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ع فعن آل نا نثار األخبار

 األنصار

وفيه تعريف بقبيلت األنصار 

 عامت وبعض أسرهم املعاصرة

 
 املرتضى بن حممد املختار بن أمحد األنصاري

  )مرتضى األنصاري (



 نصارألفع ال انآعن                          خبار                                                ألار نثا
                                                                                      

2 

 إهداء
 

ىػ ، وىي ناسخة 0331ىحه الشدخة األخيخة مغ مدػدات ىحا الشثار لعام 
ميجاة لمستابعيغ لسا سبقيا مغ الشدخ والسدػدات،وىي وماحية 

الحيغ مالػا لمتكامل والتعاون،والسشاقذة والسيتسيغ بو مغ البّحاثة والقخاء،
والسجارسة اليادفة والبشاءة،ويدعيع الفزل مع غيخىع،وال تذعخىع جيػد 

والسخوءة ما يحسميع عمى  الذجاعة ة الشقز،ولجييع مغاآلخخيغ بعقج
تخاؼ بسدايا اآلخخيغ ) وأخي في االع العتخاؼ بيا،واختاروا نيج األنبياءا

ولع يجعمػا مغ ذواتيع معيارا أوحجا لمرػاب ،  ، ىارون ىػ أفرح مشي (
في الجحػد  ولع يدمكػا مدمظ الذيصانتدكية لمشفذ األمارة بالدػء ، 

 .) قال أنا خيخ مشو (   وإنكار مدايا اآلخخيغ
 

 مختزى األنراري 
  ىػ0/5/0331
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 السقجمة 
ددلوئ ن الولدد ن لددا الم ددلنصاا والذيددلر والدد  ا ا   دد      }الحمددهلل ا الئل دد       والسَّ

وإحسددلن ر ددع ه  ددض   ور دد ا  ضدد  وا ددهلل ل دد  نضددلن  رددصل   ح  ددل الذ ددلر  للددهلل ا 
والد  ا  ودّ اوا الدهللار واانمدلن لدا  دوم    }والئل د     (ٔ)  {ي  في ل ابهللا ذلك الف ز ال ظ

دددل او ددد ا واددد  صون  مددد   نحوددد ن لدددا  دددلنص يلدددي   ود نردددهللون فدددع ودددهللور   حلنددد  لمَّ
 ، (2){ اذفس   ول  كلن ب    يلو  ولا   ق ُشحَّ ذفس  فأولئك    المفمح ن 

 واليالة والسالم  م  الم   ث رحم  لم للميا الئل      
ودم  ه  ميد   و مد   (ٖ)آن  اانملن حب الذيلر وآن  الضفلق  وغض الذيلر( )  

 الم م لدددلنآلدد  وودددح   وسدددم   سدددميمل كميدددصا يلددد   ددد م الدددهلل ا و  دددهلل    ف ددد   نممددد  لدددا 
لويددددلن اودددد ل  دددد   الئويمدددد   يلدددد   ددددهللواض ل ونم  ددددل الضددددصورة د دددد  الم ضددددل صة وال  ددددلر

و ددهلل ذددموح   لددا ارل الذددهللل  وذكددص  لوغص  دد و ئلنل ددل   ي وددل فددع شددملل يفصا يددل
 و ددهلل لددل را ضددل  لددا و ددض  ممددل    وشدد صا    ولدد  ص    ،  ولددل ا دد   دد   السدد  ر  يد

    الئويم  ال ظيم  ال ع سمل ل ه لدا فد ق سد م سدملوا    ولذئصال ان لضمم اد لا
وللذيدددلر، ولويدددلن حئ ددد   مددد  الضدددلس  ، وحدددب الضدددلس  مدددي   ورد و دددض ال ددد   ال ددد  

يددصن حدد ل   ولض ددل ان  دد   الئويمدد   ددهلل اذئص دد  او لدد  نإددصإ افددصاد لض ددل  يلدد  يفصا يددل ا 
وكأن ال اّللد  الضحد ل   ابدا   دلم اافصائدع وال اّللد  المغد ل    ابدا لضظد ر اافصائدع 

و ... و...  يلخ كدأن  د دا ال دالم ليسد ا  للم الئصبوع وشيخ ااسالم ابع زكصال واا
لذيدددلر لدددا المهلل ضددد  المضددد رة واسددد ئصار   فدددع الومدددهللان ال دددع شددد  د نيدددلن  مددد   دددصوإ ا

ام ان  د دا د  دهللرك ن  ،ف ح ل المسمم ن لا  ص    و رم   ، واذيلر   ول دلنصا  
 فع والد الس دان واذ   (ٗ)ان يبصاهي  با دمحم الذيلرل السلحمع لهللف ن فع  م ك   

 

                                                           

 . 011سورة التوبة آية   (1)

 . 9سورة احلشر آية   (2)

 رواه البخاري يف كتاب فضائل األنصار .  (3)

رب البن ( ، ومشاىري الشعراء والكتاب يف ادلشرق واألندلس وادلغ340ــ 0/329ىــ انظر خربه يف اإلحاطة ) 744ىــ وقيل  739تويف   (4)
 ( . 2/065، ووصف إفريقيا للوزان ) 90، ومملكة مايل عند اجلغرافيني ادلسلمني صــ  030األمحر األنصاري صــ 
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اد ن مد   د دا ان المهلل ضد    ،  سدع يلد   مدك الد الداول لا اد   الفا الم ملرل الذهللل
شدددل هللان  مددد  ونددد د رلددد ز وا دددالم لدددا  -ال  ئددد  الممئفددد   -المضددد رة وال دددلل  ال ص دددع 

 م   هلل ناللد  الممدك  الذيلر رن  ا يل  المهلل ض   و    حيهلل المممك  ال ص ي  الس  دن 
   ودددهلل ال مادددم آل سددد  د رحمددد  ه و ددد  لدددا  ممدددلا المهلل ضددد   الم دددل يص المدددلل ال اللددد

