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 :أتباع األنصار حكم ابن أخت القهم و
 نـافع     ـؽ وىشا ممحؾعة غاية في األىسية قبل الذـوو  فـي الحـ عن عـؽ آل قظـم  ـؽ د

األنراري وبعض أىل الدؾق مؽ األنرار وىؾ أن ندـةة أمـة مـؽ الشـاس إلـل قب مـة  ( إنفا
فقـ  تكـؾن الشدـةة  .. محسة الشدم وُس اه   ذه الشدةةبع شيا اليقتزي بالزوورة أن تكؾن ى

مشــذ أن وتــ ت فــي  -آل قظــم   -بــالجؾار أو الــؾال  أو السرــاىوة أو الحمــل ن وقب متشــا 
مؾطشيــا بعــ  ناوميــا مــؽ األنــ لج وتــ  إلــل تانبيــا إخــؾة ليــا انتدــبؾا إلــ يؼ لســا   ــشيؼ مــؽ 

 .ة واآلمال كذلػ ك ن فاآلالم وام السشاصوة والسراىوة والسجاورة والسر و السذتو 
ومــؽ ىــمال  مــؽ عشتســي إلــل األةــوال الدــا ة العمؾغــة مثــل ال أىــل أغــاال الــذعؽ اليعوفــؾن 

العؾامــل السذــار إل يــا ن ومثــل أ شــا  ُأَمْذَيــاْن الــذعؽ عوفعــؾن  أمــ  عشــ نا إال باألنرــار بح ــؼ
ؾَكْشـَ ْر ندبيؼ إلل عمي  ؽ أ ي طالـم ريـي ع عشـو ن وكـذلػ الذـ ن فـي إَمْقَذـَوْن وكـل إن

ــؾْزِمي وغ ــوىؼ كســا عشتدــم إلــل آل قظــم أتةــاعيؼ ومــؾال يؼ ن والسقرــؾ  باألتةــا   وكــل ِإَنوز
ىشا األمالل مؽ القةائل التي تدتف   مؽ م اة وسؼ األنرـار فـي الرـحوا  األزوا يـة وىـؾ 

(الالت شـي فتدـؼ بـو تمـػ القةائـل أنعاميـا لتـ خل Nالمفيعة ترو و األفعل أو ما يذـةو مـول 
وغذــ ل ممفــا كب ــوا مذــيؾرا باســؼ ال تــؾار ومسايــة األنرــار وال عتعــود ليــا أمــ  بدؾ ن فــي

( أو   اتحا  كل إعاتت ( ندةة لمؾسـؼ السذكؾرنواسـسو فـي تساةـ  ال كل انترواألنرار  
 ؼ األنرارنواألةوال وغ وىؼ .وغز إعاتتن

صْمل ُع  عا الشبيز تا  في صحيح الةخاري عؽ أنج  ؽ مالػ ريي ع عشو قالال و 
لشان  أختٍ  ا ؽُ  عميِو وسْمَؼ األنراَر فقال ال   ىل في ؼ أمٌ  ِمؽ غ ِوكؼ ( . قالؾا ال الن إال

 (. ( 1مشيؼ القؾمِ  أختِ  ا ؽُ  ) : فقال رسؾُل ِع صْمل ُع عميِو وسْمؼَ 

 ن م ثشي د  ؽ بذارن م ثشا غش رن م ثشا ةعةةن عؽ د  ؽ زغا  :وقال الةخاري أيزا
عؽ أ ي ىوغوة ريي ع عشون عؽ الشبي صمل ال لو عميو وسمؼ أو قال أ ؾ القاسؼ 

لؾ أن األنرار سمكؾا وا يا أو ةعةا لدمكت في وا ي األنرارن " :صمل ع عميو وسمؼ
ن فقال أ ؾ ىوغوةال ما عمؼ ب  ي وأمين آووه ونرووه "ولؾال اليجوة لكشت اموأ مؽ األنرار

 (2  أو كمسة أخوى 

 :وىؾ مذوو ىشا سمال و  وغ
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أتةا  األنرار وممفاؤىؼ ومؾال يؼال ىل يرح انتدا يؼ إل يؼ وعّ ىؼ مشيؼ؟ وىل يس ؽ أن 
 عشتدم إلل األنرار وغع  نفدو مشيؼ مؽ ليج مؽ ندم األوس والخارج؟

الجؾاب أن عاىو ىذا الح عن عمغ  ذلػن وال يقترو األمو عمل األتةا  واألمالل 
آووه وتعمؾا م سو م سيؼ فيؾ مشيؼن وىذا مسا ق  يرح أن ي ؾن  والسؾالين  ل كل مؽ

 .خاصية مؽ خرائص األنرار

تائاًا لسؽ ليج مؽ األوس والخارج أن ي ؾن  ذلػ مشوال أنو لؾ لؼ ي ؽ االستذيا ووتو 
أنرارغًا لسا تاز ذلػ لوسؾل ع صمل ع عميو وسمؼن كسا أنو ليج السقرؾ   ذلػ أن 

 عميو وسمؼ أنرارّغًا بالؾال ن وال تابعًا ليؼ ماةاهن  ل ىؾ الستبؾ  ي ؾن الشبي صمل ع
وىؼ التابعؾن لون وال يعشي ذلػ أن الشبي صمل ع عميو وسمؼ لؾال اليجوة لكان أنرارغًا 

