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 ن األنصارع مناقشة بعض المفاهيم الخاطئة

 مفاهيــم خـاطئـــة حهل عامـة األنصارأواًل: 
ىناك مفـايمؼ خاطةـح لـؾل اسنب ـاى إلـ  للـػ الولـم األول مـؽ أنصـار ال صـظف   ـم  
هللا عممـو ولـمؼ عــالض النـاغ مـؽ نلــ  األنصـار ابلوــا فـر العـ ن اللاــ  ؽ عنـ ما  اــار 

لـ  حطظـان  ـؽ ىـؾذ فيـذا إل  شخص بأنو مؽ ىذه ال اللح الفاضـمح أمـا أن انب ـا نلـ ه إ
أمــ  مــألؾس وم ب ــاو ععــال وشــ عا لل  مــع اللمــؼ أن  ثلــً ا مــؽ ىــ ال  ىــؼ مــؽ أىــم اللمــؼ 
الذاؽ  ل فؾن ماحالو رلؾل هللا  م  هللا عممو ولمؼ عؽ أىم مص  بـأن ليـؼ ن ـاا و ـي ا 
م وللت شل ي   ؼ  لؽ رلؾل هللا  م  هللا عممو ولمؼ وإل اعلم  ؽ إ ـ ايمؼ عملي ـا ال ـال

فعــ   ــار ألىــم مصــ  ن ــا مــع ال لــؾل  ــم  هللا عممــو ولــمؼ ألن أم إلــ اعلم ىــا   
مص  ح وال لؾل  م  هللا عممو ولمؼ انبير ن او إل  إل اعلم  ؽ إ  ايمؼ عملي ا ال الم 
،  و ويـم بلـض ىـ ال  عـؽ حصـ  أو عــؽ نلـ  حصـ  أن األنصـار إضـافح إلـ  ماــار بيؼ  

إلـ  الينـ  شـ حا وإلـ  األنـ لس ا ألـاانما   ن تـا والـبع  فر الفبؾح اسلالممح والبر امب ت 
ـــار    ـــػ نـــاليؼ  اضـــظياذ ملـــ وس فـــر الب ـــ  مـــنيؼ ىنـــاك ، إضـــافح إلـــ  لل عمـــــــــــ  اــــــــ   كثل

 ؽ ملاو ح الذي امبنع  ثلـ  مـؽ األنصـار مـؽ ماا لبـو ل خالفـح ملاو ـح رضـر هللا عنـو لاـ     ٔااز  
وىـنــــاك فيــــؼ  .عــؽ الخالفــح ولعــؽ ذمــا  ال  ــم لؽ  ا تنــا ل لــوالط ــؽ  ــؽ عمــر رضــر هللا عني ــا عنــ م

خــاطــــ   مــــؽ  ــانـــــا بلــض مــؽ انب ــــبؾن إلــــ  ىــــذه ال ــاللـــــح لــلـــأ  لبعــــ  بلــاــــيؼ أن مـوــــ ذ ىـــــذا 
 عـلــح و ــــم منـيـــؼ الـنــــ ا الا  ف  كفر لمكؾن مـؽ أىـم ّ  وخاّ ـبو الـذاؽ أعفـــؾا مـــؽ البــــالـــمف الاــ

اـعــؾل  ا بـــ وا لـبـــ  تــمـعـؾنـــر عـمــــ  الطـؾض  و ن ــــ  ال  كـــلؽ أن أ ـــــا لـــيـــا عــــــؼ الـ لـــؾل  مــــ  
الــنـــــــار  الــمــــو عمـلــــو ولمـــــؼ فــر النـــــار وأن ع ــــو أ ــــا طــالــــــا تطــــــت حــــ مــــــمو اـــــؾم العـــمامــــــح   ــــــ   مـــــؽ

 ـم  هللا عممـو ولـمؼ وذفاعـو عنـو وَمْنـِع حـ  ش اـغـــــــمــر مـنيــــا ذمــانـــــــو مـــــع لــبــــــــو لمـــــــ لــــــــــــــؾل 
والـذاؽ آمنـؾا واتالـبيؼ لر ـبيؼ  }مؽ إاذائو و ن ـ  ىـ ال  عـؽ  يـم أو حصـ  حؾلـو تلـال  : 

 {ىؼ مـؽ ع ميـؼ مـؽ شـر   ـم امـ    ب ـا   ـا رىـلؽ بإ  ان ألطعنا  يؼ لر بيؼ وما ألبنـا
 . ٕٔالظؾر 

لػ  ـذ وح  اؾ   حمح مؽ أ نا  األنصار ،م ؽ ابغنؾن بفاائم األنصار ومناحبيؼ، مبناللؽ
إال مـؽ لـار عمـ  ذرى ىـ ال  ونصـ   األنصـار، الانالـو مـؽ ،وش فو،أن فام ىذا الن ا
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ن لــــو شــــ س وفاــــم وتيــــذا  كــــؾ اسلــــالم ب ــــمفو ول ــــانو وحم ــــو وفـــــ ه وتكــــم مــــا   ــــبظمع 
 .االنب اى إلليؼ 

ـــ   البـــر اْخـــُبص   يـــا  وتثـــار فـــر ىـــذا األمـــ  بلـــض الاـــبيات وال غالظـــات،البر تلـــؾذ ل  
األنصار،والبر تلـ  مـؽ ملوـزات نبلنـا ال صـظف   ـم  هللا عممـو وآلـو ولـمؼ ،للـأ أخبـ  

 :أنيا لبصلا األنصار بل ه، وح  أ ا بيؼ،   ا أخب ، ومؽ تمػ الابيات
يؼ فر الـباى وال نح،فيؾ خاص م ما ورذ مؽ فاائم األنصار ومناحبأن  عال لػ :  -ٔ

 بال علم األول مؽ األنصار،وال  ا م أ نا ىؼ ولر اتيؼ الاللعح  
فنعؾل لو: لع  لو ت واللا؛  م ىؾ فام مؽ هللا ونل ح،  لؼ  م م مؼ عم  و و 

