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أهنم ال يتدخلون بكام إال فيام ندر، واألصل عندهم حكاية كلَّ يشٍء بإسناد 
حتى املولــد والوفــاة، فإذا نظــرت مثًا لكتــاب »معجم الصحابــة« البن قانع، 
جتده عى ضخامته ليس فيه إال اسم الصحايب ثم رسد األسانيد التي تدل عى 

روايته ومشاِهِده إىل غري ذلك.

ومثل هذه الطريقة تقلُّ اإلفادُة منها؛ بل تنعدم أحياًنا إال للمتخصص يف 
علوم احلديث وإدخال ذلك يف التخريج دراسة األسانيد.

ن من اإلفادة من تلك  لكن وجدنا تطوًرا ملحوًظا بعد ذلك نوًعا ما، ُيَمكِّ
الكتب املسندة، فطريقة أيب نعيم األصبهاين يف »معرفة الصحابة« -مثًا- هي: 
الطويلة  بأسانيده  يسوق  ثم  بالصحايب،  التعريف  يف  جامًعا  كاًما  يذكر  أنه 
-لتأخر طبقته- ما أسنده الصحايبُّ عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وحيكي خافات الرواة يف 
األسانيد، ويذكر طرق احلديث، وُيِعلُّ بعَضَها، ويذكر يف التعريف بالصحايب 
مثًا أنه ممن شهد بدًرا، ويسوق أسانيده إىل »مغازي« عروة، والزهري، وابن 
ترمجة  يف  ابتداء  يذكرها  التي  املعلومات  يف  ذلك  ويفعل  وغريها،  إسحاق، 
الصحايب، مع أهنا تكون من املسلَّامت امُلْجَمع عليها عند أهل التأريخ، لكن 
تلك عادة الكتب املسندة، ال يرتك أصحاهُبا شيًئا إال أسندوه إىل قائله، لذلك 

خرج الكتاب يف سبع جملدات دون عزو أو ختريج.

ا ألناس ليسوا من الصحابة لُيَخّطىء  أضف إىل ذلك أنه ذكر أسامَء كثريًة جدًّ
يه، ويسوق أسانيَده  ر وال يسمِّ غرَيُه يف ذكرها ال سيَّام ابن منده، ويصفه دائاًم باملتأخِّ

وشواهَده لُيثبت أهنم ليسوا من الصحابة.
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كذلــك يطيــل النفــس يف التخريــج للمرويــات والتعليــل وتوهيــم الــرواة 
وختطئتهم. 

وكامي هذا ليس انتقائيًّا، بل بعد استقراء تامٍّ للكتاب كامًا.

فهذا الكتاب عظيم النفع والفائدة؛ ألن أبا نعيم $ كان واسَع االطاع 
ًخا. ًثا مؤرِّ حمدِّ

وما ذكرته عن أيب نعيم ينسحب عى أكثر املصنِّفن امُلسنِدين يف الصحابة، 
كابن أيب عاصم، والبغوي، وابن منده، وغريهم. 

وأحلقت بكتب الصحابة املسندة كذلك = كل كتاب مسند أو غري مسند، 
تعلق بالصحابة مبارشة أو مل يتعلق ككتب الصحابة غري املسندة، والطبقات، 
والتورايخ العامة، واملحليَّة، وغريها، رشيطة أن تدخل حتت منهج الكتاب، 

وأن يكون صاحب هذا املَصنَّف قد تكلَّم عى الصحابة بنفسه.

يلي: فامي  ص 
َّ

تتلخ إذن  الكتاب  ففكرة 

ناحـظ أن هـؤالء املصنِّفـن يبـدءون الـكام يف ترمجـة الصحـايب بذكـر 
ت هبا األسانيُد عندهم،  تعريف جممل من كامهم، حيتوي عى معلومات صحَّ
ثم يسوقون بأسانيدهم ما يدل عى ذلك، ثم يتبعون ذلك بذكر ما أسنده ذلك 
؛ ألن ذلك من وجوه إثبات الصحبة عندهم، أو بعضه  الصحايب إن كان ُمِقاًّ
إن كان مكثًرا، وهيتمون بذكر العلل واالختاف عى املدار يف تلك املرويات، 

ويكثر هذا عند أصحاب الكتب امُلْسنَدة.
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فأردت أن أمجع كتاًبا يشتمل عى ما ذكره هؤالء املصنِّفون من كامهم 
ـًبا هلم األقدم فاألقدم ملعرفة  هم ال من منقوهلم عن غريهم -إال فيام ندر-، ُمَرتِّ
منشإ القول ومن أين خرج، وَمْن ُيقلِّد َمْن، وَمْن ينُقل َعْن َمْن، وغري ذلك مما 

يوفِّره هذا الرتتيب الزماين.

مت هو نقل كام املصنِّف نفِسه دون منقوله عن غريه،   واألصل كام قدَّ
ا يف جمموع ما تمَّ مجعه يف هذا الكتاب  إال أن هناك بعض املصنِّفن وهم قلِّة جدًّ
خــن ال توجد  = هلــم مــادة مبــارشة عــن شــيوخهم ممــن يعــدون مــن كبــار املؤرِّ
هلم مصنَّفات مطبوعة يمكن الرجوع إليها كنقل ابن سعد يف »طبقاته الكبري« 
أبيه، وأيب  الكبري« عن  »تارخيه  ابن أيب خيثمة يف  الواقدي، ونقل  عن شيخه 

َبريي، وابن معن، وغريهم.  مصعب الزُّ

فكان من وجهة نظري، أن إهدار تلك املادة واملعلومات التارخيية التي 
خ دون واسطة = ُيعدُّ إهداًرا لقيمة  استقاها هذا املؤلُِّف مبارشة من شيخه املؤرِّ

معرفيَّة كبرية يف هذا الصدد. 

وقد خيرج املرء أحياًنا عن منهجه الذي وضعه ما دامت الفائدة املرجوة 
هذا  النفع يف  إيصال  فيها  األصل  بخطة موضوعة  التمسك  أعظم من جمرد 

الباب املؤلَّف.

ا أن أنقـل كاًمـا للمصنـف عن غـري شـيوخه املبارشين إال يف  وينـدر جـدًّ
حـاالت نـادرة ال مفـر من ذكـره فيها، وهي أن يكـون كام املؤلف مرتبًطا هبذا 

ه، أو خُيطِّئـه، أو غري ذلك. َ النقـل وال ينفـك عنـه؛ كأن يؤيـده، أو يَوهِّ



9 مة
ِّ
المقد

الِكتاب: تريتب  طريقة   

رتبت الكتاب عى حروف املعَجم عى النحو التايل:

حابة ڤ َعَى حروف املعَجم. اًل: أسامي الصَّ  أوَّ

حابة ڤ عى حروف املعَجم.  ثانًيا: الُكنى من الصَّ

 ثالًثا: ِذْكر َمن ُعرف باآلباء دون أسامئهم.

 رابًعا: األلقاب.

حابيَّات � عى حروف املعَجم.  خامًسا: أسامي الصَّ

 سادًسا: ِذكر امُلْكنََيات من النِّساء �.

ن كلَّ أحد من الناس من اإلفادة من هذا الكتاب. وهذه الطريقة متكِّ

البحث: ة 
َّ

خط  

تتمثــل خطــة البحــث يف جتريــد كلِّ الكتــب التــي يمكــن أن تشــتمل عــى 
كام للصحابة لذلك املصنِّف، يف مجيع الطبقات سواء كانت مسندة أو غري 

مسندة، خمتصة بالصحابة أو غريهم.

وال يظنن أحٌد أن هذا العمل سهٌل ميسوٌر؛ ففيه من الصعوبة واملشقة ما 
ـه ، فأنـت تتبـع الرتمجة مـن كام املصنِّف يف كلِّ  ال يعلمهـا إال اللَّ
صفحـات الرتمجـة تلتمـس فيها تعليًقـا للمؤلِّف من كامه هو، وهذا سـيظهر 
ا يف  لـك جليًّـا يف عـزوي ألرقام صفحات الرتمجة يف احلاشـية، ويكثـر هذا جدًّ
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»سري أعام النباء« للذهبي.

وقـد يفـوق التتبـع الوصف، فهل تعلـم أن أحد مصادري التـي اعتمدهتا 
يف هـذا الكتـاب هو»تاريـخ دمشـق« البـن عسـاكر، وأنـه اشـتمل الـكام عى 
اخللفاء الراشدين األربعة يف أربعة جملَّدات، كل جملَّد منها حيمل ترمجة مستقلة 

ألحدهم؟!.

وأصعـب مـن ذلـك أن خيتلـط نقـُل املصنِّف عن غـريه بكامـه، فالذهبي 
ر كامه يف وسط الرتمجة بقوله: »قلت«؛ بل يف كثري من  مثًا ليس دائاًم أن يصدِّ
ا مع نقله عن غريه، فتضطر أن  أقواله ال يفعل ذلك، ويكون الكام متَِّسًقا جدًّ
تراجع النقل من املصدر األصيل لذلك املنقول عنه -إن كان مطبوًعا- لتعرف 

هل نقل الذهبي عنه أم ال.

وقد بذلت يف ذلك جهًدا ال يعلمه إال اللَّه ، فتتبعت كلَّ كتب 
الرتاجم وما يندرج حتتها، وكتب التواريخ وما يندرج حتتها، وكتب األنساب 
وما يندرج حتتها، فتتبعُتها وبحثت فيها ونظرت حتى يف مكتبتي اخلاصة لعيلِّ 
أجـد كتاًبـا زائـًدا غـري الكتـب املشـهورة فوجـدت كتـاب »املختار مـن مناقب 
األخيـار« ملجـد الدين ابـن األثري )ت: 606(، وبه مادة جيـدة متعلقة بكامه 

حول الصحابة.

واجتهدت يف االعتامد عى أفضل الطبعات يف كلِّ كتاب، ال سيَّام الكتب 
التي تشتمل عى زيادات يف النُّصوص فضًا عن سامتها من السقط والتحريف، 
حتــى وإن مل تكــن مكتوبــة عن طريــق برنامــج )word(؛ كـ»طبقــات القراء« 



11 مة
ِّ
المقد

لإلمام الذهبي ط. مركز امللك فيصل.

وقد جعلت لكلِّ مؤلِّف منهم رمًزا يمتاز به عن غريه، ولو كان للمؤلِّف 
أكثر من كتاب وضعت له رموًزا خمتلفة، وإليك بيان ذلك:

»الطبقات الكبري« البن سعد )ت: 230(، وقد رمزت له بـ»س«.(  

»تاريخ خليفة بن خياط« خلليفة بن خياط )ت: 240(، وقد رمزت له ( 2
بـ»خط«.

»الكنى واألسامء« لإلمام مسلم )ت:  26(، وقد رمزت له بـ»ل«.( 3

»املنفـردات والوحـدان« لإلمـام مسـلم )ت:  26(، وقـد رمـزت لـه ( 4
بـ»لح«.

»املعارف« البن قتيبة الدينوري )ت: 276(، وقد رمزت له بـ»ق«.(  

»املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )ت: 277(، وقد رمزت له بـ»ف«.( 6

»التاريخ الكبري« املعروف بـ»تاريخ ابن أيب خيثمة - السفر الثاين«، البن ( 7
أيب خيثمة )ت: 279(، وقد رمزت له بـ»خ«.

الثالث«، (   السفر   - أيب خيثمة  ابن  بـ»تاريخ  املعروف  الكبري«  »التاريخ 
البن أيب خيثمة )ت: 279(، وقد رمزت له بـ»خ«.

»اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )ت: 7 2(، وقد رمزت له بـ»ص«.( 9

احلديث« ( 0  وأصحاب  والتابعن  الصحابة  من  املفردة  األسامء  »طبقات 
للربدجيي )ت:  30(، وقد رمزت له بـ»جي«.
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»تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي (   
)ت: 303(، وقد رمزت له بـ»نس«.

»املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ت: 0 3(، وقد رمزت ( 2 
له بـ»ط«.

»معجم الصحابة« للبغوي )ت: 7 3(، وقد رمزت له بـ»غ«.( 3 

»تاريـخ ابـن يونـس املـرصي« أليب سـعيد بـن يونـس )ت: 347(، وقـد ( 4 
رمزت له بـ»ن«.

»الثقات« البن حبان )ت: 4 3(، وقد رمزت له بـ»ب«.(   

»مشاهري علامء األمصار وأعام فقهاء األقطار« البن حبان )ت: 4 3(، ( 6 
وقد رمزت له بـ»بش«.

األصبهاين ( 7  الشيخ  عليها« أليب  والواردين  بأصبهان  املحدثن  »طبقات 
)ت: 369(، وقد رمزت له بـ»شص«.

»من وافق اسمه اسم أبيه« لألزدي )ت: 374(، وقد رمزت له بـ»ز«.(   

»من وافق اسُمُه كنيَة أبيه« لألزدي )ت: 374(، وقد رمزت له بـ»زك«.( 9 

لألزدي ( 20 النبي ملسو هيلع هللا ىلص«  أصحاب  من  اسم  له  يعرف  ال  ملن  الكنى  »كتاب 
)ت: 374(، وقد رمزت له بـ»زن«.

»كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أوهنًيا ومن (  2
بعده من التابعن وغريهم ممن ال أخ له يوافق اسمه من نقلة احلديث 
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من مجيع األمصار« لألزدي )ت: 374(، وقد رمزت له بـ»زص«.

»تاريـخ مولـد العلـامء ووفياهتـم« البـن َزْبـر الربعـي )ت: 379(، وقـد ( 22
بـ»رع«. له  رمزت 

»معرفة الصحابة« البن منده )ت:  39(، وقد رمزت له بـ»م«.( 23

»فتح الباب يف الكنى واأللقاب« البن منده )ت:  39(، وقد رمزت ( 24
له بـ»مف«.

وقد (  2 احلاكم )ت:  40(،  اللَّه  عبد  الصحيحن« أليب  عى  »املستدرك 
رمزت له بـ»كم«.

»معرفـة الصحابـة« أليب نعيـم األصبهـاين )ت: 430(، وقـد رمـزت لـه ( 26
بـ»ع«.

»ذكر أخبار أصبهان« أليب نعيم األصبهاين )ت: 430(، وقد رمزت له ( 27
بـ»عص«.

»حلية األولياء وطبقات األصفياء« أليب نعيم األصبهاين )ت: 430(، (  2
وقد رمزت له بـ»عح«.

وقد ( 29  ،)463 )ت:  الرب  عبد  البن  األصحاب«  معرفة  يف  »االستيعاب 
رمزت له بـ»بر«.

»تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )ت: 463(، وقد رمزت له ( 30
بـ»خت«.
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»تايل تلخيص املتشابه« للخطيب البغدادي )ت: 463(، وقد رمزت له (  3
بـ»خش«.

البغدادي )ت: 463(، وقد ( 32 امللتبس« للخطيب  امللتمس إيضاح  »غنية 
رمزت له بـ»خغ«.

»املتفـق واملفـرتق« للخطيـب البغـدادي )ت: 463(، وقـد رمـزت لـه ( 33
بـ»خق«.

»اإلكـامل يف رفـع االرتيـاب عـن املؤتلـف واملختلف يف األسـامء والكنى ( 34
واألنسـاب« البـن ماكـوال )ت:  47(، وقـد رمزت لـه بـ»كو«.

»طبقات الفقهاء« أليب إسحاق الشريازي )ت: 476(، وقد رمزت له (  3
بـ»ش«.

اين ( 36 الغسَّ عيل  الصحيحن« أليب  املسندين  يف  والتابعن  الصحابة  »ألقاب 
)ت:  49(، وقد رمزت له بـ»غس«.

»معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ت: ( 37
   (، وقد رمزت له بـ»د«.

نَّة )ت:  3 (، وقد رمزت له بـ»و«.(  3 »سري السلف الصاحلن« لِقوام السُّ

»تاريخ دمشق« البن عساكر )ت:  7 (، وقد رمزت له بـ»كر«.( 39

التاريخ والسري« البن اجلوزي )ت: ( 40 »تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون 
97 (، وقد رمزت له بـ»جو«.
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»املختار من مناقب األخيار« ملجد الدين ابن األثري )ت: 606(، وقد (  4
رمزت له بـ»ث«.

»التدوين يف أخبار قزوين« للرافعي )ت: 623(، وقد رمزت له بـ»ر«.( 42

»إكامل اإلكامل« أليب بكر ابن نقطة )ت: 623(، وقد رمزت له بـ»نق«.( 43

»أسد الغابة« لعز الدين ابن األثري )ت: 630(، وقد رمزت له بـ»ثغ«.( 44

العديم )ت: 660(، (  4 ابن  الدين  لكامل  تاريخ حلب«  الطلب يف  »بغية 
وقد رمزت له بـ»عد«.

»تاريخ اإلسام َوَوفيات املشاهري َواألعام« للذهبي )ت:  74(، وقد ( 46
رمزت له بـ»ذت«.

»سري أعام النباء« للذهبي )ت:  74(، وقد رمزت له بـ»ذس«.( 47

»تذكرة احلفاظ« للذهبي )ت:  74(، وقد رمزت له بـ»ذك«.(  4

»طبقات القراء« للذهبي )ت:  74(، وقد رمزت له بـ»ذط«.( 49

له ( 0  رمزت  وقد  البن حجر )ت: 2  (،  الصحابة«  متييز  يف  »اإلصابة 
بـ»جر«.

و»ريـح النرسيـن فيمـن عـاش مـن الصحابـة مائـة وعرشين« للسـيوطي (   
)ت:   9(، وقـد رمـزت له بـ»سـط«.

فتلك إحدى ومخسون كتاًبا لسبعة وثاثن مصنًِّفا.
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وقد اشتملت تلك عى ست وتسعن ومئتن جملًدا )296(، مل تشتمل 
مجيعها عى تراجم الصحابة، فالعدد املستقَرأ منها فعليًّا هو اثني عرش ومئاتن 

جملٍد )2 2(، وللَّه احلمد والفضل واملِنَّة.

م =  ومـع أنَّ االعتـامد يف هـذا الكتـاب عى سـبعة وثاثـن مصنًِّفا كـام تقدَّ
فليس معنى ذلك أن تشتمل ترمجة كلِّ صاحبيٍّ عى هذا العدد من املصنِّفن، 
العتبارات عدة منها: عدم ثبوت صحبته عنده وثبوهتا عند غريه، ومنها أن ال 
يدخل هذا الصحايب ضمن منهجه يف التأليف، فلم ُيدخل اخلطيُب البغداديُّ 
مثـًا يف »تارخيـه« إال مـن دخـل بغـداد ومـا حوهلـا، وقس عى ذلـك أصحاب 
التواريـخ املحليـة األخـرى كابن عسـاكر يف »تاريخ دمشـق«، وابـن العديم يف 

»بغية الطلب يف تاريخ حلب«، والرافعي يف »التدوين يف أخبار قزوين«.

ومنها أيًضا: عدم وصول الكتاب إلينا كامًا، وغري ذلك.

ف لكن ليـس له كام  ومنهـا أيًضـا -وهـو األكثـر-: أن يرتجـم لـه املصنِـّ
ا يف الكتب املتأخرة كـ»ُأسد  خاص به، وإنام ينقل فيه عن غريه، وهذا كثري جدًّ

الغابة« البن األثري، و»األصابة« البن حجر.

بـُت هـؤالء املَصنِّفـن عـى حـروف املعجـم حتـى نعـرف منشـأ  وقـد رتَّ
ـَد فيـه غـريه، ومـن أضـاف وزاد عـى غـريه. القـول، ومـن َقلَّ

وتبـنَّ يل ممـا ال يدع جمااًل للَشـكِّ نقـل امُلَصنِّفـن يف الصحابة عن بعضهم 
دون عـزو أو إشـارة يف كثري مـن األحيان، فحيث أعزو الـكام ألكثر ُمَصنٍِّف 
يف سـياق واحـد، فاعلـم أن أقدمهـم وفـاة هـو قائل هـذا القول، ومـا بعده من 
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امُلَصنِّفـن قـد قلَّـدوه فيه دون العزو أو اإلشـارة إليه.

 وهذه تسمية الطبعات اليت اعتمدت عليها حسب َوَفيَات أصحابها،  وهذه تسمية الطبعات اليت اعتمدت عليها حسب َوَفيَات أصحابها، 
مـع بيـان أرقام املجـدات اليت اشـتملت ىلع تراجم الصحابـة يف لك كتاب مـع بيـان أرقام املجـدات اليت اشـتملت ىلع تراجم الصحابـة يف لك كتاب 

: :منها منها

1- الطبقات الكبير:

ملحمد بن سعد بن منيع الزهري )املتوىف: 230ـه(، حتقيق: د. عيل حممد 
عمر، مكتبة اخلانجي - القاهرة، الطبعة األوىل،  200م، يف أحد عرش جزًءا.

تقع تراجم الصحابة يف األجزاء: )3، 4،  ، 6،  ، 9، 0 (.

2- تاريخ خليفة بن خياط:

أليب عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين العصفري البرصي )املتوىف: 
240ـه(، حتقيق: د. أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة - دمشق، 

بريوت، الطبعة الثانية، 397 ـه، يف جزٍء واحد.

3- الكنى واألسماء:

ملسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري )املتـوىف:  26ـه(، حتقيـق: 
عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسامية، 
املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 404 ـه-4 9 م، 

يف جزءيـن.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزءين مًعا.
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4- املنفردات والوحدان:

ملسـلم بـن احلجاج القشـريي النيسـابوري )املتـوىف:  26ـه(، حتقيق: د. 
عبـد الغفـار سـليامن البنداري، دار الكتـب العلمية - بـريوت، الطبعة األوىل، 

 40 ـه -   9 م، يف جزٍء واحد.

5- املعارف:

أليب حممد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف: 276ـه(، حتقيق: 
ثروت عكاشة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية، 992 م، 

يف جزٍء واحد.

6- املعرفة والتاريخ:

أليب يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفاريس الفسوي )املتوىف: 277ـه(، 
حتقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية،  40 ـه- 

  9 م، يف ثاثة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

فر الثاني: 7- التاريخ الكبير املعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السِّ

أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة )املتوىف: 279ـه(، حتقيق: صاح بن فتحي 
هال، الفاروق احلديثة للطباعة والنرش - القاهرة، الطبعة األوىل، 427 ـه - 

2006م، يف جزءين.

تقـع تراجـم الصحابـة يف اجلزءيـن مًعـا، إال أنـه يف بداية اجلزء الثـاين بدأه 
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ث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يعرف اسمه«. بـ»من حدَّ

فلم ندخلهم معنا يف هذا الكتاب، فيكون املستخدم فعليًّا منه هو املجلد 
األول فقط.

8- التاريخ الكبير املعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث:

أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة )املتوىف: 279ـه(، حتقيق: صاح بن فتحي 

هال، الفاروق احلديثة للطباعة والنرش - القاهرة، الطبعة األوىل، 427 ـه - 

2006م، يف أربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

9- اآلحاد واملثاني:

أليب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين، املعروف بابن أيب 

عاصم )املتوىف: 7 2ـه(، حتقيق: د. باسم فيصل أمحد اجلوابرة، دار الراية - 

الرياض، الطبعة: األوىل،   4 ـه-  99 م، يف ستة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

10- طبقات األسماء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث:

أليب بكـر أمحـد بـن هارون بـن روح الربدجيـي )املتـوىف:  30ـه(، حققته 

وقدمـت لـه: سـكينة الشـهايب، طـاس للدراسـات والرتمجـة والنـرش، الطبعة 

األوىل، 7 9 م، يف جزٍء واحد.
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11- تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم:

أليب عبـد الرمحـن أمحد بن شـعيب بـن عيل اخلراسـاين، النسـائي )املتوىف: 
303ـه(، حتقيـق: حممـود إبراهيـم زايـد، دار الوعـي - حلـب، الطبعة األوىل، 

369 ـه، يف جزٍء واحد.

12- املنتخب من ذيل املذيل:

أليب جعفـر حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بن كثـري بن غالـب اآلمـيل الطربي 
)املتوىف: 0 3ـه(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، يف جزٍء 

واحد.

 13- معجم الصحابة:

أليب القاسم عبد اللَّه بن حممد بن عبد العزيز بن امَلْرُزبان بن سابور بن 
شاهنشاه البغوي )املتوىف: 7 3ـه(، حتقيق: حممد األمن بن حممد اجلكني، 
مكتبـة دار البيـان - الكويـت، الطبعـة األوىل،  42 ـه-2000م، طبع عى 
نفقـة: سـعد بـن عبـد العزيـز بـن عبـد املحسـن الراشـد أبو باسـل، يف مخسـة 

أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

14- تاريخ ابن يونس املصري:

أليب سعيد عبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف )املتوىف: 347ـه(، دار 
الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  42 ـه، يف جزءين.
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تقع تراجم الصحابة يف اجلزءين مًعا.

 15- الثقات:

أليب حاتم حممد بن ِحبَّان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، 
الدارمـي، الُبسـتي )املتـوىف: 4 3ـه(، طبـع بإعانة: وزارة املعـارف للحكومة 
العالية اهلندية، حتت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان -مدير دائرة املعارف 
ُه دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة: األوىل،  العثامنية-، َنرَشَ

393 ه -973 م، يف تسعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف األجزاء: )3، 4،  (.

16- مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار:

أليب حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، 
الدارمــي، الُبســتي )املتــوىف: 4 3ـه(، حققــه ووثقــه وعلــق عليــه: مــرزوق 
عى ابراهيم، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع - املنصورة، الطبعة األوىل 

  4 ـه- 99 م، يف جزٍء واحد.

17- طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها:

أليب حممد عبد اللَّه بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأيِب 
الشـيخ األصبهـاين )املتـوىف: 369ـه(، حتقيـق: عبـد الغفـور عبد احلق حسـن 
البلـويش، مؤسسـة الرسـالة - بريوت، الطبعة الثانيـة، 2 4 ـه- 992 م، يف 

أربعة أجزاء.
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تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

18- من وافق اسمه اسم أبيه:

ــه بــن بريــدة املوصيل  أليب الفتــح حممــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن عبــد اللَّ
األزدي )املتوىف: 374ـه(، حتقيق: الدكتور باسم فيصل أمحد اجلوابرة، مركز 
املخطوطات والرتاث، الطبعة األوىل،  40 ـه -   9 م، يف جزٍء واحد.

19- من وافق اسمه كنية أبيه:

ـه بـن بريـدة املوصيل  أليب الفتـح حممـد بـن احلسـن بـن أمحـد بـن عبـد اللَّ
األزدي )املتـوىف: 374ـه(، حتقيق: الدكتور باسـم فيصـل أمحد اجلوابرة، مركز 
املخطوطات والرتاث، الطبعة األوىل،  40 ـه-  9 م، يف جزٍء واحد.

20- كتاب الكنى ملن ال يعرف له اسم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

ـه بـن بريـدة املوصـيل  أليب الفتـح حممـد بـن احلسـن بـن أمحـد بـن عبـد اللَّ
األزدي )املتوىف: 374ـه(، حتقيق: أيب عبد الرمحن إقبال أمحد بن حممد إسحاق 
بسكوبري، الدار السلفية / بومباي - اهلند، الطبعة األوىل 0 4 ـه - 9 9 م، 

يف جزٍء واحد.

21- كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا ومن 
بعده من التابعني وغيرهم ممن ال أخ له يوافق اسمه من نقلة احلديث من 

جميع األمصار:

ــه بــن بريــدة املوصيل  أليب الفتــح حممــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن عبــد اللَّ
األزدي )املتــوىف: 374ـه(، حتقيــق: أيب شــاهد ضيــاء احلســن حممــد الســلفي، 
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مراجعة: نظام يعقويب، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، يف جزٍء واحد.

22- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم:

أليب سليامن حممد بن عبد اللَّه بن أمحد بن ربيعة بن سليامن بن خالد بن 
عبد الرمحن بن َزْبر الربعي )املتوىف: 379ـه(، حتقيق: د. عبد اللَّه أمحد سليامن 

احلمد، دار العاصمة - الرياض، الطبعة األوىل، 0 4 ـه، يف جزءين.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

23- معرفة الصحابة:

أليب عبد اللَّه حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن َمنَْده العبدي )املتوىف: 
 39ـه(، حققه وقدم له وعلق عليه: األستاذ الدكتور: عامر حسن صربي، 
 - 426 ـه  األوىل،  الطبعة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  مطبوعات 

 200م، يف جزٍء واحد، ُطبَِع ما ُوِجَد منه.

24- فتح الباب يف الكنى واأللقاب:

أليب عبد اللَّه حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن َمنَْده العبدي )املتوىف: 
 39ـه(، حتقيق: أيب قتيبة نظر حممد الفاريايب، مكتبة الكوثر - السعودية - 

الرياض، الطبعة األوىل، 7 4 ـه - 996 م، يف جزٍء واحد.

25- املستدرك على الصحيحني:

أليب عبد اللَّه احلاكم حممد بن عبد اللَّه بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن 
احلكــم الضبــي الطهــامين النيســابوري املعروف بابــن البيع )املتــوىف:  40ـه(، 
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حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، الطبعــة 
األوىل،   4 ـه- 990 م، يف أربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء الثالث.

26- معرفة الصحابة:

ـه بـن أمحد بن إسـحاق بن موسـى بـن مهران  أليب نعيـم أمحـد بـن عبـد اللَّ
األصبهـاين )املتـوىف: 430ـه(، حتقيق: عادل بن يوسـف العـزازي، دار الوطن 

للنرش، الرياض، الطبعة األوىل 9 4 ـه -  99 م، يف سبعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

27- حلية األولياء وطبقات األصفياء:

ـه بـن أمحد بن إسـحاق بن موسـى بـن مهران  أليب نعيـم أمحـد بـن عبـد اللَّ
األصبهـاين )املتـوىف: 430ـه(، السـعادة - بجـوار حمافظـة مـرص، 394 ـه - 

974 م، يف عرشة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف األجزاء: ) ، 2(.

28- ذكر أخبار أصبهان:

ـه بـن أمحد بن إسـحاق بن موسـى بـن مهران  أليب نعيـم أمحـد بـن عبـد اللَّ
األصبهاين )املتوىف: 430ـه(، حتقيق: سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية 

- بريوت، الطبعة األوىل، 0 4 ـه-990 م، يف جزءين.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.
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29- االستيعاب يف معرفة األصحاب:

أليب عمـر يوسـف بـن عبد اللَّـه بن حممد بـن عبد الرب بن عاصـم النمري 
القرطبي )املتوىف: 463ـه(، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، 

الطبعة األوىل، 2 4 ـه - 992 م، يف أربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

30- تأريخ مدينة السالم، املعروف بـ»تاريخ بغداد«:

أليب بكـر أمحـد بـن عيل بـن ثابت بـن أمحد بن مهـدي اخلطيـب البغدادي 
)املتوىف: 463ـه(، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسامي 

- بريوت، الطبعة األوىل، 422 ـه - 2002م، يف ستة عرش جزًءا.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

31- تالي تلخيص املتشابه:

البغدادي  اخلطيب  بن مهدي  أمحد  بن  ثابت  بن  بن عيل  أمحد  بكر  أليب 
)املتوىف: 463ـه(، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن / أمحد الشقريات، دار 

الصميعي - الرياض، الطبعة األوىل، 7 4 ـه، يف جزءين.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزءين مًعا.

32- غنية امللتمس إيضاح امللتبس:

أليب بكـر أمحـد بـن عيل بـن ثابت بـن أمحد بن مهـدي اخلطيـب البغدادي 
)املتوىف: 463ـه(، حتقيق: د. حييى بن عبد اللَّه البكري الشهري، مكتبة الرشد 
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- السعودية/ الرياض، الطبعة األوىل، 422 ـه -  200م، يف جزٍء واحد.

33- املتفق واملفترق:

أليب بكـر أمحـد بـن عيل بـن ثابت بـن أمحد بن مهـدي اخلطيـب البغدادي 
)املتـوىف: 463ـه(، دراسـة وحتقيـق: الدكتـور حممـد صـادق آيـدن احلامـدي، 
األوىل، 7 4 ـه -  الطبعة  والتوزيع، دمشق،  والنرش  للطباعة  القادري  دار 

997 م، يقع يف ثاثة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

34- طبقات الفقهاء:

أليب اسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي )املتوىف: 476ـه(، هذبُه: حممد 
ابـن مكـرم ابـن منظور )املتـوىف:   7ـه(، حتقيق: إحسـان عبـاس، دار الرائد 

العريب، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 970 م، يف جزٍء واحد.

35- اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسماء والكنى 

واألنساب:

)املتوىف:  ماكوال  بن  جعفر  بن  اللَّه  هبة  بن  عيل  نرص  أيب  امللك  لسعد 
 47ـه(، دائرة املعارف العثامنية، الطبعة األوىل، يف سبعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

36- ألقاب الصحابة والتابعني يف املسندين الصحيحني:

أليب عيل احلسن بن حممد الغساين وكان َيكره أن يقال له اجلياين )املتوىف: 
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 - الفضيلة  دار  نصار،  زينهم حممد عزب وحممود  د حممد   49ـه(، حتقيق: 
القاهرة - مرص، يف جزٍء واحد.

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 37- معرفة أسامي أرداف النَّ

أليب زكريا حييى بن عبد الوهاب بن حممد ابن إسحاق بن حممد بن حييى 
العبـدي األصبهـاين، ابن منده )املتوىف:    ـه(، حتقيـق: حييى خمتار غزاوي، 

املدينة للتوزيع - بريوت، الطبعة األوىل، 0 4 ـه، يف جزٍء واحد.

38- سير السلف الصاحلني:

أليب القاسـم إسـامعيل بـن حممـد بـن الفضـل بـن عـيل القـريش الطليحي 
التيمي األصبهاين، امللقب بقوام السنة )املتوىف:  3 ـه(، حتقيق: د. كرم بن 
حلمـي بـن فرحـات بـن أمحـد، دار الراية للنـرش والتوزيـع، الريـاض، يف جزٍء 

واحد.

39- تاريخ دمشق:

أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اللَّه املعروف بابن عساكر )املتوىف: 
 7 ـه(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــرش 

والتوزيع،   4 ـه- 99 م، يف ثامنن جملًدا.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

40- تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسير:

جلامل الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي )املتوىف: 97 ـه(، رشكة 
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 دار األرقم بن أيب األرقم - بريوت، الطبعة األوىل، 997 م، يف جزٍء واحد.
41- املختار من مناقب األخيار:

 ملجـد الديـن أيب السـعادات املبـارك بـن حممـد بـن حممـد بن عبـد الكريم 
الشـيباين اجلـزري املوصـيل )ت: 606(، حتقيـق: مأمـون الصاعرجي، عدنان 
األوىل،  الطبعة  والتاريخ،  للرتاث  زايد  مركز  اجلادر،  أديب  حممد  ربه،  عبد 

2003م-424 ـه، يقع يف ستة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

42- التدوين يف أخبار قزوين:

أليب القاسـم عبـد الكريـم بـن حممـد بـن عبـد الكريـم الرافعـي القزويني 
)املتوىف: 623ـه(، حتقيق: عزيز اللَّه العطاردي، دار الكتب العلمية،  40 ـه-

7 9 م، يقع يف أربعة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

43- إكمال اإلكمال:

ملعن الدين أبو بكر حممد بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع ابن نقطة 
احلنبـيل البغـدادي )املتـوىف: 629ـه(، حتقيـق: د. عبـد القيـوم عبـد رب النبـي، 
جامعـة أم القـرى - مكـة املكرمـة، الطبعـة األوىل، 0 4 ـه، يقـع يف مخسـة 

أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.
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44- أسد الغابة:

أليب احلسـن عـيل بـن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد بـن عبـد الكريـم بـن 
عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 630ـه(، دار الفكر 

بريوت.  -

عام النرش: 409 ـه - 9 9 م، يف ستة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

45- بغية الطلب يف تاريخ حلب: 

ـه بن أيب جرادة العقيـيل ابن العديم  لكـامل الديـن عمـر بـن أمحد بن هبة اللَّ
)املتوىف: 660ـه(، حتقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، يف أحد عرش جزًءا.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.

46- تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهير َواألعالم:

لشـمس الديـن أيب عبـد اللَّـه حممـد بـن أمحد بـن عثامن بـن َقاْيـامز الذهبي 
)املتوىف:  74ـه(، حتقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسامي، 

الطبعة األوىل، 2003م، يف مخسة عرش جزًءا.

تقع تراجم الصحابة يف املجلد الثاين فقط.

47- سير أعالم النبالء:

ــه حممــد بــن أمحــد بن عثــامن بــن َقاْيــامز الذهبي  لشــمس الديــن أيب عبــد اللَّ
)املتــوىف:  74ـه(، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب 
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األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة،  40 ـه-  9 م، يقــع يف 
مخسة وعرشين جزًءا.

تقـع تراجـم الصحابـة يف األجـزاء: ) ، 2، 3، و 2 اخلـاص باخللفـاء 
الراشدين(.

48- تذكرة احلفاظ:

لشـمس الديـن أيب عبـد اللَّـه حممـد بـن أمحد بـن عثامن بـن َقاْيـامز الذهبي 
)املتوىف:  74ـه(، حتقيق: عبد الرمحن املعلمي اليامين، وزارة املعارف اهلندية، 

الطبعة األوىل، يقع يف مخسة أجزاء.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

49- طبقات القراء:

لشمس الدين أيب عبد اللَّه حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )املتوىف: 
 74ـه(، حتقيـق: د. أمحـد خـان، مركـز امللـك فيصـل للبحـوث والدراسـات 

اإلسامية، الطبعة الثانية، 427 ـه-2006م، يقع يف جزءين.

تقع تراجم الصحابة يف اجلزء األول فقط.

50- اإلصابة يف متييز الصحابة: 

ألمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقاين )املتوىف: 2  ـه(، حتقيق: 
مركز هجر للبحوث، دار هجر، يف أربعة عرش جزًءا.

تقع تراجم الصحابة يف مجيع أجزائه.
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51- ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين:

جلال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )املتوىف:   9ـه(، حتقيق: 
عدنان أمحد جمود، دار الوفاء - جدة - السعودية، الطبعة األوىل،  40 ـه - 

  9 م، يف جزٍء واحد.

وكتب/

اد�ي �ش �ن صالح ال�ت �ف �ب ر�ي د. �ش
أستاذ الحديث المساعد بالجامعة اإلسالمية - منيسوتا

الواليات المتحدة األمريكية

صبيحة يوم السبت   ذو القعدة 439 ـه
 2 يوليو   20م

بورسعيد - مجهورية مرص العربية
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حرف األ

َباُن
َ

أ امُسه  من 

َأَباُن ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَمية ْبِن َعبِد َشمِس ْبِن َعبد َمناٍف، -  
، ُقَرِشيٌّ ِمْن َبِني َعْبِد َشْمٍس، ُيْكَنى َأَبا َسِعيٍد ڤ. اْلَُمِويُّ

ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم)1(. ُه ِهنُْد بِنُْت امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمْـُزوٍم، َماَت  ُه َصْخَرُة بِنُْت امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللَّ  ص: ُأمُّ
يَن)2(. َسنََة تِْسٍع َوِعرْشِ

 ب: َلــُه ُصْحَبــة، قتــل َيــْوم أجناديــن عــى عهــد عمــر لليلتــن َبِقَيَتــا مــن 
مُجَاَدى األوىل سنة َثَاث عرَشة. 

أمه ِهنْد بنت امُلغرَية بن َعْبد اللَّه بن َعْمرو بن خَمُْزوم)3(.

ُقتَِل بأجنادين  له صحبة كان من سادات بني أمية يف شبابه،   بش: 
بالشام يف خافة عمر بن اخلطاب ڤ)4(.

َ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَباُن  ِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُويفِّ ، َكاَن َأَحـَد ُعامَّ  ع: َأْسـَلَم َقْبـَل َخْيـرَبَ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) / (.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم ) /390(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )3/3 (.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 39(.
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ـاِم جُمَاِهًدا، َواْسُتْشـِهَد بَِأْجنَاِديَن  َعاِمُلُه َعَى الَبْحَرْيِن، َخَرَج ُهَو َوَأُخوُه إىَِل الشَّ
اِم ُعَمَر، َومَلْ ُيْعِقْب.  يِف َأيَّ

ـُه َصِفيَّـُة، َوِقيـَل: َصْخـَرُة بِنْـُت امُلِغرَيِة ْبِن ُعَمـَر ْبِن خَمُْزوٍم، َوَأُبوُه َسـِعيٌد  ُأمُّ
ُيْكنَى َأَبا ُأَحْيَحَة.

َم إِْسَاُمُه،  َر إِْسَاُمُه، َوَأنَّ َأَخاُه َعْمًرا َتَقدَّ ِريَن َأنَّ َأَباَن َتَأخَّ َوَذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ
ُثمَّ َقاَل: َوَخَرَجا مَجِيًعا إىَِل َأْرِض احلََبَشِة ُمَهاِجَريِن.

ابُِقوَن، َفَكْيَف َيُكوُن ِمْن  َوَهَذا َوْهٌم َفاِحٌش، َفإِنَّ ُمَهاِجَرَة احلََبَشِة ُهُم السَّ
ْسَاِم؟)1(. ُر اإْلِ ُمَهاِجَرِة احلََبَشِة ُمَتَأخِّ

 ر: أسـلم قبـل الفتـح، وهـو الـذي أجـار عثامن ڤ حـن دخل مكة، 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وخالد عامله عى صدقات مذحج،  وكان مـرشًكا بعد وتويف رسـول اللَّ
وعمـرو عاملـه عـى خيرب، وتيـامء، ووادي القرى، وأبـان عى البحريـن، وُقتَِل 
خالـٌد شـهيًدا يف خافـة عمـر ڤ، وعمـرو شـهيًدا يف خافـة أيب بكـر ڤ 

بأجنادين)2(.

ه رسوُل اللَّه   بر: كان إسام أبان بن سعيد بن احلديبية وخيرب، وأَمرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص عى بعض رساياه، منها رسية إىل نجد، واستعمل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أبان بن 
مي  احلَْضَ بَن  العاَء  عزل  إذ  وبحَرها  ها  برَّ البحرين  عى  العايص  بن  سعيد 

عنها، فلم يزل عليها أبان إىل أن تويف رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 326-32(.
)2( »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي ) /67(.
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وكان ألبيه سعيد بن العايص بن أمية ثامنية بنن ذكور منهم ثاثة ماتوا 
عـى الكفـر: أحيحـة، وبـه كان يكنى سـعيد بن العايص بـن أمية، ُقتِـَل أحيحة بن 
سـعيد يـوم الِفَجـار، والعايص، وعبيدة ابنا سـعيد بـن العايص ُقتِـَا مجًيعا ببدٍر 

م اهلل وجهه، وقتل عبيدَة الزبرُي. كافَرْين، َقَتل العايص عيلٌّ ركَّ

ومخسة أدركوا اإلسام، وصحبوا النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهم: خالٌد، وعمٌرو، وسعيٌد، 
وأباُن، واحلكُم بنو سعيد بن العايص بن أمية بن َعْبد شمس، إال أن احلكم 
ه: )َعْبد اللَّه(، وال عقب لواحد منهم إال  منهم غريَّ رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص اسَمه فسامَّ
العايص بن سعيد؛ فإنَّ عقب سعيد بن العايص أيب أحيحة كلُّهم منه، ومن ولده 

سعيد بن العايص بن سعيد بن العايص، والد عمرو بن سعيد األشَدق.

واخُتِلَف يف وقت وفاة أبان بن سعيد، فقال ابن إسحاق: ُقتل أباُن وعمٌرو 
ابنا سعيد بن العايص يوم الريموك.

ومل يتابع عليه ابن إسحاق.

وكانـت الريمـوك يوم االثنن خلمس مضن من رجب سـنة مخسـة عرشة 
يف خافة عمر ڤ.

وقال موسى بن عقبة: ُقتَِل أباُن بُن سعيد يوم أجنادين.

وهو قول مصعب، والزبري، وأكثر أهل العلم بالنََّسب.

وقد قيل: إنه ُقتَِل يوم مرج الصفر، وكانت وقعة أجنادين يف مجادى األوىل 
سنة ثاث عرشة يف خافة أيب بكر الصديق ڤ قبل وفاة أيب بكر ڤ بدون 

شهر، ووقعة مرج الصفر يف صدر خافة عمر سنة أربع عرشة. 
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وكان أبان بن سعيد هو الذي توىل إماء مصحف عثامن ڤ عى زيد 
ابن ثابت، أمرها بذلك عثامن، ذكر ذلك ابن شهاب الزهري عن خارجة بن 

ثابت عن أبيه.

ُه ۵  روى أبـان بـن سـعيد بـن العايص عن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َوَضـَع اللَّ
ُكلَّ َدٍم ِفْ اجَلاِهلِيَّة«. أو َقاَل: »ُكلُّ َدٍم َكاَن ِف اجَلاِهلِيَِّة، َفُهو َمْوُضوٌع«. 

َقاَل أبان: فمن أحدث يف اإلسام شيًئا أخذناه به)1(.

ـِه بن ُعَمـر بن خمـزوم، وقيل:   ثـغ: أمـه: هنـد بِنْـت املغـرية بـن َعْبد اللَّ
صفية بنت املغرية عمة َخالِد بن الَولِيد بن املغرية.

جيتمع ُهَو ورسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف عبد مناف، أسلم بعد أخويه َخالِد وعمر، 
وقال ملا أسلام:

ــة شــاهد ــا بالظريب ــت ميًت ملا يفرتي يف الدين عمرو وخالدأال لي
يعينــان مــن أعدائنــا مــن يكابــد أطاعــا مًعــا أمــر النســاء فأصبحا

فأجابه عمرو:

وال هو َعــْن بعض املقالة مقرصأخي ما أخي ال شاتم أنا عرضه
أال ليــت ميًتــا بالظريبــة ينــرشيقــول: إذا اشــتدت عليــه أمــوره
وأقبــل َعَى احلي الــذي هو أقفرفــدع عنــك ميًتا قد مىض لســبيله

يعني بامليت َعَى الظريبة: أباه أبا أحيحة َسِعيد بن العاص بن أمية، ُدفَِن به، 
وهو جبل يرشف َعَى الطائف.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /64-62(.
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ـُه خـرج تاجـًرا إىَِل الشـام، فلقـي راهًبا فسـأله عن  وكان سـبب إسـامه َأنَّ
ُه  رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: إين رجل من قريش، َوإِن رجًا منا خرج فينا يزعم َأنَّ
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أرسله مثل ما أرسل موسى وعيسى، فقال ما اسم صاحبكم؟ 
د، قال الراهب: إين أصفه لك، فذكر صفة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وِسنّه ونسبه، فقال  قال: حُمَمَّ
أبان: هو كذلك، فقال الراهب: واللَّه، ليظهرن َعَى العرب، ثم ليظهرن َعَى 
األرض، وقال ألبان: اقرأ َعَى الرجل الصالح السام، فلام عاد إىَِل مكة سأل َعِن 
 النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َومَلْ يقل عنه وعن أصحابه كام كان يقول، وكان ذلك قبيل احلديبية. 
ثم إن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص سار إىَِل احلديبية، فلام عاد عنها تبعه أبان، فأسلم وَحُسن 

إسامه.

وقيل: إنه هو الذي أجار عثامن ملا أرسله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم احلديبية إىَِل مكة، 
ومحله َعَى فرسه، وقال »اسلك من مكة حيث شئت آمنًا«.

وكان أبوه يكنى أبا أحيحة بولد له اسمه أحيحة، ُقتَِل َيْوم الِفَجار، والعايص 
برُي. ، وعبيدُة ُقتَِل ببدٍر أيًضا كافًرا، قتله الزُّ ُقتَِل ببدٍر كافًرا قتله عيلٌّ

وأسـلم مخسـة بنن، وصحبوا َرُسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وال عقب لواحد منهم إال 
العايص بن َسِعيد فجاء العقب منه حسب.

ومـن ولـده: َسـِعيد بـن العايص بن سـعيد بـن العايص بـن أمية اسـتعمله 
معاوية َعَى املدينة، وهو والد عمرو األشدق، الذي قتله َعْبد امَلِلِك بن مروان.

وكان أبان أحد من خَتلَّف َعْن بيعة َأيِب بكر لينظر ما يصنع بنو هاشم، فلام 
بايعوه بايع. 
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وقد اختلف يف وقت وفاته،... فذكر نحو ما ذكر ابُن عبد الرب)1(.

اِم، َوُهَو الَِّذي  ا، َساَفَر إىَِل الشَّ َر إِْسَاُمُه، َوَكاَن َتاِجًرا ُمْورِسً  ذس: َتَأخَّ
َة،  اَن َيْوَم احلَُدْيبَِيِة ِحْنَ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسْواًل إىَِل َمكَّ ِه ُعْثاَمَن بَن َعفَّ َأَجاَر اْبَن َعمِّ

اُه َأَباُن َوُهَو َيُقْوُل: َفَتَلقَّ

ُة الَبَلــــِدَأْقبِـْل َوَأْنِسـْل َواَل خَتَْف َأَحًدا َبنُـــو َسِعيــــٍد َأِعـــزَّ

َبْل َقْبَل الَفْتِح، َوَهاَجَر، َوَذلَِك َأنَّ َأَخَوْيِه َخالًِدا  ُثمَّ َأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح، الَ 
ِه  امَلْذُكْوَر، َوَعْمًرا، مَلَّا َقِدَما ِمْن ِهْجَرِة احلََبَشِة إىَِل امَلِدْينَِة، َبَعَثا إَِلْيِه َيْدُعَوانِِه إىَِل اللَّ

َتَعاىَل، َفَباَدَر َوَقِدَم امَلِدْينََة ُمْسِلاًم.

َوَقِد اْسَتْعَمَلُه َرُسْوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َسنََة تِْسٍع َعَى الَبْحَرْيِن.

ِحْيِح. ُه اْسُتْشِهَد ُهَو َوَأُخْوُه َخالٌِد َيْوَم َأْجنَاِدْيَن َعَى الصَّ ُثمَّ إِنَّ

ِة َأيِب َجْهٍل)2(. َوأَباُن: ُهَو اْبُن َعمَّ

 وقال أيًضا: ذس: ]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[.

َذُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسْواًل  ِذي َأَجاَر ُعْثاَمَن مَلَّا َنفَّ ُمْوِك، َوُهَو الَّ َوِقْيَل: ُقتَِل َيْوَم الرَيْ
إىَِل ُقَرْيٍش َيْوَم احلَُدْيبَِيِة)3(.

َر إِْسَاُمُه.  اِم، َوَتَأخَّ وقال أيًضا: ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َوَكاَن َيتَِّجُر إىَِل الشَّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /46، 47(.
)2( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 26(.

ابق ) /4 3(. )3( المصدر السَّ
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َة،  ِذي َأَجاَر ُعْثاَمَن َيْوَم ُصْلِح احْلَُدْيبَِيِة ِحَن َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َمكَّ َوُهَو الَّ
اُه َأَباٌن َهَذا َوُهَو َيُقوُل: َفَتَلقَّ

ُة الَبَلــــِدَأْقبِـْل َوَأْنِسـْل َواَل خَتَْف َأَحًدا َبنُـــو َسِعيــــٍد َأِعـــزَّ

َة  َفَلـامَّ َقـِدَم َأَخـَواُه ِمـْن ِهْجَرِة احْلََبَشـِة، َخالِـٌد َوَعْمٌرو، َأْرَسـَا إليـه إىل َمكَّ
ْخَوُة الثََّاَثُة ِمَن  ْسَاِم َفَأَجاهَبُاَم، َوَقِدَم امَلِدينََة ُمْسِلاًم، ُثمَّ َخَرَج اإْلِ َيْدُعَوانِِه إىَِل اإْلِ

. امَلِدينَِة َحتَّى َقِدُموا َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيرَبَ

َوَقِد اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف آِخِر َسنَِة تِْسٍع َعَى الَبْحَرْيِن، ُثمَّ اْسُتْشِهَد َيْوَم 
َأْجنَاَدْيَن َعَى اأْلََصحِّ )1(.

َأَباُن الُمَحاِرِبيُّ ڤ.-  

َد  َن، َتَفرَّ يِّ  ع: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوافًِدا َمَع َعْبِد اْلَقْيِس، ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

.)2( َواَيِة َعنُْه: احلََكُم ْبُن َحيَّاَن امُلَحاِريِبُّ بِالرِّ

 بر: كان أحد الوفد الذين وفدوا عى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ 
ُك بِِه َشـْيًئا،  ِه َربِّ َل ُأْشِ ْمُد لِلَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قـال: »َما ِمْن ُمْسـلٍِم َيُقـوُل إَِذا َأْصَبَح: اْلَ
ا ِحنَي  ، َوَمـْن َقاَلَ ـُه، إِلَّ َظـلَّ ُيْغَفُر َلـُه ُذُنوُبُه َحتَّى ُيْمِسَ َوَأْشـَهُد َأْن َل إَِلـَه إِلَّ اللَّ

ُيْمِس ُيْغَفُر َلُه ُذُنوُبُه َحتَّى ُيْصبَِح«)3(.

) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 4 (.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /327(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /64،  6(.
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ِذيَن قدموا َعَى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من عبد القيس.  ثغ: كان أحد الوفد الَّ

وحمارب بطن من عبد القيس، وهو حمارب بن َعْمرو بن َوِديعة بن ُلَكيز 
ابن أفىص بن عبد القيس، فهو عبدي حماريب)1(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 4(.
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ِإبراِهمُي امُسه  من 

ِإْبَراِهيُم ْبُن َجاِبٍر ڤ.-  

 جـر: كان عبـًدا خلرشـة الثَّقفي، نزل إىَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من حصن الطائف 
يف مجلة من نزل من عبيدهم أيام حصارهم، فأعتقه ودفعه إىل ُأسيد بن ُحَضري، 

وأمره أن يمونه ويعلمه)1(.

؛ َتْيُم ُقَرْيٍش ڤ.-   ِإْبَراِهيُم ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َخاِلٍد، التَّْيِميُّ

ْن َهاَجَر َمَع َأبِيِه، َوُذِكَر َعـْن َأمْحََد ْبِن َحنَْبٍل،  : َكاَن مِمَـّ  ع: َقـاَل اْلُبَخـاِريُّ
َد ْبَن إِْبَراِهيَم ْبِن احْلَاِرِث، َفَقاَل: َوَكاَن َأُبوُه ِمَن امُلَهاِجِريَن، َذَكَرُه  ُه َذَكَر حُمَمَّ َأنَّ

ُه)2(. اَم َعنَى بَِأبِيِه َجدَّ َعْن َزْيِد ْبِن احْلَُباِب، َوإِنَّ

ِإْبَراِهيُم ْبُن َعبَّاد ْبِن نهيِك ْبِن ِإَساف ْبِن َعديِّ ْبِن َزيِد ْبِن جشم ْبِن -  
َحاِرَثَة ڤ.

 س: أمه بريدة بنت برش بن احلارث وهو أبريق بن َعْمرو بن حارثة 
ابن اهليثم بن ظفر.

َولـَد إبراهيـُم بُن عبَّـاد: عباًدا، وإسـامعيل، وأمهام زينب بنـت صربة، من 
بني ُعذرة.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /209(.) ( »اإلصابة« البن حجر ) /40(.
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وإسحاَق ويعقوَب، وأمهام أم نرص بنت سعيد، من بني عذرة أيًضا.

َشِهد ُأُحًدا)1(.

 بر، ثغ: َشِهد ُأُحًدا)2(.

َعِديِّ -   ْبِن  َحَمَلَة  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ْبِن  َكِرَب  َمْعِدي  ْبِن  َقْيِس  ْبُن  ِإْبَراِهيُم 
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلِكْنِديُّ ڤ.

 ط: أخوها -يعني: األشعث، وسيًفا- وفد إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع األشعث 
فأسلم)3(.

ِإْبَراِهيُم، َأُبو َعَطاٍء، الطَّاِئِفيُّ ڤ.-  

ــه ملسو هيلع هللا ىلص يقــول:   غ: ال أعلــم روى غــري هــذا يعنــي أنــه ســمع رســول اللَّ
ُم النَّاَس بِمنًَى يقول: َقابِلوا النَّعال«)4(. »ُيَعلِّ

 ع: ِمْن َثِقيٍف)5(.

ار ڤ.-   ِإْبَراِهيُم النَّجَّ

 ثغ: الذي صنع املنرب لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )276/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 6(، »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /3 (.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) / 4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) /9  (.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /  (.) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /209(.
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ٌّ َ
ب

ُ
أ امُسه  من 

ـاِعِر بـِن حرثان بِن الشـكِر بِن ِسـْرَبال الموت، -   ُأَبـيُّ ْبـُن ُأَميَّـَة الشَّ
وهـو َعْبـد اهلِل بـُن ُزْهـَرَة بـِن ذنيبـة بـِن جندعِ بـِن َليـِث الِكَناِنيُّ 

اللَّيثيُّ ڤ.

 ثغ: أسلم هو وأخوه كاب، وهاجرا إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال أبوها أمية:

ــاإذا بكــت احلاممــة بطــن وج ــَى بيضاهتــا أدعــو كاب َع

وأسلم أبوها، ذكره ابن الكلبي)1(.

ُأَبيُّ ْبُن َثاِبِت ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َعِديِّ -   
اِر، َأُبو َشْيخٍ ڤ. اْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ـُه ُسـْخَطى بِنْـُت َحاِرَثـَة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد َودٍّ ِمْن َبنِي َسـاِعَدَة،   س: ُأمُّ
، َواْبنَا َخاَلِة ِساَمِك ِمْن َبنِي احلَاِرِث  اِريِّ َوُهَو َوَأْوٌس اْبنَا َخاَلِة َقْيِس ْبِن َعْمٍرو النَّجَّ

اْبِن اخلَْزَرِج.

َوَشِهَد َأُبو َشْيٍخ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة َشِهيًدا، يِف َصَفٍر َعَى 
َرْأِس ِستٍَّة َوَثَاثَِن َشْهًرا ِمَن اهِلْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /9 (.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )467/3(.



حابة األماثل 48
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُأَبيُّ ْبُن َعْجَلن الَباِهِليُّ ڤ.-   

 ثغ: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أخو َأيِب أمامة الصدي بن عجان الباهيل.

ِه بن سليامن بن األشعث يقول ذلك)1(. قال ابن شاهن: سمعت َعْبد اللَّ

، اَلقاِضي ڤ.-    ُأَبيُّ ْبُن ِعَماَرَة، اْلَْنَصاِريُّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َبنِي َعْبٍس«، َوُهْم َبنُو َعْبِس ْبِن َبِغيِض ْبِن 
َرْيٍث)2(.

 ن: له صحبة ورواية،... حديثه يف املرصين)3(.

ِه)4(. ، إاِل َأينِّ َلْسُت َأْعَتِمُد عى إِْسنَاِد َخرَبِ  ب: َصىَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِقْبَلَتْنِ

 غ: سكن مرص)5(.

.)6( ، ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيَِّن، َوَسَكَن ِمرْصَ  ع: ُذو اْلِقْبَلَتْنِ

 بر: يقال: ابن ُعاَمرة، واألكثر يقولون: ابن ِعاَمرة -بكرس العن-. 

روى أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َصىَّ يِف بيت َأبِيِه ِعاَمَرة القبلتن.

وله حديث آخر عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف املسح عى اخلفن.

روى عنه: عبادة بن نيس، وأيوب بن قطن يضطرب يف إسناد حديثه.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /60(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) /  29(.
)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس ) /33(.

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /20(.)4( »الثقات« البن ِحبَّان )6/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /9 2(.
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»التاريخ الكبري«؛ ألهنم يقولون: إنه خطأ؛ وإنام  ومل يذكره البخاري يف 
هو أبو أيب ابن أم حرام. كذا قال إبراهيم بن أيب عبلة، وذكر أنه رآه وسمع منه، 

وأبو أيب ابن أم حرام اسمه َعْبد اللَّه)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عنه: أيوب بن قطن، وقال يف حديثه: وكان 
النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قد صىَّ القبلتن يف بيت عامرة. حديثه يف املرصين، قاله ابن يونس. 

ومل أجد له حديًثا يف أهل مرص)2(.

 ثغ: َصىَّ َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف بيته القبلتن)3(.

ُأَبيُّ ْبُن َكْعب ْبِن َقْيِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمِرو ْبِن -   
اِر، َأُبو الُمْنِذر، َوُيَقاُل: َأُبو الطَُّفيِل ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ـُه ُصَهْيَلـُة بِنْـُت األَْسـَوِد ْبِن َحـَراِم ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبنِـي َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ
َفْيِل  ُهـاَم ُأمُّ الطُّ ـٌد، َوُأمُّ َفْيُل، َوحُمَمَّ ـاِر، َوَكاَن أليَُبِّ ْبـِن َكْعـٍب ِمـَن الَوَلـِد: الطُّ النَّجَّ
َفْيـِل ْبـِن َعْمـِرو ْبِن امُلنِْذِر ْبِن ُسـَبْيِع ْبِن َعْبِد هُنٍْم ِمـْن َدْوٍس، َوُأمُّ َعْمِرو  بِنْـُت الطُّ

َها. بِنُْت ُأيَبٍّ َوالَ َنْدِري َمْن ُأمُّ

ْبِعَن ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا،  َوَقْد َشِهَد ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب الَعَقَبَة َمَع السَّ
َوَكاَن ُأيَبُّ َيْكُتُب يِف اجلَاِهِليَِّة َقْبَل اإِلْسَاِم، َوَكاَنِت الِكَتاَبُة يِف الَعَرِب َقِليَلٌة، َوَكاَن 
ُه  َرُسوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن  َيْكُتُب يِف اإِلْسَاِم الَوْحَي لَِرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْمَر اللَّ

.» تِي ُأَبٌّ َيْقَرَأ َعَى ُأيَبٍّ اْلُقْرآَن، َوَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْقَرُأ ُأمَّ

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )6/ 27(.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /70(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /60(.
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ُه َماَت يِف ِخَاَفِة  ُد ْبُن ُعَمَر: َهِذِه األََحاِديُث يِف َمْوِت ُأيَبٍّ َتُدلُّ َعَى َأنَّ َقاَل حُمَمَّ
ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب ڤ، فِياَم َرَأْيُت َأْهَلُه َوَغرْيَ َواِحٍد ِمْن َأْصَحابِنَا َيُقوُلوَن: َسنََة 
اَن  يَن بِامَلِدينَِة، َوَقْد َسِمْعُت َمَن َيُقوُل: َماَت يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ ثِنَتْنِ َوِعرْشِ
اَن  َأْثَبُت َهِذِه األََقاِويِل ِعنَْدَنا، َوَذلَِك َأنَّ ُعْثاَمَن ْبَن َعفَّ ڤ َسنََة َثَاثَِن، َوُهَو 

َمَع اْلُقْرآَن)1(. َأَمَرُه َأْن جَيْ

 ل: شهد بدًرا)2(.

 ق: هـو مـن األنصـار، ويكنـى: أبـا املنـذر، وكان يكتـب يف اجلاهلية، 
وكتـب لرسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص الوحـي، وكان دحداًحـا، أبيض الـرأس والّلحية، ال 

يغرّي شيبة.

واختلف يف وقت موته، فقال قوم: مات يف خافة عمر سنة اثنتن وعرشين.

وقال آخرون: مات سنة ثاثن يف خافة عثامن.

وكان له أوالد، منهم: الّطفيل بن ُأيّب، وحممد بن ُأيّب)3(.

.)4(  ف: َبْدِريٌّ

ان $)5(.  خ: مات يف خافة ُعْثاَمن بن َعفَّ

َ َسنََة اْثنََتْنِ َوَثَاثَِن بِامَلِدينَِة، َوَكاَن َرْبَعًة   ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ڤ، ُتُويفِّ

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 39 3(.) ( »الطبقات الكبير« )2/ 462، 466(.
)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) / 26(.

)4( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي ) /  3(.
) ( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 46(.
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ُ َشْيَبُه.  ْأِس َواللِّْحَيِة، اَل ُيَغريُّ َلْيَس بِالطَِّويِل َواَل بِاْلَقِصرِي، َأْبَيَض الرَّ

َوُيَقاُل: َماَت َسنََة اْثنََتْنِ َوَثَاثَِن)1(.

ه، كنيته َأُبو امُلنْذر، َوَكاَن هَلَا ابٌن ُيَقال َلُه: الطَُّفْيل، َوَكاَن   ب: جديلة أمُّ
عمر بن اخلطاب يكنيه بِأيب الطَُّفْيل.

َمـاَت سـنة اْثنََتـْنِ َوعرْشين يِف خَاَفة عمـر، َوقد قيل: إِنَّه َبِقـي إىَِل خَاَفة 
ُعْثاَمن، َوَكاَن يْكتب لَرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص اْلَوْحي يِف َحَياته. 

، محل ِمنُْهاَم العلم)2(. ُد بن ُأيَبّ ، َوحُمَمَّ وِمن أوالده: الطَُّفْيل بن ُأيَبّ

 بش: مـن بنـي جديلـة وجديلـة أم معاويـة بـن عمرو بـن مالك كنيته 
أبـو املنـذر، وكان لـه ابـٌن يقال لـه: الطفيل، فـكان عمر بن اخلطـاب يكنيه بأيب 
ُه َصِفيَّه  الطفيل، وكان ُأيبٌّ ممن مجع القرآن عى عهد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمر اللَّ
واُت اهلِل عليِه أن يقرأ عى ُأيبٍّ القرآن ليكون أوكد حلفظ ُأيبٍّ له، وأنشط له يف 

َ
َصل

وعيه واملحافظة عليه.

وكان من فقهاء الصحابة، وجلة األنصار.

مات سنة ثنتن وعرشين يف خافة عمر بن اخلطاب. وقد قيل: إنه بقي إىل 
خافة عثامن بن عفان ڤ، واألول أصح)3(.

 غ: سكن املدينة ومات هبا)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.) ( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )424/3(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) /3(.)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص:  3(.
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 ع: َسيُِّد امُلْسِلِمَن ِعْلاًم َوُقْرآًنا َوفِْقًها، ُيْكنَى َأَبا امُلنِْذِر َشِهَد َبْدًرا َواْلَعَقَبَة، 
َفْيِل. َوِقيَل: َأُبو الطُّ

َوَقاَل  ُه ملسو هيلع هللا ىلص  َ بِاْسِمِه، َوَبرشَّ َلُه  ى  َعَلْيِه، َوَسمَّ اْلُقْرآِن  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِعْرِض  َأَمَر 
َلُه: »لَِيْهنَِك اْلِعْلُم َأَبا امُلنِْذِر«. 

َحاَبِة.  َحاَبِة، َوَكاَن َأْقَرَأ الصَّ ِذيَن اْنَتَهى إَِليِهُم اْلَقَضاُء ِمَن الصَّ تَِّة الَّ َأَحُد السِّ

ْأِس  َجــاِل، مَلْ َيُكــْن بِالطَِّويــِل َواَل بِاْلَقِصــرِي، َأْبَيــُض الــرَّ َوَكاَن َرْبَعــًة ِمــَن الرِّ
اَسٌة يِف ُخُلِقِه.  َواللِّْحَيِة، ُذِكَر َعنُْه رَشَ

يَن يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ڤ، َوِقيَل:  اْخُتِلَف يِف َوَفاتِِه، َفِقيَل: َسنََة ثِنَْتْنِ َوِعرْشِ
ِحيُح؛ أِلَنَّ ِزرَّ ْبَن ُحَبْيٍش َلِقَيُه يِف  َسنََة َثَاثَِن يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ڤ، َوُهَو الصَّ

ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ڤ.

ِة ِمْن َأْحَوالِِه: اْلَقاِرُئ، َواْلَفِرُح، َواْلَفِرُق)1(. َوَمْن َأَساِميِه امُلْشَتقَّ

ه صهيلة بنت األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي   بر: أمُّ
ابن عمرو بن مالك بن النجار، وهي عمة أيب طلحة األنصاري.

ار؛ ألنه اختتن بقدوم.  َي النَّجَّ ار، إنام ُسمِّ وزعم ابن سريين أن النَّجَّ

ار.  َب وجَه رجٍل بقدوم فنجره فقيل له: النَّجَّ وقال غريه: بل َضَ

يكنى أيب بن كعب: أبا الطفيل بابنه، وأبا املنذر.

شـهد أيب بـن كعـب العقبـة الثانية، وبايـع النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فيها، ثم شـهد بدًرا، 

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 2(.
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وكان أحد فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب اللَّه. 

«. وروي عنـه ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل له:  تِي ُأَبٌّ روي عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه َقاَل: »َأْقـَرُأ ُأمَّ
»ُأِمْرُت َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك اْلُقْرآَن، َأْو َأْعِرض َعَلْيَك اْلُقْرآَن«. 

ا َلنرَْتُك  ، َوإِنَّ ، وَأْقَرُؤَنا ُأيَبٌّ وروينا عن عمر من وجوه أنه َقاَل: )َأْقَضاَنا َعيِلٌّ
.) َأْشَياَء ِمْن ِقَراِءِة ُأيبٍّ

وكان أيب بن كعب ممن كتب لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص الوحي قبل زيد بن ثابت 
ومعـه أيًضـا، وكان زيـد ألـزم الصحابة لكتابـه الوحي، وكان يكتـب كثرًيا من 

الرسائل. 

مات أيب بن كعب يف خافة عمر بن اخلطاب، وقيل: سنة تسع عرشة. 
وقيـل: سـنة اثنتـن وعرشيـن. وقد قيـل: إنه مـات يف خافة عثامن سـنة اثنتن 

وثاثن. 

. واألكثر عى أنه مات يف خافة عمر

ُيَعدُّ يف أهل املدينة، روى عنه: عبادة بن الصامت، وعبد اللَّه بن عباس، 
وعبد اللَّه بن َخبَّاب، وابنه الطفيل بن ُأيب ڤ)1(.

 مف: شهد َبْدًرا َمَع َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اء شـهد مع رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بـدًرا والعقبـة وغريها من   كـر: سـيِّد الُقـرَّ
املشاهد، وروى عنه أحاديث صاحلة.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 70-6(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )4069(.
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لـح ألهل بيت  وشـهد مـع عمـر بـن اخلطـاب اجلابيـة، وكتب كتـاب الصُّ
املقدس)1(.

ـْبعن،   جـو: أمـه صهيلـة بنت اأْلسـود بن حـَزام، شـهد العقَبة َمَع السَّ
َها َمَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن يْكتب َلـُه الَوْحي، َوُهَو أحد  وبـدًرا وُأحـًدا واملشـاهَد ُكلَّ
تَّة الَّذين حفظوا اْلُقْرآن عى عهد َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوأحد الَّذين َكاُنوا يفتون  السِّ

عى عهد َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

 َوأمر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأن ُيعَرض اْلُقْرآن َعَلْيِه، َومل يكن بالطويل َواَل بالقصري، 
َوله من الَوَلد: الطَُّفْيل، َوحُمَّمد، َوأم َعْمرو. 

ام. َوَكاَن خْيتم اْلُقْرآن يِف كل َثاَمنَِية َأيَّ

َوَمات يِف سنة َثَاثَِن)2(.

 ث: َشِهَد العقبَة مع السبعن، وبدًرا، واملشاهَد كلَّها، وكان يكُتُب الوحى. 

وهـو أحـُد الذيـن حفظـوا القـرآن كلَّـه عى عهـِد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأحُد 
الذين كانوا ُيفتون عى عهده. 

ه عمُر بُن اخلطاب: )َسيَِّد املسلمن (. وسامَّ

ومات أيب بن كعب يف خافة عثامن سنة ثاثن $)3(.

: صهيلـة بنـت األسـود بـن حرام بن عمرو بـن َزْيد مناة بن   ثغ: أم ُأيبٍّ

) ( »تاريخ دمشق« البن عساكر )7/  30، 309(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /94(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم:   (.
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عـدي بـن َعْمـرو بن مالك بـن النجار، جتتمع هـي وأبوه يف عمرو بـن مالك بن 
النجـار، وهـي عمـة َأيِب طلحة زيد بن سـهل بن األسـود بن حـرام األنصاري 

زوج أم سليم.

اه هبا عمر  اه هبـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُبـو الطفيل، كنَـّ ولـه كنيتـان: َأُبـو املنـذر، كنَـّ
ابـن اخلطـاب بابنه الطفيل، وشـهد العقبـة وبدًرا، وكان عمر يقول: »ُأيَبٌّ سـيِّد 

امُلْسِلمن«.

ـه بـن خبـاب،  روى عنـه: عبـادة بـن الصامـت، وابـن عبـاس، وعبـد اللَّ
وابنـه الطفيل بن ُأيب.

ُه َماَت يِف  َأنَّ ُه َماَت يِف ِخاَفِة ُعْثاَمَن َسنََة اْثنََتْنِ َوَثاثَِن، َواألَْكَثُر  ِقيَل: إِنَّ
ِخاَفِة ُعَمَر.

ُ َشْيَبُه)1(. ْأِس َواللِّْحَيِة، ال ُيَغريِّ َوَكاَن َأْبَيَض الرَّ

َحاَبِة.  ِذيَن اْنَتَهى إَِلْيِهُم اْلَقَضاُء ِمَن الصَّ تَِّة الَّ  و: َأَحُد السِّ

َ يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ڤ.  ُه ُتُويفِّ ِحيُح َأنَّ والصَّ

.)2( ، َبْدِريٌّ ، َعَقبِيٌّ َأْنَصاِريٌّ

. ، امُلْقِرُئ، الَبْدِريُّ ، امَلَديِنُّ اِريُّ ، النَّجَّ اِء، األَْنَصاِريُّ  ذس: َسيُِّد الُقرَّ

َشِهَد الَعَقَبَة، َوَبْدًرا، َومَجََع الُقْرآَن يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعَرَض َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوَحِفَظ َعنُْه ِعْلاًم ُمَباَرًكا، َوَكاَن َرْأًسا يِف الِعْلِم َوالَعَمِل ڤ.

َلف الصالحين« ) / 26(.) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /63(. )2( »سير السَّ
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ـِه، َوَأَنـُس بـُن َمالِـٍك، َواْبـُن  َفيـُل، َوَعْبـُد اللَّ ـٌد، َوالطُّ َث َعنْـُه َبنُـوُه: حُمَمَّ َحـدَّ

َوَأُبـو   ، َياِحـيُّ الرِّ الَعالَِيـِة  َوَأُبـو  ُحَبْيـٍش،  بـُن  َوِزرُّ  َغَفَلـَة،  بـُن  َعبَّاٍس، َوُسـَويُد 

 ، َد، َوَسـْهُل بُن َسـْعٍد، َوَأُبو إِْدِريـَس اخلَْواليَِنُّ ، َوُسـَلْياَمُن بُن رُصَ ُعْثـاَمَن النَّْهِديُّ

مْحَِن بُن َأيِب  مْحَِن بُن َأْبَزى، َوَعْبُد الرَّ ـِه بـُن احلَاِرِث بِن َنْوَفٍل، َوَعْبُد الرَّ َوَعْبُد اللَّ

، َواْبُن احلَْوَتِكيَِّة، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب،  ْعِديُّ ، َوُعتِيُّ السَّ َلْيَى، َوُعَبْيُد ابُن ُعَمرْيٍ

َوآَخُرْوَن. ُمْرَسٌل،  ُه  َوَكَأنَّ

 : ــا َعــْن: »َأيِّ آَيــٍة يِف الُقــْرآِن َأْعَظــُم؟«. َفَقــاَل ُأيَبٌّ ــا َســَأَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَبيًّ َومَلَّ

ــْدِرِه،  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َص َب النَّبِ ــرة:   2[. َضَ ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴾ ]البق

َوَقاَل: »لَِيْهنَِك الِعْلُم َأَبا امُلنِْذِر«.

ا، َوِمْن َثمَّ َيُقْوُل ِزرُّ بُن ُحَبْيٍش: »َكاَن  َفْت ُخُلَقُه َيِسرْيً ى َلُه َحرَّ ُمَاَزَمُة احلُمَّ

اَسٌة«. ُأيَبٌّ فِْيِه رَشَ

اِء«، َوَأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َوَأَبا  َقْد َذَكْرُت َأْخَباَر ُأيَبِّ بِن َكْعٍب يِف »َطَبَقاِت الُقرَّ

ِه بَن َعيَّاٍش امَلْخُزْوِميَّ  اِئِب، َقَرُؤوا َعَلْيِه، َوَأنَّ َعْبَد اللَّ ِه بَن السَّ الَعالَِيِة، َوَعْبَد اللَّ

ُب َمَعُه، َوَيَتَحاَكُم إَِلْيِه. َقَرَأ َعَلْيِه َأْيًضا، َوَكاَن ُعَمُر جُيِلُّ ُأَبيًّا، َوَيَتَأدَّ

َفَها َحْواًل َومَتَلََّكَها، َوَذلَِك  ًة فِْيَها َماَئُة ِدْينَاٍر، َفَعرَّ َوَقْد َكاَن ُأيَبٌّ اْلَتَقَط رُصَّ

.» ِحْيَحْنِ يِف »الصَّ

َلُه ِعنَْد َبِقيِّ بِن خَمَْلٍد: َماَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوِستُّْوَن َحِدْيًثا، ِمنَْها يِف الُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم: 

َثَاَثُة َأَحاِدْيَث.



57 لِف

َ

حرف األ

َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِثَاَثٍة، َوُمْسِلٌم بَِسْبَعٍة)1(.

 ذت: سيد القراء، شِهَد العقبة وبدًرا.

َرَوى َعنُْه: بنوه حممد والطُّفيل وعبد اللَّه، وابن عباس، وأنس، وُسَوْيد ْبن 
َغَفلة، وأبو عثامن النَّْهِدّي، وزر ْبن حبيش، وخلق سواهم)2(.

 ذك: أقرأ الصحابة، وسيد القراء، شهد بدًرا واملشاهد، وقرأ القرآن عى 
النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان أحد من سمع الكثري، ومجع بن العلم والعمل ومناقبه مجة. 

ث عنـه: أبـو أيـوب األنصاري، وابـن عباس، وسـويد بن غفلـة، وأبو  حـدَّ
هريرة، وطائفة محلوا عنه الكتاب والسنة.

وكان ربعة من الرجال، أسمر، أبيض الرأس واللحية)3(.

 ذط: اإلمام أقرأ هذه األمة، عرض القرآن عى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتصدى 
إلقراء كتاب اللَّه تعاىل.

أخذ عنه القراءة: ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد اللَّه بن السائب، وعبد اللَّه 
َلِمي، وطائفة.  ابن عياش بن أيب ربيعة، وأبو عبد الرمحن السُّ

ث عنه: سويد بن َغَفلة، وعبد الرمحن بن أبزي، وأبو املهلب، وأبو  وحدَّ
ْعدي، وآخرون. العالية الرياحي، وزر بن حبيش، وُعَتّي السَّ

شهد بدًرا واملشاهد كلَّها مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومناقبه كثرية. 

) ( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 392-390، 402-399(.
)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )6(.)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 07 (.
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جال، شيًخا أبيض الرأس واللحية. وكان َرْبَعة من الرِّ

وثبـت عـن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا سـأل ُأَبيَّا: أي القرآن أعظم، فقـال: آية الكريس، 
قال: »لَِيْهنَِك الِعْلُم َأَبا امُلنِْذِر«. 

كان أيب بن كعب أقرأ من أيب بكر وعمر، وبعد هذا فام استخلفه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
عى الصاة)1(.

 جر: كان من أصحاب العقبة الثانية وَشِهَد َبْدًرا واملشاهد كلَّها. 

َه َأَمَرِن َأْن  َأَبا امُلنِْذِر«. وقال له: »إِنَّ اللَّ قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »لَِيْهنَِك الِعْلُم 
َأْقَرَأ َعَلْيَك«. 

يه سيَِّد املسلمن، ويقول: )اقرأ يا ُأيب(. ويروي ذلك َعِن  كان عمر ُيسمِّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا.

ه مــرسوق يف الســتة مــن  ــه يف صحاحهــم، وعــدَّ وأخــرج األئمــة أحاديث
الفتيا. أصحاب 

وممن روى عنه من الصحابة: عمر، وكان يسأله عن النوازل، ويتحاكم 
إليـه يف املعضـات، وَأبـو أيـوب، وعبادة بن الصامت، وسـهل بن َسـعد، وَأبو 

موسى، وابن عباس، وَأبو هريرة، وأنس، وسليامن بن رصد، وغريهم)2(.

ُأَبيُّ ْبُن َماِلِك بِن َعْمِرو بِن َرِبيَعَة بِن َعْبِد اهلِل بِن َكْعِب بِن َرِبيَعَة -   
، َأُبو َمالك ڤ. ابِن َعامِر بِن َصْعَصَة اْلُقَشيِريُّ

) ( »طبقات القراء« للذهبي )ص: 3 (.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /7 ، 9 (.



59 لِف

َ

حرف األ

 ب: روى َعنُه البرصيون، ُيَقاُل: إِنَّ َلُه ُصْحَبة)1(.

ُأَبيُّ ْبُن َماِلٍك ِمن َبِني َعاِمٍر ڤ.-   

، َوُهَو ِمْن َقْوِمِه)2(.  س: َرَوى َعنُْه: ُزَراَرُة ْبُن َأْوىَف احْلََريِشُّ

 غ: سكن البرصة)3(.

ُأَبيُّ ْبُن ُمَعاِذ بِن َأَنِس بِن َقْيِس بِن ُعَبْيِد بِن َزْيِد بِن ُمَعاِوَيَة بِن -   
ار ڤ. َعْمِرو بِن َماِلِك بِن النَّجَّ

 بـر، ثـغ: شـهد مـع أخيـه أنـس بن معـاذ بـدًرا واحـًدا، وُقتَِا يـوم بئر 
معونة شهيدين)4(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )6/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )69/9(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي ) /6 (.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /70(، »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /64(.



حابة األماثل 60
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

رُّ
َ

غ
َ
األ امُسه  من 

اْلََغرُّ ْبُن َيَساٍر الُمَزِنيُّ ڤ.-   

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُمَزْينَة«، َلُه ُصْحَبٌة)1(.

 ،  ب: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: َأُبو بردة يِف االْستِْغَفار، َوُيَقال: اأْلََغرُّ اجْلَُهنِيُّ
عداده يِف أهل الُكوَفة)2(.

ِه ْبُن ُعَمَر، َوُمَعاِوَيُة   ع: ُيَعدُّ يِف الُكوفِيَِّن، َرَوى َعنُْه: َأُبو ُبْرَدَة، وَعْبُد اللَّ
.)3( ُه، َلُه ُصْحَبٌة، َوُيَقاُل: اجلَُهنِيُّ ، َوَغرْيُ َة امُلَزيِنُّ اْبُن ُقرَّ

 بر: َلُه ُصْحَبة، روى عنه أهل البرصة: أبو بردة بن أيب موسى وغريه. 
ويقال: إنه روى عنه ابن عمر. وقيل: إن سليامن بن يسار، روى عنه ومل يصح)4(.

اْلََغرُّ الِغَفاِريُّ ڤ.-   

 بر: روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمعه يقرأ يف الفجر بالروم، ومل يرو عنه 
إال شبيب أبو روح وحده، فيام علمت)4(.

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 62(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /332-333(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /02 (.



61 لِف

َ

حرف األ

بَيُض
َ

أ امُسه  من 

، ِمْن ِحْمَيَر، ِمن َأهِل َمْأِرب ڤ.-    اٍل، الَمْأِرِبيُّ َأْبَيُض ْبُن َحمَّ

 س: َقاَل َعْبُد امُلنِْعِم ْبُن إِْدِريَس ْبِن ِسنَاٍن: ُهَو ِمَن األَْزِد مِمَّْن َكاَن َأَقاَم 
بَِمْأِرَب ِمْن َوَلِد َعْمِرو ْبِن َعاِمٍر.

ة الوداع بمكة)1(. وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، ويقال: بل لقيه يف َحجَّ

 ن: صحايب له ذكر فيمن نزل مرص)2(.

 ن: دخل أبيض هذا إفريقية، وهو معدود من أهل مرص)3(. 

 بش: استقطع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص امللح الذي بمأرب فأقطعه إياه)4(.

 بـر: مـن مـأرب اليمـن، يقـال: إنـه مـن األزد. روى عـن النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َمـا ُيَْمـى ِمـَن اْلََراِك«. وروى عنـه أنـه أقطعـه امللـح الـذي بمأرب، إذ سـأله 
 ، ذلـك، فلام أعطاه إياه َقاَل له رجل عنده: يا رسول اللَّه، إنام أقطعته املاَء الَعدَّ

فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَل إَِذن«. 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/6 3(، و) /3 (.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس ) / 3(.

ابق ) /33(. )3( المصدر السَّ
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص:  9(.



حابة األماثل 62
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

روى عنه: شمري بن َعْبد املدان، وغريه. ويف حديث سهل بن سعد -من 
رواية ابن هليعة- عن بكر بن سوادة عنه، أن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص غريَّ اسم رجل 

ه: )أبيض(، فا أدري أهو هذا أم غريه)1(. كان اسمه: )أسود(، فسامَّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يقال: إنه من األزد)2(.

ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )أبيض(، نزل مرص)3(.  ثغ: كان اسمه: )أسود(، فسامَّ

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، نزل مرص)4(.  جر: كان اسمه: )أسود(، فغريَّ

ْحَمن ْبِن النُّعمان ْبِن الَحاِرِث ْبِن َعْوِف ْبِن كَناَنَة -    َأْبَيُض ْبُن َعبِد الرَّ
اْبِن َبارٍق، َأُبو َعِزيٍز ڤ.

 س: وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 3 (.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )44/2 (.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /  (.
)4( »اإلصابة« البن حجر ) /3 (.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/  2(.



63 لِف

َ

حرف األ

مَحُر
َ

أ امُسه  من 

َبِعيُّ ڤ.-    ، الرَّ دوِسيُّ ، السَّ َأْحَمُر ْبُن ُجزيٍّ

 لح: َصاحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص -يِف ِرَواَية عبد اللَّه بن َراشد-، مل يرو َعنُْه إاِلَّ 
احلسن بن أيب احلسن)1(.

ُه ِمْن َسُدوس.  خ: َكَذا َيُقوُل َأْصَحاب احلَِدْيث ابن َجْزي، َوَيُقوُلوَن: إنَّ

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن »َسُدوس«)2(.

 وقال أيًضا خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »سدوس«، َوَسُدوٌس ُهَو اْبُن 
.)3( َشْيَبان ْبِن ُذْهل ْبِن َثْعَلَبة ْبِن ُعَكاَبة ْبِن َصْعب ْبِن َعيِلٍّ

 جي: روى عنه: احلسن، يعد بالبرصة)4(.

 غ: أخـربين بعـُض أصحابنـا، قال: أخـربين بعُض ولد أمحـر: أن كنيته 
أبو شعيل.

ــا َلنَــْأوي  وليــس ألمحــر بــن جــزي فيــام أعلــم غــريه. يعنــي قولــه: »إْن ُكنَّ

) ( »المنفردات والوحدان« لإلمام مسلم )رقم: 34(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) /290(.

ابق ) /90(. )3( المصدر السَّ
)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص:  3(.



حابة األماثل 64
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َّا ُيَاِف ِف َيَديِه َعْن َجنبيه إَِذا َسَجَد«)1(. ه ملسو هيلع هللا ىلص ِم لرسوِل اللَّ

ة، َوقد قيل: إِنَّه َأمْحَر بن ُمَعاِوَية.  ب: سكن الَبرْصَ

روى َعنُه: احلسن َوَغرُيه)2(.

 زص: من ساكني البرصة ال أخ السمه، وفيه علٌم آخر إنه مل يرو عن 
أمحر هذا إال احلسن البرصي، وال يف احلديث من اسمه أمحر غريه)3(.

 بر: يكنى أبا جزء، له صحبة، روى عنه احلسن البرصي، مل يرو عنه 
غـريه فيـام علمـت، وهـو أمحـر بـن جـزء بـن معاوية بـن سـليامن مـوىل احلارث 

دويس)4(. السَّ

َة ْبِن َحْمَداَن ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن -    َأْحَمُر ْبُن َسَواِء ْبِن َعِديِّ ْبِن ُمرَّ
ُدوِسيُّ ڤ. اْلَحاِرِث ْبِن َسُدوٍس السَّ

َواَيِة َعنُْه إَِياُد ْبُن َلِقيٍط)5(. َد بِالرِّ  ع: ِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيَِّن، َتَفرَّ

 ثغ: عداده يف أهل الكوفة، تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط)6(.

َأْحَمـُر ْبـُن ُمَعاِوَيـَة ْبِن ُسـَلْيِم ْبـِن ْلبيِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبـِن ُصَرْيِم ْبِن -   

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /69 -70 (.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3 (.

)3( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 22(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 7(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /329(.
)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /67(.



65 لِف

َ

حرف األ

اْلَحاِرِث، َوُهَو ُمَطاِعُس ْبُن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة، 
ُيْكَنى َأَبا ُشَعْيٍل ڤ.

 ع: َكَتَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُه َواِلْبنِِه ِكَتاَب َأَماٍن، َوَكاَن َوافَِد َبنِي مَتِيٍم. 

ُه َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيَِّن)1(. : ُيَقاُل: إِنَّ َقاَل اأْلمَْحَِريُّ

 ثغ: كتب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص له والبنه كتاب أمان، وكان وافد بني متيم، وقد 
ة. اخُتِلَف يف اسمه، قال َأُبو اْلَفْتِح األزدي: اسمه ُمرَّ

ُيَعدُّ يف الكوفين، حديثه عند أوالده)2(. 

َأْحَمُر، َأُبو َعِسيٍب ڤ.-   

 ب، بش: موىل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، اْسُمه: َأمْحَر)3( .

، َوَخاِزُم ْبُن   ع، وثغ: َمْوىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َأُبو ِعْمَراَن اجْلَْويِنُّ
اْلَقاِسِم، خُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه)4(.

َة، َوَطاَل ُعُمُرُه.  ذس: َمْوىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مِمَّْن َنَزَل الَبرْصَ

َج َلُه اإِلَماُم َأمْحَُد يِف »ُمْسنَِدِه«. َخرَّ

َلَحاِء الُعبَّاِد. ُيَقاُل: اْسُمُه َأمْحَُر. َوَكاَن ِمَن الصُّ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /330(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /67، 67(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3 (، و»مشاهير علماء األمصار« له أيًضا )ص:3 (، وفيه: )أقمر(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 32(، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) /67(.



حابة األماثل 66
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َة ُمْسِلُم بُن ُعَبْيٍد، َوَمْيُمْوَنُة بِنُْت  َث َعنُْه: َخاِزُم بُن الَقاِسِم، َوَأُبو ُنَصرْيَ َحدَّ
َأيِب َعِسْيٍب) (.

َأْحَمُر، َمْوَلى ُأمِّ َسَلَمَة ڤ.-   

 ع: ِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيَِّن)2(.

) ( »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 47(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /329(.



67 لِف

َ

حرف األ

دَرُع
َ
األ امُسه  من 

اْلَْدَرُع اْلَْسَلِميُّ ڤ.-   

 جي: يقال: هو أسلمي روى عنه املقربي، وال يثبت؛ ألنه من حديث 
عبد اللَّه بن سعيد بن أيب سعيد املقربي، يعد باملدينة)1(.

 ع: َكاَن حَيُْرُس النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ـــن أيب  ـــه ســـعيد ب ـــا واحـــًدا. روى عن ـــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًث ـــر: روى عـــن النَّبِ  ب
سعيد املقربي)3(.

 جو: ُيَقال: اسمه َعْمرو بن بكر بن ُجنَاَدة، حارس النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ثغ: كان يف حرس النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: َسِعيد بن َأيِب َسِعيد املقربي 
وحده، حديًثا واحًدا، وهو قال: »ِجْئُت َلْيَلًة َأْحُرُس َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا َرُجٌل 
ِجَهاِزِه  ِمْن  َوَفَرُغوا  بِامَلِدينَِة،   َ َوُتويفِّ البَِجاَدْيِن،  ُذو  ِه  اللَّ َعْبُد  َهَذا  َفِقيَل:  َميِّت، 
َه َوَرُسوَلُه«.  ُه َكاَن ُيِبُّ اللَّ ُه بُِكم، فإِنَّ َومَحَُلوه، فقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص »اْرُفُقوا بِِه َرَفَق اللَّ

) ( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 46(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /2 3(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /73(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /   (.



حابة األماثل 68
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وهو حديث غريب ال يعرف إال من هذا الوجه)1(.

ْمِريُّ ڤ.-    اْلَْدَرُع، َأُبو اْلَجْعِد، الضَّ

 ب: روى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف التَّْغِليظ عى َتاِرك اجْلُُمَعة َثَاًثا. 

َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لتجييش قومه لغزوة الَفْتح)2(.

اْسَمُه:  َأنَّ  اْلَعْسَكِريِّ  ْبِن َسِعيٍد  َعيِلِّ  َعْن  َأمْحََد،  َأُبو  اْلَقاِض  َذَكَر   ع: 
اأْلَْدَرُع)3(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /69(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )6/3 (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /2 3(.



69 لِف

َ

حرف األ

ُ
ْيَنة

َ
ذ

ُ
أ امُسه  من 

ُأَذْيَنـُة ْبـُن اْلَحاِرِث ْبـِن َيْعَمَر ْبِن َعـْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمـِر ْبِن َلْيِث -   
، َأُبو  اْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ِإْلَياٍس، اْلَعْنَبِريُّ

ْحَمِن، اللَّْيِثيُّ ڤ. َعْبِد الرَّ

 غ: بلغني أنه أذينة بن سلمة، سكن الكوفة، وال أعلم روى أذينة غريه، 
 ، ا ِمنَْهـا، َفْلَيْأِت الَّـِذي ُهَو َخْيٌ َهـا َخْيً يعنـي: »َمـْن َحَلـَف َعَل َيِمـنٍي َفَرَأى َغْيَ

ْر َعْن َيِمينِِه«)1(. ولُيَكفِّ

َحاَبِة. َوِقيَل: ُأَذْينَُة ْبُن َمْسَلَمَة، َوِقيَل: اْبُن   ع: َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ يِف الصَّ
.)2( يُّ َسَلَمَة الَعنرَْبِ

ْحَمن، الَعبِديُّ ڤ.-    ُأَذْيَنُة ْبُن َسلَمَة، َأُبو َعْبد الرَّ

 جي: روى عنه ابنه، يعد بالكوفة، واسم ابنه عبد الرمحن)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبة)4(.

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 229-22(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 36(.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 47(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3 (.



حابة األماثل 70
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بر: والد َعْبد الرمحن بن أذينة، اخُتِلَف فيه، فقيل: أذينة بن مسلم العبدي 
مـن بنـي َعْبـد القيـس مـن ربيعـة. وقيـل: أذينة بـن احلـارث بن يعمر بـن عوف 

ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. 

واألول أصح. وقد َقاَل بعضهم فيه: الشني، وال يصح، واللَّه أعلم.

وشن بن أفىص بن َعْبد القيس.

روى عنه: ابنه عبد الرمحن عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف كفارة اليمن)1(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /36 (.



71 لِف

َ

حرف األ

رَبُد
َ

أ امُسه  من 

َأْرَبُد ْبُن ُجَبْيٍر، َوِقيَل: اْبُن َحْمَزَة ڤ.-   

 ع: َهاَجَر َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُه ِذْكٌر)1(.

َأْرَبُد ْبُن ُحَميِّر ڤ.-   

، َوُهَو ِمْن َبنِي َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ِمْن َأْنُفِسِهْم، َوَكَذلَِك   س: ُيْكنَى َأَبا خَمِْشٍّ

ـِه ْبِن  ـُد ْبـُن ُعَمَر َعـْن َعْبِد اللَّ ـُد ْبـُن إِْسـَحاَق: َومَلْ َيُشـكَّ فِيـِه. َقاَلـُه حُمَمَّ َقـاَل حُمَمَّ

.)2( ْهِريِّ َجْعَفٍر الزُّ

 بر: ذكره إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فيمن هاجر إىل املدينة)3(.

َأْرَبُد ْبُن َمْخِشيٍّ ڤ.-   

 ثغ: وقيل: سويد بن خمش، له صحبة، وهو طائي، ذكره َأُبو معرش 
وغريه فيمن شهد بدًرا)4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )90/3(.) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /364(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /73(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /37 (.



حابة األماثل 72
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُ
اة

َ
رط

َ
أ امُسه  من 

، َوِقيَل: َأُبو َأْرَطاَة ڤ. -    َأْرَطاُة الطَّاِئيُّ

ا)1(. ً ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبِشرًيا، َأَتاُه بَِفْتِح ِذي اخلََلَصِة ُمَبرشِّ  ع: َسامَّ

 ثغ: أرطاة الطائي، وقيل: َأُبو أرطاة، قدم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مبرًشا بفتح 
ه: )بشرًيا()2(. ذي اخللصة، فسامَّ

َأْرَطـاُة ْبـُن َكْعِب ْبِن َشـَراِحيَل ْبـِن َكْعِب ْبِن َسـَلَماَن ْبـِن َعاِمِر ْبِن -   
َحاِرَثَة ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن النََّخعِ ڤ.

 س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَعَقَد َلُه لَِواًء َشِهَد بِِه اْلَقاِدِسيََّة َفُقتَِل 
َواَء َأُخوُه ُدَرْيُد ْبُن َكْعٍب َفُقتَِل)3(. َيْوَمِئٍذ، َفَأَخَذ اللِّ

 ثغ: وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فعقد له لواء شهد به القادسية فُقتَِل، فأخذه 
أخوه زيد بن كعب فقتل، ثم أخذه قيس بن كعب فقتل، وجيتمع هو واحلجاج 

ابن أرطاة بن ثور بن هبرية بن رشاحيل يف رشاحيل)4(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /73(.) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /363(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /73(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /92(.



73 لِف

َ

حرف األ

ُم
َ

ْرق
َ
األ امُسه  من 

اْلَْرَقـُم ْبـُن َأِبي اْلَْرَقِم، َواْسـُم َأِبـي اْلَْرَقِم: َعْبُد َمَناِف ْبِن َأَسـِد ْبِن -   
َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل، الَمْخُزوِميُّ ڤ. 

ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن ِحَباَلَة ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن ُغْبَشاَن ِمْن ُخَزاَعَة،   س: ُأمُّ
َة.  وَخاُلُه َنافُِع ْبُن َعْبِد احْلَاِرِث اخلَُزاِعيُّ َعاِمُل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َعَى َمكَّ

ِه، َواْسُم َأيِب األَْرَقِم: َعْبُد َمنَاٍف، َوُيْكنَى َأَسُد ْبُن  َوُيْكنَى األَْرَقُم َأَبا َعْبِد اللَّ
ِه َأَبا ُجنُْدٍب.  َعْبِد اللَّ

ِه ألُمِّ َوَلٍد، َوُعْثاَمُن ألُمِّ َوَلٍد، َوُأَميَُّة َوَمْرَيُم  َوَكاَن لأَِلْرِقِم ِمَن اْلَوَلِد: ُعَبْيُد اللَّ
ِه ْبِن احْلَاِرِث ِمْن َبنِي َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، َوَصِفيَُّة ألُمُّ َوَلٍد. ُهاَم ِهنُْد بِنُْت َعْبِد اللَّ َوُأمُّ

ُهْم َوَلُد ُعْثاَمَن ْبِن األَْرَقِم،  يَن إِْنَساًنا، َوُكلُّ َوَيَتَعادَّ َوَلُد األَْرَقِم إىَِل بِْضَعًة َوِعرْشِ
اِم َوَقُعوا إَِلْيَها ُمنُْذ ِسنَِن. َوَبْعُضُهْم بِالشَّ

ِه ْبِن األَْرَقِم َفاْنَقَرُضوا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد. ا َوَلُد ُعَبْيِد اللَّ َوَأمَّ

- َقاُلوا: َوَشـِهَد األَْرَقُم ْبُن َأيِب األَْرَقِم َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشـاِهَد 
َها َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ُكلَّ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )223/3- 22(.



حابة األماثل 74
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َ يِف ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ڤ، َومَلْ ُيوَقْف َعَى ِسنِِّه)1(.  ص: ُتُويفِّ

ه َأَسد يكنى َأَبا ُجنُْدب، واألرقم ُهَو   ب: عداده يِف أهل احلجاز، َوَجدُّ
َفا ِحن دخل َعَلْيِه عمر  ِذي َكاَن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مستخفًيا يِف َداره ِعنْد الصَّ الَّ

ابن اخلطاب َوأسلم.

َماَت َيْوم َماَت َأُبو بكر الّصديق، َكاَن كنيته َأُبو َعْبد اللَّه، َوقد قيل: إِنَّه َبِقي 
إىَِل زَمان ُمَعاِوَية)2(.

 بش: هو الذي كان رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مستخفًيا يف داره عند الصفا يوم 
دخل عليه عمر بن اخلطاب فأسلم، كنيته أبو عبد اللَّه، مات يوم مات أبو بكر 

الصديق)3(.

اِم  َ َسـنََة َثَاٍث َومَخِْسـَن يِف َأيَّ ِه، ُتُويفِّ  ع: َشـِهَد َبـْدًرا، ُيْكنَـى َأَبـا َعْبـِد اللَّ
اٍص  ُمَعاِوَيـَة ڤ، َوُهـَو اْبـُن مَخٍْس َوَثاَمنَِن َسـنًَة، َوَصىَّ َعَلْيِه َسـْعُد ْبـُن َأيِب َوقَّ

ڤ، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع. 

اْسَتْخَفى  ِذي  الَّ َوُهَو  ُأَنْيٍس،  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َوَبْنَ  َبْينَُه  آَخى  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن 
ِحَن  َفا  الصَّ َأْسَفِل  يِف  اخْلُْيُزَراِن  بَِداِر  اْلَيْوَم  َوُيْعَرُف  َة،  بَِمكَّ َداِرِه  يِف  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

َأْسَلَم ُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب ڤ َفَتَكاَمُلوا َأْرَبِعَن َرُجًا. 

ِه ْبِن  َواْسُم َأيِب اأْلَْرَقِم: َعْبُد َمنَاٍف، َوُيْكنَى َأَبا ِخنِْدِف ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اللَّ
ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )4/3 (.) ( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )2/  (.
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 7 (.



75 لِف

َ

حرف األ

ـُه مَتَـاِضُ بِنْـُت ُخَرْيـٍم ِمـْن َبنِي َسـْهٍل، َوِقيَل: َصِفيَّـُة بِنُْت احلَـاِرِث ْبِن  َوُأمُّ
ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد احْلَاِرِث  َخالِِد ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن َعْبَشاَن ِمْن ُخَزاَعَة، َوِقيَل: إِنَّ ُأمَّ

. اخْلَُزاِعيُّ

َدَقــاِت، َوَكاَن َخاُلــُه َنافـِـُع ْبــُن َعْبــِد احلَــاِرِث  اْســَتْعَمَلُه النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعــَى الصَّ
َة ِمْن ِقَبِل ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب ڤ)1(. َعاِمَل َمكَّ

 بر: أمه من بني سهم بن عمرو بن هصيص، اسمها أميمة بنت َعْبد 
احلارث. ويقال: بل اسمها متاض بنت حذيم من بني سهم، يكنى أبا َعْبد اللَّه. 

كان من املهاجرين األولن قديم اإلسام. قيل: إنه كان سبع اإلسام سابع 
سبعة. وقيل: أسلم بعد عرشة أنفس.

وذكره موسى بن عقبة، وابن إسحاق فيمن شهد بدًرا. 

قريش  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مستخفًيا من  كان  األرقم هذا  أيب  بن  األرقم  دار  ويف 
بمكة يدعو الناس فيها إىل اإلسام يف أول اإلسام حتى خرج عنها، وكانت 
َفا، فأسلم فيها مجاعٌة كثرية، وهو صاحُب ِحْلف الُفُضول. داره بمكة عى الصَّ

روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديـث، وذكـر ابن أيب خيثمة أبـا األرقم أباه فيمن 
ـه أعلم، ومل ُيْسـِلم أبـوه فيام  أسـلم، وروي مـن بنـي خمـزوم، وهـذا غلـط، واللَّ

علمت. 

وغلط فيه أيًضا أبو حاتم الرازي وابنه فجعاه والد َعْبد اللَّه بن األرقم. 

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /322(.



حابة األماثل 76
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

واألرقم والد َعْبد اللَّه بن األرقم، هو األرقم بن َعْبد يغوث الزهري، وهذا 
خمزوميٌّ مشهوٌر كبرٌي، أسلم يف داره كبار الصحابة يف ابتداء اإلسام.

قيــل: تــويف األرقــم بــن أيب األرقــم بــن املخزومــي ســنة مخــس ومخســن 
باملدينة، وهو ابن بضع وثامنن سنة، وكان قد أوىص أن يصيل عليه سعُد بُن 
أيب وقاص ڤ، وكان بالعقيق، فقال مروان أحيبس صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
لرجل غائب، وأراد الصاة عليه، فأبى عبيد اللَّه بن األرقم ذلك عى مروان، 
وقامت بنو خمزوم معه، ووقع بينهم كام، ثم جاء سعٌد فصىَّ عليه، فإن صحَّ 
ڤ،  الصديق  بكر  أبو  مات  يوم  مات  األرقم  أبوه  يكون  أن  فيمكن  هذا، 

وتويف األرقم سنة مخس ومخسن. 

وعى هذا يصح قول ابن أيب خيثمة أن أبا األرقم له صحبة ورواية، واللَّه 
أعلم)1(.

تِـي َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يكون  ة، َوِهـي الَّ َفـا بَِمكَّ  جـو: َكاَنـت َداره عـى الصَّ
ْسَام، َفأسلم فِيَها خلٌق كثرٌي،  ْسَام، وفيَها دِعي النَّاس إىَِل اإْلِ فِيَها يِف أول اإْلِ
َهـا َمَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمات سـنة مخس  َوشـهد األرقـم َبـْدًرا وأحـًدا واملشـاهَد كلَّ

َومخسن بِامَلِدينَِة، َوُهَو اْبن بضع َوَثاَمنَِن سنة)2(.

 ثغ: أمـه أميمـة بنـت عبـد احلارث، وقيل اسـمها: متـاض بنت حذيم 
من بني سهم، وقيل اسمها: صفية بنت احلارث بن َخالِد بن عمري بن غبشان 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 3 ، 32 (.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /92(.
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ِه. اخلزاعية، يكنى أبا َعْبد اللَّ

كان من السابقن األولن إىَِل اإلسام، أسلم قدياًم، قيل: كان ثاين عرش. 

منها  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َله  وَنفَّ بدًرا،  األولن، وشهد  املهاجرين  من  وكان 
سيًفا، واستعمله َعَى الصدقات، وهو الذي استخفى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف داره، 
فا، واملسلمون معه بمكة ملا خافوا املرشكن، فلم يزالوا هبا  وهي يف أصل الصَّ
حتى كملوا أربعن رجًا، وكان آخرهم إساًما عمر بن اخلطاب، فلام كملوا 

به أربعن خرجوا)1(.

، اْسُم َأبِْيِه: َعْبُد َمنَاٍف. لِْنَ ابِِقْنَ األَوَّ  ذس: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِمَن السَّ

َكاَن األَْرَقـُم َأَحـَد َمْن َشـِهَد َبْدًرا، َوَقِد اْسـَتْخَفى النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َداِرِه، َوِهَي 
َفا. ِعنَْد الصَّ

َوَكاَن ِمْن ُعَقَاِء ُقَرْيٍش، َعاَش إىَِل َدْوَلِة ُمَعاِوَيَة.

َدَقِة. َوَقْد َأْعَطى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص األَْرَقَم َيْوَم َبْدٍر َسْيًفا، َواْسَتْعَمَلُه َعَى الصَّ

َوَقْد َوِهَم َأمْحَُد بُن ُزَهرْيٍ يِف َقْولِِه: إِنَّ َأَباُه َأَبا األَْرَقِم َأْسَلَم.

 ، ِه بَن األَْرَقِم ُهَو اْبُن َهَذا، َذاَك ُزْهِريٌّ َوَغِلَط َأُبو َحاتٍِم، إِْذ َقاَل: إِنَّ َعْبَد اللَّ
. َويِلَ َبْيَت امَلاِل لُِعْثاَمَن؛ َوَهَذا خَمُْزْوِميٌّ

: بِامَلِدْينَِة، َوَصىَّ َعَلْيِه: َسْعُد  َ ِقْيَل: األَْرَقُم َعاَش بِْضًعا َوَثاَمنِْنَ َسنًَة، ُتُويفِّ
ابُن َأيِب َوقَّاٍص بَِوِصيَّتِِه إَِلْيِه.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /74(.
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َلُه ِرَواَيٌة يِف: »ُمْسنَِد َأمْحََد بِن َحنَْبٍل«)1(.

ْسَاِم يِف  لَِن، اْسَتْخَفى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َأَواِئِل اإْلِ ابِِقَن اأْلَوَّ  ذت: َأَحُد السَّ
َفا، َشِهَد َبْدًرا َوَعاَش إىَِل َدْهِر ُمَعاِوَيَة)2(. َداِرِه، َوِهَي ِعنَْد الصَّ

 ذت: وقال أيًضا: الذي استخفى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يِف داره املعروفة بدار 
ِه. فا، َأُبو َعْبد اللَّ اخليزران عند الصَّ

َله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر سيًفا، واستعمله َعَى الصدقات)3(. َنفَّ

 جـر: شـهد األرقم َبدًرا وأحًدا واملشـاهد ُكلَّها، وأقطعـه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص داًرا 
باملدينة)4(.

، ِمْن َبِني َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ڤ. -    اْلَْرَقُم ْبُن ُجَفْيَنَة، التُِّجيِبيُّ

 ن: عداده يف الصحابة، وشهد فتح مرص، وله ذكر وعقب هبا)5(.

ــَن  ــْرُه َأَحــٌد ِم ، مَلْ َيْذُك ــرْصَ ــٌب بِِم ــٌر َوَعِق ــُه ِذْك ، َل ــرْصَ ــَح ِم  ع: َشــِهَد َفْت
ْج َلُه  ِريَن، َعْن َأيِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى، َومَلْ خُيَرِّ ِمَن، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ امُلَتَقدِّ

َشْيًئا)6(.

) ( »سير أعام النباء« للذهبي )479/2، 0 4(.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )393/2(.
)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )374/2(.

)4( »اإلصابة« البن حجر ) /93(.
) ( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس ) /36(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /324(.
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الَْرَقُم ْبُن َيِزيَد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِبْشِر ْبِن َياِسِر -   
اْبِن ُجَشِم ْبِن َماِلِك ْبِن َبْكِر ْبِن َعْوِف ْبِن النََّخعِ ڤ.

 س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْسَلَم)1(.

 جر: قيل: هو ابن زيد بن مالك النخعي، له ِوَفاَدٌة.

وقيل: اسمه أوس. وقيل: جهيس، وهو أصح)2(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /92(.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /94(.
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ْزَهُر
َ

أ امُسه  من 

ْحَمِن، -    َأْزَهـُر ْبـُن َعْبـِد َعـْوِف ْبـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن ُزْهَرَة، َأُبـو َعْبـِد الرَّ
ڤ. الزُّْهِريُّ 

ى ْبِن َضبِيِس ْبِن َجابٍِر ِمْن َبنِي احلَاِرِث  ُه َعاتَِكُة بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ
اْبِن فِْهٍر، َفَوَلَد َأْزَهُر ْبُن َعْبِد َعْوٍف: امُلطَِّلَب َوُطَلْيًبا، َوَكاَنا ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة 

ْجَرِة إىَِل امَلِدينَِة.  َوهِبَا َماَتا مَجِيًعا َقْبَل اهْلِ

ُة بِنُْت  ُهُم اْلُبَكرْيَ ى، َوُأمُّ مْحَِن ْبَن َأْزَهَر، َوُسَلْياَمَن، َوَخِدجَيَة اْلُكرْبَ َوَعْبَد الرَّ
 . َعْبِد َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

ُهاَم.  ْغَرى، َومَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ ِه، َوَخِدجَيَة الصُّ َوَعْبَد اللَّ

َة، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب ڤ  َيْوَم َفْتِح َمكَّ َأْزَهُر ْبُن َعْبِد َعْوٍف  َوَأْسَلَم 
َد َأْنَصاَب احلََرِم، ُهَو َوخَمَْرَمَة ْبَن َنْوَفٍل، َوَسِعيَد ْبَن َيْرُبوٍع، َوُحَوْيطَِب  َيْبَعُثُه، َفُيَجدِّ
َدا َأْنَصاَب احلََرِم َأْيًضا  ى، ُثمَّ َبَعَثُهْم ُعْثاَمُن ِحَن َويِلَ اخِلَاَفَة َفَجدَّ اْبَن َعْبِد اْلُعزَّ

ُه َكاَن َقْد َذَهب)1(. إاِلَّ َسِعيَد ْبَن َيْرُبوٍع، َفإِنَّ َبرَصَ

مْحَِن،  مْحَـِن ْبِن َعـْوٍف، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبـُد الرَّ  ع: َنِسـيُب اْبـِن َعْبـِد الرَّ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/ 7(.
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يَِّن)1(. ِه ْبُن َعبَّاٍس، ُيَعدُّ يِف امَلكِّ َوَعْبُد اللَّ

 بر: هو عمُّ َعْبد الرمحن بن عوف، ووالد َعْبد الرمحن بن األزهر الذي 
روى عنه ابن شهاب الزهري.

َقاَيَة  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَطى السِّ روى عن أزهر هذا أبو الطفيل حديثه: »أنَّ َرُسوَل اللَّ
الَعبَّاَس َيوَم الَفْتِح، وأنَّ الَعبَّاَس َكاَن َيلَِيَها ِف اجَلاِهلِيَِّة ُدوَن َأِب َطالٍِب«. 

وهو أحد الذين نصبوا أعام احلرم زمن عمر بن اخلطاب ڤ)2(.

َأْزَهُر ْبُن ِمْنَقٍر ڤ.-   

ِة)3(.  ع: ِمْن َأْعَراِب َأْهِل اْلَبرْصَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  يُت َمَع َرُسوِل اللَّ ث عنه إال عمري بن جابر، َقاَل: »َصلَّ  بر: مل حيدِّ
.)4(» ِه َربِّ الَعامَلنِْيَ َفاْسَتْفَتَح بِاَلْمُد للَّ

ْيُت َخْلَفُه، َفَسِمْعُتُه  من أعراب البرصة، حديثه قال: »َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَصلَّ
ُم َتْسلِيَمتني«)5(. ، َوُيَسلِّ ِه َربِّ الَعامَلنِْيَ َيْفَتتُِح الِقَراَءَة بِاَلْمُد للَّ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /344-343(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /74(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /344(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 7، 77(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /79(.
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ُ
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، َبْصِريٌّ ڤ.-    َقِريُّ ، الشَّ ُأَساَمُة ْبُن َأْخَدِريٍّ

 غ: سكن البرصة)1(.

 ب: َوفد إىَِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُمسلاًم)2(.

 ع: َنَزهَلَا ِمْن َبنِي مَتِيٍم، َرَوى َعنُْه: َبِشرُي ْبُن َمْيُموٍن)3(.

 بر: ابُن عمِّ بشري بن ميمون، وهو من بني شقرة، واسم: شقرة احلارث 
ابن متيم، نزل البرصة. روى عنه: بشري بن ميمون)4(.

ُأَساَمُة ْبُن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َشَراِحيَل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن -   
َزْيِد ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن 
ِت ْبِن ُرَفْيَدَة ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َكْلِب ْبِن َوَبَرَة ْبِن  ِكَناَنَة ْبِن َعْوِف ْبِن َزْيِد اللَّ
ٍد،  ، َأُبو ُمَحمَّ ُحْلَواَن ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة اْلِحبُّ اْبُن اْلِحبِّ

َوِقيَل: َأُبو َزْيٍد، َوِقيَل: َأُبو َيِزيَد، َوِقيَل: َأُبو َخاِرَجَة ڤ.

ُه ُأمُّ َأْيَمَن، َواْسـُمَها: َبَرَكُة، َحاِضنَُة َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْوالََتُه،   س: ُأمُّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/3(.) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /227(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /229(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 7(.
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َل النَّاِس إِْسـَاًما، َومَلْ  َوَكاَن َزْيـُد ْبـُن َحاِرَثـَة -يِف ِرَواَيـِة َبْعـِض َأْهِل الِعْلـِم- َأوَّ
َة، َوَنَشَأ َحتَّى َأْدَرَك، َومَلْ َيْعِرْف إاِلَّ  ُيَفاِرْق َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُولَِد َلُه ُأَساَمُة بَِمكَّ
ِه، َوَهاَجَر َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل امَلِدينَِة، َوَكاَن  ِه َتَعاىَل، َومَلْ َيِدْن بَِغرْيِ اإِلْسَاَم لِلَّ

ِه حُيِبُُّه ُحبًّا َشِديًدا، َوَكاَن ِعنَْدُه َكَبْعِض َأْهِلِه. َرُسوُل اللَّ

َجاِل َوالنَِّساِء يِف ُكلَّ َدْهٍر  َيْبُلْغ َأْوالَُد ُأَساَمَة ِمَن الرِّ ُد ْبُن ُعَمَر: مَلْ  َقاَل حُمَمَّ
يَن إِْنَساًنا. َأْكَثَر ِمْن ِعرْشِ

يَن َسـنًَة، َوَكاَن َقْد  ـُد ْبُن ُعَمـَر: َوُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُأَسـاَمُة اْبُن ِعرْشِ َقـاَل حُمَمَّ
َسـَكَن َواِدَي اْلُقـَرى َبْعـَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َنـَزَل إىَِل امَلِدينَِة، َفـاَمَت بِاجلُُرِف يِف آِخِر 

ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)1(.

 ق: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان له ابنان يروى عنهام: حممد بن أسامة، 
واحلسن بن أسامة)2(.

َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: ُأَساَمة بن َيِزْيد ُيَقاُل   خ: ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْخرَبَ
َلُه: احِلّب اْبُن احِلّب.

ِه  ِه؛ َقاَل: ُأَسـاَمة ْبُن َزْيد اْسـَتْعَمَلُه َرُسـوُل اللَّ َنـا ُمْصَعـُب بـُن َعْبِد اللَّ َوَأْخرَبَ
َ وُهـَو يف ُمَعْسـِكٍر باجلُـُرِف، َفَقـاَل رسـوُل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْمُضـوا َبْعـَث  ملسو هيلع هللا ىلص، فُتـويفِّ
َة َسنًَة، َفَأَغاَر ُأَساَمُة َحْيُث َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُأَساَمة«، وُأَساَمُة َيْوَمِئٍذ اْبُن َثاَمَن َعرْشَ

َوَرَجَع َساملًِا.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )7/4 -66(.

)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) / 4 (.



حابة األماثل 84
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: ُأمُّ َأْيَمَن: ُأمُّ ُأَساَمَة ْبِن َزْيد. َوَأْخرَبَ

َوَماَت ُأَساَمُة ْبُن َزْيد يِف آِخِر ِخاَفِة ُمَعاِوَية ْبِن َأيِب ُسْفَيان.

َنا ُسَلْياَمن ْبُن َأيِب َشْيٍخ؛ َقاَل: ُأمُّ َأْيَمَن ُأمُّ ُأَساَمَة ْبِن َزْيد، وِهَي َمْوالُة  َوَأْخرَبَ
ه، اسمها: َبَرَكُة)1(. النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكاَنْت ألمِّ

َنا ذاك   خ: مـات بامَلِدْينَـة يف آخـر خافـة ُمَعاِوَيـة بـن أيب سـفيان. َأْخرَبَ
ُمْصَعب بن َعْبد اللَّه)2(.

ُه ُأمُّ َأْيَمَن)3(.  ص: ُأمُّ

 ط: ِحـبُّ رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص ويكنـى أبا حممد، وأمه أم أيمن، واسـمها: 
بركة، حاضنة رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وموالته، وولد أسـامة بمكة، ونشـأ حتى أدرك 
مل يعرف إال اإلسام، ومل يدن بغريه، وهاجر مع أبيه إىل املدينة، وكان أبوه زيد 

يف قول بعضهم: أول الناس إساًما، ومل يفارق رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

 ط: أمه أم أيمن، حاضنة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وموالته، وقيل: إن أسامة 
كان يوم تويف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ابن عرشين سنة، فسكن بعد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وادي الُقرى، 

ثم رجع إىل املدينة، فامت باجلرف يف آخر خافة معاوية)5(.

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 3-49 (.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 7 (.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم ) / 32(.
)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /33(.

ابق ) /0 (. ) ( المصدر السَّ
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ان، َونقش َخامته ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،   ب: تويفِّ بعد َأن قتل ُعْثاَمن بن َعفَّ
ه  ُقبَِض َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ابن عرْشين سنة، َوَكاَن قد نزل َوادي القرى، َوأمُّ

أم َأيمن اْسمَها: برَكة، موالة َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بش: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وابن ِحّبه، كنيته أبو يزيد، وقد قيل: أبو 
حممد، ويقال: أبو زيد، تويف بعد أن قتل عثامن بن عفان باملدينة، وكان نقش 

خامته ِحبُّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 د: َكاَن ُيسمى احلّب ابن احلّب ڤ)3(.

ُه   ع: ِمْن َمَوايِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الطََّرفِِن، َكاَن َأُبوُه َزْيٌد مِمَّْن َأْنَعَم اللَّ
ُه ُأمُّ َأْيَمَن َحاِضنَُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ُسوُل بِاْلِعْتِق، َوُأمُّ ْسَاِم، َوَأْنَعَم َعَلْيِه الرَّ َعَلْيِه بِاإْلِ

ِه ْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب.  َوَعتِيَقُتُه، اْسُمَها: َبَرَكُة، َوِقيَل: َأْعَتَقَها َعْبُد اللَّ

َة َسنًَة يِف  َرُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َجْيِش ُمْؤَتَة، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن َثاَميِنَ َعرْشَ َأمَّ
ِه  َماَرِة لَِتْولَِيِة َرُسوِل اللَّ َ ِمنَْها، َفَلْم َيَزْل َأْكَثر النَّاِس خُيَاطُِبوَنُه بِاإْلِ تِي ُتُويفِّ تِِه الَّ ِعلَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َلُه، َوَوَفاُتُه َقْبَل َعْزلِِه، َوَكاَن َنْقُش َخامَتِِة ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َ بِاجلُـُرِف، َوِقيـَل بَِواِدي اْلُقَرى َبْعـَد َقْتِل ُعْثاَمَن ڤ، َومُحِـَل إىَِل امَلِدينَِة.  ُتـُويفِّ
يُّ َأنَّ ُأَسـاَمَة َماَت بِامَلِدينَـِة يِف آِخِر ِخَاَفـِة ُمَعاِوَيَة ڤ،  َبـرْيِ َوَذَكـَر ُمْصَعـٌب الزُّ
ِه،  َلـُه ُعَمـُر ْبـُن اخْلَطَّـاِب ڤ مَلَّا َفـَرَض أِلَْبنَـاِء امُلَهاِجِريَن َعـَى اْبنِِه َعْبـِد اللَّ َفضَّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )2/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 30(.

)3( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 46(.
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ِه ُدوَنـُه، َوَقاَل: َكاَن َأُبـوُه َأَحبَّ إىَِل  َفَفـَرَض أِلَُسـاَمَة يِف َأْرَبَعـِة آاَلٍف، َولَِعْبـِد اللَّ
َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأبِيَك، َوُهَو َأَحبُّ إىَِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمنَْك)1(.

 خق: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص،...كان يقال له: احِلبُّ ابن احِلب، استعمله 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن ثامين عرشة سنة، ومرض رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مرضه الذي 
تويف فيه وأسامة ڤ معسكر باجلرف، فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْمُضوا َبْعَث 
ُأَساَمة«، فنفذ أبو بكر الصديق ڤ، فسار أسامة حتى بلغ املوضع الذي كان 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أمر أن يأتيه، فأغار عليه ورجع سامًلا إىل املدينة. 

ث هبا عنه: عبد اللَّه بن عباس،  وروى عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث حدَّ
َلمي، وغريهم)2(. وعروة بن الزبري، وعمري موىل ابن عباس، وأبو عبد الرمحن السُّ

 بر: يقال له: احِلبُّ ابن احِلب.

قال ابن إسحاق: زيد بن حارثة بن رشحبيل. وخالفه الناس، فقالوا: رشاحيل.

وأمُّ أسامة أم أيمن، واسمها: بركة، موالة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وحاضنته.

اخُتِلَف يف سنِّه يوم مات النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقيل: ابن عرشين سنة. وقيل: ابن 
تسع عرشة. وقيل: ابن ثامين عرشة. 

سكن بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وادي القرى، ثم عاد إىل املدينة، فامت باجلرف يف 
آخر خافة معاوية.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /224(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي ) /49 -   (.
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وتــويف أســامة بــن زيــد بــن حارثــة يف خافــة معاويــة ســنة ثــامن أو تســع 
ومخسن. 

وقيل: بل تويف سنة أربع ومخسن. وهو عندي أصح إن شاء اللَّه تعاىل.

بري، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه  وروى عنه: أبو عثامن النَّهدي، وعروة بن الزُّ
ابن عتبة، ومجاعة)1(.

 كو: احِلبُّ ابُن احِلّب، مات رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وهو أمري، وله رواية)2(.

 كـر: ِحـبُّ رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص وابن ِحبِّه، اسـتعمَله رسـوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عى 
جيش فيه أبو بكر وعمر، فلم ينفذ حتى تويف رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فبعثه أبو بكر 

إىل الشام، فأغار عى ُأْبنَى من ناحية البلقاء.

ة مدة، ثم انتقل إىل  وشهد مع أبيه غزوة مؤتة، وقدم دمشق، وسكن املِزَّ
املدينة فامت هبا. ويقال: بوادي القرى. 

روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 جو: احِلبُّ بُن احِلّب، أمه أم َأيمن، َوَهاَجر َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن النَّبِيُّ 
الَوَلد:  من  َوله  سنة،  عرَشة  َثاَمن  اْبن  َوُهَو  َواْسَتْعملُه  َشِديًدا،  ُحبًّا  حُيِبُُّه  ملسو هيلع هللا ىلص 

د، َوجبري، َوزيد، َوحسن، َوَعاِئَشة، َوِهنْد.  حُمَمَّ

َماَت ُأَساَمة يِف آخر خَاَفة ُمَعاِوَية)4(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 7(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر ) / 46(.)2( »اإلكمال« البن ماكوال )2/ (.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) / 9(.
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، يكنى   ثغ: أمه أم أيمن، حاضنة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فهو وأيمن أخوان ألمٍّ
َأُبو خارجة، وهو  يزيد، وقيل:  أبو  َأُبو زيد، وقيل:  د، وقيل:  حُمَمَّ أبا  أسامة: 

ى: ِحبُّ َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. موىل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من أبويه، وكان ُيسمَّ

واستعمله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن ثامين عرشة سنة.

َوملَّا َفَرَض ُعَمُر بن اخلَطَّاِب ڤ لِلنَّاِس، َفَرَض ألَُساَمَة بن َزْيٍد مَخَْسَة آالٍف، 
ْلُت َعيَلَّ ُأَساَمَة َوَقْد  ، َفَقاَل ابن ُعَمَر: َفضَّ ِه بن ُعَمَر َأْلَفْنِ َوَفَرَض الْبنِِه َعْبِد اللَّ
ِه ِمنَْك، َوَأُبوُه  َشِهْدُت َما مَلْ َيْشَهْد؟: َفَقاَل: »إِنَّ ُأَساَمَة َكاَن َأَحبَّ إىَِل َرُسوِل اللَّ

ِه ِمْن َأبِيَك«. َكاَن َأَحبَّ إىَِل َرُسوِل اللَّ

ومل يبايع عليًّا، وال شهد معه شيًئا من حروبه، وقال له: لو أدخلت يدك 
يف فم تنن ألدخلت يدي معها، ولكنك قد سمعت ما قال يل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

حن قتلت ذلك الرجل اّلذي شهد أن ال إله إال اللَّه. 

وكان أسامة أسود أفطس، وتويف آخر أيام معاوية سنة ثامن أو تسع ومخسن. 
وقيل: تويف سنة أربع ومخسن. قال َأُبو عمر -يعني ابن عبد الرب-: وهو عندي 

أصح، وقيل: تويف بعد قتل عثامن باجلرف، ومحل إىَِل املدينة.

ِه بن عتبة، وغريها. روى عنه: َأُبو عثامن النهدي، وعبد اللَّه بن َعْبد اللَّ

ر أسامَة بَن زيد َعَى اجليش الذي سريه  قد ذكر ابن منده أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ
إىَِل مؤتة يف علته التي تويف فيها. 

وهـذا ليـس بـشء؛ فـإن النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اسـتعمل َعـَى اجليـش الـذي سـار إىَِل 
مؤتة أباه زيد بن حارثة، فقال: »إِْن ُأِصيَب َفَجْعَفُر بُن َأِب َطالٍِب، َفإِْن ُأِصيَب 
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ْبُن َرَواَحَة«. ِه  َفَعْبُد اللَّ

وأما أسامة؛ فإنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استعمله َعَى جيش، وأمره أن يسري إىَِل الشام 
أيًضا، وفيهم عمر بن اخلطاب ڤ، فلام اشتد املرض برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أوىص 
أن يسري جيش أسامة، فساروا بعد موته ملسو هيلع هللا ىلص، وليست هذه غزوة مؤتة، واللَّه 

أعلم)1(.

، َأْي َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، حُيِبُُّه َوحُيِبُّ َأَباُه. بِّ بُّ ْبُن احْلِ  و: ُيَقاُل َلُه: احْلِ

ِه ْبُن  ُه: ُأمُّ َأْيَمَن َحاِضنَُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اْسُمَها: َبَرَكُة، ِقيَل: َأْعَتَقَها َعْبُد اللَّ ُأمُّ
 َ ِذي ُتُويفِّ َر َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ُأَساَمَة َعَى َجْيِش ُمْؤَتَة يِف َمَرِضِه الَّ َعْبِد امُلطَِّلِب، َأمَّ

فِيِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

، ِحبُّ َرُسْوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْوالَُه، َواْبُن َمْوالَُه.  ذس: األَِمرْيُ الَكبرِْيُ

ٍد. َوُيَقاُل: َأُبو َحاِرَثَة. َوِقْيَل: َأُبو َيِزْيَد. َأُبو َزْيٍد. َوُيَقاُل: َأُبو حُمَمَّ

اِم، َويِف اجلَْيِش ُعَمُر َوالِكَباُر؛ َفَلْم  اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َجْيٍش لَِغْزِو الشَّ
ْيُق بَِبْعثِِهْم، َفَأَغاُروا َعَى ُأْبنَى، ِمْن  دِّ َ َرُسْوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ َفَباَدَر الصِّ َيرِسْ َحتَّى ُتُويفِّ

َناِحَيِة الَبْلَقاِء.

إىَِل  َرَجَع  ُثمَّ  ًة؛  ُمدَّ َة  املِزَّ َسَكَن  َوَقْد  َوالِِدِه،  َمَع  ُمْؤَتَة  َيْوَم  َشِهَد  ُه  إِنَّ َوِقْيَل: 
امَلِدْينَِة، َفاَمَت هِبَا.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /79-  (.
نَّة ) / 27(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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َوِقْيَل: َماَت بَِواِدي الُقَرى.

 ، َث َعنْـُه: َأُبـو ُهَرْيـَرَة، َواْبُن َعبَّـاٍس، َوَأُبو َواِئـٍل، َوَأُبو ُعْثـاَمَن النَّْهِديُّ َحـدَّ
، َوَعاِمُر بُن َسـْعٍد، َوَأُبو  يُّ ، َوَأُبـو َسـَلَمَة، َوَأُبـو َسـِعْيٍد امَلْقـرُبِ َبـرْيِ َوُعـْرَوُة بـُن الزُّ

ٌد. ٌة، َواْبنَاُه؛ َحَسٌن َوحُمَمَّ َظْبَياَن، َوَعَطاُء بُن َأيِب َرَباٍح، َوِعدَّ

ُهمَّ إِنِّ  َثَبَت َعْن ُأَساَمَة، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُخُذيِن َواحلََسَن، َفَيُقْوُل: »اللَّ
ُأِحبُُّهَم، َفَأِحبَُّهَم«.

. ُقْلُت: ُهَو َكاَن َأْكرَبَ ِمَن احلََسِن بَِأْزَيَد ِمْن َعرْشِ ِسنِْنَ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اُه  َربَّ ُشَجاًعا،  َشاطًِرا،  ْوِح،  الرُّ َخِفْيَف  َواِد،  السَّ َشِدْيَد  َوَكاَن 
ا. َوَأَحبَُّه َكثرِْيً

َلُه  َفِرَح  َوَقْد  َأْبَيَض،  َأُبْوُه  َوَكاَن  َأْيَمَن،  ُأمِّ  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َحاِضنَِة  اْبُن  َوُهَو 
: )إِنَّ َهِذِه األَْقَداَم َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض(. يِّ ٍز امُلْدجِلِ ِه بَِقْوِل جُمَزِّ َرُسْوُل اللَّ

ُه َيا ُأَساَمُة«. اْنَتَفَع ُأَساَمُة ِمْن َيْوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ َيُقْوُل َلُه: »َكْيَف بَِل إَِلَه إِلَّ اللَّ

َفَكفَّ َيَدُه، َوَلِزَم َمنِْزَلُه، َفَأْحَسَن.

«: ماَئٌة َوَثاَمنَِيَة َعرَشَ َحِدْيًثا، ِمنَْها يِف الُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم:  َلُه يِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ
: َحِدْيٌث، َويِف ُمْسِلٍم: َحِدْيَثاِن)1(. ، َويِف الُبَخاِريِّ مَخَْسَة َعرَشَ

 ذت: ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وابن ِحّبه ومواله. 