دمحم ال يدددب الذيدددلرل  والد دددب ل اللددد  ملح  ال ددديخ حمدددلد الذيدددلرل واالمحدددهللث سددد
الكويددص السدد لذ  وددهلل الئددهللوس الذيددلرل لددا ك ددلر رواد الدا واليددحلف  فددع المممكدد  

دليدددد   مدددد  ا ددددص   مدددد  الض ضدددد  المئل يدددد   الصا ددددهللةال ص يدددد  السدددد  دن  ، ولرمدددد  المض دددد   
 .ن  وال لل  ال ص ع ل ص ي  الس  دوالدبي  فع المممك  ا

 ويمدد  الذيددلر فددع الحرددلز   ددهللل ال ددلم والكللدد  ووادل فلبمدد  ولكدد  ونددهللة وكدد لك  
اذيدددلر ال ئصاددد  فدددع ،و والحسلا،والصالل والمهلل ضددد  والمض ئددد  ال دددصاي   الدددهللللم والرويددد 

 ليص الكضلذ  وا الل   ورل ز   اّلالل يا َلْا ، ِلْا لمئفع ال صا وال ر  د ن صف  ؟
 اذئصال الذيلر  ؟ ،لا د ن صف ود   حئب  ا كمَّ   م   و ض  او و هلل

و ددهلل   سددلال لحددب لضيددش سدد اد ل ددصو ل لددا  ويدد    لددلذا  سدد فيهللون لددا اد  مددلم 
وللضسددب فددع زلددا الهللولدد  ال بضيدد  ال ددع اذ دد  دور الئويمدد ،وحم  لحم ددل ،ووددلرن  ددع 

 ال ع  ح  ل الرميم؟
ا ال  دددد  ال  ادددد  فددددع ال حدددد  والم لو دددد  ،و ضددددل لم فددددصج ودن ددددلد الددددضف لددددل الددددهللا ع و 

 ، فددع زلددامدديا لددا الددصواة ال ددلرفيا والم  ولئلبمدد   واد  مدلم ونمددم الم م للن،وال ددهللواا
 ضددللع  ليددللح دور الذسدلا وال  ل دد  اود ح  يدد  ال ددلل   صادد  ك ذيد  واحددهللة و صانددم  يدد 

 دور ال مدددد   ضددددلل ال كدددد الن واد حددددلدان اا ميميدددد  والهللوليدددد  ،و  اد  مددددلم وللددددهلل  ل فددددع
والسددددددد اق ال للميدددددددد   والحدددددددصف الم ضيدددددددد  وال ئضيدددددددد  وال كض ل نيدددددددل وال مددددددددلل والم صفددددددد 

   ؟؟المف  ح ..يلخ
 ود لف  يل  الس لا السلوئ  فإذع انم  الهللوا ع يل    ا ال ح  فع 

 الضئلط ال للي   
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حيدد  ن دد  ه   ددلرف الضددلس  ، لمإمددش،ان نكدد ن درسددل لددا دروس  مدد  الذسددلا -ٔ
   غص ددل لدد    ددلل  فددع  مئدد  يّنلذددل شدد   ل وا ل دد   ، ودن كددلن ه   ددلل   حكدد  وأذسددلب

   .شئ     الكلفص ودن كلن ابا ذوعوأن الكصم    ال ئ  ودن كلن  وهللا ح  يل وان ال
 ان و ض وئلنل     السصة ن  ئهلل اذ  لي  ل ل لا ال ئلنل فع   ا المللن غيص  -ٕ

 لن  .  يص   ل  ل ادذئ لع وال      
 رد و ض المفلهي  الإلبئ  ح ل ااذ سلا يل  الذيلر  . -ٖ
ان   ا ال ح  كلن ب  ني  كصا  لا و ض ال مملا المإمييا الد  ا اشدلروا  ودأن  -ٗ

لا وانب ش لا الذيدلر دراسد   دلراخ وئلندل الذيدلر و دصا    ودل دلر  لمضدلس لي دصف 
لضسددب ال ددصاي وودديلذ   لددا الذيددلر دور دد  ولددل نرددب  مددي   لممحلفظدد   مدد   دد ا ا

كدد  لددل  هللذسدد  او نئددهللت  يدد  ول دد كيص    وللددهللور المض ظددص لددض   ليك ذدد ا حئددل لددا اولئددك  
الص ي  الول لا الذيلر و لي صف غيدص   كد لك حدب  د   السدالل   ميد  لدا ل للمد  
وللحسض  و حدو   فدع ه وااحسدلن يلدي   والئود ل لدا لحسدض   وال ردلوز  دا لسديئ   

 سلاة يلي   وال ئصا يل  ه ب لك.و هللم اا
 ددمرع فددع ابضل  ددل اددي   ل مددل  يدد   ددا اذ  ددلا دور الئويمدد ، فإذ ددل   ئ ،واحدد  كويددصة، -٘

وال  دددلون وال كلفددد   والكدددصم والفضددديم  ودشدددل   روت ال دددصاح  والمدددصواة الضإددد ة وال ددد لل 
م لدددا بددديا افصاد دددل، كمدددل  دددع وددديغ  لم  افدددب وال  دددلن  وال  اوددد  لددد ادن مدددل ع بددديا
   و لا ال با ال لم والكويص.ح ل ل فع يبلر 

و د  ل د ورون  فدع  -ابصز     الس لا لل درإ  مي  و ض الك لا الم لوصاا  -ٙ
لا دلج وئلنل بضع الحمص الضدلزليا فدع اليدحصاا المغص يد  و دهلل سدئ ط غصذلبد   -ذلك 

ا م ددددل   فدددع الئددددصن ال لسدددم ال رددددصل  ددددما ال  ل ددد  ال لرايدددد  والوص صادددد  لسددد لا لددددا 
ودنددلد     لمغدد  ال دد ارق ال ددع  ددع لغدد  غللويدد  سددكلن اليددحصاا ،والميددل صة ، الردد ار 