 اؽ الطق إل  قمام ال اعح،فإلا  ان األرض، إلا تطعق عمو ش   النص   هلل ول لؾلو ولم
ول ، ليآ ح األ باى مؽ لاللح األنصار ف ا الذي  خ  و مؽ ىذا الل ؾمل  م ىؾ مؽ

والذاؽ آمنؾا واتالبيؼ لر بيؼ  }حؾلو تلال  : وىر  ،ٕٔال ابعح فر لؾر  الظؾر آ ح 
 {رىلؽ بإ  ان ألطعنا  يؼ لر بيؼ وما ألبناىؼ مؽ ع ميؼ مؽ شر   م ام    ب ا   ا 

 ؛فر باى مناحا األنصار وفاميؼأن  م ما   كؽ أن اذ   واألنصار أع س الناغ ب
عام فر  م مؽ نص  ال اؽ الطق،لؾا  مؽ األنصار أو مؽ نل ىؼ مؽ فإن ا ىؾ 
فر الؾحت نف و  و  ر ؾن ط س مؽ الفظ  وتغل  مؽ األخالق،وال عب   ب ا ان ال  م لؽ،

ألن تا ميؼ لمكؾنؾا أىال  األنصار وأ ماليؼ خا ح؛عغؼ ال  ةؾلمح ال معا  عم  عؾاتق 
 بمؾا عممو ورنؼ  ،ولةؽ حص وا فر ل م األمانح وأذا  ال لالح مع ما تمػ الفاائم

 نح فغل ىؼ تار خيؼ الل  ق وال ا س ورنؼ ال ناحا ال خم   ليؼ وأل ماليؼ فر الـباى وال
َفَ ا  ؽ ل ْؼ َ ْوَلِم   ُ َلُو ُنؾًراَومَ أل   أال  عؾم  يا،ومع للػ ف ؽ  م حاع   البثنا ،ا

،وللػ أ ا  انت فصلمبو البر ت  و..                                                                                       ٓٗ  لؾر  النؾر،نُّؾرٍ  ِمؽ َلوُ 
  أن  عال لػ : أنت تاالغ ،وتافر اللص ح عم  األنصار وأ نائيؼ -ٕ
ال تلنر بطال مؽ  ،ما اذ   مؽ فاائم األنصارم م ح   يمح وىر أن ال ذ عممو مؽ و 

الللؾى واألخظا  مؽ  خظا  والللؾى ؛كال ؛ م اؾ   فليؼاأللؾال اللص ح والخمؾ مؽ األ
تلممؼ أ نا  األنصار ما ،فمم ؾا البثنا  بأ ح لال، فنالا مؽ الاا   ما اؾ   فر نل ىؼ

عم    اذىؼ،وما خصيؼ بو رلؾل هللا  م  هللا عممو وآلو ولمؼ،ش س هللا بو آبا ىؼ وأ 
لبلم البط ث  نل ح هللا ، ولـر تيبؼ أ ماليؼ  بؾار يا وتناحميا  لنيؼ وتؾر ثيا  مال بل  
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 لم،ولم ت  نافلح لفال ىؼ،ومف  ىؼ، وضاليؼ،وماميؼ، ومنبـ يؼ..،إال أن ابؾى تؾتح 
   والوالل.. نصؾلا ،أو   نح ل ؽ الخات ح مؽ رى اللز 

 ح  اب ثم مطا بعؾل ا ؽ ال ومر : -ٖ
 ول وا ولكن بئس ما لع    حت @   لةؽ فخ ت بآباٍ  لوي ل ا

فــأحؾل : نلـــؼ  ـــ حت، ونطـــؽ نـــ مؽ بأفاـــممح  ــم حـــ ن لـــا ق لاللق،ك ـــا أخبـــ  الصـــاذق 
ــــــ  البألــــــر  ــــــا عم ــــــا وأ مالن ــــــو ولــــــمؼ؛ولـننا نطــــــأ أ نا ن ــــــو وآل ال صــــــ وق  ــــــم  هللا عمم

الىؼ ح وات، فنل فيؼ بأخالحيؼ ولـ اتيؼ لمطـذوا لـذوىؼ، وال ابصـؾر البألـر بأ  اذىؼ،واتخ
َوال ـــِذاَؽ آَمُنـــؾا َوات َاَلـــْبُيْؼ  اب ويؾل،ك ـــا ن  ـــؾ أن  كؾنـــؾا م ـــؽ  ـــ ق فـــليؼ حؾلـــو تلـــال  : 

ْؽ َشــْرٍ  ُ ــمُّ اْمــِ ٍَ ِبَ ــا َ َ ــَا ُلرِّ  ــُبُيْؼ ِبِإ َ ــاٍن َأْلَطْعَنــا ِ ِيــْؼ ُلرِّ  ــَبُيْؼ َوَمــا َأَلْبَنــاُىْؼ ِمــْؽ َعَ ِمِيــْؼ ِمــ
 ٕٔ،الظؾرلؾر  َرِىلٌؽ   

ولـــال الفــ  علؽ ألــؾق األلاذاــأ النبؾ ــح الاــ  فح الــؾارذ  فــر الصــطمطلؽ لملــ س  ــم مــنيؼ 
و ولـمؼ باألنصـار مالو وما عممو مؽ الطعؾق للأ لؼ تنعظع و مح ال لـؾل  ـم  هللا عممـ

 .لب  آخ  لماتو
 الكتاب والسنة: مناقب األنصار فيثانيا: 

 وأ  أ  الض اآل ات الع آنمح البر ل   فليا فام األنصار ومنيا: 
والـذاؽ تبـؾ وا الـ ار واس  ـان مـؽ حـبميؼ  طّبـؾن مـؽ ىـا   إلـليؼ وال وـ ون  }حؾلو تلال  : 

فر   ورىؼ لا ح م ا أوتؾا و    ون عم  أنف يؼ ولؾ  ان  يؼ خصا ح ومؽ اـؾق شـح 
 . ٜالطا    { نف و فأولةػ ىؼ ال فمطؾن 

 ٜٛ {فــإن  كفــ   يــا ىــ ال  فعــ  و منــا  يــا حؾمــا لم ــؾا  يــا بكــاف  ؽ  }ومنيــا حؾلــو تلــال  :
 األنلام.

