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 آل نافع األنرار عؽ                                                             نثــار األخبــار     

 

 آل نافع،واألنرار من أىل الدوق ترجمة بعض األعالم من 
 

األنراري الداعدي  (1)دمحم عمى ) ِإنُغونَّا (المجاىد:  والدمظان ترجمة القائد(  1) 
 الخزرجي

 
ندبه :هؾ القائد السغفر البظل الفارس السذهؾر الذي أرعب صشاديد الكفر ، ودوخ الغزاة  

دمحم  بؽ قظب بؽ (ؽ نأبا) د بؽ حؾالؽ بؽ حّسـادة بؽ دمحم الفرندييؽ : دمحم علي بؽ دمحم أحس
بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي 

 السدني األزدي القحظاني اليساني.
 حياتو :

هــ  واانـا السرـارك بـيؽ ٖٛٔٔهــ إلـى ٕٓ٘ٔتؾلى قيادة األنرار في ببلد أزواد مابيؽ   
هـــ وقــاد أاثرهــا فــي حياتــه واــان رجــبل ٜ٘ٔٔوبرــض قبائــل أزواد قــد نذــبا مشــذ األنرــار 

مؾسؾما بالذـجاع  والشكاةـ  فـي األعـداى إلـى حدـؽ الدياسـ  ولصـاب  الـرأي وحدـؽ التـدبير 
مــع التقــؾل والــؾر  واــان طــؾيبل مــخسا بريــد مــابيؽ السشكبــيؽ ، واــان مهيبــا ، مظاعــا فــي 

مجلس علؼ وابلهسا في السدجد ، واان عـامرا قؾمه . واان له مجلدان ، مجلس حرب و 
للسدــاجد وال يتجــرأ ، أحــد علــى التخلــل عــؽ صــبلة الجساعــ  فــي حيــه ،  ورجــال السجلــس 
األول هؼ رجال السجلس الثانى ، إذ لـؼ ةكـؽ رجـال الحـرب إال علسـاى ولـؼ ةكـؽ الرلسـاى إال 

ؾن الحيـــاة رجـــال الحـــرب واانـــا جسيـــع األمـــؾر التـــى تـــدور حـــؾل الحـــرب أو يـــر  مـــؽ  ـــ 
والشـاس الرامــ  فــي السدـجد واــان ةدــتشد إلــى سـيرة الرســؾل صــلى ف عليـه وســلؼ فــي اافــ  
حروبــه ، حتــى أنــه لــؼ ةخــرج إلــى مرراــ   ) تستغــيؽ ( السذــهؾرة إال فــي الؾقــا الــذي خــرج 
فيه الرسؾل صلى ف عليـه وسـلؼ نفدـه فـي  ـزوة الفـتف إلـى فـتف مكـ  ، وبـشفس الرـدد مـؽ 

ــمــــ أنــــو  ـــال : المـيـــــ ــــ  العـــ ون ورد (ٕ)الرجال ـــول ـمـــى المـــو عمـــيو ـو د مـاورد عـــن الـــر
ـمــــ ولـــــ  ـعــــن معـــو ورجــالــــو ـــــوف الدــ ـــو   واألـــبــــــار أو كمـــا  ـــال ــمــــى الـمـــو عمــــيو ـو

ـــو ـــة الـمـ ـــعن كـممـ ـــال ولـ ـــاح والــبـ ـــؾ والُيـــرلى عليهــا   ولســا جــاى اإلســترتر والــرمـ ار الفرندــي سـلـ

                                                           
 تنطق الغُت ىنا كاجلم ادلصرية .   (1)

 ىكذا ذكر يل ولكٍت أشك يف العدد .  (2)
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دمحم علــي األنرــاري الجهــاد فــي ســبيل ف   ( إنغؾنــا )الجتيـــاح مشظقـــ  أزواد  أعلـــؽ القـائـــد 
مدهؼ وحرم الرلف مرهؼ  ،  اسا فرل اثير مؽ القبائل الذيؽ صالحؾا الفرندـييؽ ودخلـؾا 

زو الفرندي بزراوة عجيب  وخـاض مـدهؼ  تحا استرسارهؼ في آخر أمرهؼ بل تردل للغ
عــــدة مرــــارك ، ولــــؼ ةدــــتظيرؾا إخزــــاعه ر ــــؼ مــــا مرهــــؼ مــــؽ األســــلح  الفتااــــ  الستقدمــــ  

 ومؽ أ هر قؾاد الكتائب في جيذه   : (ٔ)والستظؾرة 
 دمحم بؽ الظاهر البظل والذاعر السذهؾروسؾف تأتي ترجسته . (َهؼ  )  -ٔ 

 دابق.أاللؾيؽ بؽ الظاهر أخ ِلَهؼ  ال-ٕ
 الذيخ الربلمه إبراهيؼ بؽ )حبّلي( دمحم األميؽ.-ٖ
 دمحم الهادي بؽ دمحم أحسد أخ ألنغؾنا .-ٗ
 السشير بؽ دمحم بؽ دّول دّول. -٘
 دمحم السختار بؽ دمحم السرظفى بؽ دّول  دّول .  -ٙ

م   برد ما عجزوا عؽ قتله  ٜٛٛٔهـ  ٖٛٔٔوفاته : ا تاله الفرنديؾن  درا سش  
باسسه تدسى الذيخ دمحم على بؽ الظاهر األنرــــاري حيث ولــد في نفس سش    مؾاجه ! و 

أنه إذا توفي منهم عالم  (ٕ|)م ،واان ذلػ مؽ عادة أهل تلػ الببلد ٜٛٛٔ (إنغؾنا) وفاة  

 و قريبا منها .أبناءهم الذين ولدوا في سنة وفاته أ أو قائد مشهور سّموا باسمه

 
 
 
 
 

                                                           
 . ٖٗــٕٗ، وبول ماريت : البابيش صــ ٖٕ٘ي صــ انظر القشاط عرب الصحراء الكب   (1)

، ووردت يف أكثر من موضع يف كتاب بول ماريت : من أخبار القائد إنغوان وقصصو زلفوظة لدى مجيع كبار السن من األنصار حىت اليوم  (2)|
 اي.،وقد أفادين أخي الدكتور عبد هللا بن دمحم بن مهدي ببعضها شفو  عرب مايل كل إنتصر األنصار
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 الداعدي الخزرجي  ( األنراري   اإبراهيـ  )  بايّ  الدمظانترجمة الذيخ (  2)  

 
الحاج عبد ف  الذيخ هؾ الذيخ إبراهيؼ ) باي ( بؽ دمحم األميؽ )حبّلي ( بؽ عثسان بؽ

التسبكتي بؽ دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الشرري الداعدي الخزرجي  بؽ قظب
 ي اليساني.السغربي األندلدي السدني األزدي القحظان

اان مؽ السراصريؽ للقائد السغفر >> إنغؾنا << والذيخ إبراهيؼ زعيؼ مظا  في قؾمه  
جسيع مقاليد الحكؼ والقزاى ، واان  (ٔ)وال يشاز  زمام األمر فيهؼ ، وقد ألقا إليه قبيلته

مع ذلػ  يخا قاميا مفتيا ، مجتهدا ،  عالسا بأنؾا  السرارف والرلؾم ، خاص  في 
اإلسبلمي  واللغ  الرربي  ويزاف إلى ذلػ أنه بظل مغؾار ال يلفى له نغير في  الذرير 

الذجاع  والشكاة  في األعداى إلى اؾنه فارسا ال ةفارق صهؾات الجياد ذةادا عؽ الحريؼ 
فحيشا ترا  خائزا لجج السرارك ، وحيشا ترا  راابا لسبلقات األمراى واألعيان والقؾاد ، وال 

الفرسان وابكب  مؽ األبظال الكساة تحؾطه مشًّا به وتأتسر بأوامر  ،  تفارقه اؾاب  مؽ
وتكؾن رهؽ إ ارته وأمفى عليه ماتقدم اله هيب  وجبلال واجتسع له في ذلػ مالؼ ةجتسع 

لسثله مؽ مراصريه ، فكان القؾاد واألبظال والرلساى يهابؾن مبلقاته ومشاعرته ، واانا 
رعؾن في ادب رمائه وسد ذرائع الخبلف مره ولذلػ فيه جرأة وحدة جرلا أعداى  يتدا

 ؾاهد عدة . واان هؾ والقائد السغفر دمحم علي األنراري >> إنغؾنا << فرسي رهان 
في رئاس  قبيل  األنرار في ببلد أزواد ، فكان دمحم علي األنراري قائسا بأمؾر الحروب 

ن الذيخ إبراهيؼ األنراري ، وقيادة الجيؾش وعبلق  القبيل  مع القبائل األخرل ، واا
قامي القبيل  و يخها وحااسا قائدا لكتائب األنرار في  رق الببلد ويقال إن الغروف 

 امظرته إلى مهادن  الفرندييؽ برد ا تيالهؼ للقائد دمحم علي األنراري >> إنغؾنا <<.
 
 

                                                           
وقد أفادين أخي الدكتور عبد هللا بن دمحم بن مهدي ببعض أخباره شفوايكما مسعتها من غَته النتشارىا وشهرهتا  ،األنصار الشرقيون   (1)

 واستفاضتها.
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 جيالداعدي الخزر  ترجمة الذيخ الذاعر دمحم ) ىـّ ( بن الظاىراألنراري (  3)  

 
دمحم بؽ بؽ قظب بؽ  (ٔ)(ؽ نأبا ):  دمحم ) هؼ (  بؽ الظاهر بؽ دمحم أحسد بؽ دمحم    ندبه

الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني نافع  )إنفا ( األنراري 
 األزدي القحظاني اليساني.

جري  ،  وهؾ مؽ أقران مؾلد  : ولد في أواخر الشرل األول مؽ القرن الثالث عذر اله
 الذل سبقا ترجسته  . (إنغؾنا  )القائد دمحم علي 

 

 : نذأتو وطمبو لمعمـ
 نذأ في بيا عزو شى فأبؾ  الظاهر بؽ دمحم أحسد  يخ قبيلته وعالؼ  اعر.  

في هذ  الغروف في بحبؾح  مـؽ اليـيش  بـيؽ الرلسـاى وطلبـ  الرلـؼ   (هؼ  )نذأ الذيخ دمحم 
الخيــل والتــدرب علــى الرماةــ   ، وســائر فشــؾن الحــرب  ،  واــان ذلــػ ،  ونذـأ علــى راــؾب 

ـــه إخـــؾة نذـــأوا مرـــه التشذـــ   نفدـــها فكـــانؾا علســـاى و ـــرراى  ـــذاك  ، ول ـــ  أن ـــاى القبيل دأب أبش
وفرســانا  ،  واانـــا روح التشــافس ســـاري  بيــشهؼ  ،  وقـــد ســاهسا هـــذ  الغــروف الهـــا فـــي 

قــرآن وهؾصــغير ، ودرج فــي الرلــؾم برــد فحفــا ال (هــؼ)تكــؾيؽ وتشسيــ   خرــي  الذــيخ دمحم 
ذلػ على عادة أبشاى بي ته ، فقد اانؾا يبدأون بحفا القرآن مشذ الرغر ثؼ بستؽ األجرومي  
،وملحــ  اإلعــراب ، وألايــ  ابــؽ مالــػ ثــؼ بأ ــرار الذــرراى الدــت  الجــاهلييؽ ، والرــرف ، 

 فيحفا اتاب المي  األفرال  ومبلغ اآلمال و يرها  . 
ـــؼ السرـــاني والبيـــان ويقرـــدون بهـــذا تســـريؽ لدـــان ثـــؼ يدرســـؾن  مشغؾمـــ  الدـــيؾطي فـــي عل

الظالب على اللغ  وحسايته مؽ اللحؽ قبل أن يبدأ بالرلؾم الذرعي  حتى الةقع فـي أخظـاى 
 محغؾرة  رعا بدبب جهله باللغ  .

ثؼ يبدأون برد ذلػ بالفقه فيحفا الظالب اتاب مخترر خليل في الفقه السالكي ، وأصؾل 
 قه فيحفا مشغؾم  مراقي الدرؾد في أصؾل الفقه السالكي والؾرقات الف

 إلمام الحرميؽ ، ثؼ بتفدير القرآن الكريؼ  ثؼ اتب الحديث وأهؼ ما يدرسؾنه الرحيحان .
                                                           

ِنْن( وىو أيضا دمحم إملًّن وتعٍت يف لغة الطوارق : األبيض  (1) راحل زمنية متفاوتة امتدت ،ومجعت أشتات ترمجتو مساعا من أسرتنا على مينطق )أَّبا
 ،وشلن أفادين ببعضها بعد تدقيقها من غَته: الشيخ مها بن محتاىي . أكثر من عشرين سنة
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  (هـؼ  )تلػ هي السباديى األولـى لظلبـ  الرلـؼ فـي ذلـػ السجتسـع والريـب أن الذـيخ محـــــــسد 
خــرج فــي تلــػ السدرســ  ، ثــؼ برــد ذلــػ أخــذ يشتقــل بــيؽ اــان مســؽ تلقــل تلــػ السبــادلى وت

 الرلؾم والفشؾن في الذرير  اإلسبلمي  واللغ  الرربي  حتى نبغ عالسا  اعرا  .
 

 :  تــالمـــذتـــــــــــــــه
مدرســــ  ابيــــرة  أّمهــــا الظــــبلب مــــؽ اــــل نــــؾاحي بلــــد   ،  وأنذــــأ   (هــــؼ  )أنذــــأ الذــــيخ دمحم  

ا بالحراــ  الرلسيــ   ،  يرتــاد  الرلســاى  ، وطلبــ  الرلــؼ واــان بجانبهــا  مدــجدا ، فكــان عــامر 
رحسه ف قيسا على تلػ السدرس  ومذرفا عليها يشفق عليها مؽ ماله الخاص فقد اان ثريـا 

 جؾادا  محبا للرلؼ وأهله مدخرا نفده وماله لذلػ . 
حدــانييؽ واــان أاثــر طلبــ  الرلــؼ فــي مدرســته تلــػ مــؽ األنرــار ومــؽ القبائــل األخــرل اال

والبربــر والظــؾارق والدــؾدان والسؾريتــانييؽ  ،  فتخــرج خلــق اثيــر فــي تلــػ الســدر ســ  مــؽ 
 أبشاى تلػ القبائل .

 
 -: مكانته العلميـــــــــــة

عالؼ متفشؽ في الرلؾم الذرعي  واللغ  الرربي  ةررف لـه ذلـػ أقرانـه فـي بـبلد أزواد و ـشقي  
ديدًا علـــى مخالفيهـــا وقـــد ورث مشـــه طلبتـــه هـــذ  واــان تقيـــا ورعـــا  ـــديد التسدـــػ بالدـــش  و ـــ

 الديرة فاستسروا  على ما تراهؼ عليه برد وفاته  .
واــان الذــيخ  ــاعرا فحــبل مظبؾعــا ســيال القريحــ  وقــد أ ــار إلــى ســيبلن قريحتــه وارتجالــه 

 للذرر في برض أ رار  مؽ ذلػ قؾله :
 

 ريح  مؽ بالقؾل أعشيهوليلق سسرا إلى ما اشا أرويه                      عؽ الق
 
 وقؾله في نفس القريدة  : 
 

 هذي مقال  مؽ لؾ اشا تشرفه                      في ذي السقال  لؼ تقل له إةه
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 : ومؽ ذلػ قؾله في قريدة أخرل 

 بدي   رري التشفػ تبدظه                         على لداني أبحر وأسيال
 

 : وفاتو 
 
 هـ ، وف أعلؼ   وليس له عقب  . ٖٛٔٔهـ وقيل   ٕٖٚٔتؾفي رحسه ف حؾالي سش   
 

 -:  آثاره العممية
 

انـا إال قرـائد  ـرري  ا -علـى مـا سـسرشا  -لؼ ةرل إليشـا مـؽ آثـار  الرلسيـ  ر ـؼ اثرتهـا 
نقــائض  حــدثا بيشــه وبــيؽ برــض  ــرراى القبائــل الرربيــ  فــي حروبــه هــؾ وقبيلتــه مــدهؼ ، 

 مشها  : 
 قريدته التي مظلرها  : -ٔ

 الحا لريا بدفف الظؾد أطبلل                      اأنها مؽ برود الؾ ي أسسال
 
 والتي مظلرها  :  -ٕ 

 القريح  مؽ بالقؾل أعشيـــــهوليلق سسرا إلى ما اشا أرويه                 عؽ 
 
 والتى مظلرها  :  -ٖ 

 مازال طرؽ الكساة الدادة الريد                 دأبي ور ل رماب الخـرد الغيد
 
 والتي مظلرها :  -ٗ

 إنى أقؾل لسؽ أمحا مراقله                     غيزاة جؽ ويشتاب بها أةكا

 ما إن تفارغ للسشثؾر يشدجــــــه        لكشها الؼ تلقى على فيـــــه          
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 ظلرها  : والتي م -٘

 اخدأ أةا الب مؽ مي القؾيؽ ومـؽ               يشدب لقيؽ فب س السرى إذ خدرا
 

 و يرها مسا لؼ ةرل إليشا حتى اآلن  .
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 الداعدي الخزرجي رجمة األم ر دمحم الظاىر الممقب ) حمتال ( األنراري ( ت4) 
ان بؽ الذيخ الحاج عبد ف بؽ الذيخ هؾ دمحم الظاهر بؽ الرادق بؽ دمحم األميؽ بؽ عثس

الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري قظب بؽ الذيخ 
 السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.

 . مٖٙٛٔولد في حدود 
لذيخ دمحم نذأ بيؽ أعسامه الذيخيؽ الكبيريؽ الدلظان الذيخ إبراهيؼ بؽ ) حبلي ( وا

السلقب ب ) الفقيه ( بؽ حبلي وهؾ عبلم  األنرار الذرقييؽ في زمانه وصاحب الفتيا 
والقزاى عشدهؼ ومسا ال  ػ فيه أن للذيخيؽ أثرا عغيسا في نذأته وتكؾيشه تلػ الشذأة 

التقليدة  التي يشذأ أبشاى األمراى والؾجهاى في تلػ السشظق  بدىا بااللتحاق بالكتاتيب ألخذ 
 ادئ الرلؼ مؽ حفا القرآن وبرض الستؾن وانتهاى بالفروسي  والقيادة إلىمب

 توليو إلمارة األنرار الذر   ن أبـاء الحاج بال وإـوانيـ وأـباب تـح تو عـيا :
برد ا تيال زعيؼ األنرار وسلظانهؼ القائد السغفر دمحم علي إنقؾنا  درا مؽ قبل الغزاة 

ار إلى  ظريؽ  ربي و رقي فكان سلظان األنرار الفرندييؽ انقدؼ أمر زعام  األنر
الذرقييؽ في يد زعيسهؼ وقائدهؼ الروحي الذيخ إبراهيؼ بؽ حبلي السلقب باي ، واان مؽ 

نتيج  وفاة الدلظان إنقؾنا دخؾل القبائل األزوادة  في تدؾيات ومراهدات سلؼ مع 
حيشه اان مقردا وال  الفرندييؽ فكان على الذيخ إبراهيؼ تؾقيع الرلف مرهؼ ولكشه في

ةدتظيع الؾصؾل إليهؼ إال محسؾال ، فأوال السهس  إلى ابؽ عسه الذيخ سيدي دمحم السلقب 
ب : سيدي بؽ دمحم بؽ عثسان بؽ دمحم األميؽ السلقب ب أبيؽ فذهب إلى الفرندييؽ 

مفؾما مؽ الذيخ إبراهيؼ لتؾقيع الرلف مع الفرندييؽ ولكشهؼ رفزؾا أن تؾقع مؽ  ير 
خ إبراهيؼ فُحِسل إليهؼ فلسا أةقشؾا صح  ما قيل لهؼ عؽ صحته وعايشؾا حالته رقؾا له الذي

وسسحؾا له بالرؾدة وقبلؾا مشدوبه الذيخ سيدي نائبا عشه في تؾقيع الرلف مرهؼ وقد تؼ 
ذلػ بالفرل ، وما اان مؽ الفرندييؽ برد ذلػ سؾل اإلصرار على الذيخ إبراهيؼ على أن 

ؽ جساعته بدةبل عشه لحالته الرحي  وعجز  البدني عؽ القيام بسهام ير ف لهؼ مد ؾال ع
اإلمارة ؛ فر ف لهؼ الذيخ سيدي لكشه رفض بذكل قاطع برد استذارته لردد مؽ إخؾانه 

 ويرجع ذلػ لدببيؽ :
 زهدهؼ في اإلمارة وأسباب الذهرة وخؾفهؼ مؽ تبراة السد ؾلي  وأداى حقؾقها -ٔ
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فرندييؽ حيث جلهؼ مؽ الرلساى يرل أن تؾلي مشاصبهؼ رأيهؼ في الترامل مع ال -ٕ
ةقتزي الترامل والتراطي مرهؼ وربسا مؾاالتهؼ وهؾ أمر مشكر وقد ةردونه افرا بؾاحا 

 وخيان  عغيس  لؤلم ..
ومع رفض سيدي اان عليه لزاما أن ةخرج الذيخ إبراهيؼ مؽ هذا السأزق مع الفرندييؽ 

تهؼ له بهذا الذأن ، فررمؾا على عدد مؽ مؤهلي إللحاحهؼ عليه مرارا واثرة مراسبل
األنرار الذرقييؽ السشرب فرمؾا الهؼ فلؼ ةجد سيدي مؽ ةقبل بهذا السشرب  ير 

الذيخ دمحم الظاهر) حستال ( بؽ الرادق بؽ حبلي فتؼ تر يحه مؽ قبل سيدي وقدمه 
آخر أندب إلى الدلظان إبراهيؼ فتردد في البداة  ونرف سيدي بسزيد البحث عؽ  خص 

فأصر سيدي على رأةه فؾافق الذيخ إبرهيؼ فتؼ ترييؽ حستال زعيسا لؤلنرار الذرقييؽ 
وحدشا سياسته وسيرته فيهؼ فأ رف على الترليؼ مؽ خبلل مدارس ) تبرجشؽ ( ورعايتها 
وقدؼ  ؾاطئ وجزر األنرار على نهر الشيجر بيشه وبيؽ الذيخ دمحم السرظفى بؽ سيدي 

( وطلب مؽ ال بيا مؽ بيؾتات األنرار الذرقييؽ أن يشزؼ في السلقب ب ) إَتها 
الدكشى على الشهر وجزر  إلى أحد القدسيؽ بحدب السيؾل والرغب  فتؾز  جساعته بيؽ 

القدسيؽ وصار مؽ الررف عشدهؼ ذلػ وعرف ال بيا مشهؼ نريبه وقدسه مؽ هذا 
ض أقاربه مؽ األنرار الشهر ببل جدال أو نزا  ..إلى أن دب خبلف بيؽ حستال وبيؽ بر

الذرقييؽ والغربييؽ فاتفقؾا جسيرا مع الفرندييؽ على تشحيته لكشهؼ عجزوا عؽ تر يف بديل 
عشه فظلب مشه الفرنديؾن أن ير ف لهؼ  خرا مشاسبا فر ف دمحم السختار السلقب ) 
هؾ  إمرتال ( مؽ أبشاى أحسد بؽ نافع ) إنفا ( األنراري ووال  الفرنديؾن إلى أن تؼ عزله

 اآلخر ..
 ( ٔهـ وف أعلؼ . )ٖٛٗٔواانا وفاة حستال رحسه ف في حدود 

                                                           

ىـ يف منزل أخي الشيخ أيب زبَت دمحم ٜٕٗٔ/ٔٔ/ٙٔ( ذكر يل قصة تولية األمَت محتال وعزلو : الشيخ أبو بكر بن إهتا ليلة السبت ادلوافق   ٔ)
األنصاري ،وسَتة األمَت محتال مستفاضة ومجعتها مساعا من عدد من أفراد أسرتنا على مراحل زمنية متفاوتة  امتدت أكثر  صاحل بن دمحم بن جاكر

 من عشرين سنة ، وشلن أفادين يف ترمجتو أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري .
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 الداعدي الخزرجي ( ترجمة الذيخ عبد القادر بن ـ د أحمد األنراري  5)
بؽ عثسان بؽ ندبه : هؾ عبد القادر بؽ سيد أحسد بؽ دمحم بؽ  دمحم األميؽ )حبلي ( 

الداعدي   بؽ نافع  )إنفا ( األنراري دمحمالذيخ الحاج عبد ف ) ببل ( بؽ قظب بؽ 
 الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.

 م  تقريبا  وهؾ قريؽ الذيخ أاحتي بؽ أددي ٖٙٛٔوالدته ونذأته : ولد في حدود 
قب باي بؽ حبلي وتلقى ترليسه على يد عسه الذيخ الربلم  إبراهيؼ بؽ دمحم األميؽ السل

 وعلى مذيخ  آل سيدي عالي 
سيرته : أنذأ هؾ والذيخ أاحتي بؽ أددي السدرس  ) السذرقي  ( السرروف  ب : تيبرجانيؽ 

السقرؾد بالذرق مشظق   األنرار القاطشيؽ  –أي ) األاؾاخ  أي أربظ  طبلب الرلؼ(  
 سشظق  .والتي خرجا أجياال مؽ الرلساى السذاهير في ال  - رق الرحراى 

مكانته الرلسي  : اان الذيخ آة  في علؾم الببل   وال يلفى له نغير فيها واان مؾسؾعيا 
متقشا للرلؾم الذرعي  واللغؾي  على حد سؾاى قال عشه الذيخ الحافا حذةف  بؽ عسر 

 األنراري : اان آة  في الحفا ال ةقلب الرفحات أثشاى قراىته صحيحي البخاري ومدلؼ 
 مؽ أعيان قبيلته  ويرجرؾن إليه في األزمات واألمؾر السدترري  وقد واان رحسه ف

اان بيته مدرس  تخرج مشها أبشاؤ  الرلساى الذيؽ ذا  صيتهؼ في السشظق  برد حيؽ مؽ 
الزمؽ وال  رو فقد اان جدهؼ الذيخ  الربلم  أاحتي بؽ آددي وخالهؼ الذيخ الربلم  

 عبد ربه بؽ أاحتي .
 هر تبلمذته السذاةخ السذاهير :تبلميذته : مؽ أ 

 الذيخ الربلم  القامي دمحم السختار بؽ حؾد -ٔ
 الذيخ الربلم  حساتا بؽ حستال -ٕ
 الذيخ الحدؽ بؽ دمحم السرظفى -ٖ
أبشاؤ  الرلساى : ومشهؼ الذيخ أبؾ بكر والذيخ عسر والذيخ علي والذيخ دمحم السلقب  -ٗ

 إّيد والذيخ الزبير والذيخ عثسان 
بلميذ  الستأخريؽ : صالف مدسا وأحسد بؽ السرظفى وأحسد حؾالي والسرظفى بؽ ومؽ ت

 دمحم أحسد 
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م إثر وباى  هير نزل بالشاس هشاك ومات ٜٚٙٔوفاته : تؾفي رحسه ف ترالى في سش  
 ( ٔ)  مشه خلق اثير حتى سسيا الدش  به سش  الؾفيات.

 
 نراري الداعدي الخزرجياأل  الذيخ أكحتي بن أددي من أبـاء أبي بكر(   6)  

الداعدي الخزرجي دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الحاج عبد ف بؽ قظب بؽ  الذيخ بؽ
 الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.

حفا القرآن الكريؼ على أبيه )أددي( وعلـى أبشـاى األ ـراف أبشـاى سـيدي عـالي ، وقـد اـان  
السذهؾرة بدقـ  الحفـا والـتسكؽ فـي استحزـار القـرآن برـؾرة عجيبـ  ووردت  ( ٕ ) مؽ القل 

عشه قرص إعجازي  في ذلػ مشها أن أحد أقرانه اختبر  برد قيامه مـؽ الشـؾم مبا ـرة قـائبل  
:   مــاذا برــد  ، وقبــل الســ   ) ردىا ( فقــال الذــيخ قبلهــا  ) مرــى ( وبرــدها ) ةرــدقشى ( 

فــي  فلــ  عســا قبــل الســ  ) َوُر ( فقــال ) تــّزا ( أي الســ  ) تــّزاور ( فــي  ومــرة ســأله أحــدهؼ
 حتى قال فيه : ( ٖ )سؾرة الكهل اان رحسه ف مؾلرا باألتاي السشرشع

 خليلي ما بالقلب مؽ ألؼ الجؾل                    يداول بر ل مؽ أتاي مشرشع
 

 ا قيل لؼ تدسع وما قيل لؼ تع   وداوم عليه واجتهد في ااتدابه                   وم
      

 أي ال تدتسع إلى مؽ يزهد الشاس فيه ويدعؾهؼ إلى تراه وعدم  ربه  .
ْد وعثســـان بـــؽ حـــؾالؽ واثيـــر مـــؽ  مـــؽ طبلبـــه  :  الربّلمـــ  القامـــي : دمحم السختـــار بـــؽ َحـــؾ 

بــؽ  الشــاس فــي صــحراى أزواد  ، قيــل لــي إنــه تــؾفي وللذــيخ دمحم  ) هــّؼ ( بــؽ دمحم الظــاهر
 م حيث ولد الذيـــــــخ  ٜٙٓٔسيدي سبع سشيؽ أي ماةقارب عام 

 م وف أعلؼ  . ٖٜٔٔ) هّؼ ( السذاؾر في حدود 
 

                                                           

 ق عبد الباقي األنصاري .(  حررت ترمجة الشيخ عبد القادر َّبلتعاون مع أخي األستاذ واألديب صدي ٔ)
 ادلقصود القلة اليت دتيزت َّبلتمكن يف شدة احلفظ وإال فالقرآن الكرمي يندر من ال حيفظو عندان .  ( 2 )

، وشلن أفادين يف ترمجة الشيخ أكحيت بعد تدقيقها من مصادر غَته : الشيخ مها بن ىو الشاي األخضر وىو ادلفضل عند سائر ادلغاربة   ( 3 )
 . محتاىي
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  ( الذيخ الزاىد الورع عبد العزيز بن إبراهيـ األنراري الداعدي الخزرجي 7) 
 الذيخ عثسان بؽ دمحم األميؽ ) أبيؽ ( بؽ دمحم بؽ ندبه : هؾ عبد الرزيز بؽ إبراهيؼ بؽ

الداعدي الخزرجي دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري ( بؽ قظب بؽ بله الحاج عبد ف )
 ( ٔ) الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.

