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 ع: َرَوى َعنُْه: َأُبو َزبِيٍب َمْواَلُه، ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيِّنَي)1(.

 بر: له حديٌث واحد أنَّ النَّبيًّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل له: »َيا َحاِزم، َأْكثِر ِمْن َقْوِل 
َا َكنٌْز ِمن ُكنُوِز اجَلنَّة«. يعد يف أهل املدينة. َة إِلَّ بِاللَّه، َفإنَّ َل َحْوَل َوَل ِقوَّ

روى عنه: مواله أبو زينب)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أبو زينب مواله)3(.

َحاِزٌم، َوِقيَل: ِحَزاٌم اْلُجَذاِميُّ ڤ.9  -0

 م: أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده يف أهل فلسطني. وقيل: كان اسمه: )حازم(، 
ه النبيُّ ڠ: )مطعم()4(. فسمَّ

 ع: ُيَعدُّ يِف َأْهِل فَِلْسطِنَي)5(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )4/2)8(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )10/1)(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )277/2(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 0)4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )5/2)8(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )277/2(.
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حاطب امُسه  من 

َحاِطُب ْبُن َأِبي َبْلَتَعَة، َوُهَو اْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َسَلَمَة، ُيَكنَّى 9  -0
ٍد، َحِليُف َبِني َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى، َوُهَو ِمْن َلْخٍم، ُثمَّ َأَحُد  َأَبا ُمَحمَّ
َبِني َراِشَدَة ْبِن َأَذبَّ ْبِن َجِزيَلَة ْبِن َلْخٍم، َوُهَو َماِلُك ْبُن َعِديِّ ْبِن 
َة ْبِن ُأَدَد ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهاَلَن  اْلَحاِرِث ْبِن ُمرَّ
ْبِن َيْشُجَب ْبِن َيْعُرَب ْبِن َقْحَطاَن، َوِإَلى َقْحَطاَن ِجَماُع  اْبِن َسَبأِ 
اْلَيَمِن، َوَكاَن اْسُم َراِشَدَة َخاِلَفَة، َفَوَفُدوا َعَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َمْن 

َأْنُتْم ؟ َقاُلوا: َبُنو َخاِلَفَة، َفَقاَل: َأْنُتْم َبُنو َراِشَدَة ڤ.

 س: َقاُلوا: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َحاطِِب ْبِن َأِب َبْلَتَعَة َوُرَخْيَلَة 
اْبِن َخالٍِد.

َها َمَع َرُسوِل اللِه  َوَشِهَد َحاطُِب َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
ِة.  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِكَتاٍب إَِل امُلَقْوِقِس َصاِحِب اإِلْسَكنَْدِريَّ

َماِة امَلْذُكوِريَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَكاَن َحاطُِب ِمَن الرُّ

ُعْثَمُن  َعَلْيِه  َوَصلَّ  َوِستِّنَي  َخٍْس  اْبُن  َوُهَو  َثاَلثنَِي،  َسنََة  بِامَلِدينَِة  َوَماَت 
اَن. اْبُن َعفَّ

َقاُلوا: َوَكاَن َحاطٌِب َرُجاًل َحَسَن اجِلْسِم، َخِفيَف اللِّْحَيِة، َأْجنََأ، َوَكاَن 
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إَِل اْلِقَصِ َما ُهَو، َشْثَن األََصابِِع)1(.

د، َماَت  ؛ َقاَل: َحاطِب ْبُن َأِب َبْلَتَعة ُيْكنَى: َأَبا ُمَمَّ َنا امَلَداِئنِيُّ  خ: َأْخَبَ
ان)2(. َ َعَلْيِه ُعْثَمُن ْبَن َعفَّ َسنَة َثاَلثنِْي، وُهَو ابُن َخٍْس وِستِّنْي َسنَة، َصلَّ

 غ: سكن الكوفة. قال ممد بن عمر: مات حاطب بن أب بلتعة، 
حليف بني أسد سنة ثالثني، وهو ابن خس وستني سنة، وصلَّ عليه عثمن 

ڤ باملدينة.

قال: فحدثني شيٌخ من ولده عن آبائه، قالوا: كان حاطُب رجاًل، حسن 
ى)3(. اجلسم، خفيف اللحية، أجنأ، وهو حليٌف لبني أسد بن عبد الُعزَّ

ى.  ْحَن بن َحاطِب، َحِليف لبني َأسد بن َعْبد الُعزَّ  ب: َوالِد َعْبد الرَّ

ڤ،  ان  َعَلْيِه ُعْثَمن بن َعفَّ َثاَلثنَِي يِف خاَلَفة ُعْثَمن، َوصل  َماَت سنة 
د، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت خس َوِستُّوَن سنة)4(. وكنيته َأُبو ُمَمَّ

 بش: من أهل الفضل يف الدين، مات باملدينة سنة ثالثني يف خالفة 
عثمن بن عفان، وصلَّ عليه عثمن بن عفان ڤ)5(.

 رع: َماَت بِامَلِدينَِة، َوُهَو اْبن خس َوِستِّنَي)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)10(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )190/1(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)8(.))( »معجم الصحابة« للبغوي )207/2- 208(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 42(.

))( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )115/1(.
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املقوقس ملك اإلسكندرية، يكنى  إل  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  م: رسول رسول   
أبا ممد، حليف بني أسد، شهد بدًرا، ومات سنة ثالثني، وهو ابن خس 
وستني سنة. روى عنه: جابر بن عبد اللَّه، وابن عمر، وابنه عبد الرحن)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا. َوِقيَل: َحاطُِب ْبُن َأِب َبْلَتَعَة ْبِن َأْدَرَب ْبِن َحْرَمَلَة ْبِن 
َة ْبِن آَدِد ْبِن َزْيِد ْبِن َيْشُجَب ْبِن َيْعُرَب ْبِن  َلِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

َقْحَطاَن.

ِة امُلَقْوَقِس.  ْسَكنَْدِريَّ َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َمِلِك اإْلِ

َوِستُّوَن  َخٌْس  َوَلُه  اَن،  َعفَّ ْبُن  ُعْثَمُن  َعَلْيِه  َوَصلَّ  َثاَلثنَِي،  َسنََة  َماَت 
َسنًَة)2(.

 بر: من ولد لم بن عدي يف قول بعضهم. يكنى أبا َعْبد اللَّه. وقيل: 
د، واسم أب بلتعة: عمرو بن عمري بن سلمة بن عمرو. وقيل:  يكنى أبا ُمَمَّ
حاطب بن عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي، حليف قريش، ويقال: إنه من 

مذحج، وقيل: هو حليف الزبري بن العوام.

اللَّه بن حيد بن زهري بن الارث بن أسد بن  وقيل: كان عبًدا لعبيد 
عبد العزى بن قيص، فكاتبه فأدى كتابته يوم الفتح، وهو من أهل اليمن.

ى. واألكثر أنه حليف لبني أسد بن َعْبد العزَّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 71)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )95/2)(.
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شهد بدًرا، والديبية، ومات سنة ثالثني باملدينة، وهو ابن خس وستني 
سنة، وصلَّ عليه عثمن، وقد شهد اللَّه لاطب بن أب بلتعة باإليمن يف قوله: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ ]املمتحنة: 1[، وذلك أنَّ 
حاطًبا كتب إل أهل مكة قبل حركة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إليها عام الفتح خيبهم 
ببعض ما يريد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص هبم من الغزو إليهم، وبعث بكتابه مع امرأة، 
فنزل جبيل ڠ، بذلك عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فبعث رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف طلب املرأة 
عيلَّ بَن أب طالب ڤ، وآخَر معه. قيل: املقداد بن األسود، وقيل: الزبري 
ابن العوام، فأدركا املرأة بروضة خاخ، فأخذا الكتاب، ووقف رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص حاطًبا، فاعتذر إليه، وقال: ما فعلته رغبة عن ديني، فنزلت فيه آيات من 
اللَّه  »املمتحنة«، وأراد عمر بن الطاب قتله، فقال له رسول  صدر سورة 

ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّه َشِهَد َبدًرا...« الديث.

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قد بعث حاطب بن أب بلتعة يف سنة ست من  وكان رسول 
اهلجرة إل املقوقس صاحب مص واإلسكندرية، فأتاه من عنده هبدية، منها 
مارية القبطية، وسريين أختها، فاختذ رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مارية لنفسه، فولدت 
له إبراهيم ابنه عل ما ذكرنا من ذلك يف صدر هذا الكتاب، ووهب سريين 

لسان بن ثابت، فولد له َعْبد الرحن.

وبعث أبو بكر الصديق حاطب بن أب بلتعة أيًضا إل املقوقس بمص، 
فصالهم، ومل يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص، فنقض الصلح، 

وقاتلهم، وافتتح مص، وذلك سنة عرشين يف خالفة عمر.



11 حرف الحاء

وروى حاطب بن أب بلتعة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َمْن َرآِن َبْعَد َمْوِت 
َم َرآِن ِفْ َحَياِت، َوَمْن َماَت ِف َأِحِد احَلَرِمنِي ُبِعَث ِف اآلِمننَِي َيْوم الِقَياَمة«. َفَكَأنَّ

 ال أعلم له غري هذا الديث)1(. 

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، تويف باملدينة سنة ثالثني، صل 
عليه عثمن بن عفان)2(.

 كو: صحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد بدًرا، وقدم رسواًل إل مص 
من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل املقوقس.

مات باملدينة سنة ثالثني، وصلَّ عليه عثمن بن عفان. 

ث عنه من أهل مص: عبيد بن رفيع اهلذيل)3(. حدَّ

 جو: شهد َبْدًرا وأحدا َواْلَنَْدق واملشاهد كلَها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَبعثه 
بكتابه إَِل امُلَقْوقس. 

َوَمات بِامَلِدينَِة سنة َثاَلثنَِي، َوُهَو ابن خس َوِستِّنَي َوصل َعَلْيِه ُعْثَمن)4(.

 نق: شهد َبْدًرا)5(. 

 ثغ: تويف حاطب سنة ثالثني، وصل عليه عثمن، وكان عمره خًسا 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )12/1)، 15)(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )1/2)(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )4/)0)، 07)(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 89، 90(.

)5( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1449(.
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وستني سنة)1(.

 ذس: ِمْن َمَشاِهرْيِ امُلَهاِجِرْيَن؛ َشِهَد بدًرا َوامَلَشاِهَد.

. َوَكاَن َرُسْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امُلَقْوقِس، َصاِحِب ِمْصَ

. َماِة امَلْوُصْوفنِْيَ َوَكاَن َتاِجًرا يِف الطََّعاِم، َلُه َعبِْيٌد، َوَكاَن ِمَن الرُّ

َوَقْد َأَتى َبْعُض َمَوالِْيِه إَِل ُعَمَر بِن الَطَّاِب َيْشُكْوَن ِمنُْه ِمْن َأْجِل النََّفَقِة 
َعَلْيِهْم؛ َفاَلَمُه يِف َذلَِك.

.)2( َوَماَت َحاطٌِب َسنََة َثاَلثنِْيَ

ى  ذت: حليف بني أسد ْبن عبد الُعزَّ

ُهْم  ِبُ شِهَد بدًرا واملشاهد، وهو الَِّذي كتب إل املرشكني قبل الفتح خُيْ
بَِبْعِض َأْمِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، والقّصة مشهورة، فعفا عنه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص واعتذر، َفَقبَِل 

عْذُره، ثّم كان رسوَل رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امُلَقْوقس ملك اإلسكندرية.

واسم أب بتلعة: عمرو ْبن ُعَمرْي))(.

َحاِطُب ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن 9  -0
ُجَمحٍ ڤ.

ُه ُقَتْيَلُة بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح،   س: ُأمُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/))4(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/)4، 45(.

))( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/)18، 184(.
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ْجَرَة الثَّانَِيَة، َوَمَعُه  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اهْلِ َوَكاَن َقِديَم اإِلْساَلِم بَِمكَّ
َنْصِ  ْبِن  َودِّ  َعْبِد  ْبِن  َقْيِس  َأِب  ْبِن  اللِه  َعْبِد  ْبِن  ِل  امُلَحلِّ بِنُْت  َفاطَِمُة  اْمَرَأُتُه 
ْبُن  ُد  َوُمَمَّ ُعْقَبَة،  ْبُن  ُموَسى  َوَكاَن   ، ُلَؤيٍّ ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  َحَسِل  ْبِن  َمالِِك  ْبِن 
اِئِب َيُقوُلوَن: َفاطَِمُة بِنُْت امُلَحلِِّل، َوَكاَن  ِد ْبِن السَّ إِْسَحاَق، َوِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

ِهَشاٌم َيُقوُل: ُأمُّ َجِيٍل. 

َواْلَاِرُث  ٌد،  ُمَمَّ اْبنَاُه  اْلََبَشِة  َأْرِض  إَِل  ْجَرِة  اهْلِ يِف  َحاطٍِب  َمَع  َوَكاَن 
اْبنَا َحاطِِب ْبِن اْلَاِرِث، َفَمَت َحاطٌِب بَِأْرِض اْلََبَشِة، َوُقِدَم بِاْمَرَأتِِه َواْبنَْيِه 
ُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة،  ْجَرِة. َذَكَر َذلَِك ُكلَّ ِفينََتنْيِ َسنََة َسْبٍع ِمَن اهْلِ يِف إِْحَدى السَّ

ُد ْبُن ُعَمَر يِف ِرَواَياِتِْم َجِيًعا. ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعرَشٍ َوُمَمَّ

ُه َجِهرَيُة، ُأمُّ َوَلٍد)1(. َوَكاَن ِلَاطٍِب ِمَن اْلَوَلِد َأْيًضا: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ

 م: هاجر إل أرض البشة مع امرأته فاطمة، وابناه: ممد، والارث)2(.

ٌد إَِل   ع: َهاَجَر ُهَو َواْمَرَأُتُه َفاطَِمُة بِنُْت امُلَجلِِّل، َواْبنَاُه اْلَاِرُث َوُمَمَّ
َأْرِض الََبَشِة)3(.

 بـر: مـات بأرض البشـة، وكان خـرج إليها مع امرأتـه فاطمة بنت 
املجلـل بـن َعْبـد اللَّه بن أب قيـس القرشـية العامرية، وولدت لـه هناك ابنيه 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )187/4(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )7)(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )97/2)(.
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د بن حاطب، والارث بن حاطب، وأتى هبم من هناك غالمني)1(. ُمَمَّ

د   نق: َلُه ُصْحَبة، َهاجر ُهَو َواْمَرَأته َفاطَِمة بنت املجلل، وابناه: ُمَمَّ
والارث إَِل َأرض الََبَشة)2(.

َحاِطُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس بِن َعْبِد ُودِّ بِن َنْصِر بِن َماِلِك 9  -0
ابِن حسِل بِن َعاِمٍر ڤ.

 س: َأُخو ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن 
. َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َنْوَفٍل ِمْن َأْشَجَع، َوَكاَن ِلَاطٍِب ِمَن اْلَوَلِد:  َوُأمُّ
َعْمُرو ْبُن َحاطٍِب.

ُه َرْيَطُة بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َقْيٍس. َوُأمُّ

َقاُلوا: َوَهاَجَر َحاطُِب ْبُن َعْمٍرو إَِل َأْرِض الََبَشِة يِف اهِلْجَرَتنْيِ َجِيًعا يِف 
ِد ْبِن ُعَمَر. َومَلْ َيْذُكْر َذلَِك ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوَأُبو  ِد ْبِن إِْسَحاَق َوُمَمَّ ِرَواَيِة ُمَمَّ

. َمْعرَشٍ

َوَذَكَر ُموَسى  ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا،  َبْدًرا يِف  ْبُن َعْمٍرو  َقاُلوا: َوَشِهَد َحاطُِب 
اْبُن ُعْقَبَة يِف ِكَتابِِه: َأنَّ َأَخاَه َسِليَط ْبَن َعْمٍرو َشِهَد َمَعُه َبْدًرا. َومَلْ َيْذُكْر َذلَِك 

ُه، َوَلْيَس بَِثْبٍت.  َغرْيُ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )12/1)(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1450(.
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َوَشِهَد َحاطٌِب ُأُحًدا)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة. 

ه َأسَمء بنت اْلَاِرث بن َنْوَفل)2(. أمُّ

 م: هـو أول مـن هاجـر إل أرض البشـة مـن مكـة، قالـه الزهـري، 
وممد بن إسحاق، ال ُتعرف له رواية)3(.

َقاَلُه  ِرَواَيٌة،  َلُه  ُيْعَرُف  اَل  الََبَشِة،  َأْرِض  إَِل  ُمَهاِجِريٍّ  ُل  َأوَّ ع:   
ُد ْبُن إِْسَحاَق)4(. ، َوُمَمَّ ْهِريُّ الزُّ

 بر: أخو سهيل بن عمرو، وسليط بن عمرو، والسكران بن عمرو، 
وذكره ابن عقبة فيمن شهد بدًرا من بني عامر بن لؤي.

وأسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وهاجر 
إل أرض البشة اهلجرتني جيًعا يف رواية ابن إسحاق، والواقدي)5(.

ثغ: أخو سهيل وسليط والسكران بني عمرو، أسلم قبل دخول   
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم بن َأِب األرقم، وهاجر إَِل أرض البشة اهلجرتني 

مًعا، وهو أول من هاجر إليها يف قول، وشهد بدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/75)- 75)(.
))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 74)(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)8(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )11/1)(.)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )97/2)(.
))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )4/1)4(.
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َحاِطُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك بِن ُأَميََّة بِن َزْيِد بِن َماِلِك بِن َعْوِف 9 0-0
ابِن َعْمِرو بِن َعْوٍف 

 بر: شهد بدًرا، ومل يذكره ابن إسحاق يف البدريني)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )11/1)(.
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الُحباب امُسه  من 

اْلُحَباُب ْبُن ُجَبْيٍر، َحِليُف َبِني ُأَميَّة ڤ.9  -0

 بر: استشهد يوم الطائف مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلُحَباُب ْبُن َجْزء بِن َعْمِرو بِن َعاِمِر بِن َرَزاحِ ْبِن َظَفٍر الَْنَصاِريُّ ڤ.9  -0

 س: ولد الباب: ُخليدة، وأمها ابنة ُمدلج بن اليمن بن جابر العبيس. 

َشِهَد الباُب ُأحًدا، وتويف وليس له عقب، وقد انقرض ولد عامر بن 
عبد رزاح بن ظفر فلم يبق منهم أحٌد)2(.

 كو: له صحبة، وشهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، أحًدا وما بعدها، واستشهد 
يوم القادسية)3(.

اْلُحَباُب ْبُن َزْيِد بِن َتْيِم بِن ُأَميَة بِن ُخَفاِف بِن َبَياَضَة الَبَياِضيُّ 9  -0
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: َشِهَد ُأحًدا)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )17/1)(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )2/4)2(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )92/2(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )248/4(.
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 بر: شهد أحًدا مع أخيه حاجب بن زيد)1(.

 كو: شهد هو وأخوه حاجب بن زيد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 وقال أيًضا كو: يروي عن زيد بن عائش املزين، وله صحبة، روى 
عنه: الفضل بن ممد املازين)3(.

اْلُحَباُب ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَبيِّ اْبِن َسُلوٍل ڤ.9 --0

 م: هو الذي استأذن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف قتل أبيه، فلم يأذن له)4(.

ُه:  َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَمُه َفَسمَّ  ع: بِِه َكاَن ُيْكنَى َعْبُد اللِه َأَبا اْلَُباِب، َفَغريَّ
ِذي اْسَتْأَذَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َقْتِل  ِه(، َوَقاَل: »احُلَباُب َشْيَطاٌن«، َوُهَو الَّ )َعْبَد اللَّ

ِسُن ُصْحَبَتُه«)5(. َأبِيِه َفَلْم َيْأَذْن َلُه، َوَقاَل: »َبْل ُتْ

ه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد اللَّه(، أسلم وحسن إسالمه)6(.  كو: سمَّ

ه النَّبِيُّ   ثغ: كان اسمه: )الباب(، وبه كان أبوه يكنى، فلم أسلم سمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَِّه(، وهو الذي استأذن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف قتل أبيه، ملا كان يظهر 

منه من النفاق، فلم يأذن له)7(. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )17/1)(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )140/2(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )141/2(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 400(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )9/2)8(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )141/2(.

)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )5/1)4(.
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، َأُخو َأِبي اْلَيَسِر ڤ.9     اْلُحَباُب ْبُن َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ

 م: عداده يف أهل املدينة)1(.

 ع: ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيِّنَي)2(.

 ثغ: أخو َأِب اليرس األنصاري، عداده يف أهل املدينة)3(.

 جر: أخو أب اليرس ووالد عبد الرحن، مات يف عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

اْلُحَبـاُب ْبـُن َقْيِظـيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسـْهِل ْبِن َمْخَرَمـَة ْبِن َقْلعِ ْبِن 9    
َحِريِش ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل ِمْن َبِني َعْبِد اْلَْشَهِل ڤ.

ه أم الباب، وهي الصعبة بنت التيهان بن مالك أخت أب   س: ُأمُّ
اهليثم بن التيهان. 

َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يومئذ َشِهيًدا، وليس له عقب)5(.

 م: من بني عبد األشهل، قتل يوم أحد)6(.

 ع: ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد)7(.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 99)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )7/2)8(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )5/1)4(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )440/2(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/)24(.
))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 99)(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )7/2)8(.
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 بر: قتل يوم أحد شهيًدا هو وأخوه ألبيه وأمه: صيفي بن قيظي. 

أمه الصعبة بنت التيهان أخت اهليثم بن التيهان)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)2(. 

 كـو: قتـل يـوم أحـد، أمـه الصعبة بنـت التيهـان أخـت أب اهليثم بن 
التيهان. 

وقال ابن إسحاق -يف رواية املروزي عن ابن أيوب عن ابن سعد عنه-: 
جباب بن قيظي باجليم، واملحفوظ بالاء املهملة)3(.

اْلُحَباُب ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعٍب، َأُبو 9    
َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُموُس بِنُْت َحقِّ ْبِن َأَمَة ْبِن َحَراٍم.  ُه الشَّ  س: ُأمُّ

ُهَم َزْينَُب بِنُْت َصْيِفيِّ  ٌم، َوُأمُّ َجِيٍل، َوُأمُّ َوَكاَن ِلَُباٍب ِمَن اْلَوَلِد: َخرْشَ
اْبِن َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ِمْن َبنِي ُعَبْيِد ْبِن َسَلَمَة. 

ِذي  اِعِديِّ َأَحُد النَُّقَباِء، َوُهَو الَّ َواْلَُباُب ُهَو َخاُل امُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو السَّ
ُقتَِل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َوَقاَل َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْعنََق َلَيُموَت«.

َوَشِهَد اْلَُباُب َبْدًرا.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)1)(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 9)(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )2/)14(.
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ُد ْبُن ُعَمُر: َشِهَد اْلَُباُب َبْدًرا، َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوَثاَلثنَِي َسنًَة. َقاَل ُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق فِيَمْن َشِهَد  َوَأْجَُعوا َجِيًعا َعَل ُشُهوِدِه َبْدًرا، َومَلْ َيْذُكْرُه ُمَمَّ
ِعنَْدُه َبْدًرا، َوَهَذا ِعنَْدَنا ِمنُْه َوَهٌل؛ ألَنَّ َأْمَر اْلَُباِب ْبِن امُلنِْذِر يِف َبْدٍر َمْشُهوٌر، 
امَلْوِت،  َوَباَيَعُه َعَل  َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َيْوَمِئٍذ  َوَثَبَت  ُأُحًدا  اْلَُباُب  َوَشِهَد 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد اْلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َوَشـِهَد َسـِقيَفَة َبنِـي َسـاِعَدَة ِحـنَي اْجَتَمَعـِت األَْنَصـاُر لُِتَباِيـَع َسـْعَد ْبـَن 
ُهْم ِمَن امُلَهاِجِريِن  اِح َوَغرْيُ ُعَباَدَة، َوَحَضَ َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجْلَرَّ
ُب، ِمنَّا  ُك، َوُعَذْيُقَها امُلَرجَّ َفَتَكلَُّموا َفَقاَل اْلَُباُب ْبُن امُلنِْذِر: َأَنا ُجَذْيُلَها امُلَحكَّ

ُقوا.  َأِمرٌي َوِمنُْكْم َأِمرٌي، ُثمَّ ُبوِيَع َأُبو َبْكٍر َوَتَفرَّ

َ اْلَُباُب ْبُن امُلنِْذِر يِف ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوُتُويفِّ

 م: شـهد بـدًرا، وهـو ابـن ثـالث وثالثـني سـنة، له ذكـر يف حديث 
السقيفة)2(.

ِذي َقاَل َيْوم  َبْدًرا، َوُهَو ابن َثاَلث َوَثاَلثنَِي سنة، َوُهَو الَّ  ب: شهد 
ُب(.  ُك، َوُعَذْيُقَها امُلَرجَّ ِقيَفة: )َأنا ُجَذْيُلَها امُلَحكَّ السَّ

َماَت يِف خاَلَفة عمر بن الطاب)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/525- )52(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 97)- 98)(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/90(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بش: كان ممن شهد بدًرا، وهو ابن ثالث وثالثني سنة، وكان خطيب 
ُك،  امُلَحكَّ ِقيَفة: )َأنا ُجَذْيُلَها  َيْوم السَّ َقاَل  ِذي  الَّ َوُهَو  األنصار تويف باملدينة، 

ُب()1(. َوُعَذْيُقَها امُلَرجَّ

ُه َشِهَد َبْدًرا َوُهَو  ِقيَفِة، َوِقيَل: إِنَّ  ع: َشِهَد َبْيَعَة َأِب َبْكٍر ڤ يِف السَّ
اْبُن َثاَلٍث َوَثاَلثنَِي َسنًَة)2(.

الواقدي  َقاَل  ابن ثالث وثالثني سنة، هكذا  بدًرا وهو  شهد  بر:   
وغريه، وكلهم ذكره يف البدريني إال ابن إسحاق يف رواية سلمة عنه.

كان يقال له: )ذو الرأي(، وهو اّلذي أشار عل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن ينزل 
عل ماء بدر للقاء القوم، قال ابن عباس: فنزل جبئيل ڠ عل رسول اللَّه 

ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: الرأي ما أشار به حباب. 

وشهد أحًدا والندق واملشاهد كلها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو القائل 
ُب، ِمنَّا َأِمرٌي َوِمنُكم َأِمرٌي(. ُك، َوُعَذْيُقَها امُلَرجَّ يوم السقيفة: )َأنا ُجَذْيُلَها امُلَحكَّ

مــات البــاب بــن املنــذر يف خالفــة عمــر ڤ. روى عنــه: أبــو الطفيل 
عامر بن وائلة)3(.

 ذت: أشار يوم بدر َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ينزل عل آخر ماء ببدر ليبقى 

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 47، 48(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )7/2)8(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)1)(.
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ِذي َقاَل يوم سقيفة بني ساعدة: )َأنا ُجَذْيُلَها  املرشكون عل غري ماء، وهو الَّ
ُب، ِمنَّا َأِمرٌي َوِمنُكم َأِمرٌي(. ُك، َوُعَذْيُقَها امُلَرجَّ امُلَحكَّ

واجلذل: هو عود ُينْصب لإلبل اجلَْرَبى لَتْحَتكَّ به.

والعذق: النَّْخَلُة.

م النَّخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشٍب إذا خيف  ب: أن ُتَدعَّ واملرجَّ
َبة. ْبتها فهي ُمَرجَّ عليها لكثرة َحْلها أن تقع، يقال: َرجَّ

َرَوى َعنُْه: أبو الطفيل، وتويف باملدينة يف خالفة ُعَمر)1(.

ِقيَفة: )َأنا جذيلها املحكك()2(.  جو: ُهَو اْلَقاِئل َيْوم السَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )0/2)1(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 128(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ان ِحبَّ امُسه  من 

ِحبَّاُن ْبُن ُبح الّصدائي ڤ.9    

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، روي  ن: له صحبة، وفد عل رسول   
عنه، عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، رواه عنه: زياد بن نعيم الضمي، قاله ابن 

هليعة، عن بكر بن سوادة، عنه. 

يقال: حّبان، وحّبان )بالكرس( أصح)1(.

 م: عـداده يف أهـل مـص، صحـب النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنـه: زيـاد بـن 
نعيم)2(.

 كو: وفد عل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص، وروى عنه حديًثا)3(.

 ثغ: ِحبَّان بكرس الاء. وقيل: بفتحها، والكرس أكثر وأصح، وفد 
َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص)4(.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )102/1، )10(.

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )41(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )07/2)(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )7/1)4(.
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ِحبَّاُن ْبُن جزي ڤ.9    

 كو: أخو خزيمة بن جزي، يروي حبان عن أبيه جزي وعن أخيه 
خزيمة وهلم صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: عبد الكريم أبو أمية)1(.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )08/2)(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َحِبيب امُسه  من 

َحِبيُب ْبُن أسيِد بِن َجاِرَيَة الثََّقِفيُّ ڤ.9 0  

 بر: قتل يوم اليممة شهيًدا، هو أخو أب بصري)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(. 

