
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mahmood Turky Faris Al-Lahiby 

Baghdad University – College of Education (Ibn Rushed) 

 

  



 

 

 
 

 

 

إن الكتابة عن األنصار يف غاية األمهية ألهنم النخبة املختارة التي صنعت تأريخ األمة وشيدت 

بيق وهم االمتداد الواقعي لتط رصحها، واستطاعت أن تثري التأريخ بعدد من اإلنجازات الكبرية والعظيمة،

فصل األول مقدمة وفصلني، اشتمل ال :اإلسالم يف صورته املثالية يف واقع البرشية. وقد قسمت بحثي عىل

عىل األنصار تسميتهم وفضاءهلم ونسبهم، وأثرهم السيايس والعسكري يف عرص النبوة، أما الفصل الثاين 

عرص اخلالفة الراشدة، وختمت الدراسة بخالصة أوضحت فكان عن أثر األنصار من األوس واخلزرج يف 

 أهم النتائج التي استطاعت الدراسة تسليط الضوء عليها.

Abstract 

 
Writing About Al-Ansar td very important, because they had been 

chosen for a great matter of making and building the history of Islam. 

My study had been devided into two chapters, the first was about Al-

Ansar their name, honour, and their effect into political and military facts in 

Prophets era. 

The second chapter was about their effect in the Al-Khulafa’a Al-

Rashideen era. Then ended with a summary with the important results that 

the study make a spotlight on. 



 

 

 
 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وعىل صحابته املجاهدين  

           الصادقني ومن اهتدى هبدهيم إىل يوم الدين.  

فبعثه برسالته اخلالدة وأختار له أصحابا   وجل رأفة بعباده أختار حممدا فمن املعلوم ان اهلل عز

جعلهم أنصارا لدينه ووزراء نبيه ونموذجا لكل مسلم يريد القرب اىل اهلل وبذلوا نفوسهم وامواهلم يف سبيل 

أفضل الناس ونذروا أرواحهم يف سبيل اهلل  فصاروا بقيادة الرسول  اهلل وأعالء كلمته وتبليغ رسالته،

 وأنجلت هبم عن البرشية دياجري الغي والظالل. األفاقفسطعت هبم أنوار اهلداية يف 

ومنحهم املغفرة والرزق الكريم فقال  باإليامنوقد أمتدح اهلل تعاىل صحابة رسول اهلل ووصفهم 

ذين ءاووا ونرصوا أولئك هم املؤمنون حقا هلم تعاىل)والذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل وال

 .(1) مغفرة ورزق كريم(

ون يف جيد من قبلهم حيبون من هاجر اليهم وال واإليامن))والذين تبؤوا الدار : فقالاألنصار وأمتدح 

 هم فأولئكصدروهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه 

 .(2)املفلحون((

يف حّقهم وبني  واستحقوا السيادة عىل البرشية والقيادة لإلنسانية حتى قال الرسول الكريم 

 .(3): ))خرُيكم قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم((منزلتهم

 يف أفضليتهم وخرييتهم، فأكِرم هبا من شهادة وأعظِم هبا من إفادة. فهذه شهادة عظيمة من الصادق 

                                                           

 .47اآلية  :سورة األنفال (1) 

 .9اآلية  :سورة احلرش (2)

مسلم بن ،مسلم ،2/294م، 1992 ،بريوت ،دار الفكر ،2ط ،هـ(، الصحيح252)ت إسامعيلحممد بن  ،( البخاري3)

 ،الكتب العربية، مرص رش دار احياءن 1ط،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،هـ(، الصحيح221احلجاج النيسابوري )ت 

 .7/1927م، 1925



 

 

 
 

 

 بقوله)لو أن االنصار سلكوا واديا أو شعبا، لسلكتاألنصار ل اهلل فضل صحابته من رسو أيضاوبني 

 .(1) ، ولوال اهلجرة لكنت أمرأ من االنصار(األنصاروادي 

وقد جعل رسول اهلل حب االنصار دليال عىل إيامن املرء وبغضهم عالمة عىل نفاقه فقال:)االنصار 

 .(2) فمن أحبهم أحبه اهلل، ومن أبغضهم أبغضه اهلل(الحيبهم اال مؤمن، واليبغضهم االمنافق، 

هو يف غاية  وإن السبب يف الكتابة عن الصحابةمن )االنصار( الذين عارصوا الرسول الكريم 

األمهية ألن تلك النخبة املختارة هي التي صنعت تاريخ األمة وشيدت رصحه ومنرب حضارهتا العظيمة فقد 

 تاريخ بعدد من اإلنجازات الكبرية والعظيمة.استطاعت هذه النخبة أن تثري ال

ومنهم االنصار)االوس واخلزرج( الذين متثلوا اإلسالم تطبيقًا واعتقادًا فكانوا  فالصحابة الكرام 

مجيعًا عدوالً، استحقوا أن يكونوا خري القرون، وخري أمة أخرجت للناس يكفيهم أن اهلل سبحانه وتعاىل قال 

 .(3)  چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ چ  :يف بيان أوصافهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وقال عز وجل يف بيان استحقاقهم رضوان اهلل تعاىل:

 .(7)  چپ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

 :وإن األسباب التي جعلتني أختار هذا املوضوع للدراسة

 أمجل وأروع وأرشف من هذه النامذج االنسانية. (أن من يدرس هذا اجليل املثايل سوف الجيد1

(إن احلقبة الزمنية التي عارصوها وعاشوها مليئة بحوادثها التارخيية وباملتغريات الكبرية التي 2

 تعرض هلا املسلمون.

منها املدة الزمنية التي عاشوها قد أشبعت بحثًا  وال يمكنني أن أجتاهل الصعوبات التي واجهتني

ودراسة أما عىل شكل موضوعات عامة أو عىل شكل سري الرجال والقادة، ولذلك بات من الصعب تلمس 

                                                           

 .2/309البخاري، الصحيح،  (1)

، املكتبة السلفية، القاهرة، د.ت، 1ط هـ(، فتح الباري رشح صحيح البخاري،952ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل )ت  (2)

4/171. 

 .29اآلية  :( سورة الفتح3)

 .100اآلية  :سورة التوبة( 7)



 

 

 
 

 

اجلديد من املعلومات يف مؤلفات املؤرخني فصار لزامًا عيلَّ الرجوع إىل عدة جماميع من املؤلفات القديمة 

  سريهتم وهي معلومات نادرة ومتناثرة هنا وهناك.للحصول عىل معلومات ختص 

ولقد بذلت جهودًا كبرية لغرض الوصول إىل املعلومات التي من شأهنا أن تضفي عىل هذا املوضوع 

 اجلدة واألصالة واالبتكار وتبعده عن التقليد واجلمود والرتابة.

 وخامتة. وعىل هذا اقتضت مادة الدراسة وخطتها أن تكون عىل مقدمة و فصلني

فقد تناولت فيه األنصار، تسميتهم وفضائلهم، من حيث اللغة واالصطالح  أما 

 وكذلك فضائلهم يف القرآن الكريم والسنة النبوية، وأنساهبم، وأثرهم السيايس والعسكري يف عرص النبوة.

الراشدة،  فقد تناولت أثر األنصار )األوس واخلزرج( يف عرص اخلالفة أما 

 وأوضحت أثرهم األنصار العسكري واإلداري والفكري

ثم جاءت اخلامتة فتضمنت خالصة املوضوع وأهم النتائج التي توصلت إليها ثم قمت برتتيب 

 املصادر حسب احلروف اهلجائية. واهلل يتوالنا مجيعا برعايته وتوفيقه.

  



 

 

 
 

 

البد من التنبيه عىل امهية الوقوف عن داللة عنوان البحث 

                                وعرض املفاهيم االساسية له الجل معرفة ماحيمله من قصد ومعنى.   

الصاد املهملة، مجع نارص كاألصحاب مجع فتعريف االنصار: بفتح األلف وسكون النون وفتح 

صاحب، ويقال أن األنصار مجع نصري عىل وزن رشيف وأرشاف، والنسبة اىل األنصار أنصاري، وهي نسبة 

وإيوائه وإيواء من  ال ترجع إىل أب أو أم إنام تسمى به أهل املدينة ملا فازوا دون غريهم يف نرصة الرسول 

ه. ))إن القياس أن يقال نارصي وأنصاري، لكن العرب قالت أنصاري، معه ومواساهتم بأنفسهم وأموال

كأهنم جعلوا األنصار اسم املعنى، فإن قلت األنصار مجع قلة فال يكون ملا فوق العرشة وهو ألف أجب بأن 

 . (1)مجعي القلة والكثرة إنام يعتربان يف نكرات اجلموع أما يف املعارف فال فرق بينهام((

وأما اصطالحًا فإن اهلل قد سامهم ورسوله هبذا اإلسم حني بايعوا عىل اإلسالم، وقاموا بإيواء املؤمنني 

 .(2)ومل يكونوا معروفني بذلك من قبل ونرصة دين اهلل ورسول اهلل 

 أن النسبة إىل األنصار ))وهم مجاعة من أهل املدينة من الصحابة من (7)، وابن األثري(3)ويذكر السمعاين

 ((. أوالد األوس واخلزرج قيل هلم األنصار لنرصهتم رسول اهلل 

 :: أرأيت اسم األنصار كنتم تسمون به، أم سامكم اهلل؟ قالقلت ألنس  :فعن غيالن بن جرير قال

 .(5)بل ساّمنا اهلل عّز وجل

 

 

                                                           

 .114، ص2البخاري، صحيح البخاري، ج  (1)

 .131، ص1994، دار الكلمة، املنصورة، مرص، 1عبد الرمحن الرب، اهلجرة النبوية املباركة، ط  (2)

، 1أبو سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور، االنساب، املعتني بتصحيحه والتعليق عليه: عبد الرمحن بن حييى اليامين، ط  (3)

 329، ص1، ج1922حيدر آباد، الدكن، 

 .99، ص1، ج1990هـ(، اللباب يف هتذيب االنساب، دار صادر، بريوت، 230عز الدين عيل بن أيب الكرم )ت   (7)

 .3442، رقم احلديث 114، ص2البخاري، الصحيح، ج  (5)



 

 

 
 

 

 :دح الصحابة االنصار نقتطف منهاوقد وردت يف القرآن الكريم آيات كريامت متت

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ  :املؤمنون حقاً  -1

 . (1) چىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ          

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  چ  :املفلحون -2

 . (2) چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     

3- ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  :ورضوا عنه

 .(3) چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  چ  اهل التوبه والرمحه:-7

يف هذه  (7) چې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  

مدح الصحاب النبي الذين اتبعوه بال تردد يف ساعة العرسة التي اصابتهم يف غزوة تبوك من  االيه الكريمه

 . (5)احلر الشديد والزاد القليل والعطش املهلك

إذا تصفحنا كتب السنة النبوية وجدنا هناك أحاديث  

 :كثرية تشهد بفضل األنصار والثناء عليهم

))االنصار ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال  يقول: قال: سمعت النبي  عن الرباء بن عازب 

 .(2)منافق، فمن أحبهم أحبه اهلل، ومن أبغضهم أبغضه اهلل((

                                                           

 . 47اآلية ،( سورة االنفال1)

 . 9اآلية ،( سورة احلرش2)

 . 100اآلية ،( سورة التوبة3)

 . 114اآلية ،التوبةسورة  (7)

 . 153ص،صحابة رسول اهلل،الكبييس،7/41بال( ،)بريوت ،احكام القرآن،امحد بن حممد ،اجلصاص (5)

بريوت ،دار صادر ،هـ(، املسند271امحد بن حممد )ت ،؛ أمحد ابن حنبل3493البخاري، الصحيح، رقم احلديث   (2)

 .3/130هـ، 1399



 

 

 
 

 

))لو ان االنصار سلكوا واديا او شعبا لسلكت يف وادي  انه قال: عن النبي  وعن ايب هريرة 

 (1)ولوال اهلجرة لكنت امرأ من االنصار(( االنصار

،وقد قضوا (2)))اوصيكم باالنصار فاهنم كريش وعيبتي :قال رسول اهلل :قال وعن انس بن مالك 

 .(3)الذي عليهم وبقي الذي هلم . فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم((

واخلزرج فهم أبناء )حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السامء بن  أما نسب االوس

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد  (7)حارثة الغطريف بن أمرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن االزد

 . (5)بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب ين قحطان

ينام سكنت ب وهي منطقة العوايل من يثرب، نوبية والرشقية،وقد سكنت بطون االوس يف املنطقة اجل

 (2)وليس وراءهم يف الغرب اىل خالء حرة الوبرة وهي سافلة املدينة، بطون اخلزرج املنطقة الوسطى الشاملية،

،فبطون االوس مخسة هي عوف وعمرو ومرة وُجشم وامرؤ (4)وتوزع االوس واخلزرج عىل عدة بطون

 . (9)هند بنت اخلزرجوامهم كلهم  القيس،

                                                           

 .2/315،املسند،امحد ،2/309،الصحيح،البخاري (1)

يه فرضب املثل بالكرش النه مستقر غذاء احليوان الذي يكون :)كريش وعيبتي( ...أي خاصتي وموضع رسي قال القزاز (2)

لرجل بعدها موحدة ما حيرُز فيه ا،والعيبة بفتح املهملة وسكون املثناة،لفالن كرش منثورة أي عيال كثرية:ويقال نامؤه،

الكرش :وقال غريه،املوجز الذي مل ُيسبق اليه هذا من كالمه :ضع رسه وأمانته .قال ابن دريديريد اهنم مو ،نفيس ما عنده

واالول امر باطن والثاين امر ظاهر فكأنه رضب املثل هبام يف ارادة ،بمنزلة املعدة لالنسان والعيبة مستودع الثياب

فتح ،ابن حجر العسقالين:تودع ملا حيىض امنه .ينظروكل من االمرين مس،واالول أوىل ،بأموره الباطنة والظاهرةاختصاصهم 

 .  4/121،الباري

 . 10/702،السنن،الرتمذي،3/242،املسند،امحد،2/313،الصحيح،البخاري (3)

 .  3/374بال،  ،بريوت ،دار الفكر ،هـ(، السرية النبوية219عبد امللك بن هشام )ت ،( ابن هشام7)

 ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،هـ(، وفاء الوفا باخبار دار املصطفى911نور الدين عيل بن حممد )ت ،( السمهودي5)

 . 1/143بريوت، د.ت، 

 بريوت، ،دار احياء الرتاث العريب،4التاريخ االسالمي العام،)ط ، عيل ابراهيم حسن،1/123وفاء الوفا، ( السمهودي،2)

 ،.1/117م(،1927

 . 332م، ص1922مرص ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،هـ(، مجهرة انساب العرب752حممد عيل بن حممد )ت ابو،ابن حزم( 4)

هـ(،الطبقات، حتقيق 270، خليفة بن خياط العصفري )ت 50م(،ص1937املعارف،)مرص، عبد اهلل بن مسلم، ( ابن قتيبة،9)

 .42م(،ص1924اكرم ضياء العمري،)بغداد،



 

 

 
 

 

مل يقترص دور األنصار )األوس واخلزرج( بعد أن ترسخ أساس الدولة يف املدينة عىل نرش مبادئ 

غزواته ورساياه، وأبلوا بالًء حسناً يف القتال إىل جنب الرسول  يف اإلسالم نظرياً وإنام شاركوا مع رسول اهلل 

الكريم دفاعًا عن العقيدة والدين والذب عن تعاليمه وقيمه. وإن موضوع الدور العسكري هو موضوع قد 

أشبع بحثًا بصورة مفصلة كذلك فإن الباحث ال يزمع اخلوض بتقاصيل مشاركة األنصار إال ألجل 

 ي.رضورات البحث العلم

تعد هذه البيعة خطوة متقدمة عىل طريق التزام أهل املدينة بقضية االسالم وعزامهم عىل تسليم قيادهتم 

فبعد أن استجاب الكثري من أهل املدينة للدعوة بعد عودة النفر الستة إليها ))فلم يبق دار من دور  للرسول 

 .)(1)ذكر رسول اهلل  األنصار إال وفيها

قدم اىل موسم احلج اثنا عرش رجاًل يف العام التايل من لقاء وفد اخلزرج وعزموا عىل االجتامع برسول 

))نواعدك املوسم  :. وهو موعد قد واعدوه به وفد )املدينة( من العام السابق عندما قالوا(2)اهلل فلقوه بالعقبة

أن العدد الذي حرض بيعة  (5)، وجتمع املصادر(7)ووافق ذلك السنة الثانية عرشة من البعثة (3)من العام القادم((

العقبة األوىل هو اثنا عرش رجاًل. كان بضمنهم من هؤالء الرجال اثنان من األوس يف حني بقية الرجال من 

 قبيلة اخلزرج.