وال ــــابعؾن األولــــؾن مــــؽ ال يــــا   ؽ واألنصــــار والــــذاؽ اتالــــؾىؼ  }ومنيــــا حؾلــــو تلــــال  :  
 بإل ــان رضــر هللا عــنيؼ ورضــؾا عنــو وأعــ  ليــؼ  نــات توــ ي تطبيــا األنيــار خالــ اؽ فليــا

 .ٓٓٔالبؾتو {أ  ا للػ الفؾ  اللغمؼ 
لع  تاى هللا عم  النبر وال يا   ؽ واألنصارالذاؽ اتالـؾه فـر لـاعح الل ـ    }وحؾلو تلال  

 .  ٚٔٔالبؾتح  {مؽ بل ما  اذ از غ حمؾى ف  ق منيؼ  ؼ تاى عمليؼ إنو  يؼ رؤوس رلمؼ 
 الصطمطلؽ ماام : ومؽ األلاذاأ النبؾ ح الا  فح فر فام األنصار وىر  ميا فر 
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عــؽ أنــس رضــر هللا عنــو حــال حالــت األنصــار اــؾم فــبح مكــح وأعظــ  ح  اــا :  هللا إن ىــذا 
ليؾ اللوا إن للؾفنا تعظ  مؽ ذما  ح  ش وننائ نا ت ذ عمليؼ فبمغ للػ النبر  م  هللا 
 -عممــو ولــمؼ  فــ عا األنصــار حــال :  فعــال : امــا الــذ   مغنــر عــنـؼ   و ــانؾا ال كــذ ؾن 

ــــؾتيؼ فعــــال ــــ   ل ــــائؼ إل ــــال  : اأوال ت ضــــؾن أن ا  ــــع النــــاغ بالغن ــــذي  مغــــػ  ح ؾا : ىــــؾ ال
وت  لـؾن   لــؾل هللا  ــم  هللا عممــو ولــمؼ إلــ   لــؾتـؼ لــؾ لــمـت األنصــار واذ ــا أو شــ اا 
ل ــمـت واذي األنصــار أو شــلبيؼ    رواه الاخــاري. وعــؽ أ ــر ى  ــ   رضــ  هللا عنــو عــؽ 

ل أ ؾ العالؼ  م  هللا عممو ولمؼ ا لؾأن األنصـار لـمـؾا النبر  م  هللا عممو ولمؼ أو حا
واذ ـــا أو شـــ اا ل ـــمـت فـــر واذي األنصـــار ولـــؾال اليوـــ   لـنـــت امـــ أ مـــؽ األنصـــار   رواه 

 الاخاري.
وعؽ الب ا  رضر هللا عنو حال : ل لت النبر  م  هللا عممو ولمؼ أو حال  : حـال النبـر  

يؼ إال مــ مؽ وال ااغاــيؼ إال منــافق ف ــؽ ألــبيؼ  ــم  هللا عممــو ولــمؼ : ااألنصــار ال  طــب
 ألاو هللا ومؽ  أبغايؼ أبغاو هللا  رواه الاخاري .

ـــو ولـــمؼ  حـــال : ا آ ـــح اس  ـــان لـــا  وعـــؽ أنـــس رضـــر هللا عنـــو عـــؽ النبـــر  ـــم)اآ عمم
 األنصار وآ ح النفاق بغض األنصار   رواه الاخاري .
ار أنـبؼ ألـا النـاغ إلـّر أورذ الاخـاري وتطت باى حؾل النبر  م  هللا عممـو ولـمؼ ل نصـ

 -الط اأ البالر :
عـؽ أنــس  رضـر هللا عنــو حـال رأ  النبــر  ـم  هللا عممــو ولـمؼ الن ــا  والصـبمان معبمــلؽ  

ــ فـــــــاي النتـي لـه  س عهيـق ومهــــــم مم ـــا فـــــال :  )   (1)قـــــــال حسـت  ننـــــق قـــــــال مـن عـ
ــــــ ــــــن نحــ ــــــتم م ـار( روا  ال خــــــار  ومســــــهم   الههـــــــم نن ـــــــ ــــــاي مــــ ـــــــا ث ــــــيث  قالهــ ــــــاـ قل  ـب الن

وعــؽ   ــ   ــؽ أرحــؼ  حالــت األنصــار : لـــم نبــر أتاــا  وإّنــا حــ  اتالنــاك فــاذ  هللا أن  ولــم  
 أتااعنا منا ف عا بو  " رواه الاخاري  .

: ا وعؽ أنس  ـؽ مالـػ  رضـ  هللا عنـو حـال : حـال النبـر  ـم  هللا عممـو ولـمؼ ل نصـار 
 فا ب وا لب  تمعؾنر ومؾع  ؼ الطؾض  رواه الاخاري  .  ٕاإنـؼ لبمعؾن بل ي أ   

 وعؽ أنس  ؽ مالػ رضر هللا عنو حال  انت األنصار اؾم الخن ق تعؾل :
 نطؽ الذاؽ با لؾا دمحما                   عم  الوياذ ما لللنا أ  ا

                                                           
 أى منتصبا قائما .  (1)

 أثرة : أى أن الناس سيقدمون عليكم أنفسهم ويسـتأثرون ابملصاحل واألمور دونكم ويفضلون أنفسهم عليكم .  (2)
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م األنصــار وال يــا      رواه الاخــاري  : االميــؼ ال شــمش إال شــمش اآلخــ   فــأك    ٖافأ ــا يؼ 
.وعنــو أ اــا حــال مــّ  أ ــؾ بكــ  وال اــاغ رضــر هللا عني ــا ب ومــس مــؽ موــالس األنصــار 
وىــؼ ااكــؾن فعــال مــا ااكــمكؼ حــالؾا : ل  نــا مومــس النبــر  ــم  هللا عممــو ولــمؼ منــا فــ خم  

ممـو ولـمؼ وحـ  عم  النبر  م  هللا عممو ولمؼ فأخب ه  ذلػ ، حال فخ ج النبـر  ـم  هللا ع
عصــا عمــ  رألــو لاشــمح  ــ ذ حــال فصــل  ال نبــ  و لــؼ  صــل ه بلــ  للــػ اللــؾم فط ــ  هللا 

وحـــ  حاـــؾا الـــذي   ٕاوعلببـــر   ٔاوأ نـــ  عممـــو  ـــؼ حـــال: ا أو ـــمكؼ باألنصـــار فـــإنيؼ   شـــر
عمـليؼ وتعــر الــذي ليــؼ فـاحبمؾا مــؽ مط ــنيؼ وتوــاو وا عـؽ م ــلةيؼ   رواه الاخــاري وم ــمؼ. 

