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 ) غتبه( والممقب الشيخ قطب المعروف ب : قطب اإلسالم أبناء

 
 

 األنراري  وقيل اسسه دمحم السختار ( إنفا نافع ) وفيسا يمي بياف بأبشاء قظب بؽ دمحم بؽ
 نافع بؽ لسحسجعمسا بأف ػة الكبخى وأماكؽ تؾاججهؼ حاليا الحيؽ دخمؾا الرحخاء السغخبي

وبعض الجوؿ  ثالثة مؽ األبشاء غيخ قظب وذريتهؼ مؾجؾدة ومعخوفة في صحخاء تسبكتؾ
 وهؼ : يةالعخب

 الدهخاء وإليه يعؾد ندب األنرار مؽ حمف كل إيشابمحؽ يخ أحسج أبؾالذ  -ٔ
 تبؾراؽ كل وإليه يعؾد ندب األنرار مؽ حمف -هبم– عبج هللا الذيخ  -ٕ

  إنتابؽ الذيخ دمحم أحسج السمقب أماما وإليه يعؾد ندب األنرار مؽ حمف : كل -ٖ

مػع مالحغػة فهػؼ أربعػة عمػل الشحػؾ التػالي  اري نااع  اننصا بن دمحم بن وأما أبناء قطب  
عػادة مباشػخة وهػي  (اإنفػ) نػافع اسػؼ قظػب إلػل جػج  الشػاس اخترػاربعػض أنه يغمب عمػل 
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 أعػػخؼكػػاف وهػػي ندػػبة الذػػخج إلػػل جػػج  بػػجذ مػػؽ والػػج  إذا  باقيػػة إلػػل اليػػـؾ عشػػج أسػػختشا
 -:،وأبشاء الذيخ قظب اإلسالـ هؼ وأشهخ مؽ األب وأعهخ

  (ٔ)ج ) َأْمَجايَّا (.أحس الذيخ  -ٔ
  (ٕ). (أّبػػانؽ) دمحم الذيخ -ٕ
( ، ولقب بالحاج ألنه حج بيت هللا الحخاـ . وعاد عؽ طخيق )ِبال الحاج عبجهللا الذيخ -ٖ
،وقيل عقب فيها وتؾفل فيها وقبخ  هشاؾ وله مرخ رخ قبل شق قشاة الدؾيذ وتدوج فيم

 بقي فيها بجوف زواج ،وهللا أعمؼ.
 سرظفل ، وذ تتؾفخ معمؾمات كافية عشهؼ عشجي اآلف. ال الذيخ -ٗ

ويعػخؼ أبشػػاء ) أّبػػػػانؽ( وأبشػػاء ) مرػػظفل ( باألنرػػار الغػػخبييؽ كسػػا يعػػخؼ أبشػػاء  )أحسػػج(  
الحػاج عبػجهللا باألنرػار الذػخقييؽ  ، ويعشػي ذلػػ أف أولوػػ مؾجػؾدوف غػػخب  الذػيخ وأبشػاء

مع إثبات عػجـ دقػة لتقديؼ متأخخ ججًا قها ، وهحا اوأف هؤذء مؾجؾدوف شخ  ؾصحخاء تسبكت
مؽ جهة إلل أخخى بيؽ وقت آخػخ فتجػج  اإلجساؿ والتعسيؼ في هحا التقديؼ لمتجاخل والتشقل

 أسخة مؽ أبشاء أبانؽ ضسؽ الذخقييؽ ، وأخخى مؽ أبشاء أحسج  ضسؽ الغخبيييؽ وهكحا ..
أنحػػػاء الػػػبالد وقػػػج تػػػخؾ كػػػل مػػػؽ األربعػػػة ذريػػػة معخوفػػػة فػػػل تمػػػػ الرػػػحخاء ، انتذػػػخت فػػػي 

ويلحظ فيموظيفيلظنفي لظنف ظنفـ،  ٜٓٚٔالعخبية بعج الجفاؼ الحي اجتاح تمػػ الرػحخاء عػاـ 

يعتودفترتمبفيبليءفكظ فجلظ فهوظيفدظمررفمكظربنفلسظبف  سظمف فور وظيفيوجرتاظنفلسظبفهظيف

يحضرفينف  ذبمف،فوهيفيمكرهفهمف ألدظويءفيموظيفيلظنفه ظررفيهاللظدف فتظدافعلظءف  ل ظيءف

يعظد ربنفبحيافور ويفبنفه ررف ويمجف تكويمفت ظوجفتقرييظنفعظمفو  ح رفو  دتق يءف

 - ويمفو وفبشنءفقلم فوعيبرفلو انف،فور مكفتلكف ألهاللدف:ويهيكمفتو لدبنفلي ميف إل

                                                           

منذ قدومهم من األندلس حيث نصحهم  هبامابني القوسني لقب لو وسوف دير علينا ذلك عند ذكر غالبية األمساء وىذه األلقاب التزموا   (1) 
ن النصارى الذين يبحثون عن أصول عربية من األندلس الغتياذلا واستئصاذلا وقد صارت ىذه األلقاب الطوارق أىل الصحراء بذلك لينجوا م

مبثابة عادة عندىم فكل شخص حيمل امسا ولقبا واللقب غالبا مايكون بلغة الطوارق للتمويو على النصارى ،وللتمويو كذلك على بعض احلكام 
ت ال ي كان ذلا عهد ساب  لامإمارة أو ادللك ووفا من ادلنافسة ...ا خ ، لك ي سلل  بعض واألمراء الذين خيشون على أنفسهم كل السالال

العاّمة ادلعّمرين من ذوي ادلعرفة من عشريتنا عن ّسر استمرار ىذه األلقاب ،  بعد األمن فلفاد أبن شيوع األلقاب يف صحراء أزواد من الظواىر 
ل ولد مربية من امإماء وىن غالبا سودانيات ال يعرفن العربية فيصغن أو ينحنت من االسم الصحيح ألسباب أمنية دائما  واستمّر عندان حيث لك

هنائيا لعدم امسا حمّرفا يكون لقبا للولد يشتهر بو فيما بعد حىت يغلب عليو بدال من امسو احلقيقي الذى مساه بو والده ، وقد ينسى االسم احلقيقي 
توقف ىذه األلقاب يف األجيال ال ي بعد اجلفاف والشتات النتهاء جيل ادلربيات من امإماء بعده ، امإستعمال والدليل على صحة ذلك 

 إىل اآلن ، ولعل من أىم  فوائد ىذه األلقاب التمييز بينهم  حيث يتكررون يف مشتقات ما ُعبد وُُحّد من األمساء .     69ٓٔولالتحديد ما بعد 

 وامسو احلقيقي دمحم )ِإَملَّن(  وتع ي األبيض يف لغة الطوارق .ينط  عندىم ) أ بَـّـاِنْن (   (2)
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معخوفؾف وهؼ أقل عجدا مؽ غيخهؼ و يؾجج مشهؼ اآلف في  : أبناء أحمد ) أْمَداّيا ( أوال: 
% مؽ عجدهؼ  ٓٚرجال ويسثل هحا العجد  السسمكة العخبية الدعؾدية ما يقارب سبعيؽ

وعمل سبيل قج حرل عمل الجشدية العخبية الدعؾدية  ،  ،وبعزهؼاإلجسالي تقخيبا 
السثاؿ ذ الحرخ فيؾجج مشهؼ في السسمكة الذيخاف الرجيقيؽ الرغيخ واسسه أبؾ بكخ بؽ 

صجيق بؽ دمحم والكبيخ واسسه  وعجله أخيخا إلل عبج العديد بجذ مؽ أبي بكخ ! دمحم عمل
األستاذ دمحم صالح  صجيقي ونجيسي والج -رحسه هللاالهادي ، وأبشاؤهسا ، ودمحم بؽ حبجى 