إىل املدينة فضاًل عن  والصحابة الكرام  تعد هذه البيعة بأهنا قد مهدت السبيل هلجرة الرسول 

مشاركة عدد كبري من مسلمي املدينة، ومن بينهم النساء، تعبريًا عن االنتشار الواسع لالسالم يف موطنه 

                                                           

 .1/730ابن هشام، السرية النبوية،  (1)

 .731-1/730ابن هشام، السرية النبوية،  (2)

 .23، ص1991هـ/1701، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، الرياض، هـ(، مغازي رسول اهلل 97عروة بن الزبري )ت  (3)

 .7/23د. ت(،  -الدينية )مرص م(، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة922ه/ بعد 355( املقديس: املطهر بن طاهر )ت نحو 7)

حتقيق حممد ابو الفضل  ،هـ(، تاريخ الرسل وامللوك310، الطربي، حممد بن جرير )ت 1/731ابن هشام، السرية النبوية،  (5)

 .2/300دار املعارف القاهرة، د.ت،  ،ابراهيم



 

 

 
 

 

م والدفاع عنه كام يدافعون حينام يصل اىل مدينته  اجلديد، وتضمنت تعهدًا من االنصار بحامية الرسول 

 نفسه واحدًا منهم. عن أنفسهم، ويف املقابل عد الرسول 

ومن خالل استقراء أعداد املبايعني وانتامءاهتم القبلية، أشار ابن هشام إىل أن عددهم كان ثالثة 

 .(2)، بينام ذكر الطربي أن عدد الرجال كان سبعني مع امرأتني(1)وسبعني رجاًل مع امرأتني

 .(3)أما ابن اجلوزي فيذكر أن عدد الرجال كان تسعة وثامنني رجاًل مع امرأتني

فمن املحتمل جداً أن يكون هذا االختالف يف عدد املبايعني يف ليلة العقبة الثانية يرجع أساسًا إىل قدوم 

غرس  مسلمي املدينة ومرشكيها سوية إىل مكة وما ترتب عىل ذلك من جهود حثيثة من بعض املسلمني يف

االسالم يف نفوس بعض مرشكي املدينة، كام حدث مع )عبد اهلل بن عمرو بن حرام( وهو من بني سلمة بن 

مع  اخلزرج، وقد جاء إىل مكة مرشكًا أول األمر مع أبناء قومه، إال أنه أسلم قبل ليلة العقبة وبايع الرسول 

 .(7)املبايعني من مسلمي املدينة

ابن هشام والبالذري إىل حضور أكثر من سبعني شخصية متثل ستة بطون  وتشري القوائم التي ذكرها

ني النجار، بطون ب :رئيسة من اخلزرج مقابل أحد عرش أو اثني عرش أوسيًا يمثلون ثالثة أو أربعة بطون. منها

 ةاحلارث بن اخلزرج، بني زريق، بنو شاردة، بطون بني عوف، بطون بني ساعدة، بنو عبد األشهل، بنو حارث

 .(5)بن احلارث بن اخلزرج، بنو عمرو بن عوف، وبنو السلم بن امرئ القيس بن مالك

يف برناجمه اإلصالحي والتنظيمي لألمة والدولة  كان من أوىل  الدعائم التي اعتمدها الرسول 

واحلكم، االستمرار يف الدعوة وبناء املسجد وتقرير املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار، وهي خطوة ال تقل 

                                                           

 .1/771السرية النبوية،  (1)

 .2/322تاريخ الرسل وامللوك،  (2)

م(، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، حتقيق: حممد عبد القادر 1200ه/ 524عبد الرمحن بن عيل بن حممد )ت( ابن اجلوزي: 3)

 .72-3/39م(، 1992 -عطا، دار الكتب العلمية )بريوت

 .2/321، الطربي، تاريخ الرسل، 2/771ابن هشام، السرية النبوية،  (7)

سهيل  :م(، أنساب األرشاف، حتقيق992هـ/249أمحد بن حييى )ت  ، البالذري،2/720( ابن هشام، السرية النبوية، 5)

 .1/270م(، 1992 –زكار ورياض الصلح، دار الفكر، )بريوت 



 

 

 
 

 

أمهية عن بناء املسجد، ففي املؤاخاة يتالحم املجتمع اإلسالمي ويتآلف وتتضح معامل تكوينه اجلديد، ساهم 

هذه الصلة عىل أساس اإلخاء الكامل بينهم،  ربط األمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول  نظام املؤاخاة يف

إلذابة عصبيات اجلاهلية، فال محية إال لإلسالم، وتسقط فيه فوارق النسب واللون والوطن، وقد جعل 

، وال تثرثر هبا األلسنةهذه األخوة عقدًا نافذًا ال لفظًا فارغًا وعماًل يرتبط بالدماء واألموال حتية   الرسول

 .(1)يقوم هلا أثراً 

قالت  آخى بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع، وروى أن النبي  ملا قدم املهاجرون والنبي 

سمعنا  :له األنصار قسم بيننا وبني إخواننا النخيل قال )ال( فقالوا فتكفونا املؤنة ونرشككم يف الثمر، قالوا

 .(2)وأطعنا، وهذا يدلل عىل ما كان عليه األنصار من احلفاوة بإخواهنم املهاجرين

فقد ذكر ابن هشام أن هـ(.  2ناحية العيص )ربيع األول  رسية محزة بن عبد املطلب إىل سيف البحر من .1

ن ثالثني رجاًل نصفهم من املهاجرين ونصفهم من األنصار، وإن هذه أفراد هذه الرسية كانوا يتألفون م

وذلك  ،(3)الرسية كادت تشتبك مع املرشكني يف القتال لوال أن توسط بينهم جمدى بن عمرو من بني جهينة

 .(7)"وجود مدنيني متحالفني مع جهينة بني املهامجني"بسبب 

خرج يف غزوة بواط  أورد ابن سعد يف طبقاته أن الرسول هـ(.  2ربيع األول غزوة بواط )آخر  .2

، ومل حيدد ابن سعد يف هذه الرواية الفئات (5)العرتاض قافلة لقريش يف قوة مؤلفة من مائتني من أصحابه

التي كانت تتكون منها هذه القوة، ولكن دراسة عدد املهاجرين يف املدينة خالل هذه الفرتة يقودنا إىل 

لبية أفراد هذه القوة كانت تتألف من األنصار وذلك ألن عدد املهاجرين الذين آخى استنتاج أن أغ

( مهاجرًا حسب 50 – 75بينهم وبني األنصار يف السنة األوىل للهجرة كان يرتاوح بني الـ ) الرسول 

                                                           

 .317 – 312، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د.ت، ص1عيل حممد الصاليب، السرية النبوية، ط (1)

 .145 – 147، بريوت، د.ت، ص1، الرحيق املختوم، طصفي الرمحن املباركفوري (2)

 .1/595ابن هشام، السرية النبوية،  (3)

 .203املالح، الوسيط، ص (7)

م(، الطبقات الكربى، حتقيق: عيل حممد عمر، مكتبة اخلانجي 977هـ/ 230( ابن سعد: حممد بن سعد بن منيع الزهري )ت5)

 .9 – 9ص :2م(، ج2001 -)القاهرة



 

 

 
 

 

ر مل يتجاوز ، كام أن عدد املهاجرين الذين سامهوا يف معركة بد(1)الروايات التي أوردها ابن هشام وابن سعد

 .(2)رجاًل( 93الـ )

خرج يف غزوة ذي  ذكر ابن سعد أن الرسول هـ(.2ة )أواخر شهر مجادى األوىل غزوة ذي العشري .3

، فلو صح هذا العدد (3)"مخسني ومائة، ويقال يف مائتني من أصحابه"العشرية عىل رأس قوة مؤلفة من 

 فالبّد أن يكون أكثر من نصفه من األنصار.

بقدوم قافلة جتارية من بالد الشام يقودها أبو سفيان بن صخر بن حرب بن  ملا سمع النبي حممد 

أمية، وفيها ثالثون أو أربعون رجاًل من قريش، ندب املسلمني إليها، وقال هذا عري قريش فيها أمواهلم 

 .(7)فأخرجوا إليها لعل اهلل ينفلكموها

بلغ ثالثة وثامنون رجالً من املهاجرين  الذين استجابوا لدعوة الرسول ويذكر أن عدد املسلمني 

 .(5)وواحدًا وسبعون رجالً من األوس ومائة وسبعون من اخلزرج

، وعندما أتى اخلرب إىل الرسول (2)وأشارت املصادر إىل أن خروجهم إىل بدر كان يف الثامن من رمضان

 لك واستشارهم فيها يعملون، فتكلم بعض من املهاجرين بخروج قريش لنرصة العري، أخرب أصحابه بذ

 .(4)أستمر يف مشورته ألنه يريد ما تقول األنصار إال أن الرسول حممد 

ه أجل، فأجاب :فقال له سعد بن معاذ، وهو سيد األوس وزعيمهم )لكأنك تريدنا يا رسول اهلل( قال

سريوا وأبرشوا فإن اهلل عز  :بقوله، وقال نحن معك يا رسول اهلل حيث شئت، فريض رسول اهلل :سعد

 .(9)وجل قد وعدين إحدى الطائفتني

                                                           

 .239ص :1ج الطبقات، سعد، ابن ؛504 – 507ص :1ام، السرية، قابن هش (1)

 .402ص :1ابن هشام، السرية، ق (2)

 .9ص :1ابن سعد، الطبقات، ج (3)

 .1/25 :تاريخ اإلسالم (7)

 .1/12 :ابن األثري، الكامل يف التاريخ (5)

 .110ص :؛ ابن عبد الرب، الدرر2/752 :ابن هشام، السرية النبوية (2)

م(، الدرر يف اختصار املغازي والسري، حتقيق: شوقي 1040هـ / 723عبد الرب: يوسف بن عبد اهلل بن حممد )ت( ابن 4)

 .111م(، ص1992 -)القاهرة 2ضيف، دار املعارف، ط

فى سامل مصط :؛ القرطبي، أبو عبد اهلل بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق111ص :ابن عبد الرب، الدرر (9)

 .9/239 :ت.د لبنان، –دري، دار الكتب العليمة، بريوت الب



 

 

 
 

 

يبادر قريش إىل املاء حتى إذا جاء أدنى ما أدنى ماء بدر نزله، ولقد كان لسعد  خرج الرسول حممد 

خريًا ثم  يا رسول اهلل نبني لك عريشًا من جريد، فأثنى عليه الرسول حممد  :بن معاذ موقفه املشهود أن قال

، وعند مالقاهتم للعدو انترص املسلمون عىل املرشكني انتصارًا مبينًا، أما اخلسائر التي قدمها (1)ُبني العريش

املسلمون من أجل هذا النرص فهي أربعة عرش شهيدًا ستة من املهاجرين وثامنية من األنصار ستة من األوس 

 .(2)وأثنان من اخلزرج

واضحًا ومهاًم قد اتسم بالصدق واملبدئية العالية يف نرصة الدعوة  وإن موقف األنصار كان موقفاً 

 عند العقبة، وإهنم قد وقفوا إىل جانبه يدافعون عنه ويقاتلون معه. منذ أن بايعوا الرسول حممد 

ألف مقاتل، وبعد انسحاب زعيم املنافقني عبد  فكانوا أما عن عدد املقاتلني الذين رافقوا الرسول 

اهلل بن أيب بثالثامئة من أتباعه، بقي املسلمون سبعامئة مقاتل، شكل األنصار )األوس واخلزرج( نسبة عالية 

 .(3)منهم عىل اعتبار أن عدد املهاجرين كان ال يتجاوز املائة مقاتل

 :هـ( 4والرجيع )شهر صفر سنة  (7)حادثة بئر معونة

عىل رأس ستة وثالثني شهرًا من اهلجرة قدم أبو الرباء عامر بن مالك بن جعفر مالعب األسنة عىل 

اإلسالم ودعاه إليه فلم يسلم ومل يرفض اإلسالم، وطلب  املدينة، فعرض عليه رسول اهلل  رسول اهلل 

ري من أهل نجد، فبعث أن يبعث مجاعة من أصحابه يدعون أهل نجد إىل أمره، وهو هلم جم من رسول اهلل 

، ويف (5)أربعني من أصحابه فغدر هبم عامر بن الطفيل، ثم قاتلوهم حتى قتلوهم عن آخرهم رسول اهلل 

                                                           

 .2/20 :ابن األثري، الكامل (1)

 -هـ 1397مارسن جونس، دار املعارف، القاهرة،  :هـ(، املغازي، حتقيق204الواقدي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر )ت  (2)

 .114ص :؛ ابن عبد الرب، الدرر1/329 :م1927

 .2/152ابن هشام، السرية النبوية،  (3)

احلاشية، وحرة بني  222تقع عند أرض بني عامر وحرة بني سليم، هاين احلاج، صحيح السرية النبوية، ص :( بئر معونة7)

 -)بريوت 2م(، معجم البلدان، دار صادر، ط1229هـ/ 222سليم يف عايل نجد، ياقوت احلموي: ياقوت بن عبد اهلل )ت

 .272ص، 2م(، ج1995

 .205-207، ص3( ابن هشام، السرية النبوية، ج5)



 

 

 
 

 

، وهذا العدد يظهر أنه مبالغ فيه إذ (2)من األنصار كانوا يسمون القراء (1)رواية كان عددهم سبعني من الشبيبة

ة، ومل يبعث يف مهمة غريها مثل هذا العدد، بل يبعث الواحد ال يستوجب أن يبعث هذا العدد يف مهمة واحد

ي أربعني أو ))ال أدر :واالثنني وأكرب عدد كان يف بعثة الرجيع ستة نفر، ومل يتيقن الطربي من عددهم فقال

، وعند أغلب املؤرخني أن بعثة أصحاب الرجيع كانت يف صفر السنة الرابعة بعد أحد، عىل راس (3) سبعني((

 .(5). وذكر أنه نزل فيهم ))بلغوا عنا قومنا، إن لقينا ربنا فريض عنا فأرضانا(((7)أشهر من أحد أربعة

كانت  :))قال موسى بن عقبة :(4)، وروى البخاري(2)وقعت غزوة اخلندق يف شوال سنة مخس للهجرة

يف شوال سنة أربع((، واألول أصح ألن املرشكني ملا انرصفوا عن أحد وأعدوا املسلمني إىل يوم بدر العام 

وأصحابه يف شعبان سنة أربع للهجرة ومل تأت قريش للموعد جلدب ذلك العام فلم  القابل فذهب النبي 

 .(9)شوال سنة مخس للهجرة يكونوا ليأتوا إىل املدينة بعد شهرين وعليه تكون غزوة اخلندق يف

فعندما ذهب زعامء اليهود وهم سالم بن أيب احلقيق النرضي وحيي بن أخطب النرضي وكنانة بن أيب 

احلقيق النرضي وهوذه بن قيس الوائيل وابو عامر الوائيل يف نفر من بني النضري وبني وائل إىل قريش ودعوهم 

حتى نستأصله فقالت قريش يا معرش اليهود إنكم أهل كتاب وقالوا هلم نتعاون معكم  إىل حرب رسول اهلل 

  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  :أفديننا حق أم دين حممد؟ قالوا بل دينكم وأنتم أوىل باحلق منه فأنزل اهلل عز وجل

ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  

                                                           

م(، لسان العرب، 1311هـ/ 411ابن منظور: حممد بن مكرم املرصي االفريقي )ت :هو خالف الشبي. ينظر :( الشبيبة1)

الزبيدي: حممد بن حممد بن عبد الرزاق  :، والشبيبة أول اليشء، ينظر790، ص1م(، ج1993 -)بريوت 3دار صادر، ط

 .202، ص1د. ت(، ج -م(، تاج العروس من جواهر القاموس، مكتبة احلياة )بريوت1490هـ/ 1205سيني )تاحل

 .374، ص1( الواقدي، املغازي، ج2)

 .579، ص2تاريخ الرسل وامللوك، ج (3)

 .207، ص3ابن هشام، السرية النبوية،ج (7)

 .2/550الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،  (5)

 .3/92؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 3/124السرية النبوية، ( ابن هشام، 2)

 .1/422( الصحيح، 4)

م(، زاد املعاد يف هدي خري العباد، مؤسسة الرسالة، 1350هـ/ 451حممد بن أيب بكر بن أيوب )ت :( ابن القيم اجلوزية9)

 .4/500؛ ابن حجر، فتح الباري، 2/130م(، 1992 -)بريوت 3ط



 

 

 
 

 

ثم ذهب أولئك النفر من اليهود إىل  ، فلام قالوا ذلك لقريش رسوا ونشطوا حلرب رسول اهلل (1)  چمب

بأهنم سيكونون معهم عليه، وقد تابعهم عىل ذلك زعامء  وأخربوهم غطفان فدعوهم إىل حرب رسول اهلل 

 .(2)قريش، فاجتمع هؤالء األحزاب حلرب املسلمني

 بن حصن يف ملا خرج مرشكي قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة

بني فزارة واحلارث بن عوف بن حارثة املري يف بني مرة ومسعد بن رخيلة بن نويرة يف من تابعه من بني 

يف لك فأشار عليه سلامن  بخروجهم وما أمجعوا عليه من أمر فاستشار صحابته  أشجع، وعلم رسول اهلل 

ا حورصنا خندقنا علينا، فأعجب بذلك النبي يا رسول اهلل إنا كنا بفارس إذ :بحفر اخلندق وقال الفاريس 

 واخلندق من الوسائل التي مل يعرفها العرب، وخرج رسول اهلل ،  من املدينة وجعل جبل سلع خلفه

 .(3)وبدءوا حيفرون اخلندق

))ملا  :عن الرباء (7)فقد روى البخاري وشارك املسلمون مجيعًا يف حفر اخلندق بام فيهم رسول اهلل 

رأيته ينقل من تراب اخلندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان  كان يوم األحزاب وخندق رسول اهلل 

 :كثري الشعر فسمعته يرجتز بكلامت ابن رواحة وهو ينقل الرتاب يقول

 وال تصدقنا وال صلينا  اللهم لوال أنت ما اهتدينا

 قيناوثبت األقدام إن ال  فأنـزلـنَّ سكينًة علينا

 وإن أرادوا فتنًة أبينا  إن االىل قد بغوا علينا

 ثم يمد صوته بآخرها((. :قال

إىل اخلندق فإذا املهاجرون واألنصار حيفرون يف غداة باردة فلم يكن هلم عبيد  وخرج رسول اهلل 

 :يعملون ذلك هلم فلام رأى ما هبم من اجلهد واجلوع قال

 لألنصار واملهاجرةفاغفر   اللهم إن العيَش عيُش اآلخرة

 :فقالوا جميبني له

 (5)عىل اجلهاد ما بقينا أبدا   نحن الذين بايعوا حممدا

                                                           

 .51اآلية  ( سورة النساء،1)

 .2/130؛ ابن القيم، زاد املعاد، 3/92؛ الطربي، تاريخ الرسل، 3/124( ابن هشام، السرية النبوية، 2)

 .2/130؛ ابن القيم، زاد املعاد، 3/94؛ الطربي، تاريخ الرسل، 3/129ابن هشام، السرية النبوية،  (3)

 .1/429الصحيح، ص (7)

 .1/422البخاري، الصحيح،  (5)



 

 

 
 

 

وال بد لنا أن نشري إىل أن األنصار كان هلم الدور الكبري يف غزوة األحزاب )اخلندق(، وذلك من خالل 

قائدين من غطفان فجرى بينه وبينهام الصلح، حتى كتبوا  إىل سعد بن معاذ، من ذلك إنه عندما بعثه النبي 

فنصنعه  يا رسول اهلل أمرًا حتبه :)فقاال له :الكتاب، بعدها بعث إىل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارمها

ذلك ع بل يشء أصنعه لكم، واهلل ما أصن :أم شيئًا أمرك اهلل به، البد لنا من العمل به، أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال

 .(1) إال إنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة(

)يا  :وهنا يتضح لنا عدم موافقة األوس من خالل ما قاله زعيمهم وقائدهم سعد بن معاذ الذي قال

، وهم ال يطمعون (2)رسول اهلل قد كنا نحن وهؤالء القوم عىل الرشك باهلل وعبادة األصنام ال نعبد اهلل وال نعرفه

أن يأكلوا منها مترة، أفحني أكرمنا اهلل باإلسالم وهدانا وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا، واهلل ما لنا هبذا من 

: )فأنت وذاك( فتناول سعذ حاجة واهلل ال نعطيهم إال السيف حتى حيكم اهلل بيننا وبينهم، قال رسول اهلل 

 .(3)ليجهدوا علينا :لكتاب، قالبن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من ا

ذكر أن الروم قد مجعوا  ،تعددت األسباب والدوافع هلذه الغزوة، وهي آخر غزوة غزاها رسول اهلل 

مجوعًا كثرية يف الشام، وأجلبت معهم قبائل خلم وجذام وغسان وغريها، وإن مقدماهتم قد عسكروا يف 

 .(7)البلقاء، وإهنم يريدون التوجه ملحاربة املسلمني

التهيؤ لغزو الروم، وكان الناس يف زمن عرسة وقحط وحر شديد، حيث طابت  فقرر رسول اهلل 

يرغب الناس يف اإلقامة يف ظالهلم وثامرهم، وال يرغبون يف اخلروج، وأخذ املنافقون يثبطون اهلمم، الثامر، و

، (5)ال خيرج لغزوة إال ورى بغريها ملباغتة العدو، وعدم معرفة وجهته إال يف غزوة تبوك وكان رسول اهلل 

. وكان (2)فحملوا صدقات كثرية وحث الرسول الناس أهل الغنى عىل النفقة يف سبيل اهلل وأمرهم بالصدقة

                                                           

 .17/132؛ القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 2/542؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك 2/222شام، السرية النبوية ابن ه (1)

هـ(، عيون االثر يف فنون املغازي والشامئل 437حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري االندليس )ت ،ابن سيد الناس (2)

 .2/20 :م1997بريوت،  ،والسري

 .5/110 :؛ البخاري، صحيح البخاري3/120 :ابن هشام، السرية النبوية (3)

 .3/999الواقدي، املغازي،  (7)

 .7/129ابن هشام، السرية النبوية،  (5)

 .7/142ابن هشام، السرية النبوية،  (2)



 

 

 
 

 

، وعىل النقيض من ذلك بدأت صور (1)رهط من املنافقني يقولون كالمًا فيام بينهم إرجافًا وترهيبًا للمؤمنني

وهم البكاؤون، وهم  اإليثار واضحة عند نفر من األنصار ... فكان رجال من املسلمني أتوا رسول اهلل

))ال أجد ما أمحلكم  :، وكانوا أهل حاجة، فقاللوا رسول اهلل سبعة نفر من األنصار وغريهم، فاستحم

 كانت هبم حاجة، وكانوا يريدون اخلروج عليه(( فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا أال جيدوا ما ينفقون،

للجهاد ومل جيلسوا ويتقاعسوا عن اخلروج ومل يمنعهم سوى الفقر فبكوا ملا مل جيدوا ما  مع رسول اهلل 

ِذيَن حُي  ملون عليه، وبكوا ألهنم سيفوهتم فضل عظيم، فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، ويف ذلك قال اهلل )َوال َعىَل الَّ

ْمِع  وا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمْن الدَّ ا َحَزنًا َأالَّ جَيُِدوا مَ إَِذا َما َأَتْوَك لِتَْحِمَلُهْم ُقْلَت ال َأِجُد َما َأمْحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ

 .(2)ُينِفُقوَن(((

إىل تبوك ومعه ثالثني ألفًا من املسلمني ومن اخليل عرشة آالف فرس، واقام بتبوك  وسار الرسول 

 .(3)إىل املدينة ومل يلق كيداً  عرشين ليلة ثم رجع 

 (5)هـ11سنة  (7)كانت يوم االثنني يف شهر ربيع األول اهلل اتفق أغلب املؤرخني عىل أن وفاة رسول 

م، وشعر املسلمون يف املدينة بفراغ ديني وسيايس كبري، وقد بدأ يدور يف أذهاهنم مسألتني أساسيتني 232/ 

املهمة  أما املسألة االخرى أوهلام ملء الفراغ السيايس والديني الذي سوف تعيش يف ظله املدينة بعد وفاته 

يثوا العهد ))والعرب حد :فهي من هذا الذي تتوفر فيه القدرة عىل ملء الفراغ يف جمتمع عرب عنه الندوي بقوله

باإلسالم مل يتعودوا يف حياهتم القبلية الوحدة واالنسجام، واخلضوع لنظام. أدق ساعة من ساعات التاريخ 

 .(2)احلاسمة التي مرت هبا هذه األمة((

                                                           

 .7/190ابن هشام، السرية النبوية،  (1)

 .7/142ابن هشام، السرية النبوية،  (2)

 .2/122ابن سعد، الطبقات الكربى،  (3)

 .3/299؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 7/311ابن هشام، السرية النبوية،   (7)

 .2/229 ،عيون االثر يف فنون املغازي والشامئل والسري ،ابن سيد الناس  (5)

 .59، ص1999، دار القلم، دمشق، 1أبو احلسن عيل احلسني، املرتىض، ط  (2)



 

 

 
 

 

حيد هلذه األزمة واملعضلة التي واجهتها األمة االسالمية الوليدة الناشئة، هو اختيار وكان احلل الو

خليفة يمتاز بصفات متكنه من حفظ الدين وسياسة الدنيا وهذه تنحرص يف ))قرشيته ومكانته التي حيددها 

إمجاع األمة أو أكثرها عىل رشعية  وإمكان وخدمته للدعوة وللدولة ومنزلته لدى النبي  اإلسالمقدمه يف 

 .(1)توليه لرئاسة الدولة وخالفة النبوة((

املسلمني إىل أنه البد هلذا األمر  نبه أبو بكر الصديق  وبمجرد أن أكد الصحابة وفاة رسول اهلل 

صدقت، )) :))رجل ييل أمركم ويصيل بكم، ويقاتل عدوكم، ويقسم فيأكم(( فقالوا له من قائم يقوم به فقال:

 .(2)غدًا ننصب أمريًا((

إال أن األنصار، مل يقبلوا االنتظار وعقدوا اجتامع السقيفة عىل الفور، ألهنم هم الذين قامت عىل 

أرضهم الدعوة ))وقد آووا املهاجرين ونرصوا اإلسالم بأرواحهم وأمواهلم، وهيأوا له فرص االستقرار 

 .(3)تضحياهتم((واالنتشار، وعرفوا بإيثارهم وصربهم وجهادهم و

ولكن ليس الذي حيركهم العصبية والنعرات القبلية أو احلرص عىل اخلالفة، أو الرغبة يف السبق، 

 ولكنه احلرص عىل وحدة املسلمني ورعاية اإلسالم.

وعقدوا العزم عىل اختيار سعد بن عبادة النقيب اخلزرجي كمرشح وكان مريضًا فخطب فيهم، بعد 

 .(7)))فإنك مقنع ورضا املؤمنني(( :مر وقالوا لهأن اقرتحوا أن يولوه األ

حتى استقامت  وخطب سعد بن عبادة فيهم مركزًا عىل سابقة األنصار، وأهنم منعوا رسول اهلل 

 .(5)وهو راض عن األنصار العرب ألمر اهلل، ودانت بالطاعة، وتويف الرسول 

فيام  م املهاجرين، فيقولواإال أن األنصار ال ينسون، وهم يتشاورون بشأن تنصيب اخلليفة، أخواهن

نحن املهاجرون وصحابة رسول اهلل األولون، ونحن عشريته  :))ماذا لو ابت مهاجرة قريش؟ فقالوا :بينهم

                                                           

 .72، ص2003أكرم ضياء العمري، عرص اخلالفة الراشدة، مكتبة العبيكان، الرياض،   (1)

 .74عبد الكريم الشهرستاين، هناية االقدام يف علم الكالم، مكتبة املثنى، بغداد، د.ت، ص  (2)

 .74العمري، عرص اخلالفة الراشدة، ص  (3)

 .2/223لكامل يف التاريخ، ؛ ابن األثري، ا2/272الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   (7)

، 1992، القاهرة، 1السيد حممد عمر، الدور السيايس للصفوة يف صدر االسالم، املعهد العاملي للفكر االسالمي، ط  (5)
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أمري ومنكم أمري((، فيقول سعد  ))إذًا منا :وأولياؤه، فعالم تنازعوننا هذا األمر بعده؟(( فتقول طائفة منهم

 .(1)بن عبادة رافضًا هذه الفكرة ))هذا أول الوهن، فال ينبغي أن يكون للجامعة أكثر من رأس واحد((

ورسعان ما علمت بعض قيادات املهاجرين باألمر فأرسعت اىل ذلك االجتامع عىل رأسهم أبو بكر 

 . (2)وأبو عبيدة بن اجلراح وعمر بن اخلطاب

، (3)))انطلقوا بنا إىل أخواننا من األنصار فإن هلم يف هذا احلق نصيبًا(( :املهاجرون لبعضهمفقال 

 :))رجالن صاحلان(( وقاال :عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، ومها كام وصفهام عمر :فقابلهم األنصاريان

واهلل لنأتينهم.  :، فقال عمر(7)ارجعوا، فإنكم لن ختالفوا، ولن يؤيت بيشء تكرهونه، فارجعوا وابرموا أمركم((

: سعد الواممن هذا؟ فق :هرانيهم، فقلتفانطلقنا حتى أتيناهم يف سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بني ظ

 .(5)يوعك(( :ماله؟ قالوا :بن عبادة، فقلت

األمر الذي يدل عىل أن اجتامع األنصار بالسقيفة، مل تكن غايته الوصول بالفعل إىل تقديم سعد عىل 

 .(2)أيب بكر، وإنام هو اجتامع يرمي إىل تأصيل مفاهيم معينة بشأن اخلالفة.

ويف االجتامع دارت املناقشات حول أمرحمدد هو من أحق باخلالفة املهاجرون أم األنصار، استنادًا 

كثريًا مصيبًا، ويكثر ويصيب  كالماً  للمكانة واالفضلية يف الدين. فتكلم عن املهاجرين أبو بكر الصديق 

من شأهنم إال ذكره، ثم يتوجه  وال يرتك شيئًا أنزل يف القرآن يف األنصار إال وذكره وال ذكره رسول اهلل 

أوصيكم باألنصار خريًا أن تقبلوا من حمسنهم  :قال ))لقد علمت أن رسول اهلل  :بحديثه إىل سعد ويقول

 .(4)وتتجاوزوا عن مسيئهم((

                                                           

 .7/232ابن هشام، السرية النبوية،   (1)

 .7/234ابن هشام، السرية النبوية،   (2)

 .4/52الطرباين، املعجم الكبري،   (3)

، دار 1ط ،م(،  البداية والنهاية1342هـ/ 447؛ ابن كثري، إسامعيل بن عمر القريش )ت5/110البخاري، الصحيح،  (7)

 .5/375م،  1994بريوت،  ،الكتب العلمية

 .74؛ العمري، عرص اخلالفة الراشدة، ص9/210البخاري، الصحيح،   (5)

 .32عمر، الدور السيايس للصفوة، ص  (2)

 .2/313،الصحيح،البخاري  (4)



 

 

 
 

 

، فأنتم من ال (1)))لو سلك الناس واديًا، وسلكت األنصار واديًا، لسلكت وادي األنصار(( :وقال

ينكر فضلكم يف الدين وال سابقتكم، ورضيكم اهلل أنصارًا لرسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم حلة 

قال  اهللأزواجه وأصحابه، وليس بعد املهاجرين األولني عندنا بمنزلتكم، ولقد علمت يا سعد أن رسول 

 :، فيقول له سعد(2)قريش والة هذا األمر، فرب الناس تبع لربهم، وفاجرهم تبع فاجرهم(( :وأنت قاعد

 ))نحن األمراء وأنتم الوزراء، ال تفتأتون :. ويرد ابو بكر بقوله(3)))صدقت، نحن الوزراء وأنتم األمراء((

بمشورة، وال نقيض دونكم األمور فاتقوا اهلل وال تصدعوا اإلسالم، وال تكونوا أول من أحدث يف 

 .(7)اإلسالم((

))منا  :وقد طرح احلباب بن املنذر فكرة تعيني أمريين أحدمها من املهاجرين واآلخر من األنصار فقال

 .(5)أمري ومنكم أمري((

د ))سيفان يف غم :اىل االختالف والتنازع الفرقة فقال عّد هذا األمر يفيض لكن عمر بن اخلطاب 

 .(2)واحد إذًا ال يصلحان((

))إن هذا احلي من قريش بمنزلة من العرب ليس هبا غريهم، وأن  :ثم يوجه إشارة اىل قريش فيقول

 ، يقصد املهاجرين األولني وأهنم ))أوسط العرب دارًا ونسباً (4)العرب لن جتتمع إال عىل رجل منهم((

 .(9)وأفصحهم ألسنة، وأكثرهم شحمة يف العرب((

                                                           

 .2/309،الصحيح ،البخاري (1)

اج السنة النبوية، هـ(، منه429تقي الدين امحد بن عبد احلليم )،، ابن تيمية،1/5 املسند،امحد بن حنبل،   (2)

 .1/532م، 1990،هـ1702بريوت،

 .1/329أمحد، املسند،   (3)

الدار ،حتقيق عبد اخلالق االفغاين ،هـ(، املنصف يف االحاديث واآلثار235بكر عبد اهلل بن حممد )ت ابو،ابن ايب شيبة  (7)

 .17/523م، 1949السلفية 

دار املعارف القاهرة، بال،  ،حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم ،هـ(، تاريخ الرسل وامللوك310حممد بن جرير )ت ،الطربي  (5)

حتقيق عمر عبد  ،هـ(، تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم479بن امحد بن عثامن )ت حممد،؛ الذهبي3/235

 .3/2م، 1999،دار الكتاب العريب بريوت 2ط،السالم تدمري

 .7/799ابن هشام، السرية النبوية،   (2)

 .5/291، ؛ ابن كثري، البداية والنهاية3/212الطبقات الكربى،  سعد،؛ ابن 5/195أمحد، املسند،   (4)

سليامن بن امحد  الطرباين،؛ 309هـ(، الشامئل املحمدية، بريوت، د.ت، ص249الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت (9)

 .4/52م، 1949 السلفي، بغدادحتقيق محدي عبد املجيد  الكبري،هـ(، املعجم 320)ت 



 

 

 
 

 

مر دة بن اجلراح، ولكن عوقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني أهيام شئتم، وأخذ بيد عمر ويد أيب عبي

: واهلل إن أقدم فترضب عنقي ال يقربني ذلك إىل إثم أحب إيل أن أتأمر عىل قوم فيهم أبو بكر، إال رفض فقال

 .(1)أن تغّر نفيس عن املوت((

))واهلل ال نتوىل هذا األمر عىل أيب بكر، فإنه أفضل املهاجرين،  :ويعزف أبو عبيدة عن القبول فيقول

 .(2)وثاين اثنني إذ مها يف الغار، وخليفة رسول اهلل عىل الصالة((

: لقبول فيقول أسيد بن حضري األويسأما موقف األنصار من بيعة أبو بكر فكان واضحًا باالنحياز وا

))يا معرش األنصار، إنه قد عظمت نعم اهلل عليكم إذ سامكم األنصار وجعل إليكم اهلجرة، وفيكم قبض 

فاجعلوا ذلك شكرًا هلل، فإن هذا األمر يف قريش دونكم، فمن قدموه فقدموه، ومن أّخروه  الرسول 

 .(3)فأّخروه((

از إىل جانب املهاجرين وشد من وكان ممن حرض السقيفة عويم بن ساعدة األنصاري الذي أيضًا انح

))يا معرش األنصار إن من نعم اهلل عليكم أنه تعاىل مل يرد ما أردتم بأنفسكم  :فقال عزم أيب بكر الصديق 

فامحدوا اهلل عىل حسن البالء وطول العافية ورصف هذه البلية عنكم، وقد نظرت يف أول فتنتكم وآخرها 

وقال ايضًا ))إنكم من قاتل عن هذا الدين فال تكونوا أول من قاتل  (7)فوجدهتا جاءت من األماين واحلسد((

 .(5)أهله عليه فاخلالقة ال تكون إال ألهل النبوة((

كان  ))إن رسول اهلل  :وحسم زيد بن ثابت اخلزرجي األنصاري موقف األنصار يف السقيفة فقال

هذا صاحبكم، فبايعه  :بيد أيب بكر وقال ثم أخذ من املهاجرين ونحن أنصارهم كام كنا أنصار رسول اهلل 

 .(4). وكل من حرض السقيفة(2)عمر، ثم بايعه املهاجرون واألنصار

                                                           

؛ الطربي، 2/93م، 1943، النجف 7ط التاريخ،هـ(، كتاب 292بن يعقوب بن جعفر بن واضح )ت  اليعقويب، امحد  (1)

 .3/205تاريخ الرسل، 

 .9/232؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 2/273الطربي، تاريخ الرسول وامللوك،   (2)

هـ(، كتاب الفتوح، بإرشاف حممد عبد املعيد خان، دار الندوة، بريوت، 317ابن اعثم الكويف، أمحد بن حممد بن عيل )ت  (3)

1922 ،1/7. 

 .594، ص1942، بغداد، 1هـ(، األخبار املوفقيات، حتقيق سامي زكي العاين، ط252ابن بكار، الزبري )ت   (7)

 .1/7ابن أعثم الكويف، الفتوح،   (5)

 .3/212ابن سعد، الطبقات الكربى،   (2)

 .4/75؛ ابن كثري، البداية والنهاية، 2/277الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،   (4)



 

 

 
 

 

موضع قبول ورىض من قبل مجيع الصحابة من املهاجرين  كانت ويبدو أن خالفة أيب بكر الصديق 

واألنصار، وإهنم قد أقبلوا عىل مبايعته والتعاون معه من دون تردد، وهو األمر الذي ينسجم مع روح اإلخوة 

 .(1)والصحبة التي كانت بينهم

 أما الروايات التي تشري إىل خالف ذلك فإهنا مما ال يثبته النقل أو يقبله العقل.

