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 وضعف أحوالهم في الوقت الحاضر من أسباب شتات آل نافع

نزوحها عن عمقها   ة المتشتتة يجد أنسرإن المتأمل لبقايا هذه ال 

وغلها في الصحراء بحثا عن المراعي الخصبة ومصادر االستراتيجي،وت

المياه،جعلها ضمن المجتمعات المنسية لدى السلطات الجديدة في الجزائر وليبيا  

 الجفاف والفقر والضياع والحرمان والمغرب وموريتانيا،ويضاف إلى ذلك عوامل

والسس   قيمهاو  ، كل ذلك قد أثر فيها كما أثر غيره من العوامل في تقاليدها  والثرة

التي ورثها اآلباء عن الجداد ، و التي بها فتحوا شمال إفريقيا إلى الندلس حتى إذا  

فاس، ثم   دب الضعف في كيان المة اإلسالمية وسقطت الندلس ورجعوا إلى

،وتحديدا المحطات التالية منها: آدرار، ثم توات،ثم عين  الصحراء الكبرىتلمسان،ثم 

؛   باجي مختار، ثم آهقار،ثم آيير،ثم أروان،ثم تنبكتو صالح،ثم آولف ثم برج

  وتفرغوا للعلم،تدريس  لفحفــروا اآلبــار ونشــروا العلـم النـافـع ، و جلسوا ل

وكافحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل هللا دفاعاً عن دينهم وأعراضهم وأموالهم من  

راض باإلغارة لصوص تلك الصحراء الذين دأبوا على نهب الموال وهتك الع 

 على النساء و الطفال البرياء . 

وبقية  الشيخ نافع ) إنفا ( النصاري الخزرجي فتصدت لهم تلك الكوكبة من أبناء 

حتي طهروا منهم تلك الصحراء حيث    والشراف وغيرهم إخوانهم من النصار

  فدخلوا معهم صراعا ،ظلت آمنة مطمئنة إلى أن جاءها مالحدة فرنسا المستعمرون 

لــرفضــهــم التفــاهـــم مــع الكفــر وما جاء به من تعليم وتجنيد   مريرا وطويال

فظلوا في عزلة جعلت مالحدة فرنسا يستبدلون بهم غيرهم ممن يطيعون أمرهم و  

يسيرون على أهوائهم من الذين أقبلوا عليهم و مدوا لهم أيديهم فتعلموا الفرنسية  

الحكومية المختلفة إلى أن نادوا باالستقالل ،  وتوزعوا في القطاعات العسكرية و 

قها االستراتيجي والتاريخي  عم عن وفصلها ،بعد اقتطاعهافاستقلت تلك البالد 

لخلفائهم في المنطقة   وبعد إعدادهم، والمغرب وليبيا  الجزائر والمتمثل في والثقافي

ستعمار  أن يكونوا فرنسيين أكثر من الفرنسيين،كما هو شأن أذناب اال ،وضمانهم 

وقد نال زعماء تلك القبيلة المخلصين من اإلجحاف  وعمالئه في المستعمرات ..

واإلهانة على أيدي الفرنسيين بالء كبيرا حيث رفضوا السلم معهم وأبوا أن يوقعوا  

وقد اقتطعوا  (1)معهم أية معاهدة للسالم إلى أن خرج أولئك الغاصبين من البالد 

أو ما ،ضافوه لخلفائهم في السودان الغربي تيجي وأابعض مناطقهم من عمقهم االستر

في   واستقلت بزعامة أذنابهم وحكامهم و كانت الدولة الولى عرف الحقا بمالي،

نالت كثيراً من العلماء والشيوخ بالتعذيب واإلعدام إلى أن استولى    ،شيوعية مالي

عـيــة فـقضـى علـى الشـيوالرئيس موسى تراوري على مقاليد الحكم فيهــا 

ــ  ي أمـــن وأمــــان  اء والشـيــوخ وظــل الـنــاس فوالشـيوعـيـين وفــك أسـر العـلم
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والتهجير التي  ع  التجـويـ و الحصار االقتصادي ـن ، ســـوى سـيــاســـةمطـمـئـنـيــ

وحرمان مناطقهم من أبسط مشاريع التنمية    اتخذت ضد اإلنسان البيض في مالي

ة تتعرض لها من  سرالمناوشات التي لم تزل هذه الكذلك بعض ، و  والبنية التحتية

قبل بعض القبائل هناك ، فكما هو معروف عن الصحراويين حيث تنتشر قبائل  

مشتهرة باإلغارة والغزو بين حين وآخر لنهب الموال وهتك العراض ، ولم تخل  

ير الفتن و  كذلك من رد بعض العناصر المنتقمة والتي تنبش الحوادث الماضية وتث 

عنصريات قبلية ، فكانت هذه القبيلة تتصدى لية إغارة من هذا القبيل ، و تتحاشى  

القتال مع المسلمين إال في حالة الدفاع عن النفس أو في حالة رفض السلم وإعالن  

 الحرب ضدهم.

هم  رزق وكانت ظروف الناس من الناحية االقتصادية على أحسن حال وكان مصدر

لى الحيوانات كاإلبل والبقر والغنم متنقلين بها في أرجاء تلك الرئيس يعتمد ع

الصحراء حيث يتوفر الماء والعشب في الحدود التي رسمت لكل قبيلة ، إذ خصص  

 لكل قبيلة مراعي وآبار ال يحق لها أن ترعى في غيرها. 

ير منتشرا والجميع يعيش حياة ف وكان الخ لو اإلبل والبقر والغنم بال قطعان وكانت

ولكنها في ذلك الزمن تعد من أرقى وأسعد  ، ية متواضعة في عرف الناس اآلن ائ بد

 أيام         اإلنسان في تلك البالد.

 سرةانقسمت تلك ال ، وبعد التوسع واالنتشار في الصحراء وزيادة النمو السكاني

إلى عناصر متعددة ، فتفرقوا في تلك الصحراء وصار هناك أنصار شرقيون  

بعد أن كانوا يدا واحدة  وكان لهم شيخ واحد ، فصار لكل قسم   ،بيونوأنصار غر

بل انقسم الغربيون والشرقيون إلى عدة بيوت لكل بيت مندوب يمثله في    ؛شيخ

الحكومة ،وبهذا انتشرت روح اإلستقالل عن شيــوخ القبيلـة لــدى بعـض النـــاس  

وذلك مما كان    ،لتعليم الفرنسيوانخرط آخرون في سلك الحكومة المالية الفرنسية وا

،وجاء في سياق سياسة االحتواء وشراء الذمم قبل من قبيل الكفر وال يقبل به أحد

 ،ومبدأ فرق تسد،وهو مبدأ أساس لالستعمار الفرنسي الخبيث. 

  ه،وبعد استقالل مالي عن فرنسا مارس أذناب المستعمر الذين استخلفهم من بعد

نصري واإلبادة الجماعية والتجهيل والتهجير أبشع ألوان حروب التمييز الع

 ! والتجويع والحصار االقتصادي ..ضد العرب والطوارق..

ة سرمن عوامل ضعف هــذه الومن هنا وقبل الجفاف كانت هذه الفرقة عامال 

، والذين   يتهاونون في الصالةومن هنا أيضا عرف عندنا بعض الناس الذين  ،

، وقـل الحــياء   المال الحرام من يتساهلون في   الزكاة، ووجد يتحايلون في أداء

عـــند بعضهم كما قل عندهم احترام العلماء ، وتوقير الكبار وتمرد آخرون على 

وانتشرت بعض البدع   فقلت هيبتهم ولم تعد لهم كلمة مسموعة ، ،شيوخ القبائل
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ة ومحل  ات وصارت الحكومة العلمانية ) الفرنسية ( ملجأ كل من لديه مشكلوالخرافـ

 ... الخ.  (1)القصد عند النزاع

بعد أن كان العلماء وشيوخ القبيلة محل القصد لفض النزاعات وحل المشكالت  

وأرى أن هذه السباب وهذه العوامل مجتمعة هي التي  ،واإلصالح بين الناس  

م 1972تسببت بعد هللا في انقطاع المطر ومجيء الجدب والجفاف ، وكان ذلك عام 

م إلى أن تموت أمامه طرفة  نعاخص من هؤالء يقف أمام ألوف اللش، حيث كان ا

فمات خلق كثير جوعا وعطشا  ،وأحيانا مع توفر الماء والعشب لبعضها، عين 

عائدين إلى أوطانهم الصلية في الجزائر وليبيا  وضاع آخرون ، واندفع آخرون 

بوركينا  ل :  مث جرين والجئين إلى الدول مهافع آخرون  دوموريتانيا والمغرب،وان

 والنيجر ونيجيريا والسودان والمملكة العربية السعودية. ،فاسو 

إلى اليوم لم تزل الرحالت متتابعة إلى المملكة العربية   (2)م  1972ومنذ عام 

وموريتانيا؛ لتقدير تلك الدول للظروف  ، والمملكة المغربية،،وليبياوالجزائر السعودية، 

