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 ترجمة بعض األعالم من آل نافع،واألنصار من أهل السوق 

 
األنصاري  ( 1) ( ترجمة القائد والسلطان المجاهد: محمد على ) ِإنُغونَّا (   1) 

 الساعدي الخزرجي
 

المشهور الذي أرعب صناديد الكفر ، ودوخ  نسبه :هو القائد المظفر البطل الفارس 
أبانن  ) الغزاة  الفرنسيين : محمد علي بن محمد أحمد بن حوالن بن حّمـادة بن محمد 

بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري الساعدي الخزرجي النصري  ( 
 التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 

 حياته : 
هـــ  ونانــم الم ــار  1318هـــ إلــى 1250يادة األنصار في بــ د أزواد مــابين  تولى ق  

هـ وقــاد أرهرهــا فــي حياتــه ونــا  1195بين األنصار وب ض قبائل أزواد قد نشبم منذ 
رج  موسوما بالشجاعة والنكاية في األعداء إلى حسن السياسة وإصابة الرأي وحســن 

ب يــد مــابين المنكبــين ، ونــا  مهيبــا ، التــدبير مــع التقــور والــورو ونــا   ــو    ــخما 
ــي  ــا فـ ــ  ون همـ ــر  ومجلـــا علـ ــا  ، مجلـــا حـ ــه مجلسـ ــا  لـ ــه . ونـ ــي قومـ ــا فـ مطاعـ
المسجد ، ونا  عامرا للمساجد وال يتجرأ ، أحد على التخلف عن صــ ة الجماعــة فــي 
حيه ،  ورجال المجلا األول ه  رجال المجلا الهانى ، إذ لــ  يكــن رجــال الحــر  إال 

يكن ال لماء إال رجال الحر  ونانم جميع األمور التى تدور حــول الحــر    علماء ول 
أوغيــرم مــن  ــحو  الحيــاة والنــاس ال امــة فــي المســجد ونــا  يســتند إلــى ســيرة الرســول 
صــلى ع عليــه وســل  فــي نافــة حروبــه ، حتــى أنــه لــ  يخــرن إلــى م رنــة  ) تمتغــين ( 

ى ع عليــه وســل  نفســه فــي غــزوة المشهورة إال في الوقــم الــذي فــرن ريــه الرســول صــل
ـــول ـلـــى اللـــه  ( 2) الفتح إلى فتح مكة ، وبنفا ال دد مــن الرجــال وردد مــاورد عـــن الـــر

ــلـــــ أنـــــه :ــــال : اللــــــــ يــــا العـــــون واأليــمــــــــار أو ـمــــا :ــــال ــلـــــى الـلــــه علـــــيه  علــــيه ـو
ـلـــ ولــــ يـكـــن معــه ت ـلــــو  ورجــالـــه ــــوى الســـــوف والــرمــاح والـنمــال ولــكن ــلمـــة الـلـــه  ـو

 

 تنطق الغني هنا كاجلم املصرية .   (1) 
 هكذا ذكر يل ولكين أشك يف العدد .  (2) 
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ـ لى عليهــا   ولمــا جــاء ااســت مار الفرنســي الجتيـــا  منطقـــة أزواد  أعلـــن القـائـــد   ) واليــع
محمــد علــي األنصــاري الجهــاد فــي ســبيل ع  ــده  وحــر  الصــلح م هــ   ،    (  إنغونــا

رما ف ل نهير من القبائل الــذين صــالحوا الفرنســيين ودفلــوا تحــم اســت ماره  فــي  فــر 
أمــره  بــل تصــدر للغــزو الفرنســي بةــراوة عجيبــة وفــاك  ــده   عــدة م ــار  ، ولــ  

ومــن  ( 1) تقدمــة والمتطــورة يســتطي وا إفةــاعه رغــ  مــا م هــ  مــن األســلحة الفتارــة الم
 أ هر قواد الكتائب في جيشه   :

 محمد بن الطاهر البطل والشاعر المشهوروسوف تأتي ترجمته .  ( َه   )    -1 
 أاللو ن بن الطاهر أخ ِلَه   السابق.-2
 الشيخ ال  مه إبراهي  بن )حّ ي( محمد األمين.-3
 الهادي بن محمد أحمد أخ ألنغونا .محمد  -4
 المنير بن محمد بن دّور دّور.  -5
 محمد المختار بن محمد المصطفى بن دّور  دّور .    -6

    ب د ما عجزوا عن قتله   1898هـ  1318وفاته : اغتاله الفرنسيو  غدرا سنة 
نفا   مواجهة! وباسمه تسمى الشيخ محمد على بن الطاهر األنصــــاري حيث ولــد في

أنه إذا توفي   ( 2|)   ،ونا  ذلك من عادة أهل تلك الب د  1898 ( إنغونا ) سنة   وفاة   

منهم عالم أو قائد مشهور سّموا باسمه أبناءهم الذين ولدوا في سنة وفاته أو قريبا  
 منها .

 
 
 
 
 

 

 .  43ــ42، وبول ماريت : الربابيش صــ 253انظر القشاط عرب الصحراء الكربي صــ   (1) 

ار القائد إنغوان وقصصه حمفوظة لدى مجيع كبار السن من األنصار حىت اليوم، ووردت يف أكثر من موضع يف كتاب بول ماريت : أخب (2)| 
 من عرب مايل كل إنتصر األنصار ،وقد أفادين أخي الدكتور عبد هللا بن حممد بن مهدي ببعضها شفواي. 
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 ( ترجمة الشيخ السلطان إبراهيـ  )  باّيا  ( األنصاري الساعدي الخزرجي   2)  
 

لشيخ إبراهي  ) باي ( بن محمد األمين )حّ ي ( بن عهما  بن الشيخ الحان هو ا
عبد ع بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري النصري الساعدي الخزرجي  

 النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 
يخ إبراهي  زعي  مطاو في  نا  من الم اصر ن للقائد المظفر >> إنغونا << والش 

جميع مقاليد الحك  والقةاء   (1) قومه وال ينازو زما  األمر فيه  ، وقد ألقم إليه قبيلته 
، ونا  مع ذلك  يخا قا يا مفتيا ، مجتهدا ،  عالما بأنواو الم ارف وال لو  ،  

فاصة في الشر  ة ااس مية واللغة ال ربية و ةاف إلى ذلك أنه بطل مغوار ال  
فى له نظير في الشجاعة والنكاية في األعداء إلى نونه فارسا ال يفارق صهوات  يل

الجياد ذيادا عن الحر   فحينا ترام فائةا لجج الم ار  ، وحينا ترام راربا لم قات 
األمراء واألعيا  والقواد ، وال تفارقه نونبة من الفرسا  ونبكبة من األبطال الكماة  

امرم ، وتكو  رهن إ ارته وأ فى عليه ماتقد  نله هيبة  تحو ه  نًّا به وتأتمر بأو 
وج ال واجتمع له في ذلك مال  يجتمع لمهله من م اصر ه ، فكا  القواد واألبطال  
وال لماء يهابو  م قاته ومناظرته ، ونانم ريه جرأة وحدة ج لم أعداءم يتسارعو   

ا  هو والقائد في نسب ر ائه وسد ذرائع الخ ف م ه ولذلك  واهد عدة . ون
المظفر محمد علي األنصاري >> إنغونا << فرسي رها  في رئاسة قبيلة األنصار  
في ب د أزواد ، فكا  محمد علي األنصاري قائما بأمور الحرو  ، وقيادة الجيوش  

وع قة القبيلة مع القبائل األفرر ، ونا  الشيخ إبراهي  األنصاري قا ي القبيلة 
كتائب األنصار في  رق الب د و قال إ  الظروف ا طرته  و يخها وحارما قائدا ل

 إلى مهادنة الفرنسيين ب د اغتياله  للقائد محمد علي األنصاري >> إنغونا <<. 
 
 

 

هللا بن حممد بن مهدي ببعض أخباره شفوايكما مسعتها من غريه النتشارها وشهرهتا  األنصار الشرقيون ، وقد أفادين أخي الدكتور عبد  (1) 
 واستفاضتها. 
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( ترجمة الشيخ الشاعر محمد ) هـّ ( بن الطاهراألنصاري الساعدي   3)  

 الخزرجي
 

بن قطب   (1) (أبانن  ) :  محمد ) ه  (  بن الطاهر بن محمد أحمد بن محمد      نسبه
بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري النصري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي  

 المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 
مولدم : ولد في أوافر النصف األول من القر  الهالث عشر الهجري  ،  وهو من  

 ترجمته  . الذر سبقم   (إنغونا  )أقرا  القائد محمد علي  
 

 :   نشأته وطلبه للعلـ
 نشأ في بيم عزوغنى فأبوم الطاهر بن محمد أحمد  يخ قبيلته وعال   اعر.  

في هذم الظروف في بحبوحة من العيش  بين ال لمــاء و لبــة  ( ه     ) نشأ الشيخ محمد  
ونشــأ علــى رنــو  الخيــل والتــدر  علــى الرمايــة  ، وســائر فنــو  الحــر   ،  ال لــ   ،  

ونا  ذلك دأ  أبناء القبيلة أنذا   ، وله إفوة نشأوا م ه التنشــحة نفســها فكــانوا علمــاء 
و  راء وفرسانا  ،  ونانم رو  التنــافا ســار ة بيــنه   ،  وقــد ســاهمم هــذم الظــروف 

فحفــا القــر   وهوصــغير ، ودرن  ( هــ ) د رلهــا فــي تكــو ن وتنميــة  خصــية الشــيخ محمــ 
في ال لو  ب د ذلك على عادة أبناء بيحته ، فقد نانوا يبدأو  بحفا القــر   منــذ الصــغر 
ثـــ  بمـــتن األجروميـــة عوملحـــة ااعـــرا  ، وأل يـــة ابـــن مالـــك ثـــ  بأ ـــ ار الشـــ راء الســـتة 

 .    الجاهليين ، والصرف ، ريحفا نتا  المية األف ال  ومبلغ اآلمال وغيرها 
ثــ  يدرســو  منظومــة الســيو ي فــي علــ  الم ــاني والبيــا  و قصــدو  بهــذا تمــر ن لســا  
الطالــب علــى اللغــة وحمايتــه مــن اللحــن قبــل أ  يبــدأ بــال لو  الشــرعية حتــى اليقــع فــي 

 أفطاء محظورة  رعا بسبب جهله باللغة .

 

ِنْن( وهو أيضا حممد إملًّن وتعين يف لغة الطوارق : األبيض ،ومجعت أشتات ترمجته مساعا من أسرتنا على مراحل زمنية متفا(1)  وتة ينطق )أَّبا
 ببعضها بعد تدقيقها من غريه: الشيخ مها بن محتاهي . امتدت أكثر من عشرين سنة ،وممن أفادين
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كي ، ثــ  يبــدأو  ب ــد ذلــك بالفقــه رــيحفا الطالــب نتــا  مختصــر فليــل فــي الفقــه المــال
 وأصول الفقه ريحفا منظومة مراقي الس ود في أصول الفقه المالكي والورقات 

ــونه  ــا يدرســ ــ  مــ ــديث وأهــ ــب الحــ ــ  نتــ ــر    ثــ ــر   الكــ ــير القــ ــ  بتفســ ــرمين ، ثــ ــا  الحــ امــ
 الصحيحا  .

 ) تلــك هــي المبــاديء األولــى لطلبــة ال لــ  فــي ذلــك المجتمــع والر ــب أ  الشــيخ محــــــــمد 
لك المبادرء وتخرن في تلك المدرسة ، ث  ب د ذلك أفــذ ينتقــل نا  ممن تلقف ت    ( ه   

 بين ال لو  والفنو  في الشر  ة ااس مية واللغة ال ربية حتى نبغ عالما  اعرا  .
 

 :    تــالمـــذتـــــــــــــــه
مدرســة نبيــرة  أّمهــا الطــ   مــن نــل نــواحي بلــدم  ،  وأنشــأ   ( هــ     ) أنشأ الشيخ محمد   

دا ، فكـــا  عـــامرا بالحرنـــة ال لميـــة  ،  يرتـــادم ال لمـــاء  ، و لبـــة ال لـــ  بجانبهـــا  مســـج 
ونــا  رحمــه ع قيمــا علــى تلــك المدرســة ومشــرفا عليهــا ينفــق عليهــا مــن مالــه الخــا  

 فقد نا  ثر ا جوادا  محبا لل ل  وأهله مسخرا نفسه وماله لذلك .  
ائــل األفــرر نالحســانيين ونا  أرهر  لبة ال ل  في مدرسته تلك من األنصار ومن القب 

والبربر والطوارق والسودا  والمور تانيين  ،  فتخرن فلق نهير في تلــك المــدر ســة مــن 
 أبناء تلك القبائل .

 
 -: مكانته العلميـــــــــــة

متفــنن فـــي ال لــو  الشــرعية واللغـــة ال ربيــة ي ـــرف لــه ذلــك أقرانـــه فــي بـــ د أزواد عــال  
و ــنقيو ونــا  تقيــا ورعــا  ــديد التمســك بالســنة و ــديداق علــى مخالفيهــا وقــد ور  منــه 

  لبته هذم السيرة فاستمروا  على ما ترنه  عليه ب د وفاته  .
لى سي   قر حتــه وارتجالــه ونا  الشيخ  اعرا فح  مطبوعا سيال القر حة وقد أ ار إ

 للش ر في ب ض أ  ارم من ذلك قوله :
 

 وليلق سم ا إلى ما ننم أرو ه                      عن القر حة من بالقول أعنيه
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 وقوله في نفا القصيدة  : 
 

 هذي مقالة من لو ننم تنصفه                      في ذي المقالة ل  تقل له إيه
 

 
 ومن ذلك قوله في قصيدة أفرر  :

 بسيو   ري التنفك تبسطه                         على لساني أبحر وأسيال
 

 :  وفاته 
 
هـ ، وع أعل    وليا لــه عقــب   1318هـ وقيل   1327توفي رحمه ع حوالي سنة  
. 
 

 -:   آثاره العلمية 
 

إال قصــائد  ــ ر ة  -علــى مــا ســم نا  -لــ  يصــل إلينــا مــن  ثــارم ال لميــة رغــ  نهرتهــا 
رانم نقــائض  حــدثم بينــه وبــين ب ــض  ــ راء القبائــل ال ربيــة فــي حروبــه هــو وقبيلتــه 

 :    ده  ، منها  
 قصيدته التي مطل ها  :  -1

 الحم لر ا بسفح الطود أ  ل                      نأنها من برود الو ي أسمال
 
 والتي مطل ها  :   -2 

 وليلق سم ا إلى ما ننم أرو ه                 عن القر حة من بالقول أعنيـــــه

 ور ينسجــــــه        لكنها نل  تلقى على فيـــــه           ما إ  تفارغ للمنه 
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 والتى مطل ها  :   -3 

   ن الكماة السادة الصيد                 دأبي ور ف ر ا  الخـرد الغيدمازال 
 
 والتي مطل ها :    -4

 إنى أقول لمن أ حم م اقله                     غيةاة جن و نتا  بها أيكا
                               

 والتي مطل ها  :    -5
 سب لقين فبحا المرء إذ فسراافسأ أيا نلب من مي القو ن ومـن               ين 

 
 وغيرها مما ل  يصل إلينا حتى اآل   .
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( ترجمة األمـر محمد الطاهر الملقب ) حمتال ( األنصاري الساعدي  4) 
 الخزرجي

محمد الطاهر بن الصادق بن محمد األمين بن عهما  بن الشيخ الحان عبد ع  هو  
محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري النصري الساعدي بن الشيخ قطب بن الشيخ 

 الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 
   . 1836ولد في حدود 

كبير ن السلطا  الشيخ إبراهي  بن ) ح ي ( والشيخ  نشأ بين أعمامه الشيخين ال
محمد الملقب   ) الفقيه ( بن ح ي وهو ع مة األنصار الشرقيين في زمانه  

وصاحب الفتيا والقةاء عنده  ومما ال  ك ريه أ  للشيخين أثرا عظيما في نشأته  
لك المنطقة بدءا  وتكو نه تلك النشأة التقليدية التي ينشأ أبناء األمراء والوجهاء في ت 

بااللتحاق بالكتاتيب ألفذ مبادئ ال ل  من حفا القر   وب ض المتو  وانتهاء 
 بالفروسية والقيادة إلى 

توليه إلمارة األنصار الشر:ــن أبناء الشيخ الحاج عمدهللا )بال( وإيوانــ وأـباب  
 تنحـته عنـا : 

ي إنقونا غدرا من قبل  ب د اغتيال زعي  األنصار وسلطانه  القائد المظفر محمد عل
الغزاة الفرنسيين انقس  أمر زعامة األنصار إلى  طر ن غربي و رقي فكا  سلطا  
األنصار الشرقيين في يد زعيمه  وقائده  الروحي الشيخ إبراهي  بن ح ي الملقب 

باي ، ونا  من نتيجة وفاة السلطا  إنقونا دفول القبائل األزوادية في تسو ات  
الفرنسيين فكا  على الشيخ إبراهي  توقيع الصلح م ه  ولكنه في   وم اهدات سل  مع 

حينه نا  مق دا وال يستطيع الوصول إليه  إال محموال ، فأونل المهمة إلى ابن عمه  
الشيخ سيدي محمد الملقب   : سيدي محمد بن محمد بن عهما  بن محمد األمين  

راهي  لتوقيع الصلح مع  الملقب   أبين فذهب إلى الفرنسيين مفو ا من الشيخ إب 
ِمل إليه  فلما أيقنوا   الفرنسيين ولكنه  رفةوا أ  توقع من غير الشيخ إبراهي  فحع

صحة ما قيل له  عن صحته وعاينوا حالته رقوا له وسمحوا له بال ودة وقبلوا مندوبه  
الشيخ سيدي نائبا عنه في توقيع الصلح م ه  وقد ت  ذلك بالف ل ، وما نا  من  

ن ب د ذلك سور ااصرار على الشيخ إبراهي  على أ  ير ح له  مسحوال عن  الفرنسيي 
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جماعته بدي  عنه لحالته الصحية وعجزم البدني عن القيا  بمها  اامارة ؛ فر ح له   
الشيخ سيدي لكنه رفض بشكل قا ع ب د استشارته ل دد من إفوانه و رجع ذلك 

 لسببين : 
 وفوفه  من تب ات المسحولية وأداء حقوقها زهده  في اامارة وأسبا  الشهرة  -1
رأيه  في الت امل مع الفرنسيين حيث جله  من ال لماء يرر أ  تولي مناصبه    -2

يقتةي الت امل والت ا ي م ه  وربما مواالته  وهو أمر منكر وقد ي دونه نفرا بواحا  
 وفيانة عظيمة لألمة.. 

يخ إبراهي  من هذا المأزق مع  ومع رفض سيدي محمد، نا  عليه لزاما أ  يخرن الش
الفرنسيين الحاحه  عليه مرارا ونهرة مراس ته  له بهذا الشأ  ، ف ر وا على عدد  
من مؤهلي األنصار الشرقيين المنصب فر وا نله  فل  يجد سيدي محمد من يقبل  

بهذا المنصب غير الشيخ محمد الطاهر) حمتال ( بن الصادق بن ح ي ،فت   
يدي محمد، وقدمه إلى السلطا  إبراهي  فتردد في البداية ونصح  تر يحه من قبل س

سيدي محمد بمز د البحث عن  خص  فر أنسب فأصر سيدي محمد على رأيه  
فوافق الشيخ إبرهي  فت  ت يين حمتال زعيما لألنصار الشرقيين وحسنم سياسته  
يتها  وسيرته فيه  فأ رف على الت لي  من ف ل مدارس ومحا ر) تبرجنن ( ورعا

وقس   وا ئ وجزر األنصار على نهر النيجر بينه وبين الشيخ محمد المصطفى بن  
سيدي الملقب   ) إَتها ( و لب من نل بيم من بيوتات األنصار الشرقيين أ   

ينة  في السكنى على النهر وجزرم إلى أحد القسمين بحسب الميول والرغبة فتوزو  
ذلك وعرف نل بيم منه  نصيبه    جماعته بين القسمين وصار من ال رف عنده 

وقسمه من هذا النهر ب  جدال أو نزاو ..إلى أ  د  ف ف بين حمتال وبين ب ض  
أقاربه من األنصار الشرقيين والغربيين فاتفقوا جمي ا مع الفرنسيين على تنحيته لكنه   

عجزوا عن تر يح بديل عنه فطلب منه الفرنسيو  أ  ير ح له   خصا مناسبا  
د المختار الملقب ) إم تال ( من أبناء أحمد بن نافع ) إنفا ( األنصاري  فر ح محم

 ووالم الفرنسيو  إلى أ  ت  عزله هو اآلفر .. 
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 (  1هـ وع أعل  . ) 1354ونانم وفاة حمتال رحمه ع في حدود 

 

هـ يف منزل أخي الشيخ أيب زبري  16/11/1429( ذكر يل قصة تولية األمري محتال وعزله : الشيخ أبو بكر بن إهتا ليلة السبت املوافق   1)
عدد من أفراد أسرتنا على مراحل زمنية متفاوتة  حممد صاحل بن حممد بن جاكر األنصاري ،وسرية األمري محتال مستفاضة ومجعتها مساعا من 

 امتدت أكثر من عشرين سنة ، وممن أفادين يف ترمجته أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري . 
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 الساعدي الخزرجي( ترجمة الشيخ عمد القادر بن ــد أحمد األنصاري  5)
در بن سيد أحمد بن محمد بن  محمد األمين )ح ي ( بن  نسبه : هو عبد القا

محمد بن نافع  )إنفا (  عهما  بن الشيخ الحان عبد ع ) ب  ( بن قطب بن  
األنصاري النصري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني  

 األزدي القحطاني اليماني. 
 با  وهو قر ن الشيخ أرحتي بن أددي    تقر 1836والدته ونشأته : ولد في حدود 

وتلقى ت ليمه على يد عمه الشيخ ال  مة إبراهي  بن محمد األمين الملقب باي بن  
 ح ي وعلى مشيخة  ل سيدي عالي  

سيرته : أنشأ هو والشيخ أرحتي بن أددي المدرسة ) المشرقية ( الم روفة   :  
المقصود بالشرق منطقة    –تيبرجانين أي ) األرواخ  أي أربطة     ال ل (  

والتي فرجم أجياال من ال لماء المشاهير في    -األنصار القا نين  رق الصحراء 
 المنطقة . 

مكانته ال لمية : نا  الشيخ  ية في علو  الب غة وال يلفى له نظير فيها ونا  
ة  موسوعيا متقنا لل لو  الشرعية واللغو ة على حد سواء قال عنه الشيخ الحافا حذيف

بن عمر األنصاري : نا   ية في الحفا ال يقلب الصفحات أثناء قراءته صحيحي  
 البخاري ومسل   

ونا  رحمه ع من أعيا  قبيلته  و رج و  إليه في األزمات واألمور المست صية وقد  
را  بيته مدرسة تخرن منها أبناؤم ال لماء الذين ذاو صيته  في المنطقة ب د حين من  

فقد نا  جده  الشيخ  ال  مة أرحتي بن  ددي وفاله  الشيخ ال  مة   الزمن وال غرو
 عبد ربه بن أرحتي . 

 ت ميذته : من أ هر ت مذته المشايخ المشاهير : 
 الشيخ ال  مة القا ي محمد المختار بن حود -1
 الشيخ ال  مة حماتا بن حمتال  -2
 الشيخ الحسن بن محمد المصطفى  -3
ومنه  الشيخ أبو بكر والشيخ عمر والشيخ علي والشيخ محمد  أبناؤم ال لماء :  -4

 الملقب إّيد والشيخ الزبير والشيخ عهما   
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ومن ت ميذم المتأفر ن : صالح مدسا وأحمد بن المصطفى وأحمد حوالي  
 والمصطفى بن محمد أحمد  

  إثر وباء  هير نزل بالناس هنا   1967وفاته : توفي رحمه ع ت الى في سنة 
 (  2منه فلق نهير حتى سميم السنة به سنة الوريات. )   ومات

 
 (  الشيخ أكحتي بن أددي من أبناء أبي بكر األنصاري الساعدي الخزرجي  6)  

عبدع الملقب )أددي( بن بوحيدة الملقب  هو الشيخ محمد الملقب ) أرحتي( بن  
)أبابا(بن محمد المختار الملقب ) بقولي( بن أبي بكرالملقب )اللقي بالقاف اليمنية أو  

الجي  المصر ة( بن الشيخ الحان عبد ع بن قطب   محمد بن نافع  )إنفا (  
لمدني  األنصاري النصري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي ا

 األزدي القحطاني اليماني. 
را  أول مؤسا لمحةرة تح يا القر   الكر   في منطقتنا، وحفا القــر   الكــر   علــى 
أبيه الشيخ عبــدع )أددي( وعلــى ب ــض أبنــاء األ ــراف أبنــاء ســيدي عــالي ، وقــد نــا  

المشـــهورة بدقـــة الحفـــا والـــتمكن فـــي استحةـــار القـــر   بصـــورة عجيبـــة  (  2 ) مـــن القلـــة 
وردت عنه قصص إعجاز ة في ذلك منهــا أ  أحــد أقرانــه افتبــرم ب ــد قيامــه مــن النــو  و 

ــى (  ــا  ) م ـ ــيخ قبلهـ ــال الشـ ــة  ) ردءا ( فقـ ــل نلمـ ــد  ، وقبـ ــاذا ب ـ ــائ   :   مـ ــرة قـ مبا ـ
وب دها ) يصــدقنى ( ومــرة ســأله أحــده  فــي غفلــة عمــا قبــل نلمــة ) َورع ( فقــال ) تــّزا ( 

حتــى  (  3 ) كهــف نــا  رحمــه ع مول ــا باألتــاي المن نــعأي نلمــة ) تــّزاور ( فــي ســورة ال
 قال ريه :

 فليلي ما بالقلب من أل  الجور                    يداور بر ف من أتاي من نع
 

 وداو  عليه واجتهد في ارتسابه                   وما قيل ل  تسمع وما قيل ل  تع    
      

 

 (  حررت ترمجة الشيخ عبد القادر َّبلتعاون مع أخي األستاذ واألديب صديق عبد الباقي األنصاري . 2)
 َّبلتمكن يف شدة احلفظ وإال فالقرآن الكرمي يندر من ال حيفظه عندان .  املقصود القلة اليت متيزت ) 2 ( 
هو الشاي األخضر وهو املفضل عند سائر املغاربة ، وممن أفادين يف ترمجة الشيخ أكحيت : الشيخ مها بن محتاهي، وحفيد   ) 3 ( 

 الشيخ:األستاذ/عبدالباقي بن عبدهللا بن أكحيت. 
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 دعوه  إلى ترنه وعد   ربه  .أي ال تستمع إلى من يزهد الناس ريه و  
دن وعهمــا  بــن حــوالن ونهيــر  و  مــن   بــه  :  ال ّ مــة القا ــي : محمــد المختــار بــن حــَ
مــن النــاس فــي صــحراء أزواد  ، قيــل لــي إنــه تــوفي وللشــيخ محمــد  ) هــّ  ( بــن محمــد 

   حيث ولد الشيـــــــخ    1906الطاهر بن سيدي سبع سنين أي مايقار  عا  
   وع أعل   . 1913ذنور في حدود  ) هّ  ( الم

 
 ( الشيخ الزاهد الورع عمد العزيز بن إبراهيـ األنصاري الساعدي الخزرجي   7) 

نسبه : هو عبد ال ز ز بن إبراهي  بن محمد بن عهما  بن محمد األمين ) أبين ( بن  
صري محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري الن الشيخ الحان عبد ع ) بلة( بن قطب بن  

الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني  
 ( 3)  اليماني. 

والدته ونشأته : ولد في أواسو القر  التاسع عشر المي دي تقر با ونشأ في بيم والدم 
الشيخ إبراهي  نشأة أقرانه في المنطقة مستفيدا مما توفر له من إمكانات مادية حيث  

دم ثر ا محبا لل ل  ومشج ا لطلبه فحفا القر   على يد فاله الشيخ حمادة بن  را  وال
 محمد الفقي بن محمد األمين ) ح ي ( نما درس عليه ب ض ال لو  األساس . 

 لبه عل  : رحل في  لب ال ل  فدرس على علماء من السوقيين بمنطقته   رق  
 لقى عنه الفقه والتفسير. والية غاو بمالي نذنر منه  : الشيخ ال  مة مصلح وت 

 ودرس على علماء من أهل سيدي عالي في  مال تنبكتو علو  ال ربية . 
مكانته ال لمية : عال  ورو زاهد بلغ الغاية في ال ل  الشرعي والورو والب د عن  

الشبهات و  د ب  منازو المفتي الم تمد عند جماعته ونهير من األنصار ممن  
قبل وفاته رحمه ع أ  يختار أحد ت مذته فليفة له فيه   حوله  حتى إنه   لبوا منه 

 فافتار له  الشيخ الحسن بن محمد المصطفى األنصاري. 
وترور عنه قصص عجيبة وحكايات غر بة في الزهد والورو والب د عن الشبهات منها 

 أنه عندما جاءم أفوم المنذر بن إبراهي  يستشيرم في است   بندقية ي طيها الفرنسيو  
 

حررت ترمجة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم َّبلتعاون مع الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري وقد عاصره ومسع أخباره من جديه ألبويه:  (  3)
 حممد )كال( واملنذر ومها أخوي الشيخ عبد العزيز رمحهم هللا .
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ألعيا  ومشايخ القبائل للحماية الشخصية قال له : إ  من تلوثم يدم بصدأ هذم 
البنادق النصرانية فلن يفلح أبدا في الدنيا واآلفرة ..ونا  ي تذر عن الفتيا إال في  

أ يق الحدود ب د استنفاذ نل السبل لصرف المستفتي إلى عال   فر ونا  رحمه ع  
 ذور مصا  في رجليه وال يفتي أحدا  إال ب د استنفاذ  ي تذر لمن يستفتيه بأنه رجل م 

 األعذار ومحاولة إحالته على غيرم من ال لماء . 
  يوفه : 

 الشيخ حمادة بن محمد الفقي بن محمد األمين ) ح ي (   -1
علماء من السوقيين وهي قبيلة مشهورة بال ل  وال لماء وهي حلفا  من األنصار   -2

لسوق نسبة له  إلى سوق مدينة تادمكة الشهيرة بشرق والية  و ل البيم ا تهروا بأهل ا
غاو، وم ناها : هذم مكة تشبيها لها بها وأل  سكانها من سكا  مكة من األ راف 

 واألنصار الفاتحين ومن أ هر من درس عليه منه  مةيفه الشيخ مصلح . 
ا علماء من أهل سيدي عالي وهي قبيلة من سادتنا األ راف مشهورة بفةله -3

 ومكانتها في  مال تنبكتو . 
 ت ميذم :    تتلمذ على يديه فلق نهير نذنر منه  : 

 الشيخ ال  مة محمد المختار بن حود األنصاري  -1
الشيخ ال  مة الحسن بن محمد المصطفى األنصاري وهو من ألصق   به به   -2

 وهو فليفته على جماعته من األنصار في الت لي  والفتور . 
الشيخ ال  مة محمد المختار بن محمد الطاهر األنصاري الملقب   : حماتا   -3

 بن حمتال. 
 الشيخ المهدي بن سيدي األنصاري.   -4
 حمد الطاهراألنصاري ) حمتال ( . الشيخ المهدي بن م  -5
 الشيخ محمد بن سيدي األنصاري .    -6
 الشيخ محمد ) دوي ( بن عبد ع األنصاري ) أبلل ( .  -7
 الشيخ عبد ع بن حودتي األنصاري .  -8
أبناء الشيخ سيد أحمد بن محمد بن محمد األمين )ح ي ( األنصاري وه    -9

 بد القادر ، عبد الملك . المشايخ :        عبد الصمد ، ع
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 الشيخ عبد ع بن محمد الصالح األنصاري من أبناء أمدايا بن قطب .  -10
 وفاته رحمه ع : 

ال ي ل  تار خ وفاته تحديدا لكنه توفي في فمسينات القر  ال شر ن وت  تحديد فترة  
   تقر با وع أعل  . 1950  إلى 1840حياته من م اصر ه ما بين 
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 لعالـ التقي الورع الزاهد محمد بن إبراهيـ األنصاري الساعدي الخزرجي( ا  8) 
نسبه : هو محمد ) ن  ( بن إبراهي  بن عهما  بن محمد األمين ) أبين ( بن الشيخ  

محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري النصري الحان عبد ع ) بلة( بن قطب بن  
ندلسي المدني األزدي القحطاني  الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األ 

 (  4.)  اليماني
هـ تقر با ونشأ في بيم والدم الشيخ إبراهي  نشأة 1266والدته ونشأته : ولد في حدود 

في المنطقة مستفيدا مما توفر له من إمكانات مادية حيث نا  والدم ثر ا محبا  أقرانه 
لل ل  ومشج ا لطلبه فحفا القر   على يد فاله الشيخ حمادة بن محمد الفقي بن  

 محمد األمين ) ح ي ( نما درس عليه ب ض ال لو  األساس . 
درس عليه ب ض    لبه لل ل  : حفا القر   الكر   على يد فاله الشيخ حمادة نما

ال لو  األساس ث  أتقن حفا القر   على الشيخ إّيّحاّ  من علماء بني أمغيا  من  
سادتنا األ راف، ودرس على الشيخ الجليل إبراهي  بن ح ي األنصاري مختلف  
 ال لو  ، نما درس على  قيقه الشيخ ال  مة عبد ال ز ز بن إبراهي  األنصاري.

 جتماعية: مكانته ال لمية ومنزلته اال
را  رحمه ع عالما تقيا ورعا حكيما ثر ا سخيا منفقا ،ال يقربه  يء ريه  بهة وبلغ  
من ورعه أنه ال يلما  يحا جاء من جهة الكفار أو صن وم حتى النقود الورقية التي  

يت امل بها الناس ال يلمسها وال يأرل  يحا ا تري بها بل يتبادل ثروته الحيوانية  
ا  واألقمشة ونل ما يحتان إليه .. ونهيرا ما يأتيه نهير من النقود ثمنا  بالط ا  والهي 

لذنور حيواناته ريحفر حفرة في جانب فيمته و أمر من أتام بالنقود بو  ها في تلك  
الحفرة ..ونل ما  تام محتان  لب إليه أ  ينبش عن النقود و أفذ منها حاجته و  يد  

 من المال . ما بقي في الحفرة حتى ينفد ما فيها  
 وال يأرل في  نية غير التي يصن ها له حدادم ونجارم ..

را  ثر ا يملك الكهير من الحيوا  ونا  رغ  ثرائه متقشفا ال يلبا فافر الهيا  بل  
يكتفي بهو  فشن ال يجاوز نصف ساقه ونذلك سراو له وعمامته تكاد ال تغطي  

 رقبته ..! 
 

  بن حممد األنصاري وقد عاصره . ( حررت ترمجة الشيخ حممد بن إبراهيم َّبلتعاون مع حفيده الشيخ أمحد بن عبد هللا 4)
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ليه المحتاجو  من جميع النواحي ريقةي  ونا  نر ما جوادا ال يرد سائ  ، و فد إ
حوائجه  ، و فرق األموال يمينا و ماال ورغ  ذلك توفي رحمه ع وهو أرهر عشيرته  
ثراء وغنى ونا  رحمه ع مشهورا بالحكمة وحسن البيا  وأثرت عنه مجموعة من  
الحك  واألمهال مشهورة ومحفوظة ومتداولة بين جماعته و لبته من األنصار في  

 المنطقة . 
 مشايخه : 

 فاله سيد أحمد بن محمد الفقي األنصاري   -1
 الشيخ الجليل إبراهي  بن محمد األمين ) ح ي ( األنصاري .  -2
اّ  من علماء بني أمغيا  .  -3 ّّ  الشيخ إيّح
  قيقه الشيخ ال  مة عبد ال ز ز بن إبراهي  األنصاري .  -4

 ت ميذم : 
 ار  أفام عبد ال ز ز في ت ميذم فقد نا  ينو  عنه في التدر ا و ساعدم ودرس  

 عليه : 
 الشيخ حذيفة بن  محمدعمر األنصاري .  -1
 أحمد بن محمد المولود األنصاري ) مّمو ( .  -2
 حيدة األنصاري . محمد البخاري بن إهالسن بن بو  -3
 حفيدم : عبد الهادي بن محمدو  األنصاري وقد حفا عليه القر   .  -4

 هـ . 1386وفاته : توفي رحمه ع في عا  
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 هـ( 1362 -  1296)الشيخ محمد الطـب األنصاري    (   9) 

ولد محمد الطيب بن إسحاق األنصاري في بلدة تنبكتو بمنطقة المراقد في الصحراء 
هـ، وفيها نشأ وتربى، ولما بلغ الهامنة من عمرم توفي  1296فر قية عا  الكبرر اا

والدم، فكفله جماعة من أقاربه، فحفا القر   الكر  ، وتلقى ال ل  في حلقات التدر ا  
 على علماء بلدم.  

هـ هاجر إلى المدينة المنورة، ومنها انتقل إلى مكة المكرمة متفرغاق  1323وفي عا  
وت وة القر  ، ومطال ة ال لو  الشرعية وال ربية، ول  يطل به المقا  للعبادة والزهد، 

حتى عاد إلى المدينة المنورة ليستقر فيها، و شار  في التدر ا في حلقات المسجد  
هـ عين  1341النبوي الشر ف، يدرس ال لو  ال ربية، والفقه، والتفسير، وفي عا  

سة ال لو  الشرعية، وتولى رئاسة رئيساق لمدرسي المسجد النبوي، ث  التحق بمدر 
مدرسيها بناء على  لب مؤسسها والمسؤول عنها السيد أحمد ال يض  بادي، وظل  

هـ فدفن بالبقيع، وصلي عليه ص ة 1362يشتغل بالتدر ا والتأليف حتى وفاته سنة 
 الغائب في المسجد الحرا ، وفي المسجد الكبير بالر اك.  

لمدينة، وفقهائها الكبار، اتصف بالتقور والورو  را  صاحب الترجمة أحد علماء ا
 والزهد، وبال ل  الوفير، وتتلمذ عليه عدد من الشيوخ والسادة، منه :  

إسماعيل حفظي، ومحمد عمر بري، وعلي حافا، وعهما  حافا، وعبيد مدني،  
 وأمين مدني، وعبد القدوس األنصاري، وغيره .  

 حو ة، منها: وقا  بتأليف عدد من الكتب ال لمية والن
 ـ الدرة الهمينة في النحو، نظ  فيها  ذور الذهب البن هشا .  

 ـ الآللئ الهمينة في  ر  الدرة الهمينة.  
 ـ تحبير التحر ر في افتصار تفسير ااما  ابن جر ر.  

 ـ التحفة البكر ة في نظ  الشافعية. 
 ـ السران الوهان في افتصار صحيح مسل  بن الحجان.  

 (5لمو حات في نظ  نشف الشبهات. ) ـ البراهين ا
 

   . 30/ص1للتوسع: موسوعة األدَّبء والكتاب السعوديني ج(  5)
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 الساعدي الخزرجي األنصاري  ( العالمة عثمان بن حوالن10) 

بن قطــب بــن محمد بن   (1) عهما  بن محمد بن حوالن بن حماد بن محمد )أبانن (  
النصري التمبكتي المغربي  نافع  )إنفا ( األنصاري النصري الساعدي الخزرجي 

 األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 
درس على الشيخ محمد بن الطاهر بن محمد  أحمد بن أبانن وعلى أفيه ) أاللو ن   

بن الطاهر ( نما درس على علماء أبناء سيدي عالي وعلى علماء أهل والتة وهي  
 التي يقول فيها الشيخ محمد بن الطاهر  : 

َلَغ ل  نتر  بساحتها                            إلى وعاَلَتَة ال ذئبا وال نمرامابين أَ   سن
 والشيخ عهما  عال   ،  قاك  ،   اعرجلا لل ل  والفتيا والتدر ا ونا  من أ د 

 . ( 2) الناس محاربة للفرقة التيجانية التي دفلم الب د عن  ر ق أهل القبلة
دن  ،  وفلــق نهيــر مــن مــن  ــ   الشــيخ عهمــا   :  ال   و  مــة محمــد المختــار بــن حــَ

األنصــار الغــربيين . وللشــيخ عهمــا  مــزارو ت ــيض بــالخيرات علــى نــل بيــوت األنصــار 
وأهــل الصــحراء  ، حيــث نــا  نر مــا وصــل فيــرم إلــى القاصــى والــداني مــن إنتــان تلــك 

   . 1957المزارو  ،  توفى قبل  استق ل مالي به   سنين أي 
نهيرة ب ةها موجود في مرنز ااما  أحمد بابا للكتب والهقافة في   وتر  مؤلفات

 تمبكتو الزال مخطو ا ،وقد أفدت من ب ةها في ترجمته . 
 