ِحيِح« َعْن ُأَساَمَة، َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُخُذيِن َواحْلََسَن َفَيُقوُل:  َويِف »الصَّ

) ( »سير أعام النباء« للذهبي )2//496- 49، 00 ،  0 ، 07 (.
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ُهمَّ إِنِّ ُأِحبُُّهَم، َفَأِحبَُّهَم«.  »اللَّ

ه أم أيمن بركة حاضنة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وموالته. َوُأمُّ

وقد سكن املّزة مّدة، ُثمَّ انتقل إىَِل املدينة، وتويف هِبَا، ومات وله قريب من 
سبعن َسنَة.

َ َسنَة أربع ومخسن، فاللَّه أعلم)1(. وقيل: ُتُويفِّ

، َأَحُد َبِني َثْعَلَبَة بِن َسْعٍد، ِمْن -    ، الَعاِمِريُّ ُأَساَمُة ْبُن َشِريٍك، الثَّْعَلِبيُّ
َقْيِس َعْيَلَن ڤ.

 س: قال: ُكنُْت ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَن َجاَءِت األَْعَراُب َيْسَأُلوَنُه)2(.

ات)3(. َ ه من اخْلرَيِّ  ب: سكن اْلُكوَفة، روى َعنُه أهُل اْلُكوَفة، َوأمُّ

 بش: له صحبة)4(.

 ع: ِمْن َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن َيْرُبوٍع، اَل ُيْعَرُف َعنُْه َراٍو َغرْيُ ِزَياِد ْبِن ِعَاَقَة، 
َنَزَل اْلُكوَفَة)5(.

 بر: كويفٌّ له صحبٌة وروايٌة. روى عنه: زياد بن عاقة)6(.

) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 473، 474(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /0  (.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )2/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 79(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 22(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 7(.
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 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

ا.  ُهَ َرَوى َعنُْه: زياد ْبُن ِعَاَقَة، َوَعيِلُّ ْبُن اأْلَْقَمِر، َوَغرْيُ

نَِن اأْلَْرَبَعِة، َوِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيَِّن)1(. َحِديُثُه يِف السُّ

ُأَساَمُة ْبُن ُعَمْيِر ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَْشَتِر اْلُهَذِليُّ ڤ. -   

 خ: َسِمْعُت حَيَْيى ْبَن َمِعٍن َيُقوُل: ُأَساَمة ْبُن ُعَمرْيٍ َقْد َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وُأَساَمة: ِمْن »ُهَذْيل«)2(. 

 وقال أيًضا خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُهَذْيل«، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة. 
َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة، وُمْدِرَكة اْسُمُه: َعاِمر ْبُن إِْلَياَس ْبِن  َأْخرَبَ

ُمَض)3(.

ة)4(.  غ: سكن الَبرْصَ

ة، روى َعنُه اْبنه َأُبو املليح، واسمه: عامر بن ُأَساَمة)5(.  ب: سكن الَبرْصَ

امَلِليِح،  َأُبو  اْبنُُه  َعنُْه  َواَيِة  بِالرِّ َد  َتَفرَّ امَلِليِح،  َأيِب  َأُبو  حِلَْياَن  َبنِي  ِمْن  ع:   
َن َوَنَزهَلَا)6(. يِّ ، ُيَعدُّ يِف الَبرْصِ َواْسُم َأيِب امَلِليِح: َعاِمٌر، َوِقيَل: ُعَمرْيٌ

) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 9 6(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 3 (.

ابق ) /    (. )3( المصدر السَّ
)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 226(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /227(.
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، له صحبٌة وروايٌة، وهو والد أيب امَلليح   بر: اهلَُذيِلُّ من أنُفِسِهم، برصيٌّ
، من أْنُفِس هذيل، واسم أيب املليح: عامر بن أسامة، مل يرو عن أسامة  اهلَُذيِلِّ

هذا غرُي ابنُه أبو املليح، وكان نازاًل بالبرصة)1(.

 كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه أبو املليح)2(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 7(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال ) / 0 (.
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خَنُس
َ
األ امُسه  من 

َلِميُّ ڤ.-    اْلَْخَنُس ْبُن َخبَّاب السُّ

 ثغ: له صحبة، وهو ممن شهد بدًرا)1(.

اْلَْخَنُس ْبُن َشـِريٍق، َواْسـُمُه: ُأَبيُّ ْبُن َشـِريِق ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْهِب -   
اْبـِن ِعـَلجٍ، َواْسـُمُه: ُعَمْيـُر ْبُن َأِبي َسـَلَمَة ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبـِن َغْيَرَة 
، ُيكنى َأَبا َثْعَلَبَة ڤ، َحِليُف َبِني ُزْهَرَة  اْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف، الثََّقِفيُّ

اْبِن ِكَلٍب ڤ.

ُجـوِع   س: َكاَن اْسـُمُه ُأَبيًّـا، َفَلـامَّ َأَشـاَر َعـَى َبنِـي ُزْهـَرَة ْبـِن ِكَاٍب بِالرُّ
ُهوا بِالنَِّفرِي إىَِل َبْدٍر لَِيْمنَُعوا اْلِعرَي َفَقبُِلوا ِمنُْه َفَرَجُعوا، َفِقيَل  َة ِحَن َتَوجَّ إىَِل َمكَّ

َيْوَمِئٍذ. َي اأْلَْخنََس  َخنََس هِبِْم، َفُسمِّ

َة، َوَشِهَد َمَع  يٍق َيْوَم َفْتِح َمكَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَأْسَلَم اأْلَْخنَُس ْبُن رَشِ َقاَل حُمَمَّ
ِل  َ يِف َأوَّ َفِة ُقُلوهُبُْم، ُتُويفِّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع امُلَؤلَّ

ٌء َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َفْظ َعنُْه يَشْ ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َومَلْ حُيْ

ًما فيهم، فلام خرجت قريش   ثغ: كان األخنس حليًفا لبني زهرة ومقدَّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /69(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )77/6(.
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إىَِل بدر، وأتاهم اخلرب َعْن َأيِب سفيان بن حرب أنه قد نجا من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمجعت 
قريش َعَى إتيان بدر، أشار األخنس َعَى بني زهرة بالرجوع إىَِل مكة، وقال هلم: 
كم التي مع َأيِب سفيان، فا حاجة لكم يف غريها. فعادوا، فلم  قد نجى اللَّه ِعرْيَ

ب: »األخنس«)1(. ُيقتل منهم أحٌد ببدر، وحينئذ ُلقِّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /60(.
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َسٌد
َ

أ امُسه  من 

َأَسُد ْبُن َحاِرَثَة العليِميُّ الَكْلِبيُّ ڤ.-   

 بـر: مـن بنـي عليـم بن جناب، قدم عـى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هو وأخـوه قطن بن 

اَمء.  حارثة يف نفر من قومهم، فسألوه الدعاء لقومهم يف غيث السَّ

وكان متكلُِّمُهـم وخطيُبُهـم قطـُن بـُن حارثـة، فذكـر حديًثـا فصيًحـا كثري 

الغريب من رواية ابن شهاب، عن عروة بن الزبري)1(.

 ثـغ: قـدم َعـَى النَّبِـيِّ هـو وأخـوه قطـن بن حارثـة يف نفر مـن قومهم، 

فسألوه الدعاء لقومهم يف غيث السامء، وكان متكلُِّمُهم وخطيُبُهم قطن بن 

حارثة، وذكر حديًثا فصيًحا كثري الغريب من رواية ابن شهاب َعْن عروة بن 

الزبري)2(.

َأَسُد ْبُن َسْعَيَة الُقَرِظيُّ ڤ.-   

 ب: أسلم مع عبد اللَّه بن َسام)3(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /79(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /4 (.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
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 ع، جو: ِمْن ُمْسِلَمِة َأْهِل اْلِكَتاِب، َلُه ِذْكُر يِف التَّْفِسرِي، َعِن اْبِن َعبَّاٍس )1(.

 جر: أحد من أسلم من اليهود)2(.

َأَسُد ْبُن ُعَبْيٍد الُقَرِظيُّ ڤ.-   

 ع، جو: ِمْن ُمْسِلَمِة َأْهِل اْلِكَتاِب َلُه ِذْكُر يِف التَّْفِسرِي، َعِن اْبِن َعبَّاٍس )3(.

 بر: نزل هو وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية يوم قريظة، فأسلموا 
رَي)4(. ومنعوا دماءهم وأمواهلم، وخربهم يف السِّ

، اْلَبَجِليُّ ڤ.-    َأَسُد ْبُن ُكْرٍز، اْلَقْسِريُّ

 ب: َجدُّ َخالِد بن َعْبد اللَّه الَقرِسي، َوُهَو واىل العراق، َلُه ُصْحَبة)5(.

 م: من بجيلة)6(.

.)7( يِّ ِه اْلَقرْسِ ُه َجدُّ َخالِِد ْبِن َعْبِد اللَّ اِميَِّن. َوُيَقاُل: إنَّ  ع: ِعَداُدُه يِف الشَّ

ي، والبنه يزيد بن أسد صحبٌة وروايٌة)8(. ِه اْلَقرْسِ  بر: جدُّ َخالِِد ْبِن َعْبِد اللَّ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /269(، »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /   (.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) / 0 (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /269(، »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /   (.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /79(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
)6( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:  9 (.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 26(.
) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /79(.
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ي أمـري العراق،  ِه بـن َيِزيَد بن أسـد اْلَقرْسِ  ثـغ: َجـدُّ َخالِـد بـن َعْبد اللَّ
عداده يف أهل الشام، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وألبيه يزيد أيًضا صحبة.

روى عنه: مهاجر بن حبيب، وضمرة بن حبيب، وحفيده: َخالِد بن َعْبد اللَِّه، 
وأهدى للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قوًسا، فأعطاها قتادة بن النعامن)1(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /  (.
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سَعُد
َ

أ امُسه  من 

َأْسَعُد ْبُن َحاِرَثَة ْبِن ُلوَذاَن اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-   

.)1( رْسِ  ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم اجْلِ

َأْسَعُد ْبُن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك -   
اِر، ُيْكَنى َأَبا ُأَماَمَة ڤ. اْبِن النَّجَّ

ـُه ُسـَعاُد، َوُيَقـاُل: اْلُفَرْيَعـُة بِنْـُت َرافِـِع ْبـِن ُمَعاِوَيَة ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن   س: ُأمُّ
األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َوُهَو اْبُن َخاَلِة َسْعِد ْبِن 

ُمَعاٍذ. 

َوَكاَن ألَْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ِمَن اْلَوَلِد: َحبِيَبُة ُمَباِيَعٌة، َوَكْبَشُة ُمَباِيَعٌة، َواْلُفَرْيَعُة 
ُة بِنُْت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم  ُهنَّ ُعَمرْيَ ُمَباِيَعٌة، َوُأمُّ

اِر. اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َومَلْ َيُكْن ألَْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة َذَكٌر، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب إاِلَّ َوالََداُت َبنَاتِِه َهُؤالَِء، 
َواْلَعِقُب ألَِخيِه َسْعِد ْبِن ُزَراَرَة)2(.

. َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد احلَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر َيُقوُل: َأْسَعد ْبُن   خ: أنصاريٌّ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /3 2(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )62/3 (.
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ُزَراَرَة ِمن اخْلَْزَرِج، َأَحُد النَُّقَباِء َلْيَلَة اْلَعَقَبة.

َوَسِمْعُت َأمْحََد ْبَن َحنَْبٍل َيُقوُل: َأْسَعد بن زارة نقيٌب.

ِه: إِْخَوُة َأيِب ُأَماَمَة َأْسَعد ْبِن ُزَراَرة. َقاَل َأمْحَد: وُعْثاَمن وَسْعد وَعْبد اللَّ

ِه، إِْخَوٌة)1(. َفَسَأْلُت: حَيَْيى ْبَن َمِعٍن؟ َفَقاَل: َأْسَعد، وُعْثاَمن، وَسْعد، وَعْبد اللَّ

 جي: هو أخو سعيد بن زرارة، يعد باملدينة)2(.

ْهط الَّذين اْسَتَجاُبوا لَرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِحن دعاهم  تَّة الرَّ  ب: من السِّ
ْسَام، َوشهد العقبتن، َوَكاَن َنِقيًبا، َوَكاَن أول من مَجَّع بِامَلِدينَِة عى عهد  إىَِل اإْلِ

ْسَام)3(. َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِحن دعاهم إىَِل اإْلِ

ال َودفن بِالَبِقيِع)4(.  رع: تويف يِف َشوَّ

ْجَرِة، َأَحُد  َبْدٍر َعَى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسنََة إِْحَدى ِمَن اهْلِ َقْبَل   َ  ع: ُتُويفِّ
ْوَكُة َفَكَواُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمنَْها، ُثمَّ  النَُّقَباِء، َنِقيُب َبنِي َساِعَدَة، َكاَنْت بِِه الشَّ

ْبَحُة، َفاَمَت ِمنَْها.  ٌة يِف َحْلِقِه ُيَقاُل هَلَا: الذِّ َأَخَذْتُه ِعلَّ

َل َمْن  َل َمْن مَجََّع بِامَلِدينَِة يِف َبِقيِع اخْلََضاَمِت، ُيْكنَى َأَبا ُأَماَمَة، َوَأوَّ َوَكاَن َأوَّ
َل َمْن ُدفَِن بِاْلَبِقيِع، َوَذلَِك َقْبَل َبْدٍر)5(. َصىَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأوَّ

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 72(.
)2( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 40(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.
)4( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن َزْبر الربعي ) / 63(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /0 2(.
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 بر: أبو أمامة، غلبت عليه كنيته واشتهر هبا، وكان عقبييًّا نقيًبا، شهد 
العقبة األوىل والثانية وبايع فيهام، وكانت البيعة األوىل يف ستة نفر أو سبعة، 
والثانية يف اثني عرش رجًا، والثالثة يف سبعن رجًا وامرأتان، أبو أمامة أصغرهم 
فيام ذكروا، حاشا جابر بن عبد اللَّه، وكان أسعد بن زرارة- أبو أمامة هذا- 

من النَُّقباء)1(. 

وكان النقباء اثني عرش رجًا: سعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة، وسعد 
ابن الربع، وسعد بن خيثمة، واملنذر بن عمرو، وعبد اللَّه بن رواحة، والرباء 
ابن َمْعُرور، وأبو اهليثم بن التَّيِّهان، وُأسيد بن ُحضري، وعبد اللَّه بن عمرو بن 

حرام، وعبادة بن الصامت، ورافع بن مالك.

ُهم حييى بُن أيب كثري، وسعيُد بُن َعْبد العزيز، وسفياُن بُن عيينة،  هكذا عدَّ
وغرُيُهم. 

ل من بايع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة، كذلك  ويقال: إن أبا أمامة هذا هو أوَّ
زعم بنو النجار.

ْبَحة، واملسجد  ومات أبو أمامة أسعد بن زرارة هذا قبل َبْدٍر، أخذته الذَّ
يبني، فكواه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومات يف تلك األيام، وذلك يف سنة إحدى، وكانت 

َبدٌر سنة اثنتن من اهلجرة يف شهر رمضان)2(.

 ثغ: يقال له: )أسعد اخلري(، وكنيته: َأُبو أمامة، وهو من أول األنصار 
إساًما. 

ابق ) /0 ،   (.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /0 (. )2( المصدر السَّ
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وكان سبب إسامه ما ذكره الواقدي أن أسعد بن زرارة خرج إىَِل مكة 
هو وذكوان بن عبد قيس يتنافران إىَِل عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
عتبة،  يقربا  ومل  فأسلام،  القرآن  عليهام  وقرأ  اإلسام،  عليهام  فعرض  فأتياه، 

ورجعا إىَِل املدينة، وكانا أول من قدم باإلسام إىَِل املدينة.

وكان عقبًيا شهد العقبة األوىل والثانية والثالثة وبايع فيها، وكانت البيعة 
األوىل، وهـم سـتة نفـر أو سـبعة، والثانية وهم اثنـا عرش رجـًا، والثالثة وهم 

سبعون رجًا. 

وبعضهم ال يسمي بيعة الستة: عقبًة، َوإِنام جيعل عقبتن ال غري، وكان َأُبو 
ِه، وكان نقيب بني النجار. أمامة أصغرهم، إال جابر بن َعْبد اللَّ

وهو أول من صى اجلمعة باملدينة يف هزمة من حرة بني بياضة، يقال له: 
نقيع اخلضامت، وكانوا أربعن رجًا.

ال قبل بدر؛ ألن  ومات أسعد بن زرارة يف السنة األوىل من اهلجرة يف شوَّ
)الّذبحة(،  له:  يقال  بمرض  موته  وكان  اثنتن،  كانت يف رمضان سنة  بدًرا 
املِْيَتة  »بِْئَس  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  يبنى،  واملسجد  ومات،  بيده،  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  فكواه 

لِلَيُهود، َيُقوُلون: َأَفَل َدَفع َعْن َصاِحبِِه َوَما َأْملِك َلُه َوَل لِنَْفِس ِشْيًئا«)1(.

َحاَبِة. اِء الصَّ اِر، ِمْن ُكرَبَ يُِّد، َنِقْيُب َبنِي النَّجَّ  ذس: السَّ

اِر،  النَّجَّ َبنِي  َعَى  َنِقْيًبا  َبْعَدُه  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  جَيَْعِل  َفَلْم  بِالّذْبَحِة،  َشِهْيًدا   : َ ُتُويفِّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /6 ، 7 (.
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َوَقاَل: »َأَنا َنِقْيُبُكم«. َفَكاُنوا َيْفَخُرْوَن بَِذلَِك)1(.

 جر: قديم اإلسام شهد العقبتن، وكان نقيًبا عى قبيلته، ومل يكن يف 
النُّقباء أصغر ِسنًّا منه، وُيقال: أنه أول من بايع ليلة العقبة.

وقـد اتفـق أهـل املغـازي والتواريـخ عى أنه مـات يف حياة النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل 
َبدٍر)2(.

َأْسَعُد ْبُن َعِطيََّة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َبَجاَلَة ْبِن َعْوٍف اْلُقَضاِعيُّ الَبَلِويُّ ڤ.-   

 ن: صحايبٌّ بايع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرضوان حتت الشجرة، وشهد 
فتح مرص. له ذكر يف »أخبار مرص«، وليست له رواية)3(.

ــُض  ــَرُه َبْع ــَجَرِة، َذَك ــَت الشَّ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص حَتْ ــوَل اللَّ ــَع َرُس ــُه َباَي ــَل: إنَّ  ع: ِقي
ْبِن  ُيوُنَس  ْبِن  مْحَِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن  َأمْحََد  َسِعيٍد  َأيِب  َعَى  بِِذْكِرِه  َوَأَحاَل  ِريَن،  امُلَتَأخِّ

ــَى)4(. ــِد اأْلَْع َعْب

 ثغ: بايع َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بيعَة الّرضوان حتت الشجرة، له ذكر وليست 
له رواية)5(.

َأْسَعُد ْبُن َيِزيَد ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.-   

) ( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 299، 300(.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /3  ،    (.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس ) / 4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 2(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /  (.
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ــُد ْبــُن ُعَمــَر،  ، َوحُمَمَّ  س: َهَكــَذا َقــاَل ُموَســى ْبــُن ُعْقَبــَة، َوَأُبــو َمْعــرَشٍ
 . ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ ِه ْبُن حُمَمَّ َوَعْبُد اللَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدُه: ُهَو َسْعُد ْبُن َيِزيَد ْبِن الَفاِكِه، َوَشِهَد َبْدًرا،  َوَقاَل حُمَمَّ
َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

 بر: من بني زريق. ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدًرا، وليس يف 
كتاب ابن إسحاق)2(.

َأْسَعُد ْبُن َيِزيَد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-   

، َوِقيَل: اْبُن َزْيٍد)3(.  ع: َبْدِريٌّ

َأْسَعُد اْلَخْيِر ڤ.-   

ُه َأُبو َسْعٍد  اَم، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ يِف »اْلُوْحَداِن«، َوِقيَل: إِنَّ  ع: َسَكَن الشَّ
، َوُيْشبُِه َأْن َيُكوَن اْسُمُه: )َأْسَعَد()4(. اخْلرَْيُ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )49/3 (.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /2 (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 2(.
ابق. )4( المصدر السَّ
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ِسيٌد
َ

أ امُسه  من 

، َحليُف بني ُزْهَرة بِن ِكَلٍب ڤ.-    َأِسيُد ْبُن َجاِريَة، الثََّقِفيُّ

َة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه   س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
بِِل)1(. َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحنَْنٍ ِماَئًة ِمَن اإْلِ

ُحنينًا، وهو جدُّ عمرو بن أيب سفيان  الفتح، وشهد  يوم  أسلم  بر:   
بيح  الذَّ ابن أسيد بن جارية الذي روى عنه الزهري، عن أيب هريرة حديث 

إسحاق ڠ.

الثقفي، أسلم  أسيد  أبو بصري  فقال:  الثََّقِفي  أبا بصري  الدارقطني  وذكر 
قدياًم وهو مذكور يف حديث احلديبية.

كذا َقاَل: )أسيد(، فأخطَأ خطًأ َبيِّـنًا، وقد ذكرنا أبا بصري هذا يف الكنى، 
وذكرنا خربه يف احلديبية، وذكرنا االختاف يف اسمه، ومل يقل أحٌد: )اسمه: 

أسيد(، غري الدارقطني، واللَّه أعلم)2(.

 كو، ثغ: أسلم يوم الفتح، وشهد ُحنَينًا)3(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )76/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 9(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال ) /3 (، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) /09 (.
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َأِسيُد بُن سعيَة الُقَرِظيُّ ڤ.-   

م-. وقال  َقاَل إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: ُأَسيد -بالضَّ  بر: 
واب.  يونس بن بكري: َأِسيد -بالفتح-. وقال الدار قطني: بالفتح الصَّ

وقد قيل: )سعية، وسعنة(، وسعية بالياء أكثر، نزل هو وأخوه ثعلبة بن 
سعية يف الليلة التي يف صبيحتها نزل بنو قريظة عى ُحكِم سعِد بِن معاذ، ونزل 

معهام أسد بن عبيد القرظي، فأسلموا، وأحرزوا دماءهم وأمواهلم.

وقال أيًضا: من بني قريظة، أسلم وأحرز ماله وَحُسَن إساُمُه، والفتح 
عندهم أصح -يعني َأسيًدا-، واللَّه أعلم)1(.

 كو: أسلم وأخوه ثعلبة وَحُسَن إساُمهام)2(.

 ثغ: أسلم وأحرز ماله، وحسن إسامه)3(. 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /96، 97(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال ) /3 (.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /0  (.
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َسْيٌد
ُ
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ُأَسْيُد ْبُن أحيحَة بِن ُأَميََّة بِن َخَلِف بِن َوْهِب بِن ُحَذاَفَة بِن ُجَمٍح، -   
الُقرِشيُّ الُجَمِحيُّ ڤ.

 جر: ابن أخي صفوان بن ُأَميَّة، من مسلمة الفتح)1(.

ُأَسْيُد ْبُن َثْعَلبَة الَنَصاِريُّ ڤ.-   

 بر، ثغ: شهد بدًرا، وشهد صفِّن مع عيل بن أيب طالب ڤ)2(.

ُأَسْيُد ْبُن اْلُحَضْيِر ْبِن ِسَماِك ْبِن َعِتيِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد -   
اْبِن َعْبِد اَلْشَهِل، ُيكَنى َأَبا َعتِيٍك، َوُيَقاُل: َأُبو َيحيى، َوُيَقاُل: َأُبو 

ُحَضيٍر ڤ.

ِد ْبِن ُعَمَر: ُأمُّ ُأَسْيٍد بِنُْت النُّْعاَمِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس  ُه يِف ِرَواَيِة حُمَمَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل. 

: ُأمُّ ُأَسْيٍد بِنُْت َسَكِن ْبِن  ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريِّ ِه ْبِن حُمَمَّ َويِف ِرَواَيِة َعْبِد اللَّ

ُكْرِز ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل. 

) ( »اإلصابة« البن حجر ) /69 (.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /94(، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) /   (.
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َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.  ُه ِمْن ِكنَْدَة، ُتُويفِّ َوَكاَن ألَُسْيٍد ِمَن اْلَوَلِد: حَيَْيى، َوُأمُّ

يًفا يِف اجْلَاِهِليَِّة، َوَكاَن َرِئيَس األَْوِس َيْوَم  َوَكاَن َأُبوُه ُحَضرْيُ اْلَكَتاِئِب رَشِ
َكاَنْت  تِي  الَّ احْلُُروِب  يِف  َواخْلَْزَرِج  َبْنَ األَْوِس  َكاَنْت  َوْقَعٍة  آِخُر  َوِهَي  ُبَعاٍث، 
اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرُسوُل  اْلَوْقَعُة  َهِذِه  َوَكاَنْت  اْلَكَتاِئِب،  ُحَضرْيُ  َيْوَمِئٍذ  َوُقتَِل  َبْينَُهْم، 

َة َقْد َتنَبََّأ َوَدَعا إىَِل اإِلْساِم، ُثمَّ َهاَجَر َبْعَدَها بِِستِّ ِسنَِن إىَِل امَلِدينَِة. بَِمكَّ

: َلِميُّ َوحِلَُضرْيِ اْلَكَتاِئِب َيُقوُل ُخَفاُف ْبُن ُنْدَبَة السُّ

ــاَمَلَو َأنَّ امَلنَاَيا ِحْدَن َعْن ِذي َمَهاَبٍة ــَق َواِق ــْوَم َغلَّ ا َي ــرْيً ــَن ُحَض ْب هَلِ
ْيــُل َجنَّــُه ُمَتنَاِعـــاَمَيُطــوُف بـِـِه َحتَّــى إَِذا اللَّ َمْقَعـــًدا  ِمنْـــُه  َأ  َتَبـــوَّ

َقاَل: َوَواِقُم ُأُطُم ُحَضرْيِ اْلَكَتاِئِب َوَكاَن يِف َبنِي َعْبِد األَْشَهِل، َوَكاَن ُأَسْيُد ْبُن 
يًفـا يِف َقْوِمِه يِف اجْلَاِهِليَِّة، َويِف اإِلْسـَاِم ُيَعدُّ ِمـْن ُعَقَاِئِهْم  احْلَُضـرْيِ َبْعـَد َأبِيـِه رَشِ
َوَذِوي َرْأهِيِـْم، َوَكاَن َيْكُتـُب بِاْلَعَربِيَّـِة يِف اجْلَاِهِليَّـِة، َوَكاَنـِت اْلِكَتاَبـُة يِف اْلَعـَرِب 
َصاُل فِيِه يِف  ى َمْن َكاَنْت َهِذِه اخْلِ ْمَي، َوَكاَن ُيَسمَّ َقِليًا، َوَكاَن حُيِْسُن اْلَعْوَم َوالرَّ
اجْلَاِهِليَِّة: )الَكاِمَل(، َوَكاَنْت َقِد اْجَتَمَعْت يِف ُأَسْيٍد، َوَكاَن َأُبوُه ُحَضرْيُ اْلَكَتاِئِب 

ى بِِه. ُيْعَرُف بَِذلَِك َأْيًضا َوُيَسمَّ

ـُد ْبـُن ُعَمُر: َوَشـِهَد ُأَسـْيٌد ُأُحًدا، َوُجـِرَح َيْوَمِئٍذ َسـْبَع ِجَراَحاٍت،  َقـاَل حُمَمَّ
َها  َوَثَبَت َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِحَن اْنَكَشَف النَّاُس، َوَشِهَد اخْلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ِمْن ِعْلَيِة َأْصَحابِِه)1(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )3/   (.
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بن  األشهل  َعْبد  بني  دور  ُعمر من  مَحََلُه  َقاَل:  امَلَداِئنِي،  َنا  َأْخرَبَ خ:   
عمودين إىَِل البقيع وصىَّ َعَلْيِه)1(.

َكِن)2(. ُه ُأمُّ ُأَسْيِد بِنْت السَّ يَن، َوُأمُّ َ َسنََة ِعْشِ  ص: ُتُوفِّ

 غ: سكن املدينة)3(.

 ب: عداده يِف أهل امَلِدينَة، كنيته َأُبو حييى، َوقيل: َأُبو عتِيك، َوُيَقال: 
َأُبو ُحَصْن، من اأْلَْنَصار. 

َماَت يِف خَاَفة عمر سنة عرْشين، َوَكاَن َنِقيًبا قد شهد العقَبة، َوصى َعَلْيِه 
عمر بن اخلطاب ڤ َوُدفن بِالَبِقيِع)4(.

 بش: من سادات األنصار ممن شهد العقبتن، وبدًرا، وجوامع املشاهد، 
كنيته أبوحييى، وقد قيل: أبو عتيك، ويقال: أبو حضري.

مات يف خافة عمر بن اخلطاب سنة عرشين، وصىَّ عليه عمر بن اخلطاب، 
وُدفَِن بالبقيع)5(.

، اْخُتِلَف يِف ُكنَْيتِِه، َفِقيَل: َأُبو حَيَْيى، َوِقيَل: َأُبو َعتِيٍك،   ع: َعِقبِيٌّ َبْدِريٌّ
َكِن.  ُه ُأمُّ ُأَسْيد بِنُْت السَّ ، َوِقيَل: َأُبو َعْمٍرو، َأَحُد النَُّقَباِء، ُأمُّ َوِقيَل: َأُبو احْلَُضرْيِ

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 0 (.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )467/3(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي ) /03 (.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )6/3(.

) ( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 33(.
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، َوَأَنــُس ْبــُن َمالـِـٍك،  َرَوى َعنـْـُه: َكْعــُب ْبــُن َمالـِـٍك، َوَأُبــو َســِعيٍد اخلـُـْدِريُّ
َوَعاِئَشُة ڤ)1(.

 بـر: اختلـف يف كنيتـه فقيـل فيها مخسـة أقوال: قيل: يكنى أبا عيسـى. 
وقيـل: يكنـى أبـا حييـى. وقيل: يكنـى أبا عتيك. وقيـل: أبا احلضـري. وقيل: أبا 

اد والنون-، وأخشى أن يكون تصحيًفا. احلصن -بالصَّ

واألشهر أبو حييى، وهو قول ابن إسحاق وغريه. 

وكان ممن شهد  بن عمري،  يدي مصعب  معاذ عى  بن  قبل سعد  أسلم 
والثانية  األوىل  العقبة  بن  وكان  العقبة،  ليلة  النقباء  من  وهو  الثانية،  العقبة 

سنة، ومل يشهد بدًرا، كذلك قال ابن إسحاق. 

وغريه يقول: إنه شهد بدًرا، وشهد أحًدا وما بعدها من املشاهد، وُجِرَح 
يوم ُأحٍد سبَع جراحات، وثبت مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حن انكشف الناس.

وكان أسيد بن حضري أحُد العقاء الَكَمَلة من أهل الرأي، وآخى رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبن زيد بن حارثة، وكان أسيد بن حضري من أحسن الناس صوًتا بالقرآن، 
وحديثه يف استامع املائكة قراءته حن نفرت فرسه حديث صحيح جاء عن طرق 

ِصحاح من نقل أهل احلجاز والعراق.

تويف أسيد بن حضري يف شعبان سنة عرشين. وقيل: سنة إحدى وعرشين، 
ومحله عمر بن اخلطاب بن العمودين من َعْبد األشهل حتى وضعه بالبقيع، 

وصىَّ عليه. 

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  2(.
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أربعة  وأوىص إىل عمر بن اخلطاب، فنظر عمر يف وصيته، فوجد عليه 
آالف دينار، فباع َنْخَلُه أربع سنن بأربعة آالف، وقص دينه. وقيل: إنه مَحَل 

َنْعَشه بنفسه بن األربعة األعمدة وصىَّ عليه)1(.

 كو: شهد بدًرا وأحًدا وما بعدها، له رواية. 

روى عنه: أبو سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، وعائشة أم املؤمنن. 

وكان يقال ألبيه: )حضري الكتائب()2(.

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وشهد معه العقبة،... وشهد مع عمر بن   كر: حدَّ
اخلطاب اجلابية فيام ذكره حممد بن عمر الواقدي يف »فتوح الشام«، وذكر أن عمر 
جعله عى ربع األنصار، وشهد معه فتح بيت املقدس ثم خرج معه خرجته الثانية 

التي رجع فيها من رسغ أمرًيا عى ربع األنصار)3(.

 َ ، ُكنَْيُتُه َأُبو حَيَْيى، َوِقيَل: َأُبو َعتِيٍك، ُتُويفِّ ، َبْدِريٌّ ، َعَقبِيٌّ  و: َأْنَصاِريٌّ
يِر َحتَّى َوَضَعـُه َوَصىَّ  ِ يِف ِخَاَفـِة ُعَمـَر ڤ، َفَحَمَلـُه ُعَمـُر َبـْنَ َعُمـوَدِي الرسَّ

َعَليِه)4(.

 ثغ: يكنى: أبا حييى، بابنه حييى، وقيل: أبا ِعيَسى، كنَّاه هبا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. 
وقيل: كنيته َأُبو عتيك، وقيل: َأُبو حضري، وقيل: َأُبو عمرو.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /94-92(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )2/2 4(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/ 73(.
نَّة ) /0 2،   2(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )4( »سير السَّ
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وكان أبوه حضري فارس األوس يف حروهبم مع اخلزرج، وكان له حصن 
َيْوم بعاث، وأسلم أسيد قبل سعد بن معاذ َعَى  واقم، وكان رئيس األوس 
يد مصعب بن عمري باملدينة، وكان إسامه بعد العقبة األوىل، وقيل: الثانية، 
م عليه واحًدا، ويقول: )إنه ال  وكان َأُبو بكر الصديق ڤ، يكرمه وال ُيَقدِّ

خاف عنده(.

أمه أم أسيد بنت السكن، وشهد العقبة الثانية، وكان نقيًبا لبني عبد األشهل، 
وقد اختلف يف شهوده بدًرا،...وشهد مع عمر فتح البيت املقدس.

روى عنــه: كعــب بــن مالــك، َوَأُبــو َســِعيد اخلــدري، وأنــس بــن مالــك، 
وعائشة ڤ.

وآخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبن زيد بن حارثة، وكان من أحسن الناس صوًتا 
بالقرآن، وكان أحد العقاء الَكَمَلة أهل الرأي، وله يف بيعة َأيِب بكر أثر عظيم)1(.

 ذس: َأَحُد النَُّقَباِء االْثنَْي َعرَشَ َلْيَلَة الَعَقَبِة، َأْسَلَم َقِدْياًم.

ْيًفا ُمَطاًعا، ُيْدَعى: )ُحَضرْيُ الَكَتاِئِب(،  َوَقاَل: َما َشِهَد َبْدًرا، َوَكاَن َأُبْوُه رَشِ
 ، ِسنِْنَ بِِستِّ  اهِلْجَرِة  َعاِم  َقْبَل  َيْوَمِئٍذ،  َفُقتَِل  ُبَعاٍث،  َيْوَم  األَْوِس  َرِئْيَس  َوَكاَن 

ْأِي. اِف، َوَذِوي الرَّ َوَكاَن ُأَسْيٌد ُيَعدُّ ِمْن ُعَقَاِء األرَْشَ

َوَلُه ِرَواَيُة َأَحاِدْيَث.

مْحَِن بُن َأيِب َلْيَى، َومَلْ َيْلَحْقُه. َرَوْت َعنُْه: َعاِئَشُة، َوَكْعُب بُن َمالٍِك، َوَعْبُد الرَّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /2  (.
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َوُرِوَي َأنَّ ُأَسْيًدا َكاَن ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َصْوًتا بِالُقْرآِن.

َوُيَقاُل: َكاَن يِف ُأَسْيٍد ِمَزاٌح، َوطِْيُب َأْخَاٍق.

َوَقْد ُجِرَح َيْوَم ُأُحٍد َسْبَع ِجَراَحاٍت)1(.

 ذت: أحد النقباء ليلة العقبة، وكان أبوه رئيس األوس يوم ُبعاث، 
فقتل َيْوَمِئٍذ، وذلك قبل اهلجرة بست سنن، وكان ُيْدعى: ُحَضرْي الكتائب. 

وكان ُأَسْيد بعد أبيه رشيًفا يف قومه ويف اإلسام، ُيَعّد من ُعقائهم وذوي 
رأهيم.

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عدة أحاديث.

َرَوى َعنُْه: كعب بن مالك، وعائشة، وأنس، وعبد الرمحن بن أيب ليى.

ُه َكاَن ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َصْوًتا بِاْلُقْرآِن)2(. َوَوَرَد َأنَّ

 ذك: البدري من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

وكان  بعاث،  يوم  ورئيَسهم  األوس،  فارَس  أبوه حضري  كان  جر:   
ُأَسيد من السابقن إىل اإلسام، وُهو َأَحد النقباء ليلة العقبة، وكان إسامه 

عى يد ُمصعب بن ُعَمري قبل سعد بن معاذ.

واخُتِلف يف ُشُهوده َبدًرا، وله أحاديث يف الصحيحن وغريها)4(.

) ( »سير أعام النباء« للذهبي ) /  343-34(.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/    ، 6  (.

)4( »اإلصابة« البن حجر ) / 7 (.)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي ) /  4(.
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ُأَسـْيُد ْبـُن َسـاِعَدَة بـِن َعاِمِر بِن َعِديِّ بِن ُجَشـِم ْبـِن َمْجَدَعَة ْبِن -   
َحاِرَثَة ڤ.

ه أم أنس بنت أنس بن ضبع بن عامر بن جمدعة بن جشم بن حارثة.  س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا)1(.

 بر: شهد أحًدا هو وأخوه أبو حثمة، وهو عمُّ سهل بن أيب حثمة)2(.

 كو: أخو أيب حثمة شهد أحًدا هو وأخوه أبو حثمة)3(.

 ثغ: شهد أحًدا هو وأخوه أبو حشمة وابنه يزيد بن أسيد، وهو عم 
سهل بن َأيِب حثمة)4(.

ُأَسْيُد ْبُن َصْفَواَن ڤ. -   

َعنُْه  َواَيِة  بِالرِّ َد  َتَفرَّ َن،  َجاِزيِّ احْلِ ُيَعدُّ يِف  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،   ع: َصاِحُب َرُسوِل 
، َوَبْعُض النَّاِس َيُقوُل: ُأَسْيُد ْبُن َصْفَواَن)5(. َعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ

م اهلل وجهه حديًثا حسنًا يف ثنائه   بر: أدرك النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن عيلٍّ ركَّ
عى أيب بكر يوم مات)6(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )3/4 2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /96(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال ) /67(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /3  (.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /264(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر ) /97(.
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د بالرواية عنه َعْبد امَلِلِك   ثغ: له صحبة، عداده يف أهل احلجاز، تفرَّ
ابن عمري)1(.

ُأَسْيُد ْبُن ُظَهْيِر ْبِن َراِفعِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشَم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن -   
اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن 
، اْلَْوِسيُّ ڤ.  َعاِمٍر َعمِّ َراِفعِ ْبِن َخِديٍج، ُيْكَنى َأَبا َثاِبٍت، اْلَْنَصاِريُّ

ـُه َفاطَِمـُة بِنْـُت بِـرْشِ ْبِن َعِديِّ ْبـِن ُأيَبِّ ْبِن َغنِْم ْبِن َعـْوِف ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ
َقْوَقٍل ِمَن اخْلَْزَرِج ُحَلَفاَء يِف َبنِي َعْبِد األَْشَهِل. 

ُهـْم ُأَماَمُة بِنُْت  ًدا، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمَّ احْلََسـِن، َوُأمُّ َفَوَلـَد ُأَسـْيٌد: َثابًِتا، َوحُمَمَّ
َخِديِج ْبِن َرافِِع ْبن َعِديٍّ ِمْن َبنِي َحاِرَثَة ِمَن األَْوِس. 

ُهْم َزْينَُب بِنْـُت َوَبَرَة ْبِن  مْحَـِن، َوُعْثـاَمَن، َوُأمَّ َرافِـٍع، َوُأمُّ َوَسـْعًدا، َوَعْبـَد الرَّ
َأْوِس ِمْن َبنِي مَتِيٍم.

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  ِه، َوُأمُّ َوُعَبْيَد اللَّ

ِه ْبِن َأيِب َمْعِقِل ْبِن هَنِيِك ْبِن إَِساٍف.  ُه ُأمُّ َسَلَمَة بِنُْت َعْبِد اللَّ ِه، َوُأمُّ َوَعْبَد اللَّ

َوَكاَن ُأَسـْيُد ْبـُن ُظَهـرْيٍ ُيْكنَـى َأَبا َثابِـٍت، َوَكاَن ِمَن امُلْسـَتْصَغِريَن َيْوَم ُأُحٍد، 
َوَشِهَد اخْلَنَْدَق، َوَكاَن َأُبوُه ُظَهرْيُ ْبُن َرافٍِع ِمْن َأْهِل اْلَعَقَبِة، َوَلُه َبِقيٌَّة َوَعِقٌب)2(.

َ يِف ِخَاَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن)3(.  ع: ُتُويفِّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /0  (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 26(.)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /7 2(.
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 خق: استصغر يوم أحد، وشهد اخلندق، وهو ابن عم رافع بن خديج)1(.

 بـر: لـه وألبيـه ظهري بن رافع صحبة وروايـة، وأبوه من كبار الصحابة 
ه،  ه، وأخو عبَّاد بن برِش ألمِّ ممن شهد العقبة، وهو أخو أنس بن ظهري ألبيه وأمِّ

أمهم فاطمة بنت برش بن عدي بن غنم بن عمرو بن عوف.

وروى عنـه: أبـو األبـرد موىل بني خطمة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَتى َمْسـِجَد 
ُقَباَء َفَصلَّ فِيِه َكاَنْت َكُعْمَرٍة«. 

تويف يِف خافة َعْبد امَلِلِك بن َمَرَوان)2(.

 كو: هو ابن عم رافع بن خديج، شهد اخلندق)3(. 

 ثغ: له صحبة ورواية، وهو أخو أنس بن ظهري ألبيه وأمه، وأخو عباد 
ابن برش ألمه، أمهم فاطمة بنت برش بن عدي بن غنم بن عوف، ويكنى أسيد: 

أبا ثابت.

عداده يف أهل املدينة، استصغر َيْوم أحد، وشهد اخلندق.

تويف أسيد بن ظهري يف خافة َعْبد امَلِلِك بن مروان)4(.

 ذت: اْبُن َعمِّ َرافِِع ْبِن َخِديٍج، َوِقيَل: اْبُن َأِخيِه، وأخو عباد بن برش ألمه.

. أِلَُسْيٍد َأَحاِديُث. شهد اخلندق وغريه، َوَأُبوُه َعَقبِيٌّ

) ( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي ) /03 (.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /96(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال ) /67(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /4  (.
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ُهْم.  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َرافٌِع، َوجُمَاِهٌد، َوِعْكِرَمُة ْبِن َخالٍِد، َوَغرْيُ

ِعَداُدُه يف أهل املدينة، وروى َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج.

َ َسنََة مَخٍْس َوِستَِّن)1(. ُتُويفِّ

 جر: ابن عم َرافع بن َخِديج، ُيكنى َأبا ثابت، َله وألَبيه ُصحَبٌة)2(.

ُأَسْيُد ْبُن ُيْرُبوع ْبِن اْلَيدى ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْوِف ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو -   
اْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم الياممة َشِهيًدا سنة اثنتي عرشة، وليس له 
عقب)3(.

 ع: اْسُتْشِهَد بِاْلَياَمَمِة)4(.

 بر: ُقتَِل يوم الياممة شهيًدا)5(.

 بر: َشِهَد ُأحَدا، وُقتَِل يوم الياممة شهيًدا)6(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)7(.

) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 620(.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /74 (.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )366/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /267(.
) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /2 (.

ابق ) /96(. )6( المصدر السَّ
)7( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 4  (.
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 كو: َشِهَد ُأحَدا، وُقتَِل يوم الياممة)1(.

 ثـغ: هـو ابـن عـم َأيِب أسـيد مالـك بـن ربيعة السـاعدي، شـهد أحًدا، 
وقتل بالياممة شهيًدا)2(. 

) ( »اإلكمال« البن ماكوال ) /67(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /6  (.
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ُ َ
ْسل

َ
أ امُسه  من 

َأْسـَلُم ْبـُن َأْوِس بـِن َبْجـَرة بِن الَحـاِرِث بِن َغيَّان ْبـِن َطِريِف ْبِن -   
اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

 س: ولد أسلم بن أوس: حممًدا، وأمَّ احلارث، وأمها أم ولد، وشهد 
َأْسَلُم ُأحًدا وغريها من املشاهد.

أمره كان  الناس يف  َنِشَب  ڤ حن  بن عفان  وكان شديًدا عى عثامن 
ض عليه، فلام ُقتل عثامن وأراد بنو أمية أن يدفنوه بالبقيع منعهم أسلم بن  حُيَرِّ

أوس من ذلك حتى ُدفن يف َحشِّ كوكب)1(.

، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.-    َأْسَلُم ْبُن َبْجَرَة، اْلَْنَصاِريُّ

ِة ِمْن ُأَساَرى ُقَرْيَظَة)2(. يَّ رِّ ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْقِليَب الذُّ  ع: َوالَّ

ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أسارى قريظة)3(.  ثغ: والَّ

َأْسـَلُم ْبـُن اْلُحَصْيـِن ْبـِن النُّْعَماِن ْبِن ِسـَناِن ْبِن َعْبِد ْبـِن َكْعِب ْبِن -   
َعْبِد اَلْشَهِل، أبو َجِبيَرة ڤ.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )369/4(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /3 2(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 9(.
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 س: ُأمه ُلبنى بنت برش بن عدي بن ُأيَبّ بن َغنم بن عوف بن َعْمرو 
ابن عوف، من القواقلة، وهم يف بني عبد األشهل.

ة، َوأمه أمُّ ولد.  فولد أبو َجبرية: َجبرية، ُقتَِل يوم احلَرَّ

وعبَد الرمحن، ويزيَد.

ن  ـه أم عبـد الرمحـن بنـت النعـامن بـن مقرِّ ة، وُأمُّ وحممـوًدا، ُقتِـَل يـوم احلَـرَّ
املزين)1(.

َأْسَلُم ْبُن ُعَبْيٍد ڤ.-   

 ب: ملا َأْسَلَم، أسلمت الَيُهود بِإِْسَاِمِه)2(.

َأْسَلُم ْبُن َعميرَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ.-   

 س: َوَلَد أسلُم بُن َعمرية: نويلَة، وأمها أم حبيب بنت أسلم بن حريش 
ابن عدي بن جمدعة بن حارثة.

َشـِهَد أسـلُم بـُن َعمـرية ُأحًدا، وتـويف وليس لـه عقٌب، وقـد انقرض ولد 
عامر بن جشم بن حارثة فلم يبق منهم أحٌد)3(.

 بر: شهد ُأحًدا)4(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/ 23(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )2/4 2(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /6 (.
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َأْسَلُم، َأُبو َراِفعٍ، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.-   

 َ  س: َكاَن َعْبـًدا لِْلَعبَّـاِس ْبـِن َعْبـِد امُلطَِّلِب، َفَوَهَبُه لِلنَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلامَّ َبرشَّ
َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْسَاِم اْلَعبَّاِس َأْعَتَقُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه  َقاُلـوا: َفَلـامَّ َكاَن َبْعـَد َبْدٍر َهاَجَر َأُبو َرافِـٍع إىَِل امَلِدينَِة، َوَأَقاَم َمَع َرُسـوِل اللَّ
َجـُه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَزوَّ َهـا َمـَع َرُسـوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهَد ُأُحـًدا، َواخْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
، َوَوَلـَدْت أليَِب َرافِـٍع  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َسـْلَمى َمْوالََتـُه، َوَشـِهَدْت َمَعـُه َخْيـرَبَ َرُسـوُل اللَّ

ِه ْبَن َأيِب َرافٍِع، َوَكاَن َكاتًِبا لَِعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ڠ. ُعَبْيَد اللَّ

اَن، َوَلُه  ُد ْبُن ُعَمَر: َماَت َأُبو َرافٍِع بِامَلِدينَِة َبْعَد َقْتِل ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ َقاَل حُمَمَّ
َعِقٌب)1(.

 ق: اسمه: أسلم، أمجعوا عى ذلك، واختلفوا يف قصته، فقال بعضهم: 
كان للعباس بن عبد املطلب، فوهبه للنّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فلام أسلم العباس برّش أبو رافع 
جه سلمى موالته، فولدت له: عبيد اللَّه بن  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بإسامه، فأعتقه وزوَّ

أيب رافع، فلم يزل كاتًبا لعيّل بن أبى طالب خافته كلها.

وقال آخرون: كان لسعيد بن العاص إال سهاًم من سهام، فأعتقه سعيد، 
واشرتى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ذلك السهم، فأعتقه.

، وقد روى عنـه احلديث،  وكان لـه ابنـان: عبيـد اللَّـه- وكان يكتب لعـيلٍّ
وعبد اللَّه، وكان رشيًفا، فلام َويِلَ عمُرو بُن سعيد بن العاص املدينة، أرسل إىل 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )67/4- 6(.
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عبيد اللَّه، فقال له: موىل من أنت؟ فقال: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فضبه مائتي 
سوط، ثم شفع فيه أخوه.

َثه وَلَده، فأعتق  وقال آخرون: كان أبو رافع غاًما لسعيد بن العاص، َفَورَّ
بعضهم يف اإلسام ومتسك بعٌض، فجاء أبو رافع إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يستعينه عى 

من مل ُيعتِق، فكلَّمهم فيه، فوهبوه لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه)1(.

 خ: َمْوىَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 غ: َمْوىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويقال: إبراهيم)3(.

 ط: اسـمه: )أسـلم(، كان عبًدا للعباس بن عبد املطلب، فوهبه للنبيِّ 
َ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بإسـام العبـاس أعَتَقه رسـوُل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجر أبو  ملسو هيلع هللا ىلص، فلـام َبـرشَّ
رافـع إىل املدينـة بعـد َبدٍر، فأقام رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص موالته سـلمى وشـهدت معه 
ـه بـن أيب رافـع، وكان كاتًبـا لعـيل بـن أيب  خيـرب، وولـدت أليب رافـع عبيـد اللَّ

طالب ڠ)4(.

َن، َوقد   ب: َكان قبطيًّا، عداده يِف أهل امَلِدينَة، شهد َمَع عيلٍّ اجلمَل وِصفِّ
ِحيح: أسلم. قيل: إِن اْسمه إِْبَراِهيم، َوُيَقال: يَسار، َوَبْعضهم َقاَل: ُهْرُمز، َوالصَّ

روى َعنـه: َوَلـده، َوَمـات يِف خَاَفـة َعـيل بن أيب َطالـب، َوُيَقـال: إِنَّه َبرشَّ 

) ( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) / 4 ، 46 (.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 76(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي ) /   (.
)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /33(.
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النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْسَام الَعبَّاس بن َعْبد املطلب َفأْعَتَقُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بش: موىل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اسُمه: )أسلم(.

مات يف خافة عيل بن أيب طالب)2(.

 ع: َكاَن َعْبـًدا لِلَعبَّـاِس ْبـِن َعْبِد امُلطَِّلِب ڤ، َفَوَهَبُه لَِرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َة َمَع إِْسَاِم الَعبَّاِس َوُأمِّ اْلَفْضِل، َوَكَتُموا إِْسَاَمُهُم.  َفَأْعَتَقُه، َوَكاَن إِْسَاُمُه بَِمكَّ

اْخُتِلُف يِف اْسِمِه َفِقيَل: إِْبَراِهيُم، َوِقيَل: َأْسَلُم.

َوِقيَل: ُهَو مِمَّْن َشِهَد اخْلَنَْدَق، َوَكاَن فِيَمْن َفْتَح ِمرْصَ َوَشِهَدُه. 

َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس ڤ)3(.

 وقال أيًضا ع: خُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه، َفِقيَل: اْسُمُه َأْسَلَم، َوِقيَل: إِْبَراِهيُم، 

َوِقيَل: َصالٌِح)4(.

َجُه    وقـال أيًضا ع: اْخُتِلَف يِف اْسـِمِه،... َمـْوىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَزوَّ

َمْواَلَتُه، َوَكاَن ِقْبطِيًّا)5(.

 بـر: أبـو رافـع موىل رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، غلبـت عليه كنيتـه، واختلف يف 

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )6/3 ، 7 (.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 3 (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /207(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /6  2(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  2(.
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اسمه. فقيل: أسلم كام ذكرنا، وهو أشهر ما قيل فيه.

كان للعبـاس بـن َعْبـد املطلـب، فوهبه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلام أسـلم العبَّاُس برشَّ 
أبو رافع بإسامه النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه، وكان قبطًيا. 

وقـد قيـل: إن أبـا رافع هذا كان لسـعيد بـن العايص فورثه عنـه بنوه، وهم 
ثامنيـة، وقيـل عـرشة، فأعتقـوه كلُّهـم إال واحًدا يقـال: )إنه خالد بن سـعيد(، 

ك بنصيبه منه.  متسَّ

وقد قيل: إنه إنام أعتقه منهم ثاثة، واستمسك بعض القوم بحصصهم 
منه، فأتى أبو رافع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يستعينه عى من مل يعتق منهم، فكلََّمهم فيه 

رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فوهبوه له فأعتقه.

ومـا روي أنـه كان للعبـاس، فوهبـه للنّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، أوىل وأصح إن شـاء اللَّه 
تعاىل؛ ألهنم قد أمجعوا أنه موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وال خيتلفون يف ذلك. 

َجـه النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  وعقـب أيب رافـع أرشاف باملدينـة وغريهـا عنـد النـاس، وزوَّ
سلمى موالته، فولدت له: عبيد اللَّه بن أيب رافع، وكانت سلمى قابلة إبراهيم 
ابن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدت معه خيرب، وكان عبيد اللَّه بن أيب رافع خازًنا وكاتًبا 

لعيلٍّ ڤ.

وشهد أبو رافع أحًدا، واخلندق، وما بعدها من املشاهد، ومل يشهد بدًرا، 
وإسامه قبل بدر، إال أنه كان مقياًم بمكة فيام ذكروا، وكان قبطًيا.

واختلفــوا يف وقــت وفاتــه، فقيــل: مــات قبــل قتــل عثــامن ڤ. وقــال 
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الواقدي: مات أبو رافع باملدينة قبل قتل عثامن ڤ بيسري. وقيل: مات يف 
خافة عيلٍّ ڤ. 

روى عنه: ابناه عبيد اللَّه واحلسن، وعطاء بن يسار)1(.

 َ  جـو: َكاَن للَعبَّـاس، فوهبه لَرُسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلامَّ أسـلَم الَعبَّاُس َبرشَّ
ـة َمَع إِْسـَام الَعبَّاس،  َرُسـوَل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْسـَاِمِه َفأْعَتَقـُه، َوقـد َكاَن أسـلم بَِمكَّ

َوشهد اخلَنَْدق، َويِف اْسمه خاف)2(.

، كان للعباس   ثغ: غلبت عليه كنيته، واختلف يف اسمه، وهو قبطيٌّ
فوهبه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: كان موىل لسعيد بن العاص فورثه بنوه، وهم ثامنية، 
ك بنصيبه منه، فكلَّمه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ليعتق  فأعتقوه كلُّهم إال خالًدا، فإنه متسَّ
ِه فأعتقه، وقيل:  نصيبه، أو يبيعه، أو هيبه منه، فلم يفعل، ثم وهَبه َرُسوَل اللَّ
يعتق،  مل  من  َعَى  يستعينه  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول  رافع  َأُبو  فأتى  ثاثة،  منهم  أعتق 

فكلَّمهم فيه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فوهبوه له، فأعتقه.

ـُه كان للعباس عمِّ النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فوهبه للنَّبيِّ  وهـذا اختـاف، والصحيح: َأنَّ
ـِه(، وبقي عقبـه أرشاف  فأعتقـه، فـكان َأُبـو رافـع يقـول: )أنـا موىل َرُسـول اللَّ

املدينة.

ِه بن أيب رافع،  َجه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص موالَته سلمى، فولدت له ُعَبْيد اللَّ وزوَّ
وكانت سلمى قابلة إبراهيم بن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدت معه خيرب، وكان 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /3 -  (.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /32(.
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ُعَبْيد اللَِّه خازًنا لعيل بن َأيِب طالب، وكاتًبا له أيام خافته.

وشهد َأُبو رافع أحًدا، واخلندق، وما بعدها من الشاهد، ومل يشهد بدًرا، 
ألنه كان بمكة، وقصته مع َأيِب هلب ملا ورد خرب بدر إىَِل مكة مشهورة.

ِه واحلسن، وعطاء بن يسار. روى عنه: ابناه ُعَبْيد اللَّ

وقد اختلفوا يف وقت وفاته، فقيل: مات قبل عثامن، وقيل: مات يف خافة 
.)1( عيلٍّ

 وقال أيًضا ثغ: موىل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كان قبطًيا، وكان للعباس ڤ، 
فوهبه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان إسامه بمكة مع إسام أم الفضل، فكتموا إسامهم، 
وشهد أحًدا، واخلندق، وكان َعَى َثَقِل -يعني: متاع- النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وملا برشَّ النَّبِيَّ 
جه موالته سلمى، وشهد فتح مرص، وتويف سنة  بإسام العباس أعتقه، وزوَّ

أربعن قاله ابن ماكوال، وقيل غري ذلك.

، وهو الصواب.  وتويف َأُبو رافع يِف خافة عثامن، وقيل: يف خافة عيلٍّ

ِه كاتًبا لعيلٍّ ڤ)2(. وكان ابنه ُعَبْيد اللَّ

. ُيَقاُل: اْسُمُه إِْبَراِهْيُم. َوِقْيَل: َأْسَلُم.  ذس: ِمْن ِقْبِط ِمرْصَ

َ النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْســَاِم  ــاِس، َفَوَهَبــُه لِلنَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلــامَّ َأْن َبــرشَّ َكاَن َعْبــدًا لِلَعبَّ
َأْعَتَقُه. الَعبَّاِس، 

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /93، 94(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /2 (.
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َة َأَحاِدْيَث. َرَوى ِعدَّ

َرَوى َعنْـُه: َوَلـُدُه؛ ُعَبْيـُد اللِه بُن َأيِب َرافِـٍع، َوَحِفْيُدُه؛ الَفْضُل بـُن ُعَبْيِد اللِه، 

ٌة. ْيِد، َومَجَاَعٌة َكثرِْيَ ِ ، َوَعْمُرو بُن الرشَّ يُّ َوَأُبو َسِعْيٍد امَلْقرُبِ

ُه َشاَفَهُه. ، َوَما َكَأنَّ َوَرَوى َعنُْه: َعيِلُّ بُن احلَُسْنِ

َشِهَد َغْزَوَة ُأُحٍد، َواخلَنَْدِق، َوَكاَن َذا ِعْلٍم َوَفْضٍل.

َ بِالُكْوَفِة َسنََة َأْرَبِعْنَ ڤ. . َوِقْيَل: ُتُويفِّ : يِف ِخَاَفِة َعيِلٍّ َ ُتُويفِّ

ي َأْمَواَل َبنِي َأيِب َرافٍِع َوُهْم َأْيَتاٌم)1(. ، َفَكاَن َعيِلٌّ ُيَزكِّ ُه َأْوىَص إىَِل َعيِلٍّ َوِقْيَل: إِنَّ

ه بإسام   وقال أيًضا ذت: كان عبًدا للعباس، فَوَهَبه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلامَّ برشَّ

الَعبَّاس اعتقه.

َرَوى َعنْـُه: ابنُـه ُعَبْيد الله، وحفيُده احلََسـن بن عـيّل بن أيب رافع، وحفيُده 

ي، وعمرو  الفضل بن ُعَبْيد الله بن أيب رافع، وعيّل بن احلَُسْن، وأبو َسِعيد امَلْقرُبِ

يد الثَّقفّي، ومجاعة كثرية. ابن الرشَّ

وشِهَد ُأُحًدا واخلندق.

ُتُويفَّ بعد مقتل ُعْثاَمن. ورواية عيلِّ بِن احلَُسْن َعنُْه ُمْرَسَلة.

وقيل: ُتُويفَّ سنة أربعن بالكوفة)2(.

) ( »سير أعام النباء« للذهبي )6/2 (.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 0 3،   3(.
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 ذك: موىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)1(.

َأْسَلُم ڤ.-   

َعَراِء يِف َرَجِزِه)2(.  ع: َحاِدي َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َذَكَرُه َبْعُض الشُّ

) ( »تذكرة الحفاظ« للذهبي ) /47( .
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /7 2(.
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مساُء
َ

أ امُسه  من 

َأْسَماُء ْبُن َحاِرَثَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعبَّاِد ْبِن َسْعِد ْبِن َعْمِرو -   
َحاِرَثَة اْلَبْيِت ِمْن  َبِني  َوِإَلى  َأْفَصى  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  ْبِن َثْعَلَبَة  َعاِمِر  اْبِن 

َبِني َماِلِك ْبِن َأْفَصى، السلمي، َأُبو ِهْنَد ڤ.

ِه ْبِن َأْساَمِء ْبِن َحاِرَثَة،   س: ِمْن َوَلِد َأْساَمَء ْبِن َحاِرَثَة: َغْيَاُن ْبُن َعْبِد اللَّ
اِد َأيِب َجْعَفٍر امَلنُْصوِر، َوَكاَن َلُه ِذْكٌر يِف َدْعَوِة َبنِي اْلَعبَّاِس. َكاَن ِمْن ُقوَّ

َ َأْساَمُء ْبُن َحاِرَثَة َسنََة ِستٍّ َوِستَِّن، َوُهَو َيْوَمِئِذ  د ْبُن ُعَمَر: َوُتُويفِّ َقاَل حُمَمَّ
ِة. فَّ اْبُن َثاَمنَِن َسنًَة. َقاَل: َوَكاَن حُمَْتاًجا ِمْن َأْهِل الصُّ

َ َأْســاَمُء  ُه ِمــْن َأْهــِل اْلِعْلــِم َيُقــوُل: ُتُويفِّ ــُد ْبــُن َســْعٍد: َوَســِمْعُت َغــرْيَ َقــاَل حُمَمَّ
ِة يِف ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن يِف ِوالََيِة ِزَياٍد َعَلْيَها)1(. بِالَبرْصَ

 غ: سـكن املدينـة، وروى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثـا واحـًدا، وهـو: أنَّ 
النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعثه يوم عاشوراء، فقال: »ُمْر َقْوَمَك َفْلَيُصوُموا َهَذا اْلَيْوَم«، وقال: 
يارسـول اللَّـه، أرأيـت إن وجدهتـم قـد طعمـوا قـال: »ُمـْر َمـْن َطِعـَم ِمنُْهـم َأْن 

َيْوِمِهْم«)2(. َبِقيََّة  َيُصوُموا 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /227-226(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي ) /   2(.
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 ب: َبعثـه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُقـْل لَقْومـك فليصومـوا َهَذا اْلَيـْوم -َيْعنِي َيْوم 
َعاُشوَراء-، َفإِن َوَجدهتْم قد طعموا فليتموا آخر يومهم. 

َوقد قيل: َأساَمء بن َخاِرَجة َواألول أصح.

َماَت سنة ِسّت َوِستَِّن، َوُهَو ابن َثاَمنَِن سنة)1(.

 بش: مات باملدينة سنة ست وستن، وهو ابن ثامنن سنة)2(.

ِة،  فَّ َن ِمْن َأْهِل الصُّ َجاِزيِّ  ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو َوَأُخوُه، ُيَعدُّ يِف احْلِ
ْبُن َسْعٍد  ُد  حُمَمَّ َنَسَبُه  َثاَمنَِن َسنًَة يِف َسنَِة ِستٍّ َوِستَِّن،  اْبُن  َوُهَو  ِة  بِاْلَبرْصَ  َ ُتُويفِّ

.)3( اْلَواِقِديُّ

 بـر: أخـو هند بـن حارثة، وكانوا إخـوة عدًدا، وكان أسـامء وهند من 
أهل الصفة. 

روي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف صوم يوم عاشوراء.

تويف يف سنة ست وستن بالبرصة، وهو ابن ثامنن سنة، هذا قول الواقدي)4(.

ث عنه ابن أخيه حييى بن   كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحدَّ
هند وغريه)5(.

 ثغ: له صحبٌة، وكان هو وأخوه هند من أهل الصفة، َقاَل َأُبو هريرة: 

)2( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 42(.) ( »الثقات« البن ِحبَّان )7/3 ، و  (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /3 3(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /6 ، 7 (.
) ( »اإلكمال« البن ماكوال )2/ ، 9(.
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)ما كنت أرى أسامَء وهنًدا ابني حارثة إال خادمن لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من طول 
مازمتهام بابه، وخدمتهام له(.

وأسامء هو الذي بعَثه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم عاشوراء إىَِل قومه فقال: »ُمْر َقْوَمَك 
وا«)1(. بِِصَياِم َعاُشوَراء«، فقال: أرأيت إن وجدهتم قد طعموا؟ قال: »َفْلَيتِمُّ

َأْسَماُء ْبُن ِرئاب الَجْرِميُّ ڤ.-   

 بـر: مـن بني جـرم بن ربان، وهو الذي خاصم بنـي عقيل يف العقيق، 
وقىض به رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص للجرمي، وهو ماء يف أرض بني عامر بن صعصعة، 

وهو القائل:

إذا اجتمعــت عند النبّي املجامعوإين أخـــو جرم كـــام قد علمتم
فـــإين بـــام َقـــاَل النبـــّي لقانـــع)2(فـــإن أنتـــم مل تقنعـــوا بقضائـــه

 كو: خاصم بني عقيل إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف العقيق ماء من أرض بني عامر، 
فقىض هبا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لبني جرم)3(.

َأْسَماُء ْبُن َماِلٍك العكليُّ ڤ.-   

 ب: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه البرصيون)4(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /7 (.) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 9(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.)3( »اإلكمال« البن ماكوال )4/ (.
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، واْسُمُه: الَعاُص بُن َهاِشِم ْبِن اْلَحاِرِث -    اَلْسَوُد ْبُن َأِبي اْلَبْخَتِريِّ

اْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

 . ى ْبِن ُقَصٍّ ُه َعاتَِكُة بِنُْت ُأَميََّة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

ُه احْلَـَاُل بِنُْت َقْيِس ْبِن  مْحَِن، َوُأمُّ : َعْبـَد الرَّ يِّ َفَوَلـَد اأْلَْسـَوُد ْبـُن َأيِب اْلَبْخرَتِ

َنْوَفـِل ْبـِن َجابِـِر ْبـِن ُشـْجنََة ْبِن َحبِيِب ْبِن ُأَسـاَمَة ْبـِن َمالِِك ْبِن َنرْصِ ْبـِن ُقَعْن ِمْن 

َبنِي َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة.

ِه أِلُمِّ َوَلٍد. َوَسِعيًدا أِلُمِّ َوَلٍد، َوَعْبَد اللَّ

َها ُأمُّ َشْيَبَة بِنُْت َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم. َوَفاِخَتَة، َوُأمُّ

َها اْمَرَأٌة ِمْن َكْلِب ْبِن َعْوِف ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيٍث. َوَخالَِدَة، َوُأمُّ

َها َعِمرَيُة اخلَْواَلنِيَُّة. َوِهنَْد، َوُأمُّ

َة. يِّ َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَأْسَلَم اأْلَْسَوُد ْبُن َأيِب اْلَبْخرَتِ

ِكَن، َفَقاَل َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  يِّ َفَشـِهَد َبـْدًرا َمَع امُلرْشِ ـا َأُبـوُه َأُبو اْلَبْخرَتِ َوَأمَّ

يِّ َفـَل َيْقُتْلـُه«، َفَلِقَيُه َمْن مَلْ َيْسـَمْع َقـْوَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَتَلُه،  »َمـْن َلِقـَي َأَبـا اْلَبْخـَرِ
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َواْخَتَلُفوا فِيَمْن َقَتَلُه)1(.

 ط: أسلم يوم الفتح، وأما أبوه أبو البخرتي فقتل يوم بدر مرشًكا)2(.

 بر: أسلم األسود بن أيب البخرتي يوم الفتح، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُر  وكان من رجال قريش، وُقتَِل أبوه أبو البخرتي يوم َبدٍر كافًرا، قتله املجذَّ

ابُن زياد الَبَلِوي)3(.

 ثغ: أمه عاتكة بنت أمية بن احلارث بن أسد، أسلم األسود َيْوم الفتح، 
وَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل أبوه َأُبو البخرتي َيْوم بدر كافًرا، قتله املجذر بن ذياد 

البلوي، وكان ابنه َسِعيد بن األسود مجيًا فقالت فيه امرأة:

بنظرة عن من َسـِعيد بن أسـود)4(أال ليتني أرشي وشاحي ودملجي

 جر: أمه عاتكة بنت أمية بن احلارث بن أسد، ُقتَِل أبوه يوم بدر كافًرا، 
وأسلم هو يوم الفتح)5(.

َأْسَوُد ْبُن َأْصَرَم الُمَحاِرِبيُّ ڤ.-   

 غ: ال أعلم له غريه، يعني قوله: يارسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أوصني قال: »َل 
.)6(» َتُقوَلنَّ بِلَِسانَِك إلَّ َمْعُروًفا، َوَل َتْبُسط َيَدَك إِلَّ إىل َخْيٍ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/  (.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /39(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /  (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /99(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )3  -4  (.) ( »اإلصابة« البن حجر ) /42 (.
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ِه أوىص،  ام ورأيته فيهم، َقاَل ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ  ب: عداده يِف أهل الشَّ
َقاَل: »املك يدك« )1(.

 م: عداده يف أهل الشام. روى عنه: سليامن بن حبيب)2(.

اِميَِّن)3(.  ع: ُيَعدُّ يِف الشَّ

 بر: له صحبة، روى عنه: سليامن بن حبيب قاض عمر بن عبد العزيز، 
مل يرو عنه غريه فيام علمت.

ُيَعدُّ يف الشامين)4(.

 ثغ: عداده يف أهل الشام. روى عنه: سليامن بن حبيب وحده)5(.

اَلْسَوُد ْبُن َثْعَلَبَة اْلَيْرُبوِعيُّ ڤ.-   

ِة اْلَوَداِع َيُقوُل: »َل َيْنِي   س، بر، ثغ: َقاَل: َشِهْدُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َحجَّ
َجاٍن إِلَّ َعَل َنْفِسِه«)6(.

ِة اْلَواِدِع َسِمَعُه َيُقوُل: »َل َيْنِي َجاٍن إِلَّ   م، ع: َشِهَد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َحجَّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 7  (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /272(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /90(.
) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /99(.

»ُأْسد   ،)90/ ( البر  عبد  البن  »االستيعاب«   ،) 6 / ( سعد  البن  الكبير«  »الطبقات   )6(
الغابة« البن األثير ) /00 (.
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َحاَبِة)1(. ، فِيَمنَّ َنَزَل اْلُكوَفَة ِمَن الصَّ ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ َعَل َنْفِسِه«. َذَكَرُه حُمَمَّ

، َحليٌف ِلَبني َسَلَمَة ڤ.-    ، اْلَْسَلِميُّ اْلَْسَوُد ْبُن ُخَزاِعيٍّ

 س: َشـِهد ُأُحـًدا، وكان فيمـن خـرج مـع عبد اللَّه بـن عتيك يف رسيٍة 
إىل سـام بـن أيب احلَُقْيـِق، فقتلـوه بخيـرب، وذلـك يف ذي احلجـة سـنة أربع من 

اهلجرة)2(.

ِم ْبِن َأيِب احلَُقْيِق. َوِقيَل: ُخَزاِعيُّ ْبُن   ع: ِمْن ُحَلَفاِئِهْم، َأَحُد َقَتَلِة َساَّ
اأْلَْسَود)3(.

 م: حليف هلم، استأذن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف قتل ابن أيب احلَُقْيِق)4(.

 ثغ: من حلفاء بني سلمة األنصار، َأحد من قتل ابَن َأيِب احلَُقْيِق)5(.

اَلْسـَوُد ْبـُن َخَلـِف ْبـِن َأْسـَعَد ْبـِن َعاِمـِر ْبـِن َبَياَضـَة ْبـِن ُسـَبْيعِ ْبِن -   
 ، ُجْعُثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َمِليِح ْبِن َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة ِمْن ُخَزاَعَة، اْلُخَزاِعيُّ

الُقرِشيُّ ڤ.

َة)6(. ُه َيْوَم َفْتِح َمكَّ َث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا َحَضَ  س: َحدَّ

) ( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 94 - 9 (، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 27(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/ 40(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /273(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 9  (.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 0 (.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /20(.
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 غ: ال أعلم لألسود بن خلف سامًعا غري هذين احلديثن: أحدها مل 
حيدث به غري ابن جريج، والثاين مل حيدث به غري معمر، واللَّه أعلم.

ــه بــن عثــامن بــن خثيــم:  الول: عــن ابــن جريــج، قــال: أخــربين عبــد اللَّ
يبايع  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أباه األسود َحَضَ  أنَّ  أنَّ حممد بن األسود بن خلف أخربه 
الناس يوم الفتح. قال األسود: فرأيت النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص جالًسا فجاء الناس الصغار 
وما  قلت:  والشهادة.  اإلسام  عى  فبايعوا  والنساء،  الرجال  والكبار، 
الشهادة؟ قال: أخربين حممد بن األسود أنه بايع عى اإليامن باللَّه، وشهادة أن 

ال إله إال اللَّه، وأنَّ حممًدا عبده ورسوله.

الثان: عن معمر، عن ابن خثيم، عن حممد بن األسود بن خلف، عن أبيه 
َبنٌَة«)1(. أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أخذ َحَسنًا فقبََّله ثم أقبل عليهم فقال: »إِنَّ اْلَوَلَد َمْبَخَلٌة َمْ

د بن   ب: رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَبايع النَّاس َيْوم اْلَفْتح، روى َعنُه: اْبنه حُمَمَّ
األسود)2(.

 بش: رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبايع الناس يوم الفتح)3(.

 م: أدرك النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع منه أحاديث)4(.

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَدُه ُيَباِيُع النَّاَس، َوَسِمَع ِمنُْه)5(.

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /0  -2  (.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 63(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /269(.)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 2  (.
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 بر: كان من مسلمة الفتح، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَوَلُد َمْبَخَلٌة َمَْهَلٌة 
د بن األسود)1(. َبنٌَة«. وروى أيًضا يف البيعة. روى عنه: ابنه حُمَمَّ َمْ

اَلْسَوُد ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َأْسَوَد اْلَيْشُكِريُّ ڤ. -   

 م: عداده يف أعراب البرصة)2(.

ِة)3(.  ع: ِمْن َأْعَراِب اْلَبرْصَ

 ثغ: عداده يف أعراب البرصة، روى عبابة أو ابن عباية، رجل من بني 
النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا فتح مكة قام  اليشكري أن  َعْن أسود بن ربيعة بن أسود  ثعلبة، 
َداَنة«)4(. َقاَية والسَّ َت َقَدِمي إِلَّ السِّ خطيًبا فقال: »َأَل إِنَّ ِدَماَء اجَلاِهلِيَِّة َوَغيَها َتْ

َأْسَوُد ْبُن َزْيٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-   

.)5(  ع: َبْدِريٌّ

 بر: ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدًرا)6(.

َة َأَحُد َبِني -    اَلْسَوُد ْبُن َسِريعِ ْبِن ِحْمَيِريِّ ْبِن ُعَباَدَة ْبِن َنزَّاِل ْبِن ُمرَّ
، التميمي ڤ. ْعِديُّ َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم، َأُبو َعْبِد اهلِل، السَّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9 (.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 92 (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 27(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /02 (.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 27(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر ) /90(.
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ا)1(.  س: َكاَن َقاصًّ

 ل: له صحبة)2(.

َعَراء«.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن »الشُّ

.)3() ِذي َأَتى النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: )إيِنِّ َقِد اْمَتَدْحُت َريبِّ وهو الَّ

 غ: بلغني أنَّ ابَن رسيع بن محيد بن عبادة بن النزال بن مرة أحد بني 
ا، وقد روى األسود  سعد، كان شاعًرا قبل أن ُيسلم، وكان يف اإلسام قاصًّ

عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )4(.

 ب: عداده يِف الَبرِصين، َوَكاَن َشاِعًرا، َوُهَو أول من قصَّ يِف َمْسِجِد 
ه.  ِة، واألحنف بن قيس ابن َعمِّ اجلَاِمع بِالَبرْصَ

َوقد قيل:  َوَثَاثَِن،  َيْوم اجلمل سنة ِسّت  َوَمات األسود بن رسيع بعد 
إِنَّه َبِقي إىَِل بعد اأْلَْرَبعن، َوالَِّذي حكم بِِه َعيلُّ بُن امَلِدينِّي َأنه ُقتَِل َيْوم اجلََمل، 

َوَكاَن ينفي َأن يكون احلََسُن سمع ِمنُْه)5(.

 بش: هو أول من َقصَّ يف املسجد اجلامع بالبرصة، وكان شاعًرا َلِسنًا، 
واألحنف بن قيس ابن عمه.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/ 4(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 772 (.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 2  ، 6  (.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 7 -77 (.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.
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مات يوم اجلمل سنة ست وثاثن. وقد قيل: إنه بقي إىل والية معاوية 
ابن أيب سفيان)1(.

 م: تويف سنة اثنتن وأربعن يف أيام اجلمل. 

وقـال عـيل بـن املدينـي: خـرج األسـود من البـرصة أيام عـيل قديـاًم، وكان 
شاعًرا.

وهو أول من قصَّ بالبرصة. 

روى عنه: احلسن، وعبد الرمحن بن أيب بكرة، وال يصح سامعهام منه)2(.

ِة، َوَغَزا َمَع  ُل َمْن َقصَّ بِالَبرْصَ  ع: َكاَن َشاِعًرا، َوُقتَِل َيْوَم اجلََمِل، َوَأوَّ
َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبَع َغَزَواٍت.

َة ْبِن ُعَبْيٍد، َوِقيَل:  اِل ْبِن ُمرَّ يِع ْبِن مِحْرَيِ ْبِن َعبَّاِد ْبِن النَّزَّ َوُهَو اأْلَْسَوُد ْبُن رَسِ
يُع ْبُن ُجَبرْيِ ْبِن َعبَّاٍد)3(. رَسِ

 بر: من بني سعد بن زيد مناة بن متيم، غزا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا 
ا شاعًرا حُمِسنًا، هو أول من قصَّ يف مسجد  َعْبد اللَّه، نزل البرصة، وكان قاصًّ

البرصة.

مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكَرَة)4(.  ، َوَعْبُد الرَّ يُّ روى َعنُْه: احلََسُن الَبرْصِ

) ( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 67(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:    (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /270(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9 (.
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 ثغ: غزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومرة بن عبيد هو أخو منقر بن عبيد، جيتمع 
األسود بن رسيع واألحنف بن قيس يف عبادة. 

وهو أول من قصَّ يف جامع البرصة)1(.

ِة. ُل َمْن َقصَّ بَِجاِمِع الَبرْصَ  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ُهَو َأوَّ

مْحَِن ْبُن َأيِب َبْكَرَة. َرَوى َعنُْه: اأْلَْحنَُف بن قيس، واحلسن، َوَعْبُد الرَّ

َ َسنََة اْثنََتْنِ َوَأْرَبِعَن)2(. ُيَقاُل: ُتُويفِّ

َأْسَوُد ْبُن َعْبِس ْبِن َأْسَماَء ْبِن َوْهِب ْبِن ِرَياحِ ْبِن َعوِذ ْبِن ُمنِقِذ ْبِن -   
َكْعِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم ڤ.

ُب،  َي: امُلَتَقرِّ ُب(. َفُسمِّ  س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل: )َأَتْيُتَك َأَتَقرَّ
اِئِب اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه)3(. ِد ْبِن السَّ َوَهَذا يِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ

ي:  ب إَِليَك(، فُسمِّ  ثغ: ُولَِد َعَى عهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وقال: )َأَتْيُتَك أِلََتَقرَّ
ب)4(. امُلَتَقرِّ

دوِسيُّ ڤ.-    َأْسَوُد ْبُن ُعَبْيِد اهلِل اْلَيَماِميُّ السَّ

 م، ثغ: وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع بشري بن اخلََصاِصَيِة)5(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 0 (.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 393(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/ 7 (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 0 (.

) ( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:  9 (، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 0 (.
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 ،  ع: َوَفَد َمَع َبِشرِي ْبِن اخلََصاِصَيِة، ِرَجال َبنِي َسُدوٍس، َذَكَرُه التَُّبوَذِكيُّ
ْعِق ْبِن َحْزٍن، َعْن َقَتاَدَة)1(. َعِن الصَّ

 بر: له صحبة)2(.

 جر: أحد من وفد مع بشري بن اخلََصاِصَيِة)3(.

اْلَْسـَوُد ْبـُن ِعْمـَراَن اْلَبْكِريُّ ِمـْن َبْكِر ْبِن َواِئـٍل، َوِقيَل: ِعْمـَراُن ْبُن -   
اْلَْسَوِد ڤ.

 م: قدم عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا)4(.

 ع، ثغ: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

اْلَْسـَوُد ْبـُن َعـْوِف ْبِن َعْبِد َعـْوِف ْبِن َعْبِد ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن ُزْهَرَة ْبِن -   
ْحَمِن ْبـِن َعْوٍف الزُّْهريُّ ڤ. ِكَلٍب، َأُخـو َعْبِد الرَّ

ه الشفاء بنت عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة بن كاب،   س: ُأمُّ
وهي أم أخيه عبد الرمحن بن عوف.

وكان لألسود بن عوف من الولد: عبد اللَّه وبه كان يكنى، وحممد ُقتَِل 
يوم الزاوية بالبرصة مع ابن األشعث، ورافع، وأمهم أمُّ رافع بنت عامر بن 

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /274(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 9(.

)3( »اإلصابة« البن حجر ) /7  (.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 94 (.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /276(، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 0 (.
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كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قّص.

والنـض َدَرَج ال عقـب لـه، وجابـر بن األسـود وكان عامًا لعبـد اللَّه بن 
الزبـري عـى املدينـة، فدعا النـاس إىل البيعة له فبايعوا وأبى سـعيد بن املسـيب، 
وعبـد اللَّـه األصغـر بن األسـود، وميمونة أمهـم -ما خا النض- السـاكنة بنت 

أيب إهاب بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة. 

وعبيد اللَّه، وعبد امللك، وعبد الرمحن َدَرَج، وأم املهاجر، وكرمة، وأمهم 
ميمونة بنت عمرو بن احلصن بن يوسف بن محريي من بني أسد بن خزيمة 

حلفاء ثقيف. 

وعباس بن األسود قتل يوم الزاوية مع ابن األشعث. 

وعائشة وأمها أم ولد. 

وأم حييى وأمها الفرعة بنت نافع بن حكم بن سعد العشرية.

ُأَمية بن عبد شمس، وهلا أمهات  وأم نافع هذا هند بنت أيب سفيان بن 
أرشاف من قريش وغريهم. 

وليى بنت األسود وأمها امرأة من أهل اليمن.

ـد بـن ُعَمـَر: وأسـلم األسـود بـن عـوف قبـل الفتـح وهاجـر إىل  قـال حُمَمَّ
املدينة)1(.

َذَكَرُه  َداٌر،  هِبَا  َوَلُه  بِامَلِدينَِة  َماَت   ، َوُحَصْنٌ ُهَو  اْلَفْتِح  َيْوَم  َأْسَلَم  ع:   

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /9 (.
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.)1( ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ حُمَمَّ

 بـر: أخـو َعْبـد الرمحن بـن عوف، له صحبـة، هاجر قبـل الفتح، وهو 
والـد جابـر بن األسـود الذيـن ويل املدينة البـن الزبري، وهو الذي جلد سـعيد 
ابن املسيب يف بيعة ابن الزبري، وقد جرى ذكر جابر هذا يف »املوطأ« يف طاق 

امُلْكَره)2(.

 ذت: له ُصْحبة وهجرة قبل الفتح، وهو أخو عبد الرمحن بن عوف.

َبرْي)3(. ُقتِل يوم اجلمل، وقد ويل ابنُُه جابر املدينة لعبد اللَّه بن الزُّ

، اْلَيَماِنيُّ ڤ.-    اْلَْسَوُد ْبُن َماِلٍك، اْلََسِديُّ

 م: أخو احلدرجان بن مالك، وألخيه وفادة عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ْدِرَجاُن َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.  ع: َوَفَد ُهَو َوَأُخوُه احْلِ

 ثغ: أخو احلدرجان بن مالك، هلام صحبة ووفادة َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

   - ، اَلْسـَوُد ْبـُن َنْوَفـِل ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسـِد ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبـِن ُقَصيٍّ
ُيْكَنى َأَبا اَلْسَوِد ڤ.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /276(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /7 (.
)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 276(.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 93 (.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 27(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /06 (.
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ُه ُأمُّ َلْيٍث بِنُْت َأيِب َلْيٍث، َوُهَو ُمَسافُِر ْبُن َأيِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن   س: ُأمُّ
َعْبِد َشْمٍس. 

ِة الثَّانَِيِة.  َة، َوَهاَجَر إىَِل َأْرِض احْلََبَشِة يِف امَلرَّ َكاَن َقِديَم اإِلْسَاِم بَِمكَّ

ُد ْبُن ُعَمَر، َومَلْ َيْذُكْرُه َأُبو  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ َذَكَرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ
اَم ُهَو  ، إاِلَّ َأنَّ ُموَسى ْبَن ُعْقَبَة َأْخَطَأ يِف اْسِمِه َجَعَلُه َنْوَفَل ْبَن ُخَوْيِلٍد، َوإِنَّ َمْعرَشٍ

ِذي َأْسَلَم، َوَهاَجَر إىَِل َأْرِض احْلََبَشِة.  األَْسَوُد ْبُن َنْوَفِل ْبِن ُخَوْيِلٍد، الَّ

مْحَِن ْبِن َنْوَفِل ْبِن األَْسَوِد ْبِن َنْوَفِل ْبِن ُخَوْيِلٍد. ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ِمْن َوَلِدِه: حُمَمَّ

، َوَكاَنْت َلُه  َبرْيِ ِذي ُيَقاُل َلُه: َيتِيُم ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َوُيْكنَى َأَبا األَْسَوِد، َوُهَو الَّ
ِرَواَيٌة َوِعْلٌم، َومَلْ َيْبَق لأَِلْسَوِد ْبِن َنْوَفٍل َعِقٌب)1(.

 ط: كان قديـم اإلسـام بمكـة، وهاجـر إىل أرض احلبشـة يف املـرة 
الثانية)2(.

 م: هاجر إىل أرض احلبشة)3(.

 بر: كان من مهاجرة احلبشة، وأمه الفريعة بنت عيل بن نوفل بن عبد 
د بن َعْبد الرمحن بن األسود بن نوفل  مناف بن قص، وهو َجدُّ أيب األسود حُمَمَّ
ابن خويلد بن أسد بن قص -يتيم عروة بن الزبري-، شيخ مالك بن أنس $)4(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )3/4  (.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /34(.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 3  (.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /  (.
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 ثـغ: كان مـن مهاجـرة احلبشـة، وهـو ابن أخـي خدجية بنـت خويلد، 
وابـن عـم ورقـة بـن نوفـل بن أسـد بن عبـد العزى، وأمـه فريعة بنـت عدي بن 
د بن عبـد الرمحن بن  نوفـل بـن َعْبـد منـاف بن قص، وهو جـد َأيِب األسـود حُمَمَّ

األسود بن نوفل، يتيم عروة بن الزبري، شيخ مالك بن أنس)1(.

اْلَْسَوُد ْبُن َوْهِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة ڤ. -   

 م: قيل: وهب بن األسود، خال النبي ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ع، جو، جر: َخاُل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

اْلَْسَوُد اْلَحَبِشيُّ ڤ.-   

 م: سأل النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َوِر َواأْلَْلَواِن)5(. ِذي َيْسَأُل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الصُّ  ع، ثغ: الَّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /06 (.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 3  (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /273(، »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /6  (، 
»اإلصابة« البن حجر ) / 6 (.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:  9 (.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /276(، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) /00 (.
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ُ
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ُأَسْيُر ْبُن َجابٍر ڤ.-   

 غ: مـن أصحـاب النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال ُيعـرف ألسـري غريه، يعنـي ما رواه 
محيـد بـن عبـد الرمحـن قـال: دخلنـا عى أسـري رجل مـن أصحـاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

فقال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيأتِيَك ِمَن اَلَياِء إِلَّ َخٌي«)1(.

َن، يِف ُصْحَبتِِه َنَظٌر)2(. يِّ  ع: ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

اِد ْبِن اْلَهْيَثِم ْبِن َظَفٍر، َأُبو ُبْرَدَة ڤ.-    ُأَسيُر بُن ُعْرَوَة بِن َسوَّ

ه أم حبيب بنت ُمَعتَّب بن عبيد بن سواد بن اهليثم بن ظفر.   س: ُأمُّ

شهد ُأسري ُأحًدا)3(.

َأِسـيُر ْبـُن َعْمـِرو ْبـِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبـِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم -   
ـاِر ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن َعْمِرو ْبـِن اْلَخـْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا  اْبـِن َعـِديِّ ْبـِن النَّجَّ

َسـِليِط ْبَن َأِبي َخاِرَجَة ڤ. 

ـُه آِمنَـُة بِنْـُت َأْوِس ْبـِن ُعْجـَرَة ِمـْن َبـيِلٍّ َحِليـِف َبنِـي َعـْوِف ْبـِن   س: ُأمُّ

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /96 -97 (.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )266/4(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 34(.
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ُهاَم َعْمَرُة بِنُْت َحيََّة  ِه َوَفَضاَلُة، َوُأمُّ اخْلَْزَرِج، َوَكاَن أليَِب َسِليٍط ِمَن اْلَوَلِد َعْبُد اللَّ
َياِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل.  اْبِن َضْمَرَة ْبِن اخْلِ

َوَشِهَد َأُبو َسِليٍط َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 ص: َبْدِريٌّ ڤ)2(.

 م: روى عنه: ابنه عبد الله.

قال ابن أيب عاصم: اسمه عامة، ومل يتابع عليه)3(.

 ع: ِقيَل: اْسُمُه ُأَنْيٌس، َوِقيَل: َأِسرَيُة، َشِهَد َبْدًرا، َوِقيَل: َأِسرُي)4(.

ُة ْبُن   وقال أيًضا ع:  َشِهَد َبْدًرا، اْسُمُه: َأِسرُي ْبُن َعْمٍرو، َوِقيَل: ُأَسرْيَ
َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنٍْم)5(.

 مف: شهد َبْدًرا)6(.

ِه أن النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص »هنى َعْن أكل   ثـغ: شـهد بـدًرا، روى عنه: ابنـه َعْبد اللَّ
حلوم احلمر األهلية بخيرب، والقدور تفور هبا، فأكفأناها«. 

وقيـل فيـه: أسـرية باهلـاء يف آخره، ذكره ابـن ماكوال وأبو عمـر -يعني ابن 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )3/ 47(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )4/ 2(.
)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 96 (.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 34(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  29(.

)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3702(.
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عبد الرب-)1(.

َأِسْيٌر َمْوَلى َعْمِرو بِن الَجُموح ڤ.-   

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(.

)2( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 0  (.) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /6  (.
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صَرُم
َ
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َقِريُّ ڤ.-    َأْصَرُم الشَّ

ُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُزْرَعَة(، َرُجٌل ِمْن َبنِي ُشْقَرَة)1(.  س: َسامَّ

ُه: )ُزْرَعَة()2(.  ع: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َشِقَرَة، َوَدَعا َلُه َفَسامَّ

 بر: كان يف النَّفر الذين أتوا رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من بني شقرة، فقال له: »ما 
اسمك؟«، فقال: أرصم. فقال: »أنت ُزْرَعُة«، روى حديثه أسامة بن أخدري)3(.

َأْصـَرُم، َوُيَقـاُل َلـُه: ُأَصْيـِرُم، َواْسـُمُه: َعْمـُرو ْبُن َثاِبِت ْبـِن َوْقٍش -   
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 ع: اْسُتْشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِأُحٍد، َوَشِهَد َلُه بِاجْلَنَِّة)4(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )77/9(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 34(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 4 (.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 34(.
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َأْفَلُح ْبُن َأِبي اْلُقَعْيِس، َوُيَقاُل: َأُخو َأِبي اْلُقَعْيِس ڤ.-   

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوَكاَن يْسَتْأذن عى َعاِئَشة ڤ)1(.

 بر: ال أعلم له خرًبا وال ذكًرا أكثر مما جرى من ذكره يف حديث عائشة 
اع يف »املوطأ«.  ضَّ يف الرَّ

وقد اخُتِلَف فيه. فقيل: أبو القعيس. وقيل: أخو أيب القعيس. وقيل: ابن 
أيب القعيس.

وأصحها إن شاء اللَّه تعاىل ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة: جاء أفلح أخو أيب القعيس. ويقال: إنه من األشعرين. وقد 

قيل: إن أبا القعيس اسمه اجلعد. 

ويقال: أفلح يكنى أبا اجلعد. وقيل: اسم أيب القعيس وائل بن أفلح)2(.

َأْفَلُح َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.-   

َقُهــاَم  ــِذي ُيَقــاُل َلــُه: )َمــْوىَل ُأمِّ َســَلَمَة(، َوِمــَن النَّــاِس َمــْن َفرَّ  ع: ُهــَو الَّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /02 (.
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.)1( َفَجَعَلُهاَم َرُجَلْنِ

 بر: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، مذكور يف مواليه)2(. 

ار ڤ.-    َأْفَلُح، َأُبو فكيهة، َمْوَلى َبِني َعْبِد الدَّ

ب   ثغ: قيـل: مـوىل صفوان بن أمية، أسـلم قدياًم بمكـة، وكان ممن ُيَعذَّ
يف اللَّه، وهو مشهور بكنيته)3(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 33(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /03 (.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /27 (.
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ِد ْبِن ُسـْفَياَن ْبِن ُمَجاِشـعِ -     اْلَْقَرُع ْبُن َحاِبِس ْبِن ِعَقاِل ْبِن ُمَحمَّ
اْبـِن َداِرِم ْبـِن َماِلـِك ْبـِن َجْنَدَلَة ْبِن َماِلـِك ْبِن َزْيِد َمَنـاَة ْبِن َتِميٍم 

التَِّميميُّ ڤ.

ِذيَن َقِدُموا َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم،   س: َكاَن يِف َوْفِد َبنِي مَتِيٍم الَّ
ِة)1(. َوَكاَن َينِْزُل َأْرَض َبنِي مَتِيٍم بَِباِدَيِة اْلَبرْصَ

 وقال أيًضا س: كان يف وفد بني متيم الذين قدموا عى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأعطـاه رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، مـن غنائـم ُحنَن مائة مـن اإلبل، وهو الـذي قال فيه 

عباس بن ِمرداس يومئذ حن قرص يف العطية:

الُعَبيـــ ــــِد ُعيـــــيـــــــنَة واألقــــــَرِعأجَتَعــُل هَنبــى وهَنــب 
ــابُس ــدٌر وال َحــ ــا كان َب يفوقان ِمــرداَس يف امَلجَمــــِعوم
وَمـن َتَضع اليوَم مل ُيرَفــــــِع)2(ومــا ُكنــُت دون امــرٍئ منهــام

َفِة ُقُلوهُبُم)3(.  خط: من امُلَؤلَّ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )37/9(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )63/6 ، 64 (.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.
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 جي: يعد باملدينة)1(.

ٍد ْبِن  فة ُقُلوهُبُْم، وُهَو األَْقَرع ْبُن َحابِس ْبِن ِعَقال ْبِن حُمَمَّ  خ: ِمَن املؤلَّ
ُسْفَيان ْبِن جُمَاِشع، فِياَم َبَلَغنِي)2(.

د بُن إسحاق. ه حُمَمَّ َفة قلوهبم. سامَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)3(.

 غ: كان وفد عى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعلم روى األقرع ُمسنًَدا غري هذا. 
يعني أنه نادى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من وراء احلجرات يا حممد فلم جيبه، فقال: يا 
ِه،  ي لشن، فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُسْبَحاَن اللَّ حممد واللَّه إنَّ محدي لزين، وإنَّ َذمِّ

ُه ۵«)4(. َذاُكُم اللَّ

 ط: كان يف وفد بني متيم الذين قدموا عى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأعطاه من 
غنائم حنن مائة من اإلبل)5(.

، َفَقاَل: إِن يل عرَشة من الَوَلد   ب: أبرص النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبِّل احلسَن بَن َعيلِّ
َما َقبَّلت أحًدا ِمنُْهم، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َل َيْرَحُم َل ُيْرَحُم«. 

روى َعنُه: َأُبو ُهَرْيَرَة)6(.

) ( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 49(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) /   ، 6 (.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 23(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 93 - 9 (.

) ( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /42(.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
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 ع: َقِدَم امَلِدينََة َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوافًِدا، َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَجابٌِر، 
.)1( ُد ْبُن إِْساَمِعيَل الُبَخاِريُّ َذَكَر نِْسَبَتُه َهِذِه حُمَمَّ

فة قلوهبم. واألقرع بن حابس هو القائل لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:   بر: أحد املؤلَّ
كان هلم غري  ذلك شاعٌر  قائل  أن  ُرِوَي  وقد  وذمِّي شن(.  زين  )إن مدحي 

األقرع ابن حابس، واللَّه أعلم)2(.

َفة قلوهُبُم، وكان َسيَِّد قومه، روى عن   كر: له صحبة، وكان من املؤلَّ
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرمحن.

َب: )األقرع(، لَقَرٍع كان برأسه، وَقِدَم َدوَمة  واسم األقرع: فراس، وإنام ُلقِّ
اجلَنْدل من أطراف أعامل دمشق يف خافة أيب بكر الصديق)3(.

فة قلوهُبُم وأحد األرشاف، أقطعه َأُبو بكر له ولُعَيْينَة   ذت: أحد املؤلَّ
اْبن بدر، فعطَّل عليهام عمُر وحما الكتاب الَِّذي كتب هلام َأُبو بكر، وكانا من 
مة. كبار قومهام، وشهد األقرع مع خالد حرَب أهل العراق وكان عى املقدِّ

وقيل: إّن عبد اللَّه بن عامر استعمله عى جيش سرّيه إىل ُخراسان فأصيب 
هو واجليش باجلَْوَزَجان وذلك يف خافة عثامن)4(.

اْلَْقَرُع ْبُن ُشَفيٍّ اْلَعكِّيُّ ڤ.-    

َ يِف ِخَاَفِة ُعَمَر، َقاَلُه َضْمَرُة ْبُن َربِيَعَة)5(. ْمَلَة، َوُتُويفِّ  ع: َنَزَل الرَّ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 336-33(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/ 4  (.)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /03 (.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /339(.)4( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 60 (.
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 بر: عاده رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف مرضه، مل يرو عنه إال لفاف بن كرز وحده، 
واللَّه أعلم)1(.

اَلْقَرُع بُن َعْبِد اهلل الِحْمَيِريُّ ڤ.-    

 بر، ثغ: بعثه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إىل ذي مران وطائفة من اليمن)2(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /03 ، 04 (.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /04 (، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 3 (.
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َأْكَثُم ْبُن َأِبي اْلَجْوِن الُخَزاِعيُّ ڤ.-    

َم ْبِن ُضَبْيِس ْبِن َحَراِم ْبِن  ى ْبُن ُمنِْقِذ ْبِن َربِيَعَة ْبِن َأرْصَ  س: ُهَو َعْبُد اْلُعزَّ
اُل، َفإَِذا  جَّ ِذي َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُرفَِع يِلَ الدَّ َحَبِشيََّة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو الَّ
ِه،  َرُجٌل آَدُم َجْعٌد، َوَأْشَبُه َمْن َرَأْيُت بِِه َأْكَثُم ْبُن َأيِب اجْلَْوِن«، َفَقاَل َأْكَثُم: َيا َرُسوَل اللَّ

اُه ؟ َقاَل: »الَ، َأْنَت ُمْسِلٌم، َوُهَو َكافٌِر«)1(. يِن َشَبِهي إِيَّ َهْل َيُضُّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أهل امَلِدينَة، كنيته َأُبو معبد)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َأْكَثُم ْبُن َصْيِفيِّ ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُمْنِقِذ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َأْصَرَم ڤ.-    

ْسَاَم، ُيَعدُّ   ع: ِمْن َوَلِد َكْعِب ْبِن َعْمٍرو، ِمْن ُحَكاَمِء الَعَرِب، َأْدَرَك اإْلِ
يِف احِلَجاِزيَِّن)4(.

 ثغ: من ولد كعب ابن عمرو، عداده يف أهل احلجاز)5(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ 2(.) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /96 (.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /342(.)3( »اإلكمال« البن ماكوال )62/2 (.
) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /34 (.
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اْمُرُؤ اْلَقْيِس ْبُن اَلْصَبغ الَكْلِبيُّ ڤ.-    

 بر: من بني َعْبد اللَّه بن كلب بن وبرة، بعَثه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عامًا 
عى َكْلٍب يف حن إرساله عامله عى قضاعة، فارتدَّ بعُضُهم، وثبت امرؤ القيس 
عى دينه، وامرؤ القيس هذا هو خال أيب سلمة بن َعْبد الرمحن بن عوف فيام 
أظن، واللَّه أعلم؛ ألن أمَّ أيب سلمة متاض بنت األصبغ بن ثعلبة بن ضمضم 

الكلبي، وكان األصبغ زعيم قومه ورئيسهم)1(.

 جر: كان زعيم قومه، وبعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عامًا عى َكْلٍب يف حن إرساله 
إىل قضاعة)2(.

اْمُرُؤ اْلَقْيِس ْبُن َعاِبِس ْبِن الُمْنِذِر ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن -    
ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث اْلَْكَبِر ڤ.

 ، ْسـَاِم َومَلْ َيْرَتـدَّ  س: َوَفـَد إىَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن فِيَمـْن َثَبـَت َعـَى اإْلِ
َشاِعًرا. َعابٍِس  ْبُن  الَقْيِس  اْمُرُؤ  َوَكاَن 

َه َيا َأْشَعُث، َوِوَفاَدَتَك َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَقاَل لأِْلَْشَعِث: َأْنُشُدَك اللَّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 0 ، 06 (.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /223(.
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ِه َلَيُقوَمنَّ هِبََذا اأْلَْمِر ِمْن َبْعِدِه َمْن َيْقُتُل َمْن  َوإِْسَاَمَك، َأْن َتنُْقَضُه الَيْوَم، َواللَّ
َم النَّاُس َمَعَك، َوإِْن  ْمَت َتَقدَّ اَك، َأْبِق َعَى َنْفِسَك، َفإِنََّك إِْن َتَقدَّ اَك إِيَّ َخاَلَفُه، َفإِيَّ

ُقوا َواْخَتَلُفوا. ْرَت اْفرَتَ َتَأخَّ

َفَأَبى اأْلَْشَعُث، َوَقاَل: َقْد َرَجَعِت الَعَرُب إىَِل َما َكاَنِت اآْلَباُء َتْعُبُد. 

َفَقاَل اْمُرُؤ اْلَقْيِس: َسرَتَى، َوُأْخَرى: اَل َيَدُعَك َعاِمُل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َتْرِجُع 
إىَِل اْلُكْفِر، َيْعنِي: ِزَياَد ْبَن َلبِيٍد.

ِذي َتُقوُل: َقْد َرَجَعِت  َفَلامَّ ُقِدَم بِاأْلَْشَعِث َعَى َأيِب َبْكٍر، َقاَل َلُه: َأَلْسَت الَّ
اْلَعَرُب إىَِل َما َكاَنِت اآْلَباُء َتْعُبُد َوَتَكلَّْمَت باَِم َتَكلَّْمَت بِِه؟ َفَردَّ َعَلْيَك َمْن ُهَو 
َخرْيٌ ِمنَْك، َيْعنِي: اْمَرَأ اْلَقْيِس ْبَن َعابٍِس، َفَقاَل َلَك: اَل َيَدُعَك َعاِمُلُه َتْرِجُع إىَِل 

اْلُكْفِر)1(.

 غ: يف »كتاب حممد بن إسامعيل« يف تسمية من روى عن رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص: امرؤ القيس بن عابس، سكن الكوفة، وروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

ومل َيذكر احلديَث)2(.

َشاِعًرا،  َوَكاَن  إِْسَاِمِه،  َعَى  َوَثَبَت  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َعَى  َفَوَفَد  َأْسَلَم  ع:   
: َسَكَن اْلُكوَفَة)3(. َوَقاَل اْلُبَخاِريُّ

 بر: الشاعر، له صحبة، وشهد فتح النجري باليمن، ثم حض الكندين 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )2/6 2(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي ) /240-239(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  3(.
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َ

حرف األ

وا، فلام أخرجوا ليقتلوا َوَثَب عى عمه، فقال له: وحيك يا امرأ القيس،  الذين ارتدُّ
. أتقتل عمك؟ فقال له: أنت عمي، واللَّه ۵ ريبِّ

وهـو الـذي خاصـم إىل رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ربيعـة بن عبـدان يف أرض، فقال 
لـه رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبيِّنَُتـَك«. فقال: ليس يل بينة. َقـاَل: »َيِمينُُه«. روى حديثه 

وائل بن ُحجر.

وهو القائل:

وتـــأن إنـــك غـــري آيـــسقف بالديــار وقوف حابس
ـــسلعبـــت هبـــن العاصفـــات ـــن الروام الرائحـــات م
ـــك مـــن الوقـــوف ـــاذا علي هبامـــــد الطللـــــن دارسم

باكيــــــــة علــــيَّ ـــد يل يف املجالــــــسيـــا رب  ومنشـــ
فارًســـــــا يـــا  قائــــــل  مـــاذا رزئـــت مـــن الفـــوارسأو 
هلك امرؤ القيس بن عابس)1(ال تعجبــــوا أن تسمعــــوا

 كر: وفد عى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، ورجع إىل باد قومه، وثبت عى إسامه، 
فلم يرتدَّ مع من ارتدَّ من كندة، ثم خرج إىل الشام جماهًدا، وشهد الريموك)2(.

 ثغ: وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم وثبت َعَى إسامه، ومل يكن فيمن ارتدَّ 
من كندة، وكان شاعًرا نزل الكوفة، وهو الذي خاصم احلضمي إىَِل َرُسول 
ِه، إن حلف  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فقال للحضمي: »بيِّنتُك َوإاِلَّ َفَيِمينُُه«، قال: يا َرُسول اللَّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /04 ،  0 (.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/ 246(.
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َّ

الش

لَِيْقَتطَِع  َكاِذَبٍة؛  َيِمنٍي  َحَلَف عَل  »َمْن  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسول  فقال:  بأرض،  ذهب 
ِه، ما ملن  َه َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن«، فقال امرؤ القيس: يا َرُسول اللَّ ا ماًل َلِقَي اللَّ ِبَ

تركها وهو يعلم أهنا حق؟ قال: »اجلنة«، قال: فأشهدك أين قد تركتها له. 

واسم الذي خاصمه: ربيعة بن عيدان)1(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /37 (.



161 لِف

َ

حرف األ

ُ
ة َميَّ

ُ
أ امُسه  من 

اِم بـِن الَحـاِرِث بِن َبْكِر بـِن َزْيِد -     ُأَميَّـُة ْبـُن َأِبـي ُعَبْيـَدَة بـِن َهمَّ
ابـِن َماِلـِك بـِن َحْنَظَلَة بـِن َماِلِك بِن َزْيِد َمَناَة بـِن َتِميٍم التَِّميِميُّ 

الَحْنَظِليُّ ڤ.

 بر: حليف لبني نوفل بن َعْبد مناف، والد يعى بن أمية الذي يقال له: 
يعى بن ُمنَيَّة، وهي أّمه، وأمية أبوه، والبنه يعيل صحبة، وصحبة ابنه يعيل أشهر.

قدم أمية هذا مع ابنه يعيل عى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اللَّه، بايعنا عى 
اهلجرة فقال: »َل ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح«. وكان قدومهام بعد الفتح)1(.

ُمنَيَّة، وهي أمة،  ثغ: هو والد يعى بن أمية الذي يقال له: يعى بن   
وألبيه أمية صحبة، والبنه يعى صحبة أيًضا، وهو أشهر من أبيه.

ِه، بايعنا َعَى اهلجرة قال: »َل  وفد أمية َعَى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا َرُسول اللَّ
ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح، َوَلكِْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة«)2(.

 جر: حليف بني نوفل والد يعى بن ُأَميَّة الذي ُيَقاُل َلُه: يعى بن ُمنيَّة. 

ويعى صحايب مشهور)3(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /06 (.
)3( »اإلصابة« البن حجر ) /236(.)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /42 (.
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َّ

الش

، َوِقيَل: اْبُن -     ، اْلِكَناِنيُّ ْمِريُّ ُأَميَُّة ْبُن َعْمٍرو. َوِقيَل: ابُن ُخَوْيلٍد، الضَّ
َأِبي ُأَميََّة ڤ.

َن، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْمٌرو)1(. َجاِزيِّ  ع: ُيَعدُّ يِف احْلِ

 بـر: والـد عمرو بـن أمية، حجازي، له صحبـة، والبنه عمرو صحبة، 
وصحبة عمرو أشهر من صحبة أبيه أمية.

 روى حديـث أميـة هـذا إبراهيـم بـن إسـامعيل بـن جممـع، عـن جعفر بن 
ه: »أنَّ َرُسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثـُه َعينًـا َوْحَدُه«،  عمـرو بـن أميـة، عن أبيه، عـن َجـدِّ

وذكر احلديث)2(.

 ثغ: والد عمر بن أمية، حجازيٌّ له صحبة، والبنه عمرو صحبة، وهو 
أشهر من أبيه)3(.

ُأَميَُّة ْبُن َلْوَذاَن بِن َساِلِم بِن َماِلٍك، ِمن َبِني غنِم بِن َساِلِم -    
ابِن َعْوِف بِن َعْمٍرو اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 

.)4(  ع: َبْدِريٌّ

 ثغ: شهد بدًرا مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ال ُيعرف له حديث)5(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /300(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /06 (.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /39 (.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /300(.
) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /43 (.
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َ

حرف األ

، اْلَْزِديُّ ڤ.-     ، َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلُخَزاِعيُّ ُأَميَُّة ْبُن َمْخِشيٍّ

 غ: سكن البرصة)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة)2(.

َن، َمَديِنُّ اأْلَْصِل)3(. يِّ  ع: ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

 بر: له صحبة، يكنى أبا عبد اللَّه، روى عنه املثنى بن َعْبد الرمحن بن 
خمش، وهو ابن أخيه، له حديث واحد يف التسمية عى األكل)4(.

 كـو: لـه صحبـة وروايـة عـن النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابن ابنـه املثنى بن 
عبد الرمحن بن أمية بن خمش)5(.

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /40 (.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /299(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /07 (.

) ( »اإلكمال« البن ماكوال )76/7 (.
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الش

َنٌس
َ

أ امُسه  من 

، َوِقيَل: -     ، ُيْكَنـى َأَبا َيِزيَد، اْلَْنَصـاِريُّ َأَنـُس ْبُن َأِبـي َمْرَثٍد اْلَغَنِويُّ
ُأَنْيٌس ڤ.

وَن َسنًَة.  نِّ ِعرْشُ  ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة، َوَكاَن َبْينَُهاَم يِف السِّ

َرَوى َعنُْه: َسْهُل ْبُن احلَنَْظِليَِّة، َواحلََكُم ْبُن َمْسُعوٍد. 

يَن َوَكاَن َحِليًفا حِلَْمَزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب)1(. َ َسنََة ِعرْشِ ُتُويفِّ

َأَنُس ْبُن َأْوٍس اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-    

 ع: َشِهَد ُأُحًدا َفاْسُتْشِهَد)2(.

َأَنُس ْبُن َأْوٍس اْلَْنَصاِريُّ ڤ. -    

.)3( رْسِ  ع: ِمْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل ِمْن َبنِي َزُعوَراَء، اْسُتْشِهَد َيْوَم اجْلِ

َأَنُس ْبُن َأْوِس ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اَلْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن -    
َزُعوَراَء ْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمرو ڤ.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /239(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 24(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /242(.
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َ
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ه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عّباد بن فهرية بن بياضة بن عامر   س: ُأمُّ
ابن زريق.

َشِهد ُأُحًدا واخلندق، وقتل يوم اخلندق َشِهيًدا، رماه خالد بن الوليد بسهم 
فقتله، وال عقب له)1(.

 رع: اْستْشهَد َيْوم اخلَنَْدق)2(. 

 بر: قتل يوم اخلندق شهيًدا، رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله، وكان 
قد شهد قبل ذلك ُأُحًدا، ومل يشهد بدًرا ڤ أمجعن)3(.

 ثغ: شهد أحًدا، وقتل َيْوم اخلندق)4(.

َأَنُس ْبُن َراِفعٍ، َأُبو اْلَحْيَسِر ڤ.-    

َة يِف فِْتَيٍة ِمْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل)5(.  ع: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

َأَنُس ْبِن َضْبعِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ.-    

َزاِحيَّة من أشجع من قيس عيان.  ه حية بنت عبد اللَّه بن فاتك الرِّ  س: ُأمُّ

َجها ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم  َفَوَلَد أنُس بُن َضْبع: ُأمَّ أنس، تزوَّ
ابن جمدعة بن حارثة. 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )244/4(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن َزْبر الربعي ) / 7(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /09 (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /46 (.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /244(.
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الش

وابن أخيه عبيد السهام بن سليم بن ضبع بن عامر بن جمدعة بن جشم 
بنت عامر بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة،  ابن حارثة، وأمه سعاد 
فولد عبيد السهام: ثابًتا وأمه مجيلة بنت سنان بن ثعلبة بن عامر بن جمدعة بن 

جشم ابن حارثة، َشِهَد عبيٌد ُأحًدا)1(.

 بر: شهد أحًدا $)2(.

َأَنُس ْبُن ظهيٍر الَحاِرِثيُّ الَْنَصاِريُّ ڤ.-    

 بر: أخو أسيد بن ظهري، شهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُأُحًدا. حديثه عند 
حفيده حسن بن ثابت بن أنس بن ظهري)3(.

َأَنُس ْبُن َفَضاَلَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَهْيَثِم ْبِن ُظُفٍر ڤ. -    

ه سودة بنت سويد بن حرام بن اهليثم بن ظفر.   س: ُأمُّ

ه عيساء بنت احلارث بن سواد بن اهليثم  فَوَلَد أنُس بُن َفَضالة: حممًدا، وُأمُّ
فانقرض  اثنن وعرشين رجًا ومخس نسوة،  ابن ظفر، فولد حممد بن أنس 
منهم ثامنية نفر مل ُيدركوا، وكان للباقن أعقاٌب وتوالدوا، فانقرضوا فلم يبق 
منهم أحٌد إال ولد يونس بن حممد الظفري، روى عنه حممد بن عمر الواقدي.

فضالة  ابني  وأخاه  أنًسا  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  وبعث  بالصفراء،  نزول  فإهنم 
حن بلغه دنو قريش، فاعرتضا هلم بالعقيق وهم يريدون أحًدا فسارا معهم 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )0/4 2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /2  (.

ابق ) /   ، 2  (. )3( المصدر السَّ
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قريش  فأخرباه خرب  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  فأتيا رسول  يعني موضًعا وطِيًّا،  بالوطا،  حتى 
وعدهتم ونزوهلم حيث نزلوا، فهام كانا عيني رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك وأمينيه 

وشهدا معه يوم ُأحٌد)1(.

قريش،  دنو  بلغه  حن  مؤنًسا  وأخاه  هو  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  بعثه  بر:   
اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  رسوَل  أتيا  ثم  معهم،  فصارا  بالعقيق  فاعرتضاهم  ُأُحًدا،  يريدون 
اللَّه  لرسول  عينن  فكانا  نزلوا،  حيث  ونزوهلم  وعددهم،  فأخرباه خربهم، 

ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، وَشِهَدا معه ُأُحًدا. 

د الظفري، منزله بالصفراء)2(. ومن ولد أنس بن فضالة: يونس بن حُمَمَّ

َأَنـُس ْبـُن َقَتـاَدَة اْلَْنَصـاِريُّ ِمَن اْلَخـْزَرجِ ِمْن َبِني ُعَبْيـِد ْبِن َزْيِد -    
اْبِن َماِلٍك ڤ.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

، َوُيَقـاُل: اْلَكْعِبيُّ ِمْن َبِني -     َأَنـُس ْبـُن َماِلٍك، َأُبو ُأَميََّة، اْلُقَشـْيِريُّ
َعْبِد اهلِل بِن َكْعٍب ڤ.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ِمْن »ُقَشرْي«)4(.

 غ: من بني قشري بن كعب ثم أحد بني احلريش،... نزل البرصة)5(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )262/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /244(.)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /2  (.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 6 ، 7 (.
) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /29(.
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ة، روى َعنُه البرصيون، سمع من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديًثا   ب: سكن الَبرْصَ
ْوم)1(. َواِحًدا يِف الصَّ

 بش: من بني عبد اللَّه بن كعب، وليس هذا بأنس بن مالك خادم 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، كنيته أبو أمية)2(.

ِه ْبِن  َة، َوَلُه ُصْحَبٌة ِمْن َبنِي َعْبِد اللَّ  ع: َكْعٌب َأُخوُه ُقَشرْيٌ َنَزَل اْلَبرْصَ
َوِقيَل:  ُأَمْيَمَة،  َوَأُبو  ُأَميََّة،  َأُبو  َوِقيَل:  ْبِن َصْعَصَعَة،  َعاِمِر  ْبِن  َربِيَعَة  ْبِن  َكْعِب 

َعْمُرو اْبُن ُأَميََّة)3(.

 خق: أسند عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا)4(.

 بر: روى عنه: أبو قابة، وعبد اللَّه بن سوادة القشريي، حديثه عن 
لِة«.  ْوَم وَشْطَر الصَّ َه َوَضَع َعِن امُلَسافِِر الصَّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمعه يقول: »إِنَّ اللَّ

سكن البرصة)5(.

 ثغ: له صحبة، نزل البرصة، روى عنه: َأُبو قابة)6(. 

لِة«. َه َوَضَع َعِن امُلَسافِِر َشْطَر الصَّ  ذت: َلُه َحِديٌث َواِحٌد َلْفُظُه: »إِنَّ اللَّ

. يُّ ِه ْبُن َسَواَدَة اْلُقَشرْيِ ، َوَعْبُد اللَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ِقاَبَة اجْلَْرِميُّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 69(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /240(.
)4( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي ) /23 (.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /0  (.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
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نَِن)1(. َحِديُثُه يِف السُّ

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا يف وضع الصيام عى  نزل البرصة وروى َعِن   جر: 
ة)2(. املسافر، وله معه فيه ِقصَّ

َأَنـُس ْبـُن َماِلـِك ْبـِن النَّْضـِر ْبـِن َضْمَضِم ْبـِن َزْيـِد ْبِن َحـَراِم ْبِن -    
اِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو  ُجْنُدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ
ار؛  ي النَّجَّ ، ِإنََّما ُسمِّ اِريُّ ، النَّجَّ اْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا َحْمَزَة، الَخْزَرِجيُّ

ِلَنَُّه َقَتَل رُجًل ِبَفاس ڤ.

ه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب   س: ُأمُّ
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

بن  بن حارثة  املثنى  بنت  الفارعة  ه  وُأمُّ اللَّه،  عبَد  مالك:  بُن  أنُس  فَوَلَد 
سلمة بن ضمضم بن مرة. 

ة، وأمهام كريمة بنت وعلة.  وزيًدا، وعبيد اللَّه، ُقتَِل يوم احلَرَّ

ة، وخالًدا، وموسى، وأمهم من أهل اليمن.  وحييى ُقتَِل يوم احلَرَّ

ه رملة بنت ُنعيم بن واقد  والنََّض، وأبا بكر، وأمهام أم ولد، والعاء، وُأمُّ
ابن احلارث بن عمرو بن عدي بن جشم. 

والرباَء، وأبا عمري، وأمهام من بني يشكر. 

) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 063 (.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /6 2(.
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ه عمرة بنت اجلارود، من عبد القيس.  وُعَمَر، وُأمُّ

وَرْمَلَة، وأمها أم ولٍد، وأميمَة، وأمها أم ولد، وأمَّ حراٍم، وأمها أم ولد.

َقاَل: فهؤالء الذين ُأْحصوا لنا من ولد أنس بن مالك، َقاَل: وقد أخربين 
بعض أهل العلم أنه ولد ألنس بن مالك من صلبه ثامنون ولًدا ويَقاَل: مائة.

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حن  مع رسول  أنس  األنصاري: خرج  اللَّه  عبد  بن  قال حممد 
توجه إىل بدر وهو غام خيدم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ل: خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: من األنصار، وأمه: أم سليم بنت ملحان، امرأة أيب طلحة، وأخوه: 
الرباء بن مالك، قد روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت أم أنس قد أتت به إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
، ودعا له  ُقبَِض  حن قدم املدينة، وهو ابن ثامن سنن، فخدمه إىل أن 
ُهمَّ اْرُزْقُه َماًل َوَوَلًدا، َوَباِرْك َلُه«. قال أنس: »فإيّن مَلِْن أكثر  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اللَّ

األنصار مااًل وولًدا«.

ُت أنه قد َدَفَن من صلبه إىل مقدم احلجاج البرصة بضعًة وعرشين  وُخربِّ
ومائة ولد.

ــر أنــٌس عمــًرا طويــًا، وهــو آخــر مــن مــات بالبرصة، مــن أصحاب  وُعمِّ
ــه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانــت وفاتــه ســنة إحــدى وتســعن. ويقــال: ســنة ثــاث  رســول اللَّ

وتسعن، قبل موت احلجاج بسنتن.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) / 327-32(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم:  2 (.
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وروى احلديث من ولد أنس: موسى بن أنس، ومالك بن أنس، والنّض 
ابن أنس، وعبد اللَّه بن أنس)1(.

 ق: آخر من مات بالبرصة من الصحابة سنة إحدى وتسعن. ويقال: 
سنة ثاث وتسعن)2(.

 ص: َسِمْعُت َأَبا ُموَسى َيُقوُل: َأَنُس ْبُن َمالِِك ْبِن النَّْضِ ْبِن َضْمَضِم 
اِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن  اْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنَِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ
ِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي َسْلَمى ُأمُّ َعْبِد امُلطَِّلِب بِنُْت  َتِمُع َمَع َجدَّ َعْمِرو اْبِن اخْلَْزَرِج، جَيْ

اِر. َعاِمِر اْبِن َغنَِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َوَسـِمْعُت اْبـَن َأيِب َشـْيَبَة َيُقـوُل: َمـاَت َأَنـُس ْبـُن َمالِـٍك ڤ َسـنََة َثـَاٍث 
َوتِْسِعَن)3(.

ل إىل البـرصة، وكان يـأيت   غ: خـادُم النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، نـزل املدينـة، ثـم حتـوَّ
الشام، ومات بالبرصة ڤ، وأمه أم سليم بنت ملحان. 

َميصاء)4(. وقال عيل بن املديني: إهنا مليكة بنت ِمْلَحان، ولقبها: الرُّ

ابن عرش  َوُهَو  امَلِدينََة  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َقِدَم  ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص،  الرَّ َخاِدُم   ب: 
ة، َوُتويفِّ  ِسنِن، َوُتويفِّ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ابن عرشين سنة، وانتقل إىَِل الَبرْصَ

) ( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) / 30، 309(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) / 34(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )233/4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) /43(.
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ر حليَته بالورس،  هَبا سنة إِْحَدى َوتِْسعن، َوقيل: سنة َثَاث َوتِْسعن، َوَكاَن ُيصفِّ
ه أم سليم بنت ِمْلَحان بن َخالِد بن زيد بن حَرام بن ُجنُْدب)1(.  أمُّ

ــِدَم النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينــَة، وهــو ابــن عــرش ســنن، فأهدتــه أمــه   بش: َق
لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص كي خيدمه، فَخَدَم نبيَّ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عرَش سنن، وانتقل من املدينة 
بعــد أن بــرصت البــرصة أيــام عمــر بــن اخلطــاب وســكنها، وكان يصفــر حليته 

بالورس، وتويف سنة إحدى وتسعن، وكنيته أبو محزة)2(.

ُق ِذَراَعْيِه  لِّ ْفَرِة، َكاَن خُيَ  ع: َكاَن خَيِْضُب بِاحِلنَّاِء، َوِقيَل: بِاْلَوْرِس َوالصُّ
بَِخُلوٍق لُِلْمَعٍة َكاَنْت بِِه، َوَكاَنْت َلُه ُذَؤاَبٌة، َوَكاَن َيُشدُّ َأْسنَاَنُه بَِذَهٍب، َيْأُخُذ ِمْن 
ــُم بـِـِه، َوَكاَن َلــُه َمْقــِدَم  َشــاِربِِه، َوُيْعِفــي حِلَْيَتــُه، َوَكاَن َراِمًيــا، َيْلَبــُس اخْلـَـزَّ َوَيَتَعمَّ

َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة -عرْشُ ِسنَِن، َوِقيَل: تِْسٌع، َوِقيَل: َثاَمٍن. 

َمْيَصاُء(، َفَخَدَم  ُه ُأمُّ ُسَلْيٍم بِنُْت ِمْلَحاَن، َواْسُمَها: )ُمَلْيَكُة(، َوَلَقُبَها: )الرُّ ُأمُّ
 . ا، َوِقيَل: َثاَمنًِيا، َوِقيَل: َسْبًعا، َعاَش ِماَئَة َسنٍَة َوَسنََتْنِ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعرْشً

ى َخاِدَم َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َثاَمِن َغَزَواٍت، َوَكاَن ُيَسمَّ
ى بِِه َوَيْفَتِخُر.  َوَيَتَسمَّ

َ َسنََة َثَاٍث َوتِْسِعَن، َوِقيَل: إِْحَدى َوتِْسِعَن، َوِقيَل: تِْسِعَن.  ُتُويفِّ

َحاَبِة، َوَدَعا َلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِكْثَرِة امَلاِل  ِة ِمَن اْلصَّ َ بِالَبرْصَ آِخُر ِمْن ُتُويفِّ
 . َتْنِ نَِة َمرَّ ِمُل يِف السَّ َواْلَوَلِد، َوَكاَنْت َنْخَاُتُه حَتْ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )4/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص:  6(.
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وَن َوِماَئٌة، َثاَمنَِيٌة َوَسْبُعوَن  َوُولَِد َلُه ِمْن ُصْلبِِه َثاَمُنوَن َوَلًدا، َوِقيَل: بِْضٌع َوِعرْشُ
ا َحْفَصَة، َواأْلُْخَرى ُأمَّ َعْمٍرو.  ى إِْحَداُهَ َذَكًرا، َواْبنََتاِن، ُتَسمَّ

.)1() ُه: )َذا اأْلُُذَنْنِ َوَكاَن َنْقُش َخامَتِِه: َأَسٌد َرابٌِض، َوَداَعَبُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسامَّ

 خق: أمُّ أنس بن مالك أمُّ ُسَليم بنت ِمْلَحان بن خالد بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار، ملا قدم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة 
أهـدت لـه أم سـليم أنًسـا، فخدمـه حياته ملسو هيلع هللا ىلص، ثـم انتقل أنس بعـده إىل البرصة 
فسكنها، ومات هبا سنة ثاث وتسعن، وله بالبرصة عقب، وأحاديثه شهرية، 

وروايته كثرية)2(. 

ه أنس بن النض.  َي باسم عمِّ  بر: خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا محزة، ُسمِّ

أمه أم سليم بنت ملحان األنصارية، كان َمقَدُم النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة ابن عرش 
سنن. وقيل: ابن ثامن سنن.

واخُتِلَف يف وقت وفاته، فقيل: سنة إحدى وتسعن، هذا قول الواقدي. 

وقيـل أيًضـا: سـنة اثنتـن وتسـعن. وقيـل: سـنة ثـاث وتسـعن. قالـه 
خليفـة ابن خياط وغريه. وقال خليفة: مات أنس بن مالك سنة ثاث وتسعن 
وهو ابن مائة سنة وثاث سنن. وقيل: كانت سنه إذ مات مائة سنة وعرش 
د بن َعْبد اللَّه األنصاري، ابن كم كان  د بن سعد: سألت حُمَمَّ سنن. وقال حُمَمَّ
أنس بن مالك يوم مات؟ فقال: ابن مائة سنة وسبع سنن. َقاَل أبو اليقظان: 

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 23، و232(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي ) /20 ،  2 (.



حابة األماثل 174
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

صـى عليـه قطـن بـن مـدرك الـكايب. وقال احلسـن بن عثـامن: مـات أنس بن 
مالك يف قرصه بالطف عى فرسخن من البرصة سنة إحدى وتسعن. ودفن 

هناك. وقد قيل: إنه مات وهو ابن بضع وتسعن سنة.

ر مائة سنة إل سنة. وأصحُّ ما فيه عن محيد: أّن أنس بن مالك ُعمِّ

يقال: إنه آخر من مات بالبرصة من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وما أعلم 
أحًدا مات بعده ممن رأى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إال أبا الطفيل عامر بن وائلة. 

م من صلبه مـن ولده وولد ولـده نحًوا من  ويقـال: إن أنـس بـن مالك َقـدَّ
ُهـمَّ اْرُزْقـُه َماًل  مائـة قبـل موتـه، وذلـك أن رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص دعا لـه فقـال: »اللَّ

َوَوَلًدا، َوَباِرْك َلُه«. َقاَل أنس: فإين ملن أكثر األنصار ماال وولًدا. 

ويقال: إنه ولد ألنس بن مالك ثامنون ولًدا منهم ثامنية وسبعون ذكًرا، 
ى حفصة، والثانية تكنى أم عمرو)1(. والبنتان الواحدة تسمَّ

ــَزَة، َكاَن َلــُه َيــْوَم َقــَدَم   و: َخــَدَم النَّبـِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعــرْشَ ِســنَِن، ُكنَْيُتــُه َأُبــو مَحْ
 َ ، ِقيــَل: ُتــُويفِّ ــَة َســنٍَة َوَســنََتْنِ ــَة َعــرْشَ ِســنَِن، َعــاَش ِماَئ َرُســوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَ
ِمَن  ِة  بِاْلَبرْصَ  َ ُتُويفِّ َمْن  آِخُر  ُهَو  َوتِْسِعَن،  إِْحَدى  َوِقيَل:  َوتِْسِعَن،  َثَاٍث  َسنََة 
ِمُل يِف  َحاَبِة، َدَعا َلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِكْثَرِة امَلاِل َوالَوَلِد، َفَكاَنْت َنْخَاُتُه حَتْ الصَّ
، ُوُولَِد َلُه ِمْن ُصْلبِِه َثاَمُنوَن َوَلًدا: َثاَمٍن َوَسْبُعوَن َذَكًرا، َوَحْفَصُة،  َتْنِ نَِة َمرَّ السَّ

َوُأمُّ َعْمٍرو)2(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /09 -   (.
نَّة ) /274،  27(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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 كر: خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه، قدم دمشق أيام الوليد بن عبد امللك)1(.

ِذيَن   جو: أمه أم سليم بنت مْلَحان، وقد ُنِقَل َأنه ولد َلُه ماَئة ولد، َفالَّ
يعرف ِمنُْهم: عبد اللَّه، َوزيد، َوحييى، وَخالِد، وُموَسى، َوالنْض، َوَأُبو بكر، 

والرباء، والَعَاء، َوَأُبو ُعَمرْي، َوعمر، ورملة، َوُأَمْيَمة، َوأم حَرام. 

ـه إىَِل َرُسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص ِحن قـدم امَلِدينَـة، َوَكاَن َلـُه ِحينَِئٍذ عرش  ذهبـت بِـِه أمُّ
ِة سنة اْثنََتْنِ َوتِْسعن.  ِسنِن. َوقيل: تسع. َوقيل: َثاَمن، َوَكاَن خَيْدمه، َوَمات بِالَبرْصَ
َوقيل: َثَاث. َوقيل: إِْحَدى َوتِْسعن، َوُهَو اْبن تسع َوتِْسعن. َوقيل: اْبُن ماَئة 

َوَثَاث. َوقيل: َوسبع ِسنِن.

َحاَبة)2(. ِة من الصَّ ُد بُن ِسرِيين، َوُهَو آخر من َماَت بِالَبرْصَ َله حُمَمَّ وغسَّ

 ث: خادُم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه، ومات أنس بالبرصة سنة اثنتن 
وتسعن. وقيل: سنة إحدى وتسعن. وقيل: سنة تسعن، وله تسع وتسعون 
سنة، وقيل: مئٌة وست سنن، وقيل غري ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة 

بالبرصة )3(.

ى به ويفتخر بذلك، وكان جيتمع   ثغ: خادم َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، كان يتسمَّ
هو وأم عبد املطلب جدة النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص واسمها: سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد 
ابن خداش بن عامر يف عامر بن غنم، وكان يكنى: أبا محزة، كنَّاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ببقلة 

) ( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/ 332(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /0  (.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )2 (.
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كان جيتنيها، وأمه أم سليم بنت ملحان، ويرد نسبها عند اسمها.

فرة، وقيل: باحلناء، وقيل بالورس، وكان خُيَلِّق ذراعيه  وكان خيضب بالصُّ
بخلـوق للمعـة بيـاض كانـت بـه، وكانت لـه ذؤابة فـأراد أن جيرهـا فنهته أمه، 

وقالـت: كان النَّبِيُّ يمدهـا ويأخذ هبا.

