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spike descent and habitat 
 

ABSTRACT 

The ratio of all the Skeptics is long since they return in their 
relation to the famous Arab tribes that the Prophet preached 

in the Islamic da'wa and they are the Ansar (Al-Khazraj), 
since they had a great role in the Islamic call led by the 
Messenger of Allah. Among them were scholars, thinkers 

and leaders as well as judges, especially in the first Mamluk 
era The first in both the Levant and Egypt . 
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 فدددددددد  السددددددديما القضدددددددداة عدددددددن فضددددددددالً  وقدددددددادة ومفكدددددددرين عممددددددددا  فدددددددييم وبددددددددرز اهلل رسدددددددول قادىددددددددا التددددددد  اإلسدددددددالمية
 . ومصر الشام بالد من كل ف  األول الممموك  العصر

 
نصار , المهاجرين :الكممات المفتاحية  النسب, الموطن, المنازل, السبكيون, اال

 المقدمة

يعدددددد موضدددددوع آل السددددددبك  مدددددن المواضدددددديك الميمدددددة كددددددونيم شدددددكموا قاعددددددة كبيددددددرة مدددددن قواعددددددد ال ضدددددارة فدددددد       
التددددداريخ العربددددد  اإلسددددددالم  اذ كدددددان مجموعددددددة كبيدددددرة مددددددن نسدددددب آل السدددددبك  ىددددددم عممدددددا  ومفكددددددرين اجدددددال  فدددددد  

يددددة اإلسدددددالمية معظددددم العمدددددوم الشددددرعية والفقييدددددة والتاريخيددددة التددددد  سدددداىمت بشدددددكل كبيددددر فددددد  رفددددد ال ضدددددارة العرب
بيدددددؤال  المفكددددددرين وتبددددددين مدددددن خددددددالل الب ددددددث ان السدددددبكيون يرجعددددددون الدددددد  األنصدددددار وىددددددذا النسددددددب ذو اصددددددالة 

 عربية كبيرة وان العرب ييتمون ويعتزون بنسبيم لما لو تأثير كبير عم  عالقاتيم االجتماعية .
 سيرة آل السبكي
 النسب والموطن 

 :نسب الُسبكي األنصاري
ددددددم وسددددددكون المو دددددددة نسددددددبة إلدددددد  سُددددددك : بْ سُددددددال , ذكرىددددددا يددددددداقوت ك وىددددددو اسددددددم لقددددددريتين فدددددد  مصددددددربْ بالضَّ

 . ٔ()"بضم أّولو, وسكون ثانيو, وآخره كاف عمم مرتجل السم موضك ُسْبٌك:ال موي قائال:" 
لدددددد  الثانيدددددددة  التدددددد  ىدددددد  سدددددددبك األ ددددددد ا ن, والثانيددددددة سددددددبك العبيدددددددد ,يقددددددال أل دددددددىما سُددددددْبك الضددددددد اك  وا 
. وقدددددد سدددددا  تدددددداج اإلمدددددام تقدددددد  الددددددين عمددددد  بددددددن عبدددددد الكددددداف  السددددددبك  آل السُدددددْبك  مدددددن أبنددددددا  وأ فددددداد ينسدددددب

فدددد  بعددددض مصدددددادر ترجمتددددو الدددد  )األنصدددددار(,  -عميدددددد أل السددددبك -الدددددين السددددبك  نسددددب والدددددده تقدددد  الدددددين 
 .ٕ()وكذا إل  )سبك(

ىدددددد  مدددددن أعمددددددال م افظددددددة و  ,ٖ()فدددددهن ىددددددذه النسددددددبة الددددد  بمدددددددة )سُدددددْبك(األولددددد  )السُددددددْبك (,  أمدددددا نسددددددبتوف 
 وف  المنوفية ُسْبكان:المنوفية, 
 
 

                                                                 

) , دار صددددادر, ٕ, طمعجدددم البمدددددان ,(مٕٕٛٔ/ هٕٙٙ: )تشددددياب الدددددين أبدددو عبددددد اهلل يدددداقوت بدددن عبددددد اهلل الرومدددد  ال مدددوي  ٔ()
 .٘ٛٔ ,صٖج(, ٜٜ٘ٔ,بيروت

م(, طبقدات الشددافعية الكبدرى, ت قيدد : م مدود م مددد ٖٓٚٔىددد/ٔٚٚ( السدبك , تداج الدددين, عبدد الوىدداب بدن تقدد  الددين السدبك  )ت: ٕ)
 .151، ص11ج ,ىد(ٖٔٗٔ, )القاىرة ,ٕطالطنا  , عبد الفتاح م مد ال مو, ىجر لمطباعة والنشر والتوزيك, 

النجددوم الزاىدددرة , (مٜٙٗٔ/هٗٚٛ: تي بددن عبددد اهلل الظدداىري ال نفدد  , )يوسددف بددن تيددري بددرد , أبددو الم اسددنابددن تيددري بددردي,( ٖ)
 .ٛٓٔ, صٔٔ( , جٕٜٚٔ-ٖٜٓٔمصر) وزارة الثقافة واإلرشاد القوم , دار الكتب,, ف  مموك مصر والقاىرة
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 ا ن )سددددددبك الددددددتالت(, عمييدددددايطمدددددد  و  ,األولددددد  بمركددددددز مندددددوف ا ن, واسددددددميا الرسدددددم  سددددددبك الضددددد اك
 .ٕ(), أو ألن بيا عائمة التالتيةٔ()يقال ليا: سبك الثالثا  لقيام السو  بيا يوم الثالثا و 

وقدددددددد عرفددددددت فدددددد  المصددددددادر التاريخيدددددددة  ٖ()سددددددبك العويضدددددداتوالثانيددددددة بمركددددددز أشددددددمون واسدددددددميا الرسددددددم  
نسدددددبة الدددددد  سدددددو  بيددددددا يددددددوم )سددددددبك ال د(وال تدددددزال تعددددددرف عندددددد العامددددددة بدددددد  عبيددددددد , أو سدددددبك األ دددددددٗسدددددبك الب

 . ٘()األ د
, وعددددددزز رأيدددددددو ىددددددذا مسدددددددتندا الددددددد  أىددددددم المصدددددددادر والكتدددددددب ذات ك العويضددددددداتبْ بكية ىدددددددم مددددددن سُدددددددأن السُددددددو   

والبمددددددان فضددددددال عدددددن الرجدددددوع الددددد  بعدددددض المعدددددداجم الميويدددددة فيمدددددا يتعمددددد  بمددددددادة ) الصدددددمة باألنسددددداب والتدددددراجم 
 :ٙ()منيا و ُسبك(

( فدددددد  ترجمتددددددو لشدددددديخو وأعددددددوان النصدددددر فدددددد  كتابدددددو )أعيددددددان العصددددددر م(ٖٖٙٔىددددددد/ٗٙٚ)تأوال: ذكدددددر الصددددددفدي 
أندددو كددددان عمدددد   و يددددث. ٚ()تفقددددو بالقددداىرة..." أىددددل سدددبك العبيددددد "ىددددو مدددنتقددد  الدددددين عمددد  بددددن عبدددد الكدددداف : 

 صمة وثيقة بتاج الدين السبك  أبن الشيخ تق  الدين السبك  فال يمكن لو أن يتوىم ببمدة شيخو. 
فدددددددد  مددددددددادة  -وىددددددددو مددددددددن تالميدددددددذ تقدددددددد  الدددددددددين السدددددددبك  - (م٘ٔٗٔ/هٚٔٛ )ت:لفيددددددددروز آبدددددددادي ذكددددددددر اثانيدددددددا: 
عمدددددد  بددددددن عبدددددددد بك الضدددددد اك قريددددددة بددددددد)مصر(. وسددددددبك العبيددددددد قريددددددة أخددددددرى منيددددددا شدددددديخنا ك( قددددددال: سُددددددبْ )سُدددددد

 .ٛ()الكاف 
وسددددددددبك الضدددددددد اك, بالضددددددددم, بمصددددددددر مدددددددددن " (:مٓٗٗٔ/ىدددددددددٖٗٛت:ك( أورد الزبيدددددددددي )بْ ثالثددددددددا: وفدددددددد  مددددددددادة )سُدددددددد

بك الثالثددددددا , وقددددددد دخمتيددددددا, وبددددددت بيددددددا ليمتددددددين. وسددددددبك العبيدددددددد: أعمددددددال المنوفيددددددة, وىدددددد  المعروفددددددة ا ن بسُدددددد
تعدددددرف ا ن بسددددبك األ دددددد, وبسدددددبك قريددددة أخدددددرى بيدددددا مددددن المنوفيدددددة أيضدددددا, وقددددد دخمتيدددددا مدددددرارا عديدددددة, وىددددد  

 العويضدددات منيددددا شددديخنا تقدددد  الدددددين عمددد  بددددن عبددددد الكددداف  بددددن عمدددد  بدددن تمددددام قاضدددد  القضددداة أبددددو ال سددددن

                                                                 

 (,مٖٛٗٔ/ ىدددددٕٗٛ: تابدددن ناصددددر الدددددين , م مدددد بددددن عبددددد اهلل بدددن م مددددد ابددددن أ مدددد بددددن مجاىددددد القيسددد  الدمشددددق  الشددددافع , )(ٔ)
مؤسسدددددددة  ,ٔتوضدددددديت المشدددددددتبو فددددددد  ضدددددددبط أسددددددما  الدددددددرواة وأنسدددددددابيم وألقدددددددابيم وكنددددددداىم, ت قيدددددد : م مدددددددد نعددددددديم العرقسوسددددددد , ط

 .ٕٗٛ, ص٘جم(,ٖٜٜٔالرسالة,)بيروت,
(,عددروس األفددراح فدد  شددرح تمخدديص المفتدداح , ت قيدد : مٖٔٚٔ/ىدددٖٚٚ: تبيددا  الدددين أ مددد بددن عمدد  بددن عبددد الكدداف  )السدبك ,  (ٕ)

 .ٔٔ-ٜم(,صٖٕٓٓ -ىد  ٖٕٗٔبيروت ,) ٔطد ىنداوي, المكتبة العصرية لمطباعة والنشر, عبد ال مي
 .ٚٛ(, صٜٛٗٔ سين, م مد الصاد , البيت السبك , دار الكاتب المصري,)القاىرة , ٖ()

 ٜٓ, صالبيت السبك , ,  سين, م مد الصاد   (4)

 .ٚٛ, صالبيت السبك  سين, م مد الصاد , ( ٘)