ضر هللا عني ا حـال خـ ج رلـؾل هللا  ـم  هللا عممـو ولـمؼ وعممـو ممطفـح وعؽ ا ؽ شااغ ر 
مبلظفا  يـا عمـ  منـبمـو وعممـو عصـابح ذلـ ا  لبـ   مـس عمـ  ال نبـ  فط ـ  هللا و أ نـ  
عممو  ؼ حال :ا أما بل  أايا الناغ فإن الناغ  كثـ ون وتعـم األنصـار لبـ   كؾنـؾا  ـال مح 

و  ألـ ا أو انفلـو فممعبـم مـؽ مط ـنيؼ  و بوـاو  فر الظلام ف ـؽ  ولـ  مـنـؼ أمـ ا  اـ  عمـ
 عؽ م لةيؼ   .

، وم مؼ وعؽ      ؽ أرحؼ حال : حال رلؾل هللا  م  هللا عممو ولمؼ : ا   ٖارواه الاخاري  
 الميؼ انف  ل نصار وأل نا  األنصار وأ نا  أ نا  األنصار  رواه م مؼ.

 كــؾن ليــؼ شــ س الن ــا وأن  اــ ميؼ  وعمــ  األ مــال ال بلاقاــح مــؽ األنصــار إلا أراذوا أن
ـــ  نيـــف آبـــائيؼ وأ ـــ اذىؼ ولـــمفيؼ فـــر نصـــ    ىـــذا الـــ عا  النبـــؾي الاـــ  ف أن   ـــل وا عم
اسلــالم والب  ــػ ب ــنح ال لــؾل  ــم  هللا عممــو ولــمؼ واتاــا  الاــ   الــذي  ــا  بــو وعــ م 

 اس ب ا  عمو .
 ومن مناقتهم عامة :

،وخصيؼ ابم  إل  قمام ال اعح أن هللا عزو م ىؾ ل اىؼ:األنصارفر ح آن -ٔ
  ذلػ،فاال منو ونل ح،   ا خص ح  اا بالنبؾ ..

فر  بابو اللز ز لنص تيؼ ل لؾل هللا  م  هللا خم  هللا ل  ىؼ لاطانو وتلال  ل  ىؼ  -ٕ
 عممو وآلو وذعؾتو.

                                                           
 أي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص .  (3)

 كرشي : أي بطانيت وخاصيت ، ومجاعيت وصحابيت الذين أطلعهم على سري وأثق هبم واعتمد عليهم .   ) 1)

 واستعار الكرش والعيبة ألن اجملرت جيمع علفه يف كرشه والرجل يضع ثيابه يف عيبته .،عيبيت : أى موضع سري   (2)

 ب .من هذا الكتا  31-33( انظر فقه هذين احلديثني الشريفني على صــ3)
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ُفْ   ِ ا  اىؼ هللا عز و م فر آ ات تبم  إل  قمام ال اعح منيا حؾلو تلال :  -ٖ ـْ َيا َفِإن َ 
ْمَنا ِ َيا َحْؾًما ل ْمُ ؾا ِ َيا ِبَكاِفِ  َؽ  َوال ِذاَؽ ا،وحؾلو تلال :  ٜٛا  لؾر  األنلام  ىََٰ اَُلِ  َفَعْ  َو  

اَر َواْسِ َ اَن ِمؽ َحْبِمِيْؼ ُ ِطبُّؾَن َمْؽ َىاَ َ  ِإَلْلِيْؼ َواَل َ ِوُ وَن ِفر ُ ُ وِرِىْؼ َلاَ ًح  اَتَبؾ ُ وا ال    مِّ  
  ٜالطا  ا لؾر    ُأوُتؾا َوُ ْ ِ ُ وَن َعَم َٰ َأنُفِ ِيْؼ َوَلْؾ َ اَن ِ ِيْؼ َخَصاَ ٌح 

 خصيؼ هللا  يو   رلؾل هللا  م  هللا عممو وآلو ولمؼ إلليؼ -ٗ
خصيؼ رلؾل هللا  م  هللا عممو وآلو ولمؼ  نف و الا  فح،واخبار ليؼ نف و -٘

لؾال اليو   لـان رلؾل هللا لبر تألف  يا أحؾاما،و ال لصؾمح،ولؼ  خب  ليؼ للاعح ال نما ا
  م  هللا عممو وآلو ولمؼ ام  ا مؽ األنصار.

 ملسو هيلع هللا ىلص أنيؼ مؽ ألا الناغ إل  النبر -ٙ
 مؽ ألبيؼ ألاو هللا ،ومؽ أبغايؼ أبغاو هللا.-ٚ
 وأخؾال   ه عب ال ظماملسو هيلع هللا ىلص أخؾال النبر -ٛ
 ىؼ أول مؽ آو  وأول مؽ نص -ٜ

 هللا عممو وآلو ولمؼ،وخا بوىؼ بظانح ال لؾل  م  -ٓٔ
ل مػ رلؾل هللا  م   ،ش ااواذ ا أو ولمػ األنصار  ،ش ااواذ ا أو لؾ لمػ الناغ -ٔٔ

 األنصارواذي هللا عممو وآلو ولمؼ 
 ىؼ مؾالر رلؾل هللا  م  هللا عممو وآلو ولمؼ،ولمس ليؼ مؾل  إال هللا ورلؾلو.-ٕٔ
 لمؼىؼ مؾضع ل ه وأمانبو  م  هللا عممو وآلو و -ٖٔ
 ،وذعا أل نائيؼ ،وذعا أل نا  أ نائيؼ،والبغف  ليؼبال غف  ملسو هيلع هللا ىلص ذعا ليؼ النبر -ٗٔ
ألا ال لؾل  م  هللا عممو وآلو ولمؼ م انبيؼ،وذعا ليا بالفر ما فر مكح مؽ -٘ٔ

