
 

1 

 آؿ نافع األنصار عؽ                                                             نثػػار األخبػػار     

 

 
 األنصار بين الطاضي والحاضر 

 
ب يظقسػػطؾف إلػػم نسػػطغؽ ن ظاننػػي  عوناننػػي أ  إلػػم عػػ ب الػػنطؽ  ىػػؼ الق ظاننػػي   لػػم العػػ  

عػػ ب ال زػػاز  ىػػؼ العوناننػػي  ىظػػاؾ  ػػ ادؼ يالػػس لقيقسػػنطغؽ السػػاذقغؽ  ىػػؾ أف  قػػاؿ  ػػ لػ 
العػػػ ب العاروػػػي  ىػػػؼ الق ظاننػػػي س  العػػػ ب الطسػػػيع وي  ىػػػؼ العوناننػػػي  فػػػالع ب العاروػػػي أ  

 اف رئنساف :الق ظانني أ  النطانني نسط
 حضػػػ  ؾت  العػػػػ ب الطسػػػيع وي أ  العوناننػػػػي أ  ال زازفػػػي  ػػػػ لػ نسػػػطاف فقػػػػ   :  (1)سػػػ  

  (2)رونعي   ض  
 ل بؽ إب اهنؼ عقغهطا السبلـس  اسيولؾا ذقؾله تعالم:ن ظاف  ؽ أبظاء إسطاعغ  نغل إف

وع ا َ اْعبعػػػوع ا َرو  عػػػ ػػػؾا َ اْسػػػزع ػػػؾَف )} َ ػػػا َأياَهػػػا ال ػػػُ يَؽ آَ ظعػػػؾا اْرَجعع ْغػػػَ  َلَعق  عػػػْؼ تعْ ُق ع َْ ( 77ْؼ َ اْفَعقعػػػؾا اْل
ؼْ  ق ػػَي َأُبػػن ع يُؽ ُ ػػْؽ َحػػَ ج   َّ َ  ُجَهػػاُدُا ىعػػَؾ اْجَيَ ػػاجعْؼ َ َ ػػا َجَعػػَل َعَقػػْن عْؼ ُفػػِ الػػوَُّ ُ َحػػ  َ َجاُىػػوع ا ُفػػِ ح 

ػَهَواء ُإْبَ اُهنَؼ ىعَؾ َسط اجعؼع اْلطعْسُقطغَؽ ُ ؽ َنْبلع َ ُفِ َىَ ا ُلَن عؾَف  ا َعَقػْن عْؼ َ َت عؾنعػؾا شع ؾؿع َشػُهغوا ال  سع
َجػػػاَة َ اْعَيُصػػػطعؾا ُذػػػاع ُ ىعػػػَؾ َ ػػػْؾاَلجعْؼ َفػػػُظْعَؼ اْلَطػػػْؾَلم َ ُنْعػػػؼَ  ػػػبَلَة َ آتعػػػؾا الص   َعَقػػػم الظ ػػػاُس َفػػػَ ُلنطعؾا الص 

 ({ سؾرة ال ػج  78الظ ُصغ  )
 ذاب نس ي النطؽ إلم إسطاعغل بسالش فف عظو اإل اـ ال ْاريسفِ  ياب الطظان ال ويس 

 : ظهؼ أسقؼ بؽ أفصم بؽ حاريي بؽ عط   بؽ عا    ؽ خصاعي
( 1)أسقؼ خ ج رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ عقم نـؾ  ؽ رضِ هللا عظه ناؿ سقطي عؽ

 أنا  ع بظِ فبلف ألحو  فإف أذاجؼ  اف را نا بظِ إسطاعغل ار ؾا ييظاضقؾف ذالسؾؽ فقاؿ
ار ؾا  أنا  :ال  فقغؽ ف  س ؾا ذ يويهؼ فقاؿ  ا لهؼ نالؾا   نف ن  ِ  أنت  ع بظِ فبلف ناؿ

إلم  الصوغ  بؽ ذ ار (س ناؿ ابؽ حز  فِ ش ح ى ا ال ويس:  زعؼ  ع ؼ  ق ؼ
عقنه  ن ظاف بؽ الهطنسع بؽ تنؼ بؽ نبت بؽ إسطاعغل إسطاعغل س أنه  ؽ ذرفي ن ظاف أف

حغس ناؿ صقم هللا عقنه  آله  ىاج  الؾارد فِ نصي ى ف ة أبِ السبلـ س  ىؾ عاى  نؾؿ
ى ا ىؾ ال ي يي جح فِ نقوي  " فيقػ أ  ؼ  ا بظِ  اء السطاء "األنصار  سقؼ  ىؾ  ْاطب

                                                           
 قيل اسم سبأ عامر بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقالوا مسي بذلك ألنو أول من سىب من العرب فسمى سبأ لذلك .  (1)

 . وما بعدىا 7صػػ  5وابن ىشام جػػ 545صػػ  2انظر البداية والنهاية البن كثًن جػػ   (2)
أسلم اليوم يف عداد قبيلة حرب .   ( 1 ( 

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=119
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=119
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=6379&idto=6388&bk_no=52&ID=2086#docu


 

2 

 آؿ نافع األنصار عؽ                                                             نثػػار األخبػػار     

 

 يقارب  ؽ عود  ن ظاف  ذلػ أف عود اآلذاء بغؽ الطشهؾرفؽ  ؽ الص اذي  غغ ىؼ  وغؽ س
 (1)   اىػ عوناف اآلذاء بغؽ الطشهؾرفؽ  ؽ الص اذي  غغ ىؼ  وغؽ

ن ػاا عقػم ل ائػل الػ  اة  ػاف ابػؽ عطػ  رضػِ هللا عظػه  شػهو لقػؾؿ  ناؿ ابؽ عبوالب  فػِ اإل
ل عقنػه السػبلـ  نػؾؿ رسػؾؿ هللا لقػـؾ  ػؽ  ؽ جعل  ن ظاف  سائ  الع ب  ؽ  لػو إسػطاعغ

 (2)أسقؼ  األنصار ار ؾا بظِ إسطاعغل  فإف أذاجؼ  اف را ناا 

سطاعغل إط اا األنصار عظو ا ذ   ىاج  أـ  ْاعؽ أبِ ى ف ة   ا جاء فِ الص ن غؽ  
اَلْت: َرد  هللاع َ ْغَو اْلَ اُفُ  َ ْهَنؼعس نَ  اَف َتْيهع َ ىعَؾ َناُئؼ  عَصقَُِّس َف ْ َ   ُبَغو : )   عقنه السبلـ  ناؿ

ـَ َىاَجَ س َناَؿ أبؾ ىعَ ْفَ َة: ُتْقػَ  َطاء أ  الَ اُجُ  فِ َنْ ُ ُاس  أْخَو  (أ ا عؼ  ا بظِ َ اُء الس 
ناؿ ابؽ ح اف فِ ص ن ه: "  ل  ؽ  اف  ؽ  لو س نغل أراد ذطاء السطاء ز ـص 

ىاج   نو روِ ذطاء ز ـص  ىِ  ؽ  اء  إسطاعغل  قاؿ له:  اء السطاءس ألف إسطاعغل  لو
عا    لو عط   بؽ عا   بؽ ذقنا بؽ حاريي بؽ   نغل : الط اد ذطاء السطاء سالسطاء

لظاس أناـ س نالؾا : إنطا سطِ ب لػ ألنه  اف إذا ن   ا  الْصرج األ س  ىؾ جو الغظ فف
 ( 3)طاعغلإس  ى ا أ ضا عقم القؾؿ ذ ف الع ب  قها  ؽ  لولهؼ  اله  قاـ الطظ س

 جو ابؽ الطظ ر بؽ عط   بؽ ح اـ نؾؿ إسطاعغل  ؽ  لو النطؽ ذه عقم أف ؾا  طا اسيول
  رضِ هللا عظه:  حساف بؽ يابت شاع  رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ

  حاريي الغظ فف  زواا  ؤيػبلا           ريظا  ؽ البهقؾؿ عط   بؽ عا   
  نبت بؽ إسطاعغل  ا أف ت ؾ ال؟               آي   ؽ آؿ ابؽ نبت بؽ  الػ

  وهللا أعقؼس  ىظا نسب نبغقيه إلم إسطاعغل عقنه السبلـ
  نو ناؿ هللا تعالم : 
 ػا أيهػػا الظػػاس إنَّػا خققظػػاجؼ  ػػؽ ذ ػ   أنثػػم  جعقظػػاجؼ شػعؾوا  ل ائػػل ليعػػارفؾا إفَّ أجػػ   ؼ  } 

ىػػ ا اليطهغػػو لظعػػ ؼ  ل ػػؽ ال ػػويس عػػؽ األنصػػار ىػػؾ الػػ ي دعػػا إلػػم  (3) {عظػػو هللا أتقػػاجؼ 
أصقهؼ   ؽ أيػؽ نػو ؾا إلػم الطويظػي الطظػؾرة اليػِ اشػيه  ا فغهػا  نطػا ذعػو س  ال  ْيقػ  أىػل 
األنساب  اليارفخ فِ أف األنصػار  ػؽ العػ ب الق ظاننػي  ػؽ الػنطؽ  نػو ىػاج  ا  ظهػا نبػل 

                                                           

 538-537ص  6( فتح الباري ج  5)
 هنع هللا يضريف صحيح البخاري  عن سلمة بن األكوع  2899،وحديث رقم 28ص  5( اإلنباه على قبائل الرواة البن عبد الرب  ج  2)
 394ص  6،وفتح الباري البن حجر ج 2371 صحيح البخاري عن أيب ىريرة هنع هللا يضر،ومسلم برقم 3358( حديث رقم  3)

 . 53احلجػػرات  (3)
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 انهنار سػو  ػ رب فػِ ر ا ػي س  فػِ ر ا ػي أخػ   ذعػوا   عقػم  ػل حػاؿ ف يػم ال  ا ػي اليػِ
تقؾؿ  بهز تهؼ نبػل انهنػار سػو  ػ رب ال تْيقػ  فػِ أف سػبب الهزػ ة األسػاس ىػؾ عهػؾر 

ػ فؾنه    ػ  فػػِ سػو  ػػ رب الػ ي (4)الزػ ذ حغػػس شػاء ا  ػػؽ  س ػػاف   ػ ل عقػغهؼ الطػػاء  نصَّ
أرضهؼ فعقؼ رأس الع ب الق ظانني الطهاج فؽ  ؽ النطؽ  ىؾ عط   بؽ عا   أنه ال ذقػاء 

 النطؽ   (5)الظقػػػػػقي  ؽ  لقسػػػػو عقم ذلػ فػػػػاعيـص
 فسػي اد  ػػؽ ذلػػ  قػػه أف سػػبب تػ ؾ ذعػػض الق ظاننػػي  لػنل  قهػػا  لقػػنطؽ  ػاف إ ػػا انهنػػار 

 انهنارا ذغهؾر  قو اته  السو أ  الْؾؼ  ؽ
 وعػػو أف عػػـص عطػػ   بػػػؽ عػػا   عقػػم االنيقػػاؿ  ػػػؽ الػػنطؽ س نالػػت األزد : ال نيْقػػ  عػػػؽ 

عػه س فسػار ا حيػم ت  نػؾا فػِ البقػواف فظػصؿ آؿ عط   بؽ عػا   س   ػاعؾا أ ػؾالهؼ  خ جػؾا  
   (1)ج ظي بؽ عط   بؽ عا   الشاـ  

  فِ آؿ ج ظي ىؤالء  قؾؿ حساف بؽ يابت رضِ هللا عظه شاع اإلسبلـ  
  (2_) األنصار:

 يوما جبّلق يف الزمـــــــان األول            هـــــــم هلل در عصابة اندمت
 مشي اجلمال إىل اجلمـــال البّزل             ميشون يف احللل ادلضاعف نسجها

 ضراب يطيح له بنان ادلفصـــــــل       ه الضاربون الكبش يربق بيضــ
 وادلنعمون على الضعيف ادلرمل             م الطون فقريهم بغنيهـــواخل

 قربابن مارية الكرمي ادلفضـــــل   ُم أوالد جفنة حول قرب أبيهـــ
 ـلال يسألون عن السواد ادلقبـــ  هم هتر كالبـــيغشون حىت ما 

 
 ىطػػا  ػػؽ  لػػو حاريػػي بػؽ يعق ػػي بػػؽ عطػػ   بػػؽ  صفقنػػاء بػػؽ  (3) نصلػت األ س  الْػػصرج يثػػ ب

عا    اء السطاء بؽ حاريي  بؽ ا   ء القنل بؽ يعق ي بؽ  ػازف بػؽ األزد س  أ هطػا نغقػي 
  (4)بظت األرنؼ بؽ عط   بؽ ج ظي بؽ عط    صفقناء 

                                                           
 الذكر من الفئران . (4)

 . 53صػػ 5انظر السًنة البن ىشام جػػ  (5)

 . 53صػػ  5انظر السًنة البن ىشام جػػ   (1)

 .579ديوانو صػػ (2)_   

 األوس واخلزرج ىم األنصار ويثرب ىي ادلدينة ادلنورة .  (3)

 . 332ب العرب صػػمجهرة أنسا  (4)
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ػػ اة س السػػ اة  نػػصلػػػت أزد عطػػػػاف ن عطػاف يػػؼ ذعػػو  (5)صلػت خصاعػػي  ػ َّ الغهػػ اف  نصلػت أزد السَّ
لقو  اف لسػ    }ذلػ أ  نبقه أرسل هللا تعالععقم سو   رب سغل العـ  فهو ه ناؿ تعالم:   

فػػِ  سػػ ظهؼ آ ػػي س جظيػػاف عػػؽ  طػػغؽ  شػػطاؿ س  قػػؾا  ػػؽ رزؽ رو ػػؼ  اشػػ   ا لػػه بقػػوة طغ ػػي 
  ػػػػػاف الغهػػػػػؾد نػػػػػو سػػػػػ قؾا األ س  (6){ ضػػػػػؾا  ف رسػػػػػقظا عقػػػػػغهؼ سػػػػػغل العػػػػػـ   رب غ ؾرسف ع

 الْصرج إلم الطويظي  س ظؾا فغها ذزؾارأىقها األصػقغغؽ  ػؽ العػ ب  سػػاعو إحسػػاس الغهػؾد 
ذ نهػؼ طػارئؾف دخبلء نو  فو ا  ؽ أ رشقنؼ عقم تط غؽ األ س  الْصرج  ؽ  زػا رتهؼ  ػع 

نػػور  بغػػ   ػػؽ الطظعػػي ال  ونػػي   انػػػػؾا فػػػػػِ ذ بػؾحػػػػػي  أف الغهػػؾد فػػِ ذلػػػ الؾنػػت  ػػانؾا عقػػم
  (1) ػػؽ العغػػػػش

 نغػػػل إف الغهػػػؾد خ جػػػؾا إلػػػم الطويظػػػي فػػػِ ز ػػػؽ  ؾسػػػم بػػػؽ عطػػػ اف عقنػػػه الصبلة السػػػبلـ 
 نغػػل إف ذْيظصػػ ىؾ الػػ ي  (2) ف ي ؾىػػا  ػػؽ العػػ ب العاروػػي  نيقػػؾا  ق ػػا لهػػؼ  سػػطم األرنػػؼ 

س  نغػػل إف عقطػػاءىؼ  ػػانؾا  زػػو ف صػػ ي رسػػؾؿ هللا طػػ دىؼ   ػػؽ الشػػاـ  خػػ ب بغػػت الطقػػو
صقم هللا عقنه  سقؼ فِ اليؾراة  أنه يهاج  لم بقو  نه نْل بػغؽ حػ َّتغؽ س فػ نبقؾا  ػؽ الشػاـ 

 نغػػل إف سػػبب نػػص لهؼ ال زػػاز أف  (3) ظقبػػؾف الصػػ ي س حيػػم  جػػو ىا بغثػػ ب ف نػػا ؾا بهػػا 
ابظػػي أحػػو الغهػػؾد  ػػؽ نسػػل  قػػػ الػػ ـ  حػػغؽ عهػػ  عقػػم بظػػِ إسػػ ائغل   قػػػ الشػػاـ خظػػب 

ىار ف عقنه السبلـ   انػت  شػهؾرة ذالزطػاؿ الْػارؽ  و صػالي الظسػب س   ػاف  ػؽ الثابػت 
فِ ديؽ الغهؾد أنهؼ ال يص جؾف الظصار   ظققا س فْػافؾا  أعهػ  ا لػه الطؾافقػي  طقبػؾا  ظػه 

ؾا ذالطويظػػي أف  ػػ تغهؼ بظ سػػه س ف تػػاىؼ س ف ي ػػؾا ذػػه  وطػػؽ  عػػه س يػػؼ ى وػػؾا إلػػم ال زػػاز  أنػػا 
   (4)  انت  ؾصؾفي فِ  يبهؼ

 الظْغل فِ أيوي  (5) لطا أنا ت األ س  الْصرج ذالطويظي س   جو ا األ ؾاؿ  اآلطاـ 
الغهؾد س   جو ا العود  القؾة  عهؼ    ثؾا فِ ذلػ  ا شاء هللا يؼ عقو ا  ع الغهؾد حق ا 

 صار لهؼ   اؿ  عود  جؾارا  اشي  ؾا  تعا قؾا حيم زادت   ث ت األ س  الْصرج 

                                                           
 . 5جػ 53السًنة البن ىشام صػ  (5)

 .56ػػ 55سورة سبأ   (6)

 .   589صػ  5وبلوغ األرب جػػ 57وشعر احلرب يف اجلاىلية عند األوس واخلزرج صػ 95صػػ  59انظر األغاىن جػ  (1)

 ادلصدر السابق. (2)

 . 561صػ 5الوفاء جػػ، وفاء  58اتريخ معامل ادلدينة قدميا وحديثا للخياري صػػ   (3)

 . 561صػػ 5وفاء الوفاء جػػ  (4)

 األطم : مجعها آطام وىو البيت ادلربع ادلسطح ويقال ذلا آجام ومفردىا أجم وىى القصور .  (5)
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فْافهؼ الغهؾد س  نظعؾا ال ق  ال ي  اف بغظهؼ  أبو ا العواء  ن ثؾا العهؾد  الطؾايغَ   طا 
ىِ عادة الغهؾد فِ  ل ز اف    اف س بل أراد ا خناني األ س  الْصرج   اضظهادىؼ 