والدته ونذأته : ولد في أواس  القرن التاسع عذر السيبلدي تقريبا ونذأ في بيا والد  
نذأة أقرانه في السشظق  مدتفيدا مسا تؾفر له مؽ إمكانات مادة  حيث اان  الذيخ إبراهيؼ

والد  ثريا محبا للرلؼ ومذجرا لظلبه فحفا القرآن على يد خاله الذيخ حسادة بؽ دمحم الفقي 
 بؽ دمحم األميؽ ) حبلي ( اسا درس عليه برض الرلؾم األساس .

الدؾقييؽ بسشظقتهؼ  رق والة   طلبه علؼ : رحل في طلب الرلؼ فدرس على علساى مؽ
  او بسالي نذار مشهؼ : الذيخ الربلم  مرلف وتلقى عشه الفقه والتفدير.
 ودرس على علساى مؽ أهل سيدي عالي في  سال تشبكتؾ علؾم الرربي  .

مكانته الرلسي  : عالؼ ور  زاهد بلغ الغاة  في الرلؼ الذرعي والؾر  والبرد عؽ الذبهات 
السفتي السرتسد عشد جساعته واثير مؽ األنرار مسؽ حؾلهؼ حتى إنهؼ ويرد ببل مشاز  

طلبؾا مشه قبل وفاته رحسه ف أن ةختار أحد تبلمذته خليف  له فيهؼ فاختار لهؼ الذيخ 
 الحدؽ بؽ دمحم السرظفى األنراري.

وترول عشه قرص عجيب  وحكاةات  ريب  في الزهد والؾر  والبرد عؽ الذبهات مشها أنه 
ما جاى  أخؾ  السشذر بؽ إبراهيؼ ةدتذير  في استبلم بشدقي  ةرظيها الفرنديؾن ألعيان عشد

ومذاةخ القبائل للحساة  الذخري  قال له : إن مؽ تلؾثا يد  بردأ هذ  البشادق 
الشرراني  فلؽ ةفلف أبدا في الدنيا واآلخرة ..واان ةرتذر عؽ الفتيا إال في أميق الحدود 

ل لررف السدتفتي إلى عالؼ آخر واان رحسه ف ةرتذر لسؽ برد استشفاذ ال الدب
ةدتفتيه بأنه رجل مرذور مراب في رجليه وال ةفتي أحدا  إال برد استشفاذ األعذار 

 ومحاول  إحالته على  ير  مؽ الرلساى .
  يؾخه :

 الذيخ حسادة بؽ دمحم الفقي بؽ دمحم األميؽ ) حبلي (  -ٔ

                                                           

 ( حررت ترمجة الشيخ عبد العزيز بن إبراىيم َّبلتعاون مع الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري وقد عاصره ومسع أخباره من جديو ألبويو: دمحم ٔ)
 )كال( وادلنذر ومها أخوي الشيخ عبد العزيز رمحهم هللا .
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يل  مذهؾرة بالرلؼ والرلساى وهي حلفان مؽ األنرار وآل علساى مؽ الدؾقييؽ وهي قب -ٕ
البيا ا تهروا بأهل الدؾق ندب  لهؼ إلى سؾق مديش  تادمك  الذهيرة بذرق والة   او، 
ومرشاها : هذ  مك  تذبيها لها بها وألن سكانها مؽ سكان مك  مؽ األ راف واألنرار 

 رلف .الفاتحيؽ ومؽ أ هر مؽ درس عليه مشهؼ مزيفه الذيخ م
علساى مؽ أهل سيدي عالي وهي قبيل  مؽ سادتشا األ راف مذهؾرة بفزلها ومكانتها  -ٖ

 في  سال تشبكتؾ .
 تتلسذ على يدةه خلق اثير نذار مشهؼ :    تبلميذ  :

 الذيخ الربلم  دمحم السختار بؽ حؾد األنراري  -ٔ
بلبه به وهؾ الذيخ الربلم  الحدؽ بؽ دمحم السرظفى األنراري وهؾ مؽ ألرق ط -ٕ

 خليفته على جساعته مؽ األنرار في الترليؼ والفتؾل .
 الذيخ الربلم  دمحم السختار بؽ دمحم الظاهر األنراري السلقب ب : حساتا بؽ حستال. -ٖ
 الذيخ السهدي بؽ سيدي األنراري.  -ٗ
 الذيخ السهدي بؽ دمحم الظاهراألنراري ) حستال ( . -٘
 نراري .الذيخ دمحم بؽ سيدي األ   -ٙ
 الذيخ دمحم ) دوي ( بؽ عبد ف األنراري ) أبلل ( . -ٚ
 الذيخ عبد ف بؽ حؾدتي األنراري . -ٛ
        أبشاى الذيخ سيد أحسد بؽ دمحم بؽ دمحم األميؽ )حبلي ( األنراري وهؼ السذاةخ : -ٜ

 عبد الرسد ، عبد القادر ، عبد السلػ .
 األنراري مؽ أبشاى أمداةا بؽ قظب .الذيخ عبد ف بؽ دمحم الرالف  -ٓٔ

 وفاته رحسه ف :
ال ةرلؼ تاريخ وفاته تحديدا لكشه تؾفي في خسديشات القرن الرذريؽ وتؼ تحديد فترة حياته 

 م تقريبا وف أعلؼ .ٜٓ٘ٔم إلى ٓٗٛٔمؽ مراصريه ما بيؽ 
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 الخزرجي( العالـ التقي الورع الزاىد دمحم بن إبراهيـ األنراري الداعدي  8) 
الحاج  الذيخ ندبه : هؾ دمحم ) ابل ( بؽ إبراهيؼ بؽ عثسان بؽ دمحم األميؽ ) أبيؽ ( بؽ

الداعدي الخزرجي الشرري دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري ( بؽ قظب بؽ بلعبد ف ) ب
 ( ٔ.) التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني

هـ تقريبا ونذأ في بيا والد  الذيخ إبراهيؼ نذأة ٕٙٙٔولد في حدود  والدته ونذأته :
أقرانه في السشظق  مدتفيدا مسا تؾفر له مؽ إمكانات مادة  حيث اان والد  ثريا محبا 

للرلؼ ومذجرا لظلبه فحفا القرآن على يد خاله الذيخ حسادة بؽ دمحم الفقي بؽ دمحم األميؽ 
 لؾم األساس .) حبلي ( اسا درس عليه برض الر

طلبه للرلؼ : حفا القرآن الكريؼ على يد خاله الذيخ حسادة اسا درس عليه برض الرلؾم 
األساس ثؼ أتقؽ حفا القرآن على الذيخ إّةّحاّم مؽ علساى بشي أمغيان مؽ سادتشا 

األ راف، ودرس على الذيخ الجليل إبراهيؼ بؽ حبلي األنراري مختلل الرلؾم ، اسا 
 الذيخ الربلم  عبد الرزيز بؽ إبراهيؼ األنراري.درس على  قيقه 

 مكانته الرلسي  ومشزلته االجتساعي :
اان رحسه ف عالسا تقيا ورعا حكيسا ثريا سخيا مشفقا ،ال ةقربه  يى فيه  به  وبلغ مؽ 
ورعه أنه ال يلسس  ي ا جاى مؽ جه  الكفار أو صشرؾ  حتى الشقؾد الؾرقي  التي يترامل 

يلسدها وال ةأال  ي ا ا تري بها بل يتبادل ثروته الحيؾاني  بالظرام والثياب  بها الشاس ال
واألقسذ  وال ما ةحتاج إليه .. واثيرا ما ةأتيه اثير مؽ الشقؾد ثسشا لذاؾر حيؾاناته 

فيحفر حفرة في جانب خيسته ويأمر مؽ أتا  بالشقؾد بؾمرها في تلػ الحفرة ..وال ما 
شبش عؽ الشقؾد ويأخذ مشها حاجته ويريد ما بقي في الحفرة آتا  محتاج طلب إليه أن ي

 حتى يشفد ما فيها مؽ السال .
 وال ةأال في آني   ير التي ةرشرها له حداد  ونجار  ..

اان ثريا ةسلػ الكثير مؽ الحيؾان واان ر ؼ ثرائه متقذفا ال يلبس فاخر الثياب بل ةكتفي 
 ه وعسامته تكاد ال تغظي رقبته ..!بثؾب خذؽ ال ةجاوز نرل ساقه واذلػ سراويل

واان اريسا جؾادا ال يرد سائبل ، ويفد إليه السحتاجؾن مؽ جسيع الشؾاحي فيقزي 
حؾائجهؼ ، ويفرق األمؾال ةسيشا و ساال ور ؼ ذلػ تؾفي رحسه ف وهؾ أاثر عذيرته ثراى 

                                                           

 ن عبد هللا بن دمحم األنصاري وقد عاصره .( حررت ترمجة الشيخ دمحم بن إبراىيم َّبلتعاون مع حفيده الشيخ أمحد ب ٔ)
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الحكؼ و شى واان رحسه ف مذهؾرا بالحكس  وحدؽ البيان وأثرت عشه مجسؾع  مؽ 
 واألمثال مذهؾرة ومحفؾع  ومتداول  بيؽ جساعته وطلبته مؽ األنرار في السشظق  .

 مذاةخه :
 خاله سيد أحسد بؽ دمحم الفقي األنراري  -ٔ
 الذيخ الجليل إبراهيؼ بؽ دمحم األميؽ ) حبلي ( األنراري . -ٕ
اّم مؽ علساى بشي أمغيان . -ٖ ّّ  الذيخ إةّف
 الرزيز بؽ إبراهيؼ األنراري .  قيقه الذيخ الربلم  عبد -ٗ

 تبلميذ  :
 ارك أخا  عبد الرزيز في تبلميذ  فقد اان يشؾب عشه في التدريس ويداعد  ودرس عليه 

: 
 الذيخ حذةف  بؽ  دمحمعسر األنراري . -ٔ
 أحسد بؽ دمحم السؾلؾد األنراري ) مّسؾ ( . -ٕ
 دمحم البخاري بؽ إهالدؽ بؽ بؾحيدة األنراري . -ٖ
   : عبد الهادي بؽ دمحمون األنراري وقد حفا عليه القرآن .حفيد -ٗ

 هـ .ٖٙٛٔوفاته : تؾفي رحسه ف في عام 
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 هـ(ٕٖٙٔ - ٜٕٙٔ)   الذيخ دمحم الظ ب األنراري (  9) 

ولد دمحم الظيب بؽ إسحاق األنراري في بلدة تشبكتؾ بسشظق  السراقد في الرحراى الكبرل 
ها نذأ وتربى، ولسا بلغ الثامش  مؽ عسر  تؾفي والد ، فكفله هـ، وفيٜٕٙٔاإلفريقي  عام 

 جساع  مؽ أقاربه، فحفا القرآن الكريؼ، وتلقى الرلؼ في حلقات التدريس على علساى بلد . 
هـ هاجر إلى السديش  السشؾرة، ومشها انتقل إلى مك  السكرم  متفر ًا ٖٕٖٔوفي عام 

الرلؾم الذرعي  والرربي ، ولؼ ةظل به السقام حتى لليبادة والزهد، وتبلوة القرآن، ومظالر  
عاد إلى السديش  السشؾرة ليدتقر فيها، ويذارك في التدريس في حلقات السدجد الشبؾي 

عيؽ رئيدًا لسدرسي هـ ٖٔٗٔالذريف، يدرس الرلؾم الرربي ، والفقه، والتفدير، وفي عام 
ى رئاس  مدرسيها بشاى على طلب ثؼ التحق بسدرس  الرلؾم الذرعي ، وتؾل السدجد الشبؾي،

مؤسدها والسدؤول عشها الديد أحسد الايض آبادي، وعل ةذتغل بالتدريس والتأليف حتى 
هـ فدفؽ بالبقيع، وصلي عليه صبلة الغائب في السدجد الحرام، وفي ٕٖٙٔوفاته سش  

 السدجد الكبير بالرياض. 
، اترل بالتقؾل والؾر  والزهد، اان صاحب الترجس  أحد علساى السديش ، وفقهائها الكبار

 وبالرلؼ الؾفير، وتتلسذ عليه عدد مؽ الذيؾخ والدادة، مشهؼ: 
إسساعيل حفغي، ودمحم عسر بري، وعلي حافا، وعثسان حافا، وعبيد مدني، وأميؽ 

 مدني، وعبد القدوس األنراري، و يرهؼ. 
 وقام بتأليف عدد مؽ الكتب الرلسي  والشحؾي ، مشها: 

 ثسيش  في الشحؾ، نغؼ فيها  ذور الذهب البؽ هذام. ـ الدرة ال
 ـ الآللئ الثسيش  في  رح الدرة الثسيش . 

 ـ تحبير التحرير في اخترار تفدير اإلمام ابؽ جرير. 
 ـ التحف  البكري  في نغؼ الذافيي . 

 ـ الدراج الؾهاج في اخترار صحيف مدلؼ بؽ الحجاج. 
 (ٔ)هات. ـ البراهيؽ السؾمحات في نغؼ اذل الذب

 

                                                           

  . ٖٓ/صٔللتوسع: موسوعة األدَّبء والكتاب السعوديُت ج(  ٔ)
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 الداعدي الخزرجي األنراري  العالمة عثمان بن حوالن( 11) 
دمحم بؽ نافع  )إنفا ( بؽ قظــب بــؽ  (ٔ)ؽ ( أبان) دمحم عثسان بؽ دمحم بؽ حؾالؽ بؽ حساد بؽ

األنراري الشرري الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني 
 األزدي القحظاني اليساني.

وعلى أخيه ) أاللؾيؽ بؽ  ؽى الذيخ دمحم بؽ الظاهر بؽ دمحم  أحسد بؽ أباندرس عل 
الظاهر ( اسا درس على علساى أبشاى سيدي عالي وعلى علساى أهل والت  وهي التي ةقؾل 

 فيها الذيخ دمحم بؽ الظاهر  :
 وال نسرامابيؽ َأْسَلَغ لؼ نترك بداحتها                            إلى ُواَلَتَ  ال ذئبا 

 والذيخ عثسان عالؼ  ،  قاض  ،   اعرجلس للرلؼ والفتيا والتدريس واان مؽ أ د 
 . (ٕ)الشاس محارب  للفرق  التيجاني  التي دخلا الببلد عؽ طريق أهل القبل 

ْد  ،  وخلـق اثيـر مـؽ األنرـار  مؽ طبلب الذيخ عثسان  :  الربلمـ  دمحم السختـار بـؽ َحـؾ 
ان مزار  تايض بالخيرات على ال بيؾت األنرـار وأهـل الرـحراى  الغربييؽ . وللذيخ عثس

، حيث اان اريسا وصل خير  إلـى القاصـى والـداني مـؽ إنتـاج تلـػ السـزار   ،  تـؾفى قبـل  
 م . ٜٚ٘ٔاستقبلل مالي بثبلث سشيؽ أي 

وترك مؤلفات اثيرة برزها مؾجؾد في مراز اإلمام أحسد بابا للكتب والثقاف  في تسبكتؾ 
 . ،وقد أفدت مؽ برزها في ترجسته ل مخظؾطاالزا

 
 

                                                           
نْن وامسو دمحم ادللقب ب : إَملاْن  ، وتعٍت األبيض يف لغة الطوارق  (1)  ينطق :) أَ َّبِا

ل القبلة أو الغرب ىنا ىم بالد السنغال وموريتانيا حيث إهنم غرب وأى !يقصدون أبىل القبلة : أىل الغرب مع أَّن القبلة شرق بالد إفريقيا   (2)
 ، وشلن أفادين يف ترمجتو : الشيخ مها بن محتاىي .صحراء أزواد ) بالد دتبكتو( 
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 األنراري الداعدي الخزرجي حّماتا بن حّمتال بن الرادق(  11) 

 هؾ دمحم الظاهر بؽ دمحم السختار بؽ الرادق بؽ دمحم األميؽ ) حبّلي ( بؽ عثسان بؽ
ي الخزرجي الداعددمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الحاج عبد ف بؽ قظب بؽ  الذيخ

 ( ٔ)الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.
حفا القرآن الكريؼ على حسـاد بـؽ الفقـي ودرس األجروميـ  وابـؽ مالـػ عليـه اـذلػ ودرس  

 الفقه وسائر الفشؾن على الذيخ أاحتي بؽ أددي  .
ّسا ( والذـيخ الحدـؽ بـؽ دمحم مؽ طبلب الذيخ حّساتا  :  الذيخ عثسان بؽ دمحم صالف ) ما

السرـــظفى ، والذـــيخ دمحم  )هـــّؼ( بـــؽ دمحم الظـــاهر بـــؽ ســـيدي ، واـــان الذـــيخ حّساتـــا فارســـا 
ـــؼ  ـــال(  زعيســـا  لؤلنرـــار الذـــرقييؽ ول ـــؾ    )حّست  ـــجاعا  ،  اريســـا مزـــيافا  ،  واـــان أب

نـافع   بـؽالسختار)ام َرتـال( مـؽ أبشـاى أحسـد بـؽ دمحمدمحميؾص له بالسذيخ  بل تؾلى برـد   : 
ـــى  ـــخص مـــؽ  ـــد السشـــدوب الفرندـــي األمـــل فـــي اتفـــاقهؼ عل )إنفـــا( األنرـــاري ،برـــد أن فق

حستال قد أثشى عليـه وزاـا  للفرندـييؽ  األمير واان عليهؼ السشدوب الفرندي، ؾال ف ،عشدهؼ
دمحم الظاهر) حستال( أ ار به على الذيخ أاثر مؽ مرة قبل وفاته؛بل سسرا مؽ قال بأن 

وتجـدر !رندـي فـي حـال وفـاة األول مؤاـدا أنـه ال يرجـؾ لهـؼ خيـرا مشـه خليفـ  لـهالسشدوب الف
اإل ارة هشـا إلـى حقيقـ  جـديرة بالتدـجيل وهـي أن دمحم السختار)ام ْرتَـاْل( السـذاؾر لـؼ تحدـؽ 
سيرته في سياس  جساعته فخلرؾ  في قر  مذهؾرة إال أنـه لـؼ تدـتقؼ لهـؼ مذـيخ  أو إمـارة 

 ومشهؼ مؽ رفض الظريق  التي تؼ بها خلره.؟…!د  إلى اليؾمالذرقي بر هؼمؾحدة لذظر 
 هـ مع وفاة  جبلل  السلػ عبد الرزيزآل سرؾد رحسه ف . ٖٖٚٔتؾفي الذيخ حّساتا عام 

 
 

                                                           

 ( حررت ترمجة الشيخ محاات َّبلتعاون مع أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري ومسعتها من أكثر شخص من أسرتنا .  ٔ)
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 الداعدي الخزرجي ترجمة الذيخ الذاعر عبدهللا بن حودتي األنراري (  12) 

 الحاج عبدف الذيخ بؽ عثسان بؽ (إةحا  )هؾالذيخ الذاعر عبدف بؽ حؾدتي بؽ دمحم 
بؽ قظب بؽ دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي 

 السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.
عالؼ فقيه مذهؾر بيؽ أبشاى قبيلته و اعر مجيد وفارس بظل  جا  وله فتاول فقهي   

  بيؽ الشاس واان يشذد الذرر ارتجاال واان مكثرا  ، يشذد في اثيرة ، وأ رار اثيرة مبثؾث
  .ال حادث  وليس مرشا مؽ  رر   إال نذر ةدير جدا  ولكشه مؾ جؾد في مكانه

اــان مهتســا بــالرلؼ   وطلبــ  الرلــؼ  ،  وقــد حــرص علــى تربيــ   أوالد   علــى ذلــػ فحفغهــؼ 
ومـشهؼ الذـيخ الذـافري  وأخـؾ  دمحم القرآن مشذ الرغر ودر سهؼ الرلؾم الذرعي و اللغؾي  ، 

بـــؽ إبــــراهيؼ وتـــرك لهســــا  اثيـــرا مــــؽ مؤلفاتـــه الرلسيــــ  وأ ـــرار  التــــى دونهـــا ، واانــــا عشــــد 
الذــافري  حتــى آخــر حياتــه ثــؼ آل مرــيرها  إلــى ابشــه الظــاهر ، وال أدري إذا اــان الزال 

 .محتفغا بها أم . ال 
بقــؾل  والخزــروات  وهــذا أمــر نــادر ،   زر  فيهــا  أنــؾا  الحبــؾب  وال   (ٔ)واــان لــه مزرعــ  

ـــ  عشــد األنرــار الذــر قيــيؽ مرتســدة علــى رعــي الدــائس  فقــ   ولــؼ ةكــؽ  إذ اانــا الحيــاة ـ
 .الشاس ةكترثؾن بالزراع  وال يلقؾن  لها  باال 

 
واان الذيخ  عبدف  فيه حدة  وأنف  ولبـاى  مـع تـؾا مـره فكـان ةجلـس مـع الرـغار  اسـا 

حــدث مرهــؼ  واأنــه أحــدهؼ أي الرــغار  ، ومســا ةقــال عشــه     أنــه ةجلــس مــع الكبــار ويت
لفــر   جريــان قريحتــه  لــؼ يؾلــد  لــه ولــد إال أنذــد فيــه قرــيدة  ، واــان بدــيظا لــيؽ الجانــب 
ةســازح أبشــاى  ويرتــاحؾن لــه اســا يرتــاح عامــ  الشــاس  لسجلدــه  ، واــان فــي ابلمــه طرافــ  

برـد أن طلـب  مشـه  ـي ا  مــؽ  ( الذـافري ) وطالسـا تخلـل  حديثـه  دعابـ  ، قـال يؾمـا البشـه
 فلؼ ةرظه فقال له :  (ٕ)الذاي األخزر

 تؾلي الغسر ما فيها               وعؽ مذاةخ أهل الرلؼ تخفيها  (  ٔ ) ما للجبيرة

                                                           
 ارة إىل ادلزرعة ىنا ميزة ومسة للغاية حيث إن األنصار الشرقيُت ليسوا من أىل الزراعة بل من رعاة اإلبل والبقر والغنم فحسب   اإلش  (1)

 ىو الشاي األخضر الصيٍت وىو ادلفضل عند ادلغاربة عموما وذلم فيو أشعار كثَتة دتاثل أشعار اجلاىليُت يف اخلمر .  (2)

 ب الشاي األخضر وأوانيو .تطلق عندىم على جرا(  ٖ)
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وقــال ألحـــد جلدـــائه وقـــد مـــد لـــه الذـــاي األخزـــر فـــى اـــأس  صـــغير ةدـــسؾنها) الرشكـــري(  
 فقال : فازدراها ألنها دون حقه ومكانته 

 ـح المــغــر مــدوا إلـّي العــعــري                      وىـو  ــبـ 
 

 ر فاته  أصغر مؽ جدسانه                      ةا صاحبي أوصيػ أن ال تذتري 
 

 وترل حؾالي عذرة أبيات   .
 

 ومؽ  رر  في الهجاى   قؾله   :
 لدل رفع اليديؽ إلى القتال .  فيشا الغيا مشكؼ ةا حبيدي                       

 
 ( ٔ)  هـ ٖٓٛٔوهي قريدة طؾيل   .  تؾفي رحسه ف  عام   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              

 
،وشلن أفادين ببعضها بعد تدقيقها من غَته  ( مجعت أشتات ترمجتو مساعا من أسرتنا على مراحل زمنية متفاوتة امتدت أكثر من عشرين سنة  ٔ)

 : الشيخ مها بن محتاىي .
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 الداعدي الخزرجيترجمة العالمة الذيخ  دمحم المختار بن دمحم األنرارف (  13) 

 
 اـمو وندبو

ْد  ( بؽ بؾحيدة بؽ دمحم السختار بؽ أبي بكر الحاج  الذيخ بؽ دمحم السختار بؽ دمحم  ) َحؾ 
دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي الشرري عبد ف بؽ قظب بؽ 

 ( ٔ) التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.
 

 مولده  ونذأتو وطمبو لمعمـ  :
 هـــ ، ونذــأ فــي بيــا والــد  ، وحفــا القــرآن الكــريؼ وبرــض الستــؾن فــي ســؽ ٖٙٓٔولــد ســش  

مبكــرة ، علـــى عســـه دمحم األمــيؽ بـــؽ بؾحيـــدة وأخــذ عشـــه علـــؼ الشحــؾ والرـــرف وبـــدأ بدراســـ  
تفدير القرآن الكريؼ على ابؽ عسه دمحم بؽ دمحم األميؽ بؽ بؾحيـدة األنرـاري ، وسـافر إلـى 
األنرـــار الغـــربييؽ واســـتكسل تفدـــير القـــرآن الكـــريؼ عشـــد الذـــيخ عثســـان بـــؽ دمحم بـــؽ حـــؾالؽ 

تسبكتـؾ( ودرس أصـؾل الحـديث والفقـه  علـى الذـيخ  )سـيدي عـالي( األنراري ورجـع إلى)
 مؽ أهل أروان ومؽ أجبلى مذاةخ تسبكتؾ.         

وقد هسه أمـر الحدـاب فأخـذ  علـى  أحـد علسـاى  تسبكتؾثؼ رجع إلى مرابع صبا  في  رق 
 ) الكؾندر( اسا أخذ عشه علؼ الببل ـ  بفروعـه ، وعلـؼ الفـرائض ، وأخـذ علـؼ الحـديث علـى

الذيخ التيجاني الجكشي مؽ  مؾريتانيا ، ودرس علؼ التؾحيد على الذـيخ  دمحم السختـار مـؽ 
ـــؼ  ـــذ عـلـ ـــؽ وأخـ أبشــاى ) أمغيــان ( وهــي إحــدل القبائــل التابرــ  لؤلنرــارمؽ األ ــراف الرلـؾييـ
 الرروض والقافي   واألدب على الذيخ دمحم البرااـشــي السؾريتـاني ، واجتهـــد فــي طلــب الرلــؼ

وأاـــب علـــى الرلــؾم بأنؾاعهــا ،ثــؼ برــد ذلــػ تــزوج وجلــس للتــدريس والفتيــا والقزــاى والتــأليف 
 . تسبكتؾحتى تؾفي وقد صار قاميا ومفتيا رسسيا لجسيع القبائل الرحراوي  وجسيع ببلد 

                                                           

، والشيخ دمحم ادلختار بن حود أدركتو و  عشرين سنة ( مجعت أشتات ترمجتو مساعا من أسرتنا على مراحل زمنية متفاوتة امتدت أكثر من  ٔ)
ا بن أعرفو كان لنا بو جوار طويل ووعيت على قصصو وأخباره اليت ترددت على مسعي كثَتا .وشلن أفادين ببعضها بعد تدقيقها من غَته: الشيخ مه

لرايض، والدكتور عبد هللا بن دمحم بن مهدي األنصاري نقال عن محتاىي ، وابنو الشيخ الطيب بن دمحم ادلختار بن حود أثناء زايرتو يل يف منزيل َّب
 الشيخ رلد الدين بن ادلهدي األنصاري .
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ولــه فتــاول اثيــرة واتــب مبثؾثــ  لــدل الشــاس مشهــا ثبلثــ  اتــب فــي الــرد علــى أهــل التيجانيــ  
البد  ، وهذ  الكتـب مؾجـؾدة فـي بـبلد ) ايـدال ( لـدل قبيلـ  " )إةفؾ ـاس( و يرهؼ مؽ أهل 

 اسا ذار لشا ذلػ .
إمــاف  إلـــى ديــؾان  ـــرر رصــيؽ جسرـــه الذــيخ دمحم) هـــّؼ( بــؽ دمحم الظـــاهر األنرــاري وقـــد 
تتلسذ عليه خلق اثير مؽ أهل تلػ الرحراى ومؽ جسيع قبائلها مـشهؼ علـى سـبيل السثـال : 

وأبشــاى عبــد القــادر ، ومجــد الــديؽ بــؽ السهــدل ، والحدــيؽ بــؽ محســؾد  عبــد ربــه بــؽ دمحم ، 
 والهؼ مؽ األنرار و يرهؼ اثير .

 واان في الذيخ حدة و جاع  وجرأة على الرجال في الحق .
 واان ثريا ةسلػ اثيرا مؽ البقر والغشؼ واإلبل و يرها واان اريسا مزيافا .