في مثل حالها من سكان الصحراء  ،ومنهذه السرةالقاسية التي مرت بها 

 المغاربية،باعتبار تلك الدول عمقهم الثقافي والجغرافي والتاريخي،وباعتبارهم

نظرا للواقع الليم الذي يعيشونه في تلك    ؛مهاجرين والجئينومنسيين ،  عائدين

وفتك المجاعة وانتشــار المـراض وظلـــم  ، الصحراء بعد الجفاف من ضنك العيش 

ـات واحتقارها لهم بعد فقدهم عزهم وموارد رزقهم ، والتمييز العنصري  الحكـومـ

الذى يمارس ضدهم ، ومنع وصول اإلمدادات اإلغاثية لهم ولغيرهم من القبائل  

و لعل أبشع صورة ومعاملة   سرة،الصحراوية التي لم تكن أحسن حاال من هذه ال

حيث أبعدت    نيجريا معا(،والنيجريين )نيجر و تلقوها كانت على أيدي الجزائريين 

وتلقي بهم  ، وظلت تشحنهم في شاحنات خاصة كالماشية  ، مإليه والالجئين عائدينال

  ،محاصرين من الموت الذي داهمهم  ،ماء في الصحراء بال زاد وال مأوى وال

وشوهدت    ،فقضى عليهم بعد أسبوع أو مدة قليلة من عدم الماء والغذاء والمأوى

،  متراكمة ومترامية   !ئرالتي تم شحنها من الجزا جثث مخيمات كاملة من تلك

وكانت الجزائر الدولة الوحيدة في المغرب العربي المتواطئة مع حكومات مالي ضد 

في كل االتفاقيات التي تمت بين   لمالي امنحاز طرفاالعرب والطوارق ، وكانت 

سن لصالح  يبدأ موقف الجزائر في التغير إلى الح  مالي والثوار الزواديين ،ولم

ومباركة الزواديين  تزايد النشاط الليبي في المنطقة  إال بعد  العرب والطوارق

رفة تجاه قضيتهم في مالي معمر القذافي المش  لمواقف الرئيس الليبي في حينه

والنيجر،وبعد تولي الرئيس الموفق والمسدد فخامة الرئيس المجاهد والمناضل: 

لجزء مهم من   ،والحقوق،الذي أعاد االعتبار  عبدالعزيز بوتفليقة نصره هللا ،فهو 
 

 . 5انظر كنتة الشرقيون بول ماريت صـ (1) 

م توقفت  2018،ومن عام عزيز رمحه هللا ولكن بشكل متقطع الرحالت إىل اململكة العربية السعودية بدأت منذ عهد امللك عبد ال  (2) 
 غرب العريب. كافة التسهيالت اليت كانوا يتمتعون هبايف السعودية ،مما أجرب بعضهم على العودة إىل مايل ودول امل
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من   االذي اقتطع االستعمار الفرنسي جزء المهمش والمنسي! الشعب الجزائري

أرضهم ومنحه لمالي، في الجنوب الجزائري، وحري بمثله أن يرد الحق واالعتبار  

لهل الجنوب ،وأن يعرف لهل الفضل فضلهم،حيث كان فخامته على رأس كتائب  

الطوارق المتطوعين للجهاد المقدس لتحرير الجزائر من االستعمار  العرب و 

الفرنسي من مناطق متفرقة جنوب الجزائر هي اليوم ضمن دولة مالي مثل :   

،وكان يشرف بنفسه،على جمع  وتودنيمناطق تمبكتو وكدال وغاوو  

،وتسجيل المتطوعين وتدريبهم، وإرسالهم لساحات الجهاد،وارتوت أرض  التبرعات

زائر بدماء شهدائهم،واحتوت أجسادهم الطاهرة،فمهما قدمت لهم حكومات الج 

 الجزائر المتعاقبة،يكون استحقاقا شرعيا، ال هبة وال منحة، ولن يفي بحقهم.

وكانت النيجر قد أحسنت في استقبالهم لكنها سرعان ما تراجعت فقست هي الخرى  

زقت السر والعائالت وتهدمت  وكذلك فعلت نيجيريا ونتيجة لهذه المأساة الليمة تم

البنية اإلجتماعية وانهارت الطبقات ، فتقاعس المسلمون ونشط النصارى حيث  

 دخلت 

فارتد بعض البائسين عن   ،الكنائس في السباق بينما تنكر بعض العرب والمسلمين

اإلسالم وتنصر آخرون ونشأ بعض الطفال على النصرانية حيث انتشلهم الصليب  

ضوا عن   ،سيالحمر الفرن  ِّ ووجدوا من المنصرات حنان المهات وعطفهن وُعو 

  ،اآلباء والحرمان والهالك والفقر والمجاعة ، وأُقيمت لهم المدارس التنصيريه

مقرا للكنائس نظرا للمدارس التي  ، وصارت تلك الصحراء ولول مرة في التاريخ  

دموها وكذلك المالية ،  بنوها والمستشفيات التي أقاموها والمعونات الغذائية التى ق

مما جعل عددا كبيرا من أولئك البائسين ينضمون إليهم إال أنه بقيت هناك أسر تعيش  

االنتقال   في الصحراء مفضلة الموت تحت خيامها من التعامل مع النصـــــــارى أو 

   (1)وآبار أجدادها. من مرابع صباها

 

 

 وما بعدها .  266انظر د. حممد سعيد القشاط يف التوارق عرب الصحراء الكربى صـ (1) 
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 ة قديما وحديثاعشيرمعاناة هذه المن 

تعاني قديما وال    وأسرة آل نافع منهم  عام، يلة النصار بشكلبق فإن قب مع كل ما س

 زالت تعاني من عدة أمور أهمها :  

اإلضطهاد والثرة التي نالتهم في عهد يزيد بن معاوية عندما رفض بعض   -1

ومعاوية بن    رضي هللا عنهما النصار بيعته لمخالفتها لما اتفق عليه الحسن بن علي

،واستمرت في جميع  ندما تنازل له الول عن الخالفة ع هللا عنه  رضي أبى سفيان

أجيالهم وأسرهم مصداقا لحديث المصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم فيما عدا عهد  

 الخلفاء الراشدين والخليفة الموي عمر بن عبد العزيز رضي عنهم أجمعين . 

 عدم االستقرار منذ سقوط الندلس وحتى اآلن . -2

 هم عن بقية إخوانهم العرب حيث حرموا من ثقافتهم أو كادوا. انقطاع  -3

الغربة في جميع البالد لعدم اإلعتراف بهم كأهل بالد أصليين وخصوصا في  -4

 مالي،وإنما كضيوف مهاجرين أو غزاة مغتصبين!.

 ) الثرة ( .  وسوء الحظ أو قلة التوفيق المنسي عياذا باهللكثرة الفقر  -5

المملكة العربية  ،و  الجزائر اء البالد العربية ، فمعظمهم فيالتشتت في أنح  -6

الدول  باقي  وأفراد متوزعون بين،  ومالي  ،وموريتانياوالمغرب  ، وليبيا،السعودية

 ،واإلفريقية. العربية 

 التفرقة العنصرية التي تمارسها حكومة مالي وغيرها ضدهم نظرا لجنسهم   -7

 وأصلهم العربي العريق. 

إلى الجزيرة العربية   نتمائهمالعريق وجنسهم وثقافتهم العربية وا أنهم بأصلهم -8

إلى جمهورية مالي   سياسياإلفريقية  ،وانتماء بعضهم يعدون غرباء حتى في الدول ا

 جعلهم غرباء حتى في الدول العربية فكانوا كما قال شاعرهم : 

 كتائهة جرباء تعدي السوائما  فكل بالد قد رمتهم لختها 

 ــــه : وقولــ 

 تصارعـه المهـانـة و الشـقـاء    وفي كل البالد لهم غريب  

 وقولــــــــــه :  

 تخـاتلهــا هـذي وتلكــم تقاتــل فكانوا كشاة في القطيع غريبة   
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أبناء محمد أحمد بن محمد بن  محمد المولود أبونبيل النصاري من  وقال الدكتور:

 (: غبوبأهل أقطب بن محمد بن نافع، ويعرفون ب )

 سالما على النصار من آل نافع

 أحييكمو في كل قفر وسبسب

 فأنتم هداة الخير قدما وحاضرا 

 بكم تزدهي القوام في كل مرقب 

 رفعتم لواء العلم منذ بزوغه

 وجاهدتمو كفرا بقرية يثرب

 فنلتم جوار المصطفى حين جاءكم 

 النصار أبناء يعرب  وسماكم

بهم بالمعنى السليم والمفهوم الصلي نتج عما سبق : عدم وجود وطن خاص   -9

،بعد فصل منطقتهم عن عمقها االستراتيجي والجغرافي والتاريخي للوطن

والثقافي،وهو بالد المغرب العربي ،واقتطاع منطقتهم،وضمها لجمهورية مالي بعد  

موطنهم   مع كون،الثقافية والجغرافية و   العرقية سايكس بيكو، مع انعدام الروابط

مما جعلهم يعودون إلى المملكة العربية    ،المدينة المنورةرة العربية،و ،الجزي الصلي