َحِبيُب ْبُن اَلْسَوِد، َمْوًلى ِلَبِني َحَراٍم ڤ.9    

ُد ْبُن ُعَمَر: َحبِيُب  ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو َمْعرَشٍ َوُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ
اْبُن األَْسَوِد، َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة يِف ِرَواَيتِِه: َحبِيُب ْبُن َسْعٍد َمْوًل هَلُْم. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

َحِبيُب ْبُن اْلَحاِرِثڤ.9    

 ع: َصِحَب َأَبا اْلَغاِدَيِة ِمْن ُمَهاِجَرِتَِم إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بر: هاجر إل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )21/1)(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )828/2(.))( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/528(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )22/1)(.
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َحِبيـُب ْبـُن حمـاز، َوقـد ِقيَل: حمـاز، َوُيَقاُل: حماز بـُن َعاِمِر بِن 9    
َعْبِد َقْيِس، َأُبو ِرْمَثَة، التَِّميِمُي، اْلبلويُّ ڤ.

 ب: قيل: إِن اسم أب رمثة: ِرَفاَعة بن يثرب، َواألول أصح، سكن 
ملة، َوَمات هَبا)1(. الرَّ

ا وَبحـًرا، وتـويف  ائـني َبـرًّ ـة أهـل املدينـة مـن الَغزَّ  بـش: كان مـن ِجلَّ
باملدينة)2(.

 بر: يقال اسم أب رمثة حيان بن وهب، ويقال: رفاعة بن يثرب، قدم 
عل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص هو وابنه، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َهَذا َمَعَك«؟، 

نِي َعَليِه َوَل َيْنِي َعَليك«)3(. فقال: ابني. َقاَل: »َأَما إِنََّك َل َتْ

اِمِت بِن الُكباِس 9 -   َحِبيُب بُن ِخَراِش بِن َحِبيِب بِن ِخَراِش بِن الصَّ
ابِن َجْعَفِر بِن َثْعَلَبَة بِن َيرُبوعِ بِن َحْنَظَلَة ڤ.

َكاَن  َقاَل:  َأبِيِه،  ، َعْن  اْلَكْلبِيُّ اِئِب  ْبِن السَّ ِد  ُمَمَّ ْبُن  َقاَل ِهَشاُم  س:   
َحبِيُب ْبُن ِخَراٍش َحِليًفا لَِبنِي َسَلَمَة ِمَن اأْلَْنَصاِر. 

َوَلُه ُصْحَبٌة َقِديَمٌة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َمَشاِهَد َكثرَِيًة، َوَمَعُه َمْوًل 
اِمُت)4(. َلُه، ُيَقاُل َلُه: الصَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/81، 82(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 47(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )22/1)(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/170(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َحِبيُب ْبُن ُخَماَشَة اْلَخْطِميُّ ڤ.9    

 ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي)1(.

َها َمْوِقٌف، إِلَّ َبْطَن ُعَرَنَة،   بر: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول بعرفة: »َعَرَفُة ُكلُّ
 .» ٍ َها َمْوِقٌف، إِلَّ َبْطَن ُمَسِّ وامُلْزَدلَِفُة ُكلُّ

وهو جد أب جعفر الطمي املحدث، وأبو جعفر الطمي اسمه: عمري 
ابن يزيد ابن حبيب بن خاشة.

قال ابن عبد الب: قد اختلف يف صحبة حبيب بن خاشة الطمي)2(.

َحِبيُب ْبُن َزْيِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة الَبَياِضيُّ ڤ.9    

 س: شهد ُأحًدا، وُقتَِل حبيب يوم أحد َشِهيًدا)3(.

 بر: من بني بياضة من األنصار، قتل يوم أحد شهيًدا)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)5(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(. 

َحِبيُب ْبُن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِصِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل 9    

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )0/2)8(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)2)، 24)(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )248/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )19/1)(.

)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 9)(.
))( »سير أعالم النبالء« للذهبي )149/1(.
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اِريُّ ڤ. ، النَّجَّ اِر، اْلَماِزِنيُّ اْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ه أم عمرة واسمها َنِسيَبُة بنت كعب بن َعْمرو بن عوف بن   س: ُأمُّ
مبذول، وهي من املبايعات.

شهد حبيب بن زيد ُأحًدا، والندَق، واملشاهَد كلَّها مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
اب حني أتاه بكتاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  وهو الذي قتله مسليمُة الكذَّ

وكان الزهـري يقـول: إنـم أقبـل حبيـب بـن زيـد، وعبـد اللَّـه بن وهب 
األسلمي مع َعْمرو بن العاص من عمن حني بلغهم وفاة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
فعرض هلم ُمَسْيِلَمُة فأفلتوا جيًعا، وأخذ حبيب بن زيد، وعبد اللَّه بن وهب، 
فقتل حبيب بن زيد وقطعه عضًوا عضًوا، وحبس عبد اللَّه بن وهب عنده يف 
وثاق، فلم كان يوم اليممة، وجال الناس، وشغلتهم الرب، ُأْفِلَت عبد اللَّه 
ابن وهب فلحق بأسامة بن زيد وهو مع خالد بن الوليد، فجعل يقاتل مع 

املسلمني يوم اليممة قتااًل شديًدا)1(.

 رع: أحد بني َماِزن بن النجار، َوُهَو اْبن أم عَمَرة نسيبة بنت َكْعب، 
شهد أحًدا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

َم َدَعاُه إَِل  اُب َفَتَصاَمَم َعَلْيِه ُكلَّ  ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة، َأَخَذُه ُمَسْيِلَمُة الَكذَّ
َنْفِسِه َفَقَطَعُه)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )4/4))(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )1/)8(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)82(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ف: اسمه خبيب، والصواب فيه حبيب   بر: قال فيه بعض من صحَّ
ابن َزْيد بن َعاِصم بن َكْعب بن َعْمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 

ابن مازن بن النجار األنصاري املازين النجاري. 

بن  زيد  وأبو مها  بن عاصم،  زيد  بن  اللَّه  َعْبد  أحًدا هو وأخوه  شهد 
ــه ملسو هيلع هللا ىلص إل مســيلمة  عاصــم، وكان حبيــب بــن زيــد هــذا قــد بعثــه رســول اللَّ
اللَّه؟  َقاَل له: أتشهد أن ممًدا رسول  الكّذاب باليممة، فكان مسيلمة إذا 
َقاَل: نعم. وإذا َقاَل له: أتشهد أين رسول اللَّه؟ َقاَل: أنا أصم ال أسمع، فعل 

ذلك مراًرا، فقطعه مسيلمة عضًوا عضًوا، ومات شهيًدا $)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(. 

َلِمّي ڤ.9     ْحَمِن السُّ َحِبيُب ْبُن َرِبيَعَة، َأُبو َعْبِد اهلِل، َواِلُد َأِبي َعْبِد الرَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُسَلْيٍم«)3(. 

لِمي، َلُه ُصْحَبة)4(. ْحَن السُّ  ب: َوالِد أب َعْبد الرَّ

 ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.

 بر: والد أب َعْبد الرحن السلمي، واسم أب َعْبد الرحن السلمي: 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )19/1)، 10)(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.

))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )02/1)(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )829/2(.)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/82(.
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َعْبد اللَّه بن حبيب، تابعي ثقة، يروى عن عيل، وعثمن، وحذيفة بن اليمن، 
وهو أحد األئمة يف القراءة)1(.

َلِمي، ورد املدائن يف حياة حذيفة بن  ْحَِن السُّ  خت: والد َأِب َعْبد الرَّ
اليمن)2(.

َحِبيـُب ْبـُن ِسـَباعٍ، َوِقيـَل: اْبُن َوْهـٍب، َوِقيَل: َحِبيُب ْبـُن ُجَنْيٍد، 9    
َوِقيَل: ُجَنْيُد ْبُن َسُبعٍ، ُيَكنَّى: َأَبا ُجُمَعَة ڤ.

، َفنََزهَلَا، َوَرَوى َعْن َرُسوِل اللِه  َل إَِل ِمْصَ وَّ اِم، ُثمَّ َتَ  س: َكاَن بِالشَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)3(.

 ص: َلُه َأْخَباٌر ڤ)4(.

 غ: سكن مص)5(.

يٍز، َوَصالُِح ْبُن ُعَبْيٍد،  اِميِّنَي، َرَوى َعنُْه: اْبُن ُمرَْيِ  ع: ِعَداُدُه يِف الشَّ
َوَعْبُد اللِه ْبُن َعْوٍف)6(.

اِميِّنَي، َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم اأْلَْحَزاِب)7(.  ع: ِعَداُدُه يِف الشَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )22/1)(.
)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )4/1)5، 5)5(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/)51(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )151/4(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )125/2(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )5/)285(.))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )820/2(.
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الش

، ِمْن ُقَضاَعَة ڤ.9 0   اَلَماِنيُّ َحِبيُب ْبُن َعْمٍرو، السَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َكاَن ينزل اجلفار َأرض عذرة، وبل من الَباِدَية)1(.

َحِبيُب ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َعْوٍف الثََّقِفيُّ ڤ.9    

ۋ  ﴿ۈئ  َنَزَلْت:  فِيِهْم  َيالِيَل،  َوَعْبِد  َوَربِيَعَة،  َمْسُعوٍد،  َأُخو  ع:   
ۋ ۅ ۅ﴾ ]البقرة: 279[)2(.

َحِبيُب ْبُن َعْمِرو ْبِن ِمْحَصِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن 9    
اِر ڤ. َمْبُذوٍل َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ال بن عمرو بن َقرُبوش)3(. ه عمرة بنت َهزَّ  س: ُأمُّ

 بش: أخو أب عمرة، استشهد يوم اليممة يف الطريق والناس ذاهبون 
قبل الوقعة يف خالفة أب بكر الصديق ڤ)4(.

 بر: يعد فيمن استشهد يوم اليممة؛ ألنه قتل يف الطريق وهو ذاهب)5(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة،... ُقتَِل يِف الطَِّريق َوُهَو َذاِهب)6(. 

َحِبيُب ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َماِلٍك اَلْكَبِر ْبِن َوْهِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َواِثَلَة 9    

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/82(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1/2)8(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد )21/5)(.

)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 45(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )22/1)(.
))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.
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ْحَمِن، اْلِفْهِريُّ ڤ. اْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهٍر، َأُبو َعْبِد الرَّ

ِذي ِعنَْد َأْصَحابِنَا يِف ِرَواَيتِنَا َأنَّ َرُسوَل اللِه  ُد ْبُن ُعَمَر: َوالَّ  س: َقاَل ُمَمَّ
ُه مَلْ َيْغُز َمَعُه َشْيًئا.  َة َسنًَة، َوَأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُقبَِض َوِلَبِيِب ْبِن َمْسَلَمَة اْثنََتا َعرْشَ

ُه َقْد َغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحِفَظ َعنُْه َأَحاِديِث  َنا: َأنَّ َويِف ِرَواَيِة َغرْيِ
َوَرَواَها.

اَم، َومَلْ َيَزْل َمَع ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن  َل َحبِيُب ْبُن َمْسَلَمَة، َفنََزَل الشَّ وَّ َوَتَ
فِيِهْم  َلُه  َفَيُكوُن  وَم،  الرُّ ُيْغِزيِه  ُمَعاِوَيُة  َوَكاَن  َها،  َوَغرْيِ نَي  ِصفِّ يِف  ُحُروبِِه  يِف 
َهُه إَِل َأْرِمينَِيَة َوالًِيا َعَلْيَها، َفَمَت هِبَا َسنََة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبِعنَي،  نَِكاَيٌة َوَأَثٌر، ُثمَّ َوجَّ

َومَلْ َيْبُلْغ َخِْسنَي َسنًَة)1(.

، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َمَع َعيِلٍّ   وقال أيًضا س: َأْسَلَم ُحْبِشٌّ
َمَشاِهَدُه)2(.

ه زينب بنت ناقش بن وهب بن ثعلبة بن وائلة   وقال أيًضا: س: ُأمُّ
ابن عمرو بن شيبان بن مارب بن فهر.

ه ماوية بنت يزيد بن جبلة  فولد حبيُب بُن مسلمة: حبيَب بَن حبيب، وُأمُّ
ابن الم بن حصن بن كعب بن ُعَليم من كلب. 

بن  الم  بن  جبلة  بن  يزيد  بنت  أمامة  ه  وُأمُّ حبيب،  بَن  حن  الرَّ وعبَد 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )414/9(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )0/8)1(.
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حصن بن كعب بن ُعَليم.

ُد ْبُن ُعَمَر: والذي عند أصحابنا يف روايتنا: أنَّ رسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل ُمَمَّ
ُقبَِض وحبيب بن مسلمة ابن اثنتي عرشة سنة، وأنه مل يغُز معه شيًئا. 

ويف رواية غرينا: أنه قد غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وَحِفَظ عنه أحاديث)1(.

ِه؛ َقاَل: َحبِْيب بن َمْسَلَمة بن َمالٍِك  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخَبَ
األَْكَب ْبِن َوْهب ْبِن َثْعَلَبة ْبِن َواثَِلة ْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَبان بن ُمَاِرب ْبِن فِْهر. 

وِمّي؛ لَكْثَرِة دُخولِِه  ْيًفا، َقْد َسِمَع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، يقاُل له: حبيب الرُّ َكاَن َشِ
َعَلْيِهم)2(.

 ص: َمـاَت بِإِْرِمينِيَّـَة َسـنََة اْثنََتـنْيِ َوَأْرَبِعـنَي، مَلْ َيْبُلـْغ َخِْسـنَي َسـنًَة فِيَم 
َذَكُروا)3(.

غ: سكن الشام، ويقال: إن حبيب بن مسلمة كان يف وقت تويف   
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ابن ثمن سنني.

قال البغوي: روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وليس عندي حبيب بن مسلمة)4(.

ام، َسنََة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبعني،  ام، َماَت بأرمينية، َوقد قيل: بِالشَّ  ب: سكن الشَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/540(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )177/1، 179(.

))( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )128/2(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )118/2- 119(.
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ْحَن)1(. َوصل َعَلْيِه َمْرَوان بن الكم، وكنيته َأُبو َعْبد الرَّ

 بش: مات سنة اثنتني وأربعني)2(.

ــٌف يِف  ــاَم، ُمَْتَل ــَكَن الشَّ ــا، َس اَي َ ــوِش َوالرسَّ ــَل اجْلُُي ــُر َع  ع: َكاَن ُيَؤمَّ
َ بَِأْرِض َأْرِمينَِيَة مِمَّا  َة َسنًَة، ُتُويفِّ اِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْحَدى َعرْشَ ُصْحَبتِِه، َأْدَرَك ِمْن َأيَّ
َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبِعنَي،  َييِل ُشَمْيَشاَط َوِقيَل: بِِدَمْشَق، َومَلْ َيْبُلْغ َخِْسنَي َسنًَة، ُتُويفِّ
وَم، َوُهَو َحبِيُب ْبُن َمْسَلَمَة  وِم، ملَُِجاَهَدتِِه الرُّ ى: َحبِيَب الرُّ َوَكاَن َحبِيٌب ُيَسمَّ
اْبِن َمالِِك ْبِن َوْهٍب، َوِقيَل: اْبُن اأْلَْكَبِ ْبُن َوْهِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َواثَِلَة ْبِن َعْمِرو 
اْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَاِرِب ْبِن فِْهٍر اْلِفْهِريُّ ِمْن َبنِي فِْهِر ْبِن َمالِِك ْبِن النَّْضِ ْبِن 

ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة، َنَسَبُه َخِليَفُة ْبُن َخيَّاٍط)3(.

 بر: يقال له: حبيب الروم، لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم، وواله 
إل  وضّم  غنم،  بن  عياض  عنها  عزل  إذ  اجلزيرة  أعمل  الطاب  بن  عمر 
حبيب بن مسلمة أرمينية وأذربيجان، ثم عزله وول عمري بن سعد. وقيل: 
لصاحبه،  مدد  أحدمها  ربيعة،  بن  وسلمن  أذربيجان،  إل  بعثه  عثمن  بل 

فاختلفا يف الفيء فتواعد بعضهم بعًضا، فقال رجل من أصحاب سلمن:

وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحلفـإن تقتلوا سـلمن نقتـل حبيبكم

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/81(.

)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 89(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )819/2(.
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ويف حبيب بن مسلمة، يقول شيح بن الارث:

مروءتــه يفــدي حبيــب بنــي فهــرأال كل من يدعي حبيًبا وإن بدت

َقاَل ابن عبد الب: كان أهل الشام يثنون عل حبيب بن مسلمة، يقول 
شيح بن الارث.

من حديثه عن النبَّيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه نفل الثلث مرة بعد المس، والربع مرة 
بعد المس)1(.

ام)2(.  خش: َلُه ُصْحَبة، سكن الشَّ

 كر: صحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه. 

وروى عنه: زياد بن جارية التميمي، وقزعة بن حييى، وجنادة بن أب 
أمية، وعوف بن مالك األشجعي الصحاب، وغريهم.

أمرًيا عل  الريموك  بكر، وشهد  أب  الشام جماهًدا يف حياة  إل  وخرج 
الثقفيني  طاحونة  عند  هبا  داره  وكانت  دمشق،  سكن  ثم  كراديسه،  بعض 
مرشفة عل هنر بردى، وشهد معركة صفني مع معاوية، وكان عل امليرسة)3(.

. ، الِفْهِريُّ ْحَِن -َوِقْيَل: َأُبو َمْسَلَمَة- الُقَرِشُّ ، َأُبو َعْبِد الرَّ  ذس: األَِمرْيُ

ٌة. َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة َيِسرْيَ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )20/1)، 21)(.
)2( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )1/2)5(.

))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )2/12)، ))(.
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َث َعنُْه: ُجنَاَدُة بُن َأِب ُأَميََّة، َوِزَياُد بُن َجاِرَيَة، َوَقَزَعُة بُن حَيَْيى، َواْبُن  َحدَّ
ْحبِْيَل. َأِب ُمَلْيَكَة، َوَمالُِك بُن ُشَ

ا، َوَسَكَن ِدَمْشَق، َوَكاَن  ُمْوَك َأِمرْيً َوَجاَهَد يِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر، َوَشِهَد الرَيْ
. نْيَ ِة ُمَعاِوَيَة َنْوَبَة ِصفِّ َم َمْيرَسَ ُمَقدَّ

َل الثُُّلَث(. َوُهَو الَقاِئُل: )َشِهْدُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنفَّ

َة َسنًَة. َوَكاَن يِف َغْزَوِة َتُبْوٍك اْبَن إِْحَدى َعرْشَ

ْوِم؛ لَِكْثَرِة ُدُخْولِِه بَِغْزِوِهم. َوِقْيَل: َكاَن ُيَقاُل َلُه: َحبِْيُب الرُّ

ٌة يِف  ، َوَلُه نَِكاَيٌة َقِويَّ َوَويِلَ َأْرِمْينَِيَة ملَُِعاِوَيَة، َفَمَت هِبَا، َسنَة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبِعنْيَ
 . الَعُدوِّ

َلُه َأْخَباٌر يِف »َتاِرْيِخ ِدَمْشَق«)1(.

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة.

َرَوى َعنُْه: ِزَياُد ْبُن َجاِرَيَة يِف النَّْفِل.

ِذي اْفَتَتَح َأْرِمينِيََّة َزَمَن ُعْثَمَن، ُثمَّ َكاَن ِمْن َخَواصِّ ُمَعاِوَيَة، َوَلُه  َوُهَو الَّ
َمَعُه آَثاٌر َمُْموَدٌة َشَكَرَها َلُه ُمَعاِوَيُة.

، َوِقيَل: َسنََة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعنَي، ِقيَل: مَلْ َيْبُلُغ اْلَْمِسنَي،  َ َسنََة اْثنََتنْيِ ِقيَل: ُتُويفِّ
يًفا ُمَطاًعا ُمَعظًَّم)2(. َوَكاَن َشِ

)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )97/2)(.)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي ))/188، 189(.
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َحِبيُب بُن َوْهٍب، َأُبو ُجُمَعَة، اْلَقاِري، اْلْنَصاِريُّ ڤ.9 -  

ى َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومعهم َأُبو ُعَبْيَدة بن اجْلراح.   ب: تغدَّ

َوقد قيل: إِن اسم أب ُجَُعة: حبيب بن ِسَباع، َوُيَقال: اسمه: ُجنَْيد)1(.

َحِبيٌب َمْوَلى الَْنَصار ڤ.9    

 بر: شهد بدًرا)2(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/82(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )19/1)(.
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ة
َ
َحرَمل امُسه  من 

، التَِّميِميُّ ڤ.9     َحْرَمَلُة بُن ِإَياٍس، الَعْنَبريُّ

ة)1(.  ب: َلُه ُصْحَبة، عداده يِف أهل الَبْصَ

َحْرَمَلُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َأْوٍس اْلَعْنَبِريُّ ڤ.9    

 غ: سكن البصة)2(.

 ب: عداده يِف الَبِصيني، روى َعنُه: اْبنه رضغامة بن عليبة بن َحْرَمَلة)3(.

بن  البصيني. روى عنه: حيان  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده يف  َصِحَب  م:   
عاصم، وصفية، وعليية)4(.

نَي، َرَوى َعنُْه: ُعَلْيَبَة، َوَكاَن  يِّ  ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ يِف الَبْصِ
ِمَن امُلْقبِِلنَي)5(.

َحْرَمَلُة ْبُن َعْبِد اهلِل بِن ِإَياٍس ڤ.9    

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/92(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )181/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/91(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 84)(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/2)8(.
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، يعد يف أهل البصة، حديثه عند ابنتي ابنه صفية ودحيبة   بر: متيميٌّ
ابنتي عليبة، عن أبيهم عليبة بن حرملة، عن أبيه حرملة أنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل 

له: »إْيِت امَلْعُروَف، واْجَتنِِب امُلنَْكر...« يف حديث ذكره)1(.

، ِمْن َكْعِب َبْلَعْنَبَر ڤ.9     َحْرَمَلُة ْبُن َعْبِد اهلِل، اْلَكْعِبيُّ

َوَرَوى  َوَسَأَلُه،  َعَرَفُه،  ِعنَْدُه َحتَّى  َوَكاَن  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  إَِل  س: َخَرَج   
َعنُْه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْحَمِن، اْلَْسَلِميُّ ڤ.9 0   َحْرَمَلُة ْبُن َعْمِرو بِن سنة، َأُبو َعْبِد الرَّ

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْسَلم«)3(.

 غ: سكن املدينة)4(. 

 م: رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع، وهو مع عمه سنان بن سنة. 

روى عنه: حييى بن هند)5(.

 بر: والد َعْبد الرحن بن حرملة املدين، حجازي، كان ينزل بينبع، 
له صحبة ورواية)6(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )8/1))، 9))(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/)5(.

))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )104/1(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )180/2(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 85)(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )9/1))(.
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 ثغ: والد عبد الرحن بن حرملة، كان يسكن ينبع)1(.

َحْرَمَلُة ْبُن َهْوَذَة بِن َخاِلٍد الَعاِمِريُّ ڤ.9    

اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وكتب رسول  س: وفد عل رسول   
هم بإسالمه)2(. خزاعة يبرشِّ

 بر: من بني عامر بن صعصعة، قدم هو وأخوه خالد بن هوذة عل 
فة قلوهبم)3(. النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فرس هبم، ومها معدودان يف املؤلَّ

 ثغ: فارس الضحياء، فرس كانت له، وهو ابن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة، وعمرو بن عامر هو أخو البكاء، واسم البكاء: ربيعة بن عامر، 
وفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هو وأخوه َخالِد، فأسلم، فرس هبم، ومها معدودان يف املؤلفة 

قلوهبم، وملا أسلم كتب َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل خزاعة يبرشهم بإسالمهم)4(.

َحْرَمَلُة، َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلُمْدِلِجيُّ ڤ.9    

 س: كان ينزل ينبع، وسمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه. 

ويقولون: إنه سافر مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أسفارا)5(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)47(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)19- 197(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )8/1))(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)47، 477(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )5/))1(.
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 بر: كان ينزل بينبع، معدود يف الصحابة. حديثه َقاَل قلت: يا رسول اللَّه، 
إنا نحب اهلجرة وأرضنا أرفق يف املعيشة. َقاَل: إن اللَّه ال يلتك من عملك 

شيًئا حيثم كنت)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )9/1))(.
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ُحَرْيث امُسه  من 

ُحَرْيُث ْبُن َأِبي ُحَرْيٍث، َوُهَو ُحَرْيُث ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اهلِل 9    
اْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، َأُبو َعْمٍرو، اْلَمْخُزوِميُّ ڤ.

 غ: سكن البصة)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو َوالِد َعْمرو بن ُحَرْيث)2(.

 م: روى عنه ابنه: عمرو، عداده يف أهل الكوفة)3(.

 بر: والد عمرو بن حريث، حل ابنه عمرو بن حريث إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
فدعا له. 

، َوَماُؤَها  روى عنه: ابنه عمرو بن حريث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الَكَمَأُة ِمَن امَلنِّ
.)4(» ِشَفاٌء لِْلَعنْيِ

 ثغ: والد عمرو وسعيد ابني حريث، لكلهم صحبة، حل ابنه عمرا 
إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فدعا له)5(.

، َواِفُد َبْكِر ْبِن َواِئٍل ڤ.9 -   ْيَباِنيُّ اَن، الشَّ ُحَرْيُث ْبُن َحسَّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/97- 98(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )202/2(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )40/1)(.))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 418(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )480/1(.



حابة األماثل 44
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِذي َراَفَقْتُه َقْيَلُة   س: َوافُِد َبْكِر ْبِن َواِئٍل َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ
بِنُْت َمَْرَمَة ِحنَي َخَرَجْت إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقِدَما َعَلْيِه، َفَكاَن َبْينَُه َوَبْينََها 
اَن ْبَن ُمْسِلٍم،  ْهنَاِء َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َما َحَكاُه َلنَا َعفَّ ِمَن اْلَكاَلِم يِف الدَّ
َتْيِه َصِفيََّة بِنِْت  ، َعْن َجدَّ اَن َأِخي َبنِي َكْعِب ِمْن َبْلَعنَْبَ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َحسَّ

ُعَلْيَبَة، َوُدَحْيَبَة بِنِْت ُعَلْيَبَة، َعْن َحِديِث َقْيَلَة بِنِْت َمَْرَمَة)1(.

ْسـاَلِم، آَخاَها بَِشـَهاَدِة   ع: َصاِحـُب َقْيَلـَة بِنِْت َمَْرَمَة، َوَأُخوَها يِف اإْلِ
ِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. تِِه ِحنَي ُأْثبَِت َعَلْيِه بَِحْضَ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحْضَ

ُحَرْيُث ْبُن َزْيِد ْبِن َعْبِد َربِِّه ْبِن َثْعَلَبَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َوَأْصَحاُبنَا َجِيًعا َعَل َذلِـَك، َوَكَذلَِك َقاَل   س: َقـاَل ُمَمَّ
ُه َقْد  َتِلُفوا يِف ُحَرْيٍث َأنَّ ، مَلْ خَيْ ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو َمْعرَشٍ ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوُمَمَّ

َشِهَد َبْدًرا، َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(.

.)4(  ع: َبْدِريٌّ

 بر: من بني جشم بن الارث بن الزرج، شهد بدًرا مع أخيه عبد اللَّه 
ابن زيد بن عبد ربه الذي ُأِرَي النداء للصالة يف النوم، وشهد أحًدا أيًضا 

يف قول جيعهم)5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)81(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/)5(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/498(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )817/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )40/1)(.
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ِه بن زيد الذي أري األذان، وشهد   ثغ: شهد بدًرا مع أخيه َعْبد اللَّ
أيًضا أحًدا يف قول جيعهم)1(.

ُحَرْيُث ْبُن َزْيٍد ڤ.9    

ة)2(. دَّ  ق: صاحُب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد قتال الرِّ

دة مع خالد   ط: كان فارًسا، َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد قتال أهلِّ الرِّ
ابن الوليد، وكان شاعًرا)3(.

ُحَرْيٌث َأُبو َسْلَمى ڤ.9    

اِميِّنَي)4(.  م،ع: َراِعي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ يِف الشَّ

ُحَرْيٌث العذريُّ ڤ.9    

 كر: لـه صحبـة، خـرج مـع أسـامة بـن زيـد إل أرض البلقـاء غازًيا، 
مه عينًا من وادي القرى يكشف له طريقه)5(. َفَقدَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )477/1(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: )))(.

))( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: )4(.
)4( »»معرفة الصحابة« البن منده )ص: 419- 420(، معرفة الصحابة« ألبي نعيم )817/2(.

