػح 
الخػػخوج زػػغ السجيشػػب السشػػػر  إلػػ  الس ػػخ) ضػػسغ الف ػاػػاال اإلاػػسزيب  ثػػع إلػػ  األنػػجلذ ثػػع 
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ألنػػج اػػقػشها إلػػ  الس ػػخ) ثػػع ال ػغػػم داخػػم الرػػحخاى الكبػػخػ ثػػع االاػػ قخار  النػػػد  زشهػػا
 …ادواج ازخأ  شارؾيب 

ل  حػػج هػػحخ الخوا ػػاال الػػثسث عمػػ  هػػحا األزػػخ وت ناضػػج فػػي تأكضػػجخ زػػع أف الخوا ػػب األخضػػخ  
لمخػسؼ الذػهضخ ك بت زغ ألااثضغ زغ غضخ أاشاى القبضمب وزسغ  ف ػخض زػشهع الشقسػب عمضهػا 

وهػػػ زػػغ -! البيزػػاف والدػػػداف فػػي زػػالي ألنػػج االاػػ قسؿ عػػغ فخندػػا زصافػػخ  اػػضغ الدػػواف
والػجخػؿ زنهػع كصػخؼ زشػازع ألحوػع المػػف فقػط!! فػي األاػجاث  -!في زػالي عػازم ال فخبب

ال ػػػػي فػػػػهجتها زػػػػالي ألنػػػػج اػػػػقػن الػػػػخئيذ زػاػػػػ  تػػػػخاورؼ اػػػػضغ الجػػػػشذ األاػػػػػد فػػػػي زػػػػالي 
زػالي اخئااػب الدػػن اؼ تػزػاني تػػرؼ   ولال حجيج ببضمب الدػن اؼ ألسصاركب وتحخدس اوػزػب

ولػػضغ الجػػشذ األاػػيس  النػػخ) والصػػػارؽ( فػػي صػػحخاى أزواد تصػػػر إلػػ  السػا هػػب الجازيػػب 
، وتخ ػع ـٜٜٗٔعػاـ ا   تػع الرػمب اػضغ الصػخفضغ ؼيسػا عػخؼ ألاتفاؾيػب تسخااػت ألػالجدائخ 

زػا فػهجال  أهسيب الخوا ب األخضخ  إل  صجورها زسغ  ف ػخض كػنػ  عػجوا والحػ  كسػا  قػاؿ أ
        أل  األعجاى.

ــاب الباحــ  فــي ا دارة  ــي ةت ــات الدــابقة مــع مــا جــاء ف يتظــابم مــا جــاء ضــسن الرواي
الفرندية : بهل مارتي في ةتابو بعشهان : مـن عـرب مـالي : األنرـار ) ةـل إنترـر ( ، 

من ىذا البح   32-32احتهاه من معمهمات قيسة في ص  وقد سبقت ا شارة إليو وما
. 

دغ زا  سثم وابع األنرار ألنج خخو هع زغ الجددخ  النخليػب بػػؿ فػاعخهع األاػ اذ وزغ أا
 أاسج اغ عبج هللا األنرارؼ زغ برضج  ل   أ

 ـل ل الرــميب لمسشـارة واضســحـذنحه الرــميب مزيقو           فوقـــد عبروا  
 ـل       ا وبسـا حرتاب حزارة                  تحـدثــشـا آثـارىـوقـد حســــمهامع الك

  ى األولشـوب دادنــاعـمى ما بشـى أجـ         وفي سـاحة الحسـراء أصدق شــــاىد
ي نحه )تسبكـت ( وانتقـــل      وإذغربت شسس العروبة واختفت                 ترحل جدِّ

 لـزجـدوده          مـع الغـي  فـي إرعـائو أيشـسا ن وعـاش بتمك البيد عيــش    
وزػػػع ذلػػػظ فػػػإف عػػػػد  األفػػػخاد إلػػػ  الجددػػػخ  النخليػػػب اضػػػث الحػػػخزضغ الذػػػخدفضغ زهػػػػػ أفئػػػج  
السدمسضغ وزػشغ الخعضم األوؿ زغ األنرار لع تشقصع زشػػح ذلظ الحضغ وا ػػػ  اآلف . وبػج 
لقي  زغ وصم إل  السسمكب النخليب الدنػد ب كم تخاض  لجػ إخػانهع وااػ صاع االنػجزاج 