عمدد  , ت قيدد : رفددك ال اجددب عددن مختصددر ابددن ال اجددب: (مٖٓٚٔ/ىدددٔٚٚ: تالدددين عبددد الوىدداب بددن تقدد  الدددين )تدداج السدبك ,  (ٙ)
   .ٓٙ-ٜ٘, صٔ( ,جٜٜٜٔ, )بيروت,عالم الكتب, م مد معوض, عادل أ مد عبد الموجود

وآخددرون, عمدد  أبدو زيددد, النصددر, ت قيد : أعيدان العصددر وأعدوان  :د(مددٖٖٙٔ/هٗٙٚ: ت)عبدداهللابددن صدالح الدددين خميدل بددن أيبدك  (ٚ)
 .  ٖٔٔ,صٖ( جٜٜٛٔ,بيروت )دار الفكر المعاصر,  ,ٔ,طقدم لو: مازن عبد القادر المبارك

القداموس الم ديط, ت قيد : مكتددب ت قيد  التدراث فدد  مؤسسدة الرسدالة, بهشددراف: م مدد نعديم العرقُسوسدد  ,مؤسسدة الرسدالة لمطباعددة (ٛ)
 .ٜٔٗ, صم( ٕ٘ٓٓ,بيروت), ٛط والنشر,
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 ...وأوالده وآل بيددددددددتيم مشدددددددديورون بالفضددددددددل, ينتسددددددددبون إلدددددددد  األنصددددددددار, وولددددددددده تدددددددداج الدددددددددين عبددددددددد الوىددددددددداب 
تقددددد  الدددددين أبددددو  ددددداتم, وابددددن عميددددم أبدددددو وولددددد األخيددددر ...وأخددددواه: الجددددالل  سددددين, والبيدددددا  أبددددو  امددددد أ مدددددد

البركدددات م مددددد بددددن مالددددك بددددن أنددددس بددددن عبددددد الممددددك بدددن عمدددد  بددددن تمددددام السددددبك , و فيددددده التقدددد  م مددددد بددددن 
ومدددددن عشددددديرتيم قاضددددد  القضددددداة شدددددرف الددددددين عمدددددر بدددددن عبدددددد اهلل بدددددن صدددددالت السدددددبك   ...عمددددد  بدددددن م مدددددد

 .ٔ()"المالك 
إنمدددددددا سدددددددبك العبيدددددددد ىددددددد  سدددددددبك العويضددددددددات, و ممدددددددا يظيدددددددر أن سٌدددددددبك الضددددددد اك ليسدددددددت سُدددددددبك العبيدددددددد, 

 السبكية المشيورون ف  دولت  المماليك من سبك العويضات ما ف  ذلك شك
قاضددددددد  القضدددددداة الشددددددديخ شدددددددرف  وتشددددددير المصدددددددادر التاريخيددددددة إلددددددد  أن أقددددددددم سددددددبك  ورد ذكدددددددره فييددددددا ىدددددددو

 ٕ()كيددددددةقاضدددددد  قضدددددداة المال المددددددالك  السددددددبك الددددددين أبددددددو  فددددددص عمددددددر بددددددن عبددددددد اهلل بددددددن صددددددالت بددددددن عيسدددددد  
وكاندددددت وفاتدددددو  ,وخمسددددمائة ومولددددده بالصدددددال ية مددددن األعمدددددال القميوبيددددة سدددددنة خمددددس وثمدددددان  ,بالددددديار المصدددددرية

-515) القعددددددددددددة سدددددددددددنة تسدددددددددددك وسدددددددددددتين وسدددددددددددتمائة ذيليمدددددددددددة األ دددددددددددد الخدددددددددددامس والعشدددددددددددرين مدددددددددددن  فددددددددددد بالقددددددددددداىرة 

م(1711-1111هـ/661
(3)

  
وكددددددان قدددددددد ولدددددد  ال سددددددبة بالقددددددداىرة مدددددددة وعقدددددددود  .ودفددددددن مددددددن اليدددددددد بمقددددددابر بددددددداب النصددددددر.. وكددددددان عالمدددددددا

ثدددددددم  ,ودرس بالصدددددددال ية وافتددددددد  و ددددددددث وكدددددددان أ دددددددد المشدددددددايخ المشددددددديورين بالددددددددين والخيدددددددر والفضدددددددل األنك ددددددة,
. ثدددددددم فددددددوض إليدددددددو قضدددددددا  ٗ()ولدددددد  نيابدددددددة ال كددددددم بالقددددددداىرة عدددددددن قاضدددددد  القضددددددداة تددددددداج الدددددددين بدددددددن بنددددددت األعدددددددز

عمدددد  جعددددل القضدددداة أربعددددة عوضددددا عددددن  ٘()البندقددددداري و لمددددا اسددددتقر ال ددددال فدددد  عيددددد الظدددداىر بيبددددرس الشددددافعية

                                                                 
ت قيدد : مجموعدددة مدددن  العدددروس مدددن جددواىر القددداموس, ج: تددا(م 1790/هــــ 205)ت ال سدددين بدددن م ّمددد بدددن عبددد الدددرّزا   دم ّمدد(ٔ)

 .ٖٜٔ-ٕٜٔص, ٕٚج ,) ال ت (الم ققين, دار اليداية

 .ٖٚ,صٗصبت األعش  ف  صناعة اإلنشا, جلقمقشندي, ( إ)

( , الددواف  بالوفيدات, ت قيدد : أ مدد األرندداؤوط وتركدد  م ٕٖٙٔىدد/ٗٙٚ: ت( الصدفدي, صددالح الددين خميددل بدن أيبددك بدن عبددد اهلل )ٖ)
 .ٖٓٔص ,ٕٕج (,ٕٓٓٓمصطف , دار إ يا  التراث,) بيروت, 

 .ٕٜٕ, صرفك اإلصر عن قضاة مصر ابن  جر العسقالن ,( ٗ)

الممدددددك بيبدددددرس العالئددددد  البندقدددددداري الصدددددال  , ركدددددن الددددددين, ىدددددو:  م( ٕٚٚٔ - ٕٕٛٔىدددددد    ٙٚٙ - ٕ٘ٙ):الظددددداِىر َبْيَبدددددْرس ٘()
فاشدتراه األميدر عددال  الددين أيدددكين  الظداىر. مولدده بددأرض الق. دا . وأسدر فبيددك فد  سديواس, ثددم نقدل إلد   مددب, ومنيدا إلد  القدداىرة.

البندقددار, وبقد  عندده, فممدا قدبض عميدو الممدك الصدالت )نجدم الددين أيدوب( أخدذ بيبدرس, فجمعدو فد  خاصدة خدمدو, ثدم أعتقدو. ولدم تددزل 
( العساكر بمصر ف  أيام الممك )المظفدر( ُقُطدز, وقاتدل معدو التتدار فد  فمسدطين. ثدم اتفد  مدك أمدرا  أتابكن )ىمتو تصعد بو  ت  كا

بعدد مقتددل السدمطان قطدز اجتمددك األمدرا , ومدن بيددىم األمددر, وتدم تنصديب بيبددرس سدمطانًا مدن بعددده . و الجديش عمد  قتدل قطددز, فقتمدوه
/ذي ٚٔو تشدددا م منددددو, ودخدددل القددداىرة, وجمدددس فددد  إيدددوان القمعدددة فددد  يددددوم )م(, ولقدددب بالممدددك القددداىر لكندددٕٓٙٔىدددد /ٛ٘ٙفددد  سدددنة )

الخالفدة, وفوضدو الخميفدة  كدم أقدام وفرض سمطتو, بعد أْن أستتب لو األمن ف  البالد, .و م(,ٕٓٙٔ/أكتوبر /ٕٗىد المواف  ٛ٘ٙال جة/
  .د ال رمان الشريفانمد نفوذه وسمطانو إل  ال جاز  يث يوجو مصر, وتوابعيا, ولقبو قسيم أمير المؤمنين 

 : (, فوات م1362/هـ764: تمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الممقب بصالح الدين )ينظر
 .235ـ ص1ج(,1973الوفيات, تحقيق إحسان عباس, دار صادر, )بيروت, 



ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (9102) 29 (2) :001-011 

 

   171 
 

.وال يوجدددددد مددددا يقطدددددك بدددددان الشددددديخ شدددددرف الدددددين السدددددبك  مدددددن )آل السدددددبك (, فكدددددل ٔ()قدددداض وا دددددد مدددددن الشدددددافعية
مددددا لددددددينا عدددددن صدددددمتو بيدددددذا البيدددددت مدددددا قالدددددو الزبيدددددي بعدددددد ان ذكدددددر عدددددددا مدددددن السدددددبكية ومدددددن عشددددديرتيم قاضددددد  

ومدددددن أقدددددددم أعددددددالم السدددددبك  المعروفددددددة سدددددديرتيم .ٕ()سددددددبك  المددددددالك القضددددداة شددددددرف الددددددين عبددددددد اهلل بددددددن صدددددالت ال
م( فددددد  السددددمطنة الثالثددددة لمناصدددددر م مددددد بدددددن ٕٖ٘ٔه/  ٕ٘ٚىمددددا: ي يدددد  بدددددن عمدددد  ابددددن تمدددددام المتددددوف  سددددنة )

 واخوه عبد الكاف   ٖ()قالوون
م( أي فددددددد  سدددددددمطنة بيبددددددددرس البندقدددددددداري وأخدددددددر مدددددددن عرفندددددددا تدددددددداريخ ٕٔٙٔه/ ٛ٘ٙولدددددددد  دددددددوال  سدددددددنة)  

مولددددده مددددنيم عمدددد  بددددن م مددددد بددددن عمددددد  بددددن م مددددد بددددن مالددددك ابددددن انددددس بدددددن عمدددد  بددددن تمددددام وكددددان مولددددده سدددددنو 
م كانددددددددت وفاتددددددددو قبيدددددددل انتيددددددددا  دولددددددددة المماليددددددددك ٓٓ٘ٔم( .فددددددداذا قدددددددددرنا انددددددددو عدددددددداش الددددددد  سددددددددنة ٖٗٗٔه/ٚٗٛ)

 (ٗ )م فعصر ىذا البيت ىو عصر دولت  المماليك الب رية والجركسيةٚٔ٘ٔ  سنة الشراكسة ف
والمشدددديور ان السدددددبكية فرعددددان: فدددددرع ي يددددد  بددددن عمددددد  بدددددن تمددددام, وفدددددرع عبددددد الكددددداف  بدددددن عمدددد  بدددددن تمدددددام 

يكشدددددف لندددددا عدددددن فدددددرع ثالدددددث ىدددددو فدددددرع عبددددد الممدددددك بدددددن عمددددد  ابدددددن تمدددددام مدددددا يت مدددددل معدددددو ان  ٘()لكددددن السدددددخاوى
                                                                 

بعدددددد أن كددددددان أمدددددُر قضددددددا  القضددددداة قاصددددددرًا عمدددددد  قددددداٍض وا ددددددد بالدددددديار المصددددددرية, مددددددن أي مدددددذىب كددددددان, اسدددددتقر ال ددددددال فدددددد   (ٔ)
مدددددذاىب أالئمددددددة األربعدددددة: الشددددددافع , المددددددالك , مددددددن م( عمدددددد  أربعدددددة قضدددددداة ٖٗٙٔىدددددد / ٖٙٙعيدددددد الظدددددداىر بيبدددددرس فدددددد  سددددددنة )

ا يقتضددددديو مذىبددددو بالقددددداىرة, والفسددددطاط, ونصدددددب  نبدددددل. وكددددان كدددددل مددددن األربعدددددة لددددو الت ددددددث فيمدددد   وأبدددد   نيفددددة, وا مدددددد بددددن
الندددددددواب وا  ضدددددددار الشددددددديود. ويسدددددددتقل الشدددددددافع  مدددددددنيم, بتوليددددددددة الندددددددواب بندددددددوا   الدددددددوجيين القبمددددددد , والب دددددددري ال يشددددددداركو فيددددددددو 

 .غيره
 37-36, ص4ينظر :القمقشندي, صبح األعشى في صناعة اإلنشا, ج. 