 .» وداعبه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: »َيا َذا اْلُُذَننْيِ

وهو من املكثرين يف الرواية َعْن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: ابن سريين، ومحيد الطويل، وثابت البناين، وقتادة، واحلسن 
ْهِري، وخلق كثري. البرصي، والزُّ

َوَدَعا َلُه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بكثرة املال والولد، فُولَِد له من ُصلبه ثامنون ذكًرا 
وابنتان، إحداها: حفصة، واألخرى: أم عمرو، ومات وله من ولده وولد 

ولده مائة وعرشون َوَلًدا، وقيل: نحو مائة.

ماة املصيبـن، ويأمر ولده أن  هـب، وكان أحـد الرُّ وكان َيشـدُّ أسـنانه بالذَّ
يرمـوا بـن يديـه، وربـام رمـى معهم فيغلبهـم بكثـرة إصابتـه، وكان يلبس اخلز 

ويتعمـم به.

واختلف يف وقت وفاته ومبلغ عمره، فقيل: تويف سنة إحدى وتسعن. 
وقيل: سنة اثنتن وتسعن. وقيل: سنة ثاث وتسعن. وقيل: سنة تسعن.

قيل: كان عمره مائة سـنة وثاث سـنن. وقيل: مائة سـنة وعرش سـنن. 
وقيل: مائة سنة وسبع سنن. وقيل: بضع وتسعون سنة. قال محيد: تويف أنس 
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وعمره تسع وتسعون سنة. 

أما قول من قال مائة وعرش سنن ومائة وسبع سنن فعندي فيه نظر؛ ألنه 
أكثر ما قيل يف عمره عند اهلجرة عرش سنن، وأكثر ما قيل يف وفاته سنة ثاث 

وتسعن، فيكون له َعَى هذا مائة سنة وثاث سنن. 

وأمـا عـى قـول مـن يقـول إنه كان له يف اهلجرة سـبع سـنن أو ثامن سـنن 
فينقص َعْن هذا نقًصا بيِّنًا، واللَّه أعلم.

وهو آخر من تويف بالبرصة من الصحابة، وكان موته بقرصه بالّطف، وُدفَِن 
هناك عى فرسخن من البرصة، وصى عليه قطن بن مدرك الكايب)1(.

ُث، َراِوَيـُة اإِلْسـَاِم، َأُبـو مَحْـَزَة   ذس: اإِلَمـاُم، امُلْفتِـي، امُلْقـِرُئ، امُلَحـدِّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَقَراَبُتُه ِمَن  ، َخاِدُم َرُسـْوِل اللَّ ، امَلـَديِنُّ ـاِريُّ ، النَّجَّ ، اخلَْزَرِجـيُّ األَْنَصـاِريُّ

النَِّسـاِء، َوتِْلِميـُذُه، َوَتَبُعـُه، َوآِخُر َأْصَحابِـِه َمْوًتا.

َرَوى َعـِن: النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْلـاًم مَجًّـا، َوَعْن: َأيِب َبْكـٍر، َوُعَمَر، َوُعْثـاَمَن، َوُمَعاٍذ، 
ِه ُأمِّ ُسَلْيٍم بِنِْت ِمْلَحاَن، َوَخاَلتِِه ُأمِّ َحَراٍم،  ، َوَأيِب َطْلَحَة، َوُأمِّ َوُأَسْيِد بِن احلَُضرْيِ
، َوَمالِـِك بـِن َصْعَصَعـَة، َوَأيِب ُهَرْيـَرَة،  اِمـِت، َوَأيِب َذرٍّ َوَزْوِجَهـا ُعَبـاَدَة بـِن الصَّ

ٍة. ِة، َوِعدَّ َوَفاطَِمَة النََّبِويَّ

، َوَأُبو ِقَاَبَة،  ْعبِيُّ ْيَن، َوالشَّ َوَعنُْه: َخْلٌق َعظِيٌم، ِمنُْهُم: احلََسُن، َواْبُن ِسرْيِ
 ، امُلَزيِنُّ ِه  اللَّ َعْبِد  بُن  َوَبْكُر   ، الُبنَايِنُّ َوَثابٌِت  الَعِزْيِز،  َعْبِد  بُن  َوُعَمُر  َوَمْكُحْوٌل، 

، َوَقَتاَدُة. ْهِريُّ َوالزُّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير )   ، 2  (.
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َأْصَحابِِه  ُضَعَفاُء  َوَبِقَي  َوماَئٍة،  اخلَْمِسْنَ  َبْعِد  إىَِل  الثَِّقاُت  َأْصَحاُبُه  َوَبِقَي 
َحِدْيُثُهم  اطُِّرَح  َبِل  هِبِم،  ُيوَثُق  َناٌس الَ  َبْعَدُهم  َوَبِقَي  َوماَئٍة،  التِّْسِعْنَ  َبْعِد  إىَِل 
ِه، َوُمْوَسى  مُجَْلًة؛ َكإِْبَراِهْيَم بِن ُهْدَبَة، َوِدْينَاٍر َأيِب ِمْكَيٍس، َوِخَراِش بِن َعْبِد اللَّ

، َفَا اْعتَِباَر هِبِم. الطَِّوْيِل، َعاُشوا ُمَدْيَدًة َبْعَد املائَتْنِ

اَم َكاَن َبْعَد املائَتْنِ َبَقاَيا َمْن َسِمَع ِمْن ثَِقاِت َأْصَحابِِه َكَيِزْيَد بِن َهاُرْوَن،  َوإِنَّ
، َوَأيِب َعاِصٍم النَّبِْيِل،  ِه األَْنَصاِريِّ ِد بِن َعْبِد اللَّ ، َوحُمَمَّ ْهِميِّ ِه بِن َبْكٍر السَّ َوَعْبِد اللَّ

َوَأيِب ُنَعْيٍم.

َواِة َعْن َأَنٍس. َد َصاِحُب »التَّْهِذيِب« َنْحَو ماَئَتْي َنْفٍس ِمَن الرُّ َوَقْد رَسَ

، َوَماَت َوَأَنا  َوَكاَن َأَنٌس َيُقْوُل: َقِدَم َرُسْوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدْينََة َوَأَنا اْبُن َعرْشٍ
ُثْثنَنِي َعَى ِخْدَمِة َرُسْوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. َهايِت حَيْ ْيَن، َوُكنَّ ُأمَّ اْبُن ِعرْشِ

ْحَبـِة، َوالََزَمُه َأْكَمَل امُلَاَزَمـِة ُمنُْذ َهاَجَر،  َفَصِحـَب َأَنـٌس َنبِيَّـُه ملسو هيلع هللا ىلص َأَتمَّ الصُّ
َجَرِة. َت الشَّ ٍة، َوَباَيَع حَتْ َوإىَِل َأْن َماَت، َوَغَزا َمَعُه َغرْيَ َمرَّ

َها َصبِيًّا َما َقاَتَل، َبْل  ؛ لَِكْونِِه َحَضَ ْنَ ُه َأْصَحاُب امَلَغاِزي يِف الَبْدِريِّ مَلْ َيُعدَّ
َبِقَي يِف ِرَحاِل اجلَْيِش، َفَهَذا َوْجُه اجلَْمِع.

.» ُه َقاَل ألََنٍس: »َيا َذا الُُذَننْيِ  َوُرِوَي َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

ُه بَِبْعِض الِعْلِم. َوَقْد َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خَيُصُّ

ـُه َطاَف َعَل تِْسـِع نِْسـَوٍة ِف َضْحَوٍة بُِغْسـٍل  َفنََقـَل َأَنـٌس َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأنَّ
َواِحٍد«.
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َفَأْسَلَم،  اهلُْرُمَزاَن،  بَِصاِحبَِها  ُعَمَر  َعَى  َفَقِدَم   ، ُتْسرَتَ َفْتَح  َأَنٌس  َشِهَد  َوَقْد 
َوَحُسَن إِْسَاُمُه $.

.)1( َثَبَت َمْولُِد َأَنٍس َقْبَل َعاِم اهِلْجَرِة بَِعرْشِ ِسنِْنَ

 ذت: َخاِدُم َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوآِخُر َأْصَحابِِه َمْوًتا.

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا َكثرًِيا )2(.

 ذك: خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وله صحبة طويلة، وحديث كثري، ومازمة 
 ، للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص منذ هاجر إىل أن مات، ثم أخذ عن أيب بكر، وعمر، وعثامن، وُأيَبٍّ

وطائفة.

ج له البخاري دون مسلم ثامنن  ر دهًرا وكان آخر الصحابة موًتا، خرَّ وعمِّ
حديًثـا، وانفـرد لـه مسـلم بسـبعن حديًثـا، واتفقـا له عى إخـراج مائـة وثامنية 

وعرشين حديًثا)3(.

 جر: خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأحد املكثرين من الرواية عنه، صحَّ عنه 
ه أم سـليم أتت  أنـه قـال: )قـدم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وأنا ابن عرش سـنن(، وأنَّ ُأمَّ
به النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم فقالت له: هذا أنس غام خيدمك، َفَقبََّله، وَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

.)4(» كنَّاه أبا محزة ببقلة كان جيتنبها، ومازحه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: »َيا َذا الُُذَننْيِ

) ( »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 399-396، 402،  40، 406(.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 7 0 (.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )23(.
)4( »اإلصابة« البن حجر ) /  2(.
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 بر، ثغ: عمُّ أنس بن مالك، خادم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُقتَِل َيْوم أحد شهيًدا)1(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(.

 جر: عمُّ أنس بن مالك، خادم النَّبيٍّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َأَنُس ْبُن ُمَعاِذ ْبِن َأَنِس ْبِن َقْيِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة -    
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبُن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ـُه ُأمُّ ُأَنـاِس بِنْـُت َخالِـِد ْبـِن ُخنَْيـِس ْبـِن َلـْوَذاَن ْبـِن َعْبـِد َودٍّ ِمْن   س: ُأمُّ
َها َمَع  َبنِـي َسـاِعَدَة ِمـَن األَْنَصاِر، َشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
اَن ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. َهَذا  َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَت يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ

ِد ْبِن ُعَمَر.  َقْوُل حُمَمَّ

ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َفَقاَل: َشِهَد َأَنُس ْبُن ُمَعاٍذ َبْدًرا،  ِه ْبُن حُمَمَّ ا َعْبُد اللَّ َوَأمَّ
ٍد َواْسُمُه ُأيَبُّ ْبُن ُمَعاٍذ، َوَشِهَدا  ِه َأُبو حُمَمَّ َوُأُحًدا َوَشِهَد َمَعُه ُأُحًدا َأُخوُه ألَبِيِه َوُأمِّ

َأْيًضا مَجِيًعا بِْئَر َمُعوَنَة َوُقتَِا َيْوَمِئٍذ مَجِيًعا َشِهيَدْيِن)4(.

اِر، َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،   ع: ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ
َواْخُتِلَف يِف اْسِمِه َفِقيَل: ُأَنْيٌس)5(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 0 (، »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /   (.
)2( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 49 (.

)3( »اإلصابة« البن حجر ) /262(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )466/3(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 24(.
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 بر: شهد بدًرا، واخُتِلَف يف اسمه، فأما ابن إسحاق فقال: ُقتَِل يوم 
د بن عامرة:  بئر معونة، إال أنه َقاَل فيه: )أوس بن معاذ(. وقال َعْبد اللَّه بن حُمَمَّ
)أنس بن معاذ(، ونسبه كام ذكرنا، وقال: شهد أنس بن معاذ بدًرا وأحًدا، أو قتل 
يوم بئر معونة. وقال الواقدي: )أنس بن معاذ(، ونسبه كام ذكرنا أيًضا، وقال: 
شهد أنس بن معاذ بدًرا، وأحًدا، واخلندق، واملشاهد كلَّها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

ومات يف خافة عثامن ڤ)1(.

 ثغ: شهد بدًرا مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. واختلف يف اسمه، فقيل: أنس، 
وقيل: أنيس)2(.

ر، شهد بدًرا واملشاهد، تويف يف   ذت: ويقال: اسمه ُأَنْيس، فربام ُصغِّ
خافة عثامن)3(.

َأَنـُس ْبـُن الَّنضـِر ْبـِن َضْمَضـم ْبِن َزْيـِد ْبِن حـَراِم ْبِن ُجْنـُدب ْبِن -    
 ، اريُّ اِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناة، النَّجَّ َعامِر ْبِن غنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

، َعمُّ َأَنِس ْبِن َماِلٍك ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

ه هند بنت زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار،   س: ُأمُّ
وهو َعمُّ أنس بن مالك بن النض بن ضمضم خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 0 (.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /4  (.
)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 6  (.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/ 32(.
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اِء ْبِن  ـُه ُأمُّ ُسـَلْيِم بِنْـُت ِمْلَحـاَن، َوِهَي ُأمُّ َأِخيـِه اْلرَبَ  وقال أيًضا س: ُأمُّ
َمالٍِك)1(.

َه َعَلْيِه.  اِدِقَن فِياَم َعاَهَد اللَّ  ع: َشِهَد ُأُحًدا، َواْسُتْشِهَد بِِه، َوَكاَن ِمَن الصَّ

َرَوى َعنُْه: َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َواْبُن َأِخيِه َأَنُس ْبُن َمالٍِك ڤ)2(.

 غ: َعمُّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك ڤ)3(.

 ب: عم أنس بن َمالك، مِمَّن شهد أحًدا)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)5(.

بيِّع«،  ِذي َقاَل: »َواللَّه اَل ُتْكرَس ِسنُّ الرُّ  جو: َعم أنس بن َمالك، َوُهَو الَّ
ُه«.  ِه َلََبرَّ ِه َمْن َلْو َأْقَسَم َعَل اللَّ فعفى اْلَقْوم، َفَقاَل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِمْن ِعَباِد اللَّ

َغاَب َعن بدٍر َفلم يشهدها، َوشهد ُأحًدا، َفَلامَّ جال امُلسلُموَن تِْلَك اجلولة، 
ٌد(، مرَّ بُعَمر َوَمَعُه َرْهط، َفَقاَل: َما يقعدكم؟ َقاُلوا:  ونادى إِْبِليس: )ُقتَِل حُمَمَّ
ُقتَِل َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َفاَم َتْصنَُعوَن بِاحْلََياِة بعده، قوُموا فموتوا عى َما َماَت 
َبة  َعَلْيـِه، ثـمَّ جالد بَِسـْيِفِه َحتَّـى ُقتَِل، َفوِجـَد َقتِيًا َوفِيـه بضٌع َوَثاَمُنـوَن من َضْ

بِسيٍف، وطعنٍة بُِرْمح، ورميٍة بَِسْهم)6(.

ابق )9/ 2(. )2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /230(.) ( المصدر السَّ
)3( »معجم الصحابة« للبغوي ) /24(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )3/3، و4(.

) ( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص:  7(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /02 (.
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 و: َعـمُّ َأَنـِس ْبِن َمالٍِك ڤ، َشـِهَد ُأُحًدا، َواْسُتْشـِهَد بِـِه، َوفِيِه َنَزَلْت 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴾ ]األحزاب: 23[)1(.

 ث: هو عم أنس بن مالك األنصاري، شهد ُأحًدا وقتل فيها)2(.

َأَنُس ْبُن هزلة ڤ.-    

 بر: وفد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه ابنه: عمرو بن أنس)3(.

نَّة ) / 27(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ) ( »سير السَّ
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )3 (.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /2  (.
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َنيٌس
ُ

أ امُسه  من 

ُأَنْيُس ْبُن ُجَناَدَة اْلِغَفاِريُّ ڤ.-    

 ب: َأُخو أيب َذر، َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َأِخيه)1(.

.)2( ، َرَوى َعنُْه َأُخوُه َأُبو َذرٍّ  ع: َأُخو َأيِب َذرٍّ

 بر: أخو أيب ذر الغفاري، أسلم مع أخيه قدياًم وأسلمت أمهام، وكان 
شاعًرا،... َحُسَن يف إسامه)3(.

َأيِب ذر، وقد اختلف يف نسبه اختاًفا كثرًيا، يرد عند ذكر   ثغ: أخو 
أخيه َأيِب ذر: جندب. 

أرسله أخوه َأُبو ذر إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا بلغه خرب ظهوره، فمىض إليه وعاد 
إىَِل َأيِب ذر فأخربه)4(.

 جر: أخو أيب ذر، وكان أكرب منه)5(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /246(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /3  (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /7  (.
) ( »اإلصابة« البن حجر ) /270(.
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اِك اْلَْسَلِميُّ ڤ.-     حَّ ُأَنْيُس ْبُن الضَّ

َها«)1(. َفْت َفاْرُجْ  ب: َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْغُد َعَل اْمَرَأِة َهَذا، َفإِِن اْعَرَ

َفْت، َرَوى َعنُْه: َأُبو  مُجََها إِِن اْعرَتَ  ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اأْلَْسَلِميَِّة لرَِيْ
ُهَرْيَرَة، َوَزْيُد ْبُن َخالٍِد)2(.

روى عنه: عمرو بن سليم، ويقال: عمرو بن مسلم، روى عنه  بر:   
يَِّق«.  أيًضا: حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل أليب ذر: »َأْلبِس اخَلِشَن الضَّ

فيه:  قيل  الذي  إنه  قيل:  وقد  عنهم.  حديُثه  ٌج  وخُمَرَّ الشامين،  يف  ُيَعدُّ 
»َواْغُد َيا ُأَنْيُس«، واللَّه أعلم)3(.

 ثــغ: هــو الــذي أرســله النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اإلمــرأة األســلمية لريمجهــا، إن 
اعرتفت بالزنا.

ُيَعدُّ يف الشامن)4(.

ُأَنْيُس ْبُن َقَتاَدَة اْلَباِهِليُّ ڤ.-    

َن. َرَوى َعنُْه: َأِسرُي ْبُن َجابٍِر، َوَشْهُر ْبُن َحْوَشٍب)5(. يِّ  ع: ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

. روى عنه أبو نضة، َقاَل: »َأَتيُت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يِف َرْهٍط   بر: برصيٌّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )7/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /247(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /4  (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /7  (.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /249(.
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ِمن َبنِي ضبيعة ...«. احلديث.

يقال يف أنيس بن قتادة: )أنس(، واألول أكثر وأشهر)1(.

 ثغ: ُيَعدُّ يف البرصين. روى عنه: أسري بن جابر، وشهر بن حوشب)2(.

ُأَنْيُس ْبُن َقَتاَدَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبِني -    
ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلٍك ڤ. 

ُد ْبُن ُعَمَر، َيُقوالَِن: ُأَنْيٌس.  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ  س: َهَكَذا َكاَن حُمَمَّ

َوَكاَن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َيُقوُل: إِْلَياُس. 

َوَكاَن َأُبو َمْعرَشٍ َيُقوُل: َأَنٌس.

ِة.  ُهَو َزْوُج َخنَْساَء بِنِْت ِخَذاٍم األََسِديَّ

اْثنَْنِ  َرْأِس  َعَى  اٍل  َشوَّ يِف  َشِهيًدا  ُأُحٍد  َيْوَم  َوُقتَِل  َوُأُحًدا،  َبْدًرا،  َشِهَد 
 . يٍق الثََّقِفيُّ َوَثَاثَِن َشْهًرا ِمَن اهِلْجَرِة، َقَتَلُه َأُبو احلََكِم ْبُن األَْخنَِس ْبِن رَشِ

َوَلْيَس ألَُنْيٍس َعِقٌب َواِحٌد)3(. 

 ب: مِمَّن شهد َبْدًرا)4(.

ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَلُه  بُِأُحٍد،  َواْسُتْشِهَد  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل  َمَع  َبْدًرا  َشِهَد   ع: 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /3  (.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /   (.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )430/3(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )3/ (.
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إِْسَحاَق، َوِقيَل: َأَنُس ْبُن َقَتاَدَة)1(.

 بر: شهد بدًرا، وُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا، قتله األخنس بن رشيق األنصاري. 
ويقال: كان زوج خنساء بنت خدام األسدية. وقد َقاَل فيه بعضهم: )أنس(، 

وليس بشء)2(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.

 ثغ: شهد بدًرا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل َيْوم ُأحد، قتله األخنس بن 
رشيق)4(.

 جر: َشِهَد َبْدًرا، واستشهد بُأُحٍد)5(.

ُأَنْيُس ْبُن َمْرَثِد ْبِن َأِبي َمْرَثٍد، َواْسُم َأِبي َمْرَثٍد: َكنَّاُز ْبُن اْلُحَصْيِن -    
اْبـِن َيْرُبـوَع ْبـِن َطِريِف ْبِن َخَرَشـَة ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن َسـْعِد ْبِن َعـْوِف ْبِن 
َن ْبِن َغْنِم ْبِن َيْحَيى ْبِن َيْعُصَر ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن  َكْعِب ْبِن ِجلَّ

َعْيَلَن ْبِن ُمَضٍر اْلَغَنِويُّ ڤ.

 س: كان أبو مرثد حليف محزة بن عبد املطلب بن هاشم، وَصِحَب 
أبو مرثد، وابنُُه مرثُد بُن أيب مرثد، وابنُه ُأنيُس بُن مرثد بن أيب مرثٍد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /249(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /3  (.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /9  (.
) ( »اإلصابة« البن حجر ) /272(.
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وكان أنيس يكنى أبا يزيد، وكان بينه وبن أبيه يف السن إحدى وعرشون 
سنة، وشهد أنيس مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فتح مكة وحنن، وكان عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

بأوطاس. 

ومات يف شهر ربيع األول سنة عرشين يف خافة عمر بن اخلطاب.

ـُد ْبـُن ُعَمـَر َعـْن شـيخ مـن  َقـاَل حممـد بـن سـعد: أخـربين بذلـك كلـه حُمَمَّ
َغنِـى)1(.

 ب: َكاَن َمَع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بحنن.

َماَت يِف شهر ربيع األول سنة عرْشين، َوَكاَنت كنيته َأَبا يِزيد، َوَكاَن عن 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأوطاس يِف َغْزَوة حنن)2(.

كان مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بحنن، كنيته أبو يزيد، مات باملدينة شهر   بش: 
ربيع األول سنة عرشين)3(.

 بر: يقال أنس، واألول أكثر، يكنى أبا يزيد، قال بعضهم فيه: األنصاري 
حِلْلٍف زعم بينهم، وليس بشء، وإنام جده حليف محزة بن عبداملطلب، وهو 

من بني غني بن يعرص بن سعد بن قيس بن غيان بن مض. 

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل  َرُسوَل  الَغنَوي  أبو مرثد  ه  َصِحَب هو وأبوه مرثد وجدُّ
ه يف خافة أيب بكر الصديق  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومات جدُّ جيع يف حياة  أبوه يوم الرَّ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /  0 (.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )7/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص:  3(.
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ڤ، وهو حليف محزة بن َعْبد املطلب.

َة وُحنَينًا، وكان عن  وشهد أنيس بن مرثد هذا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح مكَّ
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف غزوة حنن بأوطاس، يقال: إنه الذي َقاَل له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف 
حديث أيب هريرة، وزيد بن خالد اجلَُهنِي: »َواْغُد َيا ُأَنْيُس َعَل اْمَرَأِة َهَذا َفإِِن 

َها«.  َفْت َفاْرُجْ اْعَرَ

وقيل: إنه كان بينه وبن أبيه مرثد بن أيب مرثد إحدى وعرشون سنة. 

وتويف أنيس يف ربيع األول سنة عرشين.

روى عنه: احلكم بن مسعود حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الفتنة)1(.

ُه َصَحابِيُّوَن. ، َوُهَو َوَأُبوُه َوَجدُّ  ذت: َكاَن َعْنَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َغْزَوِة ُحنَْنٍ

َرَوى َعنُْه: احلََكُم ْبُن َمْسُعوٍد َحِديًثا يِف الِفْتنَِة)2(.

ُأَنْيُس ْبُن ُمَعاِذ ْبِن َقْيٍس. وقيل: ُأَنْيُس ْبُن ُمَعاِذ ْبِن َأَنِس بِن -    
َقْيِس بِن ُعَبْيِد بِن َزْيِد بِن ُمَعاِوَيَة بِن َعْمٍرو بِن َماِلٍك اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

، َوِقيَل: َأَنُس)3(.  ع: َبْدِريٌّ

، وقيل: اسمه أنس، وقيل يف نسبه: معاذ بن قيس)4(.  ثغ: بدريٌّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /3  ، 4  (.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 6  (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /0 2(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /60 (.
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ْمِريُّ ڤ.-     ُأَنْيُس، َأُبو َفاِطَمَة، الضَّ

 ع: ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيَِّن)1(.

 ثغ: عداده يف أهل مرص، وقيل: اسمه إياس)2(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /247(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /7  (.
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ُأَنْيُف ْبُن ُجَشَم ْبِن َعْوِذ ْبِن َتِميِم ْبِن َأَراِش ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِميَلَة -    

اَن ْبـِن َعْمِرو ْبـِن اْلَحاِف ْبِن  اْبـِن َقِسـيٍل، َوِقيـَل: اْبُن َقْسـِميِل ْبِن ُقرَّ
ُقَضاَعَة ڤ.

 ع: َحِليُف اأْلَْنَصاِر، َشِهَد َبْدًرا، َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: اَل ِرَواَيَة َلُه)1(.

ُأَنْيُف بُن َحِبيٍب ڤ.-    

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمن يِف َخْيرَب)2(.

 بر: ذكره الطربي فيمن ُقتَِل يوم خيرب شهيًدا)3(.

ِبيب ڤ.-     ، ِمن َبِني الضَّ ، الُجَذاِميُّ ُأَنْيُف ْبُن َملََّة، اْلَيَماِميُّ

 ب: سكن الرملة، َأُخو َحيَّان بن صَلة، َلُه ُصْحَبة، سكن الرملة، َوَمات 
بَِبْيت جربين من كور فلسطن)4(.

 ع: َوافُِد الَياَمَمِة، َأُخو َحيَّاَن)5(.

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 4 (.) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /347(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3 (.)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /347(.
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 ثغ: أخو حيان، قدم َعَى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص هو وأخوه حيان ابنا ملة، 
ابنا زيد يف اثني عرش رجًا يف وفد أهل الياممة، فلام رجعوا  ورفاعة وبعجة 
سأل أنيًفا قومه »ما أمركم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: أمرنا أن نضجع الشاة َعَى شقها 
ثم  ونأكلها  دمها،  وهنريق  ونذبح  القبلة،  إىَِل  ونتوجه  نذبحها،  ثم  األيرس، 

نحمد اللَّه ۵«)1(.

ملة، ومات ببيت جربين  بِيب، له ُصحَبٌة، سكن الرَّ  جر: من بني الضَّ
من كورة فلسطن)2(.

ُأَنْيُف ْبُن َواِئَلَة، ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.-    

.)3(  س: ُقتَِل َشِهيًدا َعَى ِحْصٍن َناِعٍم بَِخْيرَبَ

 بر: ُقتَِل يوم خيرب شهيًدا $)4(.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /60 ،  6 (.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /277(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /296(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
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ُ
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ُأْهَباُن ْبُن اَلْكَوعِ ڤ.-    

اِئِب.  ِد ْبِن السَّ ْئِب يِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ ُم الذِّ  س: ُهَو ُمَكلِّ

ِد ْبِن األشعث بن ُعْقَبَة ْبِن ُأْهَباَن ْبِن األَْكَوِع.  ِمْن َوَلِدِه: َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

اَن َبَعَث ُعْقَبَة ْبَن ُأْهَباَن ْبِن األَْكَوِع َعَى َصَدَقاِت َكْلٍب،  َوَكاَن ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ
اَن. ، َوَغسَّ َوَبْلَقْنَ

ُد ْبُن  ـٍد، َوَكاَن حُمَمَّ َقـاَل ِهَشـاٌم: َهَكَذا اْنَتَسـَب يِل َبْعُض َوَلـِد َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
ُم  ي، َفَكاَن َيُقـوُل: ُعْقَبُة ْبُن ُأْهَبـاَن ُمَكلَّ األَْشـَعِث َيُقـوُل: َأَنـا َأْعَلـُم هِبََذا ِمْن َغـرْيِ
ْئـِب ْبـِن َعبَّـاِد ْبـِن َربِيَعَة ْبـِن َكْعِب ْبِن ُأَميَّـَة ْبِن َيَقَظَة ْبـِن ُخَزْيَمَة ْبـِن َمالِِك ْبِن  الذِّ

َسَاَماَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْفىَص.

 ، ْئِب ُأْهَباُن ْبُن َأْوٍس األَْسَلِميُّ ُم الذِّ د ْبِن ُعَمَر َيُقوُل: ُمَكلَّ َقاَل: َوَكاَن حُمَمَّ
َومَلْ َيْرَفْع يِف َنَسَبُه.

ِة  ، َوِهـَي بِـَاُد َأْسـَلَم، َفَبْينَا ُهـَو َيْرَعى َغناًَم َلـُه بَِحرَّ َقـاَل: َوَكاَن َيْسـُكُن َيـْنَ
َفَأْقَعى َعَى  ْئُب،  ى الذِّ َفَتنَحَّ ِمنُْه،  َفَأَخَذَها  ِمنَْها،  ْئُب َعَى َشاٍة  َفَعَدا الذِّ الَوَبَرَة، 
ُق  َذْنبِِه، َقاَل: َوحْيََك مِلَ مَتْنَُع ِمنِّي ِرْزًقا َرَزَقنِيِه اللَُّه؟ َفَجَعَل ُأْهَباُن األَْسَلِميُّ ُيَصفِّ
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ْئُب: إِنَّ َأْعَجَب ِمْن َهَذا  ِه َما َرَأْيُت َأْعَجَب ِمْن َهَذا، َفَقاَل الذِّ بَِيَدْيِه َوَيُقوُل: َتاَللَّ
إىَِل  ُأْهَباُن َغنََمُه  َفَحَدَر  امَلِدينَِة،  إىَِل  َوَأْوَمَأ  النََّخَاِت،  َهِذِه  َبْنَ  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل 
َثُه، َفَعِجَب َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَِذلَِك، َوَأَمَرُه  امَلِدينَِة، َوَأَتى َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحدَّ
َث بِِه َأْصَحاَبُه، َفَفَعَل، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَدَق يِف  إَِذا َصىَّ اْلَعرْصَ َأْن حُيَدِّ

اَعِة«. آَياٍت َتُكوُن َقْبَل السَّ

َقـاَل: َوَأْسـَلَم ُأْهَبـاُن، َوَصِحـَب النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن ُيْكنَـى َأَبـا ُعْقَبَة، ُثـمَّ َنَزَل 
َ هِبَا يِف ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن،  اْلُكوَفَة، َواْبَتنَى هِبَا َداًرا يِف َأْسَلَم، َوُتُويفِّ

َوِوالََيِة امُلِغرَيِة ْبِن ُشْعَبَة)1(.

ْئب،... أسلم أهبان، وصحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ونزل الكوفة،  ُم الذِّ  ق: ُمَكلَّ
وتويف يف خافة معاوية بن أيب سفيان)2(.

 بر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف قول ابن الكلبي. وقال: هو أخو سلمة بن 
األكوع، كذا َقاَل، فاعلمه)3(.

ْئب، له صحبة ورواية)4(.  ُم الذِّ  كو: ُمَكلَّ

ُأْهَباُن ْبُن َأْوٍس، َأُبو ُعْقَبَة، اْلَْسَلِميُّ ڤ.-    

ْئب  الذِّ َفَأَتاُه  َغنَمه،  يِف  َكاَن  إِنَّه  َوُيَقال:  الُكوَفة،  أهل  يِف  عداده  ب:   

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /4 2(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) /324(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /6  (.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )2/ 44(.
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َمُه، َفأتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأسلم.  َفَكلَّ

َماَت بِاْلُكوَفِة يِف واَلَية امُلغرَية بن ُشْعَبة َحْيُث َكاَن َعَلْيَها ملعاوية)1(.

َعيَّاٍذ  ْبُن  ُأْهَباُن  ْئَب،  الذِّ َم  ُمَكلِّ إِنَّ  َوِقيَل:  ْئِب،  الذِّ ِم  بُِمَكلِّ ُيْعَرُف   ع: 
َجَرِة)2(. َت الشَّ ُه َباَيَع حَتْ ، َوِقيَل: إِنَّ اخْلَُزاِعيُّ

َواِة، َوَقاَل: َشِهَد َفْتَح َأْصَبَهاَن، َوُصْلَحَها ُيْكنَى   عص: َذَكَرُه َبْعُض الرُّ
َأَبا ُعْتَبَة، ِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيَِّن، َرَوى َعنُْه: جَمَْزَأُة ْبُن َزاِهٍر، َوُأَنْيُس ْبُن َعْمٍرو)3(.

 بر: يكنى أبا عقبة، كان من أصحاب الشجرة يف احلديبية، ابتنى داًرا 
بالكوفة، أسلم ومات هبا يف صدر أيام معاوية بن أيب سفيان، واملغرية بن شعبة 
ئب، روى عنه: جمزأة بن زاهر  يومئذ أمري ملعاوية عليها، يقال: إنه ُمَكلِّم الذِّ

ئب أهبان بن عياذ)4(. األسلمي. وقيل: إنَّ ُمَكلِّم الذِّ

 ثغ: ُيعرف بمكلِّم الذئب، يكنى أبا عقبة، سكن الكوفة. وقيل: إن 
ُمكلِّم الذئب أهبان بن عياذ اخلزاعي)5(.

َجَرِة. َرَوى َلُه اْلُبَخاِريُّ َحِديًثا َواِحًدا)6(.  ذت: َكاَن ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )7/3 (.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /9 2(.

)3( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم ) / 03 (.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 6 (.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 394(.



حابة األماثل 196
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 جر: ُيقال: وهبان، قديم اإلسام، صىَّ القبلتن، ونزل الكوفة ومات 
هبا يف والية املغرية)1(.

، َأُبو ُمْسِلٍم، اْلِغَفاِريُّ ڤ.-     ُأْهَباُن ْبُن َصْيِفيٍّ

ـَن يِف َثَاَثـِة َأْثـَواٍب، َفَأْصَبُحـوا  ، َفُكفِّ ـَن يِف َثْوَبـْنِ  س: َأْوىَص َأْن ُيَكفَّ
املِْشَجِب)2(. َعَى  الثَّالُِث  َوالثَّْوُب 

 ل: له صحبة)3(.

ة، وراوده َعيلٌّ عى اخْلُُروج َمَعه، َفأخذ   ب: َلُه ُصْحَبة، سكن اْلَبرْصَ
َسْيًفا من خشب، َوَقاَل: إِن ِشْئت خرجت َمَعك هِبََذا، َفإيِنِّ َسِمعت خلييل َوابن 
ِْذ َسْيًفا ِمْن َخَشٍب« )4(. عمك َيُقول: »إَِذا َكاَن ِقَتاٌل َبنْيَ فَِئَتنْيِ ِمَن امُلْسلِِمنَي َفاتَّ

 بش: له صحبة، انتقل إىل البرصة وهبا مات، راوده عيل بن أيب طالب 
عى اخلروج معه يوم اجلمل فاختذ سيًفا من خشب، وقال: إن شئَت خرجُت 
معك به، فإين سمعت خلييل وابن عمك ملسو هيلع هللا ىلص، يقول: »إَِذا َكاَن ِقَتاٌل َبنْيَ فَِئَتنْيِ 

ِْذ َسْيًفا ِمْن َخَشٍب«)5(. ُمْسِلَمَتن َفاتَّ

ِة ِمْن َبنِي َحَراِم ْبِن ِغَفاٍر، َرَوْت َعنُْه: اْبنَُتُه ُعَدْيَسُة،  َ بِالَبرْصَ  ع: ُتُويفِّ

) ( »اإلصابة« البن حجر ) /0 2(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )79/9(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 9  3(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )7/3 (.

) ( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 72(.
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.)1( َوَزْهَدُم ْبُن احلَاِرِث الِغَفاِريُّ

ِْذ َسـْيًفا ِمْن   بـر: يكنـى أبا مسـلم، حديثه عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِفْ الِفْتنَِة اتَّ
َخَشٍب«، ويقال: وهبان بن صيفي.

روت عنه: ابنته عديسة. وملا ظهر عيلٌّ ڤ عى أهل البرصة سمع بأهبان 
ابن صيفي فأتاه، وقال له: ما خلفك عنا يا أهبان؟ قال: خّلفني عنك عهد عهد 
ِْذ  ُة فِْرَقَتنِي فاتَّ َقِت الُمَّ إيلَّ رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، أخوك وابن عمك َقاَل يل: »إَِذا َتَفرَّ
َسْيًفا ِمْن َخَشٍب، واْلَزم َبْيَتك«، فأنا اآلن قد اختذت سيًفا من خشب، ولزمت 
بيتي فقال له عيل ڤ: فأطع أخي وابن عمي رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وانرصف عنه.

ن فيـه رواها النـاس، وفيها آيـة، وذلك أنه  وقصتـه يف القميـص الـذي ُكفِّ
ملا حضته الوفاة َقاَل: كفنوين يف ثوبن. قالت ابنته: فزدنا ثوًبا ثالًثا قميًصا، 

فدفناه فيها، فأصبح ذلك القميص عى املشجب موضوًعا. 

وهذا خرب رواه مجاعٌة من ثقات البرصين وغريهم منهم: سليامن التيمي، 
وابنه معتمر، ويزيد بن زريع، وحممد بن َعْبد اللَّه بن املثنى، عن املعى بن جابر 

ابن مسلم، عن عديسة بنت وهبان، عن أبيها)2(.

أبا مسلم، وقيل:  ثغ: من بني حرام بن غفار، سكن البرصة، يكنى:   
وهبان، روت عنه: ابنته عديسة)3(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /6  (.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /62 (.
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ُأْهَباُن ْبُن عياٍذ الُخَزاِعيُّ ڤ.-    

 ثغ: قيل: إنه ُمكلِّم الذئب، وهو من أصحاب الشجرة.

روى عنه: يزيد بن معاوية البكائي، وقال: هو الذي كلمه الذئب، وقال: 
إنه كان يضحي َعْن أهله بالشاة الواحدة. 

والصحيح؛ أنَّ ُمكلِّم الذئب هو أهبان بن أوس األسلمي)1(. 

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /63 (.
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ْوٌس
َ

أ امُسه  من 

َأْوُس ْبُن َأِبي َأْوٍس الثََّقِفيُّ ڤ.-    

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َثِقْيٍف«.

ْهِري. َوَكاَن إِْسام َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو يِف َحِديِث الزُّ

وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْساَم َثِقْيف َكاَن يِف َسنَِة َثاَمٍن ِمَن اهِلْجَرة.

ـر َعَلْيِهم  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيـف كتاهَبُْم أمَّ َقـاَل ابـُن إِْسـَحاَق: َومَلَّـا كَتَب رسـوُل اللَّ
ـُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسـنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثـاَمَن ْبـَن َأيِب اْلَعـاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسـاِم وَتَعلُّـم اْلُقْرآِن. ِه يِف اإْلِ َعـَى التََّفقُّ

وباَيَعْت؛  َثِقْيف  وَأْسَلَمْت  َتُبوك،  ِمْن  وفرَغ  ة،  َمكَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اْفَتَتح  َفَلامَّ 
ْسام  اَم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ
َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 
َفَلامَّ  َذلَِك،  ُينَْكُروَن  ال  الَعَرب  وقادَةُ  إْساَمِعيَل،  َوَلد  واحلََرِم، ورصيَح  الَبْيِت 
ُه ال َطاَقَة هَلُْم بَحْرب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ة َوداَنْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعَرُب َأنَّ اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُبوَن  -: »أفواًجا«: َيْضِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ ِه َكاَم َقاَل اللَّ َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا يِف ِديِن اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه) (.

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 2  ،    ، 6  (.
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 بر: يقال: أوس بن أيب أوس. وهو والد عمرو بن أوس. 

والد  وعطاء  أوس،  بن  عمرو  وابنه  الصنعاين،  األشعث  أبو  عنه:  روى 
َل  يعيل ابن عطاء له عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، منها يف الصيام، ومنها: »َمْن َغسَّ

َر َواْبَتَكر، َيْعنِي: يوَم اجُلمَعَة ...«. احلديث.  َواْغَتَسَل، َوَبكَّ

قال عباس: سمعت حييى بن معن يقول: أوس بن أوس، وأوس بن أيب 
أوس واحد.

وأخطـأ فيـه ابـن معن، واللَّه أعلـم؛ ألنَّ أوس بـن أيب أوس هو أوس بن 
حذيفة)1(.

 خغ: َصَحايِبٌّ َأْيًضا، من أهل الطَّاِئف. 

حدث َعن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُه: النُّْعاَمن بن َسامل)2(.

 كر: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، نزل دمشق، وقربه هبا، روى عن النبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص حديثن. 

روى عنه: أبو األشعث الصنعاين، وعبادة بن نيس، وعبد اللَّه بن حمرييز، 
واحلسن السعدي. 

ودار أوس بن أوس يف درب القبيل مما ييل سوق الدقيق)3(.

ـنَن األربعـة« أحاديـَث صحيحـة مـن   جـر: روى لـه َأصحـاب »السُّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9  ، 20 (.
)2( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص:  (.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/  39(.
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عنه)1(. الشامين  روايـة 

َأْوُس ْبـُن الَْرَقـِم ْبـِن َزْيـِد ْبـِن َقْيـِس ْبِن النُّْعَمـان ْبـِن َماِلِك ْبِن -    
َثْعَلَبَة ْبِن َكْعٍب ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا َوُقتَِل يومئٍذ وليس له عقب، وكان صفوان بن ُأَمية 
يقول: أنا قتلت أوس بن األرقم، وقد انقرض ولد قيس بن النعامن بن مالك 

كلُّهم فلم يبق منهم أحٌد)2(.

 بر: من بني احلارث بن اخلزرج، ُقتَِل يوم أحد شهيًدا)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(.

 ثغ: أخو زيد بن األرقم، قتل َيْوم أحد)5(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(.

َأْوُس بُن ِبْشٍر ڤ.-    

 بر: رجل من أهل اليمن، يقال: إنه من جيشان، أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم)7(.

) ( »اإلصابة« البن حجر ) /4 2(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )349/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص:  7(.
) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /63 (.

)6( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 49 (.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9  (.
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 كر: حدث عن عقبة بن عامر، وعن رجل من جيشان، له صحبة. 

روى عنه: عامر بن حييى املعافري، وواهب بن عبد اللَّه، وأبو قبيل حي 
ابن يونس، والليث بن سعد، واحلاج موىل عبد العزيز بن مروان، وأبو صالح 

التميمي أو التيمي.

وقدم دمشق ببيعة أهل مرص ليزيد بن الوليد)1(.

َأْوُس ْبُن َثاِبِت ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َعِديِّ -    

اَن ْبِن َثاِبٍت ڤ. اِر، َأُخو َحسَّ اْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

اِد ْبُن َأْوٍس، َوُأمُّ َأْوِس  اِعِر، َوَأُبو َشدَّ اَن ْبِن َثابٍِت الشَّ  س: ُهَو َأُخو َحسَّ

َوَكاَن  َبنِي َساِعَدَة،  ِمْن  َودٍّ  َعْبِد  ْبِن  َلْوَذاَن  ْبِن  بِنُْت َحاِرَثَة  َثابٍِت: ُسْخَطى  اْبُن 
َثابُِت اْبُن امُلنِْذِر َخَلَف َعَى ُسْخَطى َبْعَد َأبِيِه، َوَكاَنِت الَعَرُب َتْفَعُل َذلَِك َوالَ 
ْبِعَن ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا. َتَرى فِيِه َشْيًئا، َوَشِهَد َأْوٌس اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َواخلَنَْدَق،  َوُأُحًدا،  َبْدًرا،  َثابٍِت  ْبُن  َأْوُس  َوَشِهَد  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَل 
اَن بِامَلِدينَِة،  َ يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ َها َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُويفِّ َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
: َوُقتَِل  ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ ِه ْبُن حُمَمَّ َوَلُه َعِقٌب بَِبْيِت امَلْقِدِس، َوَقاَل َعْبُد اللَّ

ُد ْبُن ُعَمَر)2(. َأْوُس ْبُن َثابٍِت َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا، َومَلْ َيْعِرْف َذلَِك حُمَمَّ

 ب: شهد اْلعقَبة وبدًرا َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َأُخو حسان بن َثابت.

) ( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/ 403، 404(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )467-466/3(.
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َوَثَاثَِن يِف خَاَفة  َثابت سنة مخس  اد بن َأْوس َماَت َأْوس بن  َوَأُبو َشدَّ
ان ڤ)1(. ُعْثاَمن بن َعفَّ

 بش: كان ممن َشِهَد بدًرا، والعقبَة، وهو والد شداد بن أوس وأخو 
حسان بن ثابت، مات سنة مخس وثاثن)2(.

اِد ْبِن َأْوٍس، َشِهَد َبْدًرا َواْلَعَقَبَة، َوُقتَِل بُِأُحٍد)3(.  ع: َوالُِد َشدَّ

اللَّه بن  َعْبد  ُأُحٍد شهيًدا يف قول  العقبَة وبدًرا، وُقتَِل يوم  َشِهَد  بر:   
د بن عامرة األنصاري. حُمَمَّ

وقـال الواقـدي: شـهد أوس بن ثابت بدًرا، وُأُحًدا، واخلندَق، واملشـاهَد 
ُكلَّهـا مـع رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، وتـويف يف خافـة عثامن بن عفـان باملدينـة. والقول 

د، واللَّه أعلم. عندي قول َعْبد اللَّه بن حُمَمَّ

وهو أخو حسان بن ثابت الشاعر، والبنه شّداد بن أوس صحبة ورواية)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)5(.

 ثغ: أخو حسان بن ثابت الشاعر، شهد العقبة وبدًرا)6(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )0-9/3 (.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 36(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /303(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /7  (.
) ( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص:  7(.
)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 6 (.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(.

 جـر: أخو حسـان، أمه سـخطى بنـت حارثة بن لوذان بنـت عم والدة 
أخيه حسان، وهو والد شداد بن أوس الصحايب املشهور)2(.

َأْوُس بُن جهيِش بن َيِزيَد النََّخِعيُّ ڤ.-    

 ثغ: ُيعرُف باألرقم، وفد َعَى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد النَّخع)3(.

، ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.-     َأْوُس ْبُن َحِبيٍب الَْنَصاِريُّ

 س: ُقتَِل بَِخْيرَبَ َشِهيًدا، ُقتَِل َعَى ِحْصٍن َناِعٍم)4(.

 بر: ُقتَِل بخيرب عى ِحْصٍن َناِعٍم)5(.

َأْوُس ْبُن اْلَحَدَثاِن ْبِن َعْوِف ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َسْعِد ْبِن َيْرُبوعِ ْبِن َواِئَلَة -    
اْبِن َدْهَماَن ْبِن َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكٍر، َأُبو َماِلٍك، النَّْصِريُّ ڤ.

َحاَبِة: َكْعُب ْبُن   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َمْعُدوٌد يِف امَلَدنِيَِّن، َرَوى َعنُْه َمِن الصَّ
َمالٍِك، َواْبنُُه َمالُِك ْبُن َأْوٍس، َوَسَلَمُة ْبُن َوْرَداَن)6(.

 بر: من بني نرص بن معاوية، له صحبة، واخُتِلَف يف صحبة ابنه مالك 

) ( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 49 (.
)2( »اإلصابة« البن حجر ) /  2(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /66 (.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد ) / 29(.
) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /304(.
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ابن أوس بن احلدثان)1(. 

 كو: له صحبة ورواية)2(.

وقال أيًضا: له صحبة ورواية عن النِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه ابنه مالك)3(. 

 ثغ: له صحبة، ُيَعدُّ يف أهل املدينة، وهو الذي أرسله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أيام منى 
ب«. وروى عنه:  ام منى َأْكل، َوُشْ ينادي: »إِنَّ اجَلنََّة َل َيْدُخُلَها إِلَّ ُمْؤِمٌن، َوإِنَّ َأيَّ

ابنه مالك بن أوس يف صدقة الفطر)4(.

َأْوُس ْبُن ُحَذْيَفَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعَنَزَة ْبِن َعْوٍف.-    
وُيَقاُل: ِإنَّه ابُن َأِبي َعْمِرو بِن َوْهِب بِن َعْمِرو بِن َعاِمِر بِن يَساِر بِن 

َمالِك بِن حطيط بِن ُجشِم بِن َثِقيٍف الثََّقِفيُّ ڤ.

ِة)5(. ُد ْبُن ُعَمَر: َوَماَت َأْوُس ْبُن ُحَذْيَفَة َلَيايِل احلَرَّ  س: َقاَل حُمَمَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َثِقْيٍف«.

ْهِري. َوَكاَن إِْسام َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو يِف َحِديِث الزُّ

وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْساَم َثِقْيف َكاَن يِف َسنَِة َثاَمٍن ِمَن اهِلْجَرة.

َعَلْيِهم  ر  أمَّ كتاهَبُْم  لَثِقْيف  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  رسوُل  كَتَب  َومَلَّا  إِْسَحاَق:  ابُن  َقاَل 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9  (.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال ) /390(.

ابق )2/ 40(. )3( المصدر السَّ
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /67 (.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) / 7(.
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ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  َأنَّ ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك  َأيِب الَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ ْبَن  ُعْثاَمَن 
ْساِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه يِف اإْلِ َعَى التََّفقُّ

وباَيَعْت؛  َثِقْيف  وَأْسَلَمْت  َتُبوك،  ِمْن  وفرَغ  ة،  َمكَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اْفَتَتح  َفَلامَّ 
ْسام  اَم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ
َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 
َفَلامَّ  َذلَِك،  ُينَْكُروَن  ال  اْلَعَرب  وقادَةُ  إْساَمِعيَل،  َوَلد  واحْلََرِم، ورصيَح  اْلَبْيِت 
ُه ال َطاَقَة هَلُْم بَحْرب النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص  ة َوداَنْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعَرُب َأنَّ اْفُتتَِحْت َمكَّ
إَِلْيِه  ُبوَن  َيْضِ : أفواًجا:  َوَعزَّ ُه َجلَّ  اللَّ َقاَل  َكاَم  ِه  اللَّ ِديِن  َفَدَخُلوا يِف  َوَعَداَوتِِه، 

ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

.)2(  غ: من أهل الطائف، وهو ثقفيٌّ

 ب: َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َوفد َثِقيف، عداده يِف أهل الطَّاِئف. 

َوأم َأْوس َعاتَِكة بنت أنس بن أيب سعيد)3(.

 بش: وفد إىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد ثقيف ربام سكن الطائف)4(.

َ َسنََة تِْسٍع َومَخِْسَن)5(.  ع: ُتُويفِّ

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 3  ،    ، 6  (.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي ) /93(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )0/3 (.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 97(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 30(.
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 بر: يقال فيه: أوس بن أيب أوس، واسم أيب أوس: حذيفة. وقال خليفة 
ابن خياط: أوس بن أيب أوس، اسم أيب أوس: حذيفة.

هو َجدُّ عثامن بن عبد اللَّه بن أوس، وألوس بن حذيفة أحاديث منها يف 
املسح عى القدمن، يف إسناده ضعف. وحديثه أنه كان يف الوفد الذين قدموا 
عى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من بني مالك فأنزهلم يف قبة بن املسجد وبن أهله، فكان 
خيتلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء اآلخرة. َقاَل ابن معن: إسناد هذا احلديث 

صالح.

وحديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف حتزيب القرآن حديث ليس بالقائم.

جعل البخاريُّ هذا والذي قبله رجًا واحًدا)1(.

َأْوُس ْبُن ُحَذْيَفَة ڤ.-    

 ب: َوفد إىَِل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمسلاًم، َوَلْيَس ُهَو بالثقفي)2(.

َأْوُس بُن َخاِلِد بِن قرِط بِن َقْيِس بِن َوْهِب بِن ُمَعاِوَيَة بِن َعْمِرو -    
ار ڤ. ابِن َماِلِك بِن النَّجَّ

بن  ابنه صفوان  ؛ ألن  الصحابة، وهو صحايبٌّ اغفلوا ذكره يف  جر:   
أوس تابعي معروف، كانت حتته عمرة بنت أيب أيوب األَنصاِري.

وأمُّ صفوان هذا هي نائلة بنت الربيع بن قيس بن عامر، وكانت إحدى 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /20 (.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
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املبايعات، فأوس عى هذا صحايب؛ ألنه لو كان مات يف اجلاهلية لكان البنه 
، فيدلُّ عى أن أباه مات بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يبق باملدينة  صحبة، ولكنه تابعيٌّ

من األنصار يف حياة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحٌد كافًرا)1(.

َأْوُس ْبُن ِخَذاٍم اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-    

ِفِه َعْن َتُبوَك، َوفِيِه  ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص لَِتَخلُّ  ع: َرَبَط َنْفَسُه إىَِل َساِرَيِة َمْسِجِد الرَّ
َويِف َأْصَحابِِه َنَزَلْت: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾ اآْلَيَة ]التوبة: 02 [)2(.

 ثغ: أحد الستة الذين ختلَّفوا َعْن غزوة تبوك، فربط نفسه إىَِل سارية 
يِف مسجد َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لتخلفه، فنزل فيه ويف أصحابه: ﴿ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]التوبة: 02 [.

وأسامء الستة: أوس بن خذام، َوَأُبو لبابة، وثعلبة بن وديعة، وكعب بن 
بِيِع، َوِهاُل بن أمية.  َمالٍِك ومَراَرُة بن الرَّ

وقيل: إن أبا لبابة إنام ربط نفسه بسبب بني قريظة)3(.

َأْوُس ْبُن َخْوِليِّ ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن -    
َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، َأُبو َلْيَلى، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه مَجِيَلُة بِنُْت ُأيَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن احلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ
ْبِن َخَويِلٍّ  َوَكاَن ألَْوِس  اْبِن َسُلوَل،  ُأيَبٍّ  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  ُأْخُت  َوِهَي  احْلُْبَى،  َسامِلٍ 

) ( »اإلصابة« البن حجر ) / 29(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /2 3(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /70 (.
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اْنَقَرَض  َوَقِد  َعِقٌب،  َفَلْيَس ألَْوٍس  َفَهَلَكْت،  ُفْسُحُم  هَلَا:  ُيَقاُل  اْبنٌَة  اْلَوَلِد  ِمَن 
َأْيًضا َوَلُد احْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َسامِلٍ احْلُْبَى، َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم إاِلَّ َرُجٌل 
ِه ْبِن ُأيَبٍّ اْبِن َسُلوَل بِامَلِدينَِة، َوَكاَن َأْوُس ْبُن َخَويِلٍّ  َأْو َرُجَاِن ِمْن َوَلِد َعْبِد اللَّ
َيْكُتُب  ِذي  الَّ اإِلْسَاِم  ِل  َوَأوَّ اجلَاِهِليَِّة،  يِف  ِعنَْدُهْم  الَكاِمُل  َوَكاَن  اْلَكَمَلِة،  ِمَن 
 ، َخَويِلٍّ ْبِن  َأْوِس  يِف  َذلَِك  اْجَتَمَع  َقِد  َوَكاَن  ْمَي،  َوالرَّ اْلَعْوَم  َوحُيِْسُن  بِاْلَعَربِيَِّة 
وآَخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َأْوِس ْبِن َخَويِلٍّ َوُشَجاِع ْبِن َوْهٍب األََسِديِّ ِمْن َأْهِل 
َها َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. َبْدٍر، َوَشِهَد َأْوٌس َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َقاُلـوا: َومَلَّـا ُقبِـَض النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَراُدوا َغْسـَلُه َجـاَءِت األَْنَصاُر َفنَـاَدْت َعَى 
ُه َبْعُضنَا، َفِقيَل هَلُْم: َأمْجُِعوا َعَى َرُجٍل  ا َأْخَواُلُه، َفْلَيْحُضْ َه، َفإِنَّ َه اللَّ اْلَباِب: اللَّ
اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل  ُغْسَل  َفَحَضَ  َفَدَخَل   ، َخَويِلٍّ ْبِن  َأْوِس  َعَى  َفَأمْجَُعوا  ِمنُْكْم، 
َ َأْوُس ْبُن َخَويِلٍّ بِامَلِدينَِة يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ْبِن  نَُه َوَدَفنَُه َمَع َأْهِل َبْيتِِه، َوُتُويفِّ َوَكفَّ

ـاَن ڤ)1(. َعفَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، مِمَّن شهد َبْدًرا، وَحَض ُغْسَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َعيل بن أيب 
َطالب، َوالفضل بن َعبَّاس، َوقثم، وشقران. 

َماَت قبل حرص ُعْثاَمن ڤ)2(.

 بش: ممن َشِهَد َبْدًرا وجلة املشاهد، وَحَض ُغْسَل رسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
مع عيل بن أيب طالب، والفضل بن العباس، وقثم، وشقران، مات باملدينة)3(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )02/3 (.
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 39(.
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َّ

الش

َأَحَد  َوَكاَن  ُحْفَرتِِه،  يِف  َوَنَزَل  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َل  فِيَمْن َغسَّ َكاَن   ، َبْدِريٌّ ع:   
ِذيَن َبَعَثُهُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اْبِن َأيِب احلَُقْيِق َفَقَتُلوُه)1(. ْهِط الَّ الرَّ

 بر: شهد بدًرا، ويقال: أوس بن َعْبد اللَّه بن احلارث بن خويل، يقال: 
كان من الَكَمَلة. 

وآخـى رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص بينـه وبـن شـجاع بـن وهـب األسـدي، َشـِهَد 
َها.  ُكلَّ املشاهَد  وسائَر  واخلَنَْدَق،  ُأُحًدا  بدًرا-  شهوده  -بعـد 

حضت األنصار فنادت عى  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وأرادوا غسله  ُقبَِض رسول  وملا 
الباب: اللَّه اللَّه! فإنا أخواله فليحض بعضنا. فقيل هلم: اجتمعوا عى رجل 
منكم، فأمجعوا عى أوس بن خويل، فدخل فحض غسل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ودفنه 

مع أهل بيته.

وتويف أوس بن خويل باملدينة يف خافة عثامن بن عفان ڤ)2(. 

 ثغ: َشِهَد بدًرا وأحًدا، وسائر املشاهد َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، يقال: كان 
من الَكَمَلة، وآخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبن شجاع بن وهب األسدي. 

اللَّه  أنشدك  ڤ:  طالب  َأيِب  بن  لعيل  أوس  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ُقبَِض  وملا 
وحظنا من َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأمره فحض غسله، ونزل يف حفرته ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: إن 
األنصار اجتمعت َعَى الباب، وقالوا: اللَّه اللَّه، فإنا أخواله فليحضه بعضنا، 
فقيل: اجتمعوا َعَى رجل منكم، فاجتمعوا َعَى أوس بن خويل، فحض ُغْسَل 

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /302(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /7  ،    (.
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َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ودفنه. قال ابن عباس: نزل يِف َقرْبِ َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: الفضُل بُن 
عباس وأخوه قثم، َوَشْقَراُن َمْوىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأوُس بُن خويل. 

وتويف أوس باملدينة يِف خافة عثامن بن عفان ڤ)1(.

 ذت: أنصاريٌّ شِهد بْدًرا.

وهو الَِّذي حض غسل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ونزل قربه.

ُتُويّف قبل َمْقتل عثامن)2(.

َأْوُس ْبُن َرِبيَعَة بِن ُمعتٍب ڤ.-    

 ب: من الَوْفد القادمن عى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ة بن ثاملة)3(. ه ِهنْد بنت ُسرْبَ أمُّ

َأْوُس ْبُن ُشَرْحِبيَل، َأَحُد َبِني الُمَجمِّعِ ڤ.-    

ام)4(. ع، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه عند أهل الشَّ  ب: أحد بني املجمِّ

، َوَرَوى َحِريُز ْبُن ُعْثاَمَن، َعْن  َحبِيُّ  ع: َرَوى َعنُْه: نِْمَراُن َأُبو احْلََسِن الرَّ
ْحبِيَل ْبِن َأْوٍس، حديًثا َغرْيَ َهَذا يِف امُلْسِكِر)5(. نِْمَراَن، َعْن رُشَ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /70 (.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 6  (.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
ابق )0/3 (. )4( السَّ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /0 3(.
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ع، ويقال: رشحبيل بن أوس، معدود من الشامين،   بر: أحد بني املجمِّ
روى عنه: نمران الرحبي، حديثه عند الزبريي، ذكره البخاري)1(.

 ثغ: أحد بنى املجّمع، ُيَعدُّ يف الشامين، روى عنه: نمران َأُبو احلسن 
الرحبي، َأنَُّه سمع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن َمَشى َمَع َظامِلٍ لُِيِعينَُه، َوُهو َيْعَلُم 

ُه َظامِلٌ، َفَقْد َخَرَج ِمَن اإِلْسِلم«)2(. َأنَّ

اِمِت ْبِن َقْيِس ْبِن َأْصَرَم ْبِن ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنٍم، -     َأْوُس ْبُن الصَّ
، ِمْن َبِني َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُثمَّ ِمْن َبِني اْلُحْبَلي ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

ُة الَعْنِ بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَعْجَاِن، َوَكاَن  ُه ُقرَّ  س: ُأمُّ
بِيُع. ألَْوٍس ِمَن الَوَلِد الرَّ

َم ْبِن فِْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َعْوٍف َوِهَي  ُه َخْوَلُة بِنُْت َثْعَلَبَة ْبِن َأرْصَ َوُأمُّ
ُه ۵ فِيَها اْلُقْرآَن: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾  تِي َأْنَزَل اللَّ امُلَجاِدَلُة الَّ
اِمِت َوَمْرَثِد ْبِن َأيِب َمْرَثٍد  ]املجادلة: 1[، وآَخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َأْوِس ْبِن الصَّ

ِه  َها َمَع َرُسوِل اللَّ ، َوَشِهَد َأْوٌس َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ الَغنَِويِّ
اَن)3(. ُه َأْدَرَك ُعْثاَمَن ْبَن َعفَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبِقَي َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َدْهًرا، َوُذِكَر َأنَّ

 ص: َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: مِمَّْن َشِهَد َبْدًرا)4(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9  (.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /72 (.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )06/3 (.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )29/4(.



213 لِف

َ

حرف األ

اِمت، مِمَّن شهد َبْدًرا.   ب: َأُخو عَباَدة بن الصَّ

ان، َوله مخس َوَثاَمُنوَن سنة، َوُهَو زوج ُخَوْيَلة  َماَت يِف خَاَفة ُعْثاَمن بن َعفَّ
تِي أنزل اللَّه فِيَها َويِف َزوجَها َما أنزل)1(. بنت َثْعَلَبة املجادلة الَّ

 بش: أخو عبادة بن الصامت، َشِهَد َبدًرا وجلة املشاهد، وتويف باملدينة، 
وله مخس وثامنون سنة)2(.

اِمِت، َشِهَد َبْدًرا)3(.  ع: َأُخو ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 بر: شهد بدًرا، وُأُحًدا، وسائَر املشاهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وبقي إىل 
زمن عثامن بن عفان ڤ. 

ر، فأمره رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  وهو الذي ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن ُيَكفِّ
أن يكفر بخمسة عرش صاًعا من شعري عى ستن مسكينًا.

روى عنه: حسان بن عطية، وأوس بن الصامت هذا هو أخو عبادة بن 
الصامت، وكان شاعًرا حُمِسنًا وهو القائل:

ــامء)4(أنا ابن مزيقياء عمرو وجدي ــاء الس ــر م ــوه عام أب

ِه   ثغ: أخو عبادة بن الصامت، شهد بدًرا واملشاهد ُكلَّها مع َرُسول اللَّ
ر، فأمره َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي ظاهر من امرأته، ووطئها قبل أن ُيَكفِّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )0/3 -  (.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص:  3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /302(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /   (.
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ر بخمسة عرش صاًعا من شعري َعَى ستن مسكينًا)1(. أن ُيَكفِّ

 ذت: أخو عبادة، وكاها قد شهدا بدًرا.

بنت  ُخَوْيَلة -  َخْولة - ويقال هلا:  امُلَجاِدَلِة يف زوجها  وأوس هو زوج 
ثعلبة، وقد آَخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبن َمْرَثد ْبن أيب َمْرَثد الَغنَوّي)2(.

 جر: أخو عبادة بن الصامت، ذكروه فيمن َشِهَد َبْدًرا واملشاهد)3(.

َأْوُس بُن َعائٍذ ڤ.-    

 بر: ُقتَِل يوم خيرب شهيًدا)4(.

َأْوُس ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُحْجٍر، َأُبو َتِميٍم، اَلْسَلِميُّ ڤ.-    

ُغَاَمُه  َأْرَسَل  َوُهَو  امَلِدينََة،  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َقِدَم  َأْن  َبْعَد  َأْسَلَم   س: 
ُه بُِقُدوِم ُقَرْيٍش  رِبُ َمْسُعوَد ْبَن ُهنَْيَدَة ِمَن الَعْرِج َعَى َقَدَمْيِه إىَِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص خُيْ

َاِح لَِيْوِم ُأُحٍد)5(. ِة، َواخلَْيِل، َوالسِّ َعَلْيِه َوَما َمَعُهْم ِمَن الَعَدِد، َوالُعدَّ

 ع: َسَكَن الَعْرَج، ُيَعدُّ يِف احِلَجاِزيَِّن)6(.

ج حديثه عن ولده وذريته. وهو حديث حسن   بر: سكن البادية، خُمَرَّ

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /72 (.
)2( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 6  (.

)3( »اإلصابة« البن حجر ) /306(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /20 (.
) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /  2(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /309(.
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ـه بـن حجـر: إنـه َمـرَّ  يف هجـرة النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مـع َأيِب َبْكـر. َقـاَل أوس بـن َعْبـد اللَّ
بـه رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ومعـه أبـو بكـر متوجهـن إىل املدينة بدوحات بـن اجلحفة 
وهـريش، وهـا عـى مجـل واحـد، فحملهـام عـى فحـل إبلـه، وبعـث معهـام 
غاًمـا، يقـال لـه: مسـعود، فقال له: اسـلك هبام خمـارق الطريـق، وال تفارقهام 
حتـى يقضيـا حاجتهـام منـك ومـن مجلـك، فسـلك هبـام الطريـق التـي سـامها 
ورجـع الرسـول مسـعود إىل سـيده أوس بـن َعْبـد اللَّـه، وأمر رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 

مسعوًدا أن يأمر سيده أن َيِسَم اإلبل يف أعناقها قيد الفرس.

ـه بـن حجـر وهـو شـيخ مـن  َقـاَل صخـر بـن مالـك بـن أوس بـن عبـد اللَّ
اليوم.  إىل  فهي سمتنا  احلديث:  راوي  العرج،  أهـل 

وقد قيل فيه: أوس بن حجر األسلمي. وقيل: أبو أوس متيم بن حجر األسلمي، 
كان ينزل اجلدوات من باد أسلم ناحية العرج، وكلهم ذكره يف الصحابة.

وقد َقاَل فيه بعضهم: أوس بن َحَجر - بفتحتن- كاسم الشاعر التميمي 
اجلاهيل)1(.

َأْوُس ْبُن َعَراَبَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-    

 ع: َكاَن فِيَمـْن ُعـِرَض َيـْوَم ُأُحـٍد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َنَفـٍر فِيِهـْم: َزْيُد ْبُن 
، َعْن َنافٍِع،  ُهْم، َذَكَرُه َأُبو َبْكٍر اهْلَُذيِلُّ َثابٍِت، َوَرافُِع ْبُن َخِديٍج، َواْبُن ُعَمَر، َفَردَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر)2(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /22 ، 23 (.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 3(.
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بِن -     َساِلِم  بِن  َياليِل  َعْبِد  بِن  ُسْفَياَن  بِن  َجاِبِر  بِن  َعْوِف  ْبُن  َأْوُس 
، َأَحُد َبِني َماِلٍك ڤ. َماِلِك بِن حطيط بِن ُجشِم بن َثِقيٍف، الثََّقِفيُّ

ِذي َرَمى ُعْرَوَة ْبَن َمْسُعوٍد الثََّقِفيَّ َفَقَتَلُه، ُثمَّ َقِدَم َبْعَد َذلَِك   س: ُهَو الَّ
ِه  يِف َوْفِد َثِقيٍف َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَقْد َكاَن َقْبَل َأْن ُيَقاِضَ َرُسوَل اللَّ
َمْسُعوٍد  ْبِن  األَْسَوِد  ْبَن  َقاَرِب  َوِمْن  ُعْرَوَة  ْبِن  َمِليِح  َأيِب  ِمْن  َخاَف  َثِقيًفا  ملسو هيلع هللا ىلص 
َقاالَ:  ؟  ُمْسِلَمْنِ َأَلْسُتاَم  َوَقاَل:  َعنُْه،  ا  َفنََهاُهَ يِق  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأيِب  إىَِل  َذلَِك  َفَشَكا 
ٌة  ِك، َوَهَذا َرُجٌل َقْد َقِدَم ُيِريُد اإِلْسَاَم َوَلُه ِذمَّ ْ َبَى. َقاَل: َفَتْأُخَذاِن بُِذُحوِل الرشِّ
َوَأَماٌن، َوَلْو َقْد َأْسَلَم َصاَر َدُمُه َعَلْيُكاَم َحَراًما ُثمَّ َقاَرَب َبْينَُهْم َحتَّى َتَصاَفُحوا، 

وا َعنُْه، َوَماَت َأْوُس ْبُن َعْوٍف َسنََة تِْسٍع َومَخِْسَن)1(. َوَكفُّ

 ب: َكاَن يِف الَوْفد الَّذين قدُموا عى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه َفاطَِمة بنت َعْمرو بن مرداس بن َعْمرو بن ربيَعة بن َعْبد ياليل)2(. أمُّ

 ع: َسَكَن الطَّاِئَف َقِدَم يِف الَوْفِد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َ َسنََة تِْسٍع َومَخِْسَن.  َوُتُويفِّ

ِه)3(. ، َوُهَو َأْوُس ْبُن ُحَذْيَفَة، َفنََسَبُه إىَِل َجدِّ ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ َذَكَرُه حُمَمَّ

 بر: حليف هلم من بني سامل، أحد الوفد الذين قدموا بإسام ثقيف 
عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع َعْبد ياليل بن عمرو فأسلموا وأسلمت ثقيف حينئذ كلها)4(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3(.) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /70(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 3-  3(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /20 (.
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 ذت: قدم َعَى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد قومه ثقيف.

وقيل: ُهَو أوس بن َأيِب أوس.

َرَوى َعنُْه: ابنه َعْبد اللَِّه، وحفيده ُعْثاَمن بن عبد اللَّه.

وقيل: هو أوس بن أوس الذي نزل الشام، وهو بعيد)1(.

َأْوُس بُن اَلفاِكه اَلَْنَصاِريُّ ڤ.-    

 بر: من األوس، قتل يوم خيرب شهيًدا)2(.

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمن يِف َخْيرَب)3(.

َأْوُس ْبُن َقْيِظيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشَم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث -    
اْبِن اْلَْوِس ڤ.

ه النَّوار بنت احلارث بن قيس بن هيشة بن احلارث بن ُأَمية بن   س: ُأمُّ
معاوية، من بني َعْمرو بن عوف من األوس. 

ُأُحًدا،  َشِهد  وكباثَة  ُأحًدا،  معه  َشِهَد  اللَّه،  عبَد  قيظي:  بن  أوس  فولد 
ِضار  بن  الشاّمخ  مدحه  الذي  وهو   ، َفُردَّ ُأحٍد  يوم  اسُتصِغر  األكرب  وَعَرابَة 
ه ُثَبيَتة بنت الربيع بن َعْمرو بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.  الشاعر، وُأمُّ

ه َسلول، وهي أم سلمة بنت سلمة  وأبا ورقة بن أوس، واسمه: نيار، وُأمُّ

) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  47، 479(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /9  (.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 4 (.
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ابن خالد بن عدي بن جمدعة بن حارثة. 

وعبيَد بَن أوٍس، وأمه أم ولد. 

وَعَرابَة األصغر، وُعَمرًيا، وأمهام أم ولد. 

وُعمـريَة، وأمهـا أم أسـلم بنـت أسـلم بـن حريش بن عدي بـن جمدعة بن 
حارثة.

 فولد عبُد اللَّه بُن أوس: سهًا، وعبيَد اللَّه، ورشيًكا، وأمهم مجيلة بنت 
زيد بن صيفي بن َعْمرو بن زيد بن جشم بن حارثة. 

وولد كباثُة بُن أوس: َعَرابَة، وأمَّ ُكلثوٍم، وأمَّ سعٍد، وأمهم عمرية بنت 
سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث)1(.

 ط: ابناه كباثة وعبد اللَّه ابنا أوس شهدوا ُأحًدا، وحض معهم عرابة 
.)2( ابن أوس بن قيظي يوم ُأُحد فاستصغر ُفُردَّ

 بر: شهد ُأُحًدا هو وابناه كباثة وعبد اللَّه، ومل حيض عرابة بن أوس 
ه يومئذ)3(. ُأُحًدا مع أبيه وال مع أخوته، ألنه استصغره رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فردَّ

 جر: والد عرابة، َشِهَد ُأحًدا هو وابناه عرابة، وعبد اللَّه. 

وُيقال: إن أوس بن قيظي كان منافًقا، وأنه الذي قال: )إن بيوتنا عورة()4(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )277/4(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /36(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /22 (.
)4( »اإلصابة« البن حجر ) /  3(.
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َأْوُس ْبُن َماِلِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُمْحِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِزِن -    
اِر ڤ. اْبِن النَّجَّ

ه سهيمة بنت عويمر بن األشقر بن خنساء بن مبذول بن َعْمرو   س: ُأمُّ

ابن غنم بن مازن بن النجار، ويكنى مالك أبا السائب.

ه أم سلمة بنت مسعود بن أوس بن  فولد أوُس بُن مالك: احلارَث، وُأمُّ
مالك بن سواد بن ظفر. 

وَشِهَد أوُس بُن مالٍك ُأحًدا)1(.

َأْوُس بُن الُمَعلَّى ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة بِن َزْيِد بِن َثْعَلَبَة بِن َعِديِّ -    
ابِن َماِلٍك ڤ.

 ثغ: له وإلخوته صحبة، ومنهم من شهد بدًرا)2(.

َأْوُس ْبُن ِمْعَيِر ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُعَوْيجِ ْبِن َسْعِد ْبِن ُجَمٍح، -    
َأُبو َمْحُذوَرَة ڤ.

ـُه ُخَزاِعيَّـٌة، َقـاَل: َوَسـِمْعُت َمـْن َينِْسـُب َأَبـا حَمْـُذوَرَة، َفَيُقـوُل:   س: ُأمُّ

اْسـُمُه َسـُمَرُة ْبـُن ُعَمـرْيِ ْبـِن َلـْوَذاَن ْبـِن َوْهـِب ْبـِن َسـْعِد ْبِن مُجَـٍح، َوَكاَن َلـُه َأٌخ 
ـِه اْسـُمُه َأْوٌس، ُقتِـَل َيْوَم َبـْدٍر َكافًِرا، َوَأْسـَلَم َأُبو حَمُْذوَرَة َيـْوَم َفْتِح  ِمـْن َأبِيـِه َوُأمِّ

ـَة َومَلْ هُيَاِجْر.  ـَة، َوَأَقـاَم بَِمكَّ َمكَّ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/ 34(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 7 (.
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َة َوَلُدُه َوَوَلُد َوَلِدِه إىَِل الَيْوِم  ُد ْبُن ُعَمَر: َفَتَواَرَث األََذاَن َبْعُد بَِمكَّ َقاَل حُمَمَّ
َة َسنََة تِْسٍع َومَخِْسَن)1(. َ َأُبو حَمُْذوَرَة بَِمكَّ يِف امَلْسِجِد احلََراِم، َوُتُويفِّ

ِه َوَأبِيـِه، ُيَقاُل  ـُه ِمْن ُخَزاَعـَة، َوَكاَن َلـُه َأٌخ ِمْن ُأمِّ  وقـال أيًضـا س: ُأمُّ
َلـُه: ُأَنْيٌس. 

ُقتَِل يْوَم َبْدٍر َكافًِرا، َوَسِمْعُت َمْن َينِْسُب َأَبا حَمُْذوَرَة َفَيُقوُل: اْسُمُه: َسُمَرُة 
اْبُن ُعَمرْيِ ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َوْهِب ْبِن َسْعِد ْبِن مُجََح، َوَكاَن َلُه َأٌخ ِمْن َأبِيِه اْسُمُه َأْوٌس.

ُه َياَمنَِيٌة. َفَوَلَد َأُبو حَمُْذوَرَة: َعْبَد امَلِلِك أِلُمِّ َوَلٍد، َوُحْدَيًرا َوُأمُّ

امَلْسِجِد  يِف  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َن  ُمَؤذِّ َأُبو حَمُْذوَرَة  َفَكاَن  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَل 
َأيِب  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ِخَاَفِة  آِخِر  يِف  َومَخِْسَن  تِْسٍع  َسنََة   َ ُتُويفِّ َأْن  إىَِل  َة  بَِمكَّ احلََراِم 

ُسْفَياَن، َفَبِقَي اأْلََذاُن يِف َوَلِدِه َوَوَلِد َوَلِدِه يِف امَلْسِجِد احلََراِم إىَِل الَيْوم)2(.

 ل: مؤذن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبة)3(.

ِه؛ َقاَل: َأُبو حَمُْذوَرة امُلَؤذِّن اْسُمُه: )َأْوس(،  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخرَبَ
َكَذا َقاَل.

َسِمْعُت َأيِب وَأمْحَد ْبَن َحنَْبٍل َيُقوالِن: َأَبو حَمُْذوَرة: َسُمَرة ْبن ِمْعرَي.

ِه َيُقوُل: َأَبو حَمُْذوَرة: َأْوس، وُأَوْيس، وَسُمَرة  َسِمْعُت ُمْصَعب ْبَن َعْبِد اللَّ
َبنُو ِمْعرَي ْبِن َلْوذان ْبِن َربِْيَعة ْبِن َسْعِد ْبِن مُجَح)4(.

ابق )3/6  -   (.) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /  (. )2( المصدر السَّ
)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3339(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 269(.
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 بر: مؤذِّن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، غلبت عليه كنيته. واختلف يف اسمه.

وقد قيل: إن أوس بن معري هذا هو أخو أيب حمذورة، ويف ذلك نظر. 

واألول أكثر وأصح وأشهر)1(.

 كو: له صحبة ورواية)2(.

ُن امَلْسـَجِد احلَـَراِم، َوَصاِحُب النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْوُس بُن ِمْعرَيِ بِن   ذس: ُمـَؤذِّ
َلـْوَذاَن بـِن َربِْيَعـَة بِن َسـْعِد بِن مُجٍَح. َوِقْيَل: اْسـُمُه: ُسـَمرْيُ بُن ُعَمرْيِ بـِن َلْوَذاَن بِن 

َوْهِب بِن َسْعِد بِن مُجٍَح.

ُه ُخَزاِعيٌَّة. َوُأمُّ

ِه بُن  َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َعْبُد امَلِلِك، َوَزْوَجُتُه، َواألَْسَوُد بُن َيِزْيَد، َوَعْبُد اللَّ َحدَّ
ْيٍز، َواْبُن َأيِب ُمَلْيَكَة، َوآَخُرْوَن. حُمرَْيِ

َكاَن ِمْن َأْنَدى النَّاِس َصْوًتا َوَأْطَيبِِه)3(.

َأْوُس ْبُن َيِزيَد ْبِن اْلَْصَرِم اْلَْنَصاِريُّ ڤ.-    

.)4(  ع: َعَقبِيٌّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 2 (.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )6/   (.

)3( »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 7  (.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /3 3(.
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َأْوَفى ْبُن ُعْرُفَطة ڤ.-    

 بر، ثغ: له وألبيه عرفطة صحبة، واستشهد أبوه يوم الطائف)1(.

، ِمْن َبِني الَعْنَبِر بِن َعْمِرو بِن َتِميٍم ڤ.-     َأْوَفى ْبُن َمَوَلَة اْلَعَنِزيُّ

 م: له صحبة، عداده يف أعراب البرصة)2(.

يَِّن)3(.  ع، ثغ: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /23 (، »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 7 (.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 4 2(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /362(، »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 7 (.
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ِإياٌس امُسه  من 

ِإَياُس ْبُن َأِبي اْلُبَكْيِر ْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َناِشِب ْبِن َعَنَزَة ْبِن َسْعِد -    
، َوِقيَل: اْبُن َعْبِد اهلِل  اْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة، اللَّْيِثيُّ

اْبِن َناِشٍب ڤ.

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َبــْنَ إَِيــاِس ْبــِن َأيِب الُبَكــرْيِ َواحلَــاِرِث ْبــِن   س: آَخــى َرُســوُل اللَّ

َها َمَع  َخْزَمَة، َوَشِهَد إَِياُس ْبُن َأيِب اْلُبَكرْيِ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو َأخ َعاقل بن البكري)2(.

لَِن،   ع: ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، َشِهَد َبْدًرا، ِمَن امُلَهاِجِريَن اأْلَوَّ

َ َسنََة َأْرَبٍع َوَثَاثَِن)3(. ُتُويفِّ

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندَق، واملشاهد كلَّها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان إسامه وإسام أخيه عامر يف دار األرقم، وكانوا أربعة أخوة: إياس، 

وخالد، وعامر، وعاقل، بنو البكري، كلهم شهد بدًرا. 

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )362/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )2/3 (.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /294(.
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د بن إياس بن البكري الذي يروي عن: ابن عباس،  وإياس هذا هو والد حُمَمَّ
ها أهنا ال حتل له)1(. وابن عمر، وأيب هريرة فيمن طلق امرأته ثاًثا قبل أن يمسَّ

 كـو: شـهد بـدًرا مـع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد فتح مرص، تويف هبا سـنة أربع 
وثاثن)2(.

 وقال أيًضا كو: شـهد بـدًرا مـع النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد إياس فتح مرص، 

تويف هبا سنة أربع وثاثن)3(.

 ثغ: َشِهَد بدًرا، وُأحًدا، واخلندَق، واملشاهد ُكلَّها مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان من السابقن إىَِل اإلسام، أسلم ورسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف دار األرقم، وكان 
د بن إياس بن بكري، يروي  من املهاجرين األولن، َوإِياس هذا هو والد حُمَمَّ

عن: ابن عباس، وتويف إياس سنة أربع وثاثن.

وكانوا أربعة إخوة: إياس، وعاقل، وعامر، وخالد بنو البكري، شهدوا 
كلهم بدًرا)4(.

.)5( َ َسنََة َأْرَبٍع َوَثَاثِْنَ . ُتُويفِّ  ذس: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

 ذت: حليف بني عدي، كان من املهاجرين، شـِهَد بدًرا هو وإخوته: 
خالد، وعاقل، وعامر، ومل يشهد بْدًرا إخوٌة أربعٌة سواهم، وقد شهد إياس 

فتح مرص.

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )6/ 30(.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /24 (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /   (.)3( »اإلكمال« البن ماكوال )6/ 30(.

) ( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 6  (.
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أخوه عاقل ْبن الُبَكرْي، ويقال: ابن أيب البكري، كأنه كان يكنى باسمه. 

قتل ببدر )1(.

ْوِسيُّ ڤ.-     ِإَياُس ْبُن َعْبِد اهلِل بِن َأِبي ُذَباٍب الدَّ

َة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وعقل عنه)2(.  بش: كان ممن شهد َحجَّ

.)3(  ص: َقاَل َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم: ُهَو َدْويِسٍّ

، له صحبة)4(.  بر: مدينيٌّ

 كو: له روايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ِإَياُس ْبُن َأْوِس ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلَْعَلِم ْبِن َعاِمِر اْبِن -    
َزُعـوَراَء ْبـِن ُجَشـَم ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن اْلَخْزَرجِ ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َماِلِك اْبِن 
اْلَْوِس، وَزُعوَراُء ْبُن ُجَشـَم، أخو َعْبِد اْلَْشـَهِل ْبِن ُجَشـِم، وهم من 

َساِكِني َراِتجٍ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عباد بن فهرية بن بياضة بن عامر   س: ُأمُّ
ابن زريق. 

ة، وأمهام هند  فولـد إيـاُس بـُن أوس: احلارَث، واألشـعَث، ُقتَِل يوم احلَـرَّ
بنت سهل بن زيد بن عامر بن َعْمرو بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن َعْمرو 

ابن األوس. 

)2( »مشاهير علماء األمصار« )ص:  6(.) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/  22(.
)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم ) / 4 (.

) ( »اإلكمال« البن ماكوال )3/ 30(.)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /27 (.
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شهد إياس ُأحًدا، وقتل يومئذ َشِهيًدا، قتله ضار بن اخلطاب الفهري)1(.

.)2(  ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد، َوُهَو اْبُن َعتِيِك ْبِن َعْمٍرو اأْلَْشَهيَلُّ

 بر: ُقتَِل يوم أحد شهيًدا، ويقال فيه: األنصاري األشهيل)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

، َحِليُف َبِني -     ، َوُيَقاُل: اْلَحاِرِثيُّ ِإَياُس ْبُن َثْعَلَبَة، َأُبو ُأَماَمَة، اْلَبَلِويُّ
َحاِرَثَة ڤ.

َف النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُأُحٍد،  َ ُمنرَْصَ  ع: َأَحـُد َبنِـي احلَـاِرِث ْبِن اخلَـْزَرِج، ُتُويفِّ

ِه ْبُن َكْعِب ْبِن  ِه، َوحَمُْموُد ْبُن َلبِيٍد، َوَعْبُد اللَّ َفَصىَّ َعَلْيِه، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبُد اللَّ

َمالٍِك، َوُهَو اْبُن ُأْخِت َأيِب ُبْرَدَة ْبِن نَِياٍر، َوَكاَن َأُبو ُبْرَدَة َخاَلُه)6(.

 بر: هو ابن أخت أيب بردة بن نيار. ويقال: بل اسم أيب أمامة احلارثي: 
ثعلبة بن سهل. 

واألول األصح، وهو مشهوٌر بكنيته.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َل َيْقَتطُِع َرُجٌل َماَل اْمرٍئ ُمْسلٍِم بِيِمينِه إِلَّ 
ا َثلَث  ـُه َعَليـِه اجَلنََّة، َوَأْوَجَب َلُه النَّار، َوإِْن َكاَن ِسـَواًكا ِمـْن َأَراٍك، َقاَلَ َم اللَّ َحـرَّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 29(.) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )244/4(.
)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /27 (.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /292(.) ( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 49 (.
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ات«. وروى أيًضا: »الَبَذاَذُة ِمَن اإِلْيَمن«)1(. َمرَّ

 ثغ: هو ابن أخت َأيِب بردة بن نيار. روى عنه: ابنه َعْبد اللَِّه، وحممود 
ابن لبيد، وعبد اللَّه بن كعب بن مالك)2(.

ِإَياُس بُن َسْهٍل الُجَهِنيُّ ڤ.-    

 ثغ: عداده يف املدنين يف األنصار)3(.

ِإَياُس ْبُن َعْبٍد، َأُبو َعْوٍف، َوِقيَل: َأُبو اْلُفَراِت، الُمَزِنيُّ ڤ.-    

 غ: سكن الكوفة)4(.

ة، روى َعنُه َأهلَها)5(.  ب: َلُه ُصْحَبة، عداده يِف أهل َمكَّ

مْحَِن اْبُن  َواَيِة َعنُْه: َأُبو املِنَْهاِل َعْبُد الرَّ َد بِالرِّ  ع: ِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيَِّن، َتَفرَّ
، ثَِقٌة)6(. يُّ ُمْطِعٍم امَلكِّ

 بر: له صحبة. ُيَعدُّ يف احلجازين. روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتبيُعوا امَلاَء«. ال 
أحفظ له غري هذا احلديث، رواه عنه: أبو املنهال، واسمه: عبد الرمحن بن مطعم)7(.

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 2 (.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /   (.

ابق ) /2  (. )3( المصدر السَّ
)4( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 3 (.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )2/3 (.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /290(.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر ) /27 (.
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ْحَمن، الِفْهِريُّ ڤ.-     ِإَياُس ْبُن َعْبِد اهلِل، َأُبو َعْبِد الرَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة )1(.

ِه،  : اْسُمُه إَِياُس ْبُن َعْبِد اللَّ َزاِميُّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة. َقاَل إِْبَراِهيُم ْبُن امُلنِْذِر احْلِ
ِه ْبُن َيَساٍر)2(. اٍم َعْبُد اللَّ َواَيِة َعنُْه: َأُبو َهَّ َد بِالرِّ َتَفرَّ

 بر: شهد ُحنَينًا، روى شاهت الوجوه ... احلديث بطوله)3(.

اِريُّ ڤ.-     ِإَياُس بُن َعِديٍّ الَْنَصاِريُّ النَّجَّ

 بر: من بني عمرو بن مالك بن النجار، ُقتَِل يوم أحد شهيًدا، مل يذكره 
ابن إسحاق)4(.

 ثغ: قتل َيْوم أحد شهيًدا)5(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(.

ِإَياُس ْبُن َقَتاَدَة اْلَعْنَبِريُّ ڤ.-    

 ع: َأْقَطَعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اجلَابَِيَة ُدوَن الَياَمَمِة)7(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/3 (.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /297(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /27 (.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 2 (.
) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /4  (.

)6( »سير أعام النباء« للذهبي ) / 49 (.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /296(.
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، اَلْوِسيُّ ڤ.-     ِإَياُس ْبُن ُمَعاٍذ، اْلَْشَهِليُّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، يروي َعنُه: حَمُْمود بن لبيد)1(.

َ َقْبَل  ْسَاَم َفَأْسَلَم، َفُتُويفِّ َة َفَعَرَض َعَلْيِه اإْلِ  ع: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
َمْقِدِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة)2(.

 بر: من بني َعْبد األشهل)3(.

ِإَياُس بُن ودقة الَْنَصاِريُّ ڤ.-    

 بـر: مـن بنـي سـامل بـن عـوف بـن خـزرج، شـهد بـدًرا، وُقتِـَل يـوم 
شهيًدا)4(. الياممـة 

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)5(.  خط: َبْدِريٌّ

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )2/3 (.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /293(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 2 (.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 2 (.
) ( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 4  (.
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ميَُن
َ

أ امُسه  من 

َأْيَمـُن اْبـُن ُأمِّ َأْيَمـَن، َوُهـَو اْبـُن ُعَبْيِد ْبِن َعْمـِرو ْبِن ِبـَلِل ْبِن َأِبي -    
اْلِحْرَباِء ْبِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، 

ڤ. ِباْلَحَبِشيِّ  َوُيْعَرُف 

ه أم أيمن حاضنة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وموالته، وأخوه ألمه أسامة   س: ُأمُّ
ابن زيد بن حارثة، وكان أيمن فيمن ثبت مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنن من 

أهل بيته وأصحابه، واستشهد أيمن يوم حنن)1(.

 خ: ُأمُّ َأْيَمَن: ُأمُّ الظِّباء بِنُْت َثْعَلَبة ْبِن َعْمِرو ْبِن ِحْصن ْبِن َمالِِك ْبِن 
َسَلَمَة ْبِن َعْمِرو بن النُّْعاَمن)2(.

 وقال أيًضا خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ڠ ِمَن »احلََبَشة«)3(.

 وقال أيًضا خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن »الَعَجم«)4(.

 غ: أخو أسامة بن زيد، وأمه أم أيمن، موالة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) / 36(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 0 (.

ابق ) / 93 (. ابق ) / 209(.)3( المصدر السَّ )4( المصدر السَّ
) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 9(.
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اْسُتْشِهَد  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ُهاَم َحاِضنَُة  ُأمُّ ِه،  َزْيٍد أِلُمِّ ْبِن  ُأَساَمَة  َأَخا  َكاَن   ع: 
ِه﴾ ]الكهف: 0  [ اآْلَيَة)1(. ، َوفِيِه َنَزَلْت: ﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ َيْوَم ُحنَْنٍ

 بر: أيمن ابن أم أيمن، موالة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأم أيمن هذه هي ُأمُّ 
الظِّباء بِنُْت َثْعَلَبة ْبِن َعْمِرو ْبِن ِحْصن ْبِن َمالِِك ْبِن َسَلَمَة ْبِن َعْمِرو بن النُّْعاَمن، 

ِه. وهي أم ُأَساَمَة ْبِن َزْيد بن حارثة، وأيمن هذا هو أخو ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد أِلُمِّ

كان أيمن هذا ممن بقي مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنن ومل ينهزم)2(. 

 كو: له وألمه صحبة، وذو خمرب احلبش، ابن أخي النجايش، روى 
عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

اِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َفاِتِك -     َأْيَمُن ْبُن ُخَرْيِم ْبِن َفاِتِك ْبِن اْلَْخَرِم ْبِن َشدَّ
اْبِن اْلُفَلْيِت ْبِن َعْمِرو ْبِن َأَسٍد، َأبو َعِطيَّة، اَلَسِديُّ ڤ.

ُء بِنُْت َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُحَصْنِ ْبِن َمالٍِك  امَّ نَّاُء، َوِقيَل: الصَّ ُه الظَّ  ع: ُأمُّ
 . األََسِديُّ

، َوَفاَتُك ْبُن َفَضاَلـَة، َوَأُبو  ـْعبِيُّ ـِه ُصْحَبـٌة. َرَوى َعنْـُه: الشَّ َلـُه َوأِلَبِيـِه َولَِعمِّ
.)4( بِيِعيُّ إِْسَحاَق السَّ

َعَراء«)5(.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن »الشُّ

 بر: يقال: إن أيمن بن خريم أسلم يوم الفتح، وهو غام يفاع. 

)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 2 (.) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /9 3(.)3( »اإلكمال« البن ماكوال )44/2 (.

) ( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 2  ،    (.
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ان. وقالت طائفة: أسلم أيمن بن خريم  ه وها بدريَّ روى عن أبيه وعمِّ
مع أبيه يوم الفتح.

واألول أصح إن شاء اللَّه.

وروى عنه: الشعبي، وهو شامي األصل، نزل الكوفة وكان شاعًرا حُمِسنًا)1(.

 كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: الشعبي، وعبد امللك 
ابن عمري، وهو شاعر)2(.

 كر: له صحبة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثن اختلف يف أحدها. 

وروى عن أبيه، وعمه سربة بن فاتك، وكانا صحابين وكان شاعًرا. 

روى عنه: الشعبي، وأبو إسحاق، وفاتك بن فضالة. 

ل إىل الكوفة)3(. وكان يسكن دمشق يف حملة القصاعن ثم حتوَّ

 ثغ: أسلم يوم الفتح، وهو غام يفاع، وروى َعْن أبيه وعمه، وها 
بدريان، وقالت طائفة: أسلم أيمن بن خريم مع أبيه َيْوم الفتح. 

بدًرا، وهو  أباه شهد  أن  الرب- والصحيح  ابن عبد  َأُبو عمر -يعني  قال 
شامي األصل، نزل الكوفة.

روى عنه: الشعبي، وفاتك بن فضالة، وأبو إسحاق السبيعي)4(. 

)2( »اإلكمال« البن ماكوال ) / 3(.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /29 (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /   (.)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )0 / 37(.
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ِلِف
َ
األ َحرِف  من  األفراُد 

، َوَمْأِرُب َناحَيٌة ِبالَيَمن ڤ.-     َأْبَيُض بُن َحماِل، الَمْأِرِبيُّ

اه)1(.  ب: استقطع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص امللَح الَِّذي بمأرب فأقطعه إِيَّ

ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )أبيض()2(.  م: سامٍّ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُه  َفَسامَّ )َأْسَوَد(،  اْسُمُه:  َكاَن   ، ِمرْصَ َنَزَل  ُصْحَبٌة  َلُه  ع:   
)َأْبَيَض()3(.

 جو: نزيل مرص َكاَن اْسمه: )أسود(، َفَسامُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َأبيض()4(.

َأْثَبُج الَعْبِديُّ ڤ.-    

 ب: قدم عى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُمسلاًم ومستمدًيا)5(.

َأْجَمُد بُن عجيان الَهْمَداِنيُّ ڤ.-    

 ن: صحــايبٌّ فــرد مــن بنــي هــدان، وفــد عــى النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشــهد فتــح 

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )4/3 (.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 96 (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 33(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /4  (.
) ( »الثقات« البن ِحبَّان )6/3 (.
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مرص يف أيام عمر بن اخلطاب ڤ، وخّطته معروفة بجيزة مرص، وال أعلم 
له رواية)1(.

 بـر: قـال الدارقطنـي: أمحد كثـري، وأمجد -باجليم- رجـل واحد، وهو 
أمجـد بـن عجيـان اهلمـداين، وفد َعـَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد فتح مـرص يف أيام عمر 

ابن اخلطاب، وخطته معروفة بجيزة مرص، وال أعلم له رواية)2(.

.)3(  كو: وفد عى النبيِّ

َمِعيُّ ڤ.-     َأْحَزاُب ْبُن ُأَسْيٍد، َأُبو ُرْهٍم، السَّ

َحاَبِة)4(. اَم ِمَن الصَّ ُد ْبُن َسْعٍد الَواِقِديُّ فِيَمْن َنَزَل الشَّ  ع: َذَكَرُه حُمَمَّ

أحيحُة بُن ُأَميََّة بِن َخَلٍف الُجَمِحيُّ ڤ.-    

فة قلوهبم)5(.  بر، جر: أخو صفوان بن أمية، مذكور يف املؤلَّ

اَلْخَرُم ڤ.-    

 ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن األخرم، عداده يِف أهل الُكوَفة، َلُه ُصْحَبة)6(.

، ِمن َبِني َراِشَدَة بِن ُأَذْيَنَة بِن -     اِشِديُّ َأْدَهُم بُن حظرَة الَّلخميُّ الرَّ
جديلَة بِن َلْخٍم ڤ. 

) ( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس ) /34(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /44 (.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 36(.)3( »اإلكمال« البن ماكوال ) /7 (.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان )22/3(.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /37 (.
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 ن: صحايبٌّ ذكره سعيُد بُن ُعَفري يف أهل مرص، ومل تقع إيلَّ له رواية)1(.

الريقُط اَلعبِديُّ ڤ.-    

 جر: من بني عامر بن احلارث، بعثه األشجُّ العبديُّ دليًا مع أخيه َعمرو 
ابن عبد القيس إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا سمع بخربه فأسلم)2(.

أزيهُر َمْوَلى ُسَهيُل بُن َعْمٍرو ڤ.-    

 جر: له صحبٌة، وأرسَله موالُه سهيٌل إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بامء زمزم)3(.

، َأُخو ُأمِّ ِإْسَحاَق اْلَغَنِويَِّة ڤ.-     ِإْسَحاُق، اْلَغَنِويُّ

َة لَِيْأُخَذ َنَفَقًة َنِسَيَها، َفَقَتَلُه  َف إىَِل َمكَّ  ع: َهاَجَر إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ اْنرَصَ
َزْوُج ُأمِّ إِْسَحاَق)4(.

اْلَْسـَقُع ْبـُن ُشـَرْيحِ ْبـِن ُصَرْيِم ْبـِن َعْمِرو ْبـِن ِرَياحِ ْبِن َعـْوِف ْبِن -    
َعِميَرَة ْبِن اْلَهْوِن ْبِن َأْعَجَب ْبِن ُقَداَمَة ْبِن َجْرٍم ڤ.

 س: وفد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم)5(.

 كو: وفد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

َأْسَلُع ْبُن َشِريِك ْبِن َعْوٍف اْلَْعَرِجيُّ ڤ.-    

 م: له ُصْحَبٌة، عداده يف أعراب البرصة)7(.

) ( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس ) / 3(.
ابق ) /00 (.)2( »اإلصابة« البن حجر ) /96(. )3( المصدر السَّ

) ( »الطبقات الكبير« )2/6 3(.)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  3(.
)7( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 202(.)6( »اإلكمال« البن ماكوال )4/ 6(.
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َن، َلُه ُصْحَبٌة)1(. يِّ  ع: ُيَعدُّ يِف الَبرْصِ

 بر: خادُم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وصاحُب راحلته نزل البرصة، روى عنه: 
زريق املالكي)2(.

ٍس الطَّاِئيُّ ڤ.-     َأْسَمُر ْبُن ُمَضرِّ

 جي: بدوي)3(.

 زص: له صحبة، ال أخ له السمه)4(.

ِة)5(.  ع: ِمْن َأْعَراِب َأْهِل اْلَبرْصَ

 بر: َقاَل: أتيت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فبايعته، فقال: »َمْن َسَبَق إىَِل َما مَلْ َيْسبِْق 
إِليِه ُمسلٌِم َفُهَو َله«. 

يقـال: هـو أخـو عروة بـن مـضس. روت عنه: ابنتـه عقيلة. وأسـمر هذا 
أعرايب وابنته أعرابية)6(.

ة َبايع َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)7(.  جو: من َأْعَراب الَبرْصَ

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /6 3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) /39 (.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 40(.
)4( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 23(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /346(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر ) /43 (.

)7( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي ) /6  (.
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ُأَسْيَرُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغَنِم -    
اِر، َأُبو َسِليٍط ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

 ل: شهد بدًرا)1(.

 .)2(  ص: َبْدِريٌّ

 ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن أيب سليط، َلُه ُصْحَبة)3(.

 ثغ: شهد بدًرا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

اْلََشجُّ َعْبِد اْلَقْيِس اْلَعَصِريُّ ڤ.-    

ُد ْبُن َسْعٍد: َوَقِد اْخُتِلَف َعَلْينَا يِف اْسِمِه.   س: َقاَل حُمَمَّ

َعْبِد  َوْفِد  َعَى  ِري  جَتْ اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  ِضَياَفُة  َفَكاَنْت  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَل 

ِه األََشـجُّ ُيَسـاِئُل َرُسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعـِن الِفْقِه  ـاٍم، َوَكاَن َعْبـُد اللَّ َة َأيَّ الَقْيـِس َعـرْشَ

ْبـَن  ُأيَبَّ  َيـْأيِت  َوَكاَن  َجَلـَس،  إَِذا  ِمنْـُه  ُيْدنِيـِه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّ َرُسـوُل  َفـَكاَن  َواْلُقـْرآِن، 

ِه  َل َعَلْيِهْم َعْبَد اللَّ َكْعـٍب َفَيْقَرُأ َعَلْيِه، َوَأَمَر َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لِْلَوْفِد بَِجَواِئَز َوَفضَّ

ِه  ا، َوَكاَن َذلَِك َأْكَثَر َما َكاَن َرُسوُل اللَّ َة ُأوِقيًَّة َوَنشًّ ، َفَأْعَطاُه اْثنََتْي َعرْشَ األََشجَّ

بِِه الَوْفَد)5(. ملسو هيلع هللا ىلص جُيِيُز 

) ( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 4   (.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )4/ 2(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /44 (.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /   -9  (.
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 وقال أيًضا س: َوَقِد اْخُتِلَف َعَلْينَا يِف اْسِمِه. 

مْحَِن ْبِن َسُمَرَة  ِه ْبِن َأيِب َسْيٍف، َمْوىَل َعْبِد الرَّ ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ا َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ َوَأمَّ
، َفَقاَل: اْسُمُه امُلنِْذُر ْبُن َعاِئِذ ْبِن احلَاِرِث ْبِن  اْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشْمِس اْلُقَريِشُّ

 . امُلنِْذِر ْبِن النُّْعاَمِن ْبِن ِزَياِد ْبِن َعرَصٍ

يَّ  : َسَأْلُت َشْيَخنَا اْلُبْحرُتِ ُد ْبُن برِْشِ ْبِن اْلُفَرافَِصِة اْلَعْبِديُّ اْلُكويِفُّ َوَقاَل حُمَمَّ
، َفَقاَل: اْسـُمُه امُلنِْذُر ْبـُن َعاِئٍذ، َوَقـْد َكاَن يِف َوْفِد َعْبـِد اْلَقْيِس  َعـِن اْسـِم األََشـجِّ
ِذيَن َوَفُدوا َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الَبْحَرْيِن، ُثمَّ َرَجَع إىَِل اْلَبْحَرْيِن َمَع َقْوِمِه،  الَّ

َة َبْعَد َذلَِك)1(. ُثمَّ َنَزَل اْلَبرْصَ

 جي: هو العرصي، يعد بالبرصة)2(.

 م: اسـمه: املنـذر بـن عائذ، عـداده يف أهل عامن. روى عنـه: عبد اللَّه 
ابن عمر)3(.

 ع: ُهـَو َأَشـجُّ َعْبـِد اْلَقْيِس، َواْسـُمُه امُلنِْذُر ْبـُن ُعَبْيٍد. َوِقيـَل: اْبُن َعاِئٍذ، 
ِه ْبُن ُعَمَر، َقِدَم يِف َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس َسنََة  َن، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللَّ يِّ ِعَداُدُه يِف اْلَبرْصِ

ْجَرِة)4(. ٍة ِمَن اهْلِ َعرَشَ

، العرصي العبدي، هـو من َوَلـِد لَكْيٍز بن   بـر: ُيَقـاُل َأَشـجُّ َبنِـي َعـرْصٍ

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/9 (.
)2( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 0 (.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:   2(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  3(.
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َأْفىَص اْبِن َعْبِد اْلَقْيِس، َكاَن َسيَِّد َقْوِمِه، َوَوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف وفد عبد القيس، 
ُه َوَرُسـوُله«، قال  ، فِْيـَك َخْصَلَتان ُيبُّهَم اللَّ فقـال لـه رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَشـجُّ
ا؟ َقاَل: »اِلْلُم َوالََناُة«. َوُرِوَي: »اِلْلُم َواَلَياُء«. َقاَل: َفُقْلُت: َيا  قلت: َوَما ُهَ
ٌء  ُه َعَلْيِه؟ َقـاَل: »َبْل َشْ ٌء َجَبَلنِـي اللَّ ٌء ِمـْن ِقَبِل َنْفـيِس، َأْو يَشْ ـِه، يَشْ َرُسـوَل اللَّ
ا  ِذي َجَبَلنِي َعَى ُخُلَقْنِ َيْرَضاُهَ ُه َعَلْيِه«، َقاَل: َفُقْلُت: احْلَْمُد للَّه الَّ َجَبَلَك اللَّ

ُه َوَرُسوُلُه. اللَّ

: امُلنِْذُر ْبُن َعاِئٍذ)1(. َوُيَقاُل: اْسُم األََشجِّ

 ثغ: وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد عبد القيس)2(.

َأْشَرُس ْبُن َغاِضَرَة ڤ.-    

 م، ع، ثغ: َلُه ُصْحَبٌة َوِذْكٌر)3(.

َأْشَعُث ْبُن َقْيِس ْبِن َمْعِدي َكِرَب ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َحَمَلَة ْبِن َعِديِّ -    
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة الكرمين ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث 
 ، اْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َثْوِر ْبِن ُمْرَتعِ ْبِن ِكْنَدَة َوُهَو َثْوُر ْبُن ُعَفْيٍر، اْلِكْنِديُّ

ٍد، َأَحُد َبِني اْلَحاِرِث ْبِن ُمَعاِوَيَة ڤ. ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ

ْحبِيَل ْبـِن َيِزيَد ْبـِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن  ـُه َكْبَشـُة بِنْـُت َيِزيـَد ْبـِن رُشَ  س: ُأمُّ

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /40 ،  4 (.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /6  (.

)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 4 2(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /9 3(، و»ُأْسد 
الغابة« البن األثير ) /7  (.
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َعْمـٍرو امَلْقُصـوِر ْبـِن ُحْجـٍر، آِكُل امُلـَراِر، اْبـِن َعْمـِرو ْبـِن ُمَعاِوَيـَة ْبـِن احْلَـاِرِث 
ِكنَْدَة؛  َي:  اَم ُسمِّ َوإِنَّ ِكنَْدَة،  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ْبِن  ُمْرَتِع  ْبِن  َثْوِر  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  اْبِن  اأْلَْكـرَبِ 
ُه َكنََد َأَباُه النِّْعَمَة: أي َكَفَرُه، َوَكاَن اْسُم اأْلَْشَعِث: َمْعِدي َكِرَب، َوَكاَن َأَبًدا  أِلَنَّ

اأْلَْشَعَث. َي  َفُسمِّ ْأِس،  الرَّ َأْشَعَث 

ِه جَلَْفنٌَة ِمْن  َ بِِه َوُهَو ِعنَْد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َواللَّ َفَوَلَد اأْلَْشَعُث النُّْعاَمَن، ُبرشِّ
َثِريٍد ُأْطِعُمَها َقْوِمي َأَحبُّ إيَِلَّ ِمنُْه، َفَهَلَك َصِغرًيا.

ْحبِيَل ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن  ُه: ُأَميَُّة بِنُْت مَجِْد ْبِن َمْعد يكِرب ْبِن ُوَلْيَعَة ْبِن رُشَ َوُأمُّ
 . َدِة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْكرَبِ ُحْجِر اْلَقَرِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَوالَّ

ُثمَّ َخَلَف َعَى ُأَميََّة بِنِْت مَجٍْد َبْعَد اأْلَْشَعِث، ُحْجُر ْبُن َعِديٍّ اأْلَْدَبُر َفُقتَِل 
ُهْم: ُأمُّ  َد ْبَن اأْلَْشَعِث، َوإِْسَحاَق، َوإِْساَمِعيَل، وَحبَّاَنة، َوُقَرْيَبَة، َوُأمُّ َعنَْها، َوحُمَمَّ

يِق.  دِّ َفْرَوَة بِنِْت َأيِب ُقَحاَفَة ُأْخُت َأيِب َبْكٍر الصِّ

َوَقْيَس ْبَن اأْلَْشَعِث َأَخَذ َقطِيَفَة احْلَُسْنِ ْبِن َعيِلٍّ َيْوَم ُقتَِل، َفَكاَن ُيَقاُل َلُه: 
اِء ْبِن النََّخِع  ُه: ُمَلْيَكُة بِنُْت ُزَراَرَة ْبِن َقْيِس ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعدَّ َقْيُس َقطِيَفَة، َوُأمُّ
َوإِْسَحاَق،  ٍد،  ملَُِحمَّ َفاْلَوَلُد  ُحْكِمَها،  َعَى  اأْلَْشَعُث  َجَها  َتَزوَّ النََّخِع،  َبْيِت  يِف 

َوإِْساَمِعيَل َبنِي اأْلَْشَعِث.

ُد ْبُن اأْلَْشَعِث، َفَوَلَد َأْكَثَر ِمْن َثَاثَِن َذَكًرا. ا حُمَمَّ َفَأمَّ

َوَوَفـَد اأْلَْشـَعُث ْبـُن َقْيٍس َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َسـْبِعَن َرُجًا ِمـْن ِكنَْدَة، َوُكلُّ 
اْسٍم يِف ِكنَْدَة َوَفَد َفِوَفاَدُتُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع اأْلَْشَعِث ْبِن َقْيٍس، َوَقْد َكَتْبنَا ُكلَّ َمْن 

َقَدْرَنا َعَلْيِه ِمنُْهْم.



241 لِف

َ

حرف األ

.)1( اِئِب الَكْلبِيِّ ِد ْبِن السَّ ُه يِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ َهَذا ُكلُّ

 وقـال أيًضـا س: َوَفـَد إىَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثـمَّ َرَجَع إىَِل اْلَيَمـِن، َفَلامَّ ُقبَِض 

ُه ِزَياُد ْبُن َلبِيٍد اْلَبَياِضُّ بِالنَُّجرْيِ َحتَّى َنَزَل إَِلْيِه َفَأَخَذُه  ، َفَحارَصَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْرَتدَّ
َجُه ُأْخَتـُه، َفَلامَّ َخَرَج النَّاُس إىَِل  يِق، َفَمنَّ َعَلْيِه َوَزوَّ دِّ َوَبَعـَث بِـِه إىَِل َأيِب َبْكـٍر الصِّ
اْلِعَراِق َخَرَج َمَعُهْم َوَنَزَل اْلُكوَفُة َواْبَتنَى هِبَا َداًرا يِف ِكنَْدَة َوَماَت هِبَا، َواحلََسُن 

اْبُن َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب َيْوَمِئٍذ بِاْلُكوَفِة ِحَن َصاَلَح ُمَعاِوَيَة، َوُهَو َصىَّ َعَلْيِه)2(.

 ق: اسـمه: معـد يكـرب بـن قيـس، وسـمي أشـعث لشـعث رأسـه، 
، ففدى نفسه  وهـو من كندة، وكانت مراد قتلت أباه، فخرج ثائًرا بأبيه، فُأرِسَ
بثاثـة آالف بعـري، ووفـد إىل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف سـبعن رجـًا مـن كنـدة، فأسـلم، 

أبا حممد. ويكنى: 

وملـا ُقبِـَض رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أبـى أن يبايع أبا بكـر ڤ، فحاربه عامل أيب 
بكر، حتى استأمنه، فاستأمنه عى حكم أيب بكر، وبعث به إليه، فسأل أبا بكر 

أن يستبقيه حلربه، ويزّوجه أخته أمَّ فروة، ففعل ذلك أبو بكر.

ومات سنة أربعن.

وابنه: عبد الرمحن بن حممد بن األشعث، اّلذي خرج عى احلّجاج، وخرج 
معه القّراء والعلامء)3(.

) ( »الطبقات الكبير« البن سعد )230/6- 23(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ) / 4 (.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري ) /333، 334(.
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 غ: رأيت يف كتاب حممد بن عمر يف سنة عرش من اهلجرة: قدم األشعث 
ابن قيس يف بضعة عرش راكًبا -يعني عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-)1(.

َي   ط: كان اسم األشعث: معد يكرب، وكان أبًدا أشعث الرأس َفُسمِّ
األشعث، وكان يكنى أبا حممد، وفد عى النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف سبعن راكًبا من كندة، 
ثم ارتدَّ وُأرس فبعث به إىل أيب بكر فتاب، فلم يزل مقياًم باملدينة حتى ندب 
عمر بن اخلطاب يف خافته الناس إىل غزو العراق، فشخص معد سعد بن أيب 
وقاص، فشهد القادسية، واملدائن، وجلوالء، وهناوند، واختط بالكوفة حن 
اختطها املسلمون، وبنى هبا داًرا يف كندة ونزهلا إىل أن مات، وشهد األشعث 
م عبد اللَّه بن العباس مع عمرو بن  حتكيم احلكمن، وأراد عيلٌّ ڠ أن حُيَكِّ
العاص، فأبى األشعث بن قيس، وقال: )ال حيكم فيها مضيان حتى يكون 

م عيلٌّ ڠ أبا موسى األشعري.  أحدها يامنيًّا(، َفَحكَّ

وكان األشعث أحد شهود الكتاب، وأخوه سيف بن قيس وفد مع األشعث 
ابن قيس إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأمره أن يؤذِّن هلم فلم يؤذِّن حتى مات)2(.

 ب: سكن الُكوَفة، َوشهد َمَع عيلٍّ صّفن، َوَكاَن سيَِّد قومه، كنيته َأُبو 
د.  حُمَمَّ

نَه  َماَت قبل احلسن بن َعيلٍّ بعد َقْتِل َعيلِّ بن أيب َطالب بَِأْرَبِعَن َلْيَلة، وكفَّ
احلسن بَِيِدِه، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َثَاث َوِستَِّن سنة. 

) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 9 (.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري ) /44،  4(.
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َوَكاَنـت اْبنَتـه حَتـت احلسـن بـن َعيل بـن أيب َطالب، َوإِنَّاَم سـمي اأْلَْشـَعث 
لشعوثة َرأسه، َوَكاَن اْسمه: )معدي كرب(، َفُسمي: )اأْلَْشَعث(، َوغلب َعَلْيِه 

َهَذا ااِلْسم َحتَّى عرف بِِه)1(.

 بش: شهد ِصفِّن مع عيلِّ بن أيب طالب مات بعد قتل عيل بن أيب 
طالـب بأربعـن ليلـة، ولـه ثاث وسـتون سـنة، وكانـت ابنته حتت احلسـن بن 

عيل)2(.

ِة َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  دَّ ُموِك، َوَكاَن َأَحَد َمْن ُذِكَر بِالرِّ  ع: َذَهَبْت َعْينُُه َيْوَم اْلرَيْ

َجُه َأُبو َبْكٍر ُأْخَتُه ُأمَّ َفْرَوَة، َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَبنَى هِبَا َداًرا  ْسَاِم، َفَزوَّ ُثمَّ َعاَد إىَِل اإْلِ
، َوَكاَنِت اْبنَُتُه  َماَت فِيَها َبْعَد َقْتِل َعيِلٍّ بَِأْرَبِعَن َلْيَلًة، َوَصىَّ َعَلْيِه احلََسُن ْبُن َعيِلٍّ
َت احلََسـِن، َشـِهَد اْلَقاِدِسـيََّة، َوامَلَداِئـَن، َوَجُلواَلَء، َوهَنَاَوْنـَد، َواحلََكَمْنِ َعَى  حَتْ

َ َوُهَو اْبُن َثَاٍث َوِستَِّن َسنًَة)3(. ، ُتُويفِّ َعْهِد َعيِلٍّ

 خت: أمه كبشة بنت يزيد من ولد احلارث بن عمرو، وكنية األشعث: 
د. َأُبو حُمَمَّ

قدم عى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد ِكنْدة، وُيَعدُّ فيمن نزل الكوفة من الصحابة.

وله َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رواية.

وقد شـهد مع سـعد بن َأيِب وقاص قتاَل الُفرس بالعراق، وكان عى راية 

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )3/3 ، و4 (.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص:  7(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  2(.
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ـن مـع َعـيِل بـن َأيِب طالب، وحـض قتـال اخلـوارج بالنَّهروان،  ِكنْـدة يـوم ِصفِّ
وورد املدائن، ثم عاد إىَِل الكوفة، فأقام هبا حتى مات يف الوقت الذي صالح 

فيه احلََسُن بُن َعيِلٍّ معاويَة بَن َأيِب سفيان، وصىَّ عليه احلََسن)1(.

 خـق: لـه صحبـٌة وروايـٌة عـن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهـو ممن سـكن الكوفة من 
الصحابة ڤ.

م اهلّل وجهه  ويقـال: إنـه مـات يف سـنة أربعن بعد قتل عـيل بن أيب طالـب ركَّ
بأربعن ليلة، وهو ابن ثاث وستن سنة)2(.

ِه   بر: أمه كبشة بنت يزيد من ولد احلارث بن عمرو، قدم عى َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص سنة عرش يف وفد ِكنَْدة، وكان رئيسهم.

كان يف اجلاهلية رئيًسا مطاًعا يف ِكنَْدة، وكان يف اإلسام وجيًها يف قومه، 
إال أنه كان ممن ارتدَّ عن اإلسام بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم راجع اإلسام يف خافة 

أيب بكر الصديق، وأتى به أبو بكر الصديق ڤ أسرًيا.

َجهـا مـن األشـعث بـن قيـس هي  أخـت أيب بكـر الصديـق ڤ التـي زوَّ
د بن األشعث، فلامَّ اسُتخِلَف عمر خرج  أم فروة بنت أيب قحافة، وهي أم حُمَمَّ
األشعث مع سعد إىل العراق، فشهد القادسية، واملدائن، وجلوالء، وهناوند، 
واختط بالكوفة داًرا يف كندة ونزهلا، وشهد حتكيم احلكمن، وكان آخر شهود 

الكتاب.

) ( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي ) / 6  ، 7  (.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي ) / 49(.
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مات سنة اثنتن وأربعن. وقيل: سنة أربعن بالكوفة، وصىَّ عليه احلسن 
ابن عيل ڤ.

وروى أن األشعث قدم عى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف ثاثن راكًبا من كندة، وقالوا: 
ـم رسـوُل اللَّه  يـا رسـول اللَّـه، نحن بنو آكل املـرار، وأنت ابن آكل املرار، فتبسَّ

نًا َوَل َننَْتِفي ِمْن َأبينَا«.  ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »َنْحُن َبنُو النَّْضِ بِن كِنَاَنَة َل َنقفو ُأمَّ

وروى األشعُث أحاديَث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: قيس بن أيب حازم، وأبو 
وائل، والشعبي، وإبراهيم النََّخِعي، وعبد الرمحن بن عدي الِكنِْدي)1(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث يسرية،...وشهد الريموك، 
وأصيبت عينه به، وسكن الكوفة، وشهد احلكمن بدومة اجلندل)2(.

وكانوا  ِكنَْدة،  وفد  اهلجرة يف  من  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة عرش  إىَِل  وفد  ثغ:   
ستن راكًبا فأسلموا، وقال األشعث لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أنت منا، فقال: »َنْحُن 
نًا َوَل َننَْتِفي ِمْن َأبينَا«، فكان األشعث يقول: )اَل  َبنُو النَّْضِ بِن كِنَاَنَة َل َنقفو ُأمَّ

ُأوتى بَِأَحٍد َينِْفي ُقَريًشا ِمَن النَّْضِ بِن ِكنَاَنَة إاِلَّ َجَلدتُّه. 

وملا أسلم خطب أمَّ فروة أخَت َأيِب بكر الصديق فأجيب إىَِل ذلك، وعاد 
إىَِل اليمن.

وكان األشعث ممن ارتدَّ بعد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فسريَّ َأُبو بكر اجلنود إىَِل اليمن، 
فأخذوا األشعث أسرًيا، فأحض بن يديه، فقال له: استبقني حلربك وزوجني 

) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /33 ، 34 (.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )9/ 6  (.
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جها  د بن األشعث، وملا تزوَّ َجه أخته، وهي أم حُمَمَّ أختك، فأطلقه َأُبو بكر وزوَّ
اخـرتط سـيفه، ودخـل سـوق اإلبـل فجعل ال يـرى مجـًا وال ناقـة إال عرقبه، 
وصـاح النـاس: كفـر األشـعث، فلـام فـرغ طـرح سـيفه، وقـال: )إين واللَّـه ما 
كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا ببادنا لكانت لنا وليمة غري 
هـذه، يـا أهـل املدينة، انحـروا وكلوا، ويـا أصحاب اإلبل، تعالـوا خذوا أثامهنا 

فام رئي وليمة مثلها(.

وشهد األشعث الريموك بالشام، ففقئت عينه، ثم سار إىِل العراق فشهد 
القادسية واملدائن، وجلوالء، وهناوند، وسكن الكوفة وابتنى هبا داًرا، وشهد 
ِصفِّن مع عيلٍّ ڤ، وكان ممن ألزم عليًّا بالتحكيم، وشهد احلكمن بدومة 
اجلَنْـَدل، وكان عثـامن ڤ، قد اسـتعمله َعَى أذربيجان، وكان احلسـن بن عيل 

، فامت منه. مَّ ج ابنته، فقيل: هي التي سقت احلسن السُّ تزوَّ

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: قيس بن َأيِب حازم، َوَأُبو وائل 
م األشعُث جريًرا،  ِه البجيل، فقدَّ وغريها، وشهد جنازة، وفيها جرير بن َعْبد اللَّ

وقال: »إن هذا مل يرتد عن اإلسام«.

. قاله ابن منده.  وتويف سنة اثنتن وأربعن، وصىَّ عليه احلسن بن َعيِلٍّ

وهذا وهٌم؛ ألنَّ احلسن مل يكن بالكوفة سنة اثنتن وأربعن، إنام كان قد 
سلم األمر إىَِل معاوية وسار إىَِل املدينة)1(.

 ذس: َلُه ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة.

) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /20 (.
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، َوَقْيــُس بــُن َأيِب َحــاِزٍم، َوَأُبــو َواِئــٍل. َوَأْرَســَل َعنـْـُه:  ــْعبِيُّ َث َعنـْـُه: الشَّ َحــدَّ
. إِْبَراِهْيُم النََّخَعيُّ

ُمْوِك. َوُأِصْيَبْت َعْينُُه َيْوَم الرَيْ

. ْنَ َوَكاَن َأْكرَبَ ُأَمَراِء َعيِلٍّ َيْوَم ِصفِّ

ُدفَِن يِف َداِرِه. َوِقْيَل: َعاَش َثَاًثا َوِستِّْنَ َسنًَة.

افِِهـْم، َوُهَو  ـُد بـُن األَْشـَعِث َبْعـَدُه ِمـْن ِكَبـاِر األَُمـَراِء َوَأرْشَ َوَكاَن اْبنُـُه حُمَمَّ
ِذي َخَرَج َمَعـُه النَّاُس، َوَعِمَل  ِد بِن األَْشـَعِث الَّ مْحَـِن بِن حُمَمَّ َوالِـُد األَِمـرْيِ َعْبـِد الرَّ
ُه  تِـي مَلْ ُيْسـَمْع بِِمْثِلَها، بَِحْيُث ُيَقـاُل: إِنَّ ـاِج تِْلـَك احلُُرْوَب امَلْشـُهْوَرَة الَّ َمـَع احلَجَّ
اِج، ُثمَّ يِف اآلِخِر ُخِذَل اْبُن  ا، ُمْعَظُمَها َعَى احلَجَّ َعِمَل َمَعُه َأَحًدا َوَثاَمنِْنَ َمَصافًّ

األَْشَعِث، َواهْنََزَم، ُثمَّ َظِفُروا بِِه، َوَهَلَك)1(.

 وقال أيًضا ذت: نزيل الكوفة.

ة، فحورِص َوُأِخَذ باألمان له ولسبعن  دَّ له صحبٌة وروايٌة، وقد ارتدَّ أيام الرِّ
من قومه.

وقيل: مل يأخذ لنفسه أماًنا، فُأيت به َأُبو َبْكر، فقال َأُبو َبْكر: إّنا قاتلوك اَل 
أمان لك.

فقال: أمَتُنَّ عيلَّ وُأْسِلم؟ َقاَل: نعم.

جه بأخته فروة بِنْت أيب ُقحافة. فمنَّ عليه وزوَّ

َوَكاَن سيِّد كندة، وأصيبت عينه يوم الريموك.

) ( »سير أعام النباء« للذهبي )2/  3، 42، 43(.



حابة األماثل 248
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َرَوى َعنُْه: قيس بن أيب حازم، وأبو وائل، ومجاعة.

وكان عى ميمنة عيلٍّ يوم ِصفِّن.

وقد استعمله ُمَعاِوَيُة عى َأْذَربِيَجان.

وكان سيًِّدا جواًدا.

وهو أول من مشت الرجال يِف خدمته وهو راكب. 

وُتُويّف بعد عيلٍّ بأربعن ليلة، وصىَّ عليه احلسن ڤ)1(.

َباِبيُّ ڤ.-     َأْشَيُم الضَّ

 بر: مات يِف حياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 جر: ُقتَِل يف عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمسلاًم، فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث 
امرأته من ديته)3(. 

َأْصَحَمُة النََّجاِشيُّ ڤ.-    

َة، وَصىَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   م: َأْسَلَم يِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَت َقْبَل َفْتِح َمكَّ
عليه أربًعا. روى عنه: جعفر بن أيب طالب، وعبد اللَّه بن مسعود)4(.

َة، َصىَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ع: َأْسَلَم يِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَت َقْبَل َفْتِح َمكَّ
ِه ْبُن َمْسُعوٍد)5(. َ َعَلْيِه َأْرَبًعا، َرَوى َعنُْه: َجْعَفُر ْبُن َأيِب َطالٍِب، َوَعْبُد اللَّ َوَكربَّ

َحاَبِة ڤ.  ذس: اْسُمُه: َأْصَحَمُة، َمِلُك احلََبَشِة، َمْعُدْوٌد يِف الصَّ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 3 (.) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )344/2(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 99 -200(.)3( »اإلصابة« البن حجر ) /   (.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 3-  3(.
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ْن َحُسـَن إِْسـَاُمُه، َومَلْ هُيَاِجْر، َوالَ َلُه ُرْؤَيٌة، َفُهـَو َتابِِعيٌّ ِمْن َوْجٍه،  َوَكاَن مِمَـّ
َصاِحٌب ِمْن َوْجٍه.

َ يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَصىَّ َعَلْيِه بِالنَّاِس َصَاَة الَغاِئِب، َومَلْ َيْثُبْت  َوَقْد ُتُويفِّ
ُه َصىَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َغاِئٍب ِسَواُه. َأنَّ

ُه َماَت َبـْنَ َقْوٍم َنَصاَرى، َومَلْ َيُكْن ِعنْـَدُه َمْن ُيَصيلِّ َعَلْيِه؛  َوَسـَبُب َذلِـَك: َأنَّ
ِذْيـَن َكاُنـوا ُمَهاِجِرْيـَن ِعنْـَدُه َخَرُجـوا ِمـْن ِعنْـِدِه ُمَهاِجِرْيـَن إىَِل  َحاَبـَة الَّ ألَنَّ الصَّ

.)1( امَلِدْينَِة َعـاَم َخْيرَبَ

اْلَْصَيُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن ُقْرِط ْبِن َعْبِد ْبِن َأِبي َبْكٍر، َوُهَو ُعَبْيُد ْبُن ِكَلِب -    
اْبِن َرِبيَعَة ڤ.

اِك ْبِن ُسْفَياَن إىَِل اْلُقْرَطاء  حَّ  س: َأْسَلَم َوَبَعَثُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع الضَّ
ْسَاِم، َفَدَعْوُهْم َفَأَبْوا، َفَقاَتُلوُهْم َفَهَزُموُهْم، َفَلِحَق اأْلَْصَيُد َأَباُه  َيْدُعوهَنُْم إىَِل اإْلِ
َة، َفَدَعاُه إىَِل  يَّ جِّ -ُزجِّ اَلَوَة-، بِنَاِحَيِة َضِ َسَلَمَة َوُهَو َعَى َفَرٍس َلُه يِف َغِديٍر بِالزُّ
َب اأْلَْصَيُد ُعْرُقويَبْ َفَرِسِه،  ْسَاِم، َوَأْعَطاُه اأْلََماَن، َفَسبَُّه َوَسبَّ ِدينَُه، َفَضَ اإْلِ
َحتَّى  بِِه  اْسَتْمَسَك  ُثمَّ  امَلاِء،  يِف  ِه  ُرحْمِ َعَى  َسَلَمُة  اْرَتَكَز  ُعْرُقوَبْيِه  َعَى  َوَقَع  َفَلامَّ 

ِل َسنََة تِْسٍع)2(. َجاَءُه َأَحُدُهْم َفَقَتَلُه، َومَلْ َيْقُتْلُه اْبنُُه، َوَذلَِك يِف َشْهِر َربِيٍع اأْلَوَّ

أصيُل الُهَذِليُّ ڤ.-    

ان يف مكة وغضارهتا والتشوق إليها، وقد روى   بر: حديثه عند أهل َحرَّ
حديَثه أهُل املدينة: إنه قدم عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إىل املدينة، فقالت عائشة: يا 

)2( »الطبقات الكبير« )6/ 9 ، 92 (.) ( »سير أعام النباء« ) /  42، 429(.
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ت أباطُحها، وأرغل ثاممها،  أصيل، كيف تركت مكة؟ َقاَل: تركتها حن ابيضَّ
وامترش سلمها، وأعذق إذخرها. فقالت عائشة: يا رسول اللَّه، اسمع ما يقول 

أصيل؟ فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تشوقنا- أو كلمة نحوها- يا أصيل«)1(.

َأْعَرُس ْبُن َعْمٍرو اْلَيْشُكِريُّ ڤ. -    

 م: عداده يف أهل البرصة)2(.

يَِّن)3(.  ع، ثغ: ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

َأْعَشى ْبُن َماِزِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َتِميٍم ڤ. -    

َعَراء«.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن »الشُّ

اَن الَعَرب)4(. ِذي َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْنَشَدُه: َيا َمالِك النَّاس َوَديَّ وهو الَّ

ــه: أتيــت النبــي  ــام أعلــم، يعنــي قول  غ: ال أعلــم لألعشــى غــريه في
فأنشدته: ملسو هيلع هللا ىلص 

إين لقيــت ذربــة مــن الــذربيا مالك الناس وديان العرب
بنـــزاع وهـــربغدوت أبغيها الطعام يف رجب فخلفتنـــي 
وهــن رش غالــب ملــن غلــبأخلفت الوعد ولطت بالذنب

قال: فجعل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َوُهنَّ َشُّ َغالٍِب ملَِْن َغَلب«)5(.

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:  20(.) ( »االستيعاب« ) /36 ، 37 (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /360(، و»ُأْسد الغابة« البن األثير ) /22 (.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة ) / 2  ،    (.
) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 203-20(.
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 زص: له صحبة، روى عنه: معن بن ثعلبة املازين)1(.

 م: له صحبة، سكن البرصة)2(.

َأُبو  َوَقاَل  اأْلَْعَوِر،  ْبُن  ِه  اللَّ َعْبُد  اْسَمُه  إِنَّ  َوُيَقاُل:  َة،  اْلَبرْصَ  ع: َسَكَن 
ُنَعْيٍم ُهَو ِمْن َبنِي مَتِيٍم)3(.

 بر: من بني مازن بن عمرو بن متيم، سكن البرصة، وكان شاعًرا، أتى 
النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأنشده:

إين لقيــت ذربــة مــن الــذربيا مالك الناس وديان العرب
فخالفتنـــي بنـــزاع وهـــربذهبت أبغيها الطعام يف رجب
وهــن رش غالــب ملــن غلــبأخلفت العهد ولطت بالذنب

فجعل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يتمثَّل ويقول: »َوُهنَّ َشُّ َغالٍِب ملَِْن َغَلب«. 

ويقال: إن اسم أعشى بن مازن هذا َعْبد اللَّه)4(.

 ثغ: سكن البرصة)5(.