هع عمػػ  الجشدػػيب النخليػػب ألنزػػشػػج بادتهػػا كػػم عػػػف اضػػث ارػػم جوا  عزنهػػع ألدػػهػلب وو ػػ
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الدػػنػد ب ، وارػػم الصؿيػػب عمػػ  اإلبازػػاال الشطازيػػب وفػػ ب لهػػع السجػػاؿ فػػي ال نمػػيع والنسػػم 
ا ػ  صػار زػػشهع زػغ تخػخج زػػغ الجازنػاال الدػػنػد ب وزػغ عمػ  وفػػظ ال خػخج  اآلف وزػػغ 

سدا ج وخصصاؤها  ، وزنمسػ القػخآف ، وكحلظ زشهع أئسب ال(ٔ هػ في زخ مف زخاام ال نميع 
واػػائخ النمػػـػ  فجػػدػ هللا بػػاد  هػػحخ الػػصسد كػػم خضػػخ ووفقهػػع دائسػػا لسػػا ؼيػػ  الخضػػخ والدػػجاد 
ولقػػي زػػغ هػػا خ زػػشهع إلػػ  لضبيػػا والسسمكػػب الس خليػػب نفػػذ ال خاضػػ  اػػم عػزمػػػا كسػػػاششضغ 

جوؿ الذػػػوخ را نػػػضغ إلػػػ  أوشػػػانهع فمػػػع يشقرػػػهع فػػػيى وهلل الحسػػػج  ولقػػػاد  وزمػػػػؾ هػػػحخ الػػػ
والجعاى ألأف  جدؿ هللا لهع األ خ والثػا) عمصحفطهع لػصيب الخاػؿ صم  هللا عميػ  واػمع 

واػ  الػخاع فػي األنرػار . واألنرػار فػػي هػحخ الرػحخاى عسػزػا  نػّجوف السخ ػع القزػػائي  
ودنخفػف في تمظ الرحخاى اػ   َكْم ِإْنَرْخ( أو  َكْم ِإ ن َرْخ ( واألوؿ ندصب إلػ  نرػخ  ػّج 

شػػػي األاسػػػخ اوػػػاـ غخناشػػػب والثػػػاني إلػػػ  السش رػػػخ وهػػػػ لقػػػ  أغمػػػبهع ، وإلػػػ  هػػػحا أفػػػار ا
 الذاعخ ألقػل  أ

 ـاعن آل نرر وممك ةان ميسهنـــ وسل إذا شئت في أرجاء أندلس   
 ــاك تبكيشــــوإن غرناطة ال ش ـافإن عالسيم ال شك يعرفشــــ   
 االدىر تحديشــ ن آل نرر نجهمم تبكي مجالس عمم ةان يحزرىا    
 ــاوالشثر أفذاذ السجيديشـبالذعر  ـاــتبكي ليالي فن ةان يعسرى   
 ــاحزارة إتقانا وتزييشـفخر ال تبكي روائع نقش ةان أبدعيــــا  

 تبكي شهاطىء أنيار جرين بيا  
 فإن تشاسى بشه ا سالم دولتشــــا

 ـاى الرياحيشــتبكى بداتيشيا تبك
 ـاغرب تظريشــن حسراءنا في الفإ
 
 
 

 ـا؟مجد تميد وأين السدتشيرونـــ وسل بتسبكتهمن القيت أين ثـهى  
 ـا؟ن أرض أندلس حتى تالقيشــم وأين صار بشه نرر وقد نزحها 

                                                           
ىن فادلتاح ىو التعليم العام فقط دون اجلامعي ، مث فتح اجملال مرة 1457ىن أما اآلن1415ىذا ما كان عليو احلال عند إعداد ىذا البحث (  (1

م،وبدأوا يف العودة إذل 5718،وانتهت كافة تلك التسهيالت منذىن فجزاىم هللا خريا1471خ إعداد ىذه الطبعة ىن إذل اتري1457أخرى منذ عام 
فئة لديها القدرة على البقاء نظاميا،وفئة خمالفة، ورلربة على منهم سوى ،،ودل يبق مارل ودول ادلغرب العريب،لعجزىم ماداي عن البقاء يف السعودية