ـــد وظــل األوس والخـــــزرج في جهــ وْاصػي أ غ ىؼ  الظاغني الطع  ؼ ذال ظغؾف س 

أراد وضيـــق في المعـــــاش وخـــــوف وقلـــــــق في األمــــن و اإلستـقــرار ، حــتى 
 تقػ األ اـ نوا لها  }هللا أف   ؾؿ األ    ؽ يو الْؾني  ؽ الغهؾد إلم األ س  الْصرج   

  (1) {بغؽ الظاس 
  -  اف السبب فِ ذلػ ذعو إرادة هللا ي جع إلم يبليي أ ؾر رئنسي :

 عهؾر  الػ بؽ العزبلف  قائو نؾي  سغو ذارز  طا جعل ال ناف األ س  الْصرج  -1
 يي قاف عقنه سغَّوا لهطا  ذلػ  ا لؼ   وث  ؽ نبل أف يي قا عقم رجل  ؽ أحوىطا     
   (2) سؾدىطا    

 أف  قؾؾ الغساسظي  طيؾف إلم األ س  الْصرج بظسب ع فَ إذ ي جع نسب      -2
 النطؽ   لم ن ظاف زد س  لم أالزطنع إلم      

 أف ىؤالء الغساسظي  انؾا نصار    انؾا  قنطؾف فِ الشاـ د لي ع وني تاذعي  -3
 ذ  ؼ نص انغيهؼ  طقيؾف الغهؾد  -أي الغساسظي  -لقو لي ال   انني الش لني  ىؼ      
 ىػػػػ ا  (3)لطسػػػػػػنح  ن قػػػػؾا بػػػػػػهأشػػػػػػػو الطقػػػػػػػت العيقػػػادىػػػػػػػػؼ أنهػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػؼ الػػ يػػػػػػػؽ صقػػػػػػػبؾا ا     

األس اب تساعونا عقم فهؼ اليظؾرات اليِ حويت ذعو خناني الغهؾد لؤل س  الْصرج  نظع 
ال ق  ال ي  اف بغظهؼ  اضظهادىؼ لهؼ  طا أيػار يػائ ة  الػػ بػؽ العزػبلف حيػم نيػل  قػػ 

نعػػػػت الغهػػػػؾد الظاغنػػػػي ال ظغػػػػؾف الطشػػػػهؾر ذغقغيػػػػه  فزػػػػؾرا  عيػػػػؾا  غػػػػ  را س فقطػػػػا نيقػػػػه   
الصن ي ذالغهؾد س ف رسل  الػػ بػؽ العزػبلف إلػم أبػِ جبغقػي الطقػػ الغسػانِ  ْبػ ا ذ ػالهؼ 
 ع الغهؾد ف نزوا أبؾ جبغقي ذزنش نادا بظ سه فقيقؾا الغهؾد أب ح القيل س  أذقؾا  ظهؼ ذعػض 

   (4)القـؾ لعطارة األراضِ  خقص  قػ يث ب لؤل س  الْصرج ذعو ذلػ 
 خػػػػافؾا خؾفػػػػا شػػػػويوا  جعقػػػػؾا  قطػػػػا رأ ا  ػػػػؽ أحػػػػو  ػػػػؽ األ س   ذؿ الغهػػػػؾد  نػػػػل ا يظػػػػاعهؼ

 الْصرج  ا    ىؾف لؼ ي ىب ذعضهؼ إلم ذعض  طػا  ػانؾا   عقػؾف نبػل ذلػػ  ل ػؽ يػ ىب 

                                                           
 . 541آل عمران   (1)

 دار الفكر .  96صػػ 59واألغاين  جػػ 578صػػ  5انظر وفاء الوفاء جػػ  (2)

 . 42لية عند األوس واخلزرج صػػانظر شعر احلرب يف اجلاى (3)

 . 589صػػ 5، بلوغ األرب جػػ 578صػػ 5دار الفكر ، وفاء الوفاء جػ 96صػ 59انظر األغاىن جػػ  (4)
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الغهؾدي إلِ جغ انه  ػؽ األ س  الْصرج :  نقؾؿ إنطا ن ػػؽ جغػػ ان ؼ   ؾالن ؼ س ف ػػػاف  ػػل 
 و لػ  س   (1)م بػظػػػؽ  ػػػػؽ األ س أ  الْصرج ييعصز ف بهؼ نػـؾ  ػػػؽ الغػهػػؾد نػػػو لزػػؤا إلػػػ

األ س  الْػػػصرج شػػػؾ ي ال غػػػِ  العػػػو اف  صػػػار ا أسػػػناد يثػػػ ب  الطي  طػػػغؽ فغهػػػا س  انهػػػار 
 طغناف الغهؾد إلم غغ  رجعي 

 عل ال ناف عقم ات اؽ   ئاـ ؛  ل ؽ األحقاد ذقغت  يغقغقػي فػِ ن ػؾس الغهػؾد فقزػ  ا إلػم 
ي  الي  فَ بغؽ األخؾفؽ حيم جعقؾىطا يي ارواف ذعو أف  انت  قطيهطا  احػوة سناسي الؾلنع

 أ غ ىطا  احو س  ت  غ الغهؾد لقيزارة   ال صؾؿ عقم الث  ة  اسيعادتها  ؽ جويو   نعػت 
حػػ  ب  ثغػػ ة بػػغؽ األ س  الْػػصرج لػػؼ  سػػطع فػػِ نػػـؾ أجثػػ   ظهػػا  ال أطػػؾؿ  ظهػػا  س  فقػػاؿ 

حيم جاء اإلسبلـ   اف أ لها ح ب سػطغ  بػؽ زفػو  ػؽ بظػِ إنها ذقغت  ائي  عش فؽ عا ا 
عط   بؽ عؾؼ  ؽ األ س  اف نو نيل حقن ا لطالػ بؽ العزبلف الْصرجِ  قػاؿ لػه  عػب 
الثعقبػػِ   ظهػػا حػػ ب  عػػب بػػؽ عطػػ   الْصرجػػِ  نػػو تػػص ج ا ػػ أة  ػػؽ بظػػِ سػػالؼ الْصرجػػِ 

ضػ وؾا حيػم نيقػؾا   اف  ْيقػ  إلغهػا فقعػو لػه نػـؾ  ػؽ بظػِ ج زبػم  ػؽ األ س ذط صػو ف
أ   اد ا س   ظها ح ب حاطب بؽ لػنل األ سػِ  نػو نػصؿ عقنػه رجػل  ػؽ بظػِ ذبنػاف س يػؼ 
إف الضنف غوا يؾ ا إلم سؾؽ  بظِ نغظقاع ف آا رجػل  ػؽ بظػِ ال ػارث بػؽ الْػصرج اسػطه 

سػػطعها  ػػؽ ذالسػػؾؽ فظػػاد   (2)يصفػػو فػػ    يهؾد ػػا أف   سػػع الػػ بنانم ف سػػعه الغهػػؾد   سػػعي
  (3)ل اطب ؛  سع ضن ػ  فضح !  ال بنانِ  ا

  ظها ح ب يـؾ الس ارة س  ح ب يـؾ الو ػ س  ح ب يـؾ فارع  حػ ب يػـؾ ال ونػع س  حػ ب 
 آخػػ  ىػػ ا ال ػػ  ب بغظهطػػا ىػػِ حػػ ب ذعػػاث نبػػل الهزػػ ة ذْطػػل  (4) حضػػغ  بػػؽ األسػػقت

  ػػع ىػػ ا ال ػػ  ب اليػػِ اسػػيع ت بػػغؽ ىػػ يؽ ال غػػغؽ ز ظػػا طػػؾفبل بي ػػ فش  ػػؽ  (5)سػػظغؽ  
ؾد تارة أ  حطا ي لقزارأ ال قنف تارة أخ   أ  أخ اا بث ر  هطػا  ػاف السػبب إال أف ذلػػ الغه

جقه لؼ يؤي  عقم   انيهؼ فِ يث ب  طقؾ ها  أسنادىا س  ىِ الط اني اليِ عقػؾا   ي غػغؽ 
 بها إلم أف جاءىؼ اإلسبلـ عقغها 

                                                           
 دار الفكر . 97صػػ 59انظر األغاىن جػػ  (1)

 كسعو : ضربو برجليو يف دبره .   (2)

 ومابعدىا . 62: انظر أايم العرب يف اجلاىلية صػ 255صػ 5وفاء الوفاء جػ (3)

 . 38واتريخ معامل ادلدينة للخيارى صػػ 255وفاء الوفاء صػػ  (4)

 ، وما بعدىا . 256صػػ 5دار الفكر . وفاء الوفاء جػ 555صػػ 55انظر تفصيلها يف األغاىن جػػ (5)
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اـ عػؽ أبنػه  نو ر   ال ْاري فِ ص ن ه عؽ عبغو بؽ إسطاعغل عؽ أبِ أسا ي عؽ ىش
عؽ عائشي رضِ هللا عظها نالت  :  اف يـؾ ذعاث يؾ ػا نو ػه هللا ل سػؾله صػقم هللا عقنػه 

 جػػ َّحػػػؾا  (1) سقؼ فقوـ رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ   نو افي ؽ  قػؤىؼ  نيقػت سػػ  اتهػػؼ 
   (2)فقػػو ػػه القػػه ل سػؾلػػػه صقم هللا عقػنه  سقػؼ فِ دخؾلهؼ فِ اإلسبلـ 

  عظػػاا أنػػه نيػػل  نػػه  ػػؽ أجػػاب ىؼ  ػػؽ  ػػاف ال يػػؤ ؽ أف يي بػػ   فػػ ن  أف  (3) نػػاؿ السػػطهؾدي
يػػوخل فػػػِ اإلسػػػبلـ ليصػػػقَّ ه فػػػم أ ػػػ  الزاىقنػػػي  لشػػػوة شػػػ نطيه حيػػػم ال   ػػػؾف ت ػػػت ح ػػػؼ 

 غغ ا " 
 ذلػ  ػا حصػل  ػؽ عبػوهللا بػؽ أبػِ بػؽ سػقؾؿ تطا ػا حغػس نػوـ رسػؾؿ هللا صػقم هللا عقنػه 

أىقها عبو هللا بؽ أبِ بؽ سقؾؿ  ال  ْيق  فِ ش فه فِ نؾ ه ايظاف س  سقؼ  الطويظي  سغو 
 لػؼ تزيطػع  األ س  الْػصرج نبقػه  ال ذعػوا عقػم رجػل  ػؽ أحػو ال ػ فقغؽ سػؾ   ػا  ػاف  ػؽ 
أ ػ   الػػ بػؽ العزػبلف نبقػػه س حيػم جػاء اإلسػبلـ فػػ أ   ابػؽ أبػِ أف رسػؾؿ هللا صػػقم هللا 

إال اإلسػبلـ فػوخل فػِ اإلسػبلـ  ارىػا  صػ ا عقػم عقنه  سقؼ نو سق ه  ق ه  نو أبػم نؾ ػه 
 الظ اؽ  نصيه فِ ذلػ  شهؾرة 

نػػاؿ ابػػؽ إسػػ اؽ : فقطػػا أراد هللا عػػص  جػػل إعهػػار ديظػػه   عػػصاز نبنػػه صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  
  نزػاز  ؾعػوا لػه  خػ ج رسػؾؿ هللا صػقم هللا عقنػػه  سػقؼ فػِ الطؾسػؼ الػ ي لقنػه  نػه الظ ػػ  

قم ل ائػل العػ ب س  طػا  ػاف  صػظع فػِ  ػل  ؾسػؼ   فبغظطػا  ؽ األنصار س فع ض ن سه ع
 ىؾ عظو العق ي لقِ رىظا  ؽ الْصرج أراد هللا بهؼ خغ ا 

 لهؼ:  ؽ أنيؼ ؟  نالؾا : ن    ؽ الْصرج س  (4)     ناؿ 
 ناؿ : أ ؽ  ؾالِ يهؾد ؟  نالؾا : نعؼ ؛ ناؿ أفبل تزقسؾف أجقَّط ؼ  ؟ نالؾا : بقم؛

لػػم هللا عػػصَّ  جػػلَّ س  عػػ ض عقػػغهؼ اإلسػػبلـ  تػػبل عقػػغهؼ القػػ آف   فزقسػػؾا  عػػه س فػػوعاىؼ إ
:    اف  طا صظع هللا بهؼ فِ اإلسبلـ س أف يهؾد  انؾا  عهؼ فِ ذبلدىؼ س   ػانؾا  (1)ناؿ 

أىل  ياب  عقؼ   انؾا ىؼ أىل ش ؾ  أص اب أ ياف س  انؾا نو غص ىؼ ب بلدىؼ ف ػانؾا إذا 
                                                           

 السرات : سرات كل شىء أعاله ومجعها سروات وادلقصود ىنا أكابرىم ورؤسائهم )اللسان ( .  (1)

 مناقب األنصار . 2/319صحيح البخارى   (2)

 دار الكتب العلمية . 258صػػ 5وفاء الوفاء جػػ  (3)

 أى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .  (4)

  428صػػ 5أي ابن اسحاؽ أو حمدثو عن ىذه القصة عن أشياخ من قومو وىو عاصم بن عمر بن قتادة . انظر سًنة ابن ىشام جػ  (1)
 ن .مؤسسة علوم القرآ     
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  عؾيػػا اآلف نػػو أعػػل ز انػػه س ني عػػه فظقػػيق ؼ  عػػه نيػػل  جػػاف بغػػظهؼ شػػغا نػػالؾا لهػػؼ : إف نبنػػاا 
 عاد   ـر 

 
  دعػاىؼ إلػم هللا س  - ؽ الْػصرج  -فقطا  قؼ رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ أ لئػ الظ   

ناؿ ذعضهؼ ل عض :  ا نـؾ تعقطؾف   هللا أنه لقظبِ ال ي تؾعػو ؼ ذػه يهػؾد س فػبل تسػ قظ ؼ 
 إلنه  

 ه س ذ ف صونؾا   نبقؾا  ظه  ا ع ض عقغهؼ  ؽ اإلسبلـ سف جابؾا  نطا دعاىؼ إلن
 نالؾا إنَّػا نػو ت  ظػا نؾ ظػا س  ال نػـؾ بغػظهؼ  ػؽ العػو اة  الشػ   ػا بغػظهؼ س فعسػم أف  زطعهػؼ 
هللا ذػػػ س فسػػظقوـ عقػػغهؼ فظػػوعؾىؼ إلػػم أ ػػ ؾ س  نعػػ ض عقػػغهؼ الػػ ي أجبظػػاؾ إلنػػه  ػػؽ ىػػ ا 

  ظػ  الويؽ س فإف  زطعهؼ هللا عقنػ فبل رجل أعص
 يؼ انص فؾا عؽ رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ راجعغؽ إلم ذبلدىؼ س   نو آ ظؾا 

  صونؾا 
سيػػػي  نػ ػػػ   ػػػؽ الْػػػػصرج  ظهػػػؼ  ػػػػؽ بظػِ الظزػار   -فغػطػا ذ ػ  لػػِ  -ناؿ ابؽ إس ػاؽ  ىػؼ 

بػؽ : أسعو بؽ زرارة  عؾؼ بؽ ال ارث         ؽ بظػِ زرفػَ بػؽ عػا   : رافػع بػؽ  الػػ 
العزبلف         ؽ بظِ سقطي : نظ ي بؽ عػا           ػؽ بظػِ حػ اـ بػؽ  عػب  : عق ػي 
بػػؽ عػػا           ػػؽ بظػػِ عبغػػو بػػؽ عػػوي  : جػػاب  بػػؽ عبػػوهللا  فقطػػا نػػو ؾا الطويظػػي إلػػم 
نؾ هؼ ذ   ا لهؼ رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ  دعؾىؼ إلم اإلسػػػػبلـ حػػيػػػم فػشػػػػا  فػغهػػػػؼ 

ػؼ يػبػػػػَ دار  ػػػػػؽ د ر األنصػػػػػار إال  فغهػػػػػا ذ ػػ   ػػؽ رسػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  س فػقػػ
ىػػ ا  ػػع العقػػؼ أف ابػػؽ إسػػ اؽ ذ ػػ  نصػػي اتصػػاؿ لػػؤل س ب سػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  (1)

 -أ   فػػو األ س - سػػقؼ فػػم   ػػي نبػػل اتصػػاؿ الْػػصرج ذػػه نبػػل حػػ ب ذعػػاث  ذ ػػ  أنهػػؼ 
 ػانؾا يقيطسػؾف ال قػ   ػؽ نػ فش عقػم  -ال نس  أنػل بػؽ رافػع ال ي نوـ   ي ذقنادة أبم 

نػػؾ هؼ  ػػؽ الْػػصرج فػػِ حػػ ب ذعػػاث فسػػطع بهػػؼ رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  ف تػػاىؼ 
فزقل إلغهؼ س فقاؿ لهؼ : ىل ل ؼ فِ خغ   طا جئيؼ له ؟ فقالؾا له :   ا ذاؾ ؟ ناؿ : أنا 

َِّ رسػػػؾؿ هللا ذعثظػػػِ إلػػػم اله ػػػاد أدعػػػؾىؼ إلػػػم أف  عبػػػو  ا هللا  ال  شػػػ  ؾا ذػػػه شػػػغئا  أنػػػصؿ عقػػػ
ال ياب س ناؿ : يؼ ذ   لهؼ اإلسبلـ  تبل عقغهؼ الق آف س ناؿ : فقاؿ إ ػاس بػؽ  عػاذ   ػاف 

                                                           
 مؤسسة علوم القرأن . 431ػ 428صػ 5سًنة بن ىشام جػ  (1)
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غبل ا حػويا : أي نػـؾ س ىػ ا وهللا خغػ   طػا جئػيؼ لػه   فقػاؿ:  ن خػ  أبػؾ ال نسػ  أنػل بػؽ 
ناؿ دعظػا  ظػػ س فقعطػ ي رافع س ح ظي  ؽ ت اب ال ظ اء  نض ب ذه  جه إ اس بؽ  عاذس  

لقػػو جئظػػا لغغػػ  ىػػ ا   نػػاؿ : فصػػطت إ ػػاس س  نػػاـ رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ عػػظهؼ 
  (2) انص فؾا إلم الطويظي   انت  نعي ذعاث بغؽ األ س  الْصرج 