 

 

نْن وامسه حممد امللقب ب : إَملاْن  ، وتعين األبيض يف لغة الطوارق (1)   ينطق :) أَ َّبِا
أو الغرب هنا هم بالد السنغال وموريتانيا حيث إهنم   يقصدون أبهل القبلة : أهل الغرب مع َأّن القبلة شرق بالد إفريقيا ! وأهل القبلة (2) 

 غرب صحراء أزواد ) بالد متبكتو( ، وممن أفادين يف ترمجته : الشيخ مها بن محتاهي .
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 حّماتا بن حّمتال بن الصادق األنصاري الساعدي الخزرجي(  11) 

هو محمد الطاهر بن محمد المختار بن الصادق بن محمد األمين ) حّ ي ( بن  
شيخ الحان عبد ع بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري عهما  بن ال

النصري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي 
 ( 6) القحطاني اليماني.

حفــا القــر   الكــر   علــى حمــاد بــن الفقــي ودرس األجروميــة وابــن مالــك عليــه نــذلك  
 يخ أرحتي بن أددي  .ودرس الفقه وسائر الفنو  على الش

ا ( والشــيخ الحســن  من     الشيخ حّماتا  :  الشيخ عهمــا  بــن محمــد صــالح ) ماســّ
بـــن محمـــد المصـــطفى ، والشـــيخ محمـــد  )هـــّ ( بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن ســـيدي ، ونـــا  
الشــــيخ حّماتــــا فارســــا  ــــجاعا  ،  نر مــــا مةــــيافا  ،  ونــــا  أبــــوم   )حّمتــــال(  زعيمــــا  

يــو  لــه بالمشــيخة بــل تــولى ب ــدم  : محمــدالمختار)ام َ تال( لألنصــار الشــرقيين ولــ  
مــن أبنــاء أحمــد بــن محمــد بــن نــافع )إنفــا( األنصــاري ،ب ــد أ  فقــد المنــدو  الفرنســي 
األمـــل فـــي اتفـــاقه  علـــى  ـــخص مـــن عنـــده ، فـــوالم علـــيه  المنـــدو  الفرنســـي، ونـــا  

وفاتــه؛بل ســم م مــن األمير حمتال قد أثنــى عليــه وزنــام للفرنســيين أرهــر مــن مــرة قبــل 
قال بأ  الشيخ محمد الطاهر) حمتال( أ ار به على المندو  الفرنســي فــي حــال وفــاة 
األول مؤندا أنه ال يرجو له  فيرا منه فليفة له!وتجدر اا ــارة هنــا إلــى حقيقــة جــديرة 
( المــــذنور لــــ  تحســــن ســــيرته فــــي سياســــة  الن تــــَ بالتســــجيل وهــــي أ  محمــــد المختار)ام  ن

ــه فخل ـــو  ــ  مشـــيخة أو إمـــارة موحـــدة جماعتـ ــهورة إال أنـــه لـــ  تســـتق  لهـ م فـــي قصـــة مشـ
 لشطره  الشرقي ب دم إلى اليو …!؟ومنه  من رفض الطر قة التي ت  بها فل ه.

هـــ مــع وفــاة  ج لــة الملــك عبــد ال ز ــز ل ســ ود رحمــه  1373تــوفي الشــيخ حّماتــا عــا  
 ع .

 
 

 

 ( حررت ترمجة الشيخ محاات َّبلتعاون مع أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري ومسعتها من أكثر شخص من أسرتنا .  6)
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 األنصاري الساعدي الخزرجي( ترجمة الشيخ الشاعر عمدهللا بن حودتي  12) 

هوالشيخ الشاعر عبدع بن حودتي بن محمد ) إيحا ( بن عهما  بن الشيخ الحان 
عبدع بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري الساعدي الخزرجي النصري 

 التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 
بيلته و اعر مجيد وفارس بطل  جاو وله فتاور  عال  فقيه مشهور بين أبناء ق 

فقهية نهيرة ، وأ  ار نهيرة مبهوثة بين الناس ونا  ينشد الش ر ارتجاال ونا  مكهرا   
، ينشد في نل حادثة وليا م نا من   رم  إال نذر يسير جدا  ولكنه مو جود في  

 مكانه.  
ــد حــــر  علــــى تربيــــة   ــة ال لــــ   ،  وقــ ــال ل    و لبــ ــا بــ أوالدم  علــــى ذلــــك رــــا  مهتمــ

ــيخ  ــنه  الشــ ــة ، ومــ ــرعيةو اللغو ــ ــو  الشــ ــه  ال لــ ــغر ودر ســ ــذ الصــ ــر   منــ ــ  القــ فحفظهــ
الشاف ي  وأفوم محمد بن إبــراهي  وتــر  لهمــا  نهيــرا مــن مؤلفاتــه ال لميــة وأ ــ ارم التــى 
دونهــا ، ونانــم عنــد الشــاف ي  حتــى  فــر حياتــه ثــ   ل مصــيرها  إلــى ابنــه الطــاهر ، 

 الزال محتفظا بها أ  . ال .وال أدري إذا نا  
زرو فيها  أنــواو الحبــو   والبقــول  والخةــروات  وهــذا أمــر نــادر      ( 1) ونا  له مزرعة  

،   إذ نانم الحياة ــ  عند األنصــار الشــر قيــين م تمــدة علــى رعــي الســائمة فقــو  ولــ  
 يكن الناس يكترثو  بالزراعة وال يلقو   لها  باال .

 
عبــدع  ريــه حــدة  وأنفــة وإبــاء  مــع تــوا  ــ ه فكــا  يجلــا مــع الصــغار  ونــا  الشــيخ  

رمــا يجلــا مــع الكبــار و تحــد  م هــ   ونأنــه أحــده  أي الصــغار  ، وممــا يقــال عنــه     
أنــه لفــرر  جر ــا  قر حتــه  لــ  يولــد  لــه ولــد إال أنشــد ريــه قصــيدة  ، ونــا  بســيطا لــين 

عامـــة النـــاس  لمجلســـه  ، ونـــا  فـــي  الجانـــب يمـــاز  أبنـــاءم و رتـــاحو  لـــه نمـــا يرتـــا 
ب ــد أ   لــب   ( الشــاف ي )ر مه  رافة و الما تخلل  حديهه  دعابة ، قال يوما البنــه 

 فل  ي طه فقال له :   ( 2) منه  يحا  من الشاي األفةر
 

 املزرعة هنا ميزة ومسة للغاية حيث إن األنصار الشرقيني ليسوا من أهل الزراعة بل من رعاة اإلبل والبقر والغنم فحسب   اإلشارة إىل  (1) 

 هو الشاي األخضر الصيين وهو املفضل عند املغاربة عموما وهلم فيه أشعار كثرية متاثل أشعار اجلاهليني يف اخلمر .  (2) 
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 وعن مشايخ أهل ال ل  تخفيهاتولي الغمر ما فيها                  (    7)  ما للجبيرة  
وقال ألحد جلسائه وقد مد لــه الشــاي األفةــر فــى نــأس  صــغير يســمونها) ال نكــري(  

 فازدراها ألنها دو  حقه ومكانته فقال :  
 مــدوا إلـّي العـنكــري                      وهـو :ــمـــح المـنظــر 
 

 صاحبي أوصيك أ  ال تشتري ر فاته  أصغر من جسمانه                      يا 
 

 وتصل حوالي عشرة أبيات   .
 

 ومن   رم في الهجاء   قوله   :
  فينا الغيا منك  يا حبيدي                        لدر رفع اليدين إلى القتال .

 
 ( 8هـ )    1380وهي قصيدة  و لة  .  توفي رحمه ع  عا    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 األخضر وأوانيه .( تطلق عندهم على جراب الشاي   3)
 
( مجعت أشتات ترمجته مساعا من أسرتنا على مراحل زمنية متفاوتة امتدت أكثر من عشرين سنة ،وممن أفادين ببعضها بعد تدقيقها من   8)

 غريه : الشيخ مها بن محتاهي . 
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 الساعدي الخزرجي( ترجمة العالمة الشيخ  محمد المختار بن محمد األنصارى  13) 
 

 اـمه ونسبه 
دن  ( بن بوحيدة بن محمد المختار بن أبي بكر بن   محمد المختار بن محمد  ) َحو 

الشيخ الحان عبد ع بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري الساعدي 
 ( 9)  لمغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني.الخزرجي النصري التمبكتي ا

 
 مولده  ونشأته وطلبه للعلـ  :

هـــ ، ونشــأ فــي بيــم والــدم ، وحفــا القــر   الكــر   وب ــض المتــو  فــي  1306ولــد ســنة 
سن مبكرة ، على عمه محمــد األمــين بــن بوحيــدة وأفــذ عنــه علــ  النحــو والصــرف وبــدأ 

لــــى ابــــن عمــــه محمــــد بــــن محمــــد األمــــين بــــن بوحيــــدة بدراســـة تفســــير القــــر   الكــــر   ع
األنصــاري ، وســافر إلــى األنصــار الغــربيين واســتكمل تفســير القــر   الكــر   عنــد الشــيخ 
ــديث  ــو( ودرس أصـــول الحـ ــع إلى)تمبكتـ ــاري ورجـ ــوالن األنصـ ــد بـــن حـ ــا  بـــن محمـ عهمـ

    والفقه  على الشيخ  )سيدي عالي( من أهل أروا  ومن أج ء مشايخ تمبكتو.      
ثــ  رجــع إلــى مرابــع صــبام فــي  ــرق تمبكتــو وقــد همــه أمــر الحســا  فأفــذم علــى  أحــد 
ــ   علمــاء ) الكونــدر( نمــا أفــذ عنــه علــ  الب غــة بفروعــه ، وعلــ  الفــرائض ، وأفــذ عل
الحديث على الشيخ التيجاني الجكني من  مور تانيا ، ودرس عل  التوحيد علــى الشــيخ  

( وهــي إحــدر القبائــل التاب ــة لألنصــارمن األ ــراف محمد المختار من أبناء ) أمغيــا  
 

( مجعت أشتات ترمجته مساعا من أسرتنا على مراحل زمنية متفاوتة امتدت أكثر من عشرين سنة ، والشيخ حممد املختار بن حود    9)
أدركته و أعرفه كان لنا به جوار طويل ووعيت على قصصه وأخباره اليت ترددت على مسعي كثريا .وممن أفادين ببعضها بعد تدقيقها من 

هي ، وابنه الشيخ الطيب بن حممد املختار بن حود أثناء زايرته يل يف منزيل َّبلرايض، والدكتور عبد هللا بن حممد  غريه: الشيخ مها بن محتا
 بن مهدي األنصاري نقال عن الشيخ جمد الدين بن املهدي األنصاري .
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ال لـو يــن وأفــذ عـلــ  ال روك والقارية  واألد  على الشيخ محمد البرارـنـي المور تــاني 
ــا ،ثـــ  ب ـــد ذلـــك تـــزون وجلـــا  ـــى ال لـــو  بأنواعهـ ، واجتهـــــد فــــي  لــــب ال لــــ  وأرــــب علـ

ر قا ــيا ومفتيــا رســميا لجميــع للتــدر ا والفتيــا والقةــاء والتــأليف حتــى تــوفي وقــد صــا
 القبائل الصحراو ة وجميع ب د تمبكتو .

وله فتاور نهيرة ونتب مبهوثة لدر الناس منها ث ثة نتب في الرد على أهــل التيجانيــة 
وغيــــره  مــــن أهــــل البــــدو ، وهــــذم الكتــــب موجــــودة فــــي بــــ د ) نيــــدال ( لــــدر قبيلــــة   

 )إيفوغاس( نما ذنر لنا ذلك .
    ر رصين جم ه الشيخ محمد) هّ ( بن محمــد الطــاهر األنصــاري إ افة إلى ديوا

وقد تتلمذ عليه فلق نهير من أهل تلك الصحراء ومــن جميــع قبائلهــا مــنه  علــى ســبيل 
المهال : عبد ربه بن محمد ، وأبناء عبد القادر ، ومجد الــدين بــن المهــدر ، والحســين 

 بن محمود  ونله  من األنصار وغيره  نهير .
 ي الشيخ حدة و جاعة وجرأة على الرجال في الحق .ونا  ف

 ونا  ثر ا يملك نهيرا من البقر والغن  واابل وغيرها ونا  نر ما مةيافا .
ــ ه  ــز و ـ ــا  أول رمـ ــد  ونـ ــر بالتمـ ــدو وأمـ ــاة البـ ــار  التصـــحر وحيـ ــن حـ ــا  أول مـ ونـ

ــا   ــر عـ ــر النيجـ ــفة نهـ ــى  ـ ــا علـ ــي بناهـ ــدار التـ ــد  الـ ــي ( 1940للتمـ ــة  )جربـ   بمنطقـ
والتــي أمــر أفــام محمــد علــي باتخاذهــا نفصــل لتــدر ا  (   garbay) جي  المصــر ة بــال

 القر   الكر   وعلو  الدين وأول من أمر بالزراعة وامت   السفن 
ومــن إنجازاتــه حفــرم بحــر ذات األرا  ) تــن تيشــغم ( وبحــر )إ  نــ  ( الغربيــة والهالهــة 

 من  بار )إ  ن  ( .
 :   عقـدته 

أل ــاعرة ) المتــأفرة ( وب ــد حجــه ومناظرتــه ب ــض علمــاء المملكــة رــا  أ ــ ر ا مــن ا
   ال ربية الســ ودية تمســك ب قيــدة أهــل الســنة والجماعــة مــن الســلف الصــالح ، وأبطــــــــل

تأو ــل الصــفات نمــا يَف ــل الم تزلــة وأثبــم ل ت ــالى مــن الصــفات مــا أثبتــه لنفســه فــي 
 عليــه وســل  منهــا فــي الســنة مــن غيــر القر   الكــر   و مــا أثبتــه لــه رســول ع صــلى ع

 تـأو ــل وال تـشبـيـه وال تمهيل وال ت طيل والتكييف وال تحر ف على حد قوله ت الى :
 {ليا نمهله  يء وهو السميع البصير    } 
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 ناالستواء وااتيا  والمجيء والوجه وال ينين واليدين ... الخ 
 عليــه رحمــة واســ ة وأدفلــه فســيح وثبم على ذلك بتوفيق من ع حتى توفي رحمــة ع

 جناته .
                                

 
 

 حجــــــــــه 
 

حج الشيخ إلى بيم ع الحرا  وأدر فر ةة الحج في عهد الملك عبد ال ز ز بــن عبــد 
  ل س ود ولقيه بمنى وألقى بين يديه قصيدة ارتجالية في مد  ج لته منها :الرحمن  

 أال من لي ب نا جلمز ز                       تساعدني بنص أو هـــــز ز
 همل ة مةمــرة جـزول                  برجليها إذا مل م نهـــــــوز

 نتمى عبد ال ــــز زفتبلغني إلى ملك نر ـــ                     رريع الم
 أعز الدين ب د الذل حينا                    فدا  له ملو  االنجلـــــــــيز

 وجدد نل مندرس قديــ                              ف جم ذي المناسـك باألز ز
 

                             *   *   * 
 الى به   سنوات ، أي سنة  ونا  ذلك قبل وفاة الملك عبد ال ز ز رحمه ع ت  
 هـ ( .1370)

 )وفاتــــــــه( 
دن ( تغمدم ع برحمته سنة    هـ .  1402توفي الشيخ محمد المختار بن محمد ) َحو 

 وقد رثام  عدد من الش راء بكهير من القصائد . 
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 الساعدي الخزرجي بن الطاهر األنصاري      ( 1) ( ترجمة الزعيـ محمد علي  14)  

: هو محمد علي بن الطاهر بن المهدي بن محمد بن حبدر بن حمادة بن  نسبه  
محمد ) أبانن ( بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري الساعدي الخزرجي  

 النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 
 ل مالي  في إحدر  واحي تمبكتو الشاس ة  مـا  1898: ولد عا  مولده  
فــي بيــم عــز ،  ( 2) : نشأ في رعاية والدم الشــيخ الطــاهربن المهــدي األنصــاري نشأته   

فقــد نــا  أجــدادم عمــاال لملــو  المغــر  علــى بــ د تمبكتــو  ، يأفــذو  البي ــة لهــ   مــن 
ســـكا  الصـــحراء األزواديـــة مـــن عـــر  و ـــوارق  ، منـــذ أ  فةـــ م تمبتكـــو لســـلطا  

المــي دي بانتصــار جيــوش أحمــد المنصــور  المغــر  فــى أوافــر القــر  الســادس عشــر
ــى  ــب د فـــ ــى الـــ ــت مار الفرنســـــي علـــ ــتولى االســـ ــى أ  اســـ ــنغاي إلـــ ــة ســـ علـــــى امبرا ور ـــ

   .  1920عا 
أحةر له والدم ال لماء والفقهاء لت ليمــه وتأديبــه علــى عــادة أهــل تلــك الــب د فــت ل  وقد  

على أيديه  وتدّر  علــى الفروســية وفنــو  القتــال ، علــى عــادة أبنــاء الوجهــاء واألثر ــاء 
 هنا   ، وقد ت مد والدم تنشحته على تحمل المسؤلية وتولي القيادة والمها  الجسا   .

خ محمد علي بن الطاهر األنصاري في وقم حساس أثنــاء دفــول : نشأ الشي حــــاته   
المست مر الفرنسي للمنطقة ،  ف اش حياته قتاال ، ومقاومة  ــد المســت مر الــذي رأر 
ــاله  جهـــاد ودفـــاو عـــن الـــنفا والحرمـــات فلـــ   علمـــاء المســـلمين فـــي تلـــك الـــب د أ  قتـ

ــة  فـــي ــارقي ل وقليـــل مـــن القبائـــل الزنجيـ ــل  عربـــي أو  ـ ــب د عـــن  يتخلـــف مسـ تلـــك الـ
محاربتــه وإعــ   الهــورة  ــدم  ،  وال أ قــول ذلــك عصــبية أو ن ــرة ولكــن التــار خ يشــهد 
ــن  ــه مـ ــا م ـ ــى مـ ــابه  علـ ــت مر وانكبـ ــى المسـ ــة علـ ــل الزنجيـ ــن القبائـ ــلمين مـ ــال المسـ بإقبـ
امتيــــازات الت لــــي   والجــــيش  .. الــــخ ولهــــذا اســــتقّلم الــــب د علــــى حكمهــــ  ل أي هــــذم 

   مشارنة ال ناصر األفرر نال ر  والطوارق .القبائل الزنجية ل دو 

 

ذلك من عادة أهل تلك البالد أن يتسمى  مسي َّبسم القائد حممد على األنصاري )إنغوان( حيث ولد يف نفس سنة وفاة )إنغوان( وكان  (1) 
 الالحق َّبلسابق إذا كان من املشاهري. 

 .  243انظر القشاط : التوارق عرب الصحراء الكربي صــ (2) 
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 دوره البارز في تعليـ أبناء العرب والطوارق:

ــذ دفولـــــــه  ــت مار الفرنســـــــي منـــــ ــد المقـــــــاومين ل ســـــ ــر  والطـــــــوارق،من أ ـــــ ــا  ال ـــــ رـــــ
ــهد مــــنه  اآلالف،وســــجن اآلف،  ــار   ــــده  واستشــ لب ده ،وفا ــــوا الحــــرو  والم ــ

القبائـــل،أ  تحقيـــق مصـــلحة الـــب د وجـــرر نفـــي المحـــات منه ،وحتـــى رأي ب ـــض  ـــيوخ 
والعباد في الصلح مع الفرنسيين،حفاظا على أروا  المسلمين وحمايــة لبيةــته ،فبدأت 
المصـــــالحات مـــــع الفرنســـــيين،وانتهم المقاومـــــة القتاليـــــة،ودفل ال ـــــر  والطـــــوارق فـــــي 
مقاومـــة مـــن نـــوو  فـــر، تتمهـــل فـــي مقاومـــة الت لـــي  الفرنســـي،والهقافة الفرنسية،فرفةـــوا 

اق أبنائه  بالمدارس النظامية التي تدرس بالفرنسية،ونا  الزعي  محمد علــي ، مــن إلح 
أوائل من أبــدر م ار ــته لمقاومــة الت لي ،ل لمــه أ  المســتقبل فــي الــب د ؛إنمــا ســيكو  
للمت لمـــين،ورأر بفكـــرم الهاقـــب وحكمتـــه أ  إقبـــال المـــاليين مـــن غيـــر ال ـــر  والطـــوارق 

حكـــا  الـــب د مســـتقب ،ولهذا عـــارك مقا  ـــة ال ـــر   علـــى الت لـــي ، م نـــام : أنهـــ  هـــ 
والطوارق لت لي  أبنائه ، ونا ل ونافح من أجل إلحاق أبنــائه  بالمــدارس،وافتتح عــددا 
مــن المــدارس بجهــود ذاتيــة متوا ــ ة، فــي م ظــ  مخيمــاته  فــي البــوادي ، ــرقا وغربــا 

ب ــد ذلــك، وب ــد  ،و ماال وجنوبا،وتخرن منها عدد من أبناء ال ــر  والطوارق،وتوســ م
تقبل ب ض فحــاته  تســجيل أبنــائه  فــي المــدارس الرســمية، ب ــد االســتق ل،وحيث صــار 
حكــا  مــالي ب ــد االســت مار مــن المســلمين،ونا  مــن أســبا  هجــرة الــزعي  محمــد علــي 
األنصاري إلى ب ــض الــدول ال ربيــة،مع مجموعــة مــن أبنــاء ال ــر  والطــوارق، لغــرك 

ل ال ربيــة، ايمانــه الراســخ بأهميــة الت لــي ، أيــا نانــم لغتــه تمكينه  مــن الت لــي  فــي الــدو 
عربيـــة، أ  فرنســـية،واقامة الحجـــة علـــى ب ـــض اآلبـــاء الـــذين حرمـــوا الت لـــي  الفرنســـي، 
بإتاحة الفرصة ألبنائه  للدراسة في الدول ال ربية، فكا  من أولــى اهتماماتــه رحمــه ع 

 نشر الت لي  بين أبناء ال ر  والطوارق.

 في مقاومة  االـتعمار الفرنسي:دوره 

بــب ض االتفاقــات  م1920 رمــا ذنرنــا ســابقا ،قــد انتهــم المقاومــة  ــد المســت مر عــا 
األزواديــين فواصــل الهــورة  وب ــد ذلــك ب ــامين تــولى محمــد علــي قيــادة ال ــر  والطــوارق 
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الهانيــة بجانــب الفرنســيين   د الفرنسيين ومنع  عبه من المشارنة في الحــر  ال الميــة
بتصــنيفه  أعــداء لفرنســا ؛ ب ــد  ا ج ل الفرنسيو  يص دو  الموقف  ــده  ، وقــاموامم

فاصــة بــال ر  والطــوارق فــي  أ  نانــم فرنســا موافقــة علــى مــنحه  اال ســتق ل بدولــة
الشــيخ محمــد علــي األنصــاري  صحراء أزواد ، بل إ  فرنسا اتخــذت ذلــك ذر  ــة اب ــاد

القتــال فــي الحــر  ال الميــة  ه علــى عــد إلى الخارن بدعور أنه المحرك الرئيا لشــعب 
إلــى المملكــة ال ربيــة الســ ودية    ؛ فتوجــه 1948الهانية مع فرنسا ، ونا  إب ادم عــا  

عبــد ال ز ــز بــن عبــد الــرحمن  ل  حيث نانم تربطه ع قة بالملك الراحل ج لة الملــك
ونــا  ذلــك  -ونا   نذا  أميرا  س ود وابنه الراحل ج لة الملك ريصل بن عبد ال ز ز

ج لــة الملــك ســ ود بــن عبــد  هـــ ، واســتمرت هــذم ال  قــة إلــى عهــد 1369فــي عــا  
حســب  -ال  قة ـ ، ونانم هذم  ال ز ز الذي تولى الملك ب د والدم ـ رحمه  ع جمي ا

األنصــار أهــل المدينــة المنــورة  مبنية على أســاس أصــله الــذي ي ــود إلــى - هود عيا  
ومراعــاة للــرح  القــدي  وعمــ  بوصــية  قبل تفرقه  فــي اآلفــاق مــع الفتوحــات ااســ مية ،
الشــيخ محمــد علــي األنصــاري بــأ   الرســول صــلى ع عليــه وســل  باألنصــار، نصــح

تمبكتو فاصــة بــال ر  والطــوارق  ه في إقامة دولة بصحراءيتخلى عن مطالبه وأ ماع
وجماعته مع إقطاعه  ناحيــة مــن نــواحي  مقابل أ  يمنح الجنسية ال ربية الس ودية هو 

لجماعتــه مــن األنصــار فيهــا ، ولكــن  مــو   المملكة الشاس ة يقيمو  فيها و كو  أميــرا
وارق بزعامتــه لــ  يــدو دولــة للطــ   الشيخ محمد علي األنصــاري ونةــاله مــن أجــل إقامــة

 له مجاال لقبول ال رك وذلك الطمو  هو ما ج له يذو  نلية بجماعـته األنصـار في

ـــة أهــل الــب د األصــليين ، وذلــك حتــى يحــافا علــى ـــل الطارقيـــة والبـربر ــ مكانتــه  القبـائـ
ي علــي األنصــار  ولهــذا لألمانــة فـــإ  الشــيخ محمــد -رزعي  لتلك الش و  على السـّواء 

يفةل مصطلح ) الطوارق ( ليشمل سكا  الصحراء عــربه  و ــوارقه  فشــية انفصــال 
الهــاجا هــو الــذي من ــه مــن قبــول  عــن زعامتــه ، وهــذا -ال ــدد والــب د  الطــوارق أهــل

فــي ذلــك الوقــم رعايــة للــرح  القــدي  فــي  ال ــرك الســ ودي الــذي مــنح لــه ولجماعتــه
 عليــه وســل  بهــ  ، ومــع ذلــك فــإ  ع ال ر قــة واســتجابة لوصــية الرســول صــلى أصــوله 

االنفصــال عنــه واســتو نوا المملكــة  رهيــرا مــن جماعتــه الــذين قــدموا م ــه  نــذا  فةــلوا
ل  تــزل عــودة األنصــار إليهــا مســتمرة  ال ربية الس ودية وتجنسوا بجنسيتها ، ومن وقتها
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ن   وتــزون مــ  1954 فقــد انتقــل مــن الســ ودية إلــى مصــر عــا  وحتى اآل .. ، وأما هــو 
ســيدة مصــر ة ، وعقــد ع قــة جيــدة مــع جمــال عبــد الناصر،و ــارنه فــي تبنــي القوميــة 

  توجــه إلــى ليبيــا أيــا  الملــك إدر ــا السنوســي ، ومكــث  1960 ال ربية..! ثــ  فــي عــا 
  وب ــد نشــو  الحــر   1963فــي المغــر  لكــن فــي عــا   فيهــا عــامين اســتقر ب ــدها

ريتــا الــذي صــار رئيســا لجمهور ــة مــالي تقــد  موديبا الحدوديــة بــين المغــر  و الجزائــر
للوســا ة وقبـــل الطرفــا  وســـا ته لكنــه ا ـــترر 1960 ب ــد اســتق لها مـــن فرنســا عـــا 

ِرن الشــيخ محمــد علــي األنصــاري إلــى الجزائــر  تســليمه الهــوار ال ــر  والطــوارق ، تعدن فاســن
لِّ  هنــا  إلــى الســلطات   ب ــد انقــ    1966الماليــة فأودعتــه الســجن حتــى عــا   وســع

وب ــد ذلــك لجــأ إلــى المغــر  مــرة أفــرر فاســتقر فــي  موســى تــراورر علــى موديباريتــا ،
حياتــه للــدفاو عــن قةــية ال ــر  والطــوارق بواســطة  الربــار ) الجحــاق سياســياق ( مكرســا
الفرنسي وحكومات مالي المت اقبة وعندما عــ م الكبــر  النةال والجهاد  د المست مر
ــى ــر دورم علـ ــيخوفة اقتصـ ــة أ والشـ ــر  متاب ـ ــن ال ـ ــق زوارم مـ ــن  ر ـ ــب د عـ ــار الـ فبـ

والم نو ة للهوار ال ر  والطوارق وظل في نظره   والطوارق وتقدي  المساعدات المادية
المنطقــة لمــا اتســمم بــه حياتــه مــن جهــاد ونةــال فــي  ظاهرة اليمكن تكرارها في تــار خ

ربــار يــو  المغــر  المحروســة فــي مدينــة ال -منفــام  سبيل قةيته  إلى أ  توفــام ع فــي
  عــن عمــر ينــاهز الســم والتســ ين  /1994  9/7هـــ ،  1/2/1415الســبم الموافــق 

   ( 1) .  (96سنة )
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 الساعدي الخزرجيترجمة الشيخ : الحسين محمود األنصاري (  15) 

الحسين بن محمود بن حّور بن محمد أحمد بن صاحبي بن محمد )   فوا (  نسبه : 
محمد بن نافع  )إنفا ( األنصاري الساعدي  الشيخ الحان عبد ع بن قطب بن  بن 

 الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني. 

 وهو أحد ستة إفوة نله  علماء وأهل عل  متصل.  
وفي   ، وت 1900ولد بصحراء مالي في بداية القر  ال شر ن المي دي بحدود ال ا  

  . 1968عن عمر يناهز السب ين عاما بحدود عا  
التحق  بالكتا   مبكرا وقرأ القر   وحفظه ث  بدأ بدراسة نتب اللغة وعلومها و دابها  

والنحو والصرف وقواعدم، وأفذ يدرس نتب الفقه والتفسير على ما جرت عليه ال ادة 
 في زمانه، وتخصص في الفقه وعلو  اللغة، 

 ه: *ومن أ هر مشايخ 
 الفقيه ال  مة قا ي قةاة مالي الشيخ: محمد المختار بن حود األنصاري  -1
 الشيخ  محمد الطاهر بن محمد المختار الملقب   : حماتا بن حمتال  -2
 الشيخ ال  مة سديدي الج دي -3
 والشيخ ال  مة محمد محمود األرواني  -4

 *وقرأ من الكتب: 
 أل ية ابن مالك ونبغ في قواعد النحو ونلفه  يخه بتدر ا زم ئه من الط  .  -1
 وقرأ وحفا تفسير الج لين  -2
 وتفسير الخاز   -3
 وتفسير ابن عباس  -4
 ااتقا  في علو  القر   -5
 الرسالة  -ابن عا ر  -الخليل -6
 تحفة األحكا   -7
 نتب اللغة واآلدا  أفذها عن الشيخ محمد المختار  -8
 وأفذ عنه أيةا الفقه إلى جانب الشيخ سديدي الج دي األنصاري  *
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 * ودرس نتب التفسير عن ال  مة القا ي محمد المختاربن حود األنصاري 
 * وأفذ عن الشيخ محمد محمود األرواني ،وأفذ عن  يوخ  رل إنوندر  

 
ازة  وب د ذلك نبغ وتخصص في علو  اللغة والفقه واآلدا  وأصبح م لما و يخا بإج 

من  يوخ زمانه وأساتذته حتى غدا من مشاهير ال لماء في زمانه وسيداق من سادات 
األنصار وهو أديب و اعر وله عدة قصائد وتوجد عند ب ض  لبته من مهل حمة  
ابن م لى، وقد قا  محله محمد صالح حسين وقد سل  ب ض قصائدم للشيخ حمدي  

في مكتبة في منطقة  بانيكا   األنصاري ونحسب أنها في مكتبته، وب ةها يوجد 
 وغيرغو   تاغاروسم. 

 *الجوانب المشرقة من حياته 
َلَماءع{ وقال صلى ع عليه وسل   ال لماء  َشى َّللا َ ِمنن ِعَباِدِم الن ع قال ت الى: }ِإن َما َيخن

 ورثة األنبياء . 
  لقد نانم حياته في نل جوانبها مشرقة، حيث استطاو أ  يتبوأ لألنصار مكانة 

وموق ا في منطقة  أربندا  وحفر بحر تين ألدا  وأقا  مسجدا وبنى داراق ومدرسة للت لي   
ونا  أول من اتخذ بيوتا من الطو  والحجارة في تلك المنطقة و ثارم  اهدة على 

ذلك، وقد ساندم في ذلك أعمامه وإفوته مهل إبراهي  يونا، ومحمد بن يونا  
 ي بن أحمد. والزبير، ومحمد على بن محمد، وحمد

ونا  داعية لإلس   في تلك المنطقة، أفذ يدعو قبائل الطوارق لإلس   و رغبه  ريه  
و جدد له  دينه ، حتى تتلمذ عليه  ر فو بن ثاقب سيد قبيلة  إقودار   وأقا  مسجدا  

 في مةاربه وأصبح يؤذ  للص ة، ونذلك ابنه  أنوا . 
 و  ناديه من نل النواحي المجاورة.وتفرغ لل ل  وت ليمه وأفذ     ال ل  يرتاد

*ومن أ هر   به: الشيخ حمدي أحمد األنصاري والشيخ: عبد ع بن المبار   
األنصاري، وابن محمد المصطفى الشيخ محمد المولود   إنتولو ، وأفوم محمد إع ،  

وابن حسا  أرحتي حسا ، والشيخ محمد حسا ، والشيخ حمة بن م لى والشيخ 
هو  الم روف الفا ل، وابن محمد بن حوتفى الشيخ المرحو : حنتللو،  عبدع   دال

وأفوم الشيخ الفقي محمد، وابن حمتاهي همة، ومحمد مولود، وأبوبكر بن محمود  
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 تين أجار دهن  ، وأحمد بن محمد بن حتاهيل، والشاف ي بن عبد ع، وأفيم بن  
 المهدي. 

على   به، وال يكلفه    وقد عرف الشيخ بفةله ونرمه وجودم فكا  يصرف
باألعمال حيث يوجد من يتولى ذلك دونه ، ونا  ثر ا سخيا رحب الصدر ال يةن  
على أحد بمال، وعرف بالصبر وال فة والشجاعة وصلة الرح  وال يفرق بين أحد من  
إفوته وأبناء عمومته،  مل اليتامى واألرامل مةيافا، ونا  أحد اله ثة الذين حفروا 

نطقة  أربندا  وه  محمد المختار، والحسين، والحسن بن محمد، وقد نا   اآلبار في م
يحر  على حجا  حر مه فكن متحجبات مهله في ذلك الشيخ الحسن بن محمد  

 المصطفى، والشيخ : حمدي بن أحمد. 
وفلف من األبناء الشيخ محمد الحسين، األستاذ محمد صالح الحسين، واألستاذ 

 تاذ الشيخ: ز ن ال ابدين الحسين، وعبد ع الحسين. مفتا  الخير الحسين، واألس
 ونله  أساتذة و يوخ وأهل عل  ومدرسين فكانوا فير فلف لخير سلف. 

 (  10)  وله من البنات: فا مة، حايية، عائشة، عزة

 

 

 

 

 

 

 

( وردتين ترمجته من أبنائه املشائخ : حممد وحممد صاحل ومفتاح اخلري وزين العابدين وعبد هللا من سكان ووجهاء مدينة أوَّبري  10)
  ترددت على مسعي كثريا . َّبجلماهريية الليبية، والشيخ احلسني أدركته وأعرفه كان لنا به جوار طويل ووعيت على قصصه وأخباره اليت
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 ترجمة األديب الكمـر عمدالقدوس األنصاري (   16)  
االديب، الصحفي النابه، ال ال  المحقق المدقق، األثري المؤرخ، اللغوي األستاذ 

 المجم ي، األستاذ عبدالقدوس بن القاس  بن محمد بن محمد االنصاري الخزرجي.  
ولد في المدينة المنورة على سكانها افةل الص ة وازنى التسلي .. نا  مولدم في 

سة من عمرم.. نفله عمه و يخه  هـ... توفي والدام ول  يتجاوز الساد1324عا  
ال  مة الشيخ محمد الطيب االنصاري، عال  المدينة المنورة، وهو والد األستاذ 

 الدنتور عبدالرحمن االنصاري. 

تلقى علومه الدينية واللغو ة والتربو ة على يد  يخه وأستاذم ال  مة محمد الطيب  
فطوة نحو المجد.. وان   بها  االنصاري في المسجد النبوي الشر ف، حيث نا  بداية  

من بداية.. بل انها بداية الخير والفأل الحسن في جوار الرسول االعظ  سيد ولد  د   
 اجم ين، عليه وعلى  له وصحابته افةل الص ة وازنى التسلي .  

بدأ الدراسة وعمرم ل  يتجاوز الخما سنين، وفيها حفا القر   الكر  ، واعقبه بحفا  
 لتفسير والحديث والفقه واللغة.  المتو  في علو  ا

هـ افتتحم مدرسة ال لو  الشرعية في المدينة المنورة، وقد انشأها 1341في عا  
فةيلة السيد احمد ال يض  بادي لتيسير الت لمي  الديني وال ربي، وقد عين الشيخ  
محمد الطيب االنصاري رئيساق لمدرسيها.. وبطبي ة الحال التحق بها )عبدالقدوس  

هـ بتفوق وامتياز.. يقول االنصاري في  1346صاري(، وتخرن فيها في عا  االن 
/  632ذنر اته لتلك الفترة: )وننم اول الط   في افذ ع مات النجا  ال ليا(   

هـ.. ونا  ا  حةر االفتبار ال مومي الذي اجرر  1401عدد  وال وذو الق دة 
لشيخ اسماعيل حفظي، ونا  ا   لط   المدرسة، رئيا ديوا  امارة المدينة المنورة ا

اعجب باألداء المتفوق للشا  النابة )عبدالقدوس االنصاري( فأ ار على ونيل  
االمارة بأ  يلحقه بديوا  االمارة، وابلغ االنصاري بهذم الرغبة، حينحذ استشار 

وهذا من عظي  اد   -االنصاري  يخه وأستاذم الشيخ محمد الطيب االنصاري 
 صف االنصاري ذلك بقوله: ).. وثاني يو  ب د نجاحي في االفتبار  و  -البنوة لألبوة 

الشاق ال نيف، ننم جالساق على مكتبي في ديوا  امارة المدينة المنورة موظفاق صغيراق  
 هـ(.  1346بها.. اصغر من جميع الموظفين به.. نا  ذلك في غرة  هر رمةا  
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ية رغب اليه السيد احمد  ليا هذا فحسب، بل ب د تخرجه من مدرسة ال لو  الشرع 
ال يض  بادي مؤسا وصاحب المدرسة ا  يكو  أستاذاق ل د  ال ربي فيها.. وحقق  
 رغبة أستاذم وظل أستاذاق فيها زهاء اثني عشر عاماق.. هذا ا افة العماله األفرر.  

هـ، حيث  1359مكهف االنصاري في الديوا  الملكي يتقلب في وظائفه حتى عا  
مكة المكرمة في وظيفة رئاسة تحر ر الجر دة الرسمية )أ  القرر(  نقل ب د ذلك الى

عليه رحمة ع   -صدرت من الملك عبدال ز ز  -برقية  -وت  ذلك بإرادة ملكية 
 الى امارة المدينة المنورة.   -ت الى 

هـ، حيث صدر امرسمو األمير ريصل ولي  1361واستمر في وظيفته تلك حتى عا  
ستاذ عبدالقدوس االنصاري لي مل في ديوا  سموم في جدة.. وبقي  ال هد  نحذ بنقل األ

هـ حيث تفرغ ب د ذلك تفرغاق نام ق لمجلته المنهل التي انشأها 1386ريه حتى عا  
  وظل يصدرها باستمرار رغ  نل تلك المشاغل والوظائف  1937هـ/1355في عا  

مكة المكرمة الى جدة..  والمها . ورغ  نل تلك التنق ت.. من المدين المنورة الى 
 ينتقل بها حيث ما انتقل. 