ى جتديد إقاماهتم، واخلروج النهائي قبل تسديد ادلستحقات احلكومية ادلًتاكمة عليهم،وما يًتتب على ذلك من إيقاف كافة البقاء؛لعدم قدرهتم عل
 اخلدمات احلكومية وادلعامالت ادلالية والرمسية،وفصل أبنائهم من ادلدارس...إخل
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 ـاأصل العروبة وا سالم مزسهنـ فإن لقيت بشي نرر لقيت بيـــــم 
 ـاشـــومعاذا وسط نادي وجابرا لقيت سعدا وقيدا وابن خيثســـــة 
  

 فإن تشاسى بشه ا سالم سيرتشــــا
 
 ـارض تسبكته ال تشدى مغانيشـفأ

 ـاى الرياض وسل عشا السهاليشـإل وعد إلى أمشا أرض الجزيرة عد 
 ان فتية من بشي نرر مجديشـــع سل السربين وسط الجامعات ىشا 

                     *     *     *     *     * 
ـلْ ي  ةمسة )وتعشـ ـْر أو ة  ـْر(  بمغـة الظــ كـل إْنر  هارق ) تساشـم ( : آل األنرـار أو إْنت ر 

وىــم ثــاني أكبــر العذــائر العربيــة  بعــد ةشتــة والبــرابيش ) بشــه حدــان (  (1)أىــل األنرــار
 ومن أىم السراجع التي أوردت طرفا من أخبارىم :

ألالفخندػػيب  وهػػػ زصبػػػع ،رػػخ  األنرػػار( تػػأليف اػػػؿ زػػارتي  زػػغ عػػخ) زػػالي  كػػم إن -ٔ
مسػػػي ا ػػػ  اآلف غضػػػخ أف ألذػػػوم عولػػػع ي ػػػخ ع ،ب نخليػػػألالم ػػػب ال بزخصػشػػػ ت تخ س ػػػ وال زالػػػ

 عبػػػج هللا األنرػػػارؼ بػػػاـ ا خ س ػػػ  إلػػػ  النخليػػػب زػػػغ أاػػػج زواتػػػ  ال خ سػػػب الذػػػي  أاسػػػجاغ
والهػػػازر السززػػب ألحوػػع دراي ػػ  واشسعػػ   السهسػػبزػػع وضػػن  لم نميقػػاال  ألالخدػػاض السن سػػج 

الفخندػػيب  شصن ػػ وأهػػجاني ندػػخب زػػغ  مػػب ال ػػي ي حػػجث عشهػػا اػػػؿ زػػارتيعمػػ  تػػارد  السخا
 .وتخ س ها النخليب السحكػر 

 ال ػارؽ عخ) الرحخاى الكبخػ لمجك ػر د انضج القذان . -ٕ
 زغ عخ) زالي والشيجخ أ كش ب الذخبضػف تأليف اػؿ زارتي . تخ سب د           -ٖ

 زحسػد  ولج ودادؼ .     
 زالي أ البخااير   اشػ اداف ( لبػؿ زارتي تخ سب د زحسػد           زغ عخ)  -ٗ

 ولج ودادؼ .     
لمذػػي   السمثسػػضغ وزػػغ  جػػاورهع زػػغ الدػػػدافك ػػا) الجػػػهخ الثسػػضغ فػػي أخصػػار صػػحخاى  -٘

 د الن ض  اغ الذي  انج الجيغ الدػبي . الزاؿ زخصػشا ولع  صصع (
 ـ ولالحاال أ   ٜٜ٘ٔ - ٜٜٓٔ  زااضغ  الرحف والسجسال النخليب الرادر  -ٙ

                                                           
 ألنصار عرب غرب إفريقيا ، ومثل ذلك كلمةىن بعنوان : ا 1415/ 9/  5( يف 5915انظر جريدة الشرق األوسط العدد )  (1)
 . ال ي تنشي في ل ب الصػارؽ أ األفخاؼ   أفػِّػِخدَفْغ (   
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زجمػػب الػاػػط ، زجمػػب السجمػػب ، صػػحيفب الذػػخؽ األواػػط والحيػػا  والسدػػمسػف .وأفػػضخ هشػػا  
إل  أف الف خ  ال ي تمت اقػن زسمكب اشػي األاسػخ فػي غخناشػب وهجػخ  الؿصائػم النخليػب إلػ  