بالحملن وإنسا السقرؾ  ما ور  في كالم أ ي ىوغوة مؽ أنيؼ آووه ونرووهن فيذا ىؾ الذي 
ع عميو وسمؼ مؽ األنرار. وىذا مسا ع ل عمل أن االنتداب لؾال اليجوة لجعمو صمل 

إلل األنرار لسؽ  خل ف يؼ ال ع خل في انتداب السو  إلل غ و أ يو الذي ور  فيو 
 .الؾع   مؽ م عن أ ي ذر ريي ع عشو في صحيح الةخاري 

م ثشا  ن ثؼ قالال"باب أتةا  األنرار" :اإلمام الةخاري في كتاب السشاقم وور  في صحيح
د  ؽ بذارن م ثشا غش رن م ثشا ةعةةن عؽ عسوون سسعت أبا مساةن عؽ زغ   ؽ أرقؼال 

قالت األنرار يا رسؾل ع لكل نبي أتةا  وإنا ق  اتةعشاكن فا   ع أن يجعل أتةاعشا 
 (1  ."مشان ف عا بون فشس ت ذلػ إلل ا ؽ أ ي ل مل فقالال ق  زعؼ ذلػ زغ 

أن ىذا م عن عغيؼ وىؾ م عن ي ا  معشاه ي ؾن خاصًا ذلػ االستذيا    وتوو 
لسا طمةو األنرار ألنفديؼن أي أنو لؾ كان السقرؾ   ًا؛باألنرارن ولؾال أن فيو خرؾص

 ل ىؾ لكل  ؛لألنرار اً مجو  ندةة السؾلل إلل مؽ واالىؼ فإنو ليج في ذلػ خرؾص
ًا زائ ًا عمل لفظ الحميف الشاسن فال معشل م شئذ ألن يظمبؾه ألنفديؼن كسا أن فيو لفغ

والسؾللن وىؾ لفظ التابعن فيذه خاصية إيافية لألنرارن إذ إن رسؾل ع صمل ع 
عميو وسمؼ كاف  األنرار باتةاعيؼ لوسؾل ع ب ن تعل أتةاعيؼ مشيؼن وصفة االتةا  ىذه 

لسعشل كسا ور  في ال ل ل األولن فكل مؽ اتةع األنرار  يذا ا نىي اإلعؾا  والشروةن
وانزؼ إل يؼ فيؾ مشيؼن سؾا  نروىؼ ىؾ وآواىؼن أم نرووه ىؼ وآووهن أم كان األمو 
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  .لؾ ق ل إنيا مؽ خرائص األنرار  يذا الشص !متةا اًلن فيؾ مشيؼن وما أخمقو

وأما زعؼ زغ   ؽ أرقؼ فيؾ صحا ي مر قن وق  ص قو رسؾل ع صمل ع عميو وسمؼن 
ة السشافقؾن وص قو ع مؽ فؾق سةع سساوات في تمػ ونال في تر يقو قوآن في سؾر 

القرة عمل عب ع  ؽ أ ي  ؽ سمؾلن والقرة رواىا الةخاري في صحيحو. أيل إلل 
ذلػ أن قوغذًا تظم  الاعؼ عمل القؾل في لوتيا وليج ذلػ مؽ باب التذ يػ كسا قوره 

 (1  .ا ؽ مجو في الفتح

ال م ثشا د  ؽ عب  الوميؼن م ثشا الحد ؽ  ؽ قال اإلمام أ ؾ  او  وغقؾغو أيزا ما رواه 
دن م ثشا توغو  ؽ مازم عؽ د  ؽ إسحاق عؽ  او   ؽ مر ؽ عؽ عب  الومسؽ  ؽ 

-قالال ةي ت مع رسؾل ع  –وكان مؾلل مؽ أىل فارس  -أ ل عقةة عؽ أ ل عقةة 
أنا الوالم أم ا فزوبت رتال مؽ السذوك ؽ فقمت خذىا مشل و  -صمل ع عميو وسمؼ

فيال قمتال خذىا مشل وأنا " :فقال -صمل ع عميو وسمؼ-الفارسين فالتفت إلل رسؾل ع 
 (2   ."الوالم األنراري 

ووتو ذلػال أن ىذا الرحا ي الجم ل الفارسي أبا عقةةن افتخو ب نو مؽ الفوسن وق  
لوسؾل عميو ص ق في ذلػن لكشو لسا كان مؽ أىل الس عشة ومؽ مؾالي األنرارن وتيو ا

الرالة والدالم إلل أن يقؾلال أنا الوالم األنرارين   ال مؽ أن يقؾلن أنا الوالم 
 (3  .الفارسي

                                                           

 .221ص  15،وج 112ص  7( فتح الباري البن حجر ج  1)

 يف سنن أيب داود .  5123( حديث رقم  5)
وجدهتا يف أحد مواقع التواصل منسوبة للشيخ أيب خزرج عبدالواحد أتباع األنصار،يف حكم مهمة واستنباطات وجيهة ( فوائد  8)

 األنصاري،بتصرف يسري.
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