بدد  نريددهلل ل الوددصابي  و ضددع ؛  ددص    و رم دد  ولددي  ذلددك شدد ا  ددلط وللذيددلر فئدد  
الحسلذييا ،ب  نريهلل ل و ض نيصاذ   لا ال  ل   السمصاا لمد  السد ذغلل  و  ضكض   

 ويمدد  )الصلددلة( الدد  ا  حدد ل لسددلذ   لددا ال ص يدد  يلدد  والفدد دذع ؛ولددمم   فددع ذلددك لمدد  
و دد  وئلنددل الرددي  المغص ددع السدد هللل فددع وددحصاا ازواد و لوددم  ل  م ك دد   ، اافصا يدد 
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،و ددهلل اذ  ددلا الحكدد  المغص ددع فددع المض ئدد ، ولددا  ضددل اشددك   مدد  و ضدد   ولددا  دد دا 
 د شددلكص  مدد  سددوي  الممددلل فضدديم  ال دديخ  المدد رب ااسدداللع الكويددص الم لوددص لحمدد

 ، ليدلدر ل م لل د  لداولكدا ؛ لضد لدي   والإمد فع ك يب ل   ا نم  راد  لدللع  ، 
ودن ا  مدش  ارق  صا اليدحصاا الكودصل   ر دمحم س يهلل الئ لط فع ك لو  الولض   الهللك 

فع  حئئ  لا و ض  ك لر سا الذيلر ال  ا ذكصوا ل  اذ    لنصوا لا المهلل ضد  اندلم 
الف ضدد  واذ دد  ا  مل  ددل  دد   ددلل  ، واكمددص افددصاد  دد   الئويمدد   ف ضدد   مددع ول لوادد   ص ددل لددا

لمئدددش وللمغددد  ال ص يددد  والدددهلل ا والئدددصآن والدا وا كممددد ن المغددد  ال ص يددد  الفيدددح  يلددد  
 ال دصا . وغيص ذلك لمل ذ ص ف  اليحش والمرالن  ما ل لذدلن (ٔ)نلذب ال لراي 

 م  ٜٜ٘ٔ - ٜٜٓٔال  ارق فع نم  را  لللع  الل ال  ام لا و 
    الذيلر و هللنمل  لل شل ص

 لسضل ب ارق ب  كّضل ذرلور                     ل لنصاا وكلذ ا سم ة الرلر  
ل يصا لمح يئ ،و ع ان الذيلر ، يذمل ذمل ا والد ال د ارق  دما رحمد    ال  امد ،وان 

كلن لمددل   سدد  ودد  شدد ب ال دد ارق لددا  دد ا اد  يددلر لمح دد   دد   المصحمدد  لددا الصحمدد ،
 ئدددددهلل ص   ،و ،وحسدددددا الرددددد ار   دددددي  وال دددددي  ال ظيمددددد ،وااولا وال م ،واليدددددفلن الضدددددلدرةال

الكويدددصودنالل   و  ظددديم   لتسدددص ذان ال دددلراخ ال صادددب والم دددصف فدددع ذيدددصة ااسدددالم 
،كئددصا  وآل الويدد  والذيددلر،وحو   الردد  لبضددلا بضددل    وا دد ا    واودد لر  ،ود ملر   

  سد  وللضود  وال دصف  مم ال د ارق لر مدم ال لع،ا اوالب   ، لك ن لركميصا  ا ابضل
ائهللم لكلذ  المصاة وابضل  ل  م  الصن  وابضل  ،ولممصاة السيلدة والصالدة الم مئ  و  والس دد،

 ذإ ة وش لل  واذف  ودولا.و  ذ ال،فع   ا المر مم،
لدددل اذدددهلل ص و ضدددل ص لدددا  دددلراخ اسدددصة  ص يددد   صائددد  فدددع ودددالد الم ردددص و صا  دددل  يحيدددلا -ٚ

مدد ر والمضسددع ي ددصاا ودغضددلا لممك  دد  ال ص يدد  وااسدداللي  ورددما ل مدد ر ول مدد  لددا المغ
 صا  ل و لراإ دل فدع  د ا الردما الغدللع لدا ال دلل  ال ص دع وااسداللع فدع شدملل افصا يدل 
وغص  ددل و لوددم  ل ال لراإيدد  وال صا يدد  ندد  صة اليددحصاا الكوددصل لهلل ضدد   م ك دد  ال ص يدد  

                                                           
 . 23انظر التوارق عرب الصحراء الكربى صــ  (1)
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مدد  وال ممددلا،ولم ئ  الئ افدد   ددهللنمل بدديا ال ددصق والغددصا ، لوددم  ال والمغص يدد  الويم 
 . وال ملل والرض ا

 يددحيح ال ددو لن والولبيدد  وال  ددلا ال ددع اليددئ  وللذيددلر لددا بضددع الحمددص  -ٛ
و حممي   وزر سئ ط الذهللل  لك ن دول  بضع الحمص لدا آ دص دول ال  ا دش سدئ بل 

   ووددم د   فددع وندد  ال ددهللاا و  ددهلل اسدد ضرلد   وددإ  اذ   شددص ل وغص ددل و  ددهلل لحلوددص 
زلضل ب اال ، و مك الفصا  ال ع اليئ  ب   كلن ل ل لا ال  م وال ص الرسدي  لدل ن د  
و ض ابضل    نحس ن وللإمل وال لر ف ضكصوا لضسدو     فدل لدا ان  محئ د  ل دصة سدئ ط 

كد  لدا  مك الفصا  ال ع ل  ا  ذل ب ل لحكمضل  م الذهللل  ، وكلن الول  ب   دحض  
ض مددددع اليدددد م لتلدددد ايا والو لسددددييا وال دددد  ييا والمددددصاو يا والم حددددهلل ا وسددددل ص لمدددد ك  

 ب ا دددش ودددالد الذدددهللل  لدددا غيدددص الذيدددلر وغيدددص   ..ودددللإمل وال دددلر  وددد  الذيددددلر
 لسئ ط دول    و  دول  الذيلر فع غصذلب  .