الجدائػػخ ولضبيػػا الس ػػخ) األبرػػ  واألدنػػ  وامػػػؿ األنرػػار ألسجيشػػب فػػاس الس خليػػب، وتػػػنذ و 
وزػرد انيػا وزػػا تػػس ذلػػظ زػػغ ان قػػاؿ ألنزػػهع إلػػ  صػػحخاى تسصو ػػػ واالنذػػ اؿ ألالػػجعػ  وافػػخ 

 اآلألار ونذخ النمع واائخ ضخوؼ الحيا  الرحخاودب القاايب ... 
كم ذلظ  نم تجودغ ال ارد  عم  هازر األولػدػاال وكانػت وال تػداؿ ببضمػب األنرػار تحػػفع 

ػ  عػػػػغ اآلاػػػػاى واأل ػػػػجاد عػػػػغ شخدػػػ  ال ػاتػػػخ والدسػػػػاع  ورغػػع ف ػػخ  الخكػػػد تػػاردخػهػػػػا وتػ ػػػارثػػػ
هػػػػػحخ تػ ػػػػػج زخصػشػػػػػاال ل ػػػػػارد  ببضمػػػػػب األنرػػػػػار وكثضػػػػػخ زشهػػػػػا أخػػػػػحها الفخندػػػػػضػف خػػػػػسؿ 
اإلاػػ نسار ونقمػهػػا إلػػ  ز ػػاافهع وزو صػػاتهع ألاإلضػػافب إلػػ  زخصػشػػاال أخػػخػ ال زالػػت فػػي 

ػث فػػي تسصو ػػػ ولنزػػها زػػازاؿ زحفػضػػا لػػجػ القبضمػػب زخكػػد اإلزػػاـ أاسػػج ألاألػػا لمك ػػ  والصحػػ
 ا   اآلف.

ودؤكػج ذلػظ رود ػاف فػفػد اف لنػالسضغ أاػػجهسا اػنػدؼ واآلخػخ أردنػي وبفػت عمضهػا، ونقمػػت 
 زشها زا ل  عسبب ألسػضع الذاهج وهي عم  الشحػ ال الي أ

صػػتيا فػي أاػج درواػ  السدػجمب  باؿ الذي  النالع صالب اغ عبج هللا اغ اسػج النرػيسي 
 ألالسدجج الشبػؼ الذخدف أ

وذكػػػخ لػػػي فػػػيخشا الذػػػي  اسػػػاد األنرػػػارؼ راسػػػ  هللا أف اػػػشغ اػػػنضج اػػػغ زشرػػػػر كانػػػت 
زػ ػد  في نجج في أاج زو صاال النمساى واساخ لي والضـػ ال و ػػد لهػا فػي الػصسد الشجج ػب 
وو جال بصنب زش  فػي أاػج الخػدائغ الشجج ػب هػي ال ػي نذػخال زػغ اػشغ اػنضج اػغ زشرػػر 

لذػػي  يػػحكخ ببػػم خسدػػضغ اػػشب أنػػ  رآخ كػػازس فػػي زو صػػب أاػػج النمسػػاى وذكػػخ لػػي أ زػػا أف وا
ك ا) زنجع الصبخاني كاف زػ ػدا في ألسدهع كازس واف خػ تمظ الشدخب ر م زغ إ صاليػا 
نقمهػػا إلضهػػا ولػػيذ هػػحا ألسدػػ  خ) ألف ألسدهػػع وهػػي ألػػسد زػػالي هػػي اػػوغ األنجلدػػضضغ الػػحيغ 

غ فػػػخوا أوغمػػػػا فػػػي الػػػجخػؿ فػػػي أفخدؿيػػػا ا ػػػ  اػػػوشػا زػػػا  دػػػس  فػػػخوا فػػػإف األنجلدػػػضضغ الػػػحي
ألالرحخاى النخليب الكبخػ ولحلظ يػ ج في هحخ السشصقب زغ السخصػشػاال زػالع يش صػ  الشػاس 
إليػػ  إلػػ  الضػػـػ ف مػػظ السشصقػػب هػػي زػػغ أغشػػ  زشػػاش  النػػالع ألف األاػػخ النمسيػػب األنجلدػػيب 