 .ٖٜٔ-ٕٜٔ, صٕٚتاج العروس, ج  (ٕ)
م( ىددددددو م مدددددد بددددددن قددددددالوون, السددددددمطان الممدددددك الناصددددددر. كددددددان ممكددددددًا عظيمدددددًا دانددددددت لددددددو الددددددبالد  ٕ٘ٛٔ/ ٗٛٙالناصددددددر:)الممدددددك  (ٖ)

وممدددددك األطدددددراف بالطاعدددددة. لمددددددا قتدددددل األشدددددرف خميدددددل وقددددددك االتفدددددا  أن يكدددددون السدددددمطان الممددددددك الناصدددددر أخدددددوه ىدددددو السددددددمطان, 
و بمصدددددر والشددددددام وزينددددددت لدددددو الددددددبالد, ثددددددم واسدددددتقر األمددددددر عمدددددد  ذلدددددك سددددددنة, ثددددددم تسدددددمطن كتبيددددددا وتسددددددم  بالعدددددادل, وخطددددددب لدددددد

تسددددمطن الجدددددين وتسدددددم  بالممدددددك المنصدددددور وقتدددددل فددددد  سدددددنة ثمدددددان وتسدددددعين, ف مفدددددوا األمدددددرا  لمممدددددك الناصدددددر, وأ ضدددددروه مدددددن 
الكدددددرك, وىددددددذه سددددددمطنتو الثانيددددددة, وعمدددددره يومئددددددذ خمددددددس عشددددددرة سدددددنة, فأقددددددام إلدددددد  سددددددنة ثمدددددان وسددددددبعمائة, وذىددددددب إلدددددد  الكددددددرك 

و جدددددرىم عميددددددو ومدددددنعيم لددددددو مدددددن التصدددددرف, وأعددددددرض عدددددن مصدددددر, فوثددددددب الجاشدددددنكير عمدددددد   متبرمدددددًا مدددددن سددددددالر والجاشدددددنكير
السددددمطنة وتسدددددمطن. وفدددد  سدددددنة تسدددددك وسددددبعمائة خدددددرج السددددمطان مدددددن الكدددددرك وطمددددب دمشددددد  ودخددددل مدددددن بددددداب السددددر إلددددد  قمعدددددة 
 دمشدددد , وجددددا  الخبددددر بندددددزول الجاشددددنكير عددددن الممدددددك وىروبددددو وىددددروب سدددددالر, ور ددددل الممددددك الناصدددددر طالددددب مصددددر فددددددخميا,

 وصفا لو الوقت إل   ين وفاتو. -وى  سمطنتو الثالثة  -فال استقر بيا 
 3, ص4ينظر :محمد بن شاكر, فوات الوفيات, ج

, دار ال ددددددددددافظ الدوليددددددددددة , ) عمدددددددددددان ,  ٔ( ال ددددددددددزوري ,  سددددددددددام الدددددددددددين , دمشدددددددددد  و السددددددددددبكين خددددددددددالل عصددددددددددر المممددددددددددوك  , طٗ
  ٜٕم( , ص ٖٕٔٓىد / ٖ٘ٗٔ

بددددددن م مددددددد بددددددن عبددددددد الصددددددمد اليمدددددددان  المصددددددري السددددددخاوي الشددددددافع  , ابددددددو ال سدددددددن , ) ت : ( السددددددخاوي , عمددددددم الدددددددين عمدددددد  ٘
م ( , عددددددددددالم بددددددددددالقرا ات و األصددددددددددول و الميددددددددددة و التفسدددددددددير , و لددددددددددو نظددددددددددم , أصددددددددددمو مددددددددددن  ٕ٘ٗٔ – ٖٙٔٔىدددددددددد /  ٖٗٙ – ٛ٘٘

 سكن دمش  , و توف  فييا , و دفن بقاسيون .’ صخا ) بمصر ( 
  : 332ص  , 4الزركمي , االعالم , جينظر  
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ذا فرعدددان فدددرع ابنددددو اندددس وفدددرع ابنددددو عمددد  لكدددن عبدددداره ابدددن العمددداد غيددددر قاطعدددو فاندددو وقددددف يكدددون لعبدددد الممدددك ىدددد
عنددد عبدددد الممدددك ولدددم يدددذكر مدددا يددددل عمددد  اندددو ابدددن تمددام فددداذا لدددم يكدددن عمددد  ىدددذا مدددن السدددبكية فقدددد تدددزوج ابندددو او 

  ٔ() فيده من السبكية ومن أبنائو شرف الدين أبو خطاب م مد سبط التق  السبك  فالسبكية أخوالو.
والدددددراجت عندددددددنا ىددددددو أن السدددددبكية فرعددددددان فقددددددط, فددددددرع ي يددددد  وفددددددرع عبددددددد الكدددددداف  ولددددددي عمدددددد  بددددددن تمددددددام, 

 وىما المذان ينتسبان ال  األنصار. 
فددددد  ترجمتددددددو لجدددددده عبددددددد الكدددددداف  تدددددداج الددددددين السددددددبك   فقدددددد تكمددددددم عنيدددددا الثانيدددددة )األنصدددددداري(مدددددا النسددددددبة أ

 نسبتنا معاشر السبكية إل  األنصار  -ر مو اهلل -السبك , فقال:" نقمت من خط الجد
بخطدددددددو  كتدددددددبي ٕ()-ر مددددددو اهلل-وقددددددد رأيدددددددت ال ددددددافظ النسدددددددابة شدددددددرف الدددددددين الددددددددمياط , رضدددددد  اهلل عدددددددنيم
 -َر َمدددددددددو اهلل-َولدددددددددم يْكتددددددددب الشَّدددددددددْيخ اإِلَمددددددددام  , ٖ())األنصددددددددداري الخزرجدددددددد ( -ر مددددددددو اهلل -لمشدددددددديخ اإلمددددددددام الوالدددددددددد
ن َكاَن َشْيخو الدمياط  َيْكُتبَيا َلوُ  ِبَخطِِّو لَنفِسِو اأْلْنَصاِريّ   ٗ()" قّط َواِ 

نددددو تدددداج الدددددين بقولددددو:"  ن سدددبب عدددددم رد اإلمددددام تقدددد  الدددددين السددددبك  عمدددد  مددددن ينسددددبو الدددد  األنصددددار بيَّ وا 
نََّمدددددا َكددددداَن يتْدددددرك الشَّدددددْيخ اإِلَمددددد فَددددداَل يدددددرى َأن يطْدددددر  َن دددددوه طعدددددن مدددددن  ام ِكَتاَبدددددة َذلِدددددك لوفدددددور عقمدددددو ومزيدددددد ورعدددددوَواِ 

ة خشَية َأن يكون قد َدَعا َنفسو ِإَل  قوم َوَلْيَس ِمْنيُم  .٘()"المنكرين َواَل َأن َيْكُتبَيا َمَك اْ ِتَمال عدم الصِّ َّ
وقدددددددددد كانددددددددت الشدددددددددعرا  يمد وندددددددددو, وال يخمدددددددددون قصددددددددائدىم مدددددددددن ذكدددددددددر نسدددددددددبتو الددددددددد   :"تددددددددداج الددددددددددين وقددددددددال

 األنصددددار, وىدددددو ال ينكدددددر ذلدددددك عمددددييم, وكدددددان ر مدددددو اهلل أورع وأتقددددد  مدددددن أن يسددددكت عمددددد  مدددددا يعرفدددددو بددددداطال..
وفييددددددا نسددددددبو الدددددد  األنصدددددددار  ,وقددددددد قددددددرأ عميددددددو شدددددداعر العصددددددر ابددددددن نباتددددددو غالدددددددب قصددددددائده التدددددد  امتد ددددددو بيددددددا

 , فقد قال:رهُ والشيخ اإلمام ُيقذ
 ا ددددا  وأبنددددر آبددددوبيت فضل ص يت الوزن قد رج ت ... بو مفاخ

                                                                 
لسددددبكين خددددالل عصددددر المممددددوك  , ؛ ال ددددزوري ,  سددددام الدددددين , دمشددد  و ا ٛٗ سدددين , م مددددد الصدددداد  , البيددددت السدددبك  , ص (  ٔ

 . ٜٕص

:  دددافظ لم دددديث, مدددن أكددددابر  م ٖٙٓٔ - ٕٔٚٔ ىددددد ٘ٓٚ- ٖٔٙأبدددو م مدددد, شدددرف الددددين) عبدددد المدددؤمن بدددن خمدددف الدددددمياطّ , (ٕ)
الددبالد, وتدددوف  فجددأة فدد  القددداىرة.: كددان ممدديت الييدددأة,  سددن الخمدد , فصدددي ا ليويددا مقرئددا, جيدددد .ولددد بدددمياط. وتنقدددل فدد   الشددافعية
 .العبارة

  ,87, ص1جينظر: الزركمي, األعالم . 
كانت تسددكن شددبو بطددن مددن بندد  الّنبيددت, مدن األوس, مددن األزد, مددن الق طانيددة.وىدد  عربيددة عريقددة معروفدو  ةقبيمدد :الخددزرجقبيمدة  (ٖ)

 )يثددرب(عنددىا قامدت قدريش بم اربتدو وىداجر الد   ةبدالنبو وبمد   وسدمم(اهلل عميدو  )صدم الجزيدرة العربيدة عنددما جدا  الرسدول الكدريم 
الرسددول بيددنيم وبددين  فددىخ ( ىدد  قبيمددة الخددزرج التدد  راسدديا سددعد بدن عبددادة بددن دلدديم سدديد الخددزرج قبيمدة نصددرت الرسددول ) وأول