)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )4/12))(.
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اج
الَحجَّ امُسه  من 

اُج ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم ڤ.9     اْلَحجَّ

َة ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة.  اِج ِمْن َبنِي َشنُوِق ْبِن ُمرَّ ُه ُأمُّ اْلَجَّ  س: ُأمُّ

ُموِك َشِهيًدا يِف  َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة يِف اهِلْجَرِة الثَّانَِيِة، َوُقتَِل بِالرَيْ
َة، َوالَ َعِقَب َلُه)1(. َرَجَب َسنََة َخَْس َعرْشَ

 ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة، َعمُّ َعْبِد اللِه ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديٍّ 
.)2( ْهِميِّ السَّ

 بر: هاجر إل أرض البشة، وانصف إل املدينة بعد أحد، ال عقب 
له، هو أخو السائب وعبد اللَّه وأب قيس، بني الارث بن قيس بن عدي ألبيهم 

وأمهم. ذكره موسى بن عقبة فيمن قتل بأجنادين)3(.

 ثغ: هاجر إَِل أرض البشة، وانصف إَِل املدينة بعد أحد، ال عقب 
بني الارث ألبيهم وأمهم،  اللَّه وأب قيس،  السائب وعبد  له، وهو أخو 

ِه بن حذافة بن قيس السهمي)4(. وهو ابن عم َعْبد اللَّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )5/2)7(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )182/4(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )455/1(.))( »االستيعاب« البن عبد البر )25/1)(.
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ْهِميُّ ڤ. 9 0   اُج ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيٍس اْلُقَرِشيُّ ُثمَّ السَّ َحجَّ

 ع: ُقتَِل َيْوَم َأْجنَاِديَن)1(.

اجِ اَلْسَلِميُّ ڤ.9     اُج ْبُن اْلَحجَّ اْلَحجَّ

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْسَلم«)2(.

 ز: َلُه ُصْحَبٌة)3(.

اُج ْبُن َعاِمٍر الثَُّماِليُّ ڤ.9     الَحجَّ

 غ: سكن الشام)4(.

ِذي ُيَقال َلُه: حجاج بن  ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َوُهَو الَّ  ب: سكن الشَّ
َعْبد اللَّه الثميِل)5(.

ْحبِيُل ْبُن   ع: ِعَداُدُه يِف اِلْمِصيِّنَي، َرَوى َعنُْه: َخالُِد ْبُن َمْعَداَن، َوُشَ
اٍج)6(. ُمْسِلٍم، َوَعاِصُم ْبُن َحجَّ

 بر: سكن الشام.

روي عنه حديث واحد من رواية أهل حص، رواه عنه: شحبيل بن 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )4/2)7(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )104/1(.

))( »من وافق اسُمُه اسَم أبيه« لألزي )رقم: 1(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)17(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان ))/87(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/2)7(.
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ؤاِل َوإَِضاَعِة امَلاِل«)1(. اُكم َوَكْثَرُة السُّ مسلم مرفوًعا: »إِيَّ

، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.9     اُج ْبُن َعْمِرو ْبِن َغِزيََّة، اْلَماِزِنيُّ اْلَحجَّ

َرَوى  َوَقْد   ، َبرْيِ الزُّ ْبُن  ُعْرَوُة  َعنُْه  َرَوى  ِذي  الَّ اٍج  َحجَّ َأُبو  ُهَو  س:   
اٍج َعْن َأِب ُهَرْيَرَة)2(. اُج ْبُن َحجَّ َحجَّ

 غ: سكن املدينة)3(.

 ب: عداده يِف أهل امَلِدينَة)4(.

 ع: ِمْن َأْهِل امَلِدينَِة،...َشِهَد َمَع َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب ڤ)5(.

َأْو  ُكِسَ  »َمْن  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني: أحدمها يف الج:  روى عن  بر:   
د ِمَن  ٌة ُأْخَرى«. واآلخر: »َكاَن النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَهجَّ ، َوَعَلْيِه َحجَّ َعَرَج َفَقْد َحلَّ

الَّليِل َبْعَد َنْوِمِه«.

بن  كثري  عنه  وروى  َعَرَج«.  َأْو  ُكِسَ  »َمْن  حديث:  عكرمة  عنه  روى 
العباس حديث التهجد. 

والجاج بن عمرو هذا، هو الذي رضب مروان يوم الدار فأسقطه، 
وحله أبو حفصة مواله وهو ال يعقل)6(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )27/1)، 28)(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )5/)22(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/87(.))( »معجم الصحابة« للبغوي )8/2)1(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )27/1)(.)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )727/2(.
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اُج ْبُن ِعاَلِط بِن َخاِلِد بِن ُثَوْيَرةَ بِن ُجَبْيِر بِن ِهاَلِل بِن عيِد 9 -   اْلَحجَّ
بِن ُظَفِر بِن َسْعِد بِن َعْمِرو بِن َبْهِز بِن امرىء الَقْيِس بِن بهثَة ابِن 

َلِميُّ ُثمَّ اْلَبْهِزيُّ ڤ. ُسَلْيٍم، السُّ

 س: كان صاحب غارات يف اجلاهلية، فخرج يغري يف بعض غاراته، 
خيب،  اللَّه  رسول  مع  وحض  فأسلم،  بخيب  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسوَل  أنَّ  له  فُذِكَر 

وكان مكثًرا، له مال معادن الذهب التي بأرض بني سليم.

فَقاَل: يا رسول اللَّه، ائذن يل حتى أذهب فآخذ مايل عند امرأيت، فإهنا 
إن علمت بإسالمي مل آخذ منه شيًئا، وكانت امرأته أم شيبة بنت عمري بن 
فَقاَل:  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.  له رسول  فأذن  العبدري،  هاشم أخت مصعب بن عمري 
ال بد يل يا رسول اللَّه من أن أقول، فأذن له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول ما شاء، 
أن رسول اللَّه  بلغهم  وقد  األخبار،  بون  َيَتَحسَّ وأهلها  مكة  الجاج  فقدم 
ملسو هيلع هللا ىلص قد سار إل خيب، فَقاُلوا: الب يا حجاج؟ فَقاَل: عندي ما يرسكم، مل 
يلق ممٌد وأصحاُبه قوًما حُيسنون القتال غري أهل خيابر، قد هزم هزيمة مل 
يسمع بمثلها قط، وُأرِسَ ممٌد أرًسا، فَقاُلوا: َلْن َنْقُتَلُه َحتَّى َنْبَعَث بِِه إَِل َأْهِل 
َأِعينُويِن َعَل  َفُقْلُت:   ، اْلََبُ َقْد َجاَءُكُم  َوَقاُلوا:  َة،  بَِمكَّ َفَصاُحوا  َقاَل:  َة،  َمكَّ
ٍد َوَأْصَحابِِه  َجِْع َما يِل َعَل ُغَرَماِئي، َفإيِنِّ ُأِريُد َأْن َأْقَدَم َفُأِصيَب ِمْن َغنَاِئِم ُمَمَّ
َجٍْع  َكَأَحثِّ  َمايِل  يِل  َفَجَمُعوا  َفَقاُموا،  ُهنَاَك،  َما  إَِل  اُر  التُّجَّ َيْسبِْقنَِي  َأْن  َقْبَل 
َسِمْعُت بِِه َوِجْئُت َصاِحَبتِي، َوَكاَن يِل ِعنَْدَها َماٌل. َفُقْلُت هَلَا: َمايِل لَِعيلِّ َأْلَُق 

اُر. ، َفُأِصيُب ِمَن اْلَبْيِع َقْبَل َأْن َيْسبِْقنَِي التُّجَّ بَِخْيَبَ
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َيْسَتطِِع  َفَلْم  َظْهُرُه،  َفاْنَخَزَل  امُلطَِّلِب،  َعْبِد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  بَِذلَِك  َوَسِمَع 
اِج، َفُقْل:  َأُبو َزبِيَبَة، َفَقاَل: اْذَهْب إَِل اْلَجَّ َلُه:  ُيَقاُل  َلُه  اْلِقَياَم، َفَدَعا ُغاَلًما 
ا، َفَجاَءُه،  ُه َحقًّ ِبُ ِذي خُتْ ُه َأْعَل َوَأَجلُّ ِمْن َأْن َيُكوَن الَّ َيُقوُل َلَك اْلَعبَّاُس: اللَّ
َظْهًرا  آتَِيَك  َحتَّى  ُبُيوتَِك  َبْعِض  يِف  َأِخْلنِي  اْلَفْضِل  ُقْل ألَِب  اُج:  اْلَجَّ َفَقاَل 
َثاَلَثَة  َعَلْيِه  َلَيْكُتَمنَّ  َه  اللَّ َفنَاَشَدُه  ُظْهًرا،  َفَأَتاُه  َعنِّي،  َواْكُتْم   ، ُتِبُّ َما  بَِبْعِض 
اٍم، َفَواَثَقُه اْلَعبَّاُس َعَل َذلَِك، َقاَل: َفإيِنِّ َقْد َأْسَلْمُت َويِل َماٌل ِعنَْد اْمَرَأيِت  َأيَّ
َوَدْيٌن َعَل النَّاِس، َوَلْو َعِلُموا بِإِْساَلِمي مَلْ َيْدَفُعوا إيَِلَّ َشْيًئا، َتَرْكُت َرُسوَل اللِه 
، َوَجَرْت ِسَهاُم اللِه َوَرُسولِِه فِيَها َوَتَرْكُتُه َعُروًسا بِاْبنَِة ُحَييِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َفَتَح َخْيَبَ

اْبِن َأْخَطَب، َوَقَتَل َبنِي َأِب الَُقْيِق.

َمَض  َما  َبْعَد  اْلَعبَّاُس  َوَأْقَبَل  َخَرَج  َذلَِك  َيْوِمِه  ِمْن  اُج  الَجَّ َأْمَسى  َفَلمَّ 
لََّق بَِخُلوٍق، َوَأَخَذ يِف َيِدِه َقِضيًبا، َوَأْقَبَل خَيْطُِر  ٌة، َوَقْد خَتَ األََجُل، َوَعَلْيِه ُحلَّ
اُج؟ َفَقاَلِت  اِج ْبِن ِعاَلٍط، َفَقَرَعُه، َوَقاَل: َأْيَن اْلَجَّ َحتَّى َوَقَف َعَل َباِب اْلَجَّ
َي ِمنَْها، َفَقاَل اْلَعبَّاُس: َفإِنَّ  ٍد َوَأْصَحابِِه لَِيْشَتِ اْمَرَأُتُه: اْنَطَلَق إَِل َغنَاِئِم ُمَمَّ
َمَع  اْلَفْتَح  َوَحَضَ  َأْسَلَم  َقْد  ُه  إِنَّ ِدينَُه،  َتتَّبِِعي  َأْن  إاِلَّ  بَِزْوٍج  َلَك  َلْيَس  ُجَل  الرَّ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

اِج  اْلَجَّ بَِحِديِث  ُثوَن  َيَتَحدَّ َوُقَرْيٌش  امَلْسِجِد،  إَِل  اْلَعبَّاُس  َف  اْنَصَ ُثمَّ 
ِذي َحَلْفُتْم بِِه، َلَقِد اْفَتَتَح َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  اْبِن ِعاَلٍط، َفَقاَل اْلَعبَّاُس: َكالَّ َوالَّ
َب َأْعنَاَق َبنِي  ، َوُتِرَك َعُروًسا َعَل اْبنَِة ملكهم ُحَييِّ ْبِن َأْخَطَب، َفَضَ َخْيَبَ
 ، َيْثِرَب َوَخْيَبَ َرَأْيُتُموُهْم َساَدَة النَِّضرِي ِمْن  ِذيَن  الَّ َعاَد  اْلبِيَض اجْلِ َأِب اْلَُقْيِق 
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اِدُق  َك َهَذا؟ َقاَل: الصَّ ِذي ِعنَْد اْمَرَأتِِه، َقاُلوا: َمْن َأْخَبَ اُج بَِملِِه الَّ َوَهَرَب اْلَجَّ
اَج  اُج، َفاْبَعُثوا إَِل َأْهِلِه. َفَبَعُثوا، َفَوَجُدوا اْلَجَّ يِف َنْفيِس الثَِّقُة يِف َصْدِري اْلَجَّ
ُكوَن َوَفِرَح  ا، َفُكبَِت امُلرْشِ َقِد اْنَطَلَق بَِملِِه، َوَوَجُدوا ُكلَّ َما َقاَل هَلُُم اْلَعبَّاُس َحقًّ

اٍم َحتَّى َجاَءُهُم اْلََبُ بَِذلَِك. امُلْسِلُموَن، َومَلْ َتْلَبْث ُقَرْيٌش َخَْسَة َأيَّ

. ِذيَن َرَوى َعنُْهْم َغْزَوَة َخْيَبَ د ْبِن ُعَمَر، َعْن ِرَجالِِه الَّ ُه َحِديُث ُمَمَّ َهَذا ُكلُّ

اُج ْبُن ِعاَلٍط، َوَسَكَن امَلِدينََة بَِبنِي ُأَميََّة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهاَجَر اْلَجَّ َقاَل ُمَمَّ
اِج، َوَلُه  اْبِن َزْيٍد، َوَبنَى هِبَا َداًرا َوَمْسِجًدا ُيْعَرُف بِِه، َوُهَو َأُبو َنْصِ ْبُن اْلَجَّ

َحِديٌث)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُسَلْيٍم«)2(. 

 غ: من أهل مكة، سكن املدينة)3(.

 ب: من أهل الجاز، روى َعنُه: أنس بن َمالك. 

َماَت يِف أول خاَلَفة عمر بن الطاب. 

َوَكاَن يسكن امَلِدينَة، َوبنى هَبا َمْسِجًدا يِف بني ُأميَّة، َوُنِسَب إَِلْيِه)4(.

بش: ممن كان يرأس يف اجلاهلية واإلسالم، مات يف أول خالفة   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )157/5- 159(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )02/1)(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )175/2(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)8(.
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عمر بن الطاب)1(.

ُل َمْن َبَعَث بَِصَدَقتِِه إَِل النَّبِيِّ   ع: َشِهَد َخْيَب مَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َأوَّ
.)2( ى َذا اْلَفَقاِر، ِحَجاِزيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َعَدَن َبنِي ُسَلْيٍم َوَأْهَدى َسْيَفُه امُلَسمَّ

داًرا ومسجًدا  املدينة، وبنى هبا  املدينة، سكن  معدود يف أهل  بر:   
إسالم  سبب  كان  َقاَل:  األسقع  بن  وائلة  حديث  من  وروينا  به،  ُيعرف 
أنه خرج يف ركب من قومه إل مكة، فلم جن  البهزي  الجاج بن عالط 
عليه الليل وهو يف واد وحش موف قعد، فقال له أصحابه: يا أبا كالب، 
قم فاختذ لنفسك وألصحابك أماًنا، فقام الجاج بن عالط يطوف حوهلم 

يكلؤهم ويقول:

ــبأعيــذ نفــيس وأعيــذ صحبي ــي هبــذا النّق مــن كل جن
ــي ــاملا وركب ــى أؤوب س حت

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  فسمع قائال يقول: 
ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]الرحن: ))[، وقال: فلم قدموا 
مكة أخب بذلك يف نادي قريش، فقالوا له: صبأت والله يا أبا كالب، إن 
د أنه أنزل عليه. َقاَل: والله لقد سمعته وسمعه هؤالء معي. هذا فيم يزعم ُمَمَّ

ثم أسلم الجاج فحسن إسالمه، ورخص له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول 
فيه بم شاء عند أهل مكة عام خيب من أجل ماله وولده هبا، فجاء العباس 

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 2)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )728/2(.
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بفتح خيب وأخبه بذلك رًسا، وأخب قريًشا بضده جهًرا حتى جع ما كان 
له من مال بمكة، وخرج عنها.

وحديثه بذلك صحيح من رواية ثابت البناين وغريه عن أنس.

َقاَل ابن عبد الب: وابنه نص بن الجاج هو الفتى اجلميل الذي نفاه 
عمر بن الطاب من املدينة حني سمع املرأة تنشد:

أم هل سبيل إل نص بن حجاج)1(هــل من ســبيل إل خــر فأشهبا

 كو: له صحبة، وهو الذي جاء بفتح خيب إل مكة، خبه مشهور، 
وهو أبو نص بن حجاج صاحب املتمنية)2(.

 كر: له صحبة، أسلم عام خيب، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا. 

روى عنه: أنس بن مالك، وامرأٌة من ولده مل يقع إيلَّ اسُمها. 

ل إل الشام، وسكن دمشق، وكانت له هبا داٌر  وسكن املدينة، ثم توَّ
ُعِرَفت بعده بدار الالديني، صارت بعده إل أنس بن الجاج بن عالط، 

وُنِسَبت إل ولده، فقيل هلا: دار الالدتني)3(.

 ثغ: سكن املدينة، وهو معدود من أهلها، وبنى هبا مسجًدا وداًرا 
ُتعرف به، وهو والد نص بن حجاج الذي نفاه عمر بن الطاب ڤ، حني 

سمع املرأة تنشد:

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )25/1)، )2)(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )0/1)5(.

))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )101/12(.
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َّ

الش

أم هل سبيل إل نص بن حجاجهــل من ســبيل إل خــر فأشهبا

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  مع  وشهد  إسالمه،  وحسن  الجاج،  وأسلم  جياًل،  وكان 
إَِل مكة، فلم جن  َأنَُّه خرج يف ركب من قومه  خيب، وكان سبب إسالمه 
أبا  له أصحابه: قم -يا  فقال  الليل، وهو يف واد وحش موف قعد،  عليه 
يطوف  بن عالط  الجاج  فقام  أماًنا،  لنفسك وألصحابك  فخذ  كالب- 

حوهلم يكلؤهم، ويقول:

ـــبأعيــذ نفــيس وأعيــذ صحبي ـــي هبـــذا النّق مـــن كل جن

ھ  ھ  ﴿ھ  حتى أؤوب سامًلا وركبي، فسمع قائاًل يقول: 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ﴾ ]الرحن: ))[، فلم قدم مكة أخب بذلك يف نادي قريش، فقالوا له: 
ُه نزل عليه، فقال: والله  د َأنَّ صبأت والله يا أبا كالب، إن هذا فيم يزعم ُمَمَّ

لقد سمعته وسمعه هؤالء معي، ثم أسلم.

ِه،  وملا افتتح َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص خيب، قال الجاج بن عالط: يا َرُسول اللَّ
إن يل بمكة مااًل، َوإِن يل هبا أهاًل، َوإيِن أريد أن آتيهم، فأنا يف حلٍّ إن أنا نلت 

منك أو قلت شيًئا؟)1(.

اُج ْبُن َماِلِك بِن ُعَوْيِمٍر اْلَْسَلِميُّ ڤ.9     الَحجَّ

 غ: سكن املدينة)2(.

)2( »معجم الصحابة« للبغوي )172/2(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)45، 457(.
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َضاع؟(.  ة الرَّ  ب: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: )ما ُيْذِهُب َعنِّي َمِذمَّ

اج اأْلَْسَلِمي، َومن زعم َأن للحجاج بن  اِج بِن الجَّ َوالُِد الجَّ َوُهَو 
َخبه  اج  الجَّ بن  اج  الجَّ إِنََّم سمع  فقد وهم؛  ُصْحَبة  األَْسَلِمي  اج  الجَّ

َضاع)1(. َعن َأبِيه يِف الرَّ

 ع: ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي)2(.

 بر: مدين كان ينزل العرج، له حديٌث واحٌد رواه عنه عروة بن الزبري، 
ومل يسمعه منه عروة، والله أعلم؛ ألنه أدخل بينه وبينه فيه ابنه الجاج بن 

الجاج)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/87(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )0/2)7(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )28/1)(.
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الش

ر
جْ

ُ
ح امُسه  من 

ُحْجُر اْلَخْيِر بُن َعِديِّ بِن ُمَعاِوَيَة بِن َجَبَلَة بِن اَلْدَبر الِكْنِديُّ ڤ.9    

 ق: هـو اّلـذي قتلـه معاويـة، ويكنى: أبا عبد الرحـن، وكان وفد إل 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم.

، فقتله معاوية بمرج  وشهد القادسيَّة، وشهد اجلمل، وصفِّني، مع عيلٍّ
عذراء، مع عّدة.

وكان لــه ابنــان يتشــّيعان، يقــال هلــم: عبيــد اللــه، وعبــد الرحــن، قتلهــم 
مصعُب بُن الزبري صًبا. 

وُقتَِل حجر سنة ثالث وخسني)1(.

 بر: كويف، وهو حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن األدبر، وإنم 
سمي األدبر؛ ألنه رضب بالسيف عل أليته مولًيا فسمي هبا األدبر.

كان حجـر مـن فضالء الصحابة، وصغر سـنه عن كبارهـم، وكان عل 
كنـدة يـوم صفـني، وكان عـل امليـرسة يـوم النهـروان، وملـا ولَّ معاويـُة زياَد 
العـراَق ومـا وراءهـا، وأظهر من الغلظة وسـوء السـرية ما أظهـر، خلعه حجر 
ومل خيلع معاوية، وتابعه جاعة من أصحاب عيلٍّ وشيعته، وحصبه يوًما يف 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 4))(.
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تأخري الصالة هو وأصحابه.

فكتب فيه زياد إل معاوية فأمره أن يبعث به إليه، فبعث إليه مع وائل 
ابن حجر الضمي يف اثني عرش رجاًل، كلهم يف الديد، فقتل معاوية منهم 
ستة، واستحيا ستة، وكان حجر ممن قتل، فبلغ ما صنع هبم زياد إل عائشة 
أم املؤمنني، فبعثت إل معاوية َعْبد الرحن بن الارث بن هشام: اللَّه اللَّه يف 
حجر وأصحابه! فوجده َعْبد الرحن قد قتل هو وخسة من أصحابه، فقال 
ملعاوية: أين عزب عنك حلم أب سفيان يف حجر وأصحابه؟ أال حبستهم 

يف السجون وعرضتهم للطاعون؟ َقاَل: حني غاب عني مثلك من قومي.

قال: والله ال تعدلك العرب حلًم بعدها أبًدا، وال رأًيا. قتلت قوًما بعث 
هبم إليك أسارى من املسلمني. َقاَل: فم أصنع؟ كتب إيلَّ فيهم زياد يشدد 

أمرهم، ويذكر أهنم سيفتقون عيل فتًقا ال يرقع.

ثم قدم معاوية املدينة، فدخل عل عائشة، فكان أول ما بدأته به قتل حجر 
يف كالم طويل جرى بينهم، ثم َقاَل: فدعيني وحجًرا حتى نلتقي عند ربنا.

واملوضع الذي قتل فيه حجر بن عدي ومن قتل معه من أصحابه يعرف 
بمرج عذراء.

وكان قتل معاوية لجر بن عدي بن األدبر سنة إحدى وخسني)1(.

 كر: يسمى أبوه األدبر؛ ألنه طعن مولًيا، فسمي األدبر. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )29/1)، 1))(.
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الش

مـن أهـل الكوفـة، وفد عـل النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسـمع عليًّا، وعمر بـن يارس، 
وشاحيل بن مرة، ويقال: شحبيل. 

روى عنه: أبو ليل الكندي مواله، وعبد الرحن بن عابس، وأبو البختي 
الطائي.

وغزا الشام يف اجليش الذين افتتحوا عذراء، وشهد صفني مع عيلٍّ أمري 
املؤمنني أمرًيا، وقتل بعذراء من قرى دمشق، ومسجد قبه هبا معروف)1(.

 ثغ: هو املعروف بحجر الري، وهو ابن األدبر، َوإِنم قيل ألبيه: عدي 
األدبر؛ ألنه طعن َعَل أليته موليا، فسمي األدبر.

وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هو وأخوه هانئ، وشهد القادسية، وكان من فضالء 
الصحابة، وكان َعَل كندة بصفني، وعل امليرسة َيْوم النهروان، وشهد اجلمل 
، وكان من أعيان أصحابه، وملا ويل زياد العراق، وأظهر من  أيًضا مع عيلٍّ
الغلظة وسوء السرية ما أظهر، خلعه حجر ومل خيلع معاوية، وتابعه جاعة 
مـن شـيعة عـيلٍّ ڤ، وحصبـه يوًما يف تأخـري الصالة هـو وأصحابه، فكتب 
فيه زياد إَِل معاوية، فأمره أن يبعث به وبأصحابه إليه، فبعث هبم مع وائل 
ابن حجر الضمي، ومعه جاعة، فلم أشف َعَل مرج عذراء، قال: إين 
ألول املسلمني كب يف نواحيها، فأنزل هو وأصحابه عذراء، وهي قرية عند 
دمشق، فأمر معاوية بقتلهم، فشفع أصحابه يف بعضهم فشّفعهم، ثم قتل 
حجـر وسـتة معـه، وأطلق سـتة، وملا أرادوا قتلـه صل ركعتني، ثـم قال: لوال 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )207/12، 208(.
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أن تظنوا ب غري الذي ب ألطلتهم، وقال: ال تنزعوا عني حديًدا وال تغسلوا 
عنى دما، فإيّن الق معاوية َعَل اجلادة.

وملا بلغ فعل زياد بحجر إَِل عائشة ڤ، بعثت عبد الرحن بن الارث 
ابن هشام إَِل معاوية تقول: اللَّه اللَّه يف حجر وأصحابه، فوجده عبد الرحن 
قد قتل، فقال ملعاوية: أين عزب عنك حلم َأِب سفيان يف حجر وأصحابه، 
أال حبستهم يف السجون، وعرضتهم للطاعون؟ قال: حني غاب عني مثلك 
من قومي، قال: والله ال تعد لك العرب حلًم بعدها وال رأًيا، قتلت قوًما 
بعث هبم أسارى من املسلمني! قال: فم أصنع؟ كتب إَِل زياد فيهم يشدد 

أمرهم، ويذكر أهنم سيفتقون فتًقا ال يرقع.

وملا قدم معاوية املدينة دخل َعَل عائشة ڤ، فكان أول ما قالت له يف 
قتل حجر، يف كالم طويل، فقال معاوية: دعيني وحجًرا حتى نلتقي عند ربنا.

وكان السن البصي يعظم قتل حجر وأصحابه.

وملا بلغ الربيع بن زياد الارثي، وكان عاماًل ملعاوية َعَل خراسان، قتل 
إليك  اللَّهّم إن كان للربيع عندك خري فاقبضه  ۵ وقال:  اللَّه  حجر، دعا 

وعجل، فلم يبح من جملسه حتى مات.

وكان حجر يف ألفني وخسمئة من العطاء، وكان قتله سنة إحدى وخسني، 
وقبه مشهور بعذراء، وكان جماب الدعوة)1(.

، َوَأُبْوُه َعِديُّ األَْدَبُر.  ذس: ُهَو ُحْجُر الرَْيِ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/1)4، 2)4(.
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ِهْيُد. ْحَِن الشَّ ، َأُبو َعْبِد الرَّ َي األَْدَبَر، الُكْويِفُّ ًيا، َفُسمِّ َوَكاَن َقْد ُطِعَن ُمَولِّ

َلُه: ُصْحَبٌة، َوِوَفاَدٌة.

َقاَل َغرْيُ َواِحٍد: َوَفَد َمَع َأِخْيِه َهانِِئ بِن األَْدَبِر، َوالَ ِرَواَيَة َلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ٍر. ، َوَعمَّ َوَسِمَع ِمَن: َعيِلٍّ

ا. مُهَ ، َوَغرْيُ يِّ الطَّاِئيُّ َرَوى َعنُْه: َمْوالَُه؛ َأُبو َلْيَل، َوَأُبو الَبْخَتِ

ـاًرا بِامَلْعـُروِف، ُمْقِدًما َعـَل اإِلْنَكاِر، ِمْن  يًفـا، َأِمـرْيًا ُمَطاًعـا، َأمَّ َوَكاَن َشِ
ِشْيَعِة َعيِلٍّ ڤ.

ا، َوَكاَن َذا َصاَلٍح َوَتَعبٍُّد. نْيَ َأِمرْيً َشِهَد ِصفِّ

ًة ُأْخَرى،  َب ِزَياَد بَن َأبِْيِه ُمَتَويلِّ الِعَراِق َوُهَو خَيُْطُب، َوَحَصَبُه َمرَّ ِقْيَل: َكذَّ
َفَكَتَب فِْيِه إَِل ُمَعاِوَيَة.

ـالِح، َوَخَرَج َعِن الُكْوَفِة، ُثـمَّ َبَدا َلُه،  َفَعْسـَكَر ُحْجـٌر يِف َثاَلَثـِة آالٍَف بِالسِّ
َوَقَعَد، َفَخاَف ِزَياٌد ِمْن َثْوَرتِِه َثانًِيا، َفَبَعَث بِِه يِف َجَاَعٍة إَِل ُمَعاِوَيَة.

ِذي اْفَتَتَح َمْرَج َعْذَراَء، َوَكاَن َعَطاُؤُه يِف َأْلَفنْيِ َوَخِْس ماَئٍة. َوُهَو الَّ

َبرْيِ  ْحَِن، َقَتَلُهَم ُمْصَعُب بُن الزُّ َوَخلََّف ُحْجٌر َوَلَدْيِن: ُعَبْيَد اللِه، َوَعْبَد الرَّ
، َوَكاَنا َيَتَشيََّعاِن)1(. األَِمرْيُ

ُه ُطعن مولًيا.  ذت: قيل ألبيه: األدبر؛ ألَنَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي ))/ ))4، 7)4(.
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ولُْجر ُصْحبة ووفادة، َما َرَوى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا.