اإلمام عبد العزيز   (1)منذ عهد الملك  ؛بلالسعودية منذ وقت مبكر و قبل الجفاف

رحمه هللا ، ومنذ ذلك الوقت اندمجوا مع إخوانهم السعوديين دون أن يفرق أحد  

عن أحد النصار يعيش بين إخوانه  بينهم ، ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فليبحث  

السعوديين فإنه لن يستطيع أن يميز بينهما إال من خالل الوراق الرسمية فقط، وذلك  

حقيقيا إلى المملكة  والء وانتماء  يجدون في عميق إيمانهم بأصلهم  أن النصار

م من  بالنسبة له  لما تمثله السعوديةوهذا الشعور عام في المسلمين،العربية السعودية ، 

،وحيث يوجد الحرمان الشريفان،وقبر  كونها قبلتهم،ومهوى أفئدتهم ومهبط الوحي 

خير خلق هللا حبيبهم المصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم،وحيث نزول  

الوحي،وانتشار اإلسالم،وأحداث السيرة النبوية الشريفة،وغزواته صلى هللا عليه  

عامة المسلمين نحو  وآله وسلم،وهي أحداث وعوامل إن أدت إلى انجذاب

السعودية،فهي بالتأكيد جاذبة لألنصار نحو السعودية من باب الولى؛الرتباط تلك  

الحداث التاريخية بسيرة أجدادهم وتاريخهم العريق،ومواقفهم المشرفة مع رسول  

وليس    هللا صلى هللا عليه وآله وسلم،وهو شعور عام في النصار أينما وجدوا،

  هم في السعودية؛بل تجده حتى في أوساطهم خارج السعودية،خاصا بالموجودين من 

  مذهوالإذ إن أحدهم يستغرق  ،وهذا الشعور هو نفس شعور المواطنين السعوديين

غير مصدق عندما يكتشف من خالل اإلقامة أو الجواز أن هذا السعودي و  ،مندهشاو 

جعل بعضهم مما ي !الذي يراه أمامه شكال ومضمونا ال يحمل الجنسية السعودية

 

 م .  8/11/1993( يف 93انظر جملة الوسط العدد ) (1) 
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وأشد ما يكون هذا الحرج على النصاري الذي يعد هذا البلد أصال    ،يشعر بالحرج

 له كما قال شاعرهم :

 بأن الفروع في األصول لها محــل   فعادوا إلى األصل القديم لعلمهم  

 وضعنا عصا الترحال فاألم ال تمل          فها نحن في أرض الجزيرة أمنا 

 ى بقومنـــا            وأن بني عبد العزيزهم األمــــــــل وأنا بني األنصار أول

وهذا ما يؤكده سعادة الستاذ عبد الرحمن بن محمد النصاري الكاتب السعودي  

بعد أن بي ن   (2)الكبير في مقال له بعنوان : أبناء النصار ومشروع خادم الحرمين

مدينة المنورة ثم عقب  أسباب خروج أنصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ال

قائال : ).. ومهما يكن من أمر فإني بحكم شرف اإلنتساب إليهم أعرف عنهم خصلة  

لم تخطئ أي اً منهم ، وهي فيهم إجماع ال شذوذ فيه ، سواء أكانوا من أبناء الخليج 

العربي أو غرب إفريقيا أو المغرب العربي، أو غيرهم.. وهي: والؤهم المطلق  

أمرهم.. ومــــن   ية السعودية واعتبار قادتها كما لو كانوا هم أوليللمملكة العرب

  ن أنصاري ) غيرسعودىشهدت حواًرا بـيـ يطـــريــف ما يـتــصل بـهـذا أننـ

الجنسية( ومواطن من دولة عربية شقيقة ،  وكان النصاري يدافع فيه عن مواقف  

حاوره ذلك منبًها له على أنه )  قادة المملكة بمثل ما يدافع به عنها أبناؤها فالحظ م

أي النصاري( ليس سعودي الجنسية.. فما كان من النصاري إال  أن أجابه بقوله :  

) وما علي أن ال أكون سعودياً عندك وفي الوراق الرسمية وأنا كذلك عقيدة 

 ومعتقداً عند هللا ( !! . 

وحديثا يحسن بنا أن وفي نهاية هذا العرض التاريخي الموجز لسيرة النصار قديما 

نقف على قصيدة معب رة وموحية ؛ تروي لنا هذه السيرة بصورة أدبية سلسلة أشد  

وقعا وأكثر تأثيرا ،وإن القارىء الكريم سيالحظ أن الشاعر بعد خروج النصار من  

ى سرد تـــاريخ المدينة إلى اآلفاق جهادا في سبيل اللــه وإعالء لكلمته اقتصر عل

ستقرت في الندلس وكانوا آخر ملوك الطوائف فيها وهم بنو الحمر  ي االغـالبية الت 

والذين نزحوا بعد سقوط الندلس إلى المغرب العربي  ،   نصر الخزرج  من بني

وشمال إفريقيا ، وهذا السرد التاريخي لهؤالء نلحظه واضحا في كل القصائد التي 

إن الشاعر من ساللة حيث ،ذكرتها في آخر هذا الكتاب ، والسبب في ذلك واضح 

أبا عن جد .. ولهذا  يعد مصدرا  ارالتي تلقى تاريخها وسيرتها متوات هذه الفئة 

ومرجعا لتاريخهم وننقله بدورنا إلى الجيال القادمة كما تلقيناه وإليكم القصيدة نختم  

 بها هذا السرد التاريخي وهي بعنوان : 

 (  النصار بين الماضي والحاضر) 

 

 (2) انظر جملة اليمامة العدد)1173( يف 1412/3/17 هـ صـــ 90 .
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 واستخبر الكتب عن أمجاد ماضينا  عن أخبار ليلتنا   سل جانب الخيف

 كانوا لدعوته في األرض تمكينــــا  تخبرك سيرة خير الخلق عن  نفـر 

ــ  وكيف كنا ا سل حديبية عن سر بيعتنــــو  ا األشداء المحــا مينـ

 ا؟ يكن سهمنا خير  النبيينـــــألم  وسل جعرانة عن سهم عصبتـنــــا 

 ـا رض مكة ال تنســى ليالينـــفأ سالم موقفنـــــــا فإن تناسى بنو اإل

 

 ا ذكرى أحاديث  المفـــدينـــتعيد  وإن مررت على بدر ستسمعهـــا 

 لو خضت بحرا فخوض البحريغرينا وسوف يأتي صدى سعد وقولتـــه 

 

 إنا لمن معشر عند الوغى صبـــــر 

 

ــ  عند  ـا اللقا صدق زرق عوالينــ

ــ وقر   وارم بنـــــا فسر بنا يا رسول هللا  ـا عينا وال تخشى  المعادينــ

ــ  وسل قباء عن األنصار إذ سمعــوا   ا بهجرة المصطفى شــوق المحبين

 نا البســــاتيـوالحرتين وسل عنا  سل العقيق وسلعا ثم سل أحــــــدا

 ا لمئاثر عن أمجاد مــاضينـــعن ا سل كل ذرة رمل في مدينتنــــــــا 

ــ فطيبة  بنو اإلسالم نصرتنــــــا  فإن تناسى  ـا النصر ال تنسى أيادين

 

 ا؟ يفة من كنا ومن فينـــــــوسل حن وإن مررت بنجد سل يمامتهــــــــا 

ــ و من كان يحمل ذاك اليوم رايتنــــــا   ـا؟ كان ساقاه تحت الرمل عرجونـ

 ـا ــأمنع حصن كان  تمرينـــ ففتح من قال: ألقوا على األسوار بازكم؟ 

ــ  من قال حين رأى بالمسلمين وهى   ا ميا مينـ  ا؟ ـــأالاخلصونا تروا ُغرًّ

ــ  فلم  ا؟ توافوا بباب الحصن يعدونــــ حتى ـة تكن لهم إذ ذاك ناهيــ

ــ كي ال وأغلقوا بابه من بعد ما دخلــــــوا  ا  يشاركهم في الفتح راجونـــ

ــ يمامأرض ال فإن تناسى بنو اإلسالم صــولتنـــا   ا ة ال تنسى تسامينـــ
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 ـا ن آل نصر وملك كان ميمونــــع وسل إذا شئت في أرجاء أندلـــس 