ل  نرد   -عليه رح  ع ت الى   -هذا مختصر ميسر للحياة الوظي ية ل نصاري 
البسو فيها، فقد نا  أداؤم فيها نبيراق وملحوظاق، وهذم الصفحات ال تكفي.. اذ ،  

 الدبية وال لمية.  لنبسو الحديث بسطاق ميسراق ايةاق في حيواته الفكر ة والهقارية وا
٭٭ عبدالقدوس االنصاري نا   موحاق متصاعد الطمو ، ونا  صاحب منهج في  
الحياة والمجتمع الز  به نفسه.. وهو  الب في مدرسة ال لو  الشرعية، نا  همه  

اربر بكهير من هذا الفصل الدراسي، نا  يفكر في ترقية الحياة االدبية والفكر ة لبني  
نورة، وهذا ما تؤندم لنا مجموعة مقاالته التي نتبها في وقم  قومه في المدينة الم 

مبكر من حياته، وتؤندم ايةاق انشطته الهقارية واالدبية التي نا  يقو  بها، من عقد  
الندوات واللقاءات، ث  انشأ اول ناٍد أدبي في المدينة المنورة، نا  مشغوالق بتصحيح  

الترنية للغة ال ربية، نا  همه ومبتغام ا  االفطاء اللغو ة التي حدثم بمزاحمة اللغة 
 يحقق  ثار المدينة المنورة، مدينة الرسول )صلى ع عليه وسل ( ومدينة اصحابه.  

رل هذا، نا  يشغل بال وفكر االنصاري وهو ال يزال على مق د الدرس في مدرسة  
فه، فحسب،  ال لو  الشرعية.. إذ ، ل  يكن همه ومبتغام ا  يجمع اليه ال ل  من ا را
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بل نا  همه أيةاق ا  يفيد مجتم ه من هذا ال ل ، ولقد بذل من الجهد وس ه لتحقيق  
هذم الغايات النبيلة. إذ ، لنقرأ ما نتبه االنصاري في )قصة حياتي( لنقف على  

المجاهدات ال لمية واالدبية واالجتماعية لهذا الشا  المتصاعد في  موحه، وهو ال  
 قول االنصاري ).. أثناء الدراسة ننم الحظم أ  ما نا   يزال في مقاعد الدرس،و 

سائداق من ألوا  اانشاء هو لو  اانشاء القدي  المسجع الرنيك.. فةايقني ذلك في  
نفسي وصرت أبحث عن منفذ جديد، واتفق أ  وردت إلينا نتب المنفلو ي: ال برات  

المصر ة األدبية،  والنظرات وغيرها، نما وردت إلينا في ذلك الوقم ب ض الصحف 
الب غ األسبوعي، اله ل، المقتطف، الشرق األدنى، المر د ال ربي.. فأثرت هذم 
على اتجاهاتي، وصرت ألتهمها التهاماق وأعنى بمسايرة أسلوبها انفكارا من أسلو  
اانشاء المسجع الرنيك الذي ننا نتلقام من م ل  الخو، وهكذا بدأت أرس  فطي  

 مطال اتي أستاذي الخا «. الحديث، جاع ق من  
/قصة 15/16هـ..   1403ملحق ال دد الصادر في ذي الق دة وذي الحجة 

حياتي. وهذم الجملة األفيرة )جاع ق من مطال اتي أستاذي الخا (.. تشير إلى  
اله  الفكري والهقافي الذي نا  ي ايشه األنصاري، و بحث جاهداق لتجديدم. وهذا أول  

واألنصاري ال يعيش لنفسه، بل يعيش وم ه قومه وأمته، ال   م ال  التجديد عندم.
ي مل على نهو ه هو فحسب، بل يس ى أل  ينهض بقومه، فكراق وثقافة وأدباق،  

 وأسلو  حياة، وهذا قدرم وقدر الرواد من أمهاله.  
و تأرد لنا هذا التوجه عند األنصاري بقراء هذم الفقرة حيث يقول ».. ف كفنا نحن  

على   -عليهما رحمة ع ت الى   -األنصاري وصديقه السيد عبيد مدني  -االثنين 
هذا االتجام، وس ينا ننشر األسلو  الحديث الذي نزاوله في النا حة في المدينة  

المنورة. وقد بدأ الخطوة األولى للحرنة األدبية في المدينة المنورة بتوجيه االستفتاءات  
ري، ونانم أول حرنة يقظة أدبية حديهة سنة  األدبية الحديهة المحرنة للنشار الفك

 .  16هـ« المصدر السابق نفسه   1341
أي أ  هذا النشار الطمو  بدأ قبل تخرجه بخما سنوات، إذ نا  تخرجه في مدرسة  

هـ أي أ  األنصاري نا  عمرم  نحذ )سب ة عشر عاماق(..  1346ال لو  الشرعية عا  
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اله  الهقافي الفكري، في بيحة ال يوجد    ا  في الساب ة عشرة من عمرم يحمل هذا
 ما يساعد على هذا النشار.    - نحذ  -فيها 

و تصاعد الطمو  عند األنصاري، وتترسخ في أعماقه فةيلة ال مل، نسباق م ررياق  
 وعلمياق وفكر اق لنفسه، وإفادة لقومه وناسه، نهةة وارتقاء في سل  المجد.  

 ل:  و سجل في وعي تا  تلك الخطى، إذ يقو 
هـ بدأت المحاولة ت طي ثمارها، فبدأت األماني الحالمة الب يدة  1345»وفي سنة 

المدر والتحقيق تطرق أدمغتنا بإنشاء صحف ومج ت تنشر أدبنا وأفكارنا، وبدأنا  
 .  16ننشد عالماق أدبياق أفةل« نفا    

اء إذا نا  الطور األول هو  ور القراءة واال  و، فإ  الطور الهاني هو )إنش
 صحف ومج ت(..  

رل هذا واألنصاري ال يزال في مقاعد الدرس ل  يغادرها، ولكنه نا  يتصاعد  ماالق  
 عر ةة و موحاق ال تحدم الحدود.  

وبنمو الحرنة الهقارية والفكر ة بصورة أوسع في المدينة المنورة فإنه بجهد األنصاري  
 وزم ئه، أنشئ أول ناد أدبي في المدينة المنورة.  
هأ أقا  راق  هذم السطور مع  1355وفي هذا يقول عبدالقدوس األنصاري »في سنة  

زم ئه بالمدينة المنورة نادياق أدبياق لتفتيح األذها  وترقية مستور البيا  ال ربي  
وإص   المجتمع وسموم، باس  ل  يسبق له مهيل، من ناحية إدفاله صيغة 

بي للشبا  ال ربي الس ودي المت ل (  »الس ودي« ريه واالس  هو )نادي الحفل األد
 بالمدينة المنورة«.  

/ مو وو  75هـ   1405)مجلة المنهل ال دد الصادر لشهري المحر  وصفر 
 )حياتي( بقل  عبدالقدوس االنصاري.  

ونلحا هنا بو و  أ  أهداف إنشاء وتأسيا هذا النادي نانم وا حة الم ال  في  
ترقية مستور   -ري وهي )تفتيح األذها  ذهن األستاذ الشا  عبدالقدوس األنصا

وإص   المجتمع(.. وهذم األهداف في نل أب ادها نانم تمهل  رفاق   -البيا  ال ربي 
من )المشروو الحةاري( الكبير الذي نا  يتقد به ذهن األنصاري، واألنصاري ج ل  
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و  هـ، الميدا  األرحب اظهار هذا المشرو 1355من مجلته المنهل التي أسسها في 
 الحةاري الكبير.  

هـ، نشر األنصاري أول مقال له في مجلة الشرق األدنى التي نا   1346في عا  
يصدرها األستاذ أمين س يد بمصر ونا  مو وو المقال جر حاق بالنسبة لظروف ذلك  

 ال هد.  
وقد أبديم رأيي في أ    -بماذا ينهض ال ر    -يقول األنصاري: )را  المو وو 

ة بوحدته ، ووحدته  مرتبطة بوجود زعي  عربي يوقا النائمين  نهةة ال ر  مرتبط
و تقد  سير القافلة إلى قم  الوحدة المنشودة، وأحد  المقال دو اق، وقد أعجبم بالمقال  

قصة حياتي/المرفقة في  فر عدد ذي الق دة  16رما ي جب المرء بأول وليد )  
 هـ(.  1403وذي الحجة 

في الهانية وال شر ن من عمرم يكتب عن نهةة  وحق له أ  ي جب بما نتب.. ا  
ال ر ، و رور النهةة المبتغاة.. ال نقول إنه الشا  الوحيد في ال ال  ال ربي الذي 

 يحمل هذا اله ، لكنه بالتأريد واحد من مجموو تلك الصفوة، على قلته .  
ة سبق أ  ذنرنا أ  األستاذ عبدالقدوس األنصاري قد عين موظفاق في ديوا  إمار 

المدينة المنورة ب د تخرجه من مدرسة ال لو  الشرعية بيو  واحد،وجاء قرار توظيفه  
بتوجيه من أمير المدينة المنورة  نذا ، ونا  أصغر موظف في ديوا  اامارة. 

)ونا  ي ني بإص   الكلمات المغلو ة في الرسائل الرسمية التي تصدر من ديوا   
 ه.  1405دد المحر  وصفر /مجلة المنهل/ع58اامارة  نذا (   

ترر هل نا  أمر ااص حات اللغو ة بالنسبة له سه ق ميسوراق، في وقم  اعم ريه  
األمية وغلب عليه الجهل، لقد نانم إص حات األنصاري اللغو ة مكا  استهزاء 

زم ئه، ومو ع تندره ، ذلك ألنه  عهدوا األمر عنده  هكذا، فكيف يأتي  ا  في  
 ن عمرم ليغير ما عهدم الناس في نتابة رسائله .  ال قد الهاني م

ولكن الشا  الطمو  األنصاري صاحب رسالة وصاحب الرسالة ال توقفه ال هرات..  
 و سجل األنصاري بقلمه مدر الم اناة التي وجدها في هذا السبيل الذي افتطه.  

 يقول في مو وو )حياتي(:  
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الى بال نم والسخر ة، اللذين ينصبا   ».. وقد قاو  بجهدم هذا التيار الفاسد، وما ب 
- 58عليه من نل صو  وحد ، من الموظفين الزم ء وغير الزم ء«   

 هـ.  1405/مجلة المنهل عدد المحر  وصفر 59
و  لل ذلك بقوله: )وأعمال ااص   دائماق ت قي م ار ات  تى، وتتطلب قياماق  

 .  59قبة( نفسه   واستمراراق، و جاعة نارية لمقابلة الحم ت المت ا
  أصدر األستاذ عبدالقدوس  1937هـ/1355في  هر ذي الحجة من ال ا  

األنصاري أول عدد من مجلته )المنهل( وتوالى إصدارها في غرة نل  هر بدو   
انقطاو، إال في سنى الحر  الكونية الهانية، بسبب ارتفاو س ر ورق  باعة 

هو بصحبتها وهي بصحبته حتى  الصحف والمج ت، ث  عاودت ااصدار، واستمر 
هـ.. حيث حمل الراية من ب دم ابنه األستاذ نبيه  1403تار خ وفاته في جمادر  

رحمه ع وأحسن إليه.. وتظل راية   -هـ. 1424األنصاري حتى وفاته في صفر 
أمد ع   -المنهل مرفوعة بتوفيق ع ت الى على يد الحفيد األستاذ زهير األنصاري 

 دا  توريقه.  في عمرم، وأ
منتصف القر  الرابع عشر الهجري،    -ولكن.. إنشاء وتأسيا مجلة في ذلك الوقم 

 ل  يكن باألمر الميسور وال الهين.  
 يقول األستاذ عبدالقدوس األنصاري مسج ق تلك البدايات.  

هـ اتةحم لدي سبل إصدار مجلة علمية تدفع عن ال روبة  1348»في عا  
رفة إذ ذا  من االندفاو نحو التغر  في نل  يء.. وتجدد  وااس   التيارات الجا

 با  األد  ال ربي في هذم الب د.. فقدمم  لباق بذلك إلى إمارة المدينة المنورة،  
ونا  االس  الذي وقع عليه افتياري هو )المنهل( ورفع الطلب إلى ج لة الملك 

ي بالموافقة على   صدر األمر الملك 1937هـ/1355عبدال ز ز.. وفي ذي الق دة 
 إصدار مجلة المنهل، وصدر صك  رعي بااذ  لي بإصدار )مجلة المنهل(.  

أي ب د  هر واحد من   -هـ،  1355وصدر أول عدد من المنهل في ذي الحجة 
ول  يكن م ي سور أرب ين ر االق س ودياق وقم إصدارم دف تها   -صدور األمر الملكي  

   رلها للمطب ة وبقي علي عشرو  ر االق. 
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هـ إلى المطب ة فصدر  1356ولكني ل  أيأس فدف م بمواد ال دد الهاني، عدد المحر  
أيةاق، ث  رأيم نقل  بع المجلة إلى مكة المكرمة فطبع بها ال دد الهالث، وهكذا  

 هـ.  1403ملحق عدد ذي الحجة  16/17توالى صدورها من ذلك الوقم«   
 و ؤند األنصاري هذم الر ادة الصح ية بقوله:  

»مجلة المنهل نانم الطلي ة األولى لصدور المج ت األدبية في المملكة ال ربية  
 هـ.  1405)حياتي( عدد المحر  وصفر    53الس ودية«   

قامم المنهل على منهجية وا حة في ذهن مؤسسها وصاحبها األستاذ عبدالقدوس  
لونية،  األنصاري، وهي تمهل  خصيته في نل توجهاتها، الروحية والتربو ة والس

اانسانية واالجتماعية، ال لمية واألدبية والهقارية، الو نية والقومية وااس مية.. بل  
تمهل توجهه النازو أبداق إلى التوثيق والتدقيق في بحوثه ودراساته اللغو ة والتار خية  

 واألثر ة.  
 تحقق  والمتصفح لمجلة المنهل منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا يستبين ما ذهبنا إليه، و 
من أ  المنهل تمهل حقاق  خصية مؤسسها الرائد.. وال تزال مجلة المنهل ورية  

مخلصة لكل قةايا ال ل  والهقافة، واألد  والفكر، وقةايا الو ن واألمة ال ربية  
 وااس مية.  

وتحم عنوا  لمحات من تار خ المنهل يقول األنصاري: »ولقد صدر المنهل في  
لقر  الهجري الرابع عشر ونا  االست مار األوروبي  منتصف ال قد السادس من ا

يومحذ في عنفوانه جاثماق بك رله على أرهر ربوو ال ر  والمسلمين، نافهاق سمو   
دعاياته، ناصباق أحابيله في نل األوسار المهقفة وغير المهقفة مةل ق نفراق من ت ميذم  

جاع ق نصب عينيه الدعوة  األورياء الذين وباه  ومر ديه  السذن عن الصرار السوي 
 إلى:  

 والى قلب الحروف ال ربية التينية.    -2لهجة عامية متفرقة ومفرقة.           -1
والى تليين قناة الش ر ال ربي وتحو له إلى قالب التيني الم نى عربي الشكل،   -3

 إم اناق في الكيد لل روبة وااس  .  
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الهقافة الغربية الدفيلة ثقافة أصيلة لسائر  تحييد الهقافة ال ربية األصيلة، وج ل  -4
)نفا المصدر السابق  -إبطال قواعد اللغة ال ربية  -5أو ا  ال ر  وااس  .     

 (.      و قول:  9 
»إ  الدعوة إلى هذم األمور الفتارة بمقوماتها على أمة لها حةارة عظيمة وتار خ  

ا نفر من نبهاء ال ر ،  عر ق نانم سائدة يومذا  بشكل  امل، وقد تصدر له
وفطناء المسلمين بالنقض والدحض«.. وقد افتمرت هذم الحرنة الدفاعية في فكر  
صاحب هذم المجلة وهو يافع و من بها إيماناق نام ق، فقرر أ  تصدر هذم المجلة 

 لتكو  من جنود المقاومة ل وامل الهد  التي نانم مسلطة لهد  نياننا من جذورم«.  
 ، رنز  1965هـ/1385نوا  )مجلة أدبية هادفة( نشر في عدد  عبا  في مقال له ب  

األستاذ عبدالقدوس األنصاري على االعتبار ة المنهجية التي قامم عليها مجلة 
المنهل، والتي ظلم مسيرتها عليها ل  تحد عنها. وهذا المقال يشكل التنفيذ الف لي 

ل، وهو من جانب  فر يمهل  والحقيقي لما افتارم االنصاري منهجاق لمجلته المنه 
 المنهجية التي ينبغي اتباعها في الصحافة الملتزمة.  

 يقول في هذا المقال:  
»أنشحم هذم المجلة واتخذت من يومها مبدأ لها، ال ناية بشؤو  الفكر واألد  

مو وعياق ال  خصياق، وأعنى بشؤو  الفكر واألد  والمجتمع هنا ما  والمجتمع،  
يشمل تار خ هذم الب د في علمها وعلمائها، وفي فنونها و دابها وفي  ثارها 

 وأو اعها االجتماعية واالقتصادية والصحية والر ا ية.  
ا  عن سبيل المهاترات والتنابز باأللق -عمداق وقصداق  -وقد صدفم صدوفاق نلياق 

التي نا  أمرها مستفح ق منذ صدورها، وتمكنم من  بو أعصابها إزاء المغر ات  
والدوافع المتةافرة، ول  يكن الوعي عميقاق وال  ام ق وال نا  القراء بهذم الكهرة اليو ..  
ومع ذلك  حم المجلة بمصالحها المادية حيال إنجا  مصالحها الفكر ة واألدبية،  

 هاترات. فل  تنجرف في تيار الم 
وذلك بالرغ  من انتشار الفكرة القائلة بأ  األد  والصحف ال يرتقيا  وال يروجا  إال  

 على أ  ء  حايا المهاترات والتنابز باأللقا  واألحسا  واألنسا «.  
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»رانم م رنة فكر ة عارمة بين مجلة المنهل والجو الذي تتنفا ريه حينذا ، وإنها  
 ز  أد  النفا مع أد  الدرس، وأنه ال يفيد أد   الما قررت في افتتاحياتها ت 

درسي مهاتر لمجتمع م اصر ير د رفع مستوام ونشل نيانه من هوات االنح ل  
 والتأفر.  

وأفيراق.. انجلى غبار الم رنة، وقد أدر  الناس أ  فطة المنهل المو وعية في  
  ترفع مستور األد   النقد واألد  والفكر هي الخطة القو مة السليمة التي من دأبها أ

والفكر في الب د.. أدرنوا ذلك من  ول ما  ب وا من الك   الذي يور  األحقاد  
 و ؤر  ال داوات وال يجدي فتي ق للنهوك بأد  وفكر ومجتمع.  

»ونا  إدرا  الناس لس مة هذا المنطق نصراق مؤزراق للمنهل نفسه في فطته األدبية  
 تنابز ة السلبية«.  ال لمية السلمية تجام الخطة ال

»وال غرو، فالمنهل إنما أفذ اسمه في األصل من منهل الماء الزالل.. الذي يروي  
الةمآ  و نظف االقذار و صفي االردار و لطف الجو و هيئ القراء لحرنة إيجابية  

 بناءة ال ية ة ها غرك وال عرك وال مرك«.  
ته لل دد األول الصادر في  ولتحقيق هذم الغايات النبيلة، يؤند األنصاري في مقدم 

هـ، »سنبذل قصارر الجهد في سبيل إحا ة هذا المنهل بسيان  1355ذي الحجة 
متين من أسبا  الوقاية حتى ال يتلو  م ينه، وال يت كر صفوم بجراثي  الترا ق 

 /المقدمة.  4وااسفاف،  اعر ن بأ  التطور من سنن الكائنات«   
اناق فسيحاق للكلمة البانية والمو وو الجاد، األنصاري، ج ل من مجلته المنهل ميد

 التقى على صفحاتها الكهير من أق   ال ال  ال ربي وااس مي.  
انشغل األنصاري بقةايا و نه، وتفاعل م ها، وسجلها دقيقها ونبيرها، ونانم له  

أولياته التي حفظم له حق السبق المبكر بالدعوة الجادة لألفذ باسبا  النهةة 
في نل انحاء الحياة، فقد دعا لتأسيا وإنشاء الكليات والجام ات، والتقد  

والصناعات والزراعة والت لي . وغيرها من أسبا  التقد  والنهةة. وامتاز األنصاري  
مقال   581بالمتاب ة الدقيقة الحصيفة لتحقيق مقترحاته.. راجع مجلة المنهل ال دد 

لنهةة في المملكة ال ربية الس ودية..  ب نوا : )األنصاري ودورم في حرنة التنمية وا
 المقال لراق  هذم األسطر.  
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وتفاعل مع القةايا المصير ة للو ن ال ربي الكبير،   -نذلك  -واألنصاري انف ل 
وقةايا األمة ااس مية.. ودراساته ومقاالته، واستفتاءاته، المنشورة في مجلته المنهل  

 تشهد له بذلك.  
ري، نا  صح ياق بارعاق ومبدعاق.. المو وو الغليا الجاد األستاذ عبدالقدوس األنصا

الموغل في جديته، نجد األنصاري يذلل صهوته، و لين قيادم بقل  األديب المبدو  
 يع الكلمة. ريسوقه اليك سوقاق ميسوراق، تطال ه في حميمية من ال يود مفارقته،  

 و تةح هذا بخاصة في نتاباته في اآلثار والرح ت.  
نلمة ت ر  ية مختصرة جاءت بمناسبتها.. لهذا الرائد ال م ق، عبدالقدوس ٭٭ هذم 

ودراساته وبحوثه ومقاالته المنشورة في مجلة   -عليه رحمة ع ت الى  -األنصاري 
المنهل فقو، تحتان دراسات مت مقة من دارسين مت مقين.. السيما أ  نتاباته قد  

 (11) غطم الكهير من مجاالت الدراسة والبحث.  
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 13548العدد  -
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ترجمة الشيخ الحسن بن محمد المصطفى )أدديـي( األنصاري  (    17) 
 الساعدي الخزرجي

 نسبه ومولده:  .1

هو الحسن بن محمد المصطفى ) أدديهي ( بن أبي بكر بن محمد المولود بن محمد  
األمين ) أبين ( بن الشيخ الحان عبد ع ) بلة ( بن قطب بن محمد بن نافع  )إنفا  

الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي  ( األنصاري 
 (  12)   القحطاني اليماني.

مي دي بقر ة    1904ولد في مطلع القر  ال شر ن في حدود  
( والية تمبكم  ZARHO( ساحل النهر بجانب منطقة زرهو ) GARBAYE)  قربي

 بشمال مالي. 

.نشأته: 2  

م الكبيرا  محمد الملقب  ا سم سنين، ونفله أفو  نشأ يتيما وقد توفي والدم وعمرم 
 )حامتني( وعبد الواحد. 

حفيد   الرحمن  عبد   : الشيخ  فاله  أفذم  يديه  المشهور  الفقي  الشيخ  ث   على  ودرس 
لجودة فطه،   للمصاحف  ناتبا  اتخذم  قد  فاله  ونا   وتجو دا،  القر   حفظا، وفطا، 

ا تهر المنطقة، وقد  للمصاحف في  التي    حتى أصبح أفةل ناتب  المصاحف  من 
رتبها، ث ثة نتبها من حفظه غيبا دو  نقل أو إم ء، اثنا  منها نتبها للصالح بن  

 حمد األنصاري، واآلفر نتبه لمحمود بن الددو األنصاري. 

 

والشيخ احلسن أدركته وأعرفه   مين ، مع إضافة يسرية   ابنه الشيخ عبد هللا نزيل متراست َّبجلزائر مشكوراهذه الرتمجة أرسلها إيل  (   12)
 كان لنا به جوار طويل ووعيت على قصصه وأخباره اليت ترددت على مسعي كثريا .
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 .طلبه للعلـ : 3

براهي  األنصاري ليبدأ تلقي ال لو  المتداولة  إأ.التحق بابن عمه الشيخ عبد ال ز ز بن  
 درس عليه: في المنطقة ف

 * أ  ار الش راء السم الجاهليين    * أل ية ابن مالك   * المقدمة اآلجرومية

 ث  توفي  يخه عبد ال ز ز وهو عندم وأوصام بوصيتين: 

 : أ  يلتحق بالشيخ عبد القادر بن سيد أحمد األنصاري لمواصلة الدراسة.ألولى ا

: أ  يخلفه أي الشيخ عبد ال ز ز في تدر ا أبناء أسرة أبين إحدر بطو   والثانية  
في  مال مالي، وأ  يكو  ذلك من أولى  من أبناء الحان عبد ع بن قطب  األنصار  
 اهتماماته. 

 وقد استمرت دراسته عند  يخه عبد ال ز ز ث   سنوات. 

القاد بالشيخ عبد  التحق  فقد  وابن عمه  ر أحد علماء عصرم  .تنفيذا لوصية  يخه 
 ودرس عليه الكتب التالية: 

 * مبلغ اآلمال في الصرف * مقامات الحر ري           * الكارية في النحو 

 * السل  في المنطق         * أل ية السيو ي في البيا  والبديع والم اني

الحسا  الفرائض       *  في  الرحبية  متن  الفقه         *  في  فليل  مختصر   *
 المالكي.

تدت مدة دراسته على  يخه عبد القادر مدة سبع سنوات، وأجازم في ال لو  التي  وام
 درسها عليه وأوصام بمواصلة الطلب.
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    محمد   .ب د تخرجه على الشيخ عبد القادر تزون، ث  واصل دراسته على الشيخ
 بن حمتال األنصاري ودرس عليه :  ا(ت احمّ الطاهر)

 * الصحيحا : البخاري ومسل .     * التفسير 

النهر )أوظا( ) الشمالية من  انتقل من الةفة  ( إلى الةفة الجنوبية  AOZAب دها 
 ( بإلحا  من أفو ه. ARABANDAأربندا )

وهو اابر ق    وحفر بحرا سميم )عين المغران ( أل  أول ما سقى منها مقدار المغران
  . 1945ونا  ذلك في حدود    عند المغاربة

غ رحمه ع للتدر ا تنفيذا لوصية  يخه وابن عمه عبد ال ز ز فجمع أغلب  د.ث  تفر 
الملقب أبين التي ينتمي إليها وأ هر من أفذ عنه ال ل  من    األمين   أبناء أسرة محمد 

 ت ميذم : 

 األنصاري درس عليه القر   والنحو والفقه. ( ام اني)  علي  عبد ع بن               .1

الشيخ محمد أولي المنذر األنصاري نز ل المدينة النبو ة صاحب التأليف                 .2
 ودرسوا عليه القرا  والنحو والفقه .  محمد ) انتحمدين ( و ى هو وأفو ه أوف

القر                 .3 ال حمدي أحمد األنصاري راجع عليه  نحو والفقه واللغة   وجودم مع 
 ونذلك ابنه الشيخ الداعية محمد إما  ومدرس في الر اك.

    بوعامر مرتةى درس عليه القر أمحمد المختار األنصاري والد األستاذ                  .4
 والفقه.

   والفقه والنحو.  بن الفقي األنصاري درس عليه القر  ة ( محمد ) قو                 .5

النحو                  .6 عليه  درس  ابنته  زون  األنصاري  المصطفى  محمد  بن  بكر  أبو 
 والفقه.
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  عبد ع بن محمد بن الها   من أسرة أبناء عمر إحدر بطو  األنصار                .7
   والفقه والنحو.  ودرس عليه القر  بن قطب   من أبناء الحان عبد ع

من    رة عهما  إحدر بطو  األنصارمحمد الخير بن مهدي من أبناء أس                .8
 . أبناء الحان عبد ع بن قطب

وهو                  .9 األنصاري  عبد ع  أحمد  الشاعر  األستاذ  الشيخ  أ هر  لبته  ومن 
 يعِكن لشيخه احتراما بالغا. 

هذم 10 لي  أرسل  الذي  وهو  بالجزائر  تمراسم  نز ل  ع  عبد  الشيخ  ابنه   (  .
 ال ال  الجليل رحمه ع (. الترجمة ال طرة لوالدم 

وله ت ميذ  فرو  من  وائف السود المجاور ن ونذلك قبائل الطوارق ونا  مرج ا     
وبلغم  هرته   الصحراء،  في  الفقيه  بلقب  ا تهر  والقةاء  والتدر ا  الفتور  في  له  

  غاغ في نيدال.  فوغاس في منطقة إي قبائل 

سفرات في  والترحال  بالسفر  ع  رحمه  عرف  وحاول    وقد  وقةائية  وتجار ة  علمية 
 الحج لكنه ل  يتمكن. 

ه،  موأبناء أفو ه وأبناء أبناء ع  ءمومن مآثرم أنه : ال يوجد في عائلته التي تة  أبنا
من ال ل  سواء نا  ذلك دراسة أو سماعا أمي واحد و قل فيه  من ل  يأفذ عنه  يحا  

 وهذا الهتمامه بتدر سه . 

ونا  موس ا على أهله يلبسه  أفخر الهيا  رغ  قلة ذات يدم حرصا منه على أ  ال  
يبقوا عالة على أحد، ونا  يلز  أبناءم وت ميذم وجيرانه الص ة في الجماعة والتزا   

ا الحجا   حيه  بنات  ألز   نما  الحسنة  ب ء  األف ق  ذلك  في  وأبلى  لشرعي 
حفرها،   التي  البحر  بجانب  الكهير  منها  تخرن  التي  المشهورة  مدرسته  حسنا.وأسا 
وجاورم الشيخ الحسين بن محمود األنصاري وت اونا على التدر ا حتى ا تهر على  
األلسن أنه من أراد ال ل  والراحة م ا ف ليه بالتوأمين الحسن والحسين وهذا لما نا   
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لت  أبنائهيكنه  م املة  ي امله   نا   فقد  واحترا   عطف  من  ع     ميذم  رحمه  ونا  
والذين   الذنور  أوالدم  ألرهر  فقدانه   : أهمها  نهيرة  بمحن  ابتلي  جوادا  نر ما  مةيافا 
أهله   تفرق  بسبب  ب د موته  ال شرة.له مؤلفات وقصائد نهيرة  اعم  يت در عدده  

 الذي أصا  الب دوت ميذم في البلدا  نتيجة القحو والجفاف 

 .   عائدا من السفر ودفن في منطقة زرهو 1969: في أوافر سنة . وفاته 4
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بن محمد الطاهر بن ــدي محمد األنصاري   ( َهمَّا)( الشيخ محمد  18) 
 الساعدي الخزرجي

الطاهر بن سيدي محمد بن محمد بن عهما  بن  محمد  هو الشيخ محمد بن       
محمد بن نافع  )إنفا (  محمد األمين بن الشيخ الحان عبد ع بن قطب بن

األنصاري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي 
 ( 13.)  القحطاني اليماني 

ن ســيدي وراج ــه علــى محمــد بــ    وحفا القر   الكر   على عمــه 1913ولد في حدود 
ونصــف مختصــر  الشــيخ الحســن بــن محمــد المصــطفى ، ودرس النحــو وأل يــة الم ــاني

دن  و   فليــل وتفســير القــر   علــى فالــه ال  مــة وال  مــة والقا ــي محمــد المختــار بــن حــَ

دن وحمـــ اتا بــن َحَمتـــ ال و   ودرس مقــا مــات الحر ــري علــى الشــيخين محمــد المختــار بــن حــَ

رما درس مراقي الس ود في أصول الفقه ودرس مبلغ اآلمال فــي الصــرف علــى محمــد 
ـ ودن  1370بــن حمتــا وحــج ســنة  بــن الحســن هـــ مــع فالــه ال  مــة محمــد المختــار بــن حــَ

التقــى بالملــك عبــد ال ز ــز  ل ســ ود رحمــه ع فــي منــى وألقــى بــين  ونــا  م ــه عنــدما
 : يديه قصيدة منها

 تساعدني بنص أو هـــــز ز  @@@ ز أال من لي ب نا جلمز 

 نهـــــــوز  همل ة مةمــرة جـزول @@@ برجليها إذا مل م

 رريع المنتمى عبد ال ــــز ز  @@@ فتبلغني إلى ملك نر ـــ 

 فدا  له ملو  االنجلـــــــــيز  @@@ أعز الدين ب د الذل حينا 

 ف جم ذي المناسـك باألز ز  @@@ وجدد نل مندرس قديــ 

المـذنـور والذي أفذم منه الدنتور محمد بن محمد   ب ض   ـر فـالـه وقد جمع 
  اء ع،رما ذنر الشيخ هّما.  األنصاري تمهيدا لتحقيقه ونشرم إ 

 

ململكة وحدثين بسريته شفواي ،كما حدثين بغريها  ( الشيخ مها رمحه هللا ممن قابلته وجسلت معه كثريا ومسعت منه كثريا يف فرتة إقامته َّب  13)
من القصص واألحداث التارخيية ،إَّبن صحته،فلما بلغ التسعني،قل تركيزه،وضعفت ذاكرته،وصار يتحدث مبا تغلب فيه العاطفة،خاصة إذا  

 جالسه من ال وازع لديه وال خياف هللا فيه.. 
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وأفبار   والجدير بالذنر أ  الشيخ ) هـَم ا ( يحفا ب ض القصص ،واألحدا ،من أيا 
قبل بلوغه  -يدة  ل قطب بن محمد بن نافع)إنفا( األنصاري حيث يمتلك ذاررة ج

ب ـض هذم القصص واألفبار والوقائع ، وإ  اعترر ب ض   تستوعب وتحفا-التس ين
م لوماته  يء من الوه  والتشابه والتدافل في  فر عمرم ب د أ  ناهز المائة، وقد  
نقلم عنه ب ض ما وجدته مناسبا من تلك األفبار والم لومات في مباحث محددة  

، وأبناء الحان عبد ع،واآلبار،وب ض التراج ،وذلك  وهي: ب ض ما يت لق بآل قطب 
في الفترة التي نا  مقيما بالمملكة،مع مراج تها وتنقيحها من مصادر غيرم ،لتدافل  

ب ض األحدا  في ذهنه ، بسبب المرك ونبر السن ،وتأثرم بما يسمع،وغلبم  
 ريه،ريكو   ال ا فة عليه فاصة إذا نا  من يجالسه،ب  وازو،أو ممن ال يخاف ع 

التأثير على رأيه سه  لمن أراد من ب ض األغمار،فاصة ب د ا  عه على مسودة  
النهار فوجد أنني ل   فذ برأيه في نسب  ل نافع ) إنفا ( لكونه مؤسسا على السلسلة  
التي سبق الحديث عن بط نها ،وفي  فر حياته وهن جسمه و  ف تفكيرم وفرف  

د وأررمه أو جالسه و نسه يقول له ما يحب أ  يسم ه  عقله ، وصار إذا استةافه أح 
بن محمد الطاهر  ( وأفوم الشيخ ال  مة القا ي محمد المولود 14ال ما يجب قوله ) 

أزواد بين ال ر    األنصاري ) أّملو ( من علماء تنبكتو وأمرائها المشاهير في صحراء
ال  مة محمد    د فالهوال ج  وهو زعي  عشيرته ب  منازو وفقيه وقا ي الصحراء ب 

ونا    ( 2)  قومه المختار بن حود األنصاري،رما أ  جدم الشيخ سيدي محمد ، سيد في
عنه أفبار نهيرة في توحيد نلمة األنصار الشرقيين ،و   مصلحا نر ما سخيا ا تهرت

 

ستطاع بعض األصاغر واألغمار التأثري عليه حىت سود خبطه أوهاما ال حقيقة  ( اإلشارة إىل وضع الشيخ مها الصحي مهم بعد أن ا 14)
ويف هذا هلا،وقاموا بتضليله وحتريضه حىت صار ألعوبة بني أيديهم ،وقد أومهوه عفا هللا عنا وعنهم أن كل ما جاء يف النثار إمنا هو من روايته 

طلبة العلم من أبناء األنصار الذين يعرفون إمكانيات املتعلمني من البادية تضليل وتسويق للكذب وتزكية للنفس وادعاء فضل غري موهوب،و 
ميكنهم حتديد ما ميكن نسبته إليهم من غريه، وحتديد ما هو مشاع للجميع لكونه على ألسنة كبار السن يف كل اجملالس ،مما ال يتجاوز آل 

من مجلة   %5من املرتجم هلم،ونسبة ذلك ال تتجاوز حبال  قطب وأخبارهم حتديدا ،مع إشارات طفيفة جدا ختص ثالثة أعالم فقط
الكتاب،مع التأكيد على أنين مل آخذ منه نصوصا مكتوبة؛كال بل جمرد إشارات وتلميحات شفوية متناثرة قمت بتنسيقها ومجعها وتدقيقها  

 واإلضافة عليها من مصادر غريه شىت  على مدى ثالثة عقود  مضت ..
  بن الشيخ احلاج عبد هللا املعروفون عند بقية إخواهنم أببناء أّبني .أبناء حممد األمني (2) 
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  ( 3)  إنفا( وإقرار   ار القيادة ورمزها نافع ) المساهمة في وحدة صف األنصار من  ل
،حيث ي د الشيخ سيدي   في الغربيين اعترافا بفةله  وحقه  وزهدا وتوا  ا وورعا

بن محمد   محمد ثاني أربر  خصية في األنصار الشرقيين ب د السلطا  إبراهي 
  هّما ) األمين ) ح ي ( األنصاري زعي  األنصار الشرقيين ، وقد انتقل الشيخ محمد

هـ ودفن في قر ة  1430( إلى رحمة ع ووافته منيته يو  األحد الخاما من رجب 
 .مرنز األنصار في  مال نهر النيجر زرهو 

بن محمد الطاهر بن ــدي محمد    ( أّملو ) ( العالمة والقاضي محمد المولود   19) 
 األنصاري الساعدي الخزرجي

سيدي محمد بن محمد بن   محمد الطاهر بن هو الشيخ محمد المولود بن       
محمد بن نافع  )إنفا   عهما  بن محمد األمين بن الشيخ الحان عبد ع بن قطب بن

( األنصاري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي  
 ( 15)  القحطاني اليماني.

 ث  علــى عمــه  ،تقر بــا،و بــدأ حفــا القــر   الكــر   علــى والــدم، 1915ولــد فــي حــدود 

محمــد بــن ســيدي،ث  علــى الشــيخ الحســـن بــن محمــد المصــطفى ،ودرس النحــو وأل يـــة 
الم اني،و مختصر فليــل وتفســير القر  ،والشــ ر الجــاهلي، مراقــي الســ ود فــي أصــول 

الصــرف،وأل ية الســيو ي، علــى فالــه ال  مــة والقا ــي الفقــه ودرس مبلــغ اآلمــال فــي 
دن  و  ودرس مقامــات الحر ــري علــى الشــيخين محمــد المختــار بــن  محمــد المختــار بــن حــَ

دن وحمـ اتا بــن َحَمتـــ ا، ورحــل فــي  لــب ال لــ  فتــرة ،ودرس علــى ب ــض ال لمــاء غــر   َحو 
ــدر ال   ــدر ( لــــ ــل )الكنــــ ــراف أهــــ ــة أ ــــ ــن قبيلــــ ــار ومــــ ــدو تمبكتــــــو،من األنصــــ ــة أحــــ مــــ

الكنــــــدري،ونا  أعلــــــ  أهــــــل منطقتــــــه فــــــي زمنــــــه بالفقــــــه والتفســــــير،فدرس عليــــــه نتــــــب 
المالكيــة،في الفقه،ورســالة أبــي ز ــد القيروانــي ،ودرس عليــه التفســير بتوســع، والحســا  

 

وهو عبارة عن طبل يضرب مبطارق من فضة يسمع صوته القريب والبعيد وقرعه أو ضربه يعين ضرورة اإلجتماع عنده أبسرع وقت    (3)
 للحرب فقط ،أو للتشاور يف أمرها. 