، وعمر. َوَعنُْه: مواله َأُبو ليل، وَأُبو الَبْختي الطائي.  َسِمَع ِمْن: َعيِلٍّ

، َوَكاَن صالًا عابًدا، يالزم اْلَوضوء، ويكثر  شهد ِصّفني أمرًيا مع َعيِلٍّ
من األمر باملعروف والنهي َعن املنكر. 

ب زياَد بَن أبيه األمري َعَل املنب، وحصبه مرة، فكتب فيه إل  َوَكاَن ُيكذِّ
معاوية، فرس ُحْجر َعن اْلُكوَفة يف ثالثة آالف بالسالح، ُثمَّ تورع وقعد َعن 
الروج، فسريه زياد إَِل ُمَعاِوَية، وجاء الشهود فشهدوا عند ُمَعاِوَية َعَلْيِه، 

َوَكاَن معه عرشون رجاًل َفَهمَّ ُمَعاِوَية بقتلهم، فأخرجوا إل عذراء.

وقيل: إن رسول ُمَعاِوَية جاء إليهم مَلَّا وصَلْوا إَِل عذراء يعرض عليهم 
التوبة والباءة من َعيِلٍّ ڤ، فأبى من ذلك عرشة، وتبأ عرشة، فقتل أولئك، 
فلم انتهى القتل إَِل ُحْجر ڤ جعل يرعد، فقيل له: ما لك ترعد! َفَقاَل: قب 

مفور، وكفن منشور، وسيف مشهور.

ِه بن عمر قتل ُحْجر َقاَم من جملسه مولًيا يبكي. َومَلَّا بلغ َعْبد اللَّ

وملا حج ُمَعاِوَية استأذن َعَل أم املْؤِمننَِي عائشة، فقالت َلُه: أقتلَت ُحْجًرا! 
َفَقاَل: وجدت يف قتله صالح النَّاس، وخفت من فسادهم.

وقيل: إن ُمَعاِوَية ندم كل الندم َعَل قتلهم، َوَكاَن قتلهم يف سنة إحدى 
وخسني)1(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 482، )48(.
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الش

َة ْبِن ُحْجِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َرِبيَعَة 9     رِّ ْبِن َيِزيَد ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُمرَّ ُحْجُر الشَّ
اْبِن ُمَعاِوَيَة اْلَْكَرِميَن ڤ.

َي ُحْجَر  َم ُسمِّ يًفا، َوَقْد َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، َوإِنَّ  س: َكاَن َشِ
، َفَأَراُدوا َأْن َيْفِصُلوا َبْينَُهَم.  ى ُحْجَر اْلرَْيِ ؛ أِلَنَّ ُحْجَر ْبَن اأْلَْدَبِر َكاَن ُيَسمَّ ِّ الرشَّ

ُه  ، َوَوالَّ ُهوِد َيْوَم اْلََكَمنْيِ َمَع َعيِلٍّ يًرا، َوَكاَن َأَحَد الشُّ َوَكاَن َأْيًضا: ِشِّ
ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِب ُسْفَياَن َبْعَد َذلَِك َأْرِمينِيََّة)1(.

كر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، وعاد إل اليمن، ثم نزل الكوفة،   
وشهد الكمني بدومة اجلندل، له ذكر)2(.

 ثغ: هـو الـذي يقـال لـه: حجـر الـرش، َوإِنم قيـل له ذلـك؛ ألنه كان 
شيًرا، وكان حجر بن عدي األدبر خرًيا، ففصلوا بينهم بذلك.

ه  ، ووالَّ وفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان أحد الشهود يف التحكيم، وكان مع عيلٍّ
ِد  معاوية إرمينية، وكان ابنه عائذ شيًفا، وهو الذي لطم عبد الرحن بن ُمَمَّ

ابن األشعث، فلم تغضب له كندة، وغضبت له مهدان)3(.

، َوَفـَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ  ، هـو اْبُن َعـمٍّ ِلُْجِر الرَْيِ ُّ  ذس: ُحْجـٌر الـرشَّ
، َوَشِهَد َيْوَم الََكَمنِي، ُثمَّ َصاَر ِمْن ُأَمَراِء ُمَعاِوَيَة، َفَوالَُّه  َكاَن ِمْن ِشْيَعِة َعيِلٍّ

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )4/12)2(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/240(.
))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/))4(.
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َأْرِمْينَِيَة. َقاَلُه: اْبُن َسْعٍد.

َوالَ ِرَواَيَة هِلََذا َأْيًضا)1(.

. : ُحْجُر اْلرَْيِ يًرا. َوَقاُلوا يِف ُحْجِر ْبِن َعِديٍّ ُه َكاَن ِشِّ  ذت: أِلَنَّ

َلـُه ِوَفـاَدٌة َعـَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسـَلَم، ُثـمَّ َرَجَع إَِل اْلَيَمـِن، ُثمَّ َنـَزَل اْلُكوَفَة، 

ُه ُمَعاِوَيُة َأْرِمينِيََّة)2(. ، ُثمَّ َوالَّ َوَشِهَد اْلََكَمنْيِ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي ))/ 7)4(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )97/2)(.
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ُحَجْيُر ْبُن َأِبي ِإَهاٍب ْبِن َعِزيِز ْبِن َقْيِس ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 9    
َزْيِد ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َداِرٍم ِمْن َبِني َتِميٍم ُحَلَفاِء َبِني َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناِف 

اْبِن ُقَصيٍّ التَِّميميُّ ڤ.

 س: ُأمُّ ُحَجرْيِ ْبِن َأِب إَِهاٍب ُأمُّ ُحَجرْيٍ بِنُْت َأِب َربِيَعَة ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن 
َها َأْسـَمُء بِنُْت َمَْرَبـَة بِنِْت َجنْـَدِل ِمْن َأْبنَيَ  ـِه ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َمْـُزوٍم، َوُأمُّ َعْبـِد اللَّ
ِه  اْبـِن هَنَْشـِل ْبـِن َداِرٍم ُأمُّ َأِب َجْهٍل َواْلَاِرِث اْبنَْي ِهَشـاٍم، َوُأمُّ َعيَّـاٍش َوَعْبِد اللَّ
اْبنَْي َأِب َربِيَعَة ْبِن امُلِغرَيِة، َوُأمُّ َأِب إَِهاِب ْبِن َعِزيٍز: َفاِخَتُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل 

 . اْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

ِه، َوَكاَن ِمَن امُلَهاِجِريَن إَِل َأْرِض اْلََبَشِة  ِه: َعْبُد اللَّ َوإِْخَوُة َأِب إَِهاٍب أِلُمِّ
َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوَأُبـو َجنَْدٍل، َوِعنََبـُة، َوُأمُّ ُكْلُثوٍم َبنُو ُسـَهْيِل ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعْبِد 

. َشْمِس ْبِن َعْبِد َودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.   َأْسَلَم ُحَجرْيُ ْبُن َأِب إَِهاٍب َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َوَكاَن امُلنْـِذُر ْبـُن امُلنْـِذِر َأُبو النُّْعـَمِن َقْد َبَعَث بِاْبٍن َلـُه إَِل ُزَراَرَة ْبِن ُعُدٍس 
لَِينَْشَأ فِيِهْم َوَيْأُخَذ ِمْن َأْلِسَتنِِهْم َوَأْخاَلِق َباِدَيتِِهْم، َفَكاَن فِيِهْم َزَماًنا، ُثمَّ َوَثَب 
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َعـَل َناَقٍة لُِسـَوْيِد ْبـِن َربِيَعَة َفاْنَتَحَرَهـا َوَجَعَل َيْأُكُلَهـا َوَيْطَعُمَها، َفَجاَء ُسـَوْيٌد 
ُه اَل َمَقاَم َلُه بِتِْلَك  َفُأْخِبَ بَِخَبِ َناَقتِِه، َفَأْقَبَل إَِل اْبِن امَلِلِك َفَرَماُه َفَقَتَلُه، َفَعِلَم َأنَّ
َة َفَأَقاَم هِبَا، َوَحاَلَف َبنِي َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف  اْلباَِلِد، َفَخَرَج َهاِرًبا َحتَّى َأَتى َمكَّ

ُجوُهْم)1(.  ُجوا يِف ُقَرْيٍش َوَزوَّ َة َأْواَلًدا َتَزوَّ ، َوَوَلَد بَِمكَّ اْبِن ُقيَصٍّ

 ب: َلُه ُصْحَبة)2(.

 بر: حليف بني نوفل، له صحبة، روت عنه: مارية موالته خب زيد 
ابن عمرو بن نفيل)3(.

ُحَجْيُر ْبُن َأِبي ُحَجْيٍر، َأُبو َمْخِشيٍّ الِهاَلِليُّ َأوالَحَنِفيُّ ڤ.9    

ِة اْلَوَداِع )4(.   م، ع: َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َحجَّ

 بر: يقال: إنه حنفي. وقد قيل: إنه من ربيعة بن نزار، وهو أبو مش 
ُب َبْعُضُكْم  اًرا َيْضِ ابن حجري. حديثه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّ

ِرَقاَب َبْعٍض«)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)4- 47(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/94(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)))(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 4)4-5)4(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )892/2(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)))(.
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، َوُهَو ُحَذْيَفُة ْبُن ُأَسْيِد 9 0   ُحَذْيَفُة ْبُن ُأَسْيٍد، َأُبو َسِريَحَة، اْلِغَفاِريُّ
اِر ْبِن َواِقَعَة ْبِن َحَراِم ْبِن ِغَفاِر ْبِن  اْبِن اْلَْعَوِس، َوِقيَل: اْبُن َعمَّ
َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن  ُمَلْيِل ْبِن َضْمَرَة ْبِن 

ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدَناَن ڤ.

َأِب  َعْن  َوَقْد َرَوى  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَُدْيبَِيُة،  َمَع  َمْشَهٍد َشِهَدُه  لُّ  َأوَّ س:   
يِق، َوَنَزَل اْلُكوَفَة َبْعَد َذلَِك)1(. دِّ َبْكٍر الصِّ

 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 ُمَض 

َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)2(. اْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخَبَ

 غ: سكن الكوفة، وقد روى حذيفة بن أسيد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 ب: سكن الُكوَفة، روى َعنُه َأهلَها، َماَت بأرمينية سنة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبعني)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )147/8(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )120/1، 122(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )27/2، و29(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/81(.
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 بش: مات سنة اثنتني وأربعني)1(.

، َوَصلَّ َعَلْيِه  َ ِة ُتُويفِّ فَّ َجَرِة، َوِمْن َأْهِل الصُّ  ع: َكاَن ِمْن َأْصَحاِب الشَّ
َ َعَلْيِه َأْرَبًعا.  َزْيُد ْبُن َأْرَقَم، َفَكبَّ

بِيُع ْبُن ُعَميَلَة، َوَحبِيُب ْبُن ِحَاٍز)2(. ، َوالرَّ ْعبِيُّ َفْيِل، َوالشَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو الطُّ

 بر: كان ممن بايع تت الشجرة يعد يف الكوفيني، وبالكوفة مات، 
ممن غلبت عليه كنيته)3(.

 كو: له صحبة ورواية)4(.

 كر: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث كثرية، 
وكان ممن بايع تت الشجرة، وهو أول مشهد شهده مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو الطفيل بن عامر بن واثلة، وعامر الشعبي، ومعبد بن 
خالد، والربيع بن ُعَميلة الفزاري، وحبيب بن ِحَاز. 

عذراء،  عل  وأغار  الوليد،  بن  خالد  مع  دمشق  فتح  شهد  ممن  وكان 
واستوطن أبو رسحية الكوفة بعد ذلك)5(.

ثغ: بايع تت الشجرة، ونزل الكوفة وتويف هبا، وصل عليه زيد   

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 79(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )91/2)- 92)(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )5/1))، )))(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )58/1(، )2/)41(.

)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )12/)25(.
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ابن أرقم، وكب عليه أربًعا، روى عنه: َأُبو الطفيل، والشعبي، والربيع بن 
عميلة، وحبيب بن حاز، وهو بكنيته أشهر)1(. 

ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن ْبِن ُحسيل ْبِن َجاِبِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن 9    
اْلَيَماِن. َوِقيَل: ُحْذيَفُة ْبُن اْلَيَماِن؛ ِلَنَُّه ِمْن َوَلِد اْلَيَماِن ْبِن َجْرَوَة 
اْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َقِطيَعَة ْبِن َعْبٍس، ُحَلَفاُء َبِني َعْبِد اَلْشَهِل، ُيَكنَّى 

َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ.

 س: أم حذيفة الرباب بنت كعب بن عدي بن كعب بن عبد األشهل.

ُد ْبُن ُعَمَر: فلم يشهد حذيفة بدًرا، وَشِهد ُأُحًدا والندق وما  َقاَل ُمَمَّ
بعد ذلك من املشاهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 َ َوُتُويفِّ امَلَشاِهِد،  ِمَن  َذلَِك  َبْعَد  َوَما  ُأُحًدا  َشِهَد  أًيضا: س:  وقال   
َنَزَل  َكاَن  َوَقْد  هِبَا،  ُعْثَمَن  َنْعُي  َجاَءُه  َكاَن  َوَقْد  َوَثاَلثنَِي،  ِستٍّ  َسنََة  بِامَلَداِئِن 

ُه فِيَمْن َشِهَد ُأُحًدا)3(.  اْلُكوَفَة َوامَلَداِئَن، َوَلُه َعِقٌب بِامَلَداِئِن، َوَقْد َكَتْبنَا َخَبَ

َباُب بِنُْت َكْعِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد  ُه الرَّ  وقال أًيضا: س: ُأمُّ
األَْشَهِل.

َوَأُبوُه  ُهَو  ُأُحًدا  َوَشِهَد  َبْدًرا،  ُحَذْيَفُة  َيْشَهْد  مَلْ  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َوَقاَل 
َوَأُخوُه َصْفَواُن ْبُن اْلَيَمِن، َوُقتَِل َأُبوُه َيْوَمِئٍذ، َوَشِهَد ُحَذْيَفُة اْلَنَْدَق َوَما َبْعَد 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/))4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )250/4(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد )7/8)1(.
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ڤ  اْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َواْسَتْعَمَلُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  َمَع  امَلَشاِهِد  ِمَن  َذلَِك 
ْبِن  ُعْثَمَن  َقْتِل  َبْعَد  بِامَلَداِئِن  ْبُن ُعَمَر: َماَت ُحَذْيَفُة  ُد  َوَقاَل ُمَمَّ امَلَداِئِن.  َعَل 
اَن، َوَجاَءُه َنْعُيُه، َوُهَو َيْوَمِئٍذ بِامَلَداِئِن، َوَماَت َبْعَد َذلَِك بَِأْشُهٍر َسنََة ِستٍّ  َعفَّ

َوَثاَلثنَِي، َوَلُه َعِقٌب بِامَلَداِئِن)1(.

 ل: له صحبة)2(.

 خ: َحِلْيٌف لأَلْنَصار، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َبنِي َعْبٍس«، َوُهْم َبنُو 
َعْبِس ْبِن َبِغيِض ْبِن َرْيٍث)3(.

 ط: روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كثرًيا)4(. 

 غ: سكن الكوفة، وتويف باملدائن)5(.

 ب: َهاجر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مِمَّن َشِهَد ُأُحًدا. 

َباب بنت َكْعب بن عدي بن َكْعب بن َعْبد اأْلَْشَهل، َوُيَقال:  ه الرَّ َوأمُّ
إِنَّ كنيته َأُبو رسحَية.

ان بَِأْرَبِعنَي َلْيَلة، سكن الُكوَفة، َوَكاَن فصُّ  َماَت بعد قتل ُعْثَمن بن َعفَّ
َخامته: ياقوتة آسمنجونية فيها كوكبان متقابالن بينهم مكتوب المد للَّه. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )19/9)(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 7)17(.

))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )298/1(.
)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 70(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )20/2(.
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َكَذا َقاَله جرير َعن اأْلَْعَمش َعن ُموَسى بن َعْبد اللَّه بن يِزيد َعن أم َسلَمة 
بنت ُحَذْيَفة)1(.

ليلة،  من املهاجرين مات بعد قتل عثمن بن عفان بأربعني  بش:   
بينهم مكتوب  متقابالن  فيها كركيان  ياقوتة أسمنجونية  وكان فص خامته 

المد للَّه)2(.

ْجـَرِة  ُه َبـنْيَ اهْلِ َ ، َهاَجـَر ُهـَو َوَأُبـوُه إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَخـريَّ  ع: ُمَهاِجـِريٌّ
ْلِفِه.  َة، َوَحاَلَف َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل، َوِعَداُدُه يِف اأْلَْنَصاِر ِلِ ِة، َفاْخَتاَر النُّْصَ َوالنُّْصَ

َق  َشِهَد ُأُحًدا، َواْسُتْشِهَد َأُبوُه بُِأُحٍد، َأْخَطَأ بِِه امُلْسِلُموَن َفَقَتُلوُه، َفَتَصدَّ
بَِدِم َأبِيِه َوِدَيتِِه َعَل امُلْسِلِمنَي. 

َ َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثنَِي بِامَلَداِئِن، َبْعَد َقْتِل ُعْثَمَن ڤ  َسَكَن اْلُكوَفَة، َوُتُويفِّ
َأ إَِل اللِه ۵ ِمْن َقْتِل ُعْثَمَن، َوِمْن َقَتَلتِِه.  بَِقِليٍل َومَلْ ُيْدِرِك اجْلََمَل، َوَتَبَّ

ِّ َلَيْجَتنَِبُه، لِِعْلِمِه بَِأنَّ اْلرَْيَ اَل َيُفوُتُه.  َكاَن َيْسَأُل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرشَّ

ِّ َأْعَلَمُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امُلنَافِِقنَي بَِأْسَمِئِهْم َوَأْعَياهِنِْم.  َصاِحُب الرسِّ

ًة َوْحَدُه، َمنََعُه ِمْن ُشُهوِد َبدٍر َما َكاَن  يَّ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلَة اأْلَْحَزاِب رَسِ
َوَأْن  بِاْلَوَفاِء هَلُْم،  َفَأَمَرُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِكنَي َوَعْقِدِهْم،  َعَلْيِه ِمْن َعْهِد امُلرْشِ

َيْسَتِعنَي بِاللِه َعَلْيِهْم. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/80، 81(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 74، 75(.
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ْرَداِء، َوُجنُْدُب  َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب، َوَعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب، َوَأُبو الدَّ
َحاَبِة ڤ)1(. ُهْم ِمَن الصَّ اْبُن َعْبِد اللِه، َوالنُّْعَمُن ْبُن َبِشرٍي، َوَغرْيُ

 خت: اليمن لقب، واسمه: حسل، ويقال: حسيل بن جابر بن أسيد 
ربيعة بن جروة  بن  بن عمرو  بن جابر  اليمن  بن مازن، وقيل:  ابن عمرو 
ابن الارث بن مازن بن ربيعة بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن 

غطفان.

َباب. ى الرَّ يكنى حذيفة أبا َعْبد اللَّه، وأمه من بني َعْبد األشهل ُتَسمَّ

مل يشهد حذيفة بدًرا، وشهد أحًدا، وُقتَِل أبوه يومئذ مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وحض ما بعد ُأحٍد من الوقائع.

وكان صاحب رِسِّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص لقربه منه، وثقته به، وعلّو منزلته عنده.

ه أمري املؤمنني ُعَمر بُن الطاب املدائن، فأقام هبا إَِل حني وفاته. ووالَّ

بن  حذيفة  ومات  املثنى:  بن  د  ُمَمَّ ُموَسى  وَأُبو   ، َعيِلّ بن  عمرو  قال 
عثمن  قتل  قبل  وثالثني  ست  سنة  باملدائن  اللَّه  َعْبد  بأب  ويكنى  اليمن، 

بأربعني ليلة، لفظهم سواء.

ًبا-: وقوهلم قبل قتل عثمن خطأ؛ ألن عثمن قتل يف  قال الطيب -ُمعقِّ
آخر سنة خس وثالثني)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)8)(.
)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )505/1، )50، 508(.
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 بر: يكنى أبا َعْبد اللَّه، واسم اليمن حسيل بن جابر، واليمن لقب، 
وهو حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة 
ابن الارث بن مازن بن قطيعة بن عبس العبيس القطيعي، من بني عبس بن 

بغيض بن ريث بن غطفان، حليف لبني عبد األشهل من األنصار.

وأمه امرأة من األنصار من األوس من بني َعْبد األشهل، واسمها: الرباب 
بنت كعب بن عدي بن َعْبد األشهل، وإنم قيل ألبيه: حسيل اليمن؛ ألنه من 
ولد اليمن جروة بن الارث بن قطيعة بن عبس، وكان جروة بن الارث أيًضا 
يقال له: اليمن؛ ألنه أصاب يف قومه دًما فهرب إل املدينة، فخالف بني َعْبد 

األشهل، فسمه قومه: اليمن؛ ألنه حالف اليمنية.

شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحًدا، وقتل أباه يومئذ بعض 
املسلمني وهو حيسبه من املرشكني.

كان حذيفة من كبار أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي بعثه رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص يوم الندق ينظر إل قريش، فجاءه بخب حيلهم، وكان عمر بن الطاب 
ڤ يسأله عن املنافقني، وهو معروف يف الصحابة بصاحب رس رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم، فإن مل يشهد جنازته حذيفة مل 
يشهدها عمر، وكان حذيفة يقول: خرّيين رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بني اهلجرة والنصة، 

فاختت النصة، وهو حليف لألنصار لبني عبد األشهل. 

وشهد حذيفة هناويد، فلم قتل النعمن بن مقرن أخذ الراية، وكان فتح 
مهذان والري والدينور عل يد حذيفة، وكانت فتوحه كلها سنة اثنتني وعرشين.
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 ، ومـات حذيفة سـنة سـت وثالثـني بعد قتـل عثـمن يف أول خالفة عيلٍّ
وقيل: تويف سنة خس وثالثني، واألول أصح، وكان موته بعد أن أتى نعي 

عثمن إل الكوفة ومل يدرك اجلمل.

بايعا عليًّا بوصية  ابنا حذيفة بصفني، وكانا قد  وقتل صفوان وسعيد 
أبيهم إيامها بذلك.

َقاَل: أن ُيعرض عليك الري والرش فال  سئل حذيفة أي الفتن أشد؟ 
تدري أهيم تركب.

وقال حذيفة: ال تقوم الساعة حتى يسوَد كلَّ قبيلة منافقوها)1(.

 و: َشِهَد ُأُحًدا، ِقيَل: َماَت بِامَلَداِئِن)2(.

ه من املهاجرين.   كر: صاحب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وصاحب رِسِّ

روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابنه أبو عبيدة بن حذيفة، وزيد بن وهب، 
وأبو حذيفة سلمة بن صهيبة، وغريهم.

وشهد الريموك، وكان البيد إل عمر بالفتح)3(.

 جو: َكاَن جروة قد أَصاب َدًما يِف قومه فهرب إَِل امَلِدينَة فحالف 
ُه َحالف اليمنية، فحذيفة يعد من  بني عبد اأْلَْشَهل، َفَسمُه قومه: الَيَمن؛ أِلَنَّ

حلفاء اأْلَْنَصار. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )4/1))، 5))(.
نَّة )1/)))(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ

))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )259/12(.
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ًدا،  خرج ُحَذْيَفة ُهَو َوَأبوُه َفَأخذُهم كفار ُقَرْيش َفَقاُلوا: إِنَُّكم ُتِريُدوَن ُمَمَّ

َفَقااَل: َما ُنِريد إاِلَّ امَلِدينَة، َفأخُذوا ِمنُْهَم عهًدا َأن اَل يقاتال َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأن 

اُه، َوَقاال: إِن ِشْئت قاتلنا َمَعك. َقاَل:  ينصفا إَِل امَلِدينَة، َفأتَيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبَ

»َبْل َنِفي، َوَنْسَتِعنْيُ اللَه َعَلْيِهم«، ففاتم بدر. 

َوشهد ُحَذْيَفة أحًدا َوَما بْعدَها، َوَمات بعد قتل ُعْثَمن بأشهر)1(.

 ث: من كبار الصحابة، وشهد أُحًدا وما بعدها من املشاهد، وكان 
َثكم  معروفَا يف الصحابة بصاحب رسِّ رسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وقال يف حّقه: »ما حدَّ

قوه«. ُحذيفُة فصدِّ

وكان عمر بن الطاب ڤ يسألُه عن املنافقني فال خيبه، فكان عمر 
إذا مات ميٌت، فإن مل يشهد ُحَذيفُة جناَزَته مل يشهدها عمر. 

اية، فكان فتح  ن أخذ الرَّ وشهد حذيفة هَناَوند، فلم ُقتل النعمُن بن ُمَقرِّ
ي عل يد ُحذيفة. ذاَن والرَّ الّدينَور ومَهَ

 ، ومات حذيفة عقيب قتل عثمن سنَة ست وثالثني يف أول خالفة عيلٍّ
ل أصح. ومل يدرك وقعة اجلمل. وقيل : مات سنة خٍس وثالثني. واألوَّ

ووىص ابنيـه صفـواَن وسـعيًدا أن يبايعـا عليًّـا ففعـال وقاتال معـه وُقتال 
بِصفِّني)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 101(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 115(.
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 ثغ: روى عنه: ابنه َأُبو عبيدة، وعمر بن الطاب، وعيل بن َأِب طالب، 
وقيس بن َأِب حازم، َوَأُبو وائل، وزيد بن وهب، وغريهم.

وهاجر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فخريه بني اهلجرة والنصة، فاختار النصة، وشهد 
مع النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا وقتل أبوه هبا، ويذكر عند اسمه.

وحذيفة صاحب رس رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف املنافقني، مل يعلمهم أحد إال حذيفة، 
أعلمه هبم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وسأله عمر: أيف عميل أحد من املنافقني؟ قال: نعم، 

واحد، قال: من هو؟ قال: ال أذكره. قال حذيفة: فعزله، كأنم دلَّ عليه.

عليه  الصالة  حض  فإن  حذيفة،  َعْن  يسأل  ميت  مات  إذا  عمر  وكان 
صل عليه عمر، َوإِن مل حيض حذيفة الصالة عليه مل حيض عمر.

ذلك  أمري  مقرن  بن  النعمن  قتل  فلم  بنهاوند،  الرب  حذيفة  وشهد 
يده، وشهد  َعَل  والدينور  والري،  فتح مهذان،  الراية، وكان  أخذ  اجليش 

فتح اجلزيرة، ونزل نصيبني، وتزوج فيها.

وكان يسأل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الرش ليتجنبه، وأرسله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلة األحزاب 
رسية ليأتيه بخب الكفار، ومل يشهد بدًرا؛ ألن املرشكني أخذوا عليه امليثاق 
م، َوَنْسَتِعنْيُ اللَه  ال يقاتلهم، فسأل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: هل يقاتل أم ال؟ فقال: »َبْل َنِفي َلُ

َعَلْيِهم«. 

وكان موته بعد قتل عثمن بأربعني ليلة، سنة ست وثالثني)1(. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )8/1)4، 9)4(.
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. ِّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َصاِحُب الرسِّ  ذس: ِمْن ُنَجَباِء َأْصَحاِب ُمَمَّ

 . َواْسُم الَيَمِن: ِحْسٌل -َوُيَقاُل: ُحَسْيٌل- اْبُن َجابٍِر الَعْبيِسُّ

ِمْن َأْعَياِن امُلَهاِجِرْيَن.

بُن  َوِرْبِعيُّ  َوْهٍب،  بُن  َوَزْيُد  ُحَبْيٍش،  بُن  َوِزرُّ  َواِئٍل؛  َأُبو  َعنُْه:  َث  َحدَّ
ِحَراٍش، َوِصَلُة بُن ُزَفَر؛ َوَخْلٌق ِسَواُهْم.

: َثَمنَِيٌة، َويِف ُمْسِلٍم:  «: اْثنَا َعرَشَ َحِدْيًثا، َويِف الُبَخاِريِّ ِحْيَحنْيِ َلُه يِف »الصَّ
َسْبَعَة َعرَشَ َحِدْيًثا.