 باألنصار.( الرسول) المياجرين ولقبيم
  :(, معجددم قبائدددل العدددرب مٜٚٛٔ/ىددددٛٓٗٔعمدددر بددن رضدددا بدددن م مددد راغدددب بدددن عبددد الينددد  ك الدددة الدمشددق  )المتدددوف : ينظددر

 ٕٖٗ,صٔ(,جٜٜٗٔ,)بيروت,ٚالقديمة وال ديثة, مؤسسة الرسالة,ط
 .ٕٜ-ٜٔ, صٓٔ, طبقات الشافعية الكبرى, جالسبك , تاج الدين ٗ()
 .ٕٜ, صٓٔ,ج طبقات الشافعية الكبرى ,السبك , تاج الدين(٘)
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 .ٔ()"قامت لنصرة خير األنبيا  ظبا ... أنصارىم واستعاضوا خير أنبا 
األنصار في مصر

 عمدددددر بدددددن الخطدددددداب الخميفدددددة فددددد  مصدددددر إلددددد  الفددددددتت اإلسدددددالم  فددددد  عيدددددد ٕ()يرجدددددك انتشدددددار األنصدددددار
عمددد  يددددد القائدددد عمددددرو بدددن العدددداص, ثدددم تددددال ذلدددك نددددزوح األنصدددار إلدددد  مصدددر مددددك قددديس بددددن سدددعد الددددذي أرسددددمو 

) رضددددد   أميدددددرا إلدددد  مصدددددر, وكدددددان مددددن بدددددين ىددددؤال  األنصدددددار عبدددددادة بددددن الصدددددامت عمدددد  بدددددن أبدددد  طالدددددب 
 فدددددد , منتظمددددددين ئيدددددداالددددددذي قابددددددل المقددددددوقس فدددددد  اإلسددددددكندرية. وانتشددددددر األنصددددددار فدددددد  جميددددددك أرجا ٖ()اهلل عندددددو (

 .ٗ()يا, شمااًل, وجنوبًا وشرقًا وغرباً تم افظا لَّ جُ 
خدددددددرج األنصدددددددار مدددددددن المديندددددددة إلددددددد   وبعدددددددد وفددددددداتيم, د خمفائدددددددو الراشددددددددينيدددددددوبع بعددددددد وفددددددداة رسدددددددول اهلل و 
ليدددددم وجدددددود أينمددددا وصدددددل اإلسددددالم فددددد  بددددالد اليندددددد والشدددددام  صددددارف ؛فتوجيدددددوا إلدددد  جيدددددات الدددددنيا األربدددددك ؛ا فددددا 

 لميرب األقص  واألندلس.وفارس ومصر وشمال أفريقيا وا
مددددددن ذريدددددددة سددددددعد بدددددددن ىدددددددم  منيددددددا , أن اليالبيددددددة العظمددددددد عوائددددددل األنصدددددددار فدددددد  مصدددددددرالمال ددددددظ عمددددددد  و  
 .٘()الخزرج  األنصاري عبادة
قيبددددددل عظدددددديم مددددددن قبائددددددل األزد. وقيدددددل ليددددددم األنصددددددار مددددددن أجددددددل  وىدددددمطائفددددددة بصددددددعيد مصددددددر  األنصدددددارو 

وىدددددم األوس والخددددددزرج أبنددددددا   ارثددددددة, وىدددددم العنقددددددا بددددددن عمدددددرو, وىددددددو مزيقيددددددا بددددددن  ( )أنيدددددم نصددددددروا رسددددددول اهلل
القددددديس بدددددن ثعمبددددة بدددددن مدددددازن بدددددن األزد, ىكدددددذا  أمدددددرئعددددامر وىدددددو مدددددا  السدددددما  بددددن  ارثدددددة وىدددددو اليطريدددددف بددددن 

                                                                 

 .ٖٜ, صٓٔجطبقات الشافعيو  ٔ()

وفدييم كثدرة    مالرسدول الكدري ( وىم جماعة من أىل المديندة مدن الصد ابة مدن أوالد األوس والخدزرج, قيدل ليدم األنصدار لنصدرتيمٕ)
 .وشيرة عم  اختالف بطونيا وأفخاذىا ومن أوالدىم ال  الساعة جماعة ينسبون الييم

 : م(, األنسدداب, ٙٙٔٔ/هٕٙ٘: تعبددد الكددريم بدن م مددد بددن منصددور التميمدد  السدمعان  المددروزي, أبددو سددعد ) السددمعان :ينظدر
( ,  ٕٜٙٔ ) يدددددر آبددددداد, ,ٔطمجمددددس دائددددرة المعدددددارف العثمانيددددة, , : عبددددد الددددر من بدددددن ي يدددد  المعممدددد  اليمدددددان  وغيددددرهت قيدددد 
 .ٖٛٙص

م(: صددد اب , مدددن  ٗ٘ٙ - ٙٛ٘ىدددد    ٖٗ -  ىدددد  ٖٛ)الوليدددد, ىددو: عبدددادة بدددن الصدددامت بدددن قددديس األنصددداري الخزرجددد , أبدددو  (ٖ)
ثددم  ضدددر فددتت مصددر. وىددو أول مددن ولدد  القضدددا   الموصددوفين بددالورع. شدديد العقبددة, وكددان أ دددد النقبددا , وبدددرا وسددائر المشدداىد.

 دات الص ابة.بفمسطين. ومات بالرممة أو ببيت المقدس. وكان من سا
 : 259-258,ص3الزركمي, األعالم , جينظر. 

 .ٕٗٗ, ص(ال _مك)    ,ٔ (,طقبائل األنصار ف  سائر البمدان) قديما و ديثا , تاريخ ميد  بن ياسراألنصاري,  (ٗ)
األنصدارّي, سدّيد بن  ارثة بن  رام بن  زيمة بن ثعمبة بن طريف بدن الخدزرج بدن سداعدة بدن كعدب بدن الخدزرج  سعد بن عبادةىو  (٘)

وشديد سدعد العقبدة,  سدنة خمدس.( ( الخزرج. يكن  أبا ثابت, وأبا قيس. وأمو عمرة بنت مسعود ليا ص بة, وماتت فد  زمدن الّنبد 
النبدّ  صدّم  المَّددو  فأقدام وقدالوكدان أ دد الّنقبدا , واختمدف فد  شدديوده بددرا, فأثبتدو البخدارّي, وقدال ابددن سدعد: كدان يتييدأ لمخدروج فددنيس 

 ".لقد كان  ريصا عمييا"عميو وسمم: 
  : دار الكتدب , ت قيد : عدادل أ مدد عبدد الموجدود وعمد  م مدد معدوض, اإلصدابة فد  تمييدز الصد ابة  جدر العسدقالن  ابدنينظدر

 .٘٘,صٖجىد(, ٘ٔٗٔ,بيروت) العممية, الطبعة األول ,
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القددددديس بدددددن  أمدددددرئتقددددول األنصدددددار. وقدددددال الكمبددددد  وغيدددددره: عمدددددرو مزيقيدددددا بدددددن عددددامر بدددددن  ارثدددددة بدددددن ثعمبدددددة بدددددن 
 .ٔ()دز مازن بن األ

فمدددددن  ؛وديددددارىم ب دددددري منفمددددوط. فأمدددددا بنددددو م مدددددد وبنددددو عكرمدددددة ,بددددأرض مصدددددر بنددددو م مدددددديددددذكر مدددددنيم و 
ولددد  سدددان بدددن ثابدددت بدددن المندددذر بدددن  دددرام بدددن عمدددرو بدددن زيدددد منددداة بدددن عددددي بدددن عمدددرو بدددن مالدددك بدددن النجدددار 

 .ٕ()أب  الوليد األنصاري
القددددديس بدددددن زيددددددد بدددددن عبددددددد  أمددددددرئوبندددددو عكرمدددددة ينسددددددبون إلددددد  سددددديد األوس بددددددن معددددداذ بددددددن النعمدددددان بدددددن  

وىددددددددو عمدددددددرو بدددددددن مالدددددددك بدددددددن األوس األنصدددددددداري األشددددددديل بدددددددن جشدددددددم بدددددددن ال ددددددددارث بدددددددن الخدددددددزرج بدددددددن النبيدددددددت 
 .ٖ()األشيم  أبو عمرو رض  اهلل تعال  عنو

 مواطن األنصار األصمية
ور األنصدددددار ومنددددددازليم, والتدددددد  البددددددد أن نتعدددددرف عمدددددد  دُ فيمدددددا يتعمدددددد  بنسدددددب آل السددددددبك  إلددددد  األنصددددددار 

" خيددددددر دور األنصددددددار بنددددددو النجددددددار, ثددددددم , وقددددددال تمددددددك الددددددور بأفضددددددمية مراتددددددب ت ددددددث عنيددددددا رسددددددول ااهلل 
. ومدددددن ٗ()بنددددو عبدددددد األشددددديل, ثدددددم بندددددو ال دددددارث بدددددن الخدددددزرج, ثددددم بندددددو سددددداعدة, وفددددد  كدددددل دور األنصدددددار خيدددددر"

 ( ودورىم ف  نصرتو ونصرة المسممين كافة. ىذا يتبين سمو ومكانة األنصار عن الرسول الكريم )
تدددددددؤرخ بعدددددددام ا طدددددددام, لمدددددددا ت ددددددداربوا عمددددددد  ا طدددددددام,  ,وقددددددال المسدددددددعودي:" األوس والخدددددددزرج أبندددددددا   ارثدددددددة 

ورسددددددوميا  , وىددددد  ال صدددددون والقصددددددور التددددد  سدددددكنوىا وتمتنددددددك بيدددددا, فأخربدددددت فدددددد  أيدددددام عثمدددددان بددددددن عفدددددان 
 .٘()"باقية إل  وقتنا ىذا

ذلددددددك العصددددددر منتشددددددرة فددددد  أمدددددداكن كثيددددددرة, أقددددددرب مددددددا تكددددددون الدددددد  األ يددددددا ,  كاندددددت منددددددازل الخددددددزرج فدددددد و 
لكددددددل بطددددددن مددددددن بطددددددونيم  دددددد  خدددددداص بيددددددا, وقددددددد كانددددددت تمددددددك المنددددددازل موزعددددددة بددددددين منددددددازل بندددددد  عمددددددرو بددددددن 

                                                                 

بيدان واإلعدراب عمددا ال ,م(ٔٗٗٔىدد/  ٘ٗٛت)أ مدد بدن عمد  بددن عبدد القدادر, أبدو العبدداس ال سدين  العبيددي, تقد  الدددين  المقريدزي: ٔ()
 .ٜٔ, ص(ٚٗٛٔ_بأرض مصر من األعراب, ت قي : فردناد واسطون فيمد )مستشر  ألمان (, طبعة: جوتنجن, )ألمانيا عام 