بلته وجسلت معه كثريا ومسعت منه كثريا خالل زايراته املتكررة لنا يف اململكة، ومسعت منه جزءا ( الشيخ حممد املولود رمحه هللا ممن قا  15)
من سريته شفواي ،كما مسعت منه غريها من القصص واألحداث التارخيية،وأفادين الشيخ أمحد عبدهللا األنصاري،والشيخ عبدهللا احلسن يف 

 حترير ترمجته 
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والفرائض،رمــــا اســــتفاد مــــن علمــــاء نــــل إ  أنتلــــك وإ   ــــقغا ،وأهل أروا ،أثنــــاء فتــــرة 
 ــر قته  ال لميــة،ولما عــاد مــن رحلتــه ال لميــة لــدر   وجودم عند الشيخ أحمدو،وأفاد مــن

الشيخ الكنــدري ،وغيــرم مــن علمــاء غــر  تمبكتــو، الز   ــيخه وفالــه ال  مــة والقا ــي 
محمــد المختــار بــن حــود حةــرا وســفرا و ــهد م ــه مجــالا  ال لــ  والتــدر ا والقةــاء 

  نهيــرا علــى والحك ،والصلح،وتنقل م ه بين الدوائر الرســمية،والجهات الحكومية،وتــدر 
القةاء ،وم املة الناس والوالة والةبار وال سكر والسياسيين،وارتســب فبــرة نبيرة،فــي 
ري ية الت امل مع الناس بمختلف أ يــافه  ،والت امــل مــع القةــايا واألحكــا  فــي أحــوال 

الشــيخ ال  مــة القا ــي هـــ مــع مجموعــة مــن جماعتــه وأقاربه،و   1398 تى،وحج ســنة  
د الطـــاهر األنصـــاري ) أّملـــو ( مـــن علمـــاء تنبكتـــو وأمرائهـــا بـــن محمـــ  محمـــد المولـــود

المشــاهير فــي صــحراء أزواد بــين ال ــر  وال جــ ، وهــو  ــيخ عشــيرته،بيم أبنــاء محمــد 
ــين  ــروفين بـ ــي، الم ـ ــاري الخزرجـ ــب األنصـ ــن قطـ ــد ع بـ ــان عبـ ــيخ الحـ ــن الشـ ــين بـ األمـ

ال  مــة  فالــه أقــاربه  بأبنــاء ) أبــين ( ،وهــو فقيــه ،وقا ــي الصــحراء ومفتيهــا، ب ــد
محمــد المختــار بــن حــود األنصــاري،تلجأ إليــه حكومــة إقلــي  تمبكتــو والمرارــز اادار ــة 
التاب ة لها، وتست ين به ؛لفض المنازعات،وإصدار الحكــ  الشــرعي والفتــور فــي ب ــض 

رمـــــــــــــا تلجـــــــــــــأ إليـــــــــــــه نـــــــــــــل قبائـــــــــــــل المنطقـــــــــــــة،من ال ـــــــــــــر  ،القةـــــــــــــايا الشـــــــــــــرعية
ى الشــرو،ودرس عليــه فلــق نهيــر مــن األنصــار والطوارق،والســودا ،للفتور والتحــار  إلــ 

 وغيره ، ومن أبرز   به:

الشـــيخ عبـــد الهـــادي بـــن محمـــد بـــن محمـــد )رـــ ( بـــن إبـــراهي  مـــن أبنـــاء محمـــد األمـــين 
)أبــين( بــن الحــان عبــد ع ، ونــذلك الشــيخ محمــود بــن محمــد المبــار  بــن حمتــال مــن 

 ـــاعر مطبـــوو، لكـــن يغلـــب  أبنـــاء عهمـــا  بـــن الحـــان عبـــد ع ،والشـــخ محمـــد المولـــود،
 (16)على   رم سمات   ر ال لماء.. 

 هـ 6/8/1423ونانم وفاته رحمه ع وأسكنه الفردوس األعلى من الجنة يو    

 

وترمجته يف كتاب الشعر األنصاري يف مراحله الثالث للشيخ أمحد عبدهللا األنصاري واألديب صديق  ( انظر اجلانب املتعلق بشعره 16)
 441-431عبدالباقي األنصاري ص 
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فــي مدينــة زرهــو التاب ــة لواليــة تمبكتــو ،ورثــام حســا  األنصــار و ــاعره  الكبيــر أبــي 
)ففــي مهلــه نــل الرثــاء عبــدالكر   الشــيخ أحمــد بــن عبــدع األنصــاري بمرثيــة عنوانهــا: 

بــن محمــد الطــاهر  يقــول فيهــا :مرثيــة فــي فقيــد األنصــار  ــيخنا محمــد المولــود ) قليــل
 األنصاري :

ـَا الِبـَ ِد أعفعــــولع  ولع ؟              َأَحّقـقا َدَهـى َ من  َوَأ   الِجَباَل الر اِسَيـــاِت تـَــزع

معهَ  ـَداِر َفـر َق َسهن ـَرٍة َعننَهـا الَحِديـدع َنِليـلع ؟َوأ   َيــَد األقن  ـــا                َصفـَا َصخن

ــِد النَجِليـِل َجِليــل بنــرع َعنن َفقن ِ  َناِلٍح              َوَللص  ـزن َجى َلينـِل ِمَن الحع َنا دع  َلِبسن

ـة ق                َنا ِبـِه ِعلنمــقا َغِز ــرقا َوحعج  قَ   َفَقدن ـوِل َصِهيلع َلَها َفـون ـَواِت الفعحع   أصن

ِفقــقا معَتَواِ  ـقا            َنـا أِمــيرقا معشن ـــــــولع       َفَقدن   َوَلِكن ـهعِ للن ـاِئَبــــــاِت َحمع

ــة ق     ِديــَد َوِهم  َنـا ِبـِه الر أَي الس  ـــ              َفَقدن َئـا ع َتصع   ولع َوَلينهـقا ِهَزبنــرقا، والذِّ

َ  َمَجاِلهِ  َرارع قعرن َتأَسَد األ ن ــــــــولع                إَذا اسن ـــ  َوَتهع    َفَزأنَرتعـهع تعِخيفعهع

َد َرِحيِلكع ن            ــِر َب ن ـَج َمــاءع الن هن ـِر الَحَيــاِة َيِسيـلع       َتأج  ــَك ِفي َنهن    َفِ لنمع

َد ِفَراِقكع ن َوَجف    ـِر الِبــَ ِد َفِميلع                   َرِبيعع األعننـِا َب ن لـــعَك ِفي َقفن   َفَفةن

ا             ـِا َراِئ ق بنٌح َناَ  باأَلمن َبر  صع َبـاِ  َدِليـلع    َقِد اغن مـــقا للص  ـــَك َدون هع   َفَوجن

وِبَها وِعنَد غعرع حن َمـــاِء َتِميــلع             َبَدتن ِلَي َ مناع الص  َلــِة َباٍ  ِفي الدِّ  َرمعقن

َرةٍ  حن ِ ي الن ِسي ع ِبسع َبَح ِفي َسمن   َعِو ــَل ِنَســاٍء َبينَنهـن  َقِتيــــلع                َوأصن

ـتـَِفيـِه َقبِ       أعَعــزِّي َبِني األنصـاِر ِريِه ألّنـــهع                يـلع َمَنارع أَمـــــاٍ  َيقن

ثَـــاِء َقِليــــلع    أعَعـــزِّي ِبــــِه أبنَنـاَءمع َوَبَناِتــــِه                      ــــلُّ الرِّ   َفِفي ِمهنِلِه نع
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 الساعدي الخزرجي الشيخ حماد بن محمد األنصاري (  20) 
 هجري( 1418 - 1343) 

إلى س د بن عبادة نسبة  -الشيخ حماد بن محمد األنصاري الخزرجي الساعدي هو 
هـ ببلدة يقال لها ) تاد مكة ( في مالي   1343ع ولد سنة   -الصحابي الجليل  -

بأفر قيا . نانم ع مات النجابة باديةع عليه منذ الصغر ع محباق لل ل  ع حيث نشأ  
عند عمه الملقب بالبحر لس ة علمه ودقة فهمه ع حيث حفا القر   مبكراق وعمرم 

اآللة ع ونذلك الحديث ع والكهير من المتو  والمنظومات قبل   ثما  سنوات ع وعلو  
سن الر د ع فقد نا  يحفا ) الملحة ( للحر ري ع و) الكارية واألل ية ( البن مالك ع  
و ) األل ية ( للسيو ي ع و) جمع الجوامع ( للسبكي ع والم لقات السبع وقصائد 

 ال ر  ععع وغيرها .  
ااست مار الفرنسي . ونا  عمرم إحدر وعشرو  سنة  فرن من بلدم ع مهاجراق بسبب 

ع فتوجه إلى الحرمين ع فلما حو رحاله في الحر  المكي ع أفذ ينهل من ال ل  في  
حلقات المسجد الحرا  ع ونا  من  يوفه فيها ع الشيخ حامد الفقي ع والشيخ عبدع  

خ عبدع بن  المشار ع والشيخ محمد أمين الحلبي …. وما لبث حتى أذ  له الشي 
حسن  ل الشيخ بالتدر ا في حلقات الحر  المكي . ث  انتقل رحمه ع إلى المدينة  
المنورة ع والتحق بدار ال لو  ع وَدَرَس على عدد من ال لماء فيها ع منه  : محمد  

الحافا ع وعمر بري ع وعبدم فديع ع وغيره  … ث  رجع إلى مكة ع وفي موس  الحج  
يخ عبداللطيف بن ابراهي  والشيخ محمد بن ابراهي   ل الشيخ ع  ع حصل لقاء مع الش

فأ ارا عليه بالذها  إلى الر اك ع فذهب ع وأصبح يعَدرِّس في نلية الشر  ة ع ث   
انتقل إلى م هد إما  الدعوة ال لمي ع ث  عاد إلى الكلية ع ث  نعقل إلى الجام ة  

لل ل  و  به ع حيث نا  يقةي  االس مية بالمدينة . وقد ا تهر رحمه ع بحبه 
غالب وقته في المذاررة م ه  ع ونا  مقصد الكهير من ال لماء و    ال ل  في بيته  

ال امر بالمدينة المنورة ع حيث يجدو  عندم بغيته  ع ونانم مكتبته مشهورة لدر 
    ال ل  باحتوائها على المراجع والمصنفات في  تى فنو  الشر  ة ع ونا  ييسر  

  ما ير دو  من الكتب بتصو رم له  ع ونا  رحمه ع يهت  بجمع المخطو ات  له
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فصوصاق في عل  الحديث ع وقد نا  له الفةل ب د ع في  باعة الكهير من نتب  
الحديث وإفراجها لط   ال ل  ع و قدر عدد الكتب في مكتبته بأرهر من ث ثة  الف  

 مجلد أغلبها في عل  الحديث .  
جمع غفير من     ال ل  والمشايخ ع    -رحمه ع  -تلمذ على يديه  هذا وقد ت 

ونذنر منه  : ) الشيخ عبدع بن جبر ن ع الشيخ بكر أبو ز د ع والشيخ ربيع بن  
هادي ع والشيخ صالح ال بود ع والشيخ صالح  ل الشيخ ع والشيخ علي الفقيهي ع  

يه في النحو ( ع والشيخ محمد  والشيخ صالح السحيمي ع والشيخ عطية سال  ) قرأ عل
بن ناصر ال جمي من الكو م ع والشيخ عبدالرزاق البدر ع والشيخ عمر ف ته ع  

 وغيره  من نبار     ال ل  .....  
وقد تر  رحمه ع إرثاق عظيماق من المؤلفات في فنو  مختلفة ع فمنها : في النحو )  

ع نتا  ) أبو الحسن األ  ري   األجوبة الورية عن أسحلة األل ية ( وفي ال قيدة
وعقيدته ( ومنها في الفقه ) تحفة السائل عن صو  المر ع والحامل ( وفي الحديث  

) إتحاف ذوي الرسوخ بمن دلا من الشيوخ ( ونتا  ) سبيل الر د في تخر ج  
أحاديث بداية ابن ر د ( والكهير من المؤلفات الن يسة التي يحر      ال ل  

افادة منها ع وقد  ار  رحمه ع في جمع فتاور  يخ ااس   ابن  على اقتنائها وا
 تيمية مع ابن قاس  رحمه ع .  

هـ ب د مرك  1418 \  6 \  21هذا وقد توفي الشيخ حماد رحمه ع في يو  االرب اء 
ّلَي عليه في المسجد النبوي الشر ف ب د ص ة ال صر ع وأ    الزمه عدة أ هر ع وصع

عبدالباري الهبيتي ع و ي  ه جمع غفير ال يعحصو  من  لبة ال ل  المصلين الشيخ 
 والمشايخ .  

فرحمه ع رحمةق واس ة وأسكنه فسيح جناته ع وجم نا به في مق د صدق عندم  
سبحانه إنه جواد نر   ع وع أعل  ع وصلى ع على نبينا محمد وعلى  له وصحبه  

 وسل  .
جموو في ترجمة ال  مة المحد  الشيخ حماد  الترجمة ع مستقاة من نتا  ) الم 

 األنصاري ( تأليف وجمع : عبداألول بن حماد األنصاري . 
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( ترجمة الشيخ الداعية السلفي : عمد الحمـد بن عمد الرحمن األنصاري    21)  
 الساعدي الخزرجي

نسبه : عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الزبير بن محمد الملقب بالفقيه بن محمد  
محمد بن نافع   مين ) ح ي ( بن عهما  بن الشيخ الحان عبد ع بن قطب بن األ

)إنفا ( األنصاري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني  
 ( 17)   األزدي القحطاني اليماني.

وقد نشأ في البادية في أسرة     تقر با 1922والدته ونشأته : ولد رحمه ع سنة 
علمية فوالدم الشيخ عبد الرحمن بن الزبير من مشيخة مدارس األرواخ الشهيرة   :  

 تبرجانين وفاله الشيخ ال  مة عبد القادر بن سيد أحمد األنصاري . 
 لبه لل ل  : بدأ ت ليمه في البادية على يد مشايخ األربطة والكتاتيب المنتشرة هنا  

ا يسمى عنده  ب لو  اآللة ومن أ هره   محمد بن محمد عالي بن  فأفذ منه  م
حبيب ع األنصاري وفاله الشيخ ال  مة عبد القادر بن سيد أحمد ومحمد بن  

 الحسن الملقب ) أمّي ( . 
  تقر با فالتحق بدار الحديث بفرعيها في مكة  1954ث  رحل إلى الديار المقدسة سنة 

مرحلة الهانو ة فيها ث  تزامن ذلك مع ز ارة الشيخ محمد  والمدينة إلى أ  تخرن من ال
علي األنصاري زعي  األنصار في الصحراء للمملكة ال ربية الس ودية وإرساله لب هة  
من  لبة جماعته من األنصار إلى ليبيا في عهد الملك السنوسي الستكمال الدراسة  

 ة السنوسي وتخرن  هنا  ونا  الشيخ عبد الحميد  من تلك الب هة والتحق بجام
منها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ث  انتقل إلى الصحراء مرة أفرر حيث تفرغ  
للدعوة ومحاربة البدو والخرافات ب امة متنق  بين مخيمات األنصار وجيرانه  ول   
يكن له  لبة محددين بل نا  المجتمع المحيو عامة ينهل من علمه وفاك في  

ارعات ومناظرات نفع ع بها ومن أ د الفرق البدعية  سبيل محاربة البدو عدة مق
 التي تصدر لها الصورية التجانية 

  تقر با وهو في فة  م ارنه الدعو ة ورح ته  1981وفاته : توفي رحمه سنة  
التوعو ة في أنحاء السفر عبر الصحاري والقفار ب د أ  نرس حياته رحمه ع في  

 

 ( حررت ترمجة الشيخ عبد احلميد َّبلتعاون مع أخي األستاذ صديق عبد الباقي األنصاري .   17)
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تم ه  وقد أنشد الشاعر أحمد بن عبد ع  الدعوة إلى ع وإص   أسرته ومج 
 األنصاري في مناصرته  واا ادة بدورم األبيات التالية ب نوا  : 

 يعَهــــّدد صـر  الّشــر                               
 أبيات في الّدفـاو عن الشيخ عبد الحميد بن عبد الرحمن األنصاري حين هاجمه ب ض المبتدعو  

 نصـيرع فر قـــــــي أيـا إفـوتي إنـي 
ٌ  علـى َمـن ال يحــبُّ  ر قــي                                   وَحـرن

 فـ  َتبنَتِحــان عبـَد الحميـد ألن نــــــي 
ـرقا َمـن يعهيــنع رريقــــــــي                                   سأعلنِقــ ع َجمن

ـــ ق لَردِّ   نـــاولـو نــا  َمـن  َذاَ  أهن
ـٍو َعِميــــــــقِ                                   ـر َهجن تعــه في بحن َرقن  ألغن

 ولكن ــــه مهــــلع الظ ِليــــــ  إذا رأر 
ــراِر نلنــٌب َسلعوقــــــــي                                    ِقتــاال ولألحن
 وعبــدع الحميــد الشيـخع ال  يخ مهله 

ـرٍ  وهنـَو صديقـي                                  دع صـرنَ  الشِّ  يعهــد 
 

                  ***        ****        *** 
 هـ 1392                                                      
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 الساعدي الخزرجياألنصاري  ( الشيخ عمدربه بن محمد 22) 
نسبه :عبدربه بن الشيخ محمد الملقب )أرحتي( بن عبدع )أددي( بن بوحيدة بن  

محمد بن نافع   محمد المختار بن أبي بكر بن الشيخ الحان عبد ع بن قطب بن 
)إنفا ( األنصاري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني  

 ( 18)   اني اليماني.األزدي القحط
  ،وتلقى ت ليمه المبدئي بالمدرسة 1929  - 1926نشــأته : ولد بالصحراء ما بين  

التي نا  والدم الشيخ أرحتي مؤسسا لها، ث  درس ب د ذلك على الشيخ ال  مة  
والقا ي محمد المختاربن حوداألنصاري رحمهما ع ت الى والشيخ سديدي الج دي 

ل  مة عبد القادر بن سيد أحمد األنصاري وغيره  نهير ممن ال  األنصاري والشيخ ا
 ن ل  . 

وقد أفذ عن هذم المجموعة من ال لماء أنواعا من ال لو  أهمها علو  ال ربية فاصة  
 الب غة والتي برز فيها ونذلك التفسير والفقه وغير ذلك من الم ارف وال لو  . 

 ن من قبيلة ) نل إنجوزمي( في رحلة  و قال إنه ذهب برفقة الشيخ المنذر بن أاللو 
إلى السنغال فتتلمذا على  يخ المدرسة الصورية هنا  الشيخ إبراهي  نولخ ث  رج ا 

إلى  الصحراء حيث قاما بنشرها في أوسار ال امة والخاصة من ال لماء و لبة  
ال ل ، ولكن ال لماء من أسرته أمهال الشيخ ال  مة والقا ي محمد المختاربن حود  
األنصاري والشيخ حك الج دي األنصاري وغيره  من ال لماء وقفوا في  ر ق هذم  

 الطر قة الجديدة حتى أفرجوا من نا  قد تورر فيها من جيرانه  . 
وقد بقي الشيخ عبد ربه على  ر قته تلك حسب علمنا حتى وافته المنية سنة        

ن منهج هذم الطر قة   ، على أ  ب ض المقربين منه يؤندو  أنه تراجع ع1992
 الصورية سرا ،ول  ي د له أي ارتبار بطقوسها الظاهرة قبل وفاته وع أعل  . 

 

اذ صديق عبد الباقي األنصاري والشيخ عبد ربه أدركته وأعرفه كان لنا به جوار ( حررت ترمجة الشيخ عبد ربه َّبلتعاون مع أخي األست  18)
 طويل ووعيت على قصصه وأخباره اليت ترددت على مسعي كثريا . 
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مكانته ال لمية : نا  الشيخ عالما فذا يجلا للقةاء والفتيا وقد عرفم عنه القوة 
 في الفتيا وأنه ال يخاف في ع لومة الئ   . والص بة 

وقد بنى مدرسة لط به ومر ديه يجلا فيها يلقي دروسه على   به ونانم وفود  
 الطلبة تأتيه من نواحي الب د المختلفة .  

رما يذنر عنه أنه مةياف يخرن إلى أ راف الحي بحها عن الةيوف فكا    به  
 ونا  يجري عليه  من ماله الخا  . وجميع مر دم يأرلو  من مائدته ،  

وأما   به فه  فلق نهير وقد ذنر لنا منه  محمد بن محمد المصطفى ومالك بن  
 عبد ع ) دالم  ( ومحمود بن أفيم .   

 ثارم ال لمية : تر  الشيخ عبد ربه الكهير من المخطو ات في صورة نتب ورسائل  
غة الذي نال  هرة واس ة على  وفتاور نلها مخطو ة وأ هرها تصنيفه في الب 

مستور الب د ، وال تزال مكتبته تلك في الصحراء تنتظر من يرفع عنها الستور  
 لتلحق بالمكتبة ال ربية . 

 وفاته : توفي رحمه ع ت الى عن عمر يناهز السب ين 
 1992ونانم وفاته عا  

 
 

 (19)م(  2007-1933ترجمة الشيخ عمر بن عمدالقادر )-23
 نسبه : 

مر بن الشيخ عبدالقادر بن الشيخ سيد احماد بن الشيخ محمد )الفقي( بن الشيخ ع
محمد األمين )ح ي( بن عهما  بن الشيخ الحان عبدع )ب ( بن الشيخ قطب  

)غتبو( بن السلطا  محمد بن الشيخ محمد المختار الملقب نافع األنصاري، و نتمي  
قبائل الكبيرة في منطقة  مال مالي  الشيخ لقبيلة األنصار )رل إنصر( وهي من ال
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وغر  إفر قيا عموماق، من بني ساعدة الخزرجي النصري التمبكتي المغاربي األندلسي  
 المدني األزدي القحطاني اليماني. 
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 مولده
 ، والمهبم في وثائقه الرسمية 1933ولد الشيخ عمر حسب نقل الهقات عنه عا   

اق ة حالياق في  مال جمهور ة مالي.   ، ونا  مولدم في منطقة تنبكتو الو 1935
 وترتيبه: السادس من بين إفوته. 

 نشأته وطلبه للعلـ 
نشأ الشيخ رحمه ع في أسرة علمية ت د من أه  الس الت ال لمية في منطقته،  

ي ، وجدم، وجد أبيه من أ هر علماء المنطقة في   فوالدم، وعمه عبد الصمد  بوسِّ
م ألمِّ  ه ال  مة الشيخ أرحتي بن أددي بن بعَحيندا بن زمانه ، ونذلك نا  جدُّ

محمدالمختار الملّقب  َبقُّولي  بن أبي بكر بن الحان ب  بن قطب بن محمد بن  
محمد المختار الملقب  إنفا  األنصاري، صاحب أ هر مدرسة في منطقة تنبكتو في  

 زمانه، ومنها تخرن أ هر علماء المنطقة في تلك الحقبة. 
يمه بحفا القر   الكر  ، وثن ى بالمقدمة اآلجرومية في النحو، ث  بقية  بدأ الشيخ ت ل

المتو  الم تمدة للتدر ا في تلك المنطقة، عند والدم و قيقه األربر محمد بن  
ب د أ   -عبدالقادر الملقب  أّيد  الذي ي دم الشيخ أه  مشايخه؛ إذ نا  تأسيسه األول 

 على يديه.  -أرمل حفا القر  
انتقل إلى الشيخ محمد الملق ب  أّمي  بن الحسن بن حمتا ودرس عليه فني  ب د ذلك  

الصرف والب غة، وهما الفنا  اللذا  ا تهر الشيخ  محمٌد  بهما بين مشايخ تلك  
 المنطقة إذ ذا ، فحصل له بذلك تأصيل جيد، إ افة إلى ما وهبه ع من ذناء. 

 قيقه الشيخ عهما  بمشورة من  وب د أ  أرمل دراسة مناهج منطقته ارتحل مع   
 يخهما و قيقهما محمد إلى الشيخ ال  مة أولمين الج دي  يخ محةرة الشرق 
األزوادي، التي ت د أقور المحا ر ال لمية في تلك الفترة ب د أ  بدأت المحا ر  

 التنبكتية في التقهقر نتيجة االست مار. 
 ب  يخها وموسوعيته، وفرةع  ومما تمي زت به تلك المحةرة، ع وة على علوِّ ن 

المراجع، فقد ذنر لي الشيخ عهما  ) قيق المترج  له(، أ    يخ المحةرة نا   
ب ناو ن الكتب    -وقتها  -يمتلك مكتبة نادرة في ذلك الزمن، ونا  يكتب لحار  غاوا 
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، لتصل ف ل مدة  -حسب الشيخ-التي يحتاجها، ريطلبها له من فاس أو مصر 
 وجيزة.

نتا    -بحةرته-جع التي جلبها حار  غاوا للشيخ محمد أولمين الج دي ومن المرا
 تان ال روس في  ر  القاموس للزبيدي الذي ل  يرم قبل ذلك.  

في تلك المحةرة، درس الشيخ عمر مختلف فنو  اللغة واألد ، والنقائض،  
 والتفسير، والفقه وأصوله، والمنطق، وال قيدة.  

محةرة، وتفر غ للتحصيل، وانقط م أفبارم، حتى فّيل  وقد أ ال الشيخ المكث في ال
ألهله أنه لن ي ود إليه ؛ إذ ل  تكن وسائل االتصال متوفرة حينها، واستمر  في  

الطلب حتى قوي عودم، وتخر ن؛ فكا  من     الشيخ المبرز ن، فاصة في اللغة 
في التدر ا، إ افة  واألد ، وأصول الفقه. وعي نه الشيخ أولمين مساعداق له ونائباق 

و -إلى  قيقه   الذي ي ّد أبرز نوا  الشيخ في المحةرة.   -الشيخ َأوسُّ
وف فاق لشقيقه عهما  الذي غادر المنطقة مبا رة ب د وفاة الشيخ أولمين، بقي الشيخ  
عمر في المنطقة، ول  يغادرها إال قبيل وفاة والدم، وقد حاول األعيا  هنا  إقناعه 

 في محةرته ب د وفاته، لكنه رفض. بأ  يخلف  يخه 
في م رك حديهه عن سهرات ومسامرات المذاررة  -رحمه ع -وذنر الشيخ عمر  

بين الط  ، أ  الشيخ أولمين اقتر  له  نتباق للمطال ة والمناقشة بإزاء الكتب  
ز قوة الملكة لديه ، ومن تلك الكتب: الخصائص البن جني؛ فكانوا   الدراسية، مما عز 

 اررونه، و  ربو  ألفاظه تطبيقاق للقواعد النظر ة التي درسوها. يتذ
ومما يذنر على جهة االستطراد، أ  الشيخ عمر حصلم بينه وبين أقرانه مناظرات   

ومساج ت، وردود في تلك المرحلة، منه : ال  مة الزاهد الشيخ محمد الفقي  
بينهما أيا  الطلب    هـ، فكانم1411الج دي األنصاري الملقب  َحّكو  المتوفى 

مساج ت   ر ة أفذت في  اب ها الفني منحى النقائض، نما يجري بين األقرا   
التبرؤ مما أنشدم فيها، و ّيه إلى   -ريما ب د-في نل زما . وقد حاول نل منهما 

عال  النسيا ، وتحق ق لهما ما أرادا رحمهما ع؛ حيث ل  يبَق من ذلك سور أبيات  
 علقم بأذها  ب ض الم اصر ن لهما.  يسيرة غير مرتبة
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وأصبح بينهما ب د ذلك من تبادل الحب واالحترا ، واعتداد نل منهما برأي اآلفر ما   
عن الشيخ عمر أنه ال يبيح  يهير الدهشة، وان كا ذلك على محيطيهما، حتى ععرف 

 وال يقر ذنر  يء عن تلك المرحلة. 
ولما سمع  قيقعه الشيخ عهما  بن عبدالقادر أحَد األ فال ينشد بيتاق للشيخ عمر مما 

 نظ  في م ار ة الشيخ  َحّكو ، وّبخه بشدة، وحّذرم من ال ودة لمهلها مرة أفرر. 
للشيخ عمر رحمهما ع، أنه ب د  ومن المواقف التي تدل على إج ل الشيخ  َحّكو  

 ، وانتشار األوبحة والمجاعة، استنفرت  1984الجفاف الذي  ر  منطقة أزواد 
 ، ل صطياد في الماء ال كر، من ف ل المشار ع 1985الجمعيات التنصير ة عا  

ااغاثية، حيث نانم تقد  الدواء والغذاء والت لي  بيد، والصليب باليد األفرر، فكهر  
في ذلك قصيدة حز نة يشكو فيها   -َحّكو-ل أفبار أساليبها الماررة؛ فكتب الشيخ تداو 

 غربة الدين، م براق عن مخاوفه من مكر تلك المنظمات، مطل ها: 
 ل ل أ كو غربة الدين ** فجعلُّ من ههنا باعوم بالدوِ . 

م صومو     ولما أثير بحةرة الشيخ  َحّكو  ما نا  من  أ   إيبنغ  قال:  أهل إيبنغ
ما بقي الشيخ عمر بن عبد القادر بين أظهره ، وسيندمو  إذا ل   -بإذ  ع-

يستغلوا وجودم بينه ، ونصيحتي له : أال َيسألوا وال يستفسروا عن أمر أمره  به، أو  
 أقره  عليه .

ونانم المسألة المهارة إذن ذا  تت لق بحك  أرل اللحو  الم ل بة التي ترسلها تلك  
رحمه  -ات التنصير ة لمخيمات المنكوبين، فأنكر الب ض، ونا  الشيخ عمرالمنظم

 ممن أجاز أرلها.    -ع
*** 

ومع تلقي الشيخ ال ل  على الطر قة التقليدية المتب ة في المحا ر، فإنه حر   
أيةاق على التكو ن وفقاق للمناهج ال لمية الحديهة، ونانم سبيله إلى ذلك، الدورة  

يمم في تنبكتو بمرنز أحمد بابا للترا  والهقافة في الستينات المي دية  ال لمية التي أق
 ب د استق ل مالي. 

وهذم الدورة، في الحقيقة، ليسم دورة واحدة، بل دورات مت ددة ومكهفة امتد ت له    
سنوات، ونا  الشيخ يحةرها على متن  ائرة محّلية من قاوا إلى تنبكتو؛ إذ نا   
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لنَبينَبا  الذي ي مل  ابطاق في الجيش    مقيماق لدر محمد بن محمد الهادي الملّقب  زع
رنم   مال قاوا، والتي ظل الشيخ   يخاق   -عمر رحمه ع-المالي حينها في قر ة  تارن

 ألهلها؛ مفتياق وم ّلماق  يلة مكوثه فيها. 
ت لي   وقد أقيمم هذم الدورة بإ راف األزهر، بهدف تحديد مستور ال لماء الذين تلقوا ال

التقليدي في المحا ر والحلقات، ممن لديه  رغبة في المشارنة في األنشطة الهقارية  
التي تخةع لإل راف الحكومي، لكن تنقصه  الشهادات التي أصبحم ب د  

 االستق ل  ر اق أساسياق ل نخرار في أي عمل حكومي. 
ن علماء مصر،  تول ى التدر ا في الدورة نخبة من  يوخ األزهر الشر ف إذ ذا ، م

والشا ، وأفر قيا، وعقدوا في نهايتها افتبارات قو ة يمنح من اجتازها  هادة ت ادل  
 . -وقتها -أعلى الشهادات ال لمية  

وت تبر هذم الدورة إحدر ثمار اتفاقية الت او  الهقافي وال لمي بين الرئيا المالي 
ر،  من مشروو  حينها موديبو نيتا، والرئيا المصري السابق جمال عبد الناص

 حةاري نبير مشتر ، يتةمن إنشاء جام ة في تنبكتو. 
وقد نا  ترتيب الشيخ عمر الهاني على الدف ة في تلك الدورة، بينما حاز الترتيب  

األول، أحد ال لماء الف تيِّين، من أصحا  سلسلة مدارس سبيل الف   ال ربية في  
 بية. مالي، ومؤلف سلسلة الدروس الصررية للمدارس ال ر 

ولما نا  إصدارع الشهادات حينها يستغرق وقتاق من الزمن، ول  يكن الشيخ متفرغاق  
للمتاب ة، بقيم  هادته حبيسة أدران الدوائر المختصة، ول  يتمكن من استخراجها إال  

 ، قبل إنشائه مدرسة الف  ، واستغرقم إجراءاتها فترة زمنية ليسم  1984عا  
 بالقصيرة.

يلة، مع مشايخه األزهر ين، وزم ئه     الدورة، رور منها ما وللشيخ ذنر ات جم 
في افتبارات  -أستاذ النحو واألد -حصل بينه وبين الدنتور محمد سمير األردني 

الدورة األفيرة التي ت د بمهابة التخرن؛ حيث استطرد الشيخ  عمر في تفصيل  
مقارنة بينها، مم ا لو  بع  الخ ف بين النحاة، وأقوال المحققين منه ، والشواهد، وال

في مطو ة أو رسالة الستحق أ  يكو  مرج اق في تلك المسائل؛ إذ نا  الشيخ  
مستحةراق ذلك نله في ذلك الوقم؛ فاعتبر الدنتور هذا التفصيل فارجاق عن 
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المو وو، وا تد غةبه؛ حيث وجد في ورقة الشيخ عمر ب ض المسائل التي ل   
فخط أ الشيخ، ونتب على ورقته بالخو األحمر:  ال نر د  تكن حا رة في ذهنه وقتها، 

 ذلك نله .
وما نا  من الشيخ عمر إال أ  ا تكام لدر مدير إدارة الدورة وهو عال  أزهري 

مصري منصف؛ فطلب ورقة الشيخ، وأعجب بإجاباته لما قرأها، وحك  بينهما فقال:  
اعتبر صني ه هةماق لحق الشيخ،  يا دنتور قل: ال أعل  ذلك نله، وال تقل: ال أر دم. و 

 فحك  له بالدرجة الكاملة في تلك المادة. 
  في عدة أنشطة علمية  1988وإلى جانب الدورة األزهر ة،  ار  الشيخ عمر عا  

في الجزائر، إذ تجم ه ع قة جيدة بجمعية علماء المسلمين الجزائر ة، وزار عدداق  
ن فبرات القائمين عليها في تطو ر  من المدارس ودور الت لي  هنا ؛ ل ستفادة م

 مشار  ه الت ليمية. 
 أبرز شـويه : 

تلقى الشيخ عمر علو  الشر  ة وال ربية عن عدد من أبرز علماء منطقة أزواد في 
  مال مالي، نذنر هنا جانباق منه : 

 أول  يوفه: والدم الشيخ عبد القادر بن الشيخ سيد احماد.  -１
عبد القادر الملقب  أّيد . وقد نا  الشيخ عمر     قيقه األربر الشيخ محمد بن -２

يجله جداق، وال يذنرم إال بوصف   يخي ، وهو الذي ارتشف نباهة أفيه الشيخ عمر  
 في  فولته. 

 الشيخ محمٌد بن الحسن بن حمتا الملقب   ّأم ين .  -３
 الشيخ أولمين الج دي، و  دم الشيخ محةرته وجام ته التي تخرن منها.  -４
و  الج دي،  قيق الشيخ أولمين، ونائبه في محةرته. الشي  -５  خ أوسُّ
دن األنصاري، فر د عصرم، القا ي واألديب   -６ الشيخ محمد المختار بن َحو 

الشاعر المشهور، الذي اتسمم أ  ارم بقوة اللغة، وو و  الم نى، وفصاحة البيا ،  
لقيه أو قرأ له. توفي  وهو أحد ال لماء األع   في زمانه، حيث انبهر ب لمه نل من 

 هــ. 1402عا  
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ثني الشيخ ج فر بن عهما  أ  عم ه الشيخ عمر استفاد من الشيخ محمد   وحد 
المختار في مذاررتهما لفنو  ال ل ، ب د عودته من رحلته إلى الشرق؛ ومن ذلك حل  

 (. 20استشكاالته في نونيته المشهورة ) 
ي الدورة ال لمية المشار إليها  نفاق، والتي  ومن  يوفه أيةاق: األزهر و  الذين در سوم ف

أقيمم تحم إ راف األزهر في الستينات المي دية، إ افة إلى ال لماء والمفكر ن  
 الذين حةر الشيخ لقاءاته  ومحا راته  في الجزائر في الهمانينات المي دية. 

   به : 
أرهر     الشيخ نانوا من الج ديين، إذن قرأ عدد نهير منه  على الشيخ، ما بين  

من تلقى عنه في المدة التي قةاها عنده ، ومن قدموا إليه في منطقته لألفذ عنه،  
 ومع ذلك ل  أستطع التوصل إال ل دد قليل من متأفر ه ، من الذين وفدوا إليه. 

ا  )ابن  قيق المترج  له( أ   أحد هؤالء  وقد أفبرني األستاذ عبدع بن عهم
الج ديين ي مل على جمع ترجمة وارية للشيخ، مع الترنيز على نشا اته، 

 ومشارناته ال لمية في منطقته .  
ول ل  من األسبا  التي ج لم الج ديين أرهر الدارسين عند الشيخ عمر والمحتفين  

لدر عال  منه  ي رفو  مرتبة من تخرن  به، م رفته  لقدرم ومكانته؛ فقد نانم دراسته 
على يديه، وما ارتسبه من سم ة في جيل ما ب د الشيخ أولمين؛ حيث نا  جل  

 علمائه  في تلك الحقبة من أقرا  الشيخ، و وصو  باالستفادة منه. 
-أ ف إلى ذلك فو ه الم ار  ال لمية واألدبية مع أقرانه من علماء الج ديين 

عن ذلك من علوِّ صيته و هرته عنده ، ث   ول مكهه فيه ،  وما نتج –رما تقد   
حيث نانم فترته الذهبية في تفرِّغه لل ل  ت لماق وت ليماق، وأم ا ب د عودته فقد تأه ل  

وا تغل بشؤونه األسر ة، و ؤو  منطقته، ونهرت أسفارم، لكن على الرغ  من ذلك ل   
 يع َل  أنه رد   الب عل  قصدم للدراسة.

 طالب الشيخ عمر:  ومن 

 

 النونية املقصودة هنا : هي قصيدة الشيخ حممد املختار يف معارضة شاعر كنتة، ومطلعها:   20
 أال بلِّغ بين قني شؤوان.. من الكلمات تورثهم شجوان

   403هـ، ص 1429قي األنصاري، الشعر األنصاري واترخيه يف مراحله الثالث، انظر: أمحد بن عبدهللا األنصاري وصديق بن عبدالبا
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 الشيخ الر يد بن عبد الرحمن  الدولحا  رحمه ع.  -
 الشيخ الزبير بن عبد القادر رحمه ع.   -
 الشيخ عبد الرحمن بن منير رحمه ع.   -
 الشيخ عبد ع بن الحسن بن محمد المصطفى رحمه ع.  -
 الشيخ الصالح بن أددي. -
 الشيخ محمد بن يحيى بن محمد.    -
 الشيخ محمد المختار بن محمد بن حّمّملو.  -
 الشيخ عبد ع بن محمد بن عبد القادر رحمه ع.  -
 الشيخ م اذ بن أبي بكر بن عبد القادر.  -
 الشيخ الداعية عمر بن محمد  هّما  بن محمد الطاهر. -
الشيخ ج فر بن عهما  بن عبد القادر، و ع د ج فر من أبرز     الطبقة   -

من ت مذة الشيخ عمر؛ فقد الزمه مدة من الزمن، قبل رحيله إلى المحا ر   األفيرة
 المور تانية، التي مكث فيها أرهر من عشر سنوات، درس ف لها فنو  اللغة.  

 الشيخ عبد القدوس بن يحيى بن محمد.  -
 األستاذ سليما  الج دي، حفيد  يخه أولمين.  -
 بيب ع. األستاذ محمود بن الصالح بن أحمد بن ح -
 األستاذ عبد ع بن عهما  بن عبد القادر. -
 األستاذ أحمد بن أرحتي بن محمد.  -
َدر من قبيلة نل الحرمة القا نين غر   تين تديني .  -  إَلهن
األستاذ عبد الحميد بن  محمٌد  بن أحمد، ول  يكن ممن قرأ على الشيخ في   -

 في بامارو في التس ينات المي دية.  البادية، وإنما استفاد منه أثناء فترات إقامته
و  د األستاذ عبدالحميد من أوائل من نتب نبذة عن سيرة الشيخ عمر في مقدمته  

 .(21)لمتن مبلغ اآلمال في الصرف 

 

األفعال البن مالك خبياطة وترشيح الشيخ العالمة حممد سامل ولد جتد هذه الرتمجة يف: احلسن ولد زين الشنقيطي، الطرة توشيح المية  )21)
ط األنصاري،  حممد  بن  عبداحلميد  عليه:  وعلاق  ونقحه  حققه  العلمية،    1عدود،  الكتب  دار  ذكره  639( ص  2008)بريوت:  ومما   .
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يكن ممن الز  الشيخ، وإنما قرأ عليه دروساق الشيخ محمد بن حذيفة رحمه ع، ول   -
دم على 1976من أل ية ابن مالك في فترات متقط ة، أرهرها في عا    ، في ثنايا تردُّ

 يخه الشيخ أرحتي بن محمد؛ إذ نا  يلتقيه هنا ، وإذا وافق ذلك انشغال  يخه أو  
دم با   غيابه انتهز فرصة وجود الشيخ عمر. ومن  فر األبوا  التي درسها عن 

 الصفة المشّبهة. 
  إثر قصف عشوائي للقوات 2020الشيخ الخةر الج دي، توفي رحمه ع عا  -

الفرنسية، وهو  فر من صحب الشيخ، ونا  رحمه ع ذنياق فلوقاق وري اق، لما بلغته  
وفاة الشيخ قطع إجازته، ورجع مبا رة، فجمع بين ال زاء واالستزادة من ال ل ؛ وبقي  

يخ عهما  وأبنائه  هوراق، ث  عاد إلى أهله، ول  تنقطع ع قته بأبناء الشيخ عند الش
 وذو ه ز ارة واتصاالق بالهاتف حتى توفي رحمه ع. 