اَلْعَوُر ْبُن ُعَبْيٍد. َوُيَقاُل: اْبُن َزْيٍد، َأُخو َبِني الَحاِرث ْبٍن َعْبٍد ڤ.-    

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)6(.

) ( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 24(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 200(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /  3(. 

)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /43 ، 44 (.
)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.) ( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /22 (.
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أفطُس ڤ.-    

 بر: رجل من الصحابة، روى عنه: إبراهيم بن أيب عبلة، َقاَل: رأيت 
رجًا من َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَقاُل له: )أفطس(، يلبس اخلز)1(.

َأْقَرُم، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل، اْلُخَزاِعيُّ ڤ. -    

 غ: ليس له غريه فيام أعلم، يعني ما رواه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن 
أقرم اخلزاعي عن أبيه قال: كنت مع أيب أقرم بالقاع من نمرة، فمرَّ بنا ركٌب، 
فأناخوا بناحية الطريق، فقال يل أيب: أي بني كن يف يمينك حتى آيت هؤالء 
القوم فأسائلهم، قال: فخرج وخرجت -يعني دنا ودنوت-، فإذا رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، فحضت الصاة، فصلَّيت معه، فكنت أنظر إىل عفريت إبطي رسول اللَّه 

ملسو هيلع هللا ىلص إذا سجد، وأرى بياضه)2(.

ـِه  ـْقَيا بِاْلَقـاِع ِمـْن َنِمـَرَة، َلـُه َواِلْبنِـِه َعْبـِد اللَّ  ع: َنـَزَل َبـْنَ اْلَعـْرِج، َوالسُّ
.)3 ( ُصْحَبٌة

 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أنه نظر إليه بالقاع من نمرة يصيل، َقاَل: فكأين 
أنظر إىل عفرة إبطي رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا سجد له«.

والبنه َعْبد اللَّه بن األقرم اخلزاعي صحبة ورواية. 

وقال بعضهم: أرقم اخلزاعي، وال يصّح، والصواب أقرم إن شاء اللَّه)4(.

)2( »معجم الصحابة« للبغوي ) / 6 -66 (.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /39 (.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 32(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر ) /39 ، 40 (.



253 لِف

َ

حرف األ

َحْيِميُّ ڤ.-     اْلَْقَعُس ْبُن َسَلَمَة، َوِقيَل: اْبُن َمْسَلَمَة، السُّ

 ب: عداده يِف أهل اْلَياَمَمة، َلُه ُصْحَبة)1(.

 م: عداده يف أهل الياممة، وقيل له: األقيرص، وهو وهم. 

، عن أمحد بن إسحاق بن صالح،  واألقيرص ذكره عيلُّ بُن سعيد العسكريُّ
عن سليامن بن حممد بن شعبة، وأراه َوِهَم يف اسم األقيرص، وأراه األقعس)2(.

.)3(  ع: ُيَعدُّ يِف َأْهِل الَياَمَمِة، َوِقيَل: اأْلَُقْيرِصُ

، وسلم   ثغ: ُيَعدُّ يف أهل الياممة، وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هو وطلق بن َعيِلٍّ
ابن حنظلة، وعيل بن شيبان، كلُّهم من بني سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة 

ابن جليم بن صعب بن َعيِل بن بكر بن وائل، بطن من بني حنيفة)4(.

 جر: عداده يف أهل الياممة، له ُصحَبٌة)5(.

ُأَكْيِدُر ْبُن َعْبِد الَمِلِك ڤ.-    

ــَدى إىَِل  ــَلَم َوَأْه ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْس ــَب النَّبِ ــَدِل َكاَت ــِة اجْلَنْ  ع: َصاِحــُب ُدوَم
َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )23/3(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص:  206-20(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /7 3(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) / 3 (.
) ( »اإلصابة« البن حجر ) /2 2(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /363(.



حابة األماثل 254
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، ِمْن َبِني -     أماناُة بُن َقْيِس بِن الَحاِرِث بِن َشْيَبان بِن الَفاِتِك الِكْنِديُّ
ُمَعاِوَيَة اَلْكَرِمين، ِمْن ِكْنَدة ڤ.

 ط: وفـد إىل النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسـلم، وقـد كان عـاش دهـًرا،... وكان مـع 

، فقتل يوم النجري مرتًدا يف  أماناة يف الوفد ابنه يزيد بن أماناة، وأسلم ثم ارتدَّ
رواية هشام بن حممد)1(.

 ثغ: وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان قد عاش دهًرا طويًا، وله يقول عوضة 

الشاعر:

كعمر أماناة بن قيس بن شيبانأال ليتنــي عمــرت يــا أم َخالـِـد
وأفنــى فئاما من كهول وشــبانلقد عاش حتى قيل ليس بميت

، ُقتَِل َيْوم النجري يف خافة َأيِب بكر ڤ)2(. وفد معه ابنه يزيد فأسلم ثم ارتدَّ

َأْنَجَشُة الحادي ڤ.-    

 ب: موىل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص يامزحه، َوَيُقول َلُه: »ُرَويًدا، 

َسوُقَك بِاْلَقَواِريِر«)3(.

 م: روى عنه: أبو طلحة، وأنس بن مالك)4(.

ة الوداع، وكان حسن   بر: كان يسوق أو يقود نساء النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عام َحجَّ
احلَُداء، وكانت اإلبل تزيد يف احلركة بحدائة، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُرَويًدا 

)2( »ُأْسد الغابة« ) /36 (.) ( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير ) / 4(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 206(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )3/  (.
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َيا َأْنَجَشة، ِرفًقا بِالَقَواِرير«، يعني النساء)1(.

ة  َحجَّ يف  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  بأزواج  فحدا  باحلداء،  الصوت  كان حسن  ثغ:   
الوداع، فأرسعت اإلبل، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا َأْنَجَشة، ُرَوْيَدك، ِرْفًقا بِالَقَواِرير«)2(. 

 جر: كان حسن الصوت باحلداء)3(.

َأَنَسُة َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.-    

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر)4(.

 غ: ال أعلم روى أنسة حديًثا ُمسنًَدا وال غري ُمْسنٍَد)5(.

يِق  دِّ وٍح، َماَت يِف ِخَاَفـِة الصِّ  ع: َشـِهَد َبـْدًرا َوُأُحـًدا، َوُيْكنَى َأَبا َمـرْسُ

اِة، َكاَن مِمَّْن َيْأَذُن َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يِف جَمِْلِسِه)6(. َ ِدي الرسَّ ڤ، ِمْن ُمَولَّ

 بر: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا مرسح، ويقال: أبو مرسوح، ذكره 
موسى بن عقبة، عن ابن شهاب فيمن شهد بدًرا، وكذلك َقاَل ابن إسحاق.

اة، وكان يأذن عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس فيام حكى  وكان من مولدي الرسَّ
َبريي. مصعب الزُّ

ومات يف خافة أيب بكر ڤ)7(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير ) /44 (.) ( »االستيعاب« البن عبد البر ) /40 (.
)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.)3( »اإلصابة« البن حجر ) /239(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) / 24(.) ( »معجم الصحابة« للبغوي ) /   (.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر ) /37 (.
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اِة)1(. َ ِدي الرسَّ  ذت: ِمْن ُمَولَّ

 جر: مـوىل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: َأبو انسـة، استشـهد يوم بـدر. وقيل: هو 
َأبو مرسوح. وقيل: َأبو مرسح)2(.

ْمح ڤ.-     ِإَياد َأُبو السَّ

 بر: خادم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، هو مذكور بكنيته، مل يرو عنه فيام علمت 
إال حمّل بن خليفة)3(.

ِإيَماُء ْبُن َرَحَضَة ْبِن ُخْرَبَة ْبِن ِخَلِف ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِغَفاٍر َوِإَلْيِهُم -    
، َوِغَفـاُر ْبُن ُمَلْيِل ْبِن َضْمـَرَة ْبَن َبْكِر  اْلَبْيـُت ِمـْن َبِنـي ِغَفـاٍر اْلِغَفاِريُّ

اْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة، َسيُِّد َبِني ِغَفاٍر َوِإَماُمُهْم ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان إسام أيام بن رحضة قريًبا من احلديبية،   س: َقاَل حُمَمَّ
وكان يسـكن غيقـة، ويـأيت املدينـة كثـرًيا، ويرجـع إىل غيقة، وغيقـة: بن الفرع 

والسقيا)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو إِياَمء بن رخَصة بن خزمة بن خاف بن َحاِرَثة بن 
غفـار بـن مليـل بن َضمَرة، أسـلم زمن احلَُدْيبَِية، َوَكاَن يسـكن غيقـة َبن اْلَفْرع 

والسقيا، َواْبنه خفاف بن إِياَمء، ُيَقال: إِن َلُه ُصْحَبة)5(.

ْقَيا، ُثمَّ اْنَتِقْل إىَِل امَلِدينَِة   ع: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن َغْيَقَة ِمْن َناِحَيِة السُّ

)2( »اإلصابة« البن حجر ) /267(.) ( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 4 (.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد ) /3  (.)3( »االستيعاب« البن عبد البر ) /46 (.

) ( »الثقات« البن ِحبَّان )9/3 (.
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.)1( ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ َفَكاَن َيْأِوهَيا، َقِدَمَها ُمْسِلاًم ُقَبْيَل احْلَُدْيبَِيِة، َذَكَرُه حُمَمَّ

وا عليه ببـدر وهو مرشك،   بـر: أسـلم قريًبـا مـن احلديبيـة، وكانـوا مـرُّ
ـاف ُصحبـة، وكانا ينزالن غيقة مـن باد بني غفـار، ويأتون املدينة  والبنـه َخفَّ

اف رواية عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. كثـرًيا، والبنـه َخفَّ

 جر: قديم اإلسام)3(.

َأْيَفُع بُن َعْبِد ِكَلل ڤ.-    

 زص: له صحبة، روى عنه صفوان بن عمرو.

وقيل: عن أيفع عن عبد اللَّه بن عمر، فإن صح ذلك فهام اثنان)4(.

اء  �ل�ب
وه حر�فُ

لُ �ت َ
، و�ي ِ

ِل�ف
أَ

 �لا
هى حر�فُ �ت ��ف

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم ) /4 3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ) / 3 (.

)3( »اإلصابة« البن حجر ) /330(.
)4( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 26(.
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رٌي
جَ

ُ
ب امُسه  من 

. َوُيَقاُل: ُهَو ِمْن ُجَهْيَنَة، 1  -6 ُبَجْيُر ْبُن َأِبي ُبَجْيٍر َحِليٌف َلُهْم ِمْن َبِليٍّ
اِر، َيُقوُلوَن: ُهَو َمْوًلى َلَنا ڤ. َوَبُنو ِديَناِر ْبِن النَّجَّ

 س: َشِهَد ُبَجْيٌ َبْدًرا َوُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَقِد اْنَقَرَض َأْعَقاُبُْم 
َجِيًعا إِلَّ َبِقيَُّة ُسَلْيِم ْبِن احلَاِرِث)-(.

 م: شهد بدًرا، ل تعرف له رواية)6(.

 ع: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْدًرا، َوَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)3(.

 خق: صحايبٌّ شهد بدًرا مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر ذلك أصحاب املغازي)4(.

 بر: من بني عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان. وقيل: بل هو من 
َبيل. ويقال: بل هو من جهينة حليف لبني دينار بن النجار، شهد بدًرا وأحًدا. 

وبنو دينار بن النجار يقولون: هو مولنا)5(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )483/3(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 295(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )430/1(.
)4( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )567/1(.

)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )148/1(.



حابة األماثل 262
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُبَجْيـُر ْبـُن ُزَهْيِر ْبِن َأِبي ُسـْلَمى، َأُخـو َكْعِب ْبِن ُزَهْيٍر، َواْسـُم َأِبي 1  -6
ُسْلَمى: َرِبيَعُة ْبُن َرَباحِ ْبِن ُقْرِط ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِزِن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 

َثْوِر ْبِن َهَذَمَة ْبِن َلِطِم ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُمَزْيَنَة ڤ.

 م: أخو كعب بن زهي بن أيب سلمى، هلام صحبة)-(.

ـاُج ْبـُن ِذي  ـَة إِْسـَاِم َكْعـٍب احْلَجَّ  ع: َلـُه َوأِلَِخيـِه ُصْحَبـٌة، َرَوى ِقصَّ
.)6( ْحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن ُزَهْيٍ َقْيَبِة ْبِن َعْبِد الرَّ الرُّ

 بر: أسلم قبل أخيه كعب بن زهي، وكان شاعًرا حمسنًا هو وأخوه 
كعب بن زهي.

وأما أبو مها فأحد املرّبزين الفحول من الشعراء، وكعب بن زهي يتلوه 
يف ذلك.

وكان كعب وبجي قد خرجا إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فلام بلغا أبرق العراق، 
َقـاَل كعـب لبجـي: الـق هذا الرجـل، وأنا مقيم لـك هاهنا، فقـدم بجي عىل 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فسمع منه فأسلم، وبلغ ذلك كعًبا، فقال يف ذلك أبياًتا.

ثم ملا قدم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة منرصفه من الطائف، كتب بجي إىل 
أخيه كعب: إن كانت لك يف نفسك حاجة، فأقدم إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه 
ل يقتل أحًدا جاءه تائًبا، وذلك أنه بلغه أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أهدر دمه لقول 

بلغه عنه، وبعث إليه بجي:

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 292(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )425/1(.
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تلـوم عليهـا باطا وهـي أحزمفمن مبلغ كعًبا فهل لك في التي
ت وحده ى ول الاَّ فتنجـو إذا كان النجـاة وتسـلمإلى اللَّه ل العزَّ
من النار إل طاهر القلب مسلملدي يوم ل ينجو وليس بمفلت
وديـن أبي سـلمى علـي محرمفديـن زهير وهو ل شـيء غيره

وبجي هو القائل يوم الطائف يف شعر له:

وغــداة أوطــاس ويــوم األبــرقكانت عالة يـوم بطن حنينكم
كالطيــر تنجــو مــن قطــام أزرقجمعت هوازن جمعها فتبددوا
ــا وأحــًدا ــا مقاًم ــم يمنعــوا من ــدقل ــن الخن ــم وبط إل جداره
فتحصنــوا منّــا ببــاب مغلــق)-(ولقـد تعرضنـا لكيمـا يخرجوا

 ثغ: أسلم قبل أخيه كعب، وكامها شاعران جميدان، وكان أبومها 
زهي من فحول الشعراء املجيدين املربزين.

وشـهد مـع رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص الطائـف، ثـم مَلـا قـدم َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص من 
الطائـف، كتـب بجـي إىل كعـب: إن كانـت لـه يف نفسـك حاجـة فاقـدم إىَِل 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فإنه ل يقتل أحًدا جاءه تائًبا)6(. 

 جر: أخو كعب بن زهي الشاعر املشهور، أسلم قبل أخيه)3(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )148/1، 149(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )197/1(.

)3( »اإلصابة« لبن حجر )502/1(.
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ُبَجْيٌر الثَّقِفيُّ ڤ.1  -6

 كـو: لـه صحبـة وروايـة عـن النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حدثـت عنـه حفصـة بنت 
سيين)-(.

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )193/1(.
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رٌي ِ
ح

َ
ب امُسه  من 

َبِحيُر ْبُن َأِبي َرِبيَعَة واْسُمُه: َعْمُرو بُن الُمِغيَرَة بِن َعْبِد اهلِل بِن 1  -6
ُعَمر بِن َمْخُزوٍم اْلَمْخُزوِميُّ ڤ.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه()-(.  م،ع: َسامَّ

ـِه(، وهو والد   ثـغ: كان اسـمه: )بحـًيا( فسـامه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّ
ِه بن َأيِب ربيعة الشاعر املشهور، وابن عم َخالِد بن اْلَولِيد  عمر بن َعْبد اللَّ

وأيب جهل بن هشام)6(.

َبِحير اَلْنَصاِريُّ ڤ.1  66

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

اِهُب.1 -66 َبِحيرا الرَّ

 م، ع: َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل َمْبَعثِِه، وقيل: َوآَمَن بِِه)4(.

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 315(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )445/1(.
)3( »اإلكمال« لبن ماكول )196/1(.)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )200/1(.

)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 314(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )445/1(.



حابة األماثل 266
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُبَديٌل امُسه  من 

ُبَدْيل بُن ُأمِّ َأْصَرَم، وهو ُبَديُل بُن َسَلَمَة ْبِن َخَلف ْبِن َعْمِرو ْبِن 1 666
الحب ْبِن مقَباِس ْبِن حبتِر ْبِن َعديِّ ْبِن َسُلوِل بِن َكْعٍب ڤ.

 س: يعـرف بأمـه، وهي أم أرصم بنـت األجحم بن دندنة بن عمرو 
ابـن القـن بـن رزاح بـن عمـرو بـن سـعد بـن كعب بـن سـعد بـن ربيعة من 

خزاعة، وأمها حية بنت عبد مناف بن قيص.

أسلم بديل قدياًم وبعثه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مع ُبرس بن سفيان إىل بني كعب 
يستنفرهم لغزو مكة)-(.

 بر: بعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل بني كعب يستنفرهم لغزو مكة، هو وبرس بن 
سفيان اخلزاعي.

وبديل ابن أم أرصم هو أحد املنسوبن إىل أمهاهتم، وهو بديل بن سلمة 
ابن خلف بن عمرو بن األخنس بن مقياس بن حبرت بن عدي بن سلول بن 

كعب اخلزاعي)6(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )189/5(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )151/1(.
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، ِمَن اْلَْنَصاِر ڤ.1 663 ، اْلَخْطِميُّ ُبَدْيُل ْبُن َعْمٍرو اْلَْنَصاِريُّ

 م: عداده يف األنصار، له صحبة)-(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة فِياَم ُذِكَر)6(.

، َوِقيَل: َعْمرُو بُن ُكْلُثوٍم ڤ.1 664 ُبَدْيُل ْبُن ُكْلُثوٍم، الُخَزاِعيُّ

ِذي ُيَقال َلُه: َقابل ُخَزاَعة، َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأنشده   ب، بش: الَّ
قصيدة، َلُه ُصْحَبة)3(.

 م: قدم عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف عهد خزاعة، وأنشده: إين ناشد حممًدا)4(.

 ثغ: قدم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف عهد خزاعة ملا غدرت بم قريش)5(.

ُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء ْبِن َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 1 665
ُجَزيِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َماِزِن ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

ا إىَِل اإِلْسَاِم،   س: َكَتَب إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوإىَِل ُبرْسِ ْبِن ُسْفَياَن َيْدُعومُهَ

َمَع  َمُعوَنَة  بِْئَر  َنافٌِع  َوَشِهَد  َأبِيِه،  ِمْن  إِْسَاًما  َأْقَدَم  َكاَن  ُبَدْيٍل  ْبُن  َنافُِع  َواْبنُُه 

امُلْسِلِمَن، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا.

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 280(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )423/1(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )34/3(، »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 63(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 282(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )202/1(.



حابة األماثل 268
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َن َمَع َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ڤ، َوَشِهَد  َواْبنُُه َعْبُد اللِه ْبُن ُبَدْيٍل ُقتَِل َيْوَم ِصفِّ
ِه  ، َوَقَسـَم َرُسـوُل اللَّ ـَة َوُحنَْنٍ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفْتـَح َمكَّ ُبَدْيـُل ْبـُن َوْرَقـاَء َمـَع َرُسـوِل اللَّ
ْعَراَنِة، َواْسـَتْعَمَل َعَلْيِهْم ُبَدْيَل ْبـَن َوْرَقاَء  ملسو هيلع هللا ىلص َسـْبَي َهـَواِزَن ِمـْن ُحنَـْنٍ إىَِل اْلِ
ْبَن ُسْفَياَن إىَِل َبنِي  ْبَن َساِلٍ، َوُبرْسَ  َوَبْعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْمَرو   ، اخْلَُزاِعيَّ

ُرَج إىَِل َتُبوَك. ِهْم ِحَن َأَراَد َأْن َيْ َكْعٍب َيْسَتنِْفُروَنُْم إىَِل َعُدوِّ

َة  َوَشِهُدوا َجِيًعا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َتُبوَك، َوَشِهَد ُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء َحجَّ
اْلَوَداِع َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

ِذي َكَتَب إَِلْيِه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعوُه إىَِل اإِلساَِم)6(.  وقال أيًضا س: ُهَو الَّ

ة)3(.  خ: َأْسَلم وبايع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل دخول َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

 غ: سكن مكة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ب، بش: أَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأن حيبس السبايا َواأْلَْمَوال باِلعرانة َحتَّى 
ة، فحبسها َعَلْيِه، َوَكاَن سيَِّد قومه، تويف بمكة)5(. يقدم َعَلْيِه من َمكَّ

 م: تقدم إسامه، نسبه شباب. روى عنه: ابناه سلمة، وعبد اللَّه، 
وغيمها.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )21/8(.)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )198/5(.
)3( »التاريخ الكبير- السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )188/1(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )354/1(.
)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )34/3(، »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 61(.
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اختلف يف وفاته، فقيل: قتل يف عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: قتل بصفن، وابنه 
عبد اللَّه املقتول بصفن)-(.

 شص: َذَكَر َعيِلُّ ْبُن جُمَاِهٍد َقاَل: اْفُتتَِحْت َأْصَبَهاُن يِف ِخَاَفِة ُعَمَر َسنََة 
ُه َعىَل َيِدِه  َ ُحَذْيَفُة، َوَفَتَح اللَّ يَن، مَلَّا ُقتَِل النُّْعاَمُن بِنََهاَوْنَد، َوُولِّ إِْحَدى َوِعْشِ
َها َنْحَو  َبْعَد ُحَذْيَفَة اْلََبَل، َفَبَعَث ُبَدْيَل ْبَن َوْرَقاَء، َوجُمَاِشَع ْبَن َمْسُعوٍد، َفَتَوجَّ
َخَرَج  ُثمَّ  َوَفَتَحُهاَم،  إىَِل الطبسن  ُبَدْيٌل  َفَأَخَذ  َمِدينَتَِها،  َعْن  َفَعَدَل  َأْصَبَهاَن، 
 ، ُيِريُد َقِهْسَتاَن ِمْن َأْرِض ُخَراَساَن، َوَأْقَبَل جُمَاِشٌع إىَِل َقاَشاَن، َفَفَتَح اْلَقاَشاَنْنِ
َة، َوَكاَن َأُبو  يَّ رِّ َوَأَتى ِحْصَن أبروذ، َفَحارَصَ َمْن فِيِه، َفَقَتَل امُلَقاتَِلَة، َوَسَبى الذُّ

ِة، َفَخَرَج َأُبو ُموَسى ُيِريُد َما َيِليِه ِمَن اأْلَْرِض، َفَواَف َأُبو  ُموَسى َأِمَي اْلَبرْصَ
َجَرَم  اَوْنَد  الرَّ َفنََزَل  جُمَاِشٌع،  َوَساَر  َأْصَبَهاَن،  ُيِريُد  اأْلَْهَواِز  ِقَبِل  ِمْن  ُموَسى 
َقاَشاَن َفَصاحَلَُهْم، َوَمَض َحتَّى َنَزَل َشقَّ التَّْيَمَرِة َفَصاحَلَُهْم، َوَساَر َأُبو ُموَسى 
َحتَّى َنَزَل بِِجَباِل َجيِّ َمِدينَِة َأْصَبَهاَن، َفنََزَل َعىَل َفْرَسٍخ ِمنَْها بَِمَكاٍن ُيَقاُل َلُه: 
 ، ، َفَصاحَلُوا َعىَل نِْصِف َجيٍّ َداِرُك َفَحرَصَ َأْهَلَها َوَقَتَل، َوَبَلَغ َذلَِك َأْهَل َجيٍّ

َوَفَتَح َأُبو ُموَسى نِْصَفَها َعنَْوًة، َوَصىلَّ َأُبو ُموَسى بَِأْصَبَهاَن َصَاَة اخْلَْوِف. 

ِذي  َن َسنََة َسْبٍع َوَثَاثَِن، َوُبَدْيٌل ُهَو الَّ فِّ َوُقتَِل ُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء َيْوَم الصِّ
ٍب«)6(. اُم َأْكٍل َوُشْ َا َأيَّ اَم ِمنًى »َأنَّ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُينَاِدي َأيَّ

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 278(.
)6( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )259/1- 263(.
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َم إِْسَاُمُه، َوَماَت َقْبَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َلُه َبنُوَن: َعْبُد اللِه،   ع: َتَقدَّ
َن، َوآَخُر بِاْلََمِل، َوَأْدَرَك  ْحَِن، َوُعْثاَمُن، َوَسَلَمُة، ُقتَِل َواِحٌد بِِصفِّ َوَعْبُد الرَّ

َأْوَلُدُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

 بر: أسلم هو وابنه َعْبد اللَّه بن بديل، وحكيم بن حزام، يوم فتح 
مكة بمرِّ الظهران يف قول ابن شهاب.

وشهد بديل وابنه َعْبد اللَّه حنينًا، والطائف، وتبوك، وكان بديل من 
كبار مسلمة الفتح.

وقد قيل: إنه أسلم قبل الفتح. 

وروت عنه: حبيبة بنت شيق جدة عيسى بن مسعود بن احلكم الزرقي، 
وروى عنه أيًضا: ابنه سلمة بن بديل أّن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كتب له كتاًبا)6(.

 كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 جر: كان إسامه قبل الفتح، وقيل: يوم الفتح)4(.

ُبَدْيٌل ڤ.1  66

أبا  سمعت  َرَباٍح،  ْبُن  َعيِلُّ  َعنُْه:  وَرَوى  مرص.  أهل  يف  عداده  م:   
سعيد بن يونس بن عبد األعىل، فذكره)5(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )421/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )150/1(.

)3( »اإلكمال« لبن ماكول )219/1(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 281(.)4( »اإلصابة« لبن حجر )514/1(.
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َن، َرَوى َعنُْه: َعيِلُّ ْبُن َرَباٍح)-(. يِّ ع: َغْيُ َمنُْسوٍب، ِعَداُدُه يِف امْلرِْصِ

ُبَدْيٌل ڤ.1  66

 بر: رجل آخر من الصحابة. َرَوى َعنُْه: َعيِلُّ ْبُن َرَباٍح املرصي، َقاَل: 
»َرَأْيُت رُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْمَسُح َعىل اخلُفَّن«)6(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )424/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )151/1(.
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اُء الـَبَ امُسه  من 

اْلَبَراُء ْبُن َأْوِس ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَجْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو 1  66

اِر ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ه نائلة بن خملد بن غزية بن َعْمرو بن عبد عوف بن غنم بن   س: ُأمُّ
مالك بن النجار. 

ُبردة، واسمها خولة  أمَّ  ها  وأمَّ َعْمرو،  وأمَّ  َخْذَمَة رجٌل،  الرباُء:  فولد 
بنت املنذر بن زيد بن َلبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، 

وهي التي أرضعت إبراهيم ابن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

وَشِهَد الرباُء بُن أوس ُأحًدا)-(.

 م، ع: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحَد َغَزَواتِِه)6(.

ضاع؛ ألنَّ زوجته أمَّ بردة   بر: هو أبو إبراهيم بن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من الرَّ
أرضعته بلبنه)3(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )340/4(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 290(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )386/1(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )153/1(.
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اْلَبَراُء ْبُن َحْزٍم ڤ.1  66

دَقات)-(.  ب: ِمَّن َأخذ ِمنُْهم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ

اْلَبَراُء ْبُن َعاِزِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن مجدعَة ْبِن 1  63
َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َأْوِس، ُيْكَنى َأَبا ُعَماَرَة، 

، ُثمَّ اْلَحاِرِثيُّ ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

ُه َحبِيَبُة بِنُْت َأيِب َحبِيَبَة ْبِن احْلَُباِب ْبِن َأَنِس ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك   س: ُأمُّ
اِر ْبِن اخْلَْزَرِج. اْبِن النَّجَّ

ُه ُأمُّ َخالِِد بِنِْت َثابِِت ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو  َوُيَقاَل: َبْل ُأمُّ
ُخْدَرُة.

اللِه،  َعْبِد  َوُأمَّ  َوحَيَْيى،  َوَعاِزَب،  َوُيوُنَس،  َوُعَبْيًدا،  َيِزيَد،  اُء:  اْلرَبَ َفَوَلَد 
ُهْم. َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ

ْبِن  ُسَلْيِم  َبنِي  ِمْن  ُه  ُأمُّ َوَكاَنْت  َأْيًضا،  َأْسَلَم  َقْد  َعاِزٌب  َوَكاَن  َقاُلوا: 
ُهْم  َوُأمُّ ُمَباِيَعٌة،  اللِه  َعْبِد  َوُأمُّ  َوُعَبْيٌد،  اُء،  اْلرَبَ اْلَوَلِد:  ِمَن  َلُه  َوَكاَن  َمنُْصوٍر، 

َجِيًعا َحبِيَبُة بِنُْت َأيِب َحبِيَبَة ْبِن احلَُباِب.

ٍء  ُهْم ُأمُّ َخالٍِد بِنِْت َثابٍِت، َوَلْ َنْسَمْع لَِعاِزٍب بِِذْكٍر يِف َشْ َوُيَقاَل: َبْل ُأمُّ
اُه ِمنُْه َأُبو َبْكٍر. ِذي اْشرَتَ ْحِل الَّ ِمَن امَلَغاِزي. َوَقْد َسِمْعنَا بَِحِديثِِه يِف الرَّ

اَء ْبَن َعاِزٍب َيْوَم اخْلَنَْدِق،  ُد ْبُن ُعَمَر: َأَجاَز َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلرَبَ َقاَل حُمَمَّ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )28/3(.
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َة َسنًَة، َوَلْ ُيِْز َقْبَلَها. َوُهَو اْبُن َخَْس َعْشَ

ْبِن  ُمْصَعِب  اَم  َأيَّ ا  ِبَ  َ َوُتُويفِّ اْلُكوَفَة،  اُء  اْلرَبَ َوَنَزَل  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَل 
اُء َعْن َأيِب َبْكٍر)-(. ، َوَلُه َعِقٌب، َوَرَوى اْلرَبَ َبْيِ الزُّ

 وقال أيًضا: س: َنَزَل اْلُكوَفَة َواْبَتنَى ِبَا َداًرا. 

ُد ْبُن ُعَمَر: ُثمَّ َصاَر إىَِل امَلِدينَِة َفاَمَت ِبَا. َقاَل حُمَمَّ

، َوَلُه َعِقٌب بِاْلُكوَفِة، َوَقْد  َبْيِ َ يِف َزَمِن ُمْصَعِب ْبِن الزُّ ُه: ُتُويفِّ َوَقاَل َغْيُ
يِق)6(. دِّ َرَوى َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ

 ل: له صحبة)3(.

 ق: كان الرباء ابن أخت أيب بردة بن نيار، واسم أيب بردة: هاينء من 
قضاعة، وأليب بردة عقب.

وكان للرباء ابنان، قد روى عنهام احلديث: يزيد بن الرباء، وسويد بن 
الرباء.

وكان سويد عىل عامن، فكان كخي األمراء)4(.

 غ: من اخلزرج )5(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )282/5- 286(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )139/8(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2364(.
)4( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )326/1(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )251/1(.
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 غ: ل أعلم للرباء بن مالك حديًثا ُمسنًَدا غي هذا. يعني: لقيت يوم 
مسيلمة رجًا يقال له: حار الياممة، رجًا جسياًم بيده السيف أبيض، فرضبت 
رجليه، فكأنام أخطأته وانقعر فوقع عىل قفاه، فأخذت سيفه وأغمدت سيفي، 

فام رضبت به إل رضبة حتى انقطع، فألقيته وأخذت سيفي )-(.

 م: نزل الكوفة، تويف أيام مصعب بن الزبي، ختلَّف عن بدر لصغر 
سنه، وكان أول مشهد شهده اخلندق. 

روى عنه: أبو جحيفة، وعبد اللَّه بن يزيد األنصاري، وبنوه: الربيع، 
ويزيد وعبيد، وغيهم)6(.

 ب: سكن الُكوَفة، كنيته َأُبو عاَمَرة، َوُيَقال: َأُبو َعْمرو، واستصغره 
ه، َوَكاَن ُهَو َوابن عمر لَِدة.  َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر َفردَّ

َماَت يِف وَلَية ُمصعب بن الزبي عىل العَراق سنة اْثنََتْنِ َوسبعن)3(.

ه،  ل يشهد بدًرا، وذاك أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استصغره يوم بدر فَردَّ بش:   
مات سنة إحدى وسبعن)4(.

ُل َمَشاِهِدِه  ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْدٍر، َوُأُحٍد لِِصَغِر ِسنِِّه، َوَأوَّ  ع: َردَّ
َة َغْزَوًة، َبنَى َداًرا  اخْلَنَْدُق، َوِقيَل ُأُحٌد، َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَبَع َعْشَ

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )245/1(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 289(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )26/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 76(.
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اَم ُمْصَعٍب، َفنََزهَلَا، ُثمَّ َرَجَع إىَِل امَلِدينَِة. بِاْلُكوَفِة َأيَّ

اُء ْبـُن َعـاِزِب ْبـِن احْلَـاِرِث ْبِن َعـِديِّ ْبِن ُجَشـِم ْبـِن جَمَْدَعَة ْبِن  َوُهـَو اْلـرَبَ
َ َزَمـاَن ُمْصَعِب ْبِن  َحاِرَثـَة ْبـِن احْلَـاِرِث ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َمالِِك ْبـِن َأْوٍس، ُتـُويفِّ

.)-( َبْيِ الزُّ

 خت: غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خس عشة غزوة، ونزل الكوفة بعده، 
وكان رسول َعيِلِّ بِن َأيِب طالب إىَِل اخلوارج بالنَّهروان يدعوهم إىَِل الطاعة 

وترك املشاقة.

وللرباء َعْن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص روايات كثية. 

وائي، وعامر  ِه بن يزيد اخلطمي، وأبو جحيفة السَّ ث عنه: َعْبد اللَّ حدَّ
ْحَن بن َأيِب ليىل، وأبو إِْسَحاق السبيعي، وعدي بن ثابت،  عبي، وعبد الرَّ الشَّ

وسعد بن ُعَبْيدة، واملسيب بن رافع، وغيهم)6(.

، وكذلك أبوه، واسُتصِغَر الرباُء يوم ُأحٍد، وأول   ر: َصِحَب النبيَّ
مشاهده اخلندق)3(.

 بر: يكنى أبا عامرة. وقيل: أبا الطفيل. وقيل: يكنى أبا عمرو. وقيل: 
أبو عمر، واألشهر واألكثر أبو عامرة، وهو أصح إن شاء اللَّه تعاىل)4(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )384/1(.
)6( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )528/1(.

)3( »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )60/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )155/1(.
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النَّبِيُّ  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خس عش َغْزَوة، واستصغره  َمَع َرُسول  غزا  جو:   
ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر َفلم يشهدها، َوَأَجاَزُه َيْوم اخلَنَْدق َوُهَو اْبن خس عَشة سنة، 

ام ُمصعب بن الزبي)-(. َونزل الرَباُء الُكوَفَة َوُتويفِّ َبا يِف َأيَّ

ه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عن بدر، استصغره، وأول مشاهده ُأُحد،   ثغ: َردَّ
وقيل: اخلندق، وغزا َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أربع عشة غزوة)6(.

َنِزْيُل   ، امَلَديِنُّ  ، ، احلَاِرثِيُّ ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َأُبو   ، الَكبِْيُ الَفِقْيُه  ذس:   
َحاَبِة. الُكْوَفِة، ِمْن َأْعَياِن الصَّ

ًة َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواْسُتْصِغَر َيْوَم  ا، َوَشِهَد َغَزَواٍت َكثِْيَ َرَوى َحِدْيًثا َكثِْيً
َبْدٍر، َوَقاَل: )ُكنُْت َأَنا َواْبُن ُعَمَر لَِدًة(.

ْيِق، َوَخالِِه؛ َأيِب ُبْرَدَة بِن نَِياٍر. دِّ َوَرَوى َأْيًضا َعْن: َأيِب َبْكٍر الصِّ

َحابِيَّاِن،  َواِئيُّ الصَّ ، َوَأُبو ُجَحْيَفَة السُّ َث َعنُْه: َعْبُد اللِه بُن َيِزْيَد اخلَْطِميُّ َحدَّ
 ، بِْيِعيُّ َوَعِديُّ بُن َثابٍِت، َوَسْعُد بُن ُعَبْيَدَة، َوَأُبو ُعَمَر َزاَذاُن، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

َوَطاِئَفٌة ِسَواُهم.

، َعْن بِْضٍع  َ َسنََة إِْحَدى َوَسْبِعْنَ . َوِقْيَل: ُتُويفِّ : َسنََة اْثنََتْنِ َوَسْبِعْنَ َ ُتُويفِّ
َوَثاَمنِْنَ َسنًَة.

َوَأُبْوُه ِمْن ُقَدَماِء األَْنَصاِر.

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 110(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )205/1(.
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ُمْسنَُدُه َثَاُث ماَئٍة َوَخَْسُة َأَحاِدْيَث.

ْوَن َحِدْيًثا. « اْثنَاِن َوِعْشُ ِحْيَحْنِ َلُه يِف »الصَّ

: بَِخْمَسَة َعَشَ َحِدْيًثا، َوُمْسِلٌم: بِِستٍَّة)-(. َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ

 ذت: َنِزيُل اْلُكوَفَة.

ِه. َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَعْن َأيِب َبْكٍر، َوَغْيِ

ِه ْبُن يزيد اخلطمي الصحابيان،  ، َوَعْبُد اللَّ َواِئيُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ُجَحْيَفَة السُّ
 ، بِيِعيُّ َوَعِديُّ ْبُن َثابٍِت، َوَسْعُد ْبُن َعبِيَدَة، َوَأُبو ُعَمَر َزاَذاَن، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

َوآَخُروَن.

َواسُتْصِغَر َيْوَم َبْدٍر، َوَشِهَد َغْيَ غزوٌة َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َ َسنََة اْثنََتْنِ َوَسْبِعَن، َوِقيَل: َسنََة إِْحَدى َوَسْبِعَن)6(. ُتُويفِّ

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

 جر: له وألبيه صحبة، وروي عنه أنه غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أربع 
عشة غزوة. 

ويف رواية: خس عشة. إسناده صحيح.

وعنه قال: )سافرت مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ثامنية عش سفًرا(.

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )194/3- 196(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 793(.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.
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وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشين يف قول أيب َعمرو الشيباين 
وخالفه غيه.

وشهد غزوة تسرت مع أيب موسى، وشهد الرباء مع عيلٍّ المَل وِصفِّن 
وقتاَل اخلوارج، ونزل الكوفة وابتنى با داًرا، ومات يف إمارة مصعب بن 

الزبي.

وقد روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص جلة من األحاديث، وعن َأبيه وأيب بكر وعمر 
اخلطمي  يزيد  بن  اللَّه  وعبد  جحيفة،  وَأبو  الصحابة،  أكابر  من  وغيمها 

وجاعة آخرهم َأبو إسحاق السبيعي)-(.

اْلَبَراُء ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُقَمْيَئَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْوِف ْبِن 1 -63
َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا، فولد الرباُء بُن عبد َعْمرو: عمًرا، فولد َعْمُرو بُن 
الرباء: عاصاًم درج، ول تكن هلم بقية)6(.

اْلَبَراُء ْبُن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن 1 636
اِر، َأُخو َأَنِس ْبِن َماِلٍك  ُجْنُدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اِري ڤ. النَّجَّ

ه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب   س: ُأمُّ
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وهو أخو أنس بن مالك ألبيه وأمه. 

)-( »اإلصابة« لبن حجر )519/1، 520(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )366/4(.
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َها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  وشهد الرباُء ُأحًدا، واخلندَق، واملشاهَد كلَّ
شجاًعا له يف احلرب نَِكاية)-(.

َمَع  َذلَِك  َبْعَد  َوامَلَشاِهَد  َواخْلَنَْدَق،  ُأُحًدا،  َشِهَد  أيًضا: س:  وقال   
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُشَجاًعا يِف احْلَْرِب، َلُه نَِكاَيٌة. 

َها ِعنَْدُهْم َفاِرُس)6(. ، َوتِْلَك النَّاِحَيُة ُكلُّ ُد ْبُن ُعَمَر: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُتْسرَتَ َقاَل حُمَمَّ

 م: هو الذي قتل مرزبان الزارة بتسرت، وهو الذي قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُه«.  ِه َلََبرَّ ٍف، َلْو َأْقَسَم َعَل اللَّ »َكْم ِمْن َضِعيٍف ُمَتَضعِّ

روى عنه: أخوه أنس بن مالك)3(.

ذي  َأْغَبَ  َأْشَعَث  »ُربَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  َقاَل  َمالك،  بن  أنس  َأُخو  ب:   
ُه، ِمنُْهم: الَباُء بُن َمالٍك«.  ِه ۵ َلََبرَّ طِْمَرْيِن، َل ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم َعَل اللَّ

أوجع  َوقد  امُلْشكن،  من  َلِقي زحًفا  الرَباء  َأن  َوَذلَِك  بالسوس،  ُقتَِل 
امُلْشكون يِف امُلسلمن، َفَقاُلوا: َيا بَراء، إِن َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلو َأْقَسمَت 
ك«، فأقسم عىل َربك، َقاَل: َأْقَسمت َعَلْيك َيا رب ملا منحتنا  ِه لبرَّ َعل اللَّ
أكتافهــم، فُمنِحــوا أكتافهــم، ثــمَّ اْلَتَقــْوا عــىل قنطــرة الســوس، فأوجعــوا يِف 
امُلسلمن، َفَقاُلوا: أقسم عىل َربك َيا بَراء، َفَقاَل: َأْقَسمت َعَلْيك َيا رب ملا 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، فمنحوا أكتافهم.  منحتنا أكتافهم، وأحلقني بِنَبِيِّ حُمَمَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )329/4(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )16/9- 17(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 284- 285(.
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َوُقتَِل الرباء َشِهيًدا يِف سنة ثاث وعشين)-(.

 بش: هو أخو أنس بن مالك، من صاحلي األنصار ومتقشفيهم، 
ِه  قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص »ُربَّ َأْشَعَث َأْغَبَ ذي طِْمَرْيِن، َل ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم َعَل اللَّ

ُه، ِمنُْهم: الَباُء بُن َمالٍك«.  ۵ َلََبرَّ

خرج الرباء غازًيا، فلقى زحًفا من املشكن بناحية السوس، فقاتلهم 
فيمن معه من املسلمن، فقالوا يا براء: إِن َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلو َأْقَسمَت 
ك«، فأقسم عىل ربك، فقال: اقسمت عليك يا رب ملا منحتنا  ِه لبرَّ َعل اللَّ

أكتافهم فمنحوا أكتافهم.

وقتل الرباء شهيًدا، وذلك سنة ثاث وعشين)6(.

 ع: َكاَن َخاِدَم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيْرَتُِز َبْنَ َيَدْيِه يِف َأْسَفاِرِه َوَمَغاِزيِه، حِلُْسِن 
ِكَن ُمَباَرَزًة، ِسَوى َمْن َشاَرَك  َصْوتِِه، َكاَن ُشَجاًعا ِمْقَداًما، َقَتَل ِماَئًة ِمَن امُلْشِ

أَرِة َيْوَم ُتْسرَتَ َفَقَتَلُه، َوَأَخَذ َسَلَبُه. فِيِه، َباَرَز َمْرُزَباَن الزَّ

ُه«.  ِه َلََبرَّ َقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َأْقَسَم َعَل اللَّ

يَن.  ُقتَِل َيْوَم ُتْسرَتَ يِف ِخَاَفِة ُعَمَر، َوِقيَل: ُقتَِل َسنََة َثَاٍث َوِعْشِ

ُه ُأمُّ ُسَلْيٍم)3(. َها، ُأمُّ َشِهَد ُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )26/3، 27(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 33(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )380/1(.
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 بر: أخو أنس بن مالك ألبيه وأمه، شهدا أحًدا وما بعدها من املشاهد 
مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان الرباء بن مالك أحد الفضاء، ومن األبطال األشداء، 

قتل من املشكن مائَة رجٍل مبارزة سوى من شارك فيه.

وقيل: إن الرباء إنام قتل يوم تسرت، وافتتحت السوس وانطابلس وتسرت 
سنة عشين يف خافة عمر بن اخلطاب $، إل أن أهل السوس صالح عنهم 
دهقانم عىل مائة، وأسلم املدينة، وقتله أبو موسى، ألنه ل يعد نفسه منهم)-(. 

 و: ُهَو َأُخو َأَنِس ْبِن َمالٍِك ڤ، َكاَن َحاِدي النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيْرَتُِز َبْنَ 
ِكَن ُمَباَرَزًة  َيَدْيِه يِف َمَغاِزيِه، َوَأْسَفاِرِه، َكاَن ُشَجاًعا ِمْقَداًما، َقَتَل ِماَئًة ِمَن امُلْشِ

ِسَوى َمْن َشاَرَك فِيِه)6(.

 جو: َأُخو أنس أِلَبِيِه َوأمه، شهد أحًدا َوَما بعدها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن 
شجاًعا قتل ماَئًة مبارزًة، َوكتب عمر َأن َل تستعملوا اْلرَباء عىل َجيش من 

ُه مهلكة يقدم بم.  جيوش امُلسلمن، َفإِنَّ

[ ذي  ويروي أنس بن َمالك َعن النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َقاَل»ُربَّ ]َأْشَعَث َأْغَبَ
ُه، ِمنُْهم: الَباُء بُن َمالٍك«، َفَلامَّ  ِه ۵ َلََبرَّ طِْمَرْيِن، َل ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم َعَل اللَّ
َكاَن َيْوم تسرت اْنَكَشَف النَّاس َفَقاُلوا َلُه: َيا بَراء أقسم عىل َربك، َفَقاَل: أقسم 

َعَلْيك َيا رب ملا منحتنا أكتافهم، وأحلقني بنبيك ملسو هيلع هللا ىلص، فاستشهد)3(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )153/1، 154(.
نَّة )293/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )6( »سير السَّ

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 102(.
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 ث: أخو أنس بن مالك ألبيه وأمه، شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد 
اء، قتل من املشكن  مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من الُفضاء واألبطال األشدَّ

مبارزة مئًة، سوى من شارك فيه)-(.

 ثغ: أخو أنس بن مالك ألبيه وأمه، وشهد أحًدا، واخلندق، واملشاهد 
كلَّها َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إل بدًرا، وكان شجاًعا مقداًما، وكان يكتب عمر 
ابن اخلطاب ڤ: أن ل تستعملوا الرباء َعىَل جيش من جيوش املسلمن، 

فإنه مهلكة من املهالك، يقدم بم.

وملا كان َيْوم الياممة، واشتد قتال بني حنيفة َعىَل احلديقة التي فيها مسيلمة، 
قال الرباء: يا معش املسلمن، ألقوين عليهم، فاحتمل حتى إذا أشف َعىَل 
فدخل  للمسلمن،  فتحه  حتى  احلديقة  باب  َعىَل  فقاتلهم  اقتحم،  الدار 
املسلمون، فقتل اللَّه مسيلمة، وجرح الرباء يومئذ بضًعا وثامنن جراحة ما 

بن رمية ورضبة، فأقام عليه َخالِد بن اْلَولِيد شهًرا حتى برأ من جراحه)6(.

اُر، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُخْو َخاِدِم النَّبِيِّ   ذس: الَبَطُل الَكرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َأَنِس بِن َمالٍِك.

َجَرِة. َت الشَّ َشِهَد أحًدا، َوَباَيَع َتْ

اَء َعىَل  ِقْيَل: َكَتَب ُعَمُر بُن اخلَطَّاِب إىَِل ُأَمَراِء الَْيِش: )لَ َتْسَتْعِمُلوا الرَبَ
ُه َمْهَلَكٌة ِمَن امَلَهالِِك َيْقَدُم ِبِم(. َجْيٍش، َفإِنَّ

)-( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 75(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )206/1(.
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َتِمُلْوُه  َأْن حَيْ َأَمَر َأْصَحاَبُه  اِب  َيْوَم َحْرِب ُمَسْيِلَمَة الَكذَّ اَء  َوَبَلَغنَا َأنَّ الرَبَ
َعىَل ُتْرٍس، َعىَل َأِسنَِّة ِرَماِحِهم، َوُيْلُقْوُه يِف احلَِدْيَقِة، َفاْقَتَحَم إَِلْيِهم، َوَشدَّ َعَلْيِهم، 

َوَقاَتَل َحتَّى اْفَتَتَح َباَب احلَِدْيَقِة.

َفُجِرَح َيْوَمِئٍذ بِْضَعًة َوَثاَمنِْنَ ُجْرًحا، َولَِذلَِك َأَقاَم َخالُِد بُن الَولِْيِد َعَلْيِه 
َشْهًرا ُيَداِوي ِجَراَحُه.

ْجَعاِن ُمَباَرَزًة. اَء َقَتَل يِف ُحُرْوبِِه َماَئَة َنْفٍس ِمَن الشُّ َوَقِد اْشُتِهَر َأنَّ الرَبَ

ْيَن)-(. ، َسنََة ِعْشِ  اْسُتْشِهَد َيْوَم َفْتِح ُتْسرَتَ

 ذت: أخو َأْنس بن مالك، كان أحد األبطال األفراد الذين يرضب 
بم املثل يف الفروسية والشدة، وكان من فضاء األنصار وأحد السادة األبرار، 

قتل من املشكن مائة مبارزة.

شِهَد الرباء أُحًدا وما بعدها)6(.

 جر: أخو أنس، شهد الرباء مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص املشاهد إل َبدًرا، وله 
يوم الياممة أخبار. 

واستشـهد يـوم حصن تسـرت يف خافة عمر سـنة عشيـن. وقيل قبلها. 
وقيل: سنة ثاث وعشين ذكر سيف أن اهلرمزان هو الذي قتله، وروى 

عنه أخوه)3(. 

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )195/1، 196، 198(.
)3( »اإلصابة« لبن حجر )522/1(.)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )116/2(.
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اْلَبَراُء ْبُن َمْعُروِر ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ 1 633
َلِميُّ ڤ.  ، ُثمَّ السَّ اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، اْلَْنَصاِريُّ

َبــاُب بِنـْـُت النُّْعــاَمِن ْبــِن اْمــِرِئ اْلَقْيــِس ْبــِن َزْيــِد ْبــِن َعْبــِد  ــُه الرَّ  س: ُأمُّ
األَْشَهِل ْبِن ُجَشَم ْبِن األَْوِس. 

ُه ُخَلْيَدُة  اِء َشِهَد اْلَعَقَبَة، َوَبْدًرا، َوُأمُّ اِء ِمَن اْلَوَلِد: بِْشُ ْبُن اْلرَبَ َوَكاَن لِْلرَبَ
اَن.  بِنُْت َقْيِس ْبِن َثابِِت ْبِن َخالٍِد ِمْن َأْشَجَع ُثمَّ ِمْن َبنِي ُدمْهَ

ُهْم ُحَْيَمُة  َباُب ُمَباِيَعٌة، َوُأمُّ ، َوِهنٌْد ُمَباِيَعٌة، َوُسَاَفُة ُمَباِيَعٌة، َوالرَّ ٌ َوُمَبشِّ
بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

اُء ْبُن َمْعُروٍر اْلَعَقَبَة يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء اِلْثنَْي  َوَشِهَد اْلرَبَ
َعَشَ ِمَن األَْنَصاِر.

َم ِمَن النَُّقَباِء َلْيَلَة اْلَعَقَبِة ِحَن َلِقَي َرُسوَل اللِه  َل َمْن َتَكلَّ اُء َأوَّ َوَكاَن اْلرَبَ
َه  اُء َفَحِمَد اللَّ ْبُعوَن ِمَن األَْنَصاِر، َفَباَيُعوُه َوَأَخَذ ِمنُْهُم النَُّقَباَء، َفَقاَم الرَبَ ملسو هيلع هللا ىلص السَّ
َل َمْن  ٍد َوَحَباَنا بِِه َفُكنَّا َأوَّ ِذي َأْكَرَمنَا بُِمَحمَّ ِه الَّ َوَأْثنَى َعَلْيِه، َوَقاَل: احلَْمُد لِلَّ
َه َوَرُسوَلُه َوَسِمْعنَا َوَأَطْعنَا، َيا َمْعَشَ األَْوِس  َأَجاَب، َوآِخَر َمْن َدَعا، َفَأَجْبنَا اللَّ
َوامُلَواَزَرَة  َوالطَّاَعَة  ْمَع  السَّ َأَخْذُتُم  َفإِْن  بِِدينِِه،  ُه  اللَّ َأْكَرَمُكُم  َقْد  َواخْلَْزَرِج، 

َه َوَرُسوَلُه، ُثمَّ َجَلَس)-(. ْكِر َفَأطِيُعوا اللَّ بِالشُّ

اء   خ: َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد احْلَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر األَْنَصاِرّي َيُقوُل: الرَبَ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )571/3(.
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اْبُن َمْعُرور أوُل َمِن استْقَبَل اْلِقْبَلَة َمِن اخلزرِج، وأوُل َمْن َأْوَص بُثلِث مالِه، 
وُهَو أحُد النَُّقَباِء َلْيَلَة اْلَعَقَبة)-(.

 غ: تويف عىل عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبلغني أن الرباء بن معرور تويف قبل 
قدوم النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بنحٍو من شهر، فلام قدم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص صىلَّ عليه. 

وليس للرباء بن معرور ُمْسنَد )6(.

 ب: أول من َبايع َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يِف العقبتن، َوَكاَن نقيب بني َسلَمة 
ة)3(. من الْثنَي عش، َوَكاَن ُيَصيلِّ إىَِل اْلَكْعَبة َحْيُث َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

 م: كان أول من بايع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة، وأول من استقبل القبلة 
من اخلزرج، وأول من أوص بثلثه، أحد النقباء ليلة العقبة. روى عنه: أبو 

قتادة األنصاري، وكعب بن مالك)4(.

ُل َمِن اْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة،  ُل َمْن َباَيَع َلْيَلَة اْلَعَقَبِة، َوَأوَّ  ع: َأَحُد النَُّقَباِء، َوَأوَّ
ْسَاِم َعىَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلامَّ َقِدَم النَّبِيُّ  َل اإْلِ َ َأوَّ َوَأْوَص بُِثُلِث َمالِِه، ُتُويفِّ

ِه، َرَوى َعنُْه: َكْعُب ْبُن َمالٍِك، َوَأُبو َقَتاَدَة)5(. ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َصىلَّ َعىَل َقرْبِ

 بر: أمه الرباب بنت النعامن بن امرئ القيس بن زيد بن َعْبد األشهل، 

)-( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )93/1(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )246/1- 250(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )26/3(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 286- 287(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )382/1(.



287 حرف الباء

هو أحد النقباء ليلة العقبة األوىل، وكان سيد األنصار وكبيهم.

وهو أول من استقبل الكعبة للصاة إليها، وأول من أوص بثلث ماله.

مات يِف حياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وزعم بنو سلمة أنه أول من بايع رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة)-(.

 كو: شهد العقبة، وكان يصيل إىل الكعبة والناس يصلون إىل بيت 
املقدس، ومات عىل عهد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل إنه من النقباء)6(.

 جو: شهد العقَبة، َوُهَو أحد النَُّقَباء الْثنَي عش، َوُهَو أول من تكلم 
َلْيَلة اْلعقَبة، َوله من الَوَلد: بش، ومبش، َوِهنْد، وُسافة، والرباب مبايعات. 

َوُهَو أول من َماَت من النَُّقَباء َوَمات يِف صفر قبل قدوم النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَة 
بَِشْهر)3(.

 ث: أحُد النقباء ليلَة العقبِة األوىل، وكان سيد األنصار وكبيهم)4(.

ِه   ثغ: كان أحد النقباء، كان نقيب بني سلمة، وأول من بايع َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة األوىل يف قول، وأول من استقبل القبلة، وأوص بثلث ماله، 

وتويف أول اإلسام َعىَل عهد النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص.

وتويف يف سفر قبل قدوم َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة مهاجًرا بشهر، فلام قدم 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )151/1، 152(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )209/7(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 96(.
)4( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 74(.
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َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أتى قربه يف أصحابه، فكرب عليه، وصىل وكرب أربًعا، وملا حرضه 
املوت أوص أن يدفن وتستقبل به الكعبة، ففعلوا ذلك)-(.

. ، اخلَْزَرِجيُّ يُِّد، النَِّقْيُب، األَْنَصاِريُّ  ذس: السَّ

ِة َسْعِد بِن ُمَعاٍذ. َأَحُد النَُّقَباِء َلْيَلَة الَعَقَبِة، َوُهَو اْبُن َعمَّ

َوَكاَن َنِقْيَب َقْوِمِه َبنِي َسِلَمَة.

َل َمْن َباَيَع َلْيَلَة الَعَقَبِة األُْوىَل، َوَكاَن َفاِضًا، َتِقيًّا، َفِقْيَه النَّْفِس. َوَكاَن َأوَّ

َماَت يِف َصَفٍر، َقْبَل ُقُدْوِم َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدْينََة بَِشْهٍر.

هُلُم ُمَباَيَعًة لَِرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(. ، َوُهَو َأوَّ ْبِعْنَ اُء َلْيَلَة الَعَقَبِة ُهَو َأَجلُّ السَّ َوَكاَن الرَبَ

 جر: هو أول من بايع يف قول ابن إسحاق، وأول من استقبل القبلة، 
وأول من أوص بثلث ماله، وُهو َأَحد النقباء)3(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )207/1، 208(.
)6( »سير أعام النباء« للذهبي )267/1- 269(.

)3( »اإلصابة« لبن حجر )526/1(.
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بُْسٌر امُسه  من 

، َأُبو َعْبِد اهلِل ْبُن ُبْسٍر، َوُيَقاُل: ُبْسُر ْبُن َأِبي ُبْسٍر ڤ.1 634 ُبْسٌر، اْلَماِزِنيُّ

 غ: سكن الشام )-(.

 ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن برس، َلُه ُصْحَبة، أكل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َداره، َفَلامَّ 
م َواْرُزْقُهم«)6(. ْم َواْرَحُْهم، َوَبارك َلُ ُهمَّ اْغِفر َلُ فرغ َقاَل: »اللَّ

ِء ُصْحَبٌة. روى عنه: ابنه  امَّ  م، ع: َلُه َولَِبنِيِه: َعْبِد اللِه، َوَعطِيََّة، َوالصَّ
عبد اللَّه بن برس)3(.

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكل عندهم ودعا هلم، ول أعرف له  نزل عندهم  بر:   
غي هذا اخلرب، وهو والد َعْبد اللَّه بن برس، ل يرو عنه غي ابنه: َعْبد اللَّه بن 

برس، وليس من الصامء يف شء. 

يعد يف أهل الشام)4(.

 كو: والد عبد اللَّه وعطية والصامء، له صحبة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )35/3، و36(.)-( »معجم الصحابة« للبغوي )346/1(.
)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 261(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )411/1(.

)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )166/1، 167(.
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حديًثا يف النكاح)-(. 

 جر: والد َعبد اللَّه بن برس من بني مازن بن منصور بن عكرمة.

ثبت ذكره يف »صحيح مسلم« من حديث َعبد اللَّه بن ُبرس، قال: »َنَزَل 
ْمنَا َلُه َطَعاًما«... احلديث)6(. النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعل َأِب َفَقدَّ

ُبْسُر ْبُن َأِبي َأْرَطَأَة، َواْسُم َأِبي َأْرَطَأَة: ُعَمْيُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَوْيِمِر 1 635
اْبِن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَلْيِس ْبِن ِسَناِن ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمِعيِض ْبِن َعاِمِر ْبِن 

ْحَمِن، اْلُقَرِشيُّ ڤ. ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهٍر، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الرَّ

 س: أمه زينب بنت األبرص بن احلُلْيس بن سّيار بن نزار بن معيص 
ابن عامر بن لؤي.

فولد برس: الوليد، ألم ولد.

ُد ْبُن ُعَمَر: ُقبَِض رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وُبرس بن أرطاة صغٌي، ول  َقاَل حُمَمَّ
ل فنزل الشام. يسمع من رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا يف روايتنا، وتوَّ

ويف رواية غي حممد بن عمر: أنه سمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأدركه، وروى 
عنه)3(.

ُد ْبُن ُعَمَر: ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُبرْسُ   وقال أيًضا: س: َقاَل حُمَمَّ

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )269/1(.
)6( »اإلصابة« لبن حجر )542/1(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )539/6(.
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ُه َسِمَع ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  اْبُن َأيِب َأْرَطَأَة َصِغٌي، َوَلْ َيْرِو َعنُْه َأَحٌد ِمَن امَلَدنِيَِّن َأنَّ
اَم. َل، َفنََزَل الشَّ وَّ َتَ

ُه َأْدَرَك النَّبِيَّ  َأنَّ ِهْم:  اِميَِّن َوَغْيِ ِد ْبِن ُعَمَر، َعِن الشَّ َويِف ِرَواَيِة َغْيِ حُمَمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه َأَحاِديَث، َوَكاَن َقْد َصِحَب ُمَعاِوَيَة، َوَكاَن ُعْثاَمنِيًّا، َوَبِقَي إىَِل 

ِخاَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن)-(.

 ل: له صحبة)6(.

َ َسنََة ِستٍّ َوَثاَمنَِن، َواْسُم َأيِب َأْرَطأَة: ُعَمْيُ ْبُن ُعَوْيِمِر ْبِن   ص: ُتُويفِّ
اِر ْبِن َعْبِد امَلِلِك ْبِن اْلَولِيِد ْبِن  ِه ْبِن َبكَّ اُر ْبُن َعْبِد اللَّ َثنِي بَِذلَِك َبكَّ ِعْمَراَن، َحدَّ

ُبرْسِ ْبِن َأيِب َأْرَطأَة)3(.

 غ: سكن دمشق )4(.

 ن: كان من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه. شهد فتح مرص، 
واختط با، وله بمرص دار برس، وّحام برس.

وقد ول البحر ملعاوية، وكان قد وسوس يف آخر أيامه ، فكان إذا لقى 
إنساًنا، قال: أين شيخي؟ أين عثامن؟ ويسّل سيفه، فلام رأوا ذلك، جعلوا 

له يف جفنه سيًفا من خشب، فكان إذا رضب به ل يرّض. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )413/9(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2017(.
)3( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )139/2(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )328/1(.
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ث عنه أهل مرص، وأهل الشام، وتويف بالشام يف آخر أيام معاوية،  َحدَّ
وله عقب ببغداد، والشام)-(.

ام، َوَكاَن َييِل ملعاوية   ب: من َقاَل: )ابن َأْرَطاة(، فقد وهم، سكن الشَّ
اأْلَْعاَمل.

َماَت يِف إَِماَرة َعْبد امللك بن َمْرَوان، َواسم أيب َأْرَطاة: ُعَمْي بن عمَران 
ابن نزار بن معيص بن َعامر بن لَؤي. 

َوَكاَن إِذا َدَعا ُرباَم اْسُتِجيَب َلُه)6(.

 بش: كان ييل ملعاوية العامل، ويعمل فيها بالعجائب. 

مات يف ولية عبد امللك بن مروان)3(.

 م: تويف باملدينة يف أيام معاوية، ويقال: بقي إىل خافة عبد امللك، 
قاله حممد بن سعد الواقدي.

عداده يف أهل الشام. روى عنه: جنادة بن أمية، وأيوب، ويونس ابنا 
ميرسة بن حلبس.

قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بسنتن.

وغيه يقول: أدرك النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه)4(. 

)-( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )62/1، 63(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )36/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 91(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 262- 263(.
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بِامَلِدينَِة،  ڤ  ُمَعاِوَيَة  اِم  َأيَّ َ يِف  َوُتُويفِّ اْلَيَمِن،  ُعاَمَلَة  ُمَعاِوَيُة  ُه  ع: َولَّ  
: ُولَِد َقْبَل  اِميَِّن، َوِقيَل: َبِقَي إىَِل ِخَاَفِة َعْبِد امَلِلِك. َقاَل اْلَواِقِديُّ ُيَعدُّ يِف الشَّ

ُه: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلُه ُصْحَبٌة)-(. . َوَقاَل َغْيُ َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِسنََتْنِ

 خت: نزل دمشق، وورد العراق يف صحبة معاوية بن َأيِب سفيان.

ولبرس َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رواية غي أنا يسية)6(.

ام، َوله ُصْحَبة، َوِرَواَية.   خغ: نزل الشَّ

حدث َعنُه: َأيُّوب بن ميرَسة بن َحلبس، وجنادة بن أيب ُأميَّة، َوَغيمَها)3(.

 بر: يقال: إنه ل يسمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُقبَِض وهو 
صغي هذا قول الواقدي، وابن معن، وأحد بن حنبل، وغيهم. وقالوا: 

خرف يف آخره عمره.

وأما أهل الشام فيقولون: إنه سمع من النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وهو أحد الذين بعثهم عمر بن اخلطاب ڤ مدًدا إىل عمرو بن العاص 
أربعة:  كانوا  َقاَل:  فيهم  ذكره  فيمن  أيًضا،  فيه  اختاف  عىل  مرص،  لفتح 

الزبي، وعمي بن وهب، وخارجة بن حذافة، وبرس بن أرطاة. 

واألكثر يقولون: الزبي، واملقداد، وعمي بن وهب، وخارجة بن حذافة. 

وهو أوىل بالصواب إن شاء اللَّه تعاىل.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )413/1(.
)6( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )579/1(.

)3( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 8(.
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ثم ل يتلفوا أن املقداد شهد فتح مرص.

ولبرس بن أرطاة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثان: أحدمها: »َل ُتْقَطع الَيدي ِف 
امَلَغاِزي«.

ُهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبَتنَا  والثاين يف الدعاء: َأنَّ َرُسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: »اللَّ
َنَيا َوَعَذاِب اآلِخَرة«.  َها، َوَأِجْرَنا ِمن ِخِزي الدُّ ِف الُُموِر ُكلِّ

وكان حييى بن معن يقول: ل تصح له صحبة، وكان يقول فيه: رجل سوء.

َقاَل ابن عبد الرب: ذلك ألمور عظام ارتكبها يف اإلسام فيام نقله أهل 
األخبار واحلديث أيًضا من ذبحه ابني عبيد اللَّه بن العباس بن َعْبد املطلب، 
ومها صغيان بن يدي أمهام، وكان معاوية قد استعمله عىل اليمن أيام صفن، 
وكان عليها عبيد اللَّه بن العباس لعيلٍّ ڤ، فهرب حن أحس ببرس بن أرطاة 

ونزهلا برس، فقض فيها هذه القضية الشنعاء، والله أعلم.

وقد قيل: إنه إنام قتلهام باملدينة، واألكثر عىل أن ذلك كان منه باليمن.

وقيل: إنه قتلهام باملدينة. واألول أكثر.

ُيَعدُّ برس بن أرطأة يف الشامين، ول اليمن، وله دار بالبرصة.

ومات باملدينة، وقيل: بل مات بالشام يف بقية من أيام معاوية)-(.

 كو: له صحبة ورواية)6(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )157/1- 159، 166(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )497/2(.



295 حرف الباء

، َنِزْيُل ِدَمْشَق. َحايِبُّ ، الصَّ ، الَعاِمِريُّ ْحَِن الُقَرِشُّ ، َأُبو َعْبِد الرَّ  ذس: األَِمْيُ

ُهمَّ  َلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِدْيُث: »لَ ُتْقَطُع الَْيِدي ِف الَغْزِو«، َوَحِديُث: »اللَّ
َأْحِسْن َعاِقَبَتنَا«.

. ايِنُّ َة، َوَأُبو َراِشٍد احلُرْبَ ْوُب بُن َمْيرَسَ َرَوى َعنُْه: ُجنَاَدُة بُن َأيِب ُأَميََّة، َوَأيُّ

ٌد. َكاَن َفاِرًسا ُشَجاًعا، َفاتًِكا ِمْن َأفَراِد األَْبَطاِل، َويِف ُصْحَبتِِه َتَردُّ

، َوَهَدَم ُبُيْوهَتُم بِامَلِدْينَِة. َوِقْيَل: َقَتَل َجَاَعًة ِمْن َأْصَحاِب َعيِلٍّ

َوَخَطَب، َفَصاَح: َيا ِدْينَاُر! َيا ُرَزْيُق! َشْيٌخ َسْمٌح َعِهْدُتُه َها ُهنَا بِاألَْمِس 
َما َفَعَل؟ -َيْعنِي ُعْثاَمَن-، َلْولَ َعْهُد ُمَعاِوَيَة َما َتَرْكُت ِبَا حُمَْتِلاًم إِلَّ َقَتْلُتُه.

ْوِم، َدَخَل َوْحَدُه إىَِل َكنِْيَستِِهم، َفَقَتَل َجَاَعًة،  َوَلِكْن َكاَن َلُه نَِكاَيٌة يِف الرُّ
َوُجِرَح ِجَراَحاٍت، ُثمَّ َتَاَحَق َأْجنَاُدُه، َفَأْدَرُكوُه َوُهَو َيُذبُّ َعْن َنْفِسِه بَِسْيِفِه، 

َفَقَتُلوا َمْن َبِقَي، َواْحَتَمُلْوُه.

َويِف اآلِخِر ُجِعَل َلُه يِف الِقَراِب َسْيٌف ِمْن َخَشٍب لَِئاَّ َيْبطَِش بَِأَحٍد.

َوَبِقَي إىَِل ُحُدْوِد َسنَِة َسْبِعْنَ $)-(.

 ذت: َنِزيُل ِدَمْشَق.

ُهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبَتنَا«، َوَحِديَث:  ا: »اللَّ ، َومُهَ َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديَثْنِ
»ل ُتْقَطُع الَْيِدي ِف اْلَغْزِو«.

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 411-409(.
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 ، ايِنُّ َة، َوَأُبو َراِشٍد احْلُرْبَ َرَوى َعنُْه: ُجنَاَدُة ْبُن َأيِب ُأَميََّة، َوَأيُّوُب ْبُن َمْيرَسَ
ُهْم. َوَغْيُ

ـا َبَطـا ُشـَجاًعا َفاتِـًكا، َسـاَق اْبـُن َعَسـاِكَر َأْخَبـاَرُه يِف  يًّ َوَكاَن َأِمـًيا َسِ
ِحيَح َأنَّ  ـاُج، َعـىَل َأنَّ الصَّ تِي َمـا َعِمَلَها احْلَجَّ َتاِرِيـِه، َفِمـْن َأْخَبـِث َأْخَبـاِرِه الَّ

ا ل ُصْحَبَة َلُه)-(. ُبرْسً

، َوِقيَل ِبْشٌر ڤ. 1  63 اٍش، اْلُقَرِشيُّ ُبْسُر ْبُن َجحَّ

 غ: سكن الشام، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

ام)3(. ام، َوَحِديثه ِعنْد أهل الشَّ  ب: سكن الشَّ

.)4( اِميَِّن، َرَوى َعنُْه ُجَبْيُ ْبُن ُنَفْيٍ  ع: ِعَداُدُه يِف الشَّ

ُبْسُر ْبُن ُسْفَياَن ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن ِصْرَمَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َقِميِر 1  63
اْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َسُلوَل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة اْلَكْعِبيُّ ڤ.

 س: كان شيًفـا، وكتـب إليـه رسـوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يدعوه إىل اإلسـام، 
فقدم عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف لياٍل بقن من شوال سنة ستٍّ من اهلجرة ُمْسِلاًم 
ُمَسـلِّاًم عليـه زائـًرا لـه، وهو عىل الرجـوع إىل أهله، فقال له رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ه ُمْعَتِمـرون«، يعني عمرة  ا إِْن َشـاَء اللَّ ـُرَج َمَعنَا، َفإنَّ ح َحتَّـى َتْ »َيا ُبـر َل َتـْبَ

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 793، 794(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )335/1(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )35/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )412/1(.
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احلديبية، فأقام ُبرس، وأمره رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يبتاع له ُبدًنا، فاشرتاها هلم، 
وخرج رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فلام كان بذي احلَُلْيَفة دعا ُبرَس بَن سفيان، فبعَثُه َعْينًا 

له إىل قريش بمكة. 

وقال: خُترب ل من أخبارهم ثم القني بام يكون منهم. 

م ُبرٌس أمامه، فدخل مكة، فسمع كامهم، ورأى منهم ومن استعدادهم  َفتقدَّ
مـا رأى، فرجـع إىل رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، فلقيـه بغدير ذات األشـطاط من وراء 

ُعسفان، فأخرَبُه خرَبُهم.

وشهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص احلديبيَة وما بعد ذلك من املشاهد، وكان حيمل 
َة.  أحَد ألوية بني كعب الثاثة التي عقدها هلم رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يوَم فتِح َمكَّ

وبعثه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك عىل صدقات بني كعب)-(.

ِذي َكَتَب إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعوُه إىَِل اإِلْسَاِم)6(.  وقال أيًضا: س: ُهَو الَّ

 بر: أسلم سنة ست من اهلجرة، وبعثه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عينًا إىل قريش إىل 
مكة، وشهد احلديبية)3(.

 كو: أسلم سنة ست للهجرة، وبعثه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عينًا إىل مكة وشهد 
احلديبية)4(. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )187/5(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )19/8(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )166/1(.
)4( »اإلكمال« لبن ماكول )269/1(.
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 ثغ: كان شيًفا، كتب إَِلْيه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يدعوه إىَِل اإلسـام، له ذكر يف 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ملـا اعتمر عمـرة احلديبية،  قصـة احلديبيـة، وهـو الـذي لقي َرُسـوَل اللَّ
وسـاق معـه اهلـدي، فأخـربه أن قريًشـا خرجت بالعـوذ املطافيل، قد لبسـوا 
جلـود النمور. احلديث، وأسـلم سـنة سـت مـن اهلجرة، وشـهد احلديبية َمَع 

َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

قولـه: »الُعـوُذ امَلَطافِيـل«: يريـد النسـاء والصبيان، والعـوذ: يف األصل 
جع عائذ: وهي الناقة إذا وضعت، وبعد ما تضع أياًما حتى يقوى ولدها، 

واملطافيل: جع مطفل وهي الناقة التي معها ولدها)-(.

ُبْسُر ْبُن ِمْحَجن ڤ.1  63

 ثغ: سكن املدينة، روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )216/1(.

)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )216/1(.
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ِبْشٌر امُسه  من 

ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِء ْبِن َمْعُروِر ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيد 1  63

َلِميُّ ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة اْلَْنَصاِريُّ ُثمَّ السُّ

ـُه ُخَلْيـَدُة بِنْـُت َقْيـِس ْبـِن َثابِـِت ْبـِن َخالٍِد ِمـْن َأْشـَجَع ُثمَّ ِمْن   س: ُأمُّ

َمـاِة امَلْذُكوِريَن ِمْن  اَن، َشـِهَد اْلَعَقَبـَة يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعـا، َوَكاَن ِمَن الرُّ َبنِـي ُدمْهَ

اِء ْبِن َمْعُروٍر  َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ بِْشِ ْبِن اْلرَبَ

، َوَشِهَد بِْشٌ َبْدًرا، َوُأُحًدا،  َوَبْنَ َواِقِد ْبِن َعْبِد اللِه التَِّميِميِّ َحِليِف َبنِي َعِديٍّ

َواخْلَنْـَدَق، َواحْلَُدْيبَِيـَة، َوَخْيرَبَ َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَكَل َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

ُة َوَكاَنْت َمْسُموَمًة، َفَلامَّ اْزَدَرَد بِْشٌ  ا َلُه اْلَيُهوِديَّ تِي َأْهَدهْتَ اِة الَّ َيْوَم َخْيرَبَ ِمَن الشَّ

ُل  ْيَلَساِن، َوَماَطَلُه َوَجُعُه َسنًَة لَ َيَتَحوَّ ُأْكَلَتُه َلْ َيِرْم َمَكاَنُه َحتَّى َعاَد َلْوُنُه َكالطَّ

َل، ُثمَّ َماَت ِمنُْه، َوُيَقاُل: َلْ َيِرْم ِمْن َمَكانِِه َحتَّى َماَت)-(. إِلَّ َما ُحوِّ

اة  ، َماَت بَِخْيرَب من َأكَلة أكلَها َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من الشَّ  ب: َبْدِريٌّ

ِذي ُيَقال َلُه: الَْعد، سيد بني َسلَمة)6(. تِي ُسمَّ فِيَها للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ الَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )528/3(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )30/3(.
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تِي اهدهتا اْمَرَأُة َساِم بِن مْشكم  اة املسمومة الَّ  رع: َكاَن أكل من الشَّ
ة إىَِل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)-(. الَيُهوِديَّ

 م: شهد بدًرا، وكان أبوه الرباء نقيب بني سلمة، وهو الذي قال له 
اِء بِن َمْعُرور«، وكان أكل مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسيِِّدُكم بِْشُ بُن الَبَ

الشاة املسمومة، ومات بخيرب من األكلة التي أكلها)6(.

َ بَِخْيرَبَ ِمْن َأْكِلِه  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسيًِّدا، ُتُويفِّ  ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا، َوَسامَّ
اِة امَلْسُموَمِة)3(. ِمَن الشَّ

 بر: قيل: إنه ل يربح من مكانه حن أكل منها -يعني الشاة التي ُسمَّ 
فيها رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص- حتى مات.

وقيل: بل لزمه وجعه ذلك سنة ثم مات منه. 

ماة املذكورين من الصحابة، وكان رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى  وكان من الرُّ
بينه وبن واقد بن عبد اللَّه التميمي، حليف بن عدي، وهو الذي َقاَل فيه 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حن سأل بني سلمة: »َمْن َسيِِّدُكم؟« قالوا: الّد بن قيس، 
عىل بخل فيه، فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَأيُّ َداٍء َأْدَوأ ِمَن الُبْخِل، َبْل َسيُّد َبنِي 

اء«، هكذا ذكره ابن إسحاق)4(.  َسَلَمة الَْبَيض اجَلْعد بِْش بن الَبَ

)-( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )79/1(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 220(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )387/1- 388(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )168/1(.
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تِي سمت)-(. اة الَّ  خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمن يِف َخْيرَب،... َماَت من الشَّ

َماة امَلْذُكورين،   جو: أمه خليدة بنت قيس شهد العقَبة، َوَكاَن من الرُّ
اة املسمومة،  َوشهد َبْدًرا، وأحًدا، َواخلَنَْدَق، وَخْيرَب، َوأكل َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من الشَّ

َفَمرض سنة، ثمَّ َماَت. َوُيَقال: َماَت مكانة َيْومِئٍذ)6(.

 ثغ: شهد بش العقبة وبدًرا وأحًدا، ومات بخيرب حن افتتاحها سنة 
سبع من اهلجرة، من األكلة التي أكل َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من الشاة املسمومة)3(.

اِف َقْوِمِه.  ذس: ِمْن َأْشَ

، َفُأِصْيَب،  اِة امَلْسُمْوَمِة َيْوَم َخْيرَبَ ِذي َأَكَل َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الشَّ وُهَو الَّ
.)4( ْنَ َوُهَو ِمْن ِكَباِر الَبْدِريِّ

، ويقال: ُبْسٌر ڤ. 1  64 اٍش، اْلُقَرِشيُّ ِبْشُر ْبُن َجحَّ

 م: عداده يف أهل الشام. روى عنه: جبي بن نفي.

أهل الشام يقولون: بش، وأهل العراق يقولون: برس. 

وسمعت أهل املعرفة يقولون: الصواب بش)5(. 

 بـر: بـش، ويقـال: برس، وهـو األكثر، وهو من قريـش، ل أدري من 
أهيم، سكن الشام.

)-( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 95(.

)4( »سير أعام النباء« للذهبي )269/1(.)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )219/1(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 233- 334(.
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ومات بحمص، روى عنه: جبي بن نفي)-(. 

ِبْشـُر ْبـُن اْلَحـاِرِث، َوُهَو ُأَبْيـِرُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثـَة ْبِن اْلَهْيَثِم 1 -64
اْبِن ُظَفَر ڤ.

ُأَتيَِّدُة بنت عبد املنذر بن َزْنرَب بن زيد بن ُأَمية بن زيد بن  ه   س: ُأمُّ
مالك بن عوف بن َعْمرو بن عوف، من األوس. 

َفَوَلـَد بـُش بـُن احلـارث: أبا بـردة، وبريـدَة، وُبشـيَة، وُشـميلَة، وأمهم 
أميمـة بنـت َعْمـرو بـن عـدي بـن زيد بن جشـم بـن حارثة بن احلـارث، من 

األوس.

، وَبِشٌي ُأحًدا)6(. ٌ شهد هو وأخواه: ُمَبشِّ

، وَبِشي، فأما بشي فهو الشاعر،   بر، ثغ: شهد أحًدا هو وأخواه ُمَبشِّ
وكان منافًقا هيجو أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد مع أخويه بِْش وُمَبشِّ 
أحًدا، وكانوا أهل حاجة: فرسق بشي من رفاعة بن زيد درعه، ثم ارتدَّ يف 
شهر ربيع األول من سنة أربع من اهلجرة، ول يذكر لبش هذا نفاق، والله أعلم.

وقد ُذِكَر فيمن شهد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِبْشُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم الُقَرِشيُّ 1 646
ْهِميُّ ڤ. السَّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )172/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )264/4(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )172/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )219/1(.
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 بر: من ولد سهم بن سعد ل سعيد بن سهم، كان من مهاجرة احلبشة 
هو وأخواه احلارث بن احلارث بن قيس، ومعمر بن احلارث بن قيس)-(.

، َوِقيَل اْلَبْهِزيُّ ڤ.1 643 ِبْشُر ْبُن ُسَحْيٍم، اْلِغَفاِريُّ

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ِغَفار«، َوُهَو: ِغَفار ْبُن ُمَلْيل ْبِن 
َضْمَرة ْبِن َبْكر ْبِن َعْبِد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض 

َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)6(. اْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخرَبَ

 غ: سكن املدينة )3(.

يِق: »َل َيْدُخل اجَلنَّـَة إِلَّ َنْفٌس  ـام التَّْشِ  ب: سـمع النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـول َأيَّ
اُم َأْكٍل َوُشٍب«.  ام َأيَّ ُمْسلَِمٌة، َوإِنَّ َهِذه اْلَيَّ

َوقد قيل: إِنَّه من ُخَزاَعة، َكاَن ينزل كَراع الغميم)4(.

أهل احلجاز، وكان يسكن كراع  البهزي، عداده يف  له:  يقال  م:   
الغميم وضجنان، قاله حممد بن سعد. روى عنه: نافع بن جبي وغيه)5(.

 : ُد ْبُن َسْعٍد الَواِقِديُّ ُه. َقاَل حُمَمَّ  ع: َرَوى َعنُْه: َنافُِع ْبُن ُجَبْيٍ َوَغْيُ
َسَكَن ُكَراَع اْلَغِميِم َوِضْجنَاَن) (.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )169/1(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )120/1، 122(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )319/1(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 216(.)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )30/3(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )389/1(.
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 بر: روى عنه: نافع بن جبي بن مطعم حديًثا وأحًدا، عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
يف أيام التشيق أنا أيام أكل وشب. 

ل أحفظ له غيه. ويقال فيه: بش بن سحيم البهزي)-(.

ِبْشُر ْبُن َعاِصِم ْبِن ُسْفَياَن الثََّقِفيُّ ڤ.1 644

 غ: سكن املدينة، ل أعلم له ُمسنًَدا غيه، يعني أنَّ عمَر بَن اخلطاب 
بعث بش بن عاصم عىل صدقات هوازن، فتخلَّف بٌش َفَخرَج عمُر ُيويص، 
فلقـي بـش بـن عاصـم، فقـال عمـر: مـا خلَّفـك؟ أمـا ترى لنـا عليك سـمًعا 
وطاعة؟. قال: بىل يا أمي املؤمنن. قال: يف سمعنا وطاعتنا. قال: وكيف؟. 
قال: أو ما سمعت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: »َمْن َوِلَ للُمْسلِمنَي ُسْلَطاًنا 
َفُهو ُيوَقُف َيوَم الِقَياَمِة، فِإْن َكاَن ُمِْسنًا َنَجا«. قال: فانرصف عنه عمر كئيًبا 
حزينًا، فلقيه أبو ذر، فقال: ياعمر، ما ل أراك كئيًبا حزينًا؟ قال: وما يمنعني؟ 

ث كذا وكذا عن نبيِّ اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.  وقد سمعت بش بن عاصم وهو حُيدِّ

قال أبو ذر: أو ما سمعَتُه من النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: ل، قال: أشهد لسمعت 
رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »َمـا ِمـْن َواٍل َيِل للُمْسـلِِمنَي ُسـْلَطاًنا إِلَّ ُأوِقـَف َيوَم 
الِقَياَمة، َفإن َكان ُمِْسنًا َنَجا؟«. فأي احلديثن أوجع لقلبك ياعمر؟. قال: 
أنَفه، وألصق  اللَّه  َسَلَت  كلٌّ قد أحزنني، فمن أخذها بام فيها؟. قال: من 
ه باألرض، أما أنا ل نعلم إل خًيا، وعسى إن وليتها من ل يقوم فيها  خدَّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )169/1، 170(.
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أن ل تنجوا من إثمها)-(.

 م: عامل عمر بن اخلطاب عىل صدقات هوازن)6(.

 ع: اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َعىَل َصَدَقاِت َهَواِزَن، َسَكَن امَلِدينََة)3(.

 بر: له حديث واحد، أنه سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اجَلائُِر ِمَن الُوَلِة 
د بن سليم الراسبي)4(. َتْلَتِهُب بِِه النَّاُر التَِهاًبا«. رواه عنه: أبو هال حُمَمَّ

ِبْشُر ْبُن َعْبٍد ڤ.1 645

 بر، ثغ: سكن البرصة، روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فسمعه يقول: »إِنَّ َأَخاُكم 
النََّجاِشَّ َقْد َماَت َفاْسَتغِفروا َلُه«. 

ل يرو عنه غي ابنه عفان فيام علمت)5(. 

ِبْشُر ْبُن َعْبِد اهلِل الَْنَصاِريُّ ڤ.1  64

س: ُقتل يوم الياممة َشِهيًدا سنة اثنتي عشة. ول نجد نسبه يف »كتاب 
األنصار«) (.

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )313/1- 316( قال عقبه: »وهو حديث غريب لم يروه فيما 
أعلم عن سيار غير سويد بن عبد العزيز، وفي حديث سويد لين«.

)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 224(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )391/1(.

)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )172/1(، »الستيعاب« لبن عبد البر )169/1(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )169/1(.

) ( »الطبقات الكبير« لبن سعد )368/5(.
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 بر: من بني احلارث بن اخلزرج، ُقتَِل يوم الياممة شهيًدا)-(.

ِبْشُر ْبُن َعْقَرَبَة. وقيل: َبِشيٌر، َأُبو الَيَمان، اْلُجَهِنيُّ ڤ. 1  64

 ل: صاحب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُجَهْينَة«)3(.

 غ: نـزل الشـام، ول أعلـم لبشـي بـن عقربـة غـي هـذا يعنـي قولـه: 
سـمعت رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »َمـْن َقـاَم بُخْطَبـٍة َل َيْلَتِمـُس فِيَهـا إِلَّ ِرَيـاًء 

َوُسْمَعة«)4(. ِرَياٍء  َمْوِقَف  الِقَياَمِة  َيْوَم  ُه  اللَّ َوَقَفُه  َوُسْمَعًة، 

 ب: اْستْشهد َأبوُه يِف بعض اْلَغَزَوات، َفمرَّ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يبكي، 
ك«.  َفَقاَل َلُه: »َأَما تْرَض َأْن َأُكوَن َأَنا َأُبوك، َوَعائَِشة أمُّ

اْنتقل إىَِل فلسطن وسكنها، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َمْن َقاَم َيُْطُب َل 
ُه َيْوَم الِقَياَمِة َمْوِقَف ِرَياٍء َوُسْمَعة«.  َيْلَتِمُس فِيَها إِلَّ ِرَياًء َوُسْمَعًة، َوَقَفُه اللَّ

َماَت بش بن عقربة بقرية ُيَقال هَلَا: خسية، من كور فلسطن. 

َومن زعم َأنه بشي بن عقربة، فقد وهم)5(.

 بـش: استشـهد أبـوه يف بعـض الغـزوات فمـر عليه النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )169/1(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3764(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )281/1(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )296/1- 298(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )31/3(.
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ك«)-(. يبكـي، فقـال له: »َأَمـا تـْرَض َأْن َأُكوَن َأَنا َأُبـوك، َوَعائَِشـة أمُّ

 م: عداده يف أهل فلسطن، وُقتَِل عقربُة مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: 
عبد اللَّه بن عوف الكناين)6(.

 ع: َنَزَل فَِلْسطَِن، َوُقتَِل َأُبوُه َعْقَرَبُة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: بشي، ويقال: بش، واألكثر: بشي، ويقال: الكناين، يكنى أبا اليامن، 
ويعرف بالفلسطيني، له صحبة، وألبيه عقربة صحبة، استشهد أبوه مع النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، ومات هو بعد سنة خس وثامنن. حديثه عند الشامين)4(. 

الله بن  َعنُه: عبد  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى  َوِرَواَية َعن  َلُه ُصْحَبة،  خش:   
َعْوف الِكنَايِن، َوَلْيَس َلُه غي َحِديث َواِحد)5(.

 كو: نزل الشام، له صحبة ورواية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حدث عنه: عبد اللَّه 
ابن عوف الكناين) (.

 كر: له صحبة روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديثن، روى عنه: عبد اللَّه بن 
عوف الفزاري، وشيح بن عبيد، وسكن فلسطن وقدم دمشق يف ولية 

)-( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 89(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 227- 228(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )399/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )175/1(.

)5( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )406/2(.
) ( »اإلكمال« لبن ماكول )281/1(.
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عبد امللك بن مروان حن قتل عمرو بن سعيد)-(.

 ثـغ: وقيـل: بشـي، عـداده يف أهل فلسـطن، يكنى أبا اليـامن، روى 
ُه قال: »َمْن َقاَم َمَقاًما ُيَرائِي فِيِه  ِه بن عوف أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ عنه: َعْبد اللَّ

ُه ۵ َيْوَم الِقَياَمِة َمَقاَم ِرَياٍء َوُسْمَعٍة«)6(. النَّاَس، َأَقاَمُه اللَّ

 ذت: َصَحايِبٌّ َلُه َحِديَثاِن)3(.

ِبْشُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ِمْحَصِن ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، 1  64
اِر، َأُبو َعْمَرَة، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.  ُثمَّ ِمْن َبِني النَّجَّ

 م: عداده يف أهل املدينة، شهد هو وثاثة إخوة له بدًرا، وَأْسَهَم هلم 
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله عقب بحران. 

روى عنه ابناه: عبد اللَّه، وعبد الرحن. ومن ولده: سليامن بن حييى بن 
ثعلبة بن عبد اللَّه بن أيب عمرة األنصاري، وعبد اللَّه بن عبد الرحن بن أيب 

عمرة األنصاري)4(.

اِزيُّ يِف اأْلَْفَراِد   ع: ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيَِّن، َشِهَد َبْدًرا، َذَكَر َأُبو َمْسُعوٍد الرَّ
ُه ِمْن َأْوَلِدِه إِنَّ اْسَمُه: )َبِشٌي(، َوِقيَل: )ُأَسْيٌد(.  (. َوَقاَل َغْيُ َأنَّ اْسَمُه: )بِْشٌ

ْحَِن)5(. ِم َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَلَدْت َلُه َعْبَد اللِه َوَعْبَد الرَّ َتُه بِنُْت امُلَقوِّ َوَكاَن َتْ

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )298/10(.
)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 622(.)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )223/1(.

)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 221- 222(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )388/1(.
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 ثـغ: قيل: اسـمه بشـي، وقيـل: ثعلبة، وقيل: ثعلبة أخـوه. عداده يف 
ِه بـن َأيِب عمرة،  أهـل املدينـة، وهـو جـد َأيِب املقوم حييـى بن ثعلبة بـن َعْبد اللَّ
وكان تـت َأيِب عمـرة بنـت املقـوم بـن عبـد املطلـب عـم النَّبِـّي ملسو هيلع هللا ىلص فولـدت 

ْحَن)-(. ِه، َوعبـَد الرَّ َلـُه: َعْبـَد اللَّ

َباِبيُّ ڤ.1  64 ِبْشُر ْبُن ُقَداَمَة الضِّ

 م: عداده يف أهل اليمن. روى عنه: عبد اللَّه بن حكيم الكناين)6(.

ِه بن ُحَكيم الكناين من   ثغ: عداده يف أهل اليمن، روى عنه: َعْبد اللَّ
أهل اليمن)3(. 

 جــر: شــهد حجــة الــوداع، وحــدث باخلطبــة، قــال: أبــرصت عيناي 
ُهمَّ  رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص واقًفا بعرفات مع الناس عىل ناقة حراء وهو يقول: »اللَّ

َغري ِرَياٍء َوَل ُسْمَعٍة«. احلديث. روى عنه: َعبد اللَّه بن ُحَكيم)4(.

، ِمْن َبِني ِكَلِب ْبِن َعاِمِر ْبِن 1  65 اِئيُّ ِبْشُر ْبُن ُمَعاِوَيَة بِن َثْوٍر، اْلَبكَّ
َصْعَصَعَة ڤ.

 م: عداده يف أهل احلجاز)5(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )224/1(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 236(.
)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )224،225/1(.

)4( »اإلصابة« لبن حجر )567/1(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 218(.
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 ب: َلُه ُصْحَبة، عداده يِف أهل احلجاز، َوفد ُهَو َوَأبوُه عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(. 

َجاِزيَِّن)6(.  ع: ُيَعدُّ يِف احْلِ

 بر: قدم مع أبيه معاوية بن ثور وافدين عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ثغ: يعد يف أهل احلجاز)4(.

ِبْشـُر ْبـُن َعْمـِرو ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َحَنِش ْبـِن اْلُمَعلَّى، َأُبـو اْلُمْنِذِر، 1 -65
اْلَعْبِديُّ ڤ.

 ق: سمي: الارود؛ ألنه فّر بإبله إىل أخواله بني شيبان، وبإبله داء، 
ففشا ذلك الداء يف إبل أخواله فأهلكها، فلذلك قال الشاعر:

لقد جّرد الارود بكر بن وائل

وأسلم الارود يف زمن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ولقي العدو بعقبة الّطن، فقتل با، 
فسميت: عقبة الارود.

ب بـ)طي العناق(، لقرصه. وابنه: عبد اللَّه بن الارود، وكان ُيَلقَّ

وكان رأس عبــد القيــس، واجتمعــت عليــه القبائــل مــن أهــل البــرصة، 
وأهل الكوفة، فولُّوه أمَرهم برستقباذ، فقاتلوا احلجاج، فظفر بم، فأخذه 

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )30/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )394/1(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )170/1(.

)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )225/1(.
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احلجاج، فصلبه.

وابنه: املنذر بن الارود، ول إصطخر لعيّل بن أيب طالب.

وابنه: احلكم بن املنذر سّيد عبد القيس،...ويكنى: أبا غيان. ومات 
يف حبس احلّجاج، الذي يعرف بالّديامس)-(.

 خ: ُيَقاُل: َجاُرود ْبُن امُلَعىلَّ اْلَعْبِدي. ويقال: َجاُرود بن الَعَاء)6(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »َعْبد الَقْيس«)3(. 

ه املعىل، والارود َلَقٌب، كان قد قدم من البحرين   بش: ُنِسَب إىل َجدِّ
البرصة، وقتل يف  إىل  انتقل  القيس،  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان سيد عبد  وافًدا عىل 

خافة عمر بن اخلطاب بأرض فارس غازًيا، وكنيته أبو عتاب)4(.

ُب بِالَاُروِد بن املعىل)5(.  م، ع: ُيَلقَّ

ِريََّة ڤ. 1 656 ، َنَزَل الضَّ اِئيُّ ِبْشُر ْبُن اْلَهْجَنعِ، اْلَبكَّ

 م: كان ينزل بناحية الرضبة، وكان من قدم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص) (.

ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ يِف  ُه َقِدَم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َذَكَرُه حُمَمَّ  ع: ُيَقاُل: إِنَّ

)-( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 338، 339(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )146/1- 147(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )243/1(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 70(.

)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 231(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )392/1(.
) ( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 240(.
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اِدَسِة ِمَّْن َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(.  َبَقِة السَّ الطَّ

ِبْشٌر. وقيل: بشر، َأُبو َخِليَفَة ڤ.1 653

 م: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الهاد)6(. 

َواَيِة َعنُْه اْبنُُه َخِليَفُة)3(. َد بِالرِّ َن، َتَفرَّ يِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

 ثغ: له صحبة، عداده يف أهل البرصة، تفرد بالرواية عنه ابنه خليفة 
ـُه أسـلم َفـَردَّ عليـه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َماَلـه وولـده، ثـم لقيـه النبـيُّ فـرآه هـو وابنـه  َأنَّ
ُه عـيلَّ مال  مقرونـن، فقـال لـه: »َمـا َهـَذا َيا بِـْش؟« قـال: حلفت لئـن ردَّ اللَّ
وولدي ألحجن بيت اللَّه مقروًنا، فأخذ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص احلبل فقطعه، وقال هلام: 

ْيَطان«)4(. ا، فإنَّ هَذا ِمن الشَّ »حجَّ

َلِميُّ ڤ.1 654 ِبْشٌر، َأُبو َراِفعٍ، السُّ

. َذَكـَرُه اْلَقـاِض َأُبو َأْحََد فِيَمِن اْسـُمُه   ع: ِقيـَل: َبِشـٌي، َوُيَقـاُل: ُبـرْسٌ
.)5( ، َوَقاَل: ُهـَو َأَصحُّ ُبـرْسٌ

 غ: ل أعلم روى بشي السلمي غيه، يعني أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )396/1(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 261(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )396/1(.
)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )220/1(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )395/1(.
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ى ُتِضُء َأْعنَاَق اإِلبِل، َتِسرُي َسرْيَ َبطِيئِة اإِلبِل« )-(. ُرُج َناٌر بُِبْصَ »َتْ

ـم، واللَّه أعلم، روى عنـه ابنه حديًثا   بر: َبِشـي، ويقـال: ُبَشـي بالضَّ
ى،  بِِل بُِبْصَ ُرَج َناٌر ُتِضُء َلا َأْعنَاُق اإْلِ واحًدا: أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُيوِشُك َأْن َتْ
ْيَل، َتْغُدو َوَتُروُح، ُيَقاُل: َغَدِت  بِِل، َتِسرُي النََّهاَر، وَتُقوُم اللَّ َتِسرُي بَِسرْيِ َبطِيِء اإْلِ
ا النَّاُس َفاْغُدو، َقاَلِت النَّاُر َفِقيلوا، َراَحِت النَّاُر َفُروُحوا، َمْن َأْدَرْكُتُه  َ النَّاُر َأيُّ

َأَكْلُتُه«)6(.

 بر: بش، ويقال: برس، ويقال: بشي، كل ذلك ذكر فيه الثقات، هكذا 
عىل الختاف.

ى َتِضُء  ُرُج َناٌر بُِبْصَ روى عنه: ابنه رافع ل يرو عنه غيه، حديثه »َتْ
ِمنَها َأْعنَاق اإِلبِل«. احلديث بتاممه)3(.

، َوُيَقاُل: اْلَغَنِويُّ ڤ.1 655 ِبْشٌر، َأُبو ُعَبْيِد اهلِل، اْلَخْثَعِميُّ

 ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف فتح الُقْسَطنْطِينِيَّة، َحِديثه ِعنْد اْبنه عبيد اللَّه 
ابن بش)4(.

 غ: سكن الشام )5(.

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )302/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )176/1(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )170/1(.

)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )31/3(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )324/1(.
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 بـر: روى عـن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه سـمعه، يقول: »َلُتْفَتَحنَّ اْلُقْسـَطنْطِينِيَُّة، 
ْيـُش!«. َقـاَل: فدعـاين مسـلمة  َفنِْعـَم اْلَِمـرُي َأِمرُيَهـا، َونِْعـَم اجَلْيـُش َذلِـَك اجْلَ

فسـألني عـن هـذا احلديـث فحدثتـه، فغزا تلك السـنة.

إسناده حسن، ل يرو عنه غي ابنه عبيد اللَّه بن بش)-(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )170/1(.
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بَِشرٌي امُسه  من 

َبِشيُر ْبُن َأنسَِ بِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ِمَن اْلَْوِس، 1  65

َأُبو َعْبِد اهلِل ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا مع أبيه.

ه كبشة بنت حاطب بن قيس بن هيشة بن احلارث بن ُأَمية بن معاوية،  ُأمُّ
من بني َعْمرو بن عوف. 

فولد عبد اللَّه بن بشي: عمًرا، وميمونَة، وأمهام البيضاء، من بني عذرة .

وحيدَة، وحفصَة، وأمهام أم بش بنت َعْمرو بن َعنمة بن عدي بن سنان 
ابن نابئ بن َعْمرو بن سواد، من بني سلمة)-(.

 بر: َشِهَد أحًدا)6(.

، َوِقيَل: َبِشيُر ْبُن َمْعَبٍد ڤ.1  65 َبِشير ْبُن َبِشير، َأُبو ِبْشٍر، اْلَْسَلِميُّ

.)3( َجَرِة، َرَوى َعنُْه اْبنُُه بِْشٌ  ع: ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )282/4(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )176/1(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )399/1(.



حابة األماثل 316
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 غ: سكن بالكوفة )-(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، عداده يِف أهل الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد اْبنه بش بن بشي)6(.

م: من أصحاب الشجرة، صحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله حديثان. روى   
عنه: ابنه بش)3(.

 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث منها: حديثه يف الّثوم: »َمْن َأَكَلُه 
َفال ُينَاِجْينَا«. 

د بن بش بن بشي األسلمي. روى عنه ابنه: بش بن بشي،  هو َجدُّ حُمَمَّ
وهو القائل: إنا ل نأخذ اخلي إل بأيامننا)4(.

 ثغ: من أصحاب بيعة الرضوان تت الشجرة. روى عنه: ابنه بش 
َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َمْن َأَكَل ِمن َهِذِه الَبْقَلة، َيْعنِي الثَّوَم، َفاَل ُينَاِجينَا«)5(.

َبِشيُر ْبُن َجاِبِر ْبِن ُغَراِب ْبِن َعْوِف ْبِن ُدَؤاَلَة اْلَعْبِسيُّ ڤ.1  65

 ن، م، ع: وفد عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، ول تعرف له رواية) (.

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )293/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )34/3(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 250(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )174/1(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )235/1(.
) ( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )68/1(، »معرفة الصحابة« لبن منده 

)ص: 261(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )410/1(.
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 كو: له صحبة، شهد فتح مرص)-(.

 وقال أيًضا كو: شهد بشي فتح مرص، وله صحبة، ول رواية له)6(.

، َأَحُد َبِني اْلَحاِرِث ڤ.1  65 ، ُيْكَنى َأَبا ِعَصاٍم، اْلَكْعِبيُّ َبِشيُر بُن الَحاِرِثيُّ

َاُم  َفُقلُت: السَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َأَتْيُت  غ: ل أعلم له غيه، يعني قوله:   
َأَنا  َأْقَبْلَت؟«. قلُت:  َأْيَن  ِمْن  اَلم،  السَّ »َوَعَلْيَك  َقاَل:  اللِه.  َرُسوَل  َيا  َعَلْيَك 
َوافُِد َقْوِمي َبنِي احلَاِرِث بِن َكْعٍب. َقاَل: »َمْرَحًبا بَِك، َما اْسُمَك؟«. َفُقْلُت: 

ه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: )بشًيا()3(. َأْكرَب، َقاَل: »َبْل َأْنَت َبِشري«. فسامَّ

ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )بشًيا()4(.  م: له صحبة، كان اسمه أكرب فسامَّ

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َبِشًيا()5(. (، َفَسامَّ  ع: َكاَن اْسُمُه: )َأْكرَبَ

 بر: أحد بني احلارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك 
ابن أد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهان بن سبأ. 

َما  بَِك،  »َمْرَحًبا  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له:  قدم بشي احلارثي هذا عىل رسول 
اْسُمَك؟«. َقاَل: َأْكرَب. َقاَل: »َبْل َأْنَت َبِشري«. روى عنه: ابنه عصام بن بشي) (.

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )282/1(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )38/5(، )11/7(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )310/1(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 254(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )406/1(.
) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )177/1(.
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ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )بشًيا(، روى عنه: عصام)-(.  كو: كان اسمه: )أكرب(، فسامَّ

َبِشيُر بُن الَحاِرِث بِن سَريعِ بِن بحاٍد الَعْبِسيُّ ڤ.1   6

 ثغ: أحد التسعة الذين قدموا َعىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من عبس فأسلموا)6(.

َبِشيُر اْبُن اْلَخَصاِصَيِة ڤ. 1 - 6

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْسَلم«)3(.

َمْعَبد(،  ْبُن  )َزْحم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَِّه  َرُسوِل  َبِشي  َيُقوُل:  َأيِب  َسِمْعُت  خ:   
ه، َواْسُم َأبِيِه َمْعَبد)4(. ُيَقاُل: اخْلََصاِصَية ُأمُّ

ُدوِس. ه، وُأمُّ َأبِيِه: َمْعَبد السَّ  خ: اخلََصاِصَية َوِهَي ُأمُّ

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن »َسُدوس«)5(.

 م: منسوب إىل أمه، وهو بشي بن يزيد بن معبد بن ضباب بن سبع، 
وقيل: ابن شحيل بن سبع السدوس. وكان اسمه يف الاهلية: )زحم بن 
ڠ: )بشي(، عداده يف أهل البرصة. روى عنه: بشي بن  ه  معبد(، وسامَّ

نيك، وجري بن كليب، ومؤثر بن عفازة، وامرأته ليىل) (.

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )281/1(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )229/1(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )104/1(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )89/1(.

)5( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )290/1(.
) ( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 244(.
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ه، َكاَن اسمه: )زحم بن معبد(،   ب: من امُلَهاِجرين، واخلصاصية أمُّ
بن  سبيع  بن  َشاِحيل  بن  معبد  بن  بشي  َوُهَو  )بشًيا(،  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  َفَسامُه 

سدوس بن اخلصاصية)-(.

 بش: اخلصاصية أمه كان من هاجر إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واسمه: )زحم 
ه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )بشًيا()6(. ابن معبد(، فسامَّ

اِحيَل  ِه َوُهَو َبِشُي ْبُن َمْعَبِد ْبِن َشَ ُه، َوُنِسَب إىَِل ُأمِّ  ع: اخْلََصاِصَيُة ُأمُّ
، َوِقيَل: َبِشُي ْبُن َيِزيَد ْبِن َمْعَبِد  ُدوِسُّ اْبِن َسْبِع ْبِن ِضَباِب ْبِن َسُدوٍس السَّ
ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اْبِن ِضَباِب ْبِن ُسَبْيٍع، َكاَن اْسُمُه يِف اْلَاِهِليَِّة َزْحُم ْبُن َمْعَبٍد، َفَسامَّ

َبِشًيا.

ـَن، َرَوى َعنْـُه: َبِشـُي ْبُن َنِيـٍك، َوُموثُِر ْبـُن َعَفاَزَة َأُبو  يِّ ِعـَداُدُه يِف اْلَبرْصِ
، َوُجَريُّ ْبـُن ُكَلْيٍب، َواْمَرَأُتـُه َلْيىَل)3(. ى اْلَعْبـِديُّ امُلَثنَـّ

ه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: )بشًيا(، وهو بشي   خت: كان اسمه: )زحم(، فسامَّ
ابن معبد بن شاحيل بن سبع بن ضبارى بن سدوس بن ذهل بن ثعلبة بن 
عكابـة بـن صعـب بـن َعـيِلّ بن بكر بـن وائل بن قاسـط بن هنب بـن أفىص بن 

دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )33/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 69(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )400/1(.
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واخلصاصيـة امـرأة نسـب إليها، وهي أم ضبارى بن سـدوس، واسـمها 
كبشة، ويقال: ماوية بنت عمرو بن احلارث من الغطاريف من األزد.

شهد فتح املدائن، وحل اخلمس إىَِل حرضة أمي املؤمنن ُعَمر.

َوَقْد َرَوى َبِشٌي َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث ِمنَْها.

وروى َعْن بشي: امرأته ليىل، وأبو املثنى العبدي، وبشي بن نيك.

وهو معدود فيمن نزل البرصة من الصحابة)-(.

اسمه يف  كان  السدوس،  معبد  بن  بشي  أمه، وهو  اخلصاصية  بر:   
الاهلية: )زًحا(، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت بشي«.

وقد اختلف يف نسبه، فقيل: بشي بن يزيد بن ضباب بن سبع بن سدوس. 
وقيل: بشي بن معبد بن شاحيل بن سبع بن ضباب بن سدوس بن شيبان. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث صاحلًة)6(.

 كر: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، كان اسمه: )زحم(، فسامه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )بشي(.

روى عن: النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وسكن البرصة، وكان بفحل، ثم توجه 
منها إىل حص، واجتاز بدمشق. 

روى عنه: جري بن كليب، وبشي بن نيك، وامرأته ليىل، وغيهم)3(.

)-( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )554/1، 555(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )173/1، 174(.

)3( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )303/10(.
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 ثغ: كان اسمه: )زًحا(، فسامه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )بشًيا(.

روى َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صاحلة، وهو من املهاجرين من ربيعة)-(.

َبِعيُّ ڤ.1 6 6 ْيٍد الضُّ َبِشيُر ْبُن زًَ

 غ: ل أسمع لبشي بن زيد إل هذا احلديث، يعني قوله ملسو هيلع هللا ىلص يوم ذي 
قار: »الَيْوُم اْنَتَصَف الَعَرُب ِمَن الَعَجِم«)6(.

َبِشيُر ْبُن َسْعِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِجَلِس ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك اَلَغرِّ ْبِن 1 3 6
َثْعَلَبَة، َأُبو النُّْعَماِن ْبُن َبِشيٍر، َأْنَصاِريٌّ ڤ.

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َخِليَفَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن   س: ُأمُّ
ُهاَم  ، َوَكاَن لَِبِشٍي ِمَن اْلَوَلِد النُّْعاَمُن َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوُأبِيَُّة، َوُأمُّ َمالِِك ْبِن األََغرِّ

َعْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة ُأْخُت َعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة، َولَِبِشٍي َعِقٌب.

َوَكاَن َبِشٌي َيْكُتُب بِالَعَربِيَِّة يِف الَاِهِليَِّة، َوَكاَنِت الِكَتاَبُة يِف اْلَعَرِب َقِليًا، 
ْبِعَن ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا،  َوَشِهَد َبِشٌي الَعَقَبَة َمَع السَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َ َسنََة  ،... ُتُويفِّ  ص: اْسُتْشِهَد َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ڤ، َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ
ِستٍّ َوَثَاثَِن. َوَقاُلوا: َثَاٍث َوَثَاثَِن)4(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )229/1، 230(.
)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )492/3(.)6( »معجم الصحابة« للبغوي )304/1(.

)4( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )48/4- 49(.
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ام، َوَكاَن  ، َوُهَو َوالِد النُّْعاَمن بن بشي، قتل بَِعن التَّْمر بِالشَّ  ب: َبْدِريٌّ
افه من الَياَمَمة. َمَع َخالِد بن الَولِيد بعد اْنرِصَ

ه أنيَسة بنت َخليَفة بن عدي بن َعْمرو بن اْمِرئ اْلَقْيس)-(. َوأمُّ

 بـش: والـد النعامن بن بشـي من َشـِهَد َبـْدًرا، وُأُحًدا، قتـل بعن التمر 
بالشام يف آخر خافة أيب بكر الصديق ڤ)6(.

 م: شـهد بـدًرا، وقتـل مـع خالد بن الوليد بعن التمـر، يف خافة أيب 
بكر ڤ. روى عنه: جابر بن عبد اللَّه، وابنه النعامن، وعنه حممد ابنه، وحيد 

ابن عبد الرحن، والشعبي، وغيهم)3(.

 رع: من أهل بدر ويكنى َأَبا ُسَهْيل، ُقتَِل بجواثا بِالَياَمَمِة َشِهيًدا، ُقتَِل 
َوُهـَو ابـن َثـاَمن َوَثَاثَِن سـنة، َوشـهد َبْدًرا َوُهَو اْبن سـبع َوعْشين، ُقتَِل سـنة 

اْثنََتْي عَشة)4(.

، َوُهَو َبِشُي ْبُن َسْعِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِجَاِس ْبِن َزْيِد ْبِن   ع: َعَقبِيُّ َبْدِريُّ
َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج.

افِِه َمَع َخالِِد ْبِن  ُل َأْنَصاِريٍّ َباَيَع َأَبا َبْكٍر، ُقتَِل َيْوَم َعْنِ التَّْمِر َبْعَد اْنرِصَ َأوَّ
َة. اْلَولِيِد ِمَن اْلَياَمَمِة َسنََة ثِنَْتْي َعْشَ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )33/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 33(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 242(.
)4( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )90/1(.
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 ، َبْيِ ْحَِن، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ َرَوى َعنُْه: النُّْعاَمُن اْبنُُه، َوَجابٌِر، َوُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ
ُهْم)-(. ، َوَغْيُ ْعبِيُّ َوالشَّ

 بر: يكنى أبا النعامن بابنه النعامن، شهد العقبة، ثم شهد بدًرا هو وأخوه 
سامك بن سعد، وشهد بشي أحًدا واملشاهد بعدها.

ويقال: إن أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من األنصار بشي بن 
سعد هذا، وقتل وهو مع خالد بن الوليد بعن التمر يف خافة أيب بكر ڤ.

ُيعـدُّ مـن أهـل املدينـة، وروى عنـه: ابنه النعـامن بن بشـي، وروى عنه: 
جابر بن َعْبد اللَّه)6(.

 كو: شهد العقبة وبدًرا، وأحًدا، واملشاهد، وقتل يوم عن التَّمر مع 
خالد بن الوليد يف خافة أيب بكر ڤ)3(.

 كـر: والـد النعامن بن بشـي، لـه صحبة ورواية عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى 
عنه: ابنه النعامن، وحممد بن كعب القرظي. 

وقدم الشام، وله شعر يدل عىل أنه آوى إىل أعامل دمشق)4(.

 ثغ: شهد العقبة الثانية، وبدًرا، وأحًدا، واملشاهد بعدها، يقال: إنه 
أول من بايع أبا بكر الصديق، ڤ، َيْوم السقيفة من األنصار. 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )398/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )172/1، 173(.

)3( »اإلكمال« لبن ماكول )170/3(.
)4( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )283/10(.
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وقتل َيْوم عن التمر، مع َخالِد بن اْلَولِيد، بعد انرصافه من الياممة سنة 
اثنتي عشة.

ِه)-(. روى عنه: ابنه النعامن، وجابر بن َعْبد اللَّ

 ذس: بـدريٌّ ِمـْن ُشـَهَداِء الَياَمَمـِة من اْسُتْشـِهَد َيْوَمِئٍذ ِمـْن َأْصَحاِب 
َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(. 

 جر: البدري والد النعامن.

استشـهد بعـن التمـر مع خالـد بن الوليـد يف خافة أيب بكر سـنة اثنتي 
عشة. وُيقال: أنه أول من بايع أبا بكر من األنصار)3(.

، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.1 4 6 َبِشيُر ْبُن َعْبِد اهلِل، اْلَْنَصاِريُّ

 خط، ثغ: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)4(.

 م: استشهد يوم الياممة، ل تعرف له رواية)5(.

 ع: اْسُتْشِهَد بِاْلَياَمَمِة، َلْ ُيْسنِْد) (.

 بر: ُقتَِل يوم الياممة شهيًدا) (. 

)6( »سير أعام النباء« للذهبي )299/1(.)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )231/1(.
)3( »اإلصابة« لبن حجر )580/1(.

)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )232/1(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 249(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )404/1(.
) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )175/1(.
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َبِشيُر ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذِر ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َزْنَبِر ْبِن ُأَميََّة، َأُبو ُلَباَبَة، 1 5 6

، ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ُثمَّ ِمْن َبِني ُأَميََّة ْبِن  ، اْلَْوِسيُّ اْلَْنَصاِريُّ

َزْيِد ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َعْبِد اْلُمْنِذِر ڤ.

ُه َأْيًضا َنِسيَبُة بِنُْت َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة.   س: ُأمُّ

ُه َزْينَُب بِنُْت ِخَذاِم ْبِن َخالِِد ْبِن  اِئُب، َوُأمُّ َوَكاَن أليَِب ُلَباَبَة ِمَن اْلَوَلِد: السَّ
َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد. 

َها َنِسيَبُة  َجَها َزْيُد ْبُن اخْلَطَّاِب َفَوَلَدْت َلُه، َوُأمُّ َوُلَباَبُة َوِبَا َكاَن ُيْكنَى، َتَزوَّ
بِنُْت َفَضاَلَة ْبِن النُّْعاَمِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد. 

ْوَحاِء ِحَن َخَرَج إىَِل َبْدٍر، َواْسَتْعَمَلُه  َوَردَّ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا ُلَباَبَة ِمَن الرَّ
َب َلُه بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه، َوَكاَن َكَمْن َشِهَدَها)-(. َعىَل امَلِدينَِة َورَضَ

 ل: له صحبة)6(.

 ص: َبْدِريٌّ ڤ َأْسَهَمُه. اْسَتْخَلَفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل امَلِدينَِة ِحَن َخَرَج 
إىَِل َبْدٍر)3(.

 ب: اْسَتْخَلَفُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عىل امَلِدينَة، َحْيُث خرج إىَِل بدر، َورضب 
َلُه بسهمه وأجره، وهم َثَاث أخوة: ُمبّش، َوِرَفاَعة، َوَأُبو لَباَبة. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )423/3(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2864(.
)3( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )448/3(.
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َوَمات َأُبو لَباَبة بن َعْبد امُلنْذر يِف خَاَفة َعيل بن أيب َطالب، َوله عقب. 

َوقد قيل: إِن اْسم أيب لَباَبة ِرَفاَعة بن امُلنْذر، َواأْلول أصح.

َوأم أيب لَباَبـة نسـيبة بنـت زيـد بـن ضبيعة بـن زيد بن َمالك بـن َعْوف بن 
َعْمرو بن َعْوف بن َمالك بن َأْوس.

َلُه ُصْحَبة)-(.

 بـش: ل يشـهد بـدًرا، وذاك أنَّ املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص اسـتخلفه عىل املدينة 
حيث خرج إىل َبدٍر، ورضب له بسهمه وأجره. 

، ورفاعة بنوا عبد املنذر.  وهم ثاثة إخوة: أبو لبابة، ومبشِّ

ومات أبو لبابة باملدينة يف خافة عيل بن أيب طالب ڤ)6(.

 م: استعمله النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينة)3(.

ُه ِمَن   ع: َشِهَد َبْدًرا بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه، َوَخَرَج َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَردَّ
، َوِقيَل: ِرَفاَعُة)4(. َرُه َعىَل امَلِدينَِة. َوِقيَل: ُبَسْيٌ ْوَحاِء، َوَأمَّ الرَّ

 بـر: أبـو لبابة األنصاري، من األوس، غلبـت عليه كنيته، واختلف 
يف اسمه، فقيل: رفاعة بن َعْبد املنذر. وقيل بشي بن َعْبد املنذر)5(.

)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 37(.)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )33/3(.
)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 246(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )402/1- 403(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )173/1(.
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ه من الروحاء واستخلفه   ثغ: سار مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يريد بدًرا، َفَردَّ
َعىَل املدينة، ورضب له بسهمه، وأجره، فكان كمن شهدها.

اَن ڤ)-(. َ َأُبو ُلَباَبَة َقْبَل ُعْثاَمَن بن َعفَّ َوُتُويفِّ

ْوحاء، َفاْسَتْعَمَلُه َعىَل امَلِدينَِة   ذت: رّده النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َغْزَوِة بْدٍر من الرَّ
حابة. َب َلُه بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه، وكان من سادة الصَّ َورَضَ

ُتُويّف يف خافة عثامن، وقيل: يف خافة عيّل، وقيل: يف خافة معاوية، 
وهو أحد النُّقباء ليلة العقبة.

َرَوى َعنْـُه: ابنـاه الّسـائب، وعبـد الرحن، وعبـد اللَّه ْبن ُعَمر، وسـال ْبن 
عبد اللَّه، ونافع موىل ابن ُعَمر، وعبيد اللَّه ْبن أيب يزيد، وعبد اللَّه ْبن كعب ْبن 
مالك، وسلامن األغّر، ورواية بعض هؤلء عنه ُمْرَسَلة لَعَدم إدراكهم إّياه)6(.

َبِشيُر ْبُن ُعْرُفَطَة ْبِن اْلَخْشَخاِش اْلُجَهِنيُّ ڤ. 1   6

 غ: سكن املدينة )3(.

 ع: َشِهَد اْلَفْتَح َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ة َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: اسمه بش.   ثغ: شهد فتح مكَّ

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )232/1(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )196/2(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )159/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )408/1(.
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وقال شعًرا يف الفتح منه:

د طلعنا أمام الناس ألًفا مقدًما)-(ونحـن غداة الفتـح عند حُمَمَّ

َبِشيُر ْبُن َعْنَبِس بِن َزْيِد بِن َعاِمِر بِن َسوَّاِد ْبِن َظَفر الظََّفِريُّ ڤ. 1   6

ه من األزد، وهو فارس احلَّواء، اسم فرسه.   س: ُأمُّ

ان.  ه من َغسَّ فولد بشي بن عنبس: سهًا، ُقتَِل يوم القادسية َشِهيًدا، وُأمُّ

ـه الُفريَعـُة بنـت مالك بن سـنان بن  فَوَلـَد سـهُل بـُن بشـي: عبـَد اللَّـه، وُأمُّ
عبيد بن األبجر، وهو خدرة، وخاله: قتادة بن النعامن الظفري، وأبو سعيد 

اخلدري، ومها أخوال األم.

وشهد بشي بن عنبس ُأحًدا، واخلندَق، واملشاهَد كلَّها مع رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل يوم جرس أيب عبيد َشِهيًدا يف خافة عمر بن اخلطاب، وقد انقرض 

عقبه فلم يبق منهم أحٌد)6(.

 بر: شهد أحًدا، واخلندق، واملشاهد بعدها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وقتل 
َيْوم جرس أيب عبيد. ذكره الطربي.

وُيعرف بشي بن عنبس هذا بـ)فارس احلواء(، باسم فرس له)3(.

 ذت: شِهَد ُأُحًدا، وهو ابن عم قتادة بن النعامن، وكان يعرف بـ)فارس 

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )232/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )260/4(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )173/1(.
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احلواء(، وهو اسم فرسه، ُقتِل َيْوَمِئٍذ)-(.

َبِعيُّ ڤ.1   6 َبِشيُر ْبُن َيِزيَد الضُّ

 م: أدرك الاهليــة. روى عنــه: األشــهب الضبعــي، عــداده يف أهــل 
البرصة)6(.

َن، َوَكاَن َقْد َأْدَرَك اْلَاِهِليََّة)3(. يِّ  ع: ِعَداُدُه يِف اْلَبرْصِ

 بر: أدرك الاهلية، له صحبة. وروى عنه: أشهب الضبعي. وقال 
خليفة بن خياط فيه مرة: يزيد بن بشي. 

والصحيح عنه وعن غيه بشي بن يزيد)4(.

اٍل ڤ.1   6 ، َوِقيَل اْلَحاِرِثيُّ ُيَقاُل: اْبُن َأكَّ َبِشيٌر اْلُمَعاِويُّ

 غ: ل أعلـم لـه غـي هـذا احلديث، يعنـي قوله: »كانت ثائـرة يف بني 
معاوية، فخرج النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيصِلح بينهم وهو متكىء عىل َرجل، قال: فبينا هم 
كذلك إذ التفت إىل قرب، فقال: »ل دريت«. فقال له رجل: بأيب أنت وأمي 
واللَّه ما أرى قربك أحًدا فلمن قلت: ل دريت؟. قال: إين مررت بقرب، وهو 

ُيسأل َعنِّي فقال: ل أدري. فقلت: »ل دريت«)5(.

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )78/2(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 248(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )405/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )177/1(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )305/1- 306(.
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 م: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده يف أهل املدينة. روى عنه: ابنه أيوب بن 
بشي)-(.

.)6(  ع: ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيَِّن، َرَوى َعنُْه اْبنُُه َأيُّوُب ْبُن َبِشٍي. َوِقيَل: احْلَاِرثِيُّ

َبِشيٌر الثََّقِفيُّ ڤ.1   6

 كـو، ثـغ: لـه صحبة وروايـة، روت عنه حفصة بنت سـيين، وقيل 
فيه: بجي)3(.

َلِميُّ ڤ.1 - 6 َبِشيٌر السُّ

 م: حجازي له صحبة، روى عنه: ابنه رافع، خمتلف يف اسمه)4(.

َبِشيٌر اِلَغفاِريُّ ڤ.1 6 6

 بـر: حديثـه عنـد أيب يزيد املدين، عن أيب هريـرة، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف ردِّ 
المل الشود يف البيع إذا ل يبن به. وفيه تفسي قول اللَّه تعاىل: ﴿وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ﴾ ]املطففن: 6[. َقاَل: مقداره ثاثامئة سنة من أيام الدنيا. 
حديٌث حسٌن، رواه عنه أبو هريرة.

وقيل: إنه كان لبشي هذا مقعد من رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ل َيَكاُد ُيطئه)5(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )407/1(.)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 256(.
)3( »اإلكمال« لبن ماكول )282/1، 283، 288(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )236/1(.

)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )175/1(.)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 261(.
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ٌر
ْ

َبك امُسه  من 

، َأُخو َعْمٍرو ڤ.1 3 6 ْمِريُّ َبْكُر ْبُن ُأَميََّة، الضَّ

 ب: َأُخو َعْمرو بن ُأميَّة، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد ابن َأِخيه اْلفضل بن 
َعْمرو بن ُأميَّة)-(.

 م: أخو عمرو بن أمية، عداده يف أهل احلجاز. وروى عنه: احلسن 
ابن عمرو بن أمية)6(.

َن، َرَوى َعنُْه: احلََسُن ْبُن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة)3(.  ع: ُيَعدُّ يِف احِلَجاِزيِّ

 بر، جو: أخو عمرو بن أمية، له صحبة)4(.

د   ثغ: أخو َعْمرو بن أمية، عداده يف أهل احلجاز، انفرد بحديثه حُمَمَّ
ابن إِْسَحاق)5(.

َبْكُر ْبُن َجَبَلَة ڤ.1 4 6

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )36/3(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 273(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )418/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )178/1(، »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 120(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )239/1(.
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 م، ع: َكاَن اْسـُمُه: َعْبـَد َعْمـِرو ْبـَن َجَبَلـَة ْبـِن َواِئـِل ْبِن احْلَـاِرِث ْبِن 
.)-( َعْمٍرو اْلَكْلبِيُّ

ثغ: كان اسمه عبد َعْمرو بن جبلة بن وائل بن قيس بن بكر بن   
عامر، وهو الاح بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن َزْيد الات بن 

رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة. 

ـُه كان لـه صنـم، يقال له:  وفـد إىَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فغـيَّ اسـمه. روى عنـه: َأنَّ
عرت، يعظمونه، قال: فعربنا عنده، فسمعنا صوًتا يقول لعبد عمرو: يا بكر 

ابن جبلة، تعرفون حممًدا.

ثـم ذكـر إسـام بكر بطوله من ولده األبرش، واسـمه َسـِعيد بـن اْلَولِيد 
ابن عبد َعْمرو بن جبلة)6(.

َبْكُر ْبُن َحاِرَثَة اْلُجَهِنيُّ ڤ.1 5 6

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َبريًرا«)3(.  م: َسامَّ

َبْكُر ْبُن َحِبيٍب اْلَحَنِفيُّ ڤ.1   6

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبريًرا«)4(.  ع: َسامَّ

، َوُيَقاُل: ُبَكْيٌر ڤ.1   6 َبْكُر ْبُن ِشَداخٍ، اللَّْيِثيُّ

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 277(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )420/1(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )239/1(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 277(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )420/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )441/1(.
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.)-( ْيثِيُّ ُدُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه َعْبُد امَلِلِك ْبُن َيْعىَل اللَّ  م، ع: َكاَن َيْ

 ثغ: وقيل: بكي، كان يدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: َعْبد امَلِلِك بن يعىل 
ـُه كان مـن يدم النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص وهو غام، فلام احتلـم جاء إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الليثـي َأنَّ
ِه، إين كنت أدخل َعىَل أهلك، وقد بلغت مبلغ الرجال،  فقال: يا َرُسول اللَّ
فقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّهّم صدق قوله ولقه الظفر«، فلام َكاَن يِف خافة عمر 
ابن اخلطاب جاء وقد قتل هيودًيا، فأعظم ذلك عمر وخرج، وصعد املنرب 
ر اللَّه رجًا كان عنده  وقال: أفيام ولين اللَّه واستخلفني تقتل الرجال؟ ُأَذكِّ
علـم إل أعلمنـي، فقـام إليه بكر بن الشـداخ، فقـال: أنا به، فقـال: اللَّه أكرب 
بـؤت بدمـه، فهـات املخرج، فقال: بىل، خـرج فان غازًيـا، ووكلني بأهله، 

فجئت إىَِل بابه، فوجدت هذا اليهودي يف منزله وهو يقول:

خلــوت بعرســه ليــل التــامموأشـعث غره اإلسـام مني
ــزامأبيــت َعــىَل ترائبهــا ويمــي ــة واحل ــود األعن ــىَل ق َع
ــا ــات منه ــع الرب فئـــامكأن جمام إىَِل  ينهضـــون  فئـــام 

قال: فصدق عمر قوله، وأبطل دمه بدعاء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

ِر ْبِن َجْبٍر اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   6 َبْكُر ْبُن ُمَبشِّ

 ب: عداده يِف أهل امَلِدينَة، َلُه ُصْحَبة)3(.

)-(»معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 275(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )419/1(.
)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )37/3(.)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )240/1(.
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 م: من بني عبيد، له صحبة، عداده يف أهل املدينة)-(.

 ع: ِمـْن َبنِـي ُعَبْيـٍد، َلـُه ُصْحَبـٌة فِيـاَم َذَكـَرُه اْلَقـاِض َأُبـو َأْحَـَد، ُيَعدُّ يِف 
امَلَدنِيَِّن)6(.

 بر: قيل: إنه من بني عبيد. روى عنه: إسحاق بن سال، وأنيس بن 
أيب حييى. ُيَعدُّ يف أهل املدينة)3(.

 ثغ: َلُه صحبة، عداده يِف أهل املدينة)4(.

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 274(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )418/1(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )178/1(.

)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )242/1(.
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ٌ
ِبالل امُسه  من 

ِبَلُل ْبُن ُبَلْيِل ْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُجَلحِ ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، 1   6
َأُبو َلْيَلى ڤ.

ْحَِن ْبُن َأيِب َلْيىَل، َوأليَِب َلْيىَل َداٌر بِاْلُكوَفِة يِف ُجَهْينََة)-(.  س: ُهَو َأُبو َعْبِد الرَّ

 جـر: ذكـره خليفـة فيمن نزل الكوفـة من الصحابة. وقـال العدوي: 
َشـِهَد ُأُحـًدا وما بعدها هو وأخـوه عمران)6(

َة ْبِن َحَلَوَة ْبِن َثْعَلَبَة 1   6 ِبَلُل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ُعَكْيِم ْبِن َسِعيِد ْبِن ُمرَّ
َة بِن َماِزن بِن خلوة  ، َوُهو ِمن َبِني ُقرَّ ْحَمِن، اْلُمَزِنيُّ اْبِن َثْوٍر، َأُبو َعْبِد الرَّ
ابِن َثْعَلَبَة بِن َثْوِر بِن هدمة بِن لطم بِن ُعْثَماَن بِن ُمَزْيَنَة ڤ. 

د ْبُن ُعَمَر: كان رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يستعمل عليه بال بن   س: َقاَل حُمَمَّ
احلارث املزين، وعهد أيب بكر، وعمر، وعثامن، ومعاوية. 

فامت بال يف خافة معاوية، فاستعمل عىل احلمى بعد ذلك.

ـد ْبـُن ُعَمـَر: حل بال أحـَد ألوية مزينـة الثاثة التـي عقد هلم  َقـاَل حُمَمَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )176/8(.
)6( »اإلصابة« لبن حجر )609/1(.
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رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة. 

وكان بـال يكنـى أبـا عبد الرحن، وكان يسـكن جبل مزينة األشـعر 
واألجرد، ويأيت املدينة كثًيا. 

وتويف سنة ستن، وهو يومئذ ابن ثامنن سنة)-(.

 ل: له صحبة)6(.

 ق: هـو اّلـذي أقطعـه النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص معـادن القبلّية، ومات سـنة سـتن، 
وسنُّه ثامنون.

وابنه حّسان بن بال، أول من أحدث اإلرجاء بالبرصة)3(.

نَة التي مات فيها معاوية بن أيب سفيان )4(.  غ: تويف سنة ستن يف السَّ

 ن: وفـد عـىل رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد مزينة سـنة خس مـن اهلجرة، 
وسكن بموضع يعرف بـ»األشعر« -وراء املدينة-، وكان أحد من حيمل ألوية 

مزينة يوم الفتح. 

ثم قدم مرص، وشهد غزو إفريقّية سنة سبع وعشين، مع عبد اللَّه بن 
أيب سح)5(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )149/5(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2020(.

)3( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 298(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )278/1(.