و ددددض  يددددحيح  دددد   المئهلللدددد ،و يلن ل ددددصوني    مدددد  الضسب،ولضل  دددد  و ددددهلل اف  ح دددد  ب
واشدصن إلبئ   ا الذيلر  لل  و ا آ ص حكلم غصذلب  ويف   لود  ،اللهي  مفال

 دد  ك ودد  ذودد ة  لراإيدد   ددا الذيددلر  ددهللنمل وحددهلل مل لضدد   ددصوإ  يلدد  لضل ددب الذيددلر،
نهلل   لا اليما و هلل اذ يلر سهلل لأرا يل  اس ئصار الوس والإمرإ فع المهلل ض  المضد رة 

وذيددصة ذويدد  دمحم وددم  ه  ميدد  وآلدد  وسددم  ولددل  ددال ذلددك لددا  هللاندد  ه ل دد  ولاسددالم 
و رص   يلي   ول ا ف   الم صف  ل   و صون   يل  اآلفدلق  دما الف  حدلن ااسداللي  

واسددد ئصار   فدددع  المأسدددلوا الحدددصة  لردددمرةن دددلدا فدددع سدددوي  ه او فدددصارا لدددا الف ضددد  و دددهلل 
ول ال  ا ددش الومددهللان ال ددع ف ح  ددل و لودد  وللذددهللل  الدد ل كلذدد  ل دد  آ ددص دولدد  لددا د

 مد  وئلندل   فدع ال دلل  اليد م والدلكا   اندهلل   و ع دول  بضع الحمص  د   صند   ، ي 
وف ددصس لم ردد  اسددص  ويمدد  الذيددلر فددع ال ددلل  و دد  بهللاندد  ل حدد  لإ دد ط سيض ددص  ،

لدا اذ سدب يلد  و   د  اشدصن يلد  حكد  ابدا ا د  الئد م، دحئل و دهلل ي مللد  ين شدلا ه،
ا والميل صة والر ار والحمش ،     يي  الحهلل   و دهلل الذيلر وغيص الضسب كلل د

ذلدددك  ددددا آل   دددب بددددا دمحم بدددا ذددددلفم الذيدددلرل ال م ك يدددديا لدددا وئلنددددل بضدددع الحمددددص 
 ،    د ان ، د  ادرار،و ديا ودللح ودللرما صالضلزحيا لا غصذلب  و هلل سئ ب ل يل  فلس
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ع اسدمل       لض دل يلد  اليدحصاا الكودصل ل حدهلل ل  دا ذسدو   ولضل  د   ،ولمح لدلن فد
والئددلب   ، وذكدددصن حدددهللود   وآودددلر   ، والئيددد  ا دد اا  مددد  ا سدددلل   وابضدددل    والدددلكا 

 واشدددصن يلددد  اسددد لا  ددد ف   وشددد ل   وااسددداللع ،   اندددهلل   اليددد م فدددع ال دددلل  ال ص دددع
 هللنمل وحهلل مل ،    الئي  ا  اا  مد  اسدصة ا د  السد ق لدا الذيدلر  و يض  ل لذل   ،

، و يي  و هلل ذلدك ل حمدل ل دصان  و دض ال دالم ال دلرزاا فع شملل افصا يل وغص  ل 
 لمال دديالدا السدص يا   آل ذدلفم ) يذفدل ( الذيدلرل وا د  السد ق و صنمد  لدا  اللد  

 ممل لا ا الل   ،    اوردن لل  ي  فدع ل لذدل    وسديص    لدا شد ص ال ديخ ال دل ص 
فددددل    لحكددددلم الكويددددص احمددددهلل بددددا  وددددهلل ه الذيددددلرل ، واشددددهللن وم  ددددش لددددا ل ا ددددش و 

ولددل نددلا فددع لضلسدد   ذلددك الم  ددش لددا شدد ص،  دد    م دد   ال ص يدد  السدد  دن ، المممكدد 
 ض المإ  بلن والإصا   ال   يحي ،واذ    ضل يل  اذضدع للف لرس الالزل  وو ر وو

ا  دددصن فدددع  حصادددص  ددد ا الضمدددلر لغددد   يدددصا  سددد م  نف م دددل الم لودددصون ولدددا سددديأ ع 
اوددحلا  ل ددلن  المغدد ،و  ئميددهلل لددا كممددلنالرط  و رضودد   يدد  –وددإذن ه  -و ددهلل   

 ..الخ،   دد  شددصح ل فددع ال ددلل  و يددأ الددش ليمدد  وليمدد واسدد  لرة ن لرا   ،المئلللن،
 لذضع ك و   لتحيلا،ولي  لمم   .

،فسديلإ ااسدالم، نرم ضدل وا  ذ ولهلل ان اك دب لدا  زاواد  الئ ليد  او ال ضيدصا  ال صاي 
ا ،او ددب  ددصل اانملن،فللذيددلر  يددص لددا  ددهللرك ان لددم نميددم المسددمميا، وا دد ة الددهلل 

ولإللفددددل  ل  ددددللي  الددددهلل ا وال ددددي   ولدددد ل لللكصو ددددل   ا  مللددددل ، نيدددد حال ضلندددد  وللذسددددلا
ااذسدددلذي  الضويمددد  حددديا   دددصن  يلددد  لمددد  اآل دددصاا وال  دددللع  مدددي   واح ئدددلر   والضددديب 