متقدّدم اإلسدالم, إاّل أّندو لدم يشدديد  إسدالم  جداىم , ويكند  أبدا الوليددد وأبدا ال سدام. وىدو األنصداريىدو  ّسدان بدن ثابدت بدن المندذر ( ٕ)
وعداش فد   مشيدا, ألّنو كان جبانا. وكانت لو ناصية يسدليا بين عينيدو, وكدان يضدرب بمسدانو روثدة أنفدو, مدن طولدو,( ( النب مك 

 عاوية, وعم  ف  آخر عمره.الجاىمّية ستّين سنة وف  اإلسالم ستّين سنة, ومات ف  خالفة م
 : 1ه(, ج1423,القاهرة)دار الحديث, , الشعر والشعراء, ـ(م889/ه276تأبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة ) الدينوري:ينظر ,

 .269ص
 .ٕٓالمقريزي, البيان وإلعراب, صٖ()
( رقددم مٕٗٓٓ, )بيروتدار الكتدب العمميددة ,البخدداريصد يت  م(: ٜٙٛىددد/ٕٙ٘البخداري, أبددو عبدد اهلل م مددد بدن إسددماعيل البخداري ) (ٗ)

 ( وأخرجو مسمم.ٖٖٗٗ) .ال ديث
تصد يت: عبدد اهلل إسدماعيل الصداوي, دار م(: التنبيدو واإلشدراف, ٜٚ٘ه/ٖٙٗتالمسدعودي أبدو ال سدن عمد  بدن ال سدين بدن عمد  )(٘)

 .ٙٚٔالصاوي, )القاىرة, د.ت(, ص
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ومندددددازل بندددد  عددددوف بدددددن الخددددزرج )قوقددددل(, ومندددددازل جشددددم بددددن الخدددددزرج, ومنددددازل كعددددب بدددددن  الخددددزرج )النجددددار(,
 .ٔ()الخزرجالخزرج, ومنازل بن  ال ارث بن 

 منازل بني مالك بن النجار: .1
نددددزل بندددددو مالدددددك بددددن النجدددددار بدددددن ثعمبددددة بدددددن عمدددددرو بددددن الخدددددزرج, دارىدددددم المعروفددددة بيدددددم دار بنددددد  النجدددددار 
وىدددددد  غددددددرب المسددددددجد النبددددددوي, فددددددأبتن  بنددددددو غددددددنم بددددددن مالددددددك بددددددن النجددددددار فييددددددا أطمددددددًا يقددددددال لددددددو )فددددددويرع( فددددددد  

) عميددددددو , مقابدددددل دار جعفدددددر الصددددداد  موضدددددعو دار  سدددددن بدددددن زيدددددد بدددددن  سدددددن بدددددن عمددددد  بدددددن أبددددد  طالدددددب 
 .ٕ()السالم (
يقدددددال لددددو )فدددددارع( كددددان لثابدددددت  ٘(), أطمدددداً ((ٗ))وىدددددم بنددددو عددددددي بددددن عمدددددرو بددددن مالدددددك ٖ()وابتندددد  بندددددو ميالددددة 

وىددددم معاويددددة بددددن عمددددرو بددددن مالددددك بدددددن  ٙ()وابتنددددد  بنددددو جديمددددة.بددددن المنددددذر بددددن  ددددرام والددددد  سددددان بددددن ثابددددت 
أطمددددددًا يقددددددال لددددددو) مشددددددعط ( كددددددان  ٚ()النجدددددار بددددددن ثعمبددددددة بددددددن عمددددددرو بدددددن الخددددددزرج وأميددددددم جديمددددددة وبيددددددا يعرفدددددون,

شددددددر  مسددددددجدىم وفيددددددو بئددددددر  ددددددا  وأطمددددددداُ آخددددددر يقددددددال لددددددو )السددددددم ( لبندددددد  مبدددددددذول وىددددددو عددددددامر بددددددن مالددددددك بدددددددن 
  ٛ()النجار.

, دارىددددم المعروفددددة بيددددم غددددرب المسددددجد ٜ()الخددددزرجوندددزل بنددددو عدددددي بددددن النجددددار بددددن ثعمبددددة بددددن عمددددرو بددددن 
وندددددزل بنددددو مدددددازن بدددددن النجددددار بدددددن ثعمبدددددة بددددن عمدددددرو بدددددن  .(ٓٔ)النبددددوي, وابتندددددوا فييددددا أطمدددددًا يقدددددال لددددو )الزاىريدددددرة(

                                                                 
دار الكتددب ,,ت قيد : لجندة مدن العممدا م(, جميدرة أنسداب العددرب, ٖٙٓٔ/هٙ٘ٗ: ت),عمد  بدن أ مدد بددن سدعيد األندلسد ابدن  دزم,  (ٔ)

            ومابعدىا.ٕٖٛ, صٔ(, جٖٜٛٔ,)بيروت ,ٔ,طالعممية
م(, وفددا  الوفدددا بأخبدددار دار المصدددطف , دار ٛٛٗٔه/ٜٔٔعمددد  بدددن عبددد اهلل بدددن أ مدددد , ندددور الدددين أبدددو ال سدددن )ت:السددميودي  (ٕ)

 .ٙٙٔ(, صٜٜٗٔالكتب العممية, )بيروت,
ميالة: وى  أم عدي بن عمرو بن مالك, واسميا ميالة بنت فييرة بن بياضة بن عامر بن بياضة بدن عدامر بدن زريد  الخزرجيدة,  (ٖ)

 أ د بن  جشم بن الخزرج.
  :366, ص12السمعاني, األنساب, جينظر. 

 ٚٔٔص , ٛج , تاج العروس  , لمزبيدي (ٗ)
(٘)

ىددو كدددل بيددت مربددك مسددطت, وقيددل: األطددم مثدددل األجددم, يخفددف ويثقددل, والجمددك القميددل آطدددام  ألطددم:  صددن مبندد  ب جددارة, وقيددل:ا 
 , واألطم بالضم بنا  مرتفك .وآجام

 :21، ص21ابن منظور، لسان العرب.جينظر. 
اأَلْزد, وىددم َبندو َجِديَمدَة بددن ُمعاويدَة بددن ُندو َجِديَمدَة: َبْطددٌن ِفد  َقديس, وىددم َفْيدٌم وَعدْدواُن اْبنددا َعْمدرو بددن َقديس َعديالَن, وَبْطددٌن آَخدُر ِفد  ب (ٙ)

 .َعْمرو بن َعِدّي بن َعْمرو بن ماِزن بن اأَلْزد

  :197,ص28الزبيدي, تاج العروس,جينظر. 
, (مٜٖٜ/ىددٕٖٛ تأبدو عمدر, شدياب الددين أ مدد بدن م مدد بدن عبدد ربدو ابدن  بيدب ابدن  ددير بدن سدالم األندلسد  ) ابدن عبدد ربدو: (ٚ)

 .  ٗٚص ٕجىد(,ٗٓٗٔ,بيروت) ,الكتب العممية دارالعقد الفريد, 
 .ٙٙٔ, ص باخبار المصطف  وفا  الوفا السميودي, (ٛ)
ت قيدددد : لجنددددة مددددن م(, جميدددرة أنسدددداب العددددرب, ٖٙٓٔ/هٙ٘ٗ: ت),أبددددو م مددددد عمدددد  بدددن أ مددددد بددددن سددددعيد األندلسدددد ابدددن  ددددزم,  (ٜ)

 .ٕٖٖ – ٖٖٓص(, ٖٜٛٔ,)بيروت ,ٔ,طدار الكتب العممية,,العمما 
 .ٛٙٔ, صباخبار المصطف  السميودي, وفا  الوفا (ٓٔ)
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ابتنددددددوا فييددددددا أطمددددددًا يقددددددال لددددددو )واسددددددط( وكانددددددت منددددددازليم  ٔ()الخدددددزرج, دارىددددددم المعروفددددددة بيددددددم قبمدددددد  بئددددددر البصددددددمة
 .ٕ()شر  منازل بن  زري 

, دارىددددم المعروفددددة بيدددم خمددددف بط ددددان, ٖ()بنددددو ديندددار بددددن النجددددار بدددن ثعمبددددة بددددن عمدددرو بددددن الخدددزرج وندددزل
 .ٗ()()بط ان, وابتنوا فييا أطمًا يقال لو )المنيف( عند مسجد بن  دينار الذي صم  فيو النب 

ويعدددددرف عددددددن بندددددد  النجدددددار بددددددن عمددددددرو بددددددن ثعمبدددددة بددددددن الخددددددزرج أنيددددددم خيدددددر دور األنصددددددار, وذلددددددك بمددددددا  
وكدددددددان ىددددددددذا الدددددددبطن ىدددددددو األفضددددددددل  ()ندددددددالوه مدددددددن سدددددددبقيم فدددددددد  اإلسدددددددالم, وشدددددددرفوا بددددددددأنيم أخدددددددوال رسدددددددول اهلل 

أنددددددو قدددددال: "اندددددزل عمددددد  بندددددد  النجدددددار أخدددددوال عبدددددد المطمددددددب  ()واألشدددددرف عمددددد  األوس والخدددددزرج, وروى عندددددو
بددددددذلك". وقددددددال ال ددددددافظ ابددددددن  جددددددر فدددددد  المقدمددددددة فددددد  الكددددددالم عمدددددد  ال ددددددديث المددددددذكور: ىددددددم مددددددن بندددددد   أكدددددرميم

مددددنيم, واسدددددميا سددددمم ؛ فيدددددم أجدددددداده  ()عمددددرو بدددددن عددددوف مدددددن الخدددددزرج, وكانددددت أم عبدددددد المطمددددب جدددددد النبددددد 
 .٘() قيقة, وأخوالو مجازا

 منازل عوف بن الخزرج  .2
الددددار التدددد  يقدددال ليددددا  ٙ()الددددذين عرفدددوا بالقواقددددل ندددزل بندددو سددددالم وغدددنم أبنددددا  عدددوف بددددن عمدددرو بددددن الخدددزرج

)دار بندددد  سدددددالم( عمددددد  أطددددراف ال دددددرة اليربيدددددة غدددددرب الددددوادي, وابتندددددو أطاميدددددا: ومنيددددا )المزدلدددددف( اطدددددم عتبدددددان 
بدددددن مالدددددك المزدلدددددف, كدددددان لمالدددددك بدددددن العجدددددالن السدددددالم , ومنيدددددا اطدددددم الشدددددماخ كدددددان خارجدددددًا عدددددن بيدددددوت بندددددد  