َوَكاَن َوالُِدُه ِحْسٌل َقْد َأَصاَب َدًما يِف َقْوِمِه، َفَهَرَب إَِل امَلِدْينَِة، َوَحاَلَف 
ْلِفِه لِْلَيَمنِيَِّة، َوُهُم األَْنَصاُر. ُه َقْوُمُه الَيَمَن؛ ِلِ َبنِي َعْبِد األَْشَهِل، َفَسمَّ

َحاَبِة  الصَّ َبْعُض  َقَتَلُه  َيْوَمِئٍذ،  َفاْسُتْشِهَد  أحًدا،  ُحَذْيَفُة  َواْبنُُه  ُهَو  َشِهَد 
ْوَن ُوُجْوَهُهْم؛  َتُفْوَن يِف ألَْمِة الَْرِب، َوَيْسُتُ َغَلًطا، َومَلْ َيْعِرْفُه؛ ألَنَّ اجلَْيَش خَيْ

َم َقَتَل األَُخ َأَخاُه، َوالَ َيْشُعُر. َفإِْن مَلْ َيُكْن هَلُْم َعاَلَمٌة َبيِّنٌَة، َوإاِلَّ ُربَّ

ْوا َعَل الَيَمِن َيْوَمِئٍذ، َبِقَي ُحَذْيَفُة َيِصْيُح: َأِب! َأِب! َيا َقْوُم! َفَراَح  َومَلَّا َشدُّ
َق ُحَذْيَفُة َعَلْيِهم بِِدَيتِِه. َخَطًأ، َفَتَصدَّ

 َ َويِلَ ُحَذْيَفُة إِْمَرَة امَلَداِئِن لُِعَمَر، َفَبِقَي َعَلْيَها إَِل َبْعِد َمْقَتِل ُعْثَمَن، َوُتُويفِّ
َبْعَد ُعْثَمَن بَِأْرَبِعنْيَ َلْيَلًة.

الِفَتَن  َعنُْه  ، َوَضَبَط  امُلنَافِِقنْيَ َأْسَمَء  إَِل ُحَذْيَفَة  َأرَسَّ  َقْد  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَكاَن 
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ِة. الَكاِئنََة يِف األُمَّ

ي أحًدا َبْعَدَك. ؟ َفَقاَل: الَ، َوالَ ُأَزكِّ َوَقْد َناَشَدُه ُعَمُر: َأَأَنا ِمَن امُلنَافِِقنْيَ

ِذي َنَدَبُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلَة األَْحَزاِب لَِيُجسَّ َلُه َخَبَ  َوُحَذْيَفُة: ُهَو الَّ
ْينََوُر َعنَْوًة. ، َوعَل َيِدِه ُفتَِح الدِّ الَعُدوِّ

َوَمنَاِقُبُه َتُطْوُل ڤ.

ُه َقاَل يِف جَمِْلِسِه َذلَِك َما ُيْكَتُب  ُه؛ َفَلَعلَّ ُ ُل َكاَلَمُه، َوُيَفرسِّ َقْد َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُيَرتِّ
يََّأ َأْن  يِف ُجْزٍء؛ َفَذَكَر َأْكَبَ الَكَواِئِن، َوَلْو َذَكَر َأْكَثَر َما ُهَو َكاِئٌن يِف الُوُجْوِد مَلَا َتَ

ْر يِف َهَذا. َيُقْوَلُه يِف َسنٍَة، َبْل َوالَ يِف َأْعَواٍم، َفَفكِّ

، َوَقْد َشاَخ. َماَت ُحَذْيَفُة: بِامَلَداِئِن، َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثنِْيَ

َوَقْد َشِهَد َأُخْوُه َصْفَواُن بُن الَيَمِن أحًدا )1(.

 ذت: حليف األنصار، وصاحب رسَّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص

وأحد املهاجرين.

عبد  بني  وحالف  املدينة  إل  فهرب  قومه،  يف  دًما  أصاب  أبوه  وكان 
األشهل، فسّمه قومه اليمن ِلْلفه للَيَمنية، فاستشهد يوم ُأُحد.

وشِهَد ُحَذْيَفة أُحًدا وما بعدها من املشاهد، واستعمله عمر ڤ عل 
املدائن، فبقي عليها إل حني وفاته، وُتُويّف بعد عثمن بأربعني يوًما.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/2))- 4))، )))، 9))(.
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َرَوى َعنُْه: زيد بن وهب، وِزّر بن ُحَبْيش، وأبو وائل، وِرْبعّي بن ِحراش، 
وجاعة.

وُحذْيفة أحُد أصحاب النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص األربعة عرش النُّجباء، كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
أرسَّ إليه أسمَء املنافقني، وحِفظ َعنُْه اْلِفَتَن التي تكون بني يدي الّساعة، وناشده 

ُعَمر بالله: أنا من املنافقني؟ فقال: )اللَُّهمَّ اَل، وال أزّكي أحًدا بعدك(.

ينََوُر َعنَْوًة  وقد ذكرنا ما أبل حذيفة ڤ ليلَة األحزاب، وافُتتِحِت الدِّ
عل يديه ڤ.

وحديثه يف الُكُتب الّسّتة)1(.

 ذك: صاحب الرس، وكان من كبار العلمء، من نبالء الصحابة الذين 
حديثهم يف الصحاح)2(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )277/2، 278(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.



79 حرف الحاء

َ
ي

ْ
ِحذ امُسه  من 

ِحْذَيُم ْبُن ُحَذْيَفَة بِن ِحْذَيٍم ڤ.9    

 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه حنظلة بن حذيم، ذكره أبو 
حاتم الرازي، وذكر أنه كان أعرابيًّا من بادية البصة)1(.

 ثغ: جد حنظلة بن حذيم بن حنيفة، له والبنه حذيم، ولنظلة بن 
حذيم صحبة)2(.

، ِمْن َبِني َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم ڤ.9     ِحْذَيُم ْبُن َحِنيَفَة، التَِّميِميُّ

َدَقِة)3(.  س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا يِف إِبِِل الصَّ

ة اْلَوَداع)4(.  ب: شهد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف حجَّ

 م: حنيفة جد حنظلة، أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا حذيم، له والبنه حذيم، 
ولنظلة بن حذيم صحبة ورؤية)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)))(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)54(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )70/9(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/95(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )42- 424(.
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 ثغ: أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا حذيم، له والبنه حذيم، ولنظلة بن 
حذيم صحبة)1(.

ْعِديُّ التَِّميِميُّ ڤ.9 -   ِحْذَيُم ْبُن َعْمٍرو السَّ

 جي: يعد بالكوفة)2(.

 غ: سكن الكوفة)3(.

 زص: له صحبة. ويقال: إن عمر بن حرة، اسمه: حذيم، فإن صح 
فهم اثنان)4(.

واحًدا،  حديًثا  وروى  الوداع،  حجة  شهد  الكوفيني،  يف  يعد  بر:   
روى عنه: زياد بن حذيم، وهو جد موسى بن زياد بن حذيم)5(.

 كو: أحد أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص الذين سكنوا الكوفة، روى عنه 
حديًثا، حدث به عنه ابنه زياد)6(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )470/1(.
)2( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 47(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)21(.
)4( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 75(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)))(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )404/2(.
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الُحرُّ امُسه  من 

اْلُحرُّ ْبُن َقْيِس ْبِن ِحْصِن ْبِن َبْدِر ْبِن ُحَذْيَفَة اْلَفَزاِريُّ ڤ.9  0 

 م: اْبُن َأِخي ُعَيْينََة ْبِن ِحْصٍن، َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس )1(.

 بـر: ابـن أخـى عيينـة بن حصـن، كان أحـد الوفد الذيـن قدموا عل 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من فزارة مرجعه من تبوك)2(.

اْلُحرُّ ْبُن َماِلِك بِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َجْحَجَبا 9  0 
اْبِن ُكْلَفَة ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

َجَها سلمُة بُن سامل بن عمري بن ثابت،  : كريمة تزوَّ س: ولد الُرُّ  
من بني َعْمرو بن عوف فولدت له، صفية، وأم شعيب، وأمهم ُمطيعة بنت 

النعمن بن مالك بن حذيفة بن عامر بن َعْمرو بن َجْحَجبا. 

انقرض  له عقب، وقد  ُأحًدا، وتويف وليس  بُن مالك  الرُّ  وقد شهد 
أيًضا ولد َعْمرو بن َجْحَجبا، فلم يبق منهم أحٌد)3(.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )44(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد )10/4)(.)2( »االستيعاب« البن عبد البر )404/1(.
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َحرام امُسه  من 

َلِميُّ ڤ.9  0  َحَراُم ْبُن َأِبي َكْعٍب الَْنَصاِريُّ السُّ

 بر: هو الذي صل خلف معاذ، فلم طول معاذ يف صالة العتمة خرج 
ِه  من إمامته وأتم لنفسه، فشكا بعضهم بعضا إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ: »َأَفتَّان َأْنَت َيا ُمَعاذ؟« الديث)1(.

َحَراُم ْبُن ِمْلَحاَن، َواْسُم: ِمْلَحاَن َماِلُك ْبُن َخاِلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم 9  0 
، َخاُل  اِر، اْلَْنَصاِريُّ ْبِن ُجْنُدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َأَنِس ْبِن َماِلٍك ڤ.

ُه ُمَلْيَكُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ
اِر.  اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوبِْئَر َمُعوَنَة، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا يِف َصَفٍر َعَل َرْأِس 
ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. ِستٍَّة َوَثاَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

 م: خال أنس بن مالك، قتل يوم بئر معونة. روى عنه: أنس بن مالك)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )7/1))، 8))(.
))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 91)(.)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)47(.
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 ب: َأُخو أم سليم بنت مْلَحان، َواسم: مْلَحان َمالك بن َخالِد بن 
زيد بن حَرام بن ُجنُْدب بن َعامر بن عدى بن النجار. 

اْسُتشِهد َيْوم بِْئر َمُعوَنة)1(.

 ع: اْسُتْشِهَد بِبِْئِر َمُعوَنَة، َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك)2(.

 بر: شهد بدًرا مع أخيه سليم بن ملحان، وشهد أحًدا، وقتل يوم 
بئر معونة مع املنذر بن عمرو، وعامر بن فهرية، قتله عامر بن الطفيل، وهو 
الذي حل كتاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل عامر بن الطفيل، وخبه يف باب املنذر 
ابن عمرو، وهو أخو أم سليم بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان، وهو 

خال أنس بن مالك.

ابن  الضحاك  فقال  معونة،  بئر  يوم  ارتث  ملحان  بن  حرام  إن  قيل: 
سفيان الكالب -وكان مسلًم يكتم إسالمه- المرأة من قومه: هل لك يف 

رجل إن صح كان نعم الراعي؟ فضمته إليها فعاجلته فسمعته يقول:

وهــل عامــر إال عــدّو مداهــنأتــت عامر ترجو اهلــوادة بيننا
بأســيافنا يف عامــر وتطاعــنإذا مــا رجعنــا ثــم مل تــك وقعة
عشـائرنا واملقربات الصوافنفــال ترجونــا أن تقاتــل بعدنــا

فوثبوا عليه وقتلوه، واألول أصح، والله أعلم)3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )887/2(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/90- 91(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)))، 7))(.
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 و: َخاُل َأَنِس ْبِن َمالٍِك ڤ، اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة)1(.

 كو: أخو أم سليم وأم حرام وهو خال أنس بن مالك، قتل يوم بئر 
معونة)2(. 

 ثغ: خال أنس بن مالك، شهد بدًرا وأحًدا، وقتل َيْوم بئر معونة)3(. 

ِجْيِع)4(.   ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

نَّة )77/1)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )411/2(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)47(.
)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )241/1(.
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َحِريز امُسه  من 

َحِريُز ْبُن َشَراِحيَل اْلِكْنِديُّ ڤ.9  0 

 م: من أصحاب النَّبيِّ ڠ. روى عنه: عمرو بن قيس الكندي، 
قاله الوليد بن مسلم، عن عمرو بن قيس)1(.

َحاَبِة)2(.  ع: َذَكَرُه َبْعُض النَّاِس يِف الصَّ

َحِريٌز، َأو: َأُبو َحِريٍز ڤ.9 00 

 م: قال: انتهيت إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: أبو ليل األنصاري)3(.

 بر: أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بمنى وهو خيطب. َقاَل: فوضعت يدي عل ضفة 
راحلته، فإذا مسك ضائنة)4(.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 1)4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)88(.

))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 2)4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )402/1(.
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ان َحسَّ امُسه  من 

َلِميُّ ڤ.9  0  اُن ْبُن َأِبي َجاِبٍر السُّ َحسَّ

 م، ع: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الطَّاِئَف)1(.

الطائف، وروي عنه حديث واحد  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  شهد مع رسول  بر:   
مسند بإسناد جمهول من رواية بقية بن الوليد)2(.

اُن ْبُن َأْسَعد الحجريُّ ڤ.9  0  َحسَّ

 ، فتح مص  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد  العتقاء من أصحاب رسول  أحد  ن:   
وهو معروف يف أهل مص، ال يعلم له رواية)3(.

اُن ْبُن َثاِبِت ْبِن اْلُمنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن مناة 9  0  َحسَّ
ـاِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن َعْمِرو ْبِن  ابـن َعـِديِّ ْبـِن َعْمـرو بن مالك بن النَّجَّ

اْلَخْزَرجِ، َشاِعُر َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، ُيكَنى َأَبا الَوليِد ڤ.

ه الُفَرْيَعة بنت خالد بن ُحَبْيش بن لوذان بن عبد ود بن زيد   س: ُأمُّ
ابن ثعلبة بن الزرج بن ساعدة، ويقال: بل أم حسان بن ثابت، الفريعة بنت 

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 8))(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )852/2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )251/1(.

))( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )114/1(.
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خبيش بن لوذان، أخت خالد بن حبيش، َوَعْمرو بن حبيش.

ه سريين القبطية، أخت مارية  فولد حساُن بُن ثابت: عبَد الرحن، وُأمُّ
أم إبراهيم ابن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وأمَّ فراس بنت حسان، وأمها شعثاء بنت هالل بن ُعويمر بن حارثة 
ابن مالك بن ثعلبة، من ُخزاعة. 

وكان عبد الرحن بن حسان أيًضا شاعًرا، وكان ابنه سعيد بن عبد الرحن 
أيًضا شاعًرا.

وكان حسان بن ثابت قديم اإلسالم، ومل يشهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مشهًدا، 
وكان ُيَبَّن، وكانت له سنٌّ عالية. 

تويف وله عرشون ومائة سنة، عاش ستني سنة يف اجلاهلية، وستني سنة 
يف اإلسالم.

ُد ْبُن ُعَمَر: مات حسان بن ثابت يف خالفة معاوية بن أب سفيان،  َقاَل ُمَمَّ
وهو ابن عرشين ومائة سنة)1(.

الفريعـة خزرجيـة، وهـو متقـدم يف اإلسـالم، ومل يشـهد  أمـه  ق:   
مـع النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مشـهًدا؛ وكانـت لـه ناصية يسـدهلا بـني عينيـه، وكان يضب 

أنفه من طوله.  روثة  بلسانه 

وعاش يف اجلاهلية ستني سنة، ويف اإلسالم ستني سنة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )22/4)- 27)(.
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فكأنه لدة حكيم بن حزام، وحويطب، وكانت وفاته يف وقت وفاتم.

القبطية أم إبراهيم  وولد له: عبد الرحن بن حّسان، من أخت مارية 
ابن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت تسمى: شريين، وكان عبد الرحن شاعًرا. وابنه: 

سعيد بن عبد الرحن، وانقرض ولده، فلم يبق منهم أحد.

وكان لّسان أخوان يقال هلم: أوس بن ثابت، وأب بن ثابت)1(.

َأَبا  ُيْكنَى  َثابٍِت  ْبُن  ان  َحسَّ قال:  اللَّه؛  َعْبِد  بن  ُمْصَعب  يِن  َأْخَبَ خ:   
اِن ْبِن َثابٍِت  اْلَولِْيد، َوَهَب رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِسرِييَن ُأْخَت َماِرَية اْلِقْبطِيَّة لَسَّ

ان)2(. ْحَن ْبَن َحسَّ َفَوَلَدْت َلُه َعْبَد الرَّ

َعَراء«)3(.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن »الشُّ

ان)4(.   خ: مات بعد ُعْثَمن بن َعفَّ

َ َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي)5(.  ص: ُتُويفِّ

 ط: شــاعر رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، ويكنــى أبا الوليــد، وكان قديم اإلســالم، 
ومل يشــهد مــع رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص مشــهًدا، وتــويف يف خالفــة معاويــة، ولــه 
ــتني  ــالم س ــنة، ويف اإلس ــتني س ــة س ــاش يف اجلاهلي ــنة ع ــة س ــرشون ومائ ع

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )12/1)(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )179/1(.
))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )582/1(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )51/2(.

)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )101/4(.



89 حرف الحاء

ســنة)1(. 

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

يل َمَعك«، َوُهَو ابن ماَئة َوَأْربع   ب: َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اهُجهم َوِجْبِ
ِسننِي، َوقد قيل: لكل َواِحد ِمنُْهم عرُشون َوِماَئة سنة)3(.

 بش: ممن كان يذب عن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بيديه وسيفيه ويعينه بلسانه، 
ُهـمَّ َأْيدُه بُِروِح  يل َمَعك«، ثـم قال: »اللَّ وقـد قـال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اهُجهـم َوِجْبِ

الُقُدس«. 

مات أيام قتل عيل بن أب طالب باملدينة، وهو ابن مائة وعرشين سنة، 
سنه وسن أبيه وجده سواء)4(.

وِس،  ُد بُِروِح اْلُقدُّ  ع: َشاِعُر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امُلنَافُِح َعنُْه، َوامُلنَاِضُل امُلَؤيَّ
ْحَِن، َوِقيَل: َأَبا اْلَولِيِد، َوَكاَن ُيَكنَّى َأْيًضا بَِأِب اْلَُساِم ملُِنَاَضَلتِِه  ُيَكنَّى: َأَبا َعْبِد الرَّ

ِكنَي. َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِلَسانِِه اْلَغاِزي بِِه َأْعَراَض امُلرْشِ

ْساَلِم، َوَكَذلَِك  يَن َسنًَة، ِستِّنَي يِف اجْلَاِهِليَِّة َوِستِّنَي يِف اإْلِ َعاَش ِماَئًة َوِعرْشِ
ِه َحَراٌم، اَل ُيْعَرُف يِف اْلَعَرِب َأْرَبَعٌة َتنَاَسُلوا  ُه َوَأُبو َجدِّ َعاَش َأُبوُه َوَأُبو َأبِيِه: َجدُّ

ُهْم. يَن َسنًَة َغرْيُ ُة َتْعِمرِيِهْم ِماَئًة َوِعرْشِ َفَقْت ُمدَّ ِمْن ُصْلٍب َواِحٍد اتَّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 7)(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )150/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/71- 72(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 2)(.
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َن  َقاِء، لَِيَتَحصَّ ُشَجاُع اللَِّساِن، مَلْ َيُكْن مِمَّْن َيْشَهُد اْلَوَغى، َواَل هَيَْتزُّ إَِل اللِّ
بِاآْلَطاِم، َوُينَاِضَل بِاْلَكاَلِم. 

َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَعاِئَشُة، َواْبنُُه)1(.

 بر: يكنى أبا الوليد. وقيل: يكنى أبا َعْبد الرحن. وقيل: أبا السام، 
وأمه الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الزرج بن كعب ابن ساعدة األنصارية. كان يقال له: شاعر رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

وروينا من وجوه كثرية عن أب هريرة وغريه أنَّ رسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان 
يقول لسان: »اْهُجُهم -َيْعنِي امُلرِشكني- َوُرُوح الُقُدِس َمَعَك«. وإنه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل 

ُهمَّ َأْيدُه بِرُوِح الُقُدِس مُلنَاَضَلتِِه َعِن امُلْسلِمنَي«. ان: »اللَّ ِلسَّ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ َقْوَلُه فِْيهم َأَشّد ِمْن َوْقِع النَّْبل«.

ومرَّ عمُر بُن الطاب ڤ بحسان وهو ينشد الشعر يف مسجد رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أتنشد الشعر؟ أو َقاَل: مثل هذا الشعر يف مسجد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
فقال له حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خري منك -يعني النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص-. فسكت 

عمـر.

ْيِف. َبُه َصْفَواُن بن امُلَعطَِّل بِالسَّ َم َأَصاَبُه َذلَِك اجْلُبن ُمنُْذ رَضَ َوِقيَل: إِنَّ

د بن إبراهيم التيمي: إن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أعطى حساًنا عوًضا  وعن ُمَمَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )845/2(.
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وأعطاه  جديلة،  بني  باملدينة، وهو قص  الذي  املوضع  من رضبة صفوان 
سريين أمة قبطية، فولدت له َعْبد الرحن ابن حسان.

ًبا-: أما إعطاء رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص سري بن أخت مارية  قال ابن عبد الب -ُمَعقِّ
لسان فمروي من وجوه، وأكثرها أن ذلك ليس لضبة صفوان، بل لذبه 

بلسانه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف هجاء املرشكني له، والله أعلم.

ومن جيد شعر حسان ما ارجتله بني يدي النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف حني قدوم ويف بني 
متيم، إذا أتوه بخطيبهم وشاعرهم، ونادوه من وراء الجرات أن اخرج إلينا 
د، فأنزل اللَّه فيهم: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  يا ُمَمَّ
ۆئ ۆئ ۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ﴾... اآلية 

]الجرات: 4، 5[.

وكانت حجراته ملسو هيلع هللا ىلص تسًعا، كلها من شعر مغلقة من خشب العرعر، فخرج 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، وخطب خطيبهم مفتخًرا، فلم سكت أمر رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص ثابت بن قيس بن شمس أن خيطب بمعنى ما خطب به خطيبهم، فخطب 

ثابت بن قيس فأحسن، ثم قام شاعرهم، وهو الزبرقان ابن بدر فقال:

ــا ــي يقاربن ــال ح ــوك ف ــن املل فينــا العــالء وفينــا تنصــب البيــعنح
مــن العبيــط إذا مل يؤنــس القــزعونحن نطعمهم يف القحط ما أكلوا
للنازلــني إذا مــا أنزلــوا شــبعواوننحـــر الكـــوم عبطـــا يف أرومتنـــا
ــة ــا مقارع ــكارم حزناه ــك امل إذا الكــرام عــل أمثاهلــا اقتعــواتل
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ثم جلس، فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص لسان بن ثابت: قم، فقام وقال:

تتبــعإّن الّذوائـب مـن فهـر وإخوتـم للنــاس  ســنة  بينــوا  قــد 
تقوى اإلله وباألمر الذي شعوايريض هبـا كل من كانت رسيرته
و حاولوا النفع يف أشياعهم نفعواقــوم إذا حاربــوا رضوا عدوهــم
ــة ــري مدث ــم غ ــك منه ــجية تل إن الالئــق فاعلــم شهــا البــدعس
فــكل ســبق ألدنــى ســبقهم تبــعلو كان يف الناس سباقون بعدهم
عنـد الدفاع وال يوهون ما رقعواال يرقـع الناس مـا أوهت أكفهم
وال يمّســـهم يف مطمـــع طبـــعوال يضنـّـون عــن جــار بفضلهــم
للنــاس عفتهــم ال يبخلــون وال يردهيــم طمــعأعفــة ذكــرت 
وال يكن مهك األمر الذي منعواخذ منهم ما أتوا عفًوا إذا عطفوا
ًشا خياض إليه الصاب والسلعفــإن يف حرهبــم فاتــرك عداوتــم
والشــيعأكــرم بقوم رســول اللَّه شــيعتهم األهــواء  تفرقــت  إذا 

فقال التميميون عند ذلك: وربكم أن خطيب القوم أخطب من خطيبنا، 
وإن شاعرهم أشعر من شاعرنا، وما انتصفنا وال قاربنا.

وتويف حسان بن ثابت $ قبل األربعني يف خالفة عيلٍّ ڤ. وقيل: 
بـل مـات حسـان سـنة خسـني، وقيـل: إن حسـان بـن ثابت تـويف سـنة أربع 

وخسني.

ومل خيتلفوا أنه عاش مائة وعرشين سنة، منها ستون يف اجلاهلية، وستون 
يف اإلسـالم، وأدرك النابغـة الذبيـاين، وأنشـده من شـعره، وأنشـد األعشـى 
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وكالمها َقاَل له: إنك شاعر )1(.

 كر: شاعر رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه ابنه: عبد الرحن، والباء بن 
عـازب، وسـعيد بن املسـيب، ووفد عل جبلـة بن األهيم، ووفـد عل معاوية 

حني بويع سنة أربعني)2(.

ْسـاَلم، َومل يْشـهد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مشـهًدا، وعاش   جـو: َكاَن قديـم اإْلِ
ْساَلم. ِستِّنَي سنة يِف اجلَاِهِليَّة َوِستِّنَي سنة يِف اإْلِ

ُهمَّ َأْيده  َوَكاَن يناضل بالشعر َعن َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ
بُِرُوح اْلُقُدس«.

َماَت حسان يِف خاَلَفة ُمَعاِوَية)3(.

 ثغ: قيل: َأُبو السام، ملناضلته َعْن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ولتقطيعه أعراض 
املرشكني، وأمه: الفريعة بنت َخالِد بن خنس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن 
ِه  ثعلبة بن الزرج بن كعب بن ساعدة األنصارية، يقال له: شاعر َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفت عائشة َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: كان والله كم قال فيه حسان:

يلح مثل مصباح الدجى املتوقدمتى يبد يف الداجي البهيم جبينه
ــدفمن كان أو من ذا يكون كأحد ــكال مللحـ ــق أو نـ ــام لـ نظـ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )41/1)، 45)، 48)- 51)(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )78/12)(.

))( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 102(.



حابة األماثل 94
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وكان َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ينصب له منًبا يف املسجد، يقوم عليه قائًم، يفاخر 
اَن بُِرُوح اْلُقُدس،  ُد َحسَّ َه ُيَؤيِّ َعْن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ورسول اللَّه يقول: »إِنَّ اللَّ

َما َناَفَح َعْن َرُسِوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص«. 

وروي أن الذين كانوا هيجون َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من مرشكي قريش: َأُبو 
ُسْفَيان بن الارث بن َعْبد املطلب، وعبد اللَّه بن الزبعري، وعمرو بن العاص، 

ورضار بن الطاب.

وقيل لسان: الن شعرك وهرم يا أبا السام، فقال للسائل: يا ابن أخي، 
إن اإلسالم حيجز َعِن الكذب. يعني أن اإلجادة يف الشعر هو اإلفراط يف 

الذي يقوله، وهو كذب يمنع اإلسالم منه، فال يئ الشعر جيًدا.

وكان حسان ممن خاض يف اإلفك، فجلد فيه يف قول بعضهم، وأنكر 
قوم ذلك، وقالوا: إن عائشة كانت يف الطواف، ومعها أم حكيم بنت َخالِد 
ِه بن َأِب ربيعة، فذكرتا حسان بن ثابت  ابن العاص، وأم حكيم بنت َعْبد اللَّ
وسبتاه، فقالت عائشة: إين ألرجو أن يدخله اللَّه اجلنة بذبه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

بلسانه، أليس القائل:

ــاءفــإن َأِب ووالــده وعــريض ــد منكــم وق لعــرض ُمَمَّ

وبرأته من أن يكون افتى عليها، فقالتا: أمل يقل فيك؟ فقالت: مل يقل 
شيًئا، ولكنه الذي يقول:

ــة ــزن بريب ــا ت ــان رزان م وتصبح غرثي من لوم الغوافلحص
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فــال رفعت ســوطي إَِل أناميلفــإن كان مــا قد قيــل عني قلته

ومل يشهد مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا من مشاهده، ووهب له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جاريته 
سـريين أخـت ماريـة، فأولدهـا عبـد الرحن بـن حسـان، فهـو َوإِْبَراِهيم ابن 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ابنا خالة.

، وقيل: بل مات سنة خسني،  وتويف حسان قبل األربعني يف خالفة عيلٍّ
وقيل: سنة أربع وخسني وهو ابن مائة وعرشين سنة، مل خيتلفوا يف عمره 
وأنه عاش ستني سنة يف اجلاهلية، وستني يف اإلسالم، وكذلك عاش أبوه 
ثابت، وجده املنذر، َوَأُبو جده حرام، عاش كل واحد منهم مائة وعرشين 
سنة، وال يعرف يف العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد، وعاش كل منهم 

مائة وعرشين سنة غريهم)1(.

ُهـمَّ َأْيده بُِرُوح  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َدَعـا َلُه النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ  ذت: شـاعر َرُسـوَل اللَّ
اْلُقُدس«.

ْحَِن،  ْحَِن، وَسِعيد بن املسيب، وَأُبو َسلمة بن َعْبد الرَّ َرَوى َعنُْه: ابنه َعْبد الرَّ
وغريهم.

َبَلَغنَا أن حسان، وأباه، وجده، وجّد أبيه، عاش كل منهم مائة وعرشين 
َسنَة. َوَكاَن قد أرض بأْخره، وله ِشْعر فائق يف الفصاحة.

َ َسنَة أربع وخسني)2(. ُتُويفِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )482/1- 482(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 484(.
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 سـط: َشـاِعر َرُسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص َعـاَش ماَئة َوعرْشين سـنة، ِسـتِّنَي يِف 
اجلَاِهِليَّـة َوِسـتِّنَي يِف اإلسـالم، َوَكَذلِـَك َعـاَش أبـوه وجـده وأبـو جـده، اَل 
ة تعمريهـم  يعـرف يِف الَعـَرب أربعـة َتنَاَسـُلوا مـن صلـب َواِحـد اّتفقـت ُمـدَّ

ماَئـة َوعرْشيـن سـنة َغريهم.