بالتسـدن واـان أول رمـز ومـره للحزـارة واان أول مؽ حارب الترحر وحياة البدو وأمر 
م بسشظقـ   )جربـي ( بـالجيؼ السرـري  ٜٓٗٔالدار التي بشاها على مف  نهـر الشيجـر عـام 

 (garbay   )  والتـــي أمــر أخــا  دمحم علـــي باتخاذهــا افرــل لتـــدريس القــرآن الكــريؼ وعلـــؾم
 الديؽ وأول مؽ أمر بالزراع  وامتبلك الدفؽ 

،ومـؽ إنجازاتـه لبقـر والغـشؼ واإلبـل و يرهـا واـان اريسـا مزـيافا واان ثريا ةسلـػ اثيـرا مـؽ ا
حفر  ب ر ذات األراك ) تؽ تيذغا ( وب ـر )إن اـبل ( الغربيـ  والثالثـ  مـؽ آبـار )إن اـبل ( 

. 
 :  عق دتو 

اان أ رريا مؽ األ اعرة ) الستأخرة ( وبرد حجه ومشاعرتـه برـض علسـاى السسلكـ  الرربيـ  
تأويـــل    هـــل الدـــش  والجساعـــ  مـــؽ الدـــلل الرـــالف ، وأبظـــــــــلالدـــرؾدة  تسدـــػ برقيـــدة أ 

الرفات اسا ةَفرل السرتزل  وأثبا هلل ترالى مؽ الرفات ما أثبتـه لشفدـه فـي القـرآن الكـريؼ 
و مـا أثبتــه لـه رســؾل ف صـلى ف عليــه وسـلؼ مشهــا فـي الدــش  مـؽ  يــر تـأويـــل وال تـذبـيـــه 

 ال تحريف على حد قؾله ترالى :وال تسثيل وال ترظيل والتكييف و 
 {ليس اسثله  يى وهؾ الدسيع البرير  } 
 ااالستؾاى واإلتيان والسجيى والؾجه والريشيؽ واليديؽ ... الخ 

وثبــا علــى ذلــػ بتؾفيــق مــؽ ف حتــى تــؾفي رحســ  ف عليــه رحســ  واســر  وأدخلــه فدــيف 
 جشاته .
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 حجــــــــــو
 

حــج الذــيخ إلــى بيــا ف الحــرام وأدل فريزــ  الحــج فــي عهــد السلــػ عبــد الرزيــز بــؽ عبــد 
 الرحسؽ آل سرؾد ولقيه بسشى وألقى بيؽ يدةه قريدة ارتجالي  في مدح جبللته مشها :

 أال مؽ لي برشس جلسزيز                       تداعدني بشص أو هـــــزيز
 برجليها إذا ملرا نهـــــــؾز     هسلر  مزســرة جـزول             

 فتبلغشي إلى ملػ اريـــؼ                    رفيع السشتسى عبد الرــــزيز
 أعز الديؽ برد الذل حيشا                    فدان له ملؾك االنجلـــــــــيز

 وجدد ال مشدرس قديــؼ                             فرجا ذي السشاسـػ باألزيز
 

                             *   *   * 
 واان ذلػ قبل وفاة السلػ عبد الرزيز رحسه ف ترالى بثبلث سشؾات ، أي سش   
 هـ ( .ٖٓٚٔ)

 )وفاتــــــــو(
ْد ( تغسد  ف برحسته سش    هـ . ٕٓٗٔتؾفي الذيخ دمحم السختار بؽ دمحم ) َحؾ 

 د .وقد رثا   عدد مؽ الذرراى بكثير مؽ القرائ 
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 الداعدي الخزرجي بن الظاىر األنراري      (1)دمحم عمي الزعيـترجمة (  14)  
: هؾ دمحم علي بؽ الظاهر بؽ السهدي بؽ دمحم بؽ حبدل بؽ حسادة بؽ دمحم ) أبان ( ندبو 

دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي بؽ قظب بؽ 
 األزدي القحظاني اليساني. السغربي األندلدي السدني

 م في إحدل مؾاحي تسبكتؾ الذاسر   سـال مالي ٜٛٛٔ: ولد عام مولده  
فـي بيـا عـز ، فقـد  (ٕ): نذأ في رعاة  والد  الذـيخ الظـاهربؽ السهـدي األنرـاري نذأتو  

 اان أجداد  عساال لسلؾك السغرب على ببلد تسبكتؾ  ، ةأخذون 
 

زوادةـ  مـؽ عـرب وطـؾارق  ، مشـذ أن خزـرا تسبتكـؾ البير  لهـؼ  مـؽ سـكان الرـحراى األ
لدــــلظان السغــــرب فــــى أواخــــر القــــرن الدــــادس عذــــر الســــيبلدي بانترــــار جيــــؾش أحســــد 
السشرــؾر علــى امبراطؾريــ  صــشغاي إلــى أن اســتؾلى االســترسار الفرندــي علــى الــببلد فــى 

 م . ٕٜٓٔعام
أهل تلػ الببلد فـترلؼ علـى  وقد أحزر له والد  الرلساى والفقهاى لترليسه وتأديبه على عادة

أيديهؼ وتـدّرب علـى الفروسـي  وفشـؾن القتـال ، علـى عـادة أبشـاى الؾجهـاى واألثريـاى هشـاك  ، 
 وقد ترسد والد  تشذ ته على تحسل السدؤلي  وتؾلي القيادة والسهام الجدام  .

ــــاتو   : نذـــأ الذـــيخ دمحم علـــي بـــؽ الظـــاهر األنرـــاري فـــي وقـــا حدـــاس أثشـــاى دخـــؾل ح ــ
سدــترسر الفرندــي للسشظقــ  ،  فرــاش حياتــه قتــاال  ، ومقاومــ  مــد السدــترسر الــذي رأل ال

علسـاى السدــلسيؽ فــي تلــػ الـببلد أن قتــالهؼ جهــاد ودفــا  عـؽ الــشفس والحرمــات فلــؼ يتخلــل 
مدلؼ عربي أو طارقي _ وقليل مـؽ القبائـل الزنجيـ   فـي تلـػ الـببلد عـؽ محاربتـه ولعـبلن 

ذلــػ عرــبي  أو نرــرة ولكــؽ التــاريخ ةذــهد بيقبــال السدــلسيؽ مــؽ  الثــؾرة مــد   ،  وال أ قــؾل
القبائل الزنجي  علـى السدـترسر وانكبـابهؼ علـى مـا مرـه مـؽ امتيـازات الترلـيؼ  والجـيش  .. 
الخ ولهذا استقّلا الببلد على حكسهؼ _ أي هذ  القبائل الزنجي  _ دون مذارا  الرشاصـر 

 األخرل االررب والظؾارق .

                                                           
مسي َّبسم القائد دمحم على األنصاري )إنغوان( حيث ولد يف نفس سنة وفاة )إنغوان( وكان ذلك من عادة أىل تلك البالد أن يتسمى الالحق   (1)

 َّبلسابق إذا كان من ادلشاىَت.

 . ٖٕٗانظر القشاط : التوارق عرب الصحراء الكبي صــ  (2)
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 رز في تعميـ أبـاء العرب والظوارق:دوره البا

اان الررب والظؾارق،مؽ أ د السقـاوميؽ لبلسـترسار الفرندـي مشـذ دخؾلـه لببلدهؼ،وخامـؾا 
الحــــروب والسرــــارك مــــدهؼ واستذــــهد مــــشهؼ اآلالف،وســــجؽ اآلف، وجــــرل نفــــي الس ــــات 
مشهؼ،وحتــى رأي برـــض  ـــيؾخ القبائــل،أن تحقيـــق مرـــلح  الـــببلد واليبــاد فـــي الرـــلف مـــع 

ـــــــى أرواح السدـــــــلسيؽ وحساةـــــــ  لبيزـــــــتهؼ،فبدأت السرـــــــالحات مـــــــع ال فرندـــــــييؽ،حفاعا عل
الفرندـــييؽ،وانتها السقاومـــ  القتاليـــ ،ودخل الرـــرب والظـــؾارق فـــي مقاومـــ  مـــؽ نـــؾ  آخـــر، 
تتسثـــــل فـــــي مقاومـــــ  الترلـــــيؼ الفرندـــــي،والثقاف  الفرندي ،فرمـــــؾا إلحـــــاق أبشـــــائهؼ بالســـــدارس 

الـــزعيؼ دمحم علـــي ، مـــؽ أوائـــل مـــؽ أبـــدل مرارمـــته  الشغاميـــ  التـــي تـــدرس بالفرندـــي ،واان
لسقاومــ  الترليؼ،لرلســه أن السدــتقبل فــي الــببلد ؛إنســا ســيكؾن للسترلســيؽ،ورأل بفكــر  الثاقــب 
وحكسته أن إقبال السالييؽ مؽ  ير الرـرب والظـؾارق علـى الترلـيؼ، مرشـا  : أنهـؼ هـؼ حكـام 

لترلـيؼ أبشـائهؼ، ونامـل واـافف مـؽ  الببلد مدتقببل،ولهذا عـارض مقاطرـ  الرـرب والظـؾارق 
أجل إلحقاق أبشائهؼ بالسدارس،وافتتف عددا مؽ السدارس بجهؾد ذاتي  متؾامر ، في مرغؼ 
مخيســاتهؼ فــي البــؾادي ، ــرقا و ربــا ،و ــساال وجشؾبــا،وتخرج مشهــا عــدد مــؽ أبشــاى الرـــرب 

ارس والظؾارق،وتؾســــرا برــــد ذلــــػ، وبرــــد تقبــــل برــــض ف ــــاتهؼ تدــــجيل أبشــــائهؼ فــــي الســــد
الرسسي ، برد االسـتقبلل،وحيث صـار حكـام مـالي برـد االسـترسار مـؽ السدـلسيؽ،واان مـؽ 
أسباب هجرة الـزعيؼ دمحم علـي األنرـاري إلـى برـض الـدول الرربيـ ،مع مجسؾعـ  مـؽ أبشـاى 
الرــرب والظــؾارق، لغــرض تسكيــشهؼ مــؽ الترلــيؼ فــي الــدول الرربيــ ، إلةسانــه الراســخ بأهسيــ  

غتــه عربيــ ، أم فرندــي ،وإلقام  الحجــ  علــى برــض اآلبــاى الــذيؽ حرمــؾا الترلــيؼ، أةــا اانــا ل
ـــى  ـــدول الرربيـــ ، فكـــان مـــؽ أول ـــيؼ الفرندـــي، بيتاحـــ  الفرصـــ  ألبشـــائهؼ للدراســـ  فـــي ال الترل

 اهتساماته رحسه ف نذر الترليؼ بيؽ أبشاى الررب والظؾارق.

 االـتعمار الفرندي:  دوره في مقاومة

بـبرض االتفاقـات وبرـد  م1920 تهـا السقاومـ  مـد السدـترسر عـامقـد اناسـا ذارنـا سـابقا ،
األزوادييؽ فؾاصل الثؾرة مـد الفرندـييؽ  ذلػ براميؽ تؾلى دمحم علي قيادة الررب والظؾارق 
ـــع  ـــيبه مـــؽ السذـــارا  فـــي الحـــرب الرالسيـــ  الثانيـــ  بجانـــب الفرندـــييؽ مســـا جرـــل  ومش

أعــداى لفرندــا ؛ برــد أن اانــا  بترــشيفهؼ ن ةرــردون السؾقــل مــدهؼ ، وقــامؾاالفرندــيؾ 



 

27 

 آل نافع األنرار عؽ                                                             نثــار األخبــار     

 

خاصـ  بـالررب والظـؾارق فـي صـحراى أزواد ،  فرندا مؾافق  على مشحهؼ اال سـتقبلل بدولـ 
الذيخ دمحم علـي األنرـاري إلـى الخـارج بـدعؾل أنـه  بل إن فرندا اتخذت ذلػ ذرير  إلبراد

، واــان القتــال فــي الحــرب الرالسيــ  الثانيــ  مــع فرندــا  السحــرض الــرئيس لذــيبه علــى عــدم
إلــى السسلكــ  الرربيــ  الدــرؾدة  حيــث اانــا تربظــه عبلقــ   م ؛ فتؾجــه ٜٛٗٔإبرــاد  عــام 

عبــد الرزيــز بــؽ عبــد الــرحسؽ آل ســرؾد وابشــه الراحــل جبللــ   بالسلــػ الراحــل جبللــ  السلــػ
هــــ ،  ٜٖٙٔواـــان ذلـــػ فـــي عـــام  -واـــان آنـــذاك أميـــرا  السلـــػ فيرـــل بـــؽ عبـــد الرزيـــز

جبللـ  السلـػ سـرؾد بـؽ عبـد الرزيـز الـذي تـؾلى السلـػ برـد  هدواستسرت هذ  الربلق  إلى ع
مبشيــ  علــى  -حدــب  ــهؾد عيــان  -ـــ ، واانــا هــذ  الربلقــ   والــد  ـ رحسهــؼ ف جسيرــا

األنرــار أهــل السديشــ  السشــؾرة قبــل تفــرقهؼ فــي اآلفــاق مــع  أســاس أصــله الــذي ةرــؾد إلــى
ي  الرسـؾل صـلى ف عليـه وســلؼ ومراعـاة للــرحؼ القـدةؼ وعسـبل بؾصـ الفتؾحـات اإلسـبلمي  ،

الذـيخ دمحم علـي األنرـاري بـأن يتخلـى عـؽ مظالبـه وأطساعـه فـي إقامـ   نرـف ،باألنرـار
تسبكتؾ خاصـ  بـالررب والظـؾارق مقابـل أن ةسـشف الجشدـي  الرربيـ  الدـرؾدة   دول  برحراى

 يـراوجساعتـه مـع إقظـاعهؼ ناحيـ  مـؽ نـؾاحي السسلكـ  الذاسـر  ةقيسـؾن فيهـا ويكـؾن أم هـؾ

 ونزــاله مــؽ أجــلالذــيخ دمحم علــي األنرــاري  عتــه مــؽ األنرــار فيهــا ، ولكــؽ طســؾحلجسا
 لؼ يـد  لـه مجـاال لقبـؾل الرـرض وذلـػ الظسـؾح هـؾ مـا جرلـهللظؾارق بزعامته دول    إقام 

ـــ  أهــل الــببلد األصــلييؽ ،  يــذوب اليــ  بجساعـــته األنرـــار فــي ـــل الظارقيـــ  والبـربريــ القبـائـ
ولهـــذا لؤلمانـــ  فــين  -مكانتـه اـزعيؼ لتلـػ الذـرؾب علـى الدــّؾاى  افا علـىوذلـػ حتـى ةحـ

ليذــسل ســكان الرــحراى عــربهؼ  الظــؾارق (علــي األنرــاري ةفزــل مرــظلف )  الذــيخ دمحم
الهـاجس هـؾ  عـؽ زعامتـه ، وهـذا -الرـدد والـببلد  انفرـال الظـؾارق أهـل وطـؾارقهؼ خذـي 

فــي ذلــػ الؾقــا رعاةــ   مــشف لــه ولجساعتــهالــذي مشرــه مــؽ قبــؾل الرــرض الدــرؾدي الــذي 
ف عليه وسلؼ بهؼ ، ومع  الرريق  واستجاب  لؾصي  الرسؾل صلى للرحؼ القدةؼ في أصؾلهؼ

االنفرــال عشــه واســتؾطشؾا  ذلــػ فــين اثيــرا مــؽ جساعتــه الــذيؽ قــدمؾا مرــه آنــذاك فزــلؾا
ة األنرــار إليهــا لــؼ تــزل عــؾد السسلكــ  الرربيــ  الدــرؾدة  وتجشدــؾا بجشدــيتها ، ومــؽ وقتهــا

م وتـزوج  1954 فقـد انتقـل مـؽ الدـرؾدة  إلـى مرـر عـام وأمـا هـؾ،  ..مدـتسرة وحتـى اآلن
،و ــاراه فــي تبشــي القؾميــ  مــؽ ســيدة مرــري  ، وعقــد عبلقــ  جيــدة مــع جســال عبــد الشاصر

م تؾجـه إلـى ليبيـا أةـام السلـػ إدريـس الدشؾسـي ، ومكـث فيهـا  1960 ثؼ في عام الرربي ..!
م وبرد نذؾب الحرب الحدودةـ  بـيؽ  ٖٜٙٔفي السغرب لكؽ في عام  ر بردهاعاميؽ استق
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تقــدم مؾديباايتــا الــذي صــار رئيدــا لجسهؾريــ  مــالي برــد اســتقبللها مــؽ  السغــرب و الجزائــر
للؾســـاط  وقبـــل الظرفـــان وســـاطته لكشـــه ا ـــتر  تدـــليسه الثـــؾار الرـــرب 1960 فرندـــا عـــام
 ألنرـاري إلـى الجزائـر وُسـلِّؼ هشـاك إلـى الدـلظاتفاْسـُتْدِرج الذـيخ دمحم علـي ا والظـؾارق ،

 م برد انقـبلب مؾسـى تـراورل علـى مؾديباايتـا ، ٜٙٙٔالسالي  فأودعته الدجؽ حتى عام 

حياتـه  وبرد ذلـػ لجـأ إلـى السغـرب مـرة أخـرل فاسـتقر فـي الربـا  ) الج ـًا سياسـيًا ( مكرسـا
الفرندــي  د السدــترسرللــدفا  عــؽ قزــي  الرــرب والظــؾارق بؾاســظ  الشزــال والجهــاد مــ

متابرـ  أخبـار  وحكؾمات مالي الستراقب  وعشدما عـبل  الكبـر والذـيخؾخ  اقترـر دور  علـى
والسرشؾيــ  للثــؾار  الـببلد عــؽ طريــق زوار  مـؽ الرــرب والظــؾارق وتقـدةؼ السدــاعدات السادةــ 

ه السشظقـ  لسـا اتدـسا بـ الررب والظؾارق وعل في نغرهؼ عاهرة الةسكؽ تكرارها في تـاريخ
ـــا  ف فـــي ـــا   حياتـــه مـــؽ جهـــاد ونزـــال فـــي ســـبيل قزـــيتهؼ إلـــى أن تؾف السغـــرب  -مشف

م عـؽ  /1994  ٚ/ٜهــ ،  ٘ٔٗٔ/ٕ/ٔالسحروسـ  فـي مديشـ  الربـا  يـؾم الدـبا السؾافـق 
  (ٔ). (ٜٙعسر يشاهز الدا والتدريؽ سش  )

 
 
 
 
 
 

                                                           
ورللة اجمللة  ٖٕٗم . والقشاط دمحم سعيد : يف التوارق  عرب الصحراء الكبي صـ ٖٜٜٔ/ٔٔ/ٛ،  ٖٜانظر ترمجتو يف رللة الوسط العدد   (1)

 م . ٜٜٔٔ/ٜ/ٔٔىـ ، ٕٔٗٔ/ٖ/ٜ-ٖ( يف ٘ٓٙالعدد)
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 الداعدي الخزرجي ترجس  الذيخ : الحديؽ محسؾد األنراري (  15) 

بؽ بؽ دمحم )  آخؾا (  الحديؽ بؽ محسؾد بؽ حّؾل بؽ دمحم أحسد بؽ صاحبي:  ندبه
دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي حاج عبد ف بؽ قظب بؽ ذيخ الال

 الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.
 وهؾ أحد ست  إخؾة الهؼ علساى وأهل علؼ مترل. 

م، وتؾفي عؽ ٜٓٓٔولد برحراى مالي في بداة  القرن الرذريؽ السيبلدي بحدود الرام 
 م.ٜٛٙٔعسر يشاهز الدبريؽ عاما بحدود عام 

التحق "بالكتاب" مبكرا وقرأ القرآن وحفغه ثؼ بدأ بدراس  اتب اللغ  وعلؾمها وآدابها والشحؾ 
جرت عليه الرادة في زمانه، والررف وقؾاعد ، وأخذ يدرس اتب الفقه والتفدير على ما 

 وتخرص في الفقه وعلؾم اللغ ، 
 *ومؽ أ هر مذاةخه:

 حؾد األنراري  بؽ الفقيه الربلم  قامي قزاة مالي الذيخ: دمحم السختار -ٔ
 بؽ حستال بؽ دمحم السختار السلقب ب : حساتاالذيخ  دمحم الظاهر  -ٕ
 الذيخ الربلم  سديدي الجبلدي -ٖ
  محسؾد األروانيوالذيخ الربلم  دمحم -ٗ

 *وقرأ مؽ الكتب:
 ألاي  ابؽ مالػ ونبغ في قؾاعد الشحؾ والفه  يخه بتدريس زمبلئه مؽ الظبلب. -ٔ
 وقرأ وحفا تفدير الجبلليؽ -ٕ
 وتفدير الخازن  -ٖ
 وتفدير ابؽ عباس -ٗ
 اإلتقان في علؾم القرآن -٘
 الرسال  -ابؽ عا ر -الخليل -ٙ
 تحف  األحكام -ٚ
 واآلداب أخذها عؽ الذيخ دمحم السختار اتب اللغ  -ٛ

 األنراري  * وأخذ عشه أةزا الفقه إلى جانب الذيخ سديدي الجبلدي
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 بؽ حؾد األنراري دمحم السختار  التفدير عؽ الربلم  القامي* ودرس اتب 
 وأخذ عؽ  يؾخ "ال إنؾادر"،* وأخذ عؽ الذيخ دمحم محسؾد األرواني 

 
  والفقه واآلداب وأصبف مرلسا و يخا بيجازة مؽ وبرد ذلػ نبغ وتخرص في علؾم اللغ

 يؾخ زمانه وأساتذته حتى  دا مؽ مذاهير الرلساى في زمانه وسيدًا مؽ سادات األنرار 
وهؾ أديب و اعر وله عدة قرائد وتؾجد عشد برض طلبته مؽ مثل حس  ابؽ مرلى، وقد 

راري ونحدب أنها للذيخ حسدي األن وقد سلؼ برض قرائد  قام محله دمحم صالف حديؽ
 في مكتبته، وبرزها يؾجد في مكتب  في مشظق  "بانيكا و ير ؾن" تا اروسا.

 *الجؾانب السذرق  مؽ حياته
وقال صلى ف عليه وسلؼ "الرلساى ورث   {ِإن َسا َةْخَذى َّللا َ ِمْؽ ِعَباِدِ  اْلُرَلَساىُ قال ترالى: }

 األنبياى".
رق ، حيث استظا  أن يتبؾأ لؤلنرار مكان  ومؾقرا لقد اانا حياته في ال جؾانبها مذ

في مشظق  "أربشدا" وحفر ب ر"تيؽ ألدا" وأقام مدجدا وبشى دارًا ومدرس  للترليؼ واان أول 
مؽ اتخذ بيؾتا مؽ الظؾب والحجارة في تلػ السشظق  وآثار   اهدة على ذلػ، وقد ساند  

يؾنس والزبير، ودمحم على بؽ دمحم،  في ذلػ أعسامه ولخؾته مثل إبراهيؼ يؾنس، ودمحم بؽ
 وحسدي بؽ أحسد.

واان داعي  لئلسبلم في تلػ السشظق ، أخذ يدعؾ قبائل الظؾارق لئلسبلم وير بهؼ فيه 
ويجدد لهؼ ديشهؼ، حتى تتلسذ عليه  ريفؾ بؽ ثاقب سيد قبيل  "إقؾدارن" وأقام مدجدا في 

 مزاربه وأصبف يؤذن للربلة، واذلػ ابشه "أنؾا".
 رغ للرلؼ وترليسه وأخذ طبلب الرلؼ يرتادون نادةه مؽ ال الشؾاحي السجاورة.وتف

*ومؽ أ هر طبلبه: الذيخ حسدي أحسد األنراري والذيخ: عبد ف بؽ السبارك 
األنراري، وابؽ دمحم السرظفى الذيخ دمحم السؾلؾد " إنتؾلؾ"، وأخؾ  دمحم إعبل، وابؽ حدان 

" دالهؾ"  عبدف والذيخ حس  بؽ مرلى والذيخأاحتي حدان، والذيخ دمحم حدان، 
السرروف الفامل، وابؽ دمحم بؽ حؾتفى الذيخ السرحؾم: حشتللؾ، وأخؾ  الذيخ الفقي دمحم، 

وابؽ حستاهي هس ، ودمحم مؾلؾد، وأبؾبكر بؽ محسؾد "تيؽ أجار دهؽ" ، وأحسد بؽ دمحم بؽ 
 حتاهيل، والذافري بؽ عبد ف، وأخيا بؽ السهدي.
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عرف الذيخ بفزله وارمه وجؾد  فكان ةررف على طبلبه، وال ةكلفهؼ باألعسال  وقد
حيث يؾجد مؽ يتؾلى ذلػ دونهؼ، واان ثريا سخيا رحب الردر ال ةزؽ على أحد 

بسال، وعرف بالربر والرف  والذجاع  وصل  الرحؼ وال ةفرق بيؽ أحد مؽ إخؾته وأبشاى 
ان أحد الثبلث  الذيؽ حفروا اآلبار في مشظق  عسؾمته،  سل اليتامى واألرامل مزيافا، وا

"أربشدا" وهؼ دمحم السختار، والحديؽ، والحدؽ بؽ دمحم، وقد اان ةحرص على حجاب 
حريسه فكؽ متحجبات مثله في ذلػ الذيخ الحدؽ بؽ دمحم السرظفى، والذيخ : حسدي 

 بؽ أحسد.
يؽ، واألستاذ مفتاح الخير وخلل مؽ األبشاى الذيخ دمحم الحديؽ، األستاذ دمحم صالف الحد

 الحديؽ، واألستاذ الذيخ: زيؽ الرابديؽ الحديؽ، وعبد ف الحديؽ.
 والهؼ أساتذة و يؾخ وأهل علؼ ومدرسيؽ فكانؾا خير خلل لخير سلل.

 ( ٔ)  لبشات: فاطس ، حايي ، عائذ ، عزةوله مؽ ا

 

 

 

 

 

 

                                                           

ائخ : دمحم ودمحم صاحل ومفتاح اخلَت وزين العابدين وعبد هللا من سكان ووجهاء مدينة أوَّبري َّبجلماىَتية الليبية، ( وردتٍت ترمجتو من أبنائو ادلش ٔ)
 والشيخ احلسُت أدركتو وأعرفو كان لنا بو جوار طويل ووعيت على قصصو وأخباره اليت ترددت على مسعي كثَتا .
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 ترجمة األد ب العب ر عبدالقدوس األنراري (  16)  
االديب، الرحفي الشابه، الرالؼ السحقق السدقق، األثري السؤرخ، اللغؾي  األستاذ

 السجسري، األستاذ عبدالقدوس بؽ القاسؼ بؽ دمحم بؽ دمحم االنراري الخزرجي. 

ولد في السديش  السشؾرة على سكانها افزل الربلة وازاى التدليؼ.. اان مؾلد  في عام 
دس  مؽ عسر .. افله عسه و يخه الربلم  الذيخ ... تؾفي والدا  ولؼ يتجاوز الداـهٕٖٗٔ

دمحم الظيب االنراري، عالؼ السديش  السشؾرة، وهؾ والد األستاذ الداتؾر عبدالرحسؽ 
 االنراري. 

تلقى علؾمه الديشي  واللغؾي  والتربؾي  على يد  يخه وأستاذ  الربلم  دمحم الظيب 
خظؾة نحؾ السجد.. وانرؼ بها مؽ  االنراري في السدجد الشبؾي الذريف، حيث اان بداة 

بداة .. بل انها بداة  الخير والفأل الحدؽ في جؾار الرسؾل االعغؼ سيد ولد آدم 
 اجسريؽ، عليه وعلى آله وصحابته افزل الربلة وازاى التدليؼ. 

بدأ الدراس  وعسر  لؼ يتجاوز الخسس سشيؽ، وفيها حفا القرآن الكريؼ، واعقبه بحفا 
 التفدير والحديث والفقه واللغ . الستؾن في علؾم 

افتتحا مدرس  الرلؾم الذرعي  في السديش  السشؾرة، وقد انذأها فزيل   ـهٖٔٗٔفي عام 
الديد احسد الايض آبادي لتيدير الترلسيؼ الديشي والرربي، وقد عيؽ الذيخ دمحم الظيب 

نراري(، وتخرج االنراري رئيدًا لسدرسيها.. وبظبير  الحال التحق بها )عبدالقدوس اال
بتفؾق وامتياز.. ةقؾل االنراري في ذارياته لتلػ الفترة: )واشا  ـهٖٙٗٔفيها في عام 

/ عدد  ؾال وذو القردة ٕٖٙاول الظبلب في اخذ عبلمات الشجاح الرليا( ص 
.. واان ان حزر االختبار الرسؾمي الذي اجرل لظبلب السدرس ، رئيس ديؾان ـهٔٓٗٔ

الذيخ اسساعيل حفغي، واان ان اعجب باألداى الستفؾق للذاب امارة السديش  السشؾرة 
الشاب  )عبدالقدوس االنراري( فأ ار على وايل االمارة بأن يلحقه بديؾان االمارة، وابلغ 

االنراري بهذ  الرغب ، حيش ذ استذار االنراري  يخه وأستاذ  الذيخ دمحم الظيب 
ويرل االنراري ذلػ بقؾله: )..  -وهذا مؽ عغيؼ ادب البشؾة لؤلبؾة  -االنراري 

وثاني يؾم برد نجاحي في االختبار الذاق الرشيف، اشا جالدًا على مكتبي في ديؾان 
امارة السديش  السشؾرة مؾعفًا صغيرًا بها.. اصغر مؽ جسيع السؾعفيؽ به.. اان ذلػ في 

 (. ـهٖٙٗٔ رة  هر رمزان 
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عي  ر ب اليه الديد احسد ليس هذا فحدب، بل برد تخرجه مؽ مدرس  الرلؾم الذر 
الايض آبادي مؤسس وصاحب السدرس  ان ةكؾن أستاذًا لبلدب الرربي فيها.. وحقق 
 رغب  أستاذ  وعل أستاذًا فيها زهاى اثشي عذر عامًا.. هذا اماف  العساله األخرل. 