الف  ، فقد حةروا الدورة التي ألقاها  و ةاف إلى هؤالء جميع مدرسي مدرسة 
الشيخ عمر في استراتيجيات التدر ا، قبل افتتا  المدرسة، نما يلحق به       

الصفوف ال ليا، فقد ألقى فيها عدة دروس؛ لتغطية حصص الفراغ نيابة عن ب ض  
الم لمين، إ افة إلى من حةروا دروسه في مكتبة المدرسة، وحلقات النقاش مع  

 وار والةيوف الذين يستةافو  في المكتبة. ب ض الز 
رما يلحق به  أيةاق، نخبة من  لبة ال ل  بالجزائر الذين الزموم وقم إقامته هنا ،  

 واستفادوا منه في علو  اللغة، وأصول الفقه.
وممن أر د على  رورة االستفادة من الشيخ عمر، أفوم و يخه محمد بن عبد  

ف نهيراق على عد  استغ ل مجتمع  القادر، الذي ي دم من أعل   بق  ته هنا ، وقد تأس 
 تنبكتو فرصة وجود الشيخ فيه  واالستفادة منه. 

 

عمر بن عبدالقادر األنصاري... متبحر يف فنون األستاذ عبداحلميد يف هذه الرتمجة اليسرية: "هو الشيخ العالمة وحيد زمانه وفريد أقرانه،  
 املعرفة وأمي هللا لقد مسعت منه فوائد نبشت هلا بطون الكتب وسألت عنها أحبار األمة فلم أجد هلم فيها علماً".    
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رما أثنى الشيخع القا ي محمد المولود  أّملو  بن محمد الطاهر، على الشيخ عمر،  
ونو م بشأنه، فقد سم ته يقول: عجباق لقو  يوجد بينه  مهل الشيخ عمر بن عبد القادر،  

 .(22) فيدوا منه ول  يست 
 جهودم الدعو ة  

حمل الشيخ عمر في حياته الدعو ة والفكر ة الهاجا الشائع لدر علماء ومفكري  
ااحياء ااس مي، والمتمهل في ااص   بشقيه الديني وال لمي، ومحاولة النهوك  

 بالمجتم ات ااس مية. 
بحقه إال إفرادم والحديث عن جهود الشيخ الدعو ة وااص حية،  و ل، وال يفي   

 بدراسة  املة، لكننا سنذنر هنا ستة مشار ع نا  لها أثر بارز على المنطقة: 
 (23) األول: جهودم في مواجهة الحرنة التيجانية 

ه لكتا   جبر   وقد بدأ الشيخ جهودم أثناء إقامته في الشرق األزوادي، ومن ذلك نقةع
طر قة التيجانية في قصيدة مطل ها  على ال  -أحد مشايخ الج ديين-الدين  للشيخ إب ا 

 )بسيو(: 
ر ما فيها *** وعن مشايخ أهل الدين تخفيها   ما للجبيرة تعولي الِغمن

 أراها فوف افتةا  نا  ألجأها *** لف ل ما ف لم من نت  ما فيها
 ف زمم بيم ِإّبا وهو يكلؤها *** من أ  يرر عجزها من نا  يدر ها 

لتيجانية التي انتشرت في تلك الفترة، وحاربها ب ض  والجدير بالذنر، أ   الطر قة ا
علماء المنطقة، وأل فوا في نقةها والرد على المروجين لها حتى قّو م فيامها،  

 قائمة في نهير من م تقداتها على مبدأ الحلول واالتحاد. 
والواقع أ   تلك الطر قة وإ  نانم منحرفة من الناحية ال قدية، إال أنها ترنم أثراق 

محموداق وملموساق في الجانب السلوني، في جميع من انتسبوا لمدرستها؛ فقد سم نا  
ممن أدرنوه  قصصاق عجيبة في الزهد والورو والتقور، وال ناية بكتا  ع ت لماق 

 

ر يف فنون العلم، وما أوتيه من احل  )22) كمة، والفطنة، وجودة الرأي؛ قلت: وهذا ينطبق أيضاً على الشيخ حممد املولود، ملا متياز به من تبحِّ
 فحري مبثله أن يقصده طالب املعرفة من كل قطر. 

 التيجانية هي فرقة صوفية يؤمن أصحاهبا جبملة األفكار واملعتقدات الصوفية ويزيدون عليها شيئاً خاصاً هبم كاالعتقاد إبمكانية مقابلة   )23)
سياً يف هذه الدنيا. انظر: املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة، إشراف: النيب صلى هللا عليه وسلم مقابلة مادية واللقاء به لقاء ح

 285هـ( ص 1418)الرايض: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،  3مانع بن محاد اجلهين، ط
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وت ليماق، وصلة الرح ، واألمر بالم روف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وااحسا   
 وار  المروءة، وغير ذلك من وجوم البر ما يهير ال جب. إلى المحتاجين، والب د عن ف 
 الهاني: تأسيا مدرسة الف  

ا الشيخ  في سياق جهودم لبث الم رفة في المنطقة وتنظي  ال ملية الت ليمية، أس 
، بدع  من علماء وأعيا   (24)عمر بن عبد القادر األنصاري رحمه ع مدرسَة الف   

 .  (25) غ   في إيبن 1985المنطقة عا  
عن الهدف من إنشاء مدرسة الف  ، فقال:   -رحمه ع-وقد تحد   الشيخ عمر

 وهدفها نأي مدرسة إس مية تربية النشء تربية إس مية، ت صمه من االنحراف  
عقيدة وسلوناق، وتكو نه تكو ناق يمّكنه من مواجهة الحياة مواجهة إيجابية مهمرة؛ لهذا  

أ  يتمتع بكفاءات ومؤه ت تج ل منه أداة إنتان لصالح  فالمدرسة تر د من الدارس 
 و نه ومجتم ه، ي طي أرهر مما يأفذ وليا ال كا . 

تطو و للتدر ا في مدرسة الف   فر ق من المشايخ و لبة ال ل  األنصار، ه : الشيخ  
يحيى بن محمد، والشيخ عهما  بن عبدالقادر، والشيخ أحمد بن محمد عالي، والشيخ  

يحيى، والشيخ الصالح بن أددي، والشيخ الصالح بن أحمد بن حبيب ع،    محمد بن
والشيخ م اذ بن أبي بكر، والشيخ الر يد بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن محمد   

بن الهادي، والشيخ محمد المختار الملقب  حبارلي  بن محمد األمين الملقب  إين  
هي  رح  ع األموات وحفا   تكبر  والشيخ عبد ع بن عبد الرحمن الملقب  أدال 

 األحياء. 

 

األنصاري    )24) أَّّب  بن  بكر  أيب  بن  للشاعر حممد  مقال قدمي  الفالح على  املتعلقة مبدرسة  الشيخ عمر  اجلزيئة من سرية  نعتمد يف هذه 
مساحل  بن  حممد  بن  العزيز  عبد  بن  القادر  عبد  األستاذ  مع  َّبالشرتاك  أعده  آخر  وتقرير  النعاج"،  روض  يف  الفالح  "مدرسة  بعنوان: 

 في عمر بن عبدهللا بن حممد إكناً األنصاري بعنوان: "اجلهود التعليمية يف بالدان". األنصاري، واألستاذ الصح 
 http://kl-entsr.blogspot.com/2008/12/blog-post_21.html?m=1انظر: 

2020.html?m=1-/1985https://radiozrho.blogspot.com/2020/03 

التابعة    )25) انصر"  لقبيلة "كل  الساحلية  املناطق  تبعد عنها حوايل مخس كيلومرتاً مشااًل. وهي من  تنبكتو،  هي قرية اتبعة لزرهو،  لوالية 
 والييت تنبكتو وقاوا.  كم شرقاً، وتتوسط الطريق الربي الذي يربط بني  170وتبعد عنها حوايل 

https://radiozrho.blogspot.com/2020/03/1985-2020.html?m=1


األنصاريمرتضى  –تراجم بعض األعالم -األنصار آل انفع نثار األخبار عن  
 

د الشيخ عمر ا  ق المدرسة، بدورة علمية مكهفة أقامها لم لمي مدرسة  وقد مه 
الف  ، بغية تبصيره  بمناهج واستراتيجيات التدر ا في المدارس النظامية الحديهة؛  

 إذ ي تبر هذا األمر حديهاق بالنسبة له . 
لتي استمرت  هراق نام ق، وافتتمم بافتبار أله  ما تمم  و ار  في هذم الدورة، ا

مدارسته، ثلٌة من المشايخ و لبة ال ل  الموجودين في  إيبنغ  في ذلك الوقم، منه :  
الشيخ يحيى بن محمد، والشيخ أرحتي بن محمد، والشيخ الزبير بن عبدالقادر،  

 والشيخ الصالح بن أددي، والشيخ محمد بن يحيى. 
لشيخ هو و ر ك نهةته ال لمية الشيخ يحيى بن محمد رحمهما ع تتبع  وقد اعتاد ا

األحياء التي يوجد بها     في سن الدراسة، وت اهده  قبل بداية نل عا  دراسي 
ل  محنا  على جاهز ته ، ومدر است داد األهالي ارسال الط   إلى المدرسة، 

قناعه  بةرورة إرسال أبنائه   ومناقشة من يلما منه  التساهل في هذا المو وو؛ ا
 للمدرسة، وتقدي  ذلك على نل المصالح، مهما نانم الظروف قاسية. 

الليلي( نموذجاق حقيقياق للمدرسة النظامية   -ونانم مدرسة الف   بقسميها )النهاري 
من نل النواحي؛ فصوالق ومنهجاق ونظاماق. وأما   بها فه  نل من يحل  بالدراسة، من 

نطقة، ذنوراق وإناثاق، وصغاراق ونباراق. الشبا  وصغار الط   يدرسو  في  أبناء الم
القس  النهاري، بداية من التمهيدي المخصص لمحو األمية مروراق باألول إلى السادس 

 االبتدائي، بينما يدرس الكبار في القس  الليلي. 
لم مدرسة الف   إلى صر  ت ليم  ي تربوي،  ول  تمض سنتا  من تأسيسها حتى تحو 

وعا م المنطقة نهةة علمية مشهودة، نما استطاعم المدرسة احت ل المرنز  
األول على مستور منطقة تنبكتو ب د مشارنة الدف ة األولى من   بها في  

  . 1990االفتبارات النهائية للحصول على الشهادة االبتدائية عا  
م بسبب ان دا  األمن،    ت ه رت المدرسة ب د اال طرابات التي حصل1991في عا  

  ب د  1995ونزو  نهير من أهالي المنطقة، أو لجوئه  إلى دول أفرر، ث  في عا  
عودة ال جحين استمرت المدرسة في الكفا  ومحاولة لّ   تات ما بقي، لكن الظروف  

ل  تكن مواتية الستحنافها على نمطها األول، فأجبرت على االنقسا  والتنقل بين  



األنصاريمرتضى  –تراجم بعض األعالم -األنصار آل انفع نثار األخبار عن  
 

اف والبوادي، حيث تفر عم عنها عدة فروو منها: فصول في )إي  إين  القری، واألر  
 (. 27، وأفرر في إيبنغ، وفي  إينو ف  ) (26)أغاتا(، وفصول في زرهو 
 الهالث: مواجهة التنصير 

التصدي لخطو المنظمات التنصير ة، فما  للشيخ عمر رحمه ع صوالت وجوالت في 
ول  -أحدثوا مكيدة وفخاق إال وابتكر وسيلة لمقاومته وردم، حتى باءت جميع محاوالته  

 بالفشل.  -الحمد
را  رحمه ع ذنياق؛ متيقظاق، ومدرناق ألب اد األمور؛ فل  تنطِل عليه الشبهات. ولما  

نانم هذم المنظمات تقدمه أجا :  سحل في إحدر المقاب ت عن حقيقة الدع  الذي 
 المنظمات التنصير ة هي وحدها التي لها نشار ملحوظ في مالي، وهي التي تمر بنا  

دائماق، ولكن دعمها لمؤسسة إس مية ال ينتظر منه أ  يكو  جدياق وال مجدياق، وما  
يقدمونه من م با لأل فال، وأغذية، وأدو ة ننظرة استط عية لما يمكن أ  يكو   

لها من التأثير هنا ، وه  يظهرو  أ   الدافع له  في ذلك إنما هو دافع إنساني فقو،  
ولكن الحقيقة غير ذلك، فه  ير دو  إزالة صبغة ع وإح ل صبغته  الخاصة 

 محلها، وقد لمسوا م حظتنا وتحّمسنا لصد فطته  الماررة، فانكمشوا وابت دوا عنا . 
سه ما تنب أ به الشيخ عبدع بن الحسن بن محمد  وما ذنرم الشيخ عمر هنا هو نف

  لم ا رأر الجهود والخطو التي  1987المصطفى رحمه ع في ز ارته للمنطقة عا  
رسمها الشيخ لمقاومة وسائل المبشر ن النصارر هنا ، إذن قال: بحك  تجربتنا وفبرتنا  

 ة، ودعمه  اانساني  في نشار هؤالء بأمارن أفرر فسينقطع دعمه  للمشار ع التنمو 
المزعو  للمتةرر ن من الجفاف، ث  يّدعو  أ   هؤالء قو  فا لو  جربنا الت امل  

م ه  فل  نَر منه  ما يسر؛ ف  داعي ل ستمرار. والواقع أنه  ل  ينجحوا في مهمته   
التي قدموا من أجلها، وهي تنصير النا حة، والتشو ش على عقول ب ض من ل   

 

كم، وتقع زرهو يف أقصى شرق   30على الضفة الشمالية لنهر النيجر، وتبعد عن بلدية "تغاروست" حوايل    هي بلدة ساحلية، تقع  )26)
 احلدود الفاصلة بني والييت تنبكتو وقاوا، وسكاهنا األصليون من قبيلة "كل إنصر".

إلعادة أتسيس  2016يف عام    )27) املهجر مشروعاً  الفالح يف  قدامى خرجيي مدرسة  األوىل   أطلق جمموعة من  قواعدها  املدرسة على 
 وتطويرها، وإضافة املرحلة االعدادية لالبتدائية. 
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من الشبا ، ونبار السن؛ مستغلين بذلك الفاقة والجهل، نما ف لوا  يتحصنوا بال ل 
 في ب ض البلدا ، وبالتالي فسيرحلو  ب  عودة. 

وأ اف الشيخ عبدع رحمه ع: وربما سيكتب ب ةه  عن ذلك في مذنراته ب د   
 عقود. 

وصدق الشيخ عبدع بن الحسن؛ فقد تواترت روايات عدول من األنصار ممن  
رة الماررة  ماقي ا ل و   ؛ أنها تحدثم عن تجربتها في (28)ا على مذنرات المنصِّ

 إيبنغ ، ووصفتها بالفا لة، مدعية أ   سكا  المنطقة ينتمو  للقرو  الوسطى، حيث  
عا م م ه  سنوات عدة، في ظروف مأساو ة قاهرة؛ أم ق في تغيير  باعه   

كه  الشديد وعاداته  ومنهج حياته ، لكنها يحسم منه  تماماق  ؛ ب د أ  ارتشفم تمسُّ
 بموروثه  الديني والهقافي، وعد  االست داد للتخلي عن أي  يء منه مهما حصل. 

 ومن النماذن الكهيرة على جهود الشيخ في التصدي لخطو المنصر ن: 
تخصيص مكا  له  يقيمو  ريه، مع منع ال وا  من مخالطته  والت امل   -

 واأل فال.  المبا ر م ه ، وفاصة من النساء
 -رحمه ع - لبه رحمه ع من عمدة القر ة عبدالس   بن محمد بن مسالح  -

َبون من النصارر وهو يحاول ااف ل   الرفع للجهات المختصة بإنهاء عمل من يعةن
 بالشرور التي اتفق م ه  عليها؛ فاستعب د ب ةه  بهذا السبب. 

إيمانه بأهمية ت ل  اللغة،   رفةه تدر ا اللغة الفرنسية في مدرسة الف  ، رغ  -
لكنه نا  متفطناق إلى ال  قة ما بين اللغة الفرنسية واالست مار، ونونها األداة التي  

 تستخدمها القور المست مرة احدا  أي افتراق ثقافي وديني. 

 

ضرب غرب إفريقيا عامة ومايل والنيجر بصفة خاصة عام  امرأة فرنسية ُتدعى مدام ماقي، ذهبت إىل خميمات ضحااي اجلفاف الذي    )28)
ل الفرصة، وتتمكن من أخذ بعض األطفال من خميم الالجئني يف  أسراً يفتك هبا اجلوع واألوبئة، لتستغ  م، فصادفت يف رحلتها تلك1974

 النيجر حبي )لزاري(، واصطحاهبم إىل فرنسا؛ بدعوى إنقاذهم من اجلوع واجلهل!! 
إيبنغ"، وخصصتها ملساعدة    –وبعد جناح حماولتها هذه، طمعت يف املزيد، وكثّفت زايراهتا ملناطق الطوارق. وقد أسست ماقي مجعية "آتلك  

واإلعمار، كما  امل والتنمية  والصحة،  اإلغاثة،  الدعم يف جمال  الكثري من  وقدامت  اإلنسانية.  بقضاايهم  والتعريف  املناطق،  هذه  نكوبني يف 
قامت مع أعضاء مؤسستها بعمل رائع غري أهنم هدموه بسبب رفض السكان لالحنراف والتنصري، األمر الذي يفضح تناقضهم وهم الذين 

 مان حق حرية التفكري، واالعتقاد، والتعبري، لكل فرد على هذه البسيطة! يتغنون بضرورة ض
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وعلى الرغ  من  غور المنظمات الغربية ال املة في المنطقة اقحا  اللغة الفرنسية 
ة، إال أ   الشيخ أصر  على موقفه، وإ  نا  قد سمح في  فر  في مناهج المدرس

صه لكبار السن من  لبة   األمر بإنشاء فصل ليلي لمحو األمية في الفرنسية، وفص 
ر  ال ل  والمشايخ ممن تأصلوا في الهقافة ال ربية وااس مية، وممن ال يعتصو 

 الهو ة وال قيدة.  استدراجعه  عبر ت لي  اللغة إلى ما وراء ذلك من قةايا
وربما قيل إ  الشيخ عمر بالغ في سد الذرائع على حسا  ت لُّ  األ فال لغة ت د من  
أسا وسائل الحياة المدنية في قارته ، و مكنه أ  يقرر تدر سها، و ةع من الشرور 
واالحترازات ما يشاء، نما ف ل في المجاالت األفرر؛ حتى ال تلغى مصلحة محققة  

 ة متوق ة. على حسا  مفسد

لكن موقف الشيخ نا  مبنياق على وعي دقيق بالمدفل اللغوي في التغيير الهقافي في  
ال ال  ااس مي، نما أ  مناقشاته مع ب ض منتسبي المنظمات الغربية ج لته يزداد  

توجساق من قةية ت لي  الفرنسية، نما حصل في مداوالته مع  جو ل  وهي امرأة 
نظمات وتحظى بهقتها، وقد  غطم على الشيخ من أجل  فرنسية نا طة في هذم الم

الحصول على حصة لت لي  اللغة الفرنسية في مدرسة الف  ، لكن الشيخ رفض تماماق  
نظراق لتار خ هذم المرأة في الحرنة التنصير ة، وتفافر المنظمات التنصير ة بنجاحها  

 (.29)  الف  فل في الصومال 3في تنصير  

 

من اجلدير َّبلذكر أنه بعد رفض الشيخ طلب "جويل" للتدريس يف مدرسة الفالح، عادت إىل فرنسا وأخربت "ماقي" مبا حصل، فما   )29)
عموماً، والشيخ عمر رمحه هللا خصوصاً، وقد رد عليها كان من األخرية إال أن بعثت برسالة شديدة اللهجة هامجت فيها أعيان املنطقة  

الشيخ عثمان بن "إين غاللن"، ونوردها هنا ملا حتمله من داللة يف   له َّبلفرنسية األستاذ حممد بن حممود بن  الشيخ عمر برسالة ترمجها 
 قاومة التنصري: إيضاح موقف الشيخ عمر من مسألة الفرنسية، وحرصه على متاسك اخلطوط العامة اليت رمسها مل

لنا ال مينحكم احلق يف فرض دينكم علينا كرهاً، فلكم  -بزعمكم-"مل ُُنْف عنكم يوماً اختالفنا معكم يف األيدلوجية، وأنا دعمكم اإلنساين 
 ُنذلكم يوماً فيما  دينكم ولنا ديننا، وإن ظننتم أننا جاهلون مبا تريدون متريره علينا فهذا خطأ منكم؛ فنحن على دراية كاملة خبططكم، ومل

سني، زعمتم أنكم طلبتموه مناا من دعم املشاريع التنموية...، فسّهلنا لكم كلا السبل، وتعاوانا معكم، وأصدق دليل على ذلك: أنا املهند
 )سريجو( الذي أخرج لنا املاء واألطباء، واخلرباء الذين أرسلتموهم لنا مل ُنتلف مع أحد منهم، ومل يروا منا إال خرياً، منهم: املهندس اإليطايل

يُعَقُد َّبآلُجر، من بناء مستدير مقواس جمواف  الغرف يف  البيوت، وتسقيف  بناء  البنائني على  الذي دّرب  اهلوائية، واملهندس  غري    َّبملروحة 
 .. وغريهم.(، والدكتور أِلْكساندر الذي عاجل املرضى واشتغل يف مستوصف القرية مدة.koppolأعمدة، على شكل ِقباب )

فالهي وال    ولكن لدينا خطوطنا احلمراء اليت ال ميكن جتاوزها، ومنها: ديننا، وعائالتنا، وعاداتنا، فال نتنازل عنها ال لـ )ُجِويل( وال لغريها،
 أنِت، وال أي شخص كان يستطيع أن يثنينا عن دينا، وال أن يشّككنا فيه مهما كان األمر، فال نساوم عليه أبداً". 
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من يجز  أ   عجز أهل أزواد في جميع المنا ق عن التكفل  وعلى نل حال، فهنا   
برواتب الكادر الت ليمي المسل  المؤهل تربو اق وم ررياق من أهل المنطقة، هو المانع  
الوحيد من تدر ا الفرنسية في المدارس ال ربية ااس مية في جميع منا ق أزواد،  

 منذ قدو  االست مار إلى يومنا هذا. 
 ال لمية المصاحبة لمدرسة الف   الرابع: النهةة

قا  الشيخ بنهةة علمية  املة أصدق وصف لها أنها تجديدية، نما وصفها الشيخ 
يستحق   -رحمه ع  -محمد بن حذيفة رحمه ع إذ قال:  الشيخ عمر بن عبدالقادر

أ  يلق ب في منطقة زرهو وإيبنغ وما حولهما بالمجدد ، ذلك أ  المنطقة  هدت منذ  
 ية االست مار تراج اق في جميع المجاالت، فصوصاق على المستور الهقافي. بدا

وازداد األمر سوءاق في فترة منتصف الستينات من القر  الما ي، إذ انحسرت 
المحا ر ال لمية حتى أو كم على االنقراك، وقل م حلقات الكتاتيب، وع   الجهل،  

النائية، وال يكاد يجد فيها من  حتى إ  المرء ليجو  عدة أحياء في ب ض المنا ق 
يتهجى رسالة، فة ق عمن يكتبها، بل ناد الجهلع أ ن يطاَل األموَر الم لومة  

 بالةرورة مم ا يت لق بأداء الناس لفرو ه  الدينية. 
وفي هذم الظروف ظهرت جهود للشيخ عبد الحميد بن عبد الرحمن رحمه ع،  

  تقر باق، واستمر الجهل  1979، فقد توفي عا  وأفادت نهيراق إال أنه ل  ي ّمر  و  ق 
 في التغلغل في مجتم ات المنطقة. 

وفي فة  هذم األو او أسسم مدرسة الف  ، فقا  الشيخ عمر بجانب تأسيسها  
بتوعية الناس عبر االجتماعات ال امة، وافتيار أعيا  المجتمع؛ لتوعيته  وتبصيره   

فروك والش ائر على النحو الصحيح  بما يجب عليه ؛ ف اد الناس إلى أداء ال
الم تبر، واعتنى الناس باللغة ال ربية تحدثاق ونتابة، فدفلم ال ربية الفصحى نل  
بيم، والحا ذلك جيرانه  من البرابيش؛ فصاروا يلقبو  ال ربية الفصحى بـ لهجة  

 أ فال إيبنغ . 
الشيخ عمر   وقد تأثرت المنطقة نلها بتلك النهةة، وأفادت ال ا  والخا . وتحد 

فقال:  قبل مدرسة الف   نا  الشخص يسافر إلى  - كرا ل-عن هذم المرحلة 
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  -ول الحمد-منطقة ب يدة؛ لكي يجد من يقرأ له رسالة من ليبيا أو الس ودية، واآل  
 حتى الفتيات يقرأ  و كتبن الرسائل .

يء من  الخاما: محاولة إحياء   يرة األمر بالم روف والنهي عن المنكر بش
 التنظي ؛ للقةاء على ب ض ال ادات االجتماعية التي تخالف الشرو. 

 السادس: تأسيا مكتبة إيبنغ : 
أسا الشيخ عمر رحمه ع هذم المكتبة بجوار المدرسة؛ لتكو  مساندة لها في أداء 
مهمتها الت ليمية، نما فصصها باستةافة  يوف المدرسة من رّواد الت لي  ال ربي  

مالي، والماّر ن من الرحالة ال ر ، وغيره  من المشايخ و لبة ال ل   في جمهور ة  
والمهقفين؛ وأقيمم فيها حلقات نقاش في عدة قةايا بين مشايخ المنطقة وب ض  

 الةيوف.  
الط   على الت رف على الكتب، وني ية  رما استغلها ب ض المشايخ في تدر ب 

 الت امل م ها، وتصفحها، و ر قة البحث فيها.  
قصب السبق في هذم الفكرة،  -حفظه ع-وللشيخ م اذ بن أبي بكر بن عبدالقادر 

فكا  أول من اصطحب   به في فترة الفسحة إلى المكتبة، في جولة سر  ة،  
ه  نيف يحصلو  منها على الم لومة  عرفه  من ف لها على ب ض الكتب، وعل م

 المطلوبة، ومن هذم الكتا  على سبيل المهال نتا  القاموس المحيو للفيروز  بادي. 
ونانم تجربة جميلة حّفزت الط  ، و وقم زم ءه  من الفصول األفرر، ث  تلتها  
مبادرات أفرر؛ نتج عنها الحماس للقراءة وحب اال  و في صفوف الشبا ، حتى  

ب ةه  يست ير نتاباق م يناق بةما  أحد الم لمين، وفي غةو  ساعات قليلة أصبح 
 يكو  قد أعادم، واستوعب نل ما ريه، ث  يس ى للحصول على  فر. 

وأصل المكتبة: أ  الشيخ نقل إليها مكتبته الخاصة، والتي ور  جزءاق منها من والدم  
التي جلبها في أسفارم هو  الشيخ عبد القادر بن الشيخ سيد احماد، ث  زودها بالكتب 

وأفوم الشيخ الزبير بن عبد القادر رحمه ع إلى المملكة ال ربية الس ودية، والجزائر،  
ومصر، من المراجع، والمقررات الدراسية، نما زودها المشايخ اآلفرو  الشيخ يحيى  

  -رحمه  ع-بن محمد، والشيخ الزبير بن عبدالقادر، والشيخ عهما  بن عبدالقادر 
 بمكتباته  أيةاق. 
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وأعلن في األهالي عن مبادرة استقبال المكتبة للكتب، والمخطو ات التراثية؛ لحفظها  
من الةياو الذي تت رك له ريما لو بقيم في حوزة البدو الرحل؛ فأ يف إليها ما  
بقي محفوظاق من مكتبة الشيخ عبد الحميد بن عبدالرحمن الملقب  أّدولحا ، وب ٌض  

المصاحف السم التي نسخها والدم الشيخ عبد الرحمن بن الزبير بن   من مخطو ات
محمد  الفقي  بيدم، ونسخة فطية من مختصر فليل في الفقه المالكي، وأفرر من  
رتا  الشفاء في أفبار المصطفى  للقا ي عياك المالكي؛ ن هما بخو الشيخ  

 للمترج  له.  ال  مة ح ي بن عهما  بن الحان ب  األنصاري، الجد الهالث
ومن محتو ات المكتبة: جهاز اآللة الكاتبة، الذي نا  يست مل في الطباعة واألعمال  

المكتبية قبل ظهور الحاسو ؛ لكتابة الخطابات الرسمية التي تختص بالمدرسة، 
والمراس ت الخاصة للمشايخ واألعيا ، ونا  الشيخ محمد بن يحيى بن محمد هو  

 المختص بال مل عليه. 
 به في الدعوة  أـلو 

يتس  أسلو  الشيخ عمر رحمه ع في الدعوة بالهدوء واالتزا ، فكا  نما وصفه أحد  
مرافقيه في لقاءاته بمكة المكرمة الدنتور/ عبد القادر بن عبد ع بن يوسف 

األنصاري:  يرفق بالجاهل حتى يت ل  ، والم اند حتى تتةح له الرؤ ة، وتقو  عليه  
 الحجة . 

هذا األسلو  استطاو الشيخ رحمه ع استي ا  الجميع من مشار   ومن ف ل 
 تى، ومن أصحا  أفكار ورؤر مختلفة، فاصة أولحك الذي تأثروا بب ض األفكار  
د، والتمييع المفةي إلى   على الطرفين المذمومين للغلو في الدين المفةي إلى التشدُّ

 التساهل.
ذلك؛ إذن نا  ي قد ع قات ودية   بل عرف عن الشيخ رحمه ع ما هو أرهر من 

وصداقات فاصة مع المخالف؛ مما أرسبه احترا  الجميع وعلى وجه الخصو   
رجال السياسة ونبار الشخصيات، فليا من أسلوبه التقوقع، واالن زال التا  عن  

 الجمهور وعد  مشارنته  في  ؤو  حياته  ال امة والخاصة.  
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لفكرة التي تجّسد فلسفة الدعوة عندم:  الدعوة تقو   را  رحمه ع نهيراق ما يردد هذم ا
على رنيزتين: إحداهما: ما يسمى بجهاز االستقبال، واألفرر: تحتوي على ما يسمى  

 بجهاز اارسال. 
فجهاز اارسال يتمهل في الدعاة، نما يتمهل جهاز االستقبال في المدعو ن... ونقطة  

ال صري بالةمير... وربما تجد   االنط ق هي القلب، أو ما يسمى في االصط   
عند ب ض األفراد الذين يشتغلو  بالدعوة عبارات صحيحة عن ال قيدة الصحيحة  
التي هي المسار الوحيد للدعوة ااس مية، ولكنك تصا  بخيبة أمل نبيرة عندما  
تلتما مةموناق لهذا الشكل السلوني ف  تجدم... ومما يز د الطين بلة أ  أرهر  

الدعوة بطر قة مشوهة وم وقة، عكا ما هو مطلو ؛ والسبب في   هؤالء يمارس
ذلك: فقدانه للم لومات التي يجب أ  يحصل عليها الداعية، وإذا فرك حصوله 

على ب ض الم لومات، فهو فاقد لم رفة توظيفها، وم رفة هذا التوظيف هو الذي 
أثير، و متلك تكييف  يسمى بفقه الدعوة. وهذا الذي يكتسب به الداعية المقدرة على الت 

 االقاء باألسلو  المناسب للحالة الراهنة . 
 و مكن تلخيص ب ض تطبيقات أسلوبه الدعوي في هذم الجوانب:  

دعوة الناس إلى التمد ، ومحاولة التقليل من الترحال، إذ نا  الشيخ عمر ي تقد   -
الصحيح من  بوجود ع قة  ردية ما بين التمد  واالستقرار من جانب، ونشر الوعي 

 جانب  فر.   
وهذم نانم فكرة الشيخ يحيى بن محمد قبل ذلك بسنوات، فقد ل ب دوراق محور اق في  

النهةة الحةار ة للمنطقة من ف ل نشر الوعي، ورس  نموذن واق ي مله   
للمجتمع، حيث نحا منحى الدعوة ل ستقرار والتمد  واالستيطا ، وقد بنى داراق له  

فا ل دفار وتخز ن المؤ  في  إيبنغ  في السب ينات، بجوار  على  فة النهر، ونو 
المكا  الذي ت  افتيارم لحفر أول بحر بها، وبذل الغالي والن يا لنشر الفكر التنموي،  

 وإقناو البدو الّرّحل بجدور االستقرار، واالستغناء عن الترحال الدائ . 
ه  مهما بدا عليه من  حث ال امة على االلتفاف حول قادته ، ومن يتولى تمهيل -

 تقصير، حرصاق على وحدة الكلمة.
 احتواء قةايا الخ فات والنزاعات، وحلها عن  ر ق التقا ي.   -
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إحياء الدور القيادي للمسجد، حيث اعتمدم مقراق لكهير من االجتماعات، ومنطلقاق   -
ن،  لكهير من المبادرات، وترتيب أمر  ؤونه وتقسي  وظائفه بين عدد من المتطوعي 

 تعوَنل إلى  خص واحد.   -في السابق-ب د ما نانم جميع مها  المساجد 
 لقاءاته : 

رصاحب نل مشروو، نا  الشيخ عمر حر صاق في رح ته على االلتقاء بال لماء 
والوجهاء ممن يحملو  ذات اله  الذي يحمله، سعياق للت او  في سبيل إنجاز 

 المشار ع المفيدة لألمة ااس مية.  
الشيخ حر صاق على إ اعة ما يؤمن به من قي  ومبادئ حاله في ذلك حال   رما نا 

 علماء ومفكري األمة ااس مية المهمومين بقةاياها و ؤونها. 
والتقى الشيخ عمر عدداق من الشخصيات، دافل مالي وفارجها، ومن أ هر لقاءاته،  

  وعةو هيحة  لقاؤم بالشيخ محمد بن عبد ع السبيل، إما  وفطيب المسجد الحرا
  . 1984ربار ال لماء في المملكة ال ربية الس ودية في تنبكتو عا  

 يخ الحنابلة في زمانه، ورئيا  -رما التقى الشيخ عبد ع بن عبد ال ز ز ال قيل 
عدة مرات، وتحاورا في مجاالت   -سابقاق -الهيحة الدائمة في مجلا القةاء األعلى 

ة الشيخ عمر عن سؤال  رحه عليه أحد  مختلفة، وأعجب ال قيل يوماق بإجاب 
الحا ر ن في الفرق بين: }و َفر ن{ بفتح الخاء الم جمة، }و ِفر ن{ بكسرها في قراءة  

نقا  َفِر َن{، فكا  رحمه ع م جباق   ِدِه ن َقرن أفرر في قوله ت الى: }ثع   َأنَشأنَنا ِمن َب ن
 بالشيخ عمر في علمه، وأسلوبه، وسمته، وتوا  ه. 

قابل عدداق من المشايخ والدعاة في مكة المكرمة، من أعةاء رابطة ال ال  رما 
 ااس مي والتوعية ااس مية، وغيرها. 

والتقى عدداق من ال لماء من أعةاء جمعية ال لماء في الجزائر، وأعةاء هيحة  
التدر ا في جام ة األمير عبد القادر، ونهير من األدباء، والمهقفين، وأصحا   

 في قسطنطينة، وباتنه، و درار، وزودوم ب ناو نه .  المكتبات
و ار  في عدة نشا ات علمية في الجزائر؛ مفيداق ومستفيداق، فكا  يحةر اللقاءات  

والندوات ال لمية، وممن قابله  على سبيل المهال، مدير جام ة األمير عبد القادر 
 ا ، وقد استفاد منه   نذا ، وال ال  المشهور صاحب المؤلفات الكهيرة محمد باي بل
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الشيخ نهيراق، ونسب إليه أ ياء نتبها في مذنراته، م زوة إليه، إ افة إلى نائب  
 عمار  البي، وغيره  نهير.   رئيا جمعية ال لماء المسلمين الجزائر ين الدنتور

وبما أ  ال لماء يفيدو  في نل مكا  يمرو  به، وفاصة عند وجود  لبة عل  
 ل الفر ، فقد الزمم الشيخ رحمه ع نخبة من  لبة  مجتهدين، يحسنو  استغ 

ال ل  مدة إقامته هنا ، يستفيدو  منه و قرؤو  عليه في اللغة وأصول الفقه، وه   
الذين يقومو  بالتنقل به بين المد ، و شرفو  على جدولة ز ارته، وو ع الخطة له  

والدروس، في مقاب ته، واألنشطة ال لمية التي يحةرها، من المحا رات 
 واألمسيات. 

مدة يردد ذنرر إحدر المحا رات التي حةرها  من   -رحمه ع-وبقي الشيخ 
األنشطة الهقارية في جام ة األمير عبد القادر ونانم ب وا   أسلمة الم رفة  ومن  

تأثرم وإعجابه بها:  َلب رحمه ع تسجيل نسخة منها في  ر و ناسيم، وبقيم م ه  
 فترة من الزمن.  في مقتنياته الخاصة

وللشيخ عمر تواصل جيد ب لماء ب دم ومهقفيه ، منه  على سبيل المهال، الدنتور  
، فقد زار الشيخ في  -سابقاق -محمود زبير سفير مالي في المملكة ال ربية الس ودية 

في مكتبة المدرسة، الشيخ الدنتور نادي درمي،   إيبنغ  في الهمانينات، واستةافه 
فر ج األزهر، والدنتور محمد جارا، فر ج الجام ة ااس مية، ومدير مدرسة في 

 ال اصمة بامارو، وأحد ال لماء المشهور ن هنا . 
رما جم ته ص ت قو ة بالشيخ محمود ديّكو، وز ر الشؤو  الدينية، ومستشار رئيا  

يخ إبراهي  الكنتي، فر ج المهد ال الي للقةاء بالمملكة ال ربية  الجمهور ة سابقاق، والش
 الس ودية، ومدير الندوة ال المية للشبا  ااس مي في مالي. 

ونانم للشيخ عمر لقاءات مع مديري ومشرفي المنظمات والهيحات ااس مية  
مي،  الرسمية في مالي، مهل لجنة مسلمي أفر قيا، وهيحة ااغاثة، والمنتدر ااس 

 والندوة ال المية للشبا  ااس مي. 
وقد أجر م مع الشيخ عمر عدة مقاب ت صح ية، سواءق في بلدم، أ  في الدول التي  

زارها، ومن  منها لقاء أجرته م ه صحيفة المدينة بالمملكة ال ربية الس ودية في  
 هـ. 12/ 1410/9( الصادر بتار خ 8366عددها )
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 ـفاته وأيال:ه:  
على فلق رريع، وتدين ظاهر، يجلله وقار في حياء،   -رحمه ع-ر را  الشيخ عم

تتمهل ريه صفات ال لماء الربانيين، ونا  عالماق فذاق مجتهداق في ال ل  وال مل، حافظاق  
لوقته، ال ي رف الملل، و  جز من يرافقه عن مجاراته، حتى إنه عرف عنه أ  من  

 صاحبه في السفر البد أ  يصو  فترات  وال. 
عتزل الحياة ال امة في  فر حياته، وتفّرغ للعبادة، فل  يزل لسانه ر باق بقراءة القرءا  ا 

لي ق ونهاراق، نما وصفه  البه ومرافقه األستاذ/ محمود بن الصالح بن أحمد بن حبيب  
 ع.  

نهير الت ظي  والشكر لن   ع، فكلما  ر  الماء البارد قرأ قوله   -رحمه ع-ونا  
َمِحٍذ َعِن الن ِعيِ {.  ت الى:  َألعن  َيون  }... َلتعسن

ووصفه أحد أ هر   به، ورريقه في األسفار، وأمين سّرم: الشيخ محمد المختار بن  
محمد بن حّمّملو بالكر ، وحسن الخلق، والتوا ع مع نل  خص، وحسن الصحبة  

خصه   في السفر، ي امل الط   نما ي مل الصحا ، ي  فه ، و مازحه ، نما ي
 بنصائح وفوائد تربو ة مما أرسبته إيام تجار  الحياة، فكا  مدرسة في علمه وت امله. 