ذكر اليعقويب بأن هناك من ختلف عن بيعة أيب بكر ))قوم من املهاجرين واألنصار، ومالوا مع عيل بن  فقد

 .(2)أيب طالب وأيب سفيان ...((

))إنه  :مكذباً هذا األمر يف إحدى رسائله إىل معاوية فيذكر ابن أيب احلديد قول سيدنا عيل بن أيب طالب 

وعثامن عىل ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار، وال الغائب أن يرد، بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر 

وإنام الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إمامًا كان ذلك هلل رىض. فإن خرج عن 

اهلل ما  ووالهأمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني، 

 .(3)توىل((

وداعيًا إىل التمسك هبا فكان  كان راضيًا عن إمامة أيب بكر الصديق  وحتى سيدنا عيل بن أيب طالب 

بالصالة وهو  ))وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس هبا، إنه لصاحب الغار، وثاين اثنني، ولقد أمره رسول اهلل  :يقول

طاع )فمشيت عند ذلك إىل أيب بكر فبايعته وصحبته مناصحًا وأطعته فيام أحي(( ثم يشيد بعرص خالفته ويقول )

 .(7)اهلل جاهدًا((

البد من إيضاح أبعاد ما جرى فإن األنصار ما أرادوا اخلالفة من أجل الدنيا، ولكنهم علموا أن هذا الدين 

ن اختلفوا هلل، ة يف القلوب، ولكمل يظهر إال بأيدهيم، وسيوفهم وبلدهم، ومل خيتلفوا هلوى يف النفوس وال لضغين

واجتمعوا هلل، واهتدوا باهلل فكان حبهم هلل وتباغضهم هلل، وإن الشيطان مل يكن له سلطان عىل هؤالء الذين رباهم 

. وهكذا يتبني لنا أن تنصيب أيب بكر خليفة مل يستغرق سوى لقاء واحد هو لقاء السقيفة. وكان ذلك رسول اهلل 

 مل ترق فيه قطرة دم واحدة، بل ومل حيدث فيه اشتباك واحد باأليدي.فإمجاع الصحابة، و

لتلقي البيعة العامة،  عىل املنرب يف مسجد النبي  ويف اليوم التايل لبيعة السقيفة جلس أبو بكر الصديق 

 .(5)فبايعه عموم املهاجرين واألنصار بيعة اخلالفة

                                                           

 . 305م، ص1991،املوصل ،املالح، هاشم حييى، الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة  (1)

 .2/127تاريخ،   (2)

 .17/35، 1921هـ(، رشح هنج البالغة، مرص، 252عبد احلميد بن هبة اهلل )ت  (3)

 .1/321ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة،   (7)

 .3/210، 2/220ابن هشام، السرية النبوية،   (5)



 

 

 
 

 

 

واجهت الدولة اإلسالمية الفتية حتديات خطرية كان أعظم هذه  بعد بيعة أبو بكر الصديق 

التحديات وأكثرها قوة ورشاسة، حركات الردة التي كانت هلا دالالهتا وأهدافها بني رفض السلطة املركزية 

ولقد أرص أبو بكر  (1)وتنصل عن دفع الزكاة وبني االستئثار بكيانات سياسية مستقلة، القبيلة أساس بنائها

وأهدافه الرامية إىل توحيد اجلزيرة حتت  يف أكثر املواقف حراجة عىل أن ينفذ سياسة الرسول  يق الصد

وكانت قبائل العرب خال قريش  (2)راية املدينة، وكان املهاجرون واألنصار ردءًا له يف تنفيذ سياسته هذه

  (3)وثقيف قد ارتدت عن اإلسالم بعد وفاة النبي 

وقبل البدء ببيان مشاركات االنصار من االوس واخلزرج يف قتال القبائل املرتدة وآثارهم ومساندهتم 

ببقية الفتوحات البد من اإلشارة إىل أن املسلمني يف املدينة هم الفئة التي متد جيوش الفتح اإلسالمي وترعى 

 ي تنطلق منها.شؤوهنا وترشف عىل حتركاهتا وهي قاعدهتا الت

وعىل ما سبق فإن أي جيش يف تلك الفتوح سواء فتوح العراق أم اجلزيرة أم الشام أم مرص كانت فيه 

مسامهة نسبية من سكان املدينة سواء كانوا أمراًء أم قادة كراديس أم مقاتلني، وإذا كانت املصادر التارخيية ال 

إن هذا ال يعني عدم مشاركتهم ومنهم )األوس تسعفنا أحيانًا بأسامء أو حوادث أو مواقف فردية ف

بمن معه من أهل املدينة  هـ( أغار اخلليفة أبو بكر الصديق 11واخلزرج(... ففي مجادي األخرة سنة )

 همناصب ومن وذبيان ومره عبس بني–وأمراء االنقاب عىل من حوله من األعراب الذين أغاروا عىل املدينة 

ى سلمني حسًا وال مهسًا حتللم سمعوا فام واحد، صعيد يف والعدو وهم إال الفجر طلع فام) ،-كنانة بني من

                                                           

 17ص :م1990، بريوت، 3ط ،الدوري، عبد العزيز مقدمة يف تاريخ االقتصاد (1)

 .31ص :م1993حممد عبد احلي، صدر اإلسالم والدولة األموية )تفسري جديد(، بريوت،  :حممد شعبان (2)

، 2عبد الستار أمحد فراج، ط :م(، مآثر االنافة يف معامل اخلالفة، حتقيق1719هـ / 921القلقشندي، أمحد بن عبد اهلل )ت  (3)

 .1/97 :م1995الكويت، 



 

 

 
 

 

، ثم (1) وضعوا فيهم السيوف فام طلعت الشمس حتى ولوهم األدبار واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة(

اربة املرتدين عىل حم رجع إىل املدينة بعد أن أمكنه اهلل منهم وال ريب أن رس إرصار اخلليفة أبو بكر الصديق 

مل يأت من فراغ أو أنه قرار ارجتايل فردي خال من عمق يتكأ ويرتكز عليه بل أنه كان يدرك جيدًا أن عمقه 

الذي يستند إليه بعد نرص اهلل هم أولئك الصفوة من أهل املدينة خصوصًا ألهنم األقرب لألحداث والبقية 

 ممن مل يرتد من قبائل العرب.

لقد كان املحرك االساس حلركة مسيلمة الدعاء النبوة هو العصبية القبلية واستطاع ان جيمع حوله 

ه بالبطاح وبعد القضاء عىل ردة بني متيم أقام خالد وجيش معظم افراد قبيلة حنيفة وبعد توطيد نفوذه يف الياممة،

من أرض بني متيم ينتظر أمر اخلليفة، وجعل أمر مسيلمة بن حبيب الكذاب يعلو الياممة بام فتن قومه وغرر 

وكان ُيشهد الكذابني معه بام يكذب به من أفعال وأقوال عىل  (2)بالنبوة هبم من أنه أرشك مع رسول اهلل 

ا زاد أمره خطرًا أن امرأة من متيم أدعت النبوة وتبعها رجال من قومها وهي سجاح بنت احلارث قومه، ومم

إىل خالد وهو  ، فاستطار طغيانه وكربت فتنته، عند ذاك كتب أبو بكر الصديق (3)التميمية وقد تزوجت منه

 (5)سهم وجالدهتم يف احلربوحذره من با(7) بالبطاح من أرض متيم أن )رس نحو بني حنيفة ومسيلمة الكذاب(

يف األنصار خاصة أن حتسن إىل حمسنهم  ثم أوصاه باألنصار خاصة فقال )وأحفظ وصية نبيك حممد 

ثم سار خالد وجيشه )حتى آتى الياممة، وبنو حنيفة يومئذ... أربعني ألف مقاتل يف  (2) وتتجاوز عن مسيئتهم(

ودارت معارك عنيفة بني الطرفني وتروي لنا املصادر مشاهد عظيمة من صور الشجاعة  (4) قراها وحجرها(

                                                           

 متهيدية دراسة –شكري، حركة الفتح اإلسالمي يف القرن األول  :فيصل :؛ وينظر2/313 :ابن كثري، البداية والنهاية (1)

 .32ص :م1990 بريوت، ،5ط اإلسالمية، املجتمعات لنشأة

 :م1991، القاهرة، 7ثروت عكاشة، ط :م(، املعارف، حتقيق999هـ/ 242( ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدينوري )ت2)

 .705ص

 .322 – 2/320 :؛ ابن كثري، البداية والنهاية107ص :( البالذري، فتوح3)

 . :2/552العيل، الدولة يف عهد الرسول  :؛ وينظر1/24 :ابن أعثم، الفتوح (7)

 .91 – 2/90م، 1929،النجف،حتقيق اكرم ضياء العمري ،التاريخ ،خليفة بن خياط (5)

 .1/24 :ابن أعثم، الفتوح (2)

 . :2/552العيل، الدولة يف عهد الرسول  :؛ وينظر3/291 :الطربي، تاريخ الرسل وامللوك (4)



 

 

 
 

 

واإلقدام التي متيز هبا جيش املسلمني ومنهم األوس واخلزرج، حيث جتمع األنصار حتت راية لوحدهم عندما 

اية ر انكشف املسلمون بسبب اختالط صفوفهم بحشد كبري من األعراب فطلبوا من خالد أن يتميزوا حتت

واحدة فوافق عىل طلبهم عند ذاك نادى قائدهم ثابت بن قيس بن شامس)يالألنصار فتسللت إليه األنصار 

 . (1) رجاًل رجالً(

وانتهت املعركة من دحر جيش مسيلمة يف معركة شهرية عرفت بمعركة حديقة املوت لكثرة من قتل 

. (2)قديرها عدد من املسلمني اختلفت املصادر يف تفيها من املرتدين وعىل رأسهم مسيلمة نفسه،كام استشهد فيه

وكان اكثر التقديرات اعتداال يشري اىل ان قتىل املسلمني كانوا اربعامئة ومخسني رجال منهم مائة واربعون 

 (3) املهاجرين واالنصار.

 (7)قسم خالد بن الوليد جيشه البالغ عدده عرشة آالف من اجلند  بام فيه األنصار من )األوس واخلزرج(

إىل ثالث فرق وحدد لكل فرقة طريقًا تسلكه، وبعث معها دلياًل وجعل املثنى بن حارثة عىل قيادة الفرقة 

بأس والقوة يف احلرب، والذي حيث ينقضون عىل عدوهم هرمز الذي اشتهر بشدة ال (5)واجتمعوا يف احلفري

 .(2)كان حيارب العرب يف الرب، ويطارد سفن اهلند يف بحر اخلليج

وملا علم هرمز بمسري خالد ووجهته فأرسع بالوصول إىل احلفري ووزع جنوده وجعل عىل جناحي 

مني ملسلجيشه األخوين قباذ وأنوشجان ومها من األرسة احلاكمة وعسكر هرمز، عند املاء حتى يمنع جيش ا

                                                           

 .2/325 :ابن كثري، البداية والنهاية (1)

 .102( البالذري، فتوح البلدان 2)

 .1/44 ،خليفة بن خياط، تاريخ (3)

 1134، ص1راجع حتديد بعض املجموعات والقبائل التي ينتسبون اليها يف ابن حجر العسقالين، اإلصابة، ج (7)

، 1خالد جاسم، التاريخ الراشدي واألموي، طاجلنايب،  :، ينظر374؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ص1790وص

 .20، ص1992وزارة التعليم العايل، بغداد، 

كيلومرتات.  4ماء لبني اهلجيم بن عمرو التميمي وهو أول منزل من البرصة ملن يريد مكة، وهي عىل بعد أربعة أميال حوايل  (5)

 .244، ص2ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج

 .395يف التاريخ، ص ابن األثري، الكامل (2)



 

 

 
 

 

، (1)عنه ووصلت أنباء هرمز إىل خالد بن الوليد وأراد أن ينهك قوة عدوه بكثرة السري، فغري وجهته إىل كاظمة

ووصلت أخباره اىل هرمز فأرسع باخلروج مع جيشه إىل كاظمة ونزل عند املاء ووصل خالد وجنده فوجد 

حط األثقال، وقال كلمته التي تدل عىل جنود هرمز قد اقرتنوا بالسالسل حتى ال يفر منهم أحد، فأمر ب

شجاعة نادرة وقوة وثقة النفس املؤمنة التي تدفع إىل النرص، وانتزاع ما يف يد العدو من ميزة هلا وهي النزول 

 .(2)وجالدوهم عىل املاء، فلعمري ليصرين املاء املاء ألصرب الفريقني أو اجلندين :عند املاء فقال جلنده

القاة جيش الفرس ودبر هرمز مكيدة مع فرسانه لالنقضاض عىل خالد من تقدم خالد مع جنده مل

اخللف إذا خرج لقتاله ونادى هرمز عىل خالد للقتال، وخرج إليه خالد بني هذه اجليوش وبدأ النزال بينهام 

وانقضت فرسان هرمز عىل خالد يريدون قتله، ولكن القعقعاع بن عمرو فطن للمكيدة فحمل عىل الفرس 

فيهم القتل والطعان، فأعطى خالدًا الفرصة للكر عليهم بعد أن قتل قائدهم هرمز، ودارات رحى  وأنزل

، وأحرز املسلمون النرص عىل جيش الفرس وفرت فلول املنهزمني مع قباذ (3)احلرب طاحنة بني اجلانبني

هلذا سميت هذه وأنوشجان تاركني قتالهم وجرحاهم وسالسلهم التي قيدوا أنفسهم هبا منعًا للفرار. و

، وقد أحرز خالد اىل جانب املغانم الكثرية أحرز قلنسوة هرمز، وكانت ذات (7)الوقعة باسم ذات السالسل

قيمة عظيمة ألهنا حمالة باجلواهر وألهنا متثل رشف هرمز، وتدل عىل عظمته فنفلها اخلليفة أبو بكر الصديق 

 (5)إليه تكرياًم له. 

                                                           

كيلو مرت من البرصة فيها مراعي جيدة وآ بار  99كاظمة البحور بينها وبني البرصة مرحلتان أي عىل بعد  :مدينة يقال هلا (1)

فيا ليت داري باملدينة أصبحت ... بأعفار  :كثرية واستسقاؤها ظاهر وقد أكثر الشعراء من ذكرها ومنهم الفرزدق فقال

؛ 2/209ل، الطربي، تاريخ الرس :الكواظم. واليوم كاظمة رأسًا ممتدًا يف اخلليج العريب يف )الكويت(. ينظرفلج أو بسيف 

 .12/521؛ ابن منظور، لسان العرب، 731، ص7ياقوت احلموي، البلدان، ج

 .395ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ص (2)

 .392ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ص (3)

 .22ل، الدول االسالمية، صليون بو (7)

 .21، اجلنايب، التاريخ الراشدي، ص7/350الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،  (5)



 

 

 
 

 

يث تقع حدود ح أن انتصارات املسلمني املتتالية يف بالد الشام قد فتحت الطريق امامها نحو الشامل،

مما ادخل اخلوف اىل قلب االمرباطور وجعله حيشد مجوع كبرية من  االمرباطورية البيزنطية ومركز حكمها،

يستمده  فبعث أبو عبيدة بن اجلراح إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب  ،سلمنيالروم واهل الشام ملقاتلة جيوش امل

يف حرب الروم، فجمع اخلليفة من كان باملدينة ممن يصلح أن يوجه به إىل العدو فكانوا ثالثة آالف فارس، 

أمري ، وأوصاه فقال له سويد )يا (1)فأمر عليهم سويد بن الصامت األنصاري وأمره باملسري إىل أيب عبيدة

قد أوصيتني فسمعت وأنا أوصيك فأسمع خف اهلل عز وجل يف الناس وال ختف الناس يف اهلل،  :املؤمنني

وأحبب لقريب املسلمني وبعيدهم ما حتبه لنفسك والزم اخلصم احلجة يكفيك اهلل عز وجل مهك ويعينك 

ات حيث ر، وخض الغمرعىل ما أوالك وال تقص يف أمرك بقضاء فتلبس احلق بالباطل ويشتبه عليك األم

وحيك يا سويد أمن يستطيع هذا العمل قال يستطيعه من  كانت، وال يأخذك يف اهلل لومة الئم فقال عمر 

ثم نادى سويد بن الصامت أن )هتيئوا للمسري إىل إخوانكم  (2) وضع اهلل يف عنقه مثل الذي وضعه يف عنقك(

ق بعد أن حث املقاتلني عىل الصرب والتحمل فقطع الطرياملسلمني بأرض الشام( وسار سويد ومن معه باملدد 

رسيعًا، مقدرًا بذلك حراجة موقف أيب عبيدة، حتى أنه وصل قبل وصول رسول اخلليفة إىل الشام مما أفرح 

ويربهن تفاين سويد ابن الصامت يف أداء واجبه عىل مدى إخالصه هلذا  (3)قلوب املسلمني وحفزهم للقتال

لك حسن اختيار اخلليفة له حيث كان أهاًل ألداء مهمته عىل أحسن وجه، كام يوحي الواجب من جهة وكذ

نصحه للخليفة عندما أنفذه عىل مدى جرأته باحلق، ومل يكن سويد وحده صاحب أمره يف أحد جيوش 

الريموك بل ذكرت لنا املصادر أن لقيط بن عبد القيس بن بجره حليف األوس كان هو اآلخر قائد أحد 

.لقد محلت هزيمة الروم يف معركة الريموك امرباطور الروم عىل اليأس من (7)يس يف معركة الريموكالكراد

 وأفسح املجال لفتح املدن االخرى. اسرتجاع بالد الشام من ايدي املسلمني،

 

                                                           

 .1/233 :ابن أعثم، الفتوح (1)

 .1/237 :املصدر نفسه (2)

 .237 – 1/231 :ابن أعثم، الفتوح (3)

 .5/299 :ابن حجر، اإلصابة (7)



 

 

 
 

 

مبايعته باخلالفة حث الناس وحتريضهم عىل  بعد كان أول عمل بارشه اخلليفة عمر بن اخلطاب 

قتال الفرس يف العراق، وذلك بعد مقتل أيب عبيد يوم اجلرس. واجتمعا الفرس عىل يزدجرد بن شهريار بن 