)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )74/1(.
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ة؟  اس َعامَّ ة أم للنَـّ  ب: َسـَأَل النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعـن فسـخ احلَـج، ألنـا َخاصَّ
ة.  َفَقاَل: ُهَو لنا َخاصَّ

َماَت سـنة ِسـتَِّن َوُهَو ابن َثاَمنَِن سـنة، َوَكاَن َيبِيع األذخر، َواْبنه حسـان 
ِة)-(. ابن بِال أول من أظهر اإلرجاء بِاْلَبرْصَ

 بش: كان يبيع اإلذخر، مات سنة ستن وله ثامنون سنة)6(.

 م: قدم عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد مزينة يف رجب سنة خس، وكان ينزل 
األشعر وراء املدينة، وتويف يف أواخر أيام معاوية سنة ستن، وهو ابن ثامنن 

سنة)3(.

 ع: َأَحـُد َمـْن َوَفـَد َعىَل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف َوْفِد ُمَزْينَـَة يِف َرَجٍب ِمْن 
اِم ُمَعاِوَيَة َسـنََة ِسـتَِّن،  َ آِخَر َأيَّ َسـنَِة َخْـٍس، َفنَـَزَل اأْلَْشـَعَر َوَراَء امَلِدينَـِة، ُتُويفِّ

َوُهَو اْبُن َثاَمنَِن َسنًَة. 

ـاٍص، َواْبنُُه احْلَاِرُث  ، َوَعْلَقَمُة ْبُن َوقَّ َرَوى َعنْـُه: َعْمـُرو ْبُن َعـْوٍف امُلَزيِنُّ
اْبُن بَِاٍل)4(.

 كر: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل بادية املدينة، شهد الفتح، وكان 
حيمل أحد ألوية مزينة، وكان فيمن غزا دومة الندل مع خالد بن الوليد. 

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )28/3، و29(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 61(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 270(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )377/1(.
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وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: ابنه احلارث بن بال، وعلقمة 
ابن وقَّاص الليثي)-(.

 ثغ: مدين قدم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد مزينة يف رجب سنة خس، وكان 
ينـزل األشـعر واألجـرد وراء املدينـة، وكان يـأيت املدينة، وأقطعـه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

العقيق، وكان حيمل لواء مزينة َيْوم فتح مكة ثم سكن البرصة.

روى عنه: ابنه احلارث، وعلقمة بن وقاص)6(.

 ذت: عداده يف َأْهل املدينة.

صحـايبٌّ معـروٌف عـاش ثامنن َسـنَة، َوَكاَن ينـزل جبل ُمَزينـة املعروف 
د إىَِل املدينة. باألجرد، ويرتدَّ

َرَوى َعنُْه: ابنه احلارث، وعلقمة بن وّقاص.

نن«. تويف سنة ستن)3(. وحديثه يف »السُّ

 جر: من أهل املدينة أقطعه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص العقيق، وكان صاحب لواء مزينة 
ل إىل البرصة. يوم الفتح، وكان يسكن وراء املدينة، ثم توَّ

نَن«، وصحيحي ابن خزيمة، وابن حبان)4(. أحاديثه يف »السُّ

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )413/10(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )243/1(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 479(.
)4( »اإلصابة« لبن حجر )604/1(.
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ِبَلُل ْبُن َرَباحٍ، َأُبو َعْبِد اهلِل، َوِقيَل: َأُبو َعْمٍرو، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد اْلَكِريِم، 1 - 6
َمْوَلى َأِبي َبْكٍر ڤ.

ِه َحَاَمُة، َوَكاَنْت لَِبْعِض َبنِي  اِة َواْسُم ُأمِّ َ ِدي الرسَّ  س: َكاَن ِمْن ُمَولَّ
ُجََح)-(.

ِه: َحَاَمُة، َوَكاَنْت  اِة، َواْسُم ُأمِّ َ ِدي الرسَّ  وقال أيًضا: س: َكاَن ِمْن ُمَولَّ
َأَمًة لَِبْعِض َبنِي ُجٍَح. 

َهــا َمــَع  ــُد ْبــُن ُعَمــَر: َوَشــِهَد بـِـَاٌل َبــْدًرا، َوُأُحــًدا، َوامَلَشــاِهَد ُكلَّ َقــاَل حُمَمَّ
َرُســوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلــامَّ ُقبـِـَض َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َجــاَء إىَِل َأيِب َبْكــٍر، َفاْســَتْأَذَنُه يِف 
َه َيا بَِاُل  ابَِط يِف َسبِيِل اللِه، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َأْنُشُدَك اللَّ اِم لُِيَ اخْلُُروِج إىَِل الشَّ
َب َأْجيِل، َفَأَقاَم بَِاٌل َمَع  ْت ِسنِّي، َوَضُعْفُت، َواْقرَتَ ي، َقْد َكرِبَ َوُحْرَمتِي َوَحقِّ
َبْكٍر،  َما َقاَل أليَِب  ِمْثَل  َفَقاَل  َبْكٍر، ُثمَّ َجاَء إىَِل ُعَمَر،  َأُبو   َ ُتُويفِّ َبْكٍر َحتَّى  َأيِب 

.)6( َ اِم، َفَلْم َيَزْل ِبَا َحتَّى ُتُويفِّ َفَأِذَن َلُه، َفَخَرَج إىَِل الشَّ

 ل: مؤذن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ويقال: أبو عبد الكريم، وأبو عبد الرحن، 
وأبو عمرو)3(.

 ق: أمه: حامة، وكان من موّلدي مكة لرجل من بني جح، فاشرتاه 
ب يف الله. أبو بكر بخمس أواق وأعتقه، وكان ُيَعذَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )213/3(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )389/9(.
)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1764(.
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وشـهد بال بدًرا واملشـاهد كلَّها، وهو أّول من أذَّن لرسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
فلام ُقبَِض رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أتى أبا بكر فاستأذنه إىل الشام، فأذن له، فلم يزل 

مقياًم با، ول يؤذِّن بعد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

فلام قدم عمر الشام لقيه، فأمره أن يؤذن، فأذَّن، فبكى عمر واملسلمون. 

وكان ديوانــه يف خثعــم، فليــس بالشــام حبــي إل وديوانــه يف خثعــم، 
وهلك هناك)-(.

يِق، ُمَؤذِّن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. دِّ  خ:  َمْوىَل َأيِب َبْكر الصِّ

َأْكنَاُه َلنَا َأيِب)6(.

عر، خفيَف العارضن،   غ: كان مع شديد األدمة، نحيًفا أجنأ كثَي الشَّ
له شمط كثي ل يضب)3(.

ديق ڤ، َوَكاَن ترب أيب بكر، َوَكاَن   ب، بش: أْعتقُه َأُبو بكر الصِّ
َلُه َوَلُؤه، وكنيته َأُبو َعْمرو، َوُيَقال: َأُبو َعْبد اللَّه، َوُيَقال: َأُبو َعْبد الَكِريم. 

ـه حامـة، َقـاَل: أليب بكر بعـد موت النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: إِن كنـت أعتقتني للَّه  أمُّ
َفَدْعنِي أذهب َحْيُث ِشْئت، َوإِن كنت أعتقتني لنَفسك فأمسكني. 

ام مؤثًِرا للِجَهاد عىل  َقاَل َأُبو بكر: اْذَهْب َحْيُث ِشْئت، َفذهب إىَِل الشَّ

)-( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )176/1(.
)6( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 93(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )275/1(.
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اآْلَذان إىَِل َأن َماَت سنة عْشين. 

َوُيَقال: إِن َقربه بِِدَمْشق، َوسمعت أهَل فلسطن َيُقوُلوَن: إِن َقربه بعمواس. 
َوقد قيل: إِن َقربه بداريا. 

َواْمَرَأة بَِال ِهنْد اخلولنية، َوَكاَن لِبَال َيْوم َماَت بضع َوِستُّوَن سنة)-(.

 رع: َماَت بِِدَمْشق سنة عْشين، َوُهَو اْبُن بضع َوِستَِّن سنة)6(.

 م: من مولدي الرساة، عداده يف أهل الشام، يف مواىل تيم. 

شهد بدًرا واملشاهد كلها، تويف بدمشق، ويقال: بحلب، سنة عشين 
من اهلجرة، ويقال: سنة ثامن عشة.

روى عنه: أبو بكر، وعمر، وجاعة من الصحابة ڤ )3(.

َها َمَع َرُسـوِل اللِه  لَِن َشـِهَد َبْدًرا َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ ـابِِقَن اأْلَوَّ  ع: ِمَن السَّ

يُق َفَأْعَتَقُه، َوَكاَن تِْرَب َأيِب َبْكٍر  دِّ اُه الصِّ بَِن يِف اللِه َفاْشرَتَ ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن ِمَن امُلَعذَّ

ا، َوَكاَن  ُن لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َحَياَتُه َسَفًرا َوَحرَضً اِة، َكاَن ُيَؤذِّ َ ِمْن َمْولِِدي الرسَّ

َخاِزَنُه َعىَل َبْيِت َمالِِه، َوُهَو َسابٌِق احْلََبَشَة. 

، َوَعْبُد اللِه ْبُن َمْسـُعوٍد، َوَأُبو َسـِعيٍد  َرَوى َعنْـُه: َأُبـو َبْكـٍر، َوُعَمـُر، َوَعـيِلٌّ

اُء، َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َواْبُن ُعَمَر، َوَكْعُب ْبُن ُعْجَرَة، َوَجابٌِر، َوَطاِرُق  ، َواْلرَبَ اخْلُْدِريُّ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )28/3(، »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 85(.
)6( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )106/1(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 267(.
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اْبُن ِشَهاٍب ڤ. 

ِغِي َسـنََة  َ بِِدَمْشـَق َوُهـَو اْبـُن بِْضـٍع َوِسـتَِّن َسـنًَة، َوُدفَِن بَِبـاِب الصَّ ُتـُويفِّ
َ بَِحَلٍب َوُدفَِن بَِباِب اأْلَْرَبِعَن،  َة، َوِقيَل: ُتُويفِّ يَن، َوِقيَل: َسنََة َثاَمِن َعْشَ ِعْشِ
ْعِر  َوِقيَل: َكاَن بَِاٌل تِْرَب َأيِب َبْكٍر، َوَكاَن َشِديَد اأْلُْدَمِة َنِحيًفا َأْجنَى َكثَِي الشَّ

َخِفيَف اْلَعاِرَضْنِ َلُه َشَمٌط َكثٌِي َل َيِْضُب)-(.

 بر: يكنى أبا َعْبد اللَّه، وقيل: أبا َعْبد الكريم، وقيل: أبا َعْبد الرحن. 
وقال بعضهم: يكنى أبا عمرو.

وهـو مـوىل أيب بكر الصديق ڤ، اشـرتاه بخمس أواق، وقيل: بسـبع 
ًنا.  أواق، وقيل: بتسع أواق ثم أعتقه، وكان له خازًنا، ولرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مؤذِّ

شهد بدًرا، وأحًدا، وسائر املشاهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وآخى رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبن عبيدة بن احلارث بن املطلب.

وقيل: بل آخى بينه وبن أيب روحية اخلثعمي.

مـات بدمشـق، ودفن عنـد الباب الصغـي بمقربهتا سـنة عشين، وهو 
ابن ثاث وستن سنة.

وقيل: تويف سنة إحدى وعشين. وقيل: تويف وهو ابن سبعن سنة. 
ى  ى خالًدا، وأخت ُتسمَّ ويقال: كان ترب أيب بكر الصديق ڤ، وله أخ ُيَسمَّ

غفرة، وهي مولة عمر بن َعْبد اللَّه موىل غفرة املحدث املرصي.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )373/1(.
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وكان فيام ذكروا آدم شديد األدمة، نحيًفا طواًل أجنى خفيف العارضن. 

روى عنه: َعْبد اللَّه بن عمر، وكعب بن عجرة، وكبار تابعي املدينة، 
والشام، والكوفة.

ب باًل، ويوال عليه العذاب  وكان أمية بن خلف المحي من ُيعذِّ
واملكروه، فكان من قدر اللَّه تعاىل أن قَتَلُه باٌل يوم بدر عىل حسب ما أتى 

من ذلك يف السي، فقال فيه أبو بكر الصديق ڤ أبياًتا، منها قوله:

فقــد أدركت ثــأرك يا بــال)-(هنيًئــا زادك الرحــن خــًيا

 كو: مؤذن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وله عنه رواية)6(.

 كـر: هـو ابن حامة وهي أمه، مؤذن رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، من املهاجرين 
األولن الذين عذبوا يف اللَّه ۵ سكن دمشق ومات با روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو بكر، وعمر، وعبد اللَّه بن عمر، وأسامة بن زيد، وكعب 
ابن ُعجرة، وعبد الرحن بن عسيلة الصنابحي، وغيهم)3(.

َبـُه قومه   جـو: مـوىل أيب بكـر، اسـم أمـه: )حامـة(، أسـلم َقِديـاًم َفَعذَّ
َوجعُلـوا َيُقوُلـوَن َلـُه: َربك الات والعـزى، َوُهَو َيُقول: )أحـٌد أحٌد(، َفأتى 

اُه بِسبع أواقي. َوقيل: بِخْمس َفأْعتقُه.  َعَلْيِه َأُبو بكر َفاْشرَتَ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )178/1- 182(.

)6( »اإلكمال« لبن ماكول )241/3(.

)3( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )429/10(.
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َفشهد َبْدًرا، واملشاهد كلَها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو أول من أذن لَرُسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُيؤذن َلُه حرًضا وسفًرا، َوَكاَن خازنه عىل َبيت َماله، َوُهَو َسابق 
َأو لنَفسك؟  للَّه  َقاَل أليب بكر: أعتقتني  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  َماَت َرُسول  َفَلامَّ  احلََبَشة، 
ام،  َقاَل: للَّه. َقاَل: َفأذن ل َحتَّى أغزو يِف َسبِيل اللَّه، َفأذن َلُه، َفذهب إىَِل الشَّ
َفاَمَت بِِدَمْشق، َوقيل: بحلب سنة عْشين. َوقيل: َثاَمن عَشة، َودفن ُهنَالك. 

َوَكاَن آدم َشـِديد األدمـة، نحيًفـا، طـَواًل، أجنـأ، َلُه شـعر، كثـي َخِفيف 
العارضن، بِِه شمط كثي َل ُيغي)-(.

 ث: مـوىل أيب بكـر الصديق، اشـرتاه وأعتقه، وشـهد بدًرا واملشـاهَد 
بـه  ل مـن أظهـر اإلسـام، وعذَّ بعدهـا مـع رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قديـاًم، وهـو أوَّ
َن رسـول اللَّه  املشكـون يف اللَّـه تعـاىل ليجع عن اإلسـام فأبى، وكان مؤذِّ

ا وَسَفًرا، وكان خازنُه عىل بيت ماله. ملسو هيلع هللا ىلص حرَضً

وُدفن بظاهر دمشق عند الباب الصغي سنة عشين أو إحدى وعشين، 
وله ثاٌث وستون سنة؛ وقيل: سبعون سنة)6(.

 ثغ: أمه حامة، من مولدي مكة لبني جح، وقيل: من مولدي الرساة، 
وهو موىل َأيِب بكر الصديق، اشرتاه بخمس أواقي، وقيل: بسبع أواقي، وقيل: 

بتسع أواقي، وأعتقه للَّه ۵، وكان مؤذًنا لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وخازًنا.

ب  شهد بدًرا واملشاهد كلها، وكان من السابقن إىَِل اإلسام، ومن ُيَعذَّ

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 91(.
)6( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 76(.
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يف اللَّه ۵ فيصرب َعىَل العذاب، وكان َأُبو جهل يبطحه َعىَل وجهه يف الشمس، 
د، فيقول:  ويضع الرحا عليه حتى تصهره الشمس، ويقول: اكفر برب حُمَمَّ
)أحٌد أحٌد(، فاجتاز به ورقة بن نوفل، وهو يعذب ويقول: )أحٌد أحٌد(، 

فقال: يا بال )أحٌد أحٌد(، والله لئن مت َعىَل هذا ألختذن قربك حناًنا.

قيل: كان موىل لبني جح، وكان أمية بن خلف يعذبه، ويتابع عليه العذاب، 
فقدر اللَّه  أن باًل قتله ببدر.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بينـه وبـن َأيِب عبيـدة بـن الـراح، وكان يـؤذن  وآخـى َرُسـول اللَّ
لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته سفًرا وحرًضا، وهو أول من أذن له يف اإلسام.

اِم، َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكٍر: َبْل  ُرَج إىَِل الشَّ فلام تويف رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َأَراَد َأْن َيْ
َتُكوَن ِعنِْدي، َفَقاَل: إِْن ُكنَْت َأْعَتْقَتنِي لِنَْفِسَك َفاْحبِْسنِي، َوإِْن ُكنَْت َأْعَتْقَتنِي 
اِم، َفَكاَن بِِه  ِه ۵، َفَقاَل: اْذَهْب، َفَذَهَب إىَِل الشَّ للَّه ۵، َفَذْريِن َأْذَهُب إىَِل اللَّ

َن أليَِب َبْكٍر ڤ، َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(. ُه َأذَّ َحتَّى َماَت. َوِقيَل: إِنَّ

ُه: َحَاَمُة. ْيِق، َوُأمُّ دِّ  ذس: َمْوىَل َأيِب َبْكٍر الصِّ

ُبوا يِف اللِه،  ِذْيَن ُعذِّ لِْنَ الَّ ابِِقْنَ األَوَّ ُن َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِمَن السَّ َوُهَو ُمَؤذِّ
َشِهَد بدًرا، َوَشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل التَّْعِيْنِ بِالَنَِّة، َوَحِدْيُثُه يِف الُكُتِب.

ْحَِن بُن  ، َواألَْسَوُد، َوَعْبُد الرَّ َث َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوَأُبو ُعْثاَمَن النَّْهِديُّ َحدَّ
َأيِب َلْيىَل، َوَجَاَعٌة.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )243/1، 244(.
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َوَمنَاِقُبُه َجٌَّة، اْسَتْوَفاَها احلَافُِظ اْبُن َعَساِكَر.

َوَعاَش بِْضًعا َوِستِّْنَ َسنًَة.

ِدي احِلَجاِز. . َوِقْيَل: ِمْن ُمَولَّ ُه َحَبِيٌّ ُيَقاُل: إِنَّ

ْيَن. ا، يِف َسنَِة ِعْشِ َويِف َوَفاتِِه َأْقَواٌل، َأَحُدَها: بَِداَريَّ

َويِف ُكنَْيِة بَِاٍل َثَاَثُة َأْقَواٍل: َأُبو َعْبِد الَكِرْيِم، َوَأُبو َعْبِد اللِه، َوَأُبو َعْمٍرو. 
َنَقَلَها احلَافُِظ َأُبو الَقاِسِم.

(: َأْرَبَعٌة، امُلتََّفُق  ِحْيَحْنِ  َجاَء َعنُْه: َأْرَبَعٌة َوَأْرَبُعْوَن َحِدْيًثا، ِمنَْها يِف )الصَّ
َعَلْيَها: َواِحٌد.

، َوُمْسِلٌم بَِحِدْيٍث َمْوُقْوٍف)-(. َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيَثْنِ

ه َحَامة. يق، وأمُّ دِّ  ذت: موىل أيب بكر الصِّ

كان من السابقن األّولن الذين ُعّذبوا يف اللَّه، َشِهد بْدًرا، وكان مؤذن 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َرَوى َعنُْه: ابن ُعَمر، وأبو عثامن النَّْهدي، واألسود ْبن يزيد، وعبد الرحن 
اْبن أيب ليىل، وجاعة.

ُكنَْيُته َأُبو عبد الكريم، وقيل: َأُبو عبد اللَّه، ويقال: أبو عمر)6(.

 ذك: مـؤذن رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص نزيـل داريا، من نبـاء الصحابة الذين 

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )347/1، 350، 360(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )112/2(.
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حديثهم يف الصحاح)-(.

 جر: وهو بال بن حامة وهي أمة.

اشـرتاه َأبـو بكـر الصديق من املشكن ملـا كانوا يعذبونه عـىل التوحيد، 
فأعتقه فلزم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وأذَّن له، وشهد معه جيع املشاهد، وآخى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
بينه وبن أيب عبيدة بن الراح، ثم خرج بال بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص جماهًدا إىل أن 

مات بالشام.

ومناقبه كثية مشهورة)6(.

ِبَلُل بُن َماِلٍك الُمَزِنيُّ ڤ.1 6 6

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل بنـي كنانـة يف سية، فأشـعروا به   بـر، ثـغ: بعثـه َرُسـول اللَّ
ففارقـوا مكانـم فلـم يصب منهم إل فرًسـا واحًدا، وذلك يف سـنة خس من 

اهلجرة)3(.

)-( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.
)6( »اإلصابة« لبن حجر )605/1، 606(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )183/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )246/1(.
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الباء َحرف  من  األفراد 

وِميُّ ڤ.1 3 6 َباُقوُم. وقيل: باقول، الرُّ

 زص: له صحبٌة، موىل سعيد بن العاص، صنعت لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
منرًبا من طرفاء الغابة)-(.

 م: موىل سعيد بن العاص، وكان نجاًرا باملدينة، صنع للنبي ملسو هيلع هللا ىلص منرًبا. 

وقال سعيد بن عبد الرحن أخو أيب حرة، عن ابن سيين: أن باقوم 
فدفع  وارًثا،  يدع  فلم  ومات  بن عمرو،  به سهيل  يدر  فلم  أسلم  الرومي 

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مياَثه إىل سهيل بن عمرو)6(.

التَّْوَأَمِة،  َمْوىَل  َصالٌِح  َعنُْه:  َرَوى  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  ِمنرَْبِ  َصانُِع  ع:   
َوَقاَل: َباُقوُم َمْوىَل َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص)3(.

َأنَُّه صنع  اًرا باملدينة، روى عنه: صالح موىل التوأمة،  ثغ: كان نجَّ  
لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص منربه، من طرفاء، ثاث درجات: القعدة ودرجتيه.

إسناده ليس بالقائم)4(.

)-( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 37، 38(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 306- 307(.

)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )195/1(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )447/1(.
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ِببَُّة اْلُجَهِنيُّ ڤ.1 4 6

 جي: يعد بالشام)-(.

 غ: ل أعلـم روى ببـة غـي هـذا. يعنـي أنَّ النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ عـىل قوم يف 
املسجد أو يف املجلس يسّلون سيًفا غي مغمود، فقال: »َلَعَن اللُه َمْن َيْفَعل 
ُجـل، ُثمَّ  ـْيَف، َفْلَيْغمـده الرَّ ذلـك، َأَوَل أزجركـم َعـن َهـَذا؟ َفـإَِذا َسـَلْلُتم السَّ

ليعطه َكَذلك«)6(.

 زص: له صحبة. قاله جابر عنه، كذا هو)3(.

اَرَة ْبِن 1 5 6 اُث ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َخْزَمَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعمَّ َبحَّ
َماِلٍك ڤ.

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(.  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

 بر: شهد بدًرا وأحًدا هو وأخوه َعْبد اللَّه بن ثعلبة. 

هكذا َقاَل ابن الكلبي: )بحاث(، ونسبه يف بيل من قضاعة.

وقال الدارقطني: وقال فيه إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق: بحاب بن 
ثعلبة بن خزمة، وذكره مع أخيه عبد اللَّه بن ثعلبة بن خزمة فيمن شهد بدًرا.

)-( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 36(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )359/1- 360(.

)3( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 36(.
)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )513/3(.
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َقاَل ابن عبد الرب: القول عندهم قول ابن الكلبي، والله أعلم. وقد قيل: 
يف )بحاب( هذا: )نحاب( من النحيب)-(.

 كو: شهد بدًرا وأحًدا، هو وأخوه عبد اللَّه بن ثعلبة)6(.

ِه ويزيد،  اللَّ َعْبد  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وله أخوان:  َرُسول  بدًرا مع  ثغ: شهد   
ِه بدًرا، وشهد يزيد العقبتن، ول يشهد بدًرا)3(. شهد َعْبد اللَّ

َعْيِنيُّ ڤ.1   6 َبْحُر ْبُن َضْبعِ ْبِن أته الرُّ

 م: وفد عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص. سمعت أبا سعيد عبد الرحن 
ابن أحد بن يونس بن عبد األعىل، يقول: ومن شهد فتح مرص من الصحابة: 
بحر بن ضبع بن أته الرعيني، وكان وفد عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وله ذكر يف 

كتبهم)4(.

َواِة َعْن َأيِب  . َذَكَرُه َبْعُض الرُّ  ع: َوَفَد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ
، َوَزَعَم َأنَّ َلُه ِذْكًرا يِف ُكُتبِِهْم)5(.  يِّ َسِعيٍد ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعىَل امْلرِْصِ

 بر: وفد عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص واختط با) (.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )190/1(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )185/1(، )275/6(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )198/1(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 309(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )442/1(.
) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )189/1(.
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َبْيَحَرُة ْبُن َعاِمٍر، َوُيَقاُل: ُبْحَرُة ڤ. 1   6

 ب: َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

ِة)6(.  ع: ِعَداُدُه يِف َأْعَراِب اْلَبرْصَ

ا صـاة   بـر: َقـاَل: أتينـا النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسـلمنا وسـألناه أن يضـع عنَـّ
الَعَتمة، فإنا نشتغل بحلب إلينا، فقال: »إِنَُّكم إِْن َشاَء اللَّه َسَتْحلِبوَن إَِبَلُكم 

َوُتَصلُّون«)3(.

َبرتا بُن اَلْسَوِد بْن َعْبِد َشْمِس بِن َحَراِم بِن َعْوٍف ڤ.1   6

 ن: لـه صحبـة، شـهد فتح مـرص، وقيل: قتل يوم فتح اإلسـكندرية. 
وهو أخو مسعود بن األسود)4(.

 كو: له صحبة، قتل يوم فتح إسكندرية، وهو أخو مسعود بن األسود)5(.

ِبْرُح ْبُن ُعْسُكٍر بن وتاٍر ڤ.1   6

 ن: وفد عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، واختط با وسكنها، 
وهو معروف من أهل مرص. ذكره سعيد بن عفي، فقال: ابن حسكل . 

ورأيت يف بعض الكتب القديمة يف النسب القديم بخط ابن هليعة: برح 

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )442/1(.)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )37/3(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )191/1(.

)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )61/1(.
)5( »اإلكمال« لبن ماكول )557/1(.
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ابن عسكر. وما علمت له رواية بمرص، ول بغيها)-(.

 م: وفد عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، ل ُيعرف له حديٌث، قاله 
أبو سعيد بن يونس بن عبد األعىل)6(.

، َوَفَد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َذَكَرُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعىَل)3(.  ع: َفْتَح ِمرْصَ

، َأُخو ِرَفاَعَة، َوُسـَوْيٍد، 1   6 َبـْرَدُع ْبـُن َزْيٍد، ُيْكَنى َأَبـا َزْيٍد، اْلُجَذاِميُّ
َوَبْعَجَة ڤ.

 م: أخـو رفاعـة وسـويد وبعجة، يكنـى أبا زيد، وفد عـىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
هو وأخوته)4(.

يَن ِمْن   ع: َوَفَد ُهَو َوإِْخَوُتُه َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهْم ِمَّْن َنَزُلوا َبْيَت ِجرْبِ
فَِلْسطَِن)5(.

ُبَرْيَدُة ْبُن اْلُحَصْيِب ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَْعَرجِ ْبِن َسْعِد 1 - 6
اْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْهِم ْبِن َماِزِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسَلَماَن ْبِن 
َأْسـَلَم ْبـِن َأْفَصـى، ُيْكَنى َأَبا َعْبـِد اهلِل، َوِقيَل َأُبو َسـْهٍل، َوِقيَل َأُبو 

َساَساَن، اَلْسَلِميُّ ڤ.

)-( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )61/1، 62(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 315(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )446/1(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 309(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )443/1(.
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 س: َأْسَلَم ِحَن َمرَّ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اهِلْجَرِة، َوَأَقاَم يِف بَِاِد َقْوِمِه، َفَلْم 

َيْشَهْد َبْدًرا، ُثمَّ َهاَجَر إىَِل امَلِدينَِة، َفَلْم َيَزْل ِبَا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا َمَعُه 

َل  ْت، َفَتَحوَّ َ ُة َوُمرصِّ َمَغاِزَيُه َبْعَد َذلَِك َحتَّى ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُفتَِحِت الَبرْصَ

إَِلْيَها، َواْخَتطَّ ِبَا َوَبنَى ِبَا َداًرا، ُثمَّ َخَرَج ِمنَْها َغاِزًيا إىَِل ُخَراَساَن يِف ِخَاَفِة 

ـاَن، َفَلـْم َيَزْل ِبَا َحتَّى َمـاَت بَِمـْرَو يِف ِخَاَفِة َيِزيَد ْبـِن ُمَعاِوَيَة،  ُعْثـاَمَن ْبـِن َعفَّ

َوَبِقَي َوَلُدُه ِبَا، َوَقِدَم ِمْن َوَلِدِه َقْوٌم، َفنََزُلوا َبْغَداَد، َفاَمُتوا ِبَا)-(.

 وقال أيًضا س: َأْسَلَم فِيَمِن اْنَخَزَع ِمْن ُبُطوِن ُخَزاَعَة، ُهَو َوَأَخَواُه 

ـاَمِء،  َمالِـٌك َوَمَلـَكاُن اْبنَـا َأْفىَص ْبـِن َحاِرَثَة ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعاِمِر، َوُهَو َماُء السَّ

َوَكاَن ُبَرْيَدُة ُيْكنَى َأَبا َعْبِد اللِه، َوَأْسَلَم ِحَن َمرَّ بِِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لِْلِهْجَرِة.

َة لَِواَءْيِن،  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَعَقَد َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف َغْزَوِة َفْتِح َمكَّ َقاَل حُمَمَّ

ا ُبَرْيَدُة ْبُن احْلَُصْيِب، َوَحََل اآلَخَر َناِجَيُة ْبُن األَْعَجِم، َوَبَعَث  َفَحَمَل َأَحَدمُهَ

َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُبَرْيـَدَة ْبـَن احْلَُصْيـِب َعـىَل َأْسـَلَم َوِغَفـاَر ُيْصِدُقُهـْم، َوَبْعَثـُه 

ِهْم، َوَلْ َيَزْل  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحَن َأَراَد َغْزَوَة َتُبوَك إىَِل َأْسَلَم َيْسَتنِْفَرُهْم إىَِل َعُدوِّ

َل  ْت، َفَتَحوَّ َ ُة َوُمرصِّ َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمِقياًم بِامَلِدينَِة َحتَّى ُفتَِحِت اْلَبرْصَ

إَِلْيَها واْخَتطَّ ِبَا، ُثمَّ َخَرَج ِمنَْها َغاِزًيا إىَِل ُخَراَساَن، َفاَمُت بَِمْرَو يِف ِخَاَفِة َيِزيَد 

اْبِن ُمَعاِوَيَة َوَبِقَي َوَلُدُه ِبَا َوَقِدَم ِمنُْهْم َقْوٌم، َفنََزُلوا َبْغَداَد َفاَمُتوا ِبَا)6(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )8/9(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )227/4- 228(.
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ْجَرِة، َوَأْقَرَأُه   وقال أيًضا س: َأْسَلَم ِحَن َمرَّ بِِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اهْلِ
َبِقيََّة  َم  َفَتَعلَّ ُأُحٍد،  َبْعَد  ُمَهاِجًرا  امَلِدينََة  َعَلْيِه  َقِدَم  ُثمَّ  َمْرَيَم،  ِمْن ُسوَرِة  َصْدًرا 
ُسوَرة َمْرَيَم، َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَغاِزَيُه َبْعَد َذلَِك، َوَسَكَن امَلِدينََة إىَِل 
َل إَِلْيَهـا ُبَرْيَدُة،  وَّ ْت َتَ َ ُة َوُمـرصِّ َ َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلـامَّ ُفتَِحـِت اْلَبرْصَ َأْن ُتـُويفِّ
َفاْخَتطَّ ِبَا َداًرا، ُثمَّ َخَرَج ِمنَْها َغاِزًيا إىَِل ُخَراَساَن، َفاَمَت بَِمْرَو يِف ِخَاَفِة َيِزيَد 

اْبِن ُمَعاِوَيَة، َوَبِقَي َوَلُدُه ِبَا، َوَقِدَم ِمنُْهْم َقْوٌم َفنََزُلوا َبْغَداَد، َفاَمُتوا ِبَا)-(.

 ق: كان رئيس أسـلم، وملا هاجر رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ بكراع الغميم، 
وبريدة با، فدعاهم رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل اإلسـام، فأسـلموا، ثم قدم بريدة 

عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهو يبني املسجد.

ومات بريدة يف خافة يزيد بن معاوية بمرو)6(.

 ط: أسلم حن مرَّ به رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص للهجرة.

وقدم بريدة بعد أن مضت بدٌر وأحٌد عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، فتعلم 
بقيتها، وأقام مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من ساكني املدينة، وغزا معه مغازيه 
بعد ذلك، ول يزل بريدة مقياًم بعد وفاة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة حتى ُفتَِحت 
ل إليها، واختط با، ثم خرج منها غازًيا إىل خراسان،  ت، فتحوَّ البرصة وُمرصِّ

فامت بمرو يف ولية يزيد بن معاوية، بقي با ولده)3(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )369/9(.
)6( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )300/1(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 36(.
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 ب: مـن امُلَهاِجريـن، كنيتـه َأُبـو َعْبـد اللَّه، حلق النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل قدومه 
امَلِدينَة، َفَقاَل: َيا َرُسول اللَّه، َل تدخل امَلِدينَة إِلَّ ومعك لَِواء، ثمَّ حلَّ عاَمَمته 

ها يِف ُرمٍح، َوَمشى َبن َيدي النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم قدم امَلِدينَة.  وشدَّ

ة، َفَأَقاَم  َوُيَقـال: كنيتـه َأُبو سـهل، َوقد قيل: َأُبو ساسـان، انتقل إىَِل الَبـرْصَ
َبـا َزَماًنـا، ثـمَّ خـرج إىَِل سجسـتان، ثمَّ خرج ِمنَْهـا إىَِل مرو يِف إَِمـاَرة يِزيد بن 

ُمَعاِوَية َفاَمَت َبا)-(.

 بـش: مـن املهاجريـن األولـن من هاجـر إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قبـل قدومه 
املدينة وحلق به، فلام أراد النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص دخوَل املدينة، قال بريدة: ل تدخل املدينة 
إل ومعك لواء، ثم حل عاممته وشدها يف رمح، ومشى بن يدي النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

يوم قدومه املدينة. 

كنيته أبو سهل. وقد قيل: أبو ساسان، انتقل إىل البرصة وأقام با زماًنا، 
ثم خرج إىل سجستان فبقي با مدة، ثم خرج منها إىل مرو فاستوطنها يف 

إمارة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان إىل أن مات.

وبا عقبه وقربه بمرو مشهور ُيعرف)6(.

 م: يقال: كان اسمه عامر، أسلم ملا مرَّ به النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مهاجًرا بالغميم، 
وأقـام يف قومـه حتـى مضت بـدر وأحد، ثم قـدم عيل النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلام ُفتحت 

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )29/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 100، 101(.



حابة األماثل 356
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ل إىل خراسان، ومات بمرو، يكنى أبا عبد اللَّه)-(. ل إليها، ثم توَّ البرصة توَّ

ْحَبة)6(.  مف: نزل مرو َوَمات َبا، قديم الصُّ

 ع: ُيَقاُل َكاَن اْسـُمُه: َعاِمر َقْبَل َأْن ُيْسـِلَم، َفَمرَّ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَغِميِم 
ُمَهاِجًرا، َفَأْسَلَم، َوَأَقاَم يِف َقْوِمِه، َحتَّى َمَض َبْدٌر َوُأُحٌد، ُثمَّ َقِدَم َعىَل النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَِة ُمَهاِجًرا. 

َة، ُثمَّ اْنَتَقَل إىَِل ُخَراَساَن َغاِزًيا، َواْسَتْوَطَن َمْرَو، َحتَّى َماَت  َسَكَن اْلَبرْصَ
ِة َمْرَو يِف ِوَلَيِة َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة. ِن َمْقرَبَ َوُدفَِن بِاِلصِّ

ِق َوَسابُِقُهْم.  َة َغْزَوًة، َقاِئُد َأْهِل امَلْشِ َغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َنيَِّف َعْشَ

َحاَبِة بُِخَراَساَن َسنََة اْثنََتْنِ َوِستَِّن.  َوُهَو آِخُر َمْن َماَت ِمَن الصَّ

.)3( ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َسَلَمَة، َوَطاُوٌس، َوالشَّ

 بر: يكنى أبا َعْبد اللَّه، وقيل: يكنى أبا سهل، وقيل: أبا احلصيب، 
وقيل: يكنى أبا ساسان، واملشهور أبو َعْبد اللَّه. 

أسـلم قبـل بـدر، ول يشـهدها، وشـهد احلديبيـة، فـكان مـن بايـع بيعـة 
الرضـوان تـت الشـجرة، وذلـك أن رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص ملـا هاجر مـن مكة إىل 
املدينـة وانتهـى إىل الغميـم، أتـاه بريـدة بن احلصيب، فأسـلم هـو ومن معه، 

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 295- 296(.
)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« لبن منده )3497(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )430/1- 431(.
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وكانوا زهاء ثامنن بيًتا، فصىلَّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص العشاء فصلُّوا َخْلَفه، ثم رجع 
بريدة إىل باد قومه، وقد تعلَّم شيًئا من القرآن ليلتئذ، ثم قدم عىل رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد احلديبية، وكان من ساكني املدينة، 
ل إىل البرصة، ثم خرج منها إىل خراسان غازًيا، فامت بمرو يف إمرة  ثم توَّ

يزيد بن معاوية، وبقي ولده با ڤ)-(.

 كو: له صحبة ورواية)6(.

 كر: صاحُب سيِّدنا َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

أسلم حن اجتاز به النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مهاجًرا إىل املدينة، وشهد غزوة خيرب، 
وأبىل يومئذ.

ة، وكان معه أحد لواءي أسلم، واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل  وشهد فتَح مكَّ
صدقات قومه.

وكان حيمل لواءي أسامة ملَّا بعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل أرض البلقاء بطلب َقَتَلة 
أبيه بمؤتة. وخرج مع عمر إىل الشام ملا رجع من سغ أمًيا عىل ربع أسلم.

عبي،  روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابنه سليامن بن بريدة، وعامر الشَّ
وعبد الله بن أوس اخلَُزاِعي، وابنه عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن عباس، 
وعبـد اللـه بن مولـة، ونفيع أبـو داود األعمى، وأبو املليح بن أسـامة اهلذل، 

وأبو املهاجر)3(.

)6( »اإلكمال« لبن ماكول )16/4(.)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )185/1(.
)3( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )71/ 376(.
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 جو: آخر من َماَت بخراسان)-(.

 ثغ: أسلم حن مر به النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مهاجًرا، هو ومن معه، وكانوا نحو 
ثامنن بيًتا، فصىل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص العشاء اآلخرة فصلوا خلفه، وأقام بأرض 
قومـه، ثـم قدم َعىَل َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بعد أحد، فشـهد معه مشـاهده، وشـهد 
احلديبية، وبيعة الرضوان تت الشجرة، وكان من ساكني املدينة، ُثمَّ تول 
إىَِل البـرصة، وابتنـى بـا داًرا، ثم خرج منهـا غازًيا إىَِل خراسـان، فأقام بمرو 

حتى مات ودفن با، وبقي ولده با)6(.

ُه َأْسَلَم َعاَم اهِلْجَرِة، إِْذ َمرَّ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَهاِجًرا.  ذس: ِقْيَل: إِنَّ

َواُء. ، َوالَفْتَح، َوَكاَن َمَعُه اللِّ َوَشِهَد: َغْزَوَة َخْيرَبَ

َواْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َصَدَقِة َقْوِمِه.

ــاِة  ــَر َوَف ــاِء، إِْث ــَزا َأْرَض الَبْلَق ــْنَ َغ ــاَمَة ِح ــْيِ ُأَس ــَواَء األَِم ــُل لِ ِم َوَكاَن حَيْ
ملسو هيلع هللا ىلص.  َرُسْوِل اللِه 

َلُه ُجَْلُة َأَحاِدْيَث، َنَزَل َمْرَو، َوَنَشَ الِعْلَم ِبَا.

، َوَعْبُد اللِه بُن  َة الَعْبِديُّ َث َعنُْه: اْبنَاُه؛ ُسَلْياَمُن َوَعْبُد اللِه، َوَأُبو َنرْضَ َحدَّ
، َوَطاِئَفٌة. ، َوَأُبو امَلِلْيِح اهلَُذِلُّ ْعبِيُّ َمَوَلَة، َوالشَّ

ًة، ُثـمَّ َغـَزا ُخَراَسـاَن َزَمـَن ُعْثـاَمَن، َفَحَكى َعنْـُه َمْن  َة ُمـدَّ َوَسـَكَن الَبـرْصَ

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 324(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )209/1(.
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َسِمَعُه َيُقْوُل َوَراَء َنِْر َجْيُحْوَن: َل َعْيَش إِلَّ طَِراَد اخلَْيِل بِاخلَْيِل.

. َوَقاَل اْبُن َسْعٍد، َوَأُبو ُعَبْيٍد: َماَت ُبَرْيَدُة َسنََة َثَاٍث َوِستِّْنَ

. َوَهَذا َأْقَوى. َ َسنََة اْثنََتْنِ َوِستِّْنَ َوَقاَل آَخُر: ُتُويفِّ

ْيَدَة َنْحٌو ِمْن ماَئٍة َوَخِْسْنَ َحِدْيًثا)-(.  ُرِوَي لرُِبَ

ِة.  ذت: َنِزيُل اْلَبرْصَ

ُة َأَحاِديَث،  ُة َمَشـاِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعـدَّ َأْسـَلَم َقْبـَل َغـْزَوِة َبْدٍر، َوَلُه ِعدَّ
ُه. َسَكَن َمْرَو يِف آِخِر ُعْمِرِه، َوِبَا َقرْبُ

، َوَأُبو امَلِليِح ْبُن ُأَسـاَمَة،  ـْعبِيُّ ِه َوُسـَلْياَمُن، َوالشَّ َرَوى َعنْـُه: اْبنَـاُه َعْبـُد اللَّ
َوَجَاَعٌة.

. َ يِف َسنَِة اْثنََتْنِ َوِستَِّن َعىَل اأْلََصحِّ ُتُويفِّ

ُرِوَي َلُه َأْكَثُر ِمْن ِماَئٍة َوَخِْسَن َحِديًثا)6(.

 ذك: نزيل مرو وعاملها، من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

َبِريُر ْبُن َعْبِد اهلِل، َوُيَقاُل: َبرُّ ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َرِزيٍن ْبِن ُعَمْيِت ْبِن 1 6 6
، َأُخو َتِميٍم  اِريُّ اِر، َأُبـو ِهْنٍد، الـدَّ َرِبيَعـَة ْبـِن َذَراعِ ْبـِن َعـِديِّ ْبـِن الدَّ

َوالطَّيِِّب ڤ.

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )469/2- 471(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 621(.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.
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ه، سـكن فلسـطن، َوَمات بَِبْيت  اِرّي ألمِّ  ب: َأُخـو َتِيـم بن َأْوس الدَّ
ِذي  جربين من كور فلسطن، َحِديثه ِعنْد َأْوَلده، َوُهَو َأُخو الّطيب بن بر الَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّه(. َسامَّ

َوقد قيل: إِن اْسم أيب ِهنْد: برير بن َعْبد اللَّه. 

ِحيح: بر بن بر)-(. والصَّ

 م: نزل فلسطن، ومات با، روى عنه مكحول)6(.

 ع: َسـَكَن فَِلْسـطَِن ُكـَوَر َبْيـِت امَلْقـِدِس، َرَوى َعنْـُه َمْكُحـوٌل. َوَقاَل 
ُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللـِه(، َوُهَو َأُخو  : َأُبو ِهنٍْد، َسـامَّ َعـيِلُّ ْبـُن َعْبـِد اللـِه امَلِدينِيُّ

َتِيٍم)3(.

 بـر: هـو بـر بـن َعْبد اللَّه بـن رزين بن عميـث بن ربيعة بـن دراع بن 
عدي بن الدار بن هاين بن حبيب بن نامزة بن خلم. ويقال: بل اسم أيب هند 

الداري: )الطيب(، واألول أشهر.

ى الطيب بن بر. وقيل: إن أخاه يقال له: الطيب،  وقيل: إن له ابنًا ُيسمَّ
ه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. سامَّ

وقال البخاري $: بر بن َعْبد اللَّه، أبو هند الداري أخو تيم الداري، 
كان بالشام، سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )34/3، و35(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 300(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )436/1(.
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وهـذا مـا غلط فيه البخـاري غلًطا ل خفاء به عند أهل العلم بالنسـب، 
وذلك أن تياًم الداري ليس بأخ أليب هند الداري)-(، وإنام يتمع أبو هند 
وتيم يف دّراع بن عدي بن الدار، وتيم الداري هو تيم بن أوس بن خارجة 
ابـن سـود بـن جذيمة ابـن دراع، وكان ربيعة جد أيب هنـد وجذيمة جّد تيم 
أخويـن ومهـا ابنـا دراع بـن عـدي بـن الدار بـن هاين بـن حبيب بن نـامزه بن 
خلـم، وهـو مالـك بـن عدي بن احلـارث بن مرة بـن أدد بن زيد بن يشـجب 
ابن عريب بن زيد بن كهان بن سبأ. هكذا نسبهام ابن الكلبي، وخليفة بن 

خياط، وجاعتهم خمرج حديث أيب هند الداري عن الشامين)6(. 

 كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َبْسَبُس ْبُن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َخَرَشَة ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد 1 3 6
 ، ، الَْنَصاِريُّ اْبـِن ِذْبَيـاَن ْبـِن َرْشـَداَن ْبِن َقْيِس ْبـِن ُجَهْيَنـَة، الُجَهِنـيُّ

ِمْن َبِني َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(.

 م: قال عروة بن الزبي: هو من بني ظريف بن اخلزرج، شهد بدًرا، 
قاله الزهري)5(.

)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )186/1، 187(.)-( هو أخوه ألمه.
)3( »اإلكمال« لبن ماكول )260/1(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )519/3(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 302(.
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َّ

الش

 بر: يقال: بسبس بن بش، حليف األنصار، شهد بدًرا، وهو الذي 
بعثه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مع عدي بن أيب الرغباء ليعلام علم عي أيب سفيان بن 

حرب، ولبسبس هذا يقول الراجز: أقم هلا صدورها يا بسبس)-(.

ـس لـه األخبار عن   كـو: عـداده يف األنصـار، أنفذه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتحسَّ
عي أيب سفيان مع آخر)6(.

، َوِقيَل: َبْسَبْسـَة، َوُيَقاُل: ُبَسْيَسُة 1 4 6 ، اْلُجَهِنيُّ َبِسـيٌس، اْلَْنَصاِريُّ

اْبُن َعْمٍرو ڤ.

 م، ثغ: بعثه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عينًا إىل عي أيب سفيان)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوَبْعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْينًا إىَِل ِعِي َأيِب ُسْفَياَن)4(.

 جر: َشِهَد َبْدًرا باتفاق، ووقع ذكره يف »صحيح مسلم« من حديث 
أنس، قال: »َبَعَث رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َبْسَبَسَة َعْينًا َينُْظُر َما َصنََعْت ِعرُي َأِب ُسْفَياَن«، 

فذكر احلديث يف وقعة بدر. 

وهو بموحدتن وزن فعللة)5(.

َبْصَرُة ْبُن َأِبي َبْصَرَة ڤ.1 5 6

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )190/1(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )377/4(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 303(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )217/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )438/1(.

)5( »اإلصابة« لبن حجر )538/1(.
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 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)-(.

 جي: روى عنه: أبو هريرة. يقال: يعد بالشام. وقد قيل: يعد باملدينة)6(.

 غ: سـكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول أعلم لبرصة عن النبيِّ 
ـْمُس َيْوُم  ملسو هيلع هللا ىلص غـي هـذا احلديـث، يعني قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َخرْيُ َيـْوٍم َطَلَعْت فِيِه الشَّ
اجُلُمَعـِة؛ فِيـِه ُخلِـَق آَدُم، َوفِيِه ُأْهبِـَط، َوفِيِه تِييَب َعَلْيـِه، َوفِيِه ُقبِـَض، َوفِيِه َتُقوُم 

اَعُة...« احلديث. السَّ

وقد روى أبو برصة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )3(.

 بر، ثغ: له، وألبيه صحبة، ومها معدودان فيمن نزل مرص من أصحاب 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، واختلف يف اسم أيب برصة)4(. 

 ثغ: له وألبيه صحبة، وقد اختلف يف اسم أبيه، ومها معدودان فيمن 
نزل مرص من الصحابة)5(.

 جر: َله وألَبيه ُصحَبٌة، معدود فيمن نزل مرص) (.

بهزاد ڤ.1   6

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )109/5(، و)505/9(.
)6( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 43(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )348/1- 353(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )184/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )237/1(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )237/1(.
) ( »اإلصابة« لبن حجر )594/1(.
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َّ

الش

 جي: وهو جد يوسف بن ماهك، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، ]يعد[ 
بمكة)-(.

َبْهز، َوِقيَل: الَبْهِزيُّ ڤ.1   6

 م: عداده يف أهل املدينة. روى عنه: سعيد بن املسيب)6(.

ُبَهْيُر ْبُن اْلَهْيَثِم بِن َعاِمِر بِن َنابيِّ بِن َعِديِّ ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة 1   6
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث، ِمَن اْلَْنَصاِر ُثمَّ ِمَن اْلَْوِس، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: قـال حممـد بـن سـعد: ووجدتـه يف نسـخة أخرى: ابـن نايب بن 
جمدعة بن حارثة. 

ويف نسخة حممد بن إسحاق: بي بن اهليثم من آل السواف بن قيس بن 
عامر بن نايب بن جمدعة. 

وشهد بي بن اهليثم العقبة مع السبعن من األنصار يف روايتهم جيًعا، 
وَشِهد ُأُحًدا، وتويف وليس له عقب)3(.

 م: شهد العقبة)4(.

.)5(  ع: َعَقبِيٌّ

)-( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 38(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 305(.

)3( »الطبقات الكبير« )288/4(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 312(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )445/1(.



365 حرف الباء

َبْيَحَرُة ْبُن َعاِمٍر، ويقال: ُبْحَرُة ڤ.1   6

ِة)-(.  م، ع: ِعَداُدُه يِف َأْعَراِب اْلَبرْصَ

بهيُس ْبُن َسْلَمى التَِّميِميُّ ڤ.1   3

 بر: َقاَل: سمعت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َل َيِّل ملُِْسلٍِم ِمْن َماِل َأخيِه 
إِلَّ َما َأْعَطاُه َعْن طِْيِب َنْفٍس ِمنْه«)6(.

اء  ال�تَّ
وه حر�فُ

لُ �ت َ
اء، و�ي  ال�ب

هى حر�فُ �ت ا�ف

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 308(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )442/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )191/1(.
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َّ
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ِلُب التَّ امُسه  من 

التَِّلبُّ ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعِطيََّة ْبِن اْلَْحَنِف ْبِن َمْجَفِر ْبِن َكْعِب 1 - 3
اْبِن اْلَعْنَبِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َتِميٍم، َأُبو ِهْلَقاٍم، َوِقيَل: َأُبو ِمْلَقاٍم، اْلَعْنَبِريُّ ڤ.

 س: أمه أم ولد وهي أم كثي بن العباس، وكان تام من أشد أهل 
زمانه بطًشا.

قال: َفَوَلَد تام: جعفًرا، وقد روى عنه احلديث. 

وأمَّ حبيٍب، وأمها العالية بنت نيك بن قيس بن معاوية من بني هال 
ابن عامر بن صعصعة. 

والعباَس، وُقثَم، والعاليَة، وكثيَة، وصفيََّة، وأمهم أم حازم بنت نيك 
ابن قيس بن معاوية، َخلف عليها بعد أختها العالية بنت نيك. 

ونفيسَة، وأُمها أم كلثوم بنت عبد اللَّه بن عقيل بن أيب طالب.

وكان لتامم بن العباس أولٌد وأولُد أولد فانقرضوا، فكان آخر من بقي 
من ولده حييى بن جعفر بن تام، فهلك يف خافة أيب جعفر املنصور، فورثه 
سليامن، وعيسى، وصالح، وإسامعيل، وعبد الصمد بنو عيل بن عبد اللَّه بالُقْعدِد.

هم لعبد الصمد، فصار مياثه كله إليه)-(. فوهبوا حقَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )351/6(.
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َّ

الش

 بر: أمه أم ولد رومية تسمى سبأ، وشقيقه كثي بن العباس، روى 
عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َل َتْدُخلوا َعَلَّ قلًحا، اسَتاُكوا«.

وكان تام بن العباس والًيا لعيل بن أيب طالب ڤ عىل املدينة، وذلك 
أن علًيـا ملـا خـرج عـن املدينـة يريـد العراق اسـتخلف سـهل بـن حنيف عىل 
املدينة، ثم عزله واستجلبه إىل نفسه، ووىل املدينة تام بن العباس ثم عزله، 

ووىلَّ أبا أيوب األنصاري، فشخص أبو أيوب نحو عيلٍّ ڤ. 

واسـتخلف عـىل املدينـة رجًا مـن األنصار، فلـم يزل عليها حتـى ُقتَِل 
َعيِلٌّ ڤ. ذكر ذلك كله خليفة بن خياط.

وكان للعباس بن َعْبد املطلب ڤ عشة من الولد: سبعة منهم ولدهتم 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهم:  ميمونة زوج  اهلالية، أخت  احلارث  بنت  الفضل  أم  له 
اللَّه، ومعبد، وقثم، وعبد الرحن، وأم حبيب  اللَّه، وعبيد  الفضل، وعبد 
شقيقتهم، وعون بن العباس ل أقف عىل اسم أمه، وألم ولد منهم اثنان: 
تام، وكثي، وأما احلارث بن العباس بن َعْبد املطلب فأمه من هذيل، فهؤلء 

أولد العباس ڤ.

وكان أصغرهم تام بن العباس، وكان العباس حيمله ويقول:

يا رب فاجعلهم كراًما بررهتــوا بتــامم فصــاروا عــشه
واجعـل هلم ذكـًرا وأنم الثمره

وكل بني العباس هلم رواية، وللفضل وعبد اللَّه وعبيد اللَّه سامع ورواية، 
وقد ذكرنا كل واحد منهم يف موضعه من كتابنا هذا، واحلمد للَّه.
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ويقـال: إنـه مـا رئيـت قبور أشـد تباعـًدا بعضها مـن بعض مـن قبور بني 
العباس ابن َعْبد املطلب، ولدهتم أمهم أم الفضل يف دار واحدة، واستشهد 
الفضل بأجنادين، ومات معبد، وعبد الرحن بإفريقية، وتويف َعْبد اللَّه بالطائف، 

وعبيد اللَّه باليمن، وقثم بسمرقند، وكثي بينبع، أخذته الذبحة)-(.

 ثغ: ابن عم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قد اختلف العلامء يف صحبته، أمه أم ولد رومية، 
وشقيقه كثي بن العباس)6(.

اُم ْبُن ُعَبْيَدَة، َأُخو الزَُّبْيِر ْبِن ُعَبْيَدَة، ِمْن َبِني َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ڤ. 1 6 3 َتمَّ

، َعْن ُيوُنَس   ع: ِمَّْن َهاَجَر إىَِل امَلِدينَِة َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذَكَرُه اْلُعَطاِرِديُّ
ِد ْبِن إِْسَحاَق، َقاَل: ُثمَّ َقِدَم امُلَهاِجُروَن َأْرَساًل، َوَكاَنْت  ، َعْن حُمَمَّ اْبِن ُبَكْيٍ
ْسَاِم، َقْد َأْوَعُبوا إىَِل امَلِدينَِة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َبنُو َغنِْم ْبِن ُذوَداَن َأْهَل اإْلِ

َبْيُ ْبُن ُعَبْيَدَة)3(. َّاُم ْبُن ُعَبْيَدَة، َأُخوُه الزُّ ْن َهاَجَر َمَع نَِساِئِهْم: َت َفِممَّ

 ثغ: أخو الزبي بن عبيدة من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة 
من هاجر مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )195/1- 197(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )253/1(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )460/1(.
)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )254/1(.
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َ

ت امُسه  من 

َتِميُم ْبُن َأَسِد ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َأْسَعَد ْبِن َمْشُنوِء ْبِن َعْبِد ْبِن َحْبَتٍر 1 3 3
ِمْن ُخَزاَعَة ڤ.

َد َأْنَصاَب احْلََرِم)-(. َة َأْن ُيَدِّ  س: َكاَن َشاِعًرا، َوَأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َة. َقاَلُه  ِديَد َأْنَصاِب احْلََرِم َوإَِعاَدهَتَا، َسَكَن َمكَّ ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َتْ  ع: َولَّ
اْلَواِقِديُّ َرَوى َعنُْه اْبُن َعبَّاٍس)6(.

ْرِب 1 4 3 َتِميُم ْبُن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َجْعَوَنَة ْبِن َعْمِرو ْبِن الضَّ
اْبِن َرَزاحِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ڤ. 

َة)3(.  س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل َفْتِح َمكَّ

َتِميُم ْبُن ُأَسْيٍد ِمْن َبِني َعِديِّ ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن َأدِّ ْبِن َطاِبَخَة ْبِن 1 5 3
ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر، َأُبو ِرَفاَعَة، اْلَعَدِويُّ ڤ.

َة َبْعَد َذلَِك)4(.  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل اْلَبرْصَ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )20/8(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )452/1(.
)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )199/5(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )67/9(.
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 ل: له صحبة)-(.

 خ: َسِمْعُت حَيَْيى ْبَن َمِعٍن وَأْحَد ْبَن َحنَْبٍل َيُقولِن: َأُبو ِرَفاَعة اْلَعَدِويُّ 
َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َتِْيم ْبُن ُأَسْيد)6(.

َة، وروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.  غ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل اْلَبرْصَ

 ب: عـداده يِف الَبرِصيـن َوَحِديثـه ِعنْدهـم، َقـاَل: »اْنَتَهْيـُت إىَِل النَّبِيِّ 
َمُه اللَّه« )4(. ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيُْطُب، فعلََّمني ِمَّا علَّ

 بش: أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو يطب، فَعلََّمه ما علََّمه اللَّه)5(.

  م: عداده يف أهل البرصة، روى عنه: حيد بن هال، وصلة بن أشيم،
تويف بسجستان مع عبد الرحن بن سمرة ڤ) (.

ْحَِن ْبِن َسـُمَرَة،  َ بِِسِجْسـَتاَن َمَع َعْبِد الرَّ ـَن، َوُتُويفِّ يِّ  ع: ُيَعـدُّ يِف اْلَبرْصِ

ْحَِن، َوِصَلُة ْبُن َأْشَيَم) (. َرَوى َعنُْه: ُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ

 بر: َكاَن من فضاء الصحابة.

)-( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1138(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )109/1(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )374/1(.
)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )41/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 68(.
) ( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 323(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )455/1(.
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يعد يِف أهل البرصة، ُقتَِل بكابل سنة أربع وأربعن. 

روى عنه: صلة بن أشيم، وحيد بن هال)-(.

 ذت: َلُه ُصحبٌة وروايٌة، عداده يف البرْصين.

روى عنه: ُحَيد بن هال، وحممد بن سيين، وصلة بن أشيم، وغيهم.

»منتقى  يف  علقتها  الطبقات،  يف  أخباره  أَسْيد،  بن  تيم  اسمه  وقيل: 
الستيعاب«.

ْحَِن  َوَكاَن صاحب ليل وعبادة وغزو، استشهد يف سية عليهم َعْبد الرَّ
د فنام َعىَل الطريق فذبح غيا)6(. ابن َسُمَرة، هتجَّ

َة. ، ِعَداُدُه فِْيَمْن َنَزَل الَبرْصَ يُّ  ذس: امُلرَضِ

َلُه َأَحاِدْيُث.

ْيَن، َوِصَلُة بُن َأْشَيَم، َوُحَْيُد بُن ِهَاٍل، َوآَخُرْوَن)3(. ُد بُن ِسْيِ َرَوى َعنُْه: حُمَمَّ

َتِميُم ْبُن َأْوٍس، َوُيَقاُل: اْبُن َقْيٍس، َوُهَو َتِميُم ْبُن َأْوِس ْبِن َخاِرَجَة 1   3
اِد ْبِن َجِذيَمَة ْبِن ِذَراعِ ْبِن َعِديِّ  اْبِن ُسَوْيِد ْبِن َجِذيَمَة، َوِقيَل: اْبُن َسوَّ
اِر ْبِن َهاِنِئ ْبِن َحِبيِب ْبِن ُنَماَرَة ْبِن َلْخِم ْبِن َكْعٍب ِمْن َلْخٍم،  اْبِن الدَّ
َوِقيَل َهاِنُئ ْبُن َحِبيِب ْبِن َأْنَماِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَبأٍ، َأُبو ُرَقيََّة، 

اِريُّ ڤ.  الدَّ

)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )844/2(.)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )1658/4(.
)3( »سير أعام النباء« للذهبي )14/3(.
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 س: وفد عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، ومعه أخوه نعيم بن أوس، وعده 
من الدارين)-(.

 وقال أيًضا س: َوَفـَد َعـىَل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمَعـُه َأُخـوُه ُنَعْيـُم ْبُن 

اِم، َوَلْيَس  ى َوَبْيَت َعْينَوَن بِالشَّ َأْوٍس، َفَأْسَلاَم، َوَأْقَطَعُهاَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحرْبَ

َها، َوَصِحَب َتِيٌم َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا  اِم َغْيُ لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقطِيَعٌة بِالشَّ

ـاِم َبْعَد َقْتـِل ُعْثاَمَن ْبِن  َل إىَِل الشَّ وَّ َمَعـُه، َوَرَوى َعنْـُه، َوَلْ َيـَزْل بِامَلِدينَـِة َحتَّى َتَ

اِريُّ ُيْكنَى َأَبا ُرَقيََّة)6(. اَن، َوَكاَن َتِيٌم الدَّ َعفَّ

 ل: له صحبة)3(.

 ق: قدم عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه: نعيم بن أوس، مع عدة من بني 
الدار، يقال: كانوا عشة سنة تسع، فأسلموا)4(.

 خ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 غ: سـكن املدينـة، ثـم قـدم إىل الشـام، وقد روى تيم عـن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
أحاديث) (. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )254/6(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )412/9(.
)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1138(.

)4( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )291/1(.
)5( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )97/1(.

) ( »معجم الصحابة« للبغوي )364/1- 373(.
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 ن: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، كان ينزل دمشق. يقال: قدم إىل مرص؛ 
ث عنه من أهل مرص: عيلُّ بُن رباح بحديث واحد. وكذلك  لغزو البحر. حدَّ

روى عنه: موسى بن نصي)-(.

ْيَل  د اآْلَية الَواِحَدة اللَّ اَم ردَّ  ب، بش: َكاَن ْيتم الُقْرآن يِف َرْكَعة، َوُربَّ
َداء بَِألف ليصىل فِيِه َصَاة اللَّْيل.  باح، َوَكاَن يشرتي الرِّ ُكلَّه إىَِل الصَّ

ام، َوَبا َماَت، وقربه بَِبْيت جربين من بَِاد فلسطن.  سكن الشَّ

ه)6(.  اِري َأُخوُه ألمِّ َوَكاَن َأُبو ِهنْد الدَّ

اسة، نزل فلسطن، وأقطعه النَّبيُّ   م: روى عنه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حديث الَسَّ
ڠ با أرًضا)3(.

َة  ٌد َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِقصَّ لِـَن َواآْلِخِريَن حُمَمَّ َث َعنْـُه َسـيُِّد اأْلَوَّ  ع: َحـدَّ
ِه، َوَواِعَظُهـْم يِف َوْقتِـِه، َوَعابِـَد َأْهـِل  ـِة يِف َعـرْصِ اَسـِة، َكاَن َراِهـَب اأْلُمَّ الَسَّ
ُل َمْن  ، َوَأوَّ فَِلْسـطَِن، َواْسـَتْأَذَن ُعَمَر ْبَن اخلَطَّـاِب يِف الَقَصِص، َفَكاَن َيُقـصُّ

اَج يِف امَلْسِجِد)4(. َ َج الرسِّ َأْسَ

 بر: يكنى أبا رقية بابنة له تسمى رقية، ل يولد له غيها.

كان نرصانًيا، وكان إسامه يف سنة تسع من اهلجرة، وكان يسكن املدينة، 

)-( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )75/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )39/3، و40(، »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 89(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 316(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )448/1(.
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ثم انتقل منها إىل الشام بعد قتل عثامن ڤ.

روى عنه: َعْبد اللَّه بن موهب، وسليم بن عامر، وشحبيل بن مسلم، 
وقبيصة بن ذؤيب، وعطاء بن يزيد الليثي.

جال يف  عبيُّ عن فاطمة بنت قيس أنا سمعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يذكر الدَّ روى الشَّ
ال«.  جَّ َة الدَّ اَسَة، َوِقصَّ ، َوَذَكر َخَبَ اجَلسَّ اِريُّ َثنِي متيٌم الدَّ خطبته، وقال فيها: »َحدَّ

ثون يف رواية الكبار عن الصغار)-(. وهذا أوىل ما يرجه املحدِّ

ِة، اْسَتْأَذَن ُعَمَر ڤ يِف الَقَصِص َفَأِذَن َلُه، َفَكاَن   و: َكاَن َراِهُب اأْلُمَّ
اَج يِف امَلْسِجِد)6(. َ َج الرسِّ ُل َمْن َسَّ َيُقصَّ َقاِئاًم، َوُهَو َأوَّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يروي عنه: ابن عباس وغيه، 
قدم مرص، روى عنه من أهل مرص: عيل بن رباح)3(. 

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حديَث   كر: له صحبة، حدَّ
اسة، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وغيهم.  الَسَّ

وكان يسكن فلسطن، وقيل: إنه سكن دمشق)4(.

 جو: َوفـد عـىل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َجاَعـة من الداريـن ُمنرَْصفه من َتُبوك، 
َفأسلم، َوَكاَن يْقَرأ اْلُقْرآن يِف َرْكَعة، َواْشرتى حلَّة بَِألف ِدْرَهم، َوَكاَن يقوم 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )193/1، 194(.
نَّة )298/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )6( »سير السَّ

)4( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )52/11(.)3( »اإلكمال« لبن ماكول )88/4، 89(.
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ْيـِل، َواْسـَتْأَذَن عمر يِف الَقَصص، َفَكاَن يقـص، َوُهَو أول من َأْسج  فِيَهـا بِاللَّ
الرساج يِف امَلْسِجد)-(.

 ث: وَفَد عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف جاعة من الداريّن، منرَصَفُه من تبوك. 
وكان نرصانيًّا، فأسلم، وكان من ُعبَّاد الصحابة وخيارهم)6(.

اُر: َبْطٌن ِمْن خَلٍْم، َوخَلٌْم: َفِخٌذ   ذس: َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوالدَّ
ِمْن َيْعُرَب بِن َقْحَطاَن.

املِنرَْبِ  َعىَل  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعنُْه  َث  َفَحدَّ َفَأْسَلَم،  تِْسٍع،  َسنََة  اِريُّ  الدَّ َتِْيٌم  َوَفَد 
اِل. جَّ اَسِة يِف َأْمِر الدَّ ِة الَسَّ بِِقصَّ

ًء لِِكَتاِب اللِه. ُة َأَحاِدْيَث، َوَكاَن َعابًِدا، َتاَّ َولَِتِمْيٍم ِعدَّ

َث َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن َمْوَهٍب َعْبُد اللِه، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَكثِْيُ  َحدَّ
، َوُزَراَرُة بُن َأْوَف، َوَشْهُر بُن َحْوَشٍب، َوآَخُرْوَن. ْيثِيُّ َة، َوَعَطاُء بُن َيِزْيَد اللَّ ابُن ُمرَّ

. : َماَت َسنََة َأْرَبِعْنَ اِريِّ ُيَقاُل: ُوِجَد َعىَل َبَاَطِة َقرْبِ َتِْيٍم الدَّ

َوَحِدْيُثُه َيْبُلُغ َثاَمنَِيَة َعَشَ َحِدْيًثا، ِمنَْها يِف »َصِحْيِح ُمْسِلٍم«: َحِدْيٌث َواِحٌد)3(.

 ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، واخُتِلَف يِف َنسبه إىَِل الّدار بن هانئ 
أحد بني خلم، َوخَلُْم ِمْن َيْعُرب ْبن َقْحطان.

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 113(.
)6( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 91(.

)3( »سير أعام النباء« للذهبي )442/2، 443، 448(.
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َوَفَد تيم الّداريُّ سنَة تسٍع فأسلم، وحّدث النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل املِنرَْبِ بقّصة 
الّساسة يِف أمر الّدّجال عن تيم الّداري.

ولتميم عّدة أحاديث.

َرَوى َعنْـُه: َأَنـس، وابن َعبَّاس، وُكَثي ْبن ُمـّرة، وعطاء ْبن يزيد اللَّيثي، 
وعبد اللَّه ْبن مْوهب، وُزرارة ْبن أوف، وشهر ْبن َحْوَشب، وطائفة)-(.

، اْلُقَرِشيُّ ڤ. 1   3 ْهِميُّ َتِميُم ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيٍس، السَّ

 م: قتل يوم أجنادين، قاله الزهري وغيه)6(.

 ع: ُقتَِل َيْوَم َأْجنَاِديَن)3(.

 بر: كان من مهاجرة احلبشة، وُقتَِل يوم أجنادين، وأخواه سعيد بن 
احلبشة، وأخوهم  مهاجرة  أيًضا من  كانا  احلارث،  بن  قيس  وأبو  احلارث 
الرابع َعْبد اللَّه ابن احلارث ُقتَِل يوم الطائف شهيًدا، وأخوهم اخلامس السائب 

ابن احلارث جرح يوم الطائف. وُقتَِل يوم فحل.

ى احلجاج بن احلارث، ُأس يوم بدر. وهلم أخ سادس ُيسمَّ

وكان أبوهـم احلـارث بـن قيس عدي السـهمي أحد املسـتهزءين، وهو 
الذي يقال له: ابن الغيطلة، وهي أمه، وهو اسمها، وهي من بني كنانة.

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )344/2، 345(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 328- 329(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )454/1(.
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ل يذكر ابُن إسحاق: تيم بن احلارث هذا يف املهاجرين إىل أرض احلبشة 
يف نسخة ابن هشام، وذكر بش بن احلارث السهمي مكان تيم)-(.

 كر: صحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجر إىل أرض احلبشة، واستشهد بأجنادين، 
وهي يف قول سيٍف بعد وقعة اليموك)6(.

 ثغ: كان من مهاجرة احلبشة، وقتل بأجنادين من أرض الشام، وهو 
أخو َسـِعيد، وأيب قيس، وعبد اللَّه، والسـائب، بني احلارث هؤلء أسلموا، 
ولـه أخ سـادس أس َيـْوم بـدر، وكان أبوهـم احلارث من املسـتهزءين، وهو 

الذي يقال له: ابن الغيطلة، وهو اسم أمه، وهي من كنانة)3(.

وللحارث  صحبة،  هَلاَُم  َسْهٍم،  َبنِي  ِمْن  ا  َومُهَ بَِأْجنَاَدْيَن  ُقتَِا  ذت:   
الذي بعدمها، َوُهْم ِمْن ُمَهاِجَرِة احلََبَشِة)4(.

َتِميُم ْبُن ُحْجِر بِن َأْوٍس اْلَْسَلِميُّ ڤ.1   3

 ب: َلُه ُصْحَبة، َكاَن ينزل بقحدوات َناحَية العرج)5(.

َتِميُم ْبُن الُحَماِم اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   3

 م: قتل ببدر، وفيه نزلت ويف أصحابه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )192/1، 193(.
)6( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )84/11(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )257/1(.
)4( »تاريخ اإلسام« للذهبي )55/2(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )41/3(.
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پ پ پپ﴾ ]البقرة: 154[ )-(.
 ثغ: استشهد َيْوم بدر، وفيه نزلت ويف أصحابه: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پپ﴾ ]البقرة: 154[)6(. 
َتِميُم ْبُن َزْيٍد، َأُبو َعبَّاٍد، َأُخو َعْبِد اهلِل ْبِن َزْيٍد، اْلَْنَصاِرّي، اْلَماِزِنّي ڤ.1  -3

 م: روى عنه: عباد بن تيم، عداده يف أهل املدينة)3(.

 غ: روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، وسكن املدينة)4(.

 ع: َرَوى َعنُْه اْبنُُه َعبَّاٌد، ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيَِّن)5(.

ـِه بـن زيد األنصـاري املازين َأُبو عبـاد، يعد يف أهل   ثغ: أخـو َعْبـد اللَّ
املدينة، روى عنه: ابنه عباد) (.

َتِميُم ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َعْوِف ْبِن َجَراِد ْبِن َيْرُبوعِ ْبِن ُطَحْيِل ْبِن َعِديِّ 1 --3
ْبَعِة ْبِن ِرْشَداَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَة ڤ. اْبِن الرَّ

َجَرِة  َت الشَّ  س: َأْسَلَم َوَشِهَد احْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَباَيَع َتْ
ْضَواِن) (. َبْيَعَة الرِّ

)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )258/1(.)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 325(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 321(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )378/1(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )452/1(.
) ( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )258/1(.

) ( »الطبقات الكبير« لبن سعد )262/5(.
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 ب: َلُه ُصْحَبة، َوَحِديثه ِعنْد َوَلده)-(.

 ثغ: أسلم، وشهد احلديبية َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وبايع بيعة الرضوان 
تت الشجرة)6(.

َتِميُم ْبُن َسْعٍد التَِّميميُّ ڤ.1 3-6

 ثغ: كان يف وفد تيم الذين قدموا َعىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا)3(.

َتِميُم ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن ُمْحِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة 1 3-3
اِر، َأُبو اْلَحَسِن، اْلَماِزِنيُّ ڤ. اْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 س: أمه كبشة بنت عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو 
ابن غنم بن مازن النجار.

فولد أبو حسن بن عبد عمرو: عامرة، وعمًرا، وميمونة، وأمهم ُعمية 
ذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن  بنت ُمَعوِّ

النجار.

فولـد عـامرة بن أيب حسـن: حييى الذي ُروي عنـه احلديث، وعثامن ُقتل 
يوم احلرة، وأمهام زينب بنت تيم بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن 
مبـذول بـن عمـرو بـن غنم بن مـازن بن النجـار، فولد حييى بن عـامرة: َعمَرة 

ابن حييى الذي روى عنه الثوري، ومالك بن أنس وغيمها. 

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )41/3(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )258/1(.
)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )259/1(.
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ومريم، وأمهام حيدة بنت حممد بن إياس بن أيب الُبكي، من بني ليث 
ابن بكر، حليف بني عدي بن كعب، من قريش)-(.

ه َعيلُّ بن أيب َطالب ڤ عىل امَلِدينَة، َحْيُث خرج إَِلْيِه سهُل   ب: ولَّ
ة)6(. ابُن ُحنَيف، َوُهَو ُيِريد الَبرْصَ

 ع: َكاَن َعاِمًا لَِعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب َعىَل امَلِدينَِة ِحَن َخَرَج إَِلْيِه َسْهُل 
اْبُن ُحنَْيٍف)3(.

َتِميُم ْبُن َنْسِر ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث 1 3-4
اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: ولد تيم بن نرس: عبد الرحن، وأم النعامن، وشهد تيم ُأحًدا)4(.

 بر: شهد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َتِميُم ْبُن َيَعاَر ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِجَداِرَة ْبِن َعْوِف 1 3-5
، ُثمَّ اْلُخْدِريُّ ڤ. اْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، اْلَْنَصاِريُّ

ُه ُزَغْيَبُة بِنُْت َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ْبُن  س: ُأمُّ
َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َوِهَي َخاَلُة َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َوَأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )350/5(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )41/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )457/1(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )359/4(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )192/1(.
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ُهاَم ِمْن َبنِـي َعْمِرو ْبِن َوْقٍش  ، َوُجَْيَلُة، َوُأمُّ َوَكاَن لَِتِميـٍم ِمـَن اْلَوَلِد: ِرْبِعـيُّ
، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)-(. َ اِعِر، َوَشِهَد َتِيٌم َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُتُويفِّ الشَّ

 م: له ذكر يف املغازي، قاله عروة بن الزبي والزهري)6(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا يف قول جيعهم)5(.

َتِميٌم، ُيَقال: ُنَمْيُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن 1  -3
َسْهٍم ڤ.

ُه اْبنَُة ُحْرَثاَن ْبِن َحبِيِب ْبِن ُسَواَءَة ْبَن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة.  س: ُأمُّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدُه: ُهَو بِْشُ ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َقْيِس، َوَكاَن ِمْن  َوَقاَل حُمَمَّ
ْجَرِة الثَّانَِيِة) (. ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة يِف اهْلِ

ْلِم ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَْوِس ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 1  -3 َتِميٌم َمْوَلى َبِني َغْنٍم ْبُن السِّ

 س: َشِهَد َبْدًرا يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )498/3(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 327(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )454/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )192/1(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )193/1(.

) ( »الطبقات الكبير« لبن سعد )182/4(.
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َب َلُه  َفَجِميـُع َمْن َشـِهَد َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْدًرا ِمـَن األَْوِس َوَمْن رَضَ
ِد ْبِن ُعَمَر َثَاَثٌة َوِستُّوَن َرُجًا.  بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه يِف َعَدِد ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ

َد  ِد ْبِن إِْسَحاَق َوَأيِب َمْعَشٍ َواِحٌد َوِستُّوَن َرُجًا؛ ألَنَّ حُمَمَّ َويِف َعَدِد حُمَمَّ
، َلْ ُيْدِخُلوا احْلَاِرَث ْبَن َقْيِس ْبِن  اْبَن إِْسَحاَق، َوُموَسى ْبَن ُعْقَبَة، َوَأَبا َمْعَشٍ

َهْيَشَة َعمَّ َجرْبِ ْبَن َعتِيٍك فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي ُمَعاِوَيَة ْبِن َمالٍِك. 

ـُد ْبُن إِْسـَحاَق َوَأُبو َمْعـَشٍ َأْيًضا احْلَاِرَث ْبـَن َعْرَفَجَة ْبِن  َوَلْ ُيْدِخـْل حُمَمَّ
ْلِم)-(. احْلَاِرِث فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َغنِْم ْبِن السِّ

 م: شهد بدًرا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، قاله عروة، والزهري)6(.

.)3(  ع: َبْدِريٌّ

َة اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 1  -3 مَّ َتِميٌم َمْوَلى ِخَراِش ْبِن الصِّ

ِة َوَبْنَ َخبَّاٍب  مَّ  س: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َتِيٍم َمْوىَل ِخَراِش ْبِن الصِّ
َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(. َمْوىَل ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن، َوَشِهَد َتِيٌم َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

 م: شهد بدًرا، قاله عروة بن الزبي، والزهري)5(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا) (.

)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 320(.)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )448/3(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )527/3(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )453/1(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 327(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )453/1(.
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 بر: شهد مع موله خراش بن الصمة بدًرا، وهو معدود فيهم، وآخى 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بن تيم موىل خراش بن الصمة وبن خباب موىل عتبة بن 

غزوان، وشهد تيم أحًدا بعد بدر)-(.

ْهِرّي   ثـغ: شـهد بـدًرا مع موله خـراش. ذكره عروة بن الزبـي والزُّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بينـه، وبن خباب  فيمـن شـهد بـدًرا، وشـهد أحـًدا، وآخى َرُسـول اللَّ

موىل عتبة بن غزوان)6(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )194/1(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )258/1(.



387 اء
َّ
حرف الت

اء التَّ َحرف  من  األفراد 

التيَِّهاُن ڤ.1 -

 ب: َوالِد أيب اهلَْيَثم بن التّيَهان َأُبو َمالك، َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيرَب)-(.

اء
َّ  ال�ث

وه حر�فُ
لُ �ت َ

اء، و�ي  ال�تَّ
هى حر�فُ �ت ا�ف

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )42/3(.





اء حر�ف ال�ثَّ
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ثابت امُسه  من 

َثاِبُت ْبُن َأْقَرَم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَجدِّ ْبِن اْلَعْجَلَن اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 1  -3

َها   س: َلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
ِة يِف ِخَاَفِة َأيِب  دَّ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَرَج َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد إىَِل َأْهِل الرِّ

َبْكٍر.

ُد ْبُن إِْسَحاَق)-(. َوَكَذلَِك َقاَل حُمَمَّ

 ب: َقتله ُطَلْيَحة يِف عهد أيب بكر ڤ)6(.

 رع: قتل بِالَياَمَمِة من أهل بدر)3(. 

 م: شهد بدًرا، قاله عروة بن الزبي)4(.

اَيِة َيْوَم ُمْؤَتَة َبْعَد اْبِن َرَواَحَة)5(.  ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َحاِمُل الرَّ

 بر: شهد بدًرا واملشاهد كلها، ثم شهد غزوة مؤتة، فدفعت الراية 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )432/3(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )44/3(.

)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )89/1(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 349(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )475/1(.
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إليه بعد قتل َعْبد اللَّه بن رواحة، فدفعها ثابت إىل خالد بن الوليد، وقال: 
أنت أعلم بالقتال مني. 

ة. دَّ وُقتَِل ثابت بن أقرم سنة إحدى عشة يف الرِّ

وقيل: سنة اثنتي عشة، قتله طليحة بن خويلد األسدي يف الردة هو 
وعكاشة بن حمصن يف يوم واحد، واشرتك طليحة وأخوه يف قتلهام جيعا، 

ثم أسلم طليحة بعد)-(.

 كو: شهد بدًرا وقتله طليحة)6(.

 كر: له صحبة، شهد بدًرا مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد غزوة مؤتة، وحكى 
عنه أبو هريرة)3(.

َثاِبُت ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 1  36

ُه ُأمُّ ُأَناِس بِنُْت َسْعٍد ِمْن َبنِي ُعْذَرَة، ُثمَّ ِمْن َبنِي َسْعِد ُهَذْيٍم،   س: ُأمُّ
ْذُع َثْعَلَبُة ْبُن َزْيٍد،  ْذِع، َواْلِ ِذي ُيَقاُل َلُه: َثابُِت ْبُن اْلِ ُثمَّ ِمْن ُقَضاَعَة، َوُهَو الَّ

اَمتِِه.  ِة َقْلبِِه َورَصَ َي بَِذلَِك لِِشدَّ َوُسمِّ

ُهْم ُأَماَمُة  َوَكاَن لَِثابٍِت ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َواحْلَاِرُث، َوُأمُّ ُأَناٍس، َوُأمُّ
ِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ِمَن اخْلَْزَرِج، َوَكاَنْت هَلُْم َبِقيٌَّة  بِنُْت ُعْثاَمَن ْبِن َخْلَدَة ْبِن خُمَلَّ

َفاْنَقَرُضوا.

)6( »اإلكمال« لبن ماكول )319/7(.)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )199/1(.
)3( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )106/11(.
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َماِن،  الزَّ ِمَن  إَِلْيِه حديًثا  اْنَتَسُبوا  َقْوًما  َأنَّ  ِل  َوُذِكَر  َسْعٍد:  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَل 
ِمَن  ْبِعَن  السَّ َمَع  اْلَعَقَبَة  َثابٌِت  َوَشِهَد  ْذِع،  اْلِ َثْعَلَبَة  ْبُن  َثابُِت  ُهَو  َوَيُقوُلوَن: 

األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا. 

َة،  َمكَّ َوَفْتَح   ، َوَخْيرَبَ َواحْلَُدْيبَِيَة،  َواخْلَنَْدَق،  َوُأُحًدا،  َبْدًرا،  َثابٌِت  َوَشِهَد 
َوَيْوَم الطَّاِئِف َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا)-(.

 ط: الذع: ثعلبة بن زيد، وسمي بذلك فيام قيل لشدة قلبه ورصامته. 

ويقال أيًضا: ثابت بن ثعلبة الذع، وشهد ثابت العقبة مع السبعن الذين 
بايعوا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة من األنصار، وشهد بدًرا، وأحًدا، واخلندَق، 
واحلديبيَة، وخيرَب، وفتح مكَة، ويوم حنن، والطائف، وقتل يومئذ شهيًدا)6(.

َشِهَد  اْلُْدِع  ْبُن  َثابُِت  َلُه:  َوُيَقاُل  بِالطَّاِئِف  اْسُتْشِهَد   ، َبْدِريٌّ ع:   
اْلَعَقَبَة، َواْسُم اْلُْدِع: َثْعَلَبُة ْبُن َزْيِد ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َحَراٍم)3(.

 بر: شهد العقبة وبدًرا واملشاهد كلها، وقتل يوم الطائف شهيًدا، 
ذكره موسى بن عقبة يف البدرين)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمَن َيْوم الطَّاِئف)5(. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )527/3(.
)6( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 5(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )479/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )198/1(.

)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.
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َثاِبُت ْبُن اْلَحاِرِث اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 1 -36

 م، ع: شهد بدًرا. روى عنه: احلارث بن يزيد، عداده يف أهل مرص)-(.

 بـر: روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه نى عن قتل رجل شـهد بـدًرا. وقال: 
َلَع َعَل َأْهِل َبْدٍر...« احلديث. روى عنه: احلارث  »َوَما ُيْدِريَك، َلعلَّ اللَه اطَّ

ابن يزيد املرصي)6(.

 ثغ: شهد بدًرا، يعد يف املرصين)3(.

اِر ڤ.1 366 ، ِمْن َبِني َعِديِّ ْبِن النَّجَّ اَن ْبِن َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ َثاِبُت ْبُن َحسَّ

 م: شهد بدًرا، ل عقب له، قاله الزهري)4(.

 ع: َل َعِقَب َلُه، َشِهَد َبْدًرا)5(.

َثاِبُت ْبُن َخاِلِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َخْنَساَء ْبِن َعِسيَرَة ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف 1 363
اْبِن َغْنٍم ِمْن َبِني َتْيِم اهلِل ڤ.

َها إَِداُم بِنُْت ُعَمَر ْبِن ُمَعاِوَيَة ِمْن َبنِي   س: َكاَنْت َلُه اْبنٌَة ُتْدَعى ُدَبيَُّة، َوُأمُّ
اِك َأُخو َزْيِد ْبِن َثابٍِت ُثمَّ ِمْن َبنِي َمالِِك  حَّ َجَها َيِزيُد ْبُن َثابِِت ْبِن الضَّ َة، َتَزوَّ َمرَّ

اِر َفَوَلَدْت َلُه ُعاَمَرَة، َواْنَقَرَض َنْسُل َثابِِت ْبِن َخالٍِد َفَلْيَس َلُه َعِقٌب.  اْبِن النَّجَّ

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 353(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )478/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )207/1(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )266/1(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 356(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )480/1(.
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َوَشِهَد َثابٌِت َبْدًرا، َوُأُحًدا)-(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)6(. 

.)3(  ب: َبْدِريٌّ

 م: من بني تيم اللَّه، شهد بدًرا، وقتل بالياممة)4(. 

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَياَمَمِة)5(.

 بر: شـهد بـدًرا وأحـًدا، وقتل يوم الياممة شـهيًدا. وقيـل: بل قتل يوم 
بئر معونة شهيًدا $) (.

َثاِبُت ْبُن َخْنَساَء ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 1 364
اِر ڤ. اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

 ، ِد ْبِن ُعَمَر األَْسَلِميِّ  س: َلْيَس َلُه َعِقٌب، َشِهَد َبْدًرا يِف ِرَواَيِة حُمَمَّ
ِذي  َوَلْ َنِجْد لَِعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديٍّ َتْولِيًدا يِف ِكَتاِب »َنَسِب األَْنَصاِر« الَّ

.) ( ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريِّ َكَتْبنَاُه َعْن َعْبِد اللِه ْبِن حُمَمَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )450/3(.
)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )45/3(.
)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 342(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )470/1(.
) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )198/1(.

) ( »الطبقات الكبير« لبن سعد )475/3(.



حابة األماثل 396
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بر: شهد بدًرا يف قول الواقدي دون غيه)-(.

ْحَداَحِة ْبِن ُنَعْيِم ْبِن َغْنِم ْبِن 1 365 ْحَداحِ، َوِقيَل: اْبُن الدَّ َثاِبُت ْبُن الدَّ
ْحَداحِ، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.  ، ُيْكَنى َأَبا الدَّ ِإَياٍس ِمْن َبِليٍّ

 س: كان يف بني أنيف، أو بني العجان، من َبىل حلفاء بني زيد بن 
مالك بن عوف بن َعْمرو بن عوف، ويذكرون أنه خاُل أبو لبابة بن عبد املنذر)6(.

 م: سأل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن املحيض، فأنزل اللَّه تعاىل: ﴿ڻ ڻ 
ڻڻ﴾ ]البقرة: 222[)3(.

ُه َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن امَلِحيِض، َفَأْنَزَل اللُه ۵:  ُه اْبُن َعبَّاٍس َأنَّ  ع: َسامَّ
ِد  ﴿ڻ ڻ ڻڻ﴾ ]البقرة: 222[، َذَكَر َذلَِك اْبُن إِْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َثابَِت ْبَن  ٍد، َعْن ِعْكِرَمَة، َأْو َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍ اْبِن َأيِب حُمَمَّ

َ يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(. َدْحَداَحَة َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة. ُتُويفِّ

َ يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصىلَّ َعَلْيِه)5(.  و: ُتُويفِّ

 جو: ملا نزل َقْوله َتَعاىَل: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى﴾ ]اْلَبَقَرة: 
245[، َقاَل َيا َرُسول اللَّه: قد أقرضت َريبِّ حائطي، َوَكاَن فِيِه ِسّتامَئة َنْخَلة، 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )199/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )296/4(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 346(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )472/1- 473(.

نَّة )305/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )5( »سير السَّ
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، فعمدت  ثمَّ َجاَء َفَقاَل َيا أم الدحداح: اْخُرِجي من احْلَاِئط، فقد َأْقَرضته َريبِّ
إىَِل صبيانا َفَخرُجوا ِمنَْها وسلموها، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكْم ِمْن َعْذٍق َرَداٍح 

ْحَداِح«. ِف اجَلنَِّة ِلَِب الدَّ

الَولِيد  َخالِد بن  َحتَّى قتل طعنه  َيْوم أحد  الدحداح  َأُبو  الِقَتال  وأنعم 
ْمِح فأنقذه. َوقيل: إِنَّه َماَت عىل فَراشه مرجع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من احلَُدْيبَِية)-(. بِالرُّ

حداح، من بني َغنم بن إياس،  ، يكنى أبا الدَّ  ث: صحايبٌّ أنصاريٌّ
شهد أحًدا)6(.

، ِمْن َبِني َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُثمَّ ِمْن 1  36 َثاِبُت ْبُن َرِبيَعَة، اْلَْنَصاِريُّ

َبِني اْلُحْبَلى ڤ.

 م: شهد بدًرا، قاله الزهري، ل ُتعرف له رواية)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

َثاِبُت ْبُن ُرَفْيعٍ، َوُيَقاُل: ابُن ُرويِفع اْلَْنَصاَريُّ ڤ.1  36

 م: عداده يف أهل مرص، روى عنه: احلسن بن أيب احلسن)5(.

 غ: سكن مرص) (.

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 101(.
)6( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 95(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )480/1(.)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 358(.

) ( »معجم الصحابة« للبغوي )408/1(.)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 351(.
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اَيا، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف الغُلول، سكن مرص،  َ ر عىل الرسَّ  ب: َكاَن ُيَؤمَّ
َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َوالله أعلم)-(.

َواَيِة َعنُْه احْلََسُن)6(. َد بِالرِّ َن، َتَفرَّ يِّ  ع: ُيَعدُّ يِف امْلرِْصِ

ث عنه: احلسـن البرصي،   بـر: سـكن البرصة، ثم سـكن مـرص، حدَّ
وأهُل الشام)3(.

 ثغ: سكن البرصة، ثم انتقل إىَِل مرص، تفرد بالرواية عنه احلسن)4(.

َثاِبُت ْبُن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة 1  36
اْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا َزْيٍد ڤ.

 س: ولد ثابُت بُن زيد: َبشًيا، وأوًسا، وزيًدا درج. 

وشهد ثابت بن زيد ُأحًدا)5(.

 ، يُّ النَّْحِويُّ َنــا َأُبــو َزْيــٍد األَْنَصــاِريُّ اْلَبــرْصِ  وقــال أيًضــا: س: َأْخرَبَ
َواْسُمُه َسِعيُد ْبُن َأْوِس ْبِن َثابِِت ْبِن َبِشِي ْبِن َأيِب َزْيٍد َقاَل: َوَثابُِت ْبُن َزْيِد ْبِن 
ِذيَن َجَُعوا اْلُقْرآَن َعىَل  تَِّة الَّ ي، َوَقْد َشِهَد ُأُحًدا، َوُهَو َأَحُد السِّ َقْيٍس ُهَو َجدِّ
َة، َواْخَتطَّ ِبَا، ُثمَّ َقِدَم امَلِدينََة، َفاَمَت  َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َقْد َنَزَل اْلَبرْصَ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )45/3، و46(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )477/1(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )206/1(.

)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )268/1(.
)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )349/4(.
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ُه َأَبا  ِه، َفَقاَل: َرِحََك اللَّ ِبَا يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َفَوَقَف ُعَمُر َعىَل َقرْبِ
َزْيٍد، َلَقْد ُدفَِن اْلَيْوَم َأْعَظُم َأْهِل األَْرِض َأَماَنًة)-(.

 خق: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أحد األربعة الذين جعوا القرآن 
عىل عهد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 ثغ: الذي جع القرآن َعىَل عهد النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، واختلف يف اسمه، فقيل: 
قيس بن زعوراء، وقيل: قيس بن السكن من بني عدي بن النجار، فيام ذكره 
القرآن؟  أنس بن مالك، وهو الصحيح، لقول أنس حن قيل له: من جع 
فقال: معاذ، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، وأحد عمومتي َأُبو زيد، َوإىِل 

هذا ذهب هشام الكلبي)3(.

ُه يِف َزَمِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َحاَبِة، َوِمَّْن َحِفَظ الُقْرآَن ُكلَّ  ذس: ُهَو ِمْن ِكَباِر الصَّ

.)4( ُل َأَصحُّ َوِقْيَل: اْسُم َأيِب َزْيٍد: َأْوٌس. َوِقْيَل: ُمَعاٌذ، َواألَوَّ

َثاِبـُت ْبـُن َزْيـِد ْبـِن َماِلـِك ْبِن َعْبِد ْبـِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلَْشـَهِل، 1  36

، َأَحُد َبِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا َزْيٍد ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

ه عمرة بنت مسعود بن قيس بن َعْمرو بن زيد مناة بن عدي   س: ُأمُّ
ابن َعْمرو بن مالك بن النجار، وهو أخو سعد بن زيد الذي شهد بدًرا. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )26/9(.
)6( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )587/1(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )269/1(.
)4( »سير أعام النباء« للذهبي )335/1، 336(.
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فولد ثابُت بُن زيد: أمَّ نِيار، وهي من املبايعات، وأم عبد اللَّه)-(.

 غ: هو أحد الستة الذين جعوا القرآن عىل عهد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

نزل البرصة، ثم قدم املدينة، فامت با يف خافة عمر، فوقف عمر عىل 
قربه فقال: رحك اللَّه أبا زيد، لقد ُدفَِن اليوم أعظم أهل األرض أمانة)6(.

 م: الذي جع القرآن عىل عهد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: اسمه قيس 
ابن زعوراء. روى عنه: أنس بن مالك ڤ)3(.

ِذيَن َجَُعوا اْلُقْرآَن َعىَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد ُأُحًدا، َذَكَرُه   ع: َأَحُد الَّ
َأَنُس ْبُن َمالٍِك. 

َكِن ِمْن  َواْخُتِلَف يِف اْسِمِه، َفِقيَل: َقْيُس ْبُن َزُعوَراَء، َوِقيَل َقْيُس ْبُن السَّ
ِحيُح.  اِر، َوُهَو الصَّ َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك.

َفَوَقَف  بِامَلِدينَِة،  ُعَمَر  ِخَاَفِة  يِف  َهَلَك   : اْلَواِقِديُّ َسْعٍد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َوَقاَل   
اأْلَْرِض  َأْهِل  َأْعَظُم  اْلَيْوَم  ُدفَِن  َزْيٍد،  َأَبا  اللُه  َرِحََك  َفَقاَل:  ِه،  َقرْبِ َعىَل  ُعَمُر 

ِرَعاَيًة)4(.

 بر: هو أخو سعد بن زيد، شهد بدًرا. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )238/4(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )406/1- 407(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 347(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )474/1(.
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وله صحبة، روى عنه: عامر بن سعد بن أيب وقاص)-(. 

 ثغ: أخو سعد بن زيد الذي شهد بدًرا، كنيته َأُبو زيد)6(.

َثاِبُت ْبُن ُسْفَياَن بِن َعِديِّ بِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك 1  33
اْلََغرِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ. 

بن  بن سفيان  ثابت  ابنا  وابناه سامك، واحلارث  ُأُحًدا،  َشِهد  س:   
عدي بن َعْمرو بن امرئ القيس بن مالك األغر، وأمهام أم ثابت بنت قيس 

ابن شامس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األغر، شهدا جيًعا ُأحًدا. 

وقتل احلارث يومئٍذ َشِهيًدا)3(.

 ثغ: شهد هو وابناه: سامك واحلارث أحًدا، وقتل احلارث يومئذ)4(.

َثاِبُت ْبُن ِسَماِك ْبِن َثاِبِت ْبِن َعِديِّ ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو 1 -33
اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث 

اْبِن اْلَخْزَرجِ اَلَغّر ڤ.

ه مندوس بنت ُعبادة بن ُدَليم بن حارثة بن أيب َحزيمة، من   س: ُأمُّ
بني ساعدة. فولد ثابت بن سامك: عبد اللَّه.

ه أم ولد، وشهد ثابت بن سامك ُأحًدا)5(. وُأمُّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )199/1، 200(.
)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )348/4(.)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )269/1(.

)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )348/4(.)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )270/1(.
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َثاِبُت ْبُن ُصَهْيِب ْبِن ُكْرِز ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َغيَّاَن ْبِن 1 336
َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

س: ولد ثابُت بُن صهيب: أوًسا، وسهلة، وأمها أم عقرب بنت   
سكن بن رافع بن معاوية بن عبيد بن األبجر بن عوف بن احلارث بن اخلزرج. 

شهد ثابت ُأحًدا، وتويف وليس له عقب)-(.

اِك ْبِن ُأَميََّة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن 1 333 حَّ َثاِبُت ْبُن الضَّ
َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 م: ل ُيعرف له حديث)6(.

 بر: هو أخو أيب جبية بن الضحاك.

كان ثابت بن الضحاك رديف رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم اخلندق ودليله إىل 
حراء األسد، وكان من بايع تت الشجرة بيعة الرضوان، وهو صغي)3(.

اِك ْبِن َخِليَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن 1 334 حَّ َثاِبُت ْبُن الضَّ
َعْبِد اْلَْشَهِل، ُيْكَنى َأَبا َزْيٍد، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 

ه أسامء بنت َمْرِشدة بن جرب بن مالك بن ُحويرثة بن حارثة   س: ُأمُّ
من األوس.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )369/4(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 345- 346(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )205/1(.
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حممود،  وأمَّ  وعمية،  وحيدة،  وحممًدا،  األكرب،  َعمًرا  ثابٌت:  فولد 
وأمهم أم عمرو بنت قتادة بن النعامن بن زيد بن عامر بن سواد الظََّفِري. 

ل من خزاعة.  ه صفية بنت مالك بن ُنَقيد بن عمرو بن ُمَؤمِّ وزيًدا، وُأمُّ

وعوًنا وعمًرا األصغر، ويزيد، واخلوصاء، وأمهم أم ولد.

ُد ْبُن ُعَمَر: قبض رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وثابت بن الضحاك ابن ثامن  َقاَل حُمَمَّ
سنن أو نحوها. 

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع من عمر بن اخلطاب، وروى  وقد روى عن رسول 
عنه: أبو قابة الرمي، ومات ثابت بن الضحاك أيام عبد اللَّه بن الزبي)-(.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن »األَْنَصاِر«)6(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمـَن »األَْوس«. ُيْكنَى َأَبـا َزْيد، َبَلَغنِي   خ: َرَوَى َعـْن رسـوِل اللَّ
َذلَِك)3(.

 غ: سكن الشام، وكان من بايع تت الشجرة)4(.

اك،  حَّ َجَرة، كنيته َأُبو زيد، َأُخو أيب جبَية بن الضَّ  ب: من َأْصَحاب الشَّ
ة، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها.  سكن الَبرْصَ

َماَت سنة خس َوَأْرَبعن، ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ابن َثاَمن ِسنِن. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )557/6(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )112/1(.
)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )113/1(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )397/1(.
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ه َأساَمء من ولد َحاِرَثة بن احْلَاِرث بن اخلَْزَرج)-(. َوأمُّ

 بش: من أصحاب الشجرة، كنيته أبو زيد وهو أخو أيب جبية بن 
الضحاك، مات سنة خس وأربعن)6(.

 م: قيل: هو أخو أيب جبية بن الضحاك، تويف النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن 
ثامن سنن، قاله حممد بن سعد.

وقال البخاري: شهد بدًرا مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأراه وهم.

روى عنه: عبد اللَّه بن معقل، وأبو قابة، وغيهم)3(.

ة، َوُهَو ِمَّن َبايع َتت  فَّ اِزي: ُهَو من أهل الصُّ  د: َقاَل أبو زْرَعة الرَّ
ِذي َكاَن َرِديف َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم  َجَرة، َماَت يِف فْتنَة ابن الزبي، َوُهَو الَّ الشَّ

اخلَنَْدق َوَدلِيله إىَِل َحَْراء األسد، َوشهد بيَعة الرْضَوان.

َوَقاَل الُبَخاِري: َثابت اأْلْنَصاِري. 

َوقيل:  اك.  حَّ الضَّ بن  جبَية  أيب  أخو  َوُهَو  الكايِب،  َبعضهم:  َوَقاَل 
ام)4(. سكن الشَّ

اِك، َوَدلِيُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َحَْراِء  حَّ ُه َأُخو َأيِب َجبَِيَة ْبِن الضَّ  ع: ُيَقاُل: إِنَّ
َجَرَة بِاحْلَُدْيبَِيِة، َكاَن َرِديَف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اخْلَنَْدِق، َوَدلِيَلُه  اأْلََسِد، َشِهَد الشَّ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )44/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 68(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 343- 344(.
)4( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 50(.
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: َشِهَد  إىَِل َحَْراِء اأْلََسِد بِاحْلَُدْيبَِيِة، َفَوِهَم َبْعُض النَّاِس، َفَقاَل: َقاَل اْلُبَخاِريُّ
َأْهِل  ِمْن  ُه  َأنَّ اْلَاِمِع  يِف  اْلُبَخاِريُّ  َذَكَر  اَم  َوإِنَّ َيْثُبُت،  َوَل  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َمَع  َبْدًرا 

احْلَُدْيبَِيِة، َواْسَتْشَهَد بَِحِديِث َأيِب ِقَاَبَة َعنُْه. 

 ، َبـْيِ َ يِف فِْتنَـِة اْبـِن الزُّ َرَوى َعنْـُه: َعْبـُد اللـِه ْبـُن َمْعِقـٍل، َوَأُبـو ِقَاَبـَة، ُتـُويفِّ
اَم)-(. الشَّ َوَسَكَن 

 بر: ولد سنة ثاث من اهلجرة، يكنى أبا يزيد، سكن الشام، وانتقل 
إىل البرصة.

ومات سنة خس وأربعن. وقد قيل: إنه مات يف فتنة ابن الزبي. 

روى عنه من أهل البرصة: أبو قابة، وعبد اللَّه بن معقل)6(.

 ثغ: شهد احلديبية)3(.

َثاِبُت ْبُن َعاِمِر بِن َزْيٍد الَْنَصاِريُّ ڤ.1 335

 بر، ثغ: شهد بدًرا $)4(.

َثاِبُت ْبُن ُعَبْيٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  33

 بر، ثغ: شهد بدًرا، وشهد صفن مع عيل بن أيب طالب ڤ، وقتل با)5(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )467/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )205/1(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )272/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )204/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )273/1(..
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )204/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )273/1(..
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، ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل ڤ.1  33 َثاِبُت ْبُن َعِتيٍك، اْلَْنَصاِريُّ

َة، قاله  ـرْسِ َمـَع َأيِب َعْبِد اللِه الثََّقِفيِّ َسـنََة َخْـَس َعْشَ  م: ُقتِـَل َيـْوَم اْلِ
عروة بن الزبي، والزهري)-(.

، له ُصْحبٌة، قتل َيْوَمِئٍذ)6(.  ذت: أنصاريٌّ

َثاِبُت ْبُن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َحَراِم ْبِن َخِديجِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلٍك ڤ.1  33

ه أم عثامن بنت معاذ بن فروة بن َعْمرو بن حبيب بن غنم،   س: ُأمُّ
من بني قوقل.

َشِهد ُأُحًدا)3(.

 ثغ: أخو عبد الرحن، وسهل، واحلارث، شهدوا جيًعا أحًدا)4(.

اِد ْبِن َماِلِك ْبِن َغْنٍم، 1  33 َثاِبُت ْبُن َعْمرو ْبِن َزْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َسوَّ
ار ڤ. ، َحِليُف َلهم ِمن َبِني النَّجَّ ، اْلَْشَجِعيُّ الَْنَصاِريُّ

ْبِن  ِد  ، َوحُمَمَّ َوَأيِب َمْعَشٍ ُعْقَبَة،  ْبِن  ِرَواَيِة ُموَسى  َبْدًرا يِف  س: َشِهَد   
ُد ْبُن إِْسَحاَق  ، َوَلْ َيْذُكْرُه حُمَمَّ ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريِّ ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه ْبِن حُمَمَّ
فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُه َبْدًرا، َوَقاُلوا َجِيًعا: َوَشِهَد ُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َوَلْيَس 

َلُه َعِقٌب)5(.

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 357(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )481/1(.
)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )303/4(.)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )78/2(.

)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )460/3(.)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )273/1(.
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 م: قتل بأحد، قاله ابن إسحاق)-(.

 ع: َحِليُف اأْلَْنَصاِر، َشِهَد َبْدًرا)6(.

 بر: شهد بدًرا، وقيل يوم أحد شهيًدا يف قول جيعهم)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

َثاِبُت ْبُن َعْمٍرو اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  34

 ع: َشِهَد َبْدًرا) (.

 ثغ: شهد بدًرا، أخرجه َأُبو نعيم وحده) (.

اِد ْبِن 1 -34 َثاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن اْلَخِطيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
ُظُفٍر ڤ.

ه حواء بنت يزيد بن كرز بن زعوراء بن عبد األشهل، وكانت   س: ُأمُّ
من املبايعات، وكان قيس بن اخلطيم شاعًرا، ويكنى أبا يزيد، فواف سوق 

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 352(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )485/1(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )198/1(.

)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.
)5( »سير أعام النباء« للذهبي )149/1(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )481/1(.

) ( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )274/1(.
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ذي املجاز، فأتاه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فدعاه إىل اإلسام، وحرص عليه، وجعل 
يرفق به ويكنيه، فقال قيس بن اخلطيم: ما أحسن ما تدعو إليه! ولكن احلرب 
شغلتني، وقد بلغك الذي بيننا وبن قومنا فأْقِدُم املدينة، وَأْنُظُر وأعود إليك، 
فكانت امرأته حّواء بنت يزيد بن السكن قد أسلمت، فأوصاه رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص با وقال: احفظني فيها، فقال: أفعل، فقدم املدينة، فقال: يا حواء، قد 
أوصاين حممٌد بك، وسألني أن أحفظه فيك وأنا فاعل، فغدت بنو سلمة عىل 

قيس بن اخلطيم بعد ذلك فقتلته، ول يكن أسلم، وله عقب. 

ه أم ولد.  فولد ثابت بن قيس بن اخلطيم: أَباًنا، وُأمُّ

وَعْمًرا، وحممًدا، ويزيد، قتلوا يوم احلرة جيًعا، وليس هلم عقب، وأمَّ 
ثابت، وأمهم أم جندب بنت قيس بن زيد ين عامر بن سواد بن ظفر)-(.

 خت: شهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُأحًدا واملشاهد بعدها.

ويقال: إنه جرح يوم أحد اثنتي عشة جراحة، وعاش إىَِل خافة معاوية، 
واستعمله َعيِلّ بن َأيِب طالب عىل املدائن)6(.

 بر، ثغ: مذكور يف الصحابة. مات فيام أحسب يف خافة معاوية، وأبوه 
قيس بن اخلطيم أحد الشعراء، مات عىل كفره قبل قدوم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، 

وشهد ثابت بن قيس بن اخلطيم مع عيلٍّ ڤ ِصفِّن، والمل، والنَّهروان. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )260/4(.
)6( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )526/1(.
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ولثابت بن قيس بن اخلطيم ثاثة بنن: عمر، وحممد، ويزيد، ُقتلوا يوم 
ة.  احلَرَّ

ول أعلم لثابت هذا رواية، وابنه عدي بن ثابت من الرواة الثقات)-(.

 كر: له صحبة، وشهد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا وما بعدها، وصحب عليًّا 
ه املدائن، ووفد عىل معاوية ڤ)6(. ڠ، وولَّ

َزْيٍد، 1 346 َأُبو   ، الَخْزَرِجيُّ النُّْعَمان  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َقْيِس  ْبُن  َثاِبُت 
اْلْنَصاِريُّ ڤ.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن »اخلَْزَرِج«)3(.

َهَذا  َوَلْيَس  ان،  َعفَّ بن  ُعْثاَمن  خَاَفة  أول  يِف  َماَت  ُصْحَبة،  َلُه  ب:   
بِالَِّذي جع اْلُقْرآن عىل عهد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َذلِك اسمه قيس بن السكن، 

َوالِد بشي بن َثابت)4(.

تويف  الله ملسو هيلع هللا ىلص  القرآن عىل عهد رسول  الذي جع  ليس هو  بش:   
باملدينة يف أول خافة عثامن بن عفان ڤ)5(.

َثاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن َزْيٍد ڤ.1 343

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )206/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )274/1، 275(.
)6( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )136/11(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )112/1(.
)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )45/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 38(.
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ة، وأوًسا، وزيًدا َدَرج)-(.  س: َوَلَد أبو زيد: بشًيا، ُقتل يوم احلرَّ

اِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُزَهْيِر ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس 1 344 مَّ َثاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن الشَّ
ٍد ڤ. اْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ

ه هند بنت ُرهم بن حبي بن األغر بن طريف بن َعْمرو بن   س: ُأمُّ
عبد رضا من طيئ، ويقال: بل كبشة بنت واقد بن َعْمرو بن اإلْطنابة، وإخوته 

ألمه عبد اللَّه، وعمرة ابنا رواحة، وكان ثابٌت خطيب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه جيلة بنت عبد اللَّه بن ُأيَبّ بن سلول.  فولد ثابُت بُن قيس: حممًدا، وُأمُّ

وأخوه ألمه عبد اللَّه بن حنظلة بن أيب عامر الراهب. 

وأخوه أيًضا ألمه أبو كثي بن ُخبيب بن يساف. 

وأخته أيًضا ألمه الُفَريعة بنت مالك بن الدخشم، من بني سال.

ان  ه نسيبة بنت لم بن ِهزَّ وأبا فضالة بن ثابت، واسمه: عبد اللَّه، وُأمُّ
ابن َعْمرو بن نجدة بن َعمية بن ربيعة بن سواء بن ُعَصيم بن ُدمهان بن 

عوف بن سعد بن ُذبيان بن غطفان.

قال حممد بن إسحاق: ويقال: آخى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بن ثابت بن قيس 
اليامن يف  بن  ثابًتا مكان حذيفة  بن ياس، فيجعلون  ابن شامس وبن عامر 

مؤاخاة عامر بن ياس. 

وشهد ثابٌت ُأحًدا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )368/5(.
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رجًا جهي الصوت، وكان خطيًبا)-(.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن »األَْنَصاِر«)6(.

َة، َبْدِريٌّ ڤ)3(.  ص: اْسُتْشِهَد َيْوَم الَياَمَمِة، َوَكاَنْت يِف َسنَِة ثِنَْتْي َعْشَ

 غ: ُقتَِل يوم الياممة َشِهيًدا، وكان سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

بن  َثابُِت  ُجُل  الرَّ »نِْعَم  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل  األَْنَصاِر،  َخطِيَب  َكاَن  ب:   
ِس«.  مَّ َقْيِس بن الشَّ

َرُه عىل األَْنَصاِر يِف َذلَِك الَْيِش َمَع  ُقتَِل َيْوَم الَياَمَمِة، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َقْد َأمَّ
َخالِِد بن اْلَولِيِد بن امُلِغَيِة. 

ِذي َدَخَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيِه َوُهَو َعِليٌل، َفَقاَل: »َأْذِهِب الَباَس، َربَّ  َوُهَو الَّ
النَّاِس«)5(.

»نِْعَم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ  قال  وقد  وقائلهم  األنصار  خطيب  كان  بش:   
ِس«.  مَّ ُجُل َثابُِت بن َقْيِس بن الشَّ الرَّ

َره  قتل يوم الياممة يف عهد أيب بكر الصديق ڤ، وكان أبو بكر قد أمَّ
ر خالد بن الوليد بـن املغية عىل قريش،  عـىل األنصـار يف ذلك اليـش، وأمَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )342/4(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )112/1(.

)3( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )461/3(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )386/1(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )43/3(.
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وكان جاع األمر إىل خالد ڤ)-(.

 م: قتل بالياممة َشِهيًدا، وشهد له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالنة. 

روى عنه: أنس بن مالك، وحممد، وإسامعيل، وقيس بنوه ڤ )6(.

ْوِت، َشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَنَِّة،   ع: َكاَن َخطِيَب اأْلَْنَصاِر، َجِهَي الصَّ
ٌد،  َة. َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَبنُوُه حُمَمَّ اْسُتْشِهَد بِاْلَياَمَمِة َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

ُهْم.  ْحَِن ْبُن َأيِب َلْيىَل، َوَغْيُ َوإِْساَمِعيُل، َوَقْيٌس، َوَعْبُد الرَّ

َأْوَص َبْعَد َمْوتِِه، َفُأْنِفَذْت َوِصيَُّتُه َبْعَد َمْوتِِه)3(.

ث عنه: أنس بن مالك،   خق: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حدَّ
وابناه إسامعيل، وحممد، وبنت له)4(.

د. وقيل: يكنى أبا  د بابنه حُمَمَّ  بر: أمه امرأة من طي، يكنى أبا حُمَمَّ
َعْبد الرحن.

ة. د، وحييى، وعبد اللَّه بنو ثابت بن قيس بن شامس يوم احلَرَّ وُقتَِل بنوه حُمَمَّ

وكان ثابت بن قيس خطيب األنصار، ويقال له: )خطيب رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص(، كام يقال حلّسان: )شاعر النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص(.

شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد. 

)-( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 34(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 336(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )464/1(.
)4( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )591/1(.
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وُقتَِل يوم الياممة شهيًدا $ يف خافة أيب بكر الصديق ڤ)-(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)6(. 

 ث: خطيُب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد أُحًدا وما بعدها من املشاهد، 
وُقتل يوم الياممة شهيًدا)3(.

ـد، وقيـل: َأُبو  د بابنـه حُمَمَّ  ثـغ: أمـه امـرأة مـن طيِّـئ، يكنـى: أبـا حُمَمَّ
عبد الرحن، وكان ثابت خطيب األنصار، وخطيب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، كام كان حسان 
شاعره، وقد ذكرنا ذلك قبل، وشهد أحًدا وما بعدها، وقتل َيْوم الياممة، يف 

خافة َأيِب بكر شهيًدا.

اللَّه أولد  د، وحييى، وعبد  حُمَمَّ بن مالك، وأولده:  أنس  روى عنه: 
ثابت، وقتلوا َيْوم احلّرة)4(.

َوَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص،  ٍد  حُمَمَّ َأْصَحاِب  ُنَجَباِء  ِمْن  َكاَن  األَْنَصاِر،  َخطِْيُب  ذس:   
ْضَواِن. َيْشَهْد بدًرا، َشِهَد أحًدا، َوَبْيَعَة الرُّ

ِه:  اِئيَُّة. َوِقْيَل: َبْل َكْبَشُة بِنُْت َواِقِد بِن اإِلْطنَاَبِة. َوإِْخَوُتُه ألُمِّ ُه: ِهنٌْد الطَّ َوُأمُّ
َعْبُد اللِه بُن َرَواَحَة، َوَعْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة.

ًدا. َوَكاَن َزْوَج َجِْيَلَة بِنِْت َعْبِد اللِه بِن ُأيَبِّ اْبِن َسُلْوٍل، َفَوَلَدْت َلُه حُمَمَّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )200/1(.
)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 96(.
)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )275/1، 276(.
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ٍر. َوِقْيَل: َبِل  َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: ِقْيَل: آَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْنَ َعامَّ
ٍر َوُحَذْيَفَة. امُلَؤاَخاُة َبْنَ َعامَّ

ْوِت، َخطِْيًبا َبِلْيًغا.  َوَكاَن َجِهْيَ الصَّ

ِذي َأَتْت َزْوَجُتُه َجِْيَلُة َتْشُكْوُه، َوَتُقْوُل: َيا َرُسْوَل اللِه! لَ َأَنا َولَ  َوُهَو الَّ
ْيَن َعَلْيِه َحِدْيَقَتُه؟«. َقاَلْت: َنَعْم. َفاْخَتَلَعْت ِمنُْه. َثابُِت بُن َقْيٍس. َقاَل: »َأَتُردِّ

ِة. ٌد، َوحَيَْيى، َوَعْبُد اللِه، َبنُو َثابِِت بِن َقْيٍس َيْوم احلَرَّ  َوَقْد ُقتَِل حُمَمَّ

، َوُهْم:  َفاِق َأنَّ َبنِي َثابِِت بِن َقْيِس بِن اخلَطِْيِم األَْوِسِّ الظََّفِريِّ َوِمَن التِّ
ِة. ٌد، َوَيِزْيُد، ُقتُِلوا َأْيًضا َيْوَم احلَرَّ ُعَمُر، َوحُمَمَّ

نَِن(. َوَلُه َأْيًضا ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة يِف )السُّ

َوَأُبْوُه ِمْن ُفُحْوِل ُشَعَراِء األَْوِس، َماَت َقْبَل ُفُشوِّ اإِلْسَاِم بِامَلِدْينَِة. 

اَم ُهَو َعِديُّ بُن َأَباَن بِن  ُث الُكْوَفِة، َوإِنَّ َيتِِه: َعِديُّ بُن َثابٍِت حُمَدِّ َوِمْن ُذرِّ
 ، الظََّفِريُّ َظَفٍر  بِن  َسَواِد  بِن  َيِزْيَد  بِن  َعْمِرو  بِن  اخلَطِْيِم  بِن  َقْيِس  بِن  َثابِِت 

ِه)-(. ُنِسَب إىَِل َجدِّ

َأْصَحاِب  ِمْن  َيْوَمِئٍذ  اْسُتْشِهَد  الَياَمَمِة من  ُشَهَداِء  ِمْن  بدريٌّ  ذس:   
َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(. 

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )309/1، 312- 314(.
)6( »سير أعام النباء« للذهبي )299/1(.
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َثاِبُت ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 1 345
اِر ڤ. َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 م، ثغ: شهد بدًرا)-(.

، ِمن َبِني َعْبِد اَلْشَهِل ڤ.1  34 َثاِبُت ْبُن َمْنُصٍور، اَلْسَلِميُّ

 غ: سكن املدينة)6(.

َثاِبُت ْبُن النُّْعَماِن ْبُن ُأَميََّة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ڤ. 1  34

 ن: من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي يقال له: البدري. يقال: 
إنه شهد فتح مرص . ويف ذلك نظر. وليست له بمرص رواية نعلمها)3(. 

، َوَحَكى َعْن َأيِب  ُه امُلَكنَّى بَِأيِب َحبََّة اْلَبْدِريِّ َواِة َأنَّ  ع: َذَكَرُه َبْعُض الرُّ
.)4( ُه َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ َسِعيٍد ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعىَل َأنَّ

َثاِبُت ْبُن النُّْعَماِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن َظَفٍر ڤ.1  34

ال وهو زيد بن لوذان بن احلارث بن ُأَمية بن  ه هزيلة بنت َأكَّ  س: ُأمُّ
معاوية بن مالك، من بني َعْمرو بن عوف، من األوس.

فولد ثابُت بُن النعامن: خالًدا، ويسيَة مبايعة، وعميَة مبايعة، وأمهم 

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 357(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )277/1(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )394/1- 396(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )79/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )483/1- 484(.
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شميلة بنت احلارث، وهو أبيق بن َعْمرو بن حارثة بن اهليثم بن ظفر)-(.

 بر: مذكور يف الصحابة ڤ)6(.

اِد ْبِن ُظُفٍر ڤ.1  34 َثاِبُت ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ

 س: هذا يف النسب أخو قتادة بن النعامن، ول نجده يف كتاب »نسب 
األنصار« مع قتادة، ووجدناه يف تسمية من َشِهد ُأُحًدا)3(. 

اِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْرُبوِس ْبِن َغْنِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َلْوَذاَن 1  35 َثاِبُت ْبُن َهزَّ
، ِمْن  اْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، اْلَْنَصاِريُّ

َبِني َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ــَع  ــا َم َه ــاِهَد ُكلَّ ــَدَق، َوامَلَش ــًدا، َواخْلَنْ ــْدًرا، َوُأُح ــٌت َب ــِهَد َثابِ  س: َش
َة يِف ِخَاَفِة َأيِب َبْكٍر  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَم الياَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ
يِق، َوَكاَن َلُه َعِقٌب َفاْنَقَرُضوا، َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َلْوَذاَن ْبِن َساِلِ  دِّ الصِّ

اْبِن َعْوِف َوَدَرُجوا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)4(.

 غ: بلغني من ُقتَِل من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، اسمه: ثابت. وليس 
له حديث: ثابت بن هزال من بني سال بن اللبي)5(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )261/4(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )207/1(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )259/4(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )511/3(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )432/1(.
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.)-(  ب: َبْدِريٌّ

 م: شهد بدًرا، واستشهد يوم الياممة، قاله الزهري)6(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بِاْلَياَمَمِة)3(.

 بر: شهد بدًرا وسائر املشاهد، وقتل يوم الياممة شهيًدا $)4(.

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)5(.   خط: َبْدِريٌّ

َثاِبُت ْبُن َواِثَلة ڤ.1 -35

 بر، ثغ: ُقتَِل يوم خيرب شهيًدا $) (.

َثاِبُت ْبُن َوِديَعَة ْبِن ِخَذاِم ْبِن َخاِلِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد 1 356
ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َأحُد َبِني ُأَميََّة ْبِن 

َزْيٍد، يكنى َأَبا َسْعٍد ڤ.

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف  ُه ُأَماَمُة بِنُْت جحاِد ْبِن ُعْثاَمَن ْبِن َعاِمِر ْبِن جُمَمِّ  س: ُأمُّ
اْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيٍد.

ُهاَم َوْهَبُة بِنُْت ُسَلْياَمَن ْبِن َرافِِع  َفَوَلَد َثابُِت ْبُن َوِديَعَة: حَيَْيى، َوَمْرَيَم، َوُأمُّ
اْبِن َسْهِل ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َماِزَن ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن األهَْيَِم ْبِن 

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )45/3(.
)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 357(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )473/1(.
)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )198/1(.

) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )207/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )280/1(.
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اَن ِمْن َساِكنِي َراتِج ُحَلَفاُء َبنِي َزُعوَراَء ْبِن ُجَشٍم َأِخي َعْبِد األَْشَهِل ْبِن  َغسَّ
ُجَشٍم، َوَدْعَوهُتُْم يِف َبنِي َعْبِد األَْشَهِل. 

َوَكاَن َثابٌِت ُيَكنَّى َأَبا َسْعٍد، َوَكاَن َأُبوُه َوِديَعُة ْبُن ِخَذاٍم ِمَن امُلنَافِِقَن)-(.

 وقال أيًضا: س: َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث، َوَكاَن 
َقْد َنَزَل اْلُكوَفَة بَِأَخَرٍة)6(.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن »األَْنَصاِر«)3(.

ُه ُيْكنَى َأَبا َسْعد)4(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن »اخْلَْزَرِج«. ُيَقاُل: إِنَّ

م حُلُوم احلُُمر اأْلَْهِليَّة، سكن   ب: َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيرَب َحْيُث حرَّ
الُكوَفة، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها)5(.

 م: كان أبوه من املنافقن، عداده يف أهل املدينة، هكذا قال حممد بن 
سعد بذلك) (.

َثاِبُت ْبُن َوْقِش ْبِن ُزغبة بن َزُعوَراَء بِن َعْبِد اَلْشَهِل اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 353

ة بنت َعْمرو، من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان،  ه ماويَّ  س: ُأمُّ
من قيس عيان.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )175/8(.)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )291/5(.
)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )112/1(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )113/1(.

) ( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 339(.)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )43/3، و44(.
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قتل يوم ُأحٍد َشِهيًدا)-(.

 م: خرج مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل ُأحٍد، وقتل با)6(.

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)3(.

، َوِقيَل: َثاِبُت ْبُن َوِديَعَة 1 354 َثاِبُت ْبُن َيِزيَد ْبِن َوِديَعَة، اْلَْنَصاِريُّ

اْبِن ِخَذاِم ْبِن َخاِلِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد، 
َوِقيَل َثاِبُت ْبُن َزْيِد ْبِن َوِديَعَة، ُيْكَنى َأَبا َسْعٍد ڤ.

 غ: سكن الكوفة)4(.

 م: له صحبة، نزل الكوفة، وقيل: ثابت بن زيد، قاله حممد بن سعد. 

روى عنه: الرباء بن عازب، وزيد بن وهب، وعامر بن سعد البلخي، 
وهو األول، وفرق حممد بن سعد بينهام)5(.

َوْهٍب،  ْبُن  َوَزْيُد  َعاِزٍب،  ْبُن  اُء  الرَبَ َعنُْه:  َرَوى  اْلُكوَفَة،  َنَزَل  ع:   
.) ( َوَعاِمُر ْبُن َسْعٍد الَبَجيِلُّ

)6( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 337(.)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )240/4(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )403/1(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )466/1(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )471/1(.)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 339(.
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َثْعَلَبُة ْبُن اْلُجَذعِ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 355

، َوُقتَِل بِالطَّاِئِف)-(.  ع: َبْدِريٌّ

َثْعَلَبُة ْبُن َحاِطِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  35

ُه ُأَماَمُة بِنُْت َصاِمِت ْبِن َخالِِد ْبِن َعطِيََّة ْبِن َحْوِط ْبِن َحبِيِب   س: ُأمُّ
اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

ُهْم ِمْن َبنِي َواِقٍف. ، َوُأمُّ َوَكاَن لَِثْعَلَبَة ِمَن اْلَوَلِد: ُعَبْيُد اللِه، َوَعْبُد اللِه، َوُعَمْيٌ

ْبِن  ُعْقَبَة  بِنُْت  ُلَباَبُة  ُهْم  َوُأمُّ ُة،  َوُعَمْيَ َوِعَياٌض،  ْحَِن،  الرَّ َوَعْبُد  َوِرَفاَعُة، 
َبِشٍي ِمْن َغَطَفاَن. 

َولَِثْعَلَبَة ْبِن َحاطٍِب اْلَيْوَم َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد، وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
َبنِي خَمُْزوٍم،  َحِليُف  ُخَزاَعَة  ِمْن  احْلَْمَراِء  ْبِن  َوُمَعتِِّب  ْبِن َحاطٍِب،  َثْعَلَبَة  َبْنَ 

َوَشِهَد َثْعَلَبُة ْبُن َحاطٍِب َبْدًرا، َوُأُحًدا)6(.

ان ڤ)3(. ، َأُخو احلَاِرث بن َحاطِب، َماَت يِف خَاَفة ُعْثاَمن بن َعفَّ  ب: َبْدِريٌّ

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )426/3(.)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )497/1(.
)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )46/3(.
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َ يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ڤ)-(.  ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُتُويفِّ

 بر: آَخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بن ثعلبة بن حاطب هذا وبن معتب بن 
عوف بن احلمراء.

شهد بدًرا وأحًدا، وهو مانع الصدقة فيام قال قتادة وسعيد بن جبي، 
وفيه نزلت: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾... 

اآليات ]التوبة: 75[، إىل آخر القصة.

تويف يف خافة عمر ڤ، وقيل: يف خافة عثامن ڤ)6(.

ــِذي نــزل فِيــِه َقْولــه َتَعــاىَل: ﴿گ گ گ ڳ﴾...   جــو: ُهــَو الَّ
اآليات ]التوبة: 75[)3(. 

َثْعَلَبُة ْبُن اْلَحَكِم اللَّْيِثيُّ ڤ.1  35

 س: َأْسَلَم َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا)4(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َبنِي َلْيٍث«، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن 
َعْبد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد 

اْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللَّه)5(. َأْخرَبَ

)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )210/1(.)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )494/1(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 122(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )156/8(.
)5( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )295/1، 296(.
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 ، ، َشِهَد َخْيرَبَ  ب: أسه َأْصَحاُب َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ُغاٌم َشابٌّ
َوَسَكَن الُكوَفَة، َيْرِوي َعنُْه: ِساَمُك بن َحْرٍب)-(.

 بش: أسه أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو غام شاب شهد حنن)6(.

 م: عداده يف أهل الكوفة، شهد خيرب مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قاله حممد بن 
سعد. روى عنه: سامك بن حرب، ويزيد بن أيب زياد)3(.

 ع: ِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيَِّن، َشِهَد َخْيرَبَ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َرَوى َعنُْه: ِساَمٌك، 
َوَيِزيُد ْبُن َأيِب ِزَياٍد)4(.

ل إىل الكوفة، َرَوى َعنُْه: ِساَمُك بن َحْرٍب)5(.  بر: نزل البرصة، ثم توَّ

َثْعَلَبُة ْبُن َزْهَدٍم اْلَحْنَظِليُّ ڤ.1  35

ِذي َكاَن َمَع سعيد بن الَعاِص   ب: قدم عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا، َوُهَو الَّ
بطربستان، َحْيُث َسَأهَلُْم َعن َصَاة اخلَْوف. 

ك، َوأَباك، وأخُتك، َوَأَخاك«) (. سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »اْبَدُأ بَِمْن َتُعول: ُأمَّ

 ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيَِّن، َرَوى َعنُْه: اأْلَْسَوُد ْبُن ِهَاٍل) (.

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )46/3، و47(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 81(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 362- 363(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )213/1(.)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )486/1(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )488/1(.) ( »الثقات« لبن ِحبَّان )46/3(.
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 بر: له صحبة، روى عنه: األسود بن هال، برصي)-(.

 ثغ: له صحبة، يعد يِف الكوفين. روى َعنُْه: األسود بن هال)6(.

َثْعَلَبُة ْبُن َزْيٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  35

ِريَن،   ع: َلُه ِذْكُر يِف امَلَغاِزي، َوَل ُيْعَرُف َلُه َحِديٌث، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ
ِمَن)3(. ِه ِمَن امُلَتَقدِّ ْج َلُه َشْيًئا، َوَل َنَسَبُه إىَِل َغْيِ َوَلْ ُيَرِّ

َثْعَلَبُة ْبُن َساِعَدَة ْبِن َماِلِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 1   3

َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

َم ِذْكُرُه)4(. ِذي َتَقدَّ  ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َوَأَراُه َأَخا َسْهِل ْبِن َسْعٍد الَّ

ْبِن 1 - 3 َحاِرَثَة  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  َخاِلِد  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  َثْعَلَبُة 
، َأُخو  اِعِديُّ َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ، السَّ

َسْهِل ْبِن َسْعٍد ڤ.

ه هند بنت َعْمرو، من بني ُعذرة من قضاعة، وهو عم أيب   س: ُأمُّ
حيد الساعدي، وعم سهل بن سعد بن سعد بن مالك.

وشهد ثعلبة بن سعد ُأحًدا، وقتل يومئٍذ َشِهيًدا يف شوال عىل رأس اثنن 
وثاثن شهًرا من اهلجرة، وليس له عقب)5(.

)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )288/1(.)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )211/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )497/1(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )494/1(.
)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )367/4(.
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 م: أخو سهل الساعدي، شهد بدًرا، وقتل يوم أحد)-(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد، َلْ ُيْعِقْب)6(.

 بر: ُقتَِل يوم ُأحد شهيًدا، وهو عم أيب حيد الساعدي، وعم سهل 
ابن سعد الساعدي)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(.

َثْعَلَبُة ْبُن سعية، َوِقيَل: ابن يامين ڤ.1 6 3

 ب: أسلم َمَع َعْبد اللَّه بن َسام َأُخو َأسد بن سعية) (.

 م: روى عنه: عبد اللَّه بن عباس) (.

 بر: من الثاثة الذين أسلموا يوم قريظة، فأحرزوا دماءهم وأمواهلم، 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص) (. ج يف أعام نبوة حُمَمَّ ي ُيَرَّ هلم خرب يف السِّ

)-( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 363(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )491/1(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )208/1(.