ونا  رحمه ع  ديداق في الحق، متمسكاق به في أحواله نلها. وما اتصف به من  
توا ع ولين الجانب ل  يمن ه من الصرامة في اتخاذ القرار، والهبات على ما يرام  

 ، ومن األمهلة على ذلك: موقفه من إقامة ص ة الجم ة  صواباق، وإ  نهر المخالفو 
في  إيبنغ  و  زرهو ، إذ ل  يوافق عليها إال مؤفراق ب د أفذ ورد مع الشيخ الداعية أبي  

 ؛  2000حفص عمر بن محمد  هم ا  بن محمد الطاهر  حمتاهي  األنصاري عا   
الكي غير مكتملة في  أل  الشيخ يرر أ   رور إقامة الجم ة في م تمد مذهبه  الم

 ذلك الوقم.
وأما أسلوبه في الت امل مع إفوانه وزم ئه المشايخ فحد  وال حرن، فقد نانوا محل   
تقديرم واحترامه، حر صاق على االستفادة من علمه ، و رائه ، فكا  يستشيره  ونهيراق  

  يبّم الشيخ  ما يأفذ برأيه ، وأول أولحك: الشيخ يحيى بن محمد رحمه ع الذي قل  أ
 في  أ  عا  إال ب د أ  يسمع رأيه ريه.  
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ِحل   أل بحةرة أحد منه ، فقد سع ومما يجّسد مكانة ال لماء عندم، أنه ال يقبل أ  يعسن
يوماق عن مسألة مما يع ل  من الدين بالةرورة، فأحالها على الشيخ مجد الدين بن  

 المهدي األنصاري. 
اق على أفيه الشيخ عهما ، والشيخ محمد المولود  وأما المسائل القةائية ريحيلها دائم

الملقب  اّملو  بن محمد الطاهر حمتاهي  األنصاري، رحمه  ع جمي اق، وقد  هدت  
 نماذن منها، وسم م عن الكهير مما ل  أ هدم. 

ومن ذلك: احتفاؤم بالشيخ عبد الحميد بن عبد الرحمن، وإررامه له، واستفادته من  
َكما في ب ض الحوارات، فكا  ينتهز نل فرصة قابله فيها؛  مجالسه، ور ام به ح 

 ل ستفادة منه. 
بنماذن من المجالا التي   -تلميذ االثنين م اق -وتحتفا ذاررة الشيخ محمد بن يحيى 

جم م بينهما، ومن بينها موقف حصل في مناقشٍة وجوم إعرا  بيم من الش ر،  
مر في هذا الفن؛ بسبب ما بذل ريه  ف لى الرغ  من تسلي  الشيخ عبد الحميد للشيخ ع

من جهد وفدمة، وما أعطام من وقم في بيحة تهت  به أرهر، إال أ  الشيخ عمر أبى  
أ  يظهر أمامه إال نطالب عل  يسأل و ناقش ليهري ما لديه من م لومات في تلك  

 المسألة، وانتهى ذلك المجلا بكامل الود واالحترا . 
 تآليفه  

لتأليف،  أنه في ذلك  أ  غالب علماء المنطقة، لكن الذي ل  يكن للشيخ عناية با
يختلف ريه عن أقرانه من علماء المنطقة أنه وإ  ل  تكن له عناية بالتأليف إال أنه ال  

ّر بما صدر في حياته من نتابات   يستهجنه، وال ي دم ر اء، بل يشجع عليه؛ وقد سع
مد األمين، والشيخ أبي المنذر  ألبناء قبيلته، نمؤلفات الشيخ الدنتور/ محمد بن مح

 محمد أولى بن المنذر األنصار ا  رحمهما ع. 
ول ل ال امل األه  في ذلك تأثرم بكّتا  النهةة المصر ة، والحرنة ال لمية، ومواربته  
المستمرة، مما أرسبه ثقافة عالية، و ّكل لديه وعياق حةار اق ال يكاد يوجد في منطقته  

 أمهال الشيخ يحيى بن محمد، والشيخ الزبير بن عبدالقادر. إال لدر القلة؛ -وقتها-
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وعلى الرغ  من نهرة مشاغله وعد  تفرغه للكتابة، إال أ  له نتابات ومراس ت لو  
جم م ورّتبم لكانم مفيدة، فاصة في الجانب األدبي، والفقهي، والشأ  ال ا ، 

 منها:  
ل الفقه للقرافي، يقع في    امن األصول  في نظ  مقدمة تنقيح الفصول في أصو  -

أرهر من ث ثمائة بيم، و  مل الدنتور/عبدالقادر بن عبدع بن يوسف على تحقيقه،  
 ول ل ع أ  ييسر إفراجه. 

ب ض القصائد الش ر ة منها: نقض الجبيرة، وقصيدة رثاء  يخه محمد بن الحسن   -
النق   على  بن حمتا، وقصيدة في الرئيا المالي السابق موسى تراوري ب د ا

موديبو نيتا، وأبيات في الشاي األفةر، وقصيدة أنشدها في قبيلة  ل عقيل  
   النجدية، وأبيات في أحد األمراء الس وديين. 

والشيخ عمر م دود في الش راء، على الرغ  من أنه ل  يصل إلينا من   رم إال النزر 
 اعراق مكتمل الموهبة  اليسير، وقد وصفه مؤلفا نتا   الش ر األنصاري  بأنه  را  

 (30) الش ر ة 
ه:  حجُّ

هـ، وصادف وقم إقامته في مكة حصول حاد   1400حج الشيخ رحمه ع عا  
جهيما  المشهور، إذ نا  الشيخ ممن صلى الفجر في الحر  ذلك اليو  حسب ما  

 حدثني عنه الشيخ عبد الباقي بن عبد القادر.
 أبناء الشيخ : 

دداق من األبناء، ه : عبدع، وعبدالباسو، وعبد المن  ،  تر  الشيخ عمر رحمه ع ع
 وعبد الس  ، وعبدالرحمن، وعبدالودود، وحسن، إ افة إلى ث   بنات.  

ونله  بمنطقة زرهو وما حولها، والحسن هو الذي اقتفى أثر الشيخ في التفرغ لطلب  
-والتي نا  والدم ال ل  في مهجر والدم، فقد قصد  يخاق في  تارننم  للدراسة عندم، 

  يخاق ألهلها فترة إقامته هنا  في الستينات المي دية.  -رحمه ع
رما درس عبدالودود أيةاق ب ض المبادئ عند عمه الشيخ عهما ، ولما   ف  

ر   مال زرهو في عمق الصحراء 100 -الشيخ انتقل إلى محةرة  تين تمغيين 
 

 446انظر: الشعر األنصاري، مصدر سابق، ص  )30)
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، والتي يشرف عليها الشيخ حماتا بن محمد عهما  بن محمد األنصاري  -األزوادية
الملقب بـ أفاغيا ، ث  انتقل إلى  إير إين تجيفم   رق بير؛ لدراسة مراقي الس ود 
في أصول الفقه لدر الشيخ ز ن ال ابدين، وله مستقبل جيد في التحصيل ال لمي،  

 ع أ  يوفقه، و ج له فير فلف لخير سلف.  نسأل
 وفاته: 

  في  2007/ 19/12هـ، الموافق: 9/12/1428توفي الشيخ رحمه ع يو  األرب اء 
 دولة مالي. 

وفي الختا  أ كر جميع اافوة الذين اجتهدوا وأمدوني بما تيسر له  الحصول عليه،  
يخي وأستاذي محمد بن  وفي مقدمته   -وزودوني بملحوظاته  وإ افاته  القيمة 

يحيى األنصاري، الذي يع د المصدر األه  لهذم النبذة، وأستاذي الدنتور/ عبد القادر 
واألستاذ/ زبير بن عبدالباقي بن عبدالقادراألنصاري، الذي   -بن عبد ع بن يوسف

أررمني بمراج ة هذم النبذة، ورتبها ونسقها، وهي م لومات قيمة، ولكنها تبقى  
 ت كا حقيقة الشيخ، و خصيته ال لمية وال ملية والتربو ة.    حيحة، ال
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 ترجمة العالمة والمحدث والمحقق الشيخ إـماعـل األنصاري . ( 24)  
 اسمه و نشأته : 

 إسماعيل بن محمد بن ماحي بن عبد الرحمن األنصاري 
هـ ،و تلقى علومه ودرس في تنبكتو، حيث درس النحو  1340ولد في مالي عا  

والصرف واللغة وحفا أل يه بن مالك ونلفه مشايخه بحفا الكهير من المتو  نظما  
ونهرا، وقرأ القر   بقراءة نافع وحفظه غيبا، نما تلقى على مشايخه نتب التوحيد  

 غة ومصطلح الحديث الشر ف وأصول الفقه وعل  المنطق والم لقات وفن الب 
 والتفسير. 

ومن أبرز مشايخه: الشيخ محمد عبد الرحمن األنصاري، والشيخ محمد بن ثاني  
األنصاري في فقه المالكية، والشيخ حمد بن األمين األنصاري، والشيخ محمد بن  

صالح اادر سي في النحو والصرف ، والشيخ عبد ع بن محمود المدني في التوحيد  
 فسير والحديث والمصطلح ، ونال ااجازة من مشايخه في التفسير والحديث. والت 

هـ ، ف مل مدرسا بالمدرسة الصولتية منذ  1370وقد  للمملكة ال ربية الس ودية عا  
 هـ1370عا  

علو  التوحيد وال قيدة والحديث وعلومه والتفسير وأصوله على    وواصل تلقيه -
يخ و الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة و الشيخ عبد  المشايخ عبد ع بن حسن  ل الش

 والشيخ محمد أبي عبد الحق الها مي .   الظاهر أبو السمح
هـ نال ااجازة بالتدر ا في المسجد الحرا  ف قد حلقة نبيرة 1372وفي عا   -

 حةرها نهير من  لبة ال ل  ال سيما  لبة دار الحديث في مكة المكرمة . 
للتدر ا في الم هد ال لمي بالر اك، فانتقل إليه  هـ 1374وانتد  في عا   -

ث  افتارم سماحة مفتي المملكة  نذا  الشيخ محمد بن     وحصل على الهو ة الس ودية
إبراهي   ل الشيخ مدرسا في مسجدم وهذا الجامع ال يدرس ريه إال نبار ال لماء ، ث   

ونا  اسمها في ذلك الوقم انتقل إلى الرئاسة ال امة ادارة البحو  ال لمية واافتاء 
دار اافتاء ليكو  عةوا بها بأمر من سماحة المفتي  نذا  الشيخ محمد بن إبراهي   

هـ ، فاتصل بكبار ال لماء الشيخ محمد بن إبراهي  والشيخ عبد  1382 ل الشيخ عا  
 ال ز ز بن باز والشيخ عبد الرزاق ع يفي رحمه  ع . 
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ه السن النظامية، ومع ذلك استمر يؤدي ال مل الذي إلى أ  أحيل إلى التقاعد لبلوغ 
 يونل إليه في هذا المجال. 

 مؤلفاته: 
 ااما  بشر  عمدة األحكا  )مجلدا (     -
 التحفة الربانية بشر  األرب ين النوو ة وتكملتها للحافا بن رجب،    -
 تصحيح حديث ص ة التراو ح عشر ن رن ة والرد على األلباني في تةعيفه.    -
 اار اد في القطع بقبول حديث اآلحاد.    -
 رسالة في  أ  الخةر عليه الس   )مخطور(     -
إباحة التحلي بالذهب المحلق)رد على الشيخ ناصر الدين األلباني في تحر مه     -

 للتحلي بالذهب المحلق للنساء(. 
 رسالة في التحذير من الم هي    -
  ر  قصيدة ) بانم س اد (    -
 ذة النحو ة . النب    -
 الفقيه والمتفقه للحافا الخطيب البغدادي )تحقيق(    -
 األمر بالم روف والنهي عن المنكر للخ ل )تحقيق(     -
 األع   ال لية في مناقب الشيخ ابن تيمية ألبي حفص البزار)تحقيق(   -
 قيق( ال جالة السني في  ر  األل ية في السيرة النبو ة لل راقي بشر  المناوي)تح    -
 النهاية للحافا ابن نهير وهي فاتمة نتابه البداية)تحقيق(    -
 تطهير االعتقاد للصن اني)تحقيق(      -
 الصار  المنكي في الرد على السبكي البن عبد الهادي )تحقيق(،    -
 قرة عيو  الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن)تحقيق(،     -
 الوابل الصيب البن القي )تحقيق(،     -
 أف ق ال لماء لآلجري )تحقيق(.   -
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 وفاته
أصيب الشيخ بمرك الزمه مدة  و لة فكا  صابراق محتسباق إلى أ  ا تد عليه في  

  1417الق دة  من ذي  26 فر أيامه حتى أدفل المستشفى ، فتوفي فجر الجم ة 
 (31)   ، بمدينة الر اك رحمه ع رحمة واس ة .    هـ 
 

 
 
 
 

 

 

الشيخ إمساعيل األنصاري وجهوده يف خدمة السنة  ( انظر ترمجة وافية للعالمة إمساعيل األنصاري يف موقع األلوكة اإللكرتوين بعنوان  31)
 هجري  27/7/1431  -ميالدي  7/7/2010 واتريخ اإلضافة:  إمساعيل حممود حممد رَّببعةالنبوية،بقلم الشيخ:

رتيب ترمجة أخرى من مجع وت ،وله: https://www.alukah.net/culture/0/23412/#ixzz5jMA5SpZGرابط املوضوع          
جنله املبارك الشيخ حممد بن إمساعيل األنصاري منشورة يف موقع: ملتقى أهل احلديث، اإللكرتوين : ورابطه: 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143873  علماء ( لآلجري ، والذي  ، نقالً من كتاب ) أخالق ال
 .هـ1429الناشر / دار الصميعي للنشر والتوزيع طبعة –رمحه هللا  –قام مبراجعة أصوله وتصحيحه فضيلة الشيخ / إمساعيل األنصاري 

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.alukah.net/culture/0/23412/#ixzz5jMA5SpZG،وله
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143873
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 ( الشيخ حمدي بن  أحمد األنصاري الساعدي الخزرجي   25) 
 

أحمــد بــن محمــد األمــين بــن هــو حمــدي بــن أحمــد بــن عبــد ع  بــن محمــد بــن محمــد 
الشـــيخ الحـــان عبـــد ع بـــن قطـــب بـــن محمـــد بـــن نـــافع األنصـــاري الســـاعدي الخزرجـــي 

 النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني.
حفا القر   الكر   في صغرم ، ث  الزمه حتى نا  من أهل القر   وفاصــته ، حيــث    

وجــــودة ت وتــــه ، ونــــا  عنــــده  متاب ــــة  دقيقــــة و ــــدة  ا ــــتهر فــــي بــــ دم بقــــوة حفظــــه
 ( 1) مــن القلــة م حظة على حفظة القر   أثنــاء إمامــة النــاس فــي صــ ة التــراو ح ، فكــا 
 التي عرفم بشدة الحفا والتمكن وإعجاز الناقدين  والم حظين للحفظة .

مـــد ومـــن مشـــايخه الـــذين الزمهـــ  ودرس علـــيه  الشـــيخ المهـــدي والشـــيخ الحســـن بـــن مح 
المصطفى والشيخ عبد ال ز ز بن إبراهي  والشيخ ال  مة والقا ي محمــد المختــار بــن 
ــ  لكنــه  حــود والشــيخ الحســين بــن محمــود وغيــره  نمــا درس عليــه عــدد مــن  لبــة ال ل
بشــكل غيــر منــتظ  ألنــه لــ  يجلــا للتــدر ا مهنــة وهــو نهيــر األســفار فــي  لــب ال لــ  

 وتجارة اابل.  
ا ــــي محمــــد أحمــــد بــــن محمــــد األمــــين مــــن قةــــاة عشــــيرته ونــــا  جــــدم ال  مــــة والق

المشاهير وعلماء األنصار األفذاذ ، نما أ  عمه أحمد بن محمد عــالي ) أاللــي ( بــن 
 محمد أحمد بن محمد األمين نا  من نتبة المصاحف القلة ومن علماء األنصار .

 -وقد ا تهر الشيخ حمدي بن أحمد بين عشيرته بخما فصال هي :
 ة والدقة في حفا نتا  ع .البراع  -1
 الكر  والسخاء واايهار.  -2
 الشجاعة والحدة مع نل من يتجاوز م ه حدود األد  واألف ق.  -3

و ــرور لـــه فـــي ذلـــك قصـــص نـــادرة حصـــلم بينـــه وبـــين األرـــابر واألمـــراء مـــن عشـــيرته 
 وغيره  من أهل البطر والفجور نا  له النكاية والموقف الحاز  والحاس  في نلها.

 ال فو وااباء والشم  . -1
 

، والشيخ محدي أدركته  املقصود هنا القّلة اليت مَتّيزت بتمكنها الشديد وإتقاهنا املعجز وإال فإن القرآن الكرمي يندر من ال حيفظه عندان  (1) 
 وعاصرته وسافرت معه، وقد أطلعت ابنيه: الشيخ حممد واألخ عبد هللا على ترمجته فأجازاها . 
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 األمر بالم روف والنهي عن المنكر  - 6
 ينةاف إلى ذلك أنه م دود  من علماء عشيرته من أهل زمانه  .

 وله إلما  بالش ر وقد نظ  منه أ ياء جيدة يغلب عليها جانب الطرفة والملحة 
 ، وجانب الهجاء والحدة أحيانا لب ض اللحا  من الناس .أحيانا  

را  رحمه ع من أوائل من فرن من الصحراء فاستقر في مدينة نانو بنيجير ا عا  
  ،وعندما ع  الجفاف ب د األنصار في الصحراء المغاربية ) أزواد ( ولجأ  1971

 أول  خص من  الكهير منه  إلى مدينة نانو نا  الشيخ حمدي بن أحمد رحمه ع
األنصار من  ل نافع ت رف على المحسن الكبير الحان عبد ع دنبتا وهو السبب 

على أولحك ال جحين منه  إلى نانو وأو اعه  المزر ة في   ب د ع في إ  عه
وانتشاله  وتبنيه  ونا  صديقا وم لما له قبل أ    الشوارو وأقن ه بةرورة مساعدته 

ع فير الجزاء ، وقد نتج عن ذلك ما يستحق أ    انو.. فجزاهماي رفه بجماعتنا في ن
يسجل في سفر مستقل من أعمال ذلك  المحسن الكبير الحان عبد ع دنبتا من  

مشار ع تربو ة وت ليمية واجتماعية واقتصادية وصحية لتلك األفوان من ال جحين  
والمجم ات السكنية   الماليين من األنصار وغيره  ، حيث بنى المدارس ألبنائه  

ل وائله  وتكفل بإعا ته  وم الجة مر اه  ونسوته  وحمايته  ونفالته  في جميع  
الشحو  النظامية وتولى م ام ته  ، ونا  الشيخ حمدي بن أحمد مستشارم وساعدم 

األيمن في تنظي  وترتيب تلك الجهود وتقدي  تلك الخدمات اانسانية مستفيدا من  
رته حيث نا  قائد تلك األفوان من ال جحين األنصار في نانو  مكانة الشيخ في أس

ب  منازو ،ول  يكن واحد منه  يخالف أمرم في صغير أو نبير حيث جرت عادته   
على أ  يتولى أمره  منه  من نا  في مهل مكانة الشيخ حمدي حينها من عل  

  -مير نانو وتقور وعدل وص   وجام ، وقد ساسه  سياسة را دة وقصد ب د ذلك أ
في وفد   -ومن الم روف أ  واليات  مال نيجير ا يحكمها س  ين  ل عهما  بيلو

من جماعته من األنصار وسلمه فطابا حماسيا يهير ريه عا فته ااس مية و ذنرم 
بدور  بائه الس  ين في فدمة ااس   والمسلمين و طلب منه النجدة لجماعته  

ه  مجم ا سكنيا اسمه مسارن الحجان في  فتحما األمير وتأثر بالخطا  فمنح 
 مال نانو ومألم بالط ا  واستقروا هنالك فترة إلى أ  انتهم مدة ااغاثة التي حددها 
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له  األمير ،وال أتذنر ن  استمرت؛ لكن المه  أنه ب د ذلك ا طر إلى إب غ الحان  
مر اه  دنبتا بالو ع فكا  منه ما ذنرت من ااغاثة حتى درس أبناءه  وت افى  

وعمل عا ليه  وتزون عزابه  واستغنى فقراءه  واستؤنفم هجرته  إلى الحرمين  
  ، ونا  الحان عبد ع دنبتا  1984-1971الشر فين ، وأقدر تلك الفترة من عا  

ب د سنة تقر با من تبنيه ألسرتنا نهرت أعباؤه  عليه مع أعماله الخاصة لكونه في  
تان إلى من ي ينه بدور أرهر فاعلية من دور  األصل رجل دولة ورجل أعمال فاح

الشيخ حمدي الذي يقتصر على االستشارة والتوجيه واار اد والدع  الم نوي،وحلول  
لب ض المشك ت األسر ة، لما يحظى به الشيخ من مكانة في أسرته وما يولونه من  

   السمع والطاعة، مما نا  له األثر الكبير في تنظي  أو اعه  وإص    أنه
وتوحيد نلمته  عليه ، المه  أ  الحان عبد ع دنبتا، افتار  خصا  فر غيرم من  
األنصار رئيسا عليه  ووني  له عليه  وال أدري إ  نا  ذلك بالتشاور مع الشيخ 

حمدي أ  ال؟ وال يمن ني من الجز  بذلك غير أ  الحان عبد ع دنبتا وقع افتيارم 
و: الشيخ محمد بن حمدي بن أحمد األنصاري على ابن الشيخ حمدي األربر وه 

ليشغل المنصب المذنور ،وليا الشيخ حمدي ممن يحابي أو يصانع أو جامل أو  
يقر  أو يب د بحسب درجة الصلة النسبية من عدمه حا ام ون م ،وقوته في الحق  
مشهودة وب دم عن المحاباة م لومة وله في ذلك قصص تند عن الجمع أذنر منها  

عندما اتفق األنصار الشرقيو  على إزاحة األمير محمد المختار الملقب )  واحدة: 
ام تال ( األنصاري عن إمارته  ال امة وا تكوا إلى حار  والية تمبكتو الفرنسي  

فاجتمع األعيا  وال لماء والوجهاء وقا  الشيخ ال  مة والقا ي محمد المختاربن  
سياسة إم تال فكتب من بينه  الشيخ   حود بتدو ن أسماء الشهود البارز ن في فساد

حمدي بن أحمد لمكانته ال لمية واالجتماعية وقوة  خصيته االعتبار ة ،فزجرم الشيخ 
محمد المولود ) أملو (  يخ أبناء أبين وأميره  في زمنه وقال له: إ  الشيخ حمدي  

ء  بن أحمد من أسرتي وفاصتي أعرفه تما  الم رفة ال يمكن أ  يشهد إال على  ي
ر م عيانا نالشما ،فوبخه ال  مة محمد المختار وسفه رأيه،بحك  علمه وسنه،وفي  

الوقم نفسه:  يخه وفاله، وقال له سيشهد غصبا عنه ! ونانم المفاجأة عندما  
نودي باس  الشيخ حمدي وقيل له أتشهد أ  ام تال ريه نذا ونذا فأبى الشهادة وقال 
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لشيخ محمد المختار بن حود ول  يرد عليه  ال أ هد على  يء ل  أرم ..! فشتمه ا
لمكانته ال ظيمة عنده  ،ولكونه من مشايخه وجيرانه وذوي رحمه الم دودين وال أحد  
يجرؤ على الرد على الشيخ محمد المختار بن حود من األنصار الشرقيين في زمنه  

  .!  مهما ع   أنه ، ول  يزد الشيخ حمدي على قوله : ا ت  نما تر د أما ديني ف
ونا  الشيخ حمدي من الرافةين المستنكر ن لما حصل لألميرمحمد المختار 

)ام تال( والنتائج السلبية التي نتجم عن عزله على مستور األمير أم تال وأسرته 
فاصة وعلى مستور األنصار عامة، ول  ي جبه ذلك نهائيا لما سببه من  ياو  

؛لما عرف به الشيخ حمدي من س ي  اامارة ال امة ،وتشتيم الصف ووحدة الكلمة  
في ااص   وأمر بم روف ونهي عن منكروس ي دؤو  لجمع الكلمة وتوحيد  

الصف ومساواة لجميع األنصار في الحب والمودة والوالء والنصرة والتأييد،و نا   
ي يب على ب ض أفراد األنصار من  ل نافع بخا ب ةه  لحقوق ب ض وتحقيقه   

يطر ، وتنافا األقرا  من األقار  غير الشر ف وال يستكهر  للمهل : زامر الحي ال 
محمد حمدي   على واحد منه  ن مة فةله ع بها.. ومن ذلك قصة رواها ابنه الشيخ

من السنين نا  في سفر   أبو ب ل يقول : إ  والدم الشيخ حمدي حدثه أنه في سنة
ريدال لشراء   ل والشيخ حمدي مشهور بذلك أي ترددم على أه –إلى منطقة نيدال

اابل والمتاجرة بها في منطقة تمبكتو ومنطقة نيدال مختصة بأفةل أنواو س الت  
 وله حا وتقدير عند حار  نيدال إنتاال ،فكا  مما -اابل األصيلة في الصحراء

بني   جرر له أ  أحد رجال إدنا  يتذارر م ه ال ل  واألفبار فحدثه أ   خصا من
 بن أبين ومنزلته من دي محمد بن محمد بن عهما نافع سألوم عن محمد بن سي 

األنصار فقال له  ذلك األنصاري : إنه من   فائنا ون دم من الطبقات الدنيا عندنا  
عليه سائله من إدنا  : عجبا لك  أجل صبيانك  أررمك   وأفةل منك ..!   ..!؟ فرد

يب د   وهو موجود والمهل يقول : اللي يكذ -قال الراوي الشيخ محمد حمدي  
قائ  :   : أ  والدم الشيخ حمدي يروي له  هذم القصة في م رك الت جب -ا هودم

وال يرفع   من األنصاري من بني إنفا، الذي ال يفخر بأ  محمد بن سيدي ابن ع  له
 به رأسه أو بم نى ن مه .!؟ 
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را  للشيخ حمدي بن أحمد رحمه ع دور قيادي بارز متفرد بالنسبة لمن سكن مدينة  
انو من  ل نافع األنصاري نما قا  بدور القا ي والمفتي والحسبة وااص   ر

والتكافل االجتماعي في األعراس والقاد  من سفر بشكل ل  يتكرر في تجم اته   
 التالية إال نادرا . 

هـ وله من األبناء : الشــيخ والداعيــة محمــد وعبــدع   8/1407/    5توفي رحمه ع في  
 من البنات . وعهما  وموسى وعددا
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( ترجمة الشيخ العالمة محمد أولى بن المنار األنصاري الساعدي الخزرجي  26)   
نسبه : هو أبو المنذر محمد أولى بن المنذر بن إبراهي  بن محمد بن عهما  بن محمد األمين بن الشيخ 

ي التمبكتي  محمد بن نافع األنصاري الساعدي الخزرجي النصر الحان عبد ع ) ب  ( بن قطب بن  
 ( 32)  المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني.  

هـ تقر با في منطقة تنبكتو بالصحراء ال ربية الكبرر في  مال  1344مولدم ونشأته : ولد في حدود عا  
  على   ومة أظفارم فحفا القر   الكر  أفر قيا وغربها ، ونشأ وتربى فيها نشأة أقرانه فالتحق بالكتاتيب منذ ن

صاري والشيخ دوي بن  يد الشيخ الحسن بن محمد المصطفى األنصاري وابن عمه محمود بن محمد األن 
أبلل األنصاري ،رما حفا ب ض المتو  المهمة ، وقد حج مع والدم في  بابه ث  عادا واستأنف حياته ما  

هـ انتقل مع  1378عا   وفي  بين تلقي الدروس على يد عدد من علماء األنصار وما بين األعمال الحرة ،
والتحق فورا بالت لي  النظامي   هـ 1379أسرته مهاجر ن إلى الديار المقدسة فاستقروا في مكة المكرمة عا   

حتى تخرن من االبتدائية ث  انتقل إلى المدينة المنورة الستكمال الدراسة في باقي المراحل في الجام ة  
نو ة بدار الحديث التابع للجام ة ااس مية بالمدينة المنورة ااس مية حيث درس المرحلتين المتوسطة والها

ث  التحق بكلية أصول الدين في نفا الجام ة إلى أ  تخرن منها فالتحق بالتدر ا في وزارة الم ارف 
هـ ، نما اتصل ب د قدومه إلى الر اك مبا رة 1404بمنطقة الر اك وظل مدرسا إلى تقاعدم عا  

وعينه إماما لمسجدم التابع لقصرم الرئيا   –رحمه ع   –مد بن س ود الكبير بصاحب السمو األمير مح 
بالر اك ومستشارا  رعيا ونا  األمير الجليل وأبنائه األماجد  يقدرونه تقديرا فاصا و جلونه ، بل  ملوا 

ى أ  توفي  بتلك الرعاية نل أسرته حيث نانوا يسمونه  : اافوا   ، وقد نال عنده  نل ما ير د والزمه إل
رحمه ع  ث  الز  أبناءم من ب دم ،وسيرة هذم األسرة من  ل س ود مع  جماعة الشيخ أبي المنذر من  

األنصار قصة تسطر في نتا  مستقل ،وتدو  بمداد من ذهب، وفير من دونها وقدرها حق قدرها  اعر 
خلدا ذنراه  وفةله  الشامل األنصار وحسانه  في ال صر الحا ر الشاعر أحمد بن عبد ع األنصاري م

لكل األسرة في ديوانه الذي أ لق عليه : ففق البنود في مآثر  ل س ود ،وجله بل نله في األمير محمد  
بن س ود الكبير رحمه ع وأسكنه فسيح جناته وأبنائه األمراء البررة عبد ع وريصل وسلطا  وفهد وس ود  

 وسلما  وعبدال ز ز .. 

 

 ( حررت ترمجة الشيخ العالمة حممد أوىل َّبلتعاون مع الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري .  32)
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محمد أولى بنى بيتا في المدينة المنورة وانتقل إليها واستقر بها متفرغاق للزهد والعبادة وب د تقاعد الشيخ  
والتدر ا والتأليف وقد درس عليه عدد من  لبة ال ل  في الر اك والمدينة وألف عددا من الكتب في الفقه 

 وال قيدة منها : 
ومتداول.   نتا  إر اد المستر د ، وهو نتا  في الفقه المقار  ، مطبوو  -1  
البيا  في حقيقة ال دل وااحسا      -2  
سلوة المصلين     -3  
الطر ق المستقي  إلى  لب ال ل    -4  
منار الهدر       -5  

 وغيرها ونلها مطبوعة ومتداولة . 
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 ( ترجمة الشيخ مجد الدين بن المـدي األنصاري الساعدي الخزرجي27)
هو مجد الدين بن المهدي بن الفقي بن محمد األمين الملقب )أددي( بن بوحيدا الملقب)أبابا(بن  
محمد المختار الملقب)بقولي( بن أبي بكر الملقب)اللقي( بن الحان عبدع بن قطب بن محمد  

 بن نافع األنصاري  
 ونشأته و لبه لل ل :  مولدم

بناحية الشمال من النهر الذي يسيل من ناحية بامارو     -حذاء قر ة غيرغو –ولد في بلد غيرغو 
 ونليكورو إلى والية سيقو إلى والية موبتي إلى تمبكتو إلى قاوو  إلى نهر النيجر. 

ن  هر  فلم م 13هجر ة  يو  االثنين  1346(  الموافق ل 1في مي د العيسو ة ) 1925عا  
  عبا  . 

أفذ القر   عن والدم الشيخ المهدي ب  واسطة  يخ غيرم، وحفظه وهو ابن التاس ة عشرة سنة،  
رام  حفظا وتجو دا، ونذا عل  الخو في قراءتي ورش وحفص م ا .وهذا في مكا  المي د،  

القر   وتجو د القر   أمر نادر في مدارس الصحراء القر نية من زمن ب يد ونل من لقي حملة 
 سواء من أهل ال ل  أو  لبته أو عامة الناس يلحا ذلك بشكل وا ح. 

ث  ت ل  من فنو  ال ل  ستة عشر فنا  في بلدم ب  تغر ب وال رحلة،ول ل ذلك عائد لتوافر أهل  
ال ل  في زمانه وتوفر االستقرار في المحا ر ال لمية.وإ  نا  غالب أهل المنطقة قد دأبوا على  

ل الطلب إحياء لسنة الرحلة في  لب ال ل ، ورغبة في تنو ع مصادر التلقي  التغر  في سبي 
واارهار من الشيوخ .و ندر أ  يشتهر أحد بالنبوغ في صحرائنا ل  يرحل فارن مةاربه  

 لتحصيل ال ل . 
البيا     -4التصر ف  -3عل  النحو   -2القر     -1والفنو  الستة عشر التي ت لمها هي : 

المنطق   -7البديع ]ث ثتها[ من أل ية السيو ي،والجوهر المكنو  للدمنهوري   -6الم اني   -5
  -9عل  الحديث من ال ية ال راقي لز ن الدين ال راقي     -8بمطال ة نتبه ومنها السل  المنورق  

  -13عل  الفقه   -12عل  ال روك   من نتا  الخزرجية  -11عل  التفسير   -8عل  اللغة  
عل  ال قائد.عقيدة   -14جمع الجوامع  للسيو ي،ومراقي الس ود للشنقيطي. عل  األصول  من  

أهل السنة ال عقيدة الجهمية المنتشرة في الب د ،وأفذ ال قائد من نتا  الطبقات في ال قائد   
الفرائض،ومن نتب ااما  ابن تيمية وابن القي  ومحمد بن عبدالوها ،وهو أول من أدفل نتا   
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تا  التوحيد إلى صحرائنا،رما حصل على ب ض نتب ااما  ابن تيمية  فتح المجيد لشر  ن
 وتلميذم ااما  ابن القي  وأحةرها م ه للصحراء من الس ودية ب د أداء فر ةة الحج. 

 يوفه: أفذ عل  النحو عن الشيخ الحسين بن محمود األنصاري والشيخ عبد ربه بن أرحتي  
 األنصاري 

ختار بن حود األنصاري حتى أجازم فطالع الصحيحين  وعل  الحديث عن الشيخ محمد الم
 وصحيح ابن فز مة  ومن الكتب الستة ابن ماجة وأبوداود والترمذي  ومسند أحمد. 

 وأما عل  الفرائض فأفذم عن والدم الشيخ المهدي  من نتا  الرحبية ونتا  فليل في  فرم 
وهو  يخ متخصص في علو   وأما التصر ف والبيا  والم اني والبديع ف ن الشيخ عبد ربه 

 ال ربية،وعل  الحسا  أفذم عن الشيخ محمد الم روف بابن البخاري 
وعل  الفقه أفذم عن ال  مة محمد المختاربن حود األنصاري ونذا عل  التفسير وعل  اللغة وعل   

 األصول ،وأماعل  ال قائد فأفذم بنفسه من مصادرم
فمسة:والدم الشيخ المهدي،وال  مة محمد المختاربن  فجملة ال لماء الذين أفذ عنه  عنه  ال ل  

حود، والشيخ الحسين بن محمود، وال  مة عبد ربه بن أرحتي، والشيخ محمد الم روف بابن  
 البخاري. 

والشيخ مجد الدين ل  يتقيد بمذهب، غير أنه أفذ ب  تقليد مذهب ااما  مالك م تمدا على  
 جميع. الحديث وأدلته أل  الحديث هو مذهب ال

  به: ت مذته نهر،ول  يأفذ منه  ااجازة عندم  ول  يتخرن عليه من الفنو  إال الشيخ  
الدنتورمحمد األمين بن عبد الرحمن األنصاري  من أهل إنكومن، وعيسى بن  أظو اسن من  
 أبناء أحمد الملقب )أمدايا(، ومحمود  بن إبراهي  الم روف بتكنو في التفسير والنحو واللغة.

يدته: الشيخ مجد الدين سلفي ال قيدة من أهل السنة والجماعة وقد تأثر نهيرا بشيخه ال  مة  عق
محمد المختار بن حود األنصاري ،ث  بالشيخ ال  مة ااما  عبد ال ز ز ابن باز رحمه  ع،رما  

رحمه    تأثر بكتب ااما  ابن تيمية وتلميذم ااما  ابن القي ،ونتب ااما  محمد بن عبدالوها 
 ع. 

وقد جند نفسه مع  يخه ال  مة محمد المختار بن حود األنصاري لمحاربة ال قائد الصورية  
الشرنية وعلى رأسها التيجانية،حتى مكنهما ع من تحر ر بلده  وجماعته  في الصحراء من  

 تلك ال قيدة الكفر ة.  
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قابل عددا من علماء الس ودية  ب ض رح ته: سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للحج،و 
وعلى رأسه  ااما  ابن باز رحمه ع ،ودارسه  ال ل  وناقشه  وحاوره  وناظر ب ةه  فاستفاد 
منه  فائدة عظيمة وأقر بفةله ، نما سافر إلى مصر،ومكث فيها زمنا في القاهرة واستفاد من  

ار ب ض ب د المغر :الجزائر  علمائها  بالمناقشة ومدارسة ال ل  والمناظرة والرواية،رما ز 
والمملكة المغربية أيةا،باحها عن الفوائد ال لمية عند ال لماء المغاربة وقد استفاد منه   

 أيةا،وقيل إ  للشيخ مجد الدين إلما  بالفرنسية أيةا وع أعل . 
مؤلفاته: أ ار إلى أ  له نتا  في االجتهاد جمع ريه أدلة االجتهاد أل  جل  علماء بلدم  زعموا  
أ  االجتهاد قد انقطع فرد على ذلك القول والزع  في نتا  سمام: دليل المنتقد في الرد على من  

 زع  تطور المجتهد 
 تدعة وأفحكة المتمشيخة.  و له نتا   فر في الرد على أصناف البدو وأهلها عنوانه: سيرة المب 

 مكانة الشيخ بين أهل ال ل  في بلدم. 
يتميز الشيخ مجد الدين بين علماء بلدم بميزتين يندر من يتصف بهما من أقرانه و بقته وهما  

س مة الم تقد المستمد من القر   والسنة،وال ناية باألحاديث حفظا وتدر سا واستدالال، نما  
ال ل  له ومحبته  له وتوقيرم،وعد  تقدمه  بين يديه،واحترامه   يحظى بإج ل ال لماء و    

 (33الشديد له. ) 
 

 

-3-19ن عبد هللا بن احلسن األنصاري رمحهم هللا حررها بتاريخ (ترمجة الشيخ جمد الدين بن املهدي األنصاري بقلم/الشيخ أبوبكر ب 33)
،وقد فرغها من إمالء الشيخ نفسه،مث اختصرهتا  هنا ونسقتها  A4صفحة  18م،وقد كانت مستفيضة يف 2012-2-11هـ املوافق 1433

 وحذفت منها بعض القصص،ذات الطابع الشخصي،واليت قد ال تفيد القارئ. 
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 ترجمة الشيخ محمد الصالح بن محمد األنصاري النصري الساعدي الخزرجي(  28) 
محمد صالح بن محمد بن محمد األمين بن إبراهي  بن محمد بن أحمد بن محمد   هو   اسمه ونسبه وننيته:
محمد بن نافع ) إنفا ( أو المنفي األنصاري بن )قطب ااس  ( بن  (  د ع )الحان بلةاألمين بن الشيخ عب 

 (34،وننيته:أبو س د.) الساعدي الخزرجي النصري األندلسي المدني األزدي القحطاني 
هـ، وبدأ  6/1361/  17مولدم ونشأته: ولد في منطقة تنبكتو بالصحراء الكبرر بشمال إفر قيا وغربها بتار خ 

فا القر   الكر   على أيدي م لمي القر   من قبيلته األنصار، ونذلك ب ض ال لو  التي يبدأ بها في  في ح 
تلك الب د، و ار  والدم في القيا  بمها  األسرة، فكا  يدم اليمنى في  تى مجاالت الحياة اجتماعية 

نصار، ث  انتقل برفقة واقتصادية وغيرها، وتلقى عن والدم نهيرا من أصول الحكمة والشجاعة وحب األ
هـ،  واستقروا بمكة وفيها واصل دراسته للقر   و تى أنواو  1379أسرته إلى المملكة ال ربية الس ودية عا  

الم رفة في مدرسة تح يا القر   الكر   وتلقى عددا من الدروس في حلقات المسجد الحرا  على أيدي  
علي بن الطاهر األنصاري أثناء قدومه ومرافقته في  جهابذة ال لماء في زمانه، وهنا  اتصل باألميرمحمد

ونا  أبرز تحول في مسار   -رحمه ع  -مقابلة األسرة الحارمة بدءاق بالملك س ود بن عبد ال ز ز  ل س ود
وهي المقابلة التي ت ها  -ولي ال هد  نذا  -حياته حين التقيا األمير ريصل بن عبد ال ز ز  ل س ود

د إلى الر اك عاصمة المملكة، وفيها تلقى ال ل  على نجو  عصرم من علماء انتقال الشيخ أبي س 
ال اصمة، ومن أبرزه :الشيخ/ محمد بن إبراهي   ل الشيخ)مفتي الديار الس ودية( وأفيه الشيخ عبد الملك 

بن إبراهي   ل الشيخ،  والشيخ عبد ع بن محمد بن حميد)رئيا  ؤو  الحرمين( والشيخ محمد األمين  
الشنقيطي، والشيخ إسماعيل بن محمد األنصاري، والشيخ عبد ال ز ز بن عبد ع بن باز)مفتي عا  

المملكة(،والشيخ عبد الرزاق ع يفي، والشيخ عبد الرحمن بن عبد ع الفر ا ، والشيخ محمد بن أحمد بن  
 يب( وغيره  نهير.  سنا ، والشيخ عبد ع بن عبد الرحمن الجبر ن، والشيخ ناصر الشهري )ابن حب 

 -رحمه ع   -وتوارب ذلك مع ت رفه على ثلة من األسرة الحارمة من  ل س ود، نأمهال: الملك ريصل
أمير   -إبا  توليه وزارة الدافلية وما ب دها، واألمير عبد ع ال يصل الفرحا   -رحمه ع -والملك فهد

 واألمير س ود بن محمد بن  -رحمه ع -ير، واألمير محمد بن س ود الكب -رحمه ع  -القصي  سابقا
واألمير نايف بن عبد ال ز ز واألمير سلما  بن عبد   - فام ع وأمد في عمرم -عبد ال ز ز  ل س ود

ال ز ز واألمير أحمد بن عبد ال ز ز ،وغيره  ج  غفير من السادة األمراء الذين نانوا والزالوا يجلونه 
 

خ حممد صاحل بن حممد بن األمني َّبلتعاون مع أخي الدكتور أمحد بن حممد عمر األنصاري وعرضتها على الشيخ  ( حررت ترمجة الشي  34)
 أيب سعد وابنه سعد ومل يعرتضا على شيء منها . 
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فكا  بذلك جليسا لل لماء وسميراق لألمراء، وصديقا للفقراء ،ومقصداق للمحاو ج   و نزلونه المنزلة ال ئقة به،
في  تى أمور الحياة، وقصصه مع أولحك األج ء من أبناء األسرة الحارمة وال لماء الفة ء تكتب بمداد 

لى  من ذهب وتستحق أ  تسطر في مجلدات وهو ما سيتحقق يوما ما بإذ  ع لتدو ن مآثره  وفةله  ع
 الشيخ وجماعته من األنصار المهاجر ن. 