 ونصبوه ملكًا عليهم. (1)كرسى وهو يف احلادية والعرشين من عمره

ستقر الراي عىل أن يبعث سعد يف األمر، فا صحابة رسول اهلل  واستشار اخلليفة عمر بن اخلطاب 

بن أيب وقاص عىل جيش العراق، وسار سعد نحو العراق وحشد له اخلليفة ملواجهة القوات الفارسية بقوات 

 .(2)ترتاوح بني ستة آالف إىل عرشة آالف

وتشري املصادر التارخيية اىل أن األنصار شاركوا بأعداد كبرية يف هذه املعركة وهناك مواقف تذكر بأن 

د بن عبيد بن النعامن األنصاري األويس كان له حضور قبل املعركة وهو خيطب الناس وكأنه لعلم أهنا سع

إنا القوا العدو غدًا، وإنا مستشهدون، فال تغسلن عنا دمًا، وال نكفن إال يف ثوب كان علينا.  :الشهادة

 .(3)فاستشهد يف املعركة

ويقال أن عمرو بن العاص هو الذي طلب من  لقد فتحت مرص يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 

 .(7) )إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمني( :أن يأذن له بالسري إىل مرص وقال له اخلليفة عمر بن اخلطاب 

لشام أن كتب إىل عمرو بن العاص بعد فتح ا ويف رواية أخرى يقال أن سيدنا عمر بن اخلطاب 

، ومن ضمنهم أعداد من االوس واخلزرج وعندما تأخر (5)أندب الناس بالسري إىل مرص وخرج الناس معه

                                                           

 .3/749الطربي، تاريخ الرسل وامللوك،  (1)

 .252البالذري، فتوح البلدان، ص (2)

م(، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار 1233هـ/ 230( ابن األثري: عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم )ت3)

 .2/359م(، 1999 -الفكر )بريوت

عبد املنعم  :رب، حتقيقم(، فتح مرص واملغ941 -هـ 254ابن عبد احلكم، عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد احلكم )ت  (7)

 .91 – 90ص :م1921عامر، جلنة البيان العريب، القاهرة، 

 .93ص :ابن عبد احلكم، املصدر نفسه (5)



 

 

 
 

 

قائده عمرو بن العاص بأربعة آالف رجل عىل كل ألف  أمده اخلليفة عمر بن اخلطاب  (1)حصن بابليون

)إين قد أمددتك بأربعة آالف رجل عىل كل ألف منهم  :قائالً  منهم رجل وكتب إليه عمر بن اخلطاب 

رجل مقام األلف وهم الزبري بن العوام، ومقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت اخلزرجي ومسلمة بن خملد 

 .(2) اخلزرجي(

وهذا يدل عىل دور االوس واخلزرج يف فتح مرص لوجود القادة منهم إضافة إىل أعداد من املقاتلة يف 

 مرص.  اجليش لفتح

يف كتابه إىل عمرو بن العاص )أعلم أن معك اثني عرش ألفًا، ولن  وقال اخلليفة عمر بن اخلطاب 

 .(3) تغلب اثني عرش ألفًا من قلة(

ومن مشاركاهتم أنه ملا حارص عمرو بن العاص حصن االسكندرية طال هذا احلصار وذلك ملقاومة 

كان يفرس عدم اقتحام اجليش للحصن  وتأخره يف  اخلطاب أهله وشدة بأسهم حتى أن اخلليفة عمر بن 

، وانشغل املسلمون يف فتح احلصن (7) ذلك  بقوله )وما ذاك إال ملا أحدثتم، وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم(

 بن ادهعب دعا ثم -األنصار يريد–حتى قال عمرو بن العاص أنه ال يصلح أخر هذا األمر إال بام صلح به أوله 

 ،(5)يديه عىل اهلل ففتح له فعقد الصامت

وممن شارك يف عملية اقتحام احلصن حممد بن مسلمة األويس وكان )أحد الذين صعدوا احلصن  

 .(2) وسامهوا يف فتحه(

                                                           

 :وهو اسم عام للديار املرصية بلغة القدماء، وقيل هو اسم ملوضع الفسطاط؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان :بابليون (1)

1/311. 

؛ وابن تغري بردي، مجال الدين أيب املحاسن يوسف بن تغرب بردي االتابكي 91ص :ملغربابن عبد احلكم، فتح مرص وا (2)

، 1حممد حسن شمس الدين، ط :م(، النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، قدم له وعلق عليه1740 -هـ 947)ت 

 ؛ 1/9 :م1992هـ /1713دار الكتب العلمية، بريوت/ 

، دار ابن كثري، دمشق، 1، ط؛ عيل حممد الصاليب، عمر بن اخلطاب 91ص :ابن عبد احلكم، فتوح مرص واملغرب (3)

 :؛ محدي شاهني، الدولة اإلسالمية يف عرص اخللفاء الراشدين، القاهرة، بال ت213ص :م2007هـ / 1727بريوت، 

 .219ص

 .1/379 :وات؛ ابن حبيش، غز49ابن عبد احلكم، فتح مرص واملغرب: ص (7)

 .90ص :ابن عبد احلكم، فتح مرص واملغرب (5)

 .27ص :ابن عبد احلكم، فتح مرص واملغرب (2)



 

 

 
 

 

الوايل: لغًة مالك األشياء املترصف فيها، وكانت الوالية تستشعر بالتدبري والقدوة والفعل وما مل جيمع 

 .(1)ذلك فيها مل يطلق عليه اسم الوايل

فالوايل عىل رأس قائمة املوظفني يف إدارة اإلقليم .. ويقع عليه النظر يف أمور اإلقليم  :أما يف االصطالح

بط األمن ونرش االستقرار يف حدود إقليمه وعامرة أراضيه واستصالحها .. وعىل االقتصادية واملالية وض

الوايل تقع مسؤولية عامرة الوالية واستجالب من نزح منها وبسط سيطرة الدولة ومهابتها يف ضبط األمن 

 .(2)ووضع اخلفراء واملسالح حلراسة الوالية

كانت له مواهب شخصية فذة وعقلية نرية فضالً أن القيادة ال تصلح وال تعطى إال ملن  وأكد النبي 

عن التقوى واحللم والورع واالمانة والعفة املطلقة واخلوف من اهلل يف الرس والعالنية والتفقه يف الدين لكي 

 .(3)يستطيع التأثري يف املحيطني به وأتباعه

كثريًا يف مسألة اختيار الوالة والعامل من بني الصحابة وال حيايب أحدًا منهم عىل  يتشدد وهلذا نجده 

وطاملا حذر  حساب حق من حقوق اهلل مهام كان صغريًا ومهام كانت منزلة ذلك الصحايب من رسول اهلل 

فيقول  يةمن مغبة التساهل يف حد من حدود اهلل عىل حساب القربة أو الصحبة أو املنافع الشخص النبي 

))من ويل من أمر املسلمني شيئًا فوىل عليهم رجاًل وهو جيد فيهم من هو أصلح منه فقد خان اهلل ورسوله 

 .(7)ومجاعة املؤمنني((

وقد أثر عن جمموعة من االنصار كراهتهم لالمارة، وخوفهم الشديد من جسامة هذه املسؤولية، خشية 

ل يف فتنة املنصب واجلاه، عن املقداد بن عمرو: ))بعثني رسو التقصري يف حق من حقوق املسلمني أو الوقوع

 – ديعبي –ما زلت حتى ظننت أن معي خويل  :كيف جتد نفسك؟، قلت :بعثًا فلام رجعت، قال يل اهلل 

                                                           

 ابن منظور، لسان العرب، مادة ويل.  (1)

-9/299، 1923هـ(، هناية األرب يف فنون األدب، القاهرة، 433النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب )ت   (2)

305. 

 .9/90يح، البخاري، صح  (3)

 ،الرياض ،مطابع النرص احلديثة ،هـ(، املستدرك عىل الصحيحني705ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري )ت،احلاكم  (7)

 .7/93بال، 



 

 

 
 

 

فكان يف أدائهم  وقد عمل األوس يف إدارة األقاليم يف زمن عمر  .(1)((بعدها رجلني عىل أعمل ال اهلل وأيم

والذي كان ال يبعث واليًا حتى  توافق تام لتوجيهات اخلليفة، وكان هذا التوافق ينبع من سياسة عمر 

عىل الوالة أن ال يتخذ أحدهم باباً دون حاجات  ، واشرتط عمر (2)يكون عىل علم بام يراد منه وفق صالحيته

سلمه بن سالمة بن وقش  ومن عامل عمر  (3)املسلمني وإن ال يأكل نقيًا، وال يلبس رقيقًا وال يركب برذوناً 

عمري بن سعد األويس عىل بالد  ووىل اخلليفة عمر  (7)عىل الياممة األشهيل األويس فقد استعمله عمر 

كام كان أبو جبرية بن الضحاك  (5)م بواجبه أحسن قيام فبنى املساجد بديار مرض وربيعةاجلزيرة ومحص فقا

املخلصني  ، وكان من والة اخلليفة عمر  (2)األشهيل األويس كاتب ديوان الكوفة زمن عمر بن اخلطاب 

ًا ودفعه إىل كتب إليه يومًا كتاب عثامن بن حنيف األويس ومن صور إخالصه أن اخلليفة عمر بن اخلطاب 

جرير بن عبد اهلل البجيل يأمره فيه أن يقطع أرضًا جلرير فلام نظر عثامن بالكتاب شك فيه ومل يقطع جرير 

، ووىل عمر بن اخلطاب (4)األرض إال بعد أن تأكد من صحة كتاب عمر فأعجبه ذلك وشكر عثامن عىل نباهته

 وكان حممد بن مسلمة أحد  (9)السمع والطاعة لهحممد بن مسلمة األويس املدائن وكتب ألهلها يأمرهم ب

يف إدارة األمصار وحماسبة الوالة كان له شأن  أبرز األوسيني الذين يعتمد عليهم اخلليفة عمر بن اخلطاب 

يف الزهد  عظيم يف هذا املجال ملا عرف به من إخالص وتفان يف عمله حيث كان يسري وفق منهج عمر 

يعلم إخالص حممد بن مسلمة فكان يستعني به يف حماسبة  كان اخلليفة عمر وحب العمل واإلخالص فيه و

املقرصين من الوالة والوقوف عىل حقائق أعامهلم، فمن أشكال تلك املحاسبة أنه كان يقاسم الوالة شطر 

                                                           

 .3/350احلاكم، النيسابوري، املستدرك،   (1)

 .74ص :م1990غالب عبد الكايف، أوليات الفاروق السياسية، املنصورة،  :القريش (2)

ـ / 193القايض يعقوب بن إبراهيم األنصاري )ت  :أبو يوسف (3) ؛ البالذري، 74ص :، القاهرة، د.ت2م(، اخلراج، ط49ه

 .304ص :فتوح

 .2/729 :ابن األثري، أسد الغابة (7)

 .275ص :البالذري، فتوح (5)

 .152ص :البالذري، فتوح (2)

 .3/599 :الطربي، تاريخ (4)

، حتقيق:بشار عواد 1ط ،م(، تاريخ مدينة السالم1040هـ/723محد بن عيل بن ثابت )تابو بكرا،( اخلطيب البغدادي9)

 .1/147م(: 2001بريوت )دار الغرب االسالمي ـ ،معروف



 

 

 
 

 

عىل  ومن الذين حاسبهم عمر بن اخلطاب  (1)أمواهلم عندما حيس أهنم امتلكوا أكثر مما عندهم قبل واليتهم

هذه الشاكلة وايل مرص عمرو بن العاص عندما أحس عمر أنه أمتلك أكثر مما كان له قبل واليته فأرسل إليه 

حممد بن مسلمة وكتب إليه )قد سئت بك ظنًا وقد وجهت إليك حممد بن مسلمة ليقاسمك مالك فأطلعه 

وممن حاسبهم حممد بن مسلمة أحد  (2) طلعه وأخرج إليه ما يطالبك وأعفه من الغلظة عليك فإنه برح اجلفاء(

بأنه أختذ بابًا  كبار الصحابة وخملصيهم وايل الكوىف سعد بن أيب وقاص عندما اشتكاه بعض أعراهبا لعمر 

لقرص اإلمارة فأجاهبم اخلليفة عىل الرغم من عدم قناعته بشكواهم حيث كان سعد منهمكًا بمواجهة الفرس 

كواهم سعد له وأكد أن عدم صدقهم هو توقيت هذه الشكوى الذي جاء املحتشدين بنهاوند إذ أنبهم عىل ش

ومع ذلك فقد أجاب شكواهم وأرسل  (3)متزامنًا مع انشغال سعد بن أيب وقاص بحشود الفرس يف هناوند

اخلليفة حممد بن مسلمى وأمره بالتحقق مما يدعي أهل الكوفة فطاف بسعد عىل الكوفة يسأهلم عنه فأثنوا 

بأحد عامله وهو عياض بن غنم أنه  ، وحني سمع اخلليفة (7)د إال من كان اشتكاه إىل عمركلهم عىل سع

، أرسل إليه حممد بن مسلمة األويس وأوصاه أن يأتيه بعياض بن غنم احلال (5) )لبس الرقيق وأختذ احلاجب(

التي جيدها عليه فلام أتاه حممد بن مسلمة وجده كذلك فأتى به املدينة عىل حاله فعاقبه اخلليفة فألبسه ثياب 

ل ه يرعى الغنم فجعالرعاة وأعطاه عصا ودعى له بالغنم وأراد أن جيعله راعيًا وقال له إنام سمي أبوك غناًم ألن

وبعد أن توىل (2) عياض يعتذر وعزم أن ال يعود لفعله أبدًا فأعاده اخلليفة لعمله )فلم يكن له عامل يشبهه(

عىل محص ثم أن  اخلالفة وىل عمري بن سعد األويس اجلزيرة بعد أن كان واليًا لعمر  عثامن بن عفان 

، وأما (4)وأستأذنه بالرجوع ألهله فأذن له ى عثامن عمريًا طعن فصارت طعنته ترى فاضنى منها فاستعف

                                                           

خليل  :؛ النجار، عبد الوهاب، اخللفاء الراشدون، حتقيق304ص :؛ البالذري، فتوح174ص :ابن عبد احلكم، فتوح مرص (1)

 .232ص :م1992امليس، بريوت، 

 .304ص :البالذري، فتوح (2)

فهيم حممد شلتوت،  :م(، تاريخ املدينة املنورة، حتقيق945هـ / 222ابن شبه عمر بن شبه النمريي البرصي )ت  :ينظر (3)

 .3/912 :ت بال –بريوت 

 .2/522 :؛ الطربي، تاريخ3/912 :ابن شبه، املصدر نفسه (7)

 .112ص :أبو يوسف، اخلراج (5)

 .3/914 :ابن شبه، تاريخ املدينة (2)

 .3/914 :ابن شبه، تاريخ املدينة (4)



 

 

 
 

 

، ووىل أخوه عثامن بن حنيف (1)فقد وىل سهل بن حنيف األويس املدينة ثم عزله خالفة أمري املؤمنني عيل 

، ووىل فارس لسهل بن (3)، ووىل املدائن لثابت بن قيس بن اخلطيم األويس(2)األويس البرصة ثم أخرج منها

، ووىل الشام سهل بن حنيف أيضًا ولكن خيل معاوية  أرجعته من (7)كن أهلها أخرجوه منهحنيف أيضًا ول

ومن خالل  مالحظة الوالة الذين عينهم اخلليفة   (5)تبوك فرجع للمدينة وذلك يف بداية خالفة عيل 

يتبني كثرة عملية العزل واإلعفاء والتعيني من جديد ويبدو أن ذلك يرجع  الراشدي سيدنا عيل بن أيب طالب 

 من قبل. واستمرار الفتنة التي أطاحت باخلليفة عثامن  إىل عدم استقرار احلالة السياسية يف خالفة عيل 

رأيت كوفانًا، بضم الكاف وفتحها، للرميلة  العرب:الكوفة الستدارهتا آخذًا من قول سميت 

 .(4)، وقيل سميت المحرار تربتها(2)سميت الكوفة الجتامع الناس هبا :املستديرة، وقيل

هـ( كان البد جليشهم من معسكر  15وبعد أن أتم الصحابة فتح العراق بعد معركة القادسية )

يستقرون فيه ويكون مركزًا لالمدادات البرشية واملادية حلركات الفتوح القادمة، لذلك طلب اخلليفة عمر بن 

قسم األوسط من من القائد سعد بن أيب وقاص أن يتخذ له قاعدة عسكرية ودار جهاد يف ال اخلطاب 

فنزل سعد بن أيب وقاص الكوفة التي  ، فتم ختطيط الكوفة.(9)العراق وأن ال جيعل بينه وبني املسلمني بحراً 

. وبنى مسجدها ودار إمارهتا وخطها خططًا (9)سميت بذلك المحرار تربهتا أو لتكتوف الناس هبا واجتامعهم

 :. ومن الصحابة األنصار الذين سكنوا الكوفة منهم(10)هـ(14وأنزهلا القبائل العربية مع رئيسها، سنة )

                                                           

م(، التمهيد 1370هـ / 471حممد بن حييى بن أيب بكر األشعري األندليس )ت  :؛ األشعري259ص :البالذري، فتوح (1)

 .29ص :م1927حممد يوسف زايد، بريوت،  :والبيان يف مقتل الشهيد عثامن، حتقيق

 .199ص :خياط، تاريخخليفة ابن  (2)

 .1/199 :اخلطيب، تاريخ بغداد (3)

 .212ص :خليفة ابن خياط، تاريخ (7)

 .212ص :خليفة ابن خياط، تاريخ (5)

 .7/790ياقوت احلموي، معجم البلدان،   (2)

 .3/122ابن منظور، لسان العرب،   (4)

 .339البالذري، فتوح البلدان، ص  (9)

 .3/122ابن منظور، لسان العرب، مادة كوف،   (9)

 .2/133؛ اليعقويب، تاريخ، 2/12ابن سعد، الطبقات الكربى،   (10)



 

 

 
 

 

األنصاري اخلزرجي، وقيل قرظة بن كعب  (2)قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن األطناب

، أمه جند بنت (7)بن كعب بن خزرج بن احلارث األنصاري (3)بن عمرو بن كعب بن مالك األعز بن ثعلبة

 .(2)، وكنيته أبو عمرو(5)بن سنان وأخوه ألمه عبد اهلل بن أنيسثابت 

، وهو أحد (4)مل تذكر املصادر سنة إسالمه، شهد غزوة ُأحد وما بعدها من األحداث وله صحبة