 ـا ناطة ال شك  تبكينــــــوإّن غر ا  ّن عالمهم ال شك يعرفنــــــفإ

 ا آل نصر نجوم الدهر تحسينـــــ من تبكي مجالس علم كان يحضرهـا 

ــ والنثر أفذاذ المجيـبا لشعر  تبكي ليالي فن كان يعمــــــــرهـا   ـا ـدينـ

 ا ارة إتقانا وتزيينـــــــفخر الحض تبكي روائع نقش كان أبدعهــــــا 

 ا ينها تبكي الرياحينـــــتبكي بسات تبكي شواطىء أنهار جرين بهـــا 

ــ فإن  فإن تناسى بنو اإلسالم سيرتنـــــا    ا حمراءنا في الغرب تطرينـــ

 

 ـا؟ د وأين المستنيرونـــــمجد تلي ثوى  وسل بتمبكتو من القيت أين

 ـا؟ أرض أندلس حتى تالقينــــ من وأين صار بنو نصر وقد نزحوا 

 أصل العروبة واإلسالم مضمونـــا  فإن لقيت بني نصر لقيت بهــــــم  

ــ  لقيت سعدا  وقيسا وابن خيثمــــــــة   ا وجابرا ومعاذا وســـط نادينـ

 فأرض تمبكتو ال تنسى مغانينـــــا  رتنـــــا فإن تناسى بنو اإلسالم سي

 إلى الرياض وسل عنا الموالينـــــا  وعد إلى أّمنا أرض الجزيرة عـد 

سِل المساجد عنّا من يؤّم بهـــــا؟   ا؟ نّفها ذكرا  وتبيينــــــومن يش َ 

سِل المنابر عنا فهي تعرفنـــــــا   ـا نفّصل الحق قرآنا ومســـنونــ َ 

سِل المئ   ) هللا أكبر ( ترديدا وتلحينــــــــا؟  ــآذن عنّا كيف يصعدها َ 

سِل المربين وسط الجامعات هنا   عن فتية من بني نصر مجدينـــــا  َ 

ينــــــلعمر وسل طريق حجازكم نسير بهـــا    ا؟ ة أو لحج أو تمّشِ

ر بهـــــــا   ا؟ مدينة نُدنيها فتــدنينـــــنحو ال وسل بالد قصيم كم نمُّ

 بين المشاعر ترويحا وتوطينــــــا  إنّا لمن معشر تكون راحتهـــــــم  

 فعيشنا من جنى غرس بأيدينــــــا  إن عاش وغد دعي من تسّولــــه 

 إن الجزيرة ال تنسى تصافينـــــــا  فإن تناسى بنو اإلسالم سيرتنــــا  

 نــــــا ابن الكبير غياث المســـتغيثي وسل بتوضح ذاك الشهم والدنــا 

 وال يُن بِّيــك مثل  المســتضيئينـــــا  هو الخبير بنا وهو الكفيل لنـــــا  
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 ا ا عسانا نكافي من يواسينـــــــفم أضاء شمعته في ليل كربتنـــــــا 

 فالوالد الشهم ال ينسى ُمعانينــــــــا  فإن تناسى بنو اإلسالم محنتنــــا  

 

ــ   ا ـنت طيبــة لألبنا  تحـنينـــإن كـ ــا ياطيبة النصر قد جئنا فحيين

ــ  أهل أتذكرين بنيك آل ساعـــــــــدة   ا؟ الجفــان ثمــال المستميحينـ

 أما رأيت خصال  الخـزرجـيينـــــا؟  أما رأيت على وجهي مالمحهم

 ا؟ فيـن علـى بـــّو الّلصيقينـــوتعط أترفضين بنيك من سعدت بهــم  

 ا رءومــا ونـــار الهجر تكوينـ قلبا لهم أرى طوائف شتى قد فتحت 

 ـا كنــــاك إال  مستجيبينـــــكنا تر فما قليناك إذ قُْدنا الفتـــوح  وال

             ***                  ***               ***     

 ا م طيبة دوما  لو تجازينـــــلأل ه  رام وهــــذا العشــق أعلنــإن الغ

 ا بي لطيبة مع حبي ألهلــينـــح ـه مــــا قد تقاسمـــؤاد دواإن الف

 ـا حب لليلى وال حب لنسرينـــ ه مكان لقلبي كي يحــــــل بــ فال

 وأصدق الحب ما قد ظل مكنونـــا  والحب في القلب طبع ما تصنعـــه 

 إال على أحمق قد عاش مغبونـــــا  ه ب التصنع ال تخفى نهايتـــــح

 ـا كر الحبيب سالم للمحبينــــــذ ـى حبي أردده  أوقفت شعري علــــ

 ا  نا فيه غناها مغنينـــــــأشعار حب المدينة يسري في مشاعرنـــا 

 ا؟ اورا سيدي خير النبيينــــــمج يا ليت شعري هل أحظى بها سكنا 

 ا؟ ل يحقق فهد لي أمانينــــــوه وهل يرد والة األمر غربتنــــــــا؟ 

 ـا وق سقيناه ميراثا وغذينــــش ـا ا فعاد بنـــــــأبعدتنا عنهرباه 

 ـا ووفق الفهد أن يرد دانينـــ ا سر إلى طيبة رباه عودتنــــــي
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 ،بعد الشتات من شعر  آل نافع بعض ما قيل في معانات 

 

وهـو كـلـه مخـتـار مـن شـعـر الشـاعـر أحمـد بن عبد هللا النصاري وهو كثير  

يد ما ذكره في الترجمة من أن الحالة البائسة لألسرة اخترت منه ما يلي لتأي

النصارية في شمال إفريقيا وغربها والمشتتة في الدول العربية بعد الجفاف الذي 

 م هي أكثر شيء استأثر بغالب شعره1970عم بالدهم عام 

 

  ومن ذلك قوله في قصيدة بعنوان : ) صدى العرفان(

 

 اهذي المفازة والخـــــــالء  وم ـاء ار ما هــذا الفضــ أال ياد

 ذووا المجــــاد عمهم الثنــاء   ي أين الهل والجيران قومـــو 

 أجول بهم و دهرهــــم صفــاء  ـا  ا الربع كان الهل قدمــبهذ

 تثير النقع فاختفــــت السمــاء  لهم نعَم إذا راحــت عشــــاء  

 اء يــه البكـم ليشقحبيبهـــ ـوا حبـــة ثم أبقــتفرقت ال

 ـاء فذات الثـور إن نـزل السمـ ـل قومـــي إلى ذات الراك رحي 

 

*     *     * 

ــ طعامه ـوا تذكرت الربيع و كيف كانــ  ــواء م حليـــب أو شــ

ــ تشنفهم إذ ـل كـل لي وأصوات المزاهـــر   ـاء ا اعتـــــدل المسـ

ــ ينا  ـناءالغـ صوات لذ بــــهمن ال يغمها و يتبعهـــا شج

 ره رواءمـن الـن وار منظـــــ اورمال قد كساه العشب ثوبــ

 ـاءلقــاصـدها تقــدم ما يشـ ـدور وأيام الشتــاء لهــم قـ 

ــ   ـاء جزائرنــا وخيمــــت النســ ـا  وأيام المصـــيف إذا نزلنـ

 اء طــاب لهــا اللـقــشواطئها و  ـل في ســرور  وبادرت القبائـ

 ـاءبــا يـسبحـون لـهـم بهشبـــا وم الظهيرة كـــل يـــترى وقت 
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 اءن سمعوا الصــريــخ فهــم ظمـوإ ـرامسئلوا النـوال فهــــم ك إذا

 ـراءعيس ضمـرت ولـهــم ث و  اد خيل مطهمة جيــــــلهم 

 ه دواءن بــو ورمـــح للجنـ ـل دهروسيف عهـده بالصقـ

 ن أســـاءوا نصار تردع مـمـــن ال اةســـادة غـر كمـ بأيدي

 ـاء ال يرد لهـــم قض اةثق ـاة  في كل القبائل هـم قضو 

 ـاء م يخطر ببـــالهــم العنـ ول ع عاش القوم حينــاـذا الربـهب 

 واءل النــاس إن هجـمـت سـوك  ادت هـــي اليــام تأخذ ما أفـ 

 اءوا إثــــرها قومـي ونـ تشتت اف اءت بالمصـــيبة من جفـج ف

 ـاءنــاء أتعسهـا البكعلى البـ ها أنـــين وأصبحت العــجوز ل

 ـاءوا عـن الزواج من ذهبــوا وج  ائالت ـق سات وأصبــحت العو 

 ـذاء             رجعوا و مـا وجـد الـغفما  وتفقـــد ذهب الجميع لجلب قـ

        ـاء           ة و الشـقان تصارعــه المه ـب وفي كل البقاع لهـم غري 

 ـاءيكــون لـه بقـ يجاهد أن ردا ز فـعفأصبح بـعـــد ذاك ال

 