لقزية العخب والظؾارؽ في شساؿ  الرحفي السبجع والسشاضل السخمج واألستاذ عسخ
وعسيجهؼ األستاذ أبؾبكخ دمحم ، وأبشاء دمحم بؽ حساد  -صاحب كتاب : الخجاؿ الدرؽ  مالي

والج الذيخ دمحم عسخ واألستاذ صالح، وأبشاء دمحم السرظفل :  -، وأبشاء أحسج ؾانهحسادوإخ
،و  -والج األساتحة الدروؽ وعبج الجبار وأبؾ بكخ-الذيخ دمحم السؾلؾد وأبشاؤ ، و الذيخ دمحم

والج األستاذ دمحم بؽ محسٌج ، وأبشاء إبخاليؼ : ومشهؼ الذيخ دمحم بؽ إبخاليؼ، والذيخ -محسٌج 
عسخ وابؽ أخيه دمحم و  دمحم السؾلؾد بؽ عثساف وأبشاؤ  وأبشاء عبج الكخيؼ ، وأبشاء داود :دمحم

الخيخ ،وغيخهؼ ، ولهؼ أفخاد في ليبيا أمثاؿ األستاذ دمحم داود وأبشاء السهجي ، واألستاذ دمحم 
ية والج الذيخ الجاع -السؾلؾد بؽ دمحم صالح) حساس ( والدروؽ وأبشاؤ  وسيجي دمحم وأبشاؤ 

وأبشاء عبج الكخيؼ وغيخهؼ ، ويؾجج لهؼ في الرحخاء أبشػاء محسػػج بػؽ  -دمحم صالح)األخ(
 أحػسج ) أمجاّيا (.
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وهؼ ، وتعشي األبيض في لغة الظؾارؽ  : ) إمّمن ( أبااّانن دمحمالشيخ  أبناءأما ثانيا: 
قرج بجيعة في تخوى لهؼ  مذاهيخ ويذتهخ مشهؼ قادة كبار األكثخية ومشهؼ رئاسة القبيمة
وحدؽ الدياسة والكـخ تغشل بها الذعخاء  والتزحية واإليثار الذجاعة والبظؾلة والفخوسية

السمقب  األميؽت إلل يؾمشا هحا مؽ أمثاؿ : حساد وابشه دمحم في زمانهؼ وبقي (ٔ)والسظخبؾف 
نهخ  يغخب يقظشؾف الحيؽ بسعشل  ،وهؼ األنرار الغخبيؾف ، وحؾالؽ وإنغؾنا (دوا دا: )

ونذيخ إلل بعض أبشاء الذيخ دمحم بؽ قظب بؽ دمحم بؽ نافع األنراري الخدرجي  الشيجخ
 ومشهؼ:

،ومؽ وهؾ مؽ قادة األنرارالسذهؾريؽ في الرحخاء الكبخى طؾذ وعخضا : ةادحسّ  -ٔ
 عكبه خخج جسيع قيادات األنرار مؽ آؿ نافع وأمخائهؼ.

 (كل بشكؾر) ويعخؼ أبشاؤ  بف تذغايت( إ)السمقب ب ميؽ ألدمحما-ٕ

وله ابشاف هسا : دمحم وإنتحشا،ولكل  ومعغؼ ذريته مؽ سكاف شخؽ تسبكتؾ دمحم عمي-ٖ
 مشهسا ذرية معخوفة.

  (غبؾبأ )كل ويعخفؾف ب حسج أدمحم  -ٗ

 (ججلأ)كل ويعخؼ أبشاؤ  ب دمحمالسختار  -٘

 مؽ سادتشا األشخاؼ. مغيافأكاسة بشت  أشقاء وأمهؼ: ء الخسدةذهؤو 

 )كل تسغشانيؽ ( ويذتهخ أبشاؤ  ب  دمحم الرالح-ٙ

 ))كل تمكرباتويعخفؾف ب دمحمالسؾلؾد -ٚ

مؽ سادتشا  سساعيلإي ذـ حمي بشت مؾأ والدادس والدابع شكيقاف وأمهسا هي :
األشخاؼ العمؾيييؽ مؽ ممؾؾ السسمكة السغخبية ،وكانت مشظقة تسبكتؾ ضسؽ الؾذيات 

ساؿ السسمكة السغخبية قبل اذستعسار التابعة لها،وأمخاء األنرار في تسبكتؾ مؽ ع
 .الفخندي

 بشقؾ () كل جويعخفؾف ب  دمحم -ٛ

 دمحم الظاهخ السمقب ) حتاهيل (  -ٜ

                                                           
،والطرب ال ديارسو أفراد قبيلة مع بعض األىازيج واألانشيد ال ي تشيد أببطال األنصار وبطوالهتمادلقصود لالطرب ىنا الغناء وضرب العود  - ٔ

دادون وىم طبقة من ادلوا ي واخلدم أرفع مكانة من العبيد يذكرون من ؛ وإمنا ديارسو طبقة القيون والصناع أو احل -وإن كان يعجبهم-األنصار
من اليهود  يف غزوة ويرب وأهنم مع مواليهم من األنصار منذ تلك الغزوة ويفتخرون بذلك  رجعون إىل غنائم ادلسلمنيأىازجيهم وترانيمهم أهنم  ي

 .وإبسالمهم ويغلب عليهم الصالح وحفظ القرآن 
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 والثامؽ والتاسع شكيقاف وأمهسا هي : مخيؼ السعخوفة ب ) تاف البجش (
 يؾراغؽإسؾشاغ قبيمة إيلي مؽ ذمه وأ)كل تجايشؾيؽ( ويعخفؾف ب دمحم  -ٓٔ

  حسالليبشت  فاطةمه ( ،وأ) كل تؾنباييؽب  ويعخفؾف  دمحم-ٔٔ

  إيفمي ، وليذ له عقب . -ٕٔ

 حّسادة بؽ دمحم بؽ قظب بؽ دمحم بؽ نافع:القائج والدمظاف: أبشاء 
، وتؾفي في ـٓٔٚٔحتاهل: ولج في آيبزؽ دمحم الظاهخ السمقب ب :   -ٔ

 ـ٘ٛٚٔإنذخشؽ 
وتؾفي في آيبزؽ ، ـٓٔٚٔدي: ولج في آيبزؽ أعبجالخحسؽ السمقب ب :   -ٕ

 ـٜٓٚٔ
 ـٛٛٚٔ، وتؾفي في تؽ بغشاء ـٕٔٚٔدمحم السجتبل: ولج في آيبزؽ  -ٖ
، وتؾفي في إنؾكشجر ـٛٔٚٔ)دوادوا( : ولج في آيبزؽ  السمقب ب دمحم األميؽ -ٗ

ـ،وهؾ مؽ قادة آؿ نافع ومؽ أبظالهؼ وفخسانهؼ السذهؾريؽ،بالبظؾذت ٜٙٚٔ
األنرار أو اتحاد كل إيدجت في صحخاء  واذنترارات التي رسخت أقجاـ اتحادية

تسبكتؾ،وقرج بظؾذته وانتراراته محفؾعة لجى غالبية األنرار رجاذ ونداء 
 ،وشاد بها الذعخاء والسغشؾف.