ال ضيدددصا  لظ ددد ر  لسددد غل   لدددا حئددد    ، ول صفددد  الذسدددلا لدددي ب نددد د   وحصلدددلذ 
وال ضدددلبم ولللئدددلا، ف ددد    يدددلل ل ل لددد  سدددوو ل الر ددد  وذئدددأ اادراك و دددهللم ل صفددد  
ال ي  والم لدئ والم ل يص ال ع نئلس ب ل ال فل د  بديا الضدلس، و دهلل ندلا ااسدالم، وكد  
الدنلن السدملوا   ومد ، لضود  ال ضيدصا  والكصاهيد  وال  دللع وال فدل ص ولدذ مدلاان الئوميد  

وددددلل ئ ل )ين اكددددصلك   ضددددهلل ه واسدددد لا الصف دددد   ال فل دددد   ن دددد  لويددددلر والر  ادددد ، بدددد
الموضيدد   مدد  اانمددلن وللإددللب وادل مددلل لوالددص  وال مسددك و  ،لل ي  الملب دد ا ئددلك (؛  دد  ودد

 .   ال ع  ضظ  ال ال لن بيا  مئ ومئلوهلل شص 
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 ل السدمحلا،ف مك الغصال والمئلوهلل الم ل لد  لم ضلند  وللذسدلا،والمضل ي  ل  دللي  د ضضد
، ودز ددلق ولبدد  ا مددا ، واسددأل ه ال مددع لددا شدديمضل ولكضدد  ينضددلت  لحددب ا ددهللر  ليسدد

الكميدص لدا  الئهلل ص ان نر       المحلول   للي  ل ن   الكصا  ، ود راب اذد  ن د   ل
فمل كلن  في ل لا و اا فما  ه و   يئ  ولدل كدلن في دل لدا   دأ ،ال ئييصو  الضئأ

 ئيددديصل و  ذئيدددع ال دددي لن ولددداالئلودددصة والّلدددلرة وللسددد ا و غيدددص ل  مدددهلل فمدددا ذفسدددع 
 وآ ص د  اذل ان الحمهلل ا را ال للميا .،
 

 مرتضى األنصاري                                         
 هـ91/2/9191الرياض                                          
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 تشػييان
 لفكخةأصل ا:وال أ

لشثار مغ أخبار آل نافع األنرار وبالحات أسختي مشيع روادتشي  فكخة تجويغ ىحا ا
ىػ  عشجما بجأت أىتع وأتفاعل  0315- 0312أثشاء الجراسة الثانػية بيغ األعػام 

كغيخي مع األسئمة التي تػاجيشا وتالحقشا بذكل يػمي مغ كل شبقات السجتسع 
جشدية  الخميجي الحي نعير فيو مغ قبيل : ) كيف تقػل إنظ مغ األنرار وتحسل

دولة مالي ؟ وىل في مالي عخب؟ وىل بقي األنرار اليػم ؟ أليدػا قج انقخضػا ؟!  
( ومغ ىشا بجأت أفكخ في اإلجابات عمى مثل تمظ األسئمة وبشاء عميو  كان في 

ذىشي أنشي أكتب لقارىء آخخ مغ غيخ األنرار لدبب بديط ،وىػ أنيع يعخفػن 
وزعت أول  مدػدة مغ ىحا البحث عمى أنفديع مثمي وأحدغ مشي ؛ ولكغ عشجما 

ىػ ، وججت 0301بعس شبابشا مغ الستابعيغ والسيتسيغ بيحا السػضػع في عام 
نفدي أمام وضع مختمف، حيث انرب اىتسام كل مصمع مشيع ،عمى الشطخ فيسا 

يخرو مغ ىحا البحث، وتفقج ما قرخت فيو نحػه أو نحػ ججه أو أبيو ..الخ 
ول لمكتابة بالشيابة عشيع !؟ وىحا مسا جعمشي أتخيث فرخت وكأنشي متعيج ومقا

كثيخا قبل شباعة ىحا البحث ونذخه،مكتفيا بشذخه لقخاء الذبكة العشكبػتية ، وتػزيعو 
مصبػعا عمى مغ يمح مغ األنرار ومعارفيع مسغ نسى إلى عمسو تػفخه ؛لكػنيع 

كتفيغ بتدويج جسيعا يتعخضػن لتمظ األسئمة فػججوا فيو ما يغشييع عغ الجػاب م
الدائل بشدخة مشو جػابا عمى سؤال الدائل ، واكتفيت بالتعامل مع ىاتيغ الفئتيغ 

فحرل مغ ذلظ خيخ كثيخ وإلسام كبيخ وتعخيف واسع بأسختشا مغ األنرار ؛ بل 
تجاوز اليجؼ إلى تعخيف وتعارؼ بأسخ أخخى مغ األنرار في العالع ، وقجحت بو 

يكسمػن ويتكاممػن معو وتػالت األبحاث والكتابات أفكار كثيخ مغ شبابشا فبجأوا 
،فألح عمي كثيخ مشيع في شباعتو ونذخه بعج التجاوب مع جسيع السمحػضات التي 
استمستيا وإدراج معطع السعمػمات التي وصمتشي وتعجيل وتشقيح بعس السمحػضات 

لسشاقذة التي أبجاىا أصحابيا ،ومع ذلظ كمو أؤكج عمى استسخار البحث والسجارسة وا
اليادفة، وعجم تػقفو وأنشي ممتدم بترحيح وتعجيل وإضافة ما يجب في أي وقت 
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في الصبعات القادمة إن شاء هللا مع رجائي مغ كل باحث وميتع ومتابع ليحا 
 السػضػع أن يالحظ ما يمي :

إن ىحا البحث عبارة عغ مقجمة وبجاية ألعسال وأبحاث يفتخض أن تتػالى  -0
معو والبجاية دائسا يكتشفيا الشقز والتقريخ والرعػبات،والسرمحة تباعا  لتتكامل 

العامة ال تتحقق بسجخد احتخاؼ الشقج وحرخ العيػب،مع العجد عغ 
ترحيحيا،واستجراكيا، فأغمبشا مع األسف يعذق األول ،ويعجد عغ الثاني،بيج أن 