 الب  ح،وألا ال ؾت فليا ،فأعظاه هللا للػ.
 ،فثببت الخل  ح ليؼ.خل  ال ور ذور األنصار-ٙٔ
 اس  ان وتغايؼ مؽ عالمات النفاقلبيؼ مؽ عالمات -ٚٔ

 منيؼ أرتلح   لؾا الع آن:   ،وأ ر،وملال،وأ ؾ   -ٛٔ
 منيؼ ن لم ال الئـح لنغمح-ٜٔ
 منيؼ مؽ اىبز ع ش ال ل ؽ ل ؾتو:لل   ؽ ملال-ٕٓ
 منيؼ عا ؼ  ؽ  ا ت الذي ل بو ال   -ٕٔ
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 منيؼ مؽ و نت شياذتو باياذ  ر ملؽ:خز  ح  ؽ  ا ت-ٕٕ
 .ف وعيا ملسو هيلع هللا ىلص لل   البر ل ذ رلؾل هللا العبلمح الؾ -ٖٕ
مؽ أخافيؼ أخافو هللا، مت ح رتو، ومؽ أراذ  يؼ لؾ ا ألابو هللا فر النار،ك ا اذوى -ٕٗ

 ال مح فر الظلام،و  ا اذوى ال  اص فر النار
 مؽ آلاىؼ فيؾ مملؾن،ولو عذاى ش ا ،وال  عبم لو ع م-ٕ٘
 

ـة هذ   اهيم خاطئة عنمف:  ثال ا  :خالة صـمن بني ن األم
كانت م مـح ن ناطح آخ  ال  الػ اسلالممح فر بالذ األن لس وح     ت ح ابح ح نلؽ 

مؽ الزمان ، رنؼ ض تات الل و الغا ي ال ؾ لح ، ورنؼ   خات اسلبغا ح مؽ لكاميا 
سخؾانيؼ فر ال اؽ مؽ الا ق والغ ى ، ورنؼ البقااليا لو مع الاّل ةلؽ إلليا مؽ لائ  

ل مح األخ   ؛ البر تؾال  لعؾطيا ، باسضافح إل  البعظا يا لل ذ مؽ ال  الػ األن 
ال غارتح الذاؽ  مببيؼ طبملبيا ال ال   ول ائعيا الو لمح ، ورنؼ للػ  مو فإنو  طمؾ 

بالخمانح  لالض األكاذمللؽ بالذات تؾ مو المؾم الا ا  لطكام ن ناطح ؛  م واتيام بلايؼ
 أشبلمماو ع طاح ، ك - ن ل مح األخ   لؼ ت ع  حبمياذول وإمارات الظؾائف األ  و أن 

لعؾ  بقمح األحالمؼ ..وأاؽ حصص ن   أل : أاؽ حصص ولم بابع أ ، ..،وطممظمح 
،وىم فع نا ن ناطح  لؽ عامح وضطاىال البااكر عم  ح طاح وحابالح وطممظمح ..إل 

ت ىذا ال وي  ول الا ن ناطح تط ا ا تط لنح ل ٓٓٗألمس  لؽ لعؾ  طممظمح ون ناطح 
نل  ال نصفل ألؼ ت ع  بغ اذ عم  ا  ال غؾل حبميا  ل ألؼ ت ع  الع غ عم  ا  

ولؼ  ل  عن نا  لن لت مصلببياأم  !النصار  أكث  مؽ م  ل وىر اللؾم فر قااح الليؾذل
  المؾم واسى ال  وولؾ أن منصفا أراذ ر   الطقمعح لؼ   لما ناكمو لؾ  ن ناطح 

و مف ،وذول ال غ ى ال واور  لغ ناطح  ،ؽ  الخالفح اللث انمحمبؾ يا لغل  لالطل
  ابصؾر بعا  م انح ن ناطح فر تمػ الاالذ بل  لعؾ    مع ال  ن األن ل مح األخ   

وتخالل أو تواىم بقمح ال  م لؽ فر الا ق والغ ى لمؾضع  فر األن لس باكم عام 
 آخ  حملح لإللالم  ار لماوىؾ   ؾذىا  وال ول  واللولا أن ما  ان   بطق الثنا 

 .وع  إى اال وتالملا 
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الـذي نـزح إلـ  فـاغ والـبع   يـا مـع أل تــو  و ان آخ  لكام ن ناطح أ ؾ عب  هللا الصغل 
 ىــ   ٕٚٓٔ م فـر فـاغ لر بـو عـام ا ، وأورذ ال عـ ي فـر نفــح الظلــا ط فا مؽ أخااره وحا

مــنيؼ اآلن ألمــا  عغم ــــح ماــيـــؾر  وحــ  نــزح مــنيؼ آخــ ون إلــ  حمــا الصــط ا  الـبــ   ، ٔا
ـــا  ـــَا   األنصــاري  ونلــ ىؼ . ال معــا عنــ  أىــم الصــط ا  ى نــافع الاــم  مــثـــم أ ـنـ   ٕاا ِإْنفـ

ولعــ   ــاذت لر بــو أن تــذوى فــر القاائــم الظارقمــح لــؾال اشــبغاليؼ بــاللمؼ ولفغيــؼ ألن ــا يؼ 
 ىؼ،  ومــنليؼ مــؽ تــزو ف أو وأخاــارىؼ وأّ ــاميؼ وحــ  لــاع ىؼ عمــ  للــػ عــ م اسخــبال  بغلــ

البــزّوج مــؽ اآلخــ  ؽ ، وتمــػ أمــؾر ماــيؾر  عــنيؼ . وأذمويــؼ بلــض الـبــاى فــر الظــؾارق 
لكان تمػ الصط ا    نالبمحلوؾارىؼ ليؼ فر الصط ا  وإ اذتيؼ لمغح الظؾارق البر  ول ىا 