                  *    *    * 

 

 ـاءجديــــرا أن يكـون به رج  ـيما فما وجدوا المعين و ال رحـ

 ـاء شرع و ارتفع السنــلأمور ا وى بيت العروبة حيث قـرتسـ

 ـاءهــم عن وملجأ من يطول ب  ـن سعود حمـاة ديـُهُم آل ال

 ـي المـــحبـة والوالء لهم من  ـيهــم أهلي وهم سندي ودرع

 ار لنا فناءبغــرب حيث ص ا اغترابا وقد شاء اإللــه لنــ

 اءشريف لن يكون لــه كف م وعــدنا حيث كــان لنا قديـ

 ـاءسوى من تصطفيك لـهم دم ي يواســي وقت الشدائد ال ف

 ـه البنـاء ب أسـاس الـدين قـام  ـا بطيبة من قديـــم وقد كنـ

 اء وأصل ديارنـا قدمـا قبـ ـل وأن الفــرع مرجعه لص
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 وقوله في قصيدة طويلة بعنوان  ) فعبد العزيز أمة وحده أتى ( : 

 

 ه وكابدت جيشا من هموم أغالبـ ـه  ل ليلــي واكفهرت غياهب تطاو

 ـهب قلده أن ال تغـور كواك ف ـهمـه السيار وقفـة قطب رأى نج

 ه ؟ أناء بطــود شامخ هو ساحب  ه فجره ما أعاقن فمن مخبري عـ

 وح عواقبهكطول عنـاء ال تلـ ة سين طويلـي البــائ لأم أن ليا

 ا رق جانبــهوعيشا رخيـا لينـ هام الصبـا إذ أالعبـتذكرت أي 

 ه رت عليه سحـائبـد دل و قـقبي  ه ا حل مثلـمعلى موطن بالغرب 

 وضاق بدر الضرع من هو حالبه  ـأة ر وكموأنبت بهمى والعـرا

 اح بالغنـام حاال تجاوبـه إذا ص م ال يبرح الحمى  وأصبح راعي البهـ

 وواجهت حقفا قد أهيلت جوانبـــه ـم احة حيهوإن جزت بعد العصر س

 هاء الندى يجري فأزهرعاشبـمو  ةـول خميلـحرأيت المها يرتعن  

 غ لحنا عنَّ سرب يصاحبـه إذا صا ه ير يستبـيـك بـلـحنـوراقك ط

 إلى روضه الفواح فاضت مساربه  ةسطها تجري المياه نقيـوفي و 

 من العين من ص وبن قامت نوادبـه  رب نتابه بعـض الحايــيــن ربـو ي

 اف خصور و الدالل تناســبهلطـ ـهأجسام نواضـر أوج نواعم 

 ـهيممن حيا من كرام يقاربـو  ة تنزهن في روض الخميل هنيهـ

 ـه ن الـهـم إن ندت بليــل نواعب م ة ك ملهى للشباب و راحــهنال

 وئـــل بأس ال ترى من يغالبه وم  ة وموطن مجد بين عـز و منعـ

 ل أحكمته تجاربــه شباب وكه ة ته ليوث بالشـرى خزرجيـحم 

 ومن أبغضوا فالخوف منهم يحاربه  م ا سئلوا أعطوا سوى ما يشينهـإذ

 ـهخبارهم فعندهم قر طالب وأ من جدودنـا ومن شاء أشعار الولى  

 ه ح الكتاب و كاتبـفعندهم ص رهمستقــن  مومن شاء علم الدين 

 ـل لم تكدر مشاربـهإذا شيب أص ذي  هم العرب العرباء والنسب الـ

 ـف بالفجر كاذبـــهوأنكرهم لم يخ  اللــة  إذا ما انتمى وغد إليهم ضـ
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 ح و سيف لم تفلل مضاربــه ـورم ة حصنوا تلك البالد بفتيــوقد 

 مضت من شتات و امتحان يعاقبــه ـة ن أراد هللا إحياء سنـى ألإ

 ـههم والدهر يكــثر جالببقلت  ـارسول هللا أخبر قومن  فإن

 ـههما من الجفاف نوائبـ تدك  ادة فيالك من شيخ وقور وغـ

 موت سود مصائبه حليبا فجاء ال ه  د أموكم من رضيع لم يجد عن 

 

 ه في قصيدة بعنوان ) شكر وعرفان (  وقول

 

 ات اك النهى عن ذي السفاهـ هأما ن  ات اليوم في هــم وأنـ   ما بالك

 ات د الثالثين عن تلك الصبابــبع ـةنهتك من العــوام أربعـأما 

ار العشي  بها ـاكنت تعهدهأئن ذكرت ديارا   اتالحبيب و سمــ 

 إلى ذات الراكات من ) ذات ثور ( ـةديار حي من النصار دارس

 ا علـى إثر الجـفافات أمست يبــاب  رةيار عز من البطال عامد

 ازات لمفــبات امتاهة مـن جدي  و أصبحت بعد ما كان الجميع بهــا 

 اتا تبينتها بعـد المعانــلم ـراأرسلت دمعا على الخدين منـهم

 اتـل القرابـوحولنا الحي مـن ك ـة  نا هنا وعوادي الدهر غافلك

 ادات د اإلخاء على جلب السعـعه والدهر أخضر مثل العشب بينهمــا

 ـد حـاالت  والدهر يعقب حاال بع ـةعـل فاجفجاءنا بغتة بك

 ـات مشردون وحـلف لإلهان  ـة فهاهم أهلنا بكـل ناحيــ

 ـمات ادة ومالذا فـي المـلوس ـة وها هم القوم من كانوا غطارف

 اءات  رد اإلسـ ىدرون علـال يق عمهم  قد أصبحوا خوال من أجل مط

 ات لكن بكيت على أهل الكرامـ ـت ا بكيت على دار وقد درسفم

 اة يستوي مع من يبكي لمومـال ـه بكيت قومي ومن يبكي عشيرت 

 ـم أهل السيـادات كانوا هنـاك وهـ ـم  ا عز جانبهذكرت قوما كرام

 ـات الجراحـب وهم أساة لصحا هم السود إذا ما استغضبوا غضبوا 
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 ردوا إلــى الحق أصحاب الجهاالت  ـوا وهم قضاة إذا أفتوا وإن حكم

 ـاتنتابها الناس من شتى الطوي ي  ـة مجالسهم للعلم أنديـكانت 

 ـاء التحيات نوح الجزور وإلقـ ـم ما انفك يسمع في أرجاء حيه

 اتالهياج و ال بذل العطيـعند  ه  ما في الرجال لهم عدل و ال شب 

 اتبنوهــم بأنسـاب نقي  مفهـ غرو أن يقتدوا بالقوم من نصروا   ال

 ـات قد أصبحت منهـم قفـرا خلي  ـاذي الديار التي حلوا مساكنهه

 ي كل المجاالت وأبـذل الجهـد فـ ـم و أندبهما زلت أبكيهم شجوا 

 ات ي أرض القـداسبين العروبة ف  ـم ما أراهم و قد حلوا مكانتهكي

 

 بعنوان ) أصداء المجاعة ( :  وقوله في قصيدة

 

 ج و في الدموع سلو المشتكي اللهـأ هل في البكاء على الحباب من حرج  

 والحزن كالبحر ذي المواج واللجـج رالكان القلب منفطــلوال البكاء 

ــ   منازال ـم ا تذكرت أهلي أوذكرت لهإذ  ـجبين ذات السلم والفل

 ـة بالحسن والرج  ء فاتن عذرا ـايث الطبيعة في أزهى مالبسـهح 

ــ   ورد من وهج كثيب رمل وما فـي ال د تكنفه  ما بين روض نضير قـ

 رجـم ساكنوها وهم للناس كالسهـ م  قوما كراما عز جانبهــ ذكرت

 ي اللئواء والحرج  ومطعمـوا الناس ف وا بيض الوجوه حماة الدين مذ عرف

 ج مهوال والبالمـتفدي العقيدة  ا فتئت  من أسرة من بني النصار م

 جعداء كل خبيث فاجــر سمـ اية ( حبها للـدين أورثه) نصر 

 ج رفوا مـن قـوة الثـب لما به ع م  وا قليال و كان الكـل يرهبهكان 

 ج أصبحوا عرضة للذل كالهمـو  م  رتهم بعد ما جار الزمان بهـذك

 ج هـم بين كـل الناس من فلومالـ م ما قر القرار لهـمشردون و 

 رجلنا بعد هذا العسر من ف وهل ـر بهذا الليل مـن قم ياربنا هل
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 ج لمرجى لفتح أي مرتتـوهو ا ـهنرجوا من الرحمن رحمت إنا ل