 بشاء.السرمحة إنسا تتحقق بالثاني،دون التقميل مغ أىسية الشقج اليادؼ وال
أحدب أنشي بجأت وأوقجت شسعة بجال مغ لعغ الطالم وساىست بيحا الجيج   -1

% 41% ولػ أن كل ميتع قجم مثمو القتخبشا مغ ندبة 0الستػاضع وأقجره بشدبة 
واتجيشا نحػ تحقيق ندبة مقبػلة بعج ذلظ مصبقيغ مبجأ ) سشذج عزجك بأخيظ ( 

ييغ ميخة ،بيشسا اليجم  يكفيو لرعػبة البشاء وحاجتو إلى ميشجسيغ وعسال وفش
عامل واحج بال أي مؤىل ، وبشاء عمى ما سبق: ال أقبل أن يمػمشي  شخز مؤىل 

أحدغ مشي لمكتابة عسا في  نفدو ومكشػنو أو ما ىػ مغ اختراصو نيابة عشو 
...!! وقج بجأت تباشيخ الخيخ بتػالي الكتابات اليادفة لتتكامل مع ىحا الجيج 

 الستػاضع .
يدمسشي أي باحث أو متابع أو ميتع ليحا الذأن أية معمػمة صحيحة إال  لع -2

 وأخحت بيا وأسشجتيا إلى قائميا وأتحجى مغ يقػل بعكذ ذلظ .
العقػل الكبيخة تشاقر في السبادىء والعقػل الستػسصة تشاقر في األشياء  -3

عالى والحػاشي والقذػر والعقػل الرغيخة تشاقر في األشخاص وهللا سبحانو وت
والعجل واإلنراؼ يقتزي   54يقػل : ) وال تبخدػا الشاس أشياءىع ( األعخاؼ 

مغ السدمع الشطخ إلى الجدء السميء مغ الكأس مع الشطخ إلى الجدء الفارغ مشو 
 وذكخ الشدب الحقيقية ليسا معا .

كسا أشخت إليو في ىحه التػشئة كتبت في األساس لغيخنا ألعخفيع بشا ألنشا  -4
يع لغدا محيخا لدحشتشا الخميجية أو اليسشية وجشدية بعزشا السالية أو نذكل ل

 الشيجيخية ولع أكتب ألسختشا مغ األنرار ألنيع يعخفػن أنفديع أحدغ مشي .
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األقخب لمرػاب واألدعى لمقبػل  واألبعج عغ التقريخ أن يكتب كل ميتع  -5
أن يفتخض في غيخه وباحث عسا يختز بو أو ما ال يعمسو غيخه، وال يميق بأحج 

 الكتابة نيابة عشو فيسا ىػ مختز بو دونو .
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 : )البادئ أضمع (!!ثانيا
ل ُنِحبُّ َّللاَُّ اْلَرْ َص ِوللسُّ ِا ِلَا اْلَئْ ِل ِيدَّ َلا ُلِمَ ۚ  َوَكلَن َّللاَُّ  د   ) لل   لل  َسِمي  

ل َفَمِا اْ َ هلَلٰل َ َمْيُكْ  َفلْ َ هلُلوا َ َمْيِ  ِوِمْمِ  َلل )(، و لل   لل    ٛٗٔ)س رة الضسلا  (َ ِميم 
،وفع سضا )ٜٗٔ) ( س رة ال ئصةاْ َ هلَلٰل َ َمْيُكْ  ۚ َوا َُّئ ا َّللاََّ َواْ َمُم ا َانَّ َّللاََّ َلَم اْلُم َِّئياَ 

ان رنال  ئل   رس ل ه وم  ه  مي   ر ع ه  ض  ابع  صاصةال صل ل  ا 
د    فإن   فئلل رس ل ه وم  ه  مي  وسم  ،ف   و  اوحلو  ،وسم  فأغمظ ل 

 ..( ليلحب الحب لئلد
ع،لما زّور ودّل ،  ا  لراخ احهلل اكلبص لرصلي ل،لا ذول الصال الحلدل،واا يل 

آل ذلفم ولس  )بضع يذفل(،لمم  لم    يللم و  يب نم     ب فع الضلس      
 يملا فع ال ف  والللذ  والضما   واليهللق ووم  الصح ،    صا فع الصك   الول  

لس  وصا لم كلا..     صا  ٚ-٘لا س رة الم لضيا،لكصرا لض ل لا  ٔٔ-ٔ اآلنلن لا 
ولس  وصا لم كلا  ٖ-ٕالملذي  اآلنلن الول لا س رة اليش،لكصرا لض ل فع الصك   

فملرس  -كصم ه ا يضك  –انضل،    صإ لا الرللم ل لشصة ل  ن ل ل كص الهلل لرة 
    صإ لض ،حللهللا ا ولمضيل  مي  ومل    ا م ، و هلل اش هلل   -انمك  ه –الفلح   

هللر ،اواذ ئأ لا  هللر ،ولئلل  السم   م  اذ   هلل  فل  ا ك  لا لمم ،ول  ن صف  
 والم ظ .. 

 لِك ال اُ  د  مذع ود   يهلّل ع **** َكُم ِ َمِ  ال  لم ِلا كهللِّ فصِن ل 
 بيا الصاا د  لل  ل مل   -ذسأل ه ال ف  وال ل ي   –لم    ا ال إأ 

دلل اذ  يلل اذ  د   لا بي م ال يلل  ،وال   ف بيا  هللل ه،و هلل الا لكص ه، و 
 شإأ لصاض ذفسيل،ولهللن  لصل اذفيلم فع ال إيي .. 