، وقد واله (9)إىل كوفة سنة ثالث وعرشين الشخصيات العرشة الذين وجههم اخلليفة عمر بن اخلطاب 

، فضاًل عن األحداث (9)فة عندما سار إىل اجلمل، وملا خرج إىل صفني كان معهعىل الكو اخلليفة عيل 

 . (10)األخرى التي شارك فيها مع اخلليفة عيل 

 .(11)يف داره التي ابتناها يف الكوفة وهو أول من نيح عليه بالكوفة كانت وفاته يف خالفة سيدنا عيل 

                                                           

عبد اهلل كنون،  :، حتقيق2( اهلمداين أبو بكر بن أيب عثامن احلازمي العثامين، عجالة املبتدى وفضالة املنتهى يف النسب، ط1)

 .57ص :1943القاهرة، 

؛ الذهبي، 379ص :3هـ(، الثقاة، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت،  ج357حممد بن حبان بن امحد )ت ،( ابن حبان2)

؛ ابن حجر العسقالين، 399ص :2، ج1992، دار القبلة، جدة، 1الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، ط

 .127ص :2م، ج1992حممد عوام، دار الرشيد، سوريا،  :، حتقيق1تقريب التهذيب، ط

 .325ص :3( خليفة ابن خياط، الطبقات، ج3)

، 1ط ،حتقيق يوران الضناوي ،األخبارتاريخ الصحابة الذين روي عنهم  ،هـ(357حممد بن حبان بن امحد )ت ،( ابن حبان7)

 .212ص :م،1999،هـ1709،لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية

 .722ص :7ابن األثري، أسد الغابة، ج (5)

 .139ص :ابن خياط، الطبقات (2)

 .325ص :3ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (4)

 .325ص :3ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (9)

 .722ص :3ابن األثري، أسد الغابة، ج (9)

 .325ص :3ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (10)

 .722ص :3ابن األثري، أسد الغابة، ج (11)



 

 

 
 

 

بن حارث بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن اخلزرج بن عمر بن مالك بن أوس بن  (1)الرباء بن عازب

 من مكة إىل املدينة. أسلم منذ بداية هجرة الرسول  (3) ، كنيته )أبا عامرة((2)حارثة

أنا  ، إذ قال )استصغرين رسول اهلل (7)استصغره يوم بدر فرده( مل يشهد غزوة بدر، ذاك أن النبي 

، شارك الرباء يف فتوحات العراق (2)أما أوىل الغزوات التي أشرتك فيها الرباء فهي غزوة اخلندق (5) وابن عمر(

ويف احلروب التي شملت الفتوحات يف الرشق أيضًا وقيل أنه هو الذي أفتتح مدينة الري سنة أربع وعرشين 

، (9)مل وصفني والنهروانأشرتك الرباء بن عازب يف معارك اجل يف أيام خالفة عثامن  (4)صلحًا أو عنوة

 .(10)وقيل أنه تويف سنة إحدى وأربعني (9)استوطن الكوفة وابتنى هبا دار ومات أيام مصعب بن الزبري

وقد نسب إىل جده وديعة وقيل هو ثابت بن  (12)بن حذام من بني عمرو بن عوف (11)ثابت بن وديعة

وديعة بن عمرو بن قيس بن جذي بن عدي بن مالك بن سامل وهو احلبيل بن عوف بن عمرو بن اخلزرج 

                                                           

هـ(، الربصان 255؛ اجلاحظ، عمرو بن بحر )ت 29ص :7؛ ابن حنبل، املسند، ج327ص :7ابن سعد، الطبقات، ج (1)

؛ ابن عبد ربه، 29ص :1992، دار الرشيد، بغداد، 1عبد السالم حممد هارون، ط :والعرجان والعميان واحلوالن، حتقيق

م، 1970ريان، دار الفكر، بريوت، حممد سعيد الع :هـ(، العقد الفريد، حتقيق329أمحد بن حممد بن عبد ربه األندليس )ت 

 .292ص :5ج

 .135ص :ابن خياط، الطبقات (2)

 .14ص :2ابن سعد، الطبقات، ج (3)

 .14ص :2ابن سعد، املصدر نفسه، ج (7)

 .77ص :ابن حبان، مشاهري علامء األمصار، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت (5)

 .229ص :1ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (2)

 .259ص :1ألثري، أسد الغابة، جابن ا (4)

 .259ص :1ابن األثري، أسد الغابة، ج (9)

 .14: ص2ابن سعد، الطبقات، ج (9)

 .77ص :ابن حبان، مشاهري (10)

 .375ص :1ابن األثري، أسد الغابة، ج (11)

 .52ص :2ابن سعد، الطبقات، ج (12)



 

 

 
 

 

غزوة  ، شهد مع النبي (3)، كنيته أبا سعيد(2)، أمه أم ثابت بنت عمرو بن مجيلة بن سنان(1)األكرب األنصاري

 .(5)وقد استوطن الكوفة بأخره ومات يف خالفة معاوية (7)يةخيرب حيث حرم حلوم احلمر األهل

هو خزيمة بن ثابت بن فاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن عدنان بن عتبان بن عامر بن خطمة، 

 من بني النجار. (9)األنصاري (4)وخطمة هو عبد اهلل بن جشم بن مالك بن األوس

، وكان من (10)بذي الشهادتني إذ جعل شهادته شهادة رجلني لقبه رسول اهلل  (9) عامرة(كنيته )أبو 

 وما بعدها من املشاهد وهذا دليل عىل أسبقيته يف اإلسالم. (11)األوائل يف اإلسالم، فقد شهد بدراً 

قد فمل يشرتك يف معركة اجلمل بل كان يرتقب معركتي اجلمل وصفني وشارك بعد مقتل عامر بن يارس 

 .(12)فقاتل حتى قتل يف معركة صفني سنة سبع وثالثني وقف إىل جانب عيل بن أيب طالب 

ويقال  (17)بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن جمدعة بن احلارث بن عمرو بن حنش (13)سهل بن حنيف

 .(15)بن خناس ويقال ابن خنساء بن عوف بن عروة بن مالك بن األوس

                                                           

 .375ص :1ابن األثري، أسد الغابة، ج (1)

 .57ص :ابن حبان، تاريخ الصحابة (2)

 .99ص :خليفة ابن خياط، الطبقات (3)

 .99ص :خليفة ابن خياط، املصدر نفسه (7)

 .759ص :2ابن حجر، اإلصابة، ج (5)

 .42ص :ابن خياط، الطبقات (2)

 .93ص :ابن خياط، املصدر نفسه (4)

 .349ص :7ابن سعد، الطبقات، ج (9)

 .99ص :ابن حبان، تاريخ الصحابة (9)

 .31ص :2ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (10)

 .31ص :2ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (11)

 .127ص :2ابن األثري، أسد الغابة، ج (12)

 .199ص :؛ خليفة ابن خياط، التاريخ135، ص95ص :؛ خليفة ابن خياط، الطبقات15ص :2ابن سعد، الطبقات، ج (13)

 .75ص :3ابن سعد، الطبقات، ج (17)

 .223ص :2عبد الرب، االستيعاب، ج ابن (15)



 

 

 
 

 

 .(3)وقيل أبو ثابت (2) ، ويكنى أيضًا )أبو الوليد((1)كنيته أبو سعيد ويقال أبو عبد اهلل

إىل املدينة  أسلم الصحايب سهل بن حنيف منذ فرتة مبكرة وربام كان إسالمه أثناء هجرة الرسول 

 .(7)وثبت بغزوة أحد فقد شهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهلل 

وقد استخلفه عىل املدينة أثناء ذهابه إىل البرصة وشهد معه صفني وواله  طالب صحب عليًا بن أيب 

 .(5)بالد فارس

 .(2)عد من الكوفيني أثناء رجوعه إىل الكوفة فلم يزل هبا حتى مات سنة ثامن وثالثني للهجرة

، (4)بن عوف بن احلارث بن اخلزرج بن حارثة هو عقبة بن عمر بن ثعلبة بن عسرية بن عطية بن حذارة

 .(9)وهو معروف بكنيته )أبو مسعود األنصاري(

أسلم منذ مدة مبكرة من حياته ويعد من أوائل األنصار الذين أسلموا قبل اهلجرة إىل املدينة فقد شهد 

. أستوطن (10)ملشاهدوهو صغري ومل يشهد غزوة بدر وشهد غزوة ُأحد وما بعدها من ا (9)بيعة العقبة الثانية

 .(11)يف خروجه إىل صفني الكوفة بعد فتح  العراق، أستخلفه عيل 

 

 

                                                           

 .74ص :3ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)

 .95ص :ابن خياط، الطبقات (2)

 .291ص :ابن قتيبة، املعارف (3)

 .557ص :2؛ ابن األثري، أسد الغابة، ج223ص :2ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (7)

 .575ص :2ابن األثري، املصدر نفسه، ج (5)

 .25ص :2الطبقات، جابن سعد،  (2)

 .132ص :؛ خليفة ابن خياط، الطبقات12ص :2ابن سعد، الطبقات، ج (4)

 .249ص :3ابن حبان، الثقات، ج (9)

 .221ص :1بيعة العقبة الثانية، حدثت قبل هجرة الرسول إىل املدينة بفرتة وجيزة؛ ابن سعد، الطبقات، ج (9)

 .23ص :7ابن األثري، أسد الغابة، ج (10)

 .12ص :2ابن سعد، الطبقات، ج (11)



 

 

 
 

 

، وتعترب من (1)أطلق اسم البحرين عىل االقليم املمتد عىل ساحل اخلليج العريب بني البرصة وعامن

، وكانت هجر أهم مدينة يف البحرين عند ظهور (3)والبحرين وما واالمها (2)العروض التي تشتمل عىل الياممة

 .(7)االسالم ووصفت بأهنا ))مدينة البحرين العظمى((

هـ( ثم وىل اخلليفة عمر بن 20وىل رسول اهلل العالء بن احلرضمي البحرين فبقي عليها حتى سنة )

  (4).(2)، وهجر(5)هـ( عىل البحرين والياممة21أبا هريرة الدويس سنة ) اخلطاب 

 :ومن الصحابة األنصار الذين سكنوا البحرين منهم



، أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي (9)أبو محزة

، وأمه (12)، البرصي(11)، األنصاري اخلزرجي النجاري(10)بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج بن حارثة (9)بن النجار

 :)ريض اهلل عنها( بنت ملحان بن خالد بن زيد ابن النجار، وهي الغميصاء )الرميصاء(، ويقال أم سليم

، وامرأته زينب بنت (13)وشهدت يوم حنني وهي حامل أنيفة، وبايعت رسول اهلل  :اسمها سهلة، ويقال

                                                           

 ؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة بحر.1/372ينظر: احلموي، معجم البلدان،   (1)

 .1/372وهي عمل برأسه يف وسط الطريق بني مكة والبحرين. احلموي، معجم البلدان،   (2)

بن عبد اهلل بن بلهيد النجدي، ط مرص،  هـ(، صفة جزيرة العرب، حتقيق:حممد337اهلمداين، أبو حممد احلس بن أمحد )ت   (3)

 .79، ص1953

 .132اهلمداين، الصفة، ص  (7)

 .12/224؛ ابن حجر، هتذيب، 7/112؛ الطربي، تاريخ، 99البالذري، فتوح البلدان، ص  (5)

حلموي، اب، اوتعني بلغة أهل محري والعرب العاربة القرية وهي قاعدة البحرين وقيل ناحية البحرين كلها هجر وهو الصو (2)

 .5/393معجم البلدان، 

 .117ص ،ابو يوسف، اخلراج  (4)

 .3/395 :الذهبي، سري أعالم (9)

 .1/192  :ابن األثري، أسد الغابة (9)

 .1/199 :ابن عبد الرب، االستيعاب (10)

 .1/227ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة،  (11)

 .1/199 :ابن عبد الرب، االستيعاب (12)

 .9/725 :ابن سعد، الطبقات (13)



 

 

 
 

 

، وقرابته من النساء، وتلميذه، اإلمام، خادم رسول اهلل  ، وأنس (1)سليط بن جابر بن مالك ابن النجار

 .(2)املفتي املقريء، املحدث، رواية اإلسالم

إىل  ، وكان ممن بايع حتت الشجرة، وخرج مع رسول اهلل (3)ثامين غزوات مع النبي  وغزا أنس 

قد  س ، وكان أن(7)يوم بدر وهو غالم خيدمه، ومل يعده أصحاب املغازي من البدريني لكونه حرضها صبياً 

 . (2)، وكان من الذين مجعوا القرآن عىل عهد رسول اهلل (5)صىل القبلتني

، (4)أبعثه فإنه لبيب كاتب :، فقالعمر بن اخلطاب  البحرين، وأستشار أبو بكر  واله أبو بكر 

 ومل تتطرق املصادر إىل مدة واليته للبحرين.

 .(9)هذه أرض نخل، ثم غرس الناس بعده :هو أول من غرس النخل بالبرصة، وقال



وهو مشهور بكنيته، واسمه احلارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة 

 فارس رسول اهلل  :،وكان يقال له(10)النعامن بن ربعي :، وقيل اسمه(9)بن سعد األنصاري اخلزرجي السلمي

 .(12)كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم، وأمه (11)

                                                           

 .9/749 :ابن سعد، الطبقات (1)

 .3/395 :الذهبي، سري أعالم (2)

 .1/242 :ابن حجر، اإلصابة (3)

 .3/394 :الذهبي، سري أعالم (7)

 .1/242 :ابن حجر، اإلصابة (5)

الظنون عن أسامي الكتب والفنون، هـ(، كشف 1024حاجي خليفة، مصطفى عبد اهلل الرومي احلنفي القسطنطيني )ت  (2)

 .1/729 :هـ1713بريوت، دار الكتب العلمية، 

هـ(، العواصم من القواصم يف حتقيق موقف الصحابة بعد وفاة النبي 730املالكي، حممد بن عبد اهلل بن حممد املعافري )ت  (4)

؛ السخاوي، التحفة 1/149 :؛ ابن حجر، اإلصابة1/255 :هـ1704حممد مجيل غازي، بريوت، دار اجليل،  :، حتقيق

 .1/199 :اللطيفة

 .2/237 :ياقوت احلموي، معجم البلدان (9)

 .1/172 :ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة(9)

 .2/779 :الذهبي، سري أعالم (10)

 .1/20 :م1917دار السرية، بريوت، ، 2هـ(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ط1099ابن العامد، أبو الفرج عبد احلي )ت  (11)

 .2/223 :ابن األثري، أسد الغابة (12)



 

 

 
 

 

، (1)، واختلف يف شهوده بدرًا، فقال بعضهم كان بدرياً ومل تذكر املصادر سنة إسالمه وصحبته للنبي 

، وبعثه  (2)وشهد ما بعد بدر، والغزوات ُأحد واخلندق، واحلديبية وما بعد ذلك من املشاهد مع رسول اهلل 

يف قتل ملك فارس بيده وعليه منطقة قيمتها مخسة عرش ألفًا فنفلها إياه اخلليفة  اخلليفة عمر بن اخلطاب 

مشاهده  ، وشهد مع سيدنا عيل (7)قتال اخلوارج بالنهروان، وورد املدائن ، وحرض مع عيل  (3)عمر 

 .(5)كلها يف خالفته

 . (2)البحرين، ثم عزله، واستعمل النعامن بن عجالن الزرقي  عىل واستعمله اخلليفة عيل 

  هـ(39سنة ) وصىل عليه عيل  ومات بالكوفة يف خالفة أمري املؤمنني عيل 

 

، (9)ألبيه تقدم نسبه يف ترمجة أنس، وهو أخو أنس  ، أخو أنس بن مالك (4)ابن النرض األنصاري

، وأم أنس هي أم سليم بال خالف، (10)ألمه أخو أنس  :، وقيل هو(9)ألبيه وأمه أخو أنس  :وقيل هو

 .(11)السمحاء هي أم الرباء، ورشيك )انجشة( ابن سمحاء كان أخا للرباء بن مالك ألمه :وقيل

 ، (12)إال بدرًا، وبايع حتت الشجرة ُأحد واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل  وشهد الرباء 

                                                           

 .4/242 :؛ ابن حجر، اإلصابة7/295 :ابن عبد الرب، االستيعاب (1)

 .5/229 :ابن اجلوزي، املنتظم (2)

 .2/752 :الذهبي، سري أعالم (3)

 .5/29 :؛ ابن اجلوزي، املنتظم1/120 :اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد (7)

 .2/227 :ابن األثري، أسد الغابة (5)

 .222 – 3/221 :ابن األثري، الكامل (2)

 .1/192 :؛ خليفة بن خياط، الطبقات4/12 :ابن سعد، الطبقات (4)

 :هـ(، املحىل، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت752ابن حزم، عيل بن أمحد بن سعيد األندليس )ت  (9)

10/333. 