أ ػا  فػػو الْػػصرج الػ   سػػبَ أ ػػ ا فقػو   ػػس فػػِ الطويظػي عقػػم ال ػػاؿ السػاذقي حيػػم إذا  ػػاف 
لطؾسؼ  ؽ األنصػار ايظػا عشػ  رجػبل فػاليقؾا ب سػؾؿ هللا صػقم هللا عقنػه العاـ الطقبل  افم ا

 سػػػقؼ ذالعق ػػػػي  ىػػػػِ العق ػػػػي األ لػػػم   ػػػػا عؾا رسػػػػؾؿ هللا صػػػػقم هللا عقنػػػه  سػػػػقؼ عقػػػػم بنعػػػػي 
 ذلػػػ نبػػل أف ت يػػ ض عقػػغهؼ ال ػػ ب   ذ ػػػػ  ابػػػػؽ ىشػػػػاـ أسطػػػػاء االيػػػػظم عػشػػػػ   (3)الظسػػاء

  (4) ظهػػؼ  ؽ الْصرج  ايظاف  ؽ األ س نػ ػػػ ا ىػػػؤالء ف ػاف عشػ ة 
نػػػاؿ :   ا عظػػػا رسػػػؾؿ هللا صػػػقم هللا  (1) ر   ابػػػؽ إسػػػ اؽ ذسػػػظوا عػػػؽ ا ػػػادة بػػػؽ الصػػػا ت

عقنػػه  سػػقؼ عقػػم بنعػػي الظسػػاء س  ذلػػػ نبػػل أف ت يػػ ض ال ػػ ب س عقػػم أف ال نشػػ ؾ ذػػاع 
 ػؽ بػغؽ أيػويظا  أرجقظػا شغئا س  ال نس ؽ  ال نصنػِ س  ال نقيػل أ الدنػا  ال نػ تِ ببهيػاف ن ي فػه 

  ال نعصنه فِ  ع  ؼ س فإف  فغيؼ فق ؼ الزظي   
   ف غشغيؼ  ؽ ذلػ شغئا ف    ؼ إلم هللا عصَّ  جلَّ إف شاء ع ب   ف شاء غ   

نػػاؿ ابػػؽ إسػػ اؽ : فقطػػا انصػػ ؼ عظػػه القػػـؾ ذعػػس رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  عهػػؼ 
قَّطهػػؼ اإلسػػبلـ  ف قههػػؼ فػػِ الػػويؽ ف ػػاف  صػػعب بػػؽ عطغػػ       أ ػػ ا أف  قػػ ئهؼ القػػ آف  فع

 سػػػطم الطقػػػ  ء ذالطويظػػػي :  صػػػعب   ػػػاف  ظصلػػػه عقػػػم أسػػػعو بػػػؽ زرارة  ىػػػؾ أحػػػو الظق ػػػاء 
   (2) شهو العق ي األ لم  الثانني  وا ع فغهطا   ات نبل بور 

 نو ذ   ابؽ إس اؽ نصي الزهؾد الوعؾفي اليِ ناـ بها أسعو بؽ زرارة  صعب بؽ عطغ  
ا إلم الطويظي  ذ   أنهطا خ جا إلم زعطاء ذظؾف األنصار ال يؽ فِ ذعو  صؾلهط

إسبل هؼ إسبلـ العا َّي أ ثاؿ سعو بؽ  عاذ   أسغو بؽ حضغ س  أف سعو بؽ  عاذ ذعو أف 
أسقؼ عقم يويهطا رجع إلم نؾ ه فؾن  عقغهؼ   ناؿ :  ا بظِ عبو األشهل س  نف 

فضقظا رأ ا  أ طظظا نقغ ي س ناؿ فإف  بلـ تعقطؾف أ  ي  ن ؼ ؟ نالؾا سغَّونا   أ صقظا  أ
                                                           

 . 428ػػ 427صػػ 5سًنة ابن ىشام جػ  (2)

 بيعة النساء ىي اليت ذكرىا هللا يف قولو  } يبايعنك على أن ال يشركن ابهلل شيئا {  أي أهنم مل يبايعوه على القتال .   (3)

 . 433ػػ  435صػ 5انظر تفصيل ذلك يف جػ  (4)

 كان عبادة نقيبا شهد العقبة األوىل والثانية والثالثة وشهد بدرا وادلشاىد كلها .   (1)

 . 434ػػ  433صػػ 5سًنة ابن ىشام جػػ  (2)



 

10 

 آؿ نافع األنصار عؽ                                                             نثػػار األخبػػار     

 

َِّ ح اـ حيم تؤ ظؾا ذاع  و سؾله ناال   وهللا  ا أ سم فِ دار  (3)رجال ؼ  نساء  ؼ عق
بظِ عبو األشهل رجل  ال ا  أة إال  سقطا   سقطيس  ى  ا اسيط  أسعو بؽ زرارة   صعب 

ر  ؽ د ر األنصػار إال بؽ عطغ  فِ دعؾة األ س  الْصرج إلم اإلسبلـ حيم لؼ تبَ دا
يػػؼ ذ ػػ  ابػػػؽ إس ػػاؽ أ ػػػ  العقػػبػػي الػػثػانػغػػي   ػػا  ػػاف  (4) فغػهػػا رجػػاؿ  نسػػػاء  سػقطػػؾف  

فغهػػا فػػ  ػػ  أف األنػصػػار ذعػػو فػػ اغػػهػػػؼ  ػػػؽ حزػػػهػػػػؼ  ػػانػػػػؾا عػقػػػم  ػػؾعػػػػو  ػػػع رسػػػؾؿ القػػػه 
ػػم القػػه عقغػػه  سقؼ ذعو أف  ضم يقس القغل خ جؾا  ؽ رحالهؼ لطنعاد رسؾؿ هللا صقػ

صقم هللا عقنه  سقؼ ييسققؾف تسقل القظا   سيْ غؽ  ؽ نؾ هؼ الطش  غؽ ال يؽ حزؾا 
عب عظو العق ي  ىؼ يبليي   عهؼ حيم اجيطعؾا  ع ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ فِ الشا

اف اله اس بؽ عبو الطظقب  ع ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ  س عؾف رجبل  ا  أتاف س   
عقم ديؽ نؾ ه إال أنه أحب أف   ض أ   ابؽ أخنه  فيؾيَ  -أي اله اس  - ىؾ يؾ ئ  

ؿ  ي قؼ حغس ناؿ :  ا  عش  الْصرج  إف دمحماا  ظَّا حغس عقطيؼ  (1)له س فقطا جقل  اف أ َّ
نه  فهؾ فِ عصَّ  ؽ نؾ ظا   ظعي فِ بقوا   نو  ظعظاا  ؽ نؾ ظا  طَّؽ ىؾ عقم  ثل رأيظا  

  نه نو أبم إال االن ناز إلن ؼ س  الق ؾؽ ذ ؼ  فإف  ظيؼ ت  ف أن ؼ  افؾف له ذطا دعؾتطؾا 
إلنه س   انعؾا  طؽ خال ه ف نيؼ   ا ت طَّقيؼ  ؽ ذلػ   ف  ظيؼ ت  ف أن ؼ  سقطؾا  خاذلؾا 

   ظعي  ؽ نؾ ه  وقوا  ذعو الْ  ج ذه إلن ؼ فطؽ اآلف فوعؾا  س فإنه فِ عصَّ 
ف جاذػػه األنصػػار : نػػو سػػطعظا  ػػا نقػػت فػػي قؼ  ػػا رسػػؾؿ هللا فْػػ  لظ سػػػ  ل وَُّػػػ  ػػا أحببػػت   
فػي قؼ رسػؾؿ هللا صػقم هللا عقنػه  سػقؼ س فيقػم القػ آف  دعػا إلػم هللا  رغػػػَّب فػػػِ اإلسػػػبلـ س 

 يػػػؼ نػػػاؿ : أذا ع ػػؼ عقم أف تطظعؾنػػِ  طا تطظعؾف  ظه 
 أبظػػػاءجؼ ؛ ف خػػػ  البػػػ اء بػػػؽ  عػػػ  ر بغػػػوا يػػػؼ نػػػاؿ : نعػػػؼ  الػػػ ي ذعثػػػػ ذػػػال َ نبنَّػػػا  نسػػػاءجؼ

َرنػػا    ا عظػػا  ػػا رسػػػؾؿ هللا س فػػظ ؽ وهللا أبظػػاء ال ػػ  ب  أىػػػل  (2)لظطظعظَّػػػ  طػػا نطظػػع  ظػػػه أعزع
 ريظاىا  اب ا عؽ  اب  س فاعي ضه أيظاء  بل ه أبؾ الهغثؼ بؽ اليغهػاف فقػاؿ :  ػا  (3)الَ ققه 

فهػػل عسػػغت إف  - عظػػِ الغهػػؾد  - إف بغظظػػا  وػػغؽ ال جػػاؿ ح ػػاال س   نػػا ناطعؾىػػا رسػػؾؿ هللا
ؼ ال سػؾؿ صػقَّم هللا عقنػه  ن ؽ فعقظا ذلػ يؼ أعه ؾ هللا أف ت جع إلم نؾ ػ  توعظا ؟ في سَّ

                                                           
 أي أسعد بن زرارة ومصعب بن عمًن .  (3)

 . 438ػػ  435صػػ 5انظر السًنة البن ىشام جػػ   (4)

 ها وأوسها. كانت العرب إمنا يسمون ىذا احلي اخلزرج خزرج   (1)

 أزران أي نساءان وادلرأة قد يكىن عنها ابإلزار ، كما يكىن أيضا ابإلزار عن النفس .  (2)

 احللقة : أي السالح .   (3)
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أنا  ظ ؼ  أنيؼ  ظَّم س أحارب  ؽ حارويؼ  أسالؼ  (4) سقؼ يؼ ناؿ بل الوـ الوـ س  الهوـ الهوـ
  ؽ سالطيؼ  

يػػؼ طقػػب  ػػظهؼ رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه   سػػقؼ أف  ْ جػػؾا  ػػؽ أن سػػهؼ ايظػػم عشػػ  نقغ ػػا 
لن ؾنػػؾا عقػػػم نػػػؾ هؼ ذطػػػا فػػػغهؼ   ػػػبلء فػػػ خ جؾا  ػػظهؼ إيظػػػم عشػػػ  نقغ ػػػا تسػػػعي  ػػػؽ الْػػػصرج 

  (1) يبليي  ؽ األ س  ذ   ابؽ ىشاـ أسطاءىؼ ذالي صغل 
ل ؼ  س فقػاؿ لػه اله ػاس بػؽ ا ػادة يؼ ناؿ رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سػقؼ ارفضػؾا إلػم رحػا

بػؽ نضػػقي : وهللا الػػ ي ذعثػػ ذػػال َ إف شػػئت لظطػغقؽَّ عقػػم أىػػل  ظػم غػػوا ذ سػػنافظا ؟ فقػػاؿ 
  (2)رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ : لؼ نؤ   ب لػ س  ل ؽ ارجعؾا إلم رحال ؼ 

أذف هللا  يؼ ذ   ابؽ إس اؽ أف البنعي فِ العق ي األخغ ة س  انت بنعي ال  ب   ذلػ حػغؽ
 ل سؾله صقم هللا عقنه  سقؼ فِ القياؿ ذعو نص ؿ نؾله تعالم :

  (3){أذف لق يؽ  قاتقؾف ذ نهؼ عقطؾا  } 
  (4){  ناتقؾىؼ حيم ال ت ؾف فيظي } نؾله تعالم : 

فشػػ ع عقػػم األنصػػار شػػ  طا سػػؾ  شػػ طه عقػػغهؼ فػػِ العق ػػي األ لػػم   ػػا عهؼ فػػِ العق ػػي 
ؾد س يػػؼ أخػػ  لظ سػػه  اشػػي ع عقػػم األنصػػار ل وػػه  جعػػل األخغػػ ة عقػػم حػػ ب األحطػػ   األسػػ

 لهؼ عقم الؾفاء ب لػ الزظي  طا سبَ 
يػػؼ أ ػػ  رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ أصػػ اذه   ػػؽ  عػػه ذط ػػي  ػػؽ الطسػػقطغؽ ذػػالْ  ج 
إلػػم الطويظػػي  الهزػػ ة إلغهػػا  الق ػػؾؽ ذػػإخؾانهؼ  ػػؽ األنصػػار س  نػػاؿ : إفَّ هللا عػػصَّ  جػػلَّ نػػو 

 دارا ت  ظؾف بها فْ جؾا جطاعات  ف اد  حيم أعذف ل سػؾؿ هللا صػقم هللا  جعل ل ؼ إخؾانا
عقنػػػػه  سػػػػقؼ فػػػػِ الْػػػػ  ج  ػػػػؽ   ػػػػي  الهزػػػػ ة إلػػػػم الطويظػػػػي في ػػػػع أصػػػػ اذه  ػػػػؽ الطهػػػػاج فؽ 
 األنصار إلم الطويظي   ػاف ذصػ بيه أبػؾ ذ ػ  الصػويَ رضػِ هللا عظػه س   صػل ال سػؾؿ 

انيغػار األنصػػػار لػػػه فقػػػو  ػانػػؾا  ْػ جػػؾف  صقم هللا عقنه  سقؼ  صاح ه الطويظي  نو طػاؿ
جػل صػ اح إلػم  شػارؼ الطويظػي فػبل ي جعؾف إال حغؽ ت طم الشطل  نػت الغهغػ ة س فقطػا 

رأ ا ف حػػؾا ذػػه ف حػػا شػػويوا عغنطػػا  اسػػيقبقؾا اسػػيق اال حػػافبل   ػػاف أ ؿ  ػػؽ رآا  رجػػبل  ػػؽ  
                                                           

 كانت العرب تقول عند عقد احللف واجلوار دمي دمك وىدمي ىدمك أي ماىدمت من دماء ىدمتو أان .    (4)

 . 446ػػ 438صػ 5ن ىشام جػانظر ماسبق كلو ابلتفصيل يف سًنة اب  (1)

 . 448ػػ  447مصدر سابق صػػ   (2)

 . 39احلػػج   (3)

 . 593البقرة   (4)
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حيم الغهغ ة س  طقؾع ذعضهؼ أعػالِ الغهؾد   نو رأ  خ  جهؼ يؾ نا إلم  شارؼ الطويظي 
الظْغل   األشزار لق صؾؿ عقم ا يناز إعبلف  صؾله صػقم هللا عقنػه   سػقؼ س  نػو نػوـ 
رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ حػػغؽ دخػػل الظػػاس بغػػؾتهؼ  ػػؽ ال ػػ َّ فظػػاداىؼ ذلػػػ الغهػػؾدي 

جؼ نػو جػاء س فْػ ج الظػاس   ر بػؾا رسػؾ  (1)ذ عقم صػؾته :  ػابظم نغقػي ؿ هللا صػقم ىػ ا جػوَّ
  (2)هللا عقنه  سقؼ  صاح ه  ىؼ يظشو ف:

 ـوداع ات الــنيـن ثم  طلع البدر علينـــــا  
 ه داعا للـــا دعمــ   وجب الشكر علينـــا  
 اعجئت ابألمر ادلطـــ  أيها ادلبعوث فينــــا  

اج فؽ يؼ  اف أ ؿ عطل عطقه ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ بظاء الطسزو يؼ آخم بغؽ الطه
 األنصػػػارفزعل ل ػػػل أنصػػػاري أخػػػا  ػػػؽ الطهػػػاج فؽ ف ػػػاف األنصػػػاري  عػػػ ض عقػػػم أخنػػػه 
الطهاج ي أف  قيسؼ  عه  ل شمء فِ بغيػه  ػؽ الطػاؿ  غغػ ا !   نػو أيظػم هللا عقػغهؼ بػ لػ 

 : (3)فِ نؾله  تعالم فػػػػِ سػػؾرةال ػػػػػش 
غهؼ  ال  زػو ف فػِ صػو رىؼ  ال يؽ تبؾَّء ا الوار  اإل طاف  ػؽ نػبقهؼ   بػؾف  ػؽ ىػاج  إلػ} 

حاجػػي  طػػا أ تػػؾا   يػػؤي  ف عقػػم أن سػػهؼ   لػػؾ  ػػاف بهػػؼ خصاصػػي   ػػؽ يػػؾؽ شػػح ن سػػه 
  (4)  {ف  لئػ ىؼ الط ق ؾف 

  جطع هللا بغؽ األ س  الْصرج  ألَّ  بغؽ نقؾوهؼ ذاإلسبلـ ذعو ال  ني  الْبلؼ 
  ال غضاء  ال   ب اليِ  انت بغظهؼ ناؿ تعالم :

ػي القػػػه عقن ػػؼ إذ  ظػيػػؼ أعػػػواء فػػ لَّػػ  بػغػػؽ نػقؾو ػػػؼ فػ ص  ػيػػػػؼ بظعطيػه إخؾانػا  اذ ػػ  ا نػعطػ }
  (5){س   ظيؼ عقم ش ا ح  ة  ؽ الظار ف نق  ؼ  ظها

 مهاقف األنصار الطشرفة مع رسهل هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم:بعض 
في  ػػػػع رسػػػػؾؿ هللا صػػػػقم هللا عقنػػػػه  سػػػػقؼ فػػػػِ غص اتػػػػه  حنػػػػاة    انػػػت لهػػػػؼ الطؾانػػػػ  الطشػػػػ َُّ

الطسقطغؽ العا ي أذ ػ  ىظػا ذعػض نطػاذج  ظهػا فقػ   فػِ ال جػؾع إلػم  يػب اليػارفخ  السػغ ة 

                                                           
 بنو قيلة ىم األنصار ػػ األوس واخلزرج ػػ وقيلو اسم جدة ذلم .  (1)

 قرآن .مؤسسة علوم ال 511ػػ  481صػػ 5انظر تفصيل ىجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف السًنة البن ىشام جػػ  (2)

 . 8( سورة احلشر آية 3)

 . 517ػػ 514صػػ 2انظر خرب ادلآخاة بٌن ادلهاجرين واألنصار ابلتفصيل يف سًنة بن ىشام جػ  (4)