ر وىـؼ أنصـار النبــ ،عـ تيؼ وعو يـؼ ، مـع أنيـؼ    اـل ون إلـ  أ ـميؼ الـذي ا  لـؾن إلمـو
 ـــم  هللا عممـــو ولـــمؼ لـــكان ال  انـــح ال نـــّؾر  ، ومـــؽ ىـــ ال  عمـــ  لـــبلم ال ثـــال : الاـــم  

، والـ  بؾر دمحم لـلل  العاـا  فـر  بابـو :   ٔامط ؾذ شاك  فر رلـالح لـو وآخـ  عـؽ مـالر 
، وتؾل مارت  فـر  بابـو :  نبـح الاـ حلؾن الـذي ت   ـو  (ٕا البؾارق ع ى الصط ا  الـب   

ـــ  وذاذي  ـــا لن ـــا أفـــ ذىؼ  ـــؾل مـــارتر بك ؛ونلـــ ىؼ  ٖادمحم ول ى منفـــ ذ ضـــ ؽ استطاذ ـــات ب
: مــؽ الل تمـح الـثالث ال ئم ـح فـر الصـط ا  الـبـ   لـنــو لـؼ ابـ  ؼ لبـ  اآلن وىـؾ بلنـؾان 

    وعيـــ  مـــؽ خـــالل مـــا أورذه مـــؽ ملمؾمـــات تغمـــا عـــ ى مـــالر: ا األنصـــار  ـــم إنبصـــ
با مـو ا  نبـح الاـ حلؾن والبـ ا مش   عمليا ال حح أنو لؼ  عص  مؽ ذمويؼ مع الظـؾارق فـر  

 اـار إلمــو بعؾلـو بلــ   بابــو ال الـ مف اسحمم ــر فط ـا ألنــو الـبيم ذمـف الن ــا والـ م وإن ــا
ىـؼ مـؽ  -األنصـار –   ـم إنبصـأن أشار إل  أن ملمؾماتـو عـنيؼ مبنمـح عمـ  الؾ ـائق: ا 

ال لمـح منيـا  ول   أنيؼ ح مؾا مؽ فاغ وتلؽ بالبفصـلم لـل   لاللح م اع ي ال لؾل .. 
بـــاحر أ ـــزا  الصـــط ا  و واج  ـــ ىؼ مـــؽ إمـــ أ  طارقمـــح وت ا ـــح تطـــؾل لغـــح أ نائـــو مـــؽ  إلـــ 

األنصـــاري وأ نائـــو ومكـــان حبـــ ه،   إنفـــاا الاـــم  نـــافع الل تمـــح إلـــ  الظارقمـــح ، وتطـــ ث عـــؽ
وأ نائــو وناــ ه لإللــالم وتــذور الطاــار  والبعــ م اسحبصــاذي  نــافع ــؽ  دمحم ــؽ  حظــا الــ اؽو 

                                                           
 هـ 1438( ط  549 - 528/ 4انظر نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ألمحد املقري التلمساين ) (   (1

وغريها ، الطبعة األوىل  196،  181،  127انظر فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور للطالب دمحم الربتلي األنصار ي الواليت ص (2)
 م . 1981

 . 69، مايل  ، أتليف انفذ أيوب بيتلو وحممود شاكر ص 14اإلسالمية يف إفريقية  سلسلة مواطن الشعوب (1)
 م . 1989وأماكن أخرى متفرقة .  الطبعة الثانية  23التوارق عرب الصحراء الكربى للدكتور دمحم سعيد القشاط ص (2)
 وغريها .  227،  129،  139،  137، 94، 92، 84،  63كنتة الشرقيون أتليف بول ماريت ترمجة دمحم حممود ولد وّد ادي ص  (3)
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ظعــح ، ولــ وتيؼ مــع  نبــح ، وأىــؼ العــاذ  مــؽ األنصــار وحبــاليؼ لم  ــبل   الف ن ــر، فـر ال ن
ول ــ  مــنيؼ : الاــم  دمحم األمــلؽ ال معــا ى  ؽ وحــاذتيؼ األنصــار الاــ حللك ــا تطــ ث عــؽ 

تفـ ق أشـار إلـ  ، و  ل بـالالام  : دمحم الظاى  ال معـا : اإ  ايمؼ و  الام : وا نو   لاليا
  إنغؾنـاا العائ  وال مظان :دمحم عمر األنصاري ال معا ى: مؾتبل   مؽ آل نافع األنصار

 وانع ـــاميؼ إلـــ  شـــ حللؽ ونـــ تللؽ ، وأشـــاذ   لـــالح األنصـــار ال ع لـــح وىـــر : ناـــ  اللمـــؼ
 األ ـم وىـؼ وتلـ ض لمبع ـم ات الظاقمـح لـ ايؼ وىـر طاعـح ،وت ر س الـ اؽ والمغـح الل تمـح
وإلصـــائمات عـــؽ األفـــ اذ  لبلـــ  والخـــ موطاعـــح ال وطاعـــح األتاـــا األلـــماذ وطاعـــح األلـــالس 

.الـ  مـؽ ال لمؾمـات .،   ا  ـلؽ ولـؼ أنلـاميؼ وآبـارىؼ وأراضـليؼ وشـو   الن ـاوال  بمـات
   .  ٔالااعمح عؽ األنصار   ا أورذىا الاالأ فر اسذار  الف ن مح  ؾل مارتر ا

ا أورذناه و اللظ تظا ق  بل   لؽ ما ل  ه  ؾل مارتر عؽ األنصار اكم إنبص    وتلؽ م
 عؽ  اار ال ؽ منيؼ وتلض ال وا ات الافيمح ال ؾ عح .