وا تغل بالتدر ا منذ مدة  و لة في حلقات تح يا القر   والمدارس التاب ة لوزارة الم ارف،وإماما وفطيبا  
ألحد الجوامع بمدينة الر اك مما أتا  له فرصة المشارنة في الدعوة والتوجيه واار اد وااص  ، ونا   

تقل إلى وزارة ال دل موظفا في قس  التفتيش ااداري،  ث  مديرا لمحكمة الةما  مأذوناق لألنكحة،  ث  ان
 واألنكحة، ث  مفتشاق إدار اق في التفتيش ااداري بوزارة ال دل حتى تقاعد. 

زما  قيادة قبيلته من  ل قطب من األمير/ محمد علي بن الطاهر األنصاري قبل  تسل    مكانته االجتماعية: 
رحيله من المملكة بمشورة من فاله الشيخ محمد المصطفى بن سيدي محمد األنصاري، وذلك عقب 

نظامية   -وقا  بكافة  ؤونها ومسؤولياتها الجسيمة -رحمه ع -ولي ال هد وقتحذ –م قاتهما للملك ريصل  
مهل:)تصحيح أو او القبيلة في الدوائر الحكومية، وااسها  في    -ة واجتماعية واقتصادية وتربو ةونفسي 

تربية أجياله  وإلحاقه  بالمدارس والجام ات، وإيوائه  واانفاق عليه ، والس ي في سائر أنواو الشفاعات،  
( فما من  فةل حصل ألي واحد  -اماديا وم نو   -والقيا  على عوائل ال جزة واألرامل واأليتا  و لبة ال ل 

منه  صغر أو نبر إال وله أياٍد بيةاء عليه وهو أول من قد  إلى الر اك من  ل قطب فكا  السبب ب د  
 ع في التحاق من سكن الر اك منه  بالدراسة والتدر ا واامامة واألعمال.  

ومسؤولياته  يقد  سائر تلك   رغ  تقد  سنه و  فه ومر ه ونهرة مشاغله -حفظه ع  -وال زال الشيخ
فجزام ع عن األنصار فيراق جز  ق، وأمد في عمرم وبار   -الخدمات بكل ما أوتي من قوة دو  نلل أو ملل

 (35)    في جهودم وأقر عينه بص   ذر ته إنه ولي ذلك والقادر عليه.   
 

 

 
 
 

 

 هـ 1437-4-12( تويف الشيخ رمحه هللا وأسكنه الفردوس ، بعد إعداد هذه الرتمجة بسنني،وكانت وفاته يف :  35)
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 ( 36)    ( الشيخ عثمان بن الشيخ عمدالقادر األنصاري الساعدي الخزرجي29)

نسبه ومولدم: هو الشيخ عهما  بن الشيخ عبدالقادربن الشيخ سيد أحمد بن الشيخ 
محمد الملقب الفقي بن الشيخ محمد األمين الملقب )ح ي( بن عهما  بن الحان 

عبدع بن قطب بن محمد بن نافع األنصاري الساعدي الخزرجي،ول  نتوصل لتار خ  
 هـ. 1347أو  1345ب الظن أنه من مواليد مي دم بالدقة؛ولكن بالتقر ب يغل

 وأمه: فا مة بنم الشيخ أرحتي بن أددي بن بوحيدا.
 والشيخ عهما  ي د من أ هر مشايخ المنطقة ب د جيل والدم رحمه  ع جمي ا، 

المتمسكين بالطر قة الم روفة عند الفقهاء في الفتور والقةاء على المذهب  ومن 
 . المالكي أصوال وفروعا ، فهو مالكي قح ، غير مت صب

  - 1405ومن األعةاء المؤسسين لمدرسة الف   فيروك الن ان   إيبنغ   عا  
، ومن المدرسين المواظبين بها في عهدها األول ، حتى ت هرت بسبب   1406

  . إبا  ثورة التس ينيات ظروف التي  هدتها المنطقة ب د الحر  ال نصر ة ال
 . والشيخ م روف بالتوا ع ، و ؤثر الصمم ، ف  يتكل  إال إذا سحل

 . افتارم أفوم الشيخ عمر قا يا لقر ة إيبنغ ب د تأسيسها
  : وأما مشايخه 

 . فأبرزه  والدم : الشيخ عبدالقادر بن الشيخ سيدأحمد
 . ع  أبيه : الشيخ محمد    اّمين  بن الحسن بن حمتاوابن 

 . "وأفوم األربر : الشيخ محمد بن عبدالقادر الملقب  اّيد
الشيخ محمد األمين الملقب )أولمين( الج دي ،  يخ محةرة الشرق ،   وأبرزه  :   -

محةرته أ هر وأقور مدرسة إذ ذا  ، وهو الذي تخرن الشيخ على يديه ،  ونانم  
 . وتأثر به ، وله عنه قصص وروايات عجا 

  : وأما   به فكهيرو   
 . منه  : جماعة من إج د 

 . وأبناؤم الخمسة
 

رتمجة أحد طالبه وهو الشيخ الفقيه: حممٌدبن حممد بن حذيفة األنصاري،أحد مشايخ املنطقة،وراجعها األستاذ واألديب  (كتب هذه ال 36)
 والشاعر صديق بن عبدالباقي األنصاري،بتصرف يسري. 
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  وأبناء إفوته
 والشيخ محمٌدبن محمد بن حذيفة،راتب هذم الترجمة 

 ومصطفى محمد حذيفة 
  د ال ز زأبوبكر بن عب 

 . وعبد الس   صالح إما  وفطيب جامع زرهو اآل 
 . وجمع نبير من  لبة ال ل  بالمنطقة

  :حجه 
 .من الهجرة ، و رفم بمرافقته  1425حج الشيخ رحمه ع عا  

  : وأما عن نتاباته
فالشيخ رحمه ع نغيرم من  يوخ المنطقة ل  تكن له  عناية بالتأليف ؛ ألمور نهيرة  

  : منها
عد  الحاجة ، فل  تكن له  نوازل تستدعي التأليف ، لذلك غالب نتاباته  إما   -1

 رر على نتب دراسية ، أو فتاور على  كل مراس ت في األحباس ، واألنكحة  
 .،والر او .. ونحوها

التوا ع ، فجله  ال يرر نفسه مؤه  للتأليف ، و رو  أ  مقا  التأليف عظي  ،   -2
 . ومستواه  أقل منه

  : ومع ذلك فالشيخ له ب ض البحو  اليسيرة التي اقتةتها  بي ة اهتمامه ومنها
  بحث في االجتهاد -

 . وعدة بحو  في قةايا مت لة باألنكحة 
 . وأفبرت أ  له نتابا في الفقه غير هذم البحو  ، لكني ل  أستفصل عنه

  : عن الكتب التي يدرسها   به فمنهاوأما 
مختصر فليل ، ورسالة ابن أبي ز د القيرواني ، وأل ية ابن مالك في النحو، وعقود  

الجما  في الب غة للسيو ي ، وأ  ار الستة ، وأو ح المسالك البن هشا  ،  
 وسران السالك ، ومراقي الس ود في األصول  
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دا جنو  نهر النيجر وسو الطر ق بين قوسي  واستو ن الشيخ منطقة تنتديني في أربن 
وتغاروسم منذ مايز د عن عشر سنوات،وفيها وافته المنية يو  الخميا اثنين من  

  .هـ، وانتفع به هنا  ال امة والخاصة1442جمادر األولى عا  
 . رح  ع الشيخ وأسكنه فسيح جناته
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 -رحمه هللا - ( الشيخ الدـتور/ محمد بن محمد بن األمـن األنصاري 30)
نـته :   اـمه ونسبه ـو

محمد بن محمد بن األمين بن إبراهي  بن محمد بن أحمد بن محمد األمين بن عبدع  
الساعدي الخزرجي النصر األندلسي المدني  بن قطب بن محمد بن نافع األنصاري 
 األزدي القحطاني،وننيته : أبو حمدو  

 مولده ونشأته ومسـرته العلمية والعملية: 
بالصحراء الكبرر في أوائل الستينيات الهجر ة في القر  الرابع عشر،وتحديدا عا    ولد

هـ، وأدوا مناسك الحج،  1377هـ، وقد  إلى المملكة مع والدم وإفوته عا   1367
 وأقاموا بمكة..  

وب د وصوله  لمكة وأدائه  لمناسك الحج ألحقه والدم مع إفوته بدار األرق  لتح يا  
قد ت  تحديد مستوام، وقبل في الصف الرابع، فأرمل المرحلة االبتدائية  القر   الكر  ، و 

هـ، وانتقل إلى الر اك 1383هـ، ث  أرمل المرحلة المتوسطة في عا  1380عا  
وأرمل فيها المرحلة الهانو ة، ث  التحق بالجام ة ااس مية في المدينة المنورة عا  

ماله سنتين دراسيتين عاد إلى الر اك  هـ، ودرس فيها بكلية الشر  ة، وب د إر1386
هـ، وأعاد دراسته بكلية اللغة ال ربية بجام ة ااما  محمد بن س ود،  1388عا  

هـ، ف ين ب د ذلك م لما في الم هد ال لمي بالباحة، ث  نقل  1391وتخرن منها عا  
هـ، وحصل على درجة الماجستير بامتياز  1395إلى الم هد ال لمي في الر اك عا  

قس  الحسبة ووسائل الدعوة بجام ة ااما  محمد بن س ود في الر اك، بإ راف من  ب 
هـ، وب د  1405فةيلة الشيخ الدنتور/ صالح الفوزا ، ث  ب د ذلك عاد إلى مكة عا  

أ  عين محا را بكلية الدعوة وأصول الدين بجام ة أ  القرر في مكة المكرمة،  
هـ، واستمر في  1412لكتا  والسنة عا  وحصل على درجة الدنتوراة فيها من قس  ا

 هـ. 1427عمله عةوا في هيحة التدر ا بجام ة أ  القرر حتى تقاعدم عا  
 دعوته وجـوده:

إسهامات نهيرة وجهود عظيمة في مجال الدعوة ونشر ال قيدة   -رحمه ع -وللشيخ 
-ابن باز وال ل  والفةيلة دافل المملكة وفارجها، فقد نا  من ت مذة الشيخ ااما   

لب ض دول   -رحمه ع-ومن أقر  الط   له، وأرسله ااما  ابن باز  -رحمه ع
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إفر قيا للدعوة، وقد قيل لي أ  هنا  من أسل  على يديه.. والدول التي سافر إليها:  
اامارات ومصر والجزائر وتونا والمغر  ومور تانيا ومالي والنيجر ونيجير ا، وإ   

لدول أحيانا لهدف فا ، إال أنه استهمرم واستغله في الدعوة را  سفرم لب ض هذم ا
 واار اد ونشر ال قيدة الصحيحة السليمة في المساجد والمجالا وأمارن مختلفة.. 

أيةا دور بارز في و نه ومجتم ه، فشار  في ال ديد من   -رحمه ع -وللشيخ 
لهقارية واالجتماعية، وله  المؤتمرات والندوات واللقاءات واألنشطة الدعو ة وال لمية وا

ال ديد من الكتابات في المج ت ال لمية والدعو ة، والكهير من المقاالت في  
الصحافة الورقية.. وله أيةا حلقات نهيرة ودروس عديدة من تأليفه وإعدادم وبصوته  

 بهم في إذاعتي القر   الكر   ونداء ااس  ..  
مع التوحيد في مكة المكرمة ألرهر من  نا  إماما وفطيبا بجا -رحمه ع-والشيخ 

فمسة وعشر ن عاما، وقا  بتوس ته وإعادة بنائه أرهر من مرة، وأ رف على المسجد  
واعتنى به، وأقا  ريه الحلقات القر نية والدروس ال لمية للصغار والشبا  ونبار  

السن، بل نانم في مسجدم مدرسة يتخرن منها الط   وقد تأسسوا وتأصلوا جيدا  
ي ال ل ، والتحقوا بالمدارس والم اهد والكليات وه  على بناء علمي، سهل عليه   ف

 لب ال ل  واالستمرار واابداو ريه.. وغير ذلك من جهودم، مما يدل على تقديمه  
 الكهير، دعوة وت ليما وتوجيها وإر ادا وإعانة.. 

 اد والدعوة، وللدنتور محمد أبي حمدو ، منهج فر د ومبدأ راسخ في التوجيه واار 
وتطبيق قوله ت الى: )وأنذر عشيرتك األقربين(، وقد استفاد منه عدد نبير من   به  

من األنصار، فكا  منهجه في التوجيه، وتصحيح ب ض الممارسات الخا حة في  
مجتم ه المحيو من أسرته، مست يةا انتفع منه   به أرهر من انتفاعه  من علمه  

 الغز ر.. 
 شـويه: 

على نهير من األئمة والمشايخ و لبة ال ل  في المدارس والم اهد والكليات تتلمذ 
 والمساجد.. ومنه : 

 سماحة ااما  ال  مة الشيخ/ عبد ال ز ز بن عبد ع بن باز. 
 ااما  الشيخ ال  مة / محمد األمين الجكني الشنقيطي. 
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 الشيخ ال  مة المحد / حماد األنصاري. 
 يل األنصاري. الشيخ ال  مة / إسماع

 الشيخ/ ز د ال ّياك. 
 وأ رف على رسالته في الماجستير الشيخ الدنتور/ صالح الفوزا .

 وأ رف على رسالته في الدنتوراة الشيخ الدنتور/ أحمد غلوش. 
 تالماته: 

 ت مذة و  با نهر.. منه :  -رحمه ع -وللشيخ 
الشيخ الدنتور/ عبدالرحمن السديا، إما  وفطيب المسجد الحرا ، والرئيا  م الي 

 ال ا  لشؤو  المسجد الحرا  والمسجد النبوي. 
 الدنتور/ عبدالرحمن ال شماوي، الشاعر الم روف. 

الشيخ/ صالح ال ساف، الداعية الم روف، ومنشئ ورئيا مؤسسة عناية اانجاز  
 الخير ة. 

 لقارئ الم روف، وإما  جامع الراجحي بمكة المكرمة. الشيخ / محمد المحيسني، ا
 الدنتور/ عبدالرحمن القر ي، رئيا قس  الدعوة والهقافة ااس مية بجام ة أ  القرر.

 الدنتور/ عبدع بن مهدي الشنقيطي، عةو هيحة التدر ا بالجام ة ااس مية. 
 وعدد نبير من أبناء أسرته من  ل نافع األنصاري الخزرجي. 

 ره العلمية: آثا
 مؤلفات عديدة، ورسائل ومطبوعات متداولة.. منها:  -رحمه ع -وللشيخ 

 • منهج الكتا  والسنة في تحقيق الوحدة ااس مية وأثرم من الناحية التطبيقية. 
• منهج الدعوة ااس مية في البناء االجتماعي على  وء ما جاء في سورة 

 الحجرات.
 عمرا (.  • الزهروا  )سورتا البقرة و ل

• صفات الدعاة على  وء ما جاء في  فر سورة الفرقا  )مؤلف مشار  مع  قيقه  
 الشيخ/ موسى(. 

 • أسلو  الدعوة والدعاة في سورة الش راء. 
 • التحليل المو وعي آلدا  سورة الحجرات.
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 • أسلو  النصيحة في الكتا  والسنة. 
 ر   الكر  .• منهج الدعوة التطبيقي في أسلو  تحر   الخمر في الق

 • مراحل جمع القر   الكر  . 
 • تأم ت في حد  الهجرة النبو ة. 

 • مقال في تصور التربية ااس مية. 
 •  با  على منار المسجد. 

 • نقد النظر ة األسطورة الداروانية بالكتا  والسنة. 
 وسائل التغلب عليه.  -فطورته  -• الحك  بغير ما أنزل ع، أسبابه 

 الحسبة البن تيمية. • تحليل نتا  
 • أرنا  اايما . 

 • لسا  الوحدة ااس مية )اللغة ال ربية(. 
 • مقدمة في الديو  والحجا . 

 • الت ر ف بال ر  في جنو  الصحراء أزواد وعاصمته  تنبتكو. 
ذلك من البحو  ال لمية والمقاالت المتنوعة في ال ديد من المج ت والصحف  وغير 

 والمشارنات األراديمية.. 
 وفاته: 

هـ عن عمر يناهز  1431من  هر ذي الحجة عا    27توفي فجر الجم ة الموافق 
 عليه ب د ص ة ال صر في الحر  المكي، ودفن بمقبرة ال دل.  السب ين، وصلي 

 رثاؤه: 
رثام: الشيخ والشاعر أبي حيدر محمد بن أبي بكر األنصاري بقصيدة قو ة وجزلة  

 منها األبيات التالية: 
ـلُّ بارـَيـةٍ  ـبـحع َتبنِكـي نع َفـَر الصُّ ـلُّ نائـَيـٍة ** وأسن  َ ـج  الِحـَجـازع وَجـاَءتن نع

 اَظَ  الَخطنبع يا )َفننَساءع( فانَتِحبي ** وباألَسى ارـَتِحـِلي من ب ِد َداهـَيــةٍ َت 
ـلِّ ناحـــَيـــةٍ   َهـّزتن ِقــ َو بـِنـي األنصـــاِر ثابَتة ** فأحـدثَـمن ثعلَمــةق في نع

ـلُّ  َفـاَد )إنفا( وَزالمن نع   َراسـَيــــةٍ لقـد َحـَمـلـتعـ ن مـن األثنـَقـاِل أثنـَقـَلَها ** أحن
ـل  َعالـَيـــةٍ  َواِسـي أَماَلمن نع  َمَصـاِئبع الّدهنـِر يا َقوِمي إذا نَزلمن ** على الر 
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ــلُّ َعـاوَ ــــةٍ  َش البعو ع فى أنقاِ ـها وَعَوتن ** على ذعَراَهـا ِمــَرارقا نع  فَ ش 
ـوٌ  وَهـذا لـَيـَا  ِفرعهـــا ** أَفـلنـَم َيا   رع فى لـينـَ ء َداجــَيــــةٍ َهـَوتن نعجع  َبـدن

ِمـي بَقـافـَيـــــةٍ  ــــَل )إنفا( أَقاَل ع َعـهنـَرَتكع ن ** إنِّي أعَعـزِّي َبِنـي َقـون  يا َنـسن
َق رابـَيــــةٍ  ومع معةـيـحقا َفون َرر لجـيـِلـي ولألجـَيـــاِل َتوصَية ** َنين ي ذنرع  ِذنن

ـفِ  ـــَل )تَـ  ( نع ـلُّ فـانـَيـــــةٍ يا نـسن ــَنـى نع ـل  فاِجـَ ـٍة ** ع َيـبـَقــى وَتـفن  يتع  نع
ـَزععـو  إذقا مـن ردِّ عـارَ ـــــة؟  ــنـا ** أَتـجن نيا وداِئـ ع  المــالع واألهـلع فى الدُّ

َع وانظعرن َفيرَ  ـِكـفع الّدمن ـَتـِحـبقا ** تعَكـفن ـكن ( مع و ع دع  باقـَيـةٍ   ف  تَـبـيــَتـن  يا )َحمن
ـل  َدانـَيـةٍ  وا ** َتواَرثعوا الِ ـلنـَ  واقنِطفن نع  تلك ال لعـو ع وذاَ  اارن ع فارـَتـِنـزع
َق َسـاِرَ ــةٍ  ــدن َمـَنـارقا َفـون  َمـا َماَت ِمـّنا ِسَور من ل  ن َيَدون أَثرقا ** ول  يعـَشــيِّ

رـتعـورع َيـاِنـَ ـٌة  ِســَك يا دع ـل  َفاوَ ــةٍ ِثـَمــارع َغرن ـا نع ـألع ِعـلـمق  ** والجـيــلع َيمن
ـلُّ َحـافــَيــةٍ  ٍ  نع  أثاَبَك عع ل  َترَحـلن نـَمـا َرَحـَلـــــمن ** بـ  وَصــاَيـا وإرن
ـا فَما الّدنـَيـا بـَبـاقــَيــــةٍ  ـِفــــــَرةق ** لنا َجـمـيـ ق ـألع ع ر   الّناِس َمـغن  فـَنـسن

كنه الفردوس األعلى من الجنة، وجزام فيرا على ما قد ، ونفع ب لمه  رحمه وأس
( 37)  ااس   والمسلمين.. 

 

العلمي، وكنت مالزما  ( ابنه الشيخ محدون بن حممد األنصاري، والدكتور حممد أستاذي درسين يف الصف الثاين الثانوي مبعهد الرايض 37)
تلك  له يف أنشطته الدعوية داخل أسرتنا، وكنت املسئول املباشر عن إدارة أعماله وأنشطته االجتماعية، وتنسيق مواعيده، وجدولة بعض 

التوجيه   إىل مكة املكرمة، وقد استفدت من منهجه يف هـ، عند انتقاله من الرايض1405ه إىل عام 1400املناشط والدعوة إليها، من عام 
 واحتواء األجيال الصاعدة من شبابنا، وتوجيههم علميا وعمليا.. 
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( ترجمة لحياة الشاعر أحمد بن عمد هللا األنصاري النصري   31)  

 الساعدي الخزرجي
                    

 ( نسمـــــــه)
 
هو الشاعر الكبير أبو عبد الكر   أحمد بن عبد ع بن محمد بن إبراهي  بن محمد   

بن عهما  بن محمد األمين بن الحان عبد ع بن قطب بن محمد بن نافع )إنفا(  
الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني  

 ( 38)  لي مجيبا عن  لبي:  اليماني،وننيته : أبوعبدالكر   ،وقال 
 هـ .  1371المي د : ولدت بالصحراء الكبرر سنة   -1
هـ وبرفقة أفوالي أبنــاء المنــذر  1377هاجرت مع والدي إلي الديار المقدسة سنة   -2

بن إبراهي  األنصــاري مــع عمنــا محمــد المصــطفى األنصــاري ، ونــذلك مــع ال ــ  محمــد 
 األمين األنصاري وأبنائه ..

هـــ مــع  1379بمدرســة تح ــيا القــر   الكــر   الحكوميــة بمكــة المكرمةســنة التحقــم -3
ـــر   ـــه  ــ الدراســة المنزليــة علــى فــالي محمــد بــن المنــذر األنصــاري حيــث درســم عليـــــ
األجرومية وملحة ااعرا  وم ظ  األل يــة وأ ــ ار الشــ راء الســتة الجــاهليين ومقامــات 

هـــو الـــذي أنـــار لـــي الســـبيل ومهـــد لـــي  الحر ـــري بشـــر  الشر شـــي ، و مكـــن القـــول بأنـــه
الطر ق وفتح لي با  الم رفة فجــزام ع فيــر الجــزاء وذلــك ب ــد توفيــق ع ثــ  انقط ــم 
عن الدراسة النظامية فترة من الزمن قمم أثناء هــا بز ــارة األهــل فــي الصــحراء الكبــرر 

 

( الشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري كتب يل ترمجته  مع إضافة يسرية مين وهو أستاذي وصديق العمر ورفيق الدرب والنضال وجاري   38)
شاعرا وأديبا وفقيها وفارسا ومناضال من أجل التعريف أبسرتنا   يف الصحراء ويف السعودية، أتثرت به كثريا ،ومنذ وعيت احلياة وهو أمامي

وحالتها البائسة أدرك كثريا من أعالم األسرة وعلمائها وثىن ركبه عند معظمهم طلبا للعلم وقد مجع من الواثئق واملخطوطات يف نسبهم 
ا على مدى أكثر من ثالثني سنة ونقلت عنه ما يتعلق واترخيهم مامل يسبقه إليه أحدوقد اطلعت على جل ما لديه منها ، ومسعت منه مرار 

 بنسبهم ، وشعره يعد املادة الرئيسة يف اترخيهم وأخبارهم ونقل معاانهتم. 
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 ( 2) محمــدبـن محمــد المصطفى األنصاري وال ــ  الشــيخ   ( 1) ودرسم على الشيخ الحسن  
د األنصـــاري  ( 3) بـــن ســـيدي محمـــد األنصـــاري وال  مـــة الشـــيخ محمـــد المختـــار و  ــَ بـــن حـ

وغيــره  ثــ  عــدت والزمــم حلقــات المشــايخ فــي الحــرمين الشــر فين نالشــيخ يحيــى أبــي 
زنر ــــا بمكــــة والشــــيخ عبــــد القادر ــــيبة الحمــــد والشــــيخ عطيــــة ســــال  والشــــيخ أبــــي بكــــر 

   التحقـم ب ــد ذلـك بالـدراسة النظامـية فـي مدرسـة  الجزائري بالمدينـة وغيـرهـ  . ثـ 
هـــ مــن  1393هـــ .وانتقلــم ســنة  1391دار الحــديث المكيــة حيــث تخرجــم منهــا ســنة 

مكــة إلــى الر ــاك حيــث عملــم فــي إحــدر الشــرنات ناتبــا وناســخا علــى اآللــة الكاتبــة 
مدة ســنة ثــ  لمدة ث   سنوات ث  سجلم في م هد الر اك ال لمى في قسمه الهانوي ل

هــــ. ثـــ   1400انتســـبم بمدرســـة دار ال لـــو  بمكـــة المكرمـــة حتـــى تخرجـــم منهـــا ســـنة 
ســـجلم فـــي نليـــة اللغـــة ال ربيـــة بالر ـــاك ودرســـم بهـــا إلـــى أ  انقط ـــم عنهـــا بســـبب 
مــرك مــزمن الزمنــي فــي تلــك الفتــرة ... وننــم  يلــة فتــرة وجــودي بالر ــاك منذســنة 

بــن ســ ود الكبيــر حفظــه ع وأثابــه علــى هـــ أقــي  فــي منــزل ســمو األميــر محمــد  1393
الرعاية األبو ة الكر مة إلى أ  قــا  ســموم ببنــاء جــامع فــي  ــاحية ) الحــائر (  جنــو  

هـــ  1399الر اك فأ ار علي سموم باالنتقال إليــه وعينــم إمامــا وفطيبــا ريــه منذســنة 
 حتى اليو .  

بكــرة مول ــا باألنا ــيد أما مشواري مع الش ر باقتصار : فقد ننم منذ  فولتي الم  -  4
المدرســية والتــرن  بهــا ، فلمــا أجــدت القــراءة صــار عنــدي ولــع  بقــراءة قصــص ال ــر  
وأيــامه  وأ ــ اره  ، وننــم ال أملــك ر ــاال إال وا ــتر م بــه نتابــا أو مجلــة ثقاريــة حتــى 
بلغ بي األمر أنني أ تري بالقروش التى تدف ها إلــي والــدتي أجــرة الحافلــة التــي تنقلنــي 

لمدرسة ومنهــا ومــا أ ــتري بــه ب ــض المــأروالت أثنــاء الفســحة  أ ــتري بهــا إحــدر إلى ا
 الجرائد .  

ومن الطر ف أننــي ننــم دائــ  المشــاجرة مــع م ــاوني الحــاف ت التــى يســميها أهــل مكــة 
فــي ذلــك الوقــم ) الخــو ( ذلــك أل ننــي أرنــب م هــ  وال أحمــل األجــرة ، فتــارة يســتولي 

 

 املقامات احلريرية والمية األفعال ومبلغ اآلمال بعضه وألفية املعاين (1) 
 كتاب مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل نصفه .   (2)

 املقامات احلريرية والمية األفعال ومبلغ اآلمال بعضه وألفية املعاين .  (3) 
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علــى  )  ــاقيتي ( ومــرات يتبــرو ب ــض الرنــا  لــدفع الم ــاو  علــى ) غترتــي( وأحيانــا 
ــرت  ــد صـ ــر وقـ ــة للكبيـ ــغير وأرب ـ ــا (  للصـ ــك الوقـــم ) قر ـ ــي ذلـ ــي فـ ــرة عنـــي وهـ األجـ
مشــهورا لــدر  هــؤالء الم ــاونين  وأصــبحوا ال يســمحو  لــي برنــو  حــاف ته  إال أننــي 

 رنم أنتهز غف ته  وأرنبها وأفتفي بين الكراسي حتى تنطلق الحافلة ..
أت ترتيــب ب ــض األبيــات مقلــداق مــا حفظتــه مــن أ ــ ار الشــ راء الجــاهليين الــذين ثــ  بــد

ــي  ــك هــ ــم تلــ ــد ااعجا .ونانــ ــ  أ ــ ــأثر وأعجبــــم بهــ ــة التــ ــد غايــ ــا ب ــ ــ  ريمــ ــأثرت بهــ تــ
 البداية...

 
 أما أول ما قلته مما يمكن أ  يسمى قصيدة فهي قصيدة  و لة يقول مطل ها :

 لواعج  وق جددت نل دارس   فليلي هذا الربع هان لبائا             
 

 وهي قصيدة تو ح مدر التأثر البالغ المبكر بالش ر الجاهلى ..
 أما رأيى في الش ر فقد  منته أبياتا من قصيدة لي تقول :    - 5

 كيف السمـل إلى إـكات داعــــــا يا من يلوم على األشعار راويـــــا 
 بـن الجوانح والتاــــار ياـــــا السمـل إلـى إيماد ثائــــرة كيف 

 يسمـو الشعـور ونجـ في دياجــــا الشعر لحن جمـل للحياة بـــــه 
 على تحمل آالم يـعـــانـــــــا الشعر آهـة مصدور تـسـاعــــده 

ا نــا  لخدمــة والشــ ر نغيــرم مــن الكــ   فأ ــرفه مــا نــا  لخدمــة الــدين واألفــ ق ثــ  مــ 
اانسانية عامة ث  ما نا  لخدمة األغراك الشخصــية النبيلــة ، ثــ  مــا نــا  ترفــا فكر ــا 

 وترفيها ب يدا عن المنزلقات الفكر ة والخلقية ) وإ  من الش ر لحكمة ...(
وأنــا الأهـــت  نهيـــرا بشـــخص الشــاعر بـــل يكـــو  اهتمـــامي منصــبا علـــى  ـــ رم فقـــد أرـــو  

ت من   ر  اعر مــا والي جبنــى ســائر  ــ رم وقــد أعجــب م جبا بقصيدة واحدة أو أبيا
 بش رم وال أعجب بسلونه نالحطيحة مه  ...

أمــا بالنســبة للقــدي  والحــديث بصــفة عامــة فأنــا ي جبنــي أرهــر القــدي  وأقــل الحــديث أل  
الشــ ر بــدا وليــدا ونشــأ وترعــرو حتــى بلــغ أون ارتمالــه وقوتــه فــي ال هــد األمــوي وصــدر 
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عتــرام الةــ ف والفتــور إال ب ــض الحــاالت النــادرة نــالمتنبي علــى ال هــد العباســي ثــ  ا 
 سبيل المهال و نسحب ذلك على ما ب دم حتى عصرنا الحا ر .

أما بخصــو  مــا ي جبنــي مــن الشــ راء القــدامى والمحــدثين فاصــة : فمــن الجــاهليين  
. ومــن ااســ ميين جر ــر ومســل  بــن الوليــد والمتنبــي ، ومــن ي جبنــي زهيــر واألعشــى  

دن  و  الم اصــر ن أحمــد  ــوقي وعمــر أبــو ر شــة . و ــ ر ال  مــة محمــد المختــار بــن حــَ
 األنصاري. رحمه ع. فاصة  .

أمــا بالنســبة للقــراءة  : فــأقرأ نــل  ــ ر وقــع تحــم يــدي لكنــي أعــود لقــراءة مــا ي جبنــي  
 ك . أما األغراك التي تناولتها في   ري : فهي  وأحتفا به وأ ر  ما سور ذل

 
أغراك  تى دينية واجتماعية وفاصة ، إال أ  أرهر  ــيء اســتأثر بغالــب  ــ ري هــو 
: ) الحالة البائسة ألسرتنا األنصار (  وما تت رك له من تشرد و ــياو وم انــاة ومــا 

ســ ود الكبيــر يستتب ه ذلك من الشكر والهنــاء علــى  ل ســ ود عامــة واألميــر محمــد بــن 
  ل س ود فاصة لما قدموم لهذم األسرة من رعاية وإحسا .

نسيم أ  أذنر رأيي ريما يسمى ) الش ر الحــر( وهــو فــي الحقيقــة ال يجــوز أ  يســّمى 
 ــ را بــل يمكــن أ  يســّمى )النهرالفنــي( أو الســجع الحــر أو مــا  ــابه ذلــك أمــا تســميته 

رو ا تميــزم عــن النهــر هــذا باا ــافة بالش ر ففيها تجّوز مفرر أل  للشــ ر م ــايير و ــ 
إلى إيغاله في الرمز ة التي تج له أ به مــايكو  بحــديث المتحــذلقين والمتشــدقين . وقــد 

 سرت هذم الرمز ة إلى الش ر الم اصر .
 جوفاء يالية من أي ترفــه  فــأـبح الشعر ألفاظا مجلجلة  
 ى من أحاجـــــهعلـ الرياضة أدن  أو طلسما مغلقا ال شيء يفتحه        

 ـموه ) حرا ( وعمد العمد عـافيه  أو باردا من ـــالم غـر متزن  
 

 -: ديـــــوان شـــعــــــــــره 

لــه ديوانــا  رئيســا  األول منهمــا ب نــوا  الخزرجيــات و تكــو  مــن جــزئين األول منهمــا 
طبــوو مطبوو على اآللة الكاتبة ومجلد ومنتشر بأيدي فاصة الشاعر . والهانى غيــر م

 وغير مكتمل إلى اآل .
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والــديوا  الهــانى : ديــوا  ففــق البنــود فــي ذنــر مــآثر  ل ســ ود وهــو مطبــوو  ومنتشــر 
بأيدي فاصة الشاعر. والشاعر أحمد عبد ع األنصاري مهال للشــاعر المخةــر  فــي 
هذم القبيلة من  ل قطب بن )إنفا( األنصاري ، فقد جمع بين األصــالة والم اصــرة فــي 

قةــايا التــي تناولهــا فــي  ــ رم تت لــق ت لقــا  ــديدا ومــؤثرا بقةــايا هــذم األســرة  ــ رم وال
 المصير ة قديما وحديها إ افة إلي باعه الطو ل في ال ل  الشرعي نذلك . 
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(  الكاتب والصحفي الكمـر األـتاذ عمد الرحمن األنصاري الساعدي  32) 
 الخزرجي

( بن  اسمه ونسبه: عبد الرحمن بن محمد بن صالح بن ا لمصطفى بن أحمد ) َحم ين
عبدالرحمن )حنا( بن عهما  بن الحان عبد ع بن قطب بن محمد بن نافع ) إنفا (  
األنصاري الساعدي الخزرجي النصري األندلسي المدني األزدي القحطاني ، وب د  
وفاة الشيخ محمد صالح األنصاري عميد  ل نافع في المملكة ،وقع افتيار األسرة 

خ عبدالرحمن األنصاري عميدا له  في المملكة ب د الشيخ أبي س د رحمه  على الشي 
 ع. 

 وننيته : أبو ياسر(  39)  الشهرة : عبد الرحمن األنصاري 
  ،ونشأ بمكة المكرمة ودرس بها المرحلة االبتدائية   1954/ 6/3*المولد : ولد في :

ع إلى أ  تخرن من نلية  ع ث  انتقل إلى المدينة المنورة ع فدرس بها بقية المراحل  
  . 1973الدعوة وأصول الدين بالجام ة ااس مية بالمدينة المنورة عا  

* ي تبر من أه  مصادر تحصيله الدراسي وال لمي : حلق دروس علماء الحرمين  
الشر فين التي التحق بها في وقم مبكر من حياته ع حيث حفا القر   الكر   ع  

 رحلة االبتدائية. وب ض المتو  ع وهو ب د في الم
* ساعدم تكو نه اللغوي واألدبي إلى دفول عال  الصحافة ع حيث بدأت نتاباته  
األولى في جر دة المدينة ع واألعداد األولى من جر دة   أفبار ال ال  ااس مي    

بتشجيع فا  من مؤسسها ورئيا تحر رها األستاذ فؤاد  ارر ع وذلك منذ صدورها 
 ال ال  ااس مي .  هـ عن رابطة 1386سنة 

*وبدأ نشا ه الصحفي منذ ذلك الوقم ع حيث نتب في ال ديد من الصحف 
والمج ت ع ومارس ال مل الصحفي مراس  لجر دة المدينة بمكتبها بالمدينة المنورة ع  
ومندوبا لجر دة الدعوة األسبوعية إبا  رئاسة األستاذ عبد ع بن إدر ا لتحر رها قبل  

 أ  تصبح مجلة . 
 

(  الشيخ الندمي عبد الرمحن األنصاري أستاذي وصديق العمر ورفيق الدرب ، أتثرت به  واستفدت منه كثريا ،واتصلت به وأان يف   39)
كاتبا صحفيا َّبرعا وكبريا وأديبا وفقيها وعاملا جليال،أدرك كثريا من أعالم اجلامعة اإلسالمية َّبملدينة املنورة وعلمائها    املرحلة الثانوية وعرفته

 وثىن ركبه عند معظمهم طلبا للعلم وقد مجع من الكتب واملراجع النادرة يف مكتبته العامرة الغايل والنفيس ،وقد زودين بكل ما خيص حبثي
 منه مرارا على مدى أكثر من ثالثني سنة ونقلت عنه ماله صلة مبوضوعي من األخبار .منها ، ومسعت 
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* التحق ب د تخرجه من الجام ة بونالة األنباء الس ودية بمقرها الرئيا بالر اك 
هـ، على وظيفة مندو  ومحرر صحفي ) عقد مؤقم( وظل  4/1394/ 23وذلك في 
 هـ. 1398/ 1/11بها حتى 

* أسندت إليه ب د ذلك مبا رة إدارة مكتب جر دة المدينة بالر اك ع إلى سنة  
لى الواليات المتحدة األمر كية لدراسة اللغة اانجليز ة  هـ ؛ إذ ت  ابت اثه إ1401

 وب ض التقنيات الصح ية ع وعاد ب د عامين . 
هـ صدر قرار مدير عا  مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ،  23/3/1403* في 

 بت يينه مديرا لتحر ر جر دة المدينة للشؤو  المحلية. 
لى استقالة رئيا تحر رها هـ ،استجّدت بالجر دة ظروف دعم إ6/4/1404* في 

 األستاذ أحمد محمد محمود ع وعدد من المسؤولين في التحر ر نا  هو أحده . 
هـ، أصبح مسؤوال عن التحر ر بمطبوعات الشرنة الس ودية  13/4/1404* في 

لألبحا  والنشر : جر دة ) الشرق األوسو ( ع وعدد من مطبوعات الشرنة،وذلك  
 بمكتبها في الر اك. 