 .512آل عمران :   (1)
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غظنػػي عػػؽ اإلطالػػي فػػِ  قػػاـ اإلخيصػػار  أ ؿ ىػػ ا الطؾانػػ   ػػا أشػػ ت إلنػػه  ػػؽ اسػػيق الهؼ 
  (2)خل سؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ   قاسطيهؼ إلخؾانهؼ الطهاج فؽ األ ؾاؿ  غغ ىا    ال

  ظها  ؾن هؼ يـؾ بور ال ب   حغس اسيشار رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سػقؼ أصػ اذه فقػاـ 
أبػػؾ ذ ػػ  الصػػويَ فقػػاؿ  أحسػػؽ يػػؼ نػػاـ الطقػػواد بػػؽ عطػػ   فقػػاؿ :  ػػا رسػػؾؿ هللا ا ػػض لطػػا 
أراؾ هللا فظ ؽ  عػ وهللا ال نقؾؿ لػػ  طػا نالػت بظػؾ إسػ ائغل لطؾسػم  )فاذىػب أنػت  روػػ 

يػػؼ نػػاؿ رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  : أشػػغ  ا عقػػمَّ أيهػػا  (3)هظػػا ناعػػو ف (فقػػاتبل إنَّػػا ى
  انػػػت  -أي أجثػػػ  الظػػػاس عػػػودا  -الظػػػاس   نطػػػا ي فػػػو األنصػػػار  ذلػػػػ أنهػػػؼ عػػػود الظػػػاس  

بنعػػيهؼ لػػه أف  طظعػػؾا  طػػؽ دىطػػه ذالطويظػػي أ ػػا الطسػػغ  بهػػؼ إلػػم عػػو َّ  ػػؽ خػػارج بقػػوىؼ فقػػؼ 
اد رسػػؾؿ هللا أف  سػػيؾيَ  ػػؽ أ ػػ ىؼ فقػػاؿ سػػعو بػػؽ  عػػاذ  : تشػػطقه بنعػػيهؼ األخغػػ ة  لهػػ ا أر 

وهللا ل  نَّػػػ ت فػػونا  ػػا رسػػؾؿ هللا ؟ نػػاؿ : أجػػل  ؛ نػػاؿ نػػو آ ظَّػػا ذػػػ  صػػونظاؾ س  شػػهونا أف 
 ػػػا جئػػػت ذػػػه ىػػػؾ ال ػػػَ  أعظغظػػػاؾ عقػػػم ذلػػػػ عهؾدنػػػا   ؾاينقظػػػا عقػػػم السػػػطع  الظاعػػػي س 

ثػػػ بػالػػ َ س لػػؾ اسيعػػ ضت بظػػػا ىػػػ ا فا ض  ارسؾؿ هللا لطا أردت فظ ؽ  عػػ فػؾالػػ ي ذع
نا  ال  ػ  فْضيه لْضظاا  عػػ س  ػا تْقػَّ   ػظا رجػػل  احػػو س   ػا ن ػػ ا أف تػققػػم بظػػا عػػو َّ
بع  فػػِ ال ػػ ب ٌصػوعؽ فػِ القػقػػاء  لعػػل القػه أف يػ فػػػ  ظػػا  ػا تقػػ  بػػه عغظػػ  غػوا س إنَّا لصع

ظه ذلػػ  ؛ فسػ  بظا عقم ب  ي هللا س فس َّ  رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه   سقؼ ذقؾؿ سعو   نشَّ
  (1)؛ يؼ ناؿ سغ  ا   أذش  ا   

  ػػؽ ىػػ ا الطؾانػػ  الطشػػ في  ؾنػػ  ال يغ ػػي الْضػػ اء فػػِ غػػص ةفيح   ػػي  اليػػم أخافػػت أذػػا 
سفناف عظو ا شاىوىا  ناؿ نؾله الطشهؾر  ا ألحػو بهػؤالء نبػل  ال طانػي  نػاؿ لقه ػاس لقػو 

نػ الغواة عغنطا   بل ص خ أبؾ سفناف ذػ عقم صػؾته  ػا  عشػ  نػ فش أص ح  قػ ابؽ أخ
س ىػػػ ا دمحم نػػػو جػػػاءجؼ  نطػػػا ال نبػػػل ل ػػػؼ ذػػػه       لػػػؽ يظسػػػم أحػػػو غظػػػاء سػػػعو بػػػؽ ا ػػػادة 
األنصػػاري رضػػِ هللا عظػػه يػػـؾ فػػيح   ػػي   ػػاف  عػػه لػػؾاء األنصػػار  الػػ ي دفػػع ذعطػػ  بػػؽ 

 سػقؼ  : اسػطع  ػا نػاؿ سػعو بػؽ  الْظاب رضِ هللا عظه أف  قػؾؿ لق سػؾؿ صػقم هللا عقنػه
رضِ هللا عظه أف يورؾ سػعواا   ا ادة س  ا ن  ؽ أف   ؾف له فِ ن فش صؾلي س ف    عقنَّا

 نبل أف   يػ ذق فش  ن خ  ال ا ي  ظه لنسقطها لقنل بؽ سعو بؽ ا ادة
                                                           

 . 7/594من سورة احلشر يف كتب التفسًن وانظر صحيح البخارى / فتح الباري   9انظر شرح األيو   (2)

 . 24ادلائدة   (3)

 . 645ػػ 616صػ  5نظر تفاصيل غزوة بدر يف سًنة بن ىشام جػا  (1)
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  (2)  يوخل بها   ي؟ 
بػغؽ نؾ ػه ذعػو فػيح  أشو  ؽ ذلػ خؾفهؼ  ؽ ذقاء رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ فِ   ي 

  ي س فقو أحونت ذه األنصار  ىؾ يوعؾ هللا عقم الص ا فقالؾا  نطا بغظهؼ : أتػ  ف رسػؾؿ 
هللا صقم هللا عقنه  سقؼ إذ فيح هللا عقنه أرضه   بقوا  قنؼ بها ؟ فقطا ف غ  ؽ دعائػه نػاؿ 

ؿ الظبػِ صػقم : اذا نقيؼ ؟ نالؾا : ال شِء  ا رسؾؿ هللا ؛ فقػؼ يػصؿ بهػؼ حيػم أخبػ  ا س فقػا
  (3)هللا عقنه   سقؼ :  عاذ هللا ! الط نا   ناجؼ س  الططات  طات ؼ 

  ػػا ذلػػػ  ػػظهؼ إال لشػػوة حػػبهؼ لظبػػغهؼ صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  ح صػػهؼ الشػػويو عقػػم ذقائػػه 
  عهؼ  

  ؾن هؼ الطش ؼ يـؾ حظغؽ عظو ا اغي  الطسقطؾف ذ ث تهؼ  فػابيبلىؼ هللا ذالهصفطػي فػِ أ ؿ 
ؿ رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ :  ػػا ا ػػاس س اصػػ خ س  ػػا  عشػػ  األنصػػار  الطع  ػػي فقػػا

ػػطع ة نػػاؿ : ف جػػابؾا : لبنَّػػػ لبنَّػػػ !!    نػػػػاؿ حيػػػػم إذا اجيطػػع إلنػػه  :  ػػا  عشػػ  أصػػ اب الس 
 ػػظهؼ  ائػػي اسػػيقبقؾا الظػػاس فػػانييقؾا    انػػت الػػوعؾ  أ ؿ  ػػا  انػػت  الؤلنصػػار  يػػؼ خقصػػت 

ػػبع ا عظػػو ال ػػ ب ف شػػ ؼ رسػػؾؿ هللا صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ فػػِ  أخغػػ ا  ػػالقْصرج س   ػػانؾا صع
 ىػػػؼ  زيقػػػو ف فقػػػاؿ اآلف حطػػػِ  -أ   ؾنػػػع الطع  ػػػي  -ر اذػػػه س فظغػػػ  إلػػػم  زيقػػػو القػػػـؾ 

 لطػػا عػػاد رسػػؾؿ هللا  ػػؽ الظػػائ   نػػو غظطػػؾا  ػػؽ حظػػغؽ غظػػائؼ عغنطػػي   ػػس  (1)الػػؾطنل
ظػػػاء عغنطػػػا  أعظػػػم ذعػػػوىؼ ذالزع انػػػي  قسػػػطَّها عقػػػم الظػػػاس   فػػػ عظم الطؤل ػػػي نقػػػؾوهؼ ع

رؤسػػاء الق ائػػػل  أشػػ اؼ   ػػػي يػػػؼ نسػػؼ عقػػػم الزظػػػو  أعظػػم الظػػػاس فػػػِ ذلػػػ  الغػػػـؾ عظػػػاء 
 عغنطا حيم شاع فِ الظاس أف دمحما  عظِ عظاء  ؽ ال  ْاؼ ال ق  

  انت نسطيه صػقم هللا عقنػه  سػقؼ  بظنػي عقػم سناسػي ح نطػي فػإف فػِ الػوننا أنؾا ػا  ثغػ ة 
ؾنهؼ ال  ػػؽ عقػػؾلهؼ  ىػػ ا الصػػظ   ػػؽ الظػػاس   يػػاج إلػػم إغػػ اء  قػػاد ف إلػػم ال ػػَ  ػػؽ ذظػػ

حيم  قبل ال َ  فسي نل ذاإل طاف  اإلسبلـ  لؼ ت هؼ ى ا السناسي فِ  نيها عظػو ا أغػوؽ 
ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ العظاء عقم سائ  الظاس  ؽ ن فش  سائ  ل ائل العػ ب  لػؼ 

غنطػػػػي  ىػػػؼ الػػػ يؽ نػػػؾد ا  نػػػت الشػػػوة فظػػػار ا   ػػػؽ لؤلنصػػػار شػػػِء  ػػػػػؽ غػظائػػػػػؼ حػظػغػػػػػػؽ الع

                                                           
 . 428ػػ  389صػػ 3انظر تفاصيل فتح مكة يف سًنة ابن ىشام جػ  (2)

 . 456ػػ 455صػػ 3انظر ابن ىشام يف السًنة جػ  (3)

 أي استعرت ادلعركة واحلرب.  (1)
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 قاتقؾف  ع ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ حيم تبولت الهصفطي نص ا  ال  ار ل اال  انيصارا س 
   ع ذلػ ي  ف أيوي غغ ىؼ  قغئي ذاأل ؾاؿ  العظا ا العغنطي أ ا ىؼ فقؼ  عظؾا شغئا ن  !

قنػه  سػقؼ فزطعهػؼ ف تػاىؼ ف طػو فقالت األنصػار فػِ ذلػػ  قالػي بقغػت ال سػؾؿ صػقم هللا ع
 هللا  أيظم عقنه يؼ ناؿ )  ا  عش  األنصار ( :

 الال فيـدامم هللاوجدتطـهىا علي في أنفسكم ؟ ألــم آتكـم ضـ (2)دةماقـالة،بلغـتظى عظكم َوجـ
ّن : بلـى ، هللا ورسـهلو أمــ هان قلهبــكم    قالـــ بياء فأّلف هللافأغظامم هللا وأعد (3)وعالة 

يؼ ناؿ : أال تعُزغبؾَنظم  ا  عش األنصار؟ نػالؾا : ذطػاذا نزغ ػػ  ػا رسػؾؿ هللا ؟    أفضل : 
 ل سػػؾله الطػػؽَّ  ال ضػػل :  نػػاؿ صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ : أ ػػا وهللا لػػؾ شػػئيؼ لققيػػػػػػػؼ فقَصػػَونيؼ 

نيؼ : أتغيظا    ذا فصونظاؾ   ْ  ال فظص ناؾ  ط فوا ف  فظاؾ  عائبل فآسغظاؾ    وَُّ   لصع
ؼ  ػػػا  عشػػػ  األنصػػػار فػػػِ أن سػػػ ؼ فػػػِ لعاعػػػي  ػػػؽ الػػػوننا  ت لَّ ػػػت بهػػػا نؾ ػػػا لنسػػػقطؾا  أ جػػػوت

   قػػػي ؼ إلػػػم إسػػػبل  ؼ أال ت ضػػػؾف  ػػػا  عشػػػ  األنصػػػار أف يػػػ ىب الظػػػاس ذالشػػػاة  ال عغػػػ  
ا  ػػػؽ   ت جعػػػؾا ب سػػػؾؿ هللا إلػػػم رحػػػال ؼ  ؟ فؾالػػػ ي ن ػػػل دمحم بغػػػوا لػػػؾال الهزػػػ ة ل ظػػػت ا ػػػ ءا

ا س  سق ت األنصار شه ا لسق ت شػعب األنصػار سالقهػؼ األنصار س  لؾ سقػ الظاس شه 
ارحػػػؼ األنصػػػارس  أبظػػػاء األنصػػػار أبظاء أبظػػػاء األنصػػػار  نػػػاؿ :    ػػػم القػػػـؾ حيػػػم أخضػػػقؾا 

  (2) نالؾا : رضغظا ب سؾؿ هللا نسطا  حغا     (1)ل اىؼ
مكافأة رسهل صلى هللا عليو وآلو وسلم لألنصار على مهاقفيم الطشرفة ووصيتو ألمتـو 

 :،وما فييا من األحكام والعبر والفهائدباألنصار
 ى ػػ ا نػػ   أنػػه  ػػا  ػػؽ حػػوث ذعػػو ىز تػػه صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ إلػػم  فاتػػه عقنػػه أفضػػل 
الصػػبلة  السػػبلـ إال  لؤلنصػػار  ؾانػػ   شػػ في حنالػػه  ىػػ ا  ػػا جعقػػه صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ 

 !ات  الطعزصة الظبؾفي فِ   ض  فاته يؾصِ ذاألنصار تقػ الؾصني الطقغئي ذالعب   العغ
ر   ال ْاري ذسظوا فِ  ياب  ظانب األنصار عؽ أنل بؽ  الػػ رضػم هللا عظػه نػاؿ : " 

 (3)  َّ أبؾ ذ    اله اس رضِ هللا عظهطا ذطزقػل  ػؽ  زػالل األنصػار  ىػؼ ي  ػؾف فقػاؿ 
: ا ي  ن ؼ ؟ نالؾا: ذ  نا  زقػل الظبػم صػقم هللا عقنػه  سػقؼ  ظَّػا فػوخل عقػم الظبػِ صػقم 

                                                           
 ادلوجدة : العتاب .  (2)

 عالة : مجع عائل وىو الفقًن  (3)

 أخضلوا حلاىم أي بّلوىا ابلدموع .  (1)

 137778الفتح احلديث رقم  7/537وروى مثل ذلك البخاري كتاب مناقب األنصار  511 - 498صػ 3سًنة ابن ىشام حػ  (2)

 .7/552قولو فقال ما يبكيكم : قال ابن حجر مل أقف على امسو أىو  أبو بكر أم العباس مث قال ويظهر يل أنو العباس   (3)
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 عقنه  سقؼ ف خب ا ب لػ س ناؿ فْ ج الظبِ صقم هللا عقنه  سقؼ  نو عصب عقم رأسه هللا
طظبػػ   لػػؼ  صػػعوا ذعػػو ذلػػػ الغػػػـؾ س ف طػػػو القػػػه  أيظػػػم عقنػػه يػػػؼ حاشػػني بػػ د  نػػاؿ فصػػعو ال

 ي  وقػػِ الػ ؼ نػػػو نػضػػػؾا الػ ي عقغهػػ (4)اؿ: ) أ صػن ؼ ذاألنصػار س فػإنهؼ   شػِ  عغبيػِن
 ؽ   سظهؼ  تزا ز ا عؽ  سغئهؼ (  أخ ج ذعوا أ ضا عؽ ابؽ ا ػاس رضػِ لهؼ  فانبقؾا 

هللا عظه ناؿ " خ ج رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  سقؼ  عقنػه  ق  ػي  يعظ ػا بهػا عقػم  ظ بنػه 
 س  عقنه عصاذي دسطاء س حيم جقل عقعالطظب  ف طو هللا  أيظم عقنه يؼ ناؿ :

عػػاـ األنصػػار حيػػم   ؾنػػؾا  ػػالطقح فػػِ الظ ) أ ػػا ذعػػو أيهػػا الظػػاس إف الظػػاس   ثػػ  ف  تقػػل
ا أ  يظ عه فقنقبػل  ػػؽ   سظهػ  ؼ فطؽ  لِ  ظ ؼ أ ػ ا  ض   نه أحوا

  (1) فيزا زعؽ  سغئهؼ( 
  ن خ   ؽ ى يؽ ال ويثغؽ در سا  عب اا  أح ا اا  ؽ أىطها : 

 أف ى ا األحواث حصقت فِ   ض  ؾته صقم هللا عقنه  سقؼ  -1
هللا عقنػػػػػه  سػػػػػقؼ  عػػػػػو  ػػػػػؽ أعغػػػػػؼ الطصػػػػػائب  الط ػػػػػؽ اليػػػػػِ         أف  ػػػػػؾت الظبػػػػػِ صػػػػػقم  -2

 أصغبت بها األ ي اإلسبل ني ذعا ي  األنصار خاصي 
عغػػػؼ حػػػب األنصػػػار لظبػػػغهؼ  شػػػوة تعققهػػػؼ ذػػػه  اسيئظاسػػػهؼ ذطقا ػػػه بغػػػظهؼ  طػػػا جعقهػػػؼ  -3

 ي  ؾف عظو ا شع  ا ذطصغ ي فقوا عقنه الصبلة   السبلـ   إنه وهللا لقطصاب الزقل 
اسػػػػيظ   ذعػػػػض األئطػػػػي  ػػػػؽ نؾلػػػػه صػػػػقم هللا عقنػػػػه  سػػػػقؼ ) أ صػػػػن ؼ ذاألنصػػػػار(  أف  -4

الْبلفي ال ت ؾف  ؽ األنصار ألف  ؽ فغهؼ الْبلفي يؾصؾف  ال يؾصم بهؼ ل ؽ نػاؿ ابػؽ 
   (2)حز  رحطه هللا  :  ال داللي  نه إذ ال  انع  ؽ ذلػ

ا سػنقع  ف صػل لؤلنصػار إي ات  عزصة الظبِ صقم هللا عقنه  سقؼ فِ اإلشػارة إلػم  ػ -5
ذعو  ؾتػه صػقم هللا عقنػه  سػقؼ  ػؽ ال نػف  األيػ ة  ىػؾ  ا شػهو اليػارفخ بؾنؾعػه  حصػؾله 