 ٚ()بم ونزل بنو ال  .سالم من جية القبمة
مالدددددك بدددددن سدددددالم بدددددن غدددددنم الدددددددار المعروفدددددة بيدددددم, بدددددين قبدددددا  وبددددددين دار بنددددد  ال دددددارث بدددددن الخدددددزرج التدددددد  

وقددددددال ابدددددن  ددددددزم: كانددددددت دار بندددددد  ال بمددددد  بددددددين دار بندددددد  النجددددددار وبددددددين دار  .شدددددر  وادي بط ددددددان وصددددددعيب
وندددزل بنددددو عطيدددة بددددن زيدددد بددددن قدددديس بصدددفنة فددددو  بنددد  ال بمدددد , وابتندددوا فييددددا أطمدددًا يقددددال لددددو . ((ٛ))بنددد  سدددداعدة

                                                                 
بئدر البصدمة: وىد  بئدر قريبدة مددن البقيدك مبنيدة بال جدار, ولدون مائيدا إذا أنفصددل منيدا أبديض وطعمدو  مدو, إال أن األجدون غالددب  (ٔ)

 ,رأسو بما  وسدر. ()عميو األجون: يعن  غشاة  العرفض والور  وبيا غسل رسول ااهلل 
 .ٛٙٔ, ص باخبار المصطف  الوفا السميودي, وفا  (ٕ)
 دار, ت قيد  وشدرح: عبدد السدالم م مدد ىدارون,االشدتقا , (مٖٖٜ/ىددٕٖٔتأبدو بكدر م مدد بدن ال سدن بدن دريدد األزدي ) ابن دريد,(ٖ)

 .ٜٕٙص(,ٜٜٔٔ,بيروت)الجيل, 
 .ٜٙٔص , باخبار المصطف  ( السميودي, وفا  الوفاٗ)
 .ٕٓٓص باخبار المصطف  السميودي, وفا  الوفا (٘)
, وعرفددوا بالقواقدل ألنيدم اذا أجداروا شخصدا دفعدوا لددو سديما وقدالوا لدو )قوقدل بدو  يددث ٖٕٗابدن  دزم, جميدرة انسداب العدرب , ص ( ٙ)

 شئت( أي تنقل بو  يث شئت وال تخش  أ دا .
 . 108, ص3, ج العقد الفريد, ابن عبد ربه ينظر :

 ال بم  ىو مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج, يسم  بذلك لعظم بطنو. (ٚ)
 :ٖص , جميرة انساب العرب,ابن  زمينظر. 
 ٜ٘ٔ,باخبار المصطف  وفا  الوفاالسميودي,  (ٛ)
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مددددك  صددددون أخددددرى  ٔ())مدددزا م( وىددددو بددددين ظيددددران بيددددوت بندددد  ال بمدددد , وقيددددل أيضدددًا لعبددددد ااهلل بددددن أبدددد  سددددمول
 . ٕ()ف  جوف بيوتيم

 منازل جشم بن الخزرج .ٖ
 بددددن الخددددزرج بالمثنددداة, بددددين مسددددجد  زيددددد بددددن جشدددمتندددزل بنددددو سددددممة بدددن سددددعد بددددن عمددد  بددددن شدددداردة بدددن

  ()سماىا رسول ااهللو , ب (خر دد)ف  سند ال رة, وكانت تسم  ب ٖ()ذادالقبمتين إل  المُ 
 .ٗ())طُم ة( وقيل سماىا)صال ة(

وندددددزل بنددددددو سددددددواد بدددددن غددددددنم بددددددن كعدددددب بددددددن سددددددممة عنددددددد مسدددددجد القبمتددددددين, وابتنددددددوا فييدددددا أطمددددددًا يقددددددال لددددددو  
)خددددديط( شددددددر  مسدددددجد القبمتدددددين عمدددددد  شدددددرف ال ددددددرة, واطمدددددًا يقدددددال لددددددو )منيدددددك( عمدددددد   طددددددمَ )األغمدددددب( , وابتندددددوا أُ 

.٘()يمين المسجد
ونددددزل بندددددو عبيددددد بدددددن عدددددي بدددددن غدددددنم بددددن كعدددددب بددددن سدددددممة عندددددد الجبددددل الدددددذي يقددددال لو)الددددددويخل( جبدددددل 

 .ٙ()( كان لمبرا  بن معرور بن صخر, واطم )األطول(فبن  عبيد, واطم )األشن
غدددددنم بدددددن كعددددددب بدددددن سدددددممة بالمدددددذاد, وابتنددددد  بندددددو  دددددرام أطمدددددًا يقدددددال لددددددو وندددددزل بندددددو  دددددرام بدددددن كعدددددب بدددددن 
ابتندددددد  بنددددددو مددددددرة بددددددن كعددددددب بددددددن سددددددممة أطمددددددًا يقددددددال لددددددو )أخددددددنس( وىددددددو و  )جددددداعس( كددددددان لعمددددددرو بددددددن الجمددددددوح

,أن السدددديل ي ددددول بيددددنيم   األسدددود, ثددددم انتقددددل بنددددو سددددممة إلددد  منددددازليم الثانيددددة بعدددددما اشددددتكوا إلددد  رسددددول ااهلل
.ٚ()دورىم مما يم  نخيميم ومزارعيم ف  مسجد القبمتين ومسجد الخربةوبين الجمعة, وكانت 

وقددددد أطمددددد  عمددددد  بنددددد  سددددممة بعدددددد اإلسدددددالم سدددددممة بدددددر ؛ لكثدددددرة مدددددن شددددديدىا مددددنيم , فقدددددد كدددددان عددددددد مدددددن 
 .ٛ()شيدىا منيم ثالثة وأربعين نفسا

                                                                 
(ٔ)

عبدد اهلل بدن أبد  مددن مالدك بدن ال ددارث ابدن عبيدد الخزرجدد , أبدو ال بداب, المشديور بددابن سدمول, وسدمول جدتددو ألبيدو, مدن خزاعددة:  
رأس المندافقين فد  اإلسدالم. مددن أىدل المديندة. كددان سديد الخدزرج فدد  آخدر جداىميتيم. وأظيدر اإلسددالم بعدد وقعدة بدددر, تقيدة. ولمدا تييددأ 

قعة أ د, انخزل أبّ  وكان معو ثالثمائة رجدل, فعداد بيدم إلد  المديندة. وفعدل ذلدك يدوم التييدؤ ليدزوة تبدوك. النب  صم  اهلل عميو وآلو لو 
 وكان كما كمما  مت بالمسممين نازلة شمت بيم, وكمما سمك بسيئة نشرىا. 

 .65,ص4الزركمي: األعالم , جينظر :
 .ٓٙٔباخبار المصطف , ص وفا  الوفا, ( السميوديٕ)
 واٍد بين سمك وخند  المدينة.المثذاد: ٖ()

  : دار ٕط معجددددددددددددم البمددددددددددددددان,م(,ٕٕٛٔه_ٕٙٙشددددددددددددياب الددددددددددددددين ابددددددددددددو عبددددددددددددد اهلل الرومددددددددددددد  )ت يدددددددددددداقوت ال مدددددددددددددوي,ينظددددددددددددر,
 .ٛٛ,ص٘(, ج مٜٜ٘ٔ,),بيروتصادر

معجدم مدا اسدتعجم مدن أسدما  الددبالد  ,(مٜٗٓٔ/هٚٛٗ ت: أبدو عبيدد عبدد اهلل بدن عبدد العزيدز بدن م مدد البكدري األندلسد  )البكدري( ٗ)
 .ٖٕٓٔ-ٕٕٓٔ, صٗه(, جٖٓٗٔ,بيروت, )ٖطعالم الكتب, ,البالد والمواضك

, ت قيددددددددددد ,  مدددددددددددد الجاسددددددددددددر, دار اليمامدددددددددددة لمب دددددددددددث والترجمددددددددددددة : الميدددددددددددانم المطابددددددددددددة فددددددددددد  معدددددددددددالم طابددددددددددددةالفيدددددددددددروز آبدددددددددددادي( ٘)
 .ٖٚٔ(,صٜٜٙٔوالنشر,)الرياض,

 .ٖٚٔالمصدر نفسو, ص( ٙ)

 .ٖٚٔ, ص الميانم المطابة ف  معالم طابة,  الفيروز آباديٚ()
 .ٗٙٗ,صٕاالشتقا , ج ابن دريد,( ٛ)
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منازل بني كعب بن الخزرج .4

بنددددو ظريددددف وبنددددو عمددددرو بددددن الخددددزرج بددددن اىددددم بطونيددددا: بنددددو سدددداعدة الددددذين انقسددددموا عمدددد  بطنددددين ىمددددا: 
ومسدددددكن سددددداعدة عندددددد المكدددددان  ٕ(), ومدددددن ظريدددددف سدددددعد بددددن عبدددددادةٔ()سدددداعدة بدددددن كعدددددب بدددددن الخدددددزرج بددددن  ارثدددددة

المعدددددروف بسددددددقيفة بنددددد  سدددددداعدة, وفدددددد  منطقدددددة بئددددددر بضدددددداعة, وكاندددددت ليددددددم منددددددازل عندددددد وادي بط ددددددان تددددددوازي 
قدددددال لدددددو )معدددددرض( مواجيدددددة مسدددددجد بنددددد  ابتندددددوا اطمدددددًا يومدددددن اشدددددير  صدددددونيم واسدددددط ,و  ٖ()مسددددداكن بنددددد  ديندددددار
 هفاسدددددتأذنو  ( الددددد  يثددددرب)قددددددم رسددددول ااهلل وكددددانوا يشددددديدونو عندددددما طددددم بنددددد  فدددد  المديندددددة,أسدددداعدة وىددددو آخدددددر 

 .ٗ()األطم فأذن ليمبنائو ف  إتمام 
الددددار التدددد   وىددددم رىدددط سدددعد بدددن عبدددادة ريدددف بدددن الخدددزرج بدددن سددداعدة,ظبدددن ثعمبدددة بددددن  خزيمدددةوندددزل بندددو 

ونددددزل بندددددو وقدددددش وبندددد  عندددددان أبنددددا  ثعمبدددددة بدددددن طريددددف بدددددن الخددددزرج بدددددن سددددداعدة, . ٘()يقددددال ليدددددا )جددددرار سدددددعد(
الدددددددددار التددددددددد  ليدددددددددا )دار بندددددددد  طريدددددددددف( وىددددددددد  بددددددددين ال ماضدددددددددة وجدددددددددرار سددددددددعد وابتندددددددددوا فييدددددددددا اطمددددددددًا يقدددددددددال لدددددددددو 