هـ ،أنشأ مكتبا إع ميا في الر اك أ لق عليه   ونالة 1404/ 14/11* في 
األنصاري للصحافة   مهمته تقدي  الخدمة الصح ية وااع مية ع للوسائل ااع مية  

في الدافل والخارن التي ال يوجد لديها مكاتب تمهيل بال اصمة ،و ج ه على 
على نل من :   المةي في فكرته االستحسا  الذي حظي به مشروعه عند عر ه

 المجلا األعلى لإلع   ، ووزارة ااع   . 
 هـ انة  إلى مجلة اليمامة محررا غير متفرغ. 1/4/1406* في 
اليمامة الصح ية قرارا بتفرغه هـ ، أصدر مديرعا  مؤسسة  23/2/1407* في 

لل مل في مجلة اليمامة ، مسؤوال عن التحقيقات الصح ية وقةايا األسبوو ،  
 والمحليات . 

* ب د مةي عا  من عمله في مجلة اليمامة ، تفرغ لمراسلة عدد من وسائل  
ااع   نمجلة   اليو  السابع  األسبوعية التي نانم تصدر من بار ا ، ونشرة 

 م ميرور  اليومية التي تصدر من لند  ، وغيرها. ميدل إس
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* بتكليف من )  رنة من  رنة دار ال ل  للطباعة والنشر ( قا  بإعداد نتيِّب ] مع  
 يوف الرحمن[ المترج  إلى سبع لغات ، والذي توزعه وزارة ااع   سنو ا على  

 حجان بيم ع الحرا .
 ذاعة المملكة ال ربية الس ودية. *  ار  في إعداد ونتابة التقر ر السياسي ا

هـ صدرت موافقة فاد  الحرمين الشر فين رئيا الخدمة المدنية  29/7/1409* في 
، على ما رف ه إلى مقامه الكر   ، صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد  

ال ز ز، وز ر الدافلية ورئيا المجلا األعلى لإلع   ، بت يينه على وظيفة ]باحث  
باألمانة ال امة للمجلا األعلى لإلع  [ ، و غل ب د ذلك وظيفة ] مستشار إع مي 

إع مي [ باألمانة ال امة للمجلا المذنور وال يزال ي مل ريه حتى إعداد هذم 
 هـ . 8/8/1421الترجمة في 

*عمل مستشارا لم الي وز ر الحج ب د أ  أرسل م اليه  لبا إلى صاحب السمو  
عبد ال ز ز وز ر الدافلية ورئيا المجلا األعلى لإلع    الملكي األمير نايف بن  

هـ متةمنا رغبته في الموافقة على 11/6/1414  س بتار خ:  2173/1414برق  :
ندبه واست ارة فدماته نظرا لحاجة الوزارة لخبرته . وقد تلقى م الي وز ر الحج موافقة 

برق    صاحب السمو الملكي رئيا المجلا األعلى لإلع   ع على ذلك
هجر ة وظل مستشارا لم الي وز ر الحج مدة   20/7/1414تار خ  14/ /232:

 عامين . 
* له مساهمات نتابية رائ ة في ال ديد من المطبوعات ع وفاصة جر دة المدينة التي  
يكتب فيها عامودا  به يومي ب نوا  ) من الجعبة ( ، تتس  بالرو  الو نية وصدق  

ر،وبالصراحة والشفارية والصدق وااف   وروعة األسلو  الوالء واالنتماء لوالة األم 
وقوة الصياغة وسمو الم اني والبراعة األدبية ودقة الت بير وحا إع مي وصحفي  

م اصر نادر،ونقد هادف وبناء ، يستميل بإعجا   ديد نل متاب ي ومحبي زاو ته )  
 من الجعبة( في جر دتي المدينة والو ن الحقا. 

   التي عمل بها في نهير من المناسبات دافل المملكة وفارجها  *مهل وسائل ااع
 . 
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* زار الكهير من دول ال ال  وفاصة أوروبا الغربية وب ض دول جنو  و رق  سيا  
 وب ض الدول األفر قية ع وب ض الواليات األمر كية . 

* التحق بالكهير من الدورات الدراسية وورش ال مل في مجال الصحافة وااع    
 فل المملكة ال ربية الس ودية وفارجها . دا

* الهوايات : من أبرز هواياته القراءة والكتابة ؛ حيث إّ  له مكتبة حافلة بالموا يع  
وال ناو ن التي تستأثر باهتماماته والتي من أبرزها علو  الدين واللغة ال ربية نحوها  

ع نما أ  له ولع فا    وصرفها وفقهها والتار خ واألد  ع وتستأثر القراءة بجل وقته
بارتسا  اللغات وت لمها رباا افة إلى لغته ) ال ربية ( فإنه مل  بال ديد من اللغات 

األفرر التي منها اانجليز ة التي يقرأ و تحد  بها .أما ما عدا ذلك من الهوايات  
فإّ  من أبرزها : ممارسة الر ا ة البدنية بمختلف أنواعها وفاصة السباحة و رنو   

لدرجات الهوائية ع والمشي مسافات  و لة ع والبقاء أ ول وقم ممكن فارن المد   ا
 وازدحامها.  

* ينتمي إلى قبيلة ) األنصار/ الخزرن( التي يترنز وجودها اآل  بوادي فا مة ومكة  
المكرمة والمدينة المنورة والر اك ، والمغر  ال ربي وص يد مصر ، ودول الخليج  

خ محمد صالح األنصاري رحمه ع عمدة من أعمدة المسجد  ووالدم الشي ال ربية ، 
الحرا  بمكة المكرمة نرس حياته في  لب ال ل  وف ل الخير وصلة الرح  ،توفي  
رحمه ع في مكة المكرمة ودفن في مقبرة الم  ة ب د ص ة الفجر ليو  االثنين  

بالمخ نتج   هـ عن عمر يناهز الخامسة والسب ين عاما إثر نز ف حاد8/4/1421
عن هبور بالدورة الدمو ة رحمه ع وأسكنه فسيح جناته وهو عميد األنصار الخزرن 

)فرو بني عهما ( في المملكة ال ربية الس ودية ، وقد نشر نبأ وفاته في حينه في  
 هـ. 9/4/1421جميع الصحف المحلية يو  اله ثاء
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 ( الشيخ محمد بن حمدي األنصاري  33) 
ي بن أحمد بن عبد ع بن محمد بن محمد أحمد بن محمد األمين  هو محمد بن حمد

أبين بن قطب بن محمد بن نافع األنصاري الساعدي الخزرجي النصري التمبكتي  
 المغربي األندلسي المدني األزدي القحطاني اليماني .  

 ، ونشأ وتربى في ننف والدم الشيخ 1956-هـ 1375ولد في منطقة تمبكتو عا  
القر   على يد والدم والشيخ محمد بن عبد الواحد األنصاري ث  واصل   حمدي فحفا 

ت ليمه عند الشيخ الحسن بن محمد المصطفى األنصاري والزمه ودرس عندم جميع  
علو  اللغة ال ربية والفقه والتوحيد حسب التدرن والمنهج الشائع عنده  ول  يفارق  

رقه في سفرم وإقامته ونا  من  الشيخ الحسن حتى وافته منيته ونا  بصحبته اليفا
ألصق     الشيخ الحسن به ومن أقربه  إلى نفسه وأبره  به وتزامن وفاة  يخه  
مع انتقال والدم وهجرته واستقرارم في مدينة نانو بنجير ا  ، فالتحق الشيخ محمد  

بب ض األعمال ث  ما إ  قا  الشيخ حمدي والدم مع المحسن الكبير الحان عبد ع  
بإنشاء مدرسة ألبناء ال جحين األنصار من بني نافع األنصاري في نانو حتى   دنبتا

التحق بها الشيخ محمد حمدي م لما  من م لميها إلى أ  ر حه الحان عبد ع  
دنبتا رئيسا لجماعته من األنصار من بني نافع األنصاري الموجودين في نيجير ا   

ليات الخاصة وال امة على الحان عبد  في ذلك الوقم ب د أ  نهرت األعباء والمسحو 
ع دنبتا وفاصة منها ما يت لق باألنصار فوالم أمره  وونله على  حونه  وتوالها  

باقتدار،ور ح من قبل وزارة التربية والت لي  في نيجير ا للدراسة في نلية إعداد م لمي  
سميا مدرسا للغة  ، ث  عين ر 1976اللغة ال ربية والتربية ااس مية وتخرن منها عا  

ال ربية والتربية ااس مية في المدارس التاب ة لإلدارة ال امة للتربية والت لي  في والية  
رانو باا افة إلى مسحولياته االجتماعية نرئيا وعميد ألسرته من األنصار من  

بني نافع األنصاري الموجودين في نيجير ا ومؤسا ورئيا جمعية الجالية المالية في  
 ا التاب ة إدار ا للسفارة المالية في غانا إلى أ  عز  على استكمال مشوار نيجير 

ونا  قد حج قبل ذلك   -هـ 1399الهجرة إلى الحرمين الشر فين فانتقل إليها عا  
فالتحق بجام ة ااما  محمد بن س ود ااس مية بواسطة  يخ األسرة   –ب ا  ث  عاد 
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بن األمين األنصاري فدرس فيها جميع  في الس ودية الشيخ محمد صالح بن محمد 
المراحل الت ليمية من المتوسطة إلى الجامعية عبر الم اهد ال لمية التاب ة للجام ة  

هـ فالتحق بالتدر ا  1412ث  نلية أصول الدين في الجام ة نفسها وتخرن منها عا  
 هـ. 1431في إحدر المدارس األهلية بمدينة الر اك وال زال حتى إعداد هذم الترجمة 

وله جهود دعو ة وت ليمية مبارنة في الدافل والخارن على مستور أسرة األنصار من  
بني نافع األنصاري في الر اك ومالي حيث اعتاد على السفر بين وقم و فر  
للدعوة ونشر ال قيدة السل ية في أوسار الصحراو ين،وقد وافته منيته في إحدر  

هـ  1442-6-7سم يو  األرب اء ليلة الخميا سفر اته الدعو ة بالجزائر والية تمرا
 ،ودفن في حي إنزوا  بتمراسم،ونا  في ز ارة ألقاربه صلة 2021-1-20الموافق 

للرح ،ودعوة إلى ع بال قيدة السل ية النقية من البدو والشرنيات،ونانم وفاته 
   مفاجحة،ب د محا رة ألقاها في مسجد الحي،نصح فيها إفوانه بالتراح  والت او 

والتسامح وصلة الرح ،واستسمحه ،ث  توفام ع في منتصف تلك الليلة،ول  يكن  
 يشتكي من أي مرك حينها. 

(الشيخ يالد بن محمد األنصاري آل عثمان الساعدي الخزرجي األزدي  34)
 القحطاني الحنملي المكي 

 اسمه ومولدم:  ❖
( بن  محمد بن صالح بن المصطفى بن أحمد ) َحم  هو أبو عاص  فالد بن   ين

عبدالرحمن )حنا( بن عهما  بن الحان عبد ع بن قطب بن محمد بن نافع ) إنفا (  
الحنبلي  األنصاري الساعدي الخزرجي النصري األندلسي المدني األزدي القحطاني  

ر ي ع عنه   –المكي ، و رجع نسبه إلى الصحابي الجليل قيا بن س د بن عبادة 
  الخميا الهالث وال شر ن من  هر ع المحر   ولد بمكة المكرمة في مساء يو  –

  . 1972-هـ 1392سنة
 المؤهـل الـ لمي:  ❖

 تلقى ت ليمه في “دار الحديث المكية” التاب ة للجام ة ااس مية بمكة.  -1
 حاصل على ” دبلو  إدارة أعمال ” من الغرفة التجار ة بمكة.  -2
 م لمين بمكة. حاصل على ” دبلو  حاسب  لي تطبيقي ” من نلية ال -3
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 نشأته ودراسته:  ❖
والذي نا  ي مل    ذا  “بهيحة األمر بالم روف   –رحمه ع  –نشأ في ننف والدم 

والنهي عن المنكر” بالمسجد الحرا  ، فألحقه بمدرسة أبي موسى األ  ري لتح يا  
  –وقد تأثر بمديرها األستاذ الفا ل بكر بن إدر ا ف ته  -القرا  الكر   بمكة ،

 ، والذي نا  دمث الخلق ، مربياق لط به ومهتماق بسلونه  وأف قه  .  –ع رحمه 
أقا  عند الشيخ عبد الباقي األنصاري بمنزله ، وبدأ في حفا “رتا  ع الكر  ” على  

والذي نا  يدرس حلقات تح يا القرا  الكر   بمسجد “حمود الحربي ” سابقاق و  يدم 
”التوحيد” حالياق بر ع ذافر ، ونذلك إنتقل لحلقة الشيخ عبدع بن عبدالرحمن  

األنصاري والذي يدرس بالمسجد ذاته ، ث  التحق ب د ذلك بحلقة الشيخ علي ال رافي 
 بجامع دغش القحطاني بحي ال تيبية. 

د درس “عل  التجو د” على الشيخ مصطفى الخولي بمدرسة أبي موسى األ  ري ،  وق
 ونذلك في دار الحديث على الشيخ علي بن را د الزهراني. 

هـ والتحق بدار الحديث المكية التاب ة  1407وقد تـخرن من تح يا القرا  الكر   سنة 
الشرعي، حيث نا    للجام ة ااس مية ؛ ومنها نانم بدايته الجدية في  لب ال ل 

يحهه فةيلة الشيخ صالح بن يوسف الزهراني مدير الدار على  لب ال ل  والمهابرة 
ونا  يشج ه على   –باألبوة ال لمية   –عليه ، ونا  بمنزلة الوالد له وهذا ما يسمى 

إلقاء الكلمات الوعظية بمسجد الدار، وفي أثناء الرح ت الط بية التي تقيمها دار  
ل  يكمل بها دراسته النظامية لظروفه ال ائلية ، حيث أصيب والدم بجلطة  الحديث ، و 

فرافقه في رحلته ال  جية إلى أ   فام ع عزوجل ، وبدأ في إرمال  ر قه في  لب  
 ال ل .
  لبه لل ل  ومشايخه:  ❖

بدأ في  لب ال ل  الشرعي أثناء إلتحاقه بدار الحديث ؛ حيث نا  مغرماق بالقراءة  
منذ صغرم ، فبدأ في قراءة وحفا مصنفات ااما  محمد بن عبد الوها  واا  و 

“راله ثة األصول”، و”القواعد األربع” ، و”رتا  التوحيد”، و رو في فهرستها  
بمشروو أسمام ”التقر ب ل لو  وفقه ااما  محمد بن عبد الوها  وذنر مواردم” حيث  

 هـ. 1416إنتهى من تأليفه عا  
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 لشرعية على عدد من أهل ال ل  وذلك على النحو التالي: وقد تلقى ال لو  ا
 أوالق:عل  ال قيدة: 

فدرس “حا ية ث ثة األصول” البن قاس  على الشيخ س د الن ي ي ونذلك على  
الشيخ صالح التو جري ، و”رتا  التوحيد” على الشيخ صالح السديا بدار الحديث  

ودرس نتا  ” تيسير ال ز ز   المكية، ونذلك درسه على الشيخ عبدع الدميجي ،
الحميد”على الشيخ أحمد س د حمدا ، ودرس نتا  “ال قيدة الطحاو ة”على الشيخ  
  ل أبو النور ، وم الي الشيخ صالح  ل الشيخ، ودرس”الوصية الصغرر” لشيخ  

ااس   على الشيخ فالد المصلح، ودرس نتا  “م ارن القبول” للحكمي على الشيخ 
درس نتا ”مختصر الصار  المسلول” للب لي على الشيخ عبدع  سمير المالكي ، و 

الجبر ن ، ودرس عليه أيةاق نتا ”السنة” للخ ل ، ودرس نتابي “ااستقامة” و  
“الفرقا ” لشيخ ااس   ابن تيمية ؛ ونتابي”أصول اايما ” و”مسائل الجاهلية” 

ل ز ز  ل الشيخ ،  لإلما  محمد بن عبد الوها  على فةيلة الشيخ صالح بن عبدا
ودرس نتا  ” أصول السنة ” للحميدي على فةيلة الشيخ عبدع بن عبدالرحي   

البخاري ، ودرس نتا  “التدمر ة” لشيخ ااس   ابن تيمية على الشيخ أبو ز د بن  
محمد مكي ، ونتا  ” اايما  ” من “صحيح البخاري” على الشيخ عبدال ز ز بن  

  ” أصول السنة لإلما  أحمد بن حنبل على الشيخ عبدالرحمن ال ج   ، ونتا
عبدع بن عمر الدميجي ، ونتا  ” القاعدة المرارشية” لشيخ ااس   ابن تيمية على  

الشيخ ناصر بن عبدالكر   ال قل، درس نتا ”مجمل اعتقاد أهل السنة 
 والجماعة”على مؤلفه الشيخ ناصر ال قلع 

  ابن تيمية” على الشيخ أبو ز د بن محمد  و”مدفل دراسة الفرق عند  يخ ااس 
مكيع ودرس ”مسائل األسماء واألحكا  في حقوق المسلمين أئمته  وعامته  ومنع  
مسالك التكفير” على الشيخ عبد ال ز ز بن أحمد الحميديع ودرس ”دراسات في  

األهواء والفرق والبدو وموقف السلف منها” على الشيخ ناصر بن عبدالكر   ال قل ؛  
درس “األديا  والفرق” على الشيخ أبو ز د بن محمد مكي، ودرس  ر  ” عقيدة  و 

السلف وأصحا  الحديث ” للصابوني على الشيخ عمر ال يد ع ودرس  ر  ”  
نواقض االس   ” على الشيخ س د الشهري ع ودرس ” المذاهب الفكر ة الم اصرة ” 
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س   ابن تيمية في  على الشيخ أبو ز د بن محمد مكي ع ودرس “منهج  يخ اا
الت امل مع الخ ف ال قدي” على فةيلة الشيخ يوسف الغ يص ع ودرس”منهج  يخ  
ااس   ابن تيمية في الت امل مع الخ ف الفقهي” على فةيلة الشيخ س د الشهري .  
ودرس نتا  “ال بودية” على فةيلة الشيخ عبد الرحمن القر ي، ودرس  ر    عقيدة  

 لحر  الكرماني على الشيخ عبدع الشمسا .أهل السنة والجماعة 
 
 ثانياق:عل  الحديث:  

فبدأ بحفا “األرب و  النوو ة” ودرسها على الشيخ صالح التو جري ونذلك الشيخ 
مساعد المديفر ، ودرس  رحها”جامع ال لو  والحك ” على الشيخ   ل أبو النور ،  

ر ، ودرس نتا  ”تيسير  ودرس ”األرب و  المكية” على الشيخ عبدالكر   الخةي 
بالمسجد الحرا ، وفي دار   –رحمه ع  –ال   ” على مؤلفه الشيخ عبدع البسا  

، ودرس نتا  “عمدة األحكا ”   –رحمه ع   –الحديث على الشيخ عبدع الحسامي 
للمقدسي على الشيخ وصي ع عباس ، ودرس نتا  “بلوغ المرا ” على الشيخ محمد  

رس عدة نتب من “الصحيحين” على الشيخ يحيى عهما  الهندي  بازمول ، ود
بالمسجد الحرا  ، ودرس نتا  اايما  من “صحيح مسل ” على الشيخ س د الحميد ،  
ودرس نتا  البيوو من”صحيح البخاري” على الشيخ صالح  ل الشيخ ، ودرس نتا   

الشيخ إبراهي   بدء الوحي واايما  من “صحيح البخاري” على الشيخ عائض القرني و 
منزل ،ودرس نتا  “الحج” من “صحيح البخاري” على فةيلة الشيخ عبدال ز ز بن  

  –عبدع الراجحي ، ودرس عدة نتب من “سنن النسائي” على الشيخ علي الهندي 
بالمسجد الحرا  ، ودرس”نيل األو ار” على الشيخ صالح بن حميد   –رحمه ع 

لإلما  مالك على الشيخ عبدالرزاق أبو البصل ،  بالمسجد الحرا  ، ودرس ”المو أ” 
ودرس نتا ”المحرر” ابن عبدالهادي على الشيخ عبدالكر   الخةير؛ وأفذ سند ”  

المد النبوي ” عن  يخه عبدالونيل بن عبدالحق الها مي وقد قرأ عليه “المسند”  
 د قياسه على  لإلما  أحمد وقد أجازم بالمد النبوي إجازة مكتوبة بيدم وناوله إياها ب

مدم الذي حصلم له ااجازة به، ودرس نتا  ” مختصر صحيح البخاري ” للزبيدي  
على الشيخ عبدال ز ز بن عبدع الراجحي ،ودرس نتا  ” ال ل  ” ألبي فيهمة  
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النسائي على الشيخ عبدالكر   الخةير ، ودرس نتا  ” حلية  الب ال ل  ” للشيخ  
بن محمد المديفر ، ودرس نتا  “ذنر من افتلف  بكر أبو ز د؛ على الشيخ مساعد 

ال لماء ونقاد الحديث ريه” ابن  اهين على الشيخ حات  الشر ف ، ودرس نتا   
“سنن أبي داود” على الشيخ سليما  الدفيل عودرس ” ر  نتا  المناقب من صحيح  

البخاري ”على الشيخ مساعد المديفر عودرس ” ر  نتا  الجامع من بلوغ المرا ” 
على الشيخ فالد بن علي المشيقح ع ودرس نتا  ” أحاديث الفتن والحواد  ” لإلما   

محمد بن عبد الوها  على الشيخ صالح الفوزا  ؛ ودرس  ر  “رتا  الفتن من  
صحيح البخاري” على الشيخ عبدال ز ز بن أحمد الحميدي ، ودرس  ر  “رتا   

مد المديفر ، ودرس “ رق  المغازي من صحيح البخاري” على الشيخ مساعد بن مح 
تخر ج الحديث” على الشيخ س د بن عبدع الحميد. ودرس  ر  “عمدة االحكا  ”  

على الشيخ س د المديفر ع ودرس  ر  ” مقدمة ابن ابي حات  في الجر  والت ديل ”  
على الشيخ س د الحميد ع درس  ر  نتا  ” المنتقى للمسند بن الجارود ” على  

لمحسن الزاملع ودرس نتابي “االوائل السنبلية ” و “الشمائل  فةيلة الشيخ عبد ا
المحمدية ” بااسناد لمؤلفيهما على فةيلة الشيخ عبد الرحمن الموجا ، ودرس  ر  

رتا   األد   من مختصر الزبيدي للبخاري على الشيخ عمر المقبل،ودرس  ر  
  رسالة أبي داود ألهل مكة  على الشيخ س د الحميد. 

   مصطلح الحديث: ثالهاق:عل
فدرس “ البيقونية” على الشيخ س د الن ي ي ، ودرس نتا  ”نخبة الفكر”  على  

الشيخ إبراهي  منزل والشيخ س د بن عبدع الحميد ، ودرس نتا  ”م رفة أنواو عل   
الحديث” بااسناد إلى مؤلفه ابن الص   على الشيخ حات  بن عارف الشر ف،  

لحافا ابن حجر، بااسناد إلى مؤلفه ؛ على الشيخ حات   ودرس نتا ” نزهة النظر” ل
الشر ف ، و الشيخ س د الحميد، ودرس “قواعد ال لل” من  ر  علل الترمذي البن  

 رجب على الشيخ س د الحميد. 
 راب اق:عل  الفقه:

فدرس نتا  ”عمدة الفقه” لإلما  المقدسي على الشيخ أبوعمر فةل الحق بدار  
لشيخ فهد ال ر ني ، والشيخ يوسف بن محمد الغ يص،  الحديث ، ونذلك على ا
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ودرس نتا  ”زاد المستقنع” على الشيخ محمد بن صادق األنصاري ، والشيخ محمد  
بن محمد المختار الشنقيطي ، ودرس نتا  ”منار السبيل” على الشيخ   ل أبو  

صالح  النور ، ونذلك درس عليه نتا  “زاد الم اد” ودرسه أيةاق على م الي الشيخ
بن عبدال ز ز  ل الشيخ ، ودرس نتا  الصيا  من ”الشر  الممتع” على سماحة  
الشيخ عبدال ز ز بن عبدع  ل الشيخ . ودرس نتا ” نيل المآر  ”على مؤلفه 

بالمسجد الحرا  ، ودرس نتابي “الكافي” ابن    -رحمه ع –الشيخ عبدع البسا  
” ابن س دي على فةيلة الشيخ صالح بن  قدامة و” القواعد والتقاسي  الناف ة

عبدال ز ز  ل الشيخ ، ودرس نتا ” منهج السالكين” على الشيخ عبدع ال قيل ،  
ونذلك على الشيخ فليل المديفر ، ودرس “مدفل لدراسة الشر  ة ” على فةيلة 

الشيخ يوسف الغ يص ، ودرس نتا  الصيا  والحج من “بلوغ المرا ” على الشيخ  
ن فهد ال ودة ، ودرس نتا  ” الدرر البهية ” للشوناني على الشيخ محمد  سلما  ب 

بن عمر بازمول ، ودرس نتا  ” القواعد النورانية ” ابن تيمية على فةيلة الشيخ 
يوسف الغ يص ، ودرس نتا  “الحج” من “بلوغ المرا ” على فةيلة الشيخ 

ج” لشيخ ااس   ابن  عبدال ز ز بن عبدع  ل الشيخ ، ودرس نتا  “منسك الح 
تيمية على فةيلة الشيخ عبدع الجبر ن، درس “الخ ف الفقهي” على الشيخ حات   

الشر فعودرس”منهج البحث في الفقه ااس مي”على الشيخ علي المحمادي. ودرس  
مقدمة ” المجموو ” للنووي على الشيخ ابراهي  الخةيري ع ودرس ” القواعد الفقهية  

 ا الم اصرة ” على الشيخ س د الشهري.الكبرر وتطبيقاته
 فامساق: عل  أصول الفقه: 

  -رحمه ع-فدرس نتا  ”الورقات” للجو ني على الشيخ محمد بن صادق األنصاري 
ونذلك على الشيخ غازي بن مر د ال تيبي ، ونتا  ”رو ة الناظر” على الشيخ 

على الشيخ محمد   عبد الباقي األنصاري ، ودرس نتا   الرسالة  لإلما  الشاف ي
الس يدي، ودرس  ر  “رتا  القواعد الخما الكبرر” على الشيخ عبدالملك بن  

محمد السبيل، ودرس” تـخر ج الفروو على األصول” على الشيخ محمد بن حسين  
الجيزاني، ودرس نتا  ”تحفة أهل الطلب  ر  قواعد ابن رجب” ابن س دي على  

دمة األصولية ” ابن ر د على الشيخ هاني  الشيخ س د الشهري ، ودرس نتا  ” المق
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بن عبدع الجبيرع ودرس”  ر  غاية السول الى عل  األصول” ابن عبد الهادي 
على الشيخ هاني الجبير ، ودرس نتا  ” المستصفى ” للغزالي على الشيخ حات   

 الشر ف،ودرس  ر  نتا   الرسالة  على الشيخ محمد الس يدي. 
 عية: سادساق: السياسة الشر 

درسها على الشيخ مساعد المديفر ؛ ودرس نتا  “السياسة الشرعية في إص   
 الراعي والرعية” ابن تيمية على الشيخ محمد بن إبراهي  الس يدي. 

 ساب اق:عل  التفسير: 
فدرس نتا ” أصول التفسير” ابن عهيمين على الشيخ مساعد الطيار، ونتا   

 ي ي ؛ ونذلك على  يخ والدم الشيخ يحيى بن  ”تفسير ابن نهير” على الشيخ س د الن 
عهما  الهندي بالمسجد الحرا  ، ونذلك على الشيخ صالح بن عبدال ز ز  ل الشيخ  

وأيةاق على الشيخ س ود الفنيسا  ، ودرس نتا  ” المحرر الوجيز” ابن عطية  
  على الشيخ مساعد بن سليما  الطيار ، وتفسير “سور المفصل” على الشيخ عبدع
بن محمد األمين الشنقيطي ، ودرس تفسير ” سورة األحزا  ” على الشيخ فالد بن  

علي الغامدي، درس “مقدمة التفسير” البن قاس ، على الشيخ مساعد الطيار، ودرس  
“ري ية ت ل  القرا  الكر   وت ليمه” على الشيخ حسن بخاري، ودرس “مقدمة التفسير”  

نيسا  ع ودرس ”مقدمة جامع التفاسير” للراغب لإلما  الطبري، على الشيخ س ود الف
األصفهاني على الشيخ س ود الفنيسا  ، ودرس “تفسير جزء ع ” على الشيخ مساعد  

بن سليما  الطيار، ودرس  تحر ر التفسير المو وعي والوحدة المو وعية  على  
 الشيخ محمد عمر بازمول. 

 ثامناق:عل  الفرائض: 
حبي على الشيخ سيد محمد بن صادق األنصاري فدرس متن منظومة “الرحبية” للر 

 ونذلك على الشيخ   ل أبو النور والشيخ هاني الجبير. 
 تاس اق: السيرة النبو ة: 

بدأ في قراءة السيرة على الشيخ عبيد الشربيني ــ رحمه ع ــ بدار الحديث المكية،  
  “زاد الم اد” ونذلك على الشيخ عبدال ز ز الغامدي، ودرس السيرة النبو ة من نتا
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على الشيخ صالح  ل الشيخ، ودرس “الدرة المةيحة” للمقدسي على الشيخ مساعد  
 المديفر. 

 عا  راق: عل  النحو: 
“اآلجرومية” على الشيخ/عبدع التمبكتي ، ونذلك على الشيخ يحيى ال قيبي  درس 

،ودرس” ر  ابن عقيل” على الشيخ عبدال ز ز الحربي ، وفي دار الحديث درس  
“النحو” على الشيخ أحمد بن صامل السلمي ؛ ودرس “ملحة ااعرا ” للحر ري على  

 الشيخ سليما  بن عبدع النتيفي. 
 ل  الحسا :الحادي عشر: ع

درسه في دار الحديث على الشيخ أ رف عبدالس   ؛ وقبله على األستاذ س د  
 الزهراني بمدرسة أبي موسى األ  ري لتح يا القرا  الكر  .

 الهاني عشر: عل  المخطو ات: 
وقد درس ” منهجية قراءة المخطور ” على فةيلة الشيخ محمد عز ر  ما، ودرس  

لى الشيخ س د الحميد، ودرس  مهارات تحقيق  ” الت امل مع المخطو ات ” ع
 المخطو ات  على الشيخ موفق عبدع عبدالقادر. 

 الهالث عشر: التجديد في ال لو  االس مية : 
درس ” عوائق التجديد ” وايةا ” التجديد في التفسير” على فةيلة الشيخ حات   

بخاري ع    الشر ف ع ودرس ” وجوم التجديد في أصول الفقه ” على الشيخ حسن
ودرس ” م ال  في تجديد الدرس ال قدي ” على الشيخ عبد الرحمن الشهري ع ودرس  

” عصر ة االس   وع قته بمجاالت التجديد في التفسير ” على الشيخ مساعد 
 الطيار ع ودرس ” التجديد الفقهي بين التبديل والمواربة ” على الشيخ غازي ال تيبي . 

 لشرعية : الرابع عشر: مدافل ال لو  ا
 أوالق: مدفل ل ل   أصول الفقه  : 

درس مدفل ” ل ل  أصول الفقه ” على م الي الشيخ الدنتور س د بن ناصر الشهري   
 ونذلك على الشيخ فخر الدين الزبير علي. 

 ثانياق: مدفل ل ل   الفقه :
 ودرس مدفل ” ل ل  الفقه ” على فةيلة الشيخ سامي بن محمد الصقير. 
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  ل   القواعد الفقهية : ثالهاق: مدفل ل
 ودرس مدفل عل   القواعد الفقهية  على فةيلة الشيخ الصديق بن إبراهي  الفكي. 

 راب اق: مدفل ل ل   التفسير :
ودرس مدفل ” ل ل  التفسير” على فةيلة الشيخ محمد بن عبدع الربي ة، ونذلك  

 على فةيلة الشيخ  ه عابدين. 
 ة ”: فامساق  مدفل ل ل   اللغة ال ربي 

ودرس مدفل ” ل ل  اللغة ال ربية ” على فةيلة الشيخ سليما  بن عبد ال ز ز  
 ال يوني ونذلك على الشيخ س يد بن محمد القرني. 

 سادساق: مدفل ل ل   ال قيدة ”:
ودرس مدفل ” ل ل  ال قيدة ” على فةيلة الشيخ عبد ال ز ز بن أحمد الحميدي  

 ونذلك على الشيخ س ود بن نمر ال تيبي. 
 ساب اق: مدفل ل ل   الحديث :

ودرس مدفل ل ل   الحديث  على فةيلة الشيخ حات  الشر ف والشيخ س د الحميد  
 واألستاذ براء بن يوسف حلواني. 
 ثامناق: مدفل لدراسة  الشر  ة : 

 ودرس مدفل لدراسة  الشر  ة  على فةيلة الشيخ يوسف بن محمد الغ يص. 
 الترا  والمخطو ات : تاس اق: مدفل لدراسة  تحقيق نصو  

ودرس مدفل ل ل   تحقيق المخطو ات  على فةيلة الشيخ موفق عبدع عبدالقادر، 
ودرس مدفل إلى  تحقيق نصو  الترا   على فةيلة الشيخ علي بن محمد  

 ال مرا .
 الخاما عشر:مصادر الشر  ة: 

 مصادر ال قيدة: الشيخ لطف ع الخوجة.  -1
 الشيخ عبدالرحمن الموجا . مصادر الفقه:  -2
 مصادر القواعد الفقهية :الشيخ محمد الصوار.  -3
 مصادر أصول الفقه: الشيخ عبدالرحمن القرني.  -4
 مصادر السنة و روحها: الشيخ هشا   الح ف.  -5
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 مصادر التفسير: الشيخ مساعد الطيار.  -6
 السادس عشر: الكتب المجازة بالرواية : 

 : لإلما  الترمذي. رتا    مائل النبي ملسو هيلع هللا ىلص    -1
 رتا   ذنر من افتلف ال لماء ونَقاد الحديث ريه  : للحافا ابن  اهين.  -2
 رتا    نخبة الفكر : للحافا ابن حجر ال سق ني.  -3
 رتا   جزء الحسن بن عرفة ال بدي  : لإلما  الحسن البصري. -4
 رتا   علو  الحديث   لإلما  ابن الص  .  -5
 رتا   الورقات  :لإلما  الجو ني.  -6
 رتا   ال قيدة الواسطية : لشيخ ااس   ابن تيمية.  -7
 رتا   المقدمة اآلجرومية: محمد الصنهاجي.  -8
 رتا    الجزر ة  :محمد ابن الجزري.  -9

 رتا   الرحبية :محمد الرحبي.  -10
 رتا    السل  المنورق في عل  المنطق  عبدالرحمن األفةري.  -11
بدع بن  رتا   توثيق النصو  و بطها عند المحدثين : موفق بن ع -12

 عبدالقادر.
 رتا   األوائل السنبلية  :للشيخ محمد س يد سنبل المكي.  -13

 السابع عشر: دروس متفرقة:
حةر عدة دروس علمية ومجالا متفرقة ل دد من ال لماء وفي مقدمته  سماحة  

الوالد الشيخ عبدال ز ز بن باز ، وال  مة الشيخ محمد بن صالح ال هيمين رحمه  ع  
، والشيخ   -رحمه ع   –بدالرحمن البرا  ، والشيخ أبوبكر الجزائري ، والشيخ ع 

،   –رحمه ع  –عبدالمحسن العباد ، والشيخ عبدع الغنيما  ، والشيخ عدنا  الزعي  
والشيخ عمر ال يد ، والشيخ عبدالرحمن اللو حق ، والشيخ س ود الشر   ، والشيخ 

زة الف ر ، والشيخ س يد بن مسفر والشيخ حم –رحمه ع  – اهر األنصاري 
القحطاني، والشيخ إبراهي  البشر ، والشيخ عبدالمحسن الزامل، والشيخ عبدع  ل  

 فنين ، والشيخ صالح اللحيدا  و الشيخ يوسف الغ يص. 
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ومازال مشمراق عن ساعد الجد في  ر ق الطلب ونيته المهابرة في ذلك إلى أ  يتغمدم  
 ه ، وقد قيل ”من المحبرة إلى المقبرة”.ع بواسع مغفرته ورحمت 

ونا   ديد ال ناية باقتناء الكتب ومغرما بشرائها والس ي لتحصيلها مطبوعة نانم أو  
مخطو ة؛ ولهذا حصلم له مكتبة وافرة ومتنوعة بالكتب الشرعية وال لمية و غلب  

 عليها نتب الحديث وعلو  السنة النبو ة الشر فة الهتمامه بهذا الجانب. 
 لحياة ال ملية: ا ❖
 هـ. 1412عمل مشرفاق ثقارياق في جمعية المبرة الخير ة بمكة عا   -1
عمل مدرساق للقر   الكر   والهقافة ااس مية بإدارة الشؤو  الدينية بشر ة   -2

 هـ. 1417هـ ،ث  أميناق لمكتبتها إلى نهاية عا 1413ال اصمة عا  
لطلب ال ل  وعمل باحهاق  رعياق في مرنز البحث ال لمي انتقل إلى الر اك  -3

 هـ. 1419هـ إلى منتصف عا 1418بمؤسسة الحرمين الخير ة من عا   
عاد لمسقو رأسه مكة وعمل مدرساق للسنة النبو ة والهقافة ااس مية بإدارة  -4

 هـ. 1425هـ إلى عا 1419الشؤو  الدينية بسجو  مكة عا  
بإدارة المساجد والمشار ع الخير ة بمكة منتصف عا   أنتقل رئيساق للجنة الدعوة -5

 هـ1424هـ ، ث  نائباق للمشرف ال ا  حتى عا  1421
عمل رئيساق للقس  ال لمي بالمكتب الت اوني للدعوة واار اد وتوعية الجاليات  -6

 هـ. 1425هـ إلى عا 1424في  رق جدة عا 
 الخير ة بمكة. عمل رئيساق للقس  ال لمي بمؤسسة هدية الحان والم تمر  -7
 عمل مديراق لقس  المشار ع بمؤسسة مكة المكرمة الخير ة.  -8
 المشرف ال ا  على موقع “ بكة رحا  مكة “.  -9
 ال ةو ات:  ❖

 عةو رابطة األد  ااس مي ال المية.  –
 عةو الجمعية الس ودية لإلع   واالتصال.  –
 عةو مرنز الملك ريصل للبحو  والدراسات ااس مية.  –
إص   ذات البين بمرنز حي المسفلة التابع لجمعية مرارز األحياء  عةو لجنة  –

 بمنطقة مكة المكرمة. 
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عةو برنامج   أصدقاء األسرة   بمشروو ابن باز الخيري لمساعدة الشبا  على   –
 الزوان بالر اك.

 عةو اللجنة التنفيذية ادارة المساجد والمشار ع الخير ة بمكة.  –
 دراسات الدعو ة. عةو الجمعية الس ودية لل –
 عةو الجمعية الخير ة لمكافحة التدفين.  –
 عةو الجمعية ال لمية الس ودية للقر   الكر   وعلومه” تبيا  “.  –
 عةو الجمعية ال لمية الس ودية للحسبة.  –

 الدورات التدر بية:  ❖
دورة مختلفة ومتنوعة في البحث ال لمي   32أوالق: دورات  البحث ال لمي والمكتبات : 

 مكتبات. وال
 ثانياق: الدورات الدعو ة والخطابية:تسع دورات مختلفة ومتنوعة 

 دورة   12ثالهاق: الدورات الشرعية: حاصل على  
 دورات مختلفة ومتوعة في هذا المجال  9راب اق: الدورات ااع مية :حاصل على 

 دورة في المجال  62الدورات التربو ة وااجتماعية و )صقل الذات(:حاصل فامساق: 
 دورة متخصصة في المجال  40سادساق: الدورات اادار ة:حاصل على  

 ) المؤتمرات والندوات والملتقيات ( 
 مؤتمرا    33المؤتمرات : حةر و ار  في  ❖
 تماعية ندوة علمية وثقارية وفكر ة وأدبية واج   25الندوات :حةر و ار  في  ❖
ملتقى من الملتقيات ال لمية واألدبية    27الملتقيات : حةر و ار  في  ❖

 والهقارية والفكر ة. 



األنصاريمرتضى  –تراجم بعض األعالم -األنصار آل انفع نثار األخبار عن  
 

 