، وتؾفي في تؽ بغشاء ـٕٓٚٔدمحم السؾلؾد )حؾالؽ(: ولج في آيبزؽ  -٘
وبظؾذتهؼ ـ،وهؾ أيزا مؽ القادة السذهؾريؽ، الحيؽ استفاض ذكخ مآثخهؼ ٜٛٚٔ

 وانتراراتهؼ عمل األلدؽ،وشاد بها الذعخاء والسغشؾف.
 ـٜٚٚٔ، وتؾفي في إنكؾمؽ ـٖٕٚٔحبجى: ولج في آيبزؽ  -ٙ
، وتؾفي في تؽ ـٕٗٚٔ: ولج في آيبزؽ ( ساي (دمحم الرالح السمقب ب -ٚ

 ـٔٓٛٔآذيؽ 
، وتؾفي في فخش ـٕٙٚٔ)خميل(: ولج في آيبزؽ السمقب ب دمحم عمي  -ٛ

 ـ٘ٓٛٔ
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وتؾفي في  ـ،ٕٚٚٔ)إنكؾسؾ(: ولج في آيبزؽ  السمقب ب دمحم السختار -ٜ
 (ٔ)  ـٛٓٛٔآيبزؽ 

 

ظاف السغفػػػخ واألميػػػخ السبجػػػل قػػػاهخ الكفػػػخ ومػػػجوخ الغػػػداة م: الدػػػ ةحسػػػاد ذريػػػة القائػػػجومػػػؽ 
بؽ الظاهخاألنراري الذيخ دمحم عمي ،و  الفخندييؽ الدعيؼ،دمحم عمي السذهؾر بمقب ) إنغؾنا(

مػػؽ الستػػخجؼ لهػػؼ آخػػخ هػػحا  وهسػػا (ٔ)لمرػػحخاء سػػابقا وذ زاؿ فػػي السغػػخب  ازعيسػػ الػػحي كػػاف
بػؽ محسػؾد الػحي تشقػل فػي عػجة  هحامّ  معالي األستاذ ، ومشهؼ البحث ضسؽ تخاجؼ األعالـ

الذػػػيخ سػػػاللة  وعػػػائف حكؾميػػػة فػػػي جسهؾريػػػة مػػػالي ووصػػػل إلػػػل رتبػػػة وزيػػػخ فيهػػػا ومػػػؽ
دولػػة فػػي سػػمػ  مػػؽ الكػػؾادر واألعيػػاف يػػخكبعػػجد  والدػػمظاف دمحم بػػؽ قظب،السمقػػب ) أبػػانؽ(

السغػػػػخب  ،ويتػػػػؾزع البػػػػاقؾف كبكيػػػػة آؿ نػػػػافع فػػػػي الػػػػجوؿ التاليػػػػة : مػػػػالي، و مػػػػالي جسهؾريػػػػة
 والشيجخ. بؾركيشافاسؾومؾريتانيا والجدائخ وليبيا  و 

 دمحمأبشاء الذيخ والدمظاف  مآثخ وبظؾذت بعض تشؾيه: ما قيل مؽ اإلشادة ببعض
،أو حؾالؽ،وما قيل عؽ بعض أبشاء الدمظاف أو دوادوا : حسادة،،أو أحج أبشائه ؾأبانؽ

كل ذلػ مسا يفتخخ به سائخ آؿ مؽ غيخ نقج أو قرؾر في أحج؛بل والقائج: حّسادة..
والبظؾذت، فجل نافع،ومؽ البجهي أف بكية إخؾانهؼ ذ يقمؾف عشهؼ شيوا،في كل تمػ السآثخ 

تاريخ مفاخخهؼ وبظؾذتهؼ وانتراراتهؼ.ذلػ الخعيل مؽ األبظاؿ الرشاديج الحيؽ خمج ال

                                                           

،وفيها توفر من ادلعلومات عن أبناء دمحم بن قطب، متناثرة على أفواه بعض كبار السن، ويف بعض مواقع التواصل االجتماعي ىذا ملخص،ما(  ٔ)
 ألجيال ادلستقبل،مشكورا،والتواريخ تقريبية. نقص كبري، نرجو أن يتطوع أحد كوادرىم العارفني؛ الستكمالو،ونقلو

 ىـ . 1ٔ1ٔ/ ٕ/ٔتويف رُحو هللا يف الرلاط بتاريخ   (1)
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فهؼ ثسانية رجاؿ ولكل واحج مشهؼ ذرية وهؼ :  ()بال الحاج عبد هللا الشيخ أما أبناءثالثا: 

 -عمل الشحؾ التالي :
 أبؾ بكخ ) الّمقي ( . بشاء الذيخأ -ٔ
 دمحم عمي ) بجا  (  . بشاء الذيخأ -ٕ
 ذد إدريذ أو أبشاء ) أبِّيْؽ(.دمحم األميؽ السعخوفيؽ بأو  بشاء الذيخأ -ٖ
 عسخ  .الذيخ  بشاءأ -ٗ
 عبج الحكيؼ ) حاكجو( . بشاء الذيخأ -٘
 دمحم ) آخؾا ( . بشاء الذيخأ-ٙ
 عبج الخحسؽ ) أّماحا ( الذيخ بشاءأ -ٚ
 عثساف . بشاء الذيخأ -ٛ
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 ونقف وقفة قريخة عشج كل واحج مؽ هؤذء الثسانية  . 

 :(الحاج عبد هللا )بال الشيخ) المقى ( بن  أبه بكر الشيخ : أبناء أوال

% مشهؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية تقخيبا مشهؼ أبشاء دمحم السؾلؾد ، وإبخاليؼ ٖٓويؾجج 
 دمحم ، ودمحم بؽ عبج هللا الفقي وغيخهؼ .

 % مشهؼ في الرحخاء تقخيبا.ٕٓ% مشهؼ في ليبيا وٓ٘ويؾجج 

سساحة الذيخ القاضي مفتي الرحخاء وعالسها الفح دمحم السختار بؽ دمحم)  ومشهؼ العاّلمة
ْد( األنراري الستؾفل سشة  هػ. وتخؾ آثارًا عمسية وأدبية ذكخ لي أف الجكتؾر دمحم َٕٓٗٔحؾَّ

بؽ دمحم األنراري جسعها عشج زيارته لمرحخاء وأنها مؾجؾدة عشج  استعجادا لتحكيقها 
بأيجي جساعة األنرار عسؾما وغيخهؼ مؽ طمبة العمؼ مؽ وإخخاجها ، وبعزها مشتذخ 

 سكاف الرحخاء وهؾ ضسؽ الستخجؼ لهؼ.

 ومؽ السؾجؾديؽ في ليبيا أبشاء عمي وأبشاء دمحم وغيخهؼ.

، أبشاؤ و  رحسه هللا، ومؽ السؾجؾديؽ في الرحخاء ، الذيخ الدمفي مجج الجيؽ بؽ السهجى
 وبعض مؽ أبشاء عسؾمته .

 ( شخرا مؽ الحكؾر فقط تقخيبا .ٓ٘ٔ ويقجر عجدهؼ بػ )

 :( الحاج عبد هللا )بال الشيخدمحم عمي ) بدا ( بن الشيخ  : أبناء ثانيا

( شخرًا مؽ الحكؾر تقخيبا . يؾجج مشهؼ في السسمكة  ٓ٘ٔيقجر عجدهؼ اإلجسالي بػ ) 
صالح عمؾيؽ وأبشاؤ . وهؾ مؽ أعيانهؼ كسا يؾجج لهؼ حاتؼ  الذيخ العخبية الدعؾدية

السذهؾر بكخمه وسخائه وضيافته وهؾ مؽ أعياف  رحسه هللا، األنرار الديج عمي
 ويؾجج لهؼ دمحم مسا وأبشاؤ  ، وسيج أحسج وغيخهؼ . ،األنرار عسؾما 
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ويؾجج مشهؼ أفخاد في الرحخاء وليبيا ومؾريتانيا وتؾجج مشهؼ جالية استؾطشت مجيشة لبخيج 
 يثبت قخابته إليهؼ يسشح الجشدية الجدائخية في الجدائخ واشتهخوا فيها حتل إف أي شخج

وكثيخ مؽ الخوايات التاريخية تؤكج استيظاف ججنا الحي ندح مؽ فاس كل مؽ عيؽ صالح 
 .و لبخيج في الجدائخ وأهل هح  السشاطق ذ زالؾا يحتفغؾف بالؾفاء له ولعكبه

( اء )الحاج بالفي وهؾ مؽ أعياف أبشومؽ السؾجؾديؽ في مالي اآلف األستاذ دمحم بؽ حشت
ومخكدا لهؼ في العاصسة باماكؾ ذ يشدؿ مشهؼ شخج في العاصسة إذ  ويعج مشدله فشجقا

 ويشدؿ عشج  لكخمه وسعة صجر  وإنجاز  لبعض أعسالهؼ الخسسية في العاصسة.