 .ٙ())مشرف(
منازل بني الحارث بن الخزرج .5

نددددددزل بنددددددو ال دددددددارث بددددددن الخدددددددزرج  دارىددددددم المعروفدددددددة بيددددددم بدددددددالعوال  شددددددر  وادي بط دددددددان وتربددددددة صدددددددعيب 
وابتندددددوا فييدددددا اطمدددددًا كدددددان لبنددددد  امدددددرئ القددددديس بدددددن األوس, وخدددددرج جشدددددم وزيدددددد ابندددددا ال دددددارث بدددددن الخدددددزرج وىمددددددا 

وبدددددو سدددددميت ( وابتنددددوا أطمدددددا يقددددال لدددددو: السُددددنًت (عمددددد  ميددددل مدددددن مسددددجد رسدددددول ااهلل ٚ()تالسٌددددنْ التوأمددددان فسدددددكنا 
 .ٛ()النا ية
وبالسددددنت كدددددان مندددددزل أبددددد  بكدددددر الصددددددي  رضددددد  اهلل عندددددو, وبيندددددو وبدددددين مندددددزل النبددددد  صدددددم  اهلل عميدددددو  

 .ٜ()وسمم ميل
 
 

                                                                 

 .  ٖ٘ٙ,صٕابن  زم, جميرة انساب العرب,ج( ٔ)
 المصدر نفسو.( ٕ)
 .ٕٛٓ, صٔالسميودي, وفا  الوفا ,ج( ٖ)
 .ٜٕٓ, صٔالسميودي, وفا  الوفا ,جٗ()
جدرار يبدرد المدا  ألضديافو بددو, وكدان بدو أطدم ُدلديم جدد سدعد ويقددك جدرار سدعد: موضدك بالمديندة, كدان سدعد بدن عبددادة ينصدب عميدو ( ٘)

 شرق  المدينة مما يم  الشام, عند بئر بضاعة والبئر وسط بيوتيم.
 : 374, ص2البكري, معجم ما استعجم , جينظر. 

 .ٙٙٔالسميودي, وفا  الوفا , ص( ٙ)

 ال ارث بن الخزرج بعوال  المدينة.سنت : ا دى م ال المدينة وى  طرف من أطرافيا, وى  منازل بن  ( ٚ)

  : 265,ص3معجم البمدان , جياقوت الحموي,ينظر 
 .ٚٗٔ, ص الميانم المطابة ف  معالم طابة, : الفيروز آبادي (ٛ)
(1)

 .ٚ٘ٔالسميودي, وفا  الوفا, ص 
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 وقد تفرع من ال ارث بن الخزرج بطنان كبيران ىما:
ان  أي ,ٔ()رار سددددددعد( ممدددددددا يمدددددد  سدددددددو  المديندددددددة)ُجددددددد اسددددددكنوا الددددددددار التدددددد  يقدددددددال ليدددددداألول بنددددددو ُخدددددددْدارة: و  

 .ٕ()منازليم كانت ال  الشمال من المسجد النبوي
: وىدددددم بنددددددو األبَجددددددر, خددددددرة بددددددن عددددددوف بدددددن ال ددددددارث بددددددن الخدددددزرج, وسددددددكنوا دارىددددددم ٖ()والثدددددان  بنددددددو ُخددددددْدرة
وابتنددددددوا  ,٘(), جنددددددوب شدددددرق  المسددددددجد النبددددددوي وجنددددددوب  البقيدددددك الواقددددددك شددددددرق  المسددددددجدٗ()المعروفدددددة ببندددددد  خدددددددرة

سدددددنان بددددددن ثعمبدددددة بددددددن عبيدددددد بددددددن األبجدددددر بددددددن عدددددوف بددددددن كددددددان لمالدددددك بددددددن  ٙ() فييدددددا اطمددددددًا يقدددددال لددددددو )األجدددددرد(
 الذي  فظ عن رسول اهلل سننا كثيرة  ٚ()أب  سعيد الخدري جد ال ارث بن الخزرج
يعددددرف عدددددن بندددد  ال ددددارث بدددددن الخددددزرج أنيددددم كددددانوا يعرفدددددون بددددين بطددددون األوس والخدددددزرج و .ٛ()وعممددددا جمددددا

إلددددددييم جميدددددك بطدددددون ال يدددددين فدددددد  ت كددددديم أمدددددورىم ونزاعدددددداتيم بال كمدددددة والسدددددداد فددددد  الددددددرأي  يدددددث كاندددددت ترجدددددك 
 .ٜ()ومواريثيم كت كيم عمرو بن امرئ القيس ف   ربيم ف  الجاىمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

مؤسسدة ناصدر لمثقافددة , عبدداس: إ سدان , ت قيد (مٜٗٗٔ/ ىدددٜٓٓ ت: أبدو عبدد اهلل م مددد بدن عبدد اهلل بددن عبدد المدنعم )ال ميدري( ٔ)
 .ٕٖ٘ص (,ٜٓٛٔ, بيروت,

 .ٕٙٔعبد اهلل عبد العزيز , مجتمك المدينة ف  عيد الرسول, ص, دريس  إٕ()
 .ٜٔابن  بيب, مختمف القبائل ومؤتمفيا, ص( ٖ)

 .ٖٚ٘, صوفا  الوفا  ,( السميوديٗ)
 .ٕٙٔإدريس عبد اهلل عبد العزيز , مجتمك المدينة, ص ( ٛ)

 .ٜٜٔ-ٜٛٔ,ص وفا  الوفا  ,السميودي( ٙ)

أبدو سددعيد الخددري سددعد بدن مالددك بددن سدنان مفتدد  المديندة, ريددين. استشديد أبددوه مالددك يدوم أ ددد, وشديد أبددو سدعيد الخنددد , وبيعددة ( ٚ)
 فأكثر, وأطاب, وعن: أب  بكر, وعمر, وطائفة. وكان أ د الفقيا  المجتيدين. ((الرضوان. و دث عن النب 

  : ــد اهلل محمــد بــن أحمـد بــن ع)مــان بــن ق اي مــاز )ينظـر ــو عب ــدين أب ــبهبي: شــمس ال ـ(, ســير أعــالم مــ1347/ه748:  تال
ـــاؤوط, مؤسســة الرســـالة, ط ـــق : مجموعــة مـــن المحققــين بششـــراف الشـــيؤ شــعيب األرن ـــروت, ,3النــبالء, تحقي ( 1985)بي

 .169,ص3ج
تت االستيعاب,  م(ٜٖٜه_ٖٙٗنمري القرطب  )تيوسف بن عبد اهلل بن م مد بن عبد البر ال( ابن عبد البر,ٛ)

 م(ٖٜٜٔه_ٕٔٗٔعم  م مد البجاوي , دار الجيل )بيروت _
 ٛ٘ٔ,ص, وفا  الوفا لسميوديا ٜ()
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 الخاتمة
 تبين من خالل الب ث ان السبكيون يرجعون ف  نسبيم ال  األنصار .  -ٔ
 ان األنصار ف  مصر غالبيتيم يرجعون ال  سعد بن عبادة الخزرج  االنصاري .  -ٕ
اثندددددددا   ان انتشددددددار األنصدددددددار فددددددد  مصدددددددر يرجدددددددك الددددددد  زمدددددددن الخميفدددددددة الثدددددددان  عمدددددددر بدددددددن الخطددددددداب  -ٖ

 الفتو ات اإلسالمية .
تبدددين كددددذلك ان السدددبكية فرعددددان ىمدددا فددددرع ي يدددد  بدددن عمدددد  بدددن تمددددام وفددددرع عبدددد الكدددداف  بدددن عمدددد  بددددن   -ٗ

 تمام . 
اكدددددد الب دددددث ان لرنصددددددار الددددددور الكبيدددددر و المشددددددرف فددددد  نصدددددرة الرسددددددول م مدددددد ) ص ( و ذلدددددك فدددددد   -٘

 بداية الدعوه اإلسالمية و ف  اصعب الظروف , مما زاد موقف الرسول الكريم م مد 
 ) ص ( قوة و صالبو. 
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 المصادر و المراجع
 .م(ٜٙٛىد/ٕٙ٘البخاري )البخاري, أبو عبد اهلل م مد بن إسماعيل  -ٔ

 .م(ٕٗٓٓدار الكتب العممية)بيروت , ,ص يت البخاري
البكددددددددددددري: أبددددددددددددو عبيددددددددددددد عبدددددددددددددد اهلل بددددددددددددن عبددددددددددددد العزيددددددددددددز بدددددددددددددن م مددددددددددددد البكددددددددددددري األندلسدددددددددددد  )المتدددددددددددددوف :  -ٕ

 .م(ٜٗٓٔه/ٚٛٗ
 ه(,ٖٓٗٔ, )بيروت,ٖمعجم ما استعجم من أسما  البالد والمواضك, عالم الكتب,ط 
يوسدددددف بدددددن تيددددري بدددددردي بدددددن عبدددددد اهلل الظددددداىري ال نفددددد  , جمدددددال  ابددددن تيدددددري بدددددردي,, أبدددددو الم اسدددددن -3

 .م(ٜٙٗٔه/ٗٚٛ: تالدين )

النجدددددددددددددوم الزاىدددددددددددددرة فدددددددددددددد  ممدددددددددددددوك مصددددددددددددددر والقددددددددددددداىرة, وزارة الثقافدددددددددددددة واإلرشدددددددددددددداد القدددددددددددددوم , دار الكتددددددددددددددب,) 
 ( .ٕٜٚٔ-ٖٜٓٔمصر

: تابددددن  جددددر العسددددقالن , أبددددو الفضددددل أ مددددد بددددن عمددددد  بددددن م مددددد بددددن أ مددددد بددددن  جددددر العسدددددقالن  ) -ٗ
  .ىد(ٕ٘ٛ

 .ه(ٛٔٗٔرفك اإلصر عن قضاة مصر, ت قي : عم  م مد عمر, مكتبة الخانج , )القاىرة ,
اإلصـــابة فــــي تمييـــز الصــــحابة تحقيـــق: عــــادل أحمـــد عبــــد الموجـــود وعمــــى محمـــد معــــو , دار  

 هـ(,1415الكتب العممية, الطبعة األولى,)بيروت,

  .م(ٖٙٓٔه/ٙ٘ٗبن  زم, عم  بن أ مد بن سعيد األندلس ,)ت: ا -5

  .(ٖٜٛٔ,)بيروت ,ٔجميرة أنساب العرب, ت قي : لجنة من العمما ,,دار الكتب العممية,ط

 .م(ٕٕٛٔه/ ٕٙٙشياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الروم  )ت: ال موي ,  -ٙ
 .( ٜٜ٘ٔ, دار صادر, ) بيروت,ٕمعجم البمدان, ط