لسخاكػػد السػ ػػػد فػػي تسصو ػػػ ااػػس  زخكػػد تػارثػػت هػػحخ الك ػػ  وهػػي ألاؾيػػب فضهػػا وهشػػاؾ أاػػج ا
أاسج ألاألا وهػ في واط الرػحخاى ؼيػ  عذػخدغ ألػف زخصػشػب ،ور ػب ألنػس السد ذػخبضغ 
الػػحيغ  نسػػخوف تمػػظ الػػصسد لؤلاػػف وال  وػػاد  رػػم إلػػضهع عخلػػي أف فػػي زشصقػػب ألػػسد تسصو ػػػ 



 

52 

 آؿ نافع األنرار عغ                                                             نثػػار األخبػػار     

 

صػشػب وزا اػلها وهي الرحخاى النخليب زغ  هب أزواد وتػاال وغضخها أكثخ زغ زمضػػف زخ
زغ ال خاث النخلي ألف الخدائغ األنجلديب ان قمت إلضها وبج كانت هػحخ البمػج امػج عمػع وتجػار  

 لسج  خسدب بخوف وكانت فضها امصشب عطيسب.
 ان ه  نز كسز  السدجم صػتيا

تشػد  أ ورد في الشز أعسخ ألنػس األخصػاى أوردتهػا كسػا نصقهػا الذػي  وزنمػـػ أف الكػسـ 
ؼيػػ  زثػػم ذلػػظ ألخػػسؼ الػػشز السحػػخر ك اايػػا فجػػدػ هللا الذػػي  خضػػخا الذػػفػؼ السختجػػم  قػػع 

 عم  زا اضغ وأفاد.
وورد في زحاضػخ  زدػجمب صػػتا وصػػر  ضػسغ  ػػا) زصػػؿ لفزػضمب الذػي  زذػهػر اػغ 

 ادغ آؿ اميساف عغ اخؽ  ساعب إرهاايب ز صخفب لمسخصػشاال في السػصم زا نر أ
شهػػ  ثػػع  حػػخؽ زوانهػػا ودجػػخؼ عمػػ  ال أضػػغ أف السخصػشػػاال تحػػخؽ وإنسػػا السخصػشػػاال ت

بمبي زغ الصسد ال ي فضها  ػد  السخصػشاال ،وزغ الصسد الس صؿيب الس مقب ال ي عا ذشا في 
االترػػػاؿ تحرػػػضم ألنػػػس زػػػا فضهػػػا زػػػغ االنفخا ػػػاال لضبيػػػا وزػػػغ أنفػػػذ زو صػػػاال لضبيػػػا زو صػػػب 

ضػػـػ فػػي بػػاردػنذ ابش ػػازؼ ودجػػخؼ عمػػ  بمبػػي أف  قػػاؿ ألنػػج بمضػػم فػػي الفػضػػ  السػ ػػػد  ال
اش ػػػػازؼ أف زو صػػػػاال اش ػػػػازؼ زو صػػػػب اش ػػػػازؼ زخصػشػػػػاال اش ػػػػازؼ أاخبػػػػت زدمدػػػػم يػػػػجور 

 ٕ٘ود كػػخر تشهػػ  السخصػشػػاال وتشقػػم إلػػ  د ػػار ال ػػخ) وال أاػػ صنج أف  وػػػف زآلهػػا يهػػػد 
اشب زفهخاػف في السو صب النبخدب  فهخاػػف السخصػشػاال ال ػي فضهػا وكذػفػا زػغ بخدػ  أف 

صػػاس ال ػػي كانػػت زدػػ قخها أل ػػجاد أصػػصحت عشػػجهع فػػي السرػػااف الخاصػػب ألخمفػػاى اشػػي ن
  أورفميع وبالػا في االا سؿ األزخدوي لمنخاؽ بالػا أاخبت السخصػشاال

زالي بالػا أاخبت السخصػشاال فضها وزالي زغ أغش  دوؿ أفخدؿيػا فػي السخصػشػاال وأكثػخ 
لسػا  زخصػشاتها نفااب ألنػ  ثبػت أف  سنػا زسػغ خخ ػػا زػغ األنػجلذ فػي النرػػر األولػ 

نرخوا أهمها ذهبػا لسالي وخخ ػا وزنهع زخصػشاال نؽيدب ز خليب ثع امبت السخصػشاال 
 عشػ  زغ زالي وفي اإلذاعاال والفزائياال وضنت في صشادي  وأرامت إل  فخندا