ف  ا الضملر الم  ا م  ا ا  لر وئلنل الذيلر فع وحصاا  م ك      اول  
المحلودن  م  اابالق لم  صاي ب    لو  و للذيلر  لل ،و هلل ذ صن لس د   

     مي  الول  بيا  لو  الإلو  لا اسص ضل لالبالع و مئع   ني ل    ولمح لل
 د    اذ  ص  وص  و مئف  سل ص الم  ميا والم لو يا لا لمئفع السصة ٕٔٗٔ لم 

واذ  ص و هلل ذلك فع ك  ال الد ال ع   نهللون في ل؛ ب   لم و ض   بض ص   لرإ ذ لق 
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السصة ل حئب وغي    ي  ولل  صاي وللسصة وذسو ل و لراإ ل ورنلل ل، وولرن ل  
صا و هلل ذ ص في ل  فع ادذ صذ  ف ر اذ الق  هللل  اوهللاا واس   فع ال صق والغ

ادذ صذ  فع المممك  ال ص ي  الس  دن  ، فهللرإ لا ك ب و هلل ذلك لا ك لا السصة 
وادول  ل لما  سلل  ذف س    ا غم  الضلس ،و ماض   ئ ل   ولآلداا ال صني  

اا  م  وااذسلذي ، ول   م س ا   ا المور والو  لن ب ئمأ ادوار غيص   واد  هلل
 ا ب انب الللذ  ال ممي ، ول  نح ن   ه حئ ق الممكي  ال ممي  والفكصا  ، ول  نإمّ 

يل  ال سمب  م  اك لف غيص   اولحلول  يسئلط  ي ل   ب   ا  را    او  م   ،ول  
نس  ا لن نحمهللوا ومل ل  نف م ا..درن      الفئ  ال صاف ،والضويم  لا ك لبضل  م  

ي    ا الضملر فع ولو  واشلدوا ومل نلا  ي  لا ل م للن ل م  فع اد  صاف وأس  
ال  صاي وأسصة آل ذلفم الذيلرا  فرما   ه  يصا  م  سم ك لسمك الس الا ولض ج 
ال كلل  وال  لون والضيصة وال أ يهلل والمهللارس  والمضل   ، و هللم ال ضل ض لم غيص   لا 

 لراخ اسص ضل و صا  ل المغم ر والمضسع ي صاا  الوضلة ال  ا نحي ن لل اذهلل ص و ضل ص لا
ودغضلا لممك    ال ص ي  وااساللي  ورما ل م ر ول م  لا  صا  ل و لراإ ل فع   ا 

الرما الغللع لا ال لل  ال ص ع وااساللع فع شملل افصا يل و لوم  ل ال لراإي  
  الويم  ،    را   وال صا ي  ن  صة اليحصاا الكوصل لهلل ض   م ك   ال ص ي  والمغص ي

و ض الم أ صاا لما ك ب  ا  لراخ     السصة و هلل ا م   ذلر الغيصة والمضلفس  
فحلول و ك  ول      ا  الصال و مم المإللش ود يلؤ  و ك  لميص لم فئ  والسإصا  

والهلل    اسلا و  يل  ذفس   و  لضلفسي  ف ضكص لما س ئ  ول  ن صف الفض  ل وا  ؛ 
اشضم واا ح و    م  لس ص ع السمم ..ذلك اذ  فع بهللانلن  ملع  ب   مهلل لمل   

لتس لا ال ع شصح  ل فع المئهللل   - م  ال هللواا والرمم والك لو  لم  صاي وأسص ضل 
 د  ص    مي  اللص وبمو  ل  ر   لمكلذ   لضع و   ل ود  مال ٙٓٗٔ لم  –

،وحيصال ،ولي   ،فأ هللذع وشر ضع وزودذع بصؤوس ا الم وذ ش  ا لح راا فئ 
 و هلل مل حصف واحهلل لض   

 لس دة ل رصة ذسب ابضلا ابيا با الحلإ  وهلل ه با   ب . -ٔ
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كمملن ل ئ    ورؤوس ا الم دوذ  ل لا كالم شف ل سم    لض  فع  مك  -ٕ
 الرمس   ا ار    ا الم لا ا الم     السصة الم صن  ل   فع   ا الك لا 

لبع  دد ا حصفددل واحددهللا لئ  سددل او لضددمضل او ولدد  نكددا فددع شددعا لمددل ك و دد  و ددمض   ك دد
لضئدددد د او لسدددد فلدا او لسدددد ض  ل او لف  لددددل لضدددد  غيددددص لددددل ذكص دددد  فددددع الفئددددص يا ا ددددال  

 دددهلل  دددمون يليددد   -و دددع ل نددد دة–،وكضددد  فدددع اولددد  لسددد دان  ددد ا الر دددهلل الم  ا دددم 
ذلك، و  ان ن مب لضع ويصال   هللم ااشلرة يليد  د  يدصاحل ود  مميحدل،ولم ذلدك لد  

 د ل  ددا الو  دلن وادف ددصاا ولد   ضمنددص  دا الفردد ر فدع الإيدد ل  وشد  ة ادذ ئددلط  ص 
وادذ ئددلم ولحلولدد    دد ا  الددصال ود يددلا المإددللش و  مددي  الددصال الحددلدل ،و ددهلل كضدد  
اكمددد  يلدددد  ينملذدددد  ووددددال   ،فأحسددددض  ودددد  الظدددا ورا يدددد   يدددد  كلفدددد  الحئدددد ق الم  وددددصة 

بيدددل كدددأب وودددهلل ب وذدددهللن  وزليددد  فأودددفي   وال ان ددد  لددد   مدددع  ئدددال وشدددص ل ودذسدددلذيل واد
بضسددإ  لددا لسدد دة ك ددلبع  دد ا لضددمضل ذسدد    مددك الكممددلن يليدد  ،ول دد إ وإ ددهللاا  ددلط 
 مض   ل ل ص ولد   ،و  ريال و ضلزد  ا حئ  ع ا  صافل ل  وللفضد ،ولل اسدهللا  يلدع 
لدددددا   نيددددد  ولدددددل زودذدددددع وددددد  شدددددف ال لدددددا ذ دددددش ورؤوس ا دددددالم حددددد ل  دددددصان  ال دددددالم 