في مؾريتانيا السهشجس حستا حشتفي وهؾ مؽ أعياف األنرار ) سابقا ( ومؽ السؾجؾديؽ 
والدخاء ويدكؽ إليه حي مؽ األنرار هشاؾ مؽ الغخبييؽ والذخقييؽ كحلػ معخوؼ بالكـخ 

وذلػ أثشاء األزمة التي شهجتها الرحخاء بيؽ حكؾمة مالي والجشذ األبيض ) العخب 
انيا والتي والظؾارؽ ( والتي أدت إلل ندوح الالجويؽ إلل دوؿ الجؾار كالجدائخ ومؾريت

إلل مالي مشزسا إلل إخؾته في باماكؾ ، وقج انتقل بعج ذلػ بدشؾات ٜٜ٘ٔانتهت عاـ 
 العاصسة .

 
 أبناء : ) ( ويعرعهن بالحاج عبد هللا)بال الشيخ  انم ن بندمحم الشيخ بناء: أ ثالثا

الحي كاف يظمقه عميه أخؾ  الذيخ عثساف بؽ الذيخ ( أبي  كمسة ) وهؾ لقب مؽ ( ؽْ ػيْ أبِّ 
الذيخ الحاج عبج هللا وكاف في بظؽ الحاج عبج هللا ، وذلػ أف عثسانا كاف أصغخ أبشاء 

مؽ أبشائه ووعج  بالجعاء له و  أمه عشجما عـد والج  عمل الحج فأوصل به دمحم األميؽ
تسكشؾا مؽ الهجخة إلل الحخميؽ ، ومؽ السذهؾر عشجهؼ أف الذيخ الحاج عبج حريته أف يل

فتعهج أخا  بالخعاية  هللا مؽ الرالحيؽ الحيؽ أكخمهؼ بقبؾؿ دعائهؼ فقج أوفل له ابشه بؾعج 
 ( ٔوالعشاية وأوفل الؾالج لؾلج  فجعل له بسا ذكخ فقجر  هللا ويدخ  ) 

ثسانية مؽ األبشاء ولكل مشهؼ ذرية معخوفة سؾى واحج مشهؼ وهؼ : أبؾ بكخ  ولسحسج األميؽ
، أحسج )آحا( ، عسخ ، ) انقظع عكبه عشج دمحم صالح الدعايا( ، القاضي ،  ، دمحم أحسج

                                                           

(  مسع  ىذه القصة من شيخ آل انفع يف السعودية الشيخ دمحم صاحل بن دمحم بن األمني األنصاري أكثر من مرة وحبضور الدكتور أُحد دمحم  ٔ)
 د األنصاري .عمر األنصاري والشيخ دمحم صاحل بن دمحم بن جاكر األنصاري واألستاذ الصادق بن موسى األنصاري  والشيخ دمحم بن خمتار بن أُح
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 . ، عثساف ، دمحم عمي لسؾلؾددمحم ا

مؽ آؿ  شيخ األنرار % مؽ ذريته في السسمكة العخبية الدعؾدية ، ومشهؼ ٜٓويؾجج 
 .األنراري بؽ األميؽ في السسمكة الذيخ دمحم صالح بؽ دمحم  نافع

شخرا مؽ الحكؾر فقط تقخيبا. وقج تخخج عجد مشهؼ مؽ  (600) وعجدهؼ اإلجسالي
عمل الجشدية بعزهؼ في مجارسها وجامعاتها وحرل  ف الجامعات الدعؾدية ويجرسؾ 

 : السثاؿ ذ الحرخ العخبية الدعؾدية. ومشهؼ عمل سبيل

بؽ سيجي حسا   : أبشاء) سيجي حّسا( ومشهؼ أبشاء السشحر بؽ أبيؽ مؽ أبشاء أبي بكخ -ٔ
اليؼ ومشهؼ أبشاء إبخ ، وعبج الخحسؽ السشحر ،  وأخيه أحسج والج األستاذ صالحدمحم السشحر 

 بؽ سيجي حسا السمقب ) إنكؾ( وهؼ : دمحم وعبج الخحسؽ ودمحم الرالح ودمحم الخيخ.

وهؼ : عبج العديد الفارس والبظل السذهؾر  بؽ سيجي حسا دمحم األميؽ )َبػْخكػَْشَجْي ( ، وأبشاء
خاليؼ وأبشائه وفاطسة ) فاددا ( ،دمحم األميؽ ) بخكشجي( له أخبار متفخقة في وأبشائه وإب

 تاب الفخندي:بؾؿ مارتي،حيث كاف مؽ ضسؽ الشاشظيؽ زمؽ اذستعسار.ك
 -دمحم ب -وله ابشاف هسا : أ : لألنرار وكاف عالسا قاضيا بؽ أبيؽ  أبشاء دمحم أحسج-ٕ

وهؾ العالمة  دمحم عمي السمقب )أذلي ( -: أ دمحم الظاهخ ولسحسج ثالثة مؽ األبشاء هؼ
السمقب ) أميجنيؽ ( وأمهسا ليمل بشت  دمحم -ب والقاضي السعخوؼ عشج قؾمه في زمانه

له : أحسج  : دمحم عمي ) أذلي(وانول -مؽ أبشاء دمحم عمي بؽ أبانؽ بؽ قظب- هؾّكا
 وهؾ وأـ أبشائه السذايخ الفزالء والبتؾؿ وهي الذيخة والعالسة الداهجة زوجة الذيخ سيجي

دمحم األميؽ السمقب بؽ إبخاليؼ  افوالدمظ زعيؼ أبشاء أبيؽ في زمانه واليج اليسشل لمقائج
، وأحسج بؽ  زعيؼ األنرار الذخقيييؽ ( بؽ عثساف بؽ الحاج عبج هللا بؽ قظبحالي)

أذلي له : دمحم ) عسمؾلي ( وآياد والسهجي وأمهؼ زيشب بشت أحسج البذيخ ) حبؾبا ( 
ومخيؼ  واألخيخيؽ لؼ يعكبا ولسحسج عسمؾلي : صالح ومختار وحستا والسهجي وعبج هللا

مهجي وعسخ ونؾح وأمهؼ عائذة بشت الفقي بؽ حبؾبا ولؼ يعقب مشهؼ سؾى حستا وله : 
 بؽ دمحم أحسج  السمقب ) أميجنيؽ ( دمحم : الثانيو   .وأحسج وحداـ ومختار وعبج هللا وصالح

ولهسا أخ مؽ األـ  تاف إّياي بشت حسامة مؽ األشخاؼ ساوأمه فمه : عبج هللا وعبج الخحسؽ
: له دمحمبؽ  عبج هللاو  الحاج عبج هللا اسسه يؾسف،الذيخ  عثساف بؽ الذيخ  ء مؽ أبشا

 وله : دمحم الظاهخ)هؼ( والذيخ حسجي وأمه حاّيا بشت حاّلّوة بؽ حّسامة مؽ األشخاؼ أحسج
أـ  (ماتامخيؼ )أـ أبشاء أحسج بؽ تال و  (تاّساعائذة )و  ودمحم السختاروإبخاليؼ ) متخجؼ له (
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أـ أبشاء  (ّتمتؾ) ٔفاطسةهللا بؽ عبج الخحسؽ السمقب: أددي بؽ إّدوّيا و  بعض أبشاء عبج
ا ( أـ مخيؼ بشت عبج السمػ بؽ تال ) تيّ  ٕصالح بؽ عمي السمقب مجسا بؽ أمعاني وفاطسة