م(,ت قيدددددددد : ٜٗٗٔىددددددددد/ ٜٓٓ :تل ميدددددددري: أبددددددددو عبددددددددد اهلل م مددددددددد بددددددددن عبدددددددد اهلل بددددددددن عبددددددددد المددددددددنعم )1 -1
 ( .ٜٓٛٔ إ سان عباس ,مؤسسة ناصر لمثقافة , بيروت,

الشدددددددعر  .مددددددد(ٜٛٛه/ٕٙٚالدددددددينوري: أبددددددو م مددددددد عبددددددد اهلل بددددددن مسددددددمم بددددددن قتيبددددددة الدددددددينوري )المتددددددوف :  -ٛ
 .ه(ٖٕٗٔوالشعرا , دار ال ديث, )القاىرة,

 .(مٖٖٜ/ىدٕٖٔتأبو بكر م مد بن ال سن بن دريد األزدي ) ابن دريد, -9
  (.ٜٜٔٔ,بيروت)الجيل,  دار, ت قي  وشرح: عبد السالم م مد ىاروناالشتقا , 

تددددداريخ  .ىددددد( ٛٗٚ: تالددددذىب , شددددمس الدددددين أبددددو عبددددد اهلل م مددددد بدددددن أ مددددد بددددن عثمددددان بددددن َقاْيمدددداز ) -11
 .(ٖٕٓٓ, دار اليرب اإلسالم ,)بيروت,ٔاإلسالم, ت قي : بشار عّواد معروف, ط

مجموعددددددددة مددددددددن الم ققدددددددين بهشددددددددراف الشدددددددديخ شدددددددعيب األرندددددددداؤوط, مؤسسددددددددة سدددددددير أعددددددددالم النددددددددبال , ت قيددددددد  : 
 (.ٜ٘ٛٔ,)بيروت,ٖالرسالة, ط

 .م( 1790هـ/ 205) م ّمد بن م ّمد بن عبد الرّزا  ال سين  الزبيدي, -11

 )ال_ت(.تاج العروس من جواىر القاموس,ت قي : مجموعة من الم ققين, دار اليداية, 
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رفددددددك ال اجدددددددب  .م(ٖٓٚٔىددددددد/ٔٚٚتقدددددد  الدددددددين السدددددددبك  )ت: السددددددبك , تدددددداج الددددددددين, عبددددددد الوىدددددداب بدددددددن -ٕٔ
عدددددددددن مختصدددددددددر ابدددددددددن ال اجددددددددددب, ت قيددددددددد : عمددددددددد  م مددددددددددد معدددددددددوض, عدددددددددادل أ مددددددددددد عبدددددددددد الموجدددددددددود, عددددددددددالم 

 (,ٜٜٜٔالكتب,)بيروت,
طبقدددددددات الشددددددددافعية الكبددددددددرى, ت قيددددددد : م مددددددددود م مددددددددد الطندددددددا  , عبددددددددد الفتدددددددداح م مدددددددد ال مددددددددو, ىجددددددددر  

 .ىد(ٖٔٗٔ,)القاىرة,ٕلمطباعة والنشر والتوزيك, ط
 .م(ٖٔٚٔىد/ٖٚٚالسبك , بيا  الدين أ مد بن عم  بن عبد الكاف  )ت:  -ٖٔ

عدددددددروس األفدددددددراح فدددددددد  شدددددددرح تمخددددددديص المفتدددددددداح , ت قيددددددد : عبدددددددد ال ميددددددددد ىندددددددداوي, المكتبدددددددة العصددددددددرية 
 .م(ٖٕٓٓ -ىد  ٖٕٗٔبيروت , لمطباعة والنشر,)

بدددن عثمدددان بددددن السدددخاوي, شدددمس الددددين أبدددو الخيدددر م مددددد بدددن عبدددد الدددر من بدددن م مدددد بددددن أبددد  بكدددر  -ٗٔ
 .م(ٜٚٗٔىد/ ٕٜٓ: تم مد السخاوي )

 .(ٜٜٔٔالضو  الالمك ألىل القرن التاسك , منشورات دار مكتبة ال ياة ,) بيروت,
: تالسدددددددمعان : عبددددددددد الكدددددددريم بددددددددن م مدددددددد بددددددددن منصددددددددور التميمددددددد  السددددددددمعان  المدددددددروزي, أبددددددددو سددددددددعد ) -٘ٔ

  .م(ٙٙٔٔه/ٕٙ٘

ن  وغيددددددددره, مجمددددددددس دائددددددددرة المعددددددددارف األنسددددددداب, ت قيدددددددد : عبددددددددد الددددددددر من بددددددددن ي يدددددددد  المعممددددددد  اليمددددددددا
  .( ٕٜٙٔ,) يدر آباد, ٔالعثمانية, ط

وفددددددا   .م(ٛٛٗٔه/ٜٔٔعمدددددد  بددددددن عبدددددد اهلل بددددددن أ مددددددد , نددددددور الددددددين أبددددددو ال سددددددن )ت:السدددددميودي , -ٙٔ
 .(ٜٜٗٔالوفا بأخبار دار المصطف , دار الكتب العممية, )بيروت,

ىدددددارون الممقددددب بصدددددالح م مدددددد بددددن شددددداكر بددددن أ مدددددد بددددن عبددددد الدددددر من بددددن شددددداكر بددددن , بددددن شدددداكر  -ٚٔ
 .م(ٕٖٙٔىد/ٗٙٚ تالدين )

 .(ٖٜٚٔفوات الوفيات, ت قي  إ سان عباس, دار صادر, )بيروت,  

  .م( ٕٖٙٔىد/ٗٙٚالصفدي, صالح الدين خميل بن أيبك بن عبد اهلل )ت:  -ٛٔ
الددددددددواف  بالوفيدددددددددات, ت قيددددددددد : أ مددددددددد األرنددددددددداؤوط وتركددددددددد  مصددددددددطف , دار إ يدددددددددا  التدددددددددراث,) بيدددددددددروت, 

عمددددد  أبدددددو زيدددددد, وآخدددددرون, قددددددم لدددددو: مدددددازن عبدددددد  لعصدددددر وأعدددددوان النصدددددر, ت قيددددد :أعيدددددان ا  (ٕٓٓٓ
 .( ٜٜٛٔ, دار الفكر المعاصر, )بيروت ,ٔالمبارك,ط القادر

يوسددددددددددددف بدددددددددددددن عبددددددددددددد اهلل بدددددددددددددن م مددددددددددددد بدددددددددددددن عبددددددددددددد البدددددددددددددر النمددددددددددددري القرطبددددددددددددد   ابددددددددددددن عبددددددددددددد البدددددددددددددر,  -ٜٔ
 . م(ٜٖٜه_ٖٙٗ)ت

 . م(ٖٜٜٔه_ٕٔٗٔ_تت عم  م مد البجاوي , دار الجيل )بيروت االستيعاب, 

 األندلسدددددددد , , ا مددددددددد بدددددددن م مددددددددد بدددددددن عبددددددددد ربدددددددو بددددددددن  ددددددددير بددددددددن سدددددددالم أبددددددددو عمدددددددرابدددددددن عبددددددددد ربدددددددو  -ٕٓ
 م(  .ٖٜٛه_ٕٖٛ)ت

 م( .ٖٜٛٔه_ٖٓٗٔدار الكتب العممية )بيروت _العقد الفريد , 
  .الفيروز آبادي -ٕٔ
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القدددددداموس الم ددددددديط, ت قيددددددد : مكتددددددب ت قيددددددد  التدددددددراث فدددددد  مؤسسدددددددة الرسدددددددالة, بهشددددددراف: م مدددددددد نعددددددديم 
 .م( ٕ٘ٓٓ, )بيروت,ٛالعرقُسوس  ,مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر,ط

 .م(ٛٔٗٔىد/ٕٔٛ:تلقمقشندي, أ مد بن عم  بن أ مد الفزاري )ا -22
 ..ت(الصبت األعش  ف  صناعة اإلنشا, دار الكتب العممية,) بيروت, 

  .م(ٜٚ٘ه/ٖٙٗتأبو ال سن عم  بن ال سين بن عم  )   المسعودي - ٖٕ
 . (.تالواإلشراف, تص يت: عبد اهلل إسماعيل الصاوي, دار الصاوي, )القاىرة,التنبيو 

  م(.1311ه _111محمد بن مكرم بن علي ،)تابن منظور، -ٖٕ
 م( .1115ه_1414، دار صادر ،بيروت ،)لسان العرب

ابدددددددن ناصدددددددر الددددددددين , م مدددددددد بددددددددن عبدددددددد اهلل بدددددددن م مدددددددد ابدددددددن أ مددددددددد بدددددددن مجاىدددددددد القيسددددددد  الدمشددددددددق   -ٕٗ
 . م(ٖٛٗٔىد/ ٕٗٛالشافع , )ت: 

توضدددددددديت المشدددددددددتبو فدددددددد  ضدددددددددبط أسددددددددما  الدددددددددرواة وأنسدددددددددابيم وألقددددددددابيم وكنددددددددداىم, ت قيدددددددد : م مدددددددددد نعددددددددديم 
 .م(ٖٜٜٔ,مؤسسة الرسالة,)بيروت,ٔالعرقسوس , ط

 م( .ٕٕٛٔه_ٕٙٙشياب الدين ابو عبد اهلل الروم  )تياقوت ال موي,   -ٕ٘
  م( .ٜٜ٘ٔ,دار صادر ,),بيروتٕط معجم البمدان,,

 
 المراجع       
 الحزوري ، حسام الدين ،  -1

هققققـ / 1435، دار الحققققالظ الدوليققققا ، ) عمققققان ،  1دمشققققا و السققققبكين اققققوك عصققققر المملققققوكي ،  
 م ( .7113

 .عبد اهلل عبد العزيز  ,إدريس -7

 ، م بعا االرشاد،)ال.ت(.مجتمك المدينة ف  عيد الرسول

 .األنصاري, ياسر بن  ميد  -3

 . (ٕٔٓٓ,) ٔالبمدان) قديما و ديثا(,طتاريخ قبائل األنصار ف  سائر 
 . سين, م مد الصاد   -4

 .(ٜٛٗٔالبيت السبك , دار الكاتب المصري,)القاىرة,

 .الزركم , خير الدين بن م مود بن م مد بن عم  بن فارس -5

 .م( ٕٕٓٓ,)بيروت, ٘األعالم, دار العمم لمماليين, ط
 .م(ٜٚٛٔىد/ٛٓٗٔ: ت  )عمر بن رضا بن م مد راغب بن عبد الين  الدمشقك الو ,  -6

 .(ٜٜٗٔ,)بيروت,ٚمعجم قبائل العرب القديمة وال ديثة, مؤسسة الرسالة,ط
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