م  بدد لك،ا كلا  مدد    ا ددهلل سددم كي  لئددصرة ي ددلف  يلدد  اذددع  ددهلل وكم دد  يلدد  الر  دد ،و 
واز   اانملذع ووال   وحسا الظا ود  ؛ودأن نكد ن ذلدك لضدع ذحد   اد د  واحدصل ود  
ان ن صف حئع ..يذ ل  ا ي ر ول  ا إيد  اذد  لدا ار دلا نضد ن ال ظمد  الد  ا نئمود ن 

ال ددددصف المئددددصر  ضددددهلل سددددل ص  الحئددددل ب  ييددددهلل  ن اذفسدددد  ،و إيال    المصاضدددد   وكددددلن
ال ئددالا وا دد  الهللنلذدد  والمددصواة والكيلسدد  واانمددلن اذددك يذا آ ددصن ا ددلك ومللددك ولمكددك 

ومحددض  -ن مدد   ودد  غيددص  اّد حددظ لدد   يدد  -وحئددك الملبدد  و ضلزلدد  لدد   ددا شددعا لضدد  
يراد ك  أليفل لئم   ودر لا لضفسد  ودشد ل ل لغدصور  ودبفدلا ل د م  الحسدهلل وذدلر المضلفسد  

ن ذلدددك لدددهلل لة ل مأذ ددد  وسدددك ن  م ددد  و  دددهلل   دددا  و لددد  او  ئميددد  واسددد غالل  او ،فدددإ
 مواص  وا   لل  اوا  ضلو  واد ل   ؛ ب  نإر  ود نئو   مد  ذفسد  لدل ن مد  بصاا د  لضد  
،و كلذدد  المفلنددأة الولدد   ضددهلللل بمددب لضددع وكدد  حددمم ونددمم لك ددصا  ددا وندد  نهلل ددهلل 

كم  واد نأ ع ل  ذكص لدا  اللد  ب ل دل  و مب غيص ل   د ان اح ف اسم  لا الك لا 
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فموي  بم   ود ئ   مك الكميملن لا ليدلدر ا دصل ل  دهللدة و حئئد  لض دل ودأكمص  ( ٔ)
لددا بصاددب..   كلذدد  المفلنددأة الملذيدد   ضددهلللل اك  ددف  اذضددع اسدد إهللل  فددع ن ددلرة ذلددك 

اسد إهللم اا هللاا اسم  ل ا الايل  ص  ال د  ضلسب  مميل لا   س  ورض ن ال ظم   ضدهلللل 
اسددم ا رل ضددع بددهللا  ل واذسددم  و حلشدد  اا ددصار وللسددوب والفضدد  ل مدد  ود ددل  كوصاددلؤ  
المماي وغصور  الممور يل  اد لا لل لدي  لد  والفرد ر فدع الإيد ل  وال محد ر حد ل 
ذا ددد  واذلذي ددد  لإ صلدددل دوا دددع المدددصواة وال فدددلا وحدددب المددد دة واا دددلا والللذددد  ال مميددد  

اا ددهللاا الم دد إ وو ددلران د نسدد حئ ل ود  رددهللر ومممدد  فيددهللق  والفكصادد  ولسدد غالل  ذلددك
اذدد  وددلحب الممددك واارث لفددصط حمئدد  و  ددلل  نصا دد   مدد  ه فددال حدد ل ود  دد ة يد 
ودددلهلل وحسدددوضل ه وذ ددد  ال كيددد  ، ولدددي  نحددد د  واد دددلؤ  لدددل د دددلذع يلددد   ددد ا ال ضويددد  

  ل واذسددم  ولدد  نسدد غف  وال   دديح؛ فمدد  لددمم اليددم ، ولدد  نسدد إهللم اسددم ا رل ضددع بددهللا
الغصار والغملر و م  ال يلر و رضدب ال مدم والممدم، ولد  نسدم يلد    د ا  السدم   
والددددصال ودسددددئلط المإددددللش والمضددددلف ، وحددددلول بددددهللد لددددا ذلددددك ا  ضددددلط ذئددددلط ادل ئددددلا 

والد م  ال د ار  يمدل شد   يد  و دللش غيدص ؛ لن ال دهللف  هلللد   واد فلق ولدل اكمص دل ،
 يدددددددد  او شإيددددددددي ،او  ددددددددهللف لددددددددا  ددددددددالل   ددددددددل ا اآلراا لممهللارسدددددددد   للدددددددد  ولددددددددي  ذا

والمضل   ،لميدددمح  ال حددد  و كللددد  الم م لددد .. لددد  كدددلن ف مددد  كددد لك لمدددل وندددهلل غيدددص 
ااشدددددددلدة والم لركددددددد  ،لكضددددددد  درس نهلل دددددددهلل   مم ددددددد  لدددددددا سدددددددم كيلن لص ددددددد   اذفيدددددددلم 

 او لل نسم  نض ن ال ظم . ال يموفصاضيلال إيي ،او 
 ىػ0/5/0331

 

                                                           

( :بعد أن اطلع على منهجي يف الكتاب وفهرسو فانكشف لو أوجو اخلالف اجلوىرية بني توجهي وتوجهو ادلتمثلة يف رفضي دعواه  0) 
ا دققتو من نسبتنا إىل بين األمحر نقال عن شيخ األسرة يف ادلملكة الشيخ دمحم صاحل بتوايل اإلمارة وانتقاذلا ابلوراثة بني أبناء أحد أجدادان، وم

والشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري مستندا على روايتو عن شيخو العامل والقاضي دمحم نصاري وأخيو الدكتور دمحم بن دمحم بن األمني األ
 يت أثبتها يف ىذا الكتاب يف موضعها .وغريه من األدلة والقرائن ال  ادلختار بن حود األنصاري