، حيث نقل برد ـهٜٖ٘ٔمكثل االنراري في الديؾان السلكي يتقلب في وعائفه حتى عام 
ى مك  السكرم  في وعيف  رئاس  تحرير الجريدة الرسسي  )أم القرل( وتؼ ذلػ بيرادة ذلػ ال
الى امارة  -عليه رحس  ف ترالى  -صدرت مؽ السلػ عبدالرزيز  -برقي   -ملكي  

 السديش  السشؾرة. 
، حيث صدر امرسسؾ األمير فيرل ولي ـهٖٔٙٔواستسر في وعيفته تلػ حتى عام 

ستاذ عبدالقدوس االنراري ليرسل في ديؾان سسؾ  في جدة.. وبقي فيه الرهد آن ذ بشقل األ
حيث تفرغ برد ذلػ تفر ًا اامبًل لسجلته السشهل التي انذأها في عام  ـهٖٙٛٔحتى عام 

م وعل ةردرها باستسرار ر ؼ ال تلػ السذا ل والؾعائل والسهام. ٖٜٚٔ/ـهٖ٘٘ٔ
مك  السكرم  الى جدة.. يشتقل بها حيث  ور ؼ ال تلػ التشقبلت.. مؽ السديؽ السشؾرة الى

 ما انتقل. 
لؼ نرد البد   -عليه رحؼ ف ترالى  -هذا مخترر ميدر للحياة الؾعياي  لبلنراري 

فيها، فقد اان أداؤ  فيها ابيرًا وملحؾعًا، وهذ  الرفحات ال تكفي.. اذن، لشبد  الحديث 
 االدبي  والرلسي . بدظًا ميدرًا اةزًا في حيؾاته الفكري  والثقافي  و 

٭٭ عبدالقدوس االنراري اان طسؾحًا متراعد الظسؾح، واان صاحب مشهج في الحياة 
والسجتسع الزم به نفده.. وهؾ طالب في مدرس  الرلؾم الذرعي ، اان هسه اابر بكثير مؽ 

هذا الفرل الدراسي، اان ةفكر في ترقي  الحياة االدبي  والفكري  لبشي قؾمه في السديش  
سشؾرة، وهذا ما تؤاد  لشا مجسؾع  مقاالته التي اتبها في وقا مبكر مؽ حياته، وتؤاد  ال

اةزًا انذظته الثقافي  واالدبي  التي اان ةقؾم بها، مؽ عقد الشدوات واللقاىات، ثؼ انذأ 
اول ناٍد أدبي في السديش  السشؾرة، اان مذغؾاًل بترحيف االخظاى اللغؾي  التي حدثا 

التراي  للغ  الرربي ، اان هسه ومبتغا  ان ةحقق آثار السديش  السشؾرة،  بسزاحس  اللغ 
 مديش  الرسؾل )صلى ف عليه وسلؼ( ومديش  اصحابه. 

ال هذا، اان ةذغل بال وفكر االنراري وهؾ ال يزال على مقرد الدرس في مدرس  
افه، فحدب، بل الرلؾم الذرعي .. إذن، لؼ ةكؽ هسه ومبتغا  ان ةجسع اليه الرلؼ مؽ اطر 

اان هسه أةزًا ان ةفيد مجتسره مؽ هذا الرلؼ، ولقد بذل مؽ الجهد وسره لتحقيق هذ  
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الغاةات الشبيل . إذن، لشقرأ ما اتبه االنراري في )قر  حياتي( لشقل على السجاهدات 
ؾحه، وهؾ ال يزال في مقاعد الرلسي  واالدبي  واالجتساعي  لهذا الذاب الستراعد في طس

ن ما اان سائدًا مؽ ألؾان أثشاى الدراس  اشا الحغا أيقؾل االنراري ).. و ،الدرس
بحث أايػ.. فزاةقشي ذلػ في نفدي وصرت نذاى القدةؼ السدجع الر نذاى هؾ لؾن اإلاإل

برات والشغرات و يرها، اسا ليشا اتب السشفلؾطي: الرإن وردت أعؽ مشفذ جديد، واتفق 
سبؾعي، الهبلل، السرري  األدبي ، الببلغ األ لرحلليشا في ذلػ الؾقا برض اإوردت 

لتهسها أ. فأثرت هذ  على اتجاهاتي، وصرت السقتظل، الذرق األدنى، السر د الرربي.
تلقا  نذاى السدجع الرايػ الذي اشا نسلؾب اإلأسلؾبها انفكااا مؽ أعشى بسدايرة أ التهامًا و 

مظالراتي أستاذي  رسؼ خظي الحديث، جاعبًل مؽأمؽ مرلؼ الخ ، وهكذا بدأت 
 «. الخاص

/قر  حياتي. ٙٔ/٘ٔ.. ص ـهٖٓٗٔملحق الردد الرادر في ذي القردة وذي الحج  
لى الهؼ الفكري إمظالراتي أستاذي الخاص(.. تذير  وهذ  الجسل  األخيرة )جاعبًل مؽ

ول مرالؼ التجديد أري، ويبحث جاهدًا لتجديد . وهذا نراةراةذه األوالثقافي الذي اان 
سل على نهؾمه مته، ال ةرأةييش لشفده، بل ةييش ومره قؾمه و نراري ال واأل. عشد 

حياة، وهذا قدر  سلؾب أدبًا، و أن يشهض بقؾمه، فكرًا وثقاف  و هؾ فحدب، بل ةدرى أل
 مثاله. أوقدر الرواد مؽ 
فركفشا نحؽ االثشيؽ ».. قؾل نراري بقراى هذ  الفقرة حيث ةؾجه عشد األويتأاد لشا هذا الت

على هذا االتجا ،  -عليهسا رحس  ف ترالى  -نراري وصدةقه الديد عبيد مدني األ -
ديش  السشؾرة. وقد بدأ سلؾب الحديث الذي نزاوله في الشا    في السوسريشا نشذر األ

  دبي  الحديث  السشؾرة بتؾجيه االستفتاىات األدبي  في السديشولى للحرا  األالخظؾة األ
السردر « ـهٖٔٗٔدبي  حديث  سش  أول حرا  ةقغ  أكري، واانا السحرا  للشذا  الف
 . ٙٔالدابق نفده ص 

ذ اان تخرجه في مدرس  إظسؾح بدأ قبل تخرجه بخسس سشؾات، ن هذا الشذا  الأي أ
نراري اان عسر  آن ذ )سبر  عذر عامًا(.. ن األأي أ ـهٖٙٗٔالرلؾم الذرعي  عام 

ا الهؼ الثقافي الفكري، في بي   ال يؾجد فيها ر  عذرة مؽ عسر  ةحسل هذب اب في الدا
 ما ةداعد على هذا الشذا .  -آن ذ  -
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ررفيًا وعلسيًا عساقه فزيل  الرسل، ادبًا مأ نراري، وتترسخ في ويتراعد الظسؾح عشد األ
 فادة لقؾمه وناسه، نهز  وارتقاى في سلؼ السجد. لوفكريًا لشفده، و 

 ؾل: ذ ةقإويدجل في وعي تام تلػ الخظى، 
س  البريدة السدل بدأت السحاول  ترظي ثسارها، فبدأت األماني الحال ـهٖ٘ٗٔوفي سش  »

فكارنا، وبدأنا نشذد عالسًا أدبشا و أدمغتشا بينذاى صحل ومجبلت تشذر أوالتحقيق تظرق 
 . ٙٔنفس ص « فزلأدبيًا أ
ذاى صحل نإواالطبل ، فين الظؾر الثاني هؾ )ول هؾ طؾر القراىة ن الظؾر األاا اذإ

 ومجبلت(.. 
نراري ال يزال في مقاعد الدرس لؼ ةغادرها، ولكشه اان يتراعد آمااًل ال هذا واأل

 عريز  وطسؾحًا ال تحد  الحدود. 
نراري هد األوسع في السديش  السشؾرة فينه بجأالحرا  الثقافي  والفكري  برؾرة وبشسؾ 

 دبي في السديش  السشؾرة. أول ناد أنذئ أوزمبلئه، 
قام راقؼ هذ  الدظؾر مع أ أهٖ٘٘ٔفي سش  »نراري ي هذا ةقؾل عبدالقدوس األوف

صبلح لان وترقي  مدتؾل البيان الرربي و ذهدبيًا لتفتيف األأزمبلئه بالسديش  السشؾرة نادةًا 
فيه واالسؼ « يالدرؾد»دخاله صيغ  إناحي   السجتسع وسسؾ ، باسؼ لؼ ةدبق له مثيل، مؽ

 «. للذباب الرربي الدرؾدي السترلؼ( بالسديش  السشؾرة دبيهؾ )نادي الحفل األ
/ مؾمؾ  )حياتي( ٘ٚص  ـه٘ٓٗٔ)مجل  السشهل الردد الرادر لذهري السحرم وصفر 

 بقلؼ عبدالقدوس االنراري. 
ذهؽ  نذاى وتأسيس هذا الشادي اانا وامح  السرالؼ فيإهداف أ ن أونلحا هشا بؾمؾح 

ترقي  مدتؾل البيان الرربي  -ذهان وهي )تفتيف األ نراري األستاذ الذاب عبدالقدوس األ
برادها اانا تسثل طرفًا مؽ )السذرو  أهداف في ال صبلح السجتسع(.. وهذ  األلو  -

شهل نراري جرل مؽ مجلته السنراري، واألالكبير الذي اان يتقد به ذهؽ األ الحزاري(
 الحزاري الكبير. عهار هذا السذرو  رحب إل، السيدان األـهٖ٘٘ٔسدها في أالتي 

دنى التي اان ول مقال له في مجل  الذرق األأنراري ، نذر األـهٖٙٗٔفي عام 
ةردرها األستاذ أميؽ سريد بسرر واان مؾمؾ  السقال جري ًا بالشدب  لغروف ذلػ 

 الرهد. 
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ن نهز  أبديا رأيي في أوقد  -بساذا يشهض الررب  -نراري: )اان السؾمؾ  ةقؾل األ
بؾحدتهؼ، ووحدتهؼ مرتبظ  بؾجؾد زعيؼ عربي يؾقا الشائسيؽ ويتقدم سير الررب مرتبظ  

عجبا بالسقال اسا ةرجب أ حدث السقال دويًا، وقد أافل  إلى قسؼ الؾحدة السشذؾدة، و الق
قر  حياتي/السرفق  في آخر عدد ذي القردة وذي الحج   ٙٔالسرى بأول وليد )ص 

 (. ـهٖٓٗٔ
الثاني  والرذريؽ مؽ عسر  ةكتب عؽ نهز   ن ةرجب بسا اتب.. اب فيأوحق له 

الررب، و رو  الشهز  السبتغاة.. ال نقؾل إنه الذاب الؾحيد في الرالؼ الرربي الذي 
 ةحسل هذا الهؼ، لكشه بالتأايد واحد مؽ مجسؾ  تلػ الرفؾة، على قلتهؼ. 

السديش  مارة إألنراري قد عيؽ مؾعفًا في ديؾان سبق أن ذارنا أن األستاذ عبدالقدوس ا
السشؾرة برد تخرجه مؽ مدرس  الرلؾم الذرعي  بيؾم واحد،وجاى قرار تؾعيفه بتؾجيه مؽ 

صبلح يمارة. )واان ةرشي بذاك، واان أصغر مؾعل في ديؾان اإلأمير السديش  السشؾرة آن
مارة آنذاك( ص ي  التي تردر مؽ ديؾان اإلالكلسات السغلؾط  في الرسائل الرسس

 ه. ٘ٓٗٔالسحرم وصفر  /مجل  السشهل/عددٛ٘
بًل ميدؾرًا، في وقا  اعا فيه صبلحات اللغؾي  بالشدب  له سهترل هل اان أمر اإل

نراري اللغؾي  مكان استهزاى زمبلئه، صبلحات األإمي  و لب عليه الجهل، لقد اانا األ
ومؾمع تشدرهؼ، ذلػ ألنهؼ عهدوا األمر عشدهؼ هكذا، فكيف ةأتي  اب في الرقد الثاني 

 رسائلهؼ.   سر  ليغير ما عهد  الشاس في اتابعمؽ 
نراري صاحب رسال  وصاحب الرسال  ال تؾقفه الرثرات.. ولكؽ الذاب الظسؾح األ

 ويدجل األنراري بقلسه مدل السراناة التي وجدها في هذا الدبيل الذي اختظه. 
 ةقؾل في مؾمؾ  )حياتي(: 

ى بالرشا والدخري ، اللذيؽ يشربان عليه وقد قاوم بجهد  هذا التيار الفاسد، وما بال».. 
/مجل  السشهل ٜ٘- ٛ٘ص « مؽ ال صؾب وحدب، مؽ السؾعفيؽ الزمبلى و ير الزمبلى

 . ـه٘ٓٗٔعدد السحرم وصفر 
صبلح دائسًا تبلقي مرارمات  تى، وتتظلب قيامًا ويرلل ذلػ بقؾله: )وأعسال اإل

 . ٜ٘ ( نفده ص واستسرارًا، و جاع  اافي  لسقابل  الحسبلت الستراقب
نراري م أصدر األستاذ عبدالقدوس األٖٜٚٔ/ـهٖ٘٘ٔفي  هر ذي الحج  مؽ الرام 

صدارها في  رة ال  هر بدون انقظا ، إال في إل عدد مؽ مجلته )السشهل( وتؾالى أو 
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اع  الرحل والسجبلت، ثؼ سشى الحرب الكؾني  الثاني ، بدبب ارتفا  سرر ورق طب
برحبتها وهي برحبته حتى تاريخ وفاته في جسادل  صدار، واستسر هؾعاودت اإل

نراري حتى وفاته في صفر ستاذ نبيه األحيث حسل الراة  مؽ برد  ابشه األ ..ـهٖٓٗٔ
رحسه ف وأحدؽ إليه.. وتغل راة  السشهل مرفؾع  بتؾفيق ف ترالى على يد  -. ـهٕٗٗٔ

 م تؾفيقه. أمد ف في عسر ، وأدا -نراري الحفيد األستاذ زهير األ
مشترل القرن الرابع عذر الهجري، لؼ  -ولكؽ.. إنذاى وتأسيس مجل  في ذلػ الؾقا 

 ةكؽ باألمر السيدؾر وال الهيؽ. 
 نراري مدجبًل تلػ البداةات. ةقؾل األستاذ عبدالقدوس األ

صدار مجل  علسي  تدفع عؽ الرروب  واإلسبلم إاتزحا لدي سبل  ـهٖٛٗٔفي عام »
  إذ ذاك مؽ االندفا  نحؾ التغرب في ال  يى.. وتجدد  باب األدب التيارات الجارف

الرربي في هذ  الببلد.. فقدما طلبًا بذلػ إلى إمارة السديش  السشؾرة، واان االسؼ الذي 
لى جبلل  السلػ عبدالرزيز.. وفي ذي إاختياري هؾ )السشهل( ورفع الظلب وقع عليه 

ر مجل  السشهل، صداإبالسؾافق  على صدر األمر السلكي م ٖٜٚٔ/ـهٖ٘٘ٔالقردة 
 صدار )مجل  السشهل(. يذن لي بوصدر صػ  رعي باإل

أي برد  هر واحد مؽ صدور  -، ـهٖ٘٘ٔوصدر أول عدد مؽ السشهل في ذي الحج  
صدار  دفرتها الها إسؾل أربريؽ ريااًل سرؾدةًا وقا  ولؼ ةكؽ مري -األمر السلكي 

 للسظبر  وبقي علي عذرون ريااًل. 
إلى السظبر  فردر  ـهٖٙ٘ٔولكشي لؼ أةأس فدفرا بسؾاد الردد الثاني، عدد السحرم 

لى مك  السكرم  فظبع بها الردد الثالث، وهكذا تؾالى إةزًا، ثؼ رأيا نقل طبع السجل  أ
 . ـهٖٓٗٔملحق عدد ذي الحج   ٚٔ/ٙٔص « صدورها مؽ ذلػ الؾقا

 نراري هذ  الريادة الرحاي  بقؾله: ويؤاد األ
دبي  في السسلك  الرربي  الظلير  األولى لردور السجبلت األمجل  السشهل اانا »

 . ـه٘ٓٗٔ)حياتي( عدد السحرم وصفر  ٖ٘ص « الدرؾدة 
ها وصاحبها األستاذ عبدالقدوس قاما السشهل على مشهجي  وامح  في ذهؽ مؤسد

نداني  اي ، اإلالروحي  والتربؾي  والدلؾ نراري، وهي تسثل  خريته في ال تؾجهاتها، األ
سبلمي .. بل تسثل تؾجهه والثقافي ، الؾطشي  والقؾمي  واإلدبي  واالجتساعي ، الرلسي  واأل

 ثري . ودراساته اللغؾي  والتاريخي  واأللى التؾثيق والتدقيق في بحؾثه إبدًا أالشاز  
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حقق مؽ والسترفف لسجل  السشهل مشذ تأسيدها وحتى يؾمشا هذا ةدتبيؽ ما ذهبشا إليه، ويت
  لكل أن السشهل تسثل حقًا  خري  مؤسدها الرائد.. وال تزال مجل  السشهل وفي  مخلر

 سبلمي . م  الرربي  واإلدب والفكر، وقزاةا الؾطؽ واألقزاةا الرلؼ والثقاف ، واأل
ولقد صدر السشهل في مشترل »نراري: ن لسحات مؽ تاريخ السشهل ةقؾل األوتحا عشؾا

في عشفؾانه  وروبي يؾم ذري الرابع عذر واان االسترسار األرن الهجالرقد الدادس مؽ الق
حابيله في أؽ، نافثًا سسؾم دعاةاته، ناصبًا اثر ربؾ  الررب والسدلسيأجاثسًا بكبلاله على 

وفياى الذيؽ وباهؼ ومريديهؼ ثقف  مزلبًل نفرًا مؽ تبلميذ  األوسا  السثقف  و ير السال األ
 لى: إاعبًل نرب عيشيه الدعؾة الدؾي ج الدذج عؽ الررا 

 والى قلب الحروف الرربي  التيشي .  -ٕ         لهج  عامي  متفرق  ومفرق .  -ٔ
لى قالب التيشي السرشى عربي الذكل، إمرانًا إلييؽ قشاة الذرر الرربي وتحؾيله والى ت -ٖ

 في الكيد للرروب  واإلسبلم. 
صيل  لدائر أثقاف  الغربي  الدخيل  ثقاف  ال صيل ، وجرلتحييد الثقاف  الرربي  األ -ٗ
)نفس السردر الدابق  -إبظال قؾاعد اللغ  الرربي   -٘    سبلم. وطان الررب واإلأ

 ويقؾل:      (. ٜص
مؾر الفتاا  بسقؾماتها على أم  لها حزارة عغيس  وتاريخ عريق لى هذ  األإن الدعؾة إ»

نفر مؽ نبهاى الررب، وفظشاى اانا سائدة يؾمذاك بذكل  امل، وقد تردل لها 
وقد اختسرت هذ  الحرا  الدفاعي  في فكر صاحب هذ  «.. السدلسيؽ بالشقض والدحض

السجل  وهؾ ةافع وآمؽ بها إةسانًا اامبًل، فقرر أن تردر هذ  السجل  لتكؾن مؽ جشؾد 
 «. السقاوم  لرؾامل الهدم التي اانا مدلظ  لهدم ايانشا مؽ جذور 

م، راز ٜ٘ٙٔ/ـهٖ٘ٛٔان )مجل  أدبي  هادف ( نذر في عدد  يبان في مقال له برشؾ 
نراري على االعتباري  السشهجي  التي قاما عليها مجل  السشهل، األستاذ عبدالقدوس األ

والتي علا مديرتها عليها لؼ تحد عشها. وهذا السقال ةذكل التشفيذ الفرلي والحقيقي لسا 
وهؾ مؽ جانب آخر ةسثل السشهجي  التي يشبغي  اختار  االنراري مشهجًا لسجلته السشهل،

 اتباعها في الرحاف  السلتزم . 
 ةقؾل في هذا السقال: 

دب والسجتسع، دأ لها، الرشاة  بذؤون الفكر واألأنذ ا هذ  السجل  واتخذت مؽ يؾمها مب»
دب والسجتسع هشا ما ةذسل تاريخ هذ    خريًا، وأعشى بذؤون الفكر واألمؾمؾعيًا ال
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وماعها االجتساعي  أوفي فشؾنها وآدابها وفي آثارها و في علسها وعلسائها،  الببلد
 واالقترادة  والرحي  والريامي . 

عؽ سبيل السهاترات والتشابز باأللقاب التي  -عسدًا وقردًا  -وقد صدفا صدوفًا اليًا 
ع زاى السغريات والدوافإعرابها أ   اان أمرها مدتفحبًل مشذ صدورها، وتسكشا مؽ مب

الستزافرة، ولؼ ةكؽ الؾعي عسيقًا وال  امبًل وال اان القراى بهذ  الكثرة اليؾم.. ومع ذلػ 
دبي ، فلؼ تشجرف في نجاح مرالحها الفكري  واألإا السجل  بسرالحها السادة  حيال مح

 تيار السهاترات. 
ان إال وذلػ بالر ؼ مؽ انتذار الفكرة القائل  بأن األدب والرحل ال يرتقيان وال يروج

 «. ندابحداب واألالسهاترات والتشابز باأللقاب واألعلى أ بلى محاةا 
نها طالسا لوالجؾ الذي تتشفس فيه حيشذاك، و  اانا مررا  فكري  عارم  بيؽ مجل  السشهل»

قررت في افتتاحياتها تبلزم أدب الشفس مع أدب الدرس، وأنه ال ةفيد أدب درسي مهاتر 
 ؾا  ونذل ايانه مؽ هؾات االنحبلل والتأخر. لسجتسع مراصر يريد رفع مدت

درك الشاس أن خظ  السشهل السؾمؾعي  في الشقد أيرًا.. انجلى غبار السررا ، وقد خأو 
واألدب والفكر هي الخظ  القؾيس  الدليس  التي مؽ دأبها أن ترفع مدتؾل األدب والفكر 

حقاد ويؤرث رث األما  برؾا مؽ الكبلم الذي يؾ في الببلد.. أدراؾا ذلػ مؽ طؾل 
 الرداوات وال ةجدي فتيبًل للشهؾض بأدب وفكر ومجتسع. 

دبي  مؤزرًا للسشهل نفده في خظته األ دراك الشاس لدبلم  هذا السشظق نرراً إواان »
 «. الرلسي  الدلسي  تجا  الخظ  التشابزي  الدلبي 

الذي يروي  وال  رو، فالسشهل إنسا أخذ اسسه في األصل مؽ مشهل الساى الزالل..»
ةجابي  بشاىة إويلظل الجؾ ويهيئ القراى لحرا   الزسآن ويشغل االقذار ويرفي االادار

 «. ال ةزرزرها  رض وال عرض وال مرض
نراري في مقدمته للردد األول الرادر في ذي يق هذ  الغاةات الشبيل ، يؤاد األولتحق

شهل بدياج متيؽ مؽ حاط  هذا السإسشبذل قرارل الجهد في سبيل »، ـهٖ٘٘ٔالحج  
سفاف، يتركر صفؾ  بجراثيؼ الترا ق واإل سباب الؾقاة  حتى ال يتلؾث مريشه، والأ

 /السقدم . ٗص«  اعريؽ بأن التظؾر مؽ سشؽ الكائشات
نراري، جرل مؽ مجلته السشهل ميدانًا فديحًا للكلس  الباني  والسؾمؾ  الجاد، التقى األ

 ؼ الرربي واإلسبلمي. على صفحاتها الكثير مؽ أقبلم الرال
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نراري بقزاةا وطشه، وتفاعل مرها، وسجلها دقيقها وابيرها، واانا له أولياته انذغل األ
التي حفغا له حق الدبق السبكر بالدعؾة الجادة لؤلخذ باسباب الشهز  والتقدم في ال 

لترليؼ. انحاى الحياة، فقد دعا لتأسيس ولنذاى الكليات والجامرات، والرشاعات والزراع  وا
نراري بالستابر  الدقيق  الحريف  لتحقيق أسباب التقدم والشهز . وامتاز األو يرها مؽ 

نراري ودور  في حرا  )األمقال برشؾان:  ٔٛ٘مقترحاته.. راجع مجل  السشهل الردد 
 سظر. الدرؾدة .. السقال لراقؼ هذ  األ التشسي  والشهز  في السسلك  الرربي 

وتفاعل مع القزاةا السريري  للؾطؽ الرربي الكبير،  -لػ اذ -نراري انفرل واأل
وقزاةا األم  اإلسبلمي .. ودراساته ومقاالته، واستفتاىاته، السشذؾرة في مجلته السشهل 

 تذهد له بذلػ. 
ا الجاد نراري، اان صحايًا بارعًا ومبدعًا.. السؾمؾ  الغلياألستاذ عبدالقدوس األ

يذلل صهؾته، ويليؽ قياد  بقلؼ األديب السبد  طيع  نراري السؾ ل في جديته، نجد األ
الكلس . فيدؾقه اليػ سؾقًا ميدؾرًا، تظالره في حسيسي  مؽ ال يؾد مفارقته، ويتزف هذا 

 بخاص  في اتاباته في اآلثار والرحبلت. 
ذا الرائد الرسبلق، عبدالقدوس ٭٭ هذ  الس  تررياي  مختررة جاىت بسشاسبتها.. له

ودراساته وبحؾثه ومقاالته السشذؾرة في مجل   -ه رحس  ف ترالى علي -نراري األ
السشهل فق ، تحتاج دراسات مترسق  مؽ دارسيؽ مترسقيؽ.. السيسا أن اتاباته قد  ظا 

 (ٔ) الكثير مؽ مجاالت الدراس  والبحث. 

 

 

 

                                                           

العدد  -م ٕ٘ٓٓيوليو  ٕٛ -ىـ ٕٙٗٔمجادى اآلخرة  ٕٕاخلميس ،ونشرت يف جريدة الرايض (  مت حترير الًتمجة من أسرة حترير رللة ادلنهل ٔ)
ٖٔ٘ٗٛ 
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ترجمة الذيخ الحدن بن دمحم المرظفى )أدد يي( األنراري  (  17) 
 يالداعدي الخزرج

 مولده:ندبو و  .1

هؾ الحدؽ بؽ دمحم السرظفى ) أدديهي ( بؽ أبي بكر بؽ دمحم السؾلؾد بؽ دمحم األميؽ ) 
أبيؽ ( بؽ الذيخ الحاج عبد ف ) ببل ( بؽ قظب بؽ دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري 

الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني 
 ( ٔ)  اليساني.

( GARBAYE) ميبلدي بقري  قربي ٜٗٓٔ ولد في مظلع القرن الرذريؽ في حدود 
 بذسال مالي. ( والة  تسبكاZARHOساحل الشهر بجانب مشظق  زرهؾ )

.نذأتو:2  

  الكبيران دمحم السلقب )حامتشي( ا نذأ يتيسا وقد تؾفي والد  وعسر  سا سشيؽ، وافله أخؾ  
 وعبد الؾاحد.

ودرس على يدةه القرآن السذهؾر الفقي الذيخ خ : عبد الرحسؽ حفيد ثؼ أخذ  خاله الذي
حفغا، وخظا، وتجؾيدا، واان خاله قد اتخذ  ااتبا للسراحل لجؾدة خظه، حتى أصبف 
أفزل ااتب للسراحل في السشظق ، وقد ا تهر مؽ السراحل التي اتبها، ثبلث  اتبها مؽ 

ا للرالف بؽ حسد األنراري، واآلخر اتبه حفغه  يبا دون نقل أو إمبلى، اثشان مشها اتبه
 لسحسؾد بؽ الددو األنراري.

                                                           

والشيخ احلسن أدركتو وأعرفو كان لنا بو  مٍت ، مع إضافة يسَتة  ابنو الشيخ عبد هللا نزيل دتراست َّبجلزائر مشكورا ىذه الًتمجة أرسلها إيل (   ٔ)
 ليت ترددت على مسعي كثَتا .جوار طويل ووعيت على قصصو وأخباره ا
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 .طمبو لمعمـ :3

براهيؼ األنراري ليبدأ تلقي الرلؾم الستداول  في إأ.التحق بابؽ عسه الذيخ عبد الرزيز بؽ 
 السشظق  فدرس عليه:

 الجاهلييؽ الدا الذرراى * أ رار   * ألاي  ابؽ مالػ   * السقدم  اآلجرومي 

 ثؼ تؾفي  يخه عبد الرزيز وهؾ عشد  وأوصا  بؾصيتيؽ:

 : أن يلتحق بالذيخ عبد القادر بؽ سيد أحسد األنراري لسؾاصل  الدراس .ألولى ا

: أن ةخلفه أي الذيخ عبد الرزيز في تدريس أبشاى أسرة أبيؽ إحدل بظؾن األنرار والثانية 
 كؾن ذلػ مؽ أولى اهتساماته.في  سال مالي، وأن ةمؽ أبشاى الحاج عبد ف بؽ قظب 

 وقد استسرت دراسته عشد  يخه عبد الرزيز ثبلث سشؾات.

ب.تشفيذا لؾصي   يخه وابؽ عسه فقد التحق بالذيخ عبد القادر أحد علساى عرر  ودرس 
 عليه الكتب التالي :

 * مبلغ اآلمال في الررف * مقامات الحريري           * الكافي  في الشحؾ

 * الدلؼ في السشظق        ي في البيان والبدةع والسراني* ألاي  الديؾط

 * مخترر خليل في الفقه السالكي.       * متؽ الرحبي  في الفرائض     * الحداب

وامتدت مدة دراسته على  يخه عبد القادر مدة سبع سشؾات، وأجاز  في الرلؾم التي درسها 
 عليه وأوصا  بسؾاصل  الظلب.