وحلـم أو ال نفـر  ا إنفـ نـافع ا دمحم  ـؽ وللم أىؼ منطن  فر تار خيؼ   أ عن  أ نا  حظا  ؽ
: وىــؾ  الطــاج عبــ  هللا ابــال الاــم  ألــُ ىؼ وىــؾ األنصــاري عنــ  مــا تــزوجالــ و دمحم ال خبار 

 أو حظـا اسلـالم حظـا الاـم     ـؽ  ومنباـ  عنـ ىؼنطت مؽ عبـ  هللا لمبـ للم وللـػ  ثلـ
 ، وحلــم : ــم ىــر ع تمــح األ ــم مــؽ ألــ    لــؾذ ن ــبيا إلــ  لــاذتنا األشــ اس،إمــ أ  طارقمــح

 و يا ألذا  ف  اــح الطــف ، وىــر ال ــف   البــر لــؼ  لــ  منيــا ؛ للــأ عّمــت فــر حؾميــا ل ــف  
ر مصــ  حبــم أن تــزّوج امــ أ  أخــ   مصــ  ح بلــ  لوــو وعــّم ىنــاك إلــ  أن مــات وذفــؽ فــ

 م بعـر فليـا  ـ ون  ،، وحلم لؼ ابزوج فر مص    الطاجااا  ع إل  الصط ا  وليذا لعا :  ـ
 . هللا أعمؼوافبو منلبو فليا  أن  واج إل 

وىنا ملمؾمح   ا   لبذا لؾ ابأك  منيا اسخؾ  فر للبما مؽ خالل  اار ال ؽ مؽ أىم 
 الثعافر وال لمؾمح ىر : الـف   ومؾرو يؼ

نافع الخزر ر األنصاري األن ل ر   ؽ واللالمح الطاج عب  هللا  ؽ دمحم حظا  ؽ دمحم ا 
 ال معا ب ل ي الطاج ذفلؽ الصط ا  الملبمح ح ى والح الـف  . 

اكان   وره ولّمًا  الطا ، وح  تؾفر إ   ؾل مارتر فر  بابو عؽ األنصار بالعؾل: ونص  
نل  مطّ ذ  ال كان فر ش ال للبما فر  عؾذتو مؽ أذا  ف  اح الطّف، وللػ فر والح

                                                           

 ( انظر أصل الكتاب ابلفرنسية وترمجته ابللغة العربية من أحد مكاتب الرتمجة املعتمدة ابلرايض يف مكتبة املؤلف . 1)
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  ٔا اّتواه"َكْفَ ه" 
بؾ  تؾفر فر فال ب اول فر أل تنا أن   نا الام  الطاج عب هللا ا بال    ؽ حظا ا نب

 مص  ولمس فر للبمال
الصطفر ال ص ي أ  ؽ ال م ر فر  بابو مؽ نؾاكاؾ  إل  ت اكبؾ تلممعا عم  ما  ونعم

ول   أنو وحف عم  للػ  فر مص ،  بال عب هللا ا الطاجالام  اطمع عممو لؾل ذفؽ 
العب  فر رلمبو إل  الؾالات ال ص  ح وأن العب  ان ا إل  ولر ا ع  عب  هللا لـنو لؼ 

 نو الطاج بال أم نل ه. طعق  ؾ 
ح الام  الال اوي بال لبا ال ص   ل لبيا بأنو ذفؽ بع  ح حل ا ملمؾم:  ااأوحال 

ي،وأما عب هللا الب و ، و ل س عن ىؼ بالؼ، و  عم  حب هال يا ذحاذوغ وتنر م 
 فر نغ ي ال فر  ط ا  الـف    ملبمابخصؾص ذفؽ الو  الطاج عب هللا ال معا بال 

 زا   بل   حبم الط وذ ال صظنلح مؽ أماالح فر اال ظالح فإن مص  تا م 
  ٕا ال  بل   االنوملزي ونل ه وخا ح فر تمػ الطعا مؽ الزمؽ 
 

مــؽ بلــ ه اــذوتؾن فــر أخــؾاليؼ ، مكب ــبلؽ     الطــاج بــال الاــم  أ نــا  ااا أخــذ أ نــاؤه ومــؽ ىنــ
. وت ا ح حصبيؼ مليا مبؾات   وماـيؾر  ، فعـ  تمعؾىـا عـؽ ط  ـق    َتَ اَشقْ  ااالم ان الظارحر 

ــا  نــت آبــالّ ا أّميــؼ  مخمــا   ؾلــ يؼ وىــؾ:  ــؽ أل ــ  ؽ أّذا مــؽ أىــم أروان الــذاؽ   ــ ؾن  َأم 
 ــ ت عنيــا بلــض الـم ــات الل تمــح ؛ وحــ  أُ فــر لغــح ت اشــق  إلــك نغاامفاأىــم  أي  الغــ اى

أمــام أ نائيــا بأنيــا تلم ــت   ــ اذه منيــا ، وىــر تفبخــ لالبــر لــ لبيا مــؽ  و يــا ذون في يــا 
، ف ؽ مأ ؾر الـم ـات الل تمـح تمـػ حؾليـا : ا الزتـ    مـؽ  ـالم أ ـمكؼ ب لنـ  ا   كالم أ ليؼ
بـــالطق   مـــؽ  المـــو ب َلنـــ  ا  -الخم ـــح الوم  ـــح ، و ا َ ْمَطـــق   وىـــؾ   Ehaket -إاَيـلـــْت 

نطــؽ   مــؽ  المــو فمــؽ أطملكــؼ عمــ   -آَذُفــؾْر   ، وىــؾ الؾلــاذ  فــر لغبيــا ، أمــا انطنــاي 
ملناه لب  التعمـؾن لمـا كؼ ، وىـؾ مـا اـ ل عمـ  أنيـا البعظـت بلـض الـم ـات الل تمـح مـؽ 

أن تفيؼ ملناىا الصطمح ؛ للـأ عنـت أن فؼ  و يا الطاج عب  هللا ا باّل   ؽ حظا ذون 

                                                           

 8( نفس السابق ص  1)
دم جلمعية األنصار للرتاث اإلسالمي واحلضاري{ }أوابري ليبيا{ (األنصار يف ليبيا ودورهم احلضاري والثقايف إعداد: حممَّد حممَّد الشَّيخ األنصاري}حبث مق2)
 م{2312}
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ـِـْت  ، و م ـح ابـالطق  ب لنـ  الؾلـاذ  اآَذفـُؾْر   كم ح االزت    ب لن  الخم ح الوم  ـح ا إاَي
، و م ح انطؽ  تؾى ت أنيـا ب لنـ  مـا  كـؾن  ـلؽ ال  ـم وأىمـو م ـا  خـ ش الطمـاَ  ل ـُ ُه ، 