عقػػم ىزػػائهؼ  شػػيطهؼ إلػػم  نعػػي  -لعظػػه هللا  - ظػػ  ت ػػ فض الشػػاع  الظصػػ انِ األخظػػل 
ال  ة الشهغ ة  اسي احي الطويظػي يػبلث لنػاؿ  ييالنػي س إلػم عػوـ ح ػا  صػني ال سػؾؿ صػقم 

عقنه  سقؼ فغهؼ  ؽ نبل ذعض الؾالة  الْق اء إلم يؾ ظػا ىػ ا س  ىػؾ األ ػ  الػ ي أخبػ   هللا
 ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ بؾنؾعه ف اف  طا أخب  عقنه الصبلة  السبلـ  

                                                           
 من ىذا البحث . 9أنظر صػػ  (4)

 . 651صػػ 4.وانظر سًنة ابن ىشام جػ 7/555فتح الباري  3811،  3799صحيح البخاري احلديثٌن   (1)

 . 7/552فتح الباري   (2)
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إ ينػػاز األنصػػار ذػػ نهؼ ذظانػػي ال سػػؾؿ صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ   خاصػػيه   ؾضػػع سػػ ا  -6
  أ انيه 

عقنه  سقؼ لؤلنصػار س  أنهػؼ  فػؾا  ببنعػيهؼ  فػِ العق ػي  أنهػؼ تص ني ال سؾؿ صقم هللا  -7
  ن ؾا الطؾان  الطش في  ع ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ س  اإلسبلـ  الطسقطغؽ 

فػػِ ال ػػويس الثػػانِ  عزػػصة أخػػ   لقظبػػِ صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ  ػػؽ اإلخ ػػار ذطػػا سػػنقع  -8
 ظس ي إلغهؼ دائطا نقَّي ذعوا  ؽ دخؾؿ األ ؼ ال ثغ ة فِ اإلسبلـ  األنصار ذال

 األنػػػؾ   ػػػؽ ذلػػػػ أف ت ػػػؾف الطعزػػػصة فػػػِ اطبلعػػػه عقنػػػه الصػػػبلة   السػػػبلـ عقػػػم أف  -9
األنصػػار  ققَّػػؾف  ظققػػا س ف ػػاف  طػػا أخبػػ  صػػقم هللا عقنػػه  سػػقؼ حغػػس أف الطؾجػػؾديؽ اآلف 
 ػػػؽ أ ػػػي نبغقػػػي  ػػػؽ الق ائػػػل الع ونػػػي أضػػػعاؼ  ػػػؽ يؾجػػػو  ػػػؽ نبغقيػػػِ األ س  الْػػػصرج اآلف 

 ا الطعظم تشبغهه صقم هللا عقنه  سػقؼ لققػيهؼ ذالظسػ ي لغغػ ىؼ  ػؽ الق ائػل ذػالطقح  فشهو له
فػػػِ الظعػػػاـ فػػػالطقح ذالظسػػػ ي لزطقػػػي الظعػػػاـ جػػػصء  سػػػغ   ظػػػه  ىػػػ ا  سػػػيقـص  جػػػؾدىؼ دائطػػػا   
 ال ػويس  نػػه رد عقػػم ذعػػض الزهػاؿ  الطغ ضػػغؽ الػػ يؽ يظ ػػ  ف  جػؾد ذقا ػػا  ػػؽ األنصػػار 

ألنصار نو انق ضػؾا فال ػويس  نػه داللػي  اضػ ي عقػم ذقػاء فِ ى ا الص اف   فصعطؾف أف ا
رغػؼ نقَّػيهؼ س فققَّػي الشػِء ال تظ ػم  جػؾدا  - شػ ف  ػل الظػاس -األنصار حيم آخ  الص ػاف

 ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ أخب  أنهؼ سغ قؾف حيم   ػؾنػػػؾا  ػالطقػػح فػِ الظعػاـ ذالظسػ ي 
 قطػػػي ) حيػػػم( اليػػػِ ىػػػِ لقغا ػػػي  تسػػػيقـص لغغػػػ ىؼ فػػػِ آخػػػ  الص ػػػاف ؛  لػػػ لػ جػػػاء اليعبغػػػ  ذ

   ىؼ ذزانب ال ث ة حيم آخ  الص افذقاء
نغػل  نؾله فِ ال ويس الثانم : ) فطػؽ  لػِ  ظ ػؼ أ ػ ا  ضػ   نػه أحػوا أ  يظ عػه    ( -11

 نه إشارة عقم أف الْبلفي ال ت ؾف فِ األنصار س  ى ا ال ويس أصػ ح بهػ ا ال قنقػي  ػؽ 
ار خطسػػي عشػػ  ن نػػا  ضػػت حيػػم اآلف  شػػهو عقػػم ىػػ ا الطعزػػصة األ ؿ  اليػػارفخ عقػػم  ػػو

ـــية الظبؾفػػي فػػِ أف اإل ا ػػي ال بػػ   ال ت ػػؾف فػػِ األنصػػار  ـــاي ايقليط ــاعض الهال  ــرة ب ، وال عب
صر أو والية معاذ بن جـبل على اليطـن أو الظعطـان بن بشير ادة على ممهالية قيس بن سعد بن عا

ا بعضيـــم بـأمر وتكليـف يذه وال ـــاي صـغرق قـام بيـفي غرناطة ف ارة بظي األحطرعلى الكهفـة ، وإمـ
و الـلــو أن الطظـــع لـيس صـريحا فـي سلطين عطــهما ويـرق ابن حجـر رحطـمن ايمام العام وخليفة الط

وال تطتظــع  -وقــع بالفعــل  وقــد -يم الجــهر لــى تيد ـــر أن ييـــع عليـــالحــد إ  ذ ال يطتظــع التهصــية ع
  (1)يـم أو من غيرىم .بهع سـهاء كـان مظللطتـذلـك التـهصيــة م

                                                           
 . 7/553انظر فتح الباري   (1)
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 تعس ؾا  عظاا  اسيظيزؾا  ظه ]انق اض[  ال احثغؽال ويس السابَ ات   عقم نصه ذعض -11
ل د تقػ الشبهيس وظبلف تقػ ال  في  جطقي  ؽ الؾن ات؛األنصار!؟ رغؼ  ضؾحهس سظْصص 

ضطؽ  ا ي ظقها  فظ غها  دحضهاس أف الظص ال   يطقها  ؽ أي  جه؛بل نص ال ويس ن سه ت
 :سفِ الظقاع اليالنيجطقي  ت صنبلسيؼ نؾضح  افِ ى ا اليعس   ؽ االنيقاء

ال ويس فِ  ظانب األنصار فِ ص نح ال ْاري عؽ ابؽ ا اس رضِ هللا عظه س  نه -1
داللي  اض ي  ص ف ي عقم نقي األنصار ذالظس ي إلم غغ ىؼ  ؽ الطسقطغؽ ع وهؼ 

لي أ ضا تعو  ؽ  عزصات الظبؾةسفاألنصار فِ الؾانع  طا أخب   ىِ دال جطا سبَس عزطهؼس
 ذالظس ي إلم سائ  الظاس:  الطقح فِ الظعاـ! ال  سيغظِ عظه طعاـ  ملسو هيلع هللا ىلص 

ـ   ؾف إصبلحه -2 ِ الظعاـسفهل يؾجو طعا ِ الظاس  ؾجؾد الطقح ف إذا  اف  جؾد األنصارف
!ففنه إشارة ص ف ي إلم  جؾد ذبل  قح ؟رغؼ نقي الطقح  ر صفيه ذالظس ي إلم سائ  الظعاـ

األنصار  اسيط ار أجنالهؼ  طا  سيط  الظاس فِ اسيْواـ الطقح فِ طعا هؼس  نه داللي 
 أخ  :عقم أف الظاس ال  سيغظؾف عؽ األنصار  

فِ ال ويس دالالت ص ف ي ييؼ إغ الهاس ع تعس  انيقاء  ا ال   يطقه نص ال ويس -3
الطؾافَ لظص ال ويسسفإذا  اف  قي[ األنصاراألنصار بوال  ؽ ]ن ج  في ]انق اض[

  سظهؼ  لؾالة الطسقطغؽ ذاألنصار خغ ا؟! القبؾؿ  ؽملسو هيلع هللا ىلص األنصارسغظق ضؾف!فطا  جه  صغيه 
؟ الطظق  ت اليزا ز عؽ  سغئهؼ؟ ىل   ؟ضيؾجه الؾصني ذالطعوـ 

جاف األ لم ذطؽ تعس   عظم ال   يطقه نص ال ويس:أف يقيطل الطعانِ السهقي -4
 ال  عقم) األي ة ( لؤلنصاراليِ ييضطظها نصه! ل ظه االنيقاء الواؿ ذالظس ي  الص ف ي   

تسيثظِ األنصارت ويوا  ؽ ذعض القغؾد ملسو هيلع هللا ىلص شِء غغ ىا!ففنه نقظي نغاـ  ؽ رسؾؿ هللا 
  األنغطي اليِ  ضعهاالؾالة  ال  اـ تظغنطا لطصالح الظاس   

ـ الطسقطغؽ  ب را   سؾغا نغا نا ملسو هيلع هللا ىلص رسؾؿ هللا -5 ِ  سيثظؾا  ظح ح ا ـ الساعي؛   إلم أف تقؾ
األنصار  ؽ بغؽ سائ الطسقطغؽسبظص الوسيؾرالظبؾي الش فف:"فطؽ  لِ  ظ ؼ أ  ا  ض   نه 

ؼ الش عِ اسيظ اع ى ا ال   سظزوأحوا أ فظ عهسفقنقبل  ؽ   سظهؼ  فيزا ز عؽ  سغئهؼ"ف يؽ 
 االنيقاء!؟   ا األي ةل ظه!؟  ؽ نصه

ء تزاىل الظاس لظقظي الظغاـ تقػ  ىؾ:األي ة س اله  ب  ؽ ذالظس ي لظا نورؾ السبب  را-6
أي اسي قاؽ   ؾف لؤلنصارس ىؾ  ا حطل ذعضهؼ عقم إن ار  جؾد األنصارس اليش نػ فِ 
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نسب  ؽ يظيسب إلغهؼ  ؽ بغؽ سائ  الظاس  الق ائل!رغؼ أنه ال غظؼ  ال  صفي لبلنيساب إلم 
 نل لقي قِ ذه  !س لاألنصارغغ  عهؾراألي ة  ىِ سبب لقيْقِ عظه

فقنل لبلنيساب لؤلنصار  صفي تغ ي  ؽ لنل  ظهؼ  ِ يظي ل نسبهؼ  فوخل  نه؛بل -7
الطي قَ أف عقنه ض ف ي األي ة يوفعها فِ  ل أحؾالهس لؾ جاز ش عا لطؽ  لو  ؽ أبؾفؽ  ؽ 
األنصارأف يظي ل نس اغغ  نسب األنصار ل اف العقل  الطظظَ  ع اليْقِ عظه بوال ؽ 

 ملسو هيلع هللا ىلص هس له ا أ   ا ذالصب  حيم يققؾا حبغبهؼ الي قِ ذ
 ىِ  صظقح ش عِ داؿ عقم الطعزصة الظبؾفي حغس  طا سبَت  رت  قطي ))اأٓلٓيٓ ة((  ن-8

 ؽ أخب  أنها سيصغب األنصار ذعوا سفي قَ ذلػ فظاليهؼ األي ة  طا أخب  الصادؽ الطصو
   عظاىا:ملسو هيلع هللا ىلص

ٌَ س تعظِ :األنانن     االنظؾاء  راء ال ات ي  حعبَّ الظ  ل االن  اد ذالشِء عطؽ له  نه ح
 األي ة:تظقَ عقم  ؽ ال يهوؼ إالَّ إلم ن عه الْاصَّ س  ع سها اإليثار ال ي ىؾ سطي  ؽ 

 سنطات األنصار  طا  ص هؼ ذه رب العصة  الزبلؿ فِ    ؼ تظصفقه فِ سؾرة ال ش : 

اَر َ اإْلُ َطاَف  ؽ َنْبُقُهؼْ  وع ُرُىْؼ َحاَجيا  }َ ال ُ يَؽ َتَبؾ ءع ا الو  ِ صع  عُ باؾَف َ ْؽ َىاَجَ  ُإَلْغُهْؼ َ اَل َ ُزوع َف ف
ُئَػ ىعؼع  ح  َنْ ُسُه َف ع لََٰ  َّط ا أع تعؾا َ فعْؤُي ع َف عقم َأن عُسُهْؼ َ َلْؾ َ اَف بهؼ َخَصاَصٌي ۚ َ َ ؽ يعؾَؽ شع

  (9) { اْلطعْ ُق عؾفَ 
 ىِ ع ل اإليثار تطا ا  ىؾ: ت ضغل اإلنساف  اأَلَيَ ة ت ضغل اإلنساف ن سه عقم غغ اس

أف رجبل  ؽ -رضِ هللا عظه-لآلخ فؽ عقم ن سهس فِ ال ويس عؽ أعسغو بؽ حضغ 
األنصار ناؿ : ا رسؾؿ هللاسأال تسيعطقظِ  طا اسيعطقت فبلنا؟فقاؿ )إن ؼ سيققؾف ذعوي 

 أي ةاسفاصب  ا حيم تققؾنِ عقم ال ؾض ( ] ي َ عقنه[
ل  اـ الطسقطغؽ ملسو هيلع هللا ىلص ذقي  ق غاف  هطاف جوا لطؽ ت  ل:األ ؿ: صغيه  فِ األحاديس السا

األنصار ذالصب سفإنهطا يوالف ذش ل ص فح ذطا سغظاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ذاألنصار خغ ا! اآلخ :أ  ا 
األنصار ؽ الطعاناة  الغقؼ  األي ة  اليقصغ  فِ حقهؼس طا اسيوعم الؾصني بهؼ 

 ل!غفصب  جطملسو هيلع هللا ىلص صب  حيم يققؾا حبغبهؼ خغ اس  ظالبيهؼ ذال
 وهللا أعقؼ 
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 ،وأبرز مهاطظيم اليهم:خروج األنصار من الطد ظة وأساابو
نصار الطش في  ع خق اء ال سؾؿ صقم هللا عقنه  سقؼ  غظِ عؽ اليع فف  ؾان  األ

خاصي أذا ذ   الصويَ رضِ هللا عظه فِ ح  ب ال دة  س   أب ز تقػ الطؾان   ا  اف 
  ع انيشار اإلسبلـ  ا يواد  (2)ص اب  سغقطي ال  اب  ظهؼ يـؾ النطا ي  ع بظِ  حظن ي أ

ال يؾحات اإلسبل ني خ ج األنصار  ؽ الطويظي إلم اآلفاؽ   عغطهؼ خ ج نش ا لئلسبلـ 
 جهادا فِ سبغل هللا  وعضهؼ خ ج  ؽ الطويظي ذعوا عؽ ال نف  الزؾر ال ي ل قهؼ  ؽ 

ؼ  صني رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه ذعض الؾالة _  وال ات األ ؾفغؽ _ ال يؽ لؼ ي اعؾا فغه
 ى ا الْ  ج شطل جهات الوننا األروع فال يؽ غص ا  ظهؼ  ع دمحم بؽ القاسؼ   (3) سقؼ    

الثق ِ ذبلد السظو  وبلد  ا  راء الظه  ف فَ  ظهؼ اسيؾطؽ تقػ ال بلد ذعو ال يح  تظاسقؾا 
غـؾ  نو اليقغظا  ذ ثغ  ظهؼ فغها  ت اي  ا   ال غ   أف ت ؾف لهؼ ذرفي ت طل اسطهؼ إلم ال

 ؽ الهظو الزالؾا   افغغؽ عقم ديظهؼ  نسبهؼ خصؾصا فِ الطظظقي اليم تسطم  )ج ال(  
  ف تغغ ت لغيهؼ س   ثقهؼ فِ ذلػ أس ة آؿ الظو ي الشهغ ة فِ الهظو  اليِ أنزبت  ثغ ا 

عظه  ال   ؽ عقطاء الهظو  دعاة اإلسبلـ ىظاؾ  ىؼ  ؽ سبللي عثطاف بؽ ع اف رضِ هللا
زالؾا  يطس غؽ بظسبهؼ رغؼ تغغ  لغيهؼ    لػ ال يؽ شار ؾا فِ فيح  ص  حغس  اف 

 نسقه  (4)لنل بؽ سعو بؽ ا ادة  النا لعقِ بؽ أبم طالب رضِ هللا عظه  عقم  ص 
فغها حيم الغـؾ فِ صعغو  ص   فِ  ل  ويظي  ظها  ىؼ أنصار ال ق في  ؽ سبللي  نسل 

ِ هللا عظه  لهؼ أعبلـ  ر ؾز  عاص  ف ال  ْ ؾف عقم  ؽ لنل بؽ سعو بؽ ا ادة رض
  ؤتط  سظؾي بو ي    زقي  فظادؽعظوا أدنم  ياذعي لؾسائل اإلعبلـ الع وِ س  لهؼ أنو ي 

تهيؼ ذشؤ نهؼ  نو اليقغظا ذ ثغ   ظهؼ      لػ ال يؽ ش نؾا فطؽ نسقهؼ  جل عاـ ىز يس  قها
فا  لبظاف  د ؿ الْقنج نع فهؼ جغوا  ال زاؿ لظا صقي الغـؾ فئاـ عغنطي فم إي اف  الع اؽ  سؾر 

تْ ج س  ىػؼ نقي   ينقي ب عضهؼ  الشػ أف ىظاؾ نقي نقػغقي ذقػغت فػِ الػزػصفػ ة العػ وني  لؼ
تسيؾطؽ الغـؾ  ادي فاططي )   الغه اف(   ن ب   ي الط   ي  شه تهؼ  : الشغؾخ   ف 

                                                           

 وما بعدىا. 212( انظر خمتصر سًنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لشيخ اإلسالم / دمحم بن عبد الوىاب صػػػ2) 

انظر مأساة موقعة احلرة على يد مسرؼ بن عقبة قاتلو هللا و أشقاه الذي قتل يف يوم واحد أكثر من عشرة آالؼ وسبعمائو غالبيتهم من  (3)
 صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و استباح مدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الطاىرة ثالثة أايم وسىب األوالد 

وما بعدىا وانظر مادة األلف مع النون )) األنصار من معجم قبائل احلجاز للبالدي  5/532استباح الفروج ... انظر مثال وفاء الوفاء  والنساء و
 وغًنمها من كتب التاريخ.