)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.
)5( »سير أعام النباء« للذهبي )150/1(.

) ( »الثقات« لبن ِحبَّان )47/3(.
) ( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 365(.

) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )211/1(.
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َثْعَلَبُة ْبُن َسلٍم ڤ.1 3 3

 بر: أخو َعْبد اللَّه بن سام، فيه ويف أخيه َعْبد اللَّه بن سام، ويف ثعلبة 
ابن سعية، ومبش، وأسد ابني كعب نزلت: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾... اآلية ]آل عمران: 113[، ذكره ابن جريج)-(.

ِه بن سام، وأسد  ِه بن سام، فيه ويف أخيه َعْبد اللَّ  ثغ: أخو َعْبد اللَّ
ومبش نزل قوله تعاىل: ﴿ھ ھے﴾ اآلية ]آل عمران: 113[)6(.

َثْعَلَبُة ْبُن صعيِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ِسَنان ڤ.1 4 3

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ْحَمِن اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 5 3 َثْعَلَبُة ْبُن َعْبِد الرَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َماَت خوًفا من اللَّه ۵ يِف َحَياة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 م: روى عنه: ابنه عبد الرحن، عداده يف أهل مرص)5(.

 ع: َأَحُد َخَدِم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْلَقاِئِمَن بَِحَواِئِجِه، َرَوى َعنُْه: َجابُِر 
اْبُن َعْبِد اللِه) (.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )210/1، 211(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )288/1(.
)3( »اإلكمال« لبن ماكول )449/2(.

)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )47/3(.
)5( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 364(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )498/1(.
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 جو: َخاِدم َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)-(. 

 ثغ: خدم النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص وقام يف حوائجه)6(.

َثْعَلَبُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعاِمَرَة بِن ُعَبْيٍد ڤ.1   3

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق، واملشاهد كلَّها مع رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

واختلـف يِف وقـت وفاتـه، فقـال الواقـدي: تويف يف خافـة عثامن ڤ 
د األنصاري: ل يدرك ثعلبة بن عمرو عثامن  باملدينة. وقال َعْبد اللَّه بن حُمَمَّ

بن عفان، ولكنه قتل يوم جرس أيب عبيد يف خافة عمر ڤ.

روى عنه: ابنه عبد الرحن.

وثعلبة هذا هو الذي روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قطع يد عمرو بن سمرة يف 
ـه الذي طهرين منـك(. ومن حديثه  الرسقـة، وذكـر قولـه يف يـده: )واحلمد للَّ

أيًضا: »لِلَفاِرِس َثاَلَثة َأْسُهم، ولِلَفِرس َسْهَمن«.

وقـد قيـل: إن ثعلبـة األنصـاري والـد َعْبد الرحـن بن ثعلبـة، هو الذي 
روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن رجًا أتاه فقال: إين سقت جًا لبني فان، فأرسل 

إليهم فحرضوا فأمر فقطعت يده.

َقاَل ثعلبة: فأنا أنظر إليه حن قطعت يده، فيام رواه ابن هليعة، عن يزيد 
ابـن أيب حبيـب، عـن َعْبـد الرحن بن ثعلبـة األنصاري عن أبيـه أن رجًا أتى 

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 122(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )289/1(.
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النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فذكره، هكذا ذكره ابن أيب حاتم)-(.

َثْعَلَبـُة ْبـُن َعْمـِرو ْبِن ِمْحَصـِن ْبِن َعْمِرو ْبـِن َعِتيِك ْبـِن َعْمِرو ْبِن 1   3
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُه َكْبَشُة بِنُْت َثابِِت ْبِن امُلنِْذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن   س: ُأمُّ
اِعِر.  اَن ْبِن َثابٍِت الشَّ اِر، َوِهَي ُأْخُت َحسَّ َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َها َكْبَشـُة بِنُْت َمالِِك ْبـِن َقْيِس ْبِن  َوَكاَن لَِثْعَلَبـَة ِمـَن الَوَلـِد: ُأمُّ َثابِـٍت، َوُأمُّ
اِر.  ِث ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ حُمَرَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َثْعَلَبُة َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ـاَن بِامَلِدينَِة، َوَلْيَس  َ يِف ِخَاَفـِة ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ ـُد ْبُن ُعَمـَر: َوُتُويفِّ َوَقـاَل حُمَمَّ
َلُه َعِقٌب. 

ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َلْ ُيْدِرْك َثْعَلَبُة ُعْثاَمَن َوُقتَِل  َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ
َيْوَم ِجرْسِ َأيِب ُعَبْيٍد َشِهيًدا يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب ڤ)6(.

ه كبشة بنت ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة   س، ط: ُأمُّ
ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهي أخت حسان الشاعر.

وهو أبو عبد الرحن بن أيب عمرة الذي روى َعْن عثامن بن عفان. 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )208/1، 209(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )471/3(.
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وُقتَِل أبو عمرة بِصفِّن مع عيلِّ بن أيب طالب ڤ)-(.

 ب: غزا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َخْيرَب، اسمه: َثْعَلَبة بن َعْمرو بن حُمصن، 

َوقد قيل: اسمه بشي بن َعْمرو بن حُمصن، َوُيَقال: َعْمرو بن حُمصن. 

أْعطى عليًّا َيْوم المل ماَئة ألف ِدْرَهم َأَعاَنُه َبا. 

ُقتَِل َيْوم ِصفِّن)6(.

 وقال أيًضا ب: شهد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بش: والد عبد الرحن بن أيب عمرة، شهد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص خيرب. 

وقد قيل: إن اسم أيب عمرة بشي بن عمرو بن حمصن، أعطى عليًّا يوم 
المل مائة ألف درهم أعانه با، وُقتَِل يوم صفن)4(.

َة)5(. رْسِ بِامَلَداِئِن َسنََة َخَْس َعْشَ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَم اْلِ

 وقال أيًضا ع: خُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه، َفِقيَل: ُأَسْيُد ْبُن َمالٍِك، َوِقيَل: َبِشُي 

ْبُن  ْبِن حِمَْصٍن، َوِقيَل: َعْمُرو  ْبُن َعْمِرو  َثْعَلَبُة  ْبِن حِمَْصٍن، َوِقيَل:  اْبُن َعْمِرو 

)-( »الطبقـات الكبيـر« لبـن سـعد )321/5(، »المنتخب مـن ذيل المذيل« لبـن جرير الطبري 
)ص: 17(.

)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )48/3(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )46/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 45(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )496/1(.
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اِر.  حِمَْصٍن، ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َن)-(. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َمَع َعيِلٍّ بِِصفِّ

ِة  ـــوَّ ـــِل ُنُب ـــُه يِف َدَلِئ ـــَن، َحِديُث ـــْبٍع َوَثَاثِ ـــنََة َس َ َس ـــُويفِّ  وقال أيًضا ع: ُت
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 بـر: روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتِـَل يف صفِّن، وقد اختلف يف اسـم أيب 
عمرة األنصاري هذا والد َعْبد الرحن بن أيب عمرة)3(.

َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا   وقال أيًضا بر: ولد يف عام اهلجرة، َقاَل بشي: ُتُويفِّ
ابن عش سنن. 

وروى عنه أنه كان عريف قومه زمن احلجاج. 

وتويف سنة خس وثامنن)4(.

 ذت: قيل: اسم أيب عمرة: بشي، وقيل: َثْعَلَبة، وقيل: َعْمرو.

]بْدريٌّ كبٌي[)5(. له روايٌة يِف النسائي.

ْحَن ْبن أيب عمرة، وحممد ابن احلَنَفية.  َرَوى َعنُْه: ابنه َعْبد الرَّ

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2961/5(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )268-267/1(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )175/1(.

)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )176/1(.
)5( هذا ل يجيء؛ فقد ولد عام الهجرة.
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. قاله ابن سعد)-(. وُقتل يوم ِصفِّن مع عيلٍّ

 وقال أيًضا ذت: ُقتِـل يـوم الـرس، وهو أحد بني مالك بن النجار، 
ا ڤ)6(. وكان بدريًّ

َثْعَلَبـُة ْبـُن َعَنَمـَة ْبِن َعـِديِّ ْبِن ِسـَناِن ْبِن َناِبيِء ْبـِن َعْمِرو ْبِن 1   3
َسَواٍد ڤ.

ـُه َجِهـَيُة بِنْـُت اْلَقـْنِ ْبـِن َكْعٍب ِمْن َبنِي َسـِلَمَة، َشـِهَد اْلَعَقَبَة   س: ُأمُّ

ْبِعَن ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَكاَن مَلَّا َأْسَلَم َيْكرِسُ َأْصنَاَم َبنِي  َمَع السَّ

َسِلَمَة ُهَو َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوَعْبُد اللِه ْبُن ُأَنْيٍس.

ُة ْبُن َأيِب  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َقَتَلُه ُهَبْيَ

.)3( َوْهٍب امَلْخُزوِميُّ

 م: مـن األنصـار، شـهد بـدًرا. روى عنـه: عبد اللَّه بـن عباس. وفيه 

نزلت ويف أصحابه: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]التوبة: 92[ )4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم اخْلَنَْدِق)5(.

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )332/2(.

)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )78/2(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )537/3(.

)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 366(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )493/1(.
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 رع: اْستْشهَد َيْوم اخلَنَْدق)-(.

 بر: شـهد العقبة يف السـبعن، وشـهد بدًرا، وهو أحد الذين كرسوا 
آهلة بني سلمة.

وُقتِـَل يوم اخلندق شـهيًدا، قتلـه هبية بن أيب وهـب املخزومي. وقيل: 
إن ثعلبة بن غنمة قتل يوم خيرب شهيًدا، قاله إبراهيم بن املنذر عن عبد اللَّه 

ابن حممد بن حييى بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه. 

واألول قول ابن إسحاق، والذين كرسوا آهلة بني سلمة: معاذ بن جبل، 
وعبد اللَّه بن أنيس، وثعلبة بن غنمة هذا $)6(.

 كو: له صحبة، قتل بخيرب)3(.

َثْعَلَبُة ْبُن َوِديَعَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   3

 م: أحد الثاثة الذين ختلَّفوا عن تبوك، وفيهم نزلت: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ﴾ ]التوبـة: 118[. قـال: كانوا سـتة: أبو لبابـة، وأوس بن خدام، 

وثعلبة بن وديعة، وكعب بن مالك، ومرارة، وذكر آخر ڤ)4(.

اِرَيِة َحتَّى َتاَب اللُه   ع: َأَحُد َمْن خَتَلََّف َعْن َتُبوَك، َفَرَبَط َنْفَسُه َعىَل السَّ
۵ َعَلْيِه)5(.

)-( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )78/1(.
)3( »اإلكمال« لبن ماكول )143/6(.)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )207/1، 208(.

)4( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 364- 365(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )492/1(.
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 ثغ: أحد النفر الذين ختلفوا َعْن تبوك فربطوا أنفسـهم إىل السـواري 
حتى تاب اللَّه عليهم)-(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )292/1، 293(.
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ث امُسه  من 

ُثَماَمُة ْبُن َأِبي ُثَماَمَة، َأُبو َسَواَدَة، اْلُجَذاِميُّ ڤ.1   3

َحاَبِة  َحاَبِة، َذَكَرُه َأُبو َسِعيِد ْبُن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعىَل يِف الصَّ  ع: ِمَن الصَّ
َقاَل: َوَجْدُت يِف ِكَتاِب َعْمِرو ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َبْكِر ْبِن َسَواَدَة، َعْن َمْوىًل هَلُْم: 

ِه ُثَمَمَة«)-(. دِّ »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَعا جِلَ

 كو: من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، هو جد أيب ثاممة بكر بن سوادة بن ثاممة، 
له بمرص حديث)6(.

ُثَماَمُة ْبُن ُأَثاِل ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َمْسَلَمَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 1 - 3
َؤِل ْبِن َحِنيَفَة اْلَحَنِفيُّ ڤ. َيْرُبوعِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن الدُّ

ُه ِمْن   ع: َكاَن َمرَّ بِِه َرُسوٌل لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَراَد ُثاَمَمُة َقْتَلُه َفَمنََعُه َعمُّ
َذلِـَك َفَأْهـَدَر َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َدَم ُثاَمَمـَة، ُثـمَّ َخـَرَج ُثاَمَمـُة َبْعـَد َذلِـَك ُمْعَتِمـًرا 
َفَلـامَّ َقـاَرَب امَلِدينََة َأَخَذْتُه ُرُسـُل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِغْيِ َعْهٍد َولَ َعْقـٍد َفَأَتْوا بِِه 
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إِْن ُتَعاِقْب ُتَعاِقْب َذا َذْنٍب َوإِْن َتَعُف َتْعُف َعْن َشاِكٍر، 
َفَعَفـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذْنبِِه، َفَأْسـَلَم َوْأِذَن َلُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف اخْلُُروِج 

)6( »اإلكمال« لبن ماكول )271/2(.)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )509/1(.
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َف َفَضيََّق َعىَل ُقَرْيٍش َفَلـْم َيَدْع َحبًَّة  ـَة لِْلُعْمـَرِة َفَخـَرَج َفاْعَتَمـَر ُثمَّ اْنـرَصَ إىَِل َمكَّ
َتْأتِيِهْم ِمَن اْلَياَمَمِة.

َفَوَعَظُهْم  َقْوِمِه  يِف  ُأَثاٍل  ْبُن  ُثاَمَمُة  َقاَم  َة  النُُّبوَّ َعى  َوادَّ ُمَسْيِلَمُة  َظَهَر  َفَلامَّ 
اللِه لَ  ًدا َرُسوُل  َوإِنَّ حُمَمَّ بَِأْمٍر َواِحٍد،  َنبِيَّاِن  َتِمُع  َيْ ُه لَ  إِنَّ َوَقاَل:  َرُهْم،  َوَذكَّ
ُك َمَعُه، َوَقَرَأ َعَلْيِهْم ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  َنبِيَّ َبْعَدُه، َولَ َنبِيَّ ُيْشَ
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃچ چ چ چ﴾ ]غافر: 1-3[، َهَذا َكَاُم اللِه. َأْيَن َهَذا ِمْن: َيا ِضْفَدُع 
ونَّ َأنَّ َهَذا َكَاٌم َما  ِه إِنَُّكْم َلرَتَ ِريَن، َواللَّ اَب َتْنَِعَن َولَ امَلاَء ُتَكدِّ َ ي لَ الشَّ نِقِّ
َة  ، َفَلامَّ َقِدَم َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد اْلَياَمَمَة َشَكَر َذلَِك َلُه َوَعَرَف بِِه ِصحَّ َخَرَج ِمْن إِلٍّ

إِْسَاِمِه)-(.

َتُه َأُبو ُهَرْيَرَة،   ع: ُأيِتَ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأِسًيا، َفَحَبَسُه، َفَأْسَلَم. َرَوى ِقصَّ
َواْبُن َعبَّاٍس ڤ)6(.

 بر: سيد أهل الياممة، روى حديثه أبو هريرة)3(.

ُثَماَمُة ْبُن ِبَجاٍد اْلَعْبِديُّ ڤ.1 6 3

 ع: ُيْذَكُر َأنَّ َلُه ُصْحَبًة، ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيَِّن)4(.

 ثغ: له صحبة، عداده يف أهل الكوفة، ول يسند شيًئا.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )506/1(.)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )111/8(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )508/1(.)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )213/1(.
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روى عنه: َأُبو إِْسَحاَق السبيعي، والعيزار بن حريث)-(.

ُثَماَمُة ْبُن َعِديٍّ اْلُقَرِشيُّ ڤ.1 3 3

 ب: َلُه ُصْحَبة، َكاَن َعامل ُعْثاَمن عىل صنعاء دمشق. 

.)6( نَْعايِنُّ يروي َعنُه: َأُبو اأْلَْشَعث الصَّ

 بش: له صحبة كان عامل عثامن بن عفان عىل صنعاء دمشق)3(.

اَن.  اِم َوالًِيا ِحَن ُقتَِل ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن َعىَل َصنَْعاَء الشَّ

.)4( نَْعايِنُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو اأْلَْشَعِث الصَّ

 بر: ل أدري من أي قريش هو؟ كان أمًيا لعثامن ڤ عىل صنعاء.

روى عنه: أبو األشعث الصنعاين يف التوجع عىل عثامن ڤ والتلهف 
والبكاء عليه)5(.

 كر: أمي صنعاء، له صحبة، حكى عنه أبو األشعث الصنعاين) (. 

)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )48/3(.)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )295/1(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 90(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )507/1(.
) ( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )158/11(.)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )213/1(.
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الث َحرف  من  األفراد 

3 4 1 - ْتُم -َيْعِني التَّامَّ َثْرَواُن ْبُن َفَزاَرَة ْبِن َعْبِد َيُغوَث ْبِن ُزَهْيٍر الصَّ
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 

َصْعَصَعَة ڤ.

ِذي َيُقوُل: س: َوَفَد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو الَّ

ــِه َخبَّــْت َمطِيَّتِي َمَســاَفَة َأْرَبــاٍع َتــُروُح َوَتْغَتــِديإَِلْيــَك َرُســوَل اللَّ

اِئِب اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه )-(. ِد ْبِن السَّ َهَذا يِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ

ْبِن 1 5 3 َحاِرَثَة  ْبِن  َعْوِف  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  يِّ  اْلَبدِّ ْبِن  َفْروَة  بُن  ثْقُب 
َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ِمَن اْلَْنَصاِر ڤ.

 س: هكذا قال حممد بن عمر: ثقب بن فروة. 

وقال عبد اللَّه بن حممد بن عامرة األنصاري: هو ُثقيب بن فروة وهو 
َشِهيًدا يف شوال عىل  ُأُحًدا، وُقتل يومئٍذ  يقال له: األخرس، وَشِهد  الذي 

رأس اثنن وثاثن شهًرا من اهلجرة)6(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )199/6(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )366/4(.
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 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)-(. 

 بر: هو ابن عم أيب أسيد الساعدي، قتل يوم أحد شهيًدا)6(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(. 

َثِقُف ْبُن َعْمٍرو ْبِن ُشَمْيٍط ِمْن َبِني َغْنِم ْبِن َدْوَداَن ْبِن َأَسٍد، 1   3
َوُهَو َأُخو َماِلٍك َوِمْدَلجٍ ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوُهَو َثْقُف ْبُن َعْمٍرو. ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ  س: َقاَل حُمَمَّ

: ثَِقاُف ْبُن َعْمٍرو. َوَقاَل َأُبو َمْعَشٍ

َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَذلَِك َوْهٌم ِمنُْه َأْو ِمَّْن َرَوى َعنُْه. 

بَِخْيرَبَ  َوُقتَِل   ، َواحْلَُدْيبَِيَة، َوَخْيرَبَ َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق،  َبْدًرا،  َثْقٌف  َوَشِهَد 
.)4( ْجَرِة، َقَتَلُه ُأَسْيٌ اْلَيُهوِديُّ َشِهيًدا َسنََة َسْبٍع ِمَن اهْلِ

 ع: َحِليُف اأْلَْنَصاِر، اْسُتْشِهَد بَِخْيرَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

شهد هو وأخواه: مدلج بن عمرو، ومالك بن عمرو بدًرا،  بر:   
وقتل ثقف بن عمرو يوم أحد شهيًدا) (.

)-( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )217/1(.
)3( »سير أعام النباء« للذهبي )150/1(.

)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )91/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )509/1(.
) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )217/1(.
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 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمن يِف َخْيرَب)-(.

 ثـغ: مـن بنـي حجـر بـن عيـاذ بن يشـكر بن عدوان، شـهد بـدًرا هو 
وأخوته)6(.

َثْوَباُن ْبُن ُبْجُدٍد، َأُبو َعْبِد اهلِل، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: ْبُن 1   3

َجْحَدٍر ڤ.

 س: هو من أهل الرساة، ويذكرون أنه من حي أصابه سبا، فاشرتاه 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه، فلم يزل مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُقبَِض رسول اللَّه 
ل إىل الشام، فنزل حص وله با دار صدقة، ومات با سنة أربع  ملسو هيلع هللا ىلص، فتحوَّ

وخسن يف خافة معاوية بن أيب سفيان)3(.

 ، ُه ِمْن ِحَْيَ اِة، َقاَل: َيْذُكُروَن َأنَّ َ  وقال أيًضا: س: ُهَو ِمْن َأْهِل الرسَّ
اُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْعَتَقُه، َفَلْم َيَزْل َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َأَصاَبُه ِسَباء، َفاْشرَتَ
َداُر  ِبَا  َوَلُه  ِحَْص،  َفنََزَل  اِم،  الشَّ إىَِل  َل  َفَتَحوَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوُل  ُقبَِض  َحتَّى 

َصَدَقٍة، َوَماَت ِبَا َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسَن، يِف ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة)4(.

 وقال أيًضا: س: َصاِحُب النَّبِيِّ ُذو األََصابِِع، َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، 
اَم بَِبْيِت امَلْقِدِس)5(. ِذيَن َنَزُلوا الشَّ ِمَن امَلَدِد الَّ

)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )293/1(.)-( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 83(.
)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )404/9(.)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )98/5(.

)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )427/9(.
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 ق: كان يكنى: أبا عبد الله، وكان من أهل الرّساة، وذكروا أنه من 
حي أصابه سباء، فاشرتاه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأعتقه، ول يزل معه حتى ُقبَِض ملسو هيلع هللا ىلص، ثم 
تّول إىل الشام فنزل حص، وله فيها دار صدقة، ومات سنة أربع وخسن 

يف خافة معاوية)-(.

 ص: ُيَقاُل: ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن ِمْن ِحَْيٍ َسَكَن ِحَْص، َوَيُقوُلوَن: َأَصاَبُه 
اُه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْعَتَقُه، َوَماَت يِف َسنَِة َأْرَبٍع َوَخِْسَن)6(. َسْبٌي َفاْشرَتَ

 ط: من أنعم عليه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بالعتق، ول يزل مع رسول الله 
ل إىل الشام، ونزل حص، وله با دار  ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُقبَِض الله رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فتحوَّ

صدقة.

وقيل: إنه من حكم بن سعد العشية)3(. 

 غ: بلغني أن ثوبان سكن احلمص، وتويف سنة أربع وخسن، وله 
رواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ن: صحايب شهد فتح مرص، واختط با)5(.

ام، َماَت سنة َأربع َوخسن، يِف   ب: موىل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، سكن الشَّ

)-( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )147/1(.
)6( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )331/1(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 50، 51(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )414/1(.

)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )80/1(.
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وَلَية ُمَعاِوَية، َوَكاَن يسكن حص)-(.

 بش: موىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أبو عبد الرحن مات سنة أربع وخسن)6(.

 م: من أهل اليمن من حي، سكن حص، ويقولون: اعتقه رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، وقال له: إن شئت فأنت منا أهل البيت، فثبت عىل ولء رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

تويف يف سنة أربع وخسن، وله بحمص دار، وبالرملة أخرى، وبمرص 
أخرى.

روى عنــه: شــداد بــن أوس، وأبــو األشــعث الصنعــاين، وأبــو أســامء 
الرحبي، ومعدان بن طلحة، وأبو عبد الرحن احلبيل، وأبو اخلي مرثد بن 

اللَّه)3(. عبد 

اُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ، َأَصاَبُه ِسَباٌء، َفاْشرَتَ  ع: ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن ِمْن ِحَْيَ
َوَلُه  َوَخِْسَن،  َأْرَبٍع  َسنََة   َ ُتُويفِّ َياَفِة،  الضِّ َداُر  ِبَا  َوَلُه  ِحَْص،  َسَكَن  َفَأْعَتَقُه، 

ْمَلِة َوبِِمرْصَ ُأْخَرى.  َأْيًضا َداٌر بِالرَّ

 ، َحبِيُّ ، َوَأُبو َأْساَمَء الرَّ نَْعايِنُّ اُد ْبُن َأْوٍس، َوَأُبو اأْلَْشَعِث الصَّ َرَوى َعنُْه: َشدَّ
اخْلَْيِ  َوَأُبو   ، اْلُْبَايِنُّ ْحَِن  الرَّ َعْبِد  َوَأُبو   ، اْلَيْعُمِريُّ َوَمْعَداُن   ، ُنَفْيٍ ْبُن  َوُجَبْيُ 
ْحَِن،  ، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ ُلوِلُّ ، َوَأُبو َكْبَشَة السَّ ، َوَأُبو إِْدِريَس اخْلَْوَليِنُّ اْلَيَزيِنُّ

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )48/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 85(.

)3( »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 359(.
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.)-( ُن، َوَأُبو َعاِمٍر اهْلَْوَزيِنُّ َوُسَلْياَمُن ْبُن َيَساٍر، َوَأُبو َحيٍّ امُلَؤذِّ

 بر: هو ثوبان بن بجدد، من أهل الرساة، والرساة موضع بن مكة 
واليمن. وقيل: إنه من حي.

فاشرتاه  سباء  أصابه  العشية،  سعد  بن  حكم  من  حكمي  إنه  وقيل: 
اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه، ول يزل يكون معه يف السفر واحلرض إىل أن تويف  رسول 
انتقل إىل حص فابتنى  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إىل الشام فنزل الرملة، ثم  رسول 

با داًرا.

وتويف با سنة أربع وخسن.

كان ثوبان من حفظ عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأدى ما وعى.

التابعن، منهم: جبي بن نفي احلرضمي، وأبو  وروى عنه جاعة من 
إدريس اخلولين، وأبو سام احلبي، وأبو أسامء الرحبي، ومعدان بن أيب 

طلحة، وراشد بن سعد، وعبد اللَّه بن أيب العد)6(.

ْمَلِة َوِمرْصَ َداٌر)3(.  و: َسَكَن ِحَْص، َوَلُه ِبَا َداُر ِضَياَفٍة، َوَلُه َأْيًضا بِالرَّ

 كر: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل اليمن، أصابه سبًيا فأعتقه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ث عنه: شداد بن أوس األنصاري وله صحبة، وأبو أسامء الرحبي،  وحدَّ

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )501/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )218/1(.

نَّة )299/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
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ومعدان بن أيب طلحة، وغيهم)-(. 

اُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأْعَتَقُه)6(.  جو: اْشرَتَ

 ث: موىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، أصابه ِسباٌء فاشرتاُه فأعتقه، ول يزل معه 
سفًرا وحرًضا إىل أن ُتويفِّ رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إىل الشام فنزل الرملة، ثم 

انتقل إىل ِحص وسكنها إىل أن مات با سنة أربٍع وخسن)3(.

 ثـغ: هـو ثوبـان بـن بجـدد. وقيل: ابـن جحدر، يكنـى أبا َعْبـد اللَّه. 
وقيـل: َأُبـو َعْبـد الرحـن، واألول أصـح، وهـو مـن حـي مـن اليمـن، وقيل 
هو من الرساة، موضع بن مكة واليمن، وقيل: هو من سعد العشية من 
»إِْن ِشْئَت  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه، وقال له:  مذحج، أصابه سباء فاشرتاه َرُسول 
َأن َتْلَحَق بَِمن َأْنَت ِمنُْهم، َوإِن ِشْئَت َأْن تكوَن ِمنَّا َأهل الَبْيت«، فثبت عىل 
اللَّه  إىَِل أن تويف رسول  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ول يزل معه سفًرا وحرًضا  ولء رسول 
ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إىَِل الشام فنزل إىَِل الرملة وابتنى با داًرا، وابتنى بمرص داًرا، 

وحيمص داًرا، وتويف با سنة أربع وخسن، وشهد فتح مرص.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث ذوات عدد، روى عنه: شداد بن أوس، 
وجبـي بـن نفي َوَأُبو إدريس اخلولين، َوَأُبو سـام مطـور احلبي، ومعدان 
ابـن َأيِب طلحـة، َوَأُبـو األشـعث الصنعـاين، َوَأُبو أسـامء الرحبـي، َوَأُبو اخلي 

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )166/11(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 33(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 97(.
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اليزين، وغيهم)-(.

اُه النَّبِيُّ   ذس: َمْوىَل َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُسبَِي ِمْن َأْرِض احِلَجاِز، َفاْشرَتَ
َوَطاَل  الِعْلِم،  ِمَن  ا  َكثِْيً َعنُْه  َوَحِفَظ  َوَصِحَبُه،  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَلِزَم  َوَأْعَتَقُه،  ملسو هيلع هللا ىلص 

ُعُمُرُه، َواْشُتِهَر ِذْكُرُه.

. َواْسُم َأبِْيِه:  ْحَِن. َوِقْيَل: ُهَو َياَميِنٌّ ُيْكنَى: َأَبا َعْبِد اللِه. َوُيَقاُل: َأَبا َعْبِد الرَّ
َجْحَدٌر، َوِقْيَل: ُبْجَدٌد.

، َوَمْعَداُن بُن َطْلَحَة، َوَأُبو  اُد بُن َأْوٍس، َوُجَبْيُ بُن ُنَفْيٍ َث َعنُْه: َشدَّ َحدَّ
 ، ُلْوِلُّ ، َوَأُبو َكْبَشَة السَّ ، َوَأُبو إِْدِرْيَس اخلَْوليَِنُّ َحبِيُّ ، َوَأُبو َأْساَمَء الرَّ اخلَْيِ الَيَزيِنُّ

ْحَِن، َوَخالُِد بُن َمْعَداَن، َوَراِشُد بُن َسْعٍد. َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ

ُه ِمْن ِحَْيٍ )6(. َنَزَل ِحَْص. َيْذُكُرْوَن َأنَّ

يدمه  فكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيُّ  فاشرتاه  احلجاز،  نواحي  من  ُسبي  ذت:   
ا َوَسَفًرا، وحفظ َعنُْه كثًيا، وسكن حص. َحرَضً

َرَوى َعنُْه: ُجَبي بن ُنَفي، وخالد بن َمْعدان، وَأُبو أسامء الرْحبي، وراشد 
ْحَِن، وجاعة كثية. ابن سعد، وَأُبو سلمة بن َعْبد الرَّ

َ َسنَة أربع وخسن)3(. ُتُويفِّ

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )296/1، 297(.
)6( »سير أعام النباء« للذهبي )15/3، 16(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 479(.
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َثْوٌر الّسلِميُّ ڤ.1   3

إىَِل  َقاَل: َخاَصمت  ُأَماَمة،  َأُبو  َيِزيَد بن األَْخنَِس  بِن  َمْعِن  َجدُّ  ب:   
َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأفلجني)-(.

م �ي  ال�ب
وه حر�فُ

لُ �ت َ
اء، و�ي

َّ  ال�ث
هى حر�فُ �ت ا�ف

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )49/3(.



م �ي حر�ف ال�ب
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جابٌر امُسه  من 

َجاِبُر ْبُن َأِبي َسْبَرَة ڤ.1   3

. روى عنــه: ســال بــن أيب العــد أحاديــث، منهــا   بــر: أســديٌّ كــويفٌّ
حديث يف الهاد)-(.

َجاِبـُر ْبـُن َأِبـي َصْعَصَعـة َعْمرو ْبـِن َزْيِد ْبـِن َعوف ْبِن َمْبـُذوِل ْبِن 1   3
اِر ڤ. َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ه َشْيَبُة بنت عاصم بن َعْمرو بن عوف بن مبذول.   س: ُأمُّ

شهد جابر ُأحًدا، وقتل يوم مؤتة َشِهيًدا)6(.

 بر: أخو قيس بن أيب صعصعة، وهم أربعة أخوة: قيس، واحلارث، 
وجابر، وأبو كاب، من بني مازن بن النجار من األنصار.

وُقتَِل جابر وأبو كاب يوم مؤتة سنة ثامن من اهلجرة)3(.

 كر: أخو قيس بن أيب صعصعة، له صحبة.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )224/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )340/4(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )223/1(.
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شهد ُأحًدا، وغزوة مؤتة من أرض البلقاء يف حياة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستشهد با.

له ذكر، ول أعرف له رواية)-(.

، ِمْن َبِجيَلَة ڤ.1 - 3 َجاِبُر ْبُن َأِبي َطاِرٍق، اَلْحَمِسيُّ

 س: ُهَو َأُبو َحِكيِم ْبُن َجابٍِر، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

َجاِبُر ْبُن ُأَساَمَة، َأُبو ُسَعاٍد، اْلُجَهِنيُّ ڤ.1 6 3

 غ: نزل املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 ن: صحايب نزل مرص، ومات با)4(.

 ب: خّط هَلُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْسِجًدا)5(.

َ ِبَـا، َوُيَكنَّى: َأَبا  ، َوُتُويفِّ ـُه َقِدَم ِمرْصَ ـَن. َوِقيـَل: إِنَّ َجاِزيِّ  ع: ُيَعـدُّ يِف احْلِ
ُسَعاٍد، َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعىَل) (.

َجاِبُر ْبُن اْلَْزَرِق اْلَغاِضِريُّ ڤ.1 3 3

 ع: ِعَداُدُه يِف َأْهِل ِحٍْص) (.

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )3/72(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )158/8(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )458/1(.
)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )82/1(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )53/3(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )542/2(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )551/2(.
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 ثغ: له صحبة، نزل حص ومات با)-(.

َجاِبُر ْبُن َخاِلِد ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِديَناٍر 1 4 3
اِريُّ ڤ. النَّجَّ

ْحَِن ْبُن َجابٍِر.  س: َكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد َعْبُد الرَّ

ُه ُعَمَيُة بِنُْت ُسَلْيِم ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد األَْشَهِل  َوُأمُّ
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)6(. َوَشِهَد َجابُِر ْبُن َخالٍِد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُتُويفِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َل َعِقَب َلُه)3(.

 بر: شهد بدًرا. َقاَل ابن عقبة: ل عقب له. 

وشهد أحًدا يف قوهلم جيًعا)4(.

، َوِقيَل: ُسَلْيُم ْبُن َجاِبٍر، َتِميِميٌّ ڤ.1 5 3 َجاِبُر ْبُن ُسَلْيٍم، َأُبو ُجَريٍّ اْلُهَجْيِميُّ

 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص) (.  خ: ُهَجْيِميٌّ

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )482/3(.)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )566/1(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )534/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )219/1(.

)5( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 599(.
) ( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )145/1(.
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 غ: نزل البرصة، وروى عنه البرصيون)-(.

ة، َوقد قيل: إِن اسم أيب جري: سليم بن   ب: عداده يِف أهل الَبرْصَ
َجابر. 

ِحيح: َجابر بن سليم)6(. َوالصَّ

.)3( َة يِف َبنِي ُنَمْيٍ  ع: َنَزَل الَبرْصَ

 بر: يقال: سليم بن جابر، واألكثر: جابر بن سليم.

د بن سيين، له  روي حديثه يف البرصين، روى عنه جاعة منهم: حُمَمَّ
حديٌث حسٌن يف وصية رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إياه)4(.

َجاِبـُر ْبـُن َسـُمَرَة بِن ُجَنـاَدَة ْبِن ُجْنـُدِب ْبِن ُحَجْيِر ْبـِن ِرَياِب ْبِن 1   3
، َوُهْم ُحَلَفاُء  َواِئيُّ َحِبيِب ْبِن ُسَواَءَة ْبِن َعاِمٍر، ُيكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل، السُّ

َبِني ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب ڤ.

 س: َكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد: َخالٌِد، َوَطْلَحُة، َوَسْلٌم، َوَنَزَل َجابٌِر َأْيًضا اْلُكوَفَة، 
َ بِاْلُكوَفِة يِف ِخَاَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن  َواْبَتنَى ِبَا َداًرا يِف َبنِي ُسَواِة ْبِن َعاِمٍر، َوُتُويفِّ

َمْرَواَن يِف ِوَلَيِة بِْشِ ْبِن َمْرَواَن، َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)5(.

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )469/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )54/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )547/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )226/1، 227(.

)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )206/6(.
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َ ِبَا   وقال أيًضا س: َنَزَل اْلُكوَفَة َواْبَتنَى ِبَا َداًرا يِف َبنِي ُسَواَءَة، َوُتُويفِّ
ِل ِخَاَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن يِف ِولََيِة بِْشِ ْبِن َمْرَواَن َعىَل اْلُكوَفِة)-(. يِف َأوَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َبنِي َعاِمر بن َصْعَصَعة«)6(.

َ َسنََة ِستٍّ َوِستَِّن)3(.  ص: ُتُويفِّ

 غ: نـزل الكوفـة، رأيت يف »كتاب هارون بن عبد اللَّه أيب موسـى«: 
جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجي بن رئاب بن حبيب بن سوادة 
ابن عامر بن صعصة، تويف بالكوفة أيام عبد امللك بن مروان يف ولية بش 

ابن مروان عىل الكوفة)4(.

ه خالدة بنت أيب َوقاص ُأْخت سعيد بن أيب َوقاص، سكن   ب: أمُّ
الُكوَفـة، َوُتويفِّ َبا سـنة َأربع َوسـبعن يِف وَلَية بش بـن َمْرَوان عىل العَراق، 
َوصـىل َعَلْيـِه َعْمـرو بن ُحَرْيـث، َحِديثه ِعنْد أهـل الُكوَفة، وألبيه َسـُمَرة بن 

ُجنَاَدة ُصْحَبة)5(.

 بش: تـوف سـنة أربـع وسـبعن، وكانت أمه خالدة أخت سـعد بن 
أيب وقاص) (.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )146/8(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )125/1(.

)3( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )128/3(.
)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )52/3(.)4( »معجم الصحابة« للبغوي )464/1(.

) ( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 81(.
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 ع: َســَكَن اْلُكوَفــَة، خُمَْتَلــٌف يِف ُكنَْيتـِـِه، ِقيــَل: َأُبــو َخالـِـٍد. َوِقيــَل: َأُبــو 
َعْبِد اللِه، ُهَو َجابُِر ْبُن َسُمَرَة ْبِن ُجنَاَدَة ْبِن ُجنُْدِب ْبِن ُحَجْيِ ْبِن ِرَياِب ْبِن 
ْبِن  َأيِب َوقَّاٍص، ُأْخُت َسْعِد  بِنُْت  ُه: َخالَِدُة  َوُأمُّ ْبِن َعاِمٍر،  ْبِن ُسَواَءَة  َحبِيِب 

َوقَّاٍص.  َأيِب 

اَم َعْبِد امَلِلِك، َوَصىلَّ َعَلْيِه َعْمُرو  َ بِاْلُكوَفِة يِف ِوَلَيِة بِْشِ ْبِن َمْرَواَن َأيَّ ُتُويفِّ
. اْبُن ُحَرْيٍث امَلْخُزوِميُّ

َطَرَفَة  ْبُن  َوَتِيُم  َوقَّاٍص،  َأيِب  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  َوَعاِمُر   ، ْعبِيُّ الشَّ َعنُْه:  َرَوى 
ُهْم)-(. ، َوَغْيُ الطَّاِئيُّ

 خت: حرض فتح املدائن أيًضا)6(.

 بر: هو ابن أخت سعد بن أيب وقاص، أمه خالدة بنت أيب وقاص. 

يف  وتويف  سواءة،  بني  يف  داًرا  با  وابتنى  الكوفة  سمرة  بن  جابر  نزل 
بن مروان عليها، وقيل: تويف جابر بن سمرة سنة ست وستن  إمرة بش 

أيام املختار بن أيب عبيد.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثية، منها قوله: »َرَأْيُت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌة َحَْراء، َفَجَعْلُت َأْنُظر إِلِيه َوإىِل الَقَمر، َفَلُهو ِعنِْدي  يِف َلْيَلٍة ُمْقِمَرة وَعَليه ُحلَّ

َأْحَسن ِمَن الَقَمر«. ومنها: قوله ڠ: »امُلْسَتَشار ُمْؤمَتَن«)3(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )544/2- 545(.
)6( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )541/1(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )225/1(.
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 كر: صحـب رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنـه أحاديـث، وعن عمر بن 
اخلطاب، وسعد بن أيب وقاص، وأيب أيوب األنصاري. 

وشهد خطبة عمر بالابية، وسكن الكوفة.

روى عنه: الشعبي، وعبد امللك بن عمي، وتيم بن طرفة، وعبد اللَّه 
ابن القبطية، وسامك بن حرب، وأبو خالد الوالبي)-(. 

 نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية، نزل الُكوَفة، روى َعنُه: سامك بن َحْرب، 
وعامر الّشعبِي)6(.

 ثغ: هو ابن أخت سعد بن َأيِب وقاص، أمه خالدة بنت َأيِب وقاص، 
الكوفة،  َعىَل  مروان  بن  بش  أيام  يف  وتويف  داًرا،  با  وابتنى  الكوفة  سكن 
وصىل عليه عمرو بن حريث املخزومي، وقيل: تويف سنة ست وستن أيام 

املختار.

بن  وعامر  الشعبي،  عنه:  روى  كثية،  أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعِن  روى 
سعد بن َأيِب وقاص، وتيم بن طرفة الطائي، وغيهم)3(.

. َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد اللِه. َواِئيُّ  ذس: َأُبو َخالٍِد السُّ

َلُه: ُصْحَبٌة َمْشُهْوَرٌة، َوِرَواَيُة َأَحاِدْيَث.

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )199/11(.
)6( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1147، 3352(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )304/1(.
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ْوَب، َوَوالِِدِه. َوَلُه َأْيًضا َعْن: ُعَمَر، َوَسْعٍد، َوَأيِب َأيُّ

َشِهَد اخلُطَبَة بِالَابَِيِة، َوَسَكَن الُكْوَفَة.

، َوَتِْيُم بُن َطَرَفَة، َوِساَمُك بُن َحْرٍب، وغيهم. ْعبِيُّ َث َعنُْه: الشَّ َحدَّ

َوُهَو َوَأُبْوُه ِمْن ُحَلَفاِء ُزْهَرَة، َوَلُه بِالُكْوَفِة َداٌر، َوَعِقٌب.

َوَشِهَد َفْتَح امَلَداِئِن، َوَخلََّف ِمَن األَْولَِد: َخالًِدا، َوَطْلَحَة، َوَساملًِا)-(.

 ذت: له َوألَبِيِه َسُمَرَة ُصْحَبٌة، َنَزَل اْلُكوَفَة،

َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: َخالِِه سعد بن أيب وقاص، وأيب أيوب.

 ، ُعَمْيٍ ْبُن  امَلِلِك  َوَعْبُد  َحْرٍب،  ْبُن  َوِساَمُك  َطَرَفَة،  ْبُن  َتِيُم  َعنُْه:  َرَوى 
َوَجَاَعٌة.

َوَحِديُثُه يِف اْلُكُتِب َكثٌِي.

َ َسنََة ِستٍّ َوِستَِّن)6(. ِقيَل: ُتُويفِّ

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

َجاِبُر ْبُن َصْخِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخْنَساَء ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 1   3
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ه ُعَتيَلُة بنُت خرشة بن َعْمرو بن عبيد بن عامر بن بياضة.  س: ُأمُّ

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )186/3، 187(.
)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 623(.
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جها عبُد اللَّه بُن أيب طلحة بن سهل،  فَوَلَد جابُر بُن صخر: عيشَة تزوَّ
من بني مالك بن النجار، ثم َخلف عليها أبو ُعمي بن أيب طلحة بن سهل، 
ُقبيَسة بنت َصْيِفّي بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد، من بني  وأمها 

سلمة.

وسميكة بنت جابر، وأمها أم احلارث بنت مالك بن خنساء بن سنان 
ابن عبيد، من بني سلمة. 

وليـس لابـر عقـٌب، والعقـب ألخيـه جبـي بـن صخـر، وشـهد جابـٌر 
ُأحًدا)-(.

 ثغ: شهد العقبة، ول يشهد بدًرا، وشهد أحًدا)6(.

َجاِبُر ْبُن َطاِرٍق َوِقيَل: اْبُن َأِبي َطاِرٍق. َوِقيَل: اْبُن َعْوٍف، َأُبو َحِكيٍم، 1   3
اْلَْحَمِسيُّ ڤ.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُبَجْيَلة«)3(.

 غ: نزل الكوفة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ب: َكاَن يضب باحلُمرة، سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)5(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )392/4(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )304/1(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )132/1(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )462/1(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )53/3(.
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، َجابُِر ْبُن َأيِب َطاِرٍق)-(.  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَقاَل اْبُن ُنَمْيٍ

 بر: يقال: جابر بن عوف األحي، ويقال: جابر بن طارق األحي، 
. ويقال: جابر بن أيب طارق األحي، وهو كويفٌّ

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه دخل عليه وعنده قرع، فقال: »ُنَكثِّر بِه َطَعاَمنَا«. 
روى عنه: ابنه حكيم بن جابر)6(.

 ثغ: نزل الكوفة، وله صحبة)3(.

اِر ڤ.1   3 َجاِبُر ْبُن َعْبِد اْلَْشَهِل، ِمْن َبِني ِديَناِر ْبِن النَّجَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َلُه ِذْكٌر يِف امَلَغاِزي، َوُهَو َجابُِر ْبُن َخالِِد ْبِن َعْبِد اأْلَْشَه)4(.

َجاِبُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َجاِبِر اْلَعْبِديُّ ڤ.1   3

َة)5(.  س: َكاَن يِف َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس، ُثمَّ َنَزَل َبْعَد َذلَِك اْلَبرْصَ

 ب: َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من َعْبد الَقْيس) (.

3 - 1 ، َلِميُّ َجاِبُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ِرَئاِب ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيٍد، السُّ
، ِمْن َبِني َسِلَمَة ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )543/2(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )225/1(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )305/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )551/2(.

)5( »الطبقات الكبير« لبن سعد )87/9(.
) ( »الثقات« لبن ِحبَّان )53/3(.
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ُه ُأمُّ َجابِِر بِنُْت ُزَهْيِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َوُيَْعُل   س: ُأمُّ

َة.  َل َمْن َأْسَلَم ِمنُْهْم بَِمكَّ ِذيَن َأْسَلُموا ِمَن األَْنَصاِر َأوَّ تَِّة النََّفِر الَّ َجابٌِر يِف السِّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َجابٌِر َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)-(. َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث، َوُتُويفِّ

 ق: روى أحاديث يسية)6(.

 غ: سكن املدينة)3(.

 ب: َكاَن من َأْصَحاب اْلعقَبة األوىل، َوُهَو ِمَّن نزل فِيِه اْلُقْرآن)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َرَوى َعنُْه َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيَِّن)5(.

 خق: كان أحد الستة من األنصار الذين لقوا النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بمنى، فاعرتضهم 
وأخربهـم بالـذي بعثـه اللَّه بـه ودعاهم إىل اإلسـام، فأسـلموا ورجعوا إىل 
قومهـم، فذكـروا هلـم ذلك وأفشـوا فيهم اإلسـام حتى انتـش ذلك يف قرى 

األنصار وقبائلها، ورواية جابر هذا عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قليلة) (.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندَق، وسائَر املشاهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )531/3(.
)6( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )308/1(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )449/1(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )535/2(.)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )52/3(.

) ( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )608/1(.
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وهـو أول مـن أسـلم من األنصار قبل العقبـة األوىل، وله حديث عند 
الكلبي، عن أيب صالح عنه يف قوله تعاىل: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴾ 

]الرعد: 39[. ل أعلم له غيه)-(.

 كو: لـه صحبـة ورواية، وهو أول من أسـلم من األنصار قبل العقبة 
األوىل بعام وزينب أم املؤمنن، وأخواها عبد اللَّه، وعبيد اللَّه، وأختهم حنة 

بنو جحش بن رئاب)6(. 

 ثغ: شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق، وسائر املشاهد َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو من أول من أسلم من األنصار قبل العقبة األوىل)3(.

َجاِبُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب 1 6 3
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل، الَْنَصاِريُّ ڤ.

ه أنيسة بنت عنمة بن عدي بن سنان بن نابئ بن َعْمرو بن   س: ُأمُّ
سواد بن غنم بن كعب بن سلمة.

فولـد جابـُر بُن عبـد اللَّه: عبَد الرحـن، وأمَّ حبيب، وأمها ُسـَهيمة بنت 
مسعود بن أوس بن مالك بن سواد بن ظفر، من األوس. 

وحممـَد بـَن جابـر، وحيدَة، وأمهـا أم احلارث بنت حممد بن مسـلمة بن 
سلمة، من بني حارثة من األوس.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )219/1(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )4/4(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )307/1(.
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 وميمونَة بنَت جابر، وأمها أم ولد.

وشهد جابر بن عبد اللَّه العقبة مع السبعن من األنصار وكان أصغرهم 
يومئٍذ، وأراد شهود بدٍر فخلفه أبوه عىل أخواته وُكّن تسًعا، وخّلفه أيًضا 

حن خرج إىل ُأحد وشهد ما بعد ذلك من املشاهد)-(.

 ل: له صحبة)6(.

 ق: قتـل أبـوه يـوم أحـد، وكان جابـر، يكنـى: أبـا عبـد الله، وشـهد 
العقبة مع السبعن من األنصار، وكان أصغرهم يومئذ، ول يشهد بدًرا ول 

أحًدا، وشهد ما بعد ذلك.

وأهل السية جممعون عىل أنه ل يشهد بدًرا.

ومات باملدينة سـنة ثامن وسـبعن، وهو يومئذ ابن أربع وتسـعن سـنة، 
وكان قد ذهب برصه، وصىّل عليه أبان بن عثامن، وهو يومئذ وال املدينة.

ر موته من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة. وهو من تأخَّ

وكان لـه ابنـان يـروى عنهـام احلديث: عبـد الرحن بن جابـر، وحممد بن 
جابر، وكامها يضّعفه أهل احلديث)3(.

 ص: َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: َبْدِريٌّ ڤ.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )382/4(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1769(.

)3( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )307/1(.
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َقاَل اْبُن َأيِب َعاِصٍم ڤ: َوَسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأيِب َشْيَبَة، َيُقوُل: َماَت 
َسنََة َثاَمٍن َوَسْبِعَن. َقاَل اْلَقاِض: َوُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اللَّه.

َ اْبُن َأيِب َأْوَف َسنََة ِستٍّ َوَثاَمنَِن َوَجابٌِر ڤ  َقاَل اْبُن َأيِب َعاِصٍم: َوُتُويفِّ
ِه  ِه بِامَلِدينَِة: َعْبُد اللَّ َسنََة َثاَمٍن َوَسْبِعَن، َوَماَت َبْعَد َجابٍِر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَّ
ْبُن  َوَسْهُل  َيِزيَد،  ْبُن  اِئُب  َوالسَّ َربِيَعَة،  ْبِن  َعاِمِر  ْبُن  ِه  اللَّ َوَعْبُد  َجْعَفٍر،  اْبُن 
ِه  َسْعٍد َسنََة إِْحَدى َوتِْسِعَن، َوآِخُر َمْن َماَت بِامَلِدينَِة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَّ

َيا َسنََة إِْحَدى َوتِْسِعَن)-(. اِئُب ْبُن َيِزيَد، َوَسْهُل ْبُن َسْعٍد ُتُوفِّ السَّ

 ط: شهد العقبة يف السبعن من األنصار الذين بايعوا رسول الله 
َفه أبوه عىل  ملسو هيلع هللا ىلص عندها، وكان من أصغرهم يومئذ، وأراد شهود بدر، فخلَّ
َفه أيًضا حن خرج إىل ُأحد، وشهد ما بعد ذلك  أخواته، وكنَّ تسًعا وخلَّ

من املشاهد)6(. 

 غ: نزل املدينة، وقد جاور جابُر بُن عبد اللَّه بمكة يف آخر عمره)3(.

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َلُه  اللَّه، اْستْغفر  َأُبو َعْبد  َأبِيه، كنيته  َمَع  ب: شهد العقَبة   
َلْيَلة اْلَبِعي ْخًسا َوعْشين مّرة، َوشهد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص تسع عَشة غَزاة. 

َماَت سنة َثاَمن َأو تسع َوسبعن بعد َأن عمي، َوَكاَن يضب باحلُمرة، 

)-( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )69/4(.
)6( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 29(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )438/1(.
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ان  َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َأربع َوَسْبُعوَن سنة، َوصىل َعَلْيِه أبان بن ُعْثاَمن بن َعفَّ
َوُهَو واىل امَلِدينَة َيْومِئٍذ)-(.

 بش: من شهد العقبتن مع أبيه ثم شهد بدًرا ومن املشاهد تسع 
عشة غزاة، وقد استغفر له املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ليلة البعي عمه خًسا وعشين 

مرة، كنيته أبو عبد الله وأبوه من شهداء أحد. 

مات جابر باملدينة بعد أن عمي سنة ثامن وسبعن، وكان يضب باحلمرة، 
وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة)6(.

 رع: ُهَو اْبن َأربع َوسبعن سنة َويِف َموته اْختَِاف بِامَلِدينَِة)3(.

اُء ْبُن َمْعُروٍر، َوَأُخوُه، َوُذِكَر   ع: َشِهَد ُهَو َوَأُبوُه اْلَعَقَبَة، َوَخاَلُه اْلرَبَ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َغَزا  امَلاَء،  هَلُُم  َوَيْمنَُح  َبدٍر،  َيْوِم  يِف  َأْصَحابِِه  َمنِيَح  َكاَن  ُه  َأنَّ
ْحَِن، َكاَن َيِْضُب  َة َغْزَوًة، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اللِه، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد الرَّ تِْسَع َعْشَ
اَم،  الشَّ َوَدَخَل  ِمرْصَ  إىَِل  َرَحَل  َشاِرَبُه،  َوحُيِْفي  ُجٌَّة،  َلُه  َوَكاَنْت  ْفَرِة،  بِالصُّ

َة َأْشُهًرا يِف َأْخَوالِِه َبنِي َسْهٍم.  َوَجاَوَر بَِمكَّ

َوِقيَل:  َوَسْبِعَن،  َسْبٍع  َسنََة  َسنًَة،  َوتِْسِعَن  َأْرَبٍع  اْبُن  َوُهَو  بِامَلِدينَِة   َ ُتُويفِّ
ُه، َوَصىلَّ َعَلْيِه َأَباُن  َثاَمٍن َوَسْبِعَن، َوِقيَل: تِْسٍع َوَسْبِعَن، َوَكاَن َقْد َذَهَب َبرَصُ

اْبُن ُعْثاَمَن َوُهَو َواِل امَلِدينَِة. 

)6( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 30(.)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )51/3، و52(.
)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن َزبر الربعي )197/1(.
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َحاَبِة ِمْن َأْهِل اْلَعَقَبِة)-(. آِخُر َمْن َماَت بِامَلِدينَِة ِمَن الصَّ

 خق: شهد العقبة وهو غام شاب مع أبيه، وحرض مع رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص مشاهده، وعاش دهًرا طويًا، وروى حديًثا كثًيا، ومات باملدينة سنة 

ثامن وسبعن.

وأحاديثه منتشة ورواياته مستفيضة ڤ وعن أبيه)6(.

 بر: أمه نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نايب بن زيد بن حرام 
ابن كعب بن غنم.

اختلف يف كنيته، فقيل: أبو َعْبد الرحن، وأصح ما قيل فيه: أبو َعْبد اللَّه.

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغي، ول يشهد األوىل، ذكره بعضهم 
يف البدرين، ول يصح؛ ألنه قد روي عنه أنه َقاَل: )ل أشهد بدًرا، ول أحًدا، 

منعني أيب(.

نن، وُكفَّ برصه يف آخر عمره. وتويف  وكان من املكثرين احلفاظ للسُّ
سنة أربع وسبعن.

وقيل: سنة ثامن وسبعن. وقيل: سنة سبع وسبعن باملدينة، وصىلَّ عليه 
أبان بن عثامن وهو أميها. وقيل: تويف وهو ابن أربع وتسعن سنة)3(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )529/2(.
)6( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )607/1، 608(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )220/1(.
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 كو: له صحبٌة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وألبيه صحبة، واستشهد أبوه 
يوم أحد)-(.

 وقال أيًضا كو: له وألبيه صحبة، وجابر من املكثرين يف احلديث)6(. 

ِه ْبُن َعْمٍرو َبْدِريٌّ َنِقيٌب، ُقتَِل   و: َشِهَد اْلَعَقَبَة الثَّانَِيَة، َوَأُبوُه َعْبُد اللَّ
َيْوَم ُأُحٍد)3(.

كر: صحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأصح ما قيل فيه: )أبو عبد اللَّه(،   
كان أبوه أحد النقباء شهد بدًرا وُقتَِل يوم أحد، وابنه جابر ل يشهد بدًرا، 

وشهد املشاهد كلَّها. 

روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أيب بكر، وعمر، وعيل، وأيب عبيدة، وطلحة، 
وعـامر بـن يـاس، وأيب بـردة بـن نيـار، وأيب قتـادة، وأيب هريـرة، وأيب سـعيد، 
وعبد اللَّه بن ُأَنيس، وأيب حيد الساعدي، ومعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، 
وأم شيك، وأم مبش من الصحابة، وأم كلثوم بنت أيب بكر الصديق وهي 

من التابعن. 

روى عنه: أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسن اهلاشمي، وحممد بن عمرو 
ابن احلسن بن عيل، وحممد بن املنكدر التيمي، وغيهم)4(.

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )413/2(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )33/3(.

نَّة )336/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
)4( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )208/11، 209(.
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 جو: شـهد العقَبة َمَع الّسـْبعن، َوَكاَن َأْصَغرهم، َوَأَراَد ُشـُهود بدر، 
فخلَّفـه َأبـوُه عـىل أخواتـه َوُكنَّ تسـًعا َوَخلَّفه َأبـوُه َيْوم أحد َأْيًضا، َوشـهد َما 

بعد َذلِك. 

ْحَن، َوحُمَّمد، َوحيد، وَمْيُموَنة، َوأم حبيب.  َلُه من اْلَوَلد: عبد الرَّ

َوَمات سنة َثاَمن َوسبعن، َوُهَو اْبن َأربع َوتِْسعن)-(.

 وقال أيًضا جو: آخر من َماَت من أهل الَعَقَبة)6(.

 ثغ: أمه: نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نايب بن َزْيد بن حرام 
ابن كعب بن غنم، تتمع هي وأبوه يف حرام، يكنى أبا َعْبد اللَّه، وقيل: َأُبو 
َعْبـد الرحـن، واألول أصـح، شـهد العقبـة الثانية مع أبيه وهـو صبي، وقال 

بعضهم: شهد بدًرا، وقيل: ل يشهدها، وكذلك غزوة أحد.

وكان من املكثرين يف احلديث، احلافظن للسنن. 

د بن َعيِلِّ بن احلسن، وعمرو بن دينار، َوَأُبو الزبي املكي،  روى عنه: حُمَمَّ
وعطاء، وجماهد، وغيهم.

وتويف جابر سنة أربع وسبعن، وقيل: سنة سبع وسبعن، وصىل عليه 
أبان بن عثامن، وكان أمي املدينة، وكان عمر جابر أربًعا وتسعن سنة)3(.

، امُلْجَتِهُد، احلَافُِظ، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو   ذس: اإِلَماُم الَكبِْيُ

)6( السابق )ص: 324(.)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 104(.
)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )307/1، 308(.
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، الَفِقْيُه. ، امَلَديِنُّ ِلِميُّ ، السَّ ، اخلَْزَرِجيُّ ْحَِن األَْنَصاِريُّ َعْبِد اللِه، َوَأُبو َعْبِد الرَّ

ْضَواِن، َوَكاَن آِخَر َمْن َشِهَد َلْيَلَة الَعَقَبِة الثَّانَِيِة َمْوًتا. ِمْن َأْهِل َبْيَعِة الرُّ

، َوَأيِب َبْكٍر، َوَأيِب ُعَبْيَدَة،  ا َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: ُعَمَر، َوَعيِلٍّ َرَوى: ِعْلاًم َكثِْيً
، َوَطاِئَفٍة. َبْيِ َوُمَعاِذ بِن َجَبٍل، َوالزُّ

َث َعنْـُه: اْبـُن امُلَسـيِِّب، َوَعَطـاُء بـُن َأيِب َرَباٍح، َوَسـاِلُ بـُن َأيِب الَْعِد،  َحـدَّ
ِد اْبِن احلَنَِفيَِّة، َوَخْلٌق. ، َواحلََسُن بُن حُمَمَّ يُّ َواحلََسُن الَبرْصِ

َد. َوَكاَن ُمْفتِي امَلِدْينَِة يِف َزَمانِِه، َعاَش َبْعَد اْبِن ُعَمَر َأْعَواًما، َوَتَفرَّ

، اْسُتْشـِهَد  ْنَ َشـِهَد َلْيَلَة الَعَقَبِة َمَع َوالِِدِه، َوَكاَن َوالُِدُه ِمَن النَُّقَباِء الَبْدِريِّ
ُه إِْذ َأْجَرى  َمُه ِكَفاًحا، َوَقِد اْنَكَشَف َعنُْه َقرْبُ َيْوَم ُأُحٍد، َوَأْحَياُه الله َتَعاىَل، َوَكلَّ
ُمَعاِوَيـُة َعْينًـا ِعنْـَد ُقُبْوِر ُشـَهَداِء ُأُحـٍد، َفَباَدَر َجابِـٌر إىَِل َأبِْيِه َبْعَد َدْهـٍر، َفَوَجَدُه 

ا َلْ َيْبُل. َطِريًّ

َوَكاَن َجابٌِر َقْد َأَطاَع َأَباُه َيْوَم ُأُحٍد، َوَقَعَد ألَْجِل َأَخَواتِِه، ُثمَّ َشِهَد اخلَنَْدَق 
. ُه، َوَقاَرَب التِّْسِعْنَ َجَرِة، َوَشاَخ، َوَذَهَب َبرَصُ َوَبْيَعَة الشَّ

ُه َعاَش َأْرَبًعا َوتِْسِعْنَ َسنًَة، َفَعىَل َهَذا،  ُه َشِهَد بدًرا. َوِقْيَل: إِنَّ َوَقْد َوَرَد: َأنَّ
َة َسنًَة. َكاَن ُعُمُرُه َيْوَم َبْدٍر َثاَميِنَ َعْشَ

، لَِيْسـَمَعُه ِمْن  َوُيـْرَوى: َأنَّ َجابِـًرا َرَحـَل يِف َحِدْيـِث الِقَصـاِص إىَِل ِمرْصَ
َعْبِد اللِه بِن ُأَنْيٍس.
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َوَكاَن آِخَر َمْن َشِهَد الَعَقَبَة َمْوًتا ڤ.

ُه َعاَش َأْرَبًعا َوتِْسِعْنَ َسنًَة، َوَأرَضَّ بَِأَخَرٍة. ِقْيَل: إِنَّ

»ُمْسنَُدُه«: َبَلَغ َأْلًفا َوَخَْس ماَئٍة َوَأْرَبِعْنَ َحِدْيًثا.

: بِِستٍَّة  ْيَخاِن: َعىَل َثاَمنَِيٍة َوَخِْسْنَ َحِدْيًثا، َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ َفَق َلُه الشَّ اتَّ
ْيَن َحِدْيًثا)-(. ْيَن َحِدْيًثا، َوُمْسِلٌم: باِمَئٍة َوِستٍَّة َوِعْشِ َوِعْشِ

 ذت: َصاِحِب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبنُو َسَلَمَة َبْطٌن ِمَن اخْلَْزَرِج.

َرَوى اْلَكثَِي َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعْن: َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُمَعاٍذ، َوَأيِب 
ُعَبْيَدَة، َوَخالِِد ْبِن اْلَولِيِد.

يِق، َوِهَي َتابِِعيٌَّة. دِّ َوَقْد َرَوى َعْن ُأمِّ ُكْلُثوِم بِنِْت الصِّ

َرَوى َعنُْه: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوجُمَاِهٌد، َوَعَطاٌء، َوَأُبو َسَلَمَة، وغيهم.

ِذيـَن َمَع َخالِِد بـن الوليد الذين أمد  َفَعـْن َجابِـٍر َقـاَل: ُكنْـُت يِف اْلَْيِش الَّ
بم َأُبو ُعَبْيَدَة َوُهَو حُيَارِصُ ِدَمْشَق.

ِذيَن َوَفُدوا  ْبِعَن الَّ َوُرِوَي َعْن َجابٍِر َقاَل: َحََلنِي َخاِل اْلَدُّ ْبُن َقْيٍس يِف السَّ
َعىَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن األنصار، فخرج إلينا ومعه عمه العباس)6(.

 ذك: اإلمـام الفقيـه مفتـي املدينـة يف زمانـه، كان آخر من شـهد بيعة 
العقبـة يف السـبعن مـن األنصار، وحل عـن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص علاًم كثـًيا نافًعا، وله 

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )189/3- 192، 194(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 797، 798(.
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، أخرجه مسلم، وأراد شهوَد بدٍر وشهوَد ُأحٍد، فكان  منسك صغي يف احلَجِّ
أبوه يلفه عىل أخواته، ثم شهد اخلندق، وبيعة الرضوان. 

ر دهًرا، وشاخ وأرض. ُعمِّ

عاش أربًعا وتسعن سنة، تويف يف سنة ثامن وسبعن ڤ)-(.

َجاِبُر ْبُن ُعَبيٍد الَعْبِديُّ ڤ.1 3 3

 بر: أحد وفد َعْبد القيس، حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف األشبة، ل يرو عنه 
إل ابنه َعْبد اللَّه بن جابر.

روى عنه: ابنه َعْبد اللَّه أنه وفد من البحرين إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

َجاِبـُر ْبـُن َعِتيـِك ْبـِن َقْيـِس ْبـِن اَلْسـَوِد ْبـِن ُمريِّ ْبـِن َكْعـِب ْبِن 1 4 3
َسَلَمَة. ْبِن  َغْنِم 

وقيل: اْبُن َقْيِس ْبِن َهْيَشة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلِك 
اْبِن َعْوِف ْبِن َعمرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

ه أم عبد اللَّه بنت سهيل بن عتيك بن النعامن بن َعْمرو بن   س: ُأمُّ
مبذول بن مالك بن النجار.

فولد جابر بن عتيك: أبا سفيان، وعائشة، وُسافة، والعالية، وأم سفيان، 
وأم املغية، وأمهم هند بنت الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان 

ابن عبيد، من بني سلمة.

)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )223/1، 224(.)-( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )21(.
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وعبد امللك بن جابر ول ُتسم لنا أمه، وتويف وليس له عقٌب، وقد ُرِوَي 
عن عبد امللك احلديث.

قال حممد بن عمر، وعبد اللَّه بن حممد بن عامرة األنصاري: وليس شهود 
جابر بن عتيك ُأحًدا بثبت، وقد شهد ما بعد ذلك من املشاهد)-(.

ه غي جيلة بنت زيد ول ُتسم لنا، فولد جابر:   وقال أيًضا س: ُأمُّ
عبد امللك، تويف وليس له عقب، وقد ُروي عن عبد امللك احلديث.

قال حممد بن عمر، وعبد اللَّه بن حممد بن عامرة: وليس شهود جابر بن 
عتيك ُأحًدا عندنا بثبت، وقد شهد ما بعد ذلك من املشاهد)6(.

، َوُيَقاُل: َجْبـُر ْبُن َعِتيِك ْبـِن َأْوِس ْبِن 1 5 3 َجاِبـُر ْبـُن َعِتيٍك اْلَْنَصـاِريُّ
، ِمْن َبِني ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْوٍف، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ. َحاِرَثَة اْلُمَعاِويُّ

ـُه َجِيَلـُة بِنْـُت َزْيـِد ْبِن َصْيِفيِّ ْبـِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشـَم ْبِن   س: ُأمُّ

َحاِرَثَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن األَْوِس، َوَكاَن َجرْبٌ ُيْكنَى َأَبا َعْبِد اللِه. 

ُهْم َهْضَبُة بِنُْت  َوَكاَن ِلَرْبٍ ِمَن اْلَوَلِد: َعتِيٌك، َوَعْبُد اللِه، َوُأمُّ َثابٍِت، َوُأمُّ

َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن ُسَبْيٍع ِمْن َبنِي َثْعَلَبَة ِمْن َقْيِس َعْيَاَن.

: َوَلْيـَس لَِبنِـي ُمَعاِوَيَة ْبِن  ِد ْبِن ُعـاَمَرَة األَْنَصـاِريُّ َقـاَل َعْبـُد اللـِه ْبـُن حُمَمَّ

َمالٍِك اْلَيْوَم َبِقيٌَّة إِلَّ َوَلُد َجرْبِ ْبِن َعتِيٍك. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )398/4(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )300/4(.
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 . وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َجرْبِ ْبِن َعتِيٍك َوَخبَّاِب ْبِن األََرتِّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه  َوَشِهَد َجرْبُ ْبُن َعتِيٍك َبْدًرا َوُأُحًدا َواخْلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت َمَعُه َراَيُة َبنِي ُمَعاِوَيَة ْبِن َمالٍِك يِف َغْزَوِة اْلَفْتِح.

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َوَمـاَت َجـرْبُ ْبُن َعتِيـٍك يِف َسـنَِة إِْحَدى َوِسـتَِّن يِف  َقـاَل حُمَمَّ
ِخَاَفِة َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة، َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوَسْبِعَن َسنًَة)-(.

َ َسنََة إِْحَدى َوِستَِّن)6(.  ص: َبْدِريٌّ ڤ ُتُويفِّ

 غ: نزل املدينة، وقد روى جابر بن عتيك عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 بش: من شهد بدًرا وجوامع املشاهد، وتويف باملدينة سنة إحدى 
وستن، وهو ابن إحدى وسبعن سنة)4(.

، ُرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه، َوَأُبو ُسْفَياَن ْبُن َعتِيٍك، َوَعتِيُك ْبُن   ع: َبْدِريٌّ
َ َسنََة إِْحَدى َوِستَِّن)5(. احْلَاِرِث ْبِن َعتِيٍك، ُتُويفِّ

 بر: شهد بدًرا وجيع املشاهد بعدها، وتويف سنة إحدى وستن، وهو ابن 
إحدى وتسعن سنة، يكنى أبا َعْبد اللَّه، وكان معه راية بني معاوية عام الفتح) (.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )434/3- 435(.
)6( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )30/4(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )452/1، و457(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 44(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )537/2(.
) ( »الستيعاب« لبن عبد البر )222/1(.
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 كو: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

ِه.  ثغ: شهد بدًرا واملشاهد كلَّها مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يكنى أبا َعْبد اللَّ

ِه َوَأُبو سفيان، وعتيك بن احلارث بن عتيك. روى عنه ابناه: َعْبد اللَّ

َ َجابٌِر َسنََة إِْحَدى َوِستَِّن، َوُعْمُرُه إِْحَدى َوتِْسُعوَن َسنًَة)6(. َوُتُويفِّ

. َوِقْيَل: اْسُمُه َجابٌِر.  ذس: َبْدِريٌّ َكبِْيٌ

َوَلُه َأْولٌَد: َعتِْيٌك، َوَعْبُد اللِه، َوُأمُّ َثابٍِت.

. آَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْنَ َخبَّاِب بِن األََرتِّ

َشِهَد بدًرا َوامَلَشاِهَد، َوَكاَنْت إَِلْيِه َراَيُة َبنِي ُمَعاِوَيَة بِن َمالٍِك َيْوَم الَفْتِح.

ِقْيَل: َعاَش إِْحَدى َوتِْسِعْنَ َسنًَة.

ِد بِن ُعاَمَرَة. ، َوَعْبُد اللِه بُن حُمَمَّ ُه: الَواِقِديُّ َبْدِريٌّ َجِلْيٌل، َعدَّ

، َبْل َقاَل اْبُن إِْسَحاَق،  َوَلْ َيْذُكْرُه اْبُن ُعْقَبَة، َولَ اْبُن إِْسَحاَق، َولَ َأُبو َمْعَشٍ

: َجرْبُ بُن َعتِْيِك بِن احلَاِرِث بِن َقْيِس بِن َهْيَشَة)3(. َوَأُبو َمْعَشٍ

 ذت: َأَحُد َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف.

َ يِف َسنَِة إِْحَدى َوِستَِّن،  ُه َشِهَد َبْدًرا، َوُتُويفِّ ِمْن ِكَباِر الصحابة، اتفقوا َعىَل َأنَّ

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )14/2(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )309/1(.

)3( »سير أعام النباء« للذهبي )36/2، 37(.
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َوَلُه إِْحَدى َوتِْسُعوَن َسنًَة.

ُهْم. َوَكاَنْت  َخ َمْوَتُه اْبُن َسْعٍد، َوَخِليَفُة، َواْبُن َزْبٍر، َواْبُن َمنَْدْه، َوَغْيُ َورَّ
َمَعُه َراَيُة َبنِي ُمَعاِوَيَة ْبِن َمالِِك ْبِن األَْوِس َيْوَم اْلَفْتِح.

ُهَو آِخُر البدرين موًتا)-(.

3   1 ، ، الُمَعاويُّ َجاِبُر ْبُن َعِتيِك بِن النُّْعَمان بِن َعْمِرو بِن َعِتيٍك، الْشَهِليُّ
، المدِنيُّ ڤ. الْنَصاِريُّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه، َوقد قيل: َأُبو َعْبد امللك، روى 
َعنُه: اْبنه َأُبو ُسْفَيان بن َجابر)6(.

 بش: من سادات األنصار، وِجلَّة بني عبد األشهل، تويف باملدينة)3(.

َجاِبُر ْبُن ُعَمْيٍر اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1   3

 ع: ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيَِّن، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

 ثغ: َلُه صحبة، عداده يِف أهل املدينة.

روى عنه: عطاء بن َأيِب رباح)5(. 

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 623(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )52/3، و53(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 46(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )541/2- 543(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )309/1(.
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َجاِبُر ْبُن َعْوٍف، َواِلُد َحِكيِم بِن َجاٍب اَلحمِسّي ڤ.1   3

 ب: عداده يِف أهل الُكوَفة، َلُه ُصْحَبة)-(.

َجاِبُر ْبُن َعيَّاِش ْبِن َجاِبٍر. 1   3

 ع: َل ُيْعَرُف َلُه َحِديٌث)6(.

َدِفيُّ ڤ.1   4 َجاِبُر ْبُن َماِجٍد الصَّ

 ن: وفـد عـىل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد فتح مرص. حّدث عنـه: ابنه قيس بن 
ث عن ابنِه قيٍس، ابنُه عبُد الرحن، وروى عن ابنِِه عبِد الرحن  جابر، وحدَّ

ابُن هليعة، وأبو عبد امللك الصديف)3(.

. َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعىَل)4(.  ع: َوَفَد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

َجاِبُر ْبُن النُّْعَمان بِن ُعَمْيِر بِن َماِلٍك ڤ.1 - 4

 بر: من بني سواد، فخذ من بيل، له صحبة، وعداده يف األنصار، ذكره 
ابن الكلبي وغيه، وهو من رهط كعب بن ُعجرة)5(.

 كو: له صحبٌة، وعداده يف األنصار) (.

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )53/3، و54(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )555/2(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )82/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )553/2(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )222/1(.

) ( »اإلكمال« لبن ماكول )391/4(.
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َجاِبُر ْبُن َياِسِر ْبِن ُعَوْيٍص اْلِقْتَباِنيُّ ڤ.1 6 4

َحاَبـِة، َجدُّ َعيَّـاٍش، َل ُيْعَرُف َلُه  ، َلـُه ِذْكٌر يِف الصَّ  ع: َشـِهَد َفْتـَح ِمـرْصَ

ِذْكٌر َوَل ِرَواَيٌة)-(. 

َجاِبٌر، َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلَعْبِديُّ ڤ.1 3 4

َواَيِة َعنُْه اْبنُُه َعْبُد اللِه، ُيَعدُّ يِف َأْهِل اْلَياَمَمِة)6(. َد بِالرِّ  ع: َتَفرَّ

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )555/2(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )549/2(.
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جارية امُسه  من 

َجاِرَيُة ْبُن َأْصَرم ڤ.1 4 4

 كو: صحايبٌّ يعد يف البرصين)-(.

ْبِن 1 5 4 َنْصِر  ْبِن  َة  ُمرَّ ْبِن  ُقْرِط  ْبِن  ُنْشَبَة  ْبِن  َحِميِل  ْبُن  َجاِرَيُة 
ُدْهَماَن ْبِن ِبَصاِر ْبِن ُسَبْيعِ ْبِن َبْكِر ْبِن َأْشَجَع ڤ.

 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقِدياًم. 

، َعْن َأبِيِه َأنَّ َجاِرَيَة ْبَن َحِيٍل  اِئِب الَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َوَذَكَر ِهَشاُم ْبُن حُمَمَّ
َشِهَد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ُه، َوَلْيَس َذلَِك بَِثْبٍت ِعنَْدَنا)6(. َوَلْ َيْذُكْر َذلَِك َأَحٌد ِمَن اْلُعَلاَمِء َغْيُ

 . يِّ ، َعِن اْبِن َجِريٍر الطَّرَبِ اَرُقْطنِيُّ  ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِياَم َحَكاُه الدَّ
ِة)3(. فَّ َوَقاَل َبْعُضُهْم: ُهَو ِمْن َأْهِل الصُّ

 كو: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )169/5(.)-( »اإلكمال« لبن ماكول )1/2(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )610/2(.

)4( »اإلكمال« لبن ماكول )260/7(.
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َجاِرَيُة ْبُن ُظَفٍر، َأُبو ِنْمَراَن، اْلَحَنِفيُّ ڤ.1   4

 غ: سكن الكوفة، وأصله من الياممة)-(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: اْبنه نمران بن َجاِرَية)6(.

 ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيَِّن)3(.

ابنه نمران،  والد نمران بن جارية، سكن الكوفة، روى عنه:  بر:   
وموله عقيل بن دينار.

َوَرَوى َعنُْه اْبنُُه نِْمَراُن َأَحاِديَث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 كو: يعـد يف الكوفيـن، روى عـن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه نمران، 
وعقيل بن دينار موله، روى دهثم بن قران الياممي عنهام)5(.

، التَِّميِميُّ ڤ.1   4 ْعِديُّ َجاِرَيُة ْبُن ُقَداَمَة، َأُبو َأيُّوَب، َوُيَقاُل: َأُبو َيِزيَد، السَّ

 غ: عمُّ األحنف بن قيس، وقد قيل: ابن عمه، نزل البرصة) (.

ة، َلُه ُصْحَبة.   ب: َعمُّ اأْلَْحنَف بن قيس، عداده يِف أهل الَبرْصَ

َوُهـَو َجاِرَيـة بـن قداَمـة بـن َمالك بن ُزَهـْي بن حصن بن َرَباح بن سـعد 

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )497/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )60/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )606/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )228/1(.

)5( »اإلكمال« لبن ماكول )1/2(.
) ( »معجم الصحابة« للبغوي )493/1(.
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ابن بجي بن ربيَعة بن َكْعب بن سعد بن زيد َمنَاة بن َتِيم، كنيته َأُبو َأيُّوب. 

َماَت يِف وَلَية يِزيد بن ُمَعاِوَية)-(.

 بش: عم األحنف بن قيس، كنيته أبو أيوب، مات يف ولية يزيد 
ابن معاوية)6(.

 ع: َعـمُّ اأْلَْحنَـِف ْبـِن َقْيـٍس، َوِقيَل: اْبـُن َعمِّ اأْلَْحنَـِف، َوِقيَل: َلْيَس 
َة)3(. َه َتْوِقًيا َلُه، َسَكَن الَبرْصَ ُه َعمَّ ِه َأِخي َأبِيِه، َبْل َسامَّ بَِعمِّ

 بر: ُيَعدُّ يف البرصين، روى عنه: أهُل املدينة وأهُل البرصة، وكان 
من أصحاب عيلٍّ يف حروبه، وهو اّلذي حارص َعْبد اللَّه بن احلرضمي يف دار 
شبيل، ثم حرق عليه، وكان معاوية بعث ابن احلرضمي ليأخذ البرصة وبا 
ل  زياد خليفة لبن عباس، فنزل َعْبد اللَّه بن احلرضمي يف بني تيم، وتوَّ
ه إليه أعن بن صبيعة املجاشعي فُقتَِل،  ، فوجَّ زياد إىل األزد، وكتب إىل عيلٍّ

فبعث جارية بن قدامة.

روى عنه: األحنف بن قيس، ويقال: إن جارية بن قدامة عم األحنف، 
ه، وإل فام يتمعان إل يف سعد بن زيد مناة)4(. وعسى أن يكون عمه ألمِّ

 كو: عم األحنف بن قيس)5(.

)6( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 71(.)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )60/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )607/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )227/1، 228(.

)5( »اإلكمال« لبن ماكول )1/2(.
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 كر: قيـل: اسـمه جويريـة، لـه صحبٌة، وقيل: ل صحبـة له، وهو من 
ساكني البرصة.

روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا. روى عنه: األحنف بن قيس.

وشهد صفن مع عيلٍّ أمًيا، وقدم دمشق عىل معاوية)-(.

 ، يًفا ُمَطاًعا ِمْن ِكَباِر ُأَمَراِء َعيِلٍّ  ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َوَكاَن َبَطًا ُشَجاًعا َشِ

ِه اأْلَْحنََف. َن، ُثمَّ َوَفَد َبْعَدُه َعىَل ُمَعاِوَيَة َمَع اْبِن َعمِّ وشهد َمَعُه ِصفِّ

ِميَّ إىل  َه اْبَن احْلَرْضَ ًقا؛ أِلَنَّ ُمَعاِوَيَة َوجَّ اًكا َفاتًِكا، َوُيْدَعى حُمَرِّ َوَكاَن َسفَّ

ـَن ِمنُْه اْبُن  َه َعيِلٌّ َجاِرَيـَة َهَذا، َفَتَحصَّ البـرصة ينعـى عثـامن ويسـتنفرهم، َفَوجَّ

َق فِيَها َخْلٌق. اَر، َفاْحرَتَ ِميُّ َكاَم َذَكْرَنا، َفَأْحَرَق َعَلْيِه الدَّ احْلَرْضَ

َجاِز، َفَبَعَث  ْفِك بِاحْلِ َوُيْرَوى َأنَّ َعِليًّا َبَلَغُه َما َصنََع ُبرْسُ ْبُن َأْرَطَأَة ِمَن السَّ

َقُه بِالنَّاِر َحتَّى اْنَتَهى  َجاِرَيَة َهَذا، َفَجَعَل َل َيُِد َأَحًدا َخَلَع َعِليًّا إِلَّ َقَتَلُه َوَحرَّ

ًقا)6(. َي حُمَـرِّ إىَِل اْلَيَمِن، َفُسمِّ

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )7/72(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )394/2(.
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ار جبَّ امُسه  من 

َجبَّاُر ْبُن اْلَحاِرِث ڤ.1   4

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعْبَد الَبَّاِر«)-(.  ع: َسامَّ

َجبَّاُر ْبُن ُسْلَمى ْبِن َماِلِك ْبِن َجْعَفٍر اْلِكَلِبيُّ ڤ.1   4

ِه(،  َة َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َفَقاَل:)ُفْزُت َواللَّ ِذي َطَعَن َعاِمَر ْبَن ُفَهْيَ  س: ُهَو الَّ
َقاُلوا:  َواللَِّه؟(.  )ُفْزُت  َقْوُلُه:  َما  َسْلَمى:  ْبُن  َجبَّاُر  َفَسَأَل  ِه،  ُرحْمِ ِمْن  َوَأَخَذ 

الَنََّة، َفَلْم َتَزْل تِْلَك اْلَكِلَمُة يِف َنْفِسِه َحتَّى َأْسَلَم)6(.

ُد ْبُن  ِة. َذَكَرُه حُمَمَّ يَّ َ  ع: َقِدَم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َرَجَع إىَِل َأْرِضِه بِالرضُّ
.)3( َسْعٍد اْلَواِقِديُّ

 بر: هو الذي قتل عامر بن فهية يوم بئر معونة، ثم أسلم بعد ذلك، 
ذكـره إبراهيـم بـن سـعد عن حممد بن إسـحاق، وقال: كان جّبار بن سـلمى 
فيمن حرضها يومئذ -يعني بئر معونة- مع عامر بن الطفيل، ثم أسلم بعد 
ذلك، فكان يقول: ما دعاين إىل اإلسام إل أين طعنت رجًا منهم فسمعته 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )527/2(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )190/6(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )528/2(.
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يقول: فزت والله. َقاَل: فقلت يف نفي: ما فاز، أليس قد قتلته، حتى سألت 
بعد ذلك عن قوله. فقالوا: الشهادة فقلت: فاز لعمر اللَّه)-(.

يغتال  أراد أن  ملا  باملدينة  الطفيل  ثغ: كان من حرض مع عامر بن   
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أسلم بعد ذلك، وهو الذي قتل عامر بن فهية َيْوم بئر معونة، 
وكان يقول: ما دعاين إىَِل اإلسام أين طعنت رجًا منهم فسمعته يقول: 
فزت والله. قال: فقلت يف نفي: ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ حتى سألت بعد 

ذلك َعْن قوله، فقالوا: الشهادة فقلت: فاز لعمر اللَّه. 

ل يرج البخاري جبار بن سلمى، ول جبار بن صخر)6(. 

َجبَّاُر ْبُن َصْخِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 1  -4
َلِميُّ ڤ. ، السُّ َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، اْلَْنَصاِريُّ

ـُه َعتِيَكـُة بِنُْت َخَرَشـَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبـِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة،   س: ُأمُّ
ـْبِعَن ِمَن  َوُيْكنَـى َجبَّـاٌر َأَبـا َعْبِد اللِه، َوَشـِهَد اْلَعَقَبـَة يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا َمَع السَّ

األَْنَصاِر.  

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َجبَّاِر ْبِن َصْخٍر َوامْلِْقَداِد ْبِن َعْمٍرو. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َجبَّاٌر َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َها.  َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْبَعُثُه َخاِرًصا إىَِل َخْيرَبَ َوَغْيِ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )230/1(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )315/1، 316(.
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َوَشِهَد َجبَّاٌر َبْدًرا، َوُهَو اْبُن اْثنَْنِ َوَثَاثَِن َسنًَة. 

اَن ڤ بِامَلِدينَِة َسنًَة َثَاثَِن، َوَلُه َعِقٌب)-(. َ يِف ِخَاَفِة ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ َوُتُويفِّ

ِه، َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ڤ،  َ بِامَلِدينَِة َسنََة َثَاثَِن، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اللَّ  ص: ُتُويفِّ
ُه ُسَعاُد بِنُْت َسَلَمَة ْبِن ُجَشِم ْبِن اخْلَْزَرِج)6(. َوُهَو اْبُن اْثنََتْنِ َوِستَِّن َسنًَة، َوُأمُّ

، صىل َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأقامه َعن َيِمينه.   ب: َبْدِريٌّ

ان، َوقد شهد َبْدًرا، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه)3(. َماَت يِف خَاَفة ُعْثاَمن بن َعفَّ

 رع: من أهل بدر، مات بِامَلِدينَِة)4(.

 بش: من شهد بدًرا وجوامَع املشاهد، مات باملدينة يف خافة عثامن 
ابن عفان)5(.

ُض َعىَل َأْهِل َخْيرَبَ َبْعَد َأْن ُقتَِل اْبُن َرَواَحَة  ، َكاَن حُيَرِّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ
ِكَن.  َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَجابًِرا َعْينًا َلُه َعىَل امُلْشِ

ُه  َ َسنََة َثَاثَِن، َوُهَو اْبُن اْثنََتْنِ َوِستَِّن َسنًَة ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اللِه، َوُأمُّ ُتُويفِّ
ُسَعاُد بِنُْت َسَلَمَة ِمْن َبنِي ُجَشِم ْبِن اخْلَْزَرِج) (.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )533/3(.
)6( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )24/4(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )64/3(.
)4( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )114/1(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 47(.
) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )526/2(.
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 بر: شهد بدًرا، وهو ابن اثنتن وثاثن سنة، ثم شهد أحًدا وما بعدها 
من املشاهد، وكان أحد السبعن ليلة العقبة، وآخى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبن 

املقداد بن األسود.

يُت  تويف باملدينة سـنة ثاثن، روى عنه: شحبيل بن سـعد. َقاَل: »َصلَّ
َمَع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقمُت َعْن َيَساِرِه َفَأَخَذِن َوَجَعَلنِي َعْن َيِمْينِِه«)-(.

 ثغ: أمه سعاد بنت سلمة من ولد جشم بن اخلزرج، شهد العقبة 
وبدًرا وأحًدا، واملشاهد كلها َمَع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(. 

 ذت: شِهَد بْدًرا والعقبة، وبعثه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خارًصا إىل خيرب، 
ُتُويف باملدينة، وله ستون سنة)3(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )230/1(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )316/1(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )183/2(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َجْب امُسه  من 

َجْبُر ْبُن َأَنٍس ڤ.1 --4

، َلْيَس َلُه كثي َحِديث)-(.  ب: َبْدِريٌّ

.)6(  ع، ثغ: َبْدِريٌّ

، ُموِلي َبِني ِغَفاٍر ڤ.1 4-6 َجْبُر ْبُن َعْبِد اهلِل، اْلِقْبِطيُّ

 ع: َرُسوُل امُلَقْوِقِس َحََل َماِرَيَة إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِقَبِلِه، ُيَقاُل: 
، َذَكَرُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعىَل)3(. َة اْلِغَفاِريِّ ُه َمْوىَل َأيِب َبرْصَ إِنَّ

 بر: موىل أيب برصة الغفاري، هو الذي أتى من عند املقوقس بامرية 
القبطية إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مع حاطب ابن أيب بلتعة)4(.

َجْبُر ْبُن َعِتيٍك، َوِقيَل: َجاِبٌر ڤ.1 4-3

 غ: أخو جابر بن عتيك، نزل املدينة)5(.

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )63/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )556/2(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )317/1(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )556/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )231/1(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )478/1(.
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، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه.   ب: َبْدِريٌّ

َماَت سنة إِْحَدى َوِستَِّن، َوله إِْحَدى َوَسْبُعوَن سنة)-(.

 ع: َسَكَن امَلِدينََة، َماَت َسنََة إِْحَدى َوَسْبِعَن، َوُهَو اْبُن تِْسِعَن َسنًَة. 
.)6( ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َقاَلُه حُمَمَّ

 ثغ: أمه: جيلة بنت زيد بن صيفي بن عمرو بن حبيب بن حارثة 
ابن احلارث األنصارية.

شـهد بـدًرا واملشـاهَد كلَّها مع َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وسـكن املدينـة إىَِل حن 
وفاته)3(.

َجْبٌر اَلْعَراِبيُّ الُمَحاِرِبيُّ ڤ.1 4-4

 بـر: روى عـن النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف فضـل عثـامن ڤ، روى عنه: األسـود 
ابن هال)4(.

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )63/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )555/2(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )317/1(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )230/1(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َجَبلة امُسه  من 

َجَبَلُة ْبُن َأِبي َكِرِب ْبِن َقْيِس ْبِن ُحْجِر ْبِن َوْهِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 1 4-5
ُمَعاِوَيَة اْلَْكَرِميَن ڤ.

 س، ثـغ: َوَفـَد إىَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسـَلَم، َوَكاَن يِف َأْلَفْنِ َوَخِْسـاِمَئٍة ِمَن 
اْلَعَطاِء)-(.

َجَبَلُة ْبُن اْلَْزَرِق الِحمِصيُّ الِكْنِديُّ ڤ.1  -4

 س: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 ب: رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصيلِّ إىَِل َجانب اِلَدار ظهًرا َأو عرًصا)3(.

.)4( اِميَِّن، َرَوى َعنُْه: َراِشُد ْبُن َسْعٍد امَلْقَراِئيُّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة ِعَداُدُه يِف الشَّ

 بر: روى عنه: راشد بن سعد، ُيَعدُّ يف أهل الشام)5(.

َجَبَلُة ْبُن َثْعَلَبَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1  -4

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )245/6(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )321/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )435/9(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )58/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )588/2(.
)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )236/1(.
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.)-(  ب: َبْدِريٌّ

، ِمْن َبنِي َبَياَضَة)6(.  ع: َبْدِريٌّ

َجَبَلُة ْبُن ُجَناَدَة ڤ.1  -4

 ثغ: بايع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َجَبَلُة ْبُن َحاِرَثَة بِن شَراِحيل بِن َعْبِد الُعزَّى بِن َزْيِد بِن اْمِرئ 1  -4
، َأُخو َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة ڤ. اْلَقْيس، اْلَكْلِبيُّ

 خ، بش: َأُخو َزْيد ْبِن َحاِرَثة)4(.

 ب: َعمُّ ُأَساَمة بن زيد بن َحاِرَثة.

من كلب من اليمن، سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها. 

ْيَبايِنُّ َوَغُيه)5(.  روى َعنُه: َأُبو َعْمرو الشَّ

َة َمَع اْبنِِه َزْيٍد   ع: َقِدَم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َأبِيِه َحاِرَثَة، َفَقاَم َحاِرَثُة بَِمكَّ
ُمَؤانًِسا َلُه ُمْسِلاًم، َوَخَرَج َجَبَلُة ُثمَّ َرَجَع َجَبَلُة، َفَأْسَلَم َوآَمَن، َوَكاَن َأْكرَبَ ِسنًّا 

ِمْن َزْيٍد) (.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )591/2(.)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )58/3(.
)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )319/1(.

)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )138/1/1(، »مشاهير علماء األمصار« 
لبن حبان )ص: 79(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )587/2(.)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )58/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بـر: أخـو زيـد بـن حارثـة، روى عنـه: أبـو إسـحاق الّسـبيعي، وأبو 
عمـرو الشـيباين، وبعضهـم يدخـل بـن أيب إسـحاق وبـن جبلة بـن حارثة: 

فروة بن نوفل)-(.

 كو: أخو زيد بن حارثة، له صحبة ورواية)6(. 

 ثغ: أخو زيد بن حارثة بن شاحيل الكلبي،...قدم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
مع أبيه حارثة، والنبي بمكة، وكان أكرب سنًا من زيد، فأقام حارثة عند ابنه 

زيد، ورجع جبلة، ثم عاد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم)3(.

َجَبَلُة ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَْسَوِد ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُحْجِر ْبِن َوْهِب ْبِن 1  46

َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَْكَرِميَن ڤ.

 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم)4(.

 ثغ: وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َجَبَلُة ْبُن َعْمِرو بِن َأْوِس بِن َعاِمِر بِن َثْعَلَبَة ْبِن َوْقِش ْبِن َثْعَلَبَة 1 -46
، َأُخو َأِبي َمْسُعوٍد اْلَْنَصاِرّي ڤ. اْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، اْلَْنَصاِريُّ

س: أمه أنيسة بنت عبد اللَّه بن َعْمرو بن مالك بن العجان بن   

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )235/1(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )8/2(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )319/1(.
)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )246/6(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )320/1(.
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عامر بن بياضة بن اخلزرج.

فولد جبلُة بُن َعْمرو: حممًدا، وعمًرا، وأمَّ إسحاق. 

وشهد جبلة ُأحًدا)-(.

 ن: صحايبٌّ شهد فتح مرص، وغزا إفريقّية مع معاوية بن حديج سنة 
خسن.

 وكان ولده بإفريقية، وشهد صفن مع عيل بن أيب طالب ڤ)6(.

 ب: َكاَن َمَع عيلٍّ بِصفِّن، سكن مرص، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها)3(.

 بش: أخو أيب مسعود األنصاري، كان مع عيل بن أيب طالب يوم 
صفن ثم سكن مرص إىل أن مات)4(.

 ع: َرَوى َعنُْه: َثابُِت ْبُن ُعَبْيٍد، َوُسَلْياَمُن ْبُن َيَساٍر، َشِهَد َفْتَح إِْفِريِقيََّة 
َمَع ُمَعاِوَيَة ْبِن َخِديٍج َسنََة َخِْسَن)5(.

 بر: يقال: هو أخو أيب مسعود األنصاري. ويف ذلك نظر.

ُيَعدُّ يف أهل املدينة، روى عنه: سليامن بن يسار، وثابت بن عبيد. 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )368/4(.
)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )84/1(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )58/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 95(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )589/2(.
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َّ

الش

وشهد جبلة بن عمرو صفن مع عيلٍّ ڤ، وسكن مرص)-(.

 ثغ: كان فيمن غزا إفريقية مع معاوية بن خديج سنة خسن، وشهد 
، وسكن مرص، وكان فاضًا من فقهاء الصحابة)6(. صفن مع عيلٍّ

، َفَأُبو َمْسُعوٍد   ذت: َوِهَم َبْعُضُهْم، َوَقاَل: ُهَو َأُخو َأيِب َمْسُعوٍد اْلَبْدِريِّ
ِمْن َبنِي احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج.

َن)3(. َها، َوَشِهَد َفَتَح ِمرْصَ َوِصفِّ َشِهَد ُأُحًدا َوَغْيَ

اِريُّ ڤ.1 466 َجَبَلُة بُن َماِلٍك الدَّ

اري، َقِدَم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص منرصفه من تبوك يف   بر: من رهط تيم الدَّ
رهط من قومه)4(.

 ثغ: من رهط تيم الداري، وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع الدارين منرصفه 
من تبوك)5(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )235/1، 236(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )320/1(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )395/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )236/1(.

)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )321/1(.
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ُجَبري امُسه  من 

ُجَبْيُر ْبُن ِإَياِس ْبِن َخاِلِد ْبِن َمْخَلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق اْلَْنَصاِريُّ ڤ.1 463

 ، ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ  س: َهَكَذا َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ
 : ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُجَبْيُ ْبُن إَِياَس، َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ َوحُمَمَّ

ُهَو ُجَبْيُ ْبُن إِْلَياَس. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)-(. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َلْ ُيْسنِْد َعنُْه َشْيًئا)6(.

ُجَبْيُر ْبُن اْلُحَباِب ْبِن اْلُمْنِذِر ڤ.1 464

ُه يِف  َحاَبِة«، َوَذَكَر َأنَّ ِميُّ يِف »الصَّ ُد ْبُن َعْبِد اللِه احلَرْضَ  ع: َذَكَرُه حُمَمَّ
»ِسَيِ ُعَبْيِد اللِه ْبِن َأيِب َرافٍِع« يِف َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد َمَع َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ِمَن 
إِلَّ  ِرَواَيٌة  َوَل  ِذْكٌر،  َلُه  ُيْعَرُف  َوَل  امُلنِْذِر،  ْبِن  احْلَُباِب  ْبُن  ُجَبْيُ  َحاَبِة:  الصَّ

َهِذِه)3(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )547/3(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )523/2(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )526/2(.
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ُجَبْيُر بُن الُحَوْيِرِث بِن َنِقْيِد بِن ُبَجْيِر بِن َعْبِد بِن ُقَصيِّ بِن ِكَلٍب 1 465
الُقَرِشيُّ ڤ.

، َلُه ُرْؤَيٌة بِا ِرَواَيٍة.  ذس: َصَحايِبٌّ َصِغْيٌ

َث َعْن: َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر. َوَحدَّ

ْحَِن بُن  ، َوَعْبـُد الرَّ َبـْيِ َث َعنْـُه: َسـِعْيُد بـُن امُلَسـيِِّب، َوُعـْرَوُة بـُن الزُّ َحـدَّ
َسِعْيِد بِن َيْرُبْوٍع)-(.

ُجَبْيـُر ْبـُن َماِلـِك ْبـِن ُبَحْيَنـَة اْلُقَرِشـيُّ ِمـْن َبِنـي َنْوَفِل ْبـِن َعْبِد 1  46
َمَناٍف ڤ.

ُه ُبَحْينَُة بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن امُلطَِّلِب .  س: ُأمُّ

َة يِف ِخَاَفِة   َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَم الَياَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ
يِق)6(. دِّ َأيِب َبْكٍر الصِّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُقتَِل َيْوَم اْلَياَمَمِة)3(.

 بر: يقال: جبي بن مالك األزدي، واألكثر: جبي بن ُبَحْينَة.

أمـه ُبَحْينَـة بنـت احلارث، هـو أخو عبد اللَّه بـن بحينة، أمهـام بحينة ابنة 
احلارث بن َعْبد املطلب، وهو حليف لبني املطلب، وأصله من األزد، قتل 

يوم الياممة شهيًدا)4(.

)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )259/5(.)-( »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 439(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )525/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )234/1(.
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 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة،...أمه ُبَحْينَة بنت احلَاِرث ْبن املطلب)-(. 

 جو: اسم أمه ُبَحْينَة، َفُرباَم ُنِسَب إَِلْيَها َوُهَو َأُخو عبد اللَّه بن ُبَحْينَة 
أِلَبِيِه َوأمه)6(.

، ُيْكَنى 1  46 ُجَبْيُر ْبُن ُمْطِعِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ
ٍد، وقيل: َأُبو َعِديٍّ ڤ. َأَبا ُمَحمَّ

ه أم جيل بنت شعبة بن عبد اللَّه بن أيب قيس بن عبد ود بن   س: ُأمُّ
نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها أم حبيب بنت العاص بن 

ُأَمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

وكان لبي بن مطعم من الولد: حممد، وأم حبيب، وأم سعيد، وأمهم 
ُقتيلة بنت عمرو بن األزرق بن قيس بن النعامن بن معديكرب بن ِعَكبِّ 
ابن كنانة بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن ُحبيب بن عمرو بن غنم بن 

َتْغِلب.

ونافع بن جبي، وأبو سليامن، وسعيد األصغر، وعبد الرحن األكرب، 
وأمهم أم قتال بنت نافع بن رُضيب بن عمرو بن نوفل.

وسـعيد األكـرب، وأمـه َقّوالـُة بنـت احلكم بن ُقريـع بن حكيم بـن ُأَمية بن 
حارثة بن األوقص من بني سليم. 

وعبد الرحن األصغر بن جبي ألم ولد. 

)-( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 124(.



حابة األماثل 492
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وأم جبي بنت جبي، وأمها امرأة من ربيعة. 

وحممـد األكـرب بـن جبـي، وأمه أم ُحَجْي بنـت حكيم بن ُأَميـة بن حارثة 
ابن األوقص من بني سليم. 

ورملُة بنت جبي، وأمها أم ولد.

أذى  َعْن  ا  كافًّ وكان  قريش،  أشاف  من  عدي  بن  ُمطِعم  أبوه  وكان 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقـال رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص يف أسـارى بـدر: »َلـْو َكاَن ُمْطِعـُم بُن َعـِديٍّ َحيًّا 
َلَوَهْبُت َلُه َهؤَلِء النَّْتنَى«، وذلك ليد كانت ملطعم عند رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، كان 
أجاره حن رجع من الطائف، وقام يف نقض الصحيفة التي كتبت قريش 
وا يف الشـعب، وكان مبقًيـا عـىل نفسـه، ل يكن  عـىل بنـي هاشـم حـن ُحـرِصُ
ُيـِشف لعداوة رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، ول يؤذيه، ول يؤذي أحًدا من املسـلمن، 

كام كان يفعل غيه.

ومدحه أبو طالب يف قصيدة له قاهلا. 

وتويف مطعم بن عدي بمكة بعد هجرة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة بسنة، 
ودفن باحلَُجون مقربة أهل مكة. 

أبا وهب، ورثاه  وكان يوم تويف ابن بضع وتسعن سنة، وكان يكنى 
حسان بن ثابت األنصاري بقصيدته التي يقول فيها:

من الناس أنجى جمده اليوم ُمطِعامفلــو كان جمــد يلــد اليــوم واحًدا
ــاأجرت رسول اللَّه منهم فأصبحوا ــبٍّ وَأَحرَم ــى ُمَل ــا لبَّ ــدك م عبي
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ـُد ْبـُن ُعَمـَر: وكان جبي بـن مطعم يكنى أبا حممد، وأسـلم قبل  َقـاَل حُمَمَّ
الفتـح، ونـزل املدينـة، ومات با يف داره يف وسـط من خافـة معاوية بن أيب 

سفيان)-(.

 ل: له صحبة)6(.

املؤّلفة  أبا حممد، وكان من  باملدينة، ويكنى:  الفتح  ق: أسلم عام   
قلوبم، ثم حسن إسامه، وكان من سادة مسلمي الفتح باملدينة، ومات 

سنة تسع وخسن)3(.

َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللِه؛ َقاَل: َكاَن ُجَبْي ْبُن ُمْطِعٍم ِمْن ُحَلاَمِء   خ: َأْخرَبَ
ُقَرْيش َوَساَداهِتِْم، َوَكاَن ُيْؤَخُذ َعنْه النََّسب.

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْشَجٍع«)4(.

ِه  ُه ُأمُّ َجِيِل بِنُْت َسِعيِد ْبِن َعْبِد اللَّ  ص: َماَت َسنََة تِْسٍع َوَخِْسَن، َوُأمُّ
.)5( اْبِن َأيِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودٍّ ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

 ط: أسـلم قبـل الفتـح، ونـزل املدينة، ومـات با يف خافـة معاوية، 
وكان أبـوه مطعـم بـن عدي مـن أشاف قريش، وكان أجار رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )13/5- 15(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2877(.

)3( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )285/1(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )136/1(.

)5( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )351/1(.
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مـن املشكـن، فلـام كان يـوم بـدر وأس مـن أس من قريـش، قال: »َلـْو َكاَن 
ُمْطِعـُم بـُن َعـِديٍّ َحيًّـا َلَوَهْبـُت َلـُه َهـؤَلِء النَّْتنَـى«، ليـده التـي كانـت له عند 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وقد روى جبي عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كثًيا)-(. 

د، َوقيل:  د َوَنافِع، كنيته َأُبو سعيد، َوقد قيل: َأُبو حُمَمَّ  ب: َوالِد حُمَمَّ
َأُبو عدي. 

َماَت سنة تسع َوخسن، َوقد قيل: إِنَّه َماَت َمَع َرافع بن خديج يِف َيْوم َواِحٍد.

ه أم جيل من ولد َعْبد اللَّه بن أيب قيس  َوَكاَن إِْسَاُمه َيْوم اْلَفْتح، َوأمُّ
ابن َعْبد ود)6(.

 بش: من عظم يف الاهلية واإلسام مًعا، وقد قيل: كنيته أبو حممد. 
ويقال أيًضا: أبو عدي، مات سنة تسع وخسن باملدينة، وقد قيل: مات مع 

رافع بن خديج يف يوم واحٍد سنة ثاث وسبعن وهو ]أسن منه[)3(.

 غ: سكن املدينة، ومكة. 

رأيـت يف »كتـاب هـارون بـن عبـد اللَّـه«: جبي بـن مطعم بـن عدي بن 
نوفل، أسلم قبل فتح مكة، ومات يف خافة معاوية)4(.

)-( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 52(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )50/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 32(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )516/1(.
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ُه ُأمُّ َجِيٍل. َوِقيَل: ُأمُّ َحبِيٍب بِنُْت   ع: َأْسَلَم َما َبْنَ احْلَُدْيبَِيِة َواْلَفْتِح، ُأمُّ
َها  ُشْعَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسٍل، َوُأمُّ
ـٍد، َوِقيَل: َأُبو  ُأمُّ َحبِيَبـَة بِنْـُت اْلَعـاِص ْبـِن ُأَميََّة ْبـِن َعْبِد َشـْمٍس، ُيَكنَّى َأَبا حُمَمَّ
اِم ُمَعاِوَيَة، َوِقيَل:  َ َسنََة تِْسٍع َوَخِْسَن. َوِقيَل: َثاَمٍن َوَخِْسَن، يِف َأيَّ ، ُتُويفِّ َعِديٍّ
تِْسـٌع َوَأْرَبُعـوَن، َوُهـَو َوْهـٌم َوَكاَن َأْنَسـَب ُقَرْيـٍش لُِقَرْيـٍش َولِْلَعـَرِب، َوَقاَل: 

يِق، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َأْنَسَب اْلَعَرِب.  دِّ َأَخْذُتُه ِمْن َأيِب َبْكٍر الصِّ

ْحَِن ْبُن َأْزَهَر )-(. ٍد، َوَعْبُد الرَّ َحاَبِة: ُسَلْياَمُن ْبُن رُصَ َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ

 بر: أمه أم جيل بنت سعيد، من بني عامر بن لؤي. 

أسلم جبي بن مطعم فيام يقولون يوم الفتح. وقيل: عام خيرب، وكان إذ 
أتى النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص يِف فداء أسارى بدر كافًرا. 

مات جبي بن مطعم باملدينة سنة سبع وخسن، وقيل: سنة تسع وخسن 
فة قلوبم، وفيمن حسن إسامه  يف خافة معاوية، وذكره بعضهم يف املؤلَّ

منهم. ويقال: إن أول من لبس طيلساًنا باملدينة جبي بن مطعم)6(.

 كر: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عن: النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف، وسعيد بن املسيب، وسليامن 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )518/2(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )232/1، 233(.



حابة األماثل 496
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ابن رصد الصحايب، وعبد الله بن باباه املخزومي، وعبد الله بن أيب سليامن، 
وعبد الرحن بن أذينة، وأبو سوعة عقبة بن احلارث، وعيل بن رباح اللخمي، 
وابنـه حممـد بـن جبـي بـن مطعـم، وحممـد بن طلحـة بـن يزيد بـن ركانـة، وابنه 
نافع بن جبي بن مطعم، وحييى بن عبد الرحن بن حاطب، وأبو سلمة بن 

عبد الرحن بن عوف)-(.

 ثغ: كان من حلامء قريش وساداهتم، وكان يؤخذ عنه النسب لقريش 
وللعرب قاطبة، وكان يقول:

أخذت النسب َعْن َأيِب بكر الصديق ڤ، وجاء إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فكلََّمه 
عنَاه«، وكان  ْيُخ أبوَك َحيًّا َفَأَتاَنا فِْيهم َلَشفَّ يف أسارى بدر، فقال: »َلْو َكاَن الشَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ملـا قـدم  ـُه كان أجـار َرُسـول اللَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يـٌد، وهـو َأنَّ لـه عنـد َرُسـول اللَّ
مـن الطائف، حن دعا ثقيًفا إىَِل اإلسام، وكان أحد الذين قاموا يِف نقض 
الصحيفـة التـي كتبتهـا قريش َعىَل بني هاشـم وبنـي املطلب، َوإِيـاه عنى َأُبو 

طالب بقوله:

وإين متـى أوكل فلسـت بوائـلأمطعم إن القوم ساموك خطة

وكانت وفاة املطعم قبل بدر بنحو سبعة أشهر، وكان إسام ابنه جبي 
بعد احلديبية وقبل الفتح، وقيل: أسلم يف الفتح.

د، وعبد الرحن بن أزهر، وابناه: نافع وحممد  وروى عنه: سليامن بن رُصَ

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )41/72(.
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ابنا جبي)-(.

 ، ، الُقَرِشُّ ٍد، َوُيَقاُل: َأُبو َعِديٍّ  ذس: َشْيُخ ُقَرْيٍش يِف َزَمانِِه، َأُبو حُمَمَّ
، اْبُن َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. النَّْوَفيِلُّ

ِذْيَن َحُسَن إِْسَاُمُهم، َوَقْد َقِدَم امَلِدْينََة يِف فَِداِء األَُساَرى  َلَقاِء الَّ ِمْن الطُّ
ِمْن َقْوِمِه.

ِذي َقاَم يِف  ْأِي َكَأبِْيِه، َوَكاَن َأُبْوُه ُهَو الَّ َوَكاَن َمْوُصْوًفا بِاحِلْلِم، َوُنْبِل الرَّ
َنْقِض َصِحْيَفِة الَقطِْيَعِة.

. ِّ ْعِب، َوَيِصُلُهم يِف الرسِّ نُو َعىَل َأْهِل الشِّ َوَكاَن حَيْ

َمنِي  َولَذلَِك َيُقْوُل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َبْدٍر: »َلْو َكاَن امُلْطِعُم بُن َعِديٍّ َحيًّا، َوكلَّ
ـِذي َأَجاَر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحـْنَ َرَجَع ِمَن  ْكُتُهـم َلـُه«، َوُهَو الَّ ِف َهـُؤَلِء النَّْتنَـى، َلَتَ

الطَّاِئِف َحتَّى َطاَف بُِعْمَرٍة.

ْيًفا ُمَطاًعا، َوَلُه ِرَواَيُة َأَحاِدْيَث. ُثمَّ َكاَن ُجَبْيٌ َشِ

َد، َوَسِعْيُد بُن  ٌد َوَنافٌِع، َوُسَلْياَمُن بُن رُصَ َرَوى َعنُْه: َوَلَداُه؛ الَفِقْيَهاِن حُمَمَّ
امُلَسيِِّب، َوآَخُرْوَن.

اِمِه. َوَوَفَد َعىَل ُمَعاِوَيَة يِف َأيَّ

اَم َأَخْذُت النََّسـَب  َوَكاَن ُجَبـْيٌ َأْنَسـَب الَعَرِب لِْلَعـَرِب، َوَكاَن َيُقْوُل: )إِنَّ

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )323/1، 324(.
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يِق، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َأْنَسَب الَعَرِب(. دِّ ِمْن َأيِب َبْكٍر الصِّ

ِة بِن ُشْعَبَة. ُه َولَُّه َقْبَل امُلِغْيَ ِل ُعَمَر َعىَل الُكْوَفِة، َوَأنَّ ا يِف ُعامَّ َعدَّ َخِلْيَفُة ُجَبْيً

َة َقْبَل َبْدٍر، َوَلُه َنيٌِّف َوتِْسُعْوَن َسنًَة. َوَماَت َأُبْوُه امُلْطِعُم بَِمكَّ

اُن بُن َثابٍِت -فِْياَم ِقْيَل- َفَقاَل: َفَرَثاُه َحسَّ

ِلـُد الَيـْوَم َوأحًدا ِمَن النَّاِس َأْنَجى جَمُْدُه الَيْوَم ُمْطِعاَمَفَلـْو َكاَن جَمْـٌد ُيْ
ــا)-(َأَجْرَت َرُسْوَل اللِه ِمنُْهم َفَأْصَبُحوا ــبٍّ َوَأْحَرَم ــى ُمَل ــا َلبَّ ــُدَك َم َعبِْي

 ذت: قـِدم املدينـة مـشًكا يف فـداء أَسـاَرى بـدر، ُثمَّ أسـلم َبْعَد ذلك 
وحُسـن إسـامه، َوَكاَن مـن حلـامء قريـش وأشافهم، وَأُبـوه ُهَو الـذي َقاَم 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّـى طـاف بالبيـت مَلَّـا رجـع  يف نْقـض الصحيفـة، وأجـار َرُسـول اللَّ

مـن الطائـف. ومات مـشًكا.

لبي أحاديث، َرَوى َعنُْه: ابناه حممد، ونافع، وسليامن بن رصد، وَسِعيد 
ابن املسيب، وآخرون.

تويف سنة ثامن وخسن يف قول املدائني، وقيل: سنة تسع وخسن)6(.

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )95/3- 98(.
)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 479، 480(.
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َجِرير امُسه  من 

َجِريُر ْبُن َأْوِس بِن َحاِرَثَة بِن لٍم الطَّاِئيُّ ڤ.1  46

 بر: يقال فيه: خريم بن أوس، وأظنه أخاه.

هاجر إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فورد عليه منرصفه من تبوك فأسلم، وروى 
شعر عباس بن َعْبد املطلب الذي مدح به النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

هو ابن عم عروة بن مرضس الطائي، وهو الذي َقاَل له معاوية: من 
سيدكم اليوم؟ فقال: من أعطى سائلنا، وأغض عن جاهلنا، واغتفر زلتنا. 

فقال له معاوية: أحسنت يا جرير.

َقـاَل ابـن عبـد الرب: خريـم وجرير قدما عـىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مًعا، ورويا شـعر 
العباس، واللَّه أعلم)-(.

، َأُبـو َعْمٍرو، َوِقيـَل: َأُبو 1  46 ـِليِل، اْلَبَجِلـيُّ َجِريـُر ْبـُن َعْبـِد اهلِل ْبـِن الشَّ
َعْبِد اهلِل ڤ.

َهُه َرُسوُل اللِه  تِي ُقبَِض فِيَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَوجَّ نَِة الَّ  س: َأْسَلَم يِف السَّ

ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل ِذي اخلََلَصِة َفَهَدَمُه، َوَنَزَل اْلُكوَفَة َبْعَد َذلَِك َواْبَتنَى ِبَا َداًرا يِف َبِجيَلَة. 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )240/1(.
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ـاِك ْبِن َقْيٍس َعىَل اْلُكوَفـِة، َوَكاَنْت ِولََيُة  حَّ اِة يِف ِولََيِة الضَّ َ َ بِالـرسَّ َوُتـُويفِّ
اِك َسنََتْنِ َونِْصًفا َبْعَد ِزَياِد ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)-(. حَّ الضَّ

 ل: أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، له صحبة)6(.

 ق: قدم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة عش يف رمضان، وبايعه وأسلم.

وقال فيه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعىَل َوْجِهِه ِمْسَحة َمَلك«.

وكان طويًا يفتل يف ذروة البعي، من طوله، وكانت نعله ذراًعا، ويضب 
حليته بزعفران من الليل، ويغسلها إذا أصبح، فتخرج مثل لون الّترب.

واعتـزل عليًّـا ومعاويَة، وأقـام بالزيرة ونواحيها، حتـى تويف بالّشاة، 
سنة أربع وخسن، يف ولية الضّحاك بن قيس عىل الكوفة.

ر إبراهيم  وكان لرير ابنان، ُيروى عنهام: إبراهيم، وأبان ابنا جرير، وُعمِّ
ه،  حتـى لقيـه شيـٌك، وأبو زرعة بـن عمرو بن جرير البجـيل، روى عن َجدِّ

وعن أيب هريرة.

وله ابٌن ُيَقال له: عمرو، ول يروى عنه)3(.

 ص: َماَت َسنََة ِستٍّ َوَخِْسَن)4(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )145/8(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1771، و2277(.

)3( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 292(.
)4( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )469/4(.
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نة   غ: سكن الكوفة، وقدم الشام عىل معاوية، وأسلم جرير يف السَّ
التي ُقبَِض فيها رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

 ب: َوفد عىل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص سنة عش يِف شهر َرَمَضان، َفَلامَّ دنا من 
َته، َفأقبـل َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يطب،  امَلِدينَـة َأَنـاَخ َراِحَلتـه، َوحـلَّ عيبته، َولبـس ُحلَّ

َوقد َقاَل هَلُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْطلُع َعَلْيُكم َرُجٌل ِمَن الَيَمِن، بِِه مسحة َمَلٍك«. 

َوُيَقـال: إِن النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أْلقـى إَِلْيـِه ِرَداَءُه، َوَقـاَل: »إَِذا َأَتاُكـم َكِريـم َقـْوٍم 
َفَأْكِرُموه«. 

َوقد قيل: كنيته َأُبو َعْبد اللَّه، َما حجبه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمذ أسلم، َوَل َرآُه إِلَّ 
م يِف َوجهه. َتَبسَّ

سكن الُكوَفة، َفَلامَّ َوقعت الِفَتن، خرج من الُكوَفة ُهَو وعدي بن َحاتِم، 
إىَِل  َفَخرُجوا  ُعْثاَمن(،  فِيَها  ُيْشتم  ببلدة  ُنِقيم  َوَقاُلوا: )َل  الَكاتِب،  وَحنَْظَلة 

قرقيسيا وسكنوها، َفَكاَن جرير يضب َرأسه وحليته.

َوَمات جرير سنة إِْحَدى َوخسن.

َوُهـَو جريـر بـن َعْبـد اللَّه بـن َجابر بن َمالك بـن نرض بن َثْعَلَبة بن جشـم 
ابن َعْوف بن ُخَزْيَمة بن َحْرب بن َعيّل بن َمالك بن سعد بن َمالك بن قيس.

اِك بِن قيس اْلُكوَفـَة، َوَكاَنت وَلَية  حَّ َوَكاَن َموتـه بالـرساة يِف وَلَيـة الضَّ
اك بن قيس اْلُكوَفَة سنَتْن َونصًفا)6(. حَّ الضَّ

)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )54/3، و55(.)-( »معجم الصحابة« للبغوي )558/1(.
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 بش: كان مـن هاجـر إىل رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ما حَجَبه رسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
م يف وجهه.  منذ أسلم، ول رآه إل تبسَّ

سـكن الكوفـة فلام وقعـت الفتن، خرج هو وعدي بـن حاتم، وحنظلة 
الكاتب، وقالوا: )ل نقيم ببلدة يشتم فيها عثامن(، فخرجوا إىل قرقيسياء 

وسكنوها، ومات جرير سنة إحدى وخسن)-(.

اَس يِف اْلَاَمِل َواْلَقاَمِة، ُطوُلُه ِسـتَُّة   ع: ِمـْن َخـْيِ ِذي ُيْمـٍن، َفاَق النَـّ
يِه ُيوُسَف َهِذِه  َأْذُرٍع، َوُطوُل َنْعِلِه ِذَراٌع، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ڤ ُيَسمِّ

ِة؛ ِلَاَملِِه. اأْلُمَّ

ْفَرِة، َسـيُِّد َبِجيَلَة،  َبـاَرَز ِمْهـَراَن َيْوَم اْلَقاِدِسـيَِّة َفَقَتَلـُه، َكاَن َيِْضـُب بِالصُّ
َل إىَِل ُقْرِقيْسـَياَء ُمَفاِرًقا ملَِْن َكاَن َيُسـبُّ  وَّ ، ُثمَّ َتَ َسـَكَن اْلُكوَفـَة إىَِل ِخَاَفـِة َعيِلٍّ
َ فِيَها َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  تِي ُتُويفِّ ـنَِة الَّ َحاَبـَة ِمـْن َأْهِل اْلُكوَفِة، َأْسـَلَم يِف السَّ الصَّ
ى اْلَكْعَبَة اْلَياَمنِيَّـَة، َفنََفَر إَِلْيَها،  َفاْسـَتْكَفاُه َطاِغَيـَة ِذي اخلََلَصـِة َبْيًتا خِلَْثَعٍم ُيَسـمَّ
َداَيِة، َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َأْن ُينَاِصَح  َفَأْحَرَقَها، َفَدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالثََّباِت َواهْلِ

َك.  امُلْسِلَم، َوُيَفاِرَق امُلْشِ

َ َسنََة ِستٍّ َوَخِْسَن، َوِقيَل: َأْرَبٍع.  ُتُويفِّ

َوَرَوى َعنْـُه: َقْيـُس ْبـُن َأيِب َحـاِزٍم، َوَزْيـُد ْبُن َوْهٍب، َوَشـِقيٌق َأُبـو َواِئٍل، 
، َوْأَوَلُدُه: امُلنْـِذُر، َوُعَبْيـُد اللِه، َوَعْبُد اللِه، َوإِْبَراِهيُم، َوإِْسـاَمِعيُل،  ـْعبِيُّ َوالشَّ

)-( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 76(.
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َوَخالٌِد، وغيهم.

نَا اللُه(، َوُصوَرُة َشْمٍس َوَقَمٍر)-(. َوَضْمَرُة ْبُن َحبِيٍب َكاَن َنْقُش َخاَتِِه: )َربُّ

ِه.   خت: يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا َعْبد اللَّ

أسلم يف السنة التي تويف فيها رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهي سنة عش من اهلجرة 
يف شهر رمضان منها.

وكان سيًِّدا يف قومه، وبسط له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ثوًبا ليجلس عليه وقت 
مبايعته له، َوَقاَل ألصحابه: »إَِذا َجاَءُكم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموه«.

ووجهه إىَِل اخللصة طاغية دوس فهدمها، ودعا له حن بعثه إليها.

وشـهد جريـر مع املسـلمن يوم املدائن، ولـه فيها أخبار مأثـورة ذكرها 
أهل السية.

ت الكوفة نزهلا فمكث با إىَِل خافة عثامن، ثم بدت الفتنة،  وملا ُمرصِّ
فانتقل إىَِل قرقيسيا فسكنها إىَِل أن مات ودفن با )6(.

 بر: يكنى أبا عمرو. وقيل: أبا عبد اللَّه، واختلف يف بجيلة فقيل ما 
 ذكرنا، وقيل: إنم من ولد أنامر بن نزار عىل ما ذكرناه يف )كتاب القبائل(. 
ول يتلفوا أنَّ بجيلة أمهم نسبوا إليها، وهي بجيلة بنت صعب بن عىل بن 

سعد العشية. 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )592/2(.
)6( »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )543/1، 544(.
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كان إسامه يف العام الذي تويف فيه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقال جرير: أسلمت قبل موت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بأربعن يوًما، وفيه فيام 
روى قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموُه«.

ل إىل قرقيسياء،  ونزل جرير الكوفة وسكنها، وكان له با دار، ثم توَّ
ومات با سنة أربع وخسن.

وقد قيل: إن جريًرا تويف سنة إحدى وخسن. وقيل: مات بالرساة يف 
ولية الضحاك بن قيس عىل الكوفة ملعاوية.

ُه  َوَكاَن َجِريـُر َرُسـوَل َعـيِلٍّ ڤ إىل معاوية، فحبسـه مدة طويلـة، ُثمَّ َردَّ
َلُه يِف َخرَبٍ َطِويٍل  ُه بُِمنَاَبَذتِِه  رِبُ بَِرقٍّ َمْطُبوٍع َغْيِ َمْكُتوٍب، َوَبَعَث َمَعُه َمْن ُيْ

َمْشُهوٍر.

اُم بـن احْلَاِرِث،  َرَوى َعنْـُه: َأَنـُس بـن َمالِـٍك، َوَقْيـُس بن َأيِب َحـاِزٍم، َومَهَّ
ِه، َوامُلنِْذُر، َوإِْبَراِهيُم)-(. ، َوَبنُوُه ُعَبْيُد اللَّ ْعبِيُّ َوالشَّ

 و: َأْخرَبَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأْصَحاَبُه بُِقُدوِمِه َقبَل َأْن َيْقَدَم)6(.

 كر: َصِحَب سيِّدنا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه أحاديث صاحلة. 

قـدم دمشـق رسـوًل مـن عـيلِّ ڤ إىل معاوية، وقـدم عـىل معاوية مرة 
أخرى يف خافته.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )237/1- 240(.
نَّة )339/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )6( »سير السَّ
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سكن جرير الكوفة، ثم سكن قرقيسياء. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن اخلطاب، ومعاوية بن أيب سفيان.

روى عنه ابنه: إبراهيم بن جرير، وأنس بن مالك، وابنه أيوب بن جرير، 
وأبـو ظبيـان حصـن بن جنـدب النبـي، وزاذان الكندي، وزيـاد بن عاقة، 
وزيد بن وهب الهني، وشقيق بن سلمة األسدي، وشهر بن حوشب،...

وغيهم)-(.

 جو: قدم امَلِدينَة يِف َرَمَضان سنة عش، َفَبعَثه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل هدم 
ِذي اخللصـة فهدمـه، َوُهـَو َبيـت خلثعـم َكاَن يعبـد يِف الَاِهِليَّة، ُيسـمى كعبة 
اليامنية، َوشهد جرير جرس أيب عبيد، َوجعله سعد بن أيب َوقاص عىل ميمنة 

َيْوم الَقاِدِسيَّة)6(.

 نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية )3(.

 ثغ: أسلم جرير قبل وفاة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأربعن يوًما، وكان حسن الصورة، 
قال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا دخل عليه جرير فأكرمه: »إَِذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموُه«.

وكان لــه يف احلــروب بالعــراق: القادســية وغيهــا، أثر عظيــم، وكانت 
بجيلة متفرقة، فجمعهم عمر بن اخلطاب، وجعل عليهم جريًرا)4(.

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )69/72، 70(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 113(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3056(.
)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )333/1(.
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: ِمْن َقْحَطاَن.  . َوَقرْسٌ يُّ ، الَقرْسِ ، النَّبِْيُل، الَِمْيُل، الَبَجيِلُّ  ذس: األَِمْيُ

َحاَبِة. ِمْن َأْعَياِن الصَّ

اُم  ، َومَهَّ ـْعبِيُّ َث َعنْـُه: َأَنٌس، َوَقْيُس بـُن َأيِب َحاِزٍم، َوَأُبو َواِئٍل، َوالشَّ َحـدَّ

ابـُن َحـاِرٍث، َوَأْولَُدُه األَْرَبَعـُة: امُلنْـِذُر، َوُعَبْيـُد اللـِه، َوإِْبَراِهْيـُم -َلْ ُيْدِرْكُه- 

ْوُب، َوَجَاَعٌة. َوَأيُّ

َوَباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل النُّْصِح لُِكلِّ ُمْسِلٍم، َكاَن َبِدْيَع احلُْسِن، َكاِمَل الَاَمِل.

ِر. َوُمْسنَُد َجِرْيٍر: َنْحٌو ِمْن ماَئِة َحِدْيٍث بِامُلَكرَّ

ْيَخاِن َعىَل َثاَمنَِيِة َأَحاِدْيَث. َفَق َلُه الشَّ اتَّ

، َوُمْسِلٌم بِِستٍَّة)-(. َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيَثْنِ

 ذت: وفد َعىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َسنَة عش، فأسلم يف رمضان، فأكرم 
َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َمْقَدَمُه.

سنام  إىَِل  يصل  طويًا،  الغاية،  إىَِل  الصورة  مليح  الامل،  بديع  َوَكاَن 
البعي، َوَكاَن نعله ذراًعا.

َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَل َوْجِهِه مسحة َمَلك«.

َ َسنَة إحدى وخسن َعىَل الصحيح. ُتُويفِّ

َ َسنَة أربع وخسن. وقيل: ُتُويفِّ

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )530/2، 531، 537(.
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َوُرِوَي َأنَّ النَّبـِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْلَقــى إَِلْيــِه ِوَســاَدًة، َوَقــاَل: »إَِذا َأَتاُكــْم َكِريــُم َقــْوٍم 
َفَأْكِرُموُه«.

وقيل: َرَمى إَِلْيِه بردته لَِيْجِلَس َعَلْيَها)-(.

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)6(.

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 480، 481(.
)6( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.
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َجْزء امُسه  من 

َجْزُء ْبُن اْلَحْدَرَجاِن ْبِن َماِلٍك ڤ.1  43

 ع، ثغ: َلُه َوأِلَبِيِه، َوأِلَِخيِه ُصْحَبٌة، َقِدَم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َطالًِبا لِِدَيِة 
اٍذ، َوَثْأِرِه)-(. َأِخيِه َقذَّ

َجْزُء ْبُن َعبَّاٍس َحِليُف َبِني َجْحَجَبا ْبِن ُكْلَفَة، ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.1 -43

َة)6(.  س: ُقتَِل َيْوَم الَياَمَمِة، َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

َجْزُء ْبُن َماِلِك ْبِن َعاِمٍر ِمْن َبِني َجْحَجَبا ڤ.1 436

 كو: أنصاريٌّ استشهد يوم الياممة)3(.

، ثم الَيَماِنيُّ ڤ.1 433 دوِسيُّ َجْزُء السَّ

 بر: قال: »َأَتيُت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِتمٍر ِمْن مَتِْر الَيَمَمة«. روى عنه: رجل من 
بني حفص بن املعارك)4(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )628/2(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )335/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )296/5(.

)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )275/1(.)3( »اإلكمال« لبن ماكول )89/2(.
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َجْعةد امُسه  من 

ِة اْلُجَشِميُّ ڤ.1 434 مَّ َجْعَدُة ْبُن َخاِلِد ْبِن الصِّ

 غ: نزل الكوفة)-(.

 ، اْلَُشِميُّ ِة  مَّ الصِّ ْبِن  َخالِِد  ْبُن  َجْعَدُة  ُهَو  ُزَرْيٍع:  ْبُن  َيِزيُد  َقاَل  ع:   
، ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيَِّن)6(. اِئيَل اْلَُشِميُّ َواَيِة َعنُْه: َأُبو إِْسَ َد بِالرِّ َتَفرَّ

اإلسناد،  صحيح  أحدمها  حديثن،  والنسائي  َأحد  له  روى  جر:   
حديثه يف البرصين.

َكن: وُيقال: إنه نزل الكوفة، وسمى ابُن قانع أباه معاوية)3(. قال ابن السَّ

َجْعَدُة بن ُهَبْيَرَة بِن َأِبي َوْهِب بِن َعْمِرو بِن َعاِئِذ بِن عمران 1 435

ابِن َمْخُزوٍم ڤ.

ه أم هانئ بنت أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد   س: ُأمُّ
مناف بن ُقيص.

وأم ُهبية بن أيب وهب، فاختة بنت عامر بن ُقرط بن سلمة بن ُقَشي 

)-( »معجم الصحابة« للبغوي )487/1(.
)3( »اإلصابة« لبن حجر )202/2(.)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )616/2(.
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ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

فولـد جعـدُة بُن هبية: الزبـَي، وجعفًرا، ونافًعا، وُنفيًعـا، تويف يف حياة 
أبيـه، ومريـم، وأمهـم أم الزبـي بنـت حريث بـن أوس بن حارثـة بن لم بن 

عمرو بن طريف بن عمرو بن ثاممة من طيئ.

َجها  وحزَة، وعمًرا، وعاصاًم، ل بقية هلم، وأمَّ حكيم، وضباعَة - تزوَّ
عيل بن عبد اللَّه بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم، وأمهم أم القاسم بنت 

احلكم بن حبيب بن عمرو بن عمي بن عوف بن عقدة الثقفي.

وفِراًسا، وجعدَة، وُجحيفَة، وأمَّ عيسى، وأمَّ الفضل، وأمهم الُْهُرَمة 
بنت عقبة بن هال بن اليرس بن قيس النمري. 

وحبيًبا درج، وعليًّا، وحسنًا، وُحسينًا، وأمهم أم احلسن بنت عيل بن 
أيب طالب بن عبد املطلب.

ا، ألم ولد، وعليًّا األصغر، وعقيًا، وحسنًا األصغر،  وقدامَة، وزكريَّ
وأم هاشم، ألم ولد.