 .1/259 :ابن األثري، أسد الغابة (9)

 .1/192 :؛ خليفة بن خياط، الطبقات4/12 :ابن سعد، الطبقات (10)

 .7/209 :مسلم، صحيح مسلم (11)

 .1/713 :؛ ابن حجر، اإلصابة1/199 :؛ الذهبي، سري أعالم1/259 :ابن األثري، أسد الغابة (12)



 

 

 
 

 

، وأخذ سلبه، وإن أول سلب مخس يف (1)وكان مع جيش املسلمني يف الزارة، وبارز مرزباهنا فرصعه

  (2)االسالم، سلب الرباء 

إىل األمراء، ال تستعملوا الرباء عىل جيش فإنه مهلكة  اما عن شجاعته فعندما كتب اخلليفة عمر 

لكذاب أصحابه أن حيملوه عىل ترس أسنة رماحهم يوم حرب مسيلمة ا . أمر الرباء (3)من املهالك يقدم هبم

ويلقوه يف احلديقة، فاقتحم عليهم وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب احلديقة، فجرح يومئذ بضعة وثامنني 

 . (7)شهرًا يداوي جراحه جرحًا، وأقام عليه خالد بن الوليد 

 :عبد اهلل بن عبد اهلل  .7

ابن أيب سلول بن مالك بن احلارث بن عتبة )عبيد( بن مالك بن سامل بن غنيم بن عوف ابن اخلزرج، 

ألن حبابًا اسم  ( اسمه احلباب وبه أبوه كان يكنى، فغريه النبي ، وكان عبد اهلل (5)األنصاري، اخلزرجي

 .(4)يارهم، وكان أبو عبد اهلل رأس املنافقني، وابنه من فضالء الصحابة وخ(2)شيطان

 ، (9)عىل املدينة يف غزوة بدر ، وواله النبي  (9)وشهد بدرًا وُأحد واملشاهد كلها مع رسول اهلل 

، وقتل يف يوم جواثا البحرين سنة اثنتي عرشة يف وشهد حروب الردة مع العالء بن احلرضمي 

 .(11)استشهد يوم الياممة :، وقيل(10)وله عقب خالفة أيب بكر 

                                                           

 .1/220 :أسد الغابة، ابن األثري، 2/244 :ياقوت احلموي، معجم البلدان (1)

هـ(، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة 759البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني )ت  (2)

 .311-2/310 :م1997املكرمة، 

 .1/239 :، ابن عبد الرب، االستيعاب4/12 :ابن سعد، الطبقات (3)

 .1/195 :الذهبي، سري أعالم (7)

هـ(، معجم الصحابة، حتقيق: صالح بن سامل املرصايت، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، 351ابن قانع، عبد الباقي )ت  (5)

 .3/301 :؛ ابن األثري، أسد الغابة3/41 :؛ ابن عبد الرب، االستيعاب2/109 :1994

 .339/ :ابن كثري، البداية (2)

 .1/321 :، سري أعالم؛ الذهبي3/571 :ابن سعد، الطبقات (4)

 .3/41 :ابن عبد الرب، االستيعاب (9)

 :م1954،القاهرة ،هـ(، التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة902شمس لدين حممد بن عبد الرمحن )ت  ،السخاوي (9)

1/74. 

 .7/112 :؛ ابن اجلوزي، املنتظم1/353 :؛ البالذري، فتوح البلدان3/571 :ابن سعد، الطبقات (10)

 .2/339 :؛ ابن كثري، البداية3/42 :ابن عبد الرب، االستيعاب (11)



 

 

 
 

 

سمّيت هبذا االسم نسبة إىل من أحدثها وهو مرص بن مرصايم بن حام بن نوح، فهي تقع يف الشامل 

الرشقي من أفريقيا، حيدها شامالً البحر األبيض املتوسط )اليوم(، ورشقًا فلسطني وخليج العقبة والبحر 

 .(1)األمحر )القلزم(، وجنوهبا بالد النوبة، أما من الغرب فتجاورها برقة

ويدعى عويمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج بن 

 .(2)احلارث بن اخلزرج، وقيل اسمه عامر بن مالك وعويمر لقبه وأما كنيته التي عرف هبا فهي أبو الدرداء

رًا مل يبق بمرص طويالً إذ رسعان ما عاد إىل الشام، إذ عينه معاوية بن والبد من اإلشارة إىل أن عويم

 هـ(31، وظل أبو الدرداء يف الشام حتى وفاته سنة ) (3)أيب سفيان قاضيًا بأمر من اخلليفة عمر بن اخلطاب 

 .(5) هـ(32، وقيل سنة )(7)

، دخل جبلة (2)الياعدي وهو أخو أيب مسعود األنصاريهو جبلة بن عمرو بن أسرية األنصاري، وقيل 

إىل مرص مقاتالً وبعد استقراره هبا كرس جهده لتفقيه الناس بتعاليم ومبادئ دينهم، فكان عاملًا فاضاًل، حدث 

 .(9)وسليامن بن يسار (4)عنه ثابت بن عبيد

                                                           

؛ ابن منظور، لسان 122هـ(، صورة األرض، مكتبة احلياة، بريوت، د.ت، ص324ابن حوقل، أبو القاسم حممد )ت  (1)

 .5/142العرب، 

هـ(، كتاب اجلرح والتعديل، 324؛ ابن أيب حاتم، أبو حممد عبد الرمحن بن أريس )ت 312ص :4ابن سعد، الطبقات، ج (2)

 .251ص :2؛ ابن قانع، معجم الصحابة، ج22ص :3، ج1952حيدر آباد، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، 

 .193ص :1، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ج1الواقدي، فتوح الشام، ط (3)

 .240ص :3ابن اجلوزي، املنتظم، ج (7)

، حتقيق: أبو هاجر حممد 1م(، العرب يف خرب من غرب، ط1374هـ/479اهلل حممد بن أمحد )ت( الذهبي، شمس الدين أبو عبد5)

 .33ص :1ج ،(ت.د –السعيد بن بسيوين زغلول، بريوت )دار الكتب العلمية 

 .24ص :( الذهبي، تاريخ اإلسالم2)

 .392ص :1ابن حجر، اإلصابة، ج :ينظر (4)

 .590ص :1ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل، ج (9)



 

 

 
 

 

، وقد قيل أبو بردة األنصاري األويس هو أبو بردة بن نيار بن عبيد، اسمه هاين وأصله من قضاعة

 .(1)الظفري، واسم ظفر هو كعب بن مالك بن األوس

سكن أبو بردة مرص وعال شأنه وأصبح يدير حلقات لتدريس القرآن الكريم واألحاديث، وقد حدثنا 

من الكاهنني رجل يدرس القرآن  خيرج سمعت رسول اهلل "عبد اهلل بن مغيث بن أيب بردة عن أبيه عن جده 

 .(2)"دراسة ال يدرسها أحد بعده، والكاهنان قريظة والنضري

 .(3) عاش أبو بردة يف مرص ومل يغادرها حتى وفاته

 . (7)معاذ بن أنس اجلهني األنصاري، من صحابة رسول اهلل 

كان معاذ كثري الرتحال، طالبًا للعلم إذ تنقل يف أرجاء واسعة من املعمورة حتى أستقر أخريًا يف مرص، 

، وروى أبو الدرداء عن كعب األحبار، وأما من وشكل هبا حلقات كرست لرواية احلديث عن الرسول 

 .(5)روى عنه فكان ابنه سهل بن معاذ

 .(2)عرف عن معاذ بن أنس أنه لني احلديث، إال أنَّ أكثر أحاديثه يف الفضائل والرغائب

 .(4)وظل معاذ حيًا حتى خالفة عبد امللك بن مروان

وهو إقليم نسب إىل الديلم أنفسهم ألن به ديارهم وفيه ملكهم، ومنه منبعهم، وقد استولوا عىل ما 

 )جيل سموا بأرض يف قول بعض أهل :فيذكر ياقوت احلموي يف تعريفه الديلم قائالً جاورهم من البلدان، 

                                                           

 .500ص :4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (1)

 .501ص :4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (2)

 .132ص :الذهبي، تاريخ اإلسالم (3)

 .502ص :4ابن سعد، الطبقات، ج (7)

 .275ص :7ج والتعديل، اجلرح حاتم، أيب ابن ؛ 299 – 295ص :ابن عبد احلكم، فتوح مرص وأخبارها (5)

 .272ص :1ابن عبد الرب، االستيعاب، ج (2)

 .192ص :10ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج (4)



 

 

 
 

 

، وقد قسم هذا اإلقليم عىل مخس كور، أوهلا من قبل خراسان قومس ثم جرجان ثم (1) األثر، وليس ألب هلم(

بال، تفصل جلطربستان ثم الديلامن ثم اخلزر والبحرية متوسطة يف هذا الكور، غري قومس فإهنا متعالية يف ا

 .(2)بينها وبني البحرية طربستان

ومن الصحابة من األنصار من الوالة والقادة واملقاتلة الذين دخلوا أقليم الديلم واستوطنوها ودخل 

 :قسم منهم جرجان وجيالن 



األنصاري وهو غري أيب دجانة األنصاري املشهور من أصحاب  سامك بن خرشة :اسمه ونسبه وكنيته

 واسمه سامك بن خرشة. النبي 

 . (7)ذكره ابن حجر يف الصحابة الذين صحبوا النبي 

كان مع سامك بن عبيد وسامك بن خمرمة يف قتال  أن سامك بن خرشة :ثم ذكر الطربي وابن عبد الرب

الديلم حيث قاال )سامك بن خمرمة األسدي وسامك بن عبيد العبيس، وسامك بن خرشة األنصاري وليس بأيب 

 .(2) وقاتل الديلم( (5)دجانة هؤالء الثالثة أول من ويل مسالح دستبي

رمة يف قتال الديلم قد يكون معهم عندما كان سامك بن خرشة مع سامك بن عبيد وسامك بن خم :قلت

 ، وإن طربستان من إقليم الديلم.(4)عندما كانوا مع سويد بن مقرن يف دخول طربستان

عن غزوة الري إىل غزوة الباب مددا لعبد الرمحن  وذكر الطربي رواية أخرى قائاًل )رُصف حذيفة 

وكان ذلك يف سنة ثالثني  ،(9)فبلغ معه اذربيجان وخرج معه سعيد بن العاص  بن ربيعة 

                                                           

 .2/577معجم البلدان،  (1)

 .121، ص2007هـ(، املسالك واملاملك، دار صادر، بريوت، 372االصطخري، إبراهيم بن حممد املشهور بالكرخي )ت  (2)

 .2/44 :ابن حجر، اإلصابة (3)

 .2/44 :املصدر نفسه (7)

دستبي هي منطقة مقسومة قسمني بني الري ومهذان أي قسم يوجد يف الري وقسم يوجد يف مهذان؛ البالذري، فتوح  (5)

 .314ص :البلدان

 .2/752 :؛ وابن األثري، أسد الغابة2/97 :؛ ابن عبد الرب، االستيعاب179و 2/174 :الطربي، تاريخ الرسل وامللوك (2)

 .7/153 :وامللوك الطربي، تاريخ الرسل  (4)

 .3/111 :؛ وابن األثري، الكامل يف التاريخ7/391 :الطربي، تاريخ الرسل وامللوك (9)



 

 

 
 

 

.وذكرت املصادر أنه ملا أفتتح ُنعيم بن مقرن مهذان ثانية وسار إىل الري كتب إليه عمر بن اخلطاب (1)للهجرة

  أن يبعث سامك بن خرشة األنصاري  مددًا لبكري ابن عبد اهلل باذربيجان فاخر ذلك حتى فتح الري ثم

باذربيجان وقدم عليه سامك بن خرشة مددًا حتى عندما كتب عتبة بن رسحه من الري فسار سامك نحو بكري 

د بكري بن عبد اهلل الليثي وسامك بن خرشة األنصاري )ريض اهلل  فرقد  كتابًا بينه وبني أهل اذربيجان َشهَّ

 .(2)عنهام( وكان ذلك يف سنة عرشة للهجرة، أو سنة اثنتني وعرشين



قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حذيم بن أيب حرملة بن ثعلبة بن  :اسمه ونسبه وكنيته

 طريف بن اخلزرج بن ساعدة أبو الفضل اخلزرجي األنصاري.

هو وأبوه وأخوه وكان من فضالء الصحابة وأحد دهاة العرب  النبي  صحب قيس بن سعد 

 .(7)كيدة يف احلرب مع النجدة والشجاعةوكرمائهم وكان من ذوي الرأي الصائب وامل

اجلمل وصفني والنهروان هو وقومه ومل يفارقه حتى  مع عيل بن أيب طالب  وشهد قيس بن سعد 

وبعد أن قتل عيل  بن أيب بكر الصديق  (5)عىل مرص ثم عزله واستعمل عليها حممد قتل وقد استعمله عيل 

  صار قيس  مع احلسن بن عيل  وهو أول من بايعه وسار يف مقدمته إىل معاوية بن أيب سفيان فلام ،

بايع احلسن معاوية دخل قيس يف بيعة معاوية وعاد إىل املدينة وقيل مل يبايع بل غضب وخرج من معسكر 

 . (2)احلسن 

حيث ذكر ابن األثري وابن حجر أن قيس بن  بمنزلة رفيعة من رسول اهلل  وكان قيس بن سعد 

 .(4)كان بمنزلة صاحب الرشطة من األمري عد س

                                                           

 .7/391 :الطربي، تاريخ الرسل وامللوك (1)

 البداية كثري، وابن ؛3/24 :التاريخ يف الكامل األثري، وابن ؛155 – 153و 7/172 :الطربي، تاريخ الرسل وامللوك (2)

 .3/122 : والنهاية

 .3/227 :؛ وابن عبد الرب، االستيعاب2/212 :خليفة ابن خياط، الطبقات (3)

 .7/725 :؛ وابن األثري، أسد الغابة3/225 :ابن عبد الرب، االستيعاب (7)

؛ 5/102 :هـ(. ينظر: ابن األثري، أسد الغابة39حممد بن أيب بكر الصديق بن أيب قحافة بن عامر أبو القاسم القريش )ت  (5)

 .3/742 :ابن حجر، اإلصابة

 .7/722 :؛ ابن األثري، الكامل3/222 :؛ ابن عبد الرب، االستيعاب5/159 :الطربي، تاريخ الرسل وامللوك (2)

 .3/279 :؛ ابن حجر، اإلصابة7/725 :ابن األثري، أسد الغابة (4)



 

 

 
 

 



قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن مالك بن األغر بن ثعلبة أبو  :اسمه، ونسبه وكنيته

، وهو أحد  (2)أحدًا وما بعدها من املشاهد مع النبي  عمرو األنصاري اخلزرجي، شهد قرظة بن كعب 

 .(3)إىل الكوفة من األنصار يفقه الناس مع عامر بن يارس  العرشة الذين وجههم عمر بن اخلطاب 

تنتفض وتفتح حتى كان آخر من )مل تزل الري بعد أن فتحت أيام حذيفة  :ثم ذكر البالذري قائالً 

 .(7) ت(يف والية أيب موسى الكوفة لعثامن فاستقام فتحها قرظة بن كعب األنصاري 

ببلنجر يف ارمينية وهو الذي جاء  كان مع سلامن بن ربيعة  فضاًل عن ذلك أن قرظة بن كعب 

 . (5)بنعيه إىل عثامن بن عفان 

الكوفة ملا سار إىل اجلمل فلام خرج إىل صفني أخذه معه وجعل عىل  ثم واله عيل بن أيب طالب 

 .(4)مشاهده كلها مع عيل بن أيب طالب  وشهد قرظة بن كعب  (2)الكوفة أبا مسعود البدري

 بن سعد والشعبي وغريهم. (9)وروى عنه عامر عن النبي  قرظة  (9)روى

 .يف خالفة عيل بن أيب طالب  مات قرظة بن كعب  :وفاته 

 

 

                                                           

؛ ابن حجر، 3/225 :؛ ابن عبد الرب، االستيعاب1/213 :؛ خليفة ابن خياط، الطبقات2/14 :ابن سعد، الطبقات (1)

 .3/231 :اإلصابة

 .3/232 :؛ ابن حجر، اإلصابة7/700 :؛ ابن األثري، أسد الغابة3/225 :ابن عبد الرب، االستيعاب (2)

 .3/232 :؛ ابن حجر، اإلصابة7/700 :؛ ابن األثري، أسد الغابة2/14 :ابن سعد، الطبقات (3)

 .3/232 :؛ ابن حجر، اإلصابة7/700 :؛ وينظر: ابن األثري، أسد الغابة315ص :فتوح البلدان (7)

 .315ص :البالذري، فتوح البلدان (5)

عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية بن عطية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج أبو مسعود البدري  (2)

 :؛ ابن حجر، اإلصابة2/215 :ألربعني للهجرة؛ خليفة ابن خياط، الطبقاتاألنصاري، مات سنة أربعني أو بعد ا

2/790. 

 .3/232 :؛ ابن حجر، اإلصابة7/700 :؛ ابن األثري، أسد الغابة3/222 :ابن عبد الرب، االستيعاب (4)

 .3/222 :ابن عبد الرب، االستيعاب (9)

 :؛ ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديليب مسعود األنصاري وقرظة عامر بن سعد البجيل الكويف الثقة روى عن أيب هريرة وأ (9)

2/321. 



 

 

 
 

 

 ر الصديقاخلليفة أيب بك ففي عهد القرآن الكريم هو كالم اهلل املنزل عىل نبيه، وهو متواتر بني االمة،

  أمر بجمع القرآن ولكن ليس يف مصحف واحد، بل مجعت الصحف املختلفة التي فيها آيات وسور

 وكتبت ما يف صدور الرجال .

 بعد  مقتل أهل الياممة فإذا عمر بن اخلطاب  يقول زيد بن ثابت األنصاري )أرسل أيلَّ أبو بكر 

أن القتل قد أستحر يوم الياممة بقراء القرآن وأين أخشى أن يستمر  :أن عمر أتاين فقال عنده، قال أبو بكر 

فيذهب من القرآن يشء بذهاب محلته ألنه مل يكن جمموعًا يف موضع واحد وبعد مناقشات  (1) القتل بالقراء(

فأمر زيد بن ثابت بجمع القران من  كان العمل العظيم بجمع القرآن. وأيب بكر وعمر  بني زيد بن ثابت

  (2) العسب واللخاف وصدور الرجال(

وكذلك مجعه يف قراطيس .وال شك أن زيد بن ثابت إنام مجع القرآن من صدور القراء من األنصار 

واملهاجرين وإن جهد زيد هذا عىل عظمة وجالل قدره إنام اعتمد عىل جهود القراء  ومنهم األوس واخلرزج

وتفرق املسلمون  احلفظة الذين كنزوا القرآن يف صدورهم، ثم اتسعت الفتوحات يف زمن عثامن بن عفان 

أهل الشام فيف األمصار وكان أهل كل إقليم من أقاليم اإلسالم يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، 

يقرءون بقراءة أيب كعب وأهل الكوفة يقرءون بقراءة عبد اهلل بن مسعود وغريهم يقرءون بقراءة أيب موسى 

األشعري فكان بينهم اختالف يف حروف األداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع يف قراءة 

اء باألمصار وما يمكن أن يصاحب هذا ولقد أحس حذيفة بن اليامن األويس باختالف القر (3)القرآن

فقال له )يا أمري املؤمنني، أدرك هذه األمة قبل  االختالف من تداعيات هتدد وحدة األمة فقدم عىل عثامن 

ففزع لذلك اخلليفة فزعاً شديداً وأرسل إىل املصاحف التي  (7)أن خيتلفوا يف القرآن اختالف اليهود والنصارى(

ونسخ منها مصاحف بعث هبا إىل  جمعها وكانت عند حفصة بنت عمر بن اخلطاب أمر اخلليفة أبو بكر ب

                                                           

 .7/1904 :البخاري، صحيح (1)

 .7/1904 :البخاري، صحيح (2)

 :،1999هـ(، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حتقيق أمحد شمس الدين، بريوت، 1122حممد بن عيل )ت ،( الزرقاين3) 

1/255. 