 دمحم  ذيخ عبد القادر تزوج، ثؼ واصل دراسته على الذيخ .برد تخرجه على ال
 بؽ حستال األنراري ودرس عليه : ا(تاحسّ الظاهر)

 * الرحيحان: البخاري ومدلؼ.    * التفدير 
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( إلى الزف  الجشؾبي  أربشدا AOZAبردها انتقل مؽ الزف  الذسالي  مؽ الشهر )أوعا( )
(ARABANDA.بيلحاح مؽ أخؾيه ) 

وهؾ اإلبريق عشد  ( ألن أول ما سقى مشها مقدار السغراج سيا )عيؽ السغراجوحفر ب را س
 .مٜ٘ٗٔ واان ذلػ في حدود  السغارب 

د.ثؼ تفرغ رحسه ف للتدريس تشفيذا لؾصي   يخه وابؽ عسه عبد الرزيز فجسع أ لب أبشاى 
 تبلميذ  : السلقب أبيؽ التي يشتسي إليها وأ هر مؽ أخذ عشه الرلؼ مؽ األميؽ أسرة دمحم

 األنراري درس عليه القرآن والشحؾ والفقه. (امراني) علي عبد ف بؽ               .ٔ

الذيخ دمحم أولي السشذر األنراري نزيل السديش  الشبؾي  صاحب التأليف هؾ                .ٕ
 الشحؾ والفقه .و ودرسؾا عليه القران  دمحم ) انتحسديؽ (و ىوأخؾيه أوف

ن وجؾد  مع الشحؾ والفقه واللغ  واذلػ آحسدي أحسد األنراري راجع عليه القر                .ٖ
 دمحم إمام ومدرس في الرياض. الذيخ الداعي  ابشه

 ن والفقه.آبؾعامر مرتزى درس عليه القر أسختار األنراري والد األستاذ الدمحم                .ٗ

 ن والفقه والشحؾ.آراري درس عليه القر بؽ الفقي األن ( ةقؾ ) دمحم                .٘

 أبؾ بكر بؽ دمحم السرظفى األنراري زوج ابشته درس عليه الشحؾ والفقه.               .ٙ

مؽ أبشاى  عبد ف بؽ دمحم بؽ الها ؼ مؽ أسرة أبشاى عسر إحدل بظؾن األنرار               .ٚ
 لشحؾ.ن والفقه واآودرس عليه القر  بؽ قظب الحاج عبد ف

مؽ أبشاى الحاج  دمحم الخير بؽ مهدي مؽ أبشاى أسرة عثسان إحدل بظؾن األنرار               .ٛ
 .عبد ف بؽ قظب

ومؽ أ هر طلبته الذيخ األستاذ الذاعر أحسد عبد ف األنراري وهؾ ُةِكؽ                .ٜ
 لذيخه احتراما بالغا.



 

44 

 آل نافع األنرار عؽ                                                             نثــار األخبــار     

 

بالجزائر وهؾ الذي أرسل لي هذ  الترجس   . ) ابشه الذيخ عبد ف نزيل تسراسآٔ
 الرظرة لؾالد  الرالؼ الجليل رحسه ف (.

وله تبلميذ آخرون مؽ طؾائل الدؾد السجاوريؽ واذلػ قبائل الظؾارق واان مرجرا لهؼ في   
فؾ اس في إةالفتؾل والتدريس والقزاى ا تهر بلقب الفقيه في الرحراى، وبلغا  هرته قبائل 

 في ايدال. مغاغآمشظق  

وقد عرف رحسه ف بالدفر والترحال في سفرات علسي  وتجاري  وقزائي  وحاول الحج لكشه 
 لؼ يتسكؽ.

أمي  ،هسوأبشاى أخؾيه وأبشاى أبشاى ع  ىومؽ مآثر  أنه : ال يؾجد في عائلته التي تزؼ أبشا
عا وهذا واحد ويقل فيهؼ مؽ لؼ ةأخذ عشه  ي ا مؽ الرلؼ سؾاى اان ذلػ دراس  أو سسا

 الهتسامه بتدريدهؼ.

واان مؾسرا على أهله يلبدهؼ أفخر الثياب ر ؼ قل  ذات يد  حرصا مشه على أن ال يبقؾا 
عال  على أحد، واان يلزم أبشاى  وتبلميذ  وجيرانه الربلة في الجساع  والتزام األخبلق 

مدرسته الحدش  اسا ألزم بشات حيه الحجاب الذرعي وأبلى في ذلػ ببلى حدشا.وأسس 
حديؽ بؽ محسؾد الالسذهؾرة التي تخرج مشها الكثير بجانب الب ر التي حفرها، وجاور  الذيخ 

األنراري وتراونا على التدريس حتى ا تهر على األلدؽ أنه مؽ أراد الرلؼ والراح  مرا 
فرليه بالتؾأميؽ الحدؽ والحديؽ وهذا لسا اان ةكشه لتبلميذ  مؽ عظل واحترام فقد اان 

واان رحسه ف مزيافا اريسا جؾادا ابتلي بسحؽ اثيرة أهسها : فقدانه   هؼ مرامل  أبشائهةرامل
ألاثر أوالد  الذاؾر والذيؽ يتردل عددهؼ الرذرة.له مؤلفات وقرائد اثيرة ماعا برد مؾته 

 بدبب تفرق أهله وتبلميذ  في البلدان نتيج  القح  والجفاف الذي أصاب الببلد

 .  عائدا مؽ الدفر ودفؽ في مشظق  زرهؾ ٜٜٙٔر سش  : في أواخ. وفاتو4
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 الداعدي الخزرجين دمحم الظاىر بن ـ دي األنراري ب  (اَىمَّ )الذيخ دمحم (  18) 
 دمحم الظاهر بؽ سيدي بؽ دمحم بؽ عثسان بؽ دمحم األميؽ بؽ هؾ الذيخ دمحم بؽ       

ا ( األنراري الداعدي الخزرجي دمحم بؽ نافع  )إنف الحاج عبد ف بؽ قظب بؽ الذيخ
 ( ٔ.) الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني

دمحم بـؽ سـيدي وراجرـه علـى الذـيخ  م وحفا القرآن الكريؼ على عسـه ٖٜٔٔولد في حدود 
ونرـل مخترـر خليـل وتفدـير  الحدؽ بـؽ دمحم السرـظفى ، ودرس الشحـؾ وألايـ  السرـاني

دْ الربلمـــ  و لـــى خالـــه الربلمـــ  و القـــرآن ع ودرس مقـــا مـــات  القامـــي دمحم السختـــار بـــؽ َحـــؾ 
ْد وحســ اتا بـؽ َحَستــ ال اسـا درس مراقـي الدـرؾد  الحريري على الذـيخيؽ دمحم السختـار بـؽ َحـؾ 

بـؽ حستـا وحـج سـش   في أصؾل الفقه ودرس مبلغ اآلمال في الررف على دمحم بـؽ الحدـؽ
التقــى بالسلــػ عبــد  دمحم السختــار بــؽ َحـــ ؾْد واــان مرــه عشــدما هـــ مــع خالــه الربلمــ  ٖٓٚٔ

 : الرزيز آل سرؾد رحسه ف في مشى وألقى بيؽ يدةه قريدة مشها

 تداعدني بشص أو هـــــزيز @@@ أال مؽ لي برشس جلسزيز

 نهـــــــؾز هسلر  مزســرة جـزول @@@ برجليها إذا ملرا

 لسشتسى عبد الرــــزيزرفيع ا @@@ فتبلغشي إلى ملػ اريـــؼ

 فدان له ملؾك االنجلـــــــــيز @@@ أعز الديؽ برد الذل حيشا

 فرجا ذي السشاسـػ باألزيز @@@ وجدد ال مشدرس قديــؼ

السـذاـؾر والذي أخذ  مشه الداتؾر دمحم بؽ دمحم األنراري   رـر خـالـهبرض وقد جسع 
 هّسا. ،اسا ذار الذيخ اى ف تسهيدا لتحقيقه ونذر  إن

وأخبار آل  مؽ أةامبرض القرص ،واألحداث،( ةحفا  ار أن الذيخ ) هـَس  والجدير بالذا
-قبل بلؾ ه التدريؽ- جيدةذاارة  ةستلػألنراري حيث ( اا)إنفنافع قظب بؽ دمحم بؽ
، ولن اعترل برض مرلؾماته برـض هذ  القرص واألخبار والؾقائع  تدتؾعب وتحفا

ض وقد نقلا عشه بر لتداخل في آخر عسر  برد بلؾ ه التدريؽ يى مؽ الؾهؼ والتذابه وا
                                                           

ا من ( الشيخ مها رمحو هللا شلن قابلتو وجسلت معو كثَتا ومسعت منو كثَتا يف فًتة إقامتو َّبدلملكة وحدثٍت بسَتتو شفواي ،كما حدثٍت بغَتى  ٔ)
ب فيو العاطفة،خاصة إذا جالسو القصص واألحداث التارخيية ،إَّبن صحتو،فلما بلغ التسعُت،قل تركيزه،وضعفت ذاكرتو،وصار يتحدث دبا تغل

 من ال وازع لديو وال خياف هللا فيو..
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ما وجدته مشاسبا مؽ تلػ األخبار والسرلؾمات في مباحث محددة وهي:ما يترلق بآل 
في الفترة التي اان مقيسا  قظب، وأبشاى الحاج عبد ف،واآلبار،وبرض التراجؼ،وذلػ

تداخل برض األحداث في ذهشه ، مع مراجرتها وتشقيحها مؽ مرادر  ير  ،لبالسسلك ،
لكبر الدؽ ،وتأثر  بسا ةدسع،و لبا الراطف  عليه خاص  إذا اان مؽ ةجالده،ببل واز ،أو 
مسؽ ال ةخاف ف فيه،فيكؾن التأثير على رأةه سهبل لسؽ أراد مؽ برض األ سار،خاص  

نفا ( لكؾنه برد اطبلعه على مدؾدة الشثار فؾجد أنشي لؼ آخذ برأةه في ندب آل نافع ) إ
وفي آخر حياته وهؽ جدسه مؤسدا على الدلدل  التي سبق الحديث عؽ بظبلنها ،

ومرل تفكير  وخرف عقله ، وصار إذا استزافه أحد وأارمه أو جالده وآنده ةقؾل له 
بؽ  وأخؾ  الذيخ الربلم  القامي دمحم السؾلؾد(  ٔ) ما ةحب أن ةدسره ال ما ةجب قؾله

أزواد  ) أّملؾ ( مؽ علساى تشبكتؾ وأمرائها السذاهير في صحراىدمحم الظاهر األنراري 
الربلم   بيؽ الررب والرجؼ وهؾ زعيؼ عذيرته ببل مشاز  وفقيه وقامي الرحراى برد خاله

واان  (2) قؾمه دمحم السختار بؽ حؾد األنراري،اسا أن جد  الذيخ سيدي دمحم ، سيد في
،و األنرار الذرقييؽ  ؾحيد الس ة في تعشه أخبار اثير  مرلحا اريسا سخيا ا تهرت

في  (ٖ) ولقرار  رار القيادة ورمزها (إنفا نافع ) األنرار مؽ آل السداهس  في وحدة صل
،حيث ةرد الذيخ سيدي دمحم ثاني  الغربييؽ اعترافا بفزلهؼ وحقهؼ وزهدا وتؾامرا وورعا

األميؽ ) حبلي ( بؽ دمحم  أابر  خري  في األنرار الذرقييؽ برد الدلظان إبراهيؼ
ف ووافته   ( إلى رحس اهسّ  ) األنراري زعيؼ األنرار الذرقييؽ ، وقد انتقل الذيخ دمحم

مراز األنرار في  هـ ودفؽ في قري  زرهؾٖٓٗٔمشيته يؾم األحد الخامس مؽ رجب 
 . سال نهر الشيجر

                                                           

 ( اإلشارة إىل وضع الشيخ مها الصحي مهم بعد أن استطاع بعض األصاغر واألغمار التأثَت عليو حىت سود خبطو أوىاما ال حقيقة ذلا،وقاموا ٔ)
عنا وعنهم أن كل ما جاء يف النثار إمنا ىو من روايتو ويف ىذا تضليل وتسويق  بتضليلو وحتريضو حىت صار ألعوبة بُت أيديهم ،وقد أومهوه عفا هللا

ما للكذب وتزكية للنفس وادعاء فضل غَت موىوب،وطلبة العلم من أبناء األنصار الذين يعرفون إمكانيات ادلتعلمُت من البادية ديكنهم حتديد 
و على ألسنة كبار السن يف كل اجملالس ،شلا ال يتجاوز آل قطب وأخبارىم حتديدا ديكن نسبتو إليهم من غَته، وحتديد ما ىو مشاع للجميع لكون

% من مجلة الكتاب،مع التأكيد على أنٍت مل آخذ ٛ،مع إشارات طفيفة جدا ختص ثالثة أعالم فقط من ادلًتجم ذلم،ونسبة ذلك ال تتجاوز حبال 
رة قمت بتنسيقها ومجعها وتدقيقها واإلضافة عليها من مصادر غَته شىت  على منو نصوصا مكتوبة؛كال بل رلرد إشارات وتلميحات شفوية متناث

 مدى ثالثة عقود  مضت ..
 احلاج عبد هللا ادلعروفون عند بقية إخواهنم أببناء أّبُت . الشيخ أبناء دمحم األمُت بن  (2)

ضربو يعٍت ضرورة اإلجتماع عنده أبسرع وقت للحرب  وىو عبارة عن طبل يضرب دبطارق من فضة يسمع صوتو القريب والبعيد وقرعو أو  (ٖ)
 ،أو للتشاور يف أمرىا.فقط 
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األنراري ن دمحم الظاىر بن ـ دي ب  (أّممو) المولود دمحم العالمة والقاضي(  19) 
 الداعدي الخزرجي

دمحم الظاهر بؽ سيدي بؽ دمحم بؽ عثسان بؽ دمحم األميؽ  بؽالسؾلؾد هؾ الذيخ دمحم        
دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي  الحاج عبد ف بؽ قظب بؽ الذيخ بؽ

 ( ٔ) ي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.الشرري التسبكت

دمحم بـؽ  علـى عسـهعلـى والـد ،ثؼ حفـا القـرآن الكـريؼ بـدأ  و،تقريبـا،م  ٜ٘ٔٔولد في حدود 
مخترـر  و،ودرس الشحـؾ وألايـ  السرـاني، ،ثؼ على الذيخ الحدؽ بؽ دمحم السرـظفىسيدي

قـه ودرس مبلـغ اآلمـال مراقي الدرؾد فـي أصـؾل الف ،والذرر الجاهلي،خليل وتفدير القرآن
دْ و علـى خالـه الربلمـ   دـيؾطي،،وألاي  الفـي الرـرف ودرس  القامـي دمحم السختـار بـؽ َحـؾ 

ْد وحســ اتا بـؽ َحَستــ ا مـات الحريـري علـى الذـيخيؽ دمحم السختـار بـؽمقا ، ورحـل فـي طلــب َحــؾ 
الرلؼ فتـرة ،ودرس علـى برـض الرلسـاى  ـرب تسبكتـؾ،مؽ األنرـار ومـؽ قبيلـ  أ ـراف أهـل 

ي،واان أعلــــــؼ أهــــــل مشظقتــــــه فــــــي زمشــــــه بالفقــــــه )الكشــــــدر ( لــــــدل الربلمــــــ  أحــــــدو الكشــــــدر 
والتفدــــير،فدرس عليــــه اتــــب السالكيــــ ،في الفقه،ورســــال  أبــــي زيــــد القيروانــــي ،ودرس عليــــه 
التفدير بتؾسع، والحداب والفرائض،اسا استفاد مؽ علسـاى اـل إن أنتلـػ ولن  ـقغان،وأهل 

 ،ولسا عـاد مـؽ رحلتـه أروان،أثشاى فترة وجـؾد  عشـد الذـيخ أحسـدو،وأفاد مـؽ طـريقتهؼ الرلسيـ
الرلسيــ  لــدل الذــيخ الكشــدري ،و يــر  مــؽ علســاى  ــرب تسبكتــؾ، الزم  ــيخه وخالــه الربلمــ  
والقامي دمحم السختار بؽ حؾد حزرا وسفرا و هد مرـه مجـالس  الرلـؼ والتـدريس والقزـاى 
ـــى  ـــرا عل ـــدوائر الرســـسي ،والجهات الحكؾمي ،وتـــدرب اثي ـــيؽ ال والحكؼ،والرـــلف،وتشقل مرـــه ب

والدياسييؽ،وااتدـــب خبـــرة ابيرة،فـــي  زـــاى ،ومراملـــ  الشـــاس والـــؾالة والزـــبا  والردـــكرالق
ايايـــ  الترامـــل مـــع الشـــاس بسختلـــل أطيـــافهؼ ،والترامـــل مـــع القزـــاةا واألحكـــام فـــي أحـــؾال 

الذـيخ الربلمـ  القامــي دمحم مجسؾعـ  مـؽ جساعتـه وأقاربه،و هــ مـع  ٜٖٛٔوحج سـش   ـتى،
ري ) أّملــؾ ( مـــؽ علســاى تشبكتــؾ وأمرائهــا السذــاهير فـــي بــؽ دمحم الظــاهر األنرــا السؾلــؾد
،بيا أبشـــاى دمحم األمـــيؽ بـــؽ الذـــيخ عذـــيرته  ـــيخوهـــؾ  ،واد بـــيؽ الرـــرب والرجـــؼأز  صـــحراى

السرـــروفيؽ بـــيؽ أقـــاربهؼ بأبشـــاى ) أبـــيؽ (  الحـــاج عبـــد ف بـــؽ قظـــب األنرـــاري الخزرجـــي،

                                                           

ا من سَتتو ( الشيخ دمحم ادلولود رمحو هللا شلن قابلتو وجسلت معو كثَتا ومسعت منو كثَتا خالل زايراتو ادلتكررة لنا يف ادلملكة، ومسعت منو جزء  ٔ)
 التارخيية،وأفادين الشيخ أمحد عبدهللا األنصاري،والشيخ عبدهللا احلسن يف حترير ترمجتو شفواي ،كما مسعت منو غَتىا من القصص واألحداث
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 السختــــار بــــؽ حــــؾد الربلمــــ  دمحم برــــد خالــــه ومفتيهــــا، وقامــــي الرــــحراى،فقيــــه  ،وهــــؾ
ي،تلجأ إليه حكؾم  إقليؼ تسبكتؾ والسرااز اإلداري  التابر  لها، وتدتريؽ بـه ؛لفـض األنرار 

اسـا تلجـأ إليـه اـل ،السشازعات،ولصدار الحكؼ الذرعي والفتؾل فـي برـض القزـاةا الذـرعي 
يه خلق ،مؽ الررب والظؾارق،والدؾدان،للفتؾل والتحااؼ إلى الذر ،ودرس علقبائل السشظق 

 اثير مؽ األنرار و يرهؼ، ومؽ أبرز طبلبه:

بـؽ الحـاج  (أبـيؽ) دمحم األميؽ بؽ إبراهيؼ مؽ أبشاى )ابل( عبد الهادي بؽ دمحم بؽ دمحم الذيخ
محسؾد بؽ دمحم السبارك بؽ حستال مؽ أبشاى عثسان بؽ الحاج عبد الذيخ عبد ف ، واذلػ 

 (ٔ)ؽ ةغلب على  رر  سسات  رر الرلساى.. ،والذخ دمحم السؾلؾد،  اعر مظبؾ ، لكف 

 هـٖٕٗٔ/ٛ/ٙ واانا وفاته رحسه ف وأسكشه الفردوس األعلى مؽ الجش  يؾم 

،ورثــــا  حدــــان األنرــــار و ــــاعرهؼ الكبيــــر أبــــي  فــــي مديشــــ  زرهــــؾ التابرــــ  لؾالةــــ  تسبكتــــؾ
 ) ثـاى قليـلففـي مثلـه اـل الر عبدالكريؼ الذيخ أحسد بؽ عبدف األنراري بسرثيـ  عشؾانهـا: )

 : بؽ دمحم الظاهر األنراري  مرثي  في فقيد األنرار  يخشا دمحم السؾلؾدةقؾل فيها :

 َوَأن  الِجَباَل الر اِسَيـــاِت تـَــُزوُل ؟              َأَحّقـًا َدَهـى َ ْسـَس الِبـبَلِد ُأُفــــؾلُ 

 َصفـَا َصْخـَرٍة َعْشَهـا الَحِديـُد َاِليـُل ؟                َوأن  َيــَد األْقـَداِر َخـر َق َسْهُسَهـــا

ْبــُر َعؽْ ٍف              َلْيـِل ِمَؽ الُحـْزِن َاالِ َلِبْدَشا ُدَجى   َفْقــِد اْلَجِليـِل َجِليــل َوَللر 

ـ  ً   ُحـؾِل َصِهيلُ َلَها َفـْؾَق أْصـَؾاِت الفُ                  َفَقْدَنا ِبـِه ِعْلسـًـا َ ِزيــًرا َوُحج 

  َوَلِكش ـُهِ للش ـاِئَبــــــاِت َحُســـــــؾلُ                  َفَقْدَنـا أِمــيًرا ُمْذِفقـًـا ُمَتَؾاِمرـًا

ــ  ً     ِديــَد َوِهس  َئـاُب َتُرـــؾلُ              َفَقْدَنـا ِبـِه الر أَي الد    َوَلْيثـًا ِهَزْبــًرا، والذِّ

   َفَزْأَرتُـُه ُتِخيُفُهـــؼ َوَتُهــــــــؾلُ                َسَد األْ َراُر ُقْرَب َمَجاِلهِ إَذا اْسَتأ

                                                           

ي ( انظر اجلانب ادلتعلق بشعره وترمجتو يف كتاب الشعر األنصاري يف مراحلو الثالث للشيخ أمحد عبدهللا األنصاري واألديب صديق عبدالباق ٔ)
 ٔٗٗ-ٖٔٗاألنصاري ص 
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ـَج َمــاُى الش ْهــِر َبْرَد َرِحيِلُكؼْ      َفِرْلُســَػ ِفي َنْهـِر الَحَيــاِة َةِديـلُ                 َتأج 

  َفَفْزلــُـَػ ِفي َقْفـِر الِبــبَلِد َخِسيلُ                  َوَجل  َرِبيُع األُْنـِس َبْرَد ِفَراِقُكؼْ 

َبـاِح َدِليـلُ    ا           ُصْبٌف َااَن باأَلْمـِس َراِئرً َقِد اْ َبر     َفَؾْجُهـــَػ َدْومــًـا للر 

ْحؾِعشَد ُ ُروِبَها َمـــا            َبَدْت ِلَي َ ْسُس الر   ِى َتِسيــلُ َاُسْقَلــِ  َباٍك ِفي الدِّ

  َعِؾيــَل ِنَدــاٍى َبْيَشهـؽ  َقِتيــــلُ                َوأْصَبَف ِفي َسْسِري الش ِديُؼ ِبُدْحَرةٍ 

  َمَشاُر أَمـــــاٍن َةْقـتـَِفيـِه َقِبيـلُ                    أَُعــزِّي َبِشي األنرـاِر ِفيِه ألّنـــهُ 

ثَـــاِى َقِليــــلُ  َفِفي ِمْثِلِه ُاــــل                         َبَشاِتــــهِ أَُعـــزِّي ِبــــِه أْبَشـاَىُ  وَ    الرِّ
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 الداعدي الخزرجي دمحم األنراري  بن الذيخ حماد(  21) 

 ىجري( 1418 - 1343) 
 -ندب  إلى سرد بؽ عبادة  -عدي االذيخ حساد بؽ دمحم األنراري الخزرجي الدهؾ 

هـ ببلدة ةقال لها ) تاد مك  ( في مالي بأفريقيا .  ٖٖٗٔد سش  ، ول -الرحابي الجليل 
اانا عبلمات الشجاب  بادةُ  عليه مشذ الرغر ، محبًا للرلؼ ، حيث نذأ عشد عسه السلقب 

بالبحر لدر  علسه ودق  فهسه ، حيث حفا القرآن مبكرًا وعسر  ثسان سشؾات ، وعلؾم 
ن والسشغؾمات قبل سؽ الر د ، فقد اان ةحفا اآلل  ، واذلػ الحديث ، والكثير مؽ الستؾ 

لاي  ( للديؾطي ، و) لاي  ( البؽ مالػ ، و ) األسلح  ( للحريري ، و) الكافي  واأل) ال
 جسع الجؾامع ( للدبكي ، والسرلقات الدبع وقرائد الررب ،،، و يرها . 

ن سش  ، خرج مؽ بلد  ، مهاجرًا بدبب اإلسترسار الفرندي . واان عسر  إحدل وعذرو 
فتؾجه إلى الحرميؽ ، فلسا ح  رحاله في الحرم السكي ، أخذ يشهل مؽ الرلؼ في حلقات 
السدجد الحرام ، واان مؽ  يؾخه فيها ، الذيخ حامد الفقي ، والذيخ عبدف السذا  ، 

وما لبث حتى أذن له الذيخ عبدف بؽ حدؽ آل الذيخ …. والذيخ دمحم أميؽ الحلبي 
قات الحرم السكي . ثؼ انتقل رحسه ف إلى السديش  السشؾرة ، والتحق بدار بالتدريس في حل

الرلؾم ، وَدَرَس على عدد مؽ الرلساى فيها ، مشهؼ : دمحم الحافا ، وعسر بري ، وعبد  
ثؼ رجع إلى مك  ، وفي مؾسؼ الحج ، حرل لقاى مع الذيخ … خدةع ، و يرهؼ 

براهيؼ آل الذيخ ، فأ ارا عليه بالذهاب إلى عبداللظيف بؽ ابراهيؼ والذيخ دمحم بؽ ا
الرياض ، فذهب ، وأصبف ُيَدرِّس في الي  الذرير  ، ثؼ انتقل إلى مرهد إمام الدعؾة 

الرلسي ، ثؼ عاد إلى الكلي  ، ثؼ ُنقل إلى الجامر  االسبلمي  بالسديش  . وقد ا تهر رحسه 
السذاارة مرهؼ ، واان مقرد  ف بحبه للرلؼ وطبلبه ، حيث اان ةقزي  الب وقته في

ؾرة ، حيث ةجدون عشد  شالكثير مؽ الرلساى وطبلب الرلؼ في بيته الرامر بالسديش  الس
بغيتهؼ ، واانا مكتبته مذهؾرة لدل طبلب الرلؼ باحتؾائها على السراجع والسرشفات في 

رحسه ن ا تى فشؾن الذرير  ، واان ييدر لهؼ ما يريدون مؽ الكتب بترؾير  لهؼ ، وا
ف يهتؼ بجسع السخظؾطات خرؾصًا في علؼ الحديث ، وقد اان له الفزل برد ف في 
طباع  الكثير مؽ اتب الحديث ولخراجها لظبلب الرلؼ ، ويقدر عدد الكتب في مكتبته 

 بأاثر مؽ ثبلث  آالف مجلد أ لبها في علؼ الحديث . 
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طبلب الرلؼ والسذاةخ ، ونذار جسع  فير مؽ  -رحسه ف  -هذا وقد تتلسذ على يدةه 
مشهؼ : ) الذيخ عبدف بؽ جبريؽ ، الذيخ بكر أبؾ زيد ، والذيخ ربيع بؽ هادي ، والذيخ 

صالف الربؾد ، والذيخ صالف آل الذيخ ، والذيخ علي الفقيهي ، والذيخ صالف 
سي الدحيسي ، والذيخ عظي  سالؼ ) قرأ عليه في الشحؾ ( ، والذيخ دمحم بؽ ناصر الرج

مؽ الكؾيا ، والذيخ عبدالرزاق البدر ، والذيخ عسر فبلته ، و يرهؼ مؽ ابار طبلب 
 الرلؼ ..... 

وقد ترك رحسه ف إرثًا عغيسًا مؽ السؤلفات في فشؾن مختلف  ، فسشها : في الشحؾ ) 
األجؾب  الؾفي  عؽ أس ل  األلاي  ( وفي الرقيدة ، اتاب ) أبؾ الحدؽ األ رري وعقيدته ( 

شها في الفقه ) تحف  الدائل عؽ صؾم السرمع والحامل ( وفي الحديث ) إتحاف ذوي وم
الرسؾخ بسؽ دلس مؽ الذيؾخ ( واتاب ) سبيل الر د في تخريج أحاديث بداة  ابؽ ر د ( 
والكثير مؽ السؤلفات الشايد  التي ةحرص طبلب الرلؼ على اقتشائها واإلفادة مشها ، وقد 

 فتاول  يخ اإلسبلم ابؽ تيسي  مع ابؽ قاسؼ رحسه ف .  ارك رحسه ف في جسع 
هـ برد مرض ٛٔٗٔ \ ٙ \ ٕٔهذا وقد تؾفي الذيخ حساد رحسه ف في يؾم االربراى 

الزمه عدة أ هر ، وُصّلَي عليه في السدجد الشبؾي الذريف برد صبلة الررر ، وأم 
ُةحرؾن مؽ طلب  الرلؼ السرليؽ الذيخ عبدالباري الثبيتي ، و ي ره جسع  فير ال 

 والسذاةخ . 
فرحسه ف رحسً  واسر  وأسكشه فديف جشاته ، وجسرشا به في مقرد صدق عشد  سبحانه 

 إنه جؾاد اريؼ ، وف أعلؼ ، وصلى ف على نبيشا دمحم وعلى آله وصحبه وسلؼ .
الترجس  ، مدتقاة مؽ اتاب ) السجسؾ  في ترجس  الربلم  السحدث الذيخ حساد 

 األنراري ( تأليف وجسع : عبداألول بؽ حساد األنراري .
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 ( ترجمة الذيخ الداعية الدمفي : عبد الحم د بن عبد الرحمن األنراري  21)  
 الداعدي الخزرجي

ندبه : عبد الحسيد بؽ عبد الرحسؽ بؽ الزبير بؽ دمحم السلقب بالفقيه بؽ دمحم األميؽ ) 
دمحم بؽ نافع  )إنفا ( األنراري  بؽ قظب بؽ ف الحاج عبد الذيخ حبلي ( بؽ عثسان بؽ

الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني 
 ( ٔ)  اليساني.