تدػػ صيع أف تنػػخؼ الرػػخاع الديااػػي وال مصػػب الديااػػيب زػػغ خػػسؿ شػػخؽ خؽيػػب وزػػغ اضشهػػا 
األزػػػػر ...ان هػػػ  زػػػا نقم ػػػ  زػػػغ تمػػػظ السحاضػػػخ  ان قػػػاؿ السخصػشػػػاال وهػػػحا زػػػغ أعا ضػػػ  

وفخغ   ك األب اشر  الذفػؼ ألسا فضها تكخار وأخصاى والذػاهج فػي كػس ال رػخدحضغ لمنػالسضغ 
 النريسي وزذهػر أ
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إثصػػاال اؿيقػػب هػػخو) ألنػػس األنجلدػػضضغ ألنػػج اقػشهاووصػػػلهع إلػػ  زػػالي إألػػاف ف ػػخ  زحػػاكع 
غ السخصػشػػػاال وزػػػا تنخضػػػت لػػػ  تمػػػظ ال ف ػػػير وإثصػػػاال الكػػػع الكبضػػػخ الػػػحؼ كػػػاف زنهػػػع زػػػ

السخصػشاال زغ نه  واخبب ونقمها إلػ  فخندػا وبػج فػسم هػحا الشهػ  وتمػظ الدػخبب والشقػم 
إلػػػ  ال ػػػخ) كافػػػب السخصػشػػػاال القج سػػػب والحجيثػػػب ألسػػػا فضهػػػا زػػػجوناال وزخصػشػػػاال اآلألػػػاى 

ث واأل ػجاد ال ػي أكػجال الخوا ػاال الذػفػدب وفػهػد نيػػاف زػغ أاػختشا أنهػا كانػت ضػسغ ال ػػخا
الس ػػػػارث وأف كثضػػػخا زشهػػػا تػػػع اينػػػ  لمسد ذػػػخبضغ ودعػػػا  اإلراػػػالياال ال صذػػػضخدب ولنزػػػها تػػػع 
إيجاعػػ  ألحدػػغ نػا ػػا إلػػ  زو صػػاال تسصو ػػػ خاصػػب زو صػػب أاسػػج ألاألػػا ولنزػػها تنػػخض لمشهػػ  

 والدخبب ك ضخخ...!!
 لمرحراء الكبرى   آل نافع األنراردخهل  زمنفي  القهلخالصة 
أبػػخ) إلػػ  األاػػصػر  زػػغ صػػشع  ،غضخ ز سااػػظ،فع رأ ػػا ركيوػػابمػػب زػػغ ك ػػا) آؿ نػػاي ػػجاوؿ 

الخيػػػػػػاؿ، يػػػػػػخػ أف دخػػػػػػػلهع لمرػػػػػػحخاى كػػػػػػاف فػػػػػػي القػػػػػػخف الخػػػػػػازذ الهجػػػػػػخؼ! إزػػػػػػا  هػػػػػػس 
ألالحؿيقػػب،وإزا تدضيدػػا ل ػػارد  آؿ نػػافع أل ػػخض تػػحودبهع فػػي األزػػع السجاور ،وإثصػػاال أبػػجزض هع 

ع زػغ هػحا الك ػا)،وهػ أف والرػا)،هػ زا اضش ػ  فػي أكثػخ زػغ زػبػ !وأاقض هع في السشصقب
اآلألػػاى واأل ػػجاد فػػي زجيشػػب  ػن غخناشب،ولنػػج ااػػ قخارنػػدوح آؿ نػػافع لمرػػحخاى،كاف ألنػػج اػػق

فػػاس،ف خ  زػػغ الػػدزغ،ثع نداػػػا زشهػػا إلػػ   شػػػػ) الجدائػػخ فػػي زشصقػػب آدرار، ثػػع زشهػػا إلػػػ  
 ، ثػػػع إلػػ  أرواف، ثػػع إلػػ  تسصو ػػػػ، أولػػف، ولػػخج ألػػا ي زخ ػػار،وعضغ صػػػالب ، ثػػع إلػػ  آيػػخ

زػػػغ بػػػخأ ك ػػػا) أ تػػػارد  الدػػػػداف لمدػػػنجؼ ي ػػػيقغ ودصسػػػئغ إلػػػ  أف هػػػحخ األاػػػخ  لػػػع تكػػػغ و 
تسصو ػػػ ببػػم اػػجا اال القػػخف الثػػاني عذػػخ الهجػػخؼ ؛ ذلػػظ أف الك ػػا)  زػ ػػػد  فػػي صػػحخاى 