َوشبه َهَذا: أن لَِسانه َكاَن يصل إَِل َجبهته َوَنْحوه، َوَكَذلَِك َكاَن أبوه، 
ْحَن، َوالله أْعَلم)1(. وجده، َواْبنه عبد الرَّ

اُن ْبُن َخْوٍط الذُّْهِليُّ ُثمَّ الَبْكِريُّ ڤ.9 -0  َحسَّ

 بـر: كان شيًفـا يف قومـه، وكان وافـد بكـر بـن وائـل إل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ولـه بنـون جاعـة، منهـم الـارث وبرش، شـهد اجلمـل مع عـيلٍّ ڤ، وبرش 

هـو القائـل يومئذ:

رســول بكــر كلهــا إل النبــي)2(أنا ابن حسـان بـن خوط وأب

اِد ْبِن ِشَهاِب ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َأِبي ُسوٍد 9     اُن ْبُن َشدَّ َحسَّ
الطَُّهِويُّ ڤ.

 م: روى عنه ابنه هنشل، له وألمه رؤية، عداده يف أعراب البصة)3(.

 ثغ: روى عنه ابنه هنشل، له وألمه صحبة، عداده يف أعراب البصة، 

)1( »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: 49(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )251/1(.

))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 9))(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا  ـُه قـال: وفدت أمـي َعَل َرُسـول اللَّ روى ابنـه هنشـل عنـه َأنَّ
ِه، إين وفدت إليك لتدعو لبني هذا أن يعل اللَّه فيه البكة، وأن  َرُسول اللَّ
يعله كبرًيا طيًبا مبارًكا. فمسح وجهه وقال: »اللَّهمَّ َباِرْك هَلَُم فِْيِه، َواْجَعله 

كبرًيا طيًِّبا«)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)48(.
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ُحَسْيل امُسه  من 

ُحَسْيُل ْبُن َجاِبِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ِجْرَوَة، َوُهَو اْلَيَماُن ْبُن 9    
اْلَحـاِرِث ْبـِن ُقَطْيَعـَة ْبـِن َعْبـٍس، َواِلُد ُحَذْيَفـَة ْبِن الَيَمـاِن، ِمْن َبِني 

َعْبِد اْلَْشَهِل ڤ.

بن  عتبة  يومئٍذ  أصابه  الذي  إن  يقال:  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل  س:   
ق حذيفة بن اليمن بدمه عل املسلمني)1(. مسعود، فتصدَّ

 م: قتل يوم أحد)2(.

 ع: ِعَداُدُه يِف اأْلَْنَصاِر، يِف َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل، ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد، َأْخَطَأ بِِه 
ِكنَي)3(. امُلْسِلُموَن َفَحِسُبوُه ِمَن امُلرْشِ

 بر: ويقال حسل، وهو املعروف باليمن، والد حذيفة بن اليمن، وإنم 
قيل له: اليمن؛ ألنه نسب إل جده اليمن بن الارث بن قطيعة بن عبس بن 

بغيض، واسم اليمن: جروة بن الارث)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،...َأَصاَبُه امُلْسِلُموَن يِف 

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 95)(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )250/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )251/1(.))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )888/2(.
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َق ُحَذْيَفُة بِِدَيتِِه َعَل َمْن َأَصاَبُه)1(.  امَلْعَرَكِة َوال َيْدُروَن، َفَتَصدَّ

، َوِقيَل: ُحَسْيٌن ڤ.9     ُحَسْيُل ْبُن َخاِرَجَة، وقيل: اْبُن ُنَوْيَرَة ، اْلَْشَجِعيُّ

ِذي َقِدَم َعَل َرُسوِل اللِه  ، َوُهَو الَّ  س: َكاَن َدلِيَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َخْيَبَ
ُه َأنَّ َجًْعا ِمْن َغَطَفاَن بِاجْلَنَاِب، َفَبَعَث َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن اجْلَنَاِب، َفَأْخَبَ
ًة، َوَمَعُه َثاَلُثِمَئٍة ِمَن امُلْسِلِمنَي إَِل اجْلَنَاِب، َفَلُقوُهْم  يَّ ِحينَِئٍذ َبَشرَي ْبَن َسْعٍد رَسِ

بُِيْمٍن َوَجَباٍر)2(.

.)3(  م، ع: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َخْيَبَ

 بر: كان دليل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل خيب)4(.

 وقال أيًضا: بر: أسلم يوم خيب، وشهد فتحها، وروى عن النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه أعطى الفارس يومئذ ثالثة أسهم، سهمن لفرسه وسهم له، وأسهم 

للراجل سهًم وأحًدا)5(.

 كو: كان دليل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل خيب، ويزيد بن نويرة الارثي، 
شهد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/5)1(.)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 9)(.
))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )9)(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )889/2(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )408/1(.)4( »االستيعاب« البن عبد البر )52/1)(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )0/1)5(.
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ْ
ُحَصي امُسه  من 

ُحَصْيُن ْبُن َأْوٍس، َوِقيَل: اْبُن َقْيٍس، ُيَكنَّى َأَبا ِزَياٍد، النَّْهَشِليُّ ڤ.9    

 غ: سكن البصة)1(.

ليبيعها عل  امَلِدينَة  َأرض  إَِل  َلُه  بِإِبِل  قدم  النَّْهَشيِل،  ِزَياد  َوالِد  ب:   
عهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفمسح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوجهه َوَرأسه، ودعا َلُه)2(.

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَسَح َرْأَسُه)3(.  ع: َقِدَم امَلِدينََة، َفَدَعا َلُه الرَّ

 بر: يعد يف أهل البصة. روى عنه: ابنه زياد بن حصني)4(.

ُحَصْيُن ْبُن َبْدِر بِن َخَلِف بِن َبْهَدَلَة بِن َعْوِف بِن َكْعِب بِن َسْعٍد ڤ.9    

 ق: سمي )الّزبرقان( جلمله، وكان يقال له: )قمر نجد(.

وولده: عّباس -وكان يكنى به- وعّياش، وأبو شذرة، وبنات، وعقبه 
بالبادية كثري.

وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص استعمل الّزبرقان عل صدقات قومه، وملا تويف النبيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أتى هبا إل أب بكر، وهي سبعمئة بعري)5(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/88(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )2/2)1(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)5)(.))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )842/2(.

)5( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )02/1)(.
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ُحَصْيُن ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.9 0  

َفْيِل اْبنَِي  ُه ُسَخْيَلُة بِنُْت ُخَزاِعيٍّ الثََّقِفيَُّة، َوِهَي ُأمُّ ُعَبْيَدَة َوالطُّ  س: ُأمُّ
اْلَاِرِث.

بِنُْت  اللِه  َعْبِد  ُأمُّ  ُه  َوُأمُّ اِعُر،  الشَّ اللِه  َعْبُد  اْلَوَلِد:  ِمَن  لِْلُحَصنْيِ  َوَكاَن 
 . ى ْبِن ُقيَصٍّ َعِديِّ ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ الَُصنْيِ ْبِن الَاِرِث َوَرافِِع ْبِن َعنَْجَدَة، َهَذا 
ِد ْبِن ُعَمَر.  يِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ُه آَخى َبنْيَ اْلَُصنْيِ َوَعْبِد اللِه ْبِن  ِد ْبِن إِْسَحاَق: َفإِنَّ ا يِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَأمَّ
. اِت ْبِن ُجَبرْيٍ ُجَبرْيٍ َأِخي َخوَّ

َها َمَع  ـُد ْبـُن ُعَمَر: َوَشـِهَد اْلَُصنْيُ َبـْدًرا، َوُأُحـًدا َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ َقـاَل ُمَمَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َفْيِل ْبِن الَاِرِث بَِأْشُهٍر يِف َسنَِة اْثنََتنْيِ َوَثاَلثنَِي)1(. َ َبْعَد الطُّ َوُتُويفِّ

 ط: هو أخو عبيدة والطفيل ابني الارث، تويف يف هذه السنة بعد 
أخيــه الطفيــل بأشــهر، وقــد شــهد الصــنُي بــدًرا وأحــًدا واملشــاهد كلَّهــا مع 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 ب: شهد َبْدًرا.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/50(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 12(.
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َماَت سنة َثاَلثنَِي، َوُهَو َأُخو الطَُّفْيل بن اْلَاِرث بن امْلطلب، شهد َبْدًرا. 

َُم َماَتا َجِيًعا سنة اْثنََتنْيِ َوَثاَلثنَِي.  َوقد قيل: إهنَّ

َماَت الطَُّفْيل ثمَّ َماَت ُحَصنْي بعده بأشهر. 

وأخومها ُعَبْيَدة بن الَاِرث بن امْلطلب، ُقتَِل َيْوم بدر، َوُهَو ابن َثاَلث 
َوِستِّنَي سنة)1(.

َفْيِل اْبنَِي اْلَاِرِث)2(. ، َأُخو ُعَبْيَدَة َوالطُّ  ع: َبْدِريٌّ

 بر: هو أخو عبيدة بن الارث، شهد بدًرا هو وأخواه عبيدة والطفيل 
ابن الارث، فقتل عبيدة ببدر شهيًدا، ومات الصني والطفيل جيًعا سنة 

ثالثني)3(.

 ذت: ُتُويّف بعده بأربعة أشهر، وقد شِهَد بدًرا.

َم َبنُو َهاِشٍم َوَبنُو امُلطَِّلِب َشٌء َواِحٌد مَلْ ُيَفاِرُقوَنا  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ
يِف َجاِهِليٍَّة َواَل إِْساَلٍم«)4(.

ُحَصْيُن ْبُن الُحماِم الَْنَصاِريُّ ڤ.9    

 بر: ذكروه يف الصحابة، وكان شاعًرا يكنى أبا معية)5(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/88(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )4/2)8(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )52/1)(.

)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )202/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )54/1)(.
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 كو: له صحبة، وهو مري وليس بأنصاري)1(. 

ُحَصْيُن ْبُن َرِبيَعَة، َأُبو َأْرَطَأة، اْلَْحَمِسيُّ ڤ.9    

.)2(  ع: َبِشرُي َجِريِر ْبِن َعْبِد اللِه اْلَبَجيِلِّ إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: ُحَسنْيٌ

 بر: ويقال: حصن. واألكثر حصني بن ربيعة األحيس، أبو أرطأة. 
يقال: حصني بن ربيعة بن عامر بن األزور، واألزور مالك الشاعر، روى 

يف خيل أحس. 

وقد قيل يف اسم أب أرطاة هذا: ربيعة بن حصني، والصواب: حصني 
ابن ربيعة، والله أعلم.

وأبو أرطأة هذا هو اّلذي َبرشَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هبدم ذي اللصة، وكان مع 
جرير يف ذلك اجليش، وروى يف خيل أحس ورجاهلا.

املختلعة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعِن  روت  التي  األحسية  هي  هذا  حصني  وأم 
أخت أب أرطاة)3(.

 جو: اَل حيفظ َلُه َحِديث ُمْسنَد)4(. 

ِه البجـيل إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بشـرًيا بإحراق   ثـغ: أرسـله جريـُر بـُن َعْبد اللَّ
ذي اللصة)5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )9/2)8(.)1( »اإلكمال« البن ماكوال )529/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)5)، 54)(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 0)1(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )502/1(.
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 ُحَصْيُن ْبُن ُعَبْيٍد اْلُخَزاِعيُّ ڤ.   66

 ب: َوالِد عمَران بن ُحَصنْي، َلُه ُصْحَبة)1(.

 بـر: والـد عمـران بـن حصـني الزاعـي، روى عنه: ابنـه عمران بن 
حصـني حديًثـا مرفوًعا يف إسـالمه ويف الدعاء)2(.

ُحَصْيُن ْبُن َعْوٍف اْلَخْثَعِميُّ ڤ.9 -  

 غ: سكن املدينة)3(.

 ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة َوُرْؤَيٌة، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس)4(.

 بر: مدين، روى عنه َعْبد اللَّه بن عباس وغريه أنه َقاَل: يا رسول اللَّه: 
إن أب شيخ كبري ضعيف، وقد علم شائع اإلسالم وال يستمسك عل بعريه، 

أفأحج عنه؟ َقاَل: »َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َعَل َأبِْيَك َدْيٌن ...« الديث)5(.

 ثغ: له وألبيه صحبة)6(.

    9 ، اِد بِن ُزَهْيِر بِن النَِّمِر بِن حمان، الحماِنيُّ ُحَصْيُن ْبُن مشمِت بِن َشدَّ
التَِّميِميُّ ڤ.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/88(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)5)(.
))( »معجم الصحابة« للبغوي )0/2)1(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )840/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)5)(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )504/1(.
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 ب: اْبنه َعاِصم َأْيًضا َلُه ُصْحَبة، َكاَن َمَع َأبِيه ِحني وفوده، َوفد إَِل 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوصدق إَِلْيِه َماله.

روى َعنُه: اْبنه َعاِصم بن ُحَصنْي، من َحِديث َأْواَلده)1(.

 بر: وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فبايعه وأقطعه ماء.

روى عنه: ابنه عاصم بن حصني، وهو حصني بن مشمت بن شداد بن 
زهري بن النمر بن مرة بن حان. وقد روى عنه أيًضا قصة طلحة بن الباء)2(.

 جو: َوفد إَِل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 ثـغ: لـه صحبـة، وفد َعَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فبايعه بيعة اإلسـالم، وصدق 
إليـه ماله، وأقطعه عـدة مياه)4(.

ُحَصْيُن ْبُن َوْحَوحٍ الَْنَصاِريُّ ڤ.9    

 بــر: مــن األوس، يقــال: أنــه قتــل بالعذيــب، روى قصــة طلحــة بــن 
الباء الغالم)5(.

 جر: قال البخاريُّ وابُن أب حاتم: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال 
له صحبة)6(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )54/1)(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/89(.
))( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 0)1(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )505/1(.
))( »اإلصابة« البن حجر )572/2(.)5( »االستيعاب« البن عبد البر )54/1)(.
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ُحَصْيُن ْبُن َيِزيَد ْبِن ُجَريِّ ْبِن َقَطِن ْبِن ُزْنُكٍل اْلَكْلِبيُّ ڤ.9    

 ع: َصاَحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَكنَّى َأَبا َرَجاٍء)1(.

مواله  عنه:  روى  رجاء،  أبا  يكنى  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسول  صاحب  ثغ:   
جبري َأُبو العالء البش، وكان قد أتت عليه مائة وأربع وثالثون سنة، قال: 
ما رأيت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ضاحًكا ما كان إال مبتسًم، وكان النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يشدُّ 

الََجَر َعَل بطنه)2(.

اِد ْبِن قنان ْبِن َسَلَمَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعْبِد اهلِل 9     ُحَصْيُن ْبُن َيِزيَد ْبِن َشدَّ
اْبِن الَحاِرِث ْبِن َكْعٍب الَحاِرِثيُّ ڤ.

ة، وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم)3(.   بر: يقال له ذو الَغصَّ

ة، وفد عل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  كو: لقبه ذو الَغصَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )9/2)8(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )507/1(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )55/1)(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )77/7(.
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م
َ

الَحك امُسه  من 

اْلَحَكُم ْبُن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناف 9    
، َأُخو ُعْثَماَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ِبْشِر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن  ابن قصي الثََّقِفيُّ

اَن ڤ. َدهَّ

ُه ُرَقيََّة بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َمُْزوٍم.   س: ُأمُّ

ْحَِن، َوَصاِلًا،  ، َوالَاِرَث، َوَمْرَواَن، َوَعْبَد الرَّ َفَوَلَد الََكُم: ُعْثَمَن اأْلَْكَبَ
ُهْم ُأمُّ ُعْثَمَن َوِهَي ُأَميَُّة بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن َصْفَواَن  َوُأمَّ الَبننَِي، َوَزْينََب اْلُكْبَى، َوُأمُّ
ِج ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن  ِث ْبِن َخَِل ْبِن ِشقِّ ْبِن َرَقَبَة ْبِن ُمَدَّ اْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَرِّ

َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة. 

َوُعْثَمَن اأْلَْصَغَر، َوَأَباَن، َوحَيَْيى، َوَحبِيًبا، َوَعْمًرا َدَرَج، َوُأّم حَيَْيى، َوَزْينََب 
ُهْم ُمَلْيَكُة بِنُْت َأَوَف ْبِن َخاِرَجَة ْبِن ِسنَاِن  ْغَرى، َوُأمَّ َشْيَبَة، َوُأمَّ ُعْثَمَن، َوُأمُّ الصُّ

َة ْبِن َعْوِف ْبِن َسْعِد ْبِن ُذْبَياَن. َة ْبِن َنْشَبَة ْبِن َغْيِظ ْبِن ُمرَّ اْبِن َأِب َحاِرَثَة ْبِن ُمرَّ

ُهْم  َوَعْمًرا، َوَأْوًسا، َوالنُّْعَمَن َدَرُجوا، َوُأمَّ َأَباٍن، َوُأَماَمَة، َوُأمَّ َعْمٍرو، َوُأمُّ
ُأمُّ النُّْعَمِن بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َأَنِس ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْهِب ْبِن َعْمِرو 

. ٍّ اْبِن َعاِمِر ْبِن َيَساِر ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَطْيِط ْبِن ُجَشَم ْبِن َقيسِّ
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ِه ُقتَِل َمَع ُحَبْيِش ْبِن ُدجَلََة َوَكاَن َمَعُه َيْوَمِئٍذ، وَداوَد، َوالَاِرَث  َوُعَبْيَد اللَّ

ْبِن  ُمنَبِِّه  اْبنَُة  ُهُم  َوُأمُّ الََكِم،  َوُأمَّ  َدَرَج،  ِه  اللَّ َوَعْبَد  َدَرَج،  َوالََكَم  اأْلَْصَغَر، 

ُشَبْيِل ْبِن اْلَعْجاَلِن ْبِن َعتَّاِب ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعٍب ِمْن َثِقيٍف.

ُه النَُّعْيَتُة بِنُْت َأِب َهاِشِم ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد  َوُيوُسَف َدَرَج، َوُأمُّ

ْحَِن، َوُأمَّ ُمْسِلٍم أِلُمِّ َوَلٍد. َشْمٍس، َوَخالًِدا، َوَأَمَة الرَّ

ُعْثَمَن  ِخاَلَفِة  يِف  َوَماَت  َة،  َمكَّ َفْتِح  َيْوَم  اْلَعاِص  َأِب  ْبُن  اْلََكُم  َوَأْسَلَم 

اَن، َفَأِذَن َلُه َفَدَخَل  َة َحتَّى َكاَنْت ِخاَلَفُة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ اَن، َومَلْ َيَزْل بَِمكَّ اْبِن َعفَّ

اَن)1(. امَلِدينََة َفَمَت هِبَا، َوُهَو َأُبو َمْرَواَن ْبُن اْلََكِم، َوَعمُّ ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ُه ُرَقيَُّة بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.   وقال أيًضا: س: ُأمُّ

اَن ڤ  َة َومَلْ َيَزْل هِبَا َحتَّى َكاَنْت ِخاَلَفُة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َأُبو  َوُهَو  ڤ،  اَن  َعفَّ ْبِن  ُعْثَمَن  ِخاَلَفِة  يِف  هِبَا  َفَمَت  امَلِدينََة  َفَدَخَل  َلُه  َفَأِذَن 

اَن)2(. َمْرَواَن ْبِن اْلََكِم َوَعمُّ ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

اٌف  ُه َكاَن يِف َوْفِد َثِقيٍف، َوَأْوالَُدُه َأْشَ  وقال أيًضا: س: مَلْ َينَْتِه إَِلْينَا َأنَّ

اِعُر)3(. َأْيًضا، ِمنُْهْم َيِزيُد ْبُن اْلََكِم ْبِن َأِب اْلَعاِص الشَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو َوالِد َمْرَوان بن الكم)4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/))(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/84(.))( »الطبقات الكبير« البن سعد )40/9(.
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َة)1(. نَي، َرَوى َعنُْه: ُمَعاِوَيُة ْبُن ُقرَّ يِّ  ع: ِعَداُدُه يِف اْلَبْصِ

نِي، َنَفاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعِن امَلِدينَِة َحَياَتُه)2(. َجاِزيِّ  ع: ُيَعدُّ يِف اْلِ

عم عثمن بن عفان، وأبو مروان بن الكم، كان من مسلمة  بر:   
الفتح، وأخرجه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص من املدينة وطرده عنها فنزل الطائف، وخرج 

معه ابنه مروان.

بالطائف إل أن ويل  بالطائف، فلم يزل الكم  وقيل: إن مروان ولد 
قبل  فيها وتويف يف آخر خالفة عثمن  املدينة، وبقي  إل  فرده عثمن  عثمن، 

القيام عل عثمن بأشهر فيم أحسب. 

واختلف يف السبب املوجب لنفي رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إياه، فقيل: كان يتحيل 
اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل كبار الصحابة يف مرشكي  ه رسول  ُيرِسّ ويستخفي ويتسمع ما 
قريش وسائر الكفار واملنافقني، فكان يفش ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه، 
وكان حيكيه يف مشيته وبعض حركاته إل أمور غريها كرهت ذكرها، ذكروا 
أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا مشى ينكفأ، وكان الكم بن أب العاص حيكيه، 
فالتفت النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوما فرآه يفعل ذلك، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَكَذلَِك َفْلَتُكن«، فكان 
ثابت،  بن  بُن حسان  الرحن  َعْبُد  ه  فعريَّ يومئذ،  يرتعش من  الكم متلًجا 

فقال يف عبد الرحن بن الكم هيجوه:

جمنوًنـــاإن اللعــني أبــوك فــارم عظامــه ملًجـــا  تـــرم  تـــرم  إن 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )711/2(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )712/2(.
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ويظــل مــن عمل البيــث بطينًا)1(يميس خيص البطن من عمل التقى

 ثغ: يعد يف أهل الجاز، عم عثمن بن عفان ڤ، أسلم َيْوم الفتح.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، نفاه من املدينـة إَِل الطائـف، وخرج معه  وهـو طريـد َرُسـول اللَّ
ابنه مروان، وقيل: إن مروان ولد بالطائف، وقد اختلف يف السبب املوجب 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إيـاه، فقيـل: كان يتسـمع رس َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص ويطلع  لنفـي َرُسـول اللَّ
عليه من باب بيته، َوإِنه الذي أراد َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يفقأ عينه بمدرى يف 

يده ملا اطلع عليه من الباب. 

وقيـل: كان حيكـي َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص يف مشـيته وبعـض حركاتـه، وكان 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتكفأ يف مشيته، فالتفت يوًما فرأه وهو يتخلج يف مشيته، فقال: 
»ُكْن َكَذلَِك«، فلم يزل يرتعش يف مشيته من يومئذ، فذكره عبد الرحن بن 

حسان بن ثابت يف هجائه لعبد الرحن بن الكم فقال:

جمنوًنـــاإن اللعــني أبــوك فــارم عظامــه ملًجـــا  تـــرم  تـــرم  إن 
ــايميس خيص البطن من عمل التقى ويظــل مــن عمــل البيــث بطينً

أن  إال  إَِل ذكرها،  لعنه ونفيه أحاديث كثرية، ال حاجة  وقد ُروي يف 
األمر املقطوع به أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مع حلمه َوإِغضائه َعَل ما يكره، ما فعل به 
ذلك إال ألمر عظيم، ومل يزل منفًيا حياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ويل َأُبو بكر الالفة، 
قيـل لـه يف الكـم لـريده إَِل املدينـة، فقـال: )مـا كنـت ألحـل عقـدة عقدهـا 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )59/1)، 0))(.
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 َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص(، وكذلـك عمـر، فلـم ويل عثمن ڤ الالفـة رده، وقال:
ه(.  )كنت قد شفعت فِيِه إَِل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فوعدين بردِّ

وتويف يِف خالفة عثمن ڤ)1(.

 ذس: اْبُن َعمِّ َأِب ُسْفَياَن، ِمْن ُمْسِلَمِة الَفْتِح، َوَلُه َأْدَنى َنِصْيٍب ِمَن 
ْحَبِة. الصُّ

ِقْيـَل: َنَفـاُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل الطَّاِئـِف، لَِكْونِـِه َحـَكاُه يِف ِمْشـَيتِِه، َويِف َبْعـِض 
. َحَرَكاتِِه، َفَسبَُّه، َوَطَرَدُه، َفنََزَل بَِواِدي َوجٍّ

ِه الََكِم، َوآَواُه،  َوَنَقَم َجَاَعٌة َعَل َأِمرْيِ امُلْؤِمننِْيَ ُعْثَمَن َكْوَنُه َعَطَف َعَل َعمِّ
َوَأْقَدَمُه امَلِدْينََة، َوَوَصَلُه بِمَئِة َأْلٍف.

. َوُيْرَوى يِف َسبِِّه َأَحاِدْيُث مَلْ َتِصحَّ

ْوَن اْبنًا، َوَثَمنَِيُة َبنَاٍت. َوَقْد َكاَن لِْلَحَكِم ِعرْشُ

َوِقْيَل: َكاَن ُيْفِش رِسَّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْبَعَدُه لَِذلَِك.

.)2( َماَت: َسنََة إِْحَدى َوَثاَلثنِْيَ

 ذت: كان له من الولد عرشون ذكًرا وثمن بنات، أسلم يوم الفتح، 
وقِدم املدينة، فكان فيم قيل ُيْفش رسَّ رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فطرده وسبَّه، وأرسله 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )514/1، 515(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )107/2، 108(.
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َ عثمن، فأدخله املدينة ووصل رِحَه  إل بطن َوّج، فلم يزل طريًدا إل أْن ُويلِّ
وأعطاه مائة ألف ِدْرَهْم؛ ألّنه كان عّم عثمن ْبن عفان. 

وقيل: إّنم نفاه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل الّطائف؛ ألّنه كان حَيِْكيه يف ِمْشَيته 
وبعض حركاته.

وقد ُرِوَيت أحاديث ُمنْكرة يف َلْعنه اَل يوز االحتجاج هبا، وليس له يف 
حبة بل عمومها)1(. اجلملة خصوص الصُّ

اْلَحَكُم ْبُن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ِبْشِر ْبِن َعْبِد ُدْهَماَن ڤ.9 0  

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

يكنى أبا عثمن وقيل: أبو َعْبد امللك، وهو أخو عثمن بن أب  بر:   
ه عمر عل عمن  العاص، كان أمرًيا عل البحرين، وذلك أن أخاه عثمن والَّ

ه أخاه الكم عل البحرين)3(. والبحرين، فوجَّ

َلِميُّ ڤ.9     اْلَحَكُم ْبُن اْلَحاِرِث السُّ

 غ: سكن البصة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ة)5(.  ب: َلُه ُصْحَبة، عداده يِف أهل الَبْصَ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )199/2، 200(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )70/8(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )58/1)(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )109/2(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان ))/85(.
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َة، َغَزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيَ َغْزَوٍة)1(.  ع: َسَكَن اْلَبْصَ

عاء،   بر: غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ثالث غزوات، روى عنه: عطية الدَّ
هو عطية بن سعد، بصي)2(.

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سبع غزوات،  البصة، وغزا مع  ثغ: له صحبة، سكن   
آخرهن حنني، وقيل: ثالث غزوات)3(.

اْلَحَكُم ْبُن َحْزٍن اْلُكَلِفيُّ ڤ.9    

 غ: سكن املدينة)4(.

 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسابِع َسْبَعة َأو َتاِسع تِْسَعة)5(.

 ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 بر: وكلفة يف متيم، ويقال: هو من نص بن سعد بن بكر بن هوازن. 

له حديث واحد ليس له غريه، رواه عنه: زريق الثقفي الطائفي)7(. 

اْلَحَكُم ْبُن َراِفعِ ْبِن ِسَناٍن ڤ.9    

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )715/2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/1))(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )511/1(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)10- 104(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان ))/85(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )710/2(.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر )1/1))(.
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 ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة)1(.

 ثغ: من أهل املدينة، له وألبيه صحبة)2(.

اْلَحَكُم ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس ڤ.9 -  

 ب، بش: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه: »َما اْسُمك؟« َقاَل: الكم، َقاَل: 
»َأْنت َعْبد اللَّه«.

ة َحِديثه ِعنْد سعيد بن َعْمرو بن الَعاِص)3(. عداده يِف أهل َمكَّ

ُه اْسُتْشـِهَد َيْوَم َبدٍر،  ُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللـِه(. ِقيَل: إِنَّ  ع: َسـمَّ
َواَل َيْثُبُت)4(.

 بر: قدم عل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مهاجًرا، َفَقاَل َلُه: »َما اْسُمك؟«، َقاَل: 
الكم، َقاَل: »َأْنت َعْبد اللَّه«. َفَغريَّ رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص اسَمه، فهو َعْبد اللَّه بن 

سعيد بن العاص.