م  تقريبا وقد نذأ في البادة  في أسرة علسي  ٕٕٜٔوالدته ونذأته : ولد رحسه ف سش  
  مدارس األاؾاخ الذهيرة ب : تبرجانيؽ فؾالد  الذيخ عبد الرحسؽ بؽ الزبير مؽ مذيخ

 وخاله الذيخ الربلم  عبد القادر بؽ سيد أحسد األنراري .
طلبه للرلؼ : بدأ ترليسه في البادة  على يد مذاةخ األربظ  والكتاتيب السشتذرة هشاك فأخذ 

مشهؼ ما ةدسى عشدهؼ برلؾم اآلل  ومؽ أ هرهؼ  دمحم بؽ دمحم عالي بؽ حبيب ف 
ري وخاله الذيخ الربلم  عبد القادر بؽ سيد أحسد ودمحم بؽ الحدؽ السلقب ) أمّي األنرا

. ) 
م تقريبا فالتحق بدار الحديث بفرعيها في مك  ٜٗ٘ٔثؼ رحل إلى الدةار السقدس  سش  

والسديش  إلى أن تخرج مؽ السرحل  الثانؾي  فيها ثؼ تزامؽ ذلػ مع زيارة الذيخ دمحم علي 
نرار في الرحراى للسسلك  الرربي  الدرؾدة  ولرساله لبرث  مؽ طلب  األنراري زعيؼ األ

جساعته مؽ األنرار إلى ليبيا في عهد السلػ الدشؾسي الستكسال الدراس  هشاك واان 
الذيخ عبد الحسيد مسؽ تلػ البرث  والتحق بجامر  الدشؾسي وتخرج مشها بدرج  امتياز 

تفرغ للدعؾة ومحارب  البد   أخرل حيث رةمع مرتب  الذرف ثؼ انتقل إلى الرحراى م
طلب  محدديؽ بل  له والخرافات برام  متشقبل بيؽ مخيسات األنرار وجيرانهؼ ولؼ ةكؽ

اان السجتسع السحي  عام  يشهل مؽ علسه وخاض في سبيل محارب  البد  عدة مقارعات 
 تجاني ومشاعرات نفع ف بها ومؽ أ د الفرق البدعي  التي تردل لها الرؾفي  ال

م تقريبا وهؾ في خزؼ مراراه الدعؾي  ورحبلته التؾعؾي  ٜٔٛٔوفاته : تؾفي رحسه سش  
في أنحاى الدفر عبر الرحاري والقفار برد أن ارس حياته رحسه ف في الدعؾة إلى ف 

                                                           

 عبد احلميد َّبلتعاون مع أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري .( حررت ترمجة الشيخ   ٔ)
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ولصبلح أسرته ومجتسره  وقد أنذد الذاعر أحسد بؽ عبد ف األنراري في مشاصرته  
 : برشؾان األبيات التالي  واإل ادة بدور 

 ُيَهــــّدد صـرح الّذــرك                            
 ن ؾ األنراري حيؽ هاجسه برض السبتدع أبيات في الّدفـا  عؽ الذيخ عبد الحسيد بؽ عبد الرحسؽ

 أيـا إخـؾتي إنـي نرـيُر فريقـــــــي
 ةحــب  طريقــي وَحـْرٌب علـى َمـؽ ال                                 

 فـبل َتْبَتِ ــْس عبـَد الحسيـد ألن شــــــي
 سُأْلِقــُؼ َجْسـًرا َمـؽ ُيهيــُؽ رفيقــــــــي                                 

نـــا  ولـؾ اــان َمـؽ آَذاَك أْهـــبًل لَردِّ
 ِسيــــــــقِ ألْ َرْقتُــه في بْحـر َهْجـٍؾ عَ                                  

ِليــــــؼ إذا رأل  ولكش ــــه مثــــُل الغ 
 ِقتــاال ولؤلْحــراِر اْلــٌب َسُلؾقــــــــي                                 

 وعبــُد الحسيــد الذيـُخ ال  يخ مثله
ـرٍك وْهـَؾ صدةقـي                                  ُد صـْرَح الذِّ  ُيهــد 

 
                ***        ****        *** 

 هـٕٜٖٔ                                                     
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 الداعدي الخزرجي ( الذيخ عبدربو بن أكحتي األنراري  22) 
الحاج عبد ف بؽ قظب  الذيخ ندبه :عبدربه بؽ أاحتي بؽ أددي مؽ أبشاى أبي بكر بؽ

فع  )إنفا ( األنراري الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي دمحم بؽ نابؽ 
 ( ٔ)  األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.

م ،وتلقى ترليسه السبدئي بالسدرس  التي ٜٕٜٔ -مٕٜٙٔنذــأته : ولد بالرحراى ما بيؽ 
قامي دمحم اان والد  الذيخ أاحتي مؽ مؤسديها ثؼ درس برد ذلػ على الذيخ الربلم  وال

السختاربؽ حؾداألنراري رحسهسا ف ترالى والذيخ سديدي الجبلدي األنراري والذيخ 
 الربلم  عبد القادر بؽ سيد أحسد األنراري و يرهؼ اثير مسؽ ال نرلؼ .

وقد أخذ عؽ هذ  السجسؾع  مؽ الرلساى أنؾاعا مؽ الرلؾم أهسها علؾم الرربي  خاص  
 ػ التفدير والفقه و ير ذلػ مؽ السرارف والرلؾم .الببل   والتي برز فيها واذل

إنجؾزمي( في رحل  إلى ال  ويقال إنه ذهب برفق  الذيخ السشذر بؽ أاللؾيؽ مؽ قبيل  )
 الذيخ إبراهيؼ اؾلخ ثؼ رجرا إلى الدشغال فتتلسذا على  يخ السدرس  الرؾفي  هشاك 

الرلؼ، ولكؽ  رلساى وطلب لرحراى حيث قاما بشذرها في أوسا  الرام  والخاص  مؽ الا
الذيخ الربلم  والقامي دمحم السختاربؽ حؾد األنراري والذيخ  الرلساى مؽ أسرته أمثال

حػ الجبلدي األنراري و يرهؼ مؽ الرلساى وقفؾا في طريق هذ  الظريق  الجديدة حتى 
 أخرجؾا مؽ اان قد تؾر  فيها مؽ جيرانهؼ .

حدب علسشا حتى وافته السشي  سش         وقد بقي الذيخ عبد ربه على طريقته تلػ
، على أن برض السقربيؽ مشه يؤادون أنه تراجع عؽ مشهج هذ  الظريق   مٕٜٜٔ

 الرؾفي  سرا ،ولؼ ةرد له أي ارتبا  بظقؾسها الغاهرة قبل وفاته وف أعلؼ .
مكانته الرلسي  : اان الذيخ عالسا فذا ةجلس للقزاى والفتيا وقد عرفا عشه القؾة 

 والربلب  في الفتيا وأنه ال ةخاف في ف لؾم  الئؼ  .
وقد بشى مدرس  لظبلبه ومريدةه ةجلس فيها يلقي دروسه على طبلبه واانا وفؾد الظلب  

 تأتيه مؽ نؾاحي الببلد السختلف  . 
                                                           

 ( حررت ترمجة الشيخ عبد ربو َّبلتعاون مع أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري والشيخ عبد ربو أدركتو وأعرفو كان لنا بو جوار طويل  ٔ)
 ووعيت على قصصو وأخباره اليت ترددت على مسعي كثَتا .
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اسا يذار عشه أنه مزياف ةخرج إلى أطراف الحي بحثا عؽ الزيؾف فكان طبلبه 
 مائدته ، واان ةجري عليهؼ مؽ ماله الخاص .وجسيع مريد  ةأالؾن مؽ 

وأما طبلبه فهؼ خلق اثير وقد ذار لشا مشهؼ دمحم بؽ دمحم السرظفى ومالػ بؽ عبد ف ) 
 دال   ( ومحسؾد بؽ أخيا .  

آثار  الرلسي  : ترك الذيخ عبد ربه الكثير مؽ السخظؾطات في صؾرة اتب ورسائل 
في الببل   الذي نال  هرة واسر  على مدتؾل  وفتاول الها مخظؾط  وأ هرها ترشيفه

الببلد ، وال تزال مكتبته تلػ في الرحراى تشتغر مؽ يرفع عشها الدتؾر لتلحق بالسكتب  
 الرربي  .

 وفاته : تؾفي رحسه ف ترالى عؽ عسر يشاهز الدبريؽ
 ٕٜٜٔواانا وفاته عام 

 
 
 

 .ل األنراري الذيخ إـماع  العالمة والمحدث والمحققترجمة ( 23)  

 اسسه و نذأته :
 إسساعيل بؽ دمحم بؽ ماحي بؽ عبد الرحسؽ األنراري 

و تلقى علؾمه ودرس في تشبكتؾ، حيث درس الشحؾ هـ ،ٖٓٗٔعام ولد في مالي 
والررف واللغ  وحفا ألايه بؽ مالػ والفه مذاةخه بحفا الكثير مؽ الستؾن نغسا ونثرا، 

، اسا تلقى على مذاةخه اتب التؾحيد وأصؾل الفقه وقرأ القرآن بقراىة نافع وحفغه  يبا
 وعلؼ السشظق والسرلقات وفؽ الببل   ومرظلف الحديث الذريف والتفدير.

ومؽ أبرز مذاةخه: الذيخ دمحم عبد الرحسؽ األنراري، والذيخ دمحم بؽ ثاني األنراري 
اإلدريدي في  في فقه السالكي ، والذيخ حسد بؽ األميؽ األنراري، والذيخ دمحم بؽ صالف

الشحؾ والررف ، والذيخ عبد ف بؽ محسؾد السدني في التؾحيد والتفدير والحديث 
 والسرظلف ، ونال اإلجازة مؽ مذاةخه في التفدير والحديث.

هـ ، فرسل مدرسا بالسدرس  الرؾلتي  مشذ عام ٖٓٚٔوقدم للسسلك  الرربي  الدرؾدة  عام 
 هـٖٓٚٔ
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والرقيدة والحديث وعلؾمه والتفدير وأصؾله على السذاةخ  علؾم التؾحيد  وواصل تلقيه -
عبد ف بؽ حدؽ آل الذيخ و الذيخ دمحم عبد الرزاق حسزة و الذيخ عبد الغاهر أبؾ 

 والذيخ دمحم أبي عبد الحق الها سي .  الدسف
هـ نال اإلجازة بالتدريس في السدجد الحرام فرقد حلق  ابيرة حزرها ٕٖٚٔوفي عام  -

 طلب  الرلؼ ال سيسا طلب  دار الحديث في مك  السكرم  . اثير مؽ
هـ للتدريس في السرهد الرلسي بالرياض، فانتقل إليه وحرل ٖٗٚٔوانتدب في عام  -

ثؼ اختار  سساح  مفتي السسلك  آنذاك الذيخ دمحم بؽ إبراهيؼ آل   على الهؾي  الدرؾدة 
ابار الرلساى ، ثؼ انتقل إلى  الذيخ مدرسا في مدجد  وهذا الجامع ال يدرس فيه إال

الرئاس  الرام  إلدارة البحؾث الرلسي  واإلفتاى واان اسسها في ذلػ الؾقا دار اإلفتاى 
ليكؾن عزؾا بها بأمر مؽ سساح  السفتي آنذاك الذيخ دمحم بؽ إبراهيؼ آل الذيخ عام 

بؽ باز والذيخ  هـ ، فاترل بكبار الرلساى الذيخ دمحم بؽ إبراهيؼ والذيخ عبد الرزيزٕٖٛٔ
 عبد الرزاق عايفي رحسهؼ ف .

إلى أن أحيل إلى التقاعد لبلؾ ه الدؽ الشغامي ، ومع ذلػ استسر يؤدي الرسل الذي  
 يؾال إليه في هذا السجال.

 مؤلفاته:
 اإلمام بذرح عسدة األحكام )مجلدان(    -
 رجب،التحف  الرباني  بذرح األربريؽ الشؾوي  وتكسلتها للحافا بؽ    -
 ترحيف حديث صبلة التراويف عذريؽ رار  والرد على األلباني في تزييفه.   -
 اإلر اد في القظع بقبؾل حديث اآلحاد.   -
 رسال  في  أن الخزر عليه الدبلم )مخظؾ (    -
إباح  التحلي بالذهب السحلق)رد على الذيخ ناصر الديؽ األلباني في تحريسه    -

 شداى(.للتحلي بالذهب السحلق لل
 رسال  في التحذير مؽ السبلهي   -
  رح قريدة ) بانا سراد (   -
 الشبذة الشحؾي  .   -
 الفقيه والستفقه للحافا الخظيب البغدادي )تحقيق(   -
 األمر بالسرروف والشهي عؽ السشكر للخبلل )تحقيق(    -
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 األعبلم الرلي  في مشاقب الذيخ ابؽ تيسي  ألبي حفص البزار)تحقيق(  -
 الرجال  الدشي في  رح األلاي  في الديرة الشبؾي  للرراقي بذرح السشاوي)تحقيق(   -
 الشهاة  للحافا ابؽ اثير وهي خاتس  اتابه البداة )تحقيق(   -
 تظهير االعتقاد للرشراني)تحقيق(     -
 الرارم السشكي في الرد على الدبكي البؽ عبد الهادي )تحقيق(،   -
 حديؽ للذيخ عبد الرحسؽ بؽ حدؽ)تحقيق(،قرة عيؾن السؾ     -
 الؾابل الريب البؽ القيؼ)تحقيق(،    -
 أخبلق الرلساى لآلجري )تحقيق(.  -
 

 وفاته
يخ بسرض الزمه مدة طؾيل  فكان صابرًا محتدبًا إلى أن ا تد عليه في آخر ذأصيب ال

،   ـه ٚٔٗٔمؽ ذي القردة   ٕٙأةامه حتى أدخل السدتذفى ، فتؾفي فجر الجسر  
 (1)  بسديش  الرياض رحسه ف رحس  واسر  .

 
 
 
 

                                                           

الشيخ إمساعيل األنصاري وجهوده يف خدمة السنة ة وافية للعالمة إمساعيل األنصاري يف موقع األلوكة اإللكًتوين بعنوان ( انظر ترمج ٔ)
 ىجري ٖٔٗٔ/ٚ/ٕٚ -ميالدي  ٕٓٔٓ/ٚ/ٚ اتريخ اإلضافة:و   إمساعيل زلمود دمحم رَّببعة،بقلم الشيخ:النبوية

ترمجة أخرى من مجع وترتيب صللو  ،ولو: https://www.alukah.net/culture/0/23412/#ixzz5jMA5SpZG         رابط ادلوضوع
تقى أىل احلديث، اإللكًتوين : ورابطو: ادلبارك الشيخ دمحم بن إمساعيل األنصاري منشورة يف موقع: مل

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143873  ، نقالً من كتاب ) أخالق العلماء ( لآلجري ، والذي قام
 .ىـٜٕٗٔالناشر / دار الصميعي للنشر والتوزيع طبعة –رمحو هللا  –عيل األنصاري دبراجعة أصولو وتصحيحو فضيلة الشيخ / إمسا

https://www.alukah.net/authors/view/home/3320/
https://www.alukah.net/culture/0/23412/#ixzz5jMA5SpZG،وله
https://www.alukah.net/culture/0/23412/#ixzz5jMA5SpZG،وله
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143873
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143873
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   الداعدي الخزرجي الذيخ حمدي بن  أحمد األنراري (  24) 

 
الحــاج  الذــيخ هــؾ حســدي بــؽ أحســد بــؽ عبــد ف  بــؽ دمحم بــؽ دمحم أحســد بــؽ دمحم األمــيؽ بــؽ

ـــافع األنرـــاري الدـــاعدي الخزرجـــي الشرـــري التسعبـــد ف بـــؽ قظـــب بـــؽ  بكتـــي دمحم بـــؽ ن
 السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني.

حفــا القــرآن الكــريؼ فــي صــغر   ، ثــؼ الزمــه حتــى اــان مــؽ أهــل القــرآن وخاصــته ، حيــث    
ا تهر في بـبلد  بقـؾة حفغـه وجـؾدة تبلوتـه  ، واـان عشـدهؼ متابرـ   دقيقـ  و ـدة مبلحغـ  

التـي عرفـا  (ٔ)مـؽ القلـ  يف  ،  فكـانعلى حفغ  القرآن أثشاى إمام  الشاس في صبلة التراو 
 بذدة الحفا والتسكؽ ولعجاز الشاقديؽ  والسبلحغيؽ للحفغ  .

ومؽ مذاةخه الذيؽ الزمهؼ ودرس عليهؼ الذيخ السهدي والذيخ الحدؽ بؽ دمحم السرـظفى 
والذـــيخ عبـــد الرزيـــز بـــؽ إبـــراهيؼ والذـــيخ الربلمـــ  والقامـــي دمحم السختـــار بـــؽ حـــؾد والذـــيخ 

محســؾد و يــرهؼ اسـا درس عليــه عــدد مــؽ طلبــ  الرلـؼ لكشــه بذــكل  يــر مشــتغؼ الحدـيؽ بــؽ 
 ألنه لؼ ةجلس للتدريس مهش  وهؾ اثير األسفارفي طلب الرلؼ وتجارة اإلبل .

وعلساى دمحم أحسد بؽ دمحم األميؽ مؽ قزاة عذيرته السذاهير  الربلم  والقامي واان جد 
 عـــالي ) أاللـــي ( بـــؽ دمحم أحســـد بـــؽ دمحم اســـا أن عســـه أحســـد بـــؽ دمحم  ، األنرـــار األفـــذاذ

 ومؽ علساى األنرار . األميؽ اان مؽ اتب  السراحل القل 
 -وقد ا تهر الذيخ حسدي بؽ أحسد بيؽ عذيرته بخسس خرال هي :

 البراع  والدق  في حفا اتاب ف . -ٔ
 الكرم والدخاى واإليثار. -ٕ
 دب واألخبلق.الذجاع  والحدة مع ال مؽ يتجاوز مره حدود األ -ٖ

ويرول له في ذلػ قرص نـادرة حرـلا بيشـه وبـيؽ األاـابر واألمـراى مـؽ عذـيرته و يـرهؼ 
 مؽ أهل البظر والفجؾر اان له الشكاة  والسؾقل الحازم والحاسؼ في الها.

 الرفؾ واإلباى والذسؼ . -ٔ
 األمر بالسرروف والشهي عؽ السشكر - ٙ

                                                           
، والشيخ محدي عمي أدركتو ادلقصود ىنا القّلة اليت دَتّيزت بتمكنها الشديد وإتقاهنا ادلعجز وإال فإن القرآن الكرمي يندر من ال حيفظو عندان   (1)

 خ عبد هللا على ترمجتو فأجازاىا .وعاصرتو ، وقد أطلعت ابنيو: الشيخ دمحم واأل
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 مؽ أهل زمانه  . يشزاف إلى ذلػ أنه مردود مسؽ علساى عذيرته
 وله إلسام بالذرر وقد نغؼ مشه أ ياى جيدة ةغلب عليها جانب الظرف  والسلح  

 أحيانا لبرض الل ام مؽ الشاس . والحدة أحيانا ، وجانب الهجاى
اان رحسه ف مؽ أوائل مؽ خرج مؽ الرحراى فاستقر في مديش  اانؾ بشيجيريا عام 

رار في الرحراى السغربي  ) أزواد ( ولجأ الكثير م ،وعشدما عؼ الجفاف ببلد األنٜٔٚٔ
مشهؼ إلى مديش  اانؾ اان الذيخ حسدي بؽ أحسد رحسه ف أول  خص مؽ األنرار مؽ 
 آل نافع تررف على السحدؽ الكبير الحاج عبد ف دنبتا وهؾ الدبب برد ف في إطبلعه

لذؾار  وأقشره بزرورة على أول ػ البلج يؽ مشهؼ إلى اانؾ وأوماعهؼ السزري  في ا
وانتذالهؼ وتبشيهؼ واان صدةقا ومرلسا له قبل أن ةررفه بجساعتشا في اانؾ..  مداعدتهؼ

ف خيرالجزاى ، وقد نتج عؽ ذلػ ما ةدتحق أن ةدجل في سفر مدتقل مؽ  فجزاهسا
أعسال ذلكؼ السحدؽ الكبير الحاج عبد ف دنبتا مؽ مذاريع تربؾي  وترليسي  واجتساعي  

واقترادة  وصحي  لتلػ األفؾاج مؽ البلج يؽ السالييؽ مؽ األنرار و يرهؼ ، حيث بشى 
السدارس ألبشائهؼ والسجسرات الدكشي  لرؾائلهؼ وتكفل بيعا تهؼ ومرالج  مرماهؼ 

وادؾتهؼ وحسايتهؼ وافالتهؼ في جسيع الذ ؾن الشغامي  وتؾلى مرامبلتهؼ ، واان الذيخ 
د  األةسؽ في تشغيؼ وترتيب تلػ الجهؾد وتقدةؼ تلػ حسدي بؽ أحسد مدتذار  وساع

الخدمات اإلنداني  مدتفيدا مؽ مكان  الذيخ في أسرته حيث اان قائد تلػ األفؾاج مؽ 
البلج يؽ األنرار في اانؾ ببل مشاز  ولؼ ةكؽ واحد مشهؼ ةخالل أمر  في صغير أو ابير 

ثل مكان  الذيخ حسدي حيث جرت عادتهؼ على أن يتؾلى أمرهؼ مشهؼ مؽ اان في م
حيشها مؽ علؼ وتقؾل وعدل وصبلح وجا  ، وقد ساسهؼ سياس  را دة وقرد برد ذلػ 

 -ومؽ السرروف أن والةات  سال نيجيريا ةحكسها سبلطيؽ آل عثسان بيلؾ -أمير اانؾ
في وفد مؽ جساعته مؽ األنرار وسلسه خظابا حساسيا يثير فيه عاطفته اإلسبلمي  

ه الدبلطيؽ في خدم  اإلسبلم والسدلسيؽ ويظلب مشه الشجدة لجساعته ويذار  بدور آبائ
فتحسس األمير وتأثر بالخظاب فسشحهؼ مجسرا سكشيا اسسه مدااؽ الحجاج في  سال 

اانؾ ومؤل  بالظرام واستقروا هشالػ فترة إلى أن انتها مدة اإل اث  التي حددها لهؼ 
د ذلػ امظر إلى إببلغ الحاج دنبتا األمير وال أتذار اؼ استسرت لكؽ السهؼ أنه بر

بالؾمع فكان مشه ما ذارت مؽ اإل اث  حتى درس أبشاىهؼ وترافى مرماهؼ وعسل 
عاطليهؼ وتزوج عزابهؼ واستغشى فقراىهؼ واستؤنفا هجرتهؼ إلى الحرميؽ الذريفيؽ ، 
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 م ، واان الحاج عبد ف دنبتا برد سش  تقريباٜٗٛٔ-ٜٔٚٔوأقدر تلػ الفترة مؽ عام 
مؽ تبشيه ألسرتشا اثرت أعباؤهؼ عليه مع أعساله الخاص  لكؾنه في األصل رجل دول  

ورجل أعسال فاحتاج إلى مؽ ةريشه بدور أاثر فاعلي  مؽ دور الذيخ حسدي الذي ةقترر 
على االستذارة والتؾجيه واإلر اد والدعؼ السرشؾي،وحلؾل لبرض السذكبلت األسري ، لسا 

في أسرته وما يؾلؾنه مؽ الدسع والظاع  مسا اان له األثر  ةحغى به الذيخ مؽ مكان 
الكبير في تشغيؼ أوماعهؼ ولصبلح  أنهؼ وتؾحيد الستهؼ عليه ، السهؼ أن الحاج عبد 

ف اختار  خرا آخر  ير  مؽ األنرار رئيدا عليهؼ ووايبل له عليهؼ وال أدري إن اان 
مؽ الجزم بذلػ  ير أن الحاج عبد ف ذلػ بالتذاورمع الذيخ حسدي أم ال؟ وال ةسشرشي 

دنبتا وقع اختيار  على ابؽ الذيخ حسدي األابر وهؾ: الذيخ دمحم بؽ حسدي بؽ أحسد 
األنراري ليذغل السشرب السذاؾر ،وليس الذيخ حسدي مسؽ ةحابي أو ةرانع أويجامل 

الحق أو ةقرب أو يبرد بحدب درج  الرل  الشدبي  مؽ عدمه حا ا  وابل  ،وقؾته في 
مذهؾدة وبرد  عؽ السحاباة مرلؾم  وله في ذلػ قرص تشد عؽ الجسع أذار مشها واحدة 

عشدما اتفق األنرار الذرقيؾن على إزاح  األمير دمحم السختار السلقب ) امرتال ( 
األنراري عؽ إمارتهؼ الرام  وا تكؾا إلى حااؼ والة  تسبكتؾ الفرندي فاجتسع األعيان 

قام الذيخ الربلم  والقامي دمحم السختاربؽ حؾد بتدويؽ أسساى الذهؾد والرلساى والؾجهاى و 
البارزيؽ في فداد سياس  إمرتال فكتب مؽ بيشهؼ الذيخ حسدي بؽ أحسد لسكانته الرلسي  

واالجتساعي  وقؾة  خريته االعتباري  ،فزجر  الذيخ دمحم السؾلؾد ) أملؾ (  يخ أبشاى أبيؽ 
الذيخ حسدي بؽ أحسد مؽ أسرتي وخاصتي أعرفه تسام  وأميرهؼ في زمشه وقال له: إن

السررف  ال ةسكؽ أن ةذهد إال على  يى رآ  عيانا االذسس ،فؾبخه الربلم  دمحم السختار 
وسفه رأةه،بحكؼ علسه وسشه،وفي الؾقا نفده:  يخه وخاله، وقال له سيذهد  ربا عشه 

أتذهد أن امرتال فيه اذا واذا ! واانا السفاجأة عشدما نؾدي باسؼ الذيخ حسدي وقيل له 
فأبى الذهادة وقال ال أ هد على  يى لؼ أر  ..! فذتسه الذيخ دمحم السختار بؽ حؾد ولؼ 
يرد عليه لسكانته الرغيس  عشدهؼ ،ولكؾنه مؽ مذاةخه وجيرانه وذوي رحسه السردوديؽ وال 

يؽ في زمشه أحد ةجرؤ على الرد على الذيخ دمحم السختار بؽ حؾد مؽ األنرار الذرقي
مهسا عبل  أنه ، ولؼ يزد الذيخ حسدي على قؾله : ا تؼ اسا تريد أما ديشي فبل .! واان 

الذيخ حسدي مؽ الرافزيؽ السدتشكريؽ لسا حرل لؤلمير امرتال والشتائج الدلبي  التي 
نتجا عؽ عزله على مدتؾل األمير أمرتال وأسرته خاص  وعلى مدتؾل األنرار 
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ػ نهائيا لسا سببه مؽ ميا  اإلمارة الرام  ،وتذتيا الرل ووحدة عام ، ولؼ ةرجبه ذل
الكلس  ؛لسا عرف به الذيخ حسدي مؽ سري في اإلصبلح وأمر بسرروف ونهي عؽ 

مشكروسري دؤوب لجسع الكلس  وتؾحيد الرل ومداواة لجسيع األنرار في الحب والسؾدة 
نرار مؽ آل نافع بخس والؾالى والشررة والتأييد،و اان ةريب على برض أفراد األ

برزهؼ لحقؾق برض وتحقيقهؼ للسثل : زامر الحي ال ةظرب، وتشافس األقران مؽ 
األقارب  ير الذريف وال ةدتكثر على واحد مشهؼ نرس  فزله ف بها.. ومؽ ذلػ قر  

 دمحم حسدي أبؾ ببلل ةقؾل : إن والد  الذيخ حسدي حدثه أنه في سش  رواها ابشه الذيخ
والذيخ حسدي مذهؾر بذلػ أي تردد  على  –اان في سفر إلى مشظق  ايدال مؽ الدشيؽ

ايدال لذراى اإلبل والستاجرة بها في مشظق  تسبكتؾ ومشظق  ايدال مختر  بأفزل  أهل
وله حا وتقدير عشد حااؼ ايدال إنتاال  -أنؾا  سبلالت اإلبل األصيل  في الرحراى

 ار مره الرلؼ واألخبار فحدثه أن  خرا مؽجرل له أن أحد رجال إدنان يتذا ،فكان مسا
األنرار  بؽ أبيؽ ومشزلته مؽ بشي نافع سألؾ  عؽ دمحم بؽ سيدي دمحم بؽ دمحم بؽ عثسان

عليه سائله  فقال لهؼ ذلػ األنراري : إنه مؽ مرفائشا ونرد  مثل آمغيد عشدنا ..!؟ فرد
ل الراوي الذيخ دمحم مؽ إدنان : عجبا لكؼ أجل إمغاداؼ أارمكؼ  وأفزل مشكؼ..! قا

: أن والد  الذيخ حسدي  -يبرد ا هؾد  وهؾ مؾجؾد والسثل ةقؾل : اللي ةكذب-حسدي 
قائبل : مؽ األنراري مؽ بشي إنفا، الذي ال  يروي لهؼ هذ  القر  في مررض الترجب

 ويدسيه أمغيد أو بسرشى ابلمه .!؟ ةفخر بأن دمحم بؽ سيدي ابؽ عؼ له
رحسه ف دور قيادي بارز متفرد بالشدب  لسؽ سكؽ مديش   اان للذيخ حسدي بؽ أحسد

اانؾ مؽ آل نافع األنراري اسا قام بدور القامي والسفتي والحدب  واإلصبلح والتكافل 
 االجتساعي في األعراس والقادم مؽ سفر بذكل لؼ يتكرر في تجسراتهؼ التالي  إال نادرا .