 ج اعة بعد الـعز والغن من المج  ة لعرب ضائعيا قوم هذي بنات ا

 ج سن والدعح تيبست بعد ذاك ال ا  بهم ي ري النع ج ي يت وه الج إن الو 

 رج نزلون عن القتاب والسال ي ا  وائلن ا نحن من كانت أ يا قومن 

 وج ُصون  من اإلشراك والهيَُخلـ ِّ  م جاهدون ونصر هللا يقدمهـي 

*** 

 آل السعود ومـن للدين كالسيج يا فهدنا يا إمام المسلمين ويـا 

 ين نضج لوأصبحوا مثل لحـم  إنا لكم أخوة جار الزمان بهـم  

 ج ن حج مالناس لإلسالم   أخلصو  م  تؤثروهم فهم أولى النام بك إن

   (1)جإلى أهل هـذا البيت والوح إال  أ ا لهم بعد رب الناس ملتج وم

   ( 2)جت لنا عزة اإلسالم بالزج عاد م السعود أباة الضيم من بهآل 

 درج ن ذا العبد العزيز ودك الحص م لنا منذ قام البر والدهعادت 

   (3)ججيش ذا الرهاض يقود الي قلب الر ىمن بعدما كان رأس الربعين إل

 رج  ة المح صبحت واحـة فوا فأ ه  قد جاءها وهي في بؤس تنوء ب 

   (4)جهم بـين مأسور ومختلفرد ه  العدا أن يحولوا دون غايت  رام

 ودج  ه قاطع للـظـهـر والوسيف ه  غاث ب يداه وبل عطاء يست 

 جج  بلـوغ غايته بالرأي والح ه  ال يعمل السيف يوما حين يمكن 

 رج إال وسلمها للقادة الس ا نان الـله مغتبطفما مضى لج

 ج أفـق بالنور منبل كالبدر في ا حتى تسلمها فهد فكان لـه

 ج  بين مسرور ومبته فشعبـه ان لها وصاغها نهضة دان الزم

 رج  صانها رغم هذا الهرج والمو  ل  ين لبركله أمقاد السف

 

 الوحج : امللجأ .  (1) 

 .الزجج :مجع زج وهو أسفل الرمح  (2) 

 الرهج :  الغبار . (3) 

 املختلج :املضطرب من املوت .  (4) 
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 هزج  ر والسمى الشع أسنى الكالم وأ ا أعماله ليس يحصيها ويحصره

 ج  ل منزعكبأنه بلسم ل ة ا على ثقة في الفهد راسخ إن 

 رجمعشر النصار للفسبيلنا  م  وفي الساة بني عبد العزيز فه

 

                                 *  *  * 

وقوله في قصيدة قالها بمناسبة زيارته للمدينة المنورة ) موطن األنصار ( ومنها  

: 

 

 ا نور طيبة ظاهرا إلى أن راين  ورة عد ففما هي إال فورة ب

 ادرا  لى أحمد ثم اقتحمت مبع ا فكبرت ربـي ذا الجالل مصلي 

 ابرالفت قوما يعبدون المقوخا ا وصليت في محرابه متأسي 

 وفي ) أطم النصار ( شخصا بنادرى   ى  نظرت فلما لم أجد من عشيرت

 لدهر ساخرا وناديت ما أضحى من ا ال توجهت نحو الخالدين مسائ 

 ا ، هل تبديان المشاعرا ؟مقيل لن  أيا جبلي ) أحد (  و )  سلع ( أفيكما 

 إلى من يواسي أو يكون مسامــرا ؟ ي  ال تعلمان بحاجتـ أم أنكما 

 من السادة )النصار( من كان عامرا   ادة ان أنني نجل قأال تعلم

 را  ج أوائلنا لما أتاهم مها ى  تذكرت والذكرى تهيج ذوي النه 

ى أن يضي  ا مسكون زمامهتذكرتهم إذ ي   ف المسافرا وُكلٌّ يٌَرجَّ

 ا ترى  حصين وإنا أهل عزكم ي  على الرحب يا خير الورى إن منزل

 ) ببدر ( وجاء الشرك جيشا كراكرا   ه لما استشـار رجالتذكرته 

 بنوا الحرب قد خضنا البحار الزواخرا  ا ل له :  إن خضت بحرا فإنن فقي 

 راديدهم قتلى فنالوا المفاخـصنا ادروا  هم عين الرسول وغفقرت ب 

 لوا البواترا كئوس المنايا حين س وا هم يوم اليمامة إذ سقـتذكرت 

 ) بغرناطة ( راقت مدى الدهر ناظرا ارة  تخيلتهم يبنون صرح حض

 رابرا بإفريقيا ( مجاورين البـ)  م م لما أناخـوا مطيهـتخيلته 
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 ال مرابصحرائها حتى أقرت ب ة  زرجي وا سيوفا للعلى خ فسل

 ائراتشتتهم في كل قطر عش ى شاهدتهم بعد الجفاف فساءن و 

 اصراولم ترع فيهم سيرة وعن  رت  تنكالد  وآلمني أن الب 

 ائراصيته إذ كان للقبر سـو  د  م يرع فيهم قومهم لمحمول

 بمحسنهم كي يقبلوا ثم  عاثرا فما جاوزوا عن المسيء وال دروا 

 ها فرى لبأكناف طود ال يرام  د  محمبة عند المير سوى عص

 واهرامعطرة ومن ثناء ج ا في كل البالد مدائح  سأنشر

 اصراوأنا أناس شاكرون المنـ ه  يعلم كل الناس حسن صنيعل

 ائراوقد سطعت تلك الوجوه بش م بغبطة  وإنى لرجو أن أراه

 اطرانة عوعاد بهم جو المدي ة  ادوا إلى الدار القديمة طيب وع

 يوجهه فهد ويبني المفاخرا  ه وفي ظل حكم قد تواتر عدل

 بناه إمام المسلمين مثابرا  ذي ادم بيت هللا والحرم الوخ 

 تناط به الغمى فيجلوا المعابرا   ذي و القائد الميمون والبطل اله

 اترا قرآنا و يتبع بـ يقدم ا  عليهمله خطتا فصل يسير 

 ى مشمخرا وقاهراوذو الشر يلقـ يده  رفذو الخير يلقى كل خير ي 

 اة يقهرون الكاسراكماة حم ر الكرام جميعهم  وإخوانه الغ

 ا ظاهر الذل كــافرا فآب مهيض وس بناره هم أحرقوا جيش المج 

 ادرايلبي على أرض المشاعر ه ا متفائال وسار الحجيج آمن 

 م المئاثراآلل سعود أن يديـ ل جالله وأصبح يدعو هللا ج 

 

 

                                        * * * 

 وقوله من قصيدة بعنوان ) كل فرع يعود إلى أصله ( 

 

 ا اكتمل يغني غنائي أو يرى مثله  ى لليلى بشعرهوما كل من غن 
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 ا مثل وما لبني النصار من قومه ات شبيهة فليس لها في اآلنس

 ا القلل له لهم عزة قعساء دانت ضى بهم نصر هللا العقيدة وارت 

 إلى السند حتى الصين ما عرفوا فشل رقوا بهم فتح هللا البالد فشـ

 ول عوا إال وسادتها خفما رب  همفريقيا داست سنابك خيلوإ

 ل ذل الصليب للمنارة واضمحف و الصليب مضيقه وقد عبروا نح 

 ل حصا  تحدثنا آثارها وبم الح حضارة وقد حملوا مع الس

 ا وبنى الول على مابنى أجدادنـ هددق شاوفي ساحة الحمراء أص

 ترحل جدي نــحو " تمبكت " وانتقل  وإذ غربت شمس العروبة واختفت 

 ا نزل مع الغيث في إرعائه أينم د عيش جدوده وعاش بتلك البي 

 فما وجدوا من يرتضيهم مــن الدول اف تشتتوا     فلما أتى ذاك الجف

 ل في الصول لها مح بأن الفروع م لعلمهم فعادوا إلى الصل القدي 

 وضعنا عصا الترحال فالم ال تمــل  زيرة أمنافها نحن في أرض الج 

 ل ن بني عبد العزيز هم الموإ ار أولى بقومناوأنا بني النص

 

 

وقوله في قصيدة بعنوان  : الجامعة اإلسالمية ورئيسها الشيخ عبد العزيز بن عبد 

 هللا بن باز حفظه هللا 

 

 محت  رسمها جون السحاب السوائل  ؤاد منازل لفـأثارت كمينا في ا

 ل  ا درجت عاد وتلك الوائ كم منازل عفتها الريـــاح وأدرجت 

 وم تالتــــلوالهم  أكفكف دمعي  ة  وقفت على تلك المنازل بره

 ر ؟ أين البواسل ؟ بساحل هذا النه ها : أين الذين عهدتهم فسائلت 

 ل ل يوم للفقير نوائلهم ك ذووا العز أهل العلم أم أين سادة 

 ارت لهم في كل واد جحافل وس إذا ما دعا داع إلى الحرب شمروا 

 ادة النصار قدما تناسلوا من الس رتى ـشيأولئك أنصار النبي ع
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 ول هللا والحزن شامل بموت رس ُم ؟ قوم كرام تفرقواوهم ماه