بؽ عبج الؾاحج ، وأما دمحم الظاهخ وإبخاليؼ فمؼ يعكبا وأما الذيخ حسجي  وربيعة بشت محسجٌ 
دمحم أما ومؾسل  ، و  وعبج هللا وعثساف ) متخجؼ له (  حسجيالذيخ دمحمبؽ أحسج فمه : 

هػ، ودفؽ في ٕٓٗٔ/ٛ/ٙالسكخمة في  والجي رحسه هللا ، وقج وافته مشيته في مكة السختار
كمها في طمب العمؼ جثيا عمل الخكب  مقبخة السعالة بعج أف كخس الجدء األخيخ مؽ حياته

مذهؾرا عشج جسيع مذايخ هح  الحمقات  وكاف عشج حمقات العمؼ السشتذخة في الحـخ السكي
، وله : السختزل وعبج وبالحات فزيمة الذيخ يحي عثساف

 ولمسختزل:عامخ،وعبيخ،والعشؾد،وعهج،وَعاَلء،وعمياء،وُعالَ ،هللا
 وأـ أبشاء أحسج بؽ عبج هللا هي فاطسة بشت دمحم أحسج بؽ دمحم بؽ الحاج بؽ صاحبي بؽ  

لحاج عبج هللا ماعجا عائذة ومخيؼ )تاّسا ا الذيخ ؽدمحم السمقب: أخؾا بالذيخ 
 وماتا(،فأمهسا:مخيؼ بشت عبجالخحسؽ بؽ دمحم

) أميجنيؽ ( فميذ له غيخ عائذة ) إسّشا ( أـ  دمحم السمقب ب :  دمحموأما عبج الخحسؽ بؽ 
 حاّيا :وأـ إسّشا ومخيؼ هي،أحسج وماتا بشت أحسج ومخيؼ أـ تاّسا بشت ،انتغخيدت بؽ أيؾب 

 . ( أذليدمحم عمي السمقب :)  بشت 
فميذ له سؾى حجا وأمه حساتا مؽ ، (أبيؽ)وأما دمحم الظاهخ بؽ دمحم أحسج بؽ دمحم األميؽ 

هؽ : آمشة ذرية أبي بكخ السمقب : ) المقي (  بؽ الحاج عبج هللا وحجا هحا له أربع بشات 
: دمحم ) أميجنيؽ ( جعمؾابؽ أبيؽ وأّنا وإحميميؽ وزيشب ، ويالحظ في سمدمة أبشاء دمحم أحسج 

بؽ دمحم بؽ دمحم أحسج وهؾ غمط ،و وهؼ وقع فيه بعض الخواة فقج سسعت مؽ والجي رحسه 
هللا رواية عؽ الذيخ دمحم الظاهخ ) حتاهل ( بؽ حؾد أف دمحم السمقب : أميجيشيؽ هؾ نفده 

  .دمحم بؽ دمحم أحسج
الذيخ إبخاليؼ  والجحّسجوني( ) األميؽ بؽ : أبشاء دمحم بؽ أبيؽ ومؽ أبشاء أحسج ) آّحا ( -ٔ

في  آؿ نافع ) إنفا (شيخ  بؽ األميؽ الذيخ دمحم صالح بؽ دمحمو  بؽ دمحم بؽ األميؽ 
 الجاعية بؽ األميؽ دمحم بؽ دمحم والجكتؾرالذيخ عبجهللا بؽ دمحم بؽ األميؽ و ،السسمكة 

بؽ  ألستاذ أحسج بؽ دمحمووالج ا،وله كتب كثيخة مظبؾعة  واألستاذ الجامعي السعخوؼ،
أبشاء أحسج بؽ : أبشاء أحسج ) آحا ( ، ومؽبؽ دمحم بؽ األميؽ والذيخ مؾسل األميؽ

 ،أبؾ أسعج بؽ مختار دمحم الدميل عزؾ مجمذ األسخة: : مختار وأبشائه الذيخ تالّ 
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 وأبشاء عالي وأبشائه،  بؽ أحسج بؽ األميؽ ) تال ( وأخيه عبج الباقي ، وعبج الخحسؽ
عمي  أبشاء ومشهؼ ، ، وأبشاء دمحم عمي ( تالّ  األميؽ ) وأبشاء سيجي دمحم بؽ األميؽبؽ 

 بؽ عمي أحسج بؽ دمحم عسخ جكتؾردمحم عسخ والج ال السمقب ) أمعاني ( وهؼ : أبشاء
 األخ والرجيق السفزاؿ:  وأخيه، األخ والرجيق ورفيق الجرب عزؾ مجمذ األسخة

 أبؾ عسخ ) مجسا (: الذيخ مبارؾ: بؽ عمي صالح أبشاء، و وأبشائه  إبخاليؼ ذيخال
وأبشاء عبج هللا بؽ عمي : دمحم والذيخ عبج القادر  ،وأبشائهسا أبؾ زيج واألستاذ مؾسل

أبشاء  ، و مؽبداـ وسهل بؽ عمي أبؾ عباد وابؽ عسهؼ دمحم بؽ مختارومؾسل ، 
وياسخ وعبج  هللاعبج مؾسل أبؾ :شهؼ دمحم والجأحسج ) آحا ( أبشاء عبجهللا ) أددي ( وم

  . الخحسؽ ، ومشهؼ مختار دمحم الظاهخ ) حتاهل ( أبؾ محسؾد وعبج هللا

 : إبخاليؼ بؽ أحسج ) تعبؾسا ( وأبشاؤ  دمحم وعبج هللابؽ أبيؽ ومؽ أبشاء القاضي  -ٗ 

 .وعثساف

بؽ  والج الذيخ عبج هللا :: أبشاء الذيخ الحدؽ  بؽ أبيؽ  السؾلؾدومؽ أبشاء دمحم -٘ 
الذيخ ، وأبشاء وأخيه مؾسل بالدعؾدية وأبشائهسا خاست بالجدائخشلحدؽ نديل تسا

 الذيخ الظاهخ وأبشائه يحي ووأخيه  وعسخ حدؽ وأبشائه مختار وخالج وأحسج: محسؾد
ومشهؼ أبشاء عبج   ..صاحب أفزل وأكسل شجخة ندب ألبشاء أبيؽ سعجالباحث 

والج األستاذ دمحم :ي ليبيا وأخيه الذيخ دمحم شائه فالؾاحج وأب الؾاحج: الذيخ دمحم بؽ عبج
حامتّشي : الذيخ حديؽ وأخيه عبج هللا وابشه نرخ  ومشهؼ: أبشاء أبؾ حداف الخيخ
 .الجيؽ

قؾمه في زمانه بل ذ  مؽ أعيافأبشاء سيجي وهؾ  : بؽ أبيؽ ومؽ أبشاء عثساف  -ٙ 
ومؽ أبشائه الذيخ دمحم التؾاضع والدهج ،  يشازع أمخهؼ وكاف مرمحا كخيسا سخيا شجيج

القاضي دمحم السؾلؾد بؽ دمحم الظاهخ و  الظاهخ ) حستاهي ( والج الذيخ العالمة
أبؾ  ، وعمي -والذيخ الجاعية عسخ أبؾبكخ والج -(  متخجؼ له إخؾته الذيخ دمحم ) هؼّ 

، ومشهؼ والسمقب حامج دمحم أبؾسمظاف ق :ج هللا والج األخ والرجيوعب عثساف وأبشائه
عسخ وهسا مؽ الذيخ أبؾ بكخ و  الذيخ : بؽ سيجي الذيخ دمحم السرظفل ) إّتها( اءأبش

عسخ هؾ الذيخ  و ،ومؽ دعاة العقيجة الدمفية هشاؾأعياف األنرار في الرحخاء 
وهؾ مؽ أشهخ مشاطق أبشاء الذيخ الحاج عبج هللا  – ( ؾ)زره مؤسذ مجرسة وجامع

 والتخبؾي  جعؾي يداذف يؤدياف دورهسا الذ و  -ومخاكدهؼ ومرايفهؼ عمل نهخ الشيجخ 
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وهؾ عالؼ زاهج مرمح  بؽ سيجي بفاعمية،ومؽ أبشاء سيجي : أبشاء الذيخ السهجي
أبؾ سعيج األستاذ الجامعي  كتؾر عبج هللاجال مهجي والج بؽ دمحم مذهؾرومشهؼ أبشاء

لذيخ واعبج الخحسؽ، بجامعة اإلماـ دمحم بؽ سعؾد اإلسالمية بالخياض وأخيه الذيخ:
 عمي .