وحييـى، وأبـا بكر، ويعقـوَب، وعبَد اللَّه، وحممًدا، وعبيـَد اللَّه، وداوَد، 
وعمـًرا، وعمـًيا، وُبكـًيا، وهو أبو بكر، وحسـينًا األصغـر، وأمَّ هبية، وأمَّ 
جعفـر، وأمَّ أبـان، وآمنَة، وحكيمَة، وصخرَة، وجميبـَة، وأمَّ جعدة، وفاختَة، 
وزينَب، وعبَد امللك، وأمَّ موسى، وأمَّ داود، وحفصَة، ألمهات أولد شتى)-(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )536/6- 537(.
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ه خاله عيل بن أيب طالب عىل   بر: أمه أم هانئ بنت أيب طالب، ولَّ
خراسان.

قالوا: كان فقيًها. روى عنه: جماهد بن جرب)-(.

َجْعَدُة بن ُهَبْيَرَة اَلْشَجِعيُّ ڤ.1  43

، روى عنـه يزيـد األودي، عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قـال: »َخرْيُ   بـر: كـويفٌّ
النَّاِس َقْرِن«)6(. 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )240/1، 241(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )241/1(.
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ر
َ

َجعف امُسه  من 

َجْعَفُر ْبُن َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن 1  43
َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

َها َفاطَِمُة  ُه ُجَاَنُة بِنُْت َأيِب َطالِِب ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َوُأمُّ  س: ُأمُّ
بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.

َفَوَلَد َجْعَفُر ْبُن َأيِب ُسْفَياَن: ُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوَلَدْت لَِسِعيِد ْبِن َنْوَفِل ْبِن احْلَاِرِث 
اْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب. 

َوَلْيـَس ِلَْعَفـِر ْبـِن َأيِب ُسـْفَياَن َعِقـٌب، َوَكاَن َجْعَفـُر ْبـُن َأيِب ُسـْفَياَن َمـَع 
َة  َأبِيـِه ِحـَن َأَتـى َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسـَلاَم َجِيًعا، َوَغَزا َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
اُس ُمنَْهِزِمـَن فِيَمـْن َثَبَت ِمْن َأْهـِل َبْيِت  ، َوَثَبـَت َيْوَمِئـٍذ ِحـَن َوىلَّ النَـّ َوُحنَـْنٍ
َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحابِـِه، َوَلْ َيـَزْل َمـَع َأبِيـِه ُمَاِزًما لَِرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى 

ُه َتَعاىَل.  َقَبَضُه اللَّ

َ َجْعَفٌر يِف َوَسٍط ِمْن ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)-(. َوُتُويفِّ

 ط: كان جعفر بن أيب سفيان من َثَبت يوم حنن مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )51/4(.
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ُقبَِض، وتويف  من أصحابه، ول يزل مع أبيه مازًما لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
جعفر يف وسط خافة معاوية ڤ)-(.

ه جانة بنت أيب َطالب بن عبد   ب: أسلم َمَع َأبِيه، وشهد ُحنَينًا، َوأمُّ
املطلب. 

َماَت بِِدَمْشق سنة خسن)6(.

 بر: ذكر أهُل بيته أنه شهد حنينًا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر ذلك ابن 
هشام وغيه، ول يزل مع أبيه مازًما لرسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُقبَِض، وتويف 

جعفر يف خافة معاوية)3(.

َوُهـَو  ُمَعاِوَيـة،  إىَِل زمـن  النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًـا، وبقـي  ذت: شـهد مـع   
الفتح)4(. مسلمة  من  وَأُبـوه 

 ذت: ابن ابن عمِّ َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َشِهَد ُحنَْينًا َمَع َأبِيِه َوَثَبَتا َيْوَمِئٍذ، ل أعلم له رواية)5(.

َجْعَفُر ْبُن َأِبي َطاِلٍب، َواْسُم َأِبي َطاِلٍب: َعْبُد َمَناِف ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب 1  43
، َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلَهاِشِميُّ ڤ. اْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ

)-( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 31، 32(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )49/3، و50(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )245/1(.
)4( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 481(.
)5( »تاريخ اإلسام« للذهبي )396/2(.
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 . ُه َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ  س: ُأمُّ

َوَكاَن ِلَْعَفٍر ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوَلُه الَعَقُب ِمْن َوَلِد َجْعَفٍر، 
ٌد َوَعْوٌن لَ َعِقَب هَلاَُم، ُولُِدوا َجِيًعا ِلَْعَفٍر بَِأْرِض احْلََبَشِة يِف امُلَهاَجِر إَِلْيَها،  َوحُمَمَّ
ُهـْم َأْسـاَمُء بِنْـُت ُعَمْيـِس ْبـِن َمْعَبِد ْبِن َتْيِم ْبـِن َمالِِك ْبِن ُقَحاَفَة اْبـِن َعاِمِر ْبِن  َوُأمُّ
َربِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َنرْسِ ْبِن َوْهِب اللِه اْبِن َشْهَراَن 

اْبِن ِعْفِرِس ْبِن َأْفَتَل، َوُهَو ِجَاُع َخْثَعٍم، اْبُن َأْناَمٍر.

ْجَرِة الثَّانَِيِة،  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهاَجَر َجْعَفٌر إىَِل َأْرِض احْلََبَشِة يِف اهْلِ َوَقاَل حُمَمَّ
ًدا،  َوَمَعُه اْمَرَأُتُه َأْساَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس، َوَوَلَدْت َلُه ُهنَاَك َعْبَد اللِه، َوَعْوًنا، َوحُمَمَّ
َفَلْم َيَزْل بَِأْرِض احْلََبَشِة َحتَّى َهاَجَر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل امَلِدينَِة، ُثمَّ َقِدَم َعَلْيِه 
ـُد ْبـُن  َجْعَفـٌر ِمـْن َأْرِض احْلََبَشـِة، َوُهـَو بَِخْيـرَبَ َسـنََة َسـْبٍع، َوَكَذلِـَك َقـاَل حُمَمَّ

إِْسَحاَق.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد ُرِوَي َلنَا َأنَّ َأِمَيُهُم يِف اهِلْجَرِة إىَِل َأْرِض احلََبَشِة  َقاَل حُمَمَّ
َجْعَفُر ْبُن َأيِب َطالٍِب)-(.

 ل: ابُن عمِّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 ق: ذو اهلجرتن، وذو الناحن، وكان استشهد يوم مؤتة فقطعت 
مه  يداه، فأبَدَلُه اللُه ۵ بام جناحن يطي بام يف النة، ووجدوا يومئذ يف ُمَقدَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )31/4(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1761(.
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أربًعا وخسن رضبَة سيٍف، وأربعن جراحة من طعنة رمح ورمية سهم.

وقـدم عـىل َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من احلبشـة يوم فتـح خيرب، فقال َرُسـوُل الله 
: بُِقُدوِم َجْعَفر، َأْم بَِفْتِح َخْيرَب؟«.  ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْدِري بَِأيِّ األَْمَرْيِن َأَنا ُأَسّ

واختطَّ َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص داًرا باملدينة إىل جنب املسجد.

وكان يكنـى: أبـا عبـد اللـه، فَوَلد جعفر: عبـَد الله بن جعفـر، وعوَن بن 
هم: أسامء بنت عميس اخلثعمية)-(. جعفر، وحممَد بن جعفر، وُأمُّ

ِذي ُقتَِل بمْؤَتة شهيًدا)6(.  خ: َماَت يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، الَّ

ِه َعَلْيِه)3(.  ص: ِمْن ُمَهاِجِرة احلََبَشِة ِرْضَواَن اللَّ

 ط: قتل بمؤتة شهيًدا)4(.

 ب: َأُخـو َعـيل بـن أيب َطالـب، َهاجـر إىَِل احلََبَشـة َوإىَِل امَلِدينَـة َجِيًعا، 
َوُقتَِل َيْوم ُمْؤَتة سنة َثاَمن من اهِلْجَرة يِف زَمان َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، نزل َعن فرس 
م فقاَتل َحتَّى قتل، َفَلامَّ َجاَء نعُيه َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َلُه شقراء، فعقرها، ثمَّ تقدَّ

َوَثَب، َفَقاَل: »اْصنَُعوا آلِل َجْعَفَر َطَعاًما، َفَقْد َأَتاُهم َما َيْشَغلُهم«)5(.

، اْسُتْشِهَد بُِمْؤَتَة  ْجَرَتْنِ ، َصاِحُب اهْلِ يَّاُر يِف اْلَنَِّة، ُذو اْلَنَاَحْنِ  ع: الطَّ

)-( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 205(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )118/1(.

)3( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )275/1(.
)4( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 2(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )49/3(.
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يِف َحَياِة َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأِمًيا، َسـنََة َثاَمٍن يِف ُجَاَدى اأْلُوىَل، َشـبِيُه َرُسـوِل اللِه 
يِه َأَبا امَلَسـاِكِن، َكاَن َأَسـنَّ ِمْن َعيِلٍّ  ملسو هيلع هللا ىلص، َخْلًقـا َوُخُلًقـا، َوَكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَسـمِّ
بَِعْشِ ِسنَِن، َوَكاَن َعِقيٌل َأُخوُه َأَسنَّ ِمْن َجْعَفٍر بَِعْشِ ِسنَِن،... ُرِوَي َعنُْه ِمَن 
، َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر ْبِن  َحاَبِة: َأُبو ُموَسى اأْلَْشَعِريُّ الصَّ

اخْلَطَّاِب، َوَعْبُد اللِه ْبُن َجْعَفٍر اْبنُُه، َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ َسَلَمَة ڤ)-(.

 بر: كان جعفر أشبه الناس خلًقا وخلًقا برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان جعفر 
أكرب من عيلٍّ ڤ بعش سنن، وكان عقيل أكرب من جعفر بعش سنن، وكان 

طالب أكرب من عقيل بعش سنن.

وكان جعفـر مـن املهاجريـن األولـن، هاجـر إىل أرض احلبشـة، وقـدم 
ـاه النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأعتنقه وقال:  منهـا عـىل رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حـن فتح خيرب، فتلقَّ
َِم َأَنا َأَشّد َفَرًحا، َأبُِقدوِم َجْعَفر َأْم بَِفْتِح َخْيَب؟«، وكان قدوم  »َما َأْدِري بَِأيِّ
جعفر وأصحابه من أرض احلبشة يف السنة السابعة من اهلجرة، واختط له 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إىل جنب املسجد، ثم غزا غزوة مؤتة، وذلك سنة ثامن من 

اهلجرة، فقتل فيها ڤ.

وملا أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص نعُي جعفر أتى امرأته أسامء بنت عميس، فعزاها يف 
ه، فقال  زوجهـا جعفـر، ودخلـت فاطمـة ڤ وهي تبكـي، وتقول: وا عـامَّ

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَل ِمْثِل َجْعَفر َفْلَتْبِك الَبَواكِي«)6(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )511/2(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )242/1، 244(.
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 كو: ابُن عمِّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، استشهد يوم مؤتة، يقال له: جعفر الطيَّار)-(. 

 و: اْسُتْشِهَد يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِمْؤَتَة)6(.

 كر: ابــُن عــمِّ َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، أســلم وهاجر اهلجرتن، واســتعمله 
نبيُّ اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص عــىل غــزوة مؤتــة بعــد زيــد بــن حارثــة، واستشــهد بــا، ومؤتــة 

بأرض البلقاء.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: ابنه عبد الله بن جعفر بن أيب طالب، وعبد الله بن مسعود، 
وعمرو بن العاص، وأم سلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبعض أهله)3(.

 جو: أمه َفاطَِمة بنت َأسد، َوَكاَن أسن من َعيلٍّ بِعش ِسنِن. 

َوله من الَوَلد: عبد اللَّه َوبِه يكنى، َوحُمَّمد َوعون ولدا بَِأْرض احْلََبَشة، 
هم َأساَمء بنت ُعَمْيس. أمُّ

أسـلم َجْعَفـر َقِديـاًم، َوَهاَجـر إىَِل َأرض احلََبَشـة يِف اهِلْجَرة الثَّانَِيـة، َوَمَعُه 
اْمَرَأته َأساَمء، َفلم يزل ُهنَالك َحتَّى قدم عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بَِخْيرَب سنة سبع، 

َِم َأَنا َفِرح، بُِقدوِم َجْعَفر َأو بَِفْتِح َخْيَب؟«.  َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْدِري بَِأيِّ

قتل بمؤتة َشِهيًدا سنة َثاَمن، فوجدوا فِياَم أقبل من جسده َما َبن َمنِْكَبْيه 

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )269/5(.
نَّة )306/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )6( »سير السَّ

)3( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )120/72(.
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َبة َبن طعنة بُِرْمح ورضبة بِسيف)-(. تسعن رَضْ

م اللـُه وجَهـه، وكان أكرب من   ث: ابـُن عـمِّ النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأخـو عـيلٍّ كرَّ
عـيلٍّ بعش سـنن، أسـلم قدياًم وهو مـن املهاجرين األولـن، هاجر إىل أرض 
احلبشة، وأقام با وقدم عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو بخيرب سنَة سبٍع، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

َِم َأَنا َأْفَرح، بُِقدوِم َجْعَفر، َأْو بَِفْتِح َخْيَب؟«)6(. »َما َأْدِري بَِأيِّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأخو عيل بـن َأيِب طالب ألبويه، وهو   ثغ: ابـن عـم َرُسـول اللَّ
َجْعَفـر الطيـار، وكان أشـبه الناس برسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خلًقا وخْلقا، أسـلم بعد 

إسام أخيه عيل بقليل.

روي أن أبا طالب َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وعليًّا ڤ يصليان، وعيلٌّ َعْن يمينه، 
ك، وَصلِّ َعْن يساره«. فقال لعفر ڤ: »ِصْل جناَح ابِن َعمِّ

ِه، َوَأُبو موسى األشعري، وعمرو بن العاص.  روى عنه: ابنه َعْبد اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يسـميه، أبا املسـاكن، وكان أسـن مـن عيلٍّ بعش  وكان َرُسـول اللَّ
سـنن، وأخوه عقيل أسـن منه بعش سـنن، وأخوهم طالب أسـن من عقيل 
بعـش سـنن، وملـا هاجـر إىَِل احلبشـة أقـام بـا عنـد النجـاش إىَِل أن قـدم َعىَل 
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص حن فتح خيرب، فتلقاه َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص واعتنقه، وقبَّل بن 
َِم َأَنا َأَشّد َفَرًحا، بُِقدوِم َجْعَفر َأْم بَِفْتِح َخْيَب؟«،  عينيه، وقال: »َما َأْدِري بَِأيِّ
وأنزله َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل جنب املسجد، َفَأَقاَم بِامَلِدينَِة َحتَّى ُبِعَث إىَِل ُمْؤَتَة، 

)-( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 97(.
)6( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 99(.
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يِف ُجَاَدى َسنََة َثاَمٍن)-(.

ـْأِن، َعَلـُم امُلَجاِهِدْيـَن، اْبـُن َعـمِّ  ـِهْيُد، الَكبِـْيُ الشَّ ـيُِّد، الشَّ  ذس: السَّ
. َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُخو َعيِلِّ بِن َأيِب َطالٍِب، َوُهَو َأَسنُّ ِمْن َعيِلٍّ بَِعْشِ ِسنِْنَ

، َوَهاَجَر ِمَن احلََبَشِة إىَِل امَلِدْينَِة، َفَواَف امُلْسِلِمْنَ َوُهْم َعىَل  َهاَجَر اهِلْجَرَتْنِ

َرُه َرُسـْوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َجْيِش  َخْيـرَبَ إِْثـَر َأْخِذَهـا، َفَأَقاَم بِامَلِدْينَِة َأْشـُهًرا، ُثمَّ َأمَّ

َغْزَوِة ُمْؤَتَة بِنَاِحَيِة الَكَرِك، َفاْسُتْشِهَد.

ا بُِقُدْوِمِه، َوَحِزَن -َواللِه- لَِوَفاتِِه. َوَقْد ُسَّ َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َكثِْيً

ا، َوَرَوى َعنْـُه: اْبُن َمْسـُعْوٍد، َوَعْمُرو بـُن الَعاِص، َوُأمُّ  َرَوى َشـْيًئا َيِسـْيً
َسَلَمَة، َواْبنُُه َعْبُد اللِه.

َوُيَقاُل: َعاَش بِْضًعا َوَثَاثِْنَ َسنًَة ڤ)6(.

. َقاَل َلُه النَّبِيُّ  ْجَرَتْنِ لَِن، َهاَجَر اهْلِ ابِِقَن اأْلَوَّ  ذت: َكاَن َجْعَفٌر ِمَن السَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْشَبْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي«)3(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )341/1- 343(.
)6( »سير أعام النباء« للذهبي )206/1، 212(.
)3( »سير أعام النباء« للذهبي )206/1، 212(.
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ُجَعيل امُسه  من 

، َوُيَقاُل: الثَّْعَلِبيُّ ڤ. َوِقيَل: ِجَعاٌل. 1  43 ْمِريُّ ُجَعْيُل ْبُن ُسَراَقَة الضَّ

اٍد ِمْن َبنِي َسَلَمَة ِمَن األَْنَصاِر، َوَكاَن  ُه َعِديٌد لَِبنِي َسوَّ  س: ُيَقاُل: إِنَّ
ِمْن ُفَقَراِء امُلَهاِجِريَن، َوَكاَن َرُجًا َصاحِلًا، َدِمياًم َقبِيًحا، َوَأْسَلَم َقِدياًم، َوَشِهَد 

َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأُحًدا.

ُه  َر، َفِقيَل: ُجَعْيٌل، َوَسامَّ اَقَة، َفُصغِّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو ِجَعاُل ْبُن ُسَ َقاَل حُمَمَّ
ْعُر)-(: )ُعَمَر(.  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْمًرا(، َوَلِكْن َهَكَذا َجاَء الشِّ

َهـا َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشـِهَد َأْيًضـا ِجَعـاٌل امُلَرْيِسـيَع، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
، َفَقاَل َسْعُد  ْعَراَنِة ِمْن َغنَاِئِم َخْيرَبَ َفَة ُقُلوُبُْم بِاْلِ َوَأْعَطى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امُلَؤلَّ
اْبُن َأيِب َوقَّاٍص: َيا َرُسوَل اللِه َأْعَطْيَت ُعَيْينََة ْبَن ِحْصٍن، َواألَْقَرَع ْبَن َحابٍِس 
، َفَقاَل  ْمـِريَّ اَقَة الضَّ َوَأْشـَباَهُهاَم ِمَئـَة ِمَئـٍة ِمـَن اإِلبِـِل، َوَتَرَكـَت ُجَعْيَل ْبـَن ُسَ
اَقـَة َخرْيٌ ِمـْن طاَِلِع  َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَمـا َوالَّـِذي َنْفـِي بَِيـِدِه جُلَعْيـُل ْبُن ُسَ
ْلُت ُجَعْيَل ْبَن  َها ِمْثِل ُعَيْينََة َوالَْقَرِع، َوَلكِنِّي َتَألَّْفُتَهَم لُِيْسلَِم، َوُوكِّ الَْرِض ُكلِّ

اَقَة إَِل إِْساَلِمِه«)6(. ُسَ

عر. )6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )231/4(.)-( أي في بيت من الشِّ
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 زص: له صحبة، روى عنه أخوه عوف)-(.

 بر: أثنى عليه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وَوَكَله إىل إيامنه، وذلك أنه أعطى 
أبا سفيان مائة من اإلبل، وأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل، وأعطى 
يا  عيينة بن حصن مائة من اإلبل، وأعطى سهيل بن عمرو مائة، فقالوا: 
رسول اللَّه، أتعطي هؤلء وتدع ُجعيًا؟ وكان جعيل من بني غفار، فقال 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُجَعْيٌل َخْيُ ِمن طَِاِع األَْرِض ِمثل َهؤَلء، َوَلِكن َأْعطِي 

َهؤَلِء َأَتَألَّفهم، وَأِكُل ُجَعْيًا إىَِل َما َجَعَل اللُه ِعنَْدُه ِمَن اإِلْياَمن«.

َقاَل ابن عبد الرب: غي ابن إسحاق يقول فيه: )ِجَعال( باأللف)6(.

 بر: يقال: إنه يف عداد بني سواد من بني سلمة، كان من فقراء املسلمن، 
وكان رجًا صاحلًا، قبيًحا دمياًم، وأسلم قدياًم، وشهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 

ر إبليُس يف صورته يوم أحد.  أحًدا. ويقال: إنه الذي تصوَّ

هر ُكّله َغًدا«)3(. من روايته عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمعه يقول: »َأَو َلْيَس الدَّ

 كو: من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ِذْكُره يف حديث املؤلفة قلوبم، 
وقيل فيه: جعال)4(.

)-( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 58(.

)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )245/1، 246(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )274/1(.

)4( »اإلكمال« لبن ماكول )106/2(.



حابة األماثل 522
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِة، ُأِصيَبْت َعْينُُه َيْوَم ُقَرْيَظَة)-(. فَّ  و: ُذِكَر يِف َأْهِل الصُّ

ة وفقراء املسلمن، أسلم قدياًم،  فَّ  ثغ: هو أخو عوف، من أهل الصُّ
قبيح  دمياًم،  وكان  قريظة،  َيْوم  عينه  وأصيبت  أحًدا،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  مع  وشهد 

الوجه، أثنى عليه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ووكله إىَِل إيامنه)6(.

ُجَعْيُل بُن ِزَياٍد اْلَْشَجِعيُّ ڤ.1  44

 جي: يعد باملدينة)3(.

ة،   ب: غزا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يِف أخريات النَّاس، عداده يِف أهل اْلَبرْصَ
روى َعنُه: َسال بن أيب الَْعد)4(.

 زص: له صحبة، سكن البرصة)5(.

، روى عنه َعْبد اللَّه بن أيب العد حديًثا حسنًا يف أعام   بر: كويفٌّ
النبوة، َقاَل: كنت مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض غزواته عىل فرس ل ضعيفة 
إنا  فقلت:  »ِس«.  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّه  رسول  ل  فقال  الناس،  أخريات  يف  عجفاء 
عجفاء ضعيفة، فرضبا بمخفقة كانت معه، وقال: »َباَرَك اللُه َلَك فِيَها«. 

نَّة )334/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )-( »سير السَّ

)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )338/1(.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 39(.

)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )62/3(.

)5( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 57(.
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فلقد رأيتني أول الناس ما أملك رأسها، وبعت من بطنها باثني عش ألًفا)-(.

 جر: روى حديثه النسائي بسند صحيح من رواية َعبد اللَّه بن أيب 
العد، وفيه: »أنه غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص«. وقيل فيه أيًضا: جعال)6(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )246/1(.
)6( »اإلصابة« لبن حجر )213/2(.
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َجْمَرُة ْبُن َعْوٍف، ُيَكنَّى َأَبا َيِزيَد ڤ.1 -44

 ع: ِعَداُدُه يِف َأْهِل فَِلْسطَِن، وحديثه أتى أنه أتى إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو 
َفَمَسَح  َدَعاُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوَل  َوَأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوَل  َفَباَيَعا  ُحَرْيٌث  َوَأُخوُه 

َكِة)-(. َصْدَرُه، َوَدَعا فِيِه بِالرَبَ

 ثغ: يعد يف أهل فلسطن حديثه عند أولده، )6(.

َجْمَرُة ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َهْوَذَة ْبِن َماِلِك ْبِن ِسَناِن ْبِن اْلَبيَّاعِ ْبِن 1 446
اِز ْبِن َكاِهِل ْبِن ُعْذَرَة ڤ. ُدَلْيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َحزَّ

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعىَل  َقِدَم  َجاِز،  احْلِ َأْهِل  ُل  َأوَّ َوُهَو  ُعْذَرَة،  َسيَِّد  َكاَن  س:   
بَِصَدَقِة َبنِي ُعْذَرَة، َفَأْقَطَعُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َرْمَيَة َسْوطِِه، َوُحرْضَ َفَرِسِه ِمْن 

َواِدي اْلُقَرى، َفَلْم َيَزْل بَِواِدي اْلُقَرى، َواخْتََذَها َمنِْزًل َحتَّى َماَت)3(.

 بر: قدم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد بني عذرة، ول أعرفه بغي هذا)4(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )649/2(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )349/1(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )273/5(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )275/1(.
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 كو: كان سيد بني عذرة، وهو أول أهل احلجاز قدم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
بصدقة بني عذرة فأقطعه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)-(. 

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )78/1(.
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، َوِقيَل: َحِميٌل، َوُيَقاُل: ُحَمْيٌل.1 443 َجِميُل ْبُن َبْصَرَة اْلِغَفاِريُّ

َواُب: َجِميٌل، َوِقيَل: َبْصَرُة ْبُن َأِبي َبْصَرَة، ُيَكنَّى َأَبا َبْصَرَة،  َوالصَّ
اْلِغَفاِريُّ ڤ.

 س: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه)-(.

َة،  : َسَأْلُت َرُجًا ِمْن ِغَفاٍر َعِن اْسِم َأيِب َبرْصَ  ع: َقاَل َعيِلُّ ْبُن امَلِدينِيِّ
، َوُيَقاُل: َجِيُل ْبُن َوقَّاٍص)6(. َفَقاَل: )اْسُمُه َحِيٌل(. َسَكَن ِمرْصَ

َجِميُل ْبُن ِرَداٍم اْلُعْذِريُّ ڤ.1 444

ْمَداَء )3(.  ع: َأْقَطَعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

َجِميُل ْبُن َعاِمِر بِن حذيِم بِن َسلمان بِن َرِبيَعَة بِن َسْعِد بِن 1 445
ُجَمحٍ ڤ.

 بر: أخو سعيد بن عامر)4(، ل أعلم له رواية، وهو جد نافع بن عمر 

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )109/5(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )626/2(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )627/2(.
)4( هو من كبار الصحابة وفضائهم، تأتي ترجمته في )من اسمه سعيد( من )حرف السين(.
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ابن َعْبد اللَّه بن جيل المحي املحدث املكي)-(.

َجِميُل ْبُن َمْعَمِر بِن َحِبيِب بِن َوْهِب بِن ُحَذاَفَة بِن ُجَمٍح الُقَرِشيُّ 1  44

الُجَمِحيُّ ڤ.

 بر: هو أخو سفيان بن معمر، وعمُّ حاطب وحطاب ابني احلارث 
بن معمر، وكانا من مهاجرة احلبشة.

أسلم جيل عام الفتح، وكان ُمِسنًّا، وشهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا، 
فقتل زهي بن األبجر اهلذل مأسوًرا، فلذلك َقاَل أبو خراش اهلذل ياطب 

جيل بن معمر:

آلبــك بالــزع الضبــاع النواهــلفأقســم لــو لقيتــه غــي موثــق
ولكــن أقــران الظهــور مقاتــلوكنت جيل أسـوأ الناس رصعة
ولكن أحاطت بالرقاب الساسل)6(فليــس كعهــد الــدار يــا أم مالــك

 ثغ: هو أخو سفيان بن معمر، وعم حاطب، وحطاب ابني احلارث 
ابن معمر.

، وخربه يف ذلك مع عمر بن اخلطاب  وكان ل يكتم ما استودعه من ِسٍّ
ى: )ذا القلبن(، وفيه نزلت: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ  مشهور، وكان ُيسمَّ

چ چ چڇ﴾ ]األحزاب: 4[، يف قول.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )246/1(.

)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )247/1(.
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أسلم جيل عام الفتح، وكان مسنًا، وشهد مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا، 
فقتل زهي بن األبجر مأسوًرا، وشهد مع أبيه الِفَجار)-(.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )351/1(.
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جناب امُسه  من 

جَناُب بُن َحاِرَثَة بِن َصْخٍر ڤ.1  44

 كو: أسلم وهاجر إىل املدينة، ذكره أبو حاتم يف كتاب »املعمرين«)-(. 

جَناُب بُن َقْيِظي اَلْوِسيُّ ڤ.1  44

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(. 

جَناُب الَكْلِبيُّ ڤ.1  44

أنه سمعه يقول لرجل  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الفتح، روى عن  أسلم يوم  بر:   
ربعة: »إِنَّ َجَبئيَل َعن َيِمينِي، َوِمْيَكائِيل َعن َيَساِري، وامَلاَلئَِكة َقْد َأَظلَّْت 

َعْسَكِري، فُخذ ِف َبْعِض َهناتِك«، فأطرق الرجل شيًئا، ثم طفق يقول:

ومــاذ منتجــع وجــار جمــاوريـا ركن معتمـد وعصمة لئذ
فحبــاه باخللــق الزكــي الطاهريــا مــن ختــيه اإللــه خللقــه
يا من تود كفيض بحر زاخرأنــت النبــي وخــي عصبــة آدم
مــدد لنــرصك مــن عزيــز قاهرميكال معك وجربئيل كامها

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )9/2(.
)6( »سير أعام النباء« للذهبي )149/1(.
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َقاَل: فقلت من هذا الشاعر؟ فقيل: حسان بن ثابت األنصاري، فرأيت 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له ويقول له خًيا)-(.

 ثغ: أسلم َيْوم الفتح)6(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )276/1(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )352/1(.
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ُجنادة امُسه  من 

ْهَراِنيُّ ِمن 1  45 ُجَناَدُة ْبُن َأِبي ُأَميََّة َمالٍك، َأُبو ُعَبْيِد اهلِل، اْلَْزِديُّ الزَّ

َبِني َزْهَران ڤ.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من »األَْزد«. ُيَقاُل: ُجنَاَدة ْبُن َأيِب ُأَميَّة)-(. 

 ن، كو: من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو من شهد فتح مرص، 
املدد،  ربع  أمًيا عىل  -يومئذ-  الصامت، وكان عبادة  بن  وقدم مع عبادة 

وول البحر ملعاوية. 

ث عنه من أهل مرص: مرثُد بن عبد اللَّه الَيَزين، وأبو قبيل امُلَعافِري،  حدَّ
يزيد  بن  واحلارث  األصبحي،  صبح  بن  ويزيد  القتباين،  بيتان  بن  وشييم 

احلرضمي، وغيهم. 

تويف بالشام سنة ثامنن)6(.

. ، َواْسُم َأيِب ُأَميََّة: )َكبٌِي(. َقاَلُه اْلُبَخاِريُّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة َنَزَل ِمرْصَ

)-( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )140/1(.
)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )94/1، 95(، »اإلكمال« لبن ماكول 

.)308/7(
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َ َسـنََة َسـْبٍع َوِسـتَِّن َوِمـْن َعِقبِـِه بِاْلُكوَفـِة ُمْصَعُب ْبـُن ُعَبْيـِد اللِه ْبِن  َوُتـُويفِّ
ُجنَاَدَة)-(.

 بر: كان من صغار الصحابة، وقد سمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، 
َوَرَوى أيًضا عن أصحابه عنه.

ج حديثه عن أهل مرص، روى عنه من أهل املدينة: ُبرس بن سعيد،  خُمَرَّ
قبيل  وأبو  اليزين،  اللَّه  َعْبد  بن  مرثد  اخلي  أبو  املرصين:  من  عنه  وروى 
املعافري، وشييم بن بيتان، ويزيد بن صبيح األصبحي، واحلارث بن يزيد 

احلرضمي)6(.

ُجَناَدُة ْبُن َجَراَدَة اْلَغْيَلَنيُّ اَلَسِديُّ ڤ.1 -45

 ب: أحد بني عيان بن ُجنَاَدة،... َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َن، َرَوى َعنُْه: ِزَياُد ْبُن ُقَرْيٍع، َوِقيَل:  يِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ
َقْرَبٍع)4(.

 بر: أحد بني عيان، سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه نى 
عن سمة اإلبل يف وجوهها، وإن يف تسعن حقتن. خمترًصا.

وإنام قيل لروة: )اليامن(؛ ألنه أصاب يف قومه دًما فهرب إىل املدينة 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )612/2(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )249/1، 250(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )65/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )614/2(.
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فخالف بني َعْبد األشهل، فسامه قومه: )اليامن(، ملحالفته اليامنية.

فأصاب  أحًدا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  مع  وصفوان  حذيفة  وابناه  هو  شهد 
يدرون،  ول  املشكن،  من  يظنونه  فقتلوه  املعركة  يف  املسلمون  حسيًا 
ق ابنُه حذيفة بديته عىل من أصابه. وحذيفة يصيح أيب أيب، ول يسمع، فتصدَّ

وقيل: أن الذي قتل حسيًا عتبة بن مسعود)-(.

 ثغ: سكن البرصة)6(.

 ، األَْنَصاِريُّ الُقُدِس،  بُِرْوِح  ُد  امُلؤيَّ  ، امُلْؤِمنِْنَ َعَراِء  الشُّ َسيُِّد  ذس:   
، اْبُن الُفَرْيَعِة. ، امَلَديِنُّ اِريُّ ، النَّجَّ اخلَْزَرِجيُّ

َشاِعُر َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَصاِحُبُه.

اُء بُن َعاِزٍب، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب،  ْحَِن، َوالرَبَ َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َعْبُد الرَّ َحدَّ
َوَأُبو َسَلَمَة، َوآَخُرْوَن.

َوَحِدْيُثُه َقِلْيٌل.

َلُه ِوَفاَدٌة َعىَل َجَبَلَة بِن األهَْيَِم، َوَعىَل ُمَعاِوَيَة)3(.

ُجَناَدُة بُن ُسفَيان الَْنَصاِريُّ ڤ.1 456

 بر: ويقال: المحي؛ ألن أباه سفيان ينسب إىل معمر بن حبيب بن 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )351/1، 352(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )354/1(.

)3( »سير أعام النباء« للذهبي )512/2، 523(.
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حذافة بن جح، ألنَّ معمًرا تبنَّاه بمكة. 

وهو من األنصار أحد بني زريق بن عمرو من بني جشم بن اخلزرج، 
إل أنه غلب عليه معمر بن حبيب المحي، فهو وبنوه ينسبون إليه.

وقدم جنادة وأخوه جابر بن سفيان وأبومها سفيان من أرض احلبشة، 
وهلكوا ثاثتهم يف خافة عمر بن اخلطاب. فيام ذكر ابن إسحاق. 

ألّن  ه؛  ألمِّ حسنة  بن  شحبيل  أخوا  مها  سفيان  ابنا  وجابر  وجنادة 
ج َحَسنَة أمَّ شحبيل بمكة فولدهتام له)-(. سفيان أبامها تزوَّ

ُجَناَدُة ْبُن َماِلٍك، ُيَكنَّى َأَبا ُعَبْيِد اهلِل، اْلَْزِديُّ ڤ.1 453

 ب: دخل عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتاِسع تِْسَعة، روى َعنُه: اْبنه عبيد اللَّه بن 
ُجنَاَدة، سكن مرص)6(.

 ع: َعِقُبُه بِاْلُكوَفِة)3(.

 ثغ: سكن مرص، وعقبه بالكوفة)4(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )248/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )60/3، 61(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )613/2(.
)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )355/1(.
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ُجنُدب امُسه  من 

، ُمْخَتَلٌف ِفي اْسِمِه َوَنَسِبِه. َفِقيَل: ُجْنُدٌب، 1 454 ، اْلِغَفاِريُّ ُجْنُدٌب، َأُبو َذرٍّ
َوِقيَل: ُبَرْيٌر، َوِقيَل: ُجَناَدُة. َوالثَّاِبُت اْلَمْشُهوُر: ُجْنُدُب ْبُن ُجَناَدَة ْبِن 
ُسْفَياَن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ِغَفاِر ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن 
َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر ْبِن 
ـَكِن، َوِقيـَل: ُبَرْيُر ْبُن  ِنـَزاِر ْبـِن َمْعـِد ْبِن َعْدَناَن َوِقيـَل: ُجَناَدُة ْبُن السَّ

َأْشَعَر ْبِن ُجَناَدَة ْبِن َسَكِن ْبِن ُعَبْيٍد، َوِقيَل: ُبَرْيُر ْبُن َعْشَرٍق ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَسِمْعُت َأَبا َمْعَشٍ َنِجيًحا َيُقوُل: َواْسُم َأيِب   س: َقاَل حُمَمَّ
: ُبَرْيُر ْبُن ُجنَاَدَة. َذرٍّ

، َوامُلنِْذِر  ُد ْبُن إِْسَحاَق: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َأيِب َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ َقاَل حُمَمَّ
اْبِن َعْمٍرو َأَحِد َبنِي َساِعَدَة، َوُهَو امُلْعنُِق لَِيُموَت. 

، َوامُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو، َوَقاَل:  ـُد ْبُن ُعَمَر َهِذِه امُلَؤاَخاَة َبـْنَ َأيِب َذرٍّ َوَأْنَكـَر حُمَمَّ
ـُة امَلَواِريـِث اْنَقَطَعـِت امُلَؤاَخاُة،  َلْ َتُكـِن امُلَؤاَخـاُة إِلَّ َقْبـَل َبـْدٍر، َفَلـامَّ َنَزَلـْت َأيَّ
َوَأُبو َذرٍّ ِحَن َأْسَلَم َرَجَع إىَِل بَِاِد َقْوِمِه، َفَأَقاَم ِبَا َحتَّى َمَضْت َبْدٌر، َوَأَحٌد، 

َواخْلَنَْدُق، ُثمَّ َقِدَم َعىَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة َبْعَد َذلَِك)-(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )205/4- 211(.
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 ل: صاحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

 ق: أسلم أبو ذر بمكة، ول يشهد بدًرا، ول أحًدا، ول اخلندق؛ ألنه 
حن أسلم رجع إىل باد قومه، فأقام فيها، حتى مضت هذه املشاهد، ثم 
َبَذة ، فامت با سنة  ه إىل الرَّ َ قدم املدينة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكان عثامن سيَّ

اثنتن وثاثن. وليس له عقب)6(.

ب ْبُن ُجنَاَدَة.  خ: َسِمْعُت َأيِب وَأْحَد ْبَن َحنَْبٍل َيُقولِن: َأُبو َذرٍّ ُجنُْدَ

َكن. َوَقاَل َأيِب: َوُيَقاُل: اْبُن السَّ

َبذة، وَصىلَّ َعَلْيِه ابُن َمْسُعود سنة  َنا امَلَداِئنِي؛ َقاَل: َأُبو َذرِّ ماَت بالرَّ َأْخرَبَ
اٍم، فامَت َبْعَد  َة َأيَّ اثنتن اثنن َوَثاثَِن، وَقِدَم ابُن َمْسُعود املدينَة، َفَأَقاَم َعَشَ

عاشٍة)3(.

َنا امَلَداِئنِي، َقاَل: مات أبو َذرٍّ بالربذة، وصىلَّ َعَلْيِه َعْبد اللَّه   خ: َأْخرَبَ
ابن مسعود)4(.

: ُجنُْدُب ْبُن   ص: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأيِب َشْيَبَة، َيُقوُل: اْسُم َأيِب َذرٍّ
ُجنَاَدَة، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَقاُلوا: َبِريُر ْبُن ُجنَاَدَة، َوَقاُلوا: َبِريُر ْبُن َأْشَقَر ْبِن ُجنَاَدَة 

)-( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1077(.
)6( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )253/1(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )118/1- 119(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )49/2(.
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اْبِن ُسْفَياَن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن اْلَوِقيَعِة ْبِن َحَراِم ْبِن ِغَفاِر ْبِن ُمَلْيٍل، َوَيُقوُلوَن: َبِريُر 
َقَة.  اْبُن َعْشَ

ُه َرْمَلُة بِنُْت اْلَوْقِعيَِّة ْبِن َحَراِم ْبِن ِغَفاٍر.  َوُأمُّ

َبَذِة َوُدفَِن ِبَا)-(. َماَت َسنََة ثِنَْتْنِ َوَثَاثَِن بِالرَّ

 ط: رجع أبو ذر حن أسلم إىل باد قومه، فأقام با حتى مضت بدٌر 
وُأحٌد، واخلندُق ثمَّ قدم عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة بعد ذلك)6(.

ل إىل   غ: بلغني أنَّ أبا ذر كان ينزل املدينة، فلام ُقتَِل عمر ڤ توَّ
الشام، ثم قدم املدينة عىل عهد عثامن ڤ، ثم نزل الربذة، ومات يف أول 

سنة اثنتن وثاثن باملدينة، وصىلَّ عليه ابُن مسعود.

ويقال: صىلَّ عليه جريُر بُن عبد اللَّه)3(.

 ب: َهاجر إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو أول من حيّي َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِتِحيَِّة 
ْسَام، َومن َقاَل: إِن اْسم َأبِيه: )برير، َأو السكن(، فقد وهم. اإْلِ

ان، َوَل عقب َلُه، َكاَن  َماَت سنة اْثنََتْنِ َوَثَاثَِن يِف خَاَفة ُعْثاَمن بن َعفَّ
بذة)4(. ة َطِويَلة وقربه بالرَّ بَذة، وملوته قصَّ ه إىَِل الرَّ َسْيُ

)-( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )228/2(.
)6( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 35(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )527/1- 533(.
)4( »الثقات« لبن ِحبَّان )55/3(.
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 بش: كان أبـو ذر مـن هاجـر إىل النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مـن بنـي غفـار إىل مكة، 
واختفـى يف أسـتار الكعبـة أياًمـا كثية ل يـرج منها إل حلاجة اإلنسـان من 
غي أن يطعم أو يشب شيًئا إل ماء زمزم، حتى رأى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بالليل 
فآمـن بـه، وهـو أول مـن حيَّاه بتحية اإلسـام، ثـم هاجر إىل املدينة، وشـهد 

جوامع املشاهد. 

َبذة يف خافة عثامن بن عفان سنة ثنتن وثاثن)-(. ومات بالرَّ

ْيِل   ع: َكاَن َيَتَعبَّـُد َقْبـَل َمْبَعـِث النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َثـَاَث ِسـنَِن َيُقـوُم ِمـَن اللَّ
ِل  َة يِف َأوَّ ُه ِخْرَقٌة، ُثمَّ َأْسَلَم بَِمكَّ ْيِل َسَقَط َكَأنَّ ًيا، َحتَّى إِْذ َكاَن ِمْن آِخِر اللَّ ُمَصلِّ

ْسَاِم.  ُل َمْن َحيَّا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِتِحيَِّة اإْلِ ْسَاِم، َوَأوَّ ْعَوِة، ُهَو َرابُِع اإْلِ الدَّ

َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َأَل َتْأُخَذُه يِف اللِه َلْوَمُة َلِئٍم. 

اُء، َوَلْ ُتظِلَّ  َكاَن ُيَشبَُّه بِِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ڠ ِعَباَدًة َوُنُسًكا، َلْ ُتِقلَّ اْلَغرْبَ
ْنَيا َحتَّى  ٍء ِمْن ُفُضوِل الدُّ ْث بَِيْ اُء َعىَل ِذي هَلَْجٍة َأْصَدَق ِمنُْه، َلْ َيَتَلوَّ اخْلرَْضَ

َفاَرَقَها. 

ُسـوَل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن التََّخـيلِّ ِمْن ُفُضوِل  ِذي َباَيَع َعَلْيِه الرَّ َوَثَبـَت َعـىَل اْلَعْهـِد الَّ
ِؤ ِمنَْها، َكاَن َيـَرى إِْقَباهَلَا حِمْنًَة َوَهَواًنا، َوإِْدَباَرَهـا نِْعَمًة َواْمتِنَاًنا،  ْنَيـا َوالتَّـرَبُّ الدُّ
ُسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص َلُه: )حَمَبَّـٌة لِْلَمَسـاِكِن َوجُمَاَلَسـتِِهْم، َوُمَباَينَُة  َحاَفـَظ َعـىَل َوِصيَِّة الرَّ

امُلْكثِِريَن َوُمَفاَرَقتِِهْم(. 

)-( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 31(.
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ُدُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفإَِذا َفَرَغ ِمنَْها َأَوى إىَِل َمْسـِجِدِه َفاْسـَتْوَطنَُه، َسـيُِّد  َكاَن َيْ
َم يِف ِعْلِم اْلِفنَـاِء َواْلَبَقاِء، َكاَن ِوَعاًء  ُل ِمـْن َتَكلَّ ِمـْن آَثـَر اْلُعْزَلـَة َواْلَوْحَدَة، َوَأوَّ

ُمِلَئ ِعْلاًم َفَرَبَط َعَلْيِه. 

ْأِس َواللِّْحَيِة.  َكاَن َرُجًا آَدَم، َطِويًا، َأْبَيَض الرَّ

َاَة َعَلْيِه َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد  َبَذِة، َفَوِلَ ُغْسَلُه َوَتْكِفينَُه َوالصَّ َ بِالرَّ ُتُويفِّ
َبَذِة َوُدفَِن ِبَا.  يِف َنَفٍر َثاَمٍن، ِمنُْهْم ُحْجُر ْبُن اأْلَْدَبِر َسنََة اْثنََتْنِ َوَثَاثَِن بِالرَّ

. ُه: َرْمَلُة بِنُْت اْلَوِقيَعِة ْبِن َحَراِم ْبِن ِغَفاٍر، َوَكاَن ُيَؤاِخي َسْلاَمَن اْلَفاِرِسَّ ُأمُّ

َرَوى َعنْـُه: ُعَمـُر ْبـُن اخْلَطَّـاِب، َواْبنُـُه َعْبُد اللِه ْبـُن ُعَمَر، َوَعْبـُد اللِه ْبُن 
َحاَبِة ڤ)-(. َعبَّاٍس، َوَجَاَعٌة ِمَن الصَّ

 بر: أمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار أيًضا، كان إسام أيب ذر قدياًم، 
فيقال: بعد ثاثة، ويقال: بعد أربعة، وقد روي عنه أنه َقاَل: )أنا ربع اإلسام(.

وقيل: كان خامًسا، ثم رجع إىل باد قومه بعد ما أسلم، فأقام با حتى 
أن  إىل  املدينة فصحبه  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  قدم عىل  ثم  بدٌر وأحٌد واخلندق،  مضت 

مات. 

ثم خرج بعد وفاة أيب بكر ڤ إىل الشام، فلم يزل با حتى ول عثامن ڤ. 

َبَذة، فامت با وصىلَّ  ثم استقدمه عثامن لشكوى معاوية به، وأسكنه الرَّ
عليه َعْبد اللَّه بن مسعود، صادفه وهو مقبل من الكوفة، مع نفر فضاء من 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )558/2(.
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أصحابه، منهم: حجر بن األدبر، ومالك بن احلارث األشرت، وفتى من األنصار، 
دعتهم امرأته إليه فشهدوا موته، وغمضوا عينيه، وغسلوه وكّفنوه يف ثياب 

األنصاري، يف خرب عجيب حسن فيه طول.

ويف خرب غيه: أن ابن مسعود ملا دعي إليه وذكر له بكى بكاء طويًا.

وقد قيل: إن ابن مسعود كان يومئذ مقبًا من املدينة إىل الكوفة فدعي 
إىل الصاة عليه، فقال ابن مسعود: من هذا؟ قيل: أبو ذر. فبكى بكاء طويًا. 
وقال: أخي وخلييل، عاش وحده، ومات وحده، ويبعث وحده، طوبى له.

َبَذة سنة ثنتن وثاثن، وصىل عليه ابن مسعود ڤ. وكانت وفاته بالرَّ

يف  املربزين  العلم  أوعية  من  وكان  الصحابة،  من  جاعة  عنه  وروى 
الزهد والورع والقول باحلق.

تِي َشـبِْيه ِعْيَسـى ابِن َمْرَيم ِف  روي عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنـه َقاَل: »َأُبو َذرٍّ ِف ُأمَّ
ه َأْن َينُْظـَر إَِل َتَواُضِع ِعْيَسـى ابـِن َمْرَيم،  ُزْهـِدِه«. وبعضهـم يرويـه: »َمـْن َسَّ

 .» َفْلَينُْظر إِل َأِب َذرٍّ

ــِت  وروي عنــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن حديــث أيب الــدرداء وغــيه أنــه قــال: »َمــا َأَظلَّ
.)-(» َجٍة َأْصَدق ِمن َأِب َذرٍّ اُء ِمْن ِذي َلْ اُء، َوَل َأَقلَِّت الَغْبَ اخَلْضَ

 كر: صاحــُب َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، اخُتِلــَف يف اســمه اختاًفــا كبــًيا، 
واألظهر: أنه جندب بن جنادة. 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )252/1- 256(.
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وهـو مـن أعيـان الصحابـة، قديـم اإلسـام، أسـلم بمكة قبـل اهلجرة، 
ث عنه بأحاديث  ورجع إىل باد قومه، ول يشهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا، وحدَّ

كثية. 

روى عنه: أبو سحية حذيفة بن أسيد الغفاري، وابن عباس، وابن عمر، 
وأنس، ومعاوية بن حديج، ويزيد بن وهب، واملعرور بن سويد، وعبد الله 
بن الصامت، ويزيد بن شيك، وجبي بن نفي، وأبو مسلم اخلولين، وأبو 
ؤل،  إدريـس اخلـولين، وموسـى بن طلحـة بن عبيد اللـه، وأبو األسـود الدُّ
وَخَرَشـة بـن احلُـّر، وربعي بن حـراش، وزر بن حبيش، وأبو الشـعثاء، وأبو 

السليل رضيب بن نفي، وغيهم. 

وشـهد فتح بيت املقدس والابية مع عمر بن اخلطاب، وقدم دمشـق، 
ورآه با األحنف بن قيس. وقيل: ببيت املقدس. وقيل: بحمص)-(.

ـة َقِدياًم،   جـو: َكاَن يتعبَّـد قبـل مبعـث َرُسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، َوأسـلم بَِمكَّ
ْسـَام َخاِمًسـا(، َورجـع إىَِل بِـَاد قومـه، َفَأَقـاَم َبا َحتَّى  َوَقـاَل: )كنـت يِف اإْلِ

َمَضت بدٌر َوُأحٌد َواخلَنَْدُق، ثمَّ قدم امَلِدينَة.

َبَذة سنة اْثنََتْنِ َوَثَاثَِن َوصىل َعَلْيِه اْبن َمْسُعود ُمنرَْصفه من  َوَمات بالرَّ
اْلُكوَفة. ذكره اْبن إِْسَحاق يِف »امَلَغاِزي«)6(.

 ثغ: أسَلَم والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة أول اإلسام، فكان رابع أربعة، وقيل: 

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )174/66(.
)6( »تلقيح فهوم أهل األثر« لبن الجوزي )ص: 100(.
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خامـس خسـة، وقـد اختلف يف اسـمه ونسـبه اختاًفـا كثًيا، وهـو أول من 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بتحية اإلسـام، وملا أسـلم رجع إىَِل بـاد قومه، فأقام  َحيَّـا َرُسـوَل اللَّ
بـا َحتَّـى َهاَجـَر النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فأتاه باملدينـة بعد ما ذهبت بدٌر وأحـٌد واخلندُق، 

وصحبه إىَِل أن مات.

وكان يعبد اللَّه تعاىل قبل مبعث النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بثاث سنن، وبايع النَّبِيَّ 
ا. ، َوإِن كان ُمرًّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل أن ل تأخذه يف اللَّه لومة لئم، وعىل أن يقول احلَقَّ

ِه بن َمْسُعوٍد،  َبَذِة، َوَصىلَّ َعَلْيِه َعْبُد اللَّ َ َأُبو َذرٍّ َسنََة اْثنََتْنِ َوَثاثَِن بِالرَّ ُتُويفِّ
اَن  ِذيَن َشِهُدوا َمْوَتُه، َوَحَُلوا ِعَياَلُه إىَِل ُعْثاَمَن بن َعفَّ ُه َكاَن َمَع ُأوَلِئَك النََّفِر الَّ َفإِنَّ

.) ُه َأَبا َذرٍّ ڤ بِامَلِدينَِة، َفَضمَّ اْبنََتُه إىَِل ِعَيالِِه، َوَقاَل: )َيْرَحُم اللَّ

ْحَيِة)-(. ْأِس َواللِّ َوَكاَن آَدَم، َطِويًا، َأْبَيَض الرَّ

 ذس: ِقْيـَل: ُجنْـُدُب بُن َسـَكٍن. َوِقْيـَل: ُبَرْيُر بُن ُجنَـاَدَة. َوِقْيَل: ُبَرْيُر 
ابُن َعْبِد اللِه.

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. ، ِمْن ُنَجَباِء َأْصَحاِب حُمَمَّ لِْنَ ابِِقْنَ األَوَّ َأَحُد السَّ

ِقْيَل: َكاَن َخاِمَس َخَْسٍة يِف اإِلْسَاِم.

ُه ُردَّ إىَِل بَِاِد َقْوِمِه، َفَأَقاَم ِبَا بَِأْمِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُه بَِذلَِك، َفَلامَّ َأْن َهاَجَر  ُثمَّ إِنَّ
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َهاَجَر إَِلْيِه َأُبو َذرٍّ ڤ َولََزَمُه، َوَجاَهَد َمَعُه.

َوَكاَن ُيْفتِي يِف ِخَاَفِة َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثاَمَن.

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )357/1، 358(.
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، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأَنـُس بُن َمالٍِك،  َرَوى َعنْـُه: ُحَذْيَفـُة بُن َأِسـْيٍد الِغَفـاِريُّ
، وغيهم. ، َوَأُبو ُمْسِلٍم اخلَْوليَِنُّ َواْبُن ُعَمَر، َوُجَبْيُ بُن ُنَفْيٍ

َفاَتْتُه َبْدٌر، َقاَلُه: َأُبو َداُوَد.

َوِقْيَل: َكاَن آَدَم، َضْخاًم، َجِسْياًم، َكثَّ اللِّْحَيِة.

لَ   ، بِاحلَقِّ اًل  َقوَّ َوالَعَمِل،  َوالِعْلِم،  ْدِق،  َوالصِّ ْهِد،  الزُّ يِف  َرْأًسا  َوَكاَن 
ٍة فِْيِه. َتْأُخُذُه يِف اللِه َلْوَمُة لِئٍم، َعىَل ِحدَّ

َوَقْد َشِهَد َفْتَح َبْيِت امَلْقِدِس َمَع ُعَمَر.

َها ُعْثاَمُن إىَِل ِعَيالِِه. َوِقْيَل: إِنَّ َأَبا َذرٍّ َخلََّف بِنًْتا َلُه، َفَضمَّ

. ا: َماَت َسنََة اْثنََتْنِ َوَثَاثِْنَ مُهَ ، َوَغْيُ ُس، َواهلَْيَثُم بُن َعِديٍّ َقاَل الَفاَّ

ِة. َوُيَقاُل: َماَت يِف ِذي احِلجَّ

اٍم ڤ. ِة َأيَّ ِذي َدَفنَُه َعاَش َبْعَدُه َنْحوًا ِمْن َعْشَ َوُيَقاُل: إِنَّ اْبَن َمْسُعْوٍد الَّ

ِة َأيِب َذرٍّ يِف َبَدنِِه َوَشـَجاَعتِِه: »َيا َأَبا  ، َمـَع ُقـوَّ َوَقـْد َقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أليَِب َذرٍّ
 ، ـَرنَّ َعَل اْثنَنْيِ ، إِنِّ َأَراَك َضِعْيًفـا، َوإِنِّ ُأِحـبُّ َلـَك َمـا ُأِحبُّ لِنَْفِي، لَ َتَأمَّ َذرٍّ

َولَ َتَولَّنَيَّ َماَل َيتِْيٍم«.

ُه يِف َسبِْيِل  ُه َلو َوِلَ َماَل َيتِْيٍم ألَْنَفَقُه ُكلَّ ْأِي؛ َفإِنَّ َفَهَذا حَمُْمْوٌل َعىَل َضْعِف الرَّ
َخاَر النَّْقَدْيِن. ُه َكاَن لَ َيْسَتِجْيُز ادِّ ا، َفَقْد َذَكْرَنا َأنَّ َك الَيتِْيَم َفِقْيً ، َوَلرَتَ اخلَْيِ

اِس، ُيِرْيـُد َأْن َيُكـْوَن فِْيِه ِحْلـٌم َوُمـَداَراٌة، َوَأُبو َذرٍّ  ـُر َعـىَل النَـّ ـِذي َيَتَأمَّ َوالَّ
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ٌة -َكاَم َذَكْرَناُه- َفنََصَحُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. ڤ َكاَنْت فِْيِه ِحدَّ

َفَقا ِمنَْها َعىَل اْثنَْي َعَشَ َحِدْيًثا،  َوَلُه ماَئَتا َحِدْيٍث َوَأَحٌد َوَثاَمُنْوَن َحِدْيًثا، اتَّ
.)-( ، َوُمْسِلٌم بِتِْسَعَة َعَشَ َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيَثْنِ

لـن، يقـال: كان خامًسـا يف اإلسـام، ثـّم  ـابقن األوَّ  ذت: أحـُد السَّ
انرصف إىل باد قومه، وأقام با بأمر النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثّم مّلا هاجر النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص هاجر 

َأُبو ذر إىل املدينة.

كان  أّنه  َذرٍّ  أيب  أخبار  ومن  اللِّْحَية.  كثَّ  جسياًم،  آدم  كان  أنه  وروي 
ُشجاًعا مقداًما)6(.

لن، أسلم يف أول املبعث خامس خسة، ثم  ابقن األوَّ  ذك: أحُد السَّ
رجع إىل باد قومه، ثم بعَد حٍن هاجر إىل املدينة. 

وكان رأًسا يف العلم، والزهد، والهاد، وِصْدق اللهجة واإلخاص. 

وكان آدم جسياًم، كثَّ الليحة. 

َوَل  اُء،  اخَلْضَ َأَظلَِّت  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  املصطفى  قول  منها  شهية،  ومناقبه 
.)3(» َجًة ِمن َأِب َذرٍّ اُء، َأْصَدق َلْ َأَقلَِّت الَغْبَ

ادق اللَّهجة.  جر: الزاهد املشهور الصَّ

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )46/2، 47، 74، 75(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )219/2، 221(.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )7(.
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كان من السابقن إىل اإلسام وقصة إسامه يف الصحيحن)-(.

ُجْنُدُب ْبُن َضْمَرَة اللَّْيِثيُّ ڤ.1 455

 ع: َنَزَلْت فِيِه: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ]النساء: 
100[. فِيِه اْختَِاٌف، َفِقيَل: ُجنُْدُب ْبُن َضْمَرَة. َوِقيَل: َجنَْدُع ْبُن َضْمَرَة َوُهَو 

َوِقيَل:  اْلَعْيِص.  َأيِب  ْبُن  َضْمَرُة  َوِقيَل:  ُجنُْدٍب،  ْبُن  َضْمَرُة  َوِقيَل:  امَلْشُهوُر، 
.)6( َضْمَرُة ْبُن اْلَعْمِص، َوِقيَل: َضْمَضُم ْبُن َعْمٍرو اخْلَُزاِعيُّ

 بر: ملا نزلت: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴾ ]النساء: 97[، 
َقاَل: اللَّهمَّ قد أبلغت يف املعذرة واحلجة، ول معذرة ل ول حجة، ثم خرج 
ِه  وهو شيخ كبي، فامت يف بعض الطريق، فقال بعض أصحاب َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: مات قبل أن هياجر، فا يدرى أعىل ولية هو أم ل؟ فنزلت: ﴿ې 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴾... 

اآلية ]النساء: 100[)3(.

 ثغ: هو الذي نزل فيه قوله تعاىل: ﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ﴾... اآلية ]النساء: 100[)4(.

، وعلق 1  45 ، َأُبو َعْبِد اهلِل، العلقيُّ ُجْنُدُب بُن َعْبِد اهلِل بِن ُسْفَياَن، الَبجِليُّ
من بجيلة ڤ.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )585/2- 586(.)-( »اإلصابة« لبن حجر )216/12(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )257/1(.

)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )359/1(.
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 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُبَجْيَلة«)-(.

ل  ثمَّ توَّ الُكوَفة،  نزل  اخلَْي)6((،  َلُه: )ُجنُْدب  ُيَقال  ِذي  الَّ ُهَو  ب:   
ْيِن َجِيًعا.  ة، َفَحِديثه ِعنْد أهل املرِْصَ ِمنَْها إىَِل الَبرْصَ

َوقد قيل: إِنَّه ُجنُْدب بن َخالِد بن ُسْفَيان، َواأْلول أصح. 

ه)3(. َومن َقاَل: ُجنُْدب بن ُسْفَيان، فقد نسبه إىَِل جدِّ

 بش: هو الذي يقال له: )جندب اخلي(، كان ينزل الكوفة مدًة، 
ْيِن)4(. والبرصة زماًنا، وحديثه عند أهل املرِْصَ

 خق: صحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ونزل بعد الكوفة، وحدث با)5(.

 بر: العلق: بطن من بجيلة، وهو علقة بن عبقر بن أنامر بن إراش 
ابن عمرو بن الغوث، أخو األزد بن الغوث. 

له صحبة ليست بالقديمة، يكنى أبا َعْبد اللَّه، كان بالكوفة ثم صار إىل 
البرصة.

روى عنه من أهل البرصة: احلسن بن أيب احلسن، وحممد بن سيين، 

)-( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )132/1(.
ِه اأَلْزِدي صاحب الترجمة  )6( الصواب أن الذي يقال له: »ُجنُْدُب الَخْيِر«، ُهَو ُجنُْدُب ْبُن َعْبِد اللَّ

التالية. 
)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )55/3، و56(.

)4( »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 80(.
)5( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )624/1(.
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أنس بن سيين، وأبو السوار العدوي، وبكر بن عبد اللَّه املزين، ويونس بن 
جبي الباهيل، وصفوان بن حمرز املازين، وأبو عمران الوين.

وروى عنـه مـن أهـل الكوفة: َعْبـد امللك بن عمي، واألسـود بن قيس، 
وسلمة بن كهيل.

ومنهـم مـن يقول: )جندب بن سـفيان(، ينسـبونه إىل جـده. ومنهم من 
يقول: )جندب بن َعْبد اللَّه(، وهو جندب بن َعْبد اللَّه بن سفيان. 

وله رواية عن: أيب بن كعب، وحذيفة بن اليامن)-(.

َة. ، َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َنَزَل الُكْوَفَة َوالَبرْصَ ، الَعَلِقيُّ  ذس: اإِلَماُم، الَبَجيِلُّ

ُة َأَحاِدْيَث. َوَلُه: ِعدَّ

ْيَن،  ، َوَأَنُس بُن ِسْيِ ْيَن، َوَأُبو ِعْمَراَن الَْويِنُّ َرَوى َعنُْه: احلََسُن، َواْبُن ِسْيِ
اِر  وَّ السَّ َوَأُبو  ُكَهْيٍل،  بُن  َوَسَلَمُة  َقْيٍس،  بُن  َواألَْسَوُد   ، ُعَمْيٍ بُن  امَلِلِك  َوَعْبُد 

، َوآَخُرْوَن. الَعَدِويُّ

.)6( ِه- َوَبِقَي إىَِل ُحُدْوِد سنَِة َسْبِعْنَ َعاَش ُجنُْدٌب الَبَجيِلُّ -َوَقْد ُينَْسُب إىَِل َجدِّ

ِة َوبِاْلُكوَفِة، َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َكثَِيٌة.  ذت: َأَقاَم بِاْلَبرْصَ

ُد ْبُن ِسِييَن، َوَأَنُس ْبُن ِسِييَن، َوَأُبو ِعْمَراَن  َرَوى َعنُْه: احْلََسُن، َوحُمَمَّ
، َوَسَلَمُة ْبُن ُكَهْيٍل، َواألَْسَوُد ْبِن َقْيٍس، َوآَخُروَن)3(. ، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمْيٍ اْلَْويِنُّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )256/1، 257(.
)3( »تاريخ اإلسام« )2/ 624(.)6( »سير أعام النباء« )174/3، 175(.
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ُجْنُدُب اْلَخْيِر، ُهَو ُجْنُدُب ْبُن َعْبِد اهلِل، َوُيَقاُل: اْبُن َكْعٍب الَْزِديِّ ڤ.1  45

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عيلٍّ عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن   كر: له صحبة، حدَّ
سلامن الفارس.

روى عنه: أبو عثامن النهدي، واحلسن، وحارثة بن وهب، وتيم بن 
احلارث األزدي، وعبد اللَّه بن شيك، وعبد الرحن بن بريدة.

وكان من قدم دمشق يف املسيين من أهل الكوفة يف خافة عثامن)-(.

، َفَذاَك: ُجنُْدُب بُن َعْبِد اللِه. َوُيَقاُل: ُجنُْدُب   ذس: ُجنُْدٍب األَْزِديِّ
. ابُن َكْعٍب، َأُبو َعْبِد اللِه األَْزِديُّ

. ، َوَسْلاَمَن الَفاِرِسِّ َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: َعيِلٍّ

، َوَتِْيُم بُن احلَاِرِث،  يُّ ، َواحلََسُن الَبرْصِ َث َعنُْه: َأُبو ُعْثاَمَن النَّْهِديُّ َحدَّ
َوَحاِرَثُة بُن َوْهٍب.

ِذي َقَتَل امُلَشْعِوَذ)6(. (، َوُهَو الَّ َقِدَم ِدَمْشَق، َوُيَقاُل َلُه: )ُجنُْدُب اخلَْيِ

. ، َوَسْلاَمَن اْلَفاِرِسِّ  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة. َوَرَوى َأْيًضا َعْن َعيِلٍّ

َوْهٍب،  ْبُن  َوَحاِرَثُة  احْلَاِرِث،  ْبُن  َوَتِيُم   ، النَّْهِديُّ ُعْثاَمَن  َأُبو  َعنُْه:  َرَوى 
.)3( يُّ َواحْلََسُن اْلَبرْصِ

)-( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )241/11(.
)6( »سير أعام النباء« للذهبي )175/3، 177(.

)3( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 624(.
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ْوِسيُّ ڤ.1  45 ُجْنُدُب ْبُن َعْمِرو ْبِن ُحَمَمَة الدَّ

 ع: اْسُتْشِهَد بَِأْجنَاِديَن)-(.

 كر: له صحبة، شهد يوم اليموك أمًيا عىل بعض الكراديس، واستشهد 
بأجنادين. ويقال: باليموك، ول أعلم له رواية)6(.

ُجْنُدُب ْبُن َمِكيِث ْبِن َجَراِد ْبِن َيْرُبوعِ ْبِن ُطَحْيِل ْبِن َعِديِّ ْبِن 1  45
ْبَعِة ْبِن ُرْشَداِن ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَة ڤ. الرَّ

َبْيَعَة  َجَرِة  الشَّ َت  َتْ َوَباَيَع  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل  َمَع  احْلَُدْيبَِيَة  َشِهَد  س:   
ًة  يَّ ْضَواِن، َوَكاَن َمَع ُكْرِز ْبِن َجابٍِر اْلِفْهِريِّ ِحَن َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسِ الرِّ

ِذيَن َأَغاُروا َعىَل لَِقاِح َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِذي اْلَْدِر)3(. إىَِل الُعَرنِيَِّن الَّ

 غ: بعَثُه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عىل صدقات جهينة)4(. 

ة، َوُهَو َأُخو َرافع بن  يَّ ْيثِّي يِف َسِ  ب: َكاَن َمَع َغالب بن َعْبد اللَّه اللَّ
مكيث)5(.

ُد ْبُن َسـْعٍد   ع: َبَعَثـُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َصَدَقـاِت ُجَهْينََة. َقاَلُه حُمَمَّ
. اْلَواِقِديُّ

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )585/2(.
)6( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )316/11(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )263/5(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )547/1(.

)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )57/3(.
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ُهَو َأُخو َرافِِع ْبِن َمِكيٍث، َوُجنَْدٌب َسَكَن امَلِدينََة)-(.

 بر: أخو رافع بن مكيث، ُيَعدُّ يف أهل املدينة، روى عنه مسلم بن 
عبد اللَّه بن حبيب، له وألخيه صحبة ورواية)6(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )582/2(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )257/1(.
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َجْهم امُسه  من 

َجْهُم ْبُن َقْيِس ْبِن َعْبِد ْبِن ُشَرْحِبيَل ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 1   4

اِر ْبِن ُقَصيٍّ ڤ. اْبِن َعْبِد الدَّ

ْلِت ْبِن خَمَْرَمَة ْبِن امُلطَِّلِب  ِه ُجَهْيُم ْبُن الصَّ ُه ُرَهْيَمُة، َوَأُخوُه ألُمِّ  س: ُأمُّ
 . اْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

احْلََبَشِة  َأْرِض  إىَِل  َوَهاَجَر  َة،  بَِمكَّ اإِلْسَاِم  َقِديَم  َقْيٍس  ْبُن  َجْهُم  َوَكاَن 
ِة الثَّانَِيِة يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه ُحَرْيِمَلُة بِنُْت َعْبِد األَْسَوِد ْبِن  يِف امَلرَّ
جزيَمَة ْبِن ُأَقْيِش ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة اخْلَُزاِعيَِّة، َوَمَعُه اْبنَاُه ِمنَْها ُعَمُر، َوُخَزْيَمُة 

َيْت ُحَرْيِمَلُة بِنُْت َعْبِد األَْسَوِد بَِأْرِض احْلََبَشِة)-(. اْبنَا َجْهٍم، َوُتُوفِّ

 ط: كان قديم اإلسام، وهاجر إىل أرض احلبشة يف املرة الثانية يف 
قول جيعهم، ومعه امرأته حريملة بنت عبد األسود بن خزيمة بن أقيش 
ابن عامر بن بياضة اخلزاعية، ومعه ابناه منها: عمرو، وخزيمة ابنا جهم، 

وتوفيت حريملة بأرض احلبشة)6(.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )115/4(.

)6( »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 34(.
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 بر: هاجر إىل أرض احلبشة مع امرأته أم حرملة بنت َعْبد بن األسود 
َعْبد بن األسود، وتوفيت بأرض احلبشة،  اخلزاعية، ويقال: حريملة بنت 
وهاجر معه ابناه: عمرو، وخزيمة ابنا جهم بن قيس، ويقال فيه: جهيم)-(.

َجْهٌم اْلَبَلِويُّ ڤ.1 - 4

 ب: َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بَِخْيرَب)6(.

 بر: روى عنه ابنه عيل بن الهم، أنه واف َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص باحلديبية)3(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )261/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )65/3(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )261/1(.
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س
َ

ُجال امُسه  من 

ُجَلُس ْبُن ُصَلْيٍت اْلَيْرُبوِعيُّ ڤ.1 6 4

 ع: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلُوُضوِء)-(.

ُه   ثغ: أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فسأله َعِن الوضوء، روت عنه ابنته أمُّ منقذ َأنَّ
َوثِنَْتان«، ورأيُته  َعِن الوضوء، فقال: »َواِحَدٌة ُتِزئ،  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فسأله  أتى 

توضأ ثاًثا ثاًثا)6(.

اِمت النصاريُّ ڤ.1 3 4 الُجَلُس ْبُن ُسَوْيِد بِن الصَّ

ه أم الاس، واسمها: عمية بنت َعْمرو بن ضمضم بن   س: ُأمُّ
َعْمرو بن غزية، من غسان حليًفا لبني معاوية.

وكان الُاس قد أسلم، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وغزا معه، وكان ُيْغَمُص 
عليه ثم تاب ونزع)3(.

 بر: كان ُمتَّهاًم بالنفاق، وهو ربيب عمي بن سعد زوج أمه، وقصته معه 
مشهورة يف التفاسي عند قوله تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ﴾ ]التوبة: 74[، فتحالفا، وقال اللَّه ۵: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ 

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )642/2(.
)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )314/4(.)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )347/1(.
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]التوبة: 74[، فتاب الاس، وحسنت توبته وراجع احلق، وكان قد آىل أل حيسن 

إىل عمي، وكان من توبته أنه ل ينزع عن خي كان يصنعه إىل عمي)-(.

 ثغ: له صحبة، وله ذكر يف املغازي.

بن  عمي  مع  وقصته  توبته،  وحسنت  فتاب،  منافًقا،  الاس  وكان 
ُه خَتَلَّف َعْن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف تبوك،  سعد مشهورة يف التفاسي، وهي: َأنَّ
ٌد صادًقا لنحن َشٌّ  وكان ُيَثبِّط الناس َعِن اخلروج، فقال: والله إن كان حُمَمَّ
من احلمي، وكانت أم عمي بن سعد تته، كان عمي يتياًم يف حجره ل مال 
له، وكان يكفله، وحُيِسن إليه، فسمعه يقول هذه الكلمة، فقال: يا جاس، 
، ولقد قلت  ، وأحسنهم عندي َيًدا، وأعزهم عيلَّ لقد كنت أحب الناس إلَّ
مقالة لئن ذكرهتا ألفضحنك، ولئن كتمتها ألهلكن، فذكر للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مقالَة 
الاس، َفَبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل الاس، فسأله عام قال عمي، فحلف باللَّه ما 
تكلَّم به َوإِن عمًيا لكاذب، وعمي حارض، فقام عمي من عند النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوُهَو َيُقوُل: اللَّهمَّ أنزل َعىَل رسولك بيان ما تكلَّمُت به، فأنزل اللَّه تعاىل: 
بعد ذلك الاس،  فتاب  ]التوبة: 74[،  اآلية  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
إىَِل عمي،  يصنعه  كان  َعْن خي  ينزع  ول  توبته،  بذنبه، وحسنت  واعرتف 

فكان ذلك ما عرفت به توبته)6(.

)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )346/1، 347(.)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )264/1(.
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الجمي َحرف  من  األفراد 

اْلَجاُروُد، َواْسُمُه: ِبْشُر ْبُن َعْمِرو ْبِن َحَنِش ْبِن اْلُمَعلَّى، َوُهَو اْلَحاِرُث 1 4 4
اْبُن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َجِذيَمَة ْبِن َعْوِف ْبِن َبْكِر 
اْبِن َعْوِف ْبِن َأْنَماِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َوِديَعَة ْبِن ُلَكْيِز ْبِن َأْفَصى ْبِن َعْبِد 

اْلَقْيِس، َوُيْكَنى َأَبا اْلُمْنِذِر.

َوِقيَل: اْلَجاُروُد ْبُن اْلَعَلِء َوِقيَل: اْلَجاُروُد َلَقٌب، َواْسُمُه ِبْشُر ْبُن َعْمِرو 
اْبِن َحَنِش ْبِن ُمَعلَّى ڤ.

 . ْيَبايِنِّ ُه َدْرَمَكُة بِنُْت ُرَؤْيٍم، ُأْخُت َيِزيَد ْبِن ُرَؤْيٍم الشَّ  س: ُأمُّ

انِيًّا، َفَقِدَم َعىَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  يًفا يِف الَاِهِليَِّة، َوَكاَن َنرْصَ َوَكاَن الَاُروُد َشِ
َفَقاَل اْلَاُروُد:  َعَلْيِه،  َفَدَعاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اإِلْسَاِم َوَعَرَضُه  اْلَوْفِد،  يِف 
إيِنِّ َقْد ُكنُْت َعىَل ِديٍن، َوإيِنِّ َتاِرٌك ِدينِي لِِدينَِك، َأَتْضَمُن ِل ِدينِي؟ َفَقاَل َرُسوُل اللِه 
ُه إَِل َما ُهَو َخرْيٌ َلَك ِمنُْه«، ُثمَّ َأْسَلَم الَاُروُد  ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َضاِمٌن َلَك، َقْد َهَداَك اللَّ
َقْوِمِه،  بَِاِد  إىَِل  ُجوَع  الرُّ َوَأَراَد  َعَلْيِه،  َمْغُموٍص  َغْيَ  َوَكاَن  إِْسَاُمُه،  َوَحُسَن 
َفَسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحَْاًنا، َفَقاَل: »َما ِعنِْدي َما َأْحُِلَك َعَلْيِه«، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه: 
َم  إِنَّ َبْينِي َوَبْنَ بَِاِدي َضَوالُّ ِمَن اإِلبِِل، َأَفَأْرَكُبَها؟ َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

ا«.  ُهنَّ َحَرُق النَّاِر، َفاَل َتْقَرْبَ
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امُلنِْذِر  ْبِن  امَلْعُروِر  َمَع  َقْوُمُه  َرَجَع  َفَلامَّ  َة،  دَّ الرِّ َأْدَرَك  َقْد  اْلَاُروُد  َوَكاَن 
َا  ، َوَدَعا إىَِل اإِلْسَاِم، َوَقاَل: َأهيُّ اْبِن النُّْعاَمِن َقاَم اْلَاُروُد، َفَشِهَد َشَهاَدَة احْلَقِّ
ُر َمْن َلْ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوُأَكفِّ ُه، َوَأنَّ حُمَمَّ النَّاُس، إيِنِّ َأْشَهُد َأْن لَ إَِلَه إِلَّ اللَّ

َيْشَهْد، َوَقاَل:

ــاَرِضينَا بِِديــِن اللِه ِمْن ُكلِّ َحاِدٍث ــِه َربَّ ــْرَض بِ ــِن َن ْحَ ــِه َوالرَّ َوبِاللَّ

َة، َوُولِــَد َلــُه َأْولٌَد، َوَكاُنــوا  ُثــمَّ َســَكَن اْلَــاُروُد َبْعــَد َذلِــَك اْلَبــرْصَ
ــَه احْلََكــُم ْبــُن َأيِب اْلَعــاِص اْلَــاُروَد َعــىَل اْلِقَتــاِل َيــْوَم ُســْهَرَك،  اًفــا، َوَوجَّ َأْشَ
يــَن. َقــاَل: َوُيَقاُل هَلـَـا َعَقَبــُة اْلَاُروِد.  ــِن َشــِهيًدا َســنََة ِعْشِ َفُقتـِـَل يِف َعَقَبــِة الطِّ

ڤ،  َطالٍِب  َأيِب  ْبُن  َعيِلُّ  ُه  َولَّ اًدا،  َجوَّ َسيَِّدا  اْلَاُروِد  ْبُن  امُلنِْذُر  َوَكاَن 
نِْد،  اهْلِ َثْغَر  ِزَياٍد  ْبُن  اللِه  ُعَبْيُد  ُه  َولَّ ُثمَّ  َوَصَلُه،  إِلَّ  َأَحٌد  َيْأتِِه  َفَلْم  إِْصَطْخَر، 
َل َسنَِة اْثنََتْنِ َوِستَِّن، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن  َفاَمَت ُهنَاَك َسنََة إِْحَدى َوِستَِّن، َأْو َأوَّ

ِستَِّن َسنًَة)-(. 

َي اْلَاُروَد؛ ألَنَّ بَِاَد َعْبِد اْلَقْيِس َأَساَفْت  اَم ُسمِّ  وقال أيًضا: س: َوإِنَّ
َليَُّة: ِهَي اْلَبِقيَُّة، َفَباَدَر ِبَا إىَِل َأْخَوالِِه ِمْن َبنِي  َحتَّى َبِقَيْت لِْلَجاُروِد َشِليٌَّة، َوالشَّ
ِهنٍْد ِمْن َبنِي َشْيَباَن َفَأَقاَم فِيِهْم، َوإِبُِلُه َجِرَبٌة، َفَأْعَدْت إِبَِلُهْم َفَهَلَكْت، َفَقاَل 

اِعُر: َي: )الَاُروَد(، َفَقاَل الشَّ ، َفُسمِّ َدُهْم بِْشٌ النَّاُس: َجرَّ

ــْيِف ِمْن ُكلِّ َجانٍِب َكــاَم َجــَرَد اْلَــاُروُد َبْكــَر ْبــَن َواِئــِلَجَرْدَناُهُم بِالسَّ

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )85/9(.
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َوُأمُّ اْلَـاُروِد َدْرَمَكـُة بِنْـُت ُرَوْيـٍم ُأْخـُت َيِزيَد ْبـِن ُرَوْيٍم َأيِب َحْوَشـِب ْبِن 
 . ْيَبايِنِّ َيِزيَد الشَّ

انِيًّا، َفَقِدَم َعىَل َرُسوِل اللِه  يًفا يِف الَاِهِليَِّة، َوَكاَن َنرْصَ َوَكاَن اْلَاُروُد َشِ
ملسو هيلع هللا ىلص يِف اْلَوْفِد َفَدَعاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل اإِلْسَاِم َوَعَرَضُه َعَلْيِه َفَقاَل اْلَاُروُد: 
إيِنِّ َقْد ُكنُْت َعىَل ِديٍن، َوإيِنِّ َتاِرٌك ِدينِي لِِدينَِك َأَفَتْضَمُن ِل ِدينِي؟ َفَقاَل َرُسوُل اللِه 

ُه إَِل َما ُهَو َخرْيٌ ِمنُْه«. ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َضاِمٌن َلَك َأْن َقْد َهَداَك اللَّ

َوَأَراَد  َعَلْيِه،  َمْغُموٍص  َغْيَ  َوَكاَن  إِْسَاُمُه،  َفَحَسُن  الَاُروُد،  َأْسَلَم  ُثمَّ 
ُجوَع إىَِل بَِاِدِه، َفَسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَْاًنا، َفَقاَل: »َما ِعنِْدي َما َأْحُِلَك َعَلْيِه«،  الرُّ
َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه: إِنَّ َبْينِي َوَبْنَ بَِاِدي َضَوالٌّ ِمَن اإِلبِل َأَفَأْرَكُبَها؟ َفَقاَل 

ا«. َم ِهَي َحْرُق النَّاِر َفاَل َتْقَرْبَ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

ْبِن  امُلنِْذِر  الغرور:  َمَع  َقْوُمُه  َرَجَع  َفَلامَّ  َة،  دَّ الرِّ َأْدَرَك  َقْد  الَاُروُد  َوَكاَن 
َا النَّاُس،  النُّْعاَمِن، َقاَم اْلَاُروُد َفَشِهَد َشَهاَدَة احْلَقِّ َوَدَعا إىَِل اإِلْسَاِم َوَقاَل: َأهيُّ
َلْ  َمْن  َوَأْكفى  ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرُسوُلُه  َعْبُدُه  ًدا  حُمَمَّ َوَأنَّ  ُه،  اللَّ إِلَّ  إَِلَه  لَ  َأْن  َأْشَهُد  إيِنِّ 

َيْشَهْد، َوَقاَل:

ـاَرِضينَا بِِديِن اللِه ِمْن ُكلِّ َحاِدٍث ْحَـِن َنـْرَض بِـِه َربَّ ـِه َوالرَّ َوبِاللَّ

ٍد: َفَكاَن اْلَاُروُد َيُقوُل: لَ َأَزاُل  ُد ْبُن َسْعٍد: َوَقاَل َعيِلُّ ْبُن حُمَمَّ َقاَل حُمَمَّ
اْلَعاِص  َأيِب  ْبُن  احْلََكُم  َه  َوَوجَّ َقاَل:  ُعَمَر.  َبْعَد  ُقَرِشٍّ  َعىَل  َهاَدَة  الشَّ يَُّب  َأهَتَ
يَن  ِعْشِ َسنََة  َشِهيًدا،  الطِِّن  َعَقَبِة  يِف  َفُقتَِل  ُسْهَرَك  َيْوَم  اْلِقَتاِل  َعىَل  اْلَاُروَد 
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َوُيَقاُل هَلَا: َعَقَبُة اْلَاُروِد. 

َوَكاَن اْلَاُروُد ُيْكنَى َأَبا ِغَياٍث َوُيَقاُل: َبْل َكاَن ُيْكنَى َأَبا امُلنِْذِر. 

ُهْم ُأَماَمُة بِنُْت النُّْعاَمِن  َوَكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد: امُلنِْذُر، َوَحبِيٌب، َوِغَياٌث، َوُأمُّ
ِمَن اخْلََصَفاِت ِمْن َجِذيَمَة.

ُهاَم اْبنَُة اْلَدِّ َأَحُد َبنِي َعاِئٍش ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس.  َوَعْبُد اللِه، َوَسْلٌم، َوُأمُّ

اًفا.  َوُمْسِلٌم، َواحْلََكُم لَ َعِقَب َلُه، ُقتَِل بِِسِجْسَتاَن، َوَكاَن َوَلُدُه َأْشَ

َأيِب َطالٍِب اْصَطْخَر  ْبُن  ُه َعيِلُّ  اْلَاُروِد َسيًِّدا َجَواًدا، َولَّ ْبُن  امُلنِْذُر  َكاَن 
ُه ُعَبْيُد اللِه ْبُن ِزَياٍد َثْغَر اهِلنِْد، َفاَمَت ُهنَاَك  َيْأتِِه َأَحٌد إِلَّ َوَصَلُه، ُثمَّ َولَّ َفَلْم 
َل َسنَِة اْثنََتْنِ َوِستَِّن، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن ِستَِّن َسنًَة)-(. َسنََة إِْحَدى َوِستَِّن َأْو َأوَّ

 غ: نزل البرصة)6(.

 ب: من َعْبد اْلَقْيس، َقِدَم من الَبْحرين، وافًدا عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن 
سيد َعْبد الَقْيس. 

َوقد قيل: إِنَّه الَاُرود بن الَعَاء، َواألول أصح، والارود لقٌب، واسمه: 
بش بن َعْمرو بن َحنش بن امُلَعىلَّ بن َحاِرَثة بن ُمَعاِوَية بن َثْعَلَبة بن حذيمة بن 

َعْوف بن بكر بن َعْوف.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )120/8- 122(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )521/1(.
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َلُه ُصْحَبة)-(.

 ع: ُقتَِل بَِأْرِض َفاِرَس يِف ِخَاَفِة ُعَمَر، َكاَن َوَفَد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع 
بِإِْسَاِمِه،  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َفَفِرَح  َفَأْسَلَم،  انِيًّا،  َنرْصَ َوَكاَن  اْلَقْيِس،  َعْبِد  َوْفِد 

َن.  يِّ ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

َمْن  النَّاِس  َوِمَن  َواِحٌد،  ا  مُهَ امُلنِْذِر،  ْبُن  َواْلَاُروُد   ، امُلَعىلَّ ْبُن  َواْلَاُروُد 
 . َق َبْينَُهاَم، َوَجَعَلُهاَم َتْرَجََتْنِ َفرَّ

 ، ، َواحْلََسُن، َواْبُن ِسِييَن، َوَكنَّاُه اْلُبَخاِريُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ُمْسِلٍم اْلََذِميُّ
َأَبا ِغَياٍث)6(.

 بر: كان سيًدا يف بني َعْبد القيس رئيًسا.

ويقال: إن اسم الارود: بش بن عمرو، وإنام قيل له الارود؛ ألنه أغار 
يف الاهلية عىل بكر بن وائل، فأصابم فجردهم، وقد ذكر ذلك املفضل 

العبدي يف شعره فقال:

كام جرد الارود بكر بن وائلودسناهم باخليل من كل جانب

فغلب عليه الارود، وُعِرَف به.

قدم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف سنة تسع فأسلم، وكان قدومه مع املنذر بن ساوى 
يف جاعة من َعْبد القيس، ومن قوله ملا حسن إسامه:

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )59/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )601/2(.
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بالشهادة والنهضشــهدت بــأن اللَّه حق وســاحمت بنات فؤادي 
ــه عنــي رســالة بأين حنيف حيث كنت من األرضفأبلــغ رســول اللَّ

ثم إن الارود سكن البرصة، وقتل بأرض فارس.

بن أيب  إنَّ عثامن  بن مقّرن. وقيل:  النعامن  بنهاوند مع  قتل  إنه  وقيل: 
ُيعَرف  بموضع  فقتل  فارس،  نحو ساحل  َبعٍث  الارود يف  بعث  العايص 
فيه  الارود  قتل  فلام  الطن،  بَعَقبة  يعرف  ذلك  قبل  وكان  الارود،  بعقبة 
ُعِرَف بعقبة الارود، وذلك سنة إحدى وعشين، وقد كان سكن البحرين، 

ولكنه ُيَعدُّ يف البرصين.

روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث منها: »َضَالَُّة امُلؤِمِن َحْرق النَّار«. 

الذمي،  مسلم  وأبو  سيين،  وابن  الشخي،  بن  مطرف  عنه:  روى 
وزيد بن عيل أبو القموص. 

وروى عنه من الصحابة: َعْبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وروى عنه 
جاعة من كبار التابعن.

كان الـارود هـذا سـيد َعْبـد القيس، وأمـه دريمكة بنـت رويم من بني 
شيبان)-(.

 ثغ: وفد َعىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص سنة عش يف وفد عبد القيس، فأسلم، 
به.  وكان نرصانيًّا، ففرح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بإسامه، فأكرمه وقرَّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )262/1- 264(.
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ِه بن عمرو بن العاص، ومن التابعن:  وروى عنه من الصحابة: َعْبد اللَّ
ِه بن الشخي، وزيد بن عيل َأُبو القموص،  َأُبو مسلم الذمي، ومطرف بن َعْبد اللَّ

وابن سيين.

وسكن البرصة، وُقتَِل بأرض فارس، وقيل: إنه ُقتَِل بنهاوند مع النعامن 
ن، وقيل: إن عثامن بن َأيِب العاص بعث الارود يف بعث إىَِل ساحل  ابن ُمَقرِّ

فارس، فقتل بموضع ُيعَرف بعقبة الارود، وكان سيد عبد القيس)-(.

َدهم. ب جاروًدا، لكونه أغار عىل بكر بن وائل فأصابم وجرَّ  ذت: ُلقِّ

َوَفد يف عبد القيس سنة عٍش من اهلجرة -وكانوا نصارى- فأسلم الارود، 
وفرح النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بإسامه وأكرمه. 

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. َرَوى َعنُْه: عبد اللَّه ْبن عمرو ْبن العاص، 
مسلم  وأبو  القمويص،  عيّل  ْبن  وزيد  الشخي،  ْبن  اللَّه  عبد  ْبن  وُمطرف 

الذمي، وغيهم. 

اختط بالبرصة. 

ُقتِل شهيًدا بباد فارس سنة إحدى وعشين، وقيل: ُقتِل مع النُّْعاَمن 
ن)6(. اْبن ُمَقرِّ

َجاِهَمُة ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن ِمْرَداٍس ڤ.1 5 4

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )311/1، 312(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )130/2، 131(.
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 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه َأَحاِديَث)-(.

 جي: روى عنه ابنه، يعد باملدينة)6(.

 بر: والد معاوية بن جامهة، ويقال: هو جامهة بن العباس بن مرداس 
.)3( السلمي، حجازيٌّ

ِجباَرُة بُن ُزَراَرَة الَبَلِويُّ ڤ.1   4

 ن: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، وليست له رواية)4(.

 بر، ثغ: له صحبة، وليست له رواية، شهد فتح مرص)5(. 

ِبيعِ ْبِن َقْيٍس اْلِكَناِنيُّ ڤ.1   4 َجثَّاَمُة ْبُن ُمَساِحِق ْبِن الرَّ

َعىَل  جلست  قال:  هرقل،  إىَِل  عمر  رسول  وكان  صحبٌة،  له  ثغ:   
شء ما أدري ما تتي، فإذا تتي كرس من ذهب، فلام رأيته نزلت عنه، 
فضحك، وقال ل: ل نزلت َعْن هذا الذي أكرمناك به؟ فقلت: أين سمعت 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ينهى َعْن مثل هذا) (.

 جر: له ُصحَبٌة، وأرسله عمر إىل هرقل ) (.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )162/5(، و)33/9(.
)6( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 40(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )267/1(.
)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )83/1(.

)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )278/1(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )316/1(.
) ( »اإلصابة« لبن حجر )171/2(.) ( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )325/1(.
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َجْحَدُم ْبُن َفَضاَلَة ڤ.1   4

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَمَسَح َرْأَسُه، َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا، َرَوى َعنُْه َأْوَلُدُه)-(.

 ثغ: أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب له كتاًبا)6(.

َجْحٌش الُجَهِنيُّ ڤ.1   4

 ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن جحش، َلُه ُصْحَبة)3(.

َة ْبِن ُسَراَقَة ْبِن اْلُحَباِب ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَجدِّ ْبِن َعْجَلَن، 1   4 ُجَديُّ ْبُن ُمرَّ

ِمْن َبِليِّ ُقَضاَعَة ُحَلَفاِء َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

 س: ُقتَِل بَِخْيرَبَ َشِهيًدا، َطَعنَُه َأَحُدُهْم َبْنَ َثْدَيْيِه بِاحْلَْرَبِة َفاَمَت، َوُقتَِل 
اَقَة بُِحنَْنٍ َشِهيًدا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. ُة ْبُن ُسَ َأُبوُه ُمرَّ

ُجَدْيُع ْبُن ُنَدْيٍر اْلُمَراِديُّ ڤ.1 - 4

 ن: له صحبٌة، وخدم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، وهو رجل معروف 
من أهل مرص، ول أعلم له رواية، وهو َجدُّ أيب ظبيان عبد الرحن بن مالك 

ابن جديع)5(.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )650/2(.
)6( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )326/1(.

)3( »الثقات« لبن ِحبَّان )65/3(.
)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )295/5(.

)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )85/1(.
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 ع، ثغ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَدَمُه)-(.

ُجْذَرة بن سبرة الَعَتِقي ڤ.1 6 4

 ن: له صحبة، وشهد فتح مرص)6(.

احِ اْلَْشَجِعيُّ ڤ.1 3 4 اُح ْبُن َأِبي اْلَجرَّ اْلَجرَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْشَجٍع«)3(.

 ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيَِّن، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد)4(.

ِه بن عتبة بن مسعود)5(.  ثغ: َلُه صحبة، روى َعنُْه: َعْبد اللَّ

ُجْرُثوُم ْبُن َناِشٍب، َوِقيَل: اْبُن َناِشٍم، َوِقيَل: اْبُن َناِشٍر َوِقيَل: اْبُن 1 4 4
َلِشِر ْبِن َوَبَرَة، َوِقيَل: ُجْرُهٌم َواْخُتِلَف ِفيِه، َوِقيَل َغْيُر َما َذَكْرَنا، َأُبو 

، َوُخَشَنُة َبْطٌن ِمْن ُقَضاَعَة ڤ. َثْعَلَبَة، اْلُخَشِنيُّ

َنا َأْصَحابنا: ُجْرُهُم   س: ُخَشْنٌ ِمْن ُقَضاَعَة، َواْسُم َأيِب َثْعَلَبَة فِياَم َأْخرَبَ

ُه َقاَل: اْسُمُه ُجْرُثوَمُة  ، َأنَّ َمْشِقيِّ ُت َعْن َأيِب ُمْسِهٍر الدِّ اْبُن َناشم، َقال: َوُأْخرِبْ

اْبُن َعْبِد اْلَكِريِم.

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )652/2- 653(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )327/1(.
)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )85/1(.
)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )137/1(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )600/2(.
)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )328/1(.
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اِم َسنََة َخٍْس َوَسْبِعَن  َ َأُبو َثْعَلَبَة اخْلَُشنِيُّ بِالشَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوُتُويفِّ َقاَل حُمَمَّ

ِل ِخَاَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن)-(. يِف َأوَّ

 ل: يقال: جرثوم، له الصحبة. وقال الدارمي: لس بن حي)6(.

 خ: َسِمْعُت َأْحَد ْبَن َحنَْبٍل يقول: أبو َثْعَلَبة اخلَُشنِي: ُجْرُهم.

وَسِمْعُت حَيَْيى ْبَن َمِعٍن َيُقوُل: َأُبو َثْعَلَبة ُجْرُهم ْبُن َناِش.

َوَكَذا َقاَل: َأْحَد ْبُن َحنَْبٍل: اْبُن َناِش.

ُه ُيَقاُل: اْبُن َناِشم، َواْبُن َناِشب)3(. وَبَلَغنِي َأنَّ

ْحَِن ْبُن ُعَمَر، حدثنَا  َثنِي َعْبُد الرَّ َ َسنََة َخٍْس َوَسْبِعَن، َحدَّ  ص:  ُتُويفِّ

َأُبو ُمْسِهٍر، َقاَل: اْسُم َأيِب َثْعَلَبَة اخْلَُشنِيِّ ُجْرُثوٌم)4(.

 جي: يعد بالشام)5(.

 ب: ُيَقال: اسمه جرثوم بن ناشب، َوقيل: جرثوم بن َعْمرو، ويقال 
أيًضـا: لس بـن حـَرام، َوقيل: إِن اسـمه جرثومة، ويقال: جرثم بن ياسـم، 

َوقيل: لش بن حي، ويقال أيًضا: لس بن جاهم.

)-( »الطبقات الكبير« لبن سعد )419/9(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 495(.

)3( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )137/1- 138(.
)4( »اآلحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )86/5(.

)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 54(.



حابة األماثل 566
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ام، َوُهَو من قضاعة. سكن الشَّ

َماَت َأُبو َثْعَلَبة سنة خس َوسبعن)-(.

َ َسنََة َخٍْس َوَسْبِعَن.  اَم، َوُتُويفِّ  ع: َسَكَن الشَّ

 ، َرَوى َعنْـُه: َعْبـُد اللـِه ْبـُن َعْمـِرو ْبـِن اْلَعـاِص، َوَأُبـو إِْدِريَس اخْلَـْوَليِنُّ
 ، ـْعَبايِنُّ ، َوَعَطاُء ْبُن َيِزيَد، َوُمْسـِلُم ْبُن ِمْشـَكٍم، َوَأُبو ُأَميََّة الشَّ َوُجَبـْيُ ْبـُن ُنَفْيٍ

ُهْم)6(. َوَمْكُحوٌل َوَغْيُ

 وقـال أيًضا ع: ِقيَل: َلُشـوَمُة ْبـُن ُجْرُثوٍم، َوِقيـَل: َلُس ْبُن َجاِهٍم 
، خُمَْتَلـٌف يِف اْسـِمِه، َوِقيـَل: ُعْرُنـوُق ْبـُن َناِشـٍم، َوِقيـَل:  َأُبـو َثْعَلَبـَة اخْلَُشـنِيُّ
، َوِقيـَل: َناِشـُب ْبـُن َعْمـٍرو، َوِقيَل: ُجْرُثـُم ْبُن َناِشـٍب، َوِقيـَل: ُجْرُهْم  َنـاِشٌ

َ َسـنََة َخٍْس َوَسـْبِعَن)3(. ْبـُن َناِشـٍم، َوِقيـَل: ُجْرُثوٌم، ُتـُويفِّ

 بر: اختلفوا يف اسمه واسم أبيه كام ترى، وهو مشهور بكنيته، كان 
من بايع تت الشجرة ورضب له بسهمه يوم خيرب، وأرسله َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

إىل قومه فأسلموا.

نزل الشام ومات يف أول إمرة معاوية. وقيل: مات يف إمرة يزيد.

وقيل: إنه تويف يف سنة خس وسبعن يف إمرة َعْبد امللك واألول أكثر.

)-( »الثقات« لبن ِحبَّان )63/3(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )619/2(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2773/5(.
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روى عنه: أبو إدريس اخلولين، وجبي بن نفي)-(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 وقال أيًضا كو: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، بايع َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بيعَة 
الرضوان، ورضب له بسهمه يوم حنن، وأرسله إىل قومه فأسلموا)3(.

 كــر: صاحــُب النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اخُتِلــَف يف اســمه اختاًفــا كثــًيا عــىل مــا 
سنورده، وكان من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص روى عنه أحاديث. 

روى عن: أيب عبيدة بن الراح، ومعاذ بن جبل. 

روى عنه: أبو ادريس اخلولين، وسعيد بن املسيب، وعمي بن هانئ، 
وأبو عبد الله مسلم بن مشكم، وجبي بن نفي، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، 
وحيد بن عبد الله املزين، وأبو أسامء الرحبي، وأبو رجاء العطاردي، وعطاء 

ابن يزيد الليثي، وأبو أمية حممد الشعباين،  ومكحول)4(.

 ثغ: شـهد احلديبيـة، وبايـع تـت الشـجرة بيعة الرضـوان، ورضب 
َلُه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه َيْوم خيرب، وأرسله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل قومه، فأسلموا، 

ونزل الشام.

مـات أول إمـرة معاويـة، وقيل: مـات أيام يزيد، وقيل: تويف سـنة خس 

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )270/1(.
)6( »اإلكمال« لبن ماكول )296/3(.
)3( »اإلكمال« لبن ماكول )467/2(.

)4( »تاريخ دمشق« لبن عساكر )84/66(.
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وسبعن، أيام َعْبد امَلِلِك بن مروان، وهو مشهور بكنيته)-(.

َة َأَحاِدْيَث.  ذس: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى ِعدَّ

َوَلُه: َعْن ُمَعاِذ بِن َجَبٍل، َوَأيِب ُعَبْيَدَة.

 ، ، َوَأُبو َرَجاٍء الُعَطاِرِديُّ ، َوُجَبْيُ بُن ُنَفْيٍ َث َعنُْه: َأُبو إِْدِرْيَس اخلَْوَليِنُّ َحدَّ
ِة، َوَمْكُحْوٌل - إِْن َكاَن  اِهِريَّ ، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو الزَّ َحبِيُّ َوَأُبو َأْساَمَء الرَّ

َسِمَع ِمنُْه -، َوُعَمْيُ بُن َهانِئ، َوآَخُرْوَن.

ٌة. يَّ ا. َوِقْيَل: َقْرَيَة الَبَاِط، َوَلُه ِبَا ُذرِّ اَم. َوِقْيَل: َسَكَن َداَريَّ َنَزَل الشَّ

اْخُتِلـَف يِف اْسـِمِه: َفِقْيـَل: ُجْرُهـُم بُن َناِشـٍم، َقاَلُه: َأْحَُد بـُن َحنَْبٍل، َواْبُن 
، َواْبُن َسـْعٍد، َوَأُبو َبْكٍر بـُن َزْنَجَوْيِه. ، َواْبـُن امَلِدْينِيِّ َمِعـْنٍ

 . َوَقاَل َسِعْيُد بُن َعْبِد الَعِزْيِز: ُجْرُثْوُم بُن لَِشٍ

ٍر: ُجْرُثْوُم بُن َعْمٍرو.  َوَقاَل ِهَشاُم بُن َعامَّ

َوَقاَل اْبُن ُسَمْيٍع: اْسُمُه ُجْرُثْوٌم. 

 . : ُجْرُثْوُم بُن َناِشٍ َوَقاَل احلَافُِظ َعْبُد الَغنِيِّ األَْزِديُّ

: اْسُمُه ُجْرُهٌم.  َوَقاَل الُبَخاِريُّ

َوُيَقاُل: ُجْرُثْوُم بُن َناِشٍم. َوُيَقاُل: اْبُن َناِشٍب. َوُيَقاُل: اْبُن َعْمٍرو.

 . ْوَليِبُّ ، َواْعَتَمَدُه الدُّ َوَقاَل َأُبو َبْكٍر بُن َأيِب َشْيَبَة: اْسُمُه: َلِشُ بُن ِحَْيٍ

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )329/1(.
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َوَقاَل َبِقيَُّة بُن الَولِْيِد: لَُشْوَمُة بُن ُجْرُثْوَمَة. 

َوَقاَل َخِلْيَفُة بُن َخيَّاٍط: اْسُمُه لَِشُق بُن ُجْرُهٍم. َقاَل: َوُيَقاُل: ُجْرُثْوَمُة بُن 
َدْنِجيُّ يِف »األَْساَمِء امُلْفَرَدِة«: اْسُمُه ُجْرُثْوَمُة.  َناِشٍج. َوُيَقاُل: ُجْرُهٌم. َوَقاَل الرَبْ

َوِقْيَل: َغْيُ َذلَِك، َولَ َيَكاُد ُيْعَرُف إِلَّ بُِكنَْيتِِه.

َوَأُخْوُه: َعْمُرو بُن ُجْرُهٍم َأْسَلَم َعىَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)-(.

 ذت: َلُه ُصحبة ورواية، وَرَوى َأْيًضا َعْن أيب ُعَبيدة، وُمعاذ.

َرَوى َعنُْه: َسِعيد بن املسّيب، وُجَبي بن ُنَفي، وَأُبو إدريس اخلَْولين، وَأُبو 
رجاء الُعَطاردي، ومكحول، وأبو الزاهرية، وعمي بن هانئ.

وسكن الشام، وَكاَن يكون بدارّيا. وقيل: إّنه سكن قرية الباط وله ذرية با.

وَقاَل الداَرُقْطنيُّ وغُيه: بايع َبْيعة الرضوان، ورضب َلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
بَسْهٍم يوم َخْيرب، وأرسله إىَِل قومه فأسلموا)6(.

، َوِقيَل: اْلُقَرْيِعيُّ ِمْن َبِني َتِميٍم ڤ.1 5 4 ُجْرُموٌز اْلُهَجْيِميُّ

 غ: سكن البرصة)3(.

 جي: يعد بالبرصة)4(. 

)-( »سير أعام النباء« للذهبي )569-567/2(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 892(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )502/1(.
)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 40(.
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َة)-(. ، َسَكَن اْلَبرْصَ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: َأُبو َتِيَمَة اهْلَُجْيِميُّ

 بر: من بلهجيم بن عمرو بن تيم. ويقال له: جرموز القريعي التميمي، 
له حديٌث واحٌد، خمرجه عن أهل البرصة)6(.

، ُيَقاُل: اْبُن ُخَوْيِلٍد، َوِقيَل: اْبُن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن 1   4 َجْرَهٌد اْلَْسَلِميُّ
َسْهِم ْبِن َماِزِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسَلَماَن ْبِن َأْفَصى ڤ.

ِة. فَّ ْحَِن، َوَكاَن ِمْن َأْهِل الصُّ يًفا ُيْكنَى َأَبا َعْبِد الرَّ  س: َكاَن َشِ

ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِهَشاُم  َقاَل  َوَهَكَذا  َرَزاٍح،  ْبُن  َجْرَهُد  ُعَمَر:  ْبِن  د  حُمَمَّ َقاَل 
ِذي َذَكْرَناُه إىَِل َأْسَلَم.  ، َوَنَسَبُه َهَذا النََّسُب الَّ اِئِب اْلَكْلبِيُّ السَّ

، َوَماَت بِامَلِدينَِة يِف آِخِر ِخَاَفِة  َوَكاَن ِلَْرَهَد َداٌر بِامَلِدينَِة يِف ُزَقاِق اْبِن ُحنَْنٍ
ِل ِخَاَفِة َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة)3(.  ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن، َوَأوَّ

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْسَلم«)4(.

 جي: يعد باملدينة)5(.

 ن: َصِحَب رسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، ل أعلم له رواية عند املرصين. 

ضوان، ثم شهد فتح  ة، وشهد احلديبية، وبايع بيعة الرُّ فَّ كان من أهل الصُّ

)-( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )630/2(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )274/1(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )202/5(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )104/1(.

)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 52(.
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إفريقية وغزوها مع عبد اللَّه بن سعد)-(.

َا َعوَرة«.   ب، بش: َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َغطِّ َفِخَذَك؛ َفإِنَّ

ْحَن بن جرهد. ة، روى َعنُه: ابن اْبنه زْرَعة بن َعْبد الرَّ عداده يِف أهل الَبرْصَ

َماَت بِامَلِدينَِة يِف وَلَية ُمَعاِوَية بن أيب ُسْفَيان)6(.

، عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف العورة)3(.  زص: صحايبٌّ

: ُهَو اْبُن ُخَوْيِلٍد.  ْهِريُّ ، َوَقاَل الزُّ ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ  ع: َنَسَبُه حُمَمَّ

ْحَِن، َسَكَن امَلِدينََة،  ِة، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ فَّ َشِهَد احْلَُدْيبَِيَة، َوَكاَن ِمْن َأْهِل الصُّ

اِم َيِزيَد )4(. َل َأيَّ َ آِخَر ِوَلَيِة ُمَعاِوَيَة ڤ، َوِقيَل: َأوَّ َوَلُه ِبَا َداٌر، ُتُويفِّ

 بر: ُيَعدُّ يف أهل املدينة، وداره با يف زقاق ابن حنن.

روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الَفِخـُذ َعـْوَرًة«. وقد رواه جاعة غـيه، وحديثه 
ذلك مضطرب. 

ومات جرهد األسلمي سنة إحدى وستن)5(.

ة، وشهد احلديبية، يكنى أبا عبد الرحن، سكن  فَّ  ثغ: من أهل الصُّ

)-( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )87/1(.
)6( »الثقات« لبن ِحبَّان )62/3(، »مشاهير علماء األمصار« لبن حبان )ص: 72(.

)3( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 56(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )621/2- 622(.

)5( »الستيعاب« لبن عبد البر )270/1، 271(.
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املدينة، وله با دار)-(.

َلُه  َقاَل  ِذي  الَّ باملدينة،  دار  له  ثم صار  ة،  فَّ الصُّ أهل  ذت: كان من   
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َغطِّ َفْخَذَك«.

ْحَِن، َوَحِفيُدُه ُزْرَعُة. ِه َوَعْبُد الرَّ َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه َعْبُد اللَّ

تويف سنة إحدى وستن)6(.

، َوُيَقاُل: اَلْسَلِميُّ ڤ.1   4 َلِميُّ ، َأُبو ُخَزْيَمَة، السُّ ُجَزيٌّ

 بـر: والـد حيان بن جزي، أسـلم وَكَسـاه رسـوُل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص ُبْرَدين يف 
حديٍث فيه طول، ليس إسناده بالقائم)3(.

 ثغ: قدم َعىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وكساه ُبْرَدين، روى حديثه ابنه َعْبد اللَِّه 
ُه أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بأسي كان عنده  ابن جزي، َعْن أخيه حيان بن جزي، عنه، َأنَّ
من صحابِة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص كانوا أسوه، وهم مشكون، ثم أسلموا، فأتوا 

.)4( ا ُبرَدين وأسلم ُجَزيٌّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بذلك األسي، فكسا ُجَزيًّ

ُجْعُشــُم الَخْيــر بــُن خليبــَة ْبــِن موهــِب ْبــِن ُجْعُشــم ْبــِن حريــٍم 1   4
َدِفيُّ ڤ. الصَّ

 ن: هو من بايع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص تت الشجرة، وشهد فتح مرص، 

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )331/1(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 624(.

)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )273/1(.
)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )336/1، 337(.
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واختطَّ با)-(.

 بر: من ولد حريم بن الصدف، بايع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص تت الشجرة، 
ج جعشـم اخلي  وكسـاه النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قميَصـه ونعَليه، وأعطاه من شـعره، فتزوَّ

آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن َعْبد شمس.

ة بعد قتل عكاشة بن حمصن)6(. دَّ قتله الشيد بن مالك يف الرِّ

 كو: بايع جعشم اخلي تت الشجرة، وَكَساه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قميَصه ونعَليه 
ج آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس،  وأعطاه من شعره، فتزوَّ

قتله الشيد بن مالك)3(.

 ثغ: بايع تت الشجرة، وكَساه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قميَصه ونعَليه، وأعطاه 
ج جعشم آمنة بنت طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس،  من شعره، وتزوَّ

قتله الشيد بن مالك يف الردة، بعد قتل عكاشة)4(. 

نِّيُّ ڤ.1   4 َجْعَوَنُة ْبُن ِزَياٍد الشَّ

 ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف اْلَعِريِف)5(.

َحاَبة، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »الَعِرْيُف ِف النَّار«) (.  نق: يعد يِف الصَّ

)-( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )93/1(.
)6( »الستيعاب« لبن عبد البر )277/1(.

)4( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )341/1(.)3( »اإلكمال« لبن ماكول )135/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )641/2(.

) ( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3671(.
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ُجَلْيِبيب ڤ.1   4

 بر، ثغ: روى حديثه أبو برزة األسلمي يف إنكاح رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إياه 
فيه دمامة وِقرَص، فكأن األنصاري وامرأته  إىل رجل من األنصار، وكانت 
كرها ذلك، فسمعت ابنتهام بام أراد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك فتلت: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴾ 
]األحزاب: 36[. وقالت: رضيت وسلَّمت ملا يرض ل به َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فدعا 

ا«.  َعل َعْيَشَها َكدًّ ُهمَّ اْصُبْب َعَلْيَها اخَلرَي َصبًّا َوَل َتْ هلا رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

ٌم أنفق منها، وذلك أنه  ثم ُقتَِل عنها جليبيب، فلم يكن يف األنصار أيِّ
غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بعض غزواته، ففقده رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وأمر به يطلب، 
فوجـده قـد قتـل سـبعة من املشكن ثـم ُقتَِل، وهـم حوله مرصعـن، فدعا له 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »َهَذا ِمنِّي َوَأَنا ِمنُْه«، ودفنه ول يصل عليه)-(.

ِحيَّاَن ْبِن َناِشِب ْبِن َسْعِد 1 - 4 ُجَلْيَحُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن الضَّ
اْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة اللَّْيِثيُّ ڤ.

 س: َشِهَد ُحنَْينًا َوالطَّاِئَف َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَم الطَّاِئِف 
َشِهيًدا )6(. 

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم الطَّاِئِف)3(.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )271/1، 272(، »ُأْسد الغابة« لبن األثير )348/1(.
)6( »الطبقات الكبير« لبن سعد )150/6(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )651/2(.
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 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمَن َيْوم الطَّاِئف)-(. 

اْلُجْفِشيُش ْبُن النُّْعَماِن، ُيْكَنى َأَبا اْلَخْير، اْلِكْنِديُّ ڤ.1 6 4

 ع: ُيَقاُل: إِنَّ اْلُْفِشيَش َلَقٌب، َواْسُمُه: )َمْعَداُن()6(.

 بر: )الفشيش(، يقال فيه باليم، وباحلاء، وباخلاء، يكنى أبا اخلي. 
يقال اسمه: جرير بن معدان. 

قدم عىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد كندة، وخاصمه إليه رجٌل يف أرٍض)3(.

 بر: يقال فيه باليم، وباحلاء، وباخلاء.

قيـل: اسـمه جريـر بن معدان، والفشـيش لقـب، يكنى أبـا اخلي، قدم 
عـىل النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفـد كندة، وهو الذي نازع األشـعث بـن قيس يف أرضه، 

وترافعا إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ثغ: وفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع األشعث بن قيس الكندي يف وفد كندة، 
نَا، ًوًل َننَْتِفي ِمن َأبِْينَا،  ِذي َقاَل للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أنت منا، فقال: »َل َنْقُفو ُأمَّ وهو الَّ

َنْحُن ِمْن َوَلِد النَِّض بِن كِنَاَنة«)5(.

4 3 1. جفينُة النَّْهِديُّ

)-( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )639/2(.
)3( »الستيعاب« لبن عبد البر )276/1(.

)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )411/1، 415(.
)5( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )345/1(.
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 بر: كتب إليه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فوقع بكتابه الدلو، ثم أتاه بعد مسلاًم)-(.

َة ْبِن ُعَرَنَة ْبِن َواِيَلَة ْبِن اْلَفاِكِه 1 4 4 َجْنَدَرُة ْبُن َخْيَشَنِة ْبِن ُنَفْيِر ْبِن ُمرَّ
 ، اْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة، َأُبو ِقْرَصاَفَة، اْلِكَناِنيُّ

ِمْن َبِني َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

 ل: نزل الشام، له صحبة)6(.

 جي: يعد بالشام)3(.

 غ: سكن الشام)4(.

ام، َوَمات َبا، وقربه بسناجية بِقرب من عسقان)5(.  ب: سكن الشَّ

 ع: ُيَعدُّ يِف َأْهِل فَِلْسطَِن) (.

 بر: أبو قرصافة، هو مشهور بكنيته، معدود يف الشامين، له أحاديث، 
خمرجها عن أهل الشام.

وقد قيل: إن اسم أيب قرصافة: )قيس(، واألول أكثر.

 كو: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث) (.

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )274/1(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2814(.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 37(.
)5( »الثقات« لبن ِحبَّان )64/3(.)4( »معجم الصحابة« للبغوي )568/1(.

) ( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )644/2(.
) ( »اإلكمال« لبن ماكول )161/2(.
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 وقال أيًضا كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنه: ابنته عزة)-(. 

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة 

َقاَل اأْلَِمي َأُبو نرص: روى َعنُه: اْبنَته عزة، َوعزة بنت ِعَياض، َوِزَياد بن 
سيار، َوَغيهم. 

َويِف َهـَذا الَقـْول َأْوَهـام؛ أِلَن َأَبـا قرصافـة َلْيـَس َلُه اْبنة اسـمَها: )عزة(، 

ها، َوِزَياد بن سيار  اَم ِهَي عزة بنت ِعَياض، قد َنَسبَها بعُض الرَواة إىَِل َجدِّ إِنَّ

يروي َعنَْها َعن جدها)6(. 

 ثغ: نزل فلسطن من الشام، وله أحاديث خمرجها من الشامين)3(.

 ذت: َصَحايبٌّ معروٌف، نزل عسقان، وَرَوى أحاديث.

رواه البخاري يِف »األدب« َلُه)4(.

اَم َواْسَتْوَطَن َعْسَقاَن، َلُه َأَحاِديُث. ، َنَزَل الشَّ  ذت: َصَحايِبٌّ

ــاٍن  َيــى ْبــُن َحسَّ ُة بِنـْـُت ِعَيــاِض ْبــِن َجنـْـَدَرَة، َوحَيْ َرَوى َعنـْـُه: َحِفيَدُتــُه َعــزَّ

ٍر، َوِزَياُد ْبُن َسيَّاٍر َوَعطِيَُّة ْبُن َسِعيٍد الكنانيان،  اٌد َأُبو َعامَّ ، َوَشدَّ اْلِفَلْسطِينِيُّ

وريان بن اْلَْعِد.

)-( »اإلكمال« لبن ماكول )211/3، 212(.
)6( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1984(.

)3( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )364/1(.
)4( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 899(.
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ٌء)-(. تَِّة َشْ َلْيَس َلُه يِف اْلُكُتِب السِّ

ُجَنْيُد ْبُن َسُبعٍ اْلُجَهِنيُّ ڤ.1 5 4

 ل: له صحبة)6(. 

. َوِقيَل:  اِميَِّن، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعْوٍف اْلِكنَايِنُّ  ع: ُيَعدُّ يِف الشَّ
ُهَو َأُبو ُجَُعَة، َواْسُمُه َحبِيُب ْبُن ِسَباٍع)3(.

َجْهَجاُه ْبُن َقْيٍس، َوِقيَل: اْبُن َسِعيٍد، اْلِغَفاِريُّ ڤ.1   4

 س: َشِهَد غزوة امُلَرْيِسيع مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من فقراء املهاجرين، 
وكان أجًيا لعمر بن اخلطاب، وهو الذي نازع سنان بن وبر الهني حليف 
ْلو، ومها يستقيان املاء، فاختلفا وتقاول وتنادينا  الدَّ امُلَرْيِسيع  األنصار يوم 
بالقبائل، فنادى سنان بن وبر باألنصار وكان حليًفا لبني سال، ونادى جهجاه: 

يا لقريش.

ـه بـُن أيب بن سـلول يومئذ بـكام كثي َناَفَق فيـه، وقال:  َفتكلَّـم عبـُد اللَّ
)لئـن رجعنـا إىل املدينـة ليخرجـن األعـز منهـا األذل(، فنمـى زيد بـن أرقم 
ذلك الكام إىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فنزل القرآن بتصديق زيد، وتكذيب عبد اللَّه 

ابن ُأيب)4(.

)-( »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 625(.
)6( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 600(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )610/2- 611(.
)4( »الطبقات الكبير« لبن سعد )108/5(.
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 ق: كان من فقراء املهاجرين، وأجًيا لعمر بن اخلطاب، وتناول عصا 
عثـامن وهـو عىل املنـرب، فكرسها عىل ركبتـه، فوقعت األكلـة يف ركبته، وكان 
أكل مـع النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهـو كافـر، فأكثر، ثـم أكل معه، وقد أسـلم، فأقّل، فقال 

النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »امُلْؤِمُن َيْأُكُل ِف ِمًعى َواِحٍد، َواْلَكافُِر َيْأُكُل ِف َسْبَعِة َأْمَعاٍء«)-(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن »ِغَفار«، َوُهَو: ِغَفار ْبـُن ُمَلْيل ْبِن   خ: َرَوَى َعـْن رسـوِل اللَّ
َضْمَرة ْبِن َبْكر ْبِن َعْبِد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض 

َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)6(. اْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخرَبَ

 غ: سكن املدينة)3(.

 زص: له صحبة، ل أخ له)4(.

 ع: ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيَِّن، َماَت َبْعَد َقْتِل ُعْثاَمَن بَِسنٍَة )5(.

 بر: مدين، وهو جهجاه بن مسعود، ويقال: ابن سعيد بن سعد بن 
حرام بن غفار. 

يقال: إنه شهد بيعة الرضوان تت الشجرة، وكان قد شهد مع رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص غزوة املريسيع، وكان يومئذ أجًيا لعمر بن اخلطاب، ووقع بينه وبن سنان 

)-( »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )323/1(.
)6( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )120/1، 122(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )504/1(.
)4( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 57(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )651/2(.
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، فنادى جهجاه الغفاري: يا للمهاجرين!  ابن وبرة الهني يف تلك الغزاة َشٌّ
ونادى سنان يا لألنصار!، وكان حليًفا لبني عوف بن اخلزرج، فكان ذلك 
سبب قول َعْبد اللَّه بن أيب بن سلول يف تلك الغزوة: )َلِئْن َرَجْعنَا إىَِل املدينة 

ليخرجن األعّز منها األذل(.

مات بعد عثامن ڤ بيسي.

روى عنـه عطاء بن يسـار عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »امُلْؤِمُن َيـْأُكُل ِف ِمًعى َواِحٍد، 
َواْلَكافُِر َيْأُكُل ِف َسْبَعِة َأْمَعاٍء«، وهو كان املراد بذا احلديث يف حن ُكْفره، 
ثم يف حن إسـامه؛ ألنه شب حاب سـبع شـباه قبل أن يسـلم، ثم أسـلم 
فلـم يسـتتم يوًمـا آخـر حـاب شـاة واحـدة، فعليـه خاصـة كان خمـرج ذلك 

احلديث، وحديثه بذلك معروف عند ابن أيب شيبة وغيه.

وروي أن جهجاه هذا هو الذي تناول العصا من يد عثامن وهو يطب 
فكرسها يومئذ، فأخذته األكلة يف ركبته، وكانت عصا رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: عطاء، وسليامن بن يسار، ونافع موىل ابن عمر)-(.

 ثغ: من أهل املدينة، روى عنه: عطاء وسليامن ابنا يسار، وشهد مع 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرضوان، وشهد غزوة املريسيع إىَِل بني املصطلق من خزاعة، 
وكان يومئذ أجًيا لعمر بن اخلطاب ڤ ووقع بينه وبن سنان بن وبر الهني 
يف تلك الغزوة ش، فنادى جهجاه: يا للمهاجرين، ونادى سنان: يا لألنصار، 
ِه بن َأيِب  وكان حليًفا لبني عوف بن اخلزرج، وكان ذلك سبب قول َعْبد اللَّ

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )268/1، 269(.
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.) رأس املنافقن: )َلُيْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمنَْها اأْلََذلَّ

روى عنه عطاء بن يسار أن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْلَكافُِر َيْأُكُل ِف َسْبَعِة َأْمَعاٍء، 
وامُلْؤِمُن َيْأُكُل ِف ِمًعى َواِحٍد«، وهو املراد بذا احلديث يف كفره َوإِسامه؛ 
ألنه شب حاب سبع شياه قبل أن يسلم، ثم أسلم فلم يستتم حاب شاة 

واحدة)-(.

 ذت: مدين، له ُصْحبة.

ضـوان، وكان يِف غزوة امُلَرْيِسـيع أجًيا لعمـر، ووقع بينه  شـِهَد بيعـة الرَّ
وبن سنان الَُهنّي، فنادي: يا للمهاجرين: ونادي ِسنان: يا لألنصار)6(.

ْلـِت ْبِن َمْخَرَمَة ْبـِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبـِد َمَناِف ْبِن 1   4 ُجَهْيـُم ْبـُن الصَّ
ُقَصيٍّ ڤ.

ُه ُسَكْينَُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن ُمْعِرِض ْبِن ُجَشَم ْبِن َوَدِم ْبِن َساِلِ   س: ُأمُّ
اْبِن َعْوٍف. 

َأْسَلَم َبْعَد اْلَفْتِح، َوَل َأْعَلُم َلُه ِرَواَيًة )3(.

 بر: أسلم عام خيرب، وأعطاه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من خيرب ثاثن وسًقا، 
وجهيـم هـذا هـو الـذي رأى الرؤيـا بالُْحَفة حن نفرت قريـش، لتمنع عن 

)-( »ُأْسد الغابة« لبن األثير )365/1، 366(.
)6( »تاريخ اإلسام« للذهبي )317/2(.

)3( »الطبقات الكبير« لبن سعد )43/6(، و»الجزء المتمم لطبقات ابن سعد - الطبقة الرابعة 
من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك« )ص: 189(.
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عيهـا، ونزلـوا بالحفـة ليتـزودوا من املاء ليـًا، فغلبت جهيـاًم عينه، فرأى 
فارًسا وقف عليه، فنعى إليه أشاًفا من أشاف قريش)-(.

َجْوَداُن ڤ.1   4

 زص: له صحبة، روى عنه: العباس بن عبد الرحن)6(. 

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة. َوِقيَل: اْبُن َجْوَداَن، َغْيُ َمنُْسوٍب.

اِئُب ْبُن  ْحَِن، َوالسَّ ، َواْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد الرَّ َرَوى َعنُْه: اأْلَْشَعُث ْبُن ُعَمْيٍ
َمالٍِك)3(.

 بر: ل أعـرف لـه نسـًبا، ول علـم ل به أكثر من روايتـه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فيمن ل يقبل معذرة أخيه، كان عليه خطيئة صاحب مكس)4(.

 ال�اء
وه حر�فُ

لُ �ت َ
م، و�ي �ي  ال�ب

هى حر�فُ �ت ا�ف

)-( »الستيعاب« لبن عبد البر )261/1(.
)6( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 57(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )632/2(.
)4( »الستيعاب« لبن عبد البر )275/1(.
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حاِبٌس امُسه  من 

َحاِبُس بُن دغنَة الَكْلِبيُّ ڤ.9  -3

 بر: له خرب يف أعالم النبوة، وله رواية وصحبة)1(.

َحاِبُس بُن َرِبيَعَة التَِّميِميُّ ڤ.9 3-3

 س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 غ: سكن البرصة)3(.

 ب: َوالِد َحيَّة بن َحابِس، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد ابنه)4(.

 بر: ليس بوالد األقرع بن حابس، روي عنه حديث واحد أنه سمع 
، َوَأْصَدُق الطَّري الَفْأل«.  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َل َشء ِف اهَلاِم، َوالَعْيُ َحقٌّ

ُيَعدُّ يف البرصيني، يف إسناد حديثه اضطراب خيتلف فيه عىل حييى بن 
أيب كثري، روى عنه: ابنه حية بن حابس)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )279/1(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )81/9(.
))( »معجم الصحابة« للبغوي )189/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/95(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )280/1(.
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َحاِبـُس ْبـُن َسـْعِد بـِن الُمْنـِذِر بـِن َرِبيَعـَة بِن َسـْعِد بـِن َيْثِربيٍّ 9  -3
ڤ. الطَّاِئيُّ 

 غ: سكن الشام)1(.

ام، روى عنه: عبد اللَّه بن غابر)2(.  ب: عداده يِف أهل الشَّ

 م: عداده يف احلمصيني، روى عنه: عبد اللَّه بن غابر)3(.

 ع: ُيَعدُّ يِف احِلْمِصيِّنَي)4(.

، خمرج حديثه عنهم، ويعرف فيهم باليامين.  بر: شاميٌّ

ويقال: إن حابس بن سعد الطائي هو الذي واله عمر بن اخلطاب ڤ 
ناحية من نواحي الشام، فرأى يف املنام كأن الشمس والقمر يقتتالن، ومع 
كل واحد منهام كواكب. فقال له عمر ڤ: مع أهيام كنت؟ َقاَل: مع القمر. 

َقاَل: ال تيل يل عماًل أبًدا، إذ كنت مع اآلية املمحوة.

فقتل وهو مع معاوية بصفني.

وأما أهل العلم باخلرب فقالوا: إن عمر ڤ دعا حابس بن سعد الطائي، 
فقال: إين أريد أن أوليك قضاء محص، فكيف أنت صانع؟ َقاَل: أجتهد رأيي 
وأشـاور جلسـائي. فقـال: انطلـق. فلم يمـض إال يسـرًيا حتى رجـع، فقال: 

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )190/2(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9(.

))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 26)- 27)(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)88(.
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يـا أمـري املؤمنـني، إين رأيت رؤيـا أحببت أن أقصها عليك. َقـاَل: هاهتا. َقاَل: 
رأيت كأن الشمس أقبلت من املرشق، ومعها مجع عظيم، وكأن القمر أقبل 

من املغرب، ومعه مجع عظيم. 

فقال له عمر ڤ: مع أهيام كنت؟ َقاَل: مع القمر، فقال عمر ڤ: كنت 
مع اآلية املمحوة، ال، والله، ال تعمل يل عمال أبًدا، ورده، فشهد صفني مع 

معاوية $، وكانت راية طيء معه، فقتل يومئذ. 

وهو ختن عدي بن حاتم الطائي، وخال ابنه زيد بن عدي، وقتل زيد 
قاتله غدًرا، فأقسم أبوه عدي ليدفعنه إىل أوليائه، فهرب إىل معاوية، وخربه 

بتاممه مشهور عند أهل األخبار.

وقد روينا هذا اخلرب من وجوه كثرية، منها ما سمي فيه الرجل، ومنها 
ما مل يسم فيه)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )279/1، 280(.
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حاِجٌب امُسه  من 

َحاِجُب ْبُن ُبَرْيَدَة، ِمْن َأْهِل َراِتج، َوُهْم َبُنو َزُعوَراَء ْبِن ُجَشٍم، 9  -3
ِإْخَوُة َعْبِد اأَلْشَهِل ْبِن ُجَشٍم األَْنَصاِريُّ اأَلْشَهِليُّ ڤ)1(.

َة)2(.  س: ُقتَِل َيْوَم اْلَياَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعرْشَ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَياَمَمة)3(. 

 بر: مـن بنـي َعْبـد األشـهل. وقيـل: إنـه من بنـي زعوراء بن جشـم، 
إخوة َعْبد األشهل بن جشم، من األوس.

قتل يوم الياممة شهيًدا ڤ، وهو حليف هلم من أزد شنوءة)4(.

)1( لم ينص أحٌد ممن ذكره على صحبته ضمن ترجمته، لكن ذكره ابن سعد في )الطبقة الثالثة 
من المهاجرين واألنصار ممن شهد الخندق وما بعدها(، وهذا يدل على صحبته عنده.

، فيكون ذلك قرينة على صحبته.  ولم يذكروا إال أنه قد استشهد باليمامة، وهو مدنيٌّ
)فائدة(: قال مغلطاي: ليس كل من اسُتشهد باليمامة يكون صحابيًّا إال بضميمة أن يكون 
»اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة«  الَمدينة.  أو  الَمدينتين: مكة  سكن إحدى 

.)6(/2(
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )282/5(.

))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: )11(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )280/1(.
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اِف ْبِن َبَياَضَة ڤ. 9  -3 َحاِجُب ْبُن َزْيِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخفَّ

 س: َشِهَد ُأحًدا)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/8)2(.
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ُ
الـحـارث امُسه  من 

اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي َرِبيَعَة اْلَمْخُزوِميُّ ڤ.9  -3

 ع: اْسَتْسَلَف ِمنُْه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي َصْعَصَعَة، َواْسُم َأِبي َصْعَصَعَة: َعْمُرو ْبُن َزْيِد ْبِن 9 --3
َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزٍن ڤ.

 س: ولد احلارُث بُن أيب صعصعة: عبَد الرمحن.

ه أمُّ َعْمرو بن قيس بن احلارث بن َعْمرو بن اجلعد بن عوف بن  وُأمُّ
مبذول. وشهد احلارث ُأحًدا، وُقتَِل يوم الياممة َشِهيًدا سنة اثنتي عرشة يف 

خالفة أيب بكر الصديق)2(.

 بر: أخو قيس بن أيب صعصعة، واسم أيب صعصعة: عمرو بن زيد 
ابن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار، قتل يوم الياممة شهيًدا، 

وله ثالثة إخوة: قيس، وأبو كالب، وجابر. 

وقتل أبو كالب وجابر يوم مؤتة شهيدين)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )785/2(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/9))(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )296/1(.
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اْلَحاِرُث ْبُن ُأَقْيٍش، َوِقيَل: ُوَقْيٌش، اْلُعْكِليُّ ڤ.9 -- 

َم َثاَلَثًة ِمْن َوَلِدِه«، َقاَل: َوَسِمْعُت   س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقدَّ
.)1(» تِي َلَيْشَفُع لِِْثِل َربِيَعَة َوُمَضَ ُجَل ِمْن ُأمَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إِنَّ الرَّ

 غ: كان يسكن البرصة)2(.

ة، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها)3(.  ب: سكن الَبرْصَ

يِّنَي)4(.  ع: ُيَعدُّ يِف اْلَبرْصِ

 بر: ويقال ابن وقيش، وهو واحد، يقال: العكيل، ويقال: العويف. 
وعكل امرأة خصيف والد عوف نسبوا إليها. يقال: إنه كان حليًفا لألنصار.

ُيَعـدُّ يف البرصيـني، مـن حديثـه أيًضا عـن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديث حسـن: »ِفْ 
اجَلنَِّة لَِن َماَت َلُه َثاَلَثٌة ِمَن الَوَلِد َأِو اْثنَان«. ومن حديثه: »َأنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَتَب 
لَِبنِي ُزَهرِي بِن ُأَقيش َحيٌّ ِمن ُعْكٍل«. يرويه أبو العالء بن الشخري، عن رجل 

منهم)5(.

اْلَحاِرُث ْبُن َأَنِس ْبِن َماِلك ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َكْعٍب اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9  - 

.)6(  ع: َبْدِريٌّ

)2( »معجم الصحابة« للبغوي )59/2(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )65/9(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/76(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )787/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )282/1(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )751/2(.
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 جر: ذكره موسى بن عقبة فيمن َشِهَد َبْدًرا.