 . ت اشقوىؾ ما تلنمو  م ح نطؾىا فر 
الظارقمح ا ت اشق  لغح لمبخاطا الافؾي ، مـع بعـا  الل تمـح لغـح لملمـؼ  وىكذا   أت المغح 

والـبابح والال  ، فـان   مع اسنبـاج اللم ـر واألذ ـر وال لـائم بأنؾاعيـا ع تمـح خالصـح ، 
إن ـــا ابخـــاطبؾن  ،مؽ األ ـــؾل األما  ؛مـــح؛الظـــؾارق  بلـــض رنـــؼ مـــا ىـــؾ ملـــ وس مـــؽ أن

 ــ  والــ  مــؽ  أ نــا  حظــا امــّؼ باــر  اــذ   مــؽ ا  مغــبيؼ لفغــا و بابــح ؛  لن ــا ال  كــاذ اؾ 
 كـؾن  ؛  ـم العؽ  يمو بكبابح لـظ  والـ   ؾالـظبيا  لغح الـبابح الظارقمح، فاال ِتمِفلَناوْ 

شلئ مؽ للـػ إال بالل تمـح ؛ وليـذا  ظمعـؾن عمـ  الظـؾارق الـؼ : ا َ ـْم َتَ َاشـْق  ن ـاح ليـؼ 
ق  ـــ : ا َ ـْم ِإْنَصـْ   أو ا َ ـْم إْنَبَصــْ   إلـ  لغـبيؼ ، وأمـا أ نـا  حظــا عمل فـؾن عنـ  الظـؾار 

ب لنــ  آل نصــ  أو آل ال نبصــ  واألول ن ــاح إلــ  ألــ  أ ــ اذىؼ وىــؾ نصــ   ــؽ دمحم  ــ  
 لكام ن ناطح مؽ  نر األل   ، والثانر ن اح إل  لعا بلض لكام ن ناطح 

ماـيؾرا فـر    مـا  ال مل وفـا و اا ِإْنَفـالام  نـافع   -آل حظا -. وحب    ىؼ اال نبص   
باسضـــافح إلـــ  أ نائـــو  فر ح  ـــح أفلبـــاول،الصـــط ا  الـبـــ   فـــر منظعـــح أروان لبـــ  اللـــؾم،

وحظا لـو  ال ـح مـؽ اسخـؾ  تنباـ   ال نبا  ؽ فر  ثل  مؽ ال ول الل تمح وتلض اسف  قمح
  لر بيؼ فر  ط ا  تناكبؾ وتلض ال ول الل تمح واسف  قمح ىؼ : 

  لمو  لؾذ ن ا األنصار مؽ لمف  م إانا مطؽ الزى ا  وإ م  أل   أ ؾالا  -ٔ
 تبؾراق كم الام  باّل وإلمو  لؾذ ن ا األنصار مؽ لمف  -ٕ

 إنبا ؽ الام  دمحم أل   ال معا أماما وإلمو  لؾذ ن ا األنصار مؽ لمف :  م -ٖ
وال عصؾذ بالطمف ما اناؾي تطت االلؼ : ا  م إنا مطؽ و م تبؾراق،وإنبا ؽ  مؽ 

ألنصار ونل ىؼ م ؽ  اب  ؾن فر المعا و خبمفؾن فر الن ا لا ورات القاائم مؽ ا
الوؾار وال صاى   والؾال  والطمف لـنيؼ   لزون بلايؼ بلاا و ل فؾن  م   اعح 

 وأ ميا . 
 أرتلح ىؼ : ال معا ا إنفا   األنصاري  دمحم ال خبارأ  نافع ؽ  أ نا  حظا  ؽ دمحمو 

   .الطاج عب  هللا ابال -ٕ ا َأْمَ ا  ا    أل   ال ل وس ى -ٔ

 دمحم اَأب اِنْؽ  أو اِإَمـم ْؽ  وتلنر األ مض فر المغح الظارقمح . -ٖ
 أو دمحم ال صظف   صظف ال -ٗ    
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%  ٕٓ و% فـر للبمـا ، ٕٓو% فـر ال  مــح الل تمـح ال ـلؾذ ح، ٕٓو ؾ   منيؼ نطؾا مؽ 
 ــــلؽ ال غــــ ى % مبؾ عــــؾن  ٓٔ و، وتــــؾذنر فــــر  ــــط ا  ت اكبــــؾ% ٖٓفــــر الوزائــــ  ،و

،وح  تاببؾا إ   الوفاس الذي عؼ الصـط ا  البـر   ماـؾن فليـا  ومؾر بانما،والن ا تع  بمح،
م ، ومــا تالـــو مــؽ الخـــؾس واضــظ اى لبـــم األمـــؽ ، ٕٜٚٔ؛ وىــر  ـــط ا  ت اكبــؾ عـــام 

ــــذي ألـ  ـبــــو أ مــــح ــــ ار الـ ــــ م االلبـعــــ  الــظــــؾارق الــاــيلــــ   مـــع لكـــؾمبر مـــالرو  اللـــ ى وعـــ
والنمو  والبر تطؾلت إل  ما ااو الط ى ال ائ ح ض  المؾن األ ـمض إلـ  اللـؾم ، وخا ـح 

   ٔ افر مالر .
 م وإل  اللؾم ٕٜٚٔم ا  لميؼ  قم ؾن إحامح ذائ ح فر البم ان البر لوأوا إلليا منذ عام 

 اللبطالح عؾذتيؼ إل  بالذىؼ فر ىذه الغ وس .

                                                           

وا للغة أهـ( نسمع أبن مجيع األطراف قد جل1419هـ( ؛ ولكنه اآلن )1416هذا ما كان عليه احلال عند إعداد هذا  البحث يف حينه )(  1)
سالم يف مجيع ربوع بالد املسلمني عامة وأن يصلح ذات بينهم إنه مسيع احلوار والبحث عن وسائل الصلح ونسأل هللا أن يدمي األمن والرخاء وال

 جميب.
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