 ل توالت عليهم بالحجاز بالبـ م  فمن بعد أن كانوا حماة لدينه

 لقدما معاقداد بها كان لألجـ ة عليهم بالمدينة ساح  وضاقت

 رب والغرب فاصللكي يسكنوا في الغ بأيام ذاك الفتح في الغرب ناضلوا 

 ل  رأسه عمرو وما ثم خام على إلى مصر سار الجيش بعد خروجه  

 للفتح بالد الغرب والكل باس بة  ومن بعد ساروا في كتائب عق

 اهلوا عماد جيوش الفتح لم يتس  ن  فمازالت النصار في كل موط

 لوا  طة ما قد علمتم و ناضبغرنا يدوا إلى أن بنوا ملكا عظيما وش

 ل ما قد شيدوه تسائ  ارفآث  كم لئن زال ملك قد بنوه هنا ل

 لى وتبكي الفضائـــــــــلبقيتهم ثك رب  وبعد ضياع الملك سارت لمغ

 ل ل الكواهت بصحراء الشماأنيخ  د هجرة أحمـد بعشر مئين بع

 ل وتلكم تقات تخاتلها هاذي بة  فكانوا كشاة في القطيع غري 

 ل ئدا إذ أبيرت قباتَُشي ُِّد مج  ا للوغى خزرجية  فسلوا سيوف

 ل  يم برق الذعر أو هز زاب إذا ش اة في السالم وقـــادة  فكانوا قض

 ا زالزل ستوالت عليهم من فرن  ـدرا وبعد قتال دام دهرا مق

اً ن شعائر ه ل تحت اضطهادهم  مكثنا زمانا طا  زاول ذا الدين طر 

 ل  زخارفهم تبدو وهن رعاب  أن نرى  عليهم آملين ب صبرنا 

 لولن يسبق المر المقدر جاف درا فلما دهى ما كان قبل مـق

 لفرضا تليه النواف نصلي به ر نطلب ملجأقدحنا زناد الفك

 لا تناضالشرع قدمكمملكة ب  فلم نر بين الشرق و الغرب موطنا 

 اول  صن منيع رد من يتط كح  د  ذ نشأت كانت لدين محمفم

 لوال سعود بالعلى يتواصمن آ ا تعاقب أقطاب على عز عرشه

 ل اضعلى غيره ذا القرن عاش المن  ه ا أتى فخر الزمان سما ب فلم

 ل ك لهم في الكون حق وباط ملو  هو الفيصل الفرد الذي خضعت له  

 ل نال الوسائولكنه ما ال ت    ديفلو بلغ الفكار مدحي قائ
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 ل ز البر ماسح واب لعبد العزي   رب الناس خير جزائه  جزى هللا 

 ل  وتمطر باإلحسان تلك النام لة يمة مسته فعبد الـــعزيز د

 امل ر رحيم مج بأبنائه ب  د ــد العزيز والد خير والوعب 

 ل حن بإخالص الوالء نقاب ون ا العزيز قائم بشئونن وعبد 

 ادل  عالء دين هللا بر وعإل ه سالم صرح أقاموجامعة اإل

 من الشرك واإللحـــاد بئس الشمائل  ة  هر توحيـد اإلله صراح يط 

 ل  ضالال بثه من يخاتيرد  ال يخرج لإلسـالم جيال مناض

 ا يحاول  ن نكسالبرهاو يدمغ بـ ا أعالم الشريعة عالي  ويرفع

  

 

 

 

 

 ب ( : وقوله في قصيدة بعنوان ) شكوى إلى العر 

 ايشا على ذات الراكة ناعموع ا والمواسماتذكرت أيام الصب 

 وإذ كنت ال أخشى على اللهو الئما  وأيام ذات السرح عند ) مغارس (  

 انصيد حمائمـنصيد ظباء أو   القالدة نظمهم أقود شبابا ك

 ا سدا غضابا يفلقون الجماجموأ لى الجياد جحاجحا فيوما ترى ع

 اون لألذقان كوما توائميكب  اجدا يام أمويوما ترى بين الخ

 ا فما خلتني من ذلك العيش فاطم دها إلن فطمت أم رؤوم ولي 

 

 *     *    * 

 

 ا ؟  أنكرتها و قلت هل كنت واهمف وقفت على الطالل بعد شتاتهم  

 اثالثا كالحمام جواثمـوسودا  فَألًْيا وجدنا أصل سرحة جدنا  
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 ل ساجماوأنضبت دمعا كان من قب  ي  فلما عرفت الدار خارت عزيمت 

 ا ؟  وأين رجال يمنعون الكرائم وساءلت ربع الدار أين عشيرتي؟  

 بر قاتما إذا صار لون الدهر أغـ وأين مصابيح الدجى من عمومتي ؟  

 ا متالطمــا يخوضون بحرا هائج  وا فكان الجواب أنهم قد تفرقـ

 ما دي السوائ كتائهة جرباء تع ا بالد قد رمتهم لخته  فكل

 لمين مسالمارحيما وال في المس هم  ين جـميعالمفما وجدوا في الع

 ما  طيبة ( دارا والمكان المالئ ) ب بوءوا يعلموا أنا بنو من ت ألم 

 ا هم و الليل يرقد الحمنهار الدوا حول المدينة تبعومن جا

ع الحزاب إذ جاء حالملمن ج رة  من رفضوا أن يبذلوا أي تمو   امَّ

 فديناك ال نعطي سوى السيف ظالما ه وقلنا لخير الناس عند سؤال

 اا لحصن الدين بعد دعائموكن  ة باذخ  نا في الجاهلي فـأول

 امغانمم وال ومن هاجروا أمواله وا  القوم الذين تقاسم وأنا من

 االكارمببدر فقد كنا الحماة  وانسـأذكر أبناء العروبة ما  

 اا الباة القماقمبأحد فقد كن  ا  العروبة فعلن  أذكر أبناء

 افقد كان يوما ملحميا وحاسم دوة م يوم اليمامة غأذكره

 ماعلى السور قوما معلمين ضراغ ا من فتح البـاب الحصين  ومن دعف

 اناطة حمراءها و المكارمبغر  دوا من أسسوا ملكـا عظيما وشي و 

 ا ل مالحمومن سطروا فوق الرما  ومن نزلوا صحـراء ) تمبكت ( عنوة 

 ا دعاة أساة يحملون المغارم ة فكانوا ملوكا فوقها وأئم

 ومن جار أضحى للقشاعم طاعمــــا  ا  للدين القويم فمرحب فمن الن 

 ا فاجر أمسى تقيا و راحم وكم ه باهلل عاد لهدي فكم جاهل  

 ا ثم رمحا و صارم ودرعا متينا وقد جعلوا  الحصن الحصين جيادهـم 

 ا  ع الصبح إال راح بالذل راغمم  ة تريهم ضاللقبيل يم  فما من

 

 م  الدهر إال أن يجور عليه أبى

 

 وأن يجعل الخيار نضوا وخادمــا 
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 ا ه بدار الذل يرعى البهائمترا د من كريم سيد وابن سي  فكم

 ا ام الهوان والمور العظائمتس د م من فتاة بنت عز ومحت وك

 ا أو يعمروا قبل واقمزلهم منا رة ن لم تكن بين العقيق وح كأ

 امجاهدة ردت إلى الحق غاشم ة ن لم يكونوا رأس كل كتيب كأ

 اأن يقبلوا إحسانهم والمظالمـب  ي  كـأن نبي هللا لم يـدع أمتـ 

 ا ؟ لتم إخوانكم والتالحمتجاه م فما بالكم ياقومنا العرب ما لك

 ا ؟ تواصلنا بين الورى والتراحم ي لم تعلموا أن الواصر تقتضأ

 ألم يخلطوا إخوانهم والمحارما ؟  رالم يأو قومي من أتاهم مهاجـأ

 ا ؟ م كل ما يغلونه والدراهمله وا ألم يؤثروا من هاجروا ويقدم 

 ا ؟ ثار، ألسنا في المحول غمائمد ا  ـسنا شعارا للرسول وغيرنـأل

 ا ؟ وشيبا كراما يشحذون العزائم واشبابا في العلوم تفوقألسنا 

 اا لكم أموالنا والجماجمـبذلن  م تكلعدو قناألسنا إذا هز ا

 ا ؟قائمـفنحن فروع أصلها ظل    ل موئـفليس لنا إال العروبة 

 

*  *  * 

 

 وقوله في قصيدة بعنوان ) األنصار في رحلة األحزان والكفاح (: 

 