 اسا قال الذاعر  :تؾفي رحسه ف إثر صدم  نفدي  تررض لها  و 
 وعلؼ ذوي القربى أ د مزام                 على الشفس مؽ وقع الحدام السهشد

هـ وله مؽ األبشاى : الذيخ والداعي  دمحم وعبدف  ٚٓٗٔ/ٛ/  ٘واانا وفاته رحسه ف في 
 وعثسان ومؾسى وعددا مؽ البشات .
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نراري الداعدي الخزرجيدمحم أولى بن المـ ر األ  العالمة ( ترجمة الذيخ 25)   

أولى بؽ السشذر بؽ إبراهيؼ بؽ دمحم بؽ عثسان بؽ دمحم األميؽ بؽ الذيخ الحاج عبد ندبه : هؾ أبؾ السشذر دمحم 
األندلدي السدني األزدي دمحم بؽ نافع األنراري الداعدي الخزرجي الشرري ف ) ببل ( بؽ قظب بؽ 

 ( ٔ) القحظاني اليساني. 
هـ تقريبا في مشظق  تشبكتؾ بالرحراى الرربي  الكبرل في  سال أفريقيا ٖٗٗٔمؾلد  ونذأته : ولد في حدود عام 

و ربها ، ونذأ وتربى فيها نذأة أقرانه فالتحق بالكتاتيب مشذ نرؾم  أعفار  فحفا القرآن الكريؼ على يد الذيخ 
 األنراري والذيخ دوي بؽ أبلل األنراري ،اسا الحدؽ بؽ دمحم السرظفى األنراري وابؽ عسه محسؾد بؽ دمحم

حفا برض الستؾن السهس  ، وقد حج مع والد  في  بابه ثؼ عادا واستأنل حياته ما بيؽ تلقي الدروس على يد 
هـ انتقل مع أسرته مهاجريؽ إلى الدةار ٖٛٚٔعدد مؽ علساى األنرار وما بيؽ األعسال الحرة ، وفي عام 

هـ والتحق فؾرا بالترليؼ الشغامي حتى تخرج مؽ االبتدائي  ثؼ ٜٖٚٔمك  السكرم  عام  السقدس  فاستقروا في
انتقل إلى السديش  السشؾرة الستكسال الدراس  في باقي السراحل في الجامر  اإلسبلمي  حيث درس السرحلتيؽ 

حق بكلي  أصؾل الديؽ في الستؾسظ  والثانؾي  بدار الحديث التابع للجامر  اإلسبلمي  بالسديش  السشؾرة ثؼ الت
نفس الجامر  إلى أن تخرج مشها فالتحق بالتدريس في وزارة السرارف بسشظق  الرياض وعل مدرسا إلى تقاعد  

رحسه  –هـ ، اسا اترل برد قدومه إلى الرياض مبا رة براحب الدسؾ األمير دمحم بؽ سرؾد الكبير ٗٓٗٔعام 
لرئيس بالرياض ومدتذارا  رعيا واان األمير الجليل وأبشائه األماجد وعيشه إماما لسدجد  التابع لقرر  ا –ف 

ةقدرونه تقديرا خاصا ويجلؾنه ، بل  سلؾا بتلػ الرعاة  ال أسرته حيث اانؾا ةدسؾنهؼ : اإلخؾان  ، وقد نال  
آل سرؾد مع عشدهؼ ال ما يريد والزمه إلى أن تؾفي رحسه ف  ثؼ الزم أبشاى  مؽ برد  ،وسيرة هذ  األسرة مؽ 

جساع  الذيخ أبي السشذر مؽ األنرار قر  تدظر في اتاب مدتقل ،وتدون بسداد مؽ ذهب، وخير مؽ  
دونها وقدرها حق قدرها  اعر األنرار وحدانهؼ في الررر الحامر الذاعر أحسد بؽ عبد ف األنراري 

فق البشؾد في مآثر آل سرؾد وجله مخلدا ذاراهؼ وفزلهؼ الذامل لكل األسرة في ديؾانه الذي أطلق عليه : خ
بل اله في األمير دمحم بؽ سرؾد الكبير رحسه ف وأسكشه فديف جشاته وأبشائه األمراى البررة عبد ف وفيرل 

 وسلظان وفهد وسرؾد وسلسان ..

                                                           

 ( حررت ترمجة الشيخ العالمة دمحم أوىل َّبلتعاون مع الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري . ٔ)
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اليبادة والتدريس وبرد تقاعد الذيخ دمحم أولى بشى بيتا في السديش  السشؾرة وانتقل إليها واستقر بها متفر ًا للزهد و 
والتأليف وقد درس عليه عدد مؽ طلب  الرلؼ في الرياض والسديش  وألل عددا مؽ الكتب في الفقه والرقيدة مشها 

: 
اتاب إر اد السدتر د ، وهؾ اتاب في الفقه السقارن ، مظبؾ  ومتداول.   -ٔ  
البيان في حقيق  الردل واإلحدان    -ٕ  
سلؾة السرليؽ    -ٖ  
السدتقيؼ إلى طلب الرلؼ الظريق  -ٗ  

   مشار الهدل   -٘
 و يرها والها مظبؾع  ومتداول  .

 

  
 
 
 



 

64 

 آل نافع األنرار عؽ                                                             نثــار األخبــار     

 

 
 ترجمة الذيخ دمحم الرالح بن دمحم األنراري الـرري الداعدي الخزرجي(  26) 

خ الذياألميؽ بؽ  دمحم صالف بؽ دمحم بؽ دمحم األميؽ بؽ إبراهيؼ بؽ دمحم بؽ أحسد بؽ دمحم هؾ اسسه وندبه واشيته:
دمحم بؽ نافع ) إنفا ( أو السشفي األنراري الداعدي الخزرجي بؽ )قظب اإلسبلم( بؽ (عبد ف )الحاج ببل

 (ٔ)أبؾ سرد.،واشيته:الشرري األندلدي السدني األزدي القحظاني
 هـ، وبدأ فئٖٙٔ/ٙ/ ٚٔبتاريخ  و ربها الكبرل بذسال إفريقياي مشظق  تشبكتؾ بالرحراى ولد ف مؾلد  ونذأته:

في تلػ  بها حفا القرآن الكريؼ على أيدي مرلسي القرآن مؽ قبيلته األنرار، واذلػ برض الرلؾم التي يبدأ
الببلد، و ارك والد  في القيام بسهام األسرة، فكان يد  اليسشى في  تى مجاالت الحياة اجتساعي  واقترادة  

ألنرار، ثؼ انتقل برفق  أسرته إلى السسلك  و يرها، وتلقى عؽ والد  اثيرا مؽ أصؾل الحكس  والذجاع  وحب ا
هـ،  واستقروا بسك  وفيها واصل دراسته للقرآن و تى أنؾا  السررف  في مدرس  ٜٖٚٔالرربي  الدرؾدة  عام 

تحايا القرآن الكريؼ وتلقى عددا مؽ الدروس في حلقات السدجد الحرام على أيدي جهابذة الرلساى في زمانه، 
  علي بؽ دمحم الظاهر األنراري أثشاى قدومه ومرافقته في مقابل  األسرة الحااس  بدىًا وهشاك اترل باألميردمحم

واان أبرز تحؾل في مدار حياته حيؽ التقيا األمير فيرل  -رحسه ف -بالسلػ سرؾد بؽ عبد الرزيز آل سرؾد
يخ أبي سرد إلى الرياض وهي السقابل  التي تبلها انتقال الذ -ولي الرهد آنذاك -بؽ عبد الرزيز آل سرؾد

عاصس  السسلك ، وفيها تلقى الرلؼ على نجؾم عرر  مؽ علساى الراصس ، ومؽ أبرزهؼ:الذيخ/ دمحم بؽ إبراهيؼ 
الذيخ عبد السلػ بؽ إبراهيؼ آل الذيخ،  والذيخ عبد ف بؽ دمحم بؽ أخيه آل الذيخ)مفتي الدةار الدرؾدة ( و 

 األميؽ الذشقيظي، والذيخ إسساعيل بؽ دمحم األنراري، والذيخ عبد حسيد)رئيس  ؤون الحرميؽ( والذيخ دمحم
الرزيز بؽ عبد ف بؽ باز)مفتي عام السسلك (،والذيخ عبد الرزاق عايفي، والذيخ عبد الرحسؽ بؽ عبد ف 

ي )ابؽ الفريان، والذيخ دمحم بؽ أحسد بؽ سشان، والذيخ عبد ف بؽ عبد الرحسؽ الجبريؽ، والذيخ ناصر الذثر 
 حبيب( و يرهؼ اثير. 

والسلػ  -رحسه ف -وتؾااب ذلػ مع تررفه على ثل  مؽ األسرة الحااس  مؽ آل سرؾد، اأمثال: السلػ فيرل
 -أمير القريؼ سابقا -ايرل الفرحانالإبان تؾليه وزارة الداخلي  وما بردها، واألمير عبد ف  -رحسه ف -فهد

 واألمير سرؾد بؽ دمحم بؽ  -رحسه ف -سرؾد الكبير، واألمير دمحم بؽ -رحسه ف
واألمير ناةف بؽ عبد الرزيز واألمير سلسان بؽ عبد الرزيز  - فا  ف وأمد في عسر  -عبد الرزيز آل سرؾد

                                                           

( حررت ترمجة الشيخ دمحم صاحل بن دمحم بن األمُت َّبلتعاون مع أخي الدكتور أمحد بن دمحم عمر األنصاري وعرضتها على الشيخ أيب سعد   ٔ)
 ومل يعًتضا على شيء منها .وابنو سعد 
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و يرهؼ جؼ  فير مؽ الدادة األمراى الذيؽ اانؾا والزالؾا ةجلؾنه ويكبرونه ويشزلؾنه واألمير أحسد بؽ عبد الرزيز ،
ًا للسحاويج في  تى أمؾر ومقردوصدةقا للفقراى ،لسشزل  البلئق  به، فكان بذلػ جليدا للرلساى وسسيرًا لؤلمراى، ا

الحياة، وقرره مع أول ػ األجبلى مؽ أبشاى األسرة الحااس  والرلساى الفزبلى تكتب بسداد مؽ ذهب وتدتحق 
يؽ مآثرهؼ وفزلهؼ على الذيخ وجساعته مؽ أن تدظر في مجلدات وهؾ ما سيتحقق يؾما ما بيذن ف لتدو 

 األنرار السهاجريؽ.
ولماما وخظيبا ألحد وا تغل بالتدريس مشذ مدة طؾيل  في حلقات تحايا القرآن والسدارس التابر  لؾزارة السرارف،

ًا مأذون الجؾامع بسديش  الرياض مسا أتاح له فرص  السذارا  في الدعؾة والتؾجيه واإلر اد واإلصبلح، واان
لؤلنكح ،  ثؼ انتقل إلى وزارة الردل مؾعفا في قدؼ التفتيش اإلداري،  ثؼ مديرا لسحكس  الزسان واألنكح ، ثؼ 

 في التفتيش اإلداري بؾزارة الردل حتى تقاعد. إدارياً  مفتذاً 
ل رحيله تدلؼ زمام قيادة قبيلته مؽ آل قظب مؽ األمير/ دمحم علي بؽ الظاهر األنراري قب مكانتو االجتماعية:

فى بؽ سيدي دمحم األنراري، وذلػ عقب مبلقاتهسا للسلػ ظدمحم السر الذيخ مؽ السسلك  بسذؾرة مؽ خاله
نغامي  ونفدي  واجتساعي   -وقام بكاف   ؤونها ومدؤولياتها الجديس  -رحسه ف -ولي الرهد وقت ذ –فيرل 

اإلسهام في تربي  أجيالهؼ وللحاقهؼ و حكؾمي ، )ترحيف أوما  القبيل  في الدوائر المثل: -واقترادة  وتربؾي 
بالسدارس والجامرات، وليؾائهؼ واإلنفاق عليهؼ، والدري في سائر أنؾا  الذفاعات، والقيام على عؾائل الرجزة 

( فسا مؽ  فزل حرل ألي واحد مشهؼ صغر أو ابر إال وله -مادةا ومرشؾيا -وطلب  الرلؼ واألرامل واأليتام
وهؾ أول مؽ قدم إلى الرياض مؽ آل قظب فكان الدبب برد ف في التحاق مؽ سكؽ  بيزاى عليه دٍ اةأ

 الرياض مشهؼ بالدراس  والتدريس واإلمام  واألعسال. 
ر ؼ تقدم سشه ومرفه ومرمه واثرة مذا له ومدؤولياته  ةقدم سائر تلػ الخدمات  -حفغه ف -وال زال الذيخ

، وأمد في عسر  وبارك في جهؾد  عؽ األنرار خيرًا جزيبلً ف فجزا   -بكل ما أوتي مؽ قؾة دون الل أو ملل
 (ٔ)  وأقر عيشه بربلح ذريته إنه ولي ذلػ والقادر عليه.  

 

 
 
 
 

                                                           

 ىـٖٚٗٔ-ٗ-ٕٔ( تويف الشيخ رمحو هللا وأسكنو الفردوس ، بعد إعداد ىذه الًتمجة بسنُت،وكانت وفاتو يف :  ٔ)
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 -رحمو هللا-الذيخ الدكتور/ دمحم بن دمحم بن األم ن األنراري ( 27)
 :وكـ تو  اـمو وندبو
سد بؽ دمحم األميؽ بؽ عبدف بؽ قظب بؽ دمحم بؽ دمحم بؽ األميؽ بؽ إبراهيؼ بؽ دمحم بؽ أح

األندلدي السدني األزدي  الداعدي الخزرجي الشرري دمحم بؽ نافع األنراري 
 القحظاني،واشيته : أبؾ حسدون 

 مولده ونذأتو ومد رتو العممية والعممية:
وتحديدا عام ولد بالرحراى الكبرل في أوائل الدتيشيات الهجري  في القرن الرابع عذر،

هـ، وأدوا مشاسػ الحج، وأقامؾا ٖٚٚٔوقدم إلى السسلك  مع والد  ولخؾته عام  هـ،ٖٚٙٔ
 بسك .. 

وبرد وصؾلهؼ لسك  وأدائهؼ لسشاسػ الحج ألحقه والد  مع إخؾته بدار األرقؼ لتحايا 
القرآن الكريؼ، وقد تؼ تحديد مدتؾا ، وقبل في الرل الرابع، فأاسل السرحل  االبتدائي  عام 

هـ، وانتقل إلى الرياض وأاسل فيها ٖٖٛٔأاسل السرحل  الستؾسظ  في عام  هـ، ثؼٖٓٛٔ
هـ، ودرس ٖٙٛٔالسرحل  الثانؾي ، ثؼ التحق بالجامر  اإلسبلمي  في السديش  السشؾرة عام 
هـ، وأعاد ٖٛٛٔفيها بكلي  الذرير ، وبرد إاساله سشتيؽ دراسيتيؽ عاد إلى الرياض عام 

هـ، فريؽ ٜٖٔٔبجامر  اإلمام دمحم بؽ سرؾد، وتخرج مشها عام دراسته بكلي  اللغ  الرربي  
برد ذلػ مرلسا في السرهد الرلسي بالباح ، ثؼ نقل إلى السرهد الرلسي في الرياض عام 

هـ، وحرل على درج  الساجدتير بامتياز بقدؼ الحدب  ووسائل الدعؾة بجامر  ٜٖ٘ٔ
لذيخ الداتؾر/ صالف الفؾزان، ثؼ اإلمام دمحم بؽ سرؾد في الرياض، بي راف مؽ فزيل  ا

هـ، وبرد أن عيؽ محامرا بكلي  الدعؾة وأصؾل الديؽ ٘ٓٗٔبرد ذلػ عاد إلى مك  عام 
بجامر  أم القرل في مك  السكرم ، وحرل على درج  الداتؾراة فيها مؽ قدؼ الكتاب 

 هـ، واستسر في عسله عزؾا في هي   التدريس بجامر  أم القرل حتىٕٔٗٔوالدش  عام 
 هـ.ٕٚٗٔتقاعد  عام 

 دعوتو وجيوده:
إسهامات اثيرة وجهؾد عغيس  في مجال الدعؾة ونذر الرقيدة والرلؼ  -رحسه ف-وللذيخ 

 -رحسه ف-والفزيل  داخل السسلك  وخارجها، فقد اان مؽ تبلمذة الذيخ اإلمام ابؽ باز 
ول إفريقيا للدعؾة، لبرض د -رحسه ف-ومؽ أقرب الظبلب له، وأرسله اإلمام ابؽ باز 

وقد قيل لي أن هشاك مؽ أسلؼ على يدةه.. والدول التي سافر إليها: اإلمارات ومرر 
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والجزائر وتؾنس والسغرب ومؾريتانيا ومالي والشيجر ونيجيريا، ولن اان سفر  لبرض هذ  
الدول أحيانا لهدف خاص، إال أنه استثسر  واستغله في الدعؾة واإلر اد ونذر الرقيدة 

 رحيح  الدليس  في السداجد والسجالس وأمااؽ مختلف ..ال
أةزا دور بارز في وطشه ومجتسره، فذارك في الرديد مؽ  -رحسه ف-وللذيخ 

السؤتسرات والشدوات واللقاىات واألنذظ  الدعؾي  والرلسي  والثقافي  واالجتساعي ، وله 
مؽ السقاالت في الرحاف   الرديد مؽ الكتابات في السجبلت الرلسي  والدعؾي ، والكثير

الؾرقي .. وله أةزا حلقات اثيرة ودروس عديدة مؽ تأليفه ولعداد  وبرؾته بثا في 
 إذاعتي القرآن الكريؼ ونداى اإلسبلم.. 

اان إماما وخظيبا بجامع التؾحيد في مك  السكرم  ألاثر مؽ خسد   -رحسه ف-والذيخ 
اثر مؽ مرة، وأ رف على السدجد واعتشى به، وعذريؽ عاما، وقام بتؾسرته ولعادة بشائه أ

وأقام فيه الحلقات القرآني  والدروس الرلسي  للرغار والذباب وابار الدؽ، بل اانا في 
مدجد  مدرس  يتخرج مشها الظبلب وقد تأسدؾا وتأصلؾا جيدا في الرلؼ، والتحقؾا 

رلؼ واالستسرار بالسدارس والسراهد والكليات وهؼ على بشاى علسي، سهل عليهؼ طلب ال
واإلبدا  فيه.. و ير ذلػ مؽ جهؾد ، مسا يدل على تقدةسه الكثير، دعؾة وترليسا وتؾجيها 

 ولر ادا ولعان ..
وللداتؾر دمحم أبي حسدون، مشهج فريد ومبدأ راسخ في التؾجيه واإلر اد والدعؾة، وتظبيق 

مؽ طبلبه مؽ  قؾله ترالى: )وأنذر عذيرتػ األقربيؽ(، وقد استفاد مشه عدد ابير
األنرار، فكان مشهجه في التؾجيه، وترحيف برض السسارسات الخاط   في مجتسره 

 السحي  مؽ أسرته، مدتايزا انتفع مشه طبلبه أاثر مؽ انتفاعهؼ مؽ علسه الغزير..
و:  ش ـو

تتلسذ على اثير مؽ األئس  والسذاةخ وطلب  الرلؼ في السدارس والسراهد والكليات 
 ؼ:والسداجد.. ومشه

 سساح  اإلمام الربلم  الذيخ/ عبد الرزيز بؽ عبد ف بؽ باز.
 اإلمام الذيخ الربلم  / دمحم األميؽ الجكشي الذشقيظي.

 الذيخ الربلم  السحدث/ حساد األنراري.
 الذيخ الربلم  / إسساعيل األنراري.

 الذيخ/ زيد الاّياض.
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 لفؾزان.وأ رف على رسالته في الساجدتير الذيخ الداتؾر/ صالف ا
 وأ رف على رسالته في الداتؾراة الذيخ الداتؾر/ أحسد  لؾش.

 تالم تو:
 تبلمذة وطبلبا اثر.. مشهؼ: -رحسه ف-وللذيخ 

مرالي الذيخ الداتؾر/ عبدالرحسؽ الددةس، إمام وخظيب السدجد الحرام، والرئيس الرام 
 لذؤون السدجد الحرام والسدجد الشبؾي.

 ساوي، الذاعر السرروف.الداتؾر/ عبدالرحسؽ الرذ
الذيخ/ صالف الرداف، الداعي  السرروف، ومشذئ ورئيس مؤسد  عشاة  اإلنجاز 

 الخيري .
 الذيخ / دمحم السحيدشي، القارئ السرروف، ولمام جامع الراجحي بسك  السكرم .

 الداتؾر/ عبدالرحسؽ القر ي، رئيس قدؼ الدعؾة والثقاف  اإلسبلمي  بجامر  أم القرل.
 ؾر/ عبدف بؽ مهدي الذشقيظي، عزؾ هي   التدريس بالجامر  اإلسبلمي .الدات

 وعدد ابير مؽ أبشاى أسرته مؽ آل نافع األنراري الخزرجي.
 آثاره العممية:

 مؤلفات عديدة، ورسائل ومظبؾعات متداول .. مشها: -رحسه ف-وللذيخ 
 الشاحي  التظبيقي . مشهج الكتاب والدش  في تحقيق الؾحدة اإلسبلمي  وأثر  مؽ• 
 مشهج الدعؾة اإلسبلمي  في البشاى االجتساعي على مؾى ما جاى في سؾرة الحجرات.• 
 الزهروان )سؾرتا البقرة وآل عسران(.• 
صفات الدعاة على مؾى ما جاى في آخر سؾرة الفرقان )مؤلل مذارك مع  قيقه • 

 الذيخ/ مؾسى(.
 أسلؾب الدعؾة والدعاة في سؾرة الذرراى.• 
 التحليل السؾمؾعي آلداب سؾرة الحجرات.• 
 أسلؾب الشريح  في الكتاب والدش .• 
 مشهج الدعؾة التظبيقي في أسلؾب تحريؼ الخسر في القرآن الكريؼ.• 
 مراحل جسع القرآن الكريؼ.• 
 تأمبلت في حدث الهجرة الشبؾي .• 
 مقال في ترؾر التربي  اإلسبلمي .• 
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 مباب على مشار السدجد.• 
 قد الشغري  األسظؾرة الدارواني  بالكتاب والدش .ن• 
 وسائل التغلب عليه. -خظؾرته  -الحكؼ بغير ما أنزل ف، أسبابه • 
 تحليل اتاب الحدب  البؽ تيسي .• 
 أراان اإلةسان.• 
 لدان الؾحدة اإلسبلمي  )اللغ  الرربي (.• 
 مقدم  في الديؾث والحجاب.• 
 حراى أزواد وعاصستهؼ تشبتكؾ.الترريف بالررب في جشؾب الر• 

و ير ذلػ مؽ البحؾث الرلسي  والسقاالت الستشؾع  في الرديد مؽ السجبلت والرحل 
 والسذاراات األاادةسي ..

 وفاتو:
هـ عؽ عسر يشاهز ٖٔٗٔمؽ  هر ذي الحج  عام  ٕٚتؾفي فجر الجسر  السؾافق 

 سقبرة الردل. الدبريؽ، وصلي عليه برد صبلة الررر في الحرم السكي، ودفؽ ب
 رثاؤه:

رثا : الذيخ والذاعر أبي حيدر دمحم بؽ أبي بكر األنراري بقريدة قؾي  وجزل  مشها 
 األبيات التالي :

ـبـُف َتْبِكـي ُاـل  بااـَيـ ٍ   َمـج  الِحـَجـاُز وَجـاَىْت ُاـل  نائـَيـٍ  ** وأْسَفـَر الر 
 وباألَسى ااـَتِحـِلي مؽ برِد َداهـَيــ ٍ  َتراَعَؼ الَخْظُب ةا )َخْشَداُى( فانَتِحبي **

 َهـّزْت ِقــبلَ  بـِشـي األنرـــاِر ثابَت  ** فأحـدثَـْا ُثلَســً  في ُاـلِّ ناحـــَيـــ ٍ 
 لقـد َحـَسـلـتُـْؼ مـؽ األْثـَقـاِل أْثـَقـَلَها ** أْحَفـاَد )إنفا( وَزالْا ُاـل  َراسـَيــــ ٍ 

َواِسـي أَماَلْا ُاـل  َعالـَيـــ ٍ َمَرـاِئُب الّدْهـِر ةا قَ   ؾِمي إذا نَزلْا ** على الر 
َش الُبؾُم فى أنقاِمـها وَعَؾْت ** على ُذَراَهـا ِمــَراًرا ُاــل  َعـاوَيــــ ٍ   فَرذ 
 َهـَؾْت ُنُجـؾٌم وَهـذا لـَيـَس آِخُرهـــا ** أَفـْلـَا َةا َبـْدُر فى لـْيـبَلى َداجــَيــــ ٍ 

 ْدــــَل )إنفا( أَقاَل ف َعـْثـَرَتُكْؼ ** إنِّي أَُعـزِّي َبِشـي َقـْؾِمـي بَقـافـَيـــــ ٍ ةا َنـ
 ِذْاَرل لجـيـِلـي ولؤلجـَيـــاِل َتؾصَي  ** َاْي ي ذاُروُ  ُمزـيـً ا َفْؾَق رابـَيــــ ٍ 

 وتَـْفــَشـى ُاـل  فـانـَيـــــ ٍ ةا نـْدـــَل )تَـبل ( ُاـِفيُتؼ ُاـل  فاِجـَرـٍ  ** ف َيـبـَقــى 
نيا وداِئـُرــشـا ** أتَـْجـَزُعـؾن إًذا مـؽ ردِّ عـارَيـــــ ؟  الســاُل واألهـُل فى الد 



 

70 

 آل نافع األنرار عؽ                                                             نثــار األخبــار     

 

 فبل تَـبـيــتَـؽ  ةا )َحْسُدوُن( ُمـْكـتَـِ ـًبا ** ُتَكـْفـِكـُل الّدْمَع وانُغْر َخيَر باقـَيـ ٍ 
 ـتَـِشـُزوا ** َتؾاَرُثؾا الِرـْلـَؼ واْقِظْل ُاـل  َدانـَيـ ٍ تلػ الرُلـؾُم وذاَك اإلْرُث فاا

ــْد َمـَشـاًرا َفـْؾَق َسـاِرَيــ ٍ   َمـا َماَت ِمـّشا ِسَؾل مؽ ل ْؼ َيَدْ  أَثًرا ** ولؼ ُيـَذــيِّ
 اوَيــ ٍ ِثـَســاُر َ ْرِســَػ ةا ُداـتُـؾُر َيـاِنـَرـٌ  ** والجـيــُل َةْسـؤُل ِعـلـًسـا ُاـل  خَ 

 أثاَبَػ ُف لؼ َترَحـْل اـَسـا َرَحـَلـــــْا ** بـبل وَصــاَيـا ولْرٍث ُاـل  َحـافــَيــ ٍ 
 فـَشـْدـأُل ف رب  الّشاِس َمـْغـِفــــــَرًة ** لشا َجـسـيـًرـا فَسا الّدنـَيـا بـَبـاقــَيــــ ٍ 

ى ما قدم، ونفع برلسه اإلسبلم رحسه وأسكشه الفردوس األعلى مؽ الجش ، وجزا  خيرا عل
(ٔ )والسدلسيؽ.. 

                                                           

ابنو الشيخ محدون بن دمحم األنصاري، والدكتور دمحم أستاذي درسٍت يف الصف الثاين الثانوي دبعهد الرايض العلمي، وكنت مالزما لو يف (  ٔ)
شط نشطتو الدعوية داخل أسرتنا، وكنت ادلسئول ادلباشر عن إدارة أعمالو وأنشطتو االجتماعية، وتنسيق مواعيده، وجدولة بعض تلك ادلناأ

ىـ، عند انتقالو من الرايض إىل مكة ادلكرمة، وقد استفدت من منهجو يف التوجيو واحتواء ٘ٓٗٔإىل عام  هٓٓٗٔوالدعوة إليها، من عام 
 اعدة من شبابنا، وتوجيههم علميا وعمليا..األجيال الص
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الداعدي الـرري  ترجمة لحياة الذاعر أحمد بن عبد هللا األنراري (  28)  

 الخزرجي
                    

 (ندبـــــــو)
 
هؾ الذاعر الكبير أبؾ عبد الكريؼ أحسد بؽ عبد ف بؽ دمحم بؽ إبراهيؼ بؽ دمحم بؽ عثسان  

ا( الداعدي الخزرجي إنف) نافع ميؽ بؽ الحاج عبد ف بؽ قظب بؽ دمحم بؽبؽ دمحم األ
الشرري التسبكتي السغربي األندلدي السدني األزدي القحظاني اليساني،واشيته : 

 ( ٔ)  :أبؾعبدالكريؼ ،وقال لي مجيبا عؽ طلبي
 هـ . ٖٔٚٔالسيبلد : ولدت بالرحراى الكبرل سش   -ٔ
هـ وبرفق  أخـؾالي أبشـاى السشـذر بـؽ  ٖٚٚٔدةار السقدس  سش  هاجرت مع والدي إلي ال -ٕ

إبــــراهيؼ األنرــــاري مــــع عسشــــا دمحم السرــــظفى األنرــــاري ، واــــذلػ مــــع الرــــؼ دمحم األمــــيؽ 
 األنراري وأبشائه ..