 . 365صػػ 5انظر مجهرة أنساب العرب البن حزم ط   (4)
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سبيهؼ الص ن ي إلم األنصار فيزو فِ  ل  ؽ جانؾا نو بوأ ا فِ اآل ني األخغ ة ي    ف ن
الطويظي الطظؾرة  جوة   ال ا ل  الب زة    ي الط   ي  الو اـ  الزبغل  ال فاض  ثغ ا  ظهؼ 

 فِ جطنع ذقني د ؿ الْقنج  جاء فِ  ياب ت  ي الط بغؽ   (5)بققب  : األنصاري 
ىػ تؾنلس لطؤل ه 1391 األص اب فِ  ع في  ا لقطونغغؽ  ؽ األنساب الظ عي األ لم 

ىػ سافييح الطؤل   ياذه القنؼ 1124عبو ال حطؽ األنصاري  ؾلؾد فِ الطويظي الطظؾرة عاـ 
-7ب) بغت األنصاري(  أ رد ت اصغل  غا ي فِ األىطني ال  زاؿ إلي ادىا ىظا  ؽ ص 

 ذ   أف ى ا البغت  ع ؼ نو طا ببغت الصرنوي نس ي إلم زرنو  ىِ ن في  ؽ أعطاؿ  35
يظي الطظؾرة  ؽ جهي الشاـ ذق ب  ادي الق  س  ال شػ أف لهؼ ذقا ا فِ الطويظي الطظؾرة الطو

    ي الط   ي إلم يؾ ظا ى ا 
 

 جاء فغها ضطؽ الق ائل سلزصف ة الع وني اإلصوار األ ؿ  فِ  ؾسؾعي األنساب فِ ا
 (1) الع وني فِ الزصف ة فِ الؾنت ال اض   طؽ ي جع نسبهؼ إلم األنصار:

جا ع:  ؽ الْصرج  ؽ نبغقي األنصارس  فؾجو ف فِ الصوغ   ال   فؽ  ال ؾفت  **آؿ
  الصوغ   ويظي تقع فِ القسؼ الشطالِ لقْقنج الع وِ 

**آؿ عبو القادر:  فظيطؾف إلم عبو القادر بؽ دمحم بؽ أحطو بؽ عقِ  ؽ ذرفي أبِ أيؾب 
ي األحساء فِ الطظظقي فِ   افغ زار  ؽ نبغقي األنصار  فؾجو ف األنصاري  ؽ بظِ الظ

 الش لني  ؽ الططق ي الع وني السعؾد ي 
**العبغو:  ؽ الْصرج  ؽ األنصار  ؽ األزد  ؽ ن ظاف  ؽ نبغقي األنصار نصح جوىؼ 

الشنخ عبغو بؽ عا   الْصرجِ  ؽ الطويظي الطظؾرة إلم جبل جل  أناـ فغها لقؾعا 
اض  فسطؾف ذالعبغو   ظهؼ فِ  اإلرشاد يؼ نصح نسؼ  ظهؼ إلم ال ؾفت  الصوغ   ال ف

 ال ؾفت ال اج أحطو عبو ال زاؽ العبغو  أ الدا 
**الولنزاف: لويهؼ شز ة نسب  أصقهؼ  ؽ ال زاز  ؽ الْصرج  ؽ بظِ الظزار نبل 

عاـ نصح نسؼ  ظهؼ إلم نزو   ظازلهؼ فِ القصنؼ ذط اف  سطم العؾسزني  ؽ نبغقي  511
ولنزاف  ؽ نزو إلم الصوغ   فِ الصوغ  تص ج ىػ نصح فؾزاف ال1251الْصرجس  فِ عاـ 

 س اشي    ق ا  ؽ الظْغل فِ ال ص ة يؼ نصحؾا إلم ال ؾفت 
                                                           

 دي.انظر مادة )) الشيوخ (( من معجم قبائل احلجاز لعاتق البال (5)

 ،25448الرمز الربيدي 33364من إنتاج ادلعامل للحاسب اآليل جدة السعودية، ص ،ب: ذ عبد هللا العجيل من الكويت و إعداد األستا ( 5)
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جطا أف نبغقي الظهنؼ الطع  في فِ د لي اإل ارات  عطاف يظيطؾف إلم الْصرج  والي ويو  ؽ 
بظِ عط   بؽ عؾؼ س فظقسطؾف إلم ف عغؽ  شهؾرفؽ عظونا  ىطا آؿ بؾخ ف اف  آؿ 

ب لػ األخ ال اضل أبؾ عط   ؽ اإل اراتس   لػ أفادنِ سعادة  ِادن طا أفبؾشا ل 
نصح الشنخ  الطهظوس   غِ بؽ أحطو األنصاري  ؽ  ويظي الزبغل السعؾد ي عؽ جوا نائبل:

عثطاف بؽ عبو هللا بؽ عبو ال حطؽ األنصاري  ع أس ة آؿ بؾعغظغؽ  ؽ د لي نظ  إلم 
 ا الطويظي إلم ال  ؼ السعؾدي ذ ي ة  جغصة   ىػ  ذلػ نبل دخؾؿ ى 1327الزبغل عاـ 

جطنع س اف ى ا الطويظي  ؽ أىل السظي     بغؽ لقْغ س عطل جطنع أىل ى ا الطويظي  ظ  
القوـ بيزارة القؤلؤ  صغو األسطاؾس  فعطل أبظاؤىا اآلف فِ الش  ات البي   نطا في 

 ق ي الع وني السعؾد ي  العطبلني الطؾجؾدة به ا الطويظي ذغل الظهضي العط انني لقطط
 ىػ    1411 نو ت ع ع الشنخ عثطاف  ع ى ا األس ة فِ ى ا الطويظي حيم تؾفِ عاـ 

 جطنع أ الد الشنخ عثطاف  ؾجؾد ف به ا الطويظي    نو ذ   الشنخ عثطاف أف نس ه 
ي جع إلم الطويظي الطظؾرة  ىؾ  ؽ نبغقي األنصار اليِ ىاج  ذعضهؼ  إلم سؾاحل الْقنج 

  وِ  الع
األخ لظ ِ آؿ طغ ي  ؽ األردف أف آؿ طغ ي فِ األردف ي جع نسبهؼ إلم  أخب نِجطا 

 األنصار  لقب طغ ي نس ي إلم الطويظي الطظؾرة   ؽ أسطائها طغ ي 
  فضنف األسياذ جطاؿ عط  أحطو األنصاري  ؽ لغبنا نائبل:

 ظظقي ب اؾ  أخِ فِ اإلسبلـ  ابؽ عطِ نس ا؛ أنا  ؽ األنصار فِ جظؾب لغبنا فِ
الشاطا   ظظي أنارالشاطا اسطِ:جطاؿ عط  أحطو   إلم عبو هللا }س اؿ العغظغؽ { بؽ 

عط  بؽ عقِ الزوا ي األنصاري الْصرجِ السؾلطِس  إلم ىظا اسيظاع الو يؾر الز اري 
ال ي  عطل فِ    ص ال  ؾث  الوراسات اليارفْني فِ لغبناسحغس ناـ ذزطع الؾيائَ 

 ة عظو شغؾخ القبغقي  عطل  ظها شز ة العائقي القو طي الطؾجؾد
فضغقي الشنخ عبو  جطا اطقعت عقم أذ اث  ؾيقي ذاألدلي  الط اجع   يائَ  عيطوة  لو 

عائقي  الطعياز األنصاري عؽ تارفخ دمحم ألسياذ أسا يهللا بؽ دمحم الطعياز األنصاري  ا
األنصار الْصرج   ؽ سبللي إلم   نسبهؼ الطؾيَ الطعياز الطشهؾرفؽ فِ عظغصة ذالقصنؼ

س  ى ا األس ة  ؽ األنصار الْصرج ىِ صاح ي الط ادرة  السبَ فِ  الظزار الْصرج بظِ
إلم لقاء تارفِْ  الوعؾةاألنصار فِ الططق ي س  ؽ خبلؿ  ف  ة لؼ شطل الوعؾة إلم

ناؿ  نه الشاع  / صويَ عبو ال انِ  ىػس1427عاـ   شهؾد فِ عظغصة العصة  الشطؾخ
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نافع  دمحم بؽ صاري األبنات اليالني   اف ضطؽ  فو جطاعيه  ؽ آؿ نظب بؽاألن
 األنصاري الطشار غؽ فِ ذلػ الققاء  :

  ا آؿ  عياز ذاف العص  الش ؼ            ا  ؽ ل ؼ  ؽ صطنؼ الطزو   تش 
  لقققؾب  جغب ن ؾ ؼ  ق  ع       جئظاجؼ ع ؽ رفاض الْغ  فِ عزل 

 نظ يها  ؽ جظاف ر ضها أن ع       ت ني  ؽ بظِ نص   عظ ة    
 لعقها أف ت ِ حقا إلخؾتهؼ            ؽ آؿ  عياز ف ع الْصرج الشظ 

 ىؼ ال  اـ فطا إف نو حققت بهؼ      حيم تبغؽ أف الؾد  ؤتق 
 جطثل أسبلفهؼ لقويؽ حا ني           لقعقغوة نب اس بها ع فؾا

 ص   طؽ سق ؾا س نا أف ن   فِ الغـؾ راذظي     تضطهؼ  وظِ ن
 فقطت أنشِء ى ا القؾؿ بغظهؼ           ا أنظا  ؽ د حهؼ ط ؼ

بظسْي  ؽ   ؽ س اف الطويظي الطظؾرة  جطا ز دنِ األسياذ السغو أحطو حطواف الناداسِ
السالني  إلم  انيقالهؼ  ؽ  التي داسغغؽاعؽ األنصار الن ذ س  ؾيَ ذاألدلي  الط اجع

ذعو ذلػ ضطؽ ذ س عقطِ  ؾيَ ذالط اجع  ال يب اليِ  ناالظنز   لغب ال ط اء   أىقار  
 ردت فغها اإلشارة إلغهؼ   أنص هؼ السغو أحطو الناداسِ  ذش ل غغ   عهؾد  طؽ  قعؾف 

 الزؾار س  ؾنعه  ؽ األنصار حغس  ص ح ذ نه إنطا   طل لقبهؼ ذال ق   الطصاى ة 
ه فقو تؾاف ت  نه ص ات شح الؾفاء  نس ي ال ضل إلم أىق لنل  ظهؼ نس ا  طا يوؿ عقم 

  ذطثقها أىل ى ا الص ؽ  نور  جؾدىا  طا يوؿ عقم أصالي  عونه  طغب  عش ا 
 وفيطا  لي بيان باعض أسر األنصار في العالم اليهم، على سبيل التطثيل وليس الحصر

 سؾرفا  لبظاف  النطؽ  الهظوسال ييسع    ص  س إذ يؾجو لؤلنصار عشائ   بغ ة فِ الع اؽ
 (1)األنصار فِ العص  ال ويس  نبغقي إال ذعو اجيطاؿ  عزؼ أس  ىظا ل   ىاس زاؿالط

 د نت جطنع الطعقؾ ات اليِ سىػ 1411ذقا ا األنصار  ظ    عغؼتؾاصقظا  ع   نو
ذغ ض اليعارؼ  اليؾاصل  ح ا  ذعض الو ؿاألنصار  وقا اىؼ فِ   صقت إلغها عؽ

  ؾجؾدة حالنا فِ  ؾاطظها فِس س   ظهؼذعض األ  تؾاصقظا  عسال حؼ  األنساب  صقي

 نو جطعت  ؽ ذلػ  عقؾ ات  هطي    غوة سأفاد  ظها ذعض ال احثغؽ العالؼ اإلسبل ِ 
 ال ياب  ؽ أبظاء األنصار فِ األذ اث  ال يب اليِ تؾالت ذعو ذلػس جطعت عودا  ؽ 

                                                           

 . معجم أسر قبيلة األنصار يف العصر احلديث / مرتضى األنصاري ػ خمطوط ( 5)

 



 

24 

 آؿ نافع األنصار عؽ                                                             نثػػار األخبػػار     

 

 ظ  عاـ    اأسطاء أس  األنصارس  ؾاطؽ  جؾدىاس حالنا فِ العالؼ اإلسبل ِس نش تها   
ـ فِ  ظيو ات األنصارس  الفنل بؾؾ س تؼ تظانقها  توا لها  نش ىا فِ  ؾانع 2117

   ظيو ات عويوة ذعظؾاف:  عزؼ أس  نبغقي األنصار فِ العص  ال ويس 
 : أذزو اىِ عقم الظ ؾ اليالِ   ت ي 

 غؽ  فع فؾف أ ضا ذاألنصار ال صادي ذبلد الشظقن  فِ  ؾرفياننا إديعْ سات فِ -1

أ الد تورارفؽ فِ إنقنؼ بؾجو ر بؾال ي العغؾف فِ الططق ي الطغ وني  لهؼ انيشار  تؾاجو  -2
فِ أجث  ذبلد الطغ ب   ؾرفياننا   الِ  الظنز   لغبنا  الزصائ   ف جع نسبهؼ إلم أبِ 

 دجاني األنصاري الْصرجِ رضِ هللا عظه  
السؾؽ فِ شطاؿ أف فقنا  غ وها  األيؾوِ  النعقؾوِ  الساعوي  ؽ أىل :أىل السؾؽ  -3

فق   ؽ األنصار     ي  الطويظي  ال فاض)ذعضهؼ  ؽ األيؾوغؽ  النعقؾوغغؽ  وظِ ساعوة
 ف جع نسبهؼ إلم أبِ أيؾب األنصاري رضِ  سؾاىؼ  ؽ أىل السؾؽ  ؽ األش اؼ( ا   س

 جهللا عظه  فعقؾب األنصاري س سعو بؽ ا ادة رضِ هللا عظه سغو الْصر 

الع وني  ف جع نسبهؼ إلم لنل بؽ سعو بؽ  أ  البغ لني فِ جطهؾرفي  ص ال ق في -4
  . الْصرجِ رضِ هللا عظه الساعوي ا ادة األنصاري 

الطغ ب األنصم  األنولل  شطاؿ أف فقنا  غ وها  بظؾ األحط  أ  بظِ نص  فِ -5
 األنصاري رضِ هللا الساعوي ا ادة الْصرجِ  ف جع نسبهؼ إلم سغو الْصرج سعو بؽ

الشنخ الو يؾر جطاؿ بؽ عطار األحط األنصاري الْصرجِساألسياذ س  ظهؼ أس ة  عظه
الزا عِ  األجاد طِ  الطؤل   الوااني الطع  ؼس فس ظؾف ن في حطاـ دذاغ الياذعي لؾال ي  

 نالطي ذالزصائ س   طؽ ي جع نس ه إلم بظِ األحط  : آؿ نافع األنصاري الْصرجِ

أبِ  الطهظوس   يـؾ الساعوي  ألخِ ال اضل  سقظظي عطاف بظؾ ساعوة فِ اإل ارات -6
 ..  ؾنع لق جؾع إلنهأجث   ؽ هؼ  له  عقؾ ات  ا ني عظهؼ فِ ذ س  ا ل عظ دجاني

سغو األ س سعو بؽ  عاذ  بظؾ ع   ي فِ  ص  ) ذ  ي  ظ قؾع (  ف جع نسبهؼ إلم -7
 . رضِ هللا عظه

نسبهؼ إلم شاع  رسؾؿ هللا صقم هللا  ف جع  ) بظؾ دمحم فِ  ص  ) ذ  ي  ظ قؾع -8
 . عقنه  سقؼ حساف بؽ يابت رضِ هللا عظه

 

 آؿ بؾخ ف اف فِ اإل ارات الع وني الطي وة  سقظظي عطاف  ف جع نسبهؼ إلم آؿ -   9
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 . نهنؼ  ؽ األنصار الْصرج

عطاف ) ذعضهؼ (  ف جع  آؿ بؾ شا ل فِ اإل ارات الع وني الطي وة  سقظظي     -11
 .جقهؼ  ظهؼ إلم آؿ نهنؼ  ؽ األنصار الْصرج ذعضهؼ  ؽ األنصار  لنسؾانسبهؼ 

آؿ جا ع أس ة خصرجني أزد ي ن ظانني فِ القصب  ال فاضس فقيقؾف  ع الش فوة   -11
الشنخ سعؾد    ظهؼ ال احس الهطاـفِ الظسب الق فب س العبغو فِ القصب  جبلجل س

  األنصار ع اليعارؼ  اليؾاصل  اليع فف ذ س ته  تعصفص الزا ع  له  ساىطات فِ
آؿ جطعي ساجظِ حؾطي بظِ تطنؼ  ال فاض س  ؽ بظِ عؾؼ س   ؽ ذرفي الص ابِ  -12

  ظهؼ ال احس الهطاـ الشنخ دمحم الزطعيس له جهؾد  سالزقغل ا ادة بؽ الصا ت رضِ هللا
ؽ آؿ حطاد   -13   قورة فِ اليع فف ذ س تهس تعصفص اليؾاصل  اليعارؼ  ع األنصار 

بظِ ساعوة  ؽ ذرفي سغو الْصرج سعو بؽ ا ادة رضِ هللا عظه فِ الوراني 
 ال فاضس ىؼ  ؽ عقب العبل ي عبوهللا بؽ سقنطاف ال طاد الساعوي الْصرجِ األنصاري 

س  ظهؼ ال احس الهطاـ الشنخ:سقنطاف ال طاد الْصرجِس له جهؾد إ اـ  سزو الظ فف
ألنصار  تعصفص اليؾاصل  اليعارؼ  ع  قورة فِ اليع فف ذ س ته الْصرجني  ؽ ا

    األنصار 
 آؿ خورة فِ ال   فؽ  ف جع نسبهؼ إلم أبِ سعغو الْوري رضِ هللا عظه   -14
أس ة الْصرج ذال سس ت جع إلم جوىؼ دمحم بؽ عبوهللا الْصرج س  اف  س ؽ حؾش  -15

قصنؼ خطنل ذالطويظي الطظؾرةسيؼ انيقل ابظه صالح إلم  ويظي ال س ذطظظقي ال
  اسيؾطظهاس أبظاؤا: راشوسودمحمس  ب اهنؼس