 ا ؟ أين السود الضاريات حماتهو  ا أيــــن بناتهمدينتنا تلكم ف

 ا ؟كن أين منتدياتهـوسلعا ول ا قب أرى أحدا من ها هنا وأرى 

 ا قيس بن سعد والكرام سراتهو  ر أفي الدور سعد أو معاذ وجاب

 اال يقل  عفا ته فـدار ابن سعد هكان قيس جدنا بمكانلئن 

 ا فأعراضنا  محفوظـة  حرماته م وإن كان حسان وكعب هنا لك

 ا؟ للصدى رجع   أقفر فالته أما ا؟ منا هنا فيجيبن  أال أحد

 ا شحها في الجانبين  نباتهيو  ارأيت بناء شامخا  وشوارع



 هـ1443مرتضى األنصاري-شتات آل انفع،ومعاانهتم-نثار األخبار عن آل انفع األنصار

 ا خدود عذارى أشرقت بسماته عدائق فيها للنواظر مرتح 

 اتمت  بها أمنيا ته  بتوسعة ا امن موفي مسجد المختار قام إ

 اأن  الخيار والتهيذكرنا  ع ها لكتاب هللا أعظم  مجمب 

 افاقها وجها تهترددها آ ةعناية فهد بالمدينة قص

 

 

 

 ا ناإليها فهدنا تحيى عاشقأعد

 

 

 اونفسا بها ال تنقضي حسراته

 ا؟ نا وآوينا فعز  دعا تهنصر اثارات لدينا لننـ أللدهر

 ا دين  بنا تهشواهد أن الماج  اففي ساحة الحمراء كانت بيوتن 

 ا صحائف مجد طرزت صفحاته واتجمع عباد الصليب فمــزقـ

 اة مخضرة  عرصاتهـأفني و  ة وقد أخرجونا من سرور ونعمـ

 اطة ولم تقـم صلواتهبغرنا افلم تشرق اليام بعد خروجن 

 ارنم بالقصيد رواته ولم يت وج ولم يستمع للشعر ملك مت

 ن بزاتهـــــــا نسور وغـربان ونح  رجنا حيارى للصحارى تنوشنا خ 

 اــا أوغادها ودهاتهيذل لهـ ةا هي إال غضبة عربيـفم

   (1)وعادت لشمس المبعدين إياتها س  ب بسمت اليــام وهي عوا ت 

 ا بتمبكت( إذ طابت لنا جنباته ) ه ونام زمان البؤس ملء جفون 

 ا وكانت عروسا تجتلي قسماته ا وكانت لنا صدرا رحيبا يضمن 

 ا بجيش النصارى خلفه أدواته ةن أفقنا بين يوم وليل إلى أ

 ا أن التلين قناته مصممة  ة فثـارت عليهم عصبة عربي 

 اوعزمة نفس تختفي شهواته ارمسهم ورمح وص  سالحهم

 اوأدرك أن ) الخزرجين( كماته مفلما رأى جيش الفرنج جهاده

 

 شعاعها .  (1) 



 هـ1443مرتضى األنصاري-شتات آل انفع،ومعاانهتم-نثار األخبار عن آل انفع األنصار

 ا هزتهُم نغماتهكأغنية  م أن هديرا من مدافع جيشهو 

 ا مع السود فاشتدت بهم ضرباته اتآمر في طول البالد وعرضه

 امكر ذللت كلماته وقالة رةغلبونا بالسالح وكث لقد 

 ا دهورا مضت محمرة سنواته ده مونا نصف قرن نعوقد حك

 اهاتهوطالب باستقاللها جب ارأوا أن ال بقاء بأرضنـفلما 

 

 

 ا صاح المير الخزرجي منادي و 

 

 

   (1)اطرد النصارى أوغلت نكباتهب 

 ا دين ) لنين( فاصطفاه سعاتهل عا بجلف كالح الوجه تاب أتون 

 ارون طهاتهوأسياده المستعم ةدب )مدبو( نحو كل رذيلف

 اد أوالد الزنى وبناتهوعرب  ة د أن يغتال كل فضيلتعه

 ال أخيار العباد عتاتهيسرب فألبسه ) موسى ( القميص الذي به

   (2)تزعمها )موسى ( وسرت عداتها ورةءل أبناء الشمال بثتفا

 امحصنة والقربون حماتهـ ها رأى أن الرياسة حولفلم

 

 ة بدهاء أن خير وسيل  رأى

 

 اصه من الحقوق شتاتهـخلت 

   (3)ااربهم بالحاجتين جباتهـوح  وا فحاصر أبناء الشمال ليخرج 

   (4)اوغودر من قد قيدتهم صراته م فغادرها من ساعدتهم ظروفه

 ا من ضمتهُم فلواته إبادة دهبناء اللئام عبي وحاول أ

 اردع عداة التجف شباته ل أسستهنالك قامت جبهة وت 

 ا تضىء لهم ليل الجهاد صالته م تضم شبابا ماجدين وجوهه

 

 هو الشيخ حممد علي بن الطاهر بن املهدي األنصاري .  (1) 

 مجع عدة من الوعد .  (2) 

 احلاجتني : اجلوع والعري .  (3) 

 الصراة : ما جيتمع يف الضرع من الّلنب . (4) 
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 ام وأن الباسلين أباتهـ حرا ام علموا الوغاد أن دماءنـه

   (5)ابصحرائنا ال لن تضيع تراته وأن النساء الحافيات على الوجا 

 

 ترنح ) موسى ( عندما عزفوا له

 

 اشيدهم لما أتت جبهاتهن 

 افدولته دالت بهم سلطاته من ى زعيم الخائنين لقاءهتم 

   (6)اقد شديد والعبيد شراته بح  ان اجأ ) توماني ( اللئيم بالدوف

 ـابح أبناء الشمال جناتهليذ ةوسلح من )صنغاي ( كل قبيل

 ارنا أمجادنا سطواتهتذك ة  واجه من أبناء قيلة عصب ف

 ا ال تثار مهاته وقد عزموا أن ة حيط بهم من العروبة فتي ي 

 ا أن يهان طغاته  صلح إالوال ا فال صلح إال أن تصان حقوقن 

 رجال نواكشوْط من توالت هباتها   سأشكر دوما ما تراخت منيتي 

 ومن فتحوا قبل البالد صدورهم    

 موأشكر أبناء الجزائر كلهـ   

 هاإلخوتهم إذ شردتهم قسات   

 على دعمهم فالناصحون ثقاتها   

 ااب يروي الالهثين فراتهسح  م شكر أبطال اإلغاثة إنه وأ

*** 

    

 

 مجع ترة وهى الثأر . (5) 

 لشراة  اخلوارج . ا (6) 
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 وقوله من قصيدة بعنوان : ) أيام في طيبة (    

 ير فض هدير رهيبات المواطأخ  ر طائر السعد رفقا بالقواري  يا  

 يرمن حملت على هام العاصم داأح ع بلطف وال تشعر به أقل  

 ر رياض ومن دار المغاوي من ال ة وطربنا أيها الميمون ضاحي   

 اهيرحـب المشالنبي مع الصبه  دحتى تحط بحفظ هللا في بل  

 ر صباح الدياجي ه شــع مساحات  ع وفيبه قباء وأحد والبقي  

 ير ن الحب في تــلك المقاصوأعل ه كيما أمرغ خدي فوق تربت   

 ارير الحبـيـب على مرالده نم ع في روض به أثر وأسكب الدم 

 ابير د يوم يـأتي بالضأحمـب  هل هللا ربي أن يشفع وأسأ 

 ر من حوضه عند تسجير التناني   ةق ـاوله كأسا معت وأن ينـ  

 اعير عن خزرج وعن الوس المس  دسائل الشم من سلع ومن أح أ  

 افيرغلب السود وعن بيض اليع ا أل الحرتين عن حماتهموأس

 انير وههُم مثل الدن كانت وج م هدار اللى من جدودي قبل محنت 

 اكير عظامهم غيث المب سقى  عن قوم صدق هم آووا وهم نصروا 

 ر قشع الترب عن بعض المطامي وأ اثرهمستعيد بها ذكرى مئ سأ

 وامير أو يرجع البث مطوي الط اءلة وهل يجيب جماد عن مس

 اميرريحها ريح المج كأنما  ايا طيبة طاب رياها لزائره

 اسيرك بأيام التي كانوا حال رعلمين بأني من ذرى نف أت 

 اخير واستنقذوك من أصحاب المو  ملدوا تبعا لما أرادهمن جا

 فصرت يا طيب مقصود الجماهير  ه سالم دولت من شيدوا بعُد لإل

 اتيرأنزل هللا دستور الدسو  ه لى ثراك أتم هللا منهج ع

 اشير وسيرة عطرت دنيا المع لق  هلل ما ضمت الجداث من خ 

ه الدين من بعض الزنابير  هل عظيم كريم ال يماثل جي  من شو 
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