وقال َأبو ُعَمر -يعني ابن عبد الرب-: أخشى أن يكون هو احلارث بن 
أنس بن رافع.

قلت -أي ابن حجر-: بل هو غريه)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن َأَنٍس، وقيل: اْبُن َأْوِس، َوَأَنٌس ُهَو َأُبو اْلَحْيَسِر ْبُن َراِفعِ 9  - 
اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.

يـِك بِنْـُت َخالِِد ْبـِن ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبـِن َعْبِد ُودِّ ْبِن  ـُه ُأمُّ َشِ  س: ُأمُّ

َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة ِمَن اخْلَْزَرِج.

َوَلْيـَس لِْلَحـاِرِث ْبـِن َأَنـٍس َعِقٌب، َشـِهَد َبْدًرا، َوُأُحـًدا، َوُقتَِل َيـْوَم ُأُحٍد 

ْجَرِة.  اٍل َعىَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثاَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ َشِهيًدا يِف َشوَّ

َة َوَمَعـُه فِْتَيٌة ِمْن َبنِي َعْبِد األَْشـَهِل َخَْسـَة  َوَكاَن َأُبـو احْلَْيـَرِ َقـْد َقـِدَم َمكَّ

ُْم ُيِريُدوَن اْلُعْمَرَة، َفنََزُلوا َعىَل  َعرَشَ َرُجاًل فِيِهْم إَِياُس ْبُن ُمَعاٍذ، َوَأْظَهُروا َأنَّ

ُعْتَبـَة ْبـِن َربِيَعـَة َفَأْكَرَمُهـْم، َوَطَلُبـوا إَِلْيـِه َوإىَِل ُقَرْيـٍش َأْن حُيَالُِفوُهْم َعـىَل ِقَتاِل 

خُيُكْم،  اخْلَـْزَرِج، َفَقاَلـْت ُقَرْيـٌش: )َبُعَدْت َداُرُكـْم ِمنَّا، َمَتى ُيِيـُب َداِعَينَا َصِ

خُينَا؟(.  َوَمَتى ُيِيُب َداِعَيُكْم َصِ

َوَسِمَع ِبِْم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَتاُهْم، َفَجَلَس إَِلْيِهْم َفَقاَل: »َهْل َلُكْم إَِل 

)1( »اإلصابة« البن حجر )2/)))(.
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ُه إَِل ِعَباِدِه،  َّا ِجْئُتْم َلُه«. َقاُلوا: َوَما َذاَك ؟ َقاَل: »َأَنا َرُسوُل اللِه َبَعَثنِي اللَّ َخرْيٍ ِم
َل َعَلَّ اْلكَِتاَب«. ُكوا بِِه َشْيًئا، َوَقْد َنزَّ َه َولَ ُيْشِ َأْدُعَوُهْم إَِل َأْن َيْعُبُدوا اللَّ

ِه َخرْيٌ ِمَّا ِجْئُتْم  َفَقاَل إَِياُس ْبُن ُمَعاٍذ َوَكاَن ُغاَلًما َحَدًثا: َيا َقْوِم، َهَذا َواللَّ
ـا َوْجَهُه، ُثمَّ َقاَل: َما َأْشـَغَلنَا  ا ِمـَن اْلَبْطَحاِء َفَرَمى ِبَ َلـُه، َفَأَخـَذ َأُبـو احْلَْيـَرِ َكفًّ
ـا َخَرْجنَا  ا َقِدْمنَا بِِه َعـىَل َقْوِمنَا، إِنَّ َعـْن َهـَذا، َمـا َقـِدَم َوْفٌد إًِذا َعـىَل َقْوٍم برَِشٍّ ِمَـّ
َنا، َفنَْرِجُع بَِعَداَوِة ُقَرْيٍش َمَع َعَداَوِة اخْلَْزَرِج)1(. َنْطُلُب ِحْلَف ُقَرْيٍش َعىَل َعُدوِّ

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)2(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.

 بر: شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا)4(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

اْلَحاِرُث ْبُن َأْوِس ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن 9  - 
َزُعوَراَء ْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمٍرو ڤ.

ـه هنـد بنـت ثعلبـة بـن قيس بن عبـاد بن فهرية بـن بياضة بن   س: ُأمُّ
عامر بن زريق.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)0)(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)75(.
))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )281/1(.
)5( »سير أعالم النبالء« للذهبي )9/1)1(.
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َشِهد ُأُحًدا واملشاهد بعدها، وقتل يوم أجنادين َشِهيًدا، وليس له عقب)1(.

 بر: شهد أحًدا واملشاهد كلها، وقتل يوم أجنادين، وذلك لليلتني 
بقيتا من مجادى األوىل سنة ثالث عرشة)2(.

ْجَرِة))(.  ذت: ُقتَِل بَِأْجنَاَدْيَن، َوَقْد َأْسَلَم َقْبَل اهْلِ

 كر: لـه صحبـة، وال أعـرف له رواية، شـهد مع النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأحًدا وما 
بعدها من املشاهد، وقتل يوم أجنادين)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن َأْوِس ْبِن ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَماِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد 9 3- 
اِريُّ ڤ. ، النَّجَّ ، اأْلَْشَهِليُّ اْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل، ُيْكَنى َأَبا َأْوٍس، اأْلَْنَصاِريُّ

ُه ِهنُْد بِنُْت ِساَمِك ْبِن َعتِيِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ

ُة ُأَسْيِد ْبِن احْلَُضرْيِ ْبِن ِساَمِك، َوَكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت.  األَْشَهِل َوِهَي َعمَّ

َوَلْيَس لِْلَحاِرِث ْبِن َأْوٍس َعِقٌب.

 َقاُلـوا: َوَشـِهَد احْلَـاِرُث ْبـُن َأْوٍس َبـْدًرا، َوَكاَن فِيَمـْن َقَتـَل َكْعـَب ْبَن 

ُبـوَن َكْعًبا،  ْيَلِة بَِسـْيِفِه َوُهْم َيْضِ ِف، َوَأَصاَبـُه َبْعـُض َأْصَحابِـِه تِْلـَك اللَّ األَْشَ

َم، َفاْحَتَمَلُه َأْصَحاُبُه َحتَّى َأَتْوا بِِه إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َفَكَلَمُه يِف ِرْجِلِه، َفنََزَف الدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/5)2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )281/1(.

))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )55/2(.
))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )01/11)(.
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اٍل َعـىَل َرْأِس اْثننَْيِ  َوَشـِهَد َبْعـَد َذلِـَك ُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشـِهيًدا يِف َشـوَّ
يَن َسنًَة)1(. َوَثاَلثنَِي َشْهًرا، َوَكاَن َيْوَم ُقتَِل اْبُن َثاَمٍن َوِعرْشِ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

ِد ْبِن َمْسَلَمَة، ِحنَي َبَعَثُهاَم  ِف َمَع ُمَمَّ  ع: َحَضَ َقْتَل َكْعِب ْبِن اأْلَْشَ
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بر: هو ابن أخي سعد بن معاذ، شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا، 
يكنى أبا أوس، وكان يوم قتل ابن ثامن وعرشين سنة)5(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)6(. 

 ثغ: حض قتل كعب بن األشف مع ممد بن مسلمة، حني بعثهام 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لقتله)7(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)8(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)0)- )0)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )752/2(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)75(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)75(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )281/1(.

)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.
)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )79/1)، 80)(.

)8( »سير أعالم النبالء« للذهبي )9/1)1(.
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اْلَحاِرُث ْبُن َأْوٍس، َوِقيَل: اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َأْوٍس الثََّقِفيُّ ڤ.9  - 

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َثِقْيٍف«.

ْهِري. َوَكاَن إِْسالم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو يِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن يِف َسنَِة َثاَمٍن ِمَن اهْلِ

ر َعَلْيِهم  َقـاَل ابـُن إِْسـَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُـْم أمَّ

ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثاَمَن ْبَن َأيِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه يِف اإْلِ َعىَل التََّفقُّ

ـة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسـَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلـامَّ اْفَتَتـح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

ْسالم  اَم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ

َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 

اْلَبْيِت واحْلََرِم، وصيَح َوَلَد إْساَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلامَّ 

ُه ال َطاَقَة هَلُـْم بَحْرب النَّبِّي  ـة َوداَنـْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعـَرُب َأنَّ اْفُتتَِحـْت َمكَّ

ُبوَن  : أفواًجا: َيْضِ ُه َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا يِف ِديِن اللِه َكاَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/)7(.

)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/)15، 155، 156(.
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 غ: سكن املدينة، رأيته يف كتاب أمحد بن حنبل يف أهل املدينة)1(.

 ب: عداده يِف أهل الطَّاِئف)2(.

 بش: من اليمن كان يسكن الطائف، وله صحبة)3(.

، سكن الطائف، روى يف احلائض: يكون آخر عهدها   بر: حجازيٌّ
الطواف بالبيت.

روى عنه: الوليد بن َعْبد الرمحن، وعمرو بن َعْبد اللَّه بن أوس)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن َثاِبِت بِن ُسْفَياَن بِن َعِديٍّ ڤ.9  - 

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا)5(.

اْلَحاِرُث ْبُن َثاِبِت بِن َعْبِد اهلِل بِن َسْعِد بِن َعْمِرو بِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو 9  - 
اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث 

اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ه ليىل بنت َعْمرو بن حرام بن َعْمرو بن زيد بن النعامن بن   س: ُأمُّ
مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج. 

ال عىل رأس اثنني وثالثني شهًرا  َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا يف شوَّ
من اهلجرة)6(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/78(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )52/2(.
))( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 97(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)29(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/8))(.)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)28(.
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اَن ڤ.9  -  اِز ْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة، َحِليٌف َلُهْم ِمْن َغسَّ اْلَحاِرُث ْبُن َجمَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وهو أخو كعب بن مَجَّاِز الذي شهد بدًرا، وأخوه 
سـعد بـن مَجَّـاِز بـن مالك بن ثعلبة َشـِهد ُأُحـًدا، وُقتَِل يوم الياممة َشـِهيًدا سـنة 
اثنتـي عـرشة، وهـو أخو كعب بن مجاز أيًضـا، كانت هلـم والداٌت يف احليَّنْيِ 
األوس واخلزرج، وقد انقرضوا، وبعض الناس يقول: وقد بقي هلم عقٌب 

باملغرب)1(.

يِل ڤ.9 --  ، ِمْن َبِني َعاِئِش ْبِن َعْوِف ْبِن الدِّ اْلَحاِرُث ْبُن ُجْنُدٍب، اْلَعْبِديُّ

 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 جر: أحد وفد عبد القيس،...قدم مع الوفد فأسلم)3(.

اْلَحاِرُث ْبُن اْلَحاِرِث بِن َقْيِس بِن َعِديِّ بِن َسْعِد بِن َسْهٍم الُقَرِشيُّ 9 -  
هِميُّ ڤ. السَّ

 ع: ُقتَِل بَِأْجنَاَدْيِن، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)4(.

 بر: كان من مهاجرة احلبشة مع أبيه احلارث بن قيس، ومع أخويه: 
برش بن احلارث، ومعمر بن احلارث)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/70)(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )127/8(.
))( »اإلصابة« البن حجر )8/2))(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )798/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)28(.
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اْلَحاِرُث ْبُن اْلَحاِرِث بِن كلدَة الثََّقِفيُّ ڤ.9    

فة قلوبم، معدود   بر: كان أبوه طبيًبا يف العرب حكياًم، وهو من املؤلَّ
فيهم، وكان من أشاف قومه. 

وأما أبوه احلارث بن كلدة فامت يف أول اإلسالم، ومل يصح إسالمه، 
روي أن رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص أمـر سـعد بـن أيب وقـاص أن يأتيـه ويسـتوصفه يف 
مـرض نـزل بـه، فـدل ذلك عىل أنـه جائز أن يشـاور أهل الكفـر يف الطب إذا 

كانوا من أهله، واللَّه أعلم)1(.

 ثـغ: كان أبـوه طبيـب العـرب وحكيمهـا، وهو من املؤلفـة قلوبم، 
وكان من أشاف قومه، وأما أبوه احلارث بن كلدة فامت أول اإلسالم، ومل 

يصح إسالمه)2(. 

، َأُبو َماِلٍك، َوِقيَل: َكْعُب ْبُن َعاِصٍم ڤ.9     اْلَحاِرُث ْبُن اْلَحاِرِث اأْلَْشَعِريُّ

 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)3(.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »األَْشَعِرّيني«)4(.

 غ: سكن الشام)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)28(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)8)(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )276/5(.
))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )7/1))(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )71/2(.
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اِميِّنَي)1(.  ع: خُمَْتَلٌف فِيِه، ُيَعدُّ يِف الشَّ

 بر: روى عنه: أبو سـالم األسـود، واسم أيب سالم: مطور احلبيش، 
لـه عنـه حديـث واحد عـن النبَّيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو حديث حسـن جامـع لفنون من 

ث به عن أيب سالم بتاممه إال معاويُة بُن سالم)2(. العلم، مل حُيَدِّ

 ثغ: له صحبة، عداده يف أهل الشام.

روى عنه: ربيعة اجلريش، وعبد الرمحن بن غنم األشعري، َوَأُبو سالم 
مطور احلبيش، وشيح بن عبيد احلضمي، وشهر بن حوشب، وغريهم)3(.

، اأْلَْزِديُّ ڤ.9     اْلَحاِرُث ْبُن اْلَحاِرِث، َأُبو المخارق، اْلَغاِمِديُّ

 غ: سكن الشام)4(.

ام، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها، َوقد قيل: العائذي)5(.  ب: عداده يِف أهل الشَّ

مْحَِن، َوَعِديُّ ْبُن   ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد الرَّ
ْيُح ْبُن ُعَبْيٍد، َوُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر)6(. ، َوُشَ َلِميُّ ِهاَلٍل السُّ

 بر: روى: »الِفْرَدْوُس رسة اجَلنَّة«. َقاَل: وهو كقولك بطن الوادي هو 
أرّس ما لك وأحسنه.

ومن حديثه أيًضا: أنه سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول البنته زينب: »َخِِّري َعَلْيِك 

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)28(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )800/2(.
))( »معجم الصحابة« للبغوي )87/2(.))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )82/1)، )8)(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )799/2(.)5( »الثقات« البن ِحبَّان ))/77(.
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َنْحَرِك«. وكانت قد بدا نحرها وهي تبكي ملا نزل برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من قريش، 
«. روى عنه: الوليد  اِف َعَل َأبِيِك َغَلَبًة َوَل ُذلًّ فقال هلا رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتَ

ابن عبد الرمحن اجلريش)1(.

 كـر: لـه صحبة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، وسـكن الشـام، وشـهد 
وقعة راهط. 

روى عنه: شيح بن عبيد، والوليد بن عبد الرمحن اجلريش، وسليم بن 
عامر، وخالد بن معدان، وثابت بن سعد الطائي، وعدي بن هالل السلمي)2(.

اْلَحاِرُث ْبُن َحاِطٍب اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9 3  

ه، وضرب له بسـهم مع أصحاب   ق: خرج مع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ
بدر)3(.

 ع: َبْدِريٌّ بَِسْهِمِه، َأُخو َثْعَلَبَة ْبِن َحاطٍِب)4(.

ه إىل بدر من الّرؤساء يف يشء أمره  ه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حني توجَّ  بر: ردَّ
بـه إىل بنـي عمـرو بـن عوف، وضب له بسـهمه وأجره، فكان كمن شـهدها 

يف قول ابن إسحاق)5(.

اْلَحاِرُث ْبُن َحاِطِب بِن الَحاِرِث بِن َمْعَمِر بِن َحبِيِب بِن َوْهِب بِن 9    
، الُقرِشيُّ ڤ. ُحَذاَفَة بِن ُجَمٍح، اْلُجَمِحيُّ

)2( »تاريخ دمشق« )07/11)(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)28، 285(.
))( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: )15(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )285/1(.))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )767/2(.
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ة، وهم َثاَلَثة أخوة: احلَاِرث،   ب: ُولَِد بَِأْرض احلََبَشة، َوَكاَن والًيا عىل َمكَّ
َوُمَّمد، َوَسِعيد.

لِلَحاِرِث َوُمَّمد ُصْحَبة، َوأما سعيد َفاَل ُصْحَبة َلُه. 

َوأمُّ احلَـاِرث أم مجيـل بنـت املجلـل، َوَكاَنـت مـن امُلَهاِجـَرات إىَِل َأرض 
احلََبَشة)1(.

 بش: ولد بأرض احلبشة، وهم أخوة ثالثة: احلارث، وممد، وسعيد.

للحارث وملحمد صحبة، وأما سعيد فال صحبة له. 

مات احلارث بمكة وكان والًيا عليها)2(.

ُهاَم َفاطَِمُة بِنُْت  ِد ْبِن َحاطٍِب، ُأمُّ  ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة، َأُخو ُمَمَّ
َة )3(. ْمَرُة بَِمكَّ امُلَجلِِّل، َكاَنْت إَِلْيِه اإْلِ

د بن حاطب، واحلارث أسن   بر: ولد بأرض احلبشة هو وأخوه ُمَمَّ
د، واستعمل ابن الزبري احلارث بن حاطب عىل مكة سنة ست وستني.  من ُمَمَّ

وقيل: إنه كان ييل املساعي أيام مروان)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن َحاِطِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد ڤ.9    

ُه ُأَماَمُة بِنُْت َصاِمِت ْبِن َخالِِد ْبِن َعطِيََّة.   س: ُأمُّ

)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 60(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/77(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )767/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )285/1(.
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ـُه ُأمُّ َعْبِد اللِه بِنْـُت َأْوِس ْبِن  َوَكاَن لِْلَحـاِرِث ِمـَن اْلَوَلـِد: َعْبـُد اللـِه، َوُأمُّ
َحاِرَثَة ِمْن َبنِي َجْحَجَبا. 

ِه. َوَلُه اْلَيْوَم َعِقٌب، َوُيْكنَى َأَبا َعْبِد اللَّ

. ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد احْلَاِرُث ُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َواحْلَُدْيبَِيَة، َوَخْيرَبَ َقاَل ُمَمَّ

ْصِن َفَدَمَغُه)1(. َوُقتَِل َيْوَم َخْيرَبَ َشِهيًدا، َرَماُه َرُجٌل ِمْن َفْوِق احْلِ

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني يِف َخْيرَب)2(. 

اْلَحاِرُث ْبُن اْلُحَباب ْبِن اأْلَْرَقَم ْبِن َعْوِف ْبِن َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد 9    
اِر ڤ. اْبِن َعْوِف ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ـه َجْعـَدُة بنـت عبيـد بـن ثعلبـة بن عبيد بـن ثعلبة بـن غنم بن   س: ُأمُّ
مالك بن النجار، وأخوه ألمه حارثة بن النعامن بن نفع بن زيد، من بني مالك 

ابن النجار.

فولـد احلـارُث بُن احلباب: معـاًذا القارئ، وقد َصِحـَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومل 
ه أم ولد.  ة، وُأمُّ يَشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم احلَرَّ

ه من العرب.  فولد معاٌذ القارئ: احلارَث، وُأمُّ

وُعَمَر، وعبَد اللَّه، وعثامَن، وال عقب له، وممًدا ال عقب له، وسودَة، 
وعيشَة، ومحيدَة، هم ألمهاِت أوالٍد شتى. 

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: )8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/27)(.



حابة األماثل 604
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وشهد احلارث ُأحًدا)1(.

اْلَحـاِرُث ْبـُن ِحَبـاِل ْبِن َرِبيَعـَة ْبِن ِدْعِبِل ْبـِن َأَنِس ْبـِن ُخَزْيَمَة ْبِن 9    
َماِلِك ْبِن َساَلَماَن ْبِن َأْسَلَم ڤ.

 س: َصِحـَب النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهَد َمَعـُه احلَُدْيبَِيـَة، يِف ِرَواَيـِة ِهَشـاِم ْبِن 
ٍد)2(. ُمَمَّ

، َوِقيَل: ُحَوْيِرٌث ڤ.9 -   ، الذُّْهِليُّ اَن بِن كلدَة، اْلَبْكِريُّ اْلَحاِرُث ْبُن َحسَّ

 غ: كان يسكن البادية، وقدم املدينة عىل عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ب: َقِدَم امَلِدينََة َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خْيُطُب النَّاَس عىل املِنرَْب، َوإِذا رايات َتِْفق، 
اَلِسل.  َفَقاَل: »َما َهَذا؟«، َقاُلوا: َعْمرو بن الَعاِص، قدم من َجيش َذات السَّ

روى َعنُه: َأُبو َواِئل والكوفيون)4(.

 بش: وفد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، وِعَداُدُه فِيَها، َرَوى َعنُْه: َشِقيٌق َأُبو َواِئٍل، َوِساَمُك 
اْبُن َحْرٍب)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/19)(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )226/5(.
))( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)6(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/75(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 82(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )788/2(.
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 بر: يقال: الربعي والذهيل، من بني ذهل بن شيبان. ويقال: احلارث 
ابن يزيد بن حسان. 

ويقال: حريث بن حسان البكري، واألكثر يقولون: احلارث بن حسان 
البكري، وهو الصحيح إن شاء اللَّه.

روى عنه: أبو وائل. 

واحلـارث بـن حسـان البكري هذا هو الذي سـأله رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عن 
حديث عاد قوم هود، وكيف هلكوا بالريح العقيم؟ فقال له: )يا رسول اللَّه، 

عىل اخلبري سقطت(، فذهبت مثاًل.

وكان قد قدم عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يسأله أن يقطعه أرًضا من بالدهم، 
فإذا بعجوز من بني متيم تسأله ذلك، فقال احلارث: يا رسول اللَّه، أعوذ باللَّه 
أن أكون كقيل بن عمرو وافد عاد، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: كام قال األول، 
فقال: عىل اخلبري سقطت. فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَعاِلٌ َأْنَت بَِحِديثِهم؟«. 
ذلك  يروى  عنهم،  حيدثوننا  آباؤنا  وكان  بالدهم،  ننتجع  نحن  نعم،  َقاَل: 

األصغر عن األكرب. فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إيه!«، يستطعمه احلديث. 

فذكر اخلرب أهل األخبار وأهل التفسري للقرآن: سنيد وغريه)1(. 

اْلَحاِرُث ْبُن حسِل بِن ُمْسِلٍم ڤ.9 -  

ام)2(.  ب: َلُه ُصْحَبة، عداده يِف أهل الشَّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/77(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )285/1، 286(.
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اْلَحاِرُث ْبُن َخاِلٍد اْلُقَرِشيُّ ڤ.9    

ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْخرَبَ َعْن َوُضوِئِه)1(.  ع: َساَفَر َمَع الرَّ

اْلَحاِرُث ْبُن َخاِلِد ْبِن َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن 9    
ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث، التَّْيِميُّ ڤ. َة، َجدُّ ُمَحمَّ ُمرَّ

َة، َوَهاَجَر إىَِل  ُه ِمَن اْلَيَمِن، َوَكاَن احلَاِرُث َقِديَم اإِلْساَلِم بَِمكَّ  س: ُأمُّ
ْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه َرْيَطُة بِنُْت احْلَاِرِث ُأْخُت َصبِيَحَة  َأْرِض احْلََبَشِة يِف اهْلِ

اْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُجَبْيَلَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيٍم. 

َوَوَلَدْت َلُه ُهنَاَك بَِأْرِض احلََبَشِة: ُموَسى، َوَعاِئَشَة، َوَزْينََب، َوَفاطَِمَة َبنِي 
احْلَاِرِث، َوَماَت ُموَسى ْبُن احلَاِرِث بَِأْرِض احلََبَشِة يِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا.

ُـْم َخَرُجوا ِمـْن َأْرِض احْلََبَشـِة  : إِنَّ َوَقـاَل ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة، َوَأُبـو َمْعرَشٍ
ُحوا  ُبوا ِمنُْه، َفَلْم َيرْبَ ُيِريُدوَن امَلِدينََة، َفَوَرُدوا َعىَل َماٍء ِمْن ِمَياِه الطَِّريِق، َفرَشِ

َيْت َرْيَطُة َوَوَلُدَها َغرْيُ َفاطَِمَة بِنِْت احْلَاِرِث)2(. َحتَّى ُتُوفِّ

ُل ُمَهاِجٍر إىَِل َأْرِض احلََبَشِة َمَع اْمَرَأتِِه َرْيَطَة، َفَوَلَدْت  ، َأوَّ  ع: ُمَهاِجِريٌّ
َلُه بَِأْرِض احْلََبَشِة: ُموَسى، َوَعاِئَشَة، َوَزْينََب، َوَفاطَِمَة)3(.

 بر: كان قديم اإلسالم بمكة، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)79(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/120(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )792/2(.
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مع امرأته ريطة بنت احلارث بن خالد بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مّرة، فولدت له بأرض احلبشة: موسى، وزينب، وإبراهيم، وعائشة 

بني احلارث بن خالد، وهلكوا بأرض احلبشة، هكذا َقاَل مصعب.

وقـال غـريه مـن أهـل النسـب: إنه خـرج بم أبوهـم احلارث بـن خالد 
من أرض احلبشة، يريد النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حتى إذا كانوا ببعض الطريق وردوا ماء 
جه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  فرشبوا منه فامتوا أمجعون، إال هو فجاء حتى نزل املدينة، فزوَّ

بنَت َعْبد يزيد بن هاشم بن َعْبد املطلب بن َعْبد مناف. 

ـد بن إبراهيم بن احلـارث التيمي املحـدث املدين، وأم  ومـن ولـده: ُمَمَّ
د بن حفصة بنت أيب حييى، حليف هلم)1(. ُمَمَّ

 ثغ: جد ممد بن إِْبَراِهيم بن احلارث التيمي، من املهاجرين األولني 
إىل أرض احلبشة، هاجر هو وامرأته ربطة بنت احلارث بن جبيلة بن عامر 

ابن كعب بن سعد بن تيم، يتمع هو وامرأته يف عامر.

وقيـل: إنـه هاجر مع َجْعَفر بـن َأيِب طالب إىَِل احلبشـة يف اهلجرة الثانية، 
فولدت له بأرض احلبشة: موسى، وعائشة، وزينب، وفاطمة أوالد احلارث، 

فهلكوا بأرض احلبشة. 

وقيـل: بـل خـرج بـم أبوهـم مـن أرض احلبشـة، يريـد النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلام 
كانوا ببعض الطريق شبوا ماء فامتوا أمجعون، ونجا هو وحده، فقدم املدينة 
فزوجه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بِنْت َعْبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف)2(.

)2( »ُأْسد الغابة« )88/1)، 89)(.)1( »االستيعاب« )286/1، 287(.



حابة األماثل 608
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اْلَحاِرُث ْبُن َخَزَمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِن 9    
اْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َعْوِف ْبِن اْلَخـْزَرجِ، َوُهَو ِمَن اْلَقَواِقَلـِة، َحِليٌف ِلَبِني 
َعْبِد اأَلْشَهِل، َوَداُرُه ِفي َبِني َعْبِد اأَلْشَهِل، ُيْكَنى اْلَحاِرُث َأَبا َبِشيٍر، 

اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 .  س: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ احْلَاِرِث ْبِن َخَزَمَة َوإَِياِس ْبِن َأيِب اْلُبَكرْيِ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَشِهَد احْلَاِرُث َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َوَماَت بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبِعنَي، َوُهَو اْبُن َسْبٍع َوِستِّنَي َسنًَة، الَ َعِقَب َلُه)1(.

 غ: ما وجدت له عندي حديًثا، والله أعلم)2(.

 ب: َماَت بِامَلِدينَِة سنة َأْرَبِعنَي، َوُهَو ابن سبع َوِستِّنَي سنة)3(.

َ يِف ِخاَلَفِة َعيِلٍّ  ، َوِقيَل: اْبُن ُخَزْيَمَة، ُيَكنَّى َأَبا َبِشرٍي، ُتُويفِّ  ع: َبْدِريٌّ
ڤ، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ يِف »الُكنَى«)4(.

 بر: هو الذي جاء بناقة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حني ضلَّت يف غزوة تبوك، 
حـني َقـاَل املنافقـون: هو ال يعلم خرب موضع ناقته، فكيف يعلم خرب السـامء؟ 
َمنِـي اللُه،  فقـال رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص -إذ بلغـه قوهلـم-: »إِنِّ َل َأْعَلـُم إِلَّ َمـا َعلَّ
َوَقْد َأْعَلَمنِي بَِمَكاِنَا، َوَدلَّنِي َعَليَها، َوِهَي ِف الَواِدي ِف ِشْعِب َكَذا َحَبَسْتَها 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/11)(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )92/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/76(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )772/2(.
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ا«، فانطلقوا فجاءوا با، وكان الذي جاء با  َشَجَرٌة، َفاْنَطَلُقوا َحتَّى َتْأُتوِن ِبَ
من الّشعب احلارث بن خزيمة وجد زمامها قد تعلَّق بشجرة. 

هكذا جاء يف هذا اخلرب خزيمة. وقال ابن إسحاق: هو احلارث بن خزمة 
ابن عدي بن أيب بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج، 
حليـف لبني َعْبد األشـهل، شـهد بدًرا. وقـال غريه: تويف احلـارث ابن خزمة 

سنة أربعني، وهو ابن سبع وستني. وقد ذكرنا ذلك)1(.

 كو: شهد بدًرا وأحًدا وما بعدها، ومات سنة أربعني باملدينة)2(.

 وقال أيًضا كو: شهد بدًرا)3(. 

 ذت: شـِهَد بْدًرا واملشـاهد كلها، وهو من حلفاء بني َعْبد األشـهل، 
ُتُويّف باملدينة سنة أربعني، وله سبٌع وسّتون سنة.

وَخَزمة: بَفْتَحَتنْي، َقيَّده ابُن ماكوال))(.

اْلَحـاِرُث ْبـُن ِرْبِعـيِّ ْبـِن َبْلَدَمَة ْبِن ُخَناِس ْبِن ِسـَناِن ْبـِن ُعَبْيِد ْبِن 9 3  
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، وقيل: اْلَحاِرُث بُن ِرْبِعي بِن َرافعِ 
ابِن الَحاِرِث بِن ُعَمْيِر بِن اْلَجدُّ بِن َعْجاَلن، َأُبو َقَتاَدَة، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 . ُد ْبُن إِْسَحاَق: احْلَاِرُث ْبُن ِرْبِعيٍّ  س: َشِهَد ُأُحًدا، َواْسُمُه فِياَم َقاَل ُمَمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )288/1(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )289/1(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )2/)))(.

))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )8/2))(.
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ُد ْبُن ُعَمَر: اْسـُمُه  ، َوُمَمَّ ـِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصـاِريُّ َوَقـاَل َعْبـُد اللـِه ْبُن ُمَمَّ
. النُّْعاَمُن ْبُن ِرْبِعيٍّ

 . ا: َعْمُرو ْبُن ِرْبِعيٍّ ُهَ َوَقاَل َغرْيُ

َوَكاَن َقْد َنَزَل اْلُكوَفَة َوَماَت ِبَا، َوَعيِلٌّ ِبَا، َوُهَو َصىلَّ َعَلْيِه. 

َثنِي حَيَْيى ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب  ُد ْبُن ُعَمَر َفَأْنَكَر َذلَِك، َوَقاَل: َحدَّ ا ُمَمَّ َوَأمَّ
َ بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي، َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي َسنًَة)1(. َقَتاَدَة َأنَّ َأَبا َقَتاَدَة ُتُويفِّ

ر بن حرام بن سواد بن غنم، من  ه كبشُة بن ُمَطهِّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ
بني سلمة.

وقد اختلف علينا يف اسم أيب قتادة. 

 . ُد ْبُن إِْسَحاَق: احلَاِرُث ْبُن ِرْبِعيٍّ َقاَل ُمَمَّ

ُد ْبـُن ُعَمَر: النُّْعاَمُن  ، َوُمَمَّ ِد ْبِن ُعـاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَقـاَل َعْبـُد اللِه ْبـُن ُمَمَّ
. اْبُن ِرْبِعيٍّ

 . ا: َعْمُرو ْبُن ِرْبِعيٍّ ُهَ َوَقاَل َغرْيُ

ُهام ُسـالفة بنـت الرباء بن  َفَوَلـَد َأُبـو َقَتـاَدة: عبـَد الله، وعبَد الرمحن، وأمُّ
معرور بن صخر بن َخنساء بن سنان بن عبيد، من بني سلمة. 

هم أمُّ ولٍد.  وثابًتا، وعبيًدا، وأمَّ البنني، وأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/8)1(.
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ها من األزد.  وأمُّ أبان، وأمُّ

شهد أبو قتادة ُأحًدا، واخلَنَْدَق، وما بعد ذلك من املشاهِد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ل: َفاِرُس َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبٌة)2(.

َ َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي ڤ)3(.  ص: ُتُويفِّ

 ب، بش: قيـل: إِن اْسـم أيب َقَتـاَدة: النُّْعـاَمن بن ربعـي، َوُيَقال َأْيًضا: 
َعْمرو بن ربعي. 

َماَت بِامَلِدينَِة سنة َأربع َوخسني، َوُهَو ابن سبعني سنة. 

َوقد قيل: إِنَّه َماَت يِف خاَلَفة َعيلِّ بن أيب َطالب ڤ، َوُهَو الَِّذي صىل 
َعَلْيِه َوكرب َعَلْيِه سبًعا)4(.

َ بِامَلِدينَِة -َوَكاَن خَيِْضُب   ع: ِمْن َخرْيِ ُفْرَساِن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُويفِّ
ْفَرِة- َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي، َوَلُه َسْبُعوَن َسنًَة.  بِالصُّ

، َوَأَنٌس، َوَجابٌِر)5(. َرَوى َعنُْه: َأُبو َسِعيٍد اخْلُْدِريُّ

 خت: أبــو قتــادة األنصــاري، أحــد بنــي ســلمة بن ســعد بــن اخلزرج، 
ه غرُي واحد من العلامء. واسمه: احلارث بن ربعي. هكذا سامَّ

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: )280(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/78)(.
))( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم ))/)))(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)7- )7(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: ))، ))(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )9/2)7(.
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وقـال الواقـدي: اسـمه النعامن بن ربعـي. وقال اهليثم بن عدي: اسـمه 
عمرو بن ربعي.

وكان من أفاضل الصحابة مل يشهد بدًرا، وشهد ما بعدها، وعاش إىَِل 
خالفة َعيِلِّ بِن َأيِب طالب، وحض معه قتال اخلوارج بالنَّهروان، وورد املدائن 

يف صحبته، ومات يف خالفته، وقيل: بل بقي بعده زماًنا طوياًل.

ا، َخَطًئا ال  ِه بن َيِزيَد- َوَكاَن َبْدِريًّ ُقْلُت: َقْوُلُه -يعني ُموَسى بَن َعْبِد اللَّ
ُشْبَهَة فِيِه؛ ألَنَّ َأَبا َقَتاَدَة مَلْ َيْشَهْد َبْدًرا، َوال َنْعَلُم َأْهَل امَلَغاِزي اْخَتَلُفوا يِف َذلَِك)1(.

 بر: أبو قتادة األنصاري السلمي، من بني غنم بن كعب بن سلمة بن 
زيد بن جشم بن اخلزرج، هكذا يقول ابن شهاب ومجاعة من أهل احلديث، 

إن اسم أيب قتادة احلارث بن ربعي. 

َقاَل ابن إسحاق: وأهله يقولون اسمه النعامن بن عمرو بن بلدمة.

َقاَل ابن عبد الرب: يقولون بلدمة بالفتح، وبلدمة بالضم، وبلذمة بالذال 
املنقوطة، والضم أيًضا، يقال أليب قتادة فارس رسول اللَّه، وروينا عن النَّبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، أنه َقاَل: »َخرْيُ فِْرَسانِنَا َأُبو َقَتاَدة، َوَخرْيُ ِرَجاَلتِنَا َسَلَمُة بُن األَْكَوع«. 

قيل: تويف أبو قتادة باملدينة سنة أربع وخسني. 

والصحيح: أنه تويف بالكوفة يف خالفة عيلٍّ ڤ، وهو الذي صىلَّ عليه)2(.

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )501/1، 502، )50(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )289/1(.
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 و: َفاِرُس َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 كر: فارُس َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومعاذ بن جبل. 

روى عنـه: جابـر بـن عبد الله، وأبو سـعيد اخلدري، وأنـس بن مالك، 
وابنه عبد الله بن أيب قتادة، وسعيد بن املسيب، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، 
وعمـرو بن سـليم الزرقـي، وعبد الله بـن رباح األنصاري، وعـيل بن رباح، 

وعطاء بن يسار، وعبد الله بن معبد الزماين، وغريهم.

وقدم عىل معاوية)2(.

ُة َأَحاِدْيَث.  ذس: َفاِرُس َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َشِهَد أحًدا َواحلَُدْيبَِيَة، َوَلُه ِعدَّ

ِحْيِح. َوِقْيَل: اْسُمُه: النُّْعاَمُن. َوِقْيَل: َعْمٌرو. اْسُمُه: احلَاِرُث بُن ِرْبِعيٍّ َعىَل الصَّ

َث َعنُْه: َأَنُس بُن َمالٍِك، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَعَطاُء بُن َيَساٍر، َوُعيَلُّ  َحدَّ

ابُن َرَباٍح، َوآَخُرْوَن.

: )َهَذا  َ َعـىَل َأيِب َقَتاَدَة َسـْبًعا، َفَقاَل َأُبو َبْكـٍر الَبْيَهِقيُّ َوُرِوَي: َأنَّ َعِليًّـا َكـربَّ

.) َر َعْن َعيِلٍّ َغَلٌط، َفإِنَّ َأَبا َقَتاَدَة َتَأخَّ

 ، مْحَِن، َوَثابِـٌت، َوُعَبْيٌد، َوُأمُّ الَبننِْيَ َوَلـُه َأْوالٌَد، َوُهـم: َعْبُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ

َوُأمُّ َأَباَن.

نَّة )72/1)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )1/67)1(.
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َشِهَد أحًدا، َواخلَنَْدَق)1(.

 ذت: َفاِرُس َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد ُأُحًدا َوَما َبْعَدها، َوَكاَن من فضالء 
حابة. الصَّ

ِه بن  َرَوى َعنْـُه: أنـس، وَسـِعيد بن املسـيب، وعطاء بن َيَسـار، وَعْبـد اللَّ
رباح اأْلَْنَصاِرّي، وآخرون.

َ َسـنَة أربـع وخسـني، وقيل: َسـنَة اثنتني وخسـني، وشـهد مع عيِلٍّ  ُتـُويفِّ
مشاهده كلها)2(.

 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

اِعِديُّ ڤ.9     ، السَّ اْلَحاِرُث ْبُن ِزَياٍد، اأْلَْنَصاِريُّ

 س: َأَحُد َبنِي َساِعَدَة، َنَزَل الُكوَفَة، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا يِف األَْنَصاِر)4(.

 غ: سكن املدينة)5(.

 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم اخلَنَْدق، َوُهَو ُيَبايع النَّاس عىل اهِلْجَرة )6(.

 ع: َبْدِريٌّ ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي)7(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )9/2))، )5)، )5)(.
)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )7/1)(.)2( »تاريخ اإلسالم«  )2/ 557، 558(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )1/8)1(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )57/2(.

)6( »الثقات« البن ِحبَّان ))/75(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)77(.
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 بر: مدينٌّ كان شاعًرا، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف حبِّ األنصار، وروى 
عنه: محزة بن أيب أسيد)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن ُسَراَقَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر 9    
اِر، َوِقيَل: َحاِرَثُة ْبُن ُسَراَقَة ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َبيُِّع بِنُْت النَّْضِ ْبِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد ْبِن  ُه ُأمُّ َحاِرَثَة َواْسُمَها الرُّ  س: ُأمُّ
ـُة َأَنِس ْبِن  ـاِر َوِهَي َعمَّ َحـَراِم ْبـِن ُجنْـُدِب ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َغنِْم ْبِن َعـِديِّ ْبِن النَّجَّ

َمالِِك ْبِن النَّْضِ َخاِدِم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اِئِب ْبِن ُعْثاَمَن ْبِن َمْظُعوٍن. اَقَة، َوالسَّ وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َحاِرَثَة ْبِن رُسَ

َوَشِهَد َحاِرَثُة َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َرَماُه ِحبَّاُن 
اْبُن اْلَعِرَقِة بَِسْهٍم َفَأَصاَب َحنَْجَرَتُه َفَقَتَلُه، َوَلْيَس حِلَاِرَثَة َعِقٌب)2(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ببـدر،... َقَتَلُه ِحبَّاُن ْبـُن اْلَعَرَقِة   خط: اْسُتْشـِهَد َمـَع َرُسـوِل اللَّ
بَِسْهٍم َوُهَو يرشب من احلَْوض))(.

اِر)4(. ، اْسُتْشِهَد بَِبْدٍر ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ  ع: َأْنَصاِريٌّ

 بر: أمه أم حارثة عمة أنس بن مالك، شهد بدًرا، وقتل يومئذ شهيًدا، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )290/1(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)7)(.

))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 68(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )775/2(.
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قتله ِحبَّاُن ْبُن اْلَعِرَقِة بسهم، وهو يرشب من احلوض. 

وكان خرج نظاًرا يوم بدر، فرماه فأصاب حنجرته فقتل.

وهو أول قتيل قتل يومئذ ببدر من األنصار)1(.

 كو: ابن عمة أنس بن مالك، وهو الذي خرج نظاًرا يوم بدر فأصابه 

ـه! إن يـك يف اجلنة فسـأصرب،  سـهم فقتلـه، فجـاءت أمـه فقـال: يـا رسـول اللَّ

احلديث)2(.

َبيُِّع)3(. ُه الرُّ  و: ُأمُّ

 ثغ: أصيـب ببـدر، وأمـه الربيـع بنـت النـض، عمة أنس بـن مالك، 

قتلـه حبـان بـن العرقة ببـدر شـهيًدا، رماه بسـهم وهو يرشب مـن احلوض، 

فأصاب حنجرته فقتله، وكان خرج نظاًرا وهو غالم، ومل يعقب، فجاءت 

ِه، قد علمت مكان حارثة منِّي،  أمه الربيع إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اللَّ

فـإن يكـن مـن أهل اجلنة فسـأصرب، َوإاِل فسـريى اللَّـه ما أصنع، قـال: »َيا ُأمَّ 

ا َلْيَسـت بَِجنٍَّة َوَلكِنَّهـا َجنَّاٌت َكثرِيٌة، َوُهو ِف الِفـْرَدوِس األَْعَل«،  َحاِرَثـة، إِنَّ

قالت: سأصرب)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )07/1)، 08)(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.

نَّة )70/1)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))( »سير السَّ
))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )25/1)(.
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َبْدٍر، َجاءُه َسْهُم َغْرٍب َوُهَو ُغاَلٌم َحَدٌث، َوُهَو   ذس: من ُشَهَداِء 
ـِذي َقـاَل فِْيـِه َرُسـْوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيـا ُأمَّ َحاِرَثـَة! إِنَّ اْبنَـِك َأَصـاَب الِفـْرَدْوَس  الَّ

األَْعَل«)1(. 

اْلَحاِرُث ْبُن َسَلَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن الَحاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن الَجدِّ ْبِن الَعجالن 9    
اْلَعْجاَلِنيُّ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا)2(.

 ع: َشِهَد ُأُحًدا، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َقاَلُه اْبُن إِْسَحاَق، فِياَم َحَكاُه َعنُْه 
ِريَن)3(. َبْعُض امُلَتَأخِّ

اِر، ِمْن َبِني َماِزِن ْبِن 9     اْلَحاِرُث ْبُن َسْهِل ْبِن َصْعَصَعَة، ِمْن َبِني النَّجَّ
اِر ڤ. النَّجَّ

س: ُقتَِل يوم الطائف َشِهيًدا، وال عقب له)4(. 

ُد ْبُن إِْسَحاَق   ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم الطَّاِئِف، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َقاَلُه ُمَمَّ
ـاَم ُهَو احلَُباُب ْبُن َسـْهِل ْبِن  َف، َوإِنَّ ِريـَن َفَوِهَم فِيـِه َوَصحَّ َذَكـَرُه َبْعـُض امُلَتَأخِّ

َصْعَصَعَة)5(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )170/1، 171(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)29(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )756/2(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد )50/5)(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )757/2(، و)798/2(. 
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 بر: من بني مازن بن النجار، استشهد يوم الطائف)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمنَي َيْوم الطَّاِئف)2(. 

اْلَحاِرُث ْبُن َسَواٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9 -  

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

  - 9 . اْلَحاِرُث ْبُن ُسَوْيٍد، َوُيَقاُل: ابُن َمْسَلَمَة الَمْخُزوِميُّ

 بـر: ارتـدَّ عـىل عهـد رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، وحلق بالكفـار، فنزلـت هذه 
اآليـة: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، إىل قولـه تعـاىل: 

﴿ۀ ہ ہ﴾ ]آل عمران: 86- 89[.

فحمل رجل هذه اآليات، فقرأهن عليه. فقال احلارث: والله ما علمتك 
إال صدوًقا وإن اللَّه ألصدق الصادقني، فرجع وأسلم، َوَحُسَن إسالُمه.

روى عنه: جماهد، وحديثه هذا عند جعفر بن سليامن، عن محيد األعرج، 
عن جماهد)4(.

اِمِت ْبِن َخاِلِد ْبـِن َعِطيََّة ْبِن َحْوِط 9     اْلَحـاِرُث ْبـُن ُسـَوْيِد ْبـِن الصَّ
اْبـِن َحِبيـِب ْبـِن َعْمِرو ْبِن َعـْوٍف، َأُخو اْلُجاَلِس، َأَحـُد َبِني َعْمِرو ْبِن 

َعْوٍف ڤ.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )00/1)(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )775/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )00/1)(.
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ـه أم اجلُـالس واسـمها: عمـرية بنـت َعْمرو بـن ضمضم بن   س: ُأمُّ
َعْمرو بن غزية بن مالك بن غنم بن احلارث بن َعْمرو بن عامر، من غسان 

حليف لبني معاوية.

وشهد احلارث بن سويد ُأحًدا، وكان له أخ ألبيه وأمه، يقال له: اجلُالس 
ابن سويد، َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومل يَشِهد ُأُحًدا)1(.

ہ  ﴿ۀ  فِيِه  َفنََزَلْت  َنِدَم،  ُثمَّ  ا  ُمْرَتدًّ ِكنَي،  بِامُلرْشِ َة  بَِمكَّ َق  حَلِ ع:   
ہ ہ ہ ھ﴾ ]آل عمران: 89[ )2(.

اْلَحاِرُث بُن ُشَرْيحِ بِن ُذَؤْيِب بِن َرِبيَعَة بِن َعاِمِر بِن ُخَوْيِلِد الِمْنَقِريُّ 9    
التَِّميِميُّ ڤ.

 ب: َوفد عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف بني نمري، َلُه ُصْحَبة)3(.

 بر: قدم عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد بني منقر مع قيس بن عاصم فأسلموا.

وقد قيل: إنه نمريي، وقدم عىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد بني نمري)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن ُصَبْيَرَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهِم بِن َعْمٍرو، َأُبو 9    
َوَداَعَة ڤ.

ُه َخالَِدُة بِنُْت َأيِب َقْيِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة.   س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/12)(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )777/2(.
))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/78(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )00/1)، 01)(.
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ْبَعَة، َوُأمَّ َحِكيٍم، َوُأمَّ َحبِيٍب،  َفَوَلَد َأُبو َوَداَعَة: امُلطَِّلَب، َوَأَبا ُسْفَياَن، َوالرَّ
 . ُهْم َأْرَوى بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ َوُأمُّ

، َفَقاَل  ِكنَي َفـُأرِسَ فِيَمْن ُأرِسَ َوَكاَن َأُبـو َوَداَعَة فِيَمْن َشـِهَد َبـْدًرا َمَع امُلرْشِ
َة اْبنًا َكيًِّسـا َلُه َمـاٌل، َوُهَو ُمْغٍل فِـَداَءُه«، َفَخَرَج  َرُسـوُل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َلـُه بَِمكَّ
َة َفَساَر إىَِل امَلِدينَِة َأْرَبَع َلَياٍل، َفاْفَتَدى َأَباُه بَِأْرَبَعِة  امُلطَِّلُب ْبُن َأيِب َوَداَعَة ِمْن َمكَّ
ـْت بِـِه  ى، َفَتَأسَّ َل َمـِن اْفُتـدَي ِمـَن اأْلرَْسَ آاَلِف ِدْرَهـٍم، َوَكاَن َأُبـو َوَداَعـَة َأوَّ
اُهْم. َوَأْسَلَم َأُبو َوَداَعَة َيْوَم اْلَفْتِح، َوَبِقَي إىَِل ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن  ُقَرْيٌش يِف َأرْسَ

اخْلَطَّاِب)1(.

 ثغ: كان فيمن شهد بدًرا مع املرشكني فأرس، فقال َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ـَة، َلـُه َمـاٌل، َوُهـَو ُمْغٍل فِـَداَءُه«، فخرج ابنـه املطلب من  »إِنَّ َلـُه اْبنًـا َكيًِّسـا بَِمكَّ
مكـة إىَِل املدينـة يف أربـع ليال، فافتـدى أباه، فكان أول مـن افتدى من أرسى 
قريش، وأسلم َأُبو وداعة َيْوم الفتح، وبقي إىَِل خالفة عمر، وكان أبوه صبرية 

قد عمر كثرًيا، ومل يشب، وفيه يقول الشاعر:

حجاج بيت اللَّه إن صبرية القريش ماتا
سبقت منيته املشيب وكان ميتته افتالتا)2(

ـَة ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعِتيِك ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َمْبُذوٍل، 9 3   مَّ اْلَحـاِرُث ْبـُن الصِّ
ُيْكَنى َأَبا َسْعٍد، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )98/1)(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )105/6(.
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ُه مُتَاِضُ بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة   س: ُأمُّ
ِمْن َقْيِس َعْياَلَن. 

نَي َمَع َعيِلِّ ْبِن  ِة ِمَن اْلَوَلِد َسْعٌد، ُقتَِل َيْوَم ِصفِّ مَّ َوَكاَن لِْلَحاِرِث ْبِن الصِّ
َأيِب َطالٍِب َرمْحَُة اللِه َعَلْيِه.

ـُه ُأمُّ احْلََكـِم َوِهـَي َخْوَلـُة بِنْـُت ُعْقَبـَة ْبـِن َرافِِع ْبـِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن  َوُأمُّ
َزْيـِد ْبـِن َعْبِد األَْشـَهِل ْبِن ُجَشـَم ِمَن األَْوِس، َوَأُبـو اجْلَُهْيِم ْبُن احْلَـاِرِث، َوَقْد 

َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنُْه.

ُه ُعَتْيَلُة بِنُْت َكْعِب ْبِن َقْيِس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْمِرو ْبِن  َوُأمُّ
اِر)1(. َمالِِك ْبِن النَّجَّ

 ب: َوالِد َأيب جهيم األنَصاِري ابن ُأْخت أيب بن َكْعب، َلُه ُصْحَبة، 
ْوَحاِء، َفضب َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه.  خرج إىَِل بدٍر َوُكِرَ بِالرَّ

شهد ُأحًدا، َوُقتَِل َيْوم بِْئر َمُعوَنة َشِهيًدا)2(.

َب َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْهِمِه،  ْوَحاِء، َفَضَ  ع: َشِهَد َبْدًرا، ُكِرَ بِالرَّ
َواْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة )3(.

 بر: كان رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني صهيب بن سنان، وكان 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/71)(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)7(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )772/2(.
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ه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  فيمن خرج مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إىل بدر، فكر بالروحاء، فردَّ
وضب له بسهمه وأجره، وشهد معه أحًدا فثبت معه يومئذ حني انكشف 
الناس، وبايعه عىل املوت، وقتل عثامن بن َعْبد اللَّه بن املغرية يومئذ وأخذ 
سلبه، فَسلَّبه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ومل ُيَسلِّب يومئذ غريه، ثم شهد بئر معونة فقتل 

يومئذ شهيًدا. 

وكان هو وعمرو بن أمية يف الرح، فرأيا الطري تعكف عىل منزهلم، 
َقاَل: أرى أن أحلق  فإذا أصحابم مقتولون، فقال لعمرو: ما ترى؟  فأتوا 
برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال احلارث: ما كنت ألتأخر عن موطن قتل فيه املنذر، 

فأقبل حتى حلق القوم فقاتل حتى قتل)1(.

 مف: َلُه ُصْحَبة، َوِرَواَية)2(.

 ثغ: كان َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني صهيب بن سنان، وكان 
له  فرده، وضب  بالروحاء،  بدر، فكر  إىَِل  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول  فيمن سار مع 
ِه بن  بسهمه وأجره، وشهد معه أحًدا، فثبت معه يومئذ، وقتل عثامن بن َعْبد اللَّ
املغرية، وأخذ سلبه، فأعطاه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص السلب، ومل يعط السلب يومئذ 
غريه، وبايع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عىل املوت، ثم شهد بئر معونة، وكان هو وعمرو 
أصحابم  فإذا  فأتوا،  منزهلم،  َعىَل  تعكف  الطري  فرأيا  الرح،  يف  أمية  ابن 
مقتولون، فقال لعمرو: ما ترى؟ قال: أرى أن َأحْلََق بَِرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )292/1(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده ))159(.
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احلارث: ما كنت ألتأخر َعْن موطن قتل فيه املنذر، وأقبل حتى حلق القوم، 
فقاتل حتى قتل)1(.

ِجْيِع)2(.   ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

اْلَحــاِرُث ْبــُن ِضــَراٍر، َوِقيــَل: اْبــُن َأِبــي ِضــَراٍر، ُيَكنَّــى َأَبــا َماِلٍك، 9    
اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

 غ: سكن الكوفة)3(. 

 ب: سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)4(.

َجاِزيِّنَي)5(.   ع: ِعَداُدُه يِف احْلِ

اْلَحاِرُث ْبُن الطَُّفْيِل ْبِن َصْخِر ْبِن ُخَزْيَمَة ڤ.9    

يِف  الُبَخاِريُّ  إِْساَمِعيَل  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َذَكَرُه  َفْيِل،  الطُّ ْبِن  َعْوِف  َأُخو  ع:   
َحاَبِة، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)6(. الصَّ

اْلَحاِرُث ْبُن الطَُّفْيِل ْبِن َعْبِد اهلِل بِن َسْخَبَرَة الُقَرِشيُّ ڤ.9    

 بر: هو ابن أخي عائشة وعبد الرمحن، ابني أيب بكر ألمهام؛ ألن الطفيل 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )98/1)(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/1)2(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )68/2(.
))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/76(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)78(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )757/2(.
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أباه هو أخو عائشة ألمها، وألبيه صحبة ورواية)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد َشْمٍس اْلَخْثَعِميُّ ڤ.9    

اِميِّنَي)2(.  ع: َوَفَد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، ُيَعدُّ يِف الشَّ

 ثغ: وفد َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده يف أهل الشام)3(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد َقْيِس بِن َلِقيِط بِن َعاِمِر بِن ُأَميََّة بِن ظرب 9 -  
ابِن الَحاِرث ڤ.

 بر، ثغ: كان من مهاجرة احلبشة، هو وأخوه سعيد بن َعْبد القيس)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد اهلِل بِن َكْعٍب ڤ.9 -3 

 ثغ: شهد احلديبية وما بعدها، وقتل َيْوم احلرة)5(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد اهلِل بِن َسْعِد بِن َعْمٍرو ڤ.9  3 

 بر، ثغ: قتل يوم أحًدا شهيًدا)6(. 

وِسيُّ ڤ.9  3  ، الدَّ ، النمِريُّ اْلَحاِرُث ْبُن َعْبِد اهلِل بِن َوْهٍب، األَْزِديُّ

 بر: قدم مع أبيه عىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف السبعني الذين قدموا من دوس، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )290/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )812/2(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)0)(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )298/1(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)0)(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)0)(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)29(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )02/1)(.
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فأقام احلارث مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ورجع أبوه َعْبد اللَّه إىل الراة، فامت وقبض 
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص واحلارث باملدينة.

ث)1(. هو َجدُّ أيب زهري َعْبد الرمحن بن مغراء بن احلارث الدويس الرازي املحدِّ

مع  وشهد  فلسطني،  ونزل  الريموك،  يوم  وشهد  صحبة،  له  كر:   
الة فلسطني. معاوية صفني، وجعله عىل َرجَّ

روى عن: خالد بن الوليد، روى عنه: سهيل بن سفيان بن سليامن األزدي)2(.

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو  ثغ: عداده يف الشاميني، من أهل الرملة، وفد َعىَل   
ج حديثه من أهل بيته)3(. أزديٌّ خُمَرَّ

اْلَحاِرُث ْبُن َعِتيِك بِن النُّْعَمان ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن 9  3 
اِر، َأُبو أْخَزم ڤ. َمْبُذوٍل، وهو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ه مجيلة بنت علقمة بن عمرو بن ثقف، واسمه: كعب بن  ُأمُّ س:   
مالك بن مبذول، وهو عامر بن مالك بن النجار، وهو أخو سهل بن عتيك 

الذي شهد بدًرا. 

فولد أبو أخزم: النعامن، ومجيلة، وأمهام مجيلة بنت سويد بن احلارث 
ابن كعب بن عوف.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)29(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )52/11)(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)0)(.
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َوُقتَِل أبو أخزم يوم جر أيب عبيد َشِهيًدا)1(.

هو أخو سهل بن عتيك الذي شهد بدًرا، واملشاهد كلها مع  بر:   
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان احلارث بن عتيك يكنى أبا أخزم)2(. 

 ذت: ُقتِل َيْوَمِئٍذ، وهو من بني النجار، شِهَد ُأُحًدا، وهو أخو َسْهل 
الَِّذي شِهَد بدًرا))(.

اْلَحــاِرُث ْبــُن َعــِديِّ ْبــِن َخَرَشــَة بــِن ُأَميَّــَة بــِن َعاِمــِر بــِن خطمَة 9 33 
األَنَصاِريُّ ڤ.

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا، مل يذكره ابن إسحاق)4(.

 ثغ: قتل َيْوم أحد شهيًدا)5(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َحَراَم بِن َخِديج بِن ُمَعاِوَيَة ڤ.9  3 

ه أم عثامن بنت معاذ بن فروة بن َعْمرو بن حبيب بن غنم،   س: ُأمُّ
من بني قوقل.

َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم جر أيب عبيد َشِهيًدا)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )19/5)(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )297/1(.

))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )78/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )297/1(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )05/1)(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)0)(.
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َة، اَل ُيْعَرُف َلُه  ْرِ َسنََة َخَْس َعرْشَ  ع: اْسُتْشِهَد َمَع َأيِب ُعَبْيٍد َيْوَم اجْلِ
ِرَواَيٌة)1(.

 بر: شهد أحًدا، وقتل يوم جر أيب عبيد شهيًدا)2(.

 ذت: ُقتِـل َيْوَمِئـٍذ -يعنـي اجلـر-، وقـد شـِهَد ُأُحـًدا، وكالهـا ِمَن 
األَْنَصار))(.

اِط ڤ.9  3  اْلَحاِرُث ْبُن َعْرَفَجَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن النَّحَّ

ِد ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه   س: َشِهَد َبْدًرا يِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
 . ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريِّ اْبِن ُمَمَّ

ا َبْدًرا.  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعرَشٍ فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهَ َومَلْ َيْذُكْرُه ُمَمَّ

َوَشِهَد َأْيًضا احْلَاِرُث ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن ُعْقَبَة بِن َقاُبوٍس ڤ.9  3 

 بر: قدم مع عمه وهب بن قابوس من جبل مزينة بغنم هلام املدينة، 
فوجداها خلًوا، فسأال أين الناس؟ فقيل: بُأُحٍد يقاتلون املرشكني، فأسلام، 
ثم خرجا، فأتيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقاتال املرشكني قتااًل شديًدا حتى ُقتاَِل رمحة اللَّه 

عليهام)5(. 

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )297/1(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )755/2(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/7))(.))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )78/2(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )297/1(.
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اْلَحاِرُث ْبُن َعْمِرو بِن َحَراِم بِن ُعَمر بِن َزْيِد بِن النُّْعَمان بِن َماِلِك 9  3 
ابِن َثْعَلَبَة بِن َكْعٍب ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعْمِرو بِن َغِزيََّة الَمَدِنيُّ ڤ.9 -3 

 بر: تويف سنة سبعني، وهو معدود يف األنصار، وأظنه احلارث بن غزية 
الذي روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمْتَعُة النَِّساِء َحَرام«)2(.

ًقا عىل كالم ابن عبد الرب: َكذا َقال والذي يظهر أنه غريه )3(.  جر: قال معلِّ

اْلَحاِرُث ْبُن َعْمِرو بِن ُمَؤمَّل بِن َحِبيِب بِن َتِميٍم ڤ.9 -  

 بر: هاجر يف الركب الذين هاجروا من بني عدي بن كعب عام خيرب، 
وهم سبعون رجاًل، وذلك حني أوعبت بنو عدي باهلجرة، ومل يبق منهم 

بمكة رجل)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن َعْمٍرو اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    

اء بن َعاِزٍب)5(.  خ: َخاُل اْلرَبَ

.)6(  ص: َبْدِريٌّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/9))(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)29(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)29(.))( »اإلصابة« البن حجر )76/2)(.
)5( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )171/1(.

)6( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم ))/)6(.
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 غ: عمُّ الرباء بن عازب، سكن املدينة)1(.

اِء ْبِن َعاِزٍب)2(.  ع: َعمُّ اْلرَبَ

 ثغ: عم الرباء بن عازب، وقيل: خال الرباء)3(.

اْلَحاِرَث ْبَن َعْمٍرو الطَّاِئيُّ ڤ.9    

ام.   ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

َماَت غازًيا بأرمينية، َوَكاَن َأِمرَي اجلَْيش َيْومِئٍذ)4(.

، َسْهُم َباِهَلَة ڤ.9     ْهِميُّ اْلَحاِرَث ْبَن َعْمٍرو، السَّ

 غ: سكن البرصة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا)5(.

ة، َحِديثه  ة الَوَداع، عداده يِف أهل الَبرْصَ  ب: شهد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف حجَّ
ِعنْد َأهلَها)6(.

 بش: شهد حجة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

َمْسَحُة  َزاَلْت  َفاَم  َوْجَهُه،  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَسَح  نَي،  يِّ اْلَبرْصِ يِف  ِعَداُدُه  ع:   

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )80/2(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )767/2(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )06/1)(.
))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/75(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)5(.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان ))/75(.

)7( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 71(.
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ًة يِف َوْجِهِه إىَِل َأْن َماَت)1(. ًة َوُغرَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنِضَ

عند  حديثه  سفينة،  أبا  يكنى  قريش،  سهم  غري  باهلة  وسهم  بر:   
البرصيني، وهو معدود فيهم، له حديث واحد فيه طول، سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

خيطب بمنى أو عرفات، فيه ذكر املواقيت وذكر الضحية والعترية. 

روى عنه: ابن ابنه زرارة ابن كريم بن احلارث بن عمرو)2(.

اْلَحاِرُث ْبُن ُعَمْيٍر األَْزِديُّ ڤ.9 3  

 بر: أحد بني هلب، بعثه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، بكتابه إىل الشام، إىل ملك 
الروم، وقيل: إىل صاحب برصى، فعرض له شحبيل بن عمرو الغساين، 
فأوثقه رباًطا، ثم قدم فضبت عنقه صرًبا، ومل يقتل لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص رسول 
بعثه إىل مؤتة،  الذي  البعث  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خربه بعث  غريه، فلام اتصل برسول 
وأمر عليهم زيد بن حارثة يف نحو ثالثة آالف، فلقيتهم الروم يف نحو مائة 

ألف)3(.

فقتل  إىل صاحب برصى،  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رسواًل  بعثه  له صحبة،  كر:   
ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل مؤتة جيًشا)4(. بمؤتة، فوجَّ

اْلَحاِرُث ْبُن َعْوِف بِن أسيٍد ڤ.9    

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )782/2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)29(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )297/1، 298(.
))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )11/)6)(.
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 ثغ: أسلم قبل الفتح، وقيل: هو من مسلمة الفتح)1(. 

َة ڤ.9     اْلَحاِرُث ْبُن َعْوِف بِن َأِبي َحاِرَثَة، ِمن َبِني ُمرَّ

 ب: َكاَن مـن ُرَؤَسـاء امُلرْشكـني َيـْوم اأْلَْحـَزاب، ثمَّ أسـلم، َوحُسـن 
إِْساَلُمه، َوله عقب)2(.

 بر: قدم عىل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم وبعث معه رجاًل من األنصار 
إىل قومه ليسلموا، فقتل األنصاري، ومل يستطع احلارث عىل املنع منه. 

وفيه يقول حسان بن ثابت ڤ:

منكــم فــإن ممــدا ال يغــدريـا حـار من يغـدر بذمـة جاره
مثل الزجاجة صدعها ال يربوأمانة املري -ما اسـتودعته-

فجعـل احلـارث يعتـذر، وبعـث القاتـل إبال يف ديـة األنصـاري، فقبلها 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ودفعها إىل ورثته)3(.

 ثغ: قدم َعىَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وبعث معه رجاًل من األنصار 
إىَِل قومه ليسلموا، فقتلوا األنصاري، ومل يستطع احلارث أن يمنع عنه، وفيه 

يقول حسان:

ـِة َجاِرِه ِمنُْكــْم فــإن ممــًدا ال يغــدرَيـا َحـاِر َمْن َيْغـِدْر بِِذمَّ
ــتودعته ــا اس ــري م ــة امل مثل الزجاجة صدعها ال يربوأمان

)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/76(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )09/1)(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )296/1، 297(.
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ـِه من ش  فجعـل احلـارث يعتـذر، ويقـول: أنـا باللَّـه وبك يا َرُسـول اللَّ
ابـن الفريعـة، فـو اللَّه لـو مزج البحر بـرشه ملزجه، فقـال النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعُه َيا 

ان«، قال: قد تركته.  َحسَّ

وهو صاحب احلاملة يف حرب داحس والغرباء، وأحد رءوس األحزاب 
َيـْوم اخلنـدق، وملـا قتـل األنصـاري الـذي أجـاره بعث بديتـه سـبعني بعرًيا، 
فأعطاهـا َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص ورثتـه، واسـتعمله النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعـىَل بنـي مـرة، وله 

عقب)1(.

، ُمْخَتَلٌف ِفي اْسِمِه، َواْسِم َأِبيِه 9     اْلَحاِرُث ْبُن َعْوٍف، َأُبو َواِقٍد، اللَّْيِثيُّ
َفِقيَل: اْلَحاِرُث ْبُن َماِلٍك، َوِقيَل: َعْوُف ْبُن َماِلك ڤ.

د ْبِن ُعَمَر: احلارث بن مالك.   س: اسمه يف رواية ُمَمَّ

ويف رواية هشام بن ممد بن السائب: احلارث بن عوف. 

ويف روايـة غريهـا: عـوف بـن احلارث بن أسـيد بن جابر بـن عويرة بن 
عبد مناف بن شجع بن عامر بن ليث.

وأسـلم أبـو واقد قديـاًم، وكان حيمل لـواَء بني ليث وضمرة وسـعد بن 
بكـر يـوم الفتـح، وبعثه رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حـني أراد اخلروج إىل تبـوك إىل بني 

ليث يستنفرهم لغزو عدوهم.

وقد روى أبو واقد عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وبقي بعده زماًنا ثم 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )09/1)، 10)(.
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خرج إىل مكَة فجاور با سنة، فامت با)1(.

ــاء  ــد رؤس ــس، وكان أح ــرب داح ــة يف ح ــب احلامل ــو صاح  ق: ه
املرشكني يوم األحزاب، ثم أسلم بعد ذلك، فَحُسَن إسالُمه، وبعث معه 
رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص رجــاًل مــن األنصــار يف جــواره، يدعــو قومــه إىل اإلســالم، 
فقتلوا األنصاري، فبعث بدية األنصاري سبعني بعرًيا، فدفعها رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص إىل ورثته.

وله عقب)2(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد 
َمنَـاة ْبـِن ِكنَاَنـَة ْبـِن ُخَزْيَمـة ْبـِن ُمْدِرَكة ْبـِن إِْلَياَس ْبِن ُمـَض ْبِن َنَزار ْبـِن َمْعد ْبِن 

َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)3(. َأْخرَبَ

 ص: َماَت َسنََة َسْبٍع َوِستِّنَي)4(.

 غ: سكن املدينة، وقد روى أبو واقد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عرشَة أحاديث)5(.

 ب: شهد َبْدًرا، عداده يِف أهل امَلِدينَة، َوقد قيل: احلَاِرث بن َمالك، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )120/5(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )15/1)، 16)(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )295/1، 296(.
))( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )167/2(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )2/2)، و5)(.
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َوُيَقال: اْسُمه العوف بن احلَاِرث، َواأْلول أصح. 

َماَت سنة َثاَمن َوِستِّنَي، َوُهَو ابن سبعني سنة، َلُه ُصْحَبة)1(.

 بش: كان من شهد بدًرا، وتويف باملدينة سنة ثامن وستني، وهو ابن 
سبعني سنة)2(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو احلَاِرُث ْبُن َعْوِف ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َجابِِر ْبِن ُعْتَواَرَة 
اْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ُشَجِع ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة. 

َماَت َسنََة َخٍْس َوِقيَل: َثاَمٍن َوِستِّنَي. 

إِْساَلُمُه ُقَبْيَل اْلَفْتِح، َوِقيَل: ِمْن ُمْسِلَمِة اْلَفْتِح. 

ِحيُح  ا، َوالصَّ َوَقاَل اْلَقاِض َأُبو َأمْحََد يِف »َتاِرخِيِه«: َشِهَد َبْدًرا، َوُأَراُه َوْهً
ُه َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِحننَْيٍ َوَنْحُن  ُه َشِهَد َعىَل َنْفِسِه َأنَّ ُه َأْسَلَم َعاَم اْلَفْتِح؛ أِلَنَّ َأنَّ

َحِديُثو َعْهٍد بُِكْفٍر، َوَلْيَس لُِشُهوِدِه َبْدًرا َأْصٌل. 

َرَوى َعنْـُه: َسـِعيُد ْبـُن امُلَسـيِِّب، َوُعَبْيُد اللـِه ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُعْتَبَة، َوِسـنَاُن 
َة َمـْوىَل َعِقيٍل،  ، َوَعَطـاُء ْبُن َيَسـاٍر، َوَأُبو ُمرَّ َبرْيِ اْبـُن َأيِب ِسـنَاٍن، َوُعـْرَوُة ْبـُن الزُّ

َوُبْرُ ْبُن َسِعيٍد)3(.

 بر: يقـال: احلـارث بـن مالـك. ويقـال: عوف بن احلـارث، واألول 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/72(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 7)(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )757/2- 758(.
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أصح، وهو مشهور بكنيته)1(.

 وقال أيًضا بر: قيل: أنه شهد بدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن قديم اإلسالم، 
َوَكاَن معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح. 

وقيل: إنه من مسلمة الفتح. 

واألول أصح وأكثر. 

ُيَعدُّ يِف أهل املدينة وجاور بمكة سنة، ومات با، فدفن يف مقربة ملهاجرين 
سنة ثامن وستني، َوُهَو ابن خس وسبعني سنة. وقيل: ابن خس وثامنني سنة)2(.

 كو: له صحبٌة ورواية ٌعن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أيب بكر، وعمر.

روى عنـه: سـعيد بـن املسـيب، وعـروة بن الزبـري، وأبو سـعيد نافع بن 
رسجس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو مرة موىل عقيل بن أيب طالب، 
ويقال: موىل أم هانئ بنت أيب طالب، وسنان بن أيب سنان الدؤيل، وعطاء 

ابن يسار، وابٌن له مل ُيَسم، وعبد الله  بن عبيد بن عمري، وبر بن سعيد. 

وقيل: إن أبا سعيد اخلدري روى عنه. 

وشـهد الريمـوك، واجلابيـة. وقيـل: إنه ولـد يف العام الذي ولـد فيه ابن 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )296/1(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر ))/)177(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )60/1(.
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عباس كذلك)1(.

ُه: احلَاِرَث بَن َعْوٍف. ، َوَغرْيُ ُه الُبَخاِريُّ  ذس: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َسامَّ

َث َأْيًضا َعْن: َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر. ُة َأَحاِدْيَث. َوَحدَّ َوَلُه ِعدَّ

َة. َوَشِهَد الَفْتَح، َوَسَكَن َمكَّ

 ، َبرْيِ َث َعنْـُه: َعَطـاُء بـُن َيَسـاٍر، َوَسـِعْيُد بُن امُلَسـيِِّب، َوُعـْرَوُة بـُن الزُّ َحـدَّ
َة َمْوىَل َعِقْيٍل. َوُعَبْيُد اللِه بُن ُعْتَبَة، َوُبْرُ بُن َسِعْيٍد، َوَأُبو ُمرَّ

ِعَداُدُه يِف َأْهِل امَلِدْينَِة، َوَعاَش َخًْسا َوَسْبِعنْيَ -فِْياَم ِقْيَل-.

ُه َعاَش َنْحًوا ِمْن َثاَمننِْيَ َسنٍَة إِْن َكاَن َشِهَد بدًرا -َفاللُه َأْعَلُم-. َوالظَّاِهُر َأنَّ

تَِّة)2(. َحِدْيُثُه يِف الُكُتِب السِّ

 ذت: َلـُه ُصْحَبـٌة وروايـٌة، وروى أيًضـا عن أيب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَشـِهَد 
. َ َة ُتُويفِّ َة، َوبَِمكَّ َة، َوَكاَن َيُكوُن بِامَلِدينَِة َوبَِمكَّ َفْتَح َمكَّ

ِه بُن  َرَوى َعنُْه: َعَطاُء بُن َيَسـاٍر، َوَسـِعيُد بُن امُلَسـيِِّب، َوُعْرَوُة، َوُعَبْيُد اللَّ
َة َمْوىَل َعِقيٍل امَلَدنِيُّوَن، وغريهم.  ِه بن ُعْتَبَة، َوُبْرُ بُن َسِعيٍد، َوَأُبو ُمرَّ َعْبِد اللَّ

وعاش خًسا وسبعني سنة)3(.

 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)4(.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )267/67(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/)57- 576(.

)4( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )7/1)(.)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )750/2(.
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اْلَحاِرُث ْبُن َغِزيََّة، َوِقيَل: َغِزيَُّة ْبُن اْلَحاِرِث ڤ.9    

 غ: سكن املدينة)1(.

 ع: ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي، َرَوى َعنُْه َيِزيُد ْبُن ُخَصْيَفَة)2(.

 بر: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول يوم فتح مكة: »ُمْتَعُة النَِّساِء َحَرام« ثالث مرات.

واحلارث بن غزية هو القائل يوم اجلمل: يا معرش األنصار، انرصوا أمري 
املؤمنني آخًرا كام نرصتم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أواًل، والله إن اآلخرة تشبه باألوىل، إال 

أن األوىل أفضلهام)3(.

. َوِقيَل: ُغَضْيُف ْبُن اْلَحاِرِث ڤ.9 -   ُكوِنيُّ اْلَحاِرُث ْبُن ُغَطْيٍف السَّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ِكنَْدة«)4(.

 غ: سكن الشام)5(.

اِميِّنَي)6(.  ع: ُيِعدُّ يِف الشَّ

ـْيَطاِن ْبـِن َخِديجِ ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن 9 -   اْلَحـاِرُث ْبـُن َفْرَوَة ْبِن الشَّ
اْلَحاِرِث ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َثْوٍر ڤ.

 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )796/2(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )50/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )299/1(.

))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )68/1(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )805/2(.)5( »معجم الصحابة« للبغوي )70/2(.
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ْيَطاَن جِلَاَملِِه)1(. ي الَعَرُب الشَّ اَم ُتَسمِّ اِئِب: َوإِنَّ ِد ْبِن السَّ َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

، َوِقيَل: 9     اْلَحاِرُث ْبُن َقْيِس ْبِن اأْلَْسَوِد، َوِقيَل: اْبُن َعِميَرَة، اأْلََسِديُّ
َقْيُس ْبُن اْلَحاِرِث ڤ.

 س: الذي أسلم وعنده تسع نسوة، فأمره النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن خيتار منهن 
أربًعا، وهو جدًّ قيس بن الربيع األسدي)2(.

 غ: سكن الكوفة)3(.

 ب: عداده يِف أهل الُكوَفة)4(.

بِيِع)5(.  ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيِّنَي، َوُهَو َجدُّ َقْيِس ْبِن الرَّ

اْلَحاِرُث ْبُن َقْيِس ْبِن َخاِلِد ْبِن ُمَخلَِّد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، ُيْكَنى َأَبا 9    
، ُثمَّ الزَُّرِقيُّ ڤ. َخاِلٍد، اأْلَْنَصاِريُّ

ُه َكْبَشُة بِنُْت اْلَفاِكِه ْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: ُأمُّ

ُهْم ُأَنْيَسُة  ٌد، َوَخالٌِد، َوَخْلَدُة، َوُأمُّ َوَكاَن لِْلَحاِرِث ْبِن َقْيٍس ِمَن اْلَوَلِد: خُمَلَّ
بِنُْت َنْرِ ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

: َنْرٌ َوْحَدُه. َوَقاَل اْلَواِقِديُّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا،  َوَشِهَد احْلَاِرُث ْبُن َقْيٍس اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )158/6(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/6)2(.
))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/77(.))( »معجم الصحابة« للبغوي )77/2(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)81(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َوَشـِهَد اْلَياَمَمـَة َمـَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيـِد َفَأَصاَبُه َيْوَمِئٍذ ُجـْرٌح، َفاْنَدَمَل اجْلُْرُح 
ُثـمَّ اْنَتَقـَض بِـِه يِف ِخاَلَفـِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َفـاَمَت َفُهَو ُيَعدَّ ِمَّْن َشـِهَد اْلَياَمَمَة، 

َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

، ُيَكنَّى َأَبا َخالٍِد)2(. ، َبْدِريٌّ  ع: َعَقبِيٌّ

 بر: أبو خالد األنصاري الزرقي، غلبت عليه كنيته، شهد العقبة وبدًرا)3(.

 وقال أيًضا بر: شهد بدًرا، وأحًدا، وسائر املشاهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوَكاَن قد شهد العقبة.

ثـم شـهد الياممـة َمـَع خالد بـن الوليد فأصابـه يومئذ جـرح، فاندمل ثم 
انتقض يف خالفة عمر بن اخلَطَّاِب فامت.

فهو ُيَعدُّ فيمن شهد الياممة)4(.

اْلَحاِرُث ْبُن َقْيِس ْبِن َعِديِّ بِن َسْعِد بِن َسْهٍم الُقَرِشيُّ ڤ.9    

 بــر: كان أحــد أشاف قريــش يف اجلاهليــة، وإليــه كانــت احلكومــة 
واألموال التي كانوا يسمونا آلهلتهم، ثم أسلم وهاجر إىل أرض احلبشة مع 

بنيه احلارث وبرش ومعمر)5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )776/2(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/7)5(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )299/1(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )299/1(.)4( »االستيعاب« البن عبد البر ))/))16(.
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اْلَحاِرُث ْبُن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن 9 3  
َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن اأَلْوِس ڤ.

ُه َزْينَُب بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشَم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن   س: أمُّ
ِذي َكاَنْت فِيِه احْلَْرُب  احْلَاِرِث ْبِن األَْوِس، َوَكاَن َأُخوُه َحاطُِب ْبُن َقْيٍس، الَّ

ى َحْرُب َحاطٍِب. َبنْيَ األَْوِس َواخْلَْزَرِج، َوُتَسمَّ

َوُأمُّ َحاطٍِب َأْيًضا َزْينَُب بِنُْت َصْيِفيِّ ْبِن َعْمٍرو، َوِهَي ُأمُّ َعتِيِك ْبِن َقْيٍس 
َأْيًضا، َواحْلَاِرُث َوَحاطُِب َوَعتِيُك َبنُو َقْيِس ْبِن َهْيَشَة َوُهْم ُعُموَمُة َجرْبُ ْبُن 

َعتِيِك ْبِن َقْيِس ْبِن َهْيَشَة.

ِد ْبِن ُعاَمَرَة األَْنَصاِريُّ َأنَّ احْلَاِرَث ْبَن َقْيٍس َشِهَد َبْدًرا. َذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمُر: َسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َذلَِك َوَلْيَس بَِثْبٍت. َوَقاَل ُمَمَّ

، َفَلــْم َيْذُكُروا  ُد ْبــُن إِْســَحاَق، َوَأُبو َمْعــرَشٍ ــا ُموَســى ْبــُن ُعْقَبــَة، َوُمَمَّ َوَأمَّ
وَن مَجِيًعا يِف ِرَواَيتِِهْم،  احلَاِرَث ْبَن َقْيٍس فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهْم َبْدًرا، َوالَ َيُشكُّ
َأنَّ اْبَن َأِخيِه َجرْبَ ْبَن َعتِيٍك َقْد َشِهَد َبْدًرا، َوَغِلُطوا يِف َنَسبِِه، َفَقاُلوا: َجرْبُ ْبُن 
ُهَو  َكَذلَِك،  َوَلْيَس  ِه  َعمِّ إىَِل  َفنََسُبوُه  َهْيَشَة،  ْبِن  َقْيِس  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  َعتِيِك 

َجرْبُ ْبُن َعتِيِك ْبِن َقْيٍس اْبُن َأِخي احْلَاِرِث ْبِن َقْيٍس)1(.

ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ْيِفيِّ  الصَّ بِنُْت  َزْينَُب  ُه  ُأمُّ أيًضا: س:  وقال   
ُجَشَم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن احْلَاِرِث ِمَن األَْوِس.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/575(.
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ُعاَمَرَة  ْبِن  ِد  ُمَمَّ ْبُن  اللِه  َوَعْبُد   ، اْلَواِقِديُّ ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َذَكَرُه  َهَكَذا 
ُه  َوَعمَّ َعتِيٍك  ْبَن  َجرْبَ  َأنَّ  اْلِكَتاِب  ِل  َأوَّ يِف  نَي  امُلَسمِّ ِرَجالِِه  َعْن  األَْنَصاِريُّ 

احْلَاِرَث ْبَن َقْيٍس َشِهَدا َبْدًرا. 

، َفَلْم َيْذُكُروا احْلَاِرَث  ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو َمْعرَشٍ ا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوُمَمَّ َوَأمَّ
اْبَن َقْيٍس فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا.

: ُهَو َجرْبُ ْبُن َعتِيِك ْبِن احْلَاِرِث ْبِن  ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو َمْعرَشٍ َوَقاَل ُمَمَّ
َقْيِس ْبِن َهْيَشَة.

َغَلَط   : األَْنَصاِريُّ ُعاَمَرَة  ْبِن  ِد  ُمَمَّ ْبُن  اللِه  َوَعْبُد  ُعَمَر،  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َوَقاَل 
َعتِيٍك  ْبِن  َجرْبِ  َنَسِب  يِف  َعنُْهاَم  َرَوى  َمْن  َأْو  َمْعرَشٍ  َوَأُبو  إِْسَحاَق  ْبُن  ُد  ُمَمَّ

ُه َبْدًرا، َوَنَسُبُه َكاَم َوَصْفنَا)1(. ِه احْلَاِرِث، َوَقْد َشِهَد َمَعُه َعمُّ َفنََسَباُه إىَِل َعمِّ

ُأَميََّة، 9     اْلَحاِرُث ْبُن َقْيٍس، َوِقيَل: اْبُن َعْبِد َقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن 
ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر ڤ.

 ع: ِمْن ُمَهاِجِري احْلََبَشِة)2(.

اْلَحاِرُث ْبُن َماِلِك ْبِن َقْيِس ْبِن َعْوِد ْبِن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َمَناِف 9    
اْبِن َشْجعِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة، َوُهَو 

اْلَحاِرُث ْبُن اْلَبْرَصاِء، اللَّْيِثيُّ ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/5))(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )792/2(.
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َأبِيِه، َوِهَي َرْيَطُة بِنُْت َربِيَعَة ْبِن َرَباِح ْبِن ِذي  َصاُء ِهَي ُأمُّ   س: اْلرَبْ
َدْيِن ِمْن َبنِي ِهاَلِل ْبِن َعاِمٍر)1(. اْلرَبْ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َبنِي َلْيٍث«، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن 
َعْبد َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد 

اْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللَّه)2(. َأْخرَبَ

 ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َمْن َأَخَذ َشْيًئا ِمَن َماِل َأِخيِه بَِيِمي َفاِجَرة، 
أ َمْقَعَدُه ِمَن النَّار«)3(. َفلَيَتَبوَّ

نَي، َوُهَو احلَاِرُث ْبُن َمالِِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُعَوْيِد ْبِن   ع: ُيَعدُّ يِف احِلَجاِزيِّ
َعْبِد اللِه ْبِن َجابِِر ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُشَجِع ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد 

َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة)4(.

 بر: الربصاء أمه، ويقال: بل هي جدته أم أبيه، وهي الربصاء بنت 
ربيعة بن رباح بن ذي الربدين، من بني هالل بن عامر، واسم الربصاء: ريطة. 

وهو احلارث بن مالك بن قيس بن عوذ من بني ليث بن بكر. 

روى عنه: عبيد بن جريج، والشعبي)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/))1(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )295/1، 296(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )780/2(.))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)7(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )290/1(.
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 كو: يعرف بابن الربصاء وهي أمه، وأبوها عبد اللَّه بن ربيعة بن 
رياح بن ذي الربدين اهلاليل، وللحارث صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ثغ: املعروف بابن الربصاء، وهي أمه، وقيل: أم أبيه مالك، واسمها: 
ريطة بنت ربيعة بن رياح بن ذي الربدين، من بني هالل بن عامر، وهو من 

أهل احلجاز، أقام بمكة، وقيل: بل نزل الكوفة.

روى عنه: عبيد بن جريج، والشعبي، وقيل: اسمه مالك بن احلارث، 
واألول أصح)2(.

، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9     اْلَحاِرُث ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد ْبِن ُمَظاِهٍر، اْلُمَعاِويُّ

.)3( ْرِ  ع: اْسُتْشِهَد بِاجْلِ

 بر: له صحبة، قتل يوم جر أيب عبيد شهيًدا)4(.

 ذت: له صحبة، وقتل يومئذ)5(. 

، الَمْخُزوِميُّ ڤ.9     ، َأُبو الُمغيَرة، الِحَجاِزيُّ اْلَحاِرُث ْبُن ُمْسِلٍم، الُقَرِشيُّ

 ب: عداده يِف أهل احلجاز)6(.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )168/6، 169(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)1)(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )756/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )290/1(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )78/2(.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان ))/78(.
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: له ُصحَبٌة. وكذا قال ابُن َأيِب حاتم: َعن َأبيه)1(.  جر: قال الُبَخاِريُّ

اْلَحاِرُث ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُزَراَرَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 9 -  
َة ڤ. ُمرِّ ْبن ُظُفٍر، ِمَن اأْلَْوِس، َأُبو َذرَّ

بن  النعامن بن مالك  أم زرارة بنت احلارث بن رافع بن  ه  ُأمُّ س:   
ثعلبة، من بني احلارث بن اخلزرج، وكانت من املبايعات. 

بن  َعْمرو  بن  احلارث  بن  برش  بنت  بشرية  ه  ُأمُّ ممًدا،  ذرة:  أبو  فولد 
حارثة بن اهليثم بن ظفر. 

وشهد أبو ذرة ُأحًدا مع أبيه وأخيه، وتويف وليس له عقب، وقد انقرض 
أيًضا ولد ُمرِّ بِن ُظُفر مجيًعا، فلم يبق منهم أحٌد)2(.

، َأُخو َسْعِد ْبِن 9 -   ، اأْلَْشَهِليُّ اْلَحاِرُث ْبُن ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَماِن، اأْلَْوِسيُّ
ُمَعاٍذ ڤ.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُهْم َثاَلَثُة إِْخَوٍة: َسْعٌد، َواحلَاِرُث، َوَأْوٌس َبنُو ُمَعاٍذ)3(.

 جو: َأُخو سعد)4(. 

 ثغ: أخو سعد بن معاذ، له صحبة، وشهد بدًرا، وهم ثالثة إخوة: 
سعد، واحلارث، وأوس)5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/268(.)1( »اإلصابة« البن حجر )96/2)(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )776/2(.

))( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 127(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )16/1)(.



645 حرف الحاء

، َحِليُف َبِني َهاِشٍم ڤ.9     الَحاِرُث بُن ُمَعاِوَيَة، السكوِنيُّ

ام َصالح   ب: َلُه ُصْحَبة، َماَت بِالُكوَفِة، َوصىل َعَلْيِه احلسن بن َعيلٍّ َأيَّ
ُمَعاِوَية عىل َما َصاحله َعَلْيِه)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن بِن ُأَميََّة ڤ.9    

 بر: شهد بدًرا وأحًدا، واحلارث بن النعامن هذا هو عم خوات بن 
جبري)2(.

اْلَحاِرُث ْبُن النُّْعَماِن بِن ِإْساف بِن َنْضَلَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن 9    
اِر ڤ. َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ه صفراء بنت احلارث بن َعْمرو بن عبد بن عوف بن مالك   س: ُأمُّ
ابن النجار.

َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم مؤتة َشِهيًدا، وذلك يف مجادى األوىل سنة ثامن 
من اهلجرة)3(.

 كر: له صحبة، وشهد غزوة مؤتة، واستشهد با)4(.

اْلَحـاِرُث ْبـُن النُّْعَمـاِن ْبـِن َراِفـعِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجَشـِم ْبـِن َماِلٍك 9 3  
اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/77(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )292/1(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/20)(.
))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )85/11)(.
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الش

: َوِقيَل: َحاِرَثُة ْبُن النُّْعاَمِن)1(.  ع: َبْدِريٌّ

 خق: شهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا وحفظ عنه أحاديث)2(.

اْلَحاِرُث ْبُن َنْوَفِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد 9    
، َأُبو اْلَحاِرِث، اْلَهاِشِميُّ ڤ. َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ

ُه ُظَرْيَبُة بِنُْت َسِعيٍد بن الِقْشب، َواْسُمُه: ُجنُْدُب ْبُن َعْبِد اللِه   س: ُأمُّ
اَن ِمَن األَْزِد.  ِ ْبِن ُدْهَ اْبِن َرافِِع ْبِن َنْضَلَة ْبِن ِمَْضِب ْبِن َصْعِب ْبِن ُمَبرشِّ

َأْهُل  َبُه  َوَلقَّ احْلَاِرِث،  ْبُن  اللِه  َعْبُد  اْلَوَلِد:  ِمَن  َنْوَفٍل  ْبِن  لِْلَحاِرِث  َوَكاَن 
ْبُن  األَْكرَبُ  ٌد  َوُمَمَّ َفَولَِيُهْم،   ، َبرْيِ الزُّ اْبَن  اَم  َأيَّ َعَلْيِه  َواْصَطَلُحوا  بِبَُّة،  ِة  اْلَبرْصَ

، َوِهَي ُأمُّ امُلِغرَيِة، َوُظَرْيَبَة،  َبرْيِ مْحَِن، َوَرْمَلُة، َوُأمُّ الزُّ احْلَاِرِث، َوَربِيَعُة، َوَعْبُد الرَّ

ُهْم ِهنُْد بِنُْت َأيِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس.  َوُأمُّ

ٌد األَْصَغُر، َواحْلَاِرُث ْبُن احْلَاِرِث، َوَرْيَطُة، َوُأمُّ احْلَاِرِث،  َوُعْتَبُة، َوُمَمَّ
 . ْهِميِّ َة السَّ ُهْم ُأمُّ َعْمٍرو بِنُْت امُلطَِّلِب ْبِن َأيِب َوَداَعَة ْبِن ُصَبرْيَ َوُأمُّ

َوَسِعيُد ْبُن احْلَاِرِث ألُمِّ َوَلٍد. 

َوَصِحَب  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  َعْهِد  َعىَل  َرُجاًل  َنْوَفٍل  ْبُن  احْلَاِرُث  َوَكاَن 

َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَأْسَلَم ِعنَْد إِْساَلِم َأبِيِه. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )755/2(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )8/2)7(.
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بِِه  َوُأِتَ  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل  َعْهِد  َعىَل  احْلَاِرِث  ْبُن  اللِه  َعْبُد  اْبنُُه  َلُه  َوُولَِد 
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحنََّكُه، َوَدَعا َلُه، َواْسَتْعَمَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص احْلَاِرَث ْبَن َنْوَفٍل 

َة)1(. َة، ُثمَّ َوالَُّه َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثاَمُن َمكَّ َعىَل َبْعِض َأْعاَمِل َمكَّ

ـا َداًرا، َوَنَزهَلَـا يِف  ِة، َواْخَتـطَّ ِبَ  وقـال أيًضـا: س: اْنَتَقـَل إىَِل اْلَبـرْصَ
ِة يِف آِخِر ِخاَلَفِة ُعْثاَمَن ْبِن  ِواَلَيِة َعْبِد اللِه ْبِن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيٍز، َوَماَت بِاْلَبرْصَ

اَلِة َعىَل امَليِِّت)2(. ا َبِقيٌَّة، َوَقْد َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا يِف الصَّ اَن، َوَلُه ِبَ َعفَّ

َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: احلَاِرث ْبُن َنْوَفل َصِحَب َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،   خ: َأْخرَبَ
ِذي ُيَقاُل له: اصطلح  ِه ْبُن احلَاِرِث الَّ وَرَوَى َعنْه وُولَِد َلُه َعىَل َعْهِدِه: َعْبد اللَّ

ِة ِحنَي َماَت ُمَعاِوَية. َعَلْيِه أهُل الَبرْصَ

ُعَمر،  ِخاَلَفة  يِف  َنْوَفل   َ احلَاِرث، وُتويفِّ َأَبا  ُيْكنَى:  احلَاِرِث،  ْبُن  وَنْوَفل 
ْيِه: مَحَْزة والَعبَّاس)3(. َوَكاَن َأَسن ِمْن َعمَّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا، رواه عنه ابنه 
عبد اللَّه بن احلارث)4(.

 ط: كان رجاًل عىل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َصِحَب رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/52(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/)1(.
))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )166/1(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )6/2)(.
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الش

به  وأتى  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  رسول  عهد  عىل  الله  عبد  ابنه  وولدا  أبيه،  إسالم  عند 
رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َفَحنََّكه ودعا له)1(. 

َة.  ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعَض َأعامِل َمكَّ  ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن احلَاِرث، والَّ

ه ضيبة بنت سعيد بن َعْبد اللَّه بن َنافِع بن القسب.  َوأمُّ

ة، َوَمات َبا يِف آخر خاَلَفة ُعْثاَمن، َومن زعم َأن اْسم  اْنتقل إىَِل الَبرْصَ
أيب بردة بن نيار: احلَاِرَث بَن َعْمٍرو، فقد وهم. 

اْسُمه: َهانِئ بن نيار)2(.

 بش: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

اِم ُعَمَر ڤ، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُولَِد َلُه اْبنُُه َعْبُد اللِه،   ع: َماَت يِف َأيَّ
َوَلُه   َ ُتُويفِّ َداًرا،  ِبَا  َواْخَتطَّ  َة،  اْلَبرْصَ َنَزَل  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َعْهِد  بِـ)َببَّه( يِف  ُب  امُلَلقَّ

َ يِف ِخاَلَفِة ُعْثاَمَن)4(. َسْبُعوَن َسنًَة، َوِقيَل: ُتُويفِّ

 بر: روى عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف الصالة َعىَل امليت)5(.

 ثغ: استعمل َأُبو بكر الصديق ڤ احلارث بن نوفل َعىَل مكة، ثم 
ِه بن عامر.  انتقل إىَِل البرصة من املدينة، واختط بالبرصة داًرا، يف إمارة َعْبد اللَّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 2)(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/78، 79(.

))( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: )6(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )8/2)7(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )05/1)(.
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قيـل: مـات آخـر خالفـة عمـر، وقيل: تـويف يف خالفـة عثـامن، وهو ابن 
سبعني سنة.

وكان سلف َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، كانت أم حبيبة بنت َأيِب سفيان عند رسول اللَّه 
ِه)1(. ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت هند بنت َأيِب سفيان عند احلارث، وهي أم ابنه َعْبد اللَّ

َة لُِعَمَر َوُعْثاَمَن.  ذس: َأْسَلَم َمَع َأبِْيِه، َوَويِلَ َمكَّ

َوَقِد اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َبْعِض الَعَمِل.

َة، َوَبنَى ِبَا َداًرا. ُه َنَزَل الَبرْصَ َوِقْيَل: إِنَّ

َماَت يِف ِخاَلَفِة ُعْثاَمَن َعْن َنْحٍو ِمْن َسْبِعنْيَ َسنًَة)2(. 

 ذت: له ُصحبة، واستعمله النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عىل بعض صدقات مكة، ُثمَّ 
استعمله َأُبو بكر، وعمر، وعثامن، عىل مكة، ُثمَّ انتقل إىل البرصة، َوَبنَى با 

داًرا، وُتُويّف يف هذه الّسنة.

، َعْن عائشة ڤ))(. وإّنام للحارث حديٌث واحٌد عند النسائيِّ

َة واختّط با   وقال أيًضا: ذت: استعمله النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثّم إّنه نزل البرْصَ
ِذي يقال له: َبّبة))(. داًرا، وهو والد عبد اللَّه ْبن احلارث الَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )19/1)(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )199/1(.

))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )255/2(.

))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )186/2(.
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اْلَحاِرُث ْبُن َهاِنِئ ْبِن َأِبي ِشْمِر ْبِن َجَبَلَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 9    
ُمَعاِوَيَة اأْلَْكَرِميَن ڤ.

َفنَاَدى  َيْوَمِئٍذ،  َفاْسَتْلَحَم  َساَباَط،  َيْوَم  َوَشِهَد  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  إىَِل  َوَفَد  س: 
: َيا ُحْكُر، َيا ُحْكُر، بُِلَغِة َأْهِل اْلَيَمِن، َفَعَطَف َعَلْيِه ُحْجُر ْبُن  ُحْجَر ْبَن َعِديٍّ

َعِديٍّ َفاْسَتنَْقَذُه، َوَكاَن يِف َأْلَفنْيِ َوَخِْساِمَئٍة ِمَن اْلَعَطاِء )1(.

اْلَحاِرُث ْبُن ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرو ْبِن َمْخُزوِم 9    
ْحَمِن،  َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ اْبِن َيَقَظَة ْبِن ُمرَّ

، الُقَرِشيُّ ڤ. الَمْخُزوِميُّ

ُه َأْساَمُء بِنُْت خَمَْرَبَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن َأبرِِي ْبِن َنْشَهِل ْبِن َداِرٍم ِمْن   س: ُأمُّ
َبنِي مَتيٍم.

َجَها ِعْكِرَمُة ْبُن  مْحَِن، َوُأمَّ َحِكيٍم، َتَزوَّ َفَوَلَد احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم: َعْبَد الرَّ
ُه  َأيِب َجْهِل ْبِن ِهَشاِم ْبِن امُلِغرَيِة، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َرمْحَُة اللَّ
ِه ْبِن  َها َفاطَِمُة بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللَّ َعَلْيِه، َفَوَلَدْت َلُه َفاطَِمَة، َوُأمُّ

ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم.

ُهاَم اْبنَُة َضْمَرَة ْبِن َضْمَرَة ْبِن َجابِِر ْبِن َقَطِن ْبِن  َوَأَبا َسِعيٍد َوَفاطَِمَة، َوُأمُّ
َنَْشِل ْبِن َداِرٍم.

َجَها احْلَاِرُث ْبُن ُمَعاٍذ َأُخو َسْعِد ْبِن  َوَقِريَبَة بِنَْت احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َتَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/6)2(.
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. ُمَعاٍذ اأْلَْنَصاِريِّ

ِه بِنُْت اأْلَْسَوِد ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َأَسِد  ُهاَم ُأمُّ َعْبِد اللَّ َة بِنَْت احْلَاِرِث، َوُأمُّ َوُدرَّ
 . ى ْبِن ُقَصٍّ اْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

مْحَِن ْبُن ُأَميََّة التَّْيِميُّ َفَوَلَدْت َلُه  َجَها َعْبُد الرَّ َوَحنَْتَمَة بِنَْت احْلَاِرِث، َتَزوَّ
َفاِخَتَة.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا،  َقاَل ُمَمَّ
بِِل َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِماَئًة ِمَن اإْلِ

ُمِقياًم  ِهَشاٍم  ْبُن  احْلَاِرُث  َيَزِل  َومَلْ  َأْصَحاُبنَا:  َقاَل  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
َ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َغرْيُ َمْغُموٍص َعَلْيِه يِف  َة َبْعَد َأْن َأْسَلَم َحتَّى ُتُويفِّ بَِمكَّ
وِم،  يِق َيْسَتنِْفُر امُلْسِلِمنَي إىَِل َغْزِوة الرُّ دِّ إِْساَلِمِه، َفَلامَّ َجاَء ِكَتاُب َأيِب َبْكٍر الصِّ
َأيِب  ْبُن َعْمٍرو َعىَل  َأيِب َجْهٍل، َوُسَهْيُل  ْبُن  ْبُن ِهَشاٍم، َوِعْكِرَمُة  َقِدَم احْلَاِرُث 
َم َعَلْيِهْم، َورُسَّ  َب ِبِْم، َوَسلَّ ْم، َفَرحَّ َفَأَتاُهْم يِف َمنَاِزهِلِ يِق امَلِدينََة،  دِّ َبْكٍر الصِّ

بَِمَكاِنِْم.

اِم، َفَشِهَد احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم فِْحَل  ُثمَّ َخَرُجوا َمَع امُلْسِلِمنَي ُغَزاًة إىَِل الشَّ
َج  َفَتَزوَّ َة،  َعرْشَ َثاَميِن  َسنََة  َعَمَواَس  َطاُعوِن  يِف  اِم  بِالشَّ َوَماَت  َوَأْجنَاَدْيِن، 
مْحَِن ْبِن  ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب اْبنََتُه ُأمَّ َحِكيٍم بِنَْت احلَاِرِث، َوِهَي ُأْخُت َعْبِد الرَّ
ا ِمْن ُعَمَر  مْحَِن ْبُن احْلَاِرِث َيُقوُل: َما َرَأْيُت َربِيًبا َخرْيً احْلَاِرِث، َفَكاَن َعْبُد الرَّ

اْبِن اخْلَطَّاِب.



حابة األماثل 652
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اِف ُقَرْيٍش َوامَلنُْظوَر إَِلْيِه، َوَلُه َداٌر  مْحَِن ْبُن احْلَاِرِث ِمْن َأْشَ َوَكاَن َعْبُد الرَّ
ٌة، َيْعنِي َكبرَِيًة َكثرَِيَة اأْلَْهِل)1(. بِامَلِدينَِة َربَّ

َبَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن ُأَبرْيِ ْبِن َنَْشِل  ُه َأْساَمُء بِنُْت خُمَرِّ  وقال أيًضا: س: ُأمُّ
َحتَّى  َة  بَِمكَّ ُمِقياًم  َيَزْل  َفَلْم  اْلَفْتِح،  َيْوَم  ِهَشاٍم  ْبُن  احْلَاِرُث  َوَأْسَلَم  َداِرٍم  اْبِن 
يِق، َفَشِهَد  دِّ اِم يِف ِخاَلَفِة َأيِب َبْكٍر الصِّ ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَرَج إىَِل الشَّ
َة يِف ِخاَلَفِة ُعَمَر  َفْحَل، َوَأْجنَاِديَن، َوَماَت يِف َطاُعوِن َعَمَواَس َسنََة َثاَميِنَ َعرْشَ

اْبِن اخْلَطَّاِب)2(.

َة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص   وقال أيًضا: س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِمَئًة ِمَن اإِلبِِل، َومَلْ َيَزْل ُمِقياًم 
َبْكٍر  َأيِب  ِكَتاُب  َجاَء  َفَلامَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوُل   َ ُتُويفِّ َحتَّى  َأْسَلَم  َأْن  َبْعَد  َة  بَِمكَّ
وِم َقِدَم احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم، َوِعْكِرَمُة  يِق َيْسَتنِْفُر امُلْسِلِمنَي إىَِل َغَزاِة الرُّ دِّ الصِّ
اْبُن َأيِب َجْهٍل، َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو مَجِيًعا َعىَل َأيِب َبْكٍر امَلِدينََة، َفَأَتاُهْم َأُبو َبْكٍر يِف 
َب ِبِْم، َورُسَّ بَِمَكاِنِْم، ُثمَّ َخَرُجوا َمَع امُلْسِلِمنَي  َم َعَلْيِهْم، َوَرحَّ ْم، َفَسلَّ َمنَاِزهِلِ
اِم، َفَشِهُدوا، َوَشِهَد احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم فِْحاًل َوَأْجنَاِديَن، َوَماَت  ُغَزاًة إىَِل الشَّ
َة، يِف ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب)3(. اِم يِف َطاُعوِن َعَمَواَس َسنََة َثاَميِنَ َعرْشَ بِالشَّ

 ق: أخو أيب جهل بن هشام، وشهد بدًرا مع املرشكني فانزم، ففيه 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/)8- 85(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد )08/9)(.)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/8(.
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يقول حّسان بن ثابت: 

ــذي حّدثتنــي ــة اّل فنجوت منجى احلارث بن هشامإن كنــت كاذب
ونجـــا بـــرأس طمـــّرة وجلـــامتــرك األحّبــة أن يقاتــل دونــم

فاعتذر احلارث من فراره فقال:

حتــى علــوا فــريس بأشــقر مزبــداللــه يعلــم مــا تركــت قتاهلــم
ــى إن أقاتــل واحــًدا أقتل وال يضر عدّوى مشــهديوعلمــت أّن
ــوم مفســدفصــددت عنهــم واألحبــة فيهــم ــا هلــم بعقــاب ي طمًع

إسالمه،  حسن  ثم  قلوبم،  فة  املؤلَّ من  وكان  مكة،  فتح  يوم  وأسلم 
وخرج يف زمن عمر إىل الشام، بأهله وماله، فأتبعه أهل مكة يبكون، فرقَّ 
وبكى، ثم قال: أما لو أردنا أن نستبدل داًرا بدار، وجاًرا بجار، ما أردنا بكم 
بداًل، ولكنها النقلة إىل الله، فلم يزل جماهًدا حتى مات يف طاعون عمواس 

سنة ثامن عرشة)1(.

ِه؛ َقاَل: احْلَاِرث ْبُن ِهَشام َأْسَلم َيْوم  َنا ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخرَبَ
بِن  ُعَمِر  زمِن  يِف  إِْسالُمه، وخرَج  َفَحُسَن  َمْذُكوًرا  ْيًفا  َشِ َوَكاَن  ة،  َمكَّ َفْتِح 

اِم َحتَّى َماَت. ام، َفَلْم َيَزْل بالشَّ ة إىَِل الشَّ اخْلَطَّاب ِمْن َمكَّ

موك)2(. َنا َأنَّ احْلَاِرَث ْبَن ِهَشام ُقتَِل بالرَيْ ، فَأْخرَبَ ا امَلَداِئنِيُّ َوَأمَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )281/1، 282(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )165/1(.
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ِه  ة بن َعْبد اللَّ َنا ُمْصَعب، َقاَل: احلارث بن هشام بن امُلِغرْيَ  خ: َأْخرَبَ
ة، مات يِف طاعون َعْمَواس)1(. ابن ُعَمر بن خمزوم، َأْسَلم يوم فتح َمكَّ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سامَّ  وقال أيًضا: خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)2(.

ُه َأْساَمُء بِنُْت خَمَْرَبَة ْبِن ُأَبرْيِ ْبِن َنَْشِل ْبِن َداِرٍم، َماَت َسنََة َسْبَع   ص: ُأمُّ
َة يِف َطاُعوِن َعَمَواٍس ڤ)3(. َعرْشَ

 غ: سكن مكة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ة، َوَكاَن من امُلَؤّلَفة   ب: عداده يِف أهل احلجاز، أسلم َيْوم فتح َمكَّ
ام، وسكنها غازًيا ومرابًطا.  ُقُلوبم، ثمَّ َحُسَن إِْساَلُمه، وانتقل إىَِل الشَّ

َوَمات يِف طاعون عمواس سنة َثاَمن عرَشة. 

ه َأساَمء بنت َسالَمة بن خمربة)5(. َوأمُّ

ِريَن، َفَقاَل: ُهَو َأُبو امُلِغرَيِة  َتَلُف يِف ُكنَْيتِِه َوَوِهَم َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: اَل خُيْ
ُه ُحِكَي َعْن ُمْصَعٍب  َأنَّ َوَذلَِك  َف،  ْبِن خَمُْزوٍم، َوَصحَّ ْبِن ُعَمَر  َعْبِد اللِه  اْبُن 
، َوُهَو اْبُن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه،  ُه َقاَل: احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاٍم امَلْخُزوِميُّ يِّ َأنَّ َبرْيِ الزُّ

)1( »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )182/1(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/)2(.

))( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )5/2)(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان ))/72- )7(.))( »معجم الصحابة« للبغوي )7/2)(.
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ُه  َتِلُف فِيِه َأَحٌد َأنَّ َفَوِهَم، َوَقاَل: َوُهَو َأُبو امُلِغرَيِة ْبُن َعْبِد اللِه، َوَهَذا ِمَّا اَل خَيْ
احْلَاِرُث ْبُن ِهَشاِم ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه. 

ِمَن  َكاَن  اْلَفْتِح،  ُمْسِلَمِة  ِمْن  َة،  َمكَّ َأْهِل  ِمْن  ُقَرْيٍش  اِف  َأْشَ ِمْن  َوَكاَن 
َة بُِأمِّ َهانٍِئ  ُه اْسَتَجاَر َيْوَم َفْتِح َمكَّ َفِة ُقُلوُبُْم ُثمَّ َحُسَن إِْساَلُمُه، ُيَقاُل: إِنَّ امُلَؤلَّ
َجَواَرَها  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َفَأَجاَز  َقْتَلُه  َعيِلٌّ  َوَأَراَد  َفَأَجاَرْتُه  َطالٍِب،  َأيِب  بِنِْت 

َعَلْيِه. 

َيَزْل جُمَاِهًدا ِبَا َحتَّى َأَصاَبْتُه  َفَلْم  اِم،  اِم ُعَمَر إىَِل الشَّ َأيَّ َخَرَج جُمَاِهًدا يِف 
َة.  َعرْشَ َسْبَع  َسنََة  َعَمَواَس،  َطاُعوِن  يِف   َ ُتُويفِّ َوِقيَل:  ُموِك.  اْلرَيْ َيْوَم  َهاَدُة  الشَّ

َة.  َوِقيَل: َسنََة َثاَمِن َعرْشَ

ُه: َأْساَمُء بِنُْت خَمَْرَمَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن ُأَبرْيِ ْبِن َداِرٍم. َوِقيَل: اْبُن َنَْشِل ْبِن  ُأمُّ
َداِرِم ْبِن َمالِِك ْبِن َحنَْظَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن َزْيِد ْبِن َمنَاَة ْبِن مَتِيٍم)1(.

 بر: أمه أم اجلالس أسامء بنت خمربة بن جندل بن أبني بن نشل بن 
دارم، شهد بدًرا كافًرا مع أخيه شقيقه أيب جهل، وَفرَّ حينئذ، وقتل أخوه 

وعري احلارث بن هشام لفراره ذلك، فمام قيل فيه قول حّسان بن ثابت:

ــي ـــام حدثتنـ ــة ب ــت كاذبـ فنجوت منجى احلارث بن هشامإن كنـ
ونجـــا بـــرأس طمـــرة وجلـــامتــرك األحّبــة أن يقاتــل دونــم

فاعتذر احلارث بن هشام من فراره يومئذ بام زعم األصمعي أنه مل يسمع 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )762/2(.
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بأحسن من اعتذاره ذلك من فراره، وهو قوله:

ــم ــت قتاهل ــا ترك ــم م ــه يعل حتـى رموا فـريس بأشـقر مزبداللَّ
تتبـــّددووجدت ريح املوت من تلقائهم مل  واخليـــل  مـــأزق  يف 
ــًدا ــل وأح ــت أين إن أقات أقتل وال ينكي عدوي مشهديفعلم
طمًعــا هلــم بعقــاب يــوم مفســدفصدفت عنهم واألحبة دونم

ثم غزا أحًدا مع املرشكني أيًضا، ثم أسلم يوم الفتح، وحسن إسالمه، 
فة قلوبم، ومن حسن  وكان من فضالء الصحابة وخيارهم، وكان من املؤلَّ

إسالمه منهم.

وروينـا أن أم هانـئ بنـت أيب طالـب اسـتأمنت لـه النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأمنـه يوم 
الفتـح، وكانـت إذ أمنتـه قـد أراد عـيلٌّ ڤ قتلـه، وحـاول أن يغلبهـا عليـه، 
فدخل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص منزهلا ذلك الوقت، فقالت: يا رسول اللَّه، أال ترى إىل ابن 
أمـي يريـد قتـل رجل أجرته؟ فقال رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َقـْد َأَجْرَنا َمـْن َأَجْرِت 

نَه«. هكذا َقاَل الزبري وغريه.  نِْت، َفَأمَّ نَّا َمْن َأمَّ َوَأمَّ

ويف حديـث مالـك وغـريه: أن الـذي أجارتـه بعض بنـي زوجها هبرية 
ابن أيب وهب، وأسلم احلارث فلم ير منه يف إسالمه يشء يكره، وشهد مع 

فة قلوبم. رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حنينًا، فأعطاه مائة من اإلبل كام أعطى املؤلَّ

اجلاهلية  يف  وفعله  هشام  بن  احلارث  ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  أن  وروي 
يف ِقَرى الضيف وإطعام الطعام، فقال: »إِنَّ احَلاِرَث لرسي، َوإِن َكان َأُبوه 

َلرسًيا، َوَلوِددُت َأنَّ اللَه َهَداُه إَِل اإِلْساَلِم«. 
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الرباط واجلهاد،  الشام يف زمن عمر بن اخلطاب راغًبا يف  وخرج إىل 
اللَّه، وما كنت ألوثر  إىل  النقلة  إنا  فقال:  لفراقه،  يبكون  أهل مكة  فتبعه 
عليكم أحًدا. فلم يزل بالشام جماهًدا حتى مات يف طاعون عمواس سنة 

ثامن عرشة.

َفُه عمر بن اخلطاب ڤ عىل امرأته فاطمة بنت الوليد بن املغرية،  وَخلَّ
وهي أم َعْبد الرمحن بن احلارث بن هشام. 

وقالت طائف من أهل العلم بالنسب: مل يبق من ولد احلارث بن هشام 
إال َعْبد الرمحن بن احلارث، وأخته أم حكيم بنت حكيم بنت احلارث بن 

هشام)1(.

َفِة ُقُلوُبُم)2(.   خط: من امُلَؤلَّ

 كـر: لـه صحبـة، أسـلم يـوم الفتـح، ثم حسـن إسـالمه، وخـرج إىل 
الشام جماهًدا، وحبس نفسه يف اجلهاد، مل يزل بالشام إىل أن قتل بالريموك. 

ويقال: مات بطاعون عمواس. 

روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابنه عبد الرمحن بن احلارث)3(.

 ثغ: أمه: أم اجلالس أسامء بِنْت خمربة بن جندل بن أبري بن نشل بن 
دارم التميمية، وهو أخو َأيِب جهل ألبويه، وابن عم خالد بن الوليد، وابن 
عم حنتمة أم عمر بن اخلطاب، َعىَل الصحيح، وقيل: أخوها، وشهد بدًرا 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )01/1)، )0)(.
))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )91/11)(.)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.
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كافًرا، فانزم، وعري بفراره ذلك، فمام قيل فيه ما قاله حسان:

فنجوت منجى احلارث بن هشامإن كنــت كاذبــة بــام حدثتنــي
وجلــامتــرك األحبــة أن يقاتــل دونــم طمــرة  بــرأس  ونجــا 

فاعتذر احلارث َعْن فراره بام قال األصمعي: إنه مل يسمع أحسن من 
اعتذاره يف الفرار، وهو قوله:

ــم ــت قتاهل ــا ترك ــم م ــه يعل حتــى رموا فــريس بأشــقر مزيداللَّ

واألبيات مشهورة.

وأسلم َيْوم الفتح، وكان استجار يومئذ بأم هانئ بنت َأيِب طالب، فأراد 
أخوها عيل قتله، َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت«. 

هذا قول الزبري وغريه. 

وقال مالك وغريه: إن الذي أجارته هبرية بن َأيِب وهب. 

وملا أسلم احلارث حسن إسالمه، ومل ير منه يف إسالمه يشء يكره، وأعطاه 
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مائة من اإلبل من غنائم حنني، كام أعطى املؤلفة قلوبم، 

وشهد معه حنينًا)1(.

اِف، َوُهَو َأُخو َأيِب َجْهٍل)2(.  َحاَبِة األَْشَ  ذس: ِمَن الصَّ

 ذت: أخو أيب جهل.

بامئٍة من  حَلَسبه  النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفه  تألَّ الفتح، وكان سيًدا شيًفا،  يوم  أسلم 

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )0/1))(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )20/1)(.
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األبل من غنائم حنني، ُثمَّ حسن أسالمه. 

وملا خرج من مكة إىل اجلهاد بالشام جزع لذلك أهل مكة، وخرجوا 
ج عمر ڤ بعده بامرأته فاطمة. يشيعونه ويبكون لفراقه، وتزوَّ

مات احلارث يف الطاعون)1(.

اْلَحاِرُث ْبُن َيِزيد الُقَرِشيُّ الَعاِمِريُّ ڤ.9    

 بر: من بني عامر بن لؤي، فيه نزلت: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پپ﴾ ]النساء: 92[، وذلك ألنه خرج مهاجًرا إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلقيه 
عياش بن أيب ربيعة باحلرة، وكان من يعذبه بمكة مع أيب جهل، فعاله بالسيف 
وهو حيسبه كافًرا، ثم جاء إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه، فنزلت: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پپ﴾ ]النساء: 92[، فقرأها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال لعّياش: 

قم فحّرر)2(.

اْلَحاِرُث المليكيُّ ڤ.9 -  

َيْوِم  إَِل  اخَلرْي  َنَواِصيَها  ِف  َمْعُقوٌد  »اخَلْيُل  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  روى عن  بر:   
الِقَياَمِة، َوَأْهُلَها ُمَعاُنون َعَلْيَها ...« احلَِديُث)3(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/)10(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )05/1)(.

ابق. ))( السَّ
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ُ
حاِرثة امُسه  من 

َحاِرَثُة ْبُن اْلُحَميِِّر اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.9 -  

اَن)1(. ، َحِليُف َبنِي َدْهَ  ع: َبْدِريٌّ

 كو: شهد بدًرا)2(. 

َحاِرَثُة ْبُن َزْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    

.)3(  ع: َبْدِريٌّ

 كو: شهد بدًرا)4(.

َحاِرَثُة ْبُن ُسَراَقَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن 9    
اِر ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َبيُِّع بِنُْت النَّْضِ ْبِن َضْمَضِم ْبِن َزْيِد  ُه ُأمُّ َحاِرَثَة، َواْسُمَها: الرُّ  س: ُأمُّ
ُة َأَنِس  اِر، َوِهَي َعمَّ اْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اْبِن َمالِِك ْبِن النَّْضِ َخاِدِم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/))7(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/2)7(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.
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ْبِن  ُعْثاَمَن  ْبِن  اِئِب  َوالسَّ اَقَة  رُسَ ْبِن  َحاِرَثَة  َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  وآَخى 
َمْظُعوٍن. َوَشِهَد َحاِرَثُة َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َرَماُه 

ِحبَّاُن ْبُن اْلَعِرَقِة بَِسْهٍم َفَأَصاَب َحنَْجَرَتُه َفَقَتَلُه، َوَلْيَس حِلَاِرَثَة َعِقٌب)1(.

 غ: شهد بدًرا، ومل يرو حارثة بن رساقة حديًثا)2(.

ِذي َقاَل  َبيُِّع أمه، َوَأُبوه رساَقة بن احلَاِرث النجاري َوُهَو الَّ  جو: الرُّ
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألمه: »احلَاِرُث يِفْ الِفْرَدوِس اأْلَْعىَل«. َوُيَقال: ُهَو اْلَقاِئل: عزفت 

ْنَيا. َوقيل: الَقاِئل لَذلِك احلَاِرُث بُن َمالك)3(.  َنفِس َعن الدُّ

َحاِرَثُة ْبُن َسْهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َماِلِك ْبِن 9    
َلْوَذاَن ڤ.

ه أم ثابت بنت أيب طلحة من بني خطمة.   س: ُأمُّ

فولد حارثُة بُن سهل: عبَد الرمحن، وسهاًل، وعمًرا، وأمهم أم ولد، وهلم 
بقية وعقب.

وشهد حارثة بن سهل ُأحًدا)4(.

ابنه سهل شهدا مجيًعا أحًدا واملشاهد بعدها، ولسهل عقب  كو:   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)7)(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )96/2(.

))( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 128(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/12)(.
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ببغداد، ذكره ابن القداح)1(.

َحاِرَثُة ْبُن َشَراِحيَل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن اْمِرُئ اْلَقْيِس ْبِن 9 3  
، َأُبو َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة ڤ. َعاِمِر ْبِن النُّْعَماِن اْلَكْلِبيُّ

 ع: َقِدَم َعىَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َطالًِبا اِلْبنِِه َزْيٍد، َفَأْسَلَم)2(.

َبْيِب ڤ.9     َحاِرَثُة ْبُن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن الضُّ

اِميِّنَي)3(.  ع: ِعَداُدُه يِف الشَّ

.)4(  كو: عداده يف أهل الشام، صحايبٌّ

َحاِرَثُة ْبُن َعْمٍرو األنصاريُّ ڤ.9    

 بر: من بني ساعدة، قتل يوم أحد شهيًدا)5(.

َحاِرَثُة ْبُن َماِلٍك األنصاريُّ ڤ.9    

 كو: له صحبة، شهد بدًرا)6(.

ْبِن 9     َثْعَلَبَة  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َنْفعِ  ْبِن  النُّْعَماِن  ْبُن  َحاِرَثُة 
َغْنٍم، َأُبو َعْبِد اهلِل، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )6/2)7(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )6/2)7(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )09/1)(.

)6( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.
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ُه َجْعَدُة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم.   س: ُأمُّ

ِمَن  َوَكاَنْت  َوَسْوَدُة  مْحَِن،  الرَّ َوَعْبُد  اللِه،  َعْبُد  اْلَوَلِد:  ِمَن  حِلَاِرَثَة  َوَكاَن 

امُلَباِيَعاِت، َوُعْمَرُة َوِهَي َأْيًضا ِمَن امُلَباِيَعاِت، َوُأمُّ ِهَشاٍم َوِهَي َأْيًضا ِمَن امُلَباِيَعاِت، 

ُهْم ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َخالِِد ْبِن َيِعيَش ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ  َوُأمُّ

اِر.  اْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َها ِمْن َبنِي َعْبِد اللِه ْبِن َغَطَفاَن.  َوُأمُّ ُكْلُثوٍم، َوُأمُّ

َها ِمْن َبنِي ُجنُْدٍع.  َوَأَمُة اللِه َوُأمُّ

َوُيْكنَى َحاِرَثُة َأَبا َعْبِد اللِه، َوَشِهَد َحاِرَثُة َبْدًرا َوُأُحًدا َواخلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ڠ. ُكلَّ

ْوَرْيِن ِحنَي  : َيْوَم الصَّ َتنْيِ ْهِر َمرَّ يَل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الدَّ َقاَل َحاِرَثُة: َوَرَأْيُت ِجرْبِ

َخَرَج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َبنِي ُقَرْيَظَة ِحنَي َمرَّ بِنَا يِف ُصوَرِة ِدْحَيَة ْبِن َخِليَفَة 

 ، اَلِح، َوَيْوَم َمْوِضِع اجْلَنَاِئِز ِحنَي َرَجْعنَا ِمْن ُحننَْيٍ اْلَكْلبِيِّ َفَأَمَرَنا بُِلْبِس السِّ

ُد؟ َقاَل:  يُل: َمْن َهَذا َيا ُمَمَّ ُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم ُأَسلِّْم، َفَقاَل ِجرْبِ َمَرْرُت َوُهَو ُيَكلِّ

ُه  َل اللَّ ِذيَن َتَكفَّ ابَِرِة َيْوَم ُحننَْيٍ الَّ ُه ِمَن امْلَِئِة الصَّ َحاِرَثُة ْبُن النُّْعاَمِن، َقاَل: َأَما إِنَّ

َم َلَرَدْدَنا َعَلْيِه. بَِأْرَزاِقِهْم يِف اجْلَنَِّة َوَلْو َسلَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنْت حِلَاِرَثَة ْبِن النُّْعاَمِن َمنَاِزُل ُقْرَب َمنَاِزِل النَّبِيِّ  َقاَل ُمَمَّ

ْبُن  َحاِرَثُة  َلُه  َل  وَّ َتَ َأْهاًل  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َأْحَدَث  اَم  ُكلَّ َفَكاَن  بِامَلِدينَِة،  ڠ 
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النُّْعاَمِن َعْن َمنِْزٍل َبْعَد َمنِْزٍل َحتَّى َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقِد اْسَتْحَيْيُت ِمْن َحاِرَثَة 
ُل َلنَا َعْن َمنَاِزلِِه«.  َّا َيَتَحوَّ اْبِن النُّْعَمِن ِم

َ يِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن ڤ، َوَلُه َعِقٌب  َوَبِقَي َحاِرَثُة َحتَّى ُتُويفِّ
مْحَِن ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َحاِرَثَة  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َجاِل، َواْسُمُه ُمَمَّ ِمْن َوَلِدِه َأُبو الرِّ
مْحَِن ْبِن َسْعِد ْبِن ُزَراَرَة ِمْن  َجاِل َعْمَرُة بِنُْت َعْبِد الرَّ اْبِن النُّْعاَمِن، َوُأمُّ َأيِب الرِّ

اِر)1(. َبنِي النَّجَّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َا ِجنَاٌن َكثرَِية، َوإِنَّ  ه: »إِنَّ  ب: ُقتَِل َيْوم بدٍر، َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ألمِّ
َحاِرَثَة َلِفي الِفْرَدوِس اأْلَْعَل«)3(.

وا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِذيَن َثَبُتوا َوَصرَبُ ، َكاَن َأَحَد الثَّاَمننَِي الَّ  ع: َبْدِريٌّ
ْم َعىَل اللِه  يُل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأنَّ ِرْزَقُهْم َوِرْزَق ِعَياهِلِ وا، َفَأَخرَبَ ِجرْبِ َيْوَم ُحننَْيٍ َومَلْ َيِفرُّ
يُل، َفَسلََّم،  ۵ يِف اجْلَنَِّة، َوَكاَن َقْد َمرَّ بِامَلَقاِعِد َعىَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه ِجرْبِ

يُل ڠ. َفَردَّ ِجرْبِ

ْبِن  َعاِمِر  ْبُن  اللِه  َوَعْبُد  َعبَّاٍس،  ْبُن  اللِه  َعْبُد  َعنُْه:  َرَوى  امَلِدينََة،  َسَكَن 
َربِيَعَة، َوَثْعَلَبُة ْبُن َأيِب َمالٍِك.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/52)- )5)(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)9(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/79(.
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َواَياُت َعىَل  َفَقِت الرِّ َواَل َأْعَلُم ِخاَلًفا َأنَّ َحاِرَثَة ُأِصيَب بَِبْدٍر، ُقتَِل بِِه، َواتَّ
ُه ُذِكَر يِف ِكَتابِِه يِف َتْرمَجَِة  ِريَن َفإِنَّ َذلَِك، إاِلَّ َما َذَكَرُه َبْعُض اْلَواِهِنَي ِمَن امُلَتَأخِّ
ُه َأْتَبَعُه بَِحِديِث  ِه َأنَّ ُه َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َوِمْن َعِجيِب َوْهِ َحاِرَثَة َأنَّ
ُه ُأِصيَب َيْوَم َبدٍر، َويِف َحِديِث َقَتاَدَة  مُحَْيٍد، َوَقَتاَدَة، َفَذَكَر يِف َحِديِث مُحَْيٍد َأنَّ
ُه اْسُتْشِهَد َحاِرَثُة َيْوَم َبدٍر، َوَهَذا َوْهٌم ُمنَْكٌر، َوَغْفَلٌة َعِجيَبٌة، َوَلْو َتَداَرَكُه  َأنَّ

َوَأْصَلَحُه َكاَن َأْحَوَط َلُه)1(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان من فضالء الصحابة. 

كان حارثة بن النعامن قد ذهب برصه، فاتذ خيًطا من مصاله إىل باب 
أخذ  يسأل  املسكني  جاءه  إذا  فكان  متر،  فيه  مكتاًل  عنده  ووضع  حجرته، 
من ذلك املكتل، ثم أخذ بطرف اخليط حتى يناوله، وكان أهله يقولون له: 
»ُمنَاَوَلُة املِْسِكني َتِقي  نحن نكفيك. فقال: سمعت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

وء« )2(. ِمْيَتَة السُّ

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة وثعلبة بن أيب مالك. 

شهد بدًرا وما بعدها وعاش إىل زمن معاوية)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )6/2)7، و1)7(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )06/1)، 07)(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )7/2(.
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ِذي َمرَّ بَِرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  اِر، َوُهَو الَّ  و: َشِهَد َبْدًرا، ُهَو ِمْن َبنِي النَّجَّ
يَل ِعنَْد امَلَقاِعِد)1(. َوُهَو َمَع ِجرْبِ

ـِذي َقاَل النَّبِـيُّ فِيِه: »َرَأْيُت َكَأنِّ َدَخْلُت اجَلنََّة، َفسـِمعُت   جو: ُهـَو الَّ
 .)2(» َصوًتا، َفقلُت َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َحاِرَثة بن النُّْعَمن، َكَذاكم الِبّ

 ث: شهد بدًرا واملشاهَد كلَّها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من ُفضالء 
الصحابة)3(.

 ثغ: شهد بدًرا وأحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان من فضالء الصحابة)4(.

. َوُيَقاُل: )اْبُن َراِفٍع( َبَدَل )اْبِن َنْفٍع(. اِريُّ ، النَّجَّ  ذس: اخلَْزَرِجيُّ

مْحَِن، َوَسْوَدُة، َوَعْمَرُة، َوُأمُّ ُكْلُثْوٍم. َوَلُه ِمَن الَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ

ِه. ا بُِأمِّ ا، َبرًّ ً نًا، َخريِّ َشِهَد بدًرا َوامَلَشاِهَد، َوالَ َنْعَلُم َلُه ِرَواَيًة، َوَكاَن َديِّ

َوَبِقَي إىَِل ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة.

ِه بِن  مْحَِن بِن َعْبِد اللَّ ُد بُن َعْبِد الرَّ َجاِل ُمَمَّ ُث َأُبو الرِّ تِِه: امُلَحدِّ يَّ َوِمْن ُذرِّ
، َوَلُد َعْمَرَة الَفِقْيَهِة. َحاِرَثَة بِن النُّْعاَمِن األَْنَصاِريُّ

نَّة )1/)6)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 128(.

))( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: )11(.
))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )29/1)(.
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ـِذي َيُقْوُل فِْيِه َرُسـْوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َدَخْلـُت اجَلنََّة،  َوُهـَو -َأْعنِـي َحاِرَثـَة- الَّ
 .» َفَسِمْعُت ِقَراءًة، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ ِقْيَل: َحاِرَثُة. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َكَذاُكُم الِبُّ

ِه ڤ)1(. ا بُِأمِّ َوَكاَن َبرًّ

 ذت: َأَحُد َمْن َشِهَد َبْدًرا، َوَبِقَي إىَِل َهَذا اْلَوْقِت)2(.

َحاِرَثُة ْبُن َوْهٍب اْلُخَزاِعيُّ ڤ.9 -  

 غ: سكن الكوفة)3(.

ه، َلُه ُصْحَبة، سكن   ب، بش: َأُخو عبيد اللَّه بن عمر بن اخلطاب ألمِّ
الُكوَفة)4(.

ِه، َرَوى َعنُْه: َأُبو إِْسَحاَق، َوَمْعَبُد ْبُن   ع: َأُخو ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب أِلُمِّ
َراَم)5(. ْلُت ْبُن َبْ َخالٍِد، َوالصَّ

 بر: أخو عبيد اللَّه بن عمر بن اخلطاب ألمه.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، ومعبد بن خالد اجلهني، يعد يف الكوفيني)6(.

ِه بن عمر بن اخلطاب ألمه، روى عنه: َأُبو إِْسَحاَق   ثغ: أخو ُعَبْيد اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )78/2)، 80)(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )96/2)(.
))( »معجم الصحابة« للبغوي )97/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/79(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 79(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/))7(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )08/1)(.
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بيعي، ومعبد بن َخالِد اجلهني)1(. السَّ

ُهاَم ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنِْت  ِه، َوُأمُّ ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب ألُمِّ  ذت: َأُخو ُعَبْيِد اللَّ
َجْرَوٍل اخْلَُزاِعيَُّة.

َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َنَزَل اْلُكوَفَة.

ِة َأِخيِه. َوَرَوى َأْيًضا َعْن َحْفَصَة َعمَّ

َوَعنُْه: َمْعَبُد ْبُن َخالٍِد، َوَأُبو إِْسَحاَق، َوامُلَسيَُّب ْبُن َرافٍِع)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )0/1))(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 809(.
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