نصػػار  عػػغ رصػػػج دبضػػ  ألذػػػوم اا قرػػ  وأارػػػ  كػػم زػػػغ كػػاف زػ ػػػػدا أو دخػػم زشصقػػػب 
الدػػػواف الدػػػػداف وال ػػػػراؽ و الس ارلػػػب أو تشصو ػػػػ وبػػػاوو و شػػػي وأرواف وأدرار وزااػػػشب زػػػغ 

النػػػخ) ألذػػػوم عػػػاـ ،وذكػػػخ األاػػػػاؿ الديااػػػيب واالب رػػػاد ب وال نميسيػػػب والنمسيػػػب والسػػػجارس 
والجػازػػػػع والسشػػػػازؿ والسػالضػػػػج والػػػػدوار والسدػػػػافخدغ والػؼيػػػػاال وال ػػػػػارد  واألزػػػػخاى والقزػػػػا  

عػاـ وزػغ تػػال  عمػ  اوسهػا والنمساى وشمصب النمع والحخو) والجشػػد وأاػػاؿ الػصسد ألذػوم 
وزػػع ذلػػظ لػػع  ػػأال عمػػ  أ ػػب إفػػار  إلػػ  أؼ فػػخد زػػشهع ،وزػػغ بػػخأ  وزػغ زػػخ عمػػ  أرضػػها... 

 زثػػػم الك ػػػا)  نمػػػع أنػػػ   دػػػ حضم أف  وػػػػف الدػػػنجؼ فػػػاال عميػػػ  اإلفػػػار  إلػػػ  زػػػغ هػػػػ فػػػي
 . هػ٘ٙٓٔزوان هع أو أبم زشها وك   إل  
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هع اػػػػاى الفقهيػػػب أو الذػػػنخدب ودزػػػاؼ إلػػػ  ذلػػػظ أف أبػػػجـ الشرػػػػص السجونػػػب عػػػشهع أو زػػػش
أواألدايب أوال اردخيب عسخها ال ي جاوز خسدضغ وزائب اشب ! فأيغ إن ا هع أو زا دوف عػشهع 
في القخوف السدعػزب زغ الدادس إل  اجا اال الثاني عذخ الهجخؼ ..؟! اػػ زا  اى فػي 

زػغ نقمػت عػشهع  خبخ الخامب ال ي تع تجودشها وتحخدخها أ زا ز أخخا لنجـ اا شادها ل دمدػم
 !!..ببم عمي الشجض  وأاسج السج هج

 :وزغ اإلفار  السفضج  في هحا

 هػٖٙٓٔوفا  أاسج أدا كانت ��

كسػػا أوردهػػا اػػػؿ زػػارتي اػػجود  الجدائػػخ صػػحخاى آدرار فػػي إلػػ فػػاس  غزػػ السطفػػخبػػجـو ��
فػي كػػف زرػجر زنمػزاتػ  هػع كصػار األاػخ  فػي  روا ػب اػػؿ زػارتيهػ ، وتكسػغ أهسيػب ٜٓٙ
 ززان 

أو ااشػػػ  د ك ػػػ  عمضهػػػا تػػػارد   نػػػافعروا ػػػب ألنػػػس كصػػػار الدػػػغ ألذػػػأف أوؿ ائػػػخ افخهػػػا ��
أاػػج األاشػػاى أو األافػػاد زوػػاف األ) أو الجػػج  وال فػػظ عشػػجؼ أنهػػع بػػج  جنمػػػف ، هػػػٕٓٔٔ

  فضشدبػف ألاجهع عسم أاي  أو  جخ أو النوذ ...ال 

كسا صػحت  عالنجسب ألاشائهوإنسا اجثت  اا؛بحاأا عخل ػاكان أاشاى بص ، ون حكخ دائسا أف
 .اشت آألس ( خا  أزّ  أاشاى الذي  الحاج عبج هللا   ألس(،وهي احلظ الخوا ب عغ أـ

  وكاف زغ اضششا إل  وبت بخد  زغ ليذ اضش  ولضغ الحاج ألس اػػ ثسثب ر اؿ...ال 

 .ولهحا دالالال زهسب لسغ تأزم
 