هـــــ مــــع  ٜٖٚٔالتحقــــا بسدرســــ  تحاــــيا القــــرآن الكــــريؼ الحكؾميــــ  بسكــــ  السكرم ســــش  -ٖ
ــــــرح الدراســـــ  السشزليـــــ  علـــــى خـــــالي دمحم بـــــؽ  ــــــه  ــ السشـــــذر األنرـــــاري حيـــــث درســـــا عليـــــ

األجروميـــ  وملحـــ  اإلعـــراب ومرغـــؼ األلايـــ  وأ ـــرار الذـــرراى الدـــت  الجـــاهلييؽ ومقامـــات 
الحريري بذرح الذريذي ، ويسكؽ القـؾل بأنـه هـؾ الـذي أنـار لـي الدـبيل ومهـد لـي الظريـق 

 ثـؼ انقظرـا عـؽ الدراسـ  وفتف لي باب السررف  فجزا  ف خير الجزاى وذلـػ برـد تؾفيـق ف
الشغاميــ  فتــرة مــؽ الــزمؽ قســا أثشــاى هــا بزيــارة األهــل فــي الرــحراى الكبــرل ودرســا علــى 

بـــؽ ســــيدي دمحم  (ٕ)بـــــؽ محســـــد السرــــظفى األنرـــاري والرـــؼ الذــــيخ دمحم (ٔ)الذـــيخ الحدـــؽ 
                                                           

( الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري كتب يل ترمجتو  مع إضافة يسَتة مٍت وىو أستاذي وصديق العمر ورفيق الدرب والنضال وجاري يف   ٔ)
ومناضال من أجل التعريف أبسرتنا وحالتها الصحراء ويف السعودية، أتثرت بو كثَتا ،ومنذ وعيت احلياة وىو أمامي شاعرا وأديبا وفقيها وفارسا 

امل يسبقو البائسة أدرك كثَتا من أعالم األسرة وعلمائها وثٌت ركبو عند معظمهم طلبا للعلم وقد مجع من الواثئق وادلخطوطات يف نسبهم واترخيهم م
ونقلت عنو ما يتعلق بنسبهم ، وشعره يعد ادلادة  إليو أحدوقد اطلعت على جل ما لديو منها ، ومسعت منو مرارا على مدى أكثر من ثالثُت سنة

 الرئيسة يف اترخيهم وأخبارىم ونقل معاانهتم.
 ادلقامات احلريرية والمية األفعال ومبلغ اآلمال بعضو وألفية ادلعاين (1)
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د األنرــاري و يــرهؼ ثــؼ عــدت والز  (ٖ)األنرــاري والربلمــ  الذــيخ دمحم السختــار مــا بــؽ َحــؾ 
حلقــــات السذــــاةخ فــــي الحــــرميؽ الذــــريفيؽ االذــــيخ ةحيــــى أبــــي زاريــــا بسكــــ  والذــــيخ عبــــد 
ـــؼ  القادر ــيب  الحســد والذــيخ عظيــ  ســالؼ والذــيخ أبــي بكــر الجزائــري بالسديشـــ  و يـرهـــؼ . ث

 التحقـا برــد ذلـػ بالـدراس  الشغامـي  فـي مدرسـ  
هــ مـؽ مكـ   ٖٜٖٔانتقلـا سـش  هــ .و  ٜٖٔٔدار الحديث السكي  حيث تخرجا مشهـا سـش  

إلى الرياض حيث عسلا في إحدل الذراات ااتبـا وناسـخا علـى اآللـ  الكاتبـ  لسـدة ثـبلث 
ســـشؾات ثـــؼ ســـجلا فـــي مرهـــد الريـــاض الرلســـى فـــي قدـــسه الثـــانؾي لســـدة ســـش  ثـــؼ انتدـــبا 

هــ. ثـؼ سـجلا فـي اليـ   ٓٓٗٔبسدرس  دار الرلؾم بسك  السكرم  حتى تخرجا مشهـا سـش  
لرربي  بالرياض ودرسا بها إلى أن انقظرا عشها بدـبب مـرض مـزمؽ الزمشـي فـي اللغ  ا

هـــ أقــيؼ فـي مشــزل ســسؾ  ٖٜٖٔتلـػ الفتــرة ... واشـا طيلــ  فتــرة وجـؾدي بالريــاض مشذسـش  
األميــر دمحم بـــؽ ســرؾد الكبيـــر حفغــه ف وأثابـــه علـــى الرعاةــ  األبؾيـــ  الكريســ  إلـــى أن قـــام 

حائر (  جشؾب الرياض فأ ار علي سسؾ  باالنتقال إليـه سسؾ  ببشاى جامع في ماحي  ) ال
 هـ حتى اليؾم.  ٜٜٖٔوعيشا إماما وخظيبا فيه مشذسش  

أمــا مذــؾاري مــع الذــرر باقترــار : فقــد اشــا مشــذ طفــؾلتي السبكــرة مؾلرــا باألنا ــيد  - ٗ
 السدرسي  والترنؼ بها ، فلسا أجدت القراىة صار عشدي ولع  بقراىة قرـص الرـرب وأةـامهؼ

وأ رارهؼ ، واشا ال أملػ رياال إال وا تريا به اتابا أو مجلـ  ثقافيـ  حتـى بلـغ بـي األمـر 
أنشي أ تري بالقروش التى تدفرها إلي والدتي أجرة الحافل  التي تشقلشي إلى السدرس  ومشهـا 

 وما أ تري به برض السأاؾالت أثشاى الفدح   أ تري بها إحدل الجرائد . 
دائـؼ السذـاجرة مـع مرـاوني الحـافبلت التـى ةدـسيها أهـل مكـ  فـي ومؽ الظريف أنشـي اشـا 

ذلــػ الؾقــا ) الخــ  ( ذلــػ أل نشــي أراــب مرهــؼ وال أحســل األجــرة ، فتــارة ةدــتؾلي السرــاون 
علــى )  ترتــي( وأحيانــا علــى  ) طــاقيتي ( ومــرات يتبــر  برــض الراــاب لــدفع األجــرة عشــي 

يــر وقــد صــرت مذــهؾرا لــدل  هــؤالى وهــي فــي ذلــػ الؾقــا ) قر ــان(  للرــغير وأربرــ  للكب
السرــــاونيؽ  وأصــــبحؾا ال ةدــــسحؾن لــــي براــــؾب حــــافبلتهؼ إال أنشــــي اشــــا أنتهــــز  فبلتهــــؼ 

 وأرابها وأختفي بيؽ الكراسي حتى تشظلق الحافل  ..

                                                                                                                                                                              
 كتاب مواىب اجلليل بشرح سلتصر خليل نصفو .  (ٕ)

 عضو وألفية ادلعاين .ادلقامات احلريرية والمية األفعال ومبلغ اآلمال ب  (3)
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ثؼ بدأت ترتيب برض األبيات مقلدًا ما حفغته مؽ أ رار الذرراى الجـاهلييؽ الـذيؽ تـأثرت 
 وأعجبا بهؼ أ د اإلعجاب.واانا تلػ هي البداة ... بهؼ فيسا برد  اة  التأثر

 
 أما أول ما قلته مسا ةسكؽ أن ةدسى قريدة فهي قريدة طؾيل  ةقؾل مظلرها :

 خليلي هذا الربع هاج لبائس                لؾاعج  ؾق جددت ال دارس
 

 وهي قريدة تؾمف مدل التأثر البالغ السبكر بالذرر الجاهلى ..
 الذرر فقد مسشته أبياتا مؽ قريدة لي تقؾل :  أما رأيى في - ٘

 كيف الدب ل إلى إـكات داع يــــا يا من  موم عمى األشعار راوييــــا 
 ب ن الجوانح والت كـــار   ك يــا كيف الدب ل إلـى إـماد ثائــــرة 
 يدمـو الذعـور ونجـ في دياج يــا الذعر لحن جم ل لمحياة بـــــو 

 عمى تحمل آالم  ـعـــانـ ـــيـا دور تـدـاعــــده الذعر آىـة مر
ـــؼ مـــا اـــان لخدمـــ   ـــديؽ واألخـــبلق ث ـــر  مـــؽ الكـــبلم فأ ـــرفه مـــا اـــان لخدمـــ  ال والذـــرر اغي
اإلندــاني  عامــ  ثــؼ مــا اــان لخدمــ  األ ــراض الذخرــي  الشبيلــ  ، ثــؼ مــا اــان ترفــا فكريــا 

 لذرر لحكس  ...(وترفيها بريدا عؽ السشزلقات الفكري  والخلقي  ) ولن مؽ ا
وأنـا الأهـتؼ اثيـرا بذـخص الذـاعر بـل ةكـؾن اهتسـامي مشرـبا علـى  ـرر  فقـد أاـؾن مرجبـا 
بقريدة واحدة أو أبيات مـؽ  ـرر  ـاعر مـا والةرجبشـى سـائر  ـرر  وقـد أعجـب بذـرر  وال 

 أعجب بدلؾاه االحظي   مثبل ...
ةؼ وأقـل الحـديث ألن الذـرر أما بالشدب  للقدةؼ والحديث برف  عام  فأنا ةرجبشي أاثر القـد

ـــه فـــي الرهـــد األمـــؾي وصـــدر الرهـــد  ـــه وقؾت ـــغ أوج ااتسال ـــدا ونذـــأ وترعـــر  حتـــى بل ـــدا ولي ب
اليباسي ثؼ اعترا  الزرل والفتؾر إال برـض الحـاالت الشـادرة اـالستشبي علـى سـبيل السثـال 

 ويشدحب ذلػ على ما برد  حتى عررنا الحامر .
لقـــدامى والسحـــدثيؽ خاصـــ  : فســـؽ الجـــاهلييؽ أمـــا بخرـــؾص مـــا ةرجبشـــي مـــؽ الذـــرراى ا 

ـــد والستشبـــي ، ومـــؽ  ـــؽ الؾلي ةرجبشـــي زهيـــر واألعذـــى  . ومـــؽ اإلســـبلمييؽ جريـــر ومدـــلؼ ب
ْد  السراصـــــريؽ أحســـــد  ـــــؾقي وعســـــر أبـــــؾ ريذـــــ  . و ـــــرر الربلمـــــ  دمحم السختـــــار بـــــؽ َحـــــؾ 

 األنراري. رحسه ف. خاص   .
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حا يدي لكشي أعؾد لقراىة ما ةرجبشي وأحـتفا أما بالشدب  للقراىة  : فأقرأ ال  رر وقع ت 
 به وأطرح ما سؾل ذلػ . أما األ راض التي تشاولتها في  رري : فهي 

 
أ راض  تى ديشي  واجتساعي  وخاص  ، إال أن أاثر  ـيى اسـتأثر بغالـب  ـرري هـؾ : ) 

تبره الحال  البائد  ألسرتشا األنرار (  وما تتررض له مؽ تذرد وميا  ومراناة ومـا ةدـت
ذلـــػ مـــؽ الذـــكر والثشـــاى علـــى آل ســـرؾد عامـــ  واألميـــر دمحم بـــؽ ســـرؾد الكبيـــر آل ســـرؾد 

 خاص  لسا قدمؾ  لهذ  األسرة مؽ رعاة  ولحدان.
نديا أن أذار رأيي فيسا ةدسى ) الذرر الحر( وهؾ في الحقيق  ال ةجؾز أن ةدّسى  ررا 

ذلػ أما تدـسيته بالذـرر ففيهـا  بل ةسكؽ أن ةدّسى )الشثرالفشي( أو الدجع الحر أو ما  ابه
تجــّؾز مفــر  ألن للذــرر مرــايير و ــروطا تسيــز  عــؽ الشثــر هــذا باإلمــاف  إلــى إةغالــه فــي 
الرمزي  التي تجرله أ به ماةكؾن بحديث الستحذلقيؽ والستذـدقيؽ . وقـد سـرت هـذ  الرمزيـ  

 إلى الذرر السراصر .
 ترف ـوجوفاء ـالية من أي   فــأـبح الذعر ألفاعا مجمجمة  
 عمـ الرياضة أدنى من أحاج ــــو  أو طمدما مغمقا ال شيء يفتحو        

 ـموه ) حرا ( وعبد العبد عـافيو  أو باردا من كــالم غ ر متزن  
 

 -: ديـــــوان شـــعــــــــــره

له ديؾانان رئيدان األول مشهسا برشؾان الخزرجيات ويتكؾن مؽ جزئيؽ األول مشهسا مظبؾ  
آللـــ  الكاتبـــ  ومجلـــد ومشتذـــر بأيـــدي خاصـــ  الذـــاعر . والثـــانى  يـــر مظبـــؾ  و يـــر علـــى ا

 مكتسل إلى اآلن.
ومشتذـر بأيـدي  والديؾان الثانى : ديؾان خفـق البشـؾد فـي ذاـر مـآثر آل سـرؾد وهـؾ مظبـؾ  

خاص  الذاعر. والذاعر أحسد عبد ف األنراري مثال للذاعر السخزرم في هذ  القبيل  
)إنفا( األنراري ، فقد جسع بيؽ األصال  والسراصـرة فـي  ـرر  والقزـاةا مؽ آل قظب بؽ 

التي تشاولها في  رر  تترلق ترلقا  ديدا ومؤثرا بقزاةا هذ  األسرة السريري  قدةسا وحديثا 
 إماف  إلي باعه الظؾيل في الرلؼ الذرعي اذلػ . 
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 لداعدي الخزرجيا العاتب والرحفي العب ر األـتاذ عبد الرحمن األنراري  (  29) 
بؽ  اسسه وندبه: عبد الرحسؽ بؽ دمحم بؽ صالف بؽ مرظفى بؽ أحسد ) َحس ْي(

(  اإنف)  نافع بؽ عثسان بؽ الحاج عبد ف بؽ قظب بؽ دمحم بؽ (حشاعبدالرحسؽ )
األنراري الداعدي الخزرجي الشرري األندلدي السدني األزدي القحظاني ، وبرد وفاة 

راري عسيد آل نافع في السسلك  ،وقع اختيار األسرة على الذيخ الذيخ دمحم صالف األن
 عبدالرحسؽ األنراري عسيدا لهؼ في السسلك  برد الذيخ أبي سرد رحسه ف.

 واشيته : أبؾ ةاسر ( ٔ)  الذهرة : عبد الرحسؽ األنراري 
، ثؼ م ،ونذأ بسك  السكرم  ودرس بها السرحل  االبتدائي   ٜٗ٘ٔ/ٖ/ٙ*السؾلد : ولد في :

انتقل إلى السديش  السشؾرة ، فدرس بها بقي  السراحل ، إلى أن تخرج مؽ الي  الدعؾة 
 م.ٖٜٚٔوأصؾل الديؽ بالجامر  اإلسبلمي  بالسديش  السشؾرة عام 

* ةرتبر مؽ أهؼ مرادر تحريله الدراسي والرلسي : حلق دروس علساى الحرميؽ 
، حيث حفا القرآن الكريؼ ، وبرض  الذريفيؽ التي التحق بها في وقا مبكر مؽ حياته

 الستؾن ، وهؾ برد في السرحل  االبتدائي .
* ساعد  تكؾيشه اللغؾي واألدبي إلى دخؾل عالؼ الرحاف  ، حيث بدأت اتاباته األولى 

في جريدة السديش  ، واألعداد األولى مؽ جريدة " أخبار الرالؼ اإلسبلمي " بتذجيع خاص 
هـ عؽ  ٖٙٛٔألستاذ فؤاد  اار ، وذلػ مشذ صدورها سش  مؽ مؤسدها ورئيس تحريرها ا

 رابظ  الرالؼ اإلسبلمي .
*وبدأ نذاطه الرحفي مشذ ذلػ الؾقا ، حيث اتب في الرديد مؽ الرحل والسجبلت ، 
ومارس الرسل الرحفي مراسبل لجريدة السديش  بسكتبها بالسديش  السشؾرة ، ومشدوبا لجريدة 

   األستاذ عبد ف بؽ إدريس لتحريرها قبل أن تربف مجل  .الدعؾة األسبؾعي  إبان رئاس
* التحق برد تخرجه مؽ الجامر  بؾاال  األنباى الدرؾدة  بسقرها الرئيس بالرياض وذلػ 

هـ، على وعيف  مشدوب ومحرر صحفي ) عقد مؤقا( وعل بها حتى ٜٖٗٔ/ٗ/ٖٕفي 
 هـ.ٜٖٛٔ/ٔٔ/ٔ

                                                           

(  الشيخ الندمي عبد الرمحن األنصاري أستاذي وصديق العمر ورفيق الدرب ، أتثرت بو  واستفدت منو كثَتا ،واتصلت بو وأان يف ادلرحلة  ٔ)
دلدينة ادلنورة وعلمائها وثٌت ركبو عند الثانوية وعرفتو كاتبا صحفيا َّبرعا وكبَتا وأديبا وفقيها وعادلا جليال،أدرك كثَتا من أعالم اجلامعة اإلسالمية َّب

منو معظمهم طلبا للعلم وقد مجع من الكتب وادلراجع النادرة يف مكتبتو العامرة الغايل والنفيس ،وقد زودين بكل ما خيص حبثي منها ، ومسعت 
 مرارا على مدى أكثر من ثالثُت سنة ونقلت عنو مالو صلة دبوضوعي من األخبار .
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هـ ؛ ٔٓٗٔريدة السديش  بالرياض ، إلى سش  * أسشدت إليه برد ذلػ مبا رة إدارة مكتب ج
إذ تؼ ابتراثه إلى الؾالةات الستحدة األمريكي  لدراس  اللغ  اإلنجليزي  وبرض التقشيات 

 الرحاي  ، وعاد برد عاميؽ .
هـ صدر قرار مدير عام مؤسد  السديش  للرحاف  والشذر ، بترييشه ٖٓٗٔ/ٖ/ٖٕ* في 

 ن السحلي .مديرا لتحرير جريدة السديش  للذؤو 
هـ ،استجّدت بالجريدة عروف دعا إلى استقال  رئيس تحريرها األستاذ ٗٓٗٔ/ٗ/ٙ* في 

 أحسد دمحم محسؾد ، وعدد مؽ السدؤوليؽ في التحرير اان هؾ أحدهؼ.
هـ، أصبف مدؤوال عؽ التحرير بسظبؾعات الذرا  الدرؾدة  ٗٓٗٔ/ٗ/ٖٔ* في 

وعدد مؽ مظبؾعات الذرا ،وذلػ بسكتبها لؤلبحاث والشذر : جريدة ) الذرق األوس  ( ، 
 في الرياض.

هـ ،أنذأ مكتبا إعبلميا في الرياض أطلق عليه " واال  األنراري ٗٓٗٔ/ٔٔ/ٗٔ* في 
للرحاف  " مهسته تقدةؼ الخدم  الرحاي  واإلعبلمي  ، للؾسائل اإلعبلمي  في الداخل 

لى السزي في فكرته والخارج التي ال يؾجد لديها مكاتب تسثيل بالراصس  ،و جره ع
االستحدان الذي حغي به مذروعه عشد عرمه على ال مؽ : السجلس األعلى لئلعبلم 

 ، ووزارة اإلعبلم .
 هـ انزؼ إلى مجل  اليسام  محررا  ير متفرغ.ٙٓٗٔ/ٗ/ٔ* في 
هـ ، أصدر مديرعام مؤسد  اليسام  الرحاي  قرارا بتفر ه للرسل في ٚٓٗٔ/ٕ/ٖٕ* في 

 دؤوال عؽ التحقيقات الرحاي  وقزاةا األسبؾ  ، والسحليات .مجل  اليسام  ، م
* برد مزي عام مؽ عسله في مجل  اليسام  ، تفرغ لسراسل  عدد مؽ وسائل اإلعبلم 

اسجل  " اليؾم الدابع" األسبؾعي  التي اانا تردر مؽ باريس ، ونذرة "ميدل إسا 
 ميرور" اليؾمي  التي تردر مؽ لشدن ، و يرها.

مؽ )  را  مؽ  را  دار الرلؼ للظباع  والشذر ( قام بيعداد اتيِّب ] مع * بتكليف 
ميؾف الرحسؽ[ السترجؼ إلى سبع لغات ، والذي تؾزعه وزارة اإلعبلم سشؾيا على حجاج 

 بيا ف الحرام.
 *  ارك في إعداد واتاب  التقرير الدياسي إلذاع  السسلك  الرربي  الدرؾدة .

مؾافق  خادم الحرميؽ الذريفيؽ رئيس الخدم  السدني  ، هـ صدرت ٜٓٗٔ/ٚ/ٜٕ* في 
على ما رفره إلى مقامه الكريؼ ، صاحب الدسؾ السلكي األمير ناةف بؽ عبد الرزيز، 
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وزير الداخلي  ورئيس السجلس األعلى لئلعبلم ، بترييشه على وعيف  ]باحث إعبلمي 
وعيف  ] مدتذار إعبلمي [ باألمان  الرام  للسجلس األعلى لئلعبلم[ ، و غل برد ذلػ 

باألمان  الرام  للسجلس السذاؾر وال يزال ةرسل فيه حتى إعداد هذ  الترجس  في 
 هـ .ٕٔٗٔ/ٛ/ٛ

*عسل مدتذارا لسرالي وزير الحج برد أن أرسل مراليه طلبا إلى صاحب الدسؾ السلكي 
رقؼ األمير ناةف بؽ عبد الرزيز وزير الداخلي  ورئيس السجلس األعلى لئلعبلم ب

هـ متزسشا ر بته في السؾافق  على ندبه ٗٔٗٔ/ٙ/ٔٔح س بتاريخ: ٗٔٗٔ/ٖٕٚٔ:
واسترارة خدماته نغرا لحاج  الؾزارة لخبرته . وقد تلقى مرالي وزير الحج مؾافق  صاحب 

تاريخ  ٗٔ/ص/ٕٖٕالدسؾ السلكي رئيس السجلس األعلى لئلعبلم ، على ذلػ برقؼ :
 لي وزير الحج مدة عاميؽ .هجري  وعل مدتذارا لسرا ٗٔٗٔ/ٚ/ٕٓ

* له مداهسات اتابي  رائر  في الرديد مؽ السظبؾعات ، وخاص  جريدة السديش  التي 
الروح الؾطشي  وصدق الؾالى ةكتب فيها عامؾدا  به يؾمي برشؾان ) مؽ الجيب  ( ، تتدؼ ب

ؾة والردق واإلخبلص وروع  األسلؾب وق والذفافي  الرراح واالنتساى لؾالة األمر،وب
الريا   وسسؾ السراني والبراع  األدبي  ودق  التربير وحس إعبلمي وصحفي مراصر 

 ةدتسيل بيعجاب  ديد ال متابري ومحبي زاويته ) مؽ الجيب ( ،ونقد هادف وبشاى ،نادر
 في جريدتي السديش  والؾطؽ الحقا.

 رجها .*مثل وسائل اإلعبلم التي عسل بها في اثير مؽ السشاسبات داخل السسلك  وخا
* زار الكثير مؽ دول الرالؼ وخاص  أوروبا الغربي  وبرض دول جشؾب و رق آسيا 

 وبرض الدول األفريقي  ، وبرض الؾالةات األمريكي  .
* التحق بالكثير مؽ الدورات الدراسي  وورش الرسل في مجال الرحاف  واإلعبلم داخل 

 السسلك  الرربي  الدرؾدة  وخارجها .
أبرز هؾاةاته القراىة والكتاب  ؛ حيث إّن له مكتب  حافل  بالسؾاميع * الهؾاةات : مؽ 

والرشاويؽ التي تدتأثر باهتساماته والتي مؽ أبرزها علؾم الديؽ واللغ  الرربي  نحؾها 
وصرفها وفقهها والتاريخ واألدب ، وتدتأثر القراىة بجل وقته ، اسا أن له ولع خاص 

إلى لغته ) الرربي  ( فينه ملؼ بالرديد مؽ اللغات بااتداب اللغات وترلسها فباإلماف  
األخرل التي مشها اإلنجليزي  التي ةقرأ ويتحدث بها .أما ما عدا ذلػ مؽ الهؾاةات فيّن مؽ 
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أبرزها : مسارس  الريام  البدني  بسختلل أنؾاعها وخاص  الدباح  و راؾب الدرجات 
 قا مسكؽ خارج السدن وازدحامها. الهؾائي  ، والسذي مدافات طؾيل  ، والبقاى أطؾل و 

* يشتسي إلى قبيل  ) األنرار/ الخزرج( التي يتراز وجؾدها اآلن بؾادي فاطس  ومك  
السكرم  والسديش  السشؾرة والرياض ، والسغرب الرربي وصريد مرر ، ودول الخليج 

حرام عسدة مؽ أعسدة السدجد الرحسه ف ووالد  الذيخ دمحم صالف األنراري الرربي  ،
بسك  السكرم  ارس حياته في طلب الرلؼ وفرل الخير وصل  الرحؼ ،تؾفي رحسه ف في 

هـ عؽ ٕٔٗٔ/ٗ/ٛمك  السكرم  ودفؽ في مقبرة السربلة برد صبلة الفجر ليؾم االثشيؽ 
عسر يشاهز الخامد  والدبريؽ عاما إثر نزيف حاد بالسخ نتج عؽ هبؾ  بالدورة الدمؾي  

يف جشاته وهؾ عسيد األنرار الخزرج )فر  بشي عثسان( في السسلك  رحسه ف وأسكشه فد
وقد نذر نبأ وفاته في حيشه في جسيع الرحل السحلي  يؾم  ،الرربي  الدرؾدة  

 هـ.ٕٔٗٔ/ٗ/ٜالثبلثاى
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 ( الذيخ دمحم بن حمدي األنراري  31) 

بؽ  (أبيؽ)ميؽ هؾ دمحم بؽ حسدي بؽ أحسد بؽ عبد ف بؽ دمحم بؽ دمحم أحسد بؽ دمحم األ
قظب بؽ دمحم بؽ نافع األنراري الداعدي الخزرجي الشرري التسبكتي السغربي األندلدي 

 السدني األزدي القحظاني اليساني . 
م، ونذأ وتربى في اشل والد  الذيخ حسدي ٜٙ٘ٔ-هـ ٖ٘ٚٔولد في مشظق  تسبكتؾ عام 

ي ثؼ واصل ترليسه عشد فحفا القرآن على يد والد  والذيخ دمحم بؽ عبد الؾاحد األنرار 
الذيخ الحدؽ بؽ دمحم السرظفى األنراري والزمه ودرس عشد  جسيع علؾم اللغ  الرربي  
والفقه والتؾحيد حدب التدرج والسشهج الذائع عشدهؼ ولؼ ةفارق الذيخ الحدؽ حتى وافته 
مشيته واان برحبته الةفارقه في سفر  ولقامته واان مؽ ألرق طبلب الذيخ الحدؽ به 

مؽ أقربهؼ إلى نفده وأبرهؼ به وتزامؽ وفاة  يخه مع انتقال والد  وهجرته واستقرار  في و 
مديش  اانؾ بشجيريا  ، فالتحق الذيخ دمحم ببرض األعسال ثؼ ما إن قام الذيخ حسدي والد  
مع السحدؽ الكبير الحاج عبد ف دنبتا بينذاى مدرس  ألبشاى البلج يؽ األنرار مؽ بشي 

راري في اانؾ حتى التحق بها الذيخ دمحم حسدي مرلسا مسؽ مرلسيها إلى أن نافع األن
ر حه الحاج عبد ف دنبتا رئيدا لجساعته مؽ األنرار مؽ بشي نافع األنراري 

السؾجؾديؽ في نيجيريا  في ذلػ الؾقا برد أن اثرت األعباى والسد ؾليات الخاص  
ا ما يترلق باألنرار فؾال  أمرهؼ وواله والرام  على الحاج عبد ف دنبتا وخاص  مشه

على   ؾنهؼ وتؾالها باقتدار،ور ف مؽ قبل وزارة التربي  والترليؼ في نيجيريا للدراس  في 
م، ثؼ عيؽ ٜٚٚٔالي  إعداد مرلسي اللغ  الرربي  والتربي  اإلسبلمي  وتخرج مشها عام 

التابر  لئلدارة الرام  للتربي  رسسيا مدرسا للغ  الرربي  والتربي  اإلسبلمي  في السدارس 
والترليؼ في والة  اانؾ باإلماف  إلى مد ؾلياته االجتساعي  ارئيس وعسيد ألسرته مؽ 

األنرار مؽ بشي نافع األنراري السؾجؾديؽ في نيجيريا ومؤسس ورئيس جسيي  الجالي  
لى استكسال السالي  في نيجيريا التابر  إداريا للدفارة السالي  في  انا إلى أن عزم ع

واان قد حج قبل ذلػ  -هـ ٜٜٖٔمذؾار الهجرة إلى الحرميؽ الذريفيؽ فانتقل إليها عام 
فالتحق بجامر  اإلمام دمحم بؽ سرؾد اإلسبلمي  بؾاسظ   يخ األسرة في  –برام ثؼ عاد 

الدرؾدة  الذيخ دمحم صالف بؽ دمحم بؽ األميؽ األنراري فدرس فيها جسيع السراحل 
الستؾسظ  إلى الجاميي  عبر السراهد الرلسي  التابر  للجامر  ثؼ الي  أصؾل  الترليسي  مؽ
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هـ فالتحق بالتدريس في إحدل السدارس ٕٔٗٔالديؽ في الجامر  نفدها وتخرج مشها عام 
 هـ.ٖٔٗٔاألهلي  بسديش  الرياض وال زال حتى إعداد هذ  الترجس  

ج على مدتؾل أسرة األنرار مؽ وله جهؾد دعؾي  وترليسي  مبارا  في الداخل والخار 
بشي نافع األنراري في الرياض ومالي حيث اعتاد على الدفر بيؽ وقا وآخر للدعؾة 

 ونذرالرقيدة الدلاي  في أوسا  الرحراوييؽ.
 
 
 