هـ / 292الواسطي، أسلم بن سهل الرزاز )ت  :؛ وينظر3/992 :؛ ابن شبه، تاريخ املدينة7/1909 :البخاري، صحيح (7)

 .251ص :م1995كوركيس عواد، بريوت،  :م(، تاريخ واسط، حتقيق907



 

 

 
 

 

بام سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق يقول زيد بن ثابت )فقدت  وأمر عثامن  (1)األمصار

 يقرأ هبا فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة آية من األحزاب حني نسخنا املصحف قد كنت أسمع رسول اهلل 

 فاعتنى الصحابة من االنصار بالقرآن عبادة وتالوة وحفظا ونرشا يف االفاق.(2)بن ثابت(

هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، وهو علم يعلم منه اتفاق الناقلني لكتاب  :القراءة

 والتحريك والتسكني، والفصل والوصل وغري ذلك من هيئة النطق اهلل تعاىل واختالفهم يف احلذف واالثبات

 .(3)واالبدال وغريه من حيث السامع

بفعله أو نقالً لقراءة قرأت أمامه فأقرها، وقد تروى لفظًا واحدًا  وقد تأيت القراءة سامعًا لقراءة النبي 

يه بني احٍد وهو ما يعرب عنه باملختلف فوهو ما يعرب عنه باملتفق عليه بني القراء، وقد تروى أكثر من لفٍظ و

 .(7)القراء

، (5)ترك االنكار عىل من خالفت قرائته قراءة اآلخر وكان قد تعارف بني الصحابة منذ عهد النبي 

 .(2): ))إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيرّس منه((لقول النبي 

يعلموا الناس القرآن والدين، وخرج مجاعة منهم أيام بعض الصحابة إىل البلدان ل وقد وجه النبي 

ايب بكر وعمر )ريض اهلل عنهام( إىل ما افتتح من األمصار ليعلموا الناس .. فعلم كل واحد منهم أهل مرصه 

 .(4) فاختلفت قراءة أهل األمصار عىل ما كان يقرأ عىل عهد النبي 

                                                           

 .3/992 ،اخبار املدينة املنورة ،( ابن شبة1)

 .7/1909 :البخاري، صحيح (2)

هـ(، إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش املسمى منتهى األماين واملريات يف 1114البنات، أمحد بن حممد )ت   (3)

 .5، ص1994، بريوت، 1علوم القراءات، حتقيق: شعبان حممد اسامعيل، ط

 .52، ص1995، بريوت، 3الفضيل، عبد اهلادي، القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، ط  (7)

مد عبد مروزك، األوس وأثرهم يف بناء الدولة العربية االسالمية، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اآلداب، جامعة حم  (5)

 .129م،  ص2003الكوفة، 

 .2/229البخاري، الصحيح،   (2)

-19، ص1932، مرص، 1هـ(، املصاحف، تصحيح: آرثر جفري، ط312أبو داود، عبد اهلل سليامن بن األشعث )ت  (4)

 .3/55ابن األثري، الكامل، ؛ 19



 

 

 
 

 

منهم معاذ بن احلارث األنصاري املعروف  وقد اشتهر عدد من االنصار بقراءة القرآن وحفظه.

بالقارئ وقد روي عنه يف القراءات ويبدو أن إتقانه للقراءة كان سببًا يف جعله إمامًا لصالة الرتاويح يف خالفة 

 . (1)عمر بن اخلطاب 

 ، ومجع (2)وكان ابو الدرداء عويمر بن عامر بن احلارث بن اخلزرج األنصاري وهو ممن قرأ عىل النبي 

. وكان أليب الدرداء وجوه يف القراءة كام كان البن مسعود، فروي أنه أقرأ رجالً (3)القرآن يف عهده حفظاً 

فلم يقدر الرجل عىل لفظ األثيم فلفظها اليتيم، فأقرأه )طعام  (7))إّن شجرة الزقوم طعام األثيم( :أعجمياً 

 . (2)أهل محص ودمشق وعلمهم القرآن.وعندما استقر أبو الدرداء يف الشام أصبح مقرئ (5)الفاجر(

نقيض القديم، حدث اليشء حيدث حدوثًا، وحداثة وأحدثه هو، فهو حمدث وحديث  :احلديث لغةً -

 .(4)وكذلك استحدثه

ضم إىل  من قول أو فعل أو تقرير، ويعد عرص الرسول  ما ورد عن رسول اهلل  :واصطالحاً 

ويسمعون قوله ويشاهدون عمله،  ، فالصحابة كانوا يعارشون النبي احلديث ما ورد عن الصحابة 

وحيدثون بام رأوا وما سمعوا وجاء التابعون فعارشوا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوا، فكان من 

 .(9)لكريموصحابته )احلديث(، ويأيت باألمهية بعد القرآن ا األخبار عن رسول اهلل 

أو عمله فبينها أو  إن أكثر آيات القرآن الكريم جاءت جمملة أو مطلقة أو عامة، فجاء قول الرسول 

قيدها أو خصها، فكانت السنة النبوية )احلديث(، مفرسة للقرآن وذلك واضح يف آيات القرآن نفسها، قال 

َ لِلنَّاسِ  ْكَر لُِتبنَيِّ َل إَِليِْهْم( تعاىل )َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ  .(9) َما ُنزِّ

                                                           

 .2/272 ،الذهبي، سري اعالم النبالء :ينظر  (1)

 .2/272الذهبي، سري أعالم،   (2)

 .2/355ابن سعد، الطبقات الكربى،   (3)

 .77-73اآليات  :سورة الدخان  (7)

 .2/252الذهبي، سري أعالم النبالء،   (5)

بريوت  ،دار الفكر ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،؛ ابن االثري2/354ابن سعد، الطبقات الكربى،  :ينظر  (2)

 .3/102م، 1999هـ1709

 .131ص :2؛ ابن منظور، لسان العرب، ج249ص :1اجلوهري، الصحاح، ج (4)

 .242ص :اخلربوطيل، عيل حسني، احلضارة العربية، دار مرص اجلديدة، د.ت (9)

 .77سورة النحل، اآلية  (9)



 

 

 
 

 

مواقيتها  فمن بيان السنة للقرآن ما يتعلق بفريضة الصالة التي جاءت جمملة يف الكتاب فبني النبي 

وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، كبيانه للزكاة وحدها ووقتها وما الذي تؤخذ منه األموال، وبيانه 

 .(1): )خذوا عني مناسككم(ملناسك احلج قال 

: )إال أين أوتيت الكتاب ومثله معه إال ولتأكيد أمهية احلديث وأنه قرين لكتاب اهلل، ورد قول النبي 

يوشك شبعان عىل أريكتُه يقول عليكم بالقرآن فام وجدتم فيه حالالً فأحلوه وما وجدتم فيه حرامًا فحرموه 

 . (2)إال أن حيل لكم احلامر األهيل وال كل ذي ناب من السباع(

أنس بن مالك بن النرض بن ضمضم بن زيد بن  ومن بني الصحابة األنصار العلامء خادم الرسول 

 وصف وقد، اهلل رسول خادم بكونه اشتهر–حرام بن جندب من بني عدي بن النجار األنصاري اخلزرجي 

لك يعرف .وكان أنس بن ما مالك بأنه من املحدثني الذين أكثروا رواية أحاديث رسول اهلل  بن أنس

، ولذلك (3) قالت )يا رسول اهلل( هذا أبني وهو غالم كاتب( الكتابة، فإن أمه عندما قدمت به إىل رسول اهلل 

: قال الرسول  :، ويف رواية أخرى أن أنس قال(7) فقد روي عن أنس أنه قال لبنيه قيدوا العلم بالكتاب(

 .(5) )قيدوا العلم بالكتاب(

وحرص الصحابة الكرام عامة ومنهم األوس واخلزرج عىل حفظ احلديث بصدورهم ونرشه 

ومن رواة  ) (2)بمجمعاهتم وروايته عند احلكم عىل مسائلهم وأحداثهم دليل متسكهم بتوجيهات النبي 

ديج رافع بن خ احلديث من األوس والذين كانت هلم مسامهات يف رواية احلديث مما سمعوه من رسول اهلل 

األنصاري األويس وكان ممن سامهوا مسامهة فعالة يف رواية احلديث وقد كان هو وجموعة من الصحابة )يفتون 

                                                           

؛ الفراجي، عدنان عيل، احلياة الفكرية يف املدينة املنورة يف القرنني األول والثاين، 125: ص5( البيهقي، السنن الكربى، ج1)

 .131ص :م2004دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .75ص :2الزرقاين، مناهل العرفان، ج130ص :7ابن حنبل، املسند، ج (2)

 .129 – 124ص :1؛ ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج20ص :4الطبقات الكربى، جابن سعد،  (3)

 41ص :1؛ ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، بريوت، د.ت، ج37ص :4ابن سعد، الطبقات الكربى، ج (7)

– 42. 

 .27ص :2م، ج1979،القاهرة،1حتقيق عبد السالم هارون ط ،البيان والتبيني ،اجلاحظ (5)

 .222ص :م2000اخلليفة، حامد حممد، األنصار يف العهد الراشدي، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية اآلداب،  (2)



 

 

 
 

 

وتورد املصادر التارخيية أنه (1) إىل أن توفوا( حتى خالفة عثامن بن عفان باملدينة وحيدثون عن رسول اهلل 

ن عمرو بن عدي احلارثي األويس كان كان بدمشق رجل من األوس يدعى بابن احلنظلية واسمه سهل ب

فمر يومًا عىل  يعيش وحيدًا ال يكاد يكلم أحدًا إنام هو يف صالة وتسبيح وكان حيفظ أحاديث رسول اهلل 

أيب الدرداء األنصاري وعند أيب الدرداء تالمذته فقال له أبو الدرداء كلمة منك تنفعنا وال ترضك فحدثه 

إخالص العمل وما زال أبو الدرداء يطلب من ابن احلنظلية طلبه هذا عن  بحديث سمعه من رسول اهلل 

.  (2)وابن احلنظلية يزوده باألحاديث مما يدل عىل سعة علم ابن احلنظلية األويس وحفظه عن رسول اهلل 

ي ايوب االنصار أبومنهم  ومنهم من أشتهر بالرحلة اىل طلب العلم وطلب احلديث والتحقق من صحته،

 .(3)اىل مرص يف طلب عقبة بن عامر اجلهني يساله عن حديث رسول اهلل يف سرت املؤمنالذي خرج 

وعبداهلل بن انيس الذي رحل اىل جابر بن عبداهلل االنصاري شهرا فادركه يف الشام فسمع حديثا يف 

 . (7)املظامل والقصاص بني اهل اجلنة والنار

العلم باليشء والفهم له، كام يعني إدراك غرض املتكلم عن كالمه وغلب عىل علم الدين  :الفقه لغة

 (5)لسيادته ورشفه وفضله
ِ
، وقد ورد لفظه يف أكثر من موضع تدل عىل هذا املعنى، منها قوله تعاىل )َفاَمِل َهُؤالء

ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة  ، وقوله عز وجل )َوَما(2) اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َحِديثًا( َكاَن امْلُْؤِمنُوَن لَِينِفُروا َكافَّ

يِن َولُِينِذُروا َقْوَمُهْم( ُهوا يِف الدِّ  . (4) ِمنُْهْم َطاِئَفٌة لَِيتََفقَّ
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هو معرفة أحكام اهلل تعاىل يف أفعال املكلفني، بالوجوب واحلذر والندب والكراهة  :الفقه اصطالحاً 

احة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع ملعرفتها من األدلة، فإذا استخرجت األحكام من واإلب

والصحابة عىل العلم عامة، فكل من  ، وقد أطلقت كلمة الفقه زمن رسول اهلل (1)تلك األدلة قيل هلا فقه

سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إىل من : )نرض اهلل عبدًا حيمل العلم ويعيه فهو فقيه فقد جاء يف قول الرسول 

، ومن األحاديث النبوية التي تدل عىل أن الفقه هو العلم بالدين قول (2) مل يسمعها، فرب حامل فقه ال فقه له(

 .(3) : )إذا أراد اهلل بعبد خريًا فقهه يف الدين(الرسول 

من مصدرين رئيسيني مها القرآن والسنة، وقد كان  تستمد وقد كانت العلوم الدينية يف عرص النبي 

ألصحابه يف املعارك فكانوا  ، ويشهد بذلك استشارة النبي االجتهاد بالرأي واردًا يف زمن الرسول 

)ال  :أنه قال هلم بعد غزوة األحزاب جيتهدون بأرائهم فيأخذ عنهم، ومن اجتهاد الصحابة زمن النبي 

، فتخوف ناس فوت الوقت دون بني قريظة، وقال آخرون ال نصيل العرص (7) ريظة(يصلني أحد العرص إال يف ق

وإن فاتنا الوقت فام عنف واحدًا من الفريقني، ويف هذا من الفقه تصويب  إال حيث أمرنا رسول اهلل 

الة ضاملجتهدين. وقد أفتى عدد من الصحابة من االنصار منهم أبو الدرداء االنصاري  وعبداهلل بن أنيس وف

 .بن عبيد وابو ايوب االنصاري منهم املكثرين ومنهم املقلون ممن التروى عنهم اال املسألة او املسألتان

ومن بني العلامء الصحابة األنصار املشهورين سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة األنصاري واخلزرجي 

بو مسعود األنصاري )عقبة بن اخلدري وهو املعروف بني علامء الرتاجم والرجال بأيب سعيد اخلدري، وأ

 .(5)عمرو بن ثعلبة( املعروف بالبدري

كانت اخلطابة يف اجلاهلية ملكة عامة كالشعر، بل كانت أكثر سهولة لعدم احتياجها إىل األوزان 

والقوايف، لذلك التمعت فيها أسامء الكثري من اخلطيبات ويبدو أن اخلطابة هي مثل غريها من املواهب الكامنة 
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ًا يف عرص وأولية وعنرصًا هاميف اإلنسان تربز وختتفي عند احلاجة، فقد أصبحت يف صدر اإلسالم رضورية 

النبوة وعرص اجلهاد وعرص اخلالفة، فأكتسبت يف املرحلتني قوة جديدة مل تكن باألمس أذكتها األحداث 

 .(1)السياسية

متتع عدد من االنصار ببيان يشوق السامعني، ومعارة يف جلب انتباه الناس خلطبهم التي اختذت يف 

 عىل التذكري باهلل، وختويف عقابه، والرتغيب يف اجلنة ورجاء ثواهبا أو طابعاً الغالب طابعًا وعظيًا دينيًا يقوم 

 اجتامعيًا يطغى عليه التنبيه إىل ترك التكاثر بحطام الدنيا الزائلة .

وحلالوة وطالوة أيب الدرداء وما انطوت عليه ممن مثل خلقية كان أهل الشام يقبلون عىل تدوينها 

))أين الذين آملوا بعيدًا، ومجعوا كثريًا، وبنوا مشيدا،  :الدرداء يف الشام يوما فقال. وخطب أبو (2)وإذاعتها

فأصبح غرورًا ومجعهم بورا، وأصبحت بيوهتم قبورا، ابن آدم طاء األرض بقدمك فإهنا عن قليل تكون 

 .(3)قربك، ابن آدم إنام أنت أيام فإذا مىض يوم فقد ذهب بعضك((
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 .4م، ص1922، دار النهضة املرصية، القاهرة، 7شلبي، أمحد، تاريخ اإلسالم واحلضارة االسالمية، ط
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اكملت بتوفيق من اهلل هذا البحث الذي درس االنصار وأثرهم يف احلياة العامة حتى عرص بعد ان 

 اخلالفة الراشدة ساحاول تسليط الضوء عىل أهم النتائج التي توصلت اليها وهي كااليت:

 بطون. عدة أظهر البحث ان االوس واخلزرج من القبائل االزدية اليامنية واهنم ابناء قحطان وقد فرعوا اىل .1

))والسابقون االولون من  اهلل قبيلتي االوس واخلزرج باالنصار ومدحهم يف عدة ايات منهاسمى  .2

 .(1) املهاجرين واالنصار...((

ساهم االنصار يف الغزوات والرسايا والفتوحات االسالمية، وكان هلم االثر الفعال يف قيادة اجليوش وهلم  .3

 مواقف مشهودة يف تلك احلروب.

النصار موقف فيام دار يف سقيفة بني ساعدة فايعوا عىل اخلالفة ومل ينازعوا اهلها، وهذا دليل عىل كان ل .7

 رغبتهم يف نرصة الدين وتأكيد وحدة الكلمة.

 من األوس واخلزرج يف قتال القبائل املرتدة ومساندهتم جيوش الفتح اإلسالمي. األنصارشارك  .5

األمصار وكان  ، وتفرقوا يفأحكامه وتعليمه وتفسريه وبيان جهودا كبرية يف حفظ كتاب اهلل األنصاربذل  .2

 كل إقليم من أقاليم اإلسالم يأخذون بقرائتهم.

وأفعاله وتقريراته، فوصفوا عبادته، وسريته ومعاملته  وأقواله النبي  أحوالعىل نقل  األنصارحرص  .4

 حتدثوا عنها ونرشوها. اال أحوالهومل يرتكوا شيئا من 

هد يستفتون فيه، واجت الرشعية والرد عىل ما باألحكاممن تصدى للفتوى والعلم  األنصارهناك من  .9

 البعض منهم.

 كان األنصار رجال إدارة وقد توىل بعضهم املناصب يف عرص النبوة واخلالفة الراشدة. .9

نزل هبذه ن فمنهم م مرابطة يف سبيل اهلل ونرش العلوم، اإلسالمية واألمصار األقاليميف  األنصارتفرق  .10

 ومات هبا، ومنهم من تركها ورحل عنها. األقاليم

أن فأن أصبت فبفضل اهلل تعاىل وله الشكر واحلمد والثناء، ف ،بإجيازهذه أهم النتائج التي أمجلتها وعرضتها 

 قرصت فاين أستغفر اهلل تعاىل.
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