اختلـف يف وفاتـه فقيـل: قتل يـوم بدر شـهيًدا. وقيل: بل قتـل يوم مؤتة 
شهيًدا)5(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)6(. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )720/2(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )512/1(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/85(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 1)(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)71- 714(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )55/1)(.
))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.
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َقاَل:  اْسُمك؟«،  »َما  َلُه:  َفَقاَل  مهاجًرا،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعَل  قدم  ثغ:   
ِه.  ِه يا َرُسول اللَّ الكم، َقاَل: »َأْنت َعْبد اللَّه«. قال: أنا َعْبد اللَّ

واختلف يف وفاته، فقيل: قتل َيْوم بدر شهيًدا، وقيل: بل استشهد َيْوم 
مؤتة، وقيل: َيْوم اليممة، وال عقب له)1(.

اْلَحَكُم ْبُن ُسْفَيان بِن ُعْثَمان بِن َعاِمِر بِن ُمَعتٍِّب الثََّقِفيُّ ڤ.9    

 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 َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ر َعَلْيِهم  َومَلَّا كَتَب رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاهَبُْم أمَّ َقاَل ابُن إِْسَحاَق: 
ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه يِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسالم  َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ رَضَ
َأْمَر هذا الَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واْلََرِم، ورصيَح َوَلَد إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
النَّبِّي  هَلُْم بَحْرب  َطاَقَة  ُه ال  َأنَّ اْلَعَرُب  ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت  ة َوداَنْت  اْفُتتَِحْت َمكَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )512/1(.
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ُبوَن  : أفواًجا: َيْضِ ُه َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا يِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ
إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

 غ: سكن مكة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

ِذي ُيَقال َلُه: ُسْفَيان   ب: من أهل الجاز، يروي َعنُه جُمَاِهد، َوُهَو الَّ
ابن الكم، خيطىء الرَواة يِف اْسمه، َواسم َأبِيه. 

َوأمُّ الكم َعاِئَشة بنت أب عقيل بن َمْسُعود بن َعامر بن معتب)3(.

 بش: له صحبة، ومن قال: )سفيان بن الكم(، فقد وهم)4(.

 بر: يقال: )سفيان بن الكم(. روى حديثه منصور بن جماهد، فاختلف 
أصحاب منصور يف اسمه، وهو معدود يف أهل الجاز.

له حديث واحد يف الوضوء مضطرب اإلسناد. يقال: إنه مل يسمع من 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسمعه منه عندي صحيح؛ ألنه نقله الثقات، منهم الثوري، ومل 

خيالفه من هو يف الفظ واإلتقان مثله)5(.

ْلُت بِن َمْخَرَمَة بِن الُمطَِّلِب الُقَرِشيُّ الُمطَِّلِبيُّ ڤ.9     اْلَحَكُم ْبُن الصَّ

 بر: شهد خيب، وأعطاه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ثالثني وسًقا، وكان من رجال 

)1( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )152/1، 155، )15(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي ))/200(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/85(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 98(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )0/1))، 1))(.
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د بن أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة عل مص،  قريش وجلتهم، استخلفه ُمَمَّ
حني خرج إل معاوية وعمرو بن العاص بالعريش)1(.

عِ ْبِن ِحْذَيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُنَعْيَلَة ْبِن 9     اْلَحَكُم ْبُن َعْمِرو ْبِن ُمَجدَّ
ُمَلْيِل ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة، َوُنَعْيَلُة ُهَو َأُخو 
َوَلِد  اْلِغَفاِرّي، َوُهَو ِمْن  ِلْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو:  ُمَلْيٍل، َفِقيَل  ِغَفاِر ْبِن 

ُنَعْيَلَة َأِخي ِغَفاٍر، ُيْعَرُف ِباْلَْقَرعِ ڤ.

َفنََزهَلَا،  ِة،  اْلَبْصَ إَِل  َل  وَّ َتَ ُثمَّ  ُقبَِض،  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حتى  س: َصِحَب   
َفَوالَُّه ِزَياُد ْبُن َأِب ُسْفَياَن ُخَراَساَن، َفَخَرَج إَِلْيَها)2(.

 وقال أيًضا: س: َفَلْم َيَزْل هِبَا َوالًِيا -يعني: ُخَراَساَن- َحتَّى َماَت 
هِبَا َسنََة َخِْسنَي، يِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)3(.

 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 ُمَض 

َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)4(. اْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخَبَ

ة َطِويَلة  ة، ثمَّ خرج إَِل ُخَراَسان غازًيا، َلُه قصَّ  ب: انتقل إَِل الَبْصَ
َفُقيِّد َحتَّى َماَت سنة خسني، َوقد  بِِه  َأََمَر  َأنَّ فاَلًنا  إاِلَّ  َلْيَس َهَذا موضعَها، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)5)(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )5/)11(، و)27/9(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )70/9)(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )120/1، 122(.
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قيل: سنة خس َوَأْرَبعني، وقبه بِجنب قب ُبَرْيَدة اأْلَْسَلِمي بالصني، َودفن 

بقبه بمرو.

َوُهَو الكم بن َعْمرو بن جمدع بن حذيم بن الَاِرث بن َثْعَلَبة بن مليل. 

ه َأسَمء بنت َمالك بن األسل بن َعْبد اللَّه. َوأمُّ

َوَكاَنت بنت الكم بن َعْمرو َتت قثم بن الَعبَّاس بن َعْبد املطلب)1(.

 بش: له صحبة، خرج إل خراسان غازًيا، وله قصة طويلة ليس غرض 

الكتاب حيتملها، حتى أمر معاوية بقيده فُقّيد بمرو فبقي يف قيده حتى مات 

سنة خسني يف والية معاوية، وأوىص أن يدفن بقيده ليخاصم أبا عبد الرحن 

يف القيامة فدفن بقيده بمرو وقبه بجنب بريدة األسلمي)2(.

ْبُن  ِزَياُد  ُه  َفَوالَّ َة  اْلَبْصَ َنَزَل  ُثمَّ  ُقبَِض،  َحتَّى  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ع: َصِحَب   

َ هِبَا َوالًِيا َعَلْيَها َسنََة  َأِب ُسْفَياَن ُخَراَساَن، َفَخَرَج إَِلْيَها، َوَسَكَن َمْرَو، َوُتُويفِّ

َخِْسنَي، َوِقيَل َخٍْس َوَأْرَبِعنَي، َوُدفَِن َمَع ُبَرْيَدُة اأْلَْسَلِميُّ بَِجنْبِِه. 

ِع ْبِن َعْمِرو ْبِن ِحْذَيِم ْبِن ُحْلَواَن ْبِن اْلَاِرِث  َوُهَو اْلََكُم ْبُن َعْمِرو ْبِن جُمَدَّ

اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة. 

ْعَثاِء َجابُِر ْبُن َزْيٍد، َواْلََسُن،  اِمِت، َوَأُبو الشَّ َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن الصَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/84(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 101(.
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ُهْم)1(. َواْبُن ِسرِييَن، َوُدجَلَُة ْبُن َقْيٍس، َوَأُبو َحاِجٍب َسَواَدُة ْبُن َعاِصٍم، َوَغرْيُ

 بر: يقال له: الكم بن األقرع، وهو أخو رافع بن عمرو الغفاري، 
غلب عليهم أهنم من بني غفار بن مليل، وليسا عند أهل النسب كذلك، إنم 
مها من بني نعيلة بن مليل أخي غفار ، وينسوهنم الكم ورافع ابنا عمرو بن 
جمدع بن حذيم بن الارث بن نعيلة بن مليل بن ضمرة، صحبا رسول اللَّه 

ملسو هيلع هللا ىلص، ورويا عنه، وسكنا البصة.

روى عن الكم بن عمرو وأبو حاجب سوادة بن عاصم، ودجلة بن 
قيس، وجابر بن زيد، وعبد اللَّه بن الصامت ابن أخي أب ذر الغفاري. 

بعثه زياٌد عل البصة والًيا يف أول والية زياد العراقني، ثم عزله عن 
ه بعَض أعمل خراسان، ومات هبا. البصة، ووالَّ

ويقال: إنه مات بالبصة سنة خسني. وقيل: بل مات بخراسان سنة 
خسني، ودفن هو وبريدة األسلمي يف موضع واحد، أحدمها إل جنب صاحبه. 

وهذا هو الصحيح، ومل خيتلف أن بريدة األسلمي مات بمرو من خراسان، 
وما أحسب الكم ويل البصة لزياد قط، وإنم ويل لزياد بعَض خراسان)2(.

 ثـغ: هـو أخـو رافع بن عمـرو، غلب عليهـم هذا النسـب إَِل غفار، 
وأهل العلم بالنسب يمنعون ذلك، ويقولون: إهنم من ولد نعيلة بن مليل 
أخي غفار بن مليل. ويقولون: هو الكم بن عمرو بن جمدع بن حذيم بن 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )708/2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)5)، 57)(.
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الارث بن نعيلة بن مليل بن ضمرة بن َبْكر بن َعْبد مناة بن كنانة.

َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حتى تويف ملسو هيلع هللا ىلص، ثم سكن البصة. 

إنم  منه لواليته،  َعَل خراسان، من غري قصد  أبيه  بن  واستعمله زياد 
أرسل زياد يستدعي الكم، فمض الرسول غلًطا منه، وأحض الكم بن 
عمرو، فلم رآه زياد قال: هذا رجل من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واستعمله عليها.

املؤمنني،  أمري  _إن  زياد:  إليه  فكتب  كثرية،  غنائم  فغنم  الكفار  وغزا 
يعني معاوية، كتب أن تصطفي له الصفراء والبيضاء، فال تقسم يف الناس 

ذهًبا وال فضة(. 

فكتب إليه الكم: )بلغني ما ذكرت من كتاب أمري املؤمنني، َوإيِن وجدت 
كتاب اللَّه تعال قبل كتاب أمري املؤمنني، َوإِنه والله، لو أن السمء واألرض كانتا 

رتًقا َعَل عبد، ثم اتقى اللَّه تعال، جعل له مرًجا، والسالم(.

وقسم الفيء بني الناس، وقال الكم: )اللَّهّم إن كان يل عندك خري 
فاقبضني إليك(. فمت بخراسان بمرو سنة خسني، واستخلف ملا حضته 

الوفاة أنس بن َأِب أناس.

روى عنه: السن، وابن سريين، وعبد اللَّه بن الصامت، َوَأُبو الشعثاء، 
ودجلة بن قيس، َوَأُبو حاجب وغريهم)1(.

ا ِمْن َبنِـي ُثَعْيَلـَة. َوُثَعْيَلُة:  ، َأُخـْو َرافِـِع بـِن َعْمـٍرو، َومُهَ  ذس: األَِمـرْيُ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )517/1(.
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َأُخـو ِغَفاَر.

َة، َوَلُه ُصْحَبـٌة، َوِرَواَيـٌة، َوَفْضٌل، َوَصـاَلٌح، َوَرْأٌي،  َنـَزَل الََكـُم الَبـْصَ
َوإِْقَداٌم.

ُد بُن  ، َوُمَمَّ يُّ ـْعَثاِء َجابُِر بُن َزْيٍد، َوالََسـُن الَبـْصِ َث َعنْـُه: َأُبـو الشَّ َحـدَّ
ْيَن، َوَسَواَدُة بُن َعاِصٍم؛ َوآَخُرْوَن. ِسرْيِ

.)1(» ِرَواَيُتُه يِف الُكُتِب، ِسَوى »َصِحْيِح الُبَخاِريِّ

ا ِمْن َبنِي َثْعَلَبَة َأِخي ِغَفاٍر. َم مُهَ  ذت: َأُخو َرافِِع ْبِن َعْمٍرو، َوإِنَّ

َة، َوَكاَن َرُجاًل َصاِلًا َفاِضاًل، قد  لِْلَحَكِم ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَنَزَل اْلَبْصَ
َ بَِمرٍو. ويل غزو خراسان فسبى َوَغنَِم، َوُتُويفِّ

َواْلََسُن  َعاِصٍم،  ْبُن  َوَسَواَدُة  َزْيٍد،  ْبُن  َجابُِر  ْعَثاِء  الشَّ َأُبو  َعنُْه:  َوَرَوى 
، َواْبُن ِسرِييَن.  يُّ اْلَبْصِ

َ َسنََة َخٍْس َوَأْرَبِعنَي، َوِقيَل: َسنَة َخِْسنَي)2(. رَيِة، ُتُويفِّ َوَكاَن َمُْموُد السِّ

اْلَحَكُم ْبُن َعْمِرو ْبِن َوْهِب ْبِن ُمَعتِِّب ْبِن َماِلِك ڤ.9    

ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا)3(.  س: َكاَن يِف َوْفِد َثِقيٍف الَّ

 ب: َكاَن من الَوْفد الَّذين وفدوا عل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )474/2(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ )40، 404(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/))(.
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َماَت يِف خاَلَفة عمر بن الطاب. 

ه ثقفية)1(. َوأمُّ

 بر: كان أحد الوفد الذين قدموا مع َعْبد ياليل بإسالم ثقيف، من 
األحالف)2(.

اْلَحَكُم ْبُن َعْمِرو الثَُّماِليُّ ڤ.9    

من  مناكري  أحاديث  عنه  رويت  بدًرا،  شهد  األزد،  يف  وثمله  بر:   
أحاديث أهل الشام ال تصح، والله أعلم)3(.

، ِمَن الَْزِد ڤ.9 0   اْلَحَكُم ْبُن ُعَمْيٍر، الثَُّماِليُّ

 س: َكاَن َيْسُكُن ِحَْص)4(.

 غ: سكن الشام، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)5(.

َواَيِة َعنُْه ُموَسى ْبُن َأِب  َد بِالرِّ اِميِّنَي َسَكَن ِحَْص، َتَفرَّ  ع: ُيَعدُّ يِف الشَّ
َحبِيٍب)6(.

ج حديثه عن   بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْثنَان َفَم َفْوَقهَم َجَاَعة«. ُمَرَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/85(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/1))(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )0/1))(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )418/9(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )107/2(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )721/2(.
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أهل الشام)1(.

، َمْوًلى ِلَبِني َمْخُزوٍم ڤ.9     اْلَحَكُم ْبُن َكْيَساَن، اْلَمْخُزوِميُّ

َجْحٍش  ْبُن  اللِه  َعْبُد  َأَصاهَبَا  تِي  الَّ ُقَرْيٍش  ِعرِي  يِف  اْلََكُم  َكاَن  س:   
.)2( بِنَْخَلٍة، َفُأرِسَ

 س وقال أيًضا: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل يوم بئر معونة َشِهيًدا يف 
صفر عل رأس ستة وثالثني شهًرا من اهلجرة)3(.

تِِه،  يَّ  ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َكاَن َمَع َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش يِف رَسِ
ْساَلِم)4(. ٍة َكاَنْت يِف اإْلِ يَّ ُل رَسِ َوِهَي َأوَّ

 بر: مول هشام بن املغريه املخزومي، كان ممن أرس يف رسية َعْبد اللَّه 
ابن جحش حني قتل واقد التميمي عمرو بن الضمي، أرسه املقداد. َقاَل 
اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص،  فأراد أمرينا رضب عنقه، فقلت: دعه يقدم عل رسول  املقداد: 

فقدمنا به عل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم وحسن إسالمه. 

وذلك يف السنة األول من اهلجرة، ثم استشهد يوم بئر معونة مع عامر 
ابن فهرية)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )58/1)(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )128/4(.
))( »الطبقات الكبير« البن سعد )105/5(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )717/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )55/1)(.
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 ثغ: أسلم يف السنة األول من اهلجرة، وسبب إسالمه َأنَُّه خرج من 
ِه بن جحش،  مكة مع طائفة من الكفار، فلقيتهم رسية كان أمريها َعْبد اللَّ
فَقَتَل واقُد التميميُّ -وكان مسلًم- عمَرو بَن الَضِميَّ -وكان ُمرشَكا-، 
وأرس املقداد بن عمرو الكم بن كيسان، فأراد عبد اللَّه بن جحش قتله، 
ِه  فقال املقداد: دعه نقدم به َعَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقدموا به َعَل َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم وحسن إسالمه)1(.

اْلَحَكُم، َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    

 ع: َجدُّ ُمطِيٍع)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )518/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)72(.



125 حرف الحاء

َحِكمي امُسه  من 

َحِكيُم ْبُن ِحَزاِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيِّ ْبِن 9    
ِكاَلٍب، ُيْكَنى َأَبا َيِزيَد، وقيل: َأُبو َخاِلٍد ڤ.

. ى ْبِن ُقيَصٍّ ُه ُأمُّ َحِكيٍم بِنِْت ُزَهرْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

َأُبوُه  َأبِيِه اْلِفَجاِر، َوُقتَِل  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد َحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم َمَع  َقاَل ُمَمَّ
ِحَزاُم ْبُن ُخَوْيِلٍد يِف اْلِفَجاِر اآلِخِر، َوَكاَن َحِكيٌم ُيَكنَّى َأَبا َخالٍِد. 

ُهْم  َوَكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوحَيَْيى، َوَخالٌِد، َوِهَشاٌم، َوُأمُّ َشْيَبَة، َوُأمُّ
، َوُيَقاُل: َبْل ُأمُّ ِهَشاِم ْبِن  ى ْبِن ُقيَصٍّ اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َزْينَُب بِنُْت اْلَعوَّ

َحِكيٍم، ُمَلْيَكُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َسْعِد، ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

اْلَفْتِح،  َيْوَم  َوَأْسَلُموا  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ُهُم  ُكلُّ ْبِن ِحَزاٍم  َوَلُد َحِكيِم  َأْدَرَك  َوَقْد 
َوَصِحُبوا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

داًرا  املدينة ونزهلا وبنى هبا  بن حزام  ُعَمَر: وقدم حكيم  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
عند بالط الفاكهة عند زقاق الصواغني، ومات باملدينة سنة أربع وخسني 

يف خالفة معاوية بن أب سفيان، وهو ابن مائة وعرشين سنة)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/50- )5(.
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َفِة ُقُلوهُبُم)1(.   خط: من امُلَؤلَّ

 ل: له صحبة)2(.

بن  خويلد  بنت  خدية  أخي  وابن  ام،  الَعوَّ بِن  برِي  الزُّ َعمِّ  ابُن  ق:   
أسد، زوج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

قال حكيم: ولدت قبل الفيل بثالث عرشة سنة، وأنا أعقل، حني أراد 
عبد املطلب أن يذبح ابنه عبد الله حني وقع نذره عليه، وذلك قبل مولد 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بخمس سنني.

وشهد حكيم مع ابنه الِفَجار، وقتل أبوه حزام يف الِفَجار اآلخر.

أوالده  وأسلم  مكة،  فتح  يوم  وأسلم  خالد،  أبا  يكنى:  حكيم  وكان 
حكيم،  بن  الله  وعبد  حكيم،  بن  وخالد  حكيم،  بن  هشام  وهم:  يومئذ، 

وكلهم قد صحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه.

وعاش حكيم بن حزام يف اجلاهلية سّتني سنة، ويف اإلسالم سّتني سنة.

فة قلوهبم، ثم حسن إسالمه، ومات باملدينة سنة أربع  وكان من املؤلَّ
)غبنك  له:  فقيل  دينار،  ألف  بستني  معاوية  من  له  داًرا  وباع  وخسني، 
معاوية!(، فقال: والله، ما أخذتا يف اجلاهلية إال بزق خر، أشهدكم أهنا يف 

سبيل الله، فانظروا أّينا املغبون)3(.

)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 4)9(.

))( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )11/1)(.
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ُخَوْيِلد  ْبِن  ِحَزام  ْبُن  َقاَل: َحِكْيم  اللِه؛  َعْبِد  بُن  ُمْصَعُب  َثنَا  خ: َحدَّ  
ة، وَشِهَد ُحنَْينًا ُمْسِلًم، َوَكاَن  افِها، َأْسَلَم َيْوم َفْتِح َمكَّ ِمْن ُوُجوِه ُقَرْيٍش َوَأْشَ
ايِن َيْوم َبْدٍر)1(. ِذي َنجَّ مِمَّْن َنَجا َيْوم َبْدٍر، َفَكاَن إَِذا َحَلَف بِيمنٍي؛ َقاَل: ال والَّ

َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: ِهَشام ْبُن َحِكْيٍم ْبِن ِحَزام َصِحَب النَّبِيِّ   خ: َأْخَبَ
ِه ْبُن َحِكْيٍم ْبِن ِحَزام. ملسو هيلع هللا ىلص، وَعْبد اللَّ

اْبنِِه ُعْثَمن ْبُن  اْبُن  ْبَن ِحَزام  َيْوم اجلََمل َمَع َعاِئَشة، فورث َحِكْيم  ُقتَِل 
ِه ْبِن َحِكْيٍم ْبِن ِحَزام)2(. َعْبد اللَّ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوهبم. سمَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)3(.

بن  حزام  أبوه  وُقتَِل  الِفَجار،  أبيه  مع  حزام  بن  حكيم  شهد  ط:   
خويلد يف الِفَجار اآلخر، وكان حكيم يكنى أبا خالد. 

وكان له من الولد: عبد الله، وخالد، وحييى، وهشام، وأمهم زينب ابنة 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قىص. ويقال: بل أم هشام بن 

حكيم مليكة ابنة مالك بن سعد من بني الارث بن فهر.

وقد أدرك ولد حكيم بن حزام كلهم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح، وصحبوا 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/)15(.

)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )407/1(.
))( »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/)2(.
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وكان حكيم بن حزام فيم ُذِكَر قد بلغ عرشين ومائة سنة، ومرَّ به معاوية 
عام حج فأرسل إليه بلقوح يرشب من لبنها، وذلك بعد أن سأله أي الطعام 
يأكل، قال: أما مضغ فال مضغ يف، فأرسل إليه باللقوح، وأرسل إليه بصلة 
فأبى أن يقبلها، وقال: مل آخذ بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا، ودعانى أبو بكر وعمر 

إل حقي فأبيت أن آخذه)1(. 

 وقال أيًضا: ط: أمه أم حكيم بنت زهري بن الارث بن أسد بن عبد 
العزى بن قيص.

مـات باملدينـة يف خالفـة معاويـة وهـو ابن مائـة وعرشين سـنة روى عن 
رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وهـو من مسـلمة الفتـح، وابناه: خالد وهشـام أسـلم معه 
يوم فتح مكة، وأسلم معهم يومئذ أخوامها: عبد الله وحييى ابنا حكيم بن 

حزام)2(.

 غ: ولكيم بن حزام رواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة. 

وكان حكيم عامًلا بالنَّسب. ويقال: أخذ النَّسب عن أب بكر الصديق 
ڤ، وكان أبو بكر ڤ أنسب قريش)3(. 

ه حكيمة بنت ُزَهرْي بن الَاِرث بن َأسد.   ب: أمُّ

عداده يِف أهل الجاز، َعاَش يِف اجلَاِهِليَّة ِستِّنَي سنة، ويف اإِلساَلم ِستِّنَي سنة.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 20(.

)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 54(.
))( »معجم الصحابة« للبغوي )115/2(.
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َوَمات سنة خسني، وقيل: سنة ِستِّنَي، َوُهَو ابن عرْشين َوِماَئة سنة، َوقد 
ِحيح. قيل: َماَت سنة َأربع َوخسني، َوُهَو الصَّ

ه الَكْعَبة، فمخضت  وكان مولده قبل الِفيل بَِثاَلث عرَشة سنة، دخلت أمُّ
فِيِه، فولدت َحِكيم بن حَزام يِف َجوف الَكْعَبة، َوله َأْواَلد َثاَلَثة: ِهَشام، وَخالِد، 

َوعبد اللَّه َبنو َحِكيم)1(.

 بش: كان مولده بمكة قبل الفيل بثالث عرشة سنة، دخلت أمه 
الكعبة فمخضت فيها، فولدت حكيم بن حزام يف جوف الكعبة. 

عاش يف اجلاهلية ستني سنة، ويف االسالم ستني سنة، ومات وهو ابن 
عرشين ومائة سنة، سنة أربع وخسني باملدينة)2(.

َها  ُه َصِفيَُّة، َوِقيَل: َفاِخَتُة بِنُْت ُزَهرْيِ ْبِن الَاِرِث ْبِن َأَسٍد، َوُأمُّ  ع: ُأمُّ
اِر.  َسْلَمى بِنُْت َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ

ِماَئَة  ُحننَْيٍ  َيْوَم  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َأْعَطاُه  َفِة،  امُلَؤلَّ ِمَن  اْلَفْتِح،  َمْسِلَمِة  ِمْن 
َبِعرٍي ُثمَّ َحُسَن إِْساَلُمُه، ُولَِد يِف اْلَكْعَبَة. 

ْساَلِم.  يَن َسنًَة، ِستِّنَي يِف اجْلَاِهِليَِّة، َوِستِّنَي يِف اإْلِ َعاَش ِماَئًة َوِعرْشِ

َ بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي. َوِقيَل: َثَمٍن َوَخِْسنَي، مَلْ َيْقَبْل َشْيًئا َبْعَد  ُتُويفِّ
ْساَلِم،  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأَحٍد، َأْعَتَق ِماَئَة َرَقَبٍة يِف اجلَاِهِليَِّة َوَأْعَتَق ِماَئَة َرَقَبٍة يِف اإْلِ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/70- 71(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 1)(.
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ايِن  ِذي َنجَّ اْنَفَلَت َيْوَم َبْدٍر ِمَن اْلَقْتِل، َفَكاَن إَِذا اْسَتَغْلَظ يِف اْلَيِمنِي َقاَل: )اَل َوالَّ
َيْوَم َبْدٍر(.

ِة.  ، َواهْلَِديَّ َأَحُد امَلْذُكوِريَن ِمْن ُقَرْيٍش بِاْلَبْذِل، َواْلَعطِيَِّة، َواْلِبِّ

ُه َقْبِل َمْوتِِه، َما َصنََع يِف اجْلَاِهِليَِّة َشْيًئا ِمَن امَلْعُروِف إاِلَّ َصنََع  َذَهَب َبَصُ
ْساَلِم ِمْثَلُه. يِف اإْلِ

، َوُأِصيَب بِاْبنِِه ِهَشـاِم ْبـِن َحِكيٍم،  َبرْيِ َأْسـنََد َوِصيََّتـُه إَِل َعْبـِد اللِه ْبـِن الزُّ
َمـاَت َقْبَلـُه. َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ِحَزاٌم، َوَسـِعيُد ْبُن امُلَسـيِِّب، َوُعْرَوُة، َوُمْسـِلُم ْبُن 
ُجنُْدٍب، َوُموَسى ْبُن َطْلَحَة، َوَصْفَواُن ْبُن ُمِْرٍز، َوامُلطَِّلُب ْبُن َحنَْطٍب، َوِعَراُك 
َرَباٍح يِف  َأِب  ْبُن  َوَعَطاُء  ْبُن ِسرِييَن،  ُد  َوُمَمَّ َماَهٍك،  ْبُن  َوُيوُسُف  َمالٍِك،  اْبُن 

آَخِريَن)1(.

النَّبيِّ  ابن أخي خدية بنت خويلد زوج  أبا خالد، هو  يكنى  بر:   
ملسو هيلع هللا ىلص، ولد يف الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة يف نسوة من قريش، وهي 

حامل فضهبا املخاض، فأتيت بنطع فولدت حكيم بن حزام عليه.

وكان من أشاف قريش ووجوهها يف اجلاهلية واإلسالم، كان مولده 
ذلك،  يف  اختالف  عل  سنة  عرشة  اثنتي  أو  سنة  عرشة  بثالث  الفيل  قبل 
ر إسالمه إل عام الفتح، فهو من مسلمة الفتح هو وبنوه: َعْبد اللَّه،  وتأخَّ

وخالد، وحييى، وهشام. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )701/2(.
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النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعاش حكيم بن حزام يف اجلاهلية ستني  ُهْم َصِحَب  َوُكلُّ
سنة، ويف اإلسالم ستني سنة. 

وتويف باملدينة يف داره هبا عند بالط الفاكهة وزقاق الصواغني يف خالفة 
معاوية سنة أربع وخسني، وهو ابن مائة وعرشين سنة، وكان عاقاًل رسًيا، 

فاضاًل تقيًّا، سيًِّدا بمله غنًيا.

فة قلوهبم وممن حسن إسالمه منهم. وكان من املؤلَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أتى  ثم  بعري،  مائة  عل  وحل  رقبة،  مائة  اجلاهلية  يف  أعتق 
بعد أن أسلم، فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت أشياء كنت أفعلها يف اجلاهلية، 
أتنث هبا أيل فيها أجر؟ فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْسَلْمَت َعَل َما َسَلَف َلَك 

 .» ِمْن َخْيٍ

ها عن أعجازها،  َلها بالبة، وكفَّ وحجَّ يف اإلسالم ومعه مائة بدنة، قد جلَّ
وأهداها، ووقف بمئة وصيف بعرفة يف أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها 

عتقاء اللَّه عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، عاش يف اجلاهلية ستني سنة، 
ويف اإلسالم ستني سنة، ومات سنة أربع وخسني. 

وله أحاديث رواها عنه: سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وموسى 
ابن طلحة، وغريهم)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/1))، )))(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )414/2، 415(.
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، َأْعَطاُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َيْوَم   و: َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح، َوَشِهَد َيْوَم ُحننَْيٍ
ُحننَْيٍ ِماَئَة َبِعرٍي، ُولَِد يِف اْلَكْعَبِة.

َ بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي، َوِقيَل: َثَمٍن َوَخِْسنَي. ِقيَل: ُتُويفِّ

مَلْ َيْقَبْل َشْيًئا ِمْن َأَحٍد َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.   كر: له صحبٌة، َحدَّ

روى عنه: سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وموسى بن طلحة، وغريهم.

ة يف اجلاهلية للتجارة)2(. وقدم الشاَم غري َمرَّ

 جو: ولد قبل َعام الِفيل بَِثاَلث عرَشة سنة، َوأْعتق ماَئة َرَقَبة يِف اجلَاِهِليَّة، 
ْساَلم. َوِماَئة َرَقَبة يِف اإْلِ

َوبكـى َيْوًمـا َفقيـل: َمـا يبكيك؟ َقاَل: )ِخَصـاٌل كّلَها أبـكاين: َأوهلَا بطء 
إسالمي َحتَّى ُسبِقَت يِف َمَواطَِن َصاِلَة، وَنَجْوُت َيْوم بدٍر َوَيْوم أحٍد، َفقلت: 
ح  ة، َواَل أوضع َمَع ُقَرْيش، فأقمت هَبا، ويأبى اللَّه َأن يرْشَ اَل أخرج أبًدا من َمكَّ
ِكنَي بَِم هم  قلبِي لإِْلِْساَلِم، َوَذلَِك َأينِّ أنظر إَِل بقايا من ُقَرْيٍش هَلُم َأْسنَان ُمَتَمسِّ
َعَلْيِه من َأمر اجلَاِهِليَّة فأقتدي هبم، َيا َلْيت َأينِّ مل أقتد هبم، َفَم أهلكنا إاِلَّ اإلقتداء 
َة، خرجت َأنا َوَأُبو ُسْفَيان نستوح  بِآَباِئنَا وكبائنا، َفَلمَّ غزا َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
اْلََب، فلقي الَعبَّاُس َأَبا ُسْفَيان َفذهب بِِه إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَرَجعُت َفدخلُت َبْيتِي 

نَّة )74/1)- )7)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )15/)9(.
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َة َفِجْئته، َفأْسلمت(. ، َودخل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ وأغلقته َعيلَّ

َقاَل الَواِقِدي: َوقدم َحِكيم بن حَزام امَلِدينَة ونزهلا، َوبنى هَبا َداًرا، َوَمات 
هَبا سنة َأربع َوخسني، َوُهَو ابن ماَئة وعرشين سنة)1(.

تقيًّا،  فاضاًل  ا،  رَسيًّ عاقاًل  كان  املؤمنني،  أم  خدية  أخي  ابن  ث:   
سيًِّدا َغنِيًّا، َجَواًدا.

وكان من سادات قريش ووجوهها يف اجلاهليِة واإلسالم.

ه دخلت الكعبة مع نسوة قريش، فضهبا  ولد يف الكعبة، وذلك أن أمَّ
ر  امَلخَاض، فُأتيت بنطٍِع حيث أعجلها الوالدة، فولدت حكيًم عليه، وتأخَّ

إسالُمه إل عام الفتح.

مئٍة  ابن  وهو  مات  وقيل:  وخسني،  أربٍع  سنة  باملدينة  حكيٌم  ومات 
وعرشين سنة، ستني يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم)2(.

 ثغ: أمه وأم أخويه َخالِد وهشام: صفية، وقيل: فاختة بنت ُزَهرْي 
ابن الارث بن أسد بن َعْبد العزى، وحكيم ابن أخي خدية بنت خويلد، 

وابن عم الزبري بن العوام.

ولد يف الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة يف نسوة من قريش وهي 
حامل، فأخذها الطلق، فولدت حكيًم هبا.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 112(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 118(.
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وهو من مسلمة الفتح، وكان من أشاف قريش ووجوهها يف اجلاهلية 
واإلسالم، وكان من املؤلفة قلوهبم، أعَطاه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم حنني مائَة 

بعرٍي، ثم حسن إسالمه. 

وكان مولده قبل الفيل بثالث عرشة سنة عل اختالف يف ذلك. 

وعاش مائة وعرشين سنة، ستني سنة يف اجلاهلية، وستني سنة يف اإلسالم، 
وتويف سنة أربع وخسني أيام معاوية، وقيل: سنة ثمن وخسني.

وشهد بدًرا مع الكفار ونجا منهزًما، فكان إذا اجتهد يف اليمني قال: 
)والذي نجاين َيْوم بدر(، ومل يصنع شيًئا من املعروف يف اجلاهلية إال وصنع 

يف اإلسالم مثله.

دوة، فباعها مـن معاوية بمئة ألـف درهم، فقال له  وكانـت بيـده دار النَـّ
ابـن الزبـري: بعـت مكرمة قريـش، فقال حكيـم: ذهبت املـكارم إال التقوى، 

وتصدق بثمنها.

يف  أفعلها  كنت  أشياء  أرأيت  ِه،  اللَّ َرُسول  يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيَّ  وأتى 
»َأْسَلْمَت  َفَقاَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  ْأَجٍر؟  اجلاهلية، كنت أتنث هبا، أيل فيها 

.» َعَل َما َسَلَف َلَك ِمْن َخْيٍ

وحجَّ يف اإلسالم، ومعه مائة بدنة قد جللها بالبة أهداها، ووقف 
بمئة وصيف بعرفة يف أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها: )عتقاء اللَّه َعْن 

حكيم بن حزام(، وأهدى ألف شاة، وكان جواًدا.

روى عنه: ابنه حزام، وسعيد بن املسيب، وعروة، وغريهم.
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قوهلـم: إنـه ولـد قبـل الفيل، ومات سـنة أربع وخسـني، وعاش سـتني 
يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم، فهذا فيه نظر؛ فإنه أسلم سنة الفتح، 
فيكون له يف اإلشاك أربع وسبعون سنة، منها ثالث عرشة سنة قبل الفيل، 
وأربعون سنة إَِل املبعث، قياًسا َعَل ُعْمِر َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وثالث عرشة سنة 
بمكة إَِل اهلجرة َعَل القول الصحيح، فيكون عمره سًتا وستني سنة، وثمين 
سنني إَِل الفتح، فهذه تكملة أربع وسبعني سنة، ويكون له يف اإلسالم ست 

وأربعون سنة. 

ُبِعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فال يصح؛ ألَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوإِن جعلناه يف اإلسالم مذ 
بقي بمكة بعد املبعث ثالث عرشة سنة، ومن اهلجرة إَِل وفاة حكيم أربع 
اجلاهلية  يف  عمره  ويكون  سنة،  وستون  سبع  أيًضا  فذلك  سنة،  وخسون 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثالث عرشة سنة، َوإِل  إَِل املبعث ثالًثا وخسني سنة قبل مولد 
املبعث أربعني سنة، إال أن جيع عمره َعَل هذا القول مائة وعرشون سنة، 

لكن التفصيل ال يوافقه. 

وعل كل تقدير يف عمره ما أراه يصح، والله أعلم)1(.

، َأْسـَلَم َيْوَم الَفْتِح، َوَحُسـَن إِْسـاَلُمُه، َوَغَزا   ذس: الُقَرِشُّ األََسـِديُّ
ُحنَْينًا َوالطَّاِئَف.

َتُه،  ُة َعمَّ َوُنَباَلِئَها، َوَكاَنْت َخِدْيَ اِف ُقَرْيٍش، َوُعَقاَلِئَها،  َوَكاَن ِمْن َأْشَ
ِه. َبرْيُ اْبَن َعمِّ َوَكاَن الزُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )522/1، )52(.
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، َوِحَزاٌم، َوَعْبُد اللِه بُن الَاِرِث بِن َنْوَفٍل،  َحاِبُّ َث َعنُْه: اْبنَاُه؛ ِهَشاٌم الصَّ َحدَّ
َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، وغريهم.

َوَقِدَم ِدَمْشَق َتاِجًرا.

ايِن َيْوَم َبْدٍر ِمَن الَقْتِل(. ِذي َنجَّ ُه َكاَن إَِذا اْجَتَهَد يِف َيِمْينِِه، َقاَل: )الَ َوالَّ ِقْيَل: إِنَّ

َة َسنًَة. َوُولَِد َقْبَل َعاِم الِفْيِل بَِثاَلَث َعرْشَ

َوَأْوالَُدُه ُهم: ِهَشاٌم، َوَخالٌِد، َوِحَزاٌم، َوَعْبُد اللِه، َوحَيَْيى، َوُأمُّ ُسَميََّة، َوُأمُّ 
َعْمٍرو، َوُأمُّ ِهَشاٍم.

مَلْ َيِعْش يِف اإِلْساًلِم إاِلَّ بِْضًعا َوَأْرَبِعنْيَ َسنًَة.

. َوِقْيَل: ُقتَِل َأُبْوُه َيْوَم الِفَجاِر األَِخرْيِ

َوَكاَن َحِكْيٌم ِمْن َساَداِت ُقَرْيٍش، َوَكاَن َأْعَتَق يِف اجلَاِهِليَِّة ماَئَة َرَقَبٍة، َوَأْعَتَق 
يِف اإِلْساَلِم ِمْثَلَها، َوَساَق يِف اجلَاِهِليَِّة ماَئَة َبَدَنٍة، َويِف اإِلْساَلِم ِمْثَلَها.

ِذْيَن َدَفنُوا ُعْثَمَن َلْياًل.  َوُهَو َأَحُد النََّفِر الَّ

ُه ُدِخَل َعَل َحِكْيٍم ِعنَْد امَلْوِت َوُهَو َيُقْوُل: )الَ إَِلَه إاِلَّ اللُه، َقْد ُكنُْت  َوِقْيَل: إِنَّ
َأْخَشاَك، َوَأَنا الَيْوَم َأْرُجْوَك(.

ْأِن. َوَكاَن َحِكْيٌم َعالََّمًة بِالنََّسِب، َفِقْيَه النَّْفِس، َكبرِْيَ الشَّ

« َأْرَبَعُة َأَحاِدْيَث ُمتََّفٌق َعَلْيَها)1(. ِحْيَحنْيِ َيْبُلُغ َعَدُد ُمْسنَِدِه َأْرَبِعنْيَ َحِدْيًثا، َلُه يِف »الصَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي ))/44- )4، 49- 51(.
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 ذت: عمته خدية ڤ.

كان َيْوم الفيل مراهًقا، َوُهَو والد هشام، َلُه ُصْحبة ورواية، وشف يف 
قومه وحشمة.

ِه بن الارث بن نوفل،  َرَوى َعنُْه: ابنه حزام، وَسِعيد بن املسيب، وَعْبد اللَّ
وُعْروة بن الزبري، وموسى بن طلحة، ويوسف بن ماهك، وغريهم.

َيِمينِِه، َقاَل:  حض بدًرا مرشًكا، وأسلم عام الفتح، َوَكاَن إَِذا اْجَتَهَد يِف 
)اَل والذي نجاين َيْوم بدر من القتل(.

ُه ُولد يف جوف الكعبة، وأسلم وله ستون َسنَة َأْو أكثر.  وله منقبة؛ َوُهَو َأنَّ

َوَكاَن من املؤلفة قَلْوهبم، أعطاه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم ُحنني مائة من اإلبل؛ َقاَله 
ابن إِْسَحاق.

َل حكيٌم أموااًل من التجارة، َوَكاَن شديَد األَدمَة نحيًفا.  حصَّ

َومَلَّا ضيقت قريش َعَل بني هاشم بالِشْعب، َكاَن حكيم تأتيه العري، تمل 
ْعَب، ُثمَّ يضب أعجازها، فتَدَخَل عليهم. النطة، فُيقبلها الشِّ

.» َوَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْسَلْمَت َعَل َما َسَلَف َلَك ِمْن َخْيٍ

َوَكاَن َسْمًحا َجَواًدا َكِريًم، َعاملًِا بِالنََّسِب، َأْعَتَق يِف اجْلَاِهِليَِّة ِماَئَة َرَقَبٍة، ويف 
اإلسالم مائة رقبة.

ا. َوَكاَن ذا رأي وعقل تام، َوُهَو أحد من دفن ُعْثَمن رسًّ

وباع داًرا ملعاوية بستني ألًفا، وتصدق هِبَا، َوَقاَل: اشتيتها يف اجلاهلية بزق خر.
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َ ڤ َسنَة أربع وخسني)1(. ُتُويفِّ

حاح)2(.  ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم يف الصِّ

 سط: ولد يِف َجوف اْلَكْعَبة، َوأسلم َيْوم اْلَفْتح، َوُهَو اْبن َثاَلث َوِستِّنَي، 
وعاش ماَئة َوعرْشين سنة، ِستِّنَي يِف اجلَاِهِليَّة َوِستِّنَي يِف اإلسالم.

َوُتويفِّ بِامَلِدينَِة سنة أْرَبْع. َوقيل: َثَمن َوخسني، َوأْعتق ماَئة َرَقَبة باجلاهلية 
َوِماَئة باإلسالم)3(.

َحِكيُم ْبُن َحْزِن ْبِن َأِبي َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن 9 -  
َمْخُزوٍم، َعمُّ َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ڤ.

ائِب ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن َعاِيِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.  ُه َفاطَِمُة بِنُْت السَّ س: ُأمُّ

َة، َوُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي  َأْسَلَم َمَع َأبِيِه َوَأِخيِه َيْوَم َفْتِح َمكَّ
يِق ڤ)4(. دِّ َة يِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َعرْشَ

 ص: َكاَن َرُجاًل آَدَم، َشِديَد اأْلََدَمِة، َخِفيَف اللَّْحِم، َأْحنَى ُولَِد َقْبَل 
يَن َوِماَئِة َسنًَة، َوَماَت  َة َسنًَة، َوَماَت بِامَلِدينَِة َوُهَو اْبُن ِعرْشِ اْلِفيِل بَِثاَلَث َعرْشَ

َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي ڤ)5(.

)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )45/1(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 484، 485(.
))( »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: 52(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/100(.
)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )419/1(.
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 ع: اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة، مَلْ ُيْسنِْد َشْيًئا)1(.

 بر: عم سعيد بن املسيب بن حزن أخو أبيه املسيب بن حزن.

أسلم عام الفتح مع أبيه، وقتل يوم اليممة شهيًدا هو وأبوه حزن ابن 
أب وهب املخزومي، هذا قول ابن إسحاق)2(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(. 

 كو: أسلم يوم الفتح مع أبيه، واستشهد يوم اليممة)4(. 

بن  ِعْمَراَن  بن  عائذ  بن  عويمر  بن  السائب  بنت  فاطمة  أمه:  ثغ:   
مزوم، هو عم َسِعيد بن املسيب بن حزن.

أسلم عام الفتح مع أبيه حزن، وقتل َيْوم اليممة شهيًدا، هو وأبوه حزن 
ابن َأِب وهب، هذا قول ابن إِْسَحاق والزبري. 

وقال َأُبو معرش: استشهد َيْوم اليممة حزن بن َأِب وهب، وأخوه حكيم 
ابن َأِب وهب. 

فجعل حكيًم أخا حزن، واألول أصح)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)70(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)))(.
))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )454/2(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)52(.
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َحِكيُم ْبُن ُمَعاِوَيَة النَُّميِريُّ ڤ.9  - 

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)1(.  ب: َلُه ُصْحَبة، سكن الشَّ

، يروي عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم حديًثا)2(.  خق: صحابٌّ

 بـر: كل مـن جـع يف الصحابـة ذكـره فيهـم، ولـه أحاديـث منهـا: أنه 
اِر، َوامَلْرَأِة،  سـمع رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َل ُشـؤم، َوْقْد َيُكـوُن الُيْمُن ِف الـدَّ

والَفَرَس«)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/71(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )825/2(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )4/1))(.
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زة َحْ امُسه  من 

َحْمَزُة ْبُن اْلُحَميِِّر، َحِليٌف َلُهْم ِمْن َأْشَجَع، ُثمَّ ِمْن َبِني ُدْهَماَن ڤ.9  - 

َه  ُد ْبُن ُعَمُر: َوَقْد َسِمْعُت َأنَّ ُد ْبُن ُعَمُر، َوَقاَل ُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ
 . ِ َخاِرَجُة ْبُن اْلَُمريِّ

 . ِ ُد ْبُن إِْسَحاَق: ُهَو َخاِرَجُة ْبُن اْلَُمريِّ َوَقاَل ُمَمَّ

 . ِ َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: ُهَو َحاِرَثُة ْبُن اْلَُمريِّ

 . ِ ُة ْبُن اْلَُمريِّ َواْخُتِلَف َعن َأِب َمْعرَشٍ َفَقاَل َبْعُض َمْن َرَوى َعنُْه: ُهَو ُجَزيَّ

 . ِ ُة ْبُن اْلَُمريِّ َوَقاَل َبْعُضُهْم: ُجَريَّ

 ، اَن َحِليُف َبنِي ُعَبْيِد ْبِن َعِديٍّ ُه ِمْن َأْشَجَع ُثمَّ ِمْن َبنِي ُدمْهَ َوَأْجَُعوا َجِيًعا َأنَّ
َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

َحْمَزُة ْبُن َعاِمِر ْبِن َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم 9  - 
اْبِن َماِزٍن ڤ.

ه فاطمة مل ُتنَسب لنا.  س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا، وتويف وليس له عقب، وقد انقرض ولد عامر بن مالك بن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/4)5(.



حابة األماثل 142
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

خنساء بن مبذول، فلم يبق منهم أحد)1(.

َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف، َأُبو ُعَماَرَة، َوِقيَل: 9  - 
َأُبو َيْعَلى ڤ.

ُه ڤ اْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم   س: َأَسُد اللِه، َوَأَسُد َرُسولِِه، َوَعمُّ
. اْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

َة. َوَكاَن  ُه َهاَلُة بِنُْت َأْهَيَب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلِب ْبِن ُمرَّ َوُأمُّ
ُيْكنَى َأَبا ُعَمَرَة. 

َدَرَج،  َوَعاِمٌر  َيْعَل،  َأَبا  َحَْزُة  بِِه  ُيْكنَى  َوَكاَن  َيْعَل،  الَوَلِد:  ِمَن  َلُه  َوَكاَن 
ِة ْبِن َمالِِك ْبِن ُعَباَدَة ْبِن ُحْجِر ْبِن َفاِئِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن  ُهَم بِنُْت امُللَّ َوُأمُّ
ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ِمَن األَْنَصاِر ِمَن األَْوِس. 

ُه َخْوَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َقْهٍد  َوُعَمَرُة ْبُن َحَْزَة، َوَقْد َكاَن ُيْكنَى بِِه َأْيًضا، َوُأمُّ
اِر.  ُة ِمْن َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ األَْنَصاِريَّ

َها َسْلَمى بِنُْت ُعَمْيٍس، ُأْخُت َأْسَمَء بِنِْت ُعَمْيٍس  َوُأَماَمُة بِنُْت َحَْزَة، َوُأمُّ
َوَأَراَد  ْبُن َحاِرَثَة،  َوَزْيُد  ، َوَجْعَفٌر،  اْخَتَصَم فِيَها َعيِلٌّ تِي  الَّ َوُأَماَمُة  اْلَْثَعِميَِّة، 
ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم َأْن َتُكوَن ِعنَْدُه، َفَقَض هِبَا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص جِلَْعَفٍر ِمْن َأْجِل 
َجَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسَلَمَة  َأنَّ َخاَلَتَها َأْسَمَء بِنَْت ُعَمْيٍس َكاَنْت ِعنَْدُه، َوَزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/4))(.
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، َوَقاَل: »َهْل ُجِزيَت َسَلَمُة«، َفَهَلَك  اْبَن َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد األََسِد امَلْخُزوِميَّ
َمَعَها إَِلْيِه.  َقْبَل َأْن َيْ

ٌد،  ، َوُعَقْيٌل، َوُمَمَّ َبرْيُ َوَقْد َكاَن لَِيْعَل ْبِن َحَْزَة َأْوالٌَد: ُعَمَرُة، َوالَفْضُل، َوالزُّ
َدَرُجوا َفَلْم َيْبَق ِلَْمَزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب َوَلٌد َوالَ َعِقٌب)1(.

ُغالُم  َوْحِشٌّ  َقَتَلُه  ُأُحٍد،...  َيْوَم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َمَع  اْسُتْشِهَد  خط:   
ُجَبري بن مطعم)2(.

 ق: كان يكنى: أبا عمرة، وأبا يعل، وهو أسد الله، وأسد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
 . ، وسباًعا الزاعيَّ وَقَتَل يوم بدر: َشيبَة بَن ربيعة، وطعيمَة بَن عديٍّ

وُقتَِل يوم ُأحٍد، زرقه وحّش غالم طعيمة بحربة فمت. 

وكان رضيع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأب سلمة بن عبد األسد املخزومّي، أرضعتهم 
امرأٌة من أهل مكة، يقال هلا: ثويبة.

وُولَِد لمزة ابٌن يقال له: عمرة -من امرأة من بني النّجار، ومل يعقب-، 
وبنـٌت يقـال هلـا: أّم أبيها، أّمها زينـب بنت عميس الثعميـة، وكانت تت: 

عمر بن أب سلمة املخزومّي)3(.

 غ: َعمُّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخوه من الرضاعة، وأسد اللَّه، وأسد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/7(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 8)(.

))( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )124/1، 125(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)(.
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 ب: َعمُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، كنيته َأُبو يعل، َقتله َوحِشُّ بُن َحْرٍب مول 
ال سنة. ُجَبري بن مطعم َيْوم ُأحد يِف شهر َشوَّ

 . َوَكاَن أكب من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِسنَتنْيِ

ه َحَْزة َهالة بنت وهيب بن َعْبد منَاف بن زهَرة)1(. َوأمُّ

َضاَعِة، َأَسُد اللِه َوَأَسُد َرُسولِِه،   ع: َكاَن َعمَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَخاُه ِمَن الرَّ
َج َعْبُد امُلطَِّلِب َهاَلَة بِنَْت ُأَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة، َفَوَلَدْت َلُه َحَْزَة  َتَزوَّ

َوَصِفيََّة، َوَكاَنْت ُثَوْيَبُة َمْواَلُة َأِب هَلٍَب، َأْرَضَعْت َحَْزَة َوَرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َة َحِيًَّة، َوَكاَن إِْساَلُمُه  ، َأْسَلَم بَِمكَّ َوَكاَن َحَْزُة َأَسنَّ ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِسنََتنْيِ
ا َوَمنََعًة لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ِعزًّ

َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َمْواَلُه َزْيِد 
ُم بِِريَشِة َنَعاَمٍة  ، َوُهَو امُلَعلَّ اْبِن َحاِرَثَة ُيَقاتُِل َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْيَفنْيِ

َيْوَم َبْدٍر. 

فِيِه َويِف َأْصَحابِِه َنَزَلْت: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻڻ﴾ ]الج: 19[.

َهَداِء ِعنَْد اللِه ۵، َقَتَلُه َوْحِشٌّ اْلََبِشُّ َمْوَل ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعِم  َسيُِّد الشُّ
اٍل،  ْبِت يِف النِّْصِف ِمْن َشوَّ ، َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوَخِْسنَي َسنًَة، َيْوَم السَّ اْبِن َعِديٍّ

ِمْن َسنَِة َثاَلٍث. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/9)-70(.
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َ َعَلْيِه  ِكنَي، َقْبَل َأْن ُيْقَتَل إِْحَدى َوَثاَلثنَِي َنْفًسا، َوَكبَّ َقَتَل اللُه بَِيِدِه ِمَن امُلرْشِ
َن يِف َنِمَرٍة ُغطَِّي هِبَا َرْأُسُه، َوُجِعَل َعَل  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسْبِعنَي َتْكبرَِيًة، َوُكفِّ

ْذِخُر.  ِرْجَلْيِه اإْلِ

َوَكاَن َأَحَد َساَدِة َأْهِل اجْلَنَِّة، َوَأَحبَّ النَّاِس إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخرْيَ 
ُة اللِه  َأْعَمِمِه، اْشَتدَّ َعَلْيِه َوَجُدُه ملسو هيلع هللا ىلص ِحنَي َرآُه َقتِياًل، َحتَّى َشِهَق َفَقاَل: »َرْحَ
ِحِم«، َفَحَلَف َلُيَمثَِّلنَّ  اِت، َوُصوًل لِلرَّ َعَلْيَك، َفإِنََّك َما ُعلِْمَت َفُعوًل لِْلَخْيَ

َر َعْن َيِمينِِه.  ُه اللُه ۵ َفاْسَتَلَم َوَكفَّ َ بَِسْبِعنَي ِمنُْهْم، ُثمَّ َصبَّ

.)1( َأْسنََد َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َحِديَثنْيِ

 بر: عمُّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يقال له: أسد اللَّه، وأسد رسوله، يكنى أبا 
عمرة وأبا يعل أيًضا بابنيه عمرة ويعل.

أسلم يف السنة الثانية من املبعث. وقيل: بل كان إسالم حزة بعد دخول 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم يف السنة السادسة من مبعثه ملسو هيلع هللا ىلص، كان أسن من 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بأربع سنني.

وهذا ال يصح عندي؛ ألن الديث الثابت أن حزة، وعبد اللَّه بن عبد 
األسد، أرضعتهم ثويبة مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، إال أن تكون أرضعتهم يف زمانني.

واخُتِلَف يف أعمم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقيل: عرشة. وقيل: اثنا عرش، ومن 
جعلهم اثني عرش جعل َعْبد اللَّه أباه ثالث عرش من بني َعْبد املطلب، وقال: 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )72/2)- )7)(.
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هم أبو طالب، واسمه: َعْبد مناف، والارث، وكان أكب ولد َعْبد املطلب، 
والزبري، وعبد الكعبة، وحزة، والعباس، واملقوم، وحجل، واسمه: املغرية، 
ورضار، وقثم، وأبو هلب، واسمه: َعْبد العزى، والغيداق، فهؤالء اثنا عرش 
اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ثالث عرش،  أبو رسول  اللَّه  َعْبد املطلب، وعبد  بنو  رجاًل، كلهم 

هكذا ذكرهم جاعة من أهل العلم بالنسب، ومنهم ابن كيسان وغريه.

ومن جعلهم عرشة أسقط َعْبد الكعبة، وقال: هو املقوم، وجعل الغيداق 
وحجاًل واحًدا.

ومن جعلهم تسعة أسقط قثم.

ومل خيتلفوا أنه مل ُيسِلم منهم إال حزة، والعباس.

قـال ابـن عبد الـب: للزبري بن َعْبد املطلب ابن يسـمى حجـاًل. وقد َقاَل: 
بعضهـم: إن اسـمه املغـرية أيًضـا، وأمـا أبو هلـب وأبو طالب فأدركا اإلسـالم 

ومل ُيسلَم. 

وكان َعْبد اللَّه أبو رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو طالب والزبري، وعبد الكعبة، 
وأم،  ألب  املطلب  عبد  بنات  وعاتكة  وبّرة،  وأروى،  وأمية،  حكيم،  وأم 

أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مزوم.

وكان حزة وصفية واملقوم وحجل ألب وأم، أمهم هالة بنت وهيب 
ابن َعْبد مناف بن زهرة.

وكان العباس ورضار وقثم ألب وأم، أمهم نتيلة بنت جناب، بن كليب، 
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من النمر بن قاسط. وقيل: بل هي نتيلة بنت جندب بن عمرو بن عامر، من 
النمر بن قاسط.

وأم الارث صفية بنت جنيدب بن حجري بن رئاب بن حبيب بن سواءة 
ابن عامر بن صعصعة، ال شقيق له منهم.

وقيل: أم الارث، سمراء بنت جنيدب بن جندب بن حرثان بن سواءة 
ابن عامر بن صعصعة. 

وأم أب هلب، لبى بنت هاجر، من خزاعة.

شهد حزة، بدًرا، وأبل فيها بالء حسنًا مشهوًرا، قيل: إنه قتل عتبة بن 
ربيعة مبارزة يوم بدر، كذا َقاَل موسى بن عقبة. وقيل: بل قتل شيبة بن ربيعة 
مبارزة، قاله ابن إسحاق وغريه، وقتل يومئذ طعيمة بن عدي أخا املطعم بن 
عدي، وقتل يومئذ أيًضا سباًعا الزاعي. وقيل: بل قتله يوم أحد قبل أن يقتل. 

وشهد ُأُحًدا بعد َبْدٍر، فقتل يومئذ شهيًدا، قتله وحش بن حرب البش 
مول جