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 إهداء 

 
، وهي ناسخة   هـ1443هذه النسخة األخيرة من مسودات هذا النثار لعام 

المسودات،وهي مهداة للمتابعين لما سبقها من النسخ و وماحية 
الذين مالوا للتكامل والتعاون،والمناقشة  والمهتمين به من البّحاثة والقراء، 

والمدارسة الهادفة والبناءة،ويسعهم الفضل مع غيرهم،وال تشعرهم جهود  
والمروءة ما يحملهم على   الشجاعة ة النقص،ولديهم مناآلخرين بعقد

في االعتراف    واختاروا نهج األنبياء،وعلى شرف الخصومةالعتراف بها،ا
ولم يجعلوا من ذواتهم   ،  بمزايا اآلخرين ) وأخي هارون هو أفصح مني (

ولم يسلكوا مسلك معيارا أوحدا للصواب ، تزكية للنفس األمارة بالسوء ، 
 . ) قال أنا خير منه (  الشيطان في الجحود وإنكار مزايا اآلخرين

 
 مرتضى األنصاري 

هـ7/11/1443
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 توطئة 

روادتني  فكرة تدوين هذا النثار من أخبار آل نافع األنصار وبالذات أسرتي منهم  
هـ  عندما بدأت أهتم وأتفاعل   1406- 1403أثناء الدراسة الثانوية بين األعوام 

كغيري مع األسئلة التي تواجهنا وتالحقنا بشكل يومي من كل طبقات المجتمع  
) كيف تقول إنك من األنصار وتحمل جنسية  الخليجي الذي نعيش فيه من قبيل : 

دولة مالي ؟ وهل في مالي عرب؟ وهل بقي األنصار اليوم ؟ أليسوا قد انقرضوا ؟!   
( ومن هنا بدأت أفكر في اإلجابات على مثل تلك األسئلة وبناء عليه  كان في  

ذهني أنني أكتب لقارىء آخر من غير األنصار لسبب بسيط ،وهو أنهم يعرفون  
هم مثلي وأحسن مني ؛ ولكن عندما وزعت أول  مسودة من هذا البحث على  أنفس

هـ ، وجدت  1412بعض شبابنا من المتابعين والمهتمين بهذا الموضوع في عام 
نفسي أمام وضع مختلف، حيث انصب اهتمام كل مطلع منهم ،على النظر فيما  

يه ..الخ  يخصه من هذا البحث، وتفقد ما قصرت فيه نحوه أو نحو جده أو أب
فصرت وكأنني متعهد ومقاول للكتابة بالنيابة عنهم !؟ وهذا مما جعلني أتريث  

كثيرا قبل طباعة هذا البحث ونشره،مكتفيا بنشره لقراء الشبكة العنكبوتية ، وتوزيعه  
مطبوعا على من يلح من األنصار ومعارفهم ممن نمى إلى علمه توفره ؛لكونهم  

وجدوا فيه ما يغنيهم عن الجواب مكتفين بتزويد  جميعا يتعرضون لتلك األسئلة ف
السائل بنسخة منه جوابا على سؤال السائل ، واكتفيت بالتعامل مع هاتين الفئتين  

فحصل من ذلك خير كثير وإلمام كبير وتعريف واسع بأسرتنا من األنصار ؛ بل  
به  تجاوز الهدف إلى تعريف وتعارف بأسر أخرى من األنصار في العالم ، وقدحت 
أفكار كثير من شبابنا فبدأوا يكملون ويتكاملون معه وتوالت األبحاث والكتابات  

،فألح علي كثير منهم في طباعته ونشره بعد التجاوب مع جميع الملحوظات التي  
استلمتها وإدراج معظم المعلومات التي وصلتني وتعديل وتنقيح بعض الملحوظات  

على استمرار البحث والمدارسة والمناقشة   التي أبداها أصحابها ،ومع ذلك كله أؤكد
الهادفة، وعدم توقفه وأنني ملتزم بتصحيح وتعديل وإضافة ما يجب في أي وقت  
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في الطبعات القادمة إن شاء هللا مع رجائي من كل باحث ومهتم ومتابع لهذا  
 الموضوع أن يالحظ ما يلي : 

يفترض أن تتوالى  إن هذا البحث عبارة عن مقدمة وبداية ألعمال وأبحاث  -1
تباعا  لتتكامل معه والبداية دائما يكتنفها النقص والتقصير والصعوبات،والمصلحة  

العامة ال تتحقق بمجرد احتراف النقد وحصر العيوب،مع العجز عن  
تصحيحها،واستدراكها، فأغلبنا مع األسف يعشق األول ،ويعجز عن الثاني،بيد أن  

 تقليل من أهمية النقد الهادف والبناء. المصلحة إنما تتحقق بالثاني،دون ال
أحسب أنني بدأت وأوقدت شمعة بدال من لعن الظالم وساهمت بهذا الجهد   -2

  %50ولو أن كل مهتم قدم مثله القتربنا من نسبة  %1المتواضع وأقدره بنسبة  
واتجهنا نحو تحقيق نسبة مقبولة بعد ذلك مطبقين مبدأ ) سنشد عضدك بأخيك (  

اء وحاجته إلى مهندسين وعمال وفنيين مهرة ،بينما الهدم  يكفيه  لصعوبة البن
عامل واحد بال أي مؤهل ، وبناء على ما سبق: ال أقبل أن يلومني  شخص مؤهل  

أحسن مني للكتابة عما في  نفسه ومكنونه أو ما هو من اختصاصه نيابة عنه  
ل مع هذا الجهد ...!! وقد بدأت تباشير الخير بتوالي الكتابات الهادفة لتتكام

 المتواضع . 
 غالب جهدي في هذا الكتاب:جمع المعلومات المتناثرة من مصادر متعددة -3

لم يسلمني أي باحث أو متابع أو مهتم لهذا  ،وضمها إلى بعضها،و ومتناثرة أيضا
،وبناء على ما سبق  الشأن أية معلومة صحيحة إال وأخذت بها وأسندتها إلى قائلها

ي محور،ونقص أو تقصير في محور آخر،وقد يحظى شخص  فقد يحدث اإلفاضة ف
باهتمام وآخر بإهمال..كل ذلك إنما يعود لمعيار واحد فقط،وهو وفرة المعلومة من  
نقصها،لشح المراجع، خاصة الشفوية للبعد الجغرافي،وتعذر السفر مرات لجمع ما  

 . يلزم منها 
تناقش في األشياء    العقول الكبيرة تناقش في المبادىء والعقول المتوسطة -4

والحواشي والقشور والعقول الصغيرة تناقش في األشخاص وهللا سبحانه وتعالى  
والعدل واإلنصاف يقتضي    85يقول : ) وال تبخسوا الناس أشياءهم ( األعراف  
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من المسلم النظر إلى الجزء المليء من الكأس مع النظر إلى الجزء الفارغ منه  
 عا . وذكر النسب الحقيقية لهما م

كما أشرت إليه في هذه التوطئة كتبت في األساس لغيرنا ألعرفهم بنا ألننا   -5
نشكل لهم لغزا محيرا لسحنتنا الخليجية أو اليمنية وجنسية بعضنا المالية أو  
 النيجيرية ولم أكتب ألسرتنا من األنصار ألنهم يعرفون أنفسهم أحسن مني . 

عد عن التقصير أن يكتب كل مهتم  األقرب للصواب واألدعى للقبول  واألب -6
وباحث عما يختص به أو ما ال يعلمه غيره، وال يليق بأحد أن يفترض في غيره 

 الكتابة نيابة عنه فيما هو مختص به دونه . 
هـ إلى  1412امتدت فترة كتابة مسودات هذا الجهد المتواضع ما بين -7

ير من  هـ،أي فترة تربو على ثالثين سنة،وحتما تخللها الكث1443
األحداث،والوفيات،والتحوالت،وطرأ الكثير من األخبار واألحداث،وقد يفوت علي  

في بداية البحث،ثم   الترحم أو اإلشارة إلى بعض من تناولتهم الكتابة وهم أحياء 
صاروا من األموات في نهايته،أو اإلشارة إلى من كانوا في بلد في بدايته ،ثم  

 انتقلوا إلى بلد آخر في نهايته. 
 هـ 7/11/1443
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 المقدمة 
ابقون األولون من المهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم    }الحمد هلل القائل  :   والسَّ

بإحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري  تحتها األنهار خالدين  
هم  والذين تبّوءوا الدار واإليمان من قبل }والقائل :  (1)    {فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 

يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صدورهم حاجة ممَّا أوتوا ويؤثرون على  
 ،   ( 2){  أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق ُشحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون 

 والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين القائل  :  
 عليه  وعلى  صلى هللا  (3) ) آية اإليمان حب األنصار وآية النفاق  بغض األنصار(   

 المعلوماتآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد  : فهذه جملة من 
لبيان أصول هذه القبيلة  إلى تدوينها وجمعها الضرورة دعت المتناثرة واألخبار 

بعد نزوحهم من أرض األندلس وذكر   وغربها وبقاياها  خصوصا في شمال إفريقيا
 بعد ما رأيناه من  رهم  ،  وما أتت هذه السطور  إالبعض علمائهم وشعرائهم ومآث 

هذه القبيلة العظيمة التي سماها هللا من فوق سبع سماواته   بانقراض ات مضللةادعاء
باألنصار، ولبيان حقهم على الناس  ، وحق الناس عليهم ورد بعض الشبه التى  

منها  إلى إفريقيا أثيرت حولهم ومنها أن هذه القبيلة قد انقرضت أو لم يخرج أفراد 
وكأن العاّلمة النحوي : ابن هشام اإلفريقي والعاّلمة اللغوي  : ابن منظور اإلفريقي  

و ... و...  إلخ كأن هؤالء األعالم ليسوا    مام القرطبي وشيخ اإلسالم أبي زكريا واإل
شهود عيان على خروج األنصار من المدينة المنورة واستقرارهم في البلدان التي  

أم أن هؤالء ال يدركون   ،المسلمون من عربهم وعجمهم ، وأنصارهم ومهاجريهم  فتحها
 في بالد السودان وأنه   (4) أن إبراهيم بن محمد األنصاري الساحلي مدفون في تمبكتو  

أال يعلم هؤالء أن المدينة    ،سي إلى تلك البالد   أول من أدخل الفن المعماري األندل
شاهدان على وجود رموز وأعالم من   -طبقة المثقفة ال  -المنورة والعالم العربي 

 

 .  100سورة التوبة آية  (1) 

 .  9سورة احلشر آية  (2) 

 رواه البخاري يف كتاب فضائل األنصار . (3) 

( ، ومشاهري الشعراء والكتاب يف املشرق واألندلس واملغرب البن  341ــ  1/329هــ انظر خربه يف اإلحاطة ) 744هــ وقيل   739تويف  (4) 
 ( .  2/165، ووصف إفريقيا للوزان ) 91 عند اجلغرافيني املسلمني صــ ، ومملكة مايل 131األمحر األنصاري صــ 
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على يد جاللة الملك  األنصار رجعوا إلى المدينة قبل توحيد المملكة العربية السعودية 
عبد العزيز آل سعود رحمه هللا وهم من علماء المدينة  المشاهير أمثال العالمة  

نصاري  واألديب  محمد الطيب األلعالمة  ماحة الشيخ حماد األنصاري واالمحدث س
الكبير األستاذ عبد القدوس األنصاري من كبار رواد األدب والصحافة في المملكة  

دليل على أثره على النهضة الثقافية   الرائدةالعربية السعودية ، ومجلة المنهل  
 . لعربية السعودية والعالم العربي واألدبية في المملكة ا

شام والكامل ووادي فاطمة ومكة وجدة  قبيلة األنصار في الحجاز: هدى الوكذلك  
أنصار البقرية في  ،و واألحساء،والرياض  والمدينة والمنطقة الشرقية: الدمام والجبيل

 مصر الكنانة وأعالمهم ورموزهم اّلالمعين َمْن ، ِمْن مثقفي العرب والعجم ال يعرفهم؟ 
 ؟ انقراض األنصار   ،من ال يعرف وال يتحققأو بعد هذا كلَّه يزعم بعض 

وقد يتساءل محب منصف سؤاال مشروعا من قبيل : ماذا تستفيدون من االهتمام  
بالنسب في زمن الدولة الوطنية التي أنهت دور القبيلة،وحلت محلها ،وصارت هي  

 التي تحتوي الجميع؟ 
،وقضاء الوقت الطويل في البحث والمتابعة  للتفرغ وإجهاد النفسما الداعي و 

  ، في زمنالعارفين والمهتمين من الرواة ومقابلة  ،والتدوين واالهتمام وجمع المعلومات
تنامي   لصالح دور األنساب والقبائل  أصبح فيه العالم قرية كونية واحدة وتراجع فيه

 دور العلمتنامى التكتالت واالتحادات اإلقليمية والدولية ،و  االهتمام بالدخول في
واألسواق العالمية   المهنية والحرف   والتقنية والتكنولوجيا واألعمال والمعرفة

   ؟؟المفتوحة..إلخ
 وإضافة إلى األسباب السابقة فإني أجمل الدواعي إلى هذا البحث في  

 النقاط التالية : 
حيث جعل هللا تعارف الناس    ، للخلف،أن يكون درسا من دروس علم األنساب -1

 تعالى  حكم  بأنسابهم غرضا له تعالى في خلقه إّيانا شعوبا وقبائل  ، وإن كان هللا 
   .بأن األكرم هو األتقى وإن كان عبدا حبشيا وأن األشقى هو الكافر وإن كان ابن نبي

 أن بعض بقايا هذه األسرة يعتقد أنه ليس لها من البقايا في هذا الزمان غير   -2
 عشيرته لطول االنقطاع والشتات  .     
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 .  رد بعض المفاهيم الخاطئة حول اإلنتساب إلى األنصار   -3
أن هذا البحث كان بتوجيه كريم من بعض العلماء المخلصين الذين أشاروا  بأن  -4

من واجب شباب األنصار دراسة تاريخ بقايا األنصار وتراثهم وإظهاره للناس ليعرف  
األنصار دورهم وما يجب عليهم للمحافظة على هذا النسب الشريف وصيانته من  

بالدور المنتظر منهم ليكونوا حقا من أولئك   كل ما يدنسه أو يقدح فيه ولتذكيرهم   
الرعيل األول من األنصار و ليعرف غيرهم كذلك حق هذه الساللة عليه من معاملة  
بالحسنى و حبهم في هللا واإلحسان إليهم والقبول من محسنهم والتجاوز عن مسيئهم  

 وعدم اإلساءة إليهم والتقرب إلى هللا بذلك. 
تزرع في أبنائها قيم    ر القبيلة، فإنها تبقى،واحة كبيرة،مهما قيل عن انتهاء دو  -5

والتعاون والتكافل   والكرم والفضيلة وإشاعة روح التراحم والمروءة النخوة والشهامة
بين أفرادها، كما هي صيغة للتوافق والتعايش والتواصل مع من   االجتماعي بين

   وعاء الوطن العام والكبير. حولها في إطار 
وهم معذورون  في   -األسباب ما درج عليه بعض الكتاب المعاصرين أبرز هذه  -6

ربية بعد سقوط غرناطة  امن دمج بقايا بني األحمر النازلين في الصحراء المغ -ذلك 
في القرن التاسع الهجري ضمن القبائل الطارقية والبربرية ألسباب من أهمها :  

ي لغة غالبية سكان الصحراء وإجادتهم  للغة الطوارق التي ه،والمصاهرة ، الجوار 
بل يجيدها البرابيش وبني  ؛ عربهم وعجمهم وليس ذلك شىء خاص باألنصار فقط  

الحسانيين ،بل يجيدها بعض جيرانهم من القبائل السمراء مثل السونغاي   وبعضكنتة 
والفوالني ؛ومثلهم في ذلك مثل قبيلة )الرماة( الذين تحول لسانهم من العربية إلى  

وهم بقايا الجيش المغربي السعدي في صحراء أزواد وعاصمتها تمبكتو   ،  اإلفريقية
،بعد انتهاء الحكم المغربي في المنطقة، ومن هنا أشكل على بعضهم ومن هؤالء  
على سبيل المثال فضيلة الشيخ  المؤرخ اإلسالمي الكبير المعاصر محمود شاكر  

  ،  مصادر معلوماته من ن ولك؛  منهليس   والخلطفي كتيب له عن جمهورية مالي  ، 
وإن  وارق عرب الصحراء الكبرى ت ور محمد سعيد القشاط في كتابه الومنهم الدكت

اختلف في تحققه من بعض  كبار سن األنصار الذين ذكروا له أنهم هاجروا من  
المدينة أيام فتنة علي ومعاوية هربا من الفتنة وأنهم اعتزلوها ثم قال  ، وأكثر أفراد  
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مثقف باللغة العربية والدين والقرآن واألدب ويتكلمون اللغة العربية  هذه القبيلة 
. وغير ذلك مما نشر فى الصحف والمجالت ضمن   (1) الفصحى إلى جانب التارقية

 م   1995  -  1990الطوارق في جمهورية مالي خالل األعوام من و  العرب معانات
 :   األنصار وقديما قال شاعر

 م                   مهاجرين وكانوا سلوة الجار لسنا طوارق بل كّنا نجاوره 
مشيرا للحقيقة،وهي أن األنصار ، إنما نزلوا بالد الطوارق ضمن رحلتهم الطويلة،وأن  

كان لما يتسم به شعب الطوارق من  هذا االختيار لمحطة هذه المرحلة من الرحلة،
تقديرهم  ،و لجوار  ،وحسن ا الشيم والقيم العظيمة،واإلباء والشمم،والصفات النادرة

الكبيروإجاللهم وتعظيمهم لألسر ذات التاريخ العريق والمشرف في نصرة اإلسالم  
،كقريش وآل البيت واألنصار،وحبهم الجم ألبناء بناتهم وأخواتهم وأصهارهم،وإيثارهم  

يتسم بالنبل والشرف ء أصالبهم ، لكون مجتمع الطوارق مجتمع أمومي، كثيرا عن أبنا
مكانة المرأة وأبنائها على الرجل وأبنائه،وللمرأة السيادة والريادة المطلقة   يقدمو  والسؤدد،

 نخوة وشهامة وأنفة وإباء. و   نبال،في هذا المجتمع، 
ما اندثر وتناثر من تاريخ أسرة عربية عريقة في بالد المهجر وتراثها    إحياء -7

مطمور ومهمل من  المغمور والمنسي إثراء وإغناء للمكتبة العربية واإلسالمية بجزء  
تراثها وتاريخها في هذا الجزء الغالي من العالم العربي واإلسالمي في شمال أفريقيا  
وغربها وعاصمتها التاريخية والتراثية جوهرة الصحراء الكبرى مدينة تمبكتو العربية  

،عاصمة العلم والعلماء،وملتقى القوافل قديما بين الشرق والغرب ربية األصيلةاوالمغ
 .   ل والجنوبوالشما

تصحيح الشبهات واألباطيل واألخطاء التي ألصقت باألنصار من بني األحمر   -8
وتحمليهم وزر سقوط األندلس لكون دولة بني األحمر من آخر دول الطوائف سقوطا 

وبعد استنجادهم بإخوانهم شرقا وغربا وبعد محاصرتهم وصمودهم في وجه األعداء  
ألصقت بهم كان لها من الوقع واألثر الجسيم ما جعل  زمنا طويال ، وتلك الفرية التي 

بعض أبنائهم يحسون بالخزي والعار فتنكروا لنسبهم خوفا من أن تلحقهم معرة سقوط  
كل من   لك الفرية التي لو أخذنا بها لحكمنا علىاألندلس ، وكان األولى بهم دحض ت 

 

 .  23انظر التوارق عرب الصحراء الكربى صــ (1) 
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موحدين وسائر ملوك  ينتمي اليوم لألمويين والعباسيين واأليوبيين والمرابطين وال
 طوائف بالد األندلس من غير األنصار وغيرهم ..بالخزي والعار قبل األنصار

 لسقوط دولهم قبل دولة األنصار في غرناطة . 
بعض  تصحيح  هذه المقدمة،وبيان مشروعية تعلم النسب،ومناقشة وقد افتتحته ب 

وأشرت صة ،خاطئة عن األنصار عامة وعن آخر حكام غرناطة بصفة خا المفاهيم ال
ثم كتبت نبذة تاريخية عن األنصار قديما وحديثا منذ خروج    إلى مناقب األنصار،

جدهم من اليمن بعد انهيار سد مأرب إلى استقرار األوس والخزرج في المدينة المنورة 
وما تال ذلك من هداية هللا لهم باإلسالم ونصرة نبيه محمد صلى هللا عليه وآله وسلم 

اقفهم المشرفة معه وخروجهم إلى اآلفاق ضمن الفتوحات اإلسالمية  وهجرته إليهم ومو 
واستقرارهم في   المأساويةالحرة   مجزرةجهادا في سبيل هللا أو فرارا من الفتنة بعد  

البلدان التي فتحوها وخاصة باألندلس الذي كانت لهم آخر دولة من دول الطوائف  
في العالم اليوم وأماكن تواجدهم  على بقاياهم وهي دولة بني األحمر ثم عرجت  ،فيه
وفهرس لمعجم أسر قبيلة األنصار في العالم وهو بداية لبحث مخطوط سينشر   ،

من انتسب إلى و  ثم أشرت إلى حكم ابن أخت القوم،  الحقا بعد إتمامه إن شاء هللا، 
األنصار بغير النسب كالوالء والمصاهرة والجوار والحلف ، ثم خصصت الحديث بعد  

ل قطب بن محمد بن نافع األنصاري التمبكتيين من بقايا بني األحمر  ذلك عن آ
النازحين من غرناطة بعد سقوطها إلى فاس ثم منها إلى الصحراء الكبرى متحدثا عن  

نسبهم ومناقشته ،وملحوظات في أسمائهم وألقابهم ، وذكرت حدودهم وآبارهم ،  
  اليوم في العالم العربيوألقيت أضواء على أقسامهم وأبنائهم وأماكن تواجدهم 

قديما وحديثا ، ثم   وبينت معاناتهم،  وأشرت إلى أسباب ضعفهم وشتاتهمواإلسالمي ،
ألقيت أضواء على أسرة أهل السوق من األنصار في شمال أفريقيا وغربها ،  

وخصصت بعد ذلك مبحثا لتراجم بعض األعالم البارزين من األسرتين : آل نافع )  
علما من أعالمهم ، ثم   لثالثينل السوق وترجمت من خالله إنفا ( األنصاري وأه

أوردت ما قيل في معاناتهم وسيرتهم من شعر الشيخ الشاعر الكبير أحمد بن عبد هللا  
وما   العربية السعودية،  األنصاري ، وأشدت بموقف من مواقف وفائهم لحكام المملكة

عض  الالزمة وصور ب الفهارس ب جاء في مناسبة ذلك الموقف من شعر، ثم ختمته  
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المخطوطات والخرائط التوضيحية،وأنبه هنا إلى أنني اخترت في تحرير هذا النثار 
وتجنبت فيه   –بإذن هللا   -لغة عصرية سهلة يفهمها المعاصرون ومن سيأتي بعدهم 

وقصص  واستعارة عباراتهم،أصحاب المقامات، معاجم اللغة،و تقليد  من كلماتالرص 
 ألنني كتبته لألحياء،وليس للموتى.   ثم شرحها في الهامش!   ..الخ،ألف ليلة وليلة

،فسياج اإلسالم، يجمعنا  وأعوذ باهلل أن أكتب من  زاوية القومية أو العنصرية العرقية
مع جميع المسلمين، وأخوة الدين ،أوثق عرى اإليمان،فاألنصار خير من يدرك أن  

خالفًا لتعاليم الدين والقيم  وم  ومذموما مكروهًا   اهتماما ، يصبح العناية باألنساب
اإلنسانية النبيلة حين تترجم إلى ظلم اآلخرين والتعالي عليهم واحتقارهم والضيق  

لظهور العنصرية   مسوغا  م من حقوقهم، ومعرفة األنساب ليسبوجودهم وحرمانه
والتنابز باأللقاب، فهذه خصال مذمومة سببها الجهل ونقص اإلدراك وعدم معرفة  

دئ والمعايير التي يقاس بها التفاضل بين الناس، وقد جاء اإلسالم، وكل  القيم والمبا
األديان السماوية قبله، لنبذ العنصرية والكراهية والتعالي والتفاخر باالنتماءات القبلية  

بالتقوى )إن أكرمكم عند هللا  وأسباب الرفعة  التفاضلوالجهوية، بل جعل معيار 
مبنية على اإليمان بالخالق واالمتثال ألوامره والتمسك  الو  ، القيم الثابتةأتقاكم(؛ ثم ب 
 . عه التي تنظم العالقات بين خلقهبمقاصد شر 

  فتلك األغراض والمقاصد المذمومة للعناية باألنساب،والمنافية لتعاليم ديننا السمحاء،
، وإزهاق باطل أعلن ، وأسأل هللا العلي  من شيمنا ولكنه إيضاح  لحق أهدر  تليس

الكثير من   يجعل هذه المحاولة خالصة لوجهه الكريم ، وال ريب أنه يشوبها  القدير أن
فما كان  فيها من صواب فمن  هللا وتوفيقه وما كان فيها من خطأ  ،التقصير و  النقص

تقصيري  و  نقصي  الشيطان ومنالقاصرة واألّمارة بالسوء و غير متعمد فمن نفسي 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . ،
 
 مرتضى األنصاري                                          

 هـ 1419/ 2/ 19الرياض                                          
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 تنويه: )البادئ أظلم (!!
وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن ُظِلَم ۚ َوَكاَن َّللاَُّ َسِميًعا    ال : ) قال تعالى ُيِحبُّ َّللاَُّ اْلَجْهَر ِبالسُّ

َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما  )(، وقال تعالى : 148)سورة النساء  (َعِليًما
،وفي سنن  )194) ( سورة البقرةَأنَّ َّللاََّ َمَع اْلُمتَِّقينَ اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ۚ َواتَُّقوا َّللاََّ َواْعَلُموا 

أن رجال تقاضى رسول هللا صلى هللا عليه   رضي هللا عنه أبي هريرةالترمذي عن 
دعوه فإن  :عليه وسلمفقال رسول هللا صلى هللا  ،فهم به أصحابه ،وسلم فأغلظ له

 ..(  لصاحب الحق مقاال
أحد أكابر مجرميها،من ذوي الرأي األحادي،واإلقصائي،ممن زّور ودّلس، عن تاريخ  

آل نافع باسم )بني إنفا(،مثله مثل : إمام وخطيب جمعة خطب في الناس خطبة  
لى  عصماء في العفة واألمانة والنزاهة والصدق وصلة الرحم،ثم قرأ في الركعة األو 

مستعبرا للبكاء..!ثم قرأ   7-5من سورة المؤمنين،مكررا منها من   11-1:اآليات من 
ومستعبرا للبكاء  3-2في الركعة الثانية:اآليات األول من سورة الصف،مكررا منها:

  -وأسماعكم كرم هللا أعينكم –أيضا،ثم خرج من الجامع مباشرة متوجها لوكر الدعارة 
ثم خرج منه،حامدا هلل ومثنيا عليه بما هو أهله، وقد    -أجلكم هللا –فمارس الفاحشة 

أشهده على أنه قد عفا عن كل من ظلمه،ولم يعرف قدره،أوانتقص من قدره،ومقامه  
 األسمى والمعظم..! 

 لِك الويُل ال تزني وال تتصّدقي  **** َكُمطِعَمِة األيتام ِمن كدِّ فرِجها 
 بين أمرين ال ثالث لهما:    -نسأل هللا العفو والعافية   –مثل هذا الشخص 

إما أنه ال يؤمن بيوم القيامة ،والوقوف بين يدي هللا،وقد أمن مكر هللا، وإما أنه  
 شخص مريض نفسيا،ولديه مرض انفصام في الشخصية..! 

فهذا النثار المتواضع عن أخبار بقايا األنصار في صحراء تمبكتو هو أولى  
ة وباألنصار عامة،وقد نشرت مسودته  المحاوالت على اإلطالق للتعريف بهم خاص

األولى بين خاصة الخاصة من أسرتنا لالطالع وتلقي توجيهاتهم وملحوظاتهم عليه  
هـ ثم انتشر خبره وتلقفه سائر المهتمين والمتابعين من مثقفي األسرة 1412عام 



ـه1443مرتضى األنصاري-وتنويهمقدمات -نثار األخبار عن آل نافع األنصار  

وانتشر بعد ذلك في كل البالد التي يوجدون فيها؛ بل قام بعضهم بنشره خارج نطاق  
سرة لتحقق بغيته فيه بالتعريف باألسرة ونسبها وتاريخها ورجالها، وصارت له األ

أصداء واسعة في الشرق والغرب بعد نشر فصوله في االنترنت فور انطالق خدمة  
االنترنت في المملكة العربية السعودية ، فدرج من كتب بعد ذلك من كتاب األسرة 

وتزينت عقولهم باآلداب الشرعية  وأدبائها ممن تسامت نفوسهم عن غمط الناس ،
واإلنسانية، ولم يلبسوا ثوب الزور والبهتان بتقمص أدوار غيرهم واالعتداء على 

وا بواجب األمانة العلمية، ولم يحوجهم هللا  حقوق الملكية العلمية والفكرية ، ولم يخلّ 
،ولم  إلى التسلق على أكتاف غيرهم أومحاولة إسقاط خصومهم بتشويه رأيهم أو قمعهم 
يسعوا ألن يحمدوا بما لم يفعلوا..درجت هذه الفئة الشريفة،والنبيلة من كتابنا على  
االعتراف بأسبقية هذا النثار في بابه وأشادوا بما جاء فيه من معلومات مهمة في  

التعريف بأسرة آل نافع األنصارية فجزاهم هللا خيرا على سلوك مسلك األسوياء ومنهج  
نصرة والتأييد والمدارسة والمناقشة، وعدم التناقض مع غيرهم من  التكامل والتعاون وال

البناة الذين يحيون ما اندثر وتناثر من تاريخ أسرتنا وتراثها المغمور والمنسي إثراء  
وإغناء للمكتبة العربية واإلسالمية بجزء مطمور ومهمل من تراثها وتاريخها في هذا 

ي في شمال أفريقيا وعاصمتها التاريخية  الجزء الغالي من العالم العربي واإلسالم 
والتراثية جوهرة الصحراء الكبرى مدينة تمبكتو العربية والمغربية األصيلة ، ثم رأيت  
بعض المتأخرين ممن كتب عن تاريخ هذه األسرة وقد أعمته نار الغيرة والمنافسة 

والسخرية  فحاول بشكل بائس تشويه الرأي وقمع المخالف وإقصاؤه بشكل مثير للشفقة 
والدهشة أساء به إلى نفسه قبل منافسيه فتنكر لمن سبقه ولم يعرف الفضل لذويه ؛  
بل عمد لما هو أشنع وأقبح وهو عمل مسترقي السمع ..ذلك أنه في بدايات عزمي  

لألسباب التي شرحتها في المقدمة   -على التدوين والجمع والكتابة للتعريف بأسرتنا 
ألمر وطلبت مشورته لمكانته مني وقتها وال يزال  هـ عرضت عليه ا1406عام  –

،فأيدني وشجعني وزودني برؤوس أقالم ونتف عن محورين فقط ،وحصريا ،وليس  
 بعدهما حرف واحد منه : 

 مسودة لشجرة نسب أبناء أبين بن الحاج عبد هللا بن قطب .  -1
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كلمات متقطعة ورؤوس أقالم دونتها من كالم شفوي سمعته منه في تلك   -2
 عن أربعة أعالم من أعالم هذه األسرة المترجم لهم في هذا الكتاب  الجلسة

ولــم يكــن فــي شــيء ممــا كتبتــه وضــمنته كتــابي هــذا حرفــا واحــدا مقتبســا أو مضــمنا أو 
منقــــوال أو مســــتفادا أو مســــتنبطا أو مفهومــــا منــــه غيــــر مــــا ذكرتــــه فــــي الفقــــرتين أعــــاله 

قـــد عـــزوت إليـــه  -جـــودةوهـــي مو –،وكنـــت فـــي أولـــى مســـودات هـــذا الجهـــد المتواضـــع 
ذلك،قبل أن يطلب مني بصرامة عدم اإلشارة إليــه ال تصــريحا وال تلميحــا،ومع ذلــك لــم 
يرعوي عــن البهتــان واالفتــراء ولــم ينزجــر عــن الفجــور فــي الخصــومة وشــهوة االنتقــاص 
واالنتقــام ومحاولــة تشــويه الــرأي وإقصــاء المخــالف وتعمــيم الــرأي األحــادي ،وقــد كنــت 

ــه إلـــى إيما نـــه وصـــالته ،فأحســـنت بـــه الظـــن وراعيـــت فيـــه كافـــة الحقـــوق المعتبـــرة أكلـ
والواجبـــة لـــه علـــي عقـــال وشـــرعا وإنســـانيا وأدبيـــا كـــأخ وصـــديق ونـــديم وزميـــل فأصـــفيته 
بنســخة مــن مســودة كتــابي هــذا مضــمنا نســبة تلــك الكلمــات إليــه ،ومتــوج بإهــداء خــاص 

بالفضــل،وما أســداه إلــي  ضمنته مشاعر صادقة ،وتبجيال وتنازال عن حقوقي اعترافا له
مـــــن توجيـــــه ومـــــا زودنـــــي بـــــه شـــــفويا مـــــن نتـــــف ورؤوس أقـــــالم حـــــول تـــــراجم األعـــــالم 
األربعــة،وقمت بــذلك،اتكاء علــى قواعــد ســلوكية مقــررة إضــافة إلــى أنــي قــد وكلتــه إلــى 
وازعه اإليماني وصالته وحسن الظن به ؛بــأن يكــون ذلــك منــي نحــوه أدعــى وأحــرى بــه 

ور ولم أتخيــل أنــه مــن أربــاب جنــون العظمــة الــذين يقلبــون أن يعرف حقي ..إذ لم أتص
الحقــــائق فيصــــدقون أنفســــهم،وتخيالتهم المريضــــة! وكــــان العــــرف المقــــرر عنــــد ســــائر 
العقــالء وأهــل الديانــة والمــروءة والكياســة واإليمــان أنــك إذا آثــرت أخــاك بمالــك وملكــك 

بمحــض  -لــه فيــهيعلــم قبــل غيــره أاّل حــظ  -وحقــك الثابــت وتنازلــت لــه عــن شــيء منــه 
إرادتك تأليفا لقلبه وإرضاء لنفسه وإشــباعا لغــروره وإطفــاء لشــعلة الحســد ونــار المنافســة 
ــتغالله أو  ــه واسـ ــه أو تقمصـ ــده عـــن قبولـ ــه وبعـ ــكون قلبـ ــه وسـ ــدعاة لطمأنتـ ــك مـ ــإن ذلـ ،فـ
تزويره واهتباله أواقتناصه وادعائه ؛ بل يخجل وال يقبل على نفســه مــا يعلــم براءتــه منــه 

مفاجــأة األولــى عنــدما طلــب منــي بكــل حــزم وجــزم مكشــرا عــن وجــه جديــد ،و كانــت ال
وخلق غير معهود أن أحذف اسمه من الكتاب كله وأال يأتي له ذكر مــن خاللــه بتاتــا! 
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فلبيت طلبه ودققت تلك الكليمات من مصادر أخــرى متعــددة وتحققــت منهــا بــأكثر   (   1) 
ننــي اســتخدمت فــي عبــارة ذلــك مــن طريــق..ثم كانــت المفاجــأة الثانيــة عنــدما اكتشــفت أ

اإلهداء أسلوبا أخالقيا تربويا ال يناسب علميا من يتسم بجنون العظمة عنــدما اســتخدم 
أســلوب رمتنــي بــدائها وانســلت وتحاشــى اإلقــرار بالســبق والفضــل ألهلــه ودعــاه كبريــاؤه 
المزيف وغروره المزور إلى ادعاء ما ليس لــه والفجــور فــي الخصــومة والتمحــور حــول 

وأنانيتـــه مخترمـــا دواعـــي المـــروءة والوفـــاء وحـــق المـــودة واإلخـــاء واألمانـــة العلميـــة  ذاتـــه
والفكريــة باســتغالله ذلــك اإلهــداء المتــوج بعبــارات ال يســتحقها وال تجــدر بمثلــه فصــدق 
أنــه صــاحب الملــك واإلرث لفــرط حمقــه وتعــاظم جرأتــه علــى هللا فــال حــول وال قــوة إال 

ــل  ــم الوكيـ ــبنا هللا ونعـ ــاهلل وحسـ ــه بـ ــذا التنبيـ ــى هـ ــاني إلـ ــا دعـ ــاؤه مـ ــوده وادعـ ــيس جحـ ، ولـ
والتوضــيح؛ فلــو لــزم الصــمت، ولــم يســتخدم أســلوب رمتنــي بــدائها وانســلت ولــم يســتغفل 
األغرار واألغمار وضلل األخيار وتجنب الهمــز واللمــز، ولــم يســع إلــى تشــويه الســمعة 

االلتقــــاء والــــرأي وإســــقاط المخــــالف والمنــــافس، وحــــاول بــــدال مــــن ذلــــك اقتنــــاص نقــــاط 
والــتمس األعــذار فيمــا شــذ فيــه وخــالف غيــره؛ ألن الهــدف خدمــة   واالتفاق وما أكثرها ،

ــة  ــاين اآلراء للمدارســـــ ــالل تبـــــ ــن خـــــ ــدف مـــــ ــية،أو هـــــ ــة أو شخصـــــ ــيس ذاتيـــــ ــة ولـــــ عامـــــ
ــر  ــد غيـ ــا وجـ ــذلك لمـ ــه كـ ــان فعلـ ــو كـ ــة.. لـ ــل المعلومـ ــث وتكامـ ــلحة البحـ والمناقشة،لمصـ

مـــــــن ســـــــلوكيات مرضـــــــى: انفصـــــــام  اإلشـــــــادة والمباركـــــــة ،لكنـــــــه درس جديـــــــد تعلمتـــــــه
 أو ما يسمى جنون العظمة. الشيزوفرينياالشخصية،أو  

 

 

وفهرسه فانكشف له أوجه اخلالف اجلوهرية بني توجهي وتوجهه املتمثلة يف رفضي دعواه   ( :بعد أن اطلع على منهجي يف الكتاب 1) 
يخ حممد  بتوايل اإلمارة وانتقاهلا ابلوراثة بني أبناء أحد أجدادان، وما دققته من نسبتنا إىل بين األمحر نقال عن شيخ األسرة يف اململكة الش

والشيخ أمحد بن عبد هللا األنصاري مستندا على روايته عن شيخه العامل والقاضي  ر حممد نصاري وأخيه الدكتو صاحل بن حممد بن األمني األ
 وغريه من األدلة والقرائن اليت أثبتها يف هذا الكتاب يف موضعها .  حممد املختار بن حود األنصاري