أبشاء الذيخ: إبخاليؼ وهؼ : أبشاء الذيخ :أبشاء دمحم الهادي ، و  بؽ أبيؽ ومؽ أبشاء عثساف 
الحاج عبج هللا،  الذيخ مؽ أعياف ووجهاء أبشاء دمحم) كػاّل( ومشهؼ الذيخ عبج هللا بؽ دمحم

الشدبية آلؿ راوي الدمدمة  األنراري  الذيخ أحسج بؽ عبج هللا بؽ دمحم والفكيه والج الذاعخ
وجج  دمحم بؽ إبخاليؼ هحا كاف  نافع عؽ العالمة والقاضي الذيخ دمحم السختار بؽ حؾد،

عشه حكؼ متجاولة بيؽ الجساعة والذيخ الذاعخ  عالسا ورعا حكيسا تكيا ثخّيا سخّيا ، أثخت
والج  محسجٌ  أبشاء دمحم بؽ إبخاليؼ : ،ومؽ الستخجؼ لهؼ األعالـ أحسج بؽ عبج هللا ضسؽ

والذيخ وعبجالخحسؽ ،  الذيخ عبج الهادي والذيخ عبج الدالـ والذيخ إبخاليؼ والج يؾسف
ذبكة لالعاـ  سجيخالو  بؽ صالح السعخوؼ بابؽ األنرار دمحم :األخ الرجيق صالح والج 

أبشاء السشحر وهؼ الذيخ : بؽ دمحم بؽ عثساف بؽ أبيؽ أبشاء إبخاليؼ مشتجيات األنرار ومؽ
 والذيخ دمحم أوفل-القادر وعبج هللا وسميساف وأبؾبكخ والج األستاذيؽ عبج- دمحم)انتحّسجيؽ(

  والج أخي وصجيقي بؽ السشحر بؽ إبخاليؼ والذيخ عمي إماـ وخظيب جامع  حمباف،
صاحب )متخجؼ له ( دمحم أولل  السؤلف: ، والذيخ العالؼ الفكيهأبؾ جابخ يؾنذ ذيخال:

الهجى في الفقه وأدلته ،وغيخ  مؽ الكتب  محاهب أئسة إرشاد السدتخشج في تهحيب
األستاذيؽ مشحر وعبيج هللا وأنذ وعبج الدالـ وإبخاليؼ، ومشهؼ :  والج -والسؤلفات الكيّسة 

،ومؽ أبشاء  -ومؽ أبشائه دمحم وإسساعيل ومحسؾد وأبؾبكخ وغيخهؼ السشحر بؽ عبج الخحسؽ
 عبج العديد ودمحم والج األخ : الؾلي : أبشاءبؽ دمحم بؽ عثساف بؽ أبيؽ الذيخ إبخاليؼ

عالؼ زاهج مرمح مذهؾر .  عبج السمػ، والذيخ دمحم بؽ الذيخ عبج العديد وهؾ والرجيق :
 دمحم السرظفل وله حسدة ، وأبشاء الدروؽ  دمحم بؽ عثساف بؽ أبيؽ : مؽ أبشاء إبخاليؼ بؽو 

 األستاذ سيجي دمحماألساتحة : الجكتؾر دمحم و  والج يجيوحدؽ وس وله دمحم بؽ إبخاليؼ :
بؽ  ، وأبشاء دمحم ) دبي (عميو  والظاهخ أبؾ الذيساءاألستاذ عبج هللا  رجيقالدميل والو 

، وأبشاء ) وعبجالحسيجمهجي ودمحم أبؾصالح الذيخ أبؾبكخ و  عبجالهادي و : وله إبخاليؼ
 .عبج الخحسؽ وأبشائه بؽ إبخاليؼ : وله أكحتل (

ودمحم  وهؼ: أحسج: أبشاء دمحم ) حاّمي (  بؽ أبيؽ عالي ( أبشاء دمحم عمي ) حّسجْ  ومؽ  -ٚ 
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عبجالرسج حستا و وهؼ:حسادو،ودمحم و وأبشاء الحدؽ  ،أبؾ نعسافدمحم الخيخ  ذيخالصالح و 
 -ٕأبؾ دمحم أبؾ وليج  مختار-ٔ: وهؼ،وأبشاء سعج أبؾ عبج الحسيج عباس لذيخاومؾلؾد و 

بؽ سعج وإخؾته عبج القادر وعبج ج هللا دمحم بؽ عب ذيخال والج ،عبج هللا-ٖ أبودمحمعسخ 
: أكحتي أبؾ  أبشاء الرادؽمؽ أبشاء دمحم عالي بؽ أبيؽ :، و  الخحسؽ وأبؾبكخ وعسخ

  ودمحم السبارؾ أبؾ دمحم الخيخ أبؾداود،،عباس
 ذيخ والجاعيةوالج ال - أبشاء جاكخ: أبؾ بكخ وسيج دمحم ودمحمدمحم عالي بؽ أبيؽ :أبشاء ومؽ 

وأخؾيه الذيخ عبج هللا  بؽ جاكخ دمحم صالح بؽ دمحم :عزؾ مجمذ األسخة  ورفيق الجرب
خالي  (حبؾبادمحم البذيخ )،ومشهؼ دمحم بؽ عبج هللا بؽ -أبؾ قيذ والذيخ أحسج أبؾ هذاـ

، ومشهؼ أبشاء ..أهمه إلل جهة غيخ معخوفة مشح أكثخ مؽ أربعيؽ سشة إلل اليـؾ  الحي تخؾ
عزؾ  والج الدميل والرجيق األستاذ الرادؽ بؽ مؾسل -سل الفقي: دمحم ومبارؾ ومؾ  دمحم

والج  -أبشاء دمحم الرالح: دمحم السختار وأحسج وعيدل ودمحم : ، و مشهؼ -مجمذ األسخة
وسيج ودمحم ، ومشهؼ أبشاء أحسج: عبج هللا  -عبج الؾاحج بؽ دمحم :والقاص الذاعخالذيخ و 

 . وعبج هللا  -والج الذيخ عبج هللا  -) إنجاد (  السمقب دمحم: دمحم الظاهخ دمحم، ومشهؼ أبشاء

 . ) ) انقظع عكبه عشج دمحم صالح الدعايا بؽ أبيؽعسخ  -ٛ 

الذيخ  ويؾجج ألبشاء دمحم األميؽ بؽ الحاج عبجهللا في الرحخاء تدعة رجاؿ فقط مشهؼ**
يا، حال العالمة القاضي دمحم السؾلؾد بؽ دمحم الظاهخ شيخ بقايا جساعته في الرحخاء

الحي سافخإلل الحجاز،ثؼ ومشهؼ أبؾ بكخ وعسخ ابشي الذيخ دمحم السرظفل بؽ سيجي 
السكخمة مشح عهج السمػ سعؾد بؽ اإلماـ عبج العديد رحسهسا هللا وقج اترل استقخ بسكة 

 .عشج  حغؾة واستقخ بها حتل تؾفي في السجيشة السشؾرة ودفؽ في البكيع رحسه هللا به وناؿ

 :وف في ليبيا فهؼ عمل الشحؾ التاليوأما السؾجؾد **
 هللا تعالل وأبشاؤ  لذيخ دمحم عبج الؾاحج رحسها . 