يؼ انيقل راشو إلم الطويظي  س ؽ حؾش الز وِ  زناؽ الظنار  حؾش نط   نو شارؾ  ع 
األ غ   نصل بؽ عبوالعصفص فِ ح ب النطؽ  عطل فِ الطويظي الطظؾرة فِ إ ارة الطظظقي 

لوعاة  طؽ أرسقهؼ  الطقػ  أ ا دمحم فقو  اف  ؽ ا  وعوىا تؼ نققه إلم إ ارة الق فات 
عبوالعصفص  إلم الق    الهز   س ؽ ن في الثطو   اف  سطم الطظؾع ذالق ب  ؽ الطويظي 

ىػ س انيقل إلم ال فاض 1384الطظؾرة سأ ا إب اهنؼ فقو س ؽ  ويظي ال س  عاش حيم عاـ 
ي  ىؼ ف  ع ى ا األس ة  ؽ الْصرجس فظيش  ف الغـؾ فِ عود  ؽ  وف الططق ي  ثل:   

األسياذ  شعل عبوال حطؽ    ظهؼ ال احس الهطاـالط   ي  جوة  ال فاض  غغ ىاس
 س له جهؾد فِ اليع فف ذ س ته س تعصفص اليؾاصل  اليعارؼ  ع األنصارالْصرج
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الْصرجِ فِ أبؾ عبِ  ؽ ذرفي الص ابِ الزقغل سغونا رفاعي بؽ رافع بؽ  الػ  -16
هللا عظه أ ؿ  ؽ أسقؼ  ؽ بؽ العزبلف الصرنِ الْصرجِ األنصاري رضِ 

األنصارس أحوالسييس أحو االيظِ عش س أحو الس عغؽ  ؽ أىل بنعي العق ي األ لم س الثانني 
سال ي اخيارا سغو الْقَ رسؾؿ هللا صقم هللا عقنه  آله  سقؼ نقغ ا  ؽ نق اء األنصار 

بؽ  أحطو الو يؾرالشنخ رضِ هللا تعالم عظهؼ  عؽ ذرفاتهؼ أجطعغؽ س   ؽ ذرفيه 
دمحم بؽ الؾرع الطونَ العبل ي الشنخ أحطو بؽ اإل اـ العالؼ العا ل الشنخ حسؽ العبل ي 

 . األنصاري الصرنِ الْصرجِ

ذالسعؾد ي  ف جع نسبهؼ إلم  فِ الصوغ   ال ؾفت  العؾسزني أ  دلنقاف: آؿ دلنزاف  -17
 . بظِ الظزار  ؽ الْصرج

رأس تظؾرة بوارفؽ    آؿ رافع بؽ خو ج رضِ هللا عظه األ سني  -18
 لها جهؾد فِ اليع فف ذاألنصار  ؽ خبلؿ ال احس القوي   الزبغلس ال ؾفتس نظ س

نصاري   ؽ األسياذ سعؾد عبو العصفص األنصاري رحطه هللا  الو يؾر أحطو عبو ال  فؼ األ
   ىػ1429سيؼ فِ ال ؾفت ذعوا ىػ1428لؤلنصار فِ الزبغل  خبلؿ تظغنطهؼ لقاء عاـ

س أصقهؼ جطنعا  ؽ تقطساف   ظها انيش  ا فِ ع فِ الزصائ   تؾنل آؿ رصا-19
الزصائ   تؾنل  ىؼ  ؽ ذرفي اإل اـ أبؾعبوهللا دمحم بؽ ناسؼ األنصاري ال صاع اليقطسانِ 

ىػ ( س  اف ناضِ الزطاعي بيؾنل   لو فِ تقطساف  نش   894يؼ اليؾنسِ الطال ِ ) ت 
بها س  له عقب بيؾنل حالناس لهؼ  ع في ىػ   عاش فغها  تؾفِ 831 اسيق  بيؾنل 

 اتصاؿ ببظِ عطهؼ ذقؾا فِ تقطساف إلم اآلف س نو انيص  فِ آخ  أ ا ه عقم إ ا ي 
جا ع الصفيؾني  الْظاذي  نه س يصورا لئلفياء   ن اء ال قه الطال ِ س  عائقي ال صاع   ائؼ 

 الظ اىي س العقؼ عائبلت األنصار ذطويظي تقطساف  ع ؼ أف ادىا ذال ضل س الطزو س
جاف نزارا تطغص ذالب اعي فِ الصظاعي  دني ال سؼ عقم س جوىؼ ال ي لقب ب: ال صاع س

الْشبسفع ؼ ذال صاع لزؾدته فِ ت صنع الْشب  ال سؼ س ىؾ  ؽ صظع ذاب جا ع 
تقطساف ال بغ   ال الِ  ظ  الق ف السادس الهز ي   لم الغـؾ  ىؾ عقم ن ل البظاءس  ؽ 

 الطهظوس عبوالقادر بقعغو ال صاع األنصاري  ؽ س اف  ويظي بقه اس سبلليه الشنخ 
 جؼ  61ت عو عؽ تقطساف 

زرنو  ىِ ن في  ؽ أعطاؿ الطويظي الطظؾرة  ؽ جهي الشاـ  الصرنوي نس ي إلم ن في -21
 . ن ب  ادي الق   
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زفؽ الويؽ نزؼ الويؽ نظب الويؽ األنصاري فِ الطويظي الطظؾرة  فظ ع  ف جع  آؿ -21
 . أبِ طق ي زفو بؽ سهل األنصاري  نسبهؼ إلم

ذ صاف فِ لغبنا  تؾنل  ف جع  آؿ س اؿ العغؽ أ  الط اذظغؽ فِ ب اؾ الشاطا  -22
نس ي إلم  ويظي جوة عقم ساحل  نسبهؼ إلم عبو هللا الزوا ي السقطِ الْصرجِ األنصاري 

 . ال    األحط 

    ؽ أح اد سعو بؽ ا ادة الس عِ : فِ جازاف  ىؼ يظسبؾف إلم سبنع بؽ عا -23
الساعوي الْصرجِ األنصاري    لػ بظِ عطؾ يهؼ  جغ انهؼ : آؿ الظطازي  آؿ الش  انِ 
 وظؾىياف س لهؼ جهؾد فِ اليع فف ذ ن سهؼ  واألنصار  ؽ خبلؿ الو يؾر سا ِ الظطازي 

   غغ ااألنصاري 
الط   ي ذالق ف  آؿ السْاخظِ : أس ة   ني نو ت  ؽ  ص   اسيق ت فِ   يأس ة  -24

بوهللا االنصاري رضِ هللا الثالس عش  الهز ي ي جع نسبهؼ لبظِ ح اـ ذرفي جاب  بؽ ع
 عظهطا 

خصرجنيسأزد يسن ظانني سخ جت  ؽ الطويظي الطظؾرة سيؼ اسيؾطظت الش فوة : أس ة  -25
 ويظي القصب سيؼ  ويظي جبلجل يؼ اسيق  ا فِ  ويظي ب فوةس أس ة الش فوة ىِ اليِ 

ذ ل  ىػس1441عاـ  ألس  األنصار فِ الططق ي ال بغ يضافت اليزطع اليارفِْ اس
سْاء شطؾخ س و عا ي   فطي  سْني  ؽ عطغوىا الؾجنه الشنخ عبوهللا الصالح الش فوة 

سفِ نص ا العا   بب فوةس لهؼ  ؾان  تارفْني  ش في تسظ  ذ ح ؼ  ؽ نؾر  ع  ؤسل 
ل حطؽ آؿ سعؾد رحطه هللا  أبظائه الطقؾؾ الب رة  ؽ ال بلد جبللي الطقػ عبوالعصفص بؽ عبوا

 ذعواس  لهؼ  ؾان   ش في أ ضا فِ خو ي أىل ب فوة  الطزيطع ذ س ا 
 سفِ  ويظي الزبغل سعثطاف بؽ عبوهللا بؽ عبوال حطؽ الْصرجِ األنصاري  الشنخ -26

ا  ؽ ذرفي سغو الْصرج سعو بؽ ا ادة الْصرجِ األنصاري رضِ هللا عظهس   اف جو
عبوال حطؽ األنصاري نو خ ج  ؽ الطويظي فِ الق ف العاش  إلم ذبلد الشاـ يؼ انيقل إلم 

ب  فارس س يؼ تؾجه ابظه عبوهللا إلم اإل ارات فِ الق ف الثانِ عش سيؼ انيقل أبظاؤا 
لقظ س  ؽ يؼ انيقل  ظهؼ عثطاف بؽ عبوهللا بؽ عبوال حطؽ األنصاري  ع نبغقي البؾعغظغؽ 

لصغو القؤلؤ   انت ى ا  الزبغل  عطل فِ بوا ي حناته فِ الغؾص ذال     نبل  ائي إلم
ىػ 1412الطهظي شاني جوا في  ها   عطل فِ اليزارة ذالزبغل حيم نها ي حناته عاـ 

إناث  له  2ذ ؾر    5عاـ     له  ؽ األبظاء" س عي "  94ىز ي عؽ عط  يظاىص 
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  ات ساذػ العطبلني فِ الزبغل ال ثغ   ؽ األح اد  فعطقؾف  هظوسغؽ فِ أجب  ش
الصظااني    ظهؼ رؤساء ش  ات   وراء فِ الغ في اليزارفي  الصظااني ذالزبغل    ظهؼ 

األسياذ إب اهنؼ بؽ عثطاف   ظهؼ ال احس الهطاـفِ ش  ي أرا  ؾ السعؾد يس   ؽ  عطل 
 نصارس له جهؾد  قورة فِ اليع فف ذ س ته  تعصفص اليؾاصل  اليعارؼ  ع األاألنصاري 

 ال ا ل    ي  الشغؾخ األنصار فِ ال زاز )ىو  الشاـ   ادي فاططي  الزطـؾ -27
رضِ  الص ابِ الزقغل األنصاري  الْصرجِخؾلِ بؽ   جوة (  ف جع نسبهؼ إلم أ س

 ىؼ عوة ذظؾف فطظهؼ ذ ي عبو الؾىاب  ذ ي  قنح  القوي ات  ذ ي  ػهػطػل   ذ ي هللا 
  ذ ي زفظِدغقؾب   ذ ي نزل   ذ ي د فشس 

 ؽ بظِ الظزار الْصرج فِ ض  اء  ال فاض  حائل  الش لني  :أس ة آؿ الصؾفغ  -28
سجطع ال ثغ   ؽ الؾيائَ الطهطي هنؼ الصؾفغالشنخ فهو إب ا    ظهؼ ال احس الهطاـ الطويظيس

اليعارؼ  اليؾاصل ذاألنصار  اليع فف ذ س تهس تعصفص  له  ساىطات  جهؾد ج ارة فِ
لقيعارؼ  اليؾاصل  ع واخل  الْارج لزطع الؾيائَس عقو عوة لقاءات     اس ساف  لق

 األنصار  
فِ الْ ج  حؾطي بظِ تطنؼ  الولؼ  السنح  النطا ي  الثقنطاء  :أس ة آؿ الصؾفغ -29

 غغ ىاس ؽ ذرفي الص ابِ الزقغل أبِ سعغو الْوري رضِ هللا عظهس جوىؼ عبوهللا 
ل  ؽ الطويظي  س ؽ الولؼس اشيه   ظهؼ العبل ي الصؾفغ بؽ دمحم بؽ عا  الْصرجِسانيق

 عبوهللا الصؾفغ بؽ عا   الْصرجِ  غغ ا 
 . أسطائها طغ ي آؿ طغ ي فِ األردف نس ي إلم الطويظي الطظؾرة اليِ  ؽ -31

ذانِ د ؿ الْقنج  آؿ عبو القادر فِ السعؾد ي ) األحساء  الطب ز  الش لني (   -31
 . نصاري رضِ هللا عظه ف جع نسبهؼ إلم أبِ أيؾب األ

أزد ي سن ظاننيس خصرجنيس  أس في فِ السعؾد ي ) جبلجل  ال فاض ( آؿ عبغوأس ة  -32
 يقيقؾف  ع الش فوة  الزا ع فِ الظسب الق فب 

س ف جع نسبهؼ إلم عبغو بؽ عا   الْصرجِ  ؽ  فِ شق اء  ال فاضأس ة آؿ عبغو -33
رجِ األنصاري رضِ هللا عظهس له ا ذرفي الص ابِ الزقغل ا ادة بؽ الصا ت الْص 

األس ة جهؾد     ة فِ اليعارؼ  اليؾاصل  ؽ خبلؿ عطغوىا األخ ال بغ  األسياذ /عبو 
  هللا ناص  العبغو  الؾيائَ الطهطي اليِ   ي ا بها 

 السعؾد ي  ف جع نسبهؼ  س غ وهاسفِ شطاؿ أف فقنا )إن ا( بؽ نافع بؽ دمحمآؿ نظب  -34
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 الساعوي   بظِ نص   ؽ سبللي لنل بؽ سعو بؽ ا ادة الْصرجِاألحط  أ إلم بظِ
س عطغوىؼ فِ الططق ي الشنخ عبو ال حطؽ بؽ دمحم األنصاري رضِ هللا عظه

 . األنصاريس فِ  الِ الشنخ عبوالطزغو الطققب ناص وؽ دمحم أحطو بؽ الظاى  األنصاري 

 ؽ الزقغقغؽ أبِ بؽالط ل فِ شطاؿ السؾداف   سظه  ف جع نسبهؼ إلم الص ابغغ -35

 . جعب األنصاري  جاب  بؽ عبو هللا األنصاري رضِ هللا عظهطا
نزوس س ظؾا   ؽ الطويظي الطظؾرةس اتزهؾا ن ؾ  خ جؾا ابؽ سقنطاف : الطظؾع  -36

شق اءسيؼ  ادي الو اس  يؼ اسيق  ا فِ خطنل  شن س ؽ بظِ الظزار الْصرجس شه تهؼ 
أعطوة االنيصاد اليزاري فِ  ظظقي عسغ    ؽ  )عائقي الطظؾع ابؽ سقنطاف(س ىؼ  ؽ

  ظهؼ ال احس الهطاـ الشنخ عبوالعصفص الطظؾعس له جهؾد  قورة سأب ز رجاؿ األعطاؿ فغها 
فِ اليع فف ذ س تهس تعصفص اليؾاصل  اليعارؼ  ع األنصارس  عود  ؽ الط ادرات الهادفي  

 لظطاء  ناف األنصار 

ار الْصرج  عطغوىاالشنخ عبو هللا دمحمالطعياز  لها  ؽ بظِ الظز  :آؿ  عيازأس ة  -37
ل عض أس  األنصار ذالططق ي فِ  ويظي -حسب عقطِ -فضل السبَ فِ أ ؿ لقاء جا ع

جهؾد ىػ س لها جهؾد فِ اليع فف بظ سها  واألنصار عا ي  ؽ خبلؿ 1427عظغصة عاـ 
 ي أسسؾا اليؾاصل الطسيشار أسا ي دمحم الطعياز األنصاريس ىؾ  ؽ أ ائل ال احثغؽ ال

ته الظزارفي الْصرجني  ؽ س  اليع فف ذ س   خو ؾا اليعارؼ  صقي ال حؼ بغظهؼذاألنصارس
فِ عهؾر العويو  ؽ الط ادرات الهادفي بغؽ األنصار  –ذعو هللا - األنصارس له ال ضل
 فِ الططق ي  الْقنج 

 ؽ بظِ الظزار  أس ة آؿ  ظصؾر ساجظِ الَ  ْفَ  ال فاض س خصرجني أزد ي ن ظانني-38
الْصرج س  ؽ ذرفي الص ابِ الزقغل أنل بؽ  الػ رضِ هللا عظه س  جوىؼ ىؾ القاضِ 

س  ظهؼ العبل ي الشنخ عبوال حطؽ بؽ  ظصؾر بؽ عثطاف بؽ أحطو بؽ حسغؽ الْصرجِ
ال احس الهطاـ الشنخ إب اهنؼ الطظصؾرس له جهؾد  قورة فِ اليع فف ذ س تهس تعصفص 

 ع األنصار اليؾاصل  اليعارؼ  
  ظهؼ ال احس الْصرج فِ ال  عي  شق اء  ال فاضس  ؽ بظِ الظزار :أس ة الطؾسم -39

جطع العويو  ؽ الؾيائَ الطهطي  له  ساىطات  نو  س الشنخ بظورعبوهللا الطؾسمالهطاـ 
 عقو عوة لقاءات  ساليعارؼ  اليؾاصل ذاألنصار تعصفصاليع فف ذ س ته     فِ  جهؾد

 ل  ع األنصار  لقيعارؼ  اليؾاص
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لني: فِ شطاؿ أف فقنا  غ وهاس  فظيش  ف فِ ال بلد اليا)إن ا( آؿ نافع  -41
 عطغوىؼ فِ الططق ي: الشنخ  ؾرفيانناسالظنز سالسعؾد يس الِسالطغ بسالزصائ سلغبناس

عبوال حطؽ بؽ دمحم األنصاريس فِ  الِ الشنخ: عبوالطزغو الطققب ناص  بؽ دمحم أحطو 
 ف جع نسبهؼ إلم بظِ األحط   ؽ سبللي لنل بؽ سعو بؽ ا ادة صاريسبؽ الظاى  األن

فِ تعارؼ  1411 لهؼ جهؾد  ظ  الْصرجِ الساعوي األنصاري رضِ هللا عظهس
األنصارس ؽ خبلؿ: ص  ات األنصارساليِ  انت تظش  فغها فصؾؿ  ؽ ذ س: نثار 

ارس  يابِ: الشع  األخ ار عؽ ذقا ا األنصار   تضم األنصاريس  ش  ي  ظيو ات األنص
األنصاري فِ   احقه الثبلثسأحطو عبوهللا األنصاري  صويَ عبوال انِ األنصاريس 

  ديؾاف الْصرجنات أحطو عبوهللا األنصاري 
 خغ  د ر ملسو هيلع هللا ىلص خصرجني  ؽ بظِ الظزار أخؾاؿ ال سؾؿ  ىِ : أس ة الظزار  -41

سخ ج  ؽ الطويظي بوا ات األنصارس  ت جع إلم جوىؼ عبوهللا بؽ دمحمبؽ عبوال حطؽ الظزار
الق ف العاش الهز ي إلم نزوس اسيؾطظؾا ال فاض  لهؼ فغها أ بلؾ ذاسؼ)شعاب بظِ 