 . ( حتاهيلبؽ دمحم الظاهخ )ودمحم الحدؽ *

الظاهخ و  وعبجهللا دمحم وسيجي دمحموأبشائه األساتحة : إبخاليؼبؽ الدروؽ  بؽ يجيس*
 .  عميو 
  مؾسل ، ساديه( أبشاء الذيخ عبج هللا عمي ) أمعاني( وهؼ )دمحم  

  والظاهخ بؽ عالسؽعالسؽ بؽ وعبج الرسج 



 

16 

 آؿ نافع األنرار عؽ                                                             نثػػار األخبػػار     

 

 دمحم األميؽ بؽ سيجي  السعخوؼ فارسودمحم ابؽ ال( إبخاليؼ)أماحة بؽ عبج الخحسؽ
 ()بخكشجي حسا

 إبعا( ابؽ )بخكشجي( وأبشاء عبج العديد( 

  مؾسل وبعض أبشاء الذيخ حسجي بؽ أحسج وهؼ األستاذ عثساف وأخيه . 
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هح  الذجخة مهجاة مؽ معجها األخ سعج بؽ الظاهخ بؽ محسؾد األنراري 
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 :(الحاج عبد هللا )بال الشيخعمر بن  الشيخ رابعا : أبناء

 سيجي دمحم إفاد الذيخ % في السسمكة العخبية الدعؾدية تقخيبا ومشهؼ ٓٚويؾجج مشهؼ 
وأبشاؤ  هػ، ٖٚٗٔي رحسه هللا مؤذف مدجج التؾحيج بالخاندة في مكة السكخمة إلل أف تؾف

أخيه: الدروؽ: عثساف  ،وابشاعبجهللا جاكخالعؼ وهؾ مؽ أعيانهؼ ، ومشهؼ عيدل صالح ، و 
  وأبشاؤ ، ودمحم الخيخهؼّ ، وعبجهللا ) أبهؾني ( وأبشاؤ ،ودمحم

 وغيخهؼ. ،، وأبشاء الحافظ وأبشاؤ  وهؾ أيزا مؽ أعيانهؼ ودمحم عبجهللا ) السهاجخ ( 

( ٕٓٓخاد مشهؼ في ليبيا والجدائخ والرحخاء . ويقجر عجدهؼ اإلجسالي بحؾالي )ويؾجج أف
 شخرا مؽ الحكؾر فقط تقخيبا .

 ( :الحاج عبدهللا)بال الشيخ عبد الحكيم ) حاكدو ( بنالشيخ : أبناء  خامسا
 أربعة :وهؼ 

 دمحم عالي-ٔ
 بجيا  -ٕ
 سيجي حسا-ٖ
 حساما-ٗ

راتؽ ( ولهؼ تؾاجج كبيخ في مؾريتانيا الذكيقة،ولكل ومشظقتهؼ غخب تسبكتؾ وهي مشظقة ) آ
واحج مؽ األربعة ذرية معخوفة،ومؽ شخرياتهؼ السعاصخة: الذيخ الظاهخ بؽ 

إيمي،واألستاذ دمحم إبخاليؼ بابا،ودمحم السهجي، وبايا حستاؿ،وإبخاليؼ 
جي أحسج،وحامج،وحسل،وحسمسختار ألؾدا،ودمحمف بؽ أحسجبؽ إبخاليؼ،ومستاؿ،ومهذي،وسي
إبخاليؼ باب،وعمي السهجي،دمحم الحدؽ...الخ،وجمهؼ اليـؾ في مؾريتانيا، وليذ لجي 

 تفاصيل أكثخ عشهؼ حاليا.
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 :(الحاج عبد هللا )بال الشيخدمحم ) آخها ( بن  الشيخ : أبناء سادسا

صالح  بؽ  و يؾجج أكثخهؼ في ليبيا والرحخاء وقميل مشهؼ في السسمكة أمثاؿ أبشاء عبجهللا
األستاذ واألديب  أخي وصجيقي الؾفي والج –عض أبشاء أحسج بؽ يؾسف )حست ( و ب

، و حستا دمحم عمي وحرل عجد قميل مشهؼ عمل الجشدية العخبية -ومؾلؾد دمحم بؽ أحسج
الدعؾدية ، ومؽ السؾجؾديؽ في ليبيا أبشاء الذيخ الحديؽ بؽ محسؾد: األساتحة الفزالء 

والذيخ زيؽ العابجيؽ والذيخ عبج  ح واألستاذ مفتاح الخيخالذيخ دمحم واألستاذ دمحم الرال
 ، و مشهؼ صالح عبج الخحسؽ والحدؽ وأبشائهسا ، و مشهؼ :أبشاء أحسج يؾسف )حست(هللا
الحاج عبجهللا  بؽ الذيخ دمحم ) آخؾا(مذيخ أحسج ، وأبشاء عبج هللا ) أبمل( وغيخهؼ ،ول بؽ
 :ستة مؽ األبشاء هؼ  اإلسالـ قظب الذيخ بؽ

دمحم أحسج، صاحبي ، الظاهخ ، الرالح ، دمحم عالي ، دمحم عسخ ، وليذ له عقب مؽ 
ـّ أبشاء )َكْل إنكؾمؽ (.  الحكؾر وله امخأة واحجة هي أ

 ومن ذريتهم عمى سب ل المثال ال الحصر :
مؽ أبشاء دمحم أحسج : أبشاء سيجي دمحم ، وأبشاء السهجي في الرحخاء وأبشاء عبجهللا  -ٔ

 صؾلحا ( في السسمكة وأبشاء ) هسؽ ( في الرحخاء وليبيا.صالح ) 
مؽ أبشاء َصاْحِبي : أبشاء يؾسف وأبشاء سيجي أحسج ومشهؼ أبشاء الدبيػخ وأبشػاء عبج  -ٕ

هللا )أبمل( ، ومشهؼ أبشاء الذيخ الحديؽ بؽ محسؾد بؽ حّؾى بؽ دمحم أحسج بؽ صاحبي 
 وهحا الفخح مشهؼ أخؾاؿ أبي ، ؽ صاحبيومشهؼ أبشاء ) حشجاّحا ( بؽ دمحم بؽ الحاج ب

 ومشهؼ أبشاء دمحم ) هشكؾ( ودمحم إبخاليؼ.
ُُ وأبشاء الّديج. -ٖ  مؽ أبشاء الظاهخ: أبشاء )حسامؾ ( دمحم الهادي وأكحتي ومحسُج
مؽ أبشاء الرالح : أبشاء ) إنتحشا ( وابشه الذيخ عبجهللا مذهؾر بسعخفة مؾاقع السيا   -ٗ

 ودمحم السبارؾ ) بالػ (.  ػػاء )معمػي ( والحػدؽ وأبشػاء ) حشتّممؾ(الجؾفية ، ومشهؼ أبش
 مؽ أبشاء دمحم عالي: أبشاء دمحم ) حّتافا ( و أبشػػاء السشحر بؽ مكاوى. -٘

 ( شخرا مؽ الحكؾر تقخيبا .ٖٓٓويقجر عجدهؼ اإلجسالي بحؾالي )
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 ليس له عقب .، ( الالحاج عبد هللا )ب الشيخ )أّماحا( بنعبد الرحمن الشيخ : سابعا

 (:الحاج عبدهللا)بال الشيخ عثمان بن أبناء الشيخ:  ثامنا       

الحاج عبجهللا عجدا ، و كانت مذيخة األنرار الذخقييؽ فيهؼ قبل  الذيخ وهؼ أكثخ أبشاء
لجؾء السدتعسخيؽ الفخندييؽ لدياسة تفخيق وتسديق الكبائل ووضع مشجوب عؽ كل 

جة ذترل إلل الفخح وإلغاء دور مذايخ الكبائل وجعمه في حكاـ مجسؾعة مؽ القبيمة الؾاح
السشاطق والسحافغات وقج سار عمل ذلػ مؽ جاء بعجهؼ مؽ حكؾمات جسهؾرية مالي ، 

 ويقترخ دور هؤذء السشجوبيؽ عمل جسع الزخائب مؽ الشاس .

رحخاء % في الٖٓ% في السسمكة العخبية الدعؾدية تقخيبا و ٓ٘ويؾجج مؽ أبشاء عثساف 
( شخرا مؽ الحكؾر فقط ٓٓٛ% في ليبيا ويقجر عجدهؼ اإلجسالي بحؾالي )ٕٓتقخيبا و

تقخيبا ، ومشهؼ مؽ تخخج مؽ الجامعات الدعؾدية وعسل في مجاؿ التجريذ واإلعالـ ، 
الحاج عبجهللا بؽ قظب خسدة مؽ األبشاء ولكل واحج مؽ الخسدة ذرية  الذيخ ولعثساف بؽ

عبجالخحسؽ إيحا ( ، دمحم األميؽ ) حاّلي ( ، الظاهخ ، حساد ،  أحسج )  -معخوفة وهؼ :
  -ومن ذريتهم عمى سب ل المثال ال الحصر : (حشا)

) إيحا ( : أبشاء إبخاليؼ ) إنتبخهؼ ( أكحتل ومؾسل ، وأبشاء بؽ عثسافمؽ أبشاء أحسج  -ٔ
 دمحم السرظفل بؽ دمحم ) حجتا ( .

حاّلي ( : أبشاء دمحم الفقي ) الفقي ( وهؼ مذهؾروف )  بؽ عثساف مؽ أبشاء دمحم األميؽ -ٕ
بمقب آؿ الذيخ فججهؼ دمحم الفقي عالؼ ورع زاهج وضع له القبؾؿ والهيبة عشج اآلخخيؽ 

 وأشهخ ذريته آؿ عبج الخحسؽ ومشهؼ العالمة الدمفي الذيخ )عبج الحسيج بؽ عبج الخحسؽ (
ؾمؽ أوائل مؽ أنذأ مجرسة نغامية وآؿ عبج القادر ومشهؼ الذيخ عسخ بؽ عبج القادر وه

(عمل نهخ الشيجخ خخجت أجياذ نفع هللا بها  ؾ) إيبشغ ( شساؿ )زرهروض الشعاج  في 
ومشهؼ أبشاء الذيخ عبج السمػ بؽ وذ تداؿ هح  السجرسة قائسة بجهؾد  وجهؾد أهل الخيخ ،

دمحم واألستاذ بجر سيجي أحسج بؽ دمحم الفقي والج الذيخ الفاضل الؾرع دمحم عسخ والسهشجس 
الجيؽ ،ومؽ ذرية الفقي: دمحم بؽ إبخاليؼ بؽ الدبيخ بؽ دمحم الفقي بؽ حالي بؽ عثساف والج 

و مؽ أبشاء  األستاذ الفاضل والرجيق الؾفي عبجهللا بؽ دمحم إبخاليؼ أبؾ عبج الحكيؼ،
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لي ، ومشهؼ )حالي( :أبشاء السشحر ومؽ ذريته دمحم السختار بؽ أنذ وأبشاء مؾسل وأبشاء الؾ 
الح ( ودمحم الخيخ ) حجّحيل( وأبشاؤ  مؾجؾدوف في ليبيا وله في  أبشاء دمحم صالح ) َمػدَّ

السسمكة )السبارؾ وابشه( ، والرادؽ ومّسا وهسا في الرحخاء ، وأبشاء الظّيب ومشهؼ أبشاء 
الذيخ ححيفة وهؾ مؽ أعيانهؼ عالؼ تقي ورع زاهج ومرمح كبيخ مذهؾر بإقامة األمخ 

لسعخوؼ والشهي عؽ السشكخ في أبشائه وحيه،ومؽ أبشاء الظيب أيزا :الرادؽ ،وعبج با
الخحسؽ ، و مؽ أبشاء حالي :أبشاء الرادؽ ،ومشهؼ أبشاء دمحم السختار ) حّستاؿ( شيخ 

األنرار الذخقييؽ في زمانه ،وأبشاء دمحم صالح )مددا ( ،ومشهؼ في الرحخاء أبشاء دمحم 
حسؽ بؽ دمحم السؾلؾد ، وأبشاء دمحم السختار ) حسّتا ( ومشهؼ الحدؽ الحدؽ ، وأبشاء عبج الخ 

والحديؽ والذيخ صجيق وأبشاء عمي سيجي دمحم ،وأبشاء حبيب هللا ، ومشهؼ أبشاء نؾح و 
 .أبؾ أحسج الرحفي السعخوؼاألستاذ مؾسل دمحم أحسج 

فاضل األستاذ عبج مؽ أبشاء الظاهخ : أبشاء دمحم الهادي ومشهؼ في السسمكة السخبي ال -ٖ
بؽ عبج الباقي مؤلف كتاب الذعخ  الباقي بؽ دمحم والج الذاعخ واألديب األستاذ صجيق
، ومؽ أبشاء الظاهخ: أبشاء عبج هللا دمحم  األنراري مع الذيخ أحسج بؽ عبج هللا األنراري 

ُُ بؽ أحسجالسبارؾ ولهؼ    .في الرحخاء أبشاء محسُج

) أّمؾلل ( ومشهؼ أبشاء عبج هللا ) أبمل ( والذيخ الّشػدػابة مؽ أبشاء حساد : أبشاء دمحم  -ٗ
 دمحم ) دّوي ( .

 دمحم وهؾ أصغخ أبشاء عثساف : مشهؼ أبشاء الذيخ -: (حشاعبجالخحسؽ )مؽ أبشاء  -٘
صالح )ودّسا( مؽ أعياف ووجهاء أبشاء الحاج عبج هللا ، والج األديب والكاتب  بؽ )حسا(

 ، والذيخ الجاعية خالج بؽ دمحم ج الخحسؽ بؽ دمحم األنراري تاذ عبالسذهؾر سعادة األس
 .سظبؾعة الشافعة والجاعية السذهؾراألنراري صاحب السؤلفات ال

 :أبشاء حّؾدتي وأبشاء الؾلي وأبشاء إبخاليؼ ) إْباَل (  (حشاعبجالخحسؽ )ومؽ أبشاء 

فة ، وتخوى له قرج وأبشاء عبج الدالـ السذهؾر في بالد تسبكتؾ بالكـخ والدخاء والزيا
 في ذلػ مذابهة تساما لمقرج التي نقخؤها عؽ حاتؼ الظائي.
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في السسمكة العخبية  بؽ الذيخ الحاج عبج هللا عثسافالذيخ ومؽ السؾجؾديؽ مؽ أبشاء 
الدعؾدية عمل سبيل السثاؿ : الذيخ دمحم بؽ صالح ) ودسا ( وأبشاؤ  وهؾ مؽ كبار 

الباقي بؽ دمحم وأبشاؤ  وهؾ مؽ أعيانهؼ أيزا ومشهؼ دمحم  ، واألستاذ عبجرحسه هللاأعيانهؼ 
نؾح وإخؾانه ، ومبارؾ وأبشاؤ  و األستاذ مؾسل بؽ دمحم أحسج بؽ حبيب هللا، وأبشاء الذيخ 

 ححيفة وهؾ أحج أعيانهؼ ، عالؼ ،زاهج ،مرمح ،كبيخ، وأبشاء الذيخ دمحم صالح ) ماسا (
لسا ثخيا سخيا مرمحا مظاعا في قؾمه ،وغيخهؼ وهؾ مؽ أكبخ أعيانهؼ وكاف عا رحسه هللا

 كثيخ.
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