 الظزار(سيؼ اسيق  بهؼ الطقاـ ذالزبغل  ال ؾفت 

عطاف  ف جع نسبهؼ إلم  آؿ نهنؼ ) ذعضهؼ ( فِ اإل ارات الع وني الطي وة  سقظظي -42
 .  ؽ األنصار جصء  ظهؼ  لنسؾا  قهؼ عط   بؽ عؾؼ الْصرجِ األنصاري الْصرجِ

آؿ ىار ف فِ الطظظقي الش لني  الْقنج  ف جع نسبهؼ إلم جاب  بؽ عبو هللا بؽ  -43
ح اـ الْصرجِ األنصاري رضِ هللا عظه  لهؼ جهؾد فِ اليع فف ذ ن سهؼ  ؽ خبلؿ 

 ال احثغؽ القوي فؽ :جبلؿ  جطاؿ الهار ف 
السالني ال ط اء ػ  ؾرفياننا ػ  الِ ػ الظنز  ػ ) ا غ وه آؿ  اداس فِ شطاؿ أف فقنا -44

تورارفؽ األنصارفي  ف جع نسبهؼ إلم أبِ دجاني  لغبنا (  فظ ور ف  ؽ نبغقي أ الد
 . الْصرجِ األنصاري رضِ هللا عظه

 ىِ  فؾجو غغ  ى ا األس   ؽ أس  األنصار فِ العالؼ ييع ر عوىا  حص ىا  تعوادىاس
ثغؽ عؽ تارفخ األنصار  أنسابهؼس ثل  ياب: تارفخ ل ائل اح   ؾرة فِ ذعض  يب ال 

 األنصار فِ سائ  البقواف  األنظار لقو يؾر  اس  بؽ حطغو األنصاريس غغ ا 
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 ػؽ اضػظهاد عقػم أيػوي  **ولعل أىـم مظظيـة اسـتهطظيا األنصـار عيـت مـا تعرضـها لـو
لل اليػػِ في هػػا ذعػػض خق ػػاء بظػػِ أ نػػي  عقػػب اتسػػاع ال يؾحػػات اإلسػػبل ني ىػػم ذػػبلد األنػػو

ىػ عقػم يػو طػارؽ بػؽ  زفػاد   ؾسػم بػؽ نصػغ   جظػوىطا الػ يؽ  92الطسقطؾف ذعو عاـ :  
 -جػػػػػاف  ػػػػػؽ ضػػػػػطظهؼ األنصػػػػػار س  لهػػػػػ ا ذ ػػػػػ ىؼ الطؤرخػػػػػؾف ضػػػػػطؽ الطسػػػػػيق فؽ األ ائػػػػػل 

فػػػػِ األنػػػػولل ذعػػػػو في هػػػػا  نػػػػو ذ ػػػػ   ثغػػػػ   ػػػػؽ الطػػػػؤرخغؽ  ظػػػػازؿ األنصػػػػار  (2))البقػػػػويؾف( 
ل  طا ا ػيؤلت  يػب تػ اجؼ األنولسػغؽ ذ سػطاء  ثغػ ة  ػؽ أعػبلـ   ظاطَ تؾاجوىؼ فم األنول

األنصػػار األنولسػػغؽ  ذ ػػ  أخ ػػارىؼ  ظهػػا عقػػم سػػبغل الطثػػاؿ :  يػػاب اإلحاطػػي فػػِ أخ ػػار 
غ ناطػػػي البػػػؽ الْظغػػػب  الي طقػػػي ل يػػػاب الصػػػقي البػػػؽ األذػػػار س  الصػػػقي البػػػؽ ذشػػػ ؾاؿ س 

طؾصؾؿ  الصقي لؤلنصاري س  ال قل   ياب العب  البؽ خقو ف س  ال يل  الي طقي ل يابِ ال
السظوسني فِ األخ ار اليؾنسني  لؤلنولسِ  فِ األخ ػار  اآليػار األنولسػني لشػ غب أرسػبلف 
 القط ػػي البورفػػي البػػؽ الْظغػػب  ن ػػح الظغػػب لقطقػػ ي  طػػا ذ ػػ  الطؤرخػػؾف أف الْػػصرج  ػػؽ 

 ػػادة الصػػ ابِ بػػغؽ ىػػؤالء األنصػػارالطونغغؽ الػػ يؽ دخقػػؾا األنػػولل ذقنػػادة أح ػػاد سػػعو بػػؽ ا
بل نص ابؽ حـص عقم أف ال سغؽ بؽ   غػم بػؽ سػعغو بػؽ سػعو  (3)الزقغل رضم هللا عظه 

بػػؽ ا ػػادة اسػػيق  فػػِ نػػ وبلف  ىػػم ن فػػي نػػ ب س نسػػظي   أف بظػػؾ ع  ػػـ   وظػػؾ ىػػار ف  ػػؽ 
نسل لنل بؽ سػعو بػؽ ا ػادة فػِ شػ  ني  ن ط ػي   ػؽ يػؼ انيشػ  نسػقهطا فػِ جطنػع أن ػاء 

ؼ  ذعض الطؤرخغؽ ذ نهؼ الزؼ الغ غ  ذاألنولل  أنهؼ أجث  الق ائػل حيم  ص ه (4)األنولل 
:  العزػب أنػػ تعػوـ ىػ ا  (2) نسب إلم ابؽ سعغو الطغ وم نؾله  (1)بها فم ش نها   غ وها

ذالطويظي  تزو  ظه ذاألنولل فِ أجث وقػوانها  ا شػ  عػؽ العػود  ثػ ة  لقػو أخب نػِ  (3)الظسب 
فقؼ  زو  ظه إال شنْا  ؽ الْصرج  عزػؾزا  ػؽ األ س س  ؽ س ؿ عؽ ى ا الظسب ذالطويظي 

ػػػػل الػػػػو يؾر عبػػػػو الؾاحػػػػو ذنػػػػؾف طػػػػه أ ػػػػاجؽ اسػػػػيق ار الطػػػػونغغؽ  ػػػػؽ األ س  الْػػػػصرج   فصَّ

                                                           
 .لألندلس من األنصار و من غًنىمالبلد يون : ىو ما يطلق على ادلستقرين األوائل الفاحتٌن  (2)

 . 365، و مجهرة أنساب العرب صػػػػ  2/92انظر اإلحاطو  (3)

 .366 - 365اجلمهرة صػػ (4)

 .5/295انظر احللل السندسية ألرسال ن  (5)

 ىػ 673ابن سعيد ادلغرىب األندلسي صاحب كتاب ادلغرب يف حلي ادلغرب  ت/ (2)

 يعنػي األنصػار (3)
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 نػػو اسػػيق  األنصػػار فػػِ األنػػولل حيػػم  (4))األنصػػار( فػػِ األنػػولل  ال  زػػاؿ لػػ   ىا ىظػػا 
غ ناطػػي  اليػػِ  عػػػو   جػػاف آخػػ  د ؿ العػػ ب  اإلسػػبلـ فػػػِ األنػػولل د لػػي بظػػم األحطػػػ  فػػم

 نص  ال ط اء الشا خ الغـؾ فِ أس اننا  ؽ أعغؼ الشؾاىو عقم تارفْها   جؾدىا  
 تػػػػارفخ ىػػػػ ا الو لػػػػي  ػػػػؽ بظػػػػِ نصػػػػ  أ  بظػػػػِ األحطػػػػ  تصخػػػػ  ذػػػػه  يػػػػب اليػػػػارفخ األنولسػػػػِ 
أ الطغ وػػِ س   ػػاف  زفػػ  ذعػػض الػػو ؿ الظصػػ في )األنصػػارفي( فػػِ غ ناطػػي لسػػاف الػػويؽ بػػؽ 

ِ األنػػولل نػػػو اىػػيؼ  ثغػػػ ا بظقػػل  سػػػ د تػػارفْهؼ فهػػػؾ أجثػػ  الطػػػؤرخغؽ الْظغػػب شػػنخ  ػػػؤرخ
 ال ياب عظا ي بيػارفْهؼ   ي ػه  يوا لػي بػغؽ الظػاس سػهقي الطظػاؿ   ظهػا فػِ ىػ ا الطزػاؿ  س 
القط ػي البورفػػي س اإلحاطػػي فػػِ أخ ػػار غ ناطػػي س ط فػي العصػػ  فػػِ د لػػي بظػػم نصػػ  س رنػػؼ 

بللػػي االغيػػ اب  س الصػػغب  الزهػػاـ )ديػػؾاف ال قػػل فػػِ نغػػؼ الػػو ؿ س ن اضػػي الزػػ اب فػػِ ع
شع ا (  س الظث  فِ غ ض السقظاننات س   ظاسػػػي الػػو ػػاف ذعػو انيقػاؿ السػ اف  س   غغ ىػا 

 جثغ   ؽ ال يب اليِ نققت  سزقت تارفْهؼ  ت اجؼ أعبل هؼ   
 

 نػػو نشػػ ت  طق ػػي بظػػِ نصػػ  نبغػػل  ظيصػػ  القػػ ف  السػػاذع الهزػػ ي  )القػػ ف الثالػػس عشػػ  
 نبلدي(  اتْ ت  ؽ  ويظي غ ناطي عاصطي لها   انت تشطل يبلث  ال ات  ب   ىم:الط

  ال ي الط في   س    ال ي  القي    س    ال ي غ ناطي                   
 نػػو جػػ بت طبنعػػي غ ناطػػي الْبلذػػي  السػػاح ة  ال  فطػػي  ثغػػ ا  ػػؽ الطسػػقطغؽ  ػػؽ   إف فقنػػا 

 ػػؽ الطهػػاج فؽ  ػػؽ الػػواخل   ػػو عقػػم  طق ػػي  الطشػػ ؽ عقػػم  ػػو  العصػػؾر  طػػا بػػوأ سػػغل 
غ ناطي س  ؽ  ل ناحني  قطا سقظت فِ يو األس اف )األف نزي(  ويظي  ؽ الطوف الطسػقطي 
س حغس ذقغت الو لي الظص في أ  د لي بظػِ األحطػ  صػا ػػوة فػػِ  جػػػه األعػواء ن اذػي نػ نغؽ 

سػػبل ني فػػِ الشػػ ؽ إلػػم أف اسػػي  ؼ العػػو  عقػػم جطنػػع الططالػػػ اإل (5) نصػػ   ػػؽ الص ػػاف
 الغػػػ ب س   انػػػت سػػػظي هللا ال ؾننػػػي فػػػِ ز اؿ الػػػو ؿ س  الغ اذػػػي فقػػػو زالػػػت د لػػػي بظػػػِ أ نػػػي 
  انت أنؾ   أ  ؽ س  ت عيها د لي بظِ اله اس فيطصنت ىِ األخ    انهارت  الغ اذي فػِ 

  عوت عؽ دسيؾرىا  تْقت عؽ الزهاد ذلػ س فالو ؿ اإلسبل ني ى ا ش نها  قطا ابي
ن ػػؾ  سالطسػػقطؾف الظػػاجؾف  ؼ أنػػه ذعػػو أف سػػقظت د لػػي بظػػِ األحطػػ  فػػِ األنػػولل فػػ َّ  الطهػػ

الطغ ب الع وِ س ف اف  ظهؼ  ؽ اسيق  فػِ تػؾنل س   ػؽ اسػيق   فػِ فػاس س   ػؽ اسػيق  
                                                           

 .  258ػػ 256ستقرار العريب اإلسالمي يف امال إفريقيا واألندلس صػػالفتح واإل (4)

 . 452،  271،  2/7و مابعدىا.  اإلحاطة  56انظر مجيع ادلراجع السابقة و إن شئت مثال كناسة الدكان صػػػ (5)
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فػػػِ  ػػػ اجش   ػػػؽ اسػػػيق  فػػػِ ال وػػػاع ف ػػػانؾا  ػػػؽ أىػػػل الػػػ بلد إلػػػم  الغػػػـؾ    ػػػؽ ضػػػطظهؼ 
إلػػم يؾ ظػػا ىػػ ا   نػػو نػػصح الغالبنػػي ال بػػ   إلػػم  (2)األنصػػار إذ التْقػػؾا  ػػظهؼ  ويظػػي  غ ونػػي 

شػػطاؿ إف فقنػػا غغػػ  أف  ػػظهؼ  ػػؽ نػػصح فػػِ بػػوا ات القػػ ف العاشػػ  الهزػػ ي  ػػع جغػػؾش أحطػػو 
الطغ وػػػػِ العقػػػػؾي السػػػػعوي فػػػػِ ذػػػػبلد السػػػػؾداف   (3)الطظصػػػػؾر الػػػػ ىبِ الػػػػ ي أسػػػػل ال  ػػػػؼ

ىػػػػ( س 1268ـ(   )1861 صػػػ  اء أز اد  عاصػػػطيه  ويظػػػي تطبي ػػػؾ  الػػػ ي اسػػػيط  حيػػػم )
  ػػاف  ػػؽ آخػػ  عطػػاؿ  قػػؾؾ الطغػػ ب فػػِ تط  يػػؾ الشػػنخ الظػػاى  بػػؽ الطهػػوي  األنصػػاري  
 الػػو الشػػنخ دمحم عقػػِ بػػؽ الظػػاى  األنصػػاري   ػػظهؼ  ػػؽ نػػصح ذإرادتػػه  حسػػب  غؾلػػه ف ىػػل 
ال اد ي  ثبل  الؾا فِ البؾادي حغس اعياد ىا  داخقؾا أىقها  شار ؾىؼ فغها فاسيظ ظؾا الطنػاا 

 ار  درَّسؾا العقؼ     إلخ ح   ا اآلذ
  أ ا أىل ال ؾاض  فطالؾا إلم ال ؾاض  فاسيؾطظؾىا  الطهؼ أف اسيق ار الظازحغؽ 

 فِ األنولل  ؽ األنصار  غغ ىؼ لؼ  قيص   (1)ال ارفؽ  ؽ ج نؼ   اجؼ الي ينش
عقػم  ظػاطَ  عغظػي فػػِ شػطاؿ إف فقنػا بػػل شػطل العويػو  ػؽ  ظػػاطَ الطغػ ب الع وػِ  سػػؾاءا 

  (2)دي أ  ال ؾاض    لم يؾ ظا ى ا  فِ البؾا
 

إلم أف  ؽ أس اب ى ا اإلنيشار فِ ذبلد الطغ ب  قهػا ) أف لقػاء  (3) فشغ  ىظ ي تشارلل
إخؾانهؼ فِ الويؽ لهؼ  اف لقاء سغَّئا فإنهؼ  انؾا يظصلؾف إلِ الب  فِ  ى اف   ظها   خػ  ف 

عػظهؼ ىظػاؾ أنهػؼ  ػانؾا   طقػؾف سبغقهؼ إلِ الططالػ الطغ وني فِ شطاؿ إف فقنا س  نو شػاع 
  عهؼ أ ؾاال  ثغ ة( 

 
ف شػػػار إلػػػِ أنهػػػؼ ييع ضػػػؾف لقسػػػقب  الظهػػػب  ػػػؽ نظػػػاع الظ فػػػَ  ػػػؽ إخػػػؾانهؼ العػػػ ب  طػػػا 
 ضظ  ف إلِ دفع أجؾر ذاىغػي لق ػ اس  األَدالء  أشػػ فػِ صػ ي ىػ ا ال ػبلـ خصؾصػا 

 إلم شطاؿ إف فقنا ؟  أنه  ؽ الطصادر األس انني  ف عس عقِ اليساؤؿ : لطاذا ىاج  ا إذاا
 

                                                           
 يا ، مو ريتانيا.أعين ابدلغرب ىنا مجيع الدول العربية ادلغاربية احلالية ، ادلغرب ، تونس ، اجلزائر ، ليب (2)

 . 257انظر بداية احلكم ادلغريب يف السودان الغريب للدكتور دمحم الغريب ص (3)  

 وما بعدىا. 47انظر مذابح وجرائم حماكم التفتيش يف األندلس حملمد على قطب ص (5)

 529وص 264انظر األندلسيون وىجراهتم إىل ادلغرب حملمد رزؽ ص (2)

 وما بعدىا 219ندلس بعد سقوط غرانطة ترمجة حسن الكرمي صالعرب وادلسلمون يف األ (3)
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 تؾغل آخ  ف إلم نقب الص  اء ال ب   جظؾوا فاسيؾطظؾىا إلم يؾ ظا ى ا س  ؽ األنصار 
 س   ؽ بظِ أ ني )جظيي(   ؽ الب ابنش ) بظِ حساف(   ؽ الب و   غغ ىؼ 

 األنصار سذال ات انيش  ا فِ  ل   اف  ؽ ذبلد الطغػ ب الع وػِ ذعػو سػقؾع غ ناطػي فػِ 
الهزػػ ي  ال شػػػ أف لهػػؼ فػػِ  ػػل  ؾنػػع نصلػػؾا  ظهػػا ذرفػػي ت طػػل اسػػطهؼ إلػػم القػػ ف الياسػػع 

) إن ػا ( نػافع  دمحم بػؽ الغـؾ س إال أنظِ سػؾؼ أر ػص ال ػويس ىظػا   اشػ ة عقػم آؿ نظػب بػؽ
األنصاري  ؽ سبللي لنل بؽ سػعو بػؽ ا ػادة   ػؽ ذقا ػا بظػِ نصػ  الػ يؽ نصحػؾا إلػم تقػػ 

 عقػؾب األنصػاري  )أىػل السػؾؽ(  ػؽ سػبللي الص  اء  ذعو سقؾع غ ناطي س األنصار  ػؽ
 ذلػ ذ  ؼ أنظِ  ؽ ىؤالء  أع ؼ عظهؼ  اال أع فه عؽ غغػ ىؼ  (1)  أبِ أيؾب األنصاري 

  ع ذلػ أن ه   ة أخػ   أف ال  هػؼ القػاريء  ػؽ ذلػػ أف األنصػار فػِ األنػولل   الطغػ ب 
لقػػ يؽ سػػ ت وث يؽ البغيػػغؽ اىػػؼ   صػػؾر ف فقػػ  فػػِ ىػػ   غ وهػػا الع وػػِ  الشػػطاؿ األف فقػػِ

  عظهطا 
 

                                                           
 إذا ليس كل السوقيٌن من األنصار بل منهم السوقي األنصاري نسباَ والسوقي ابلوالء أو ادلصاىرة أو اجلوار أو احللف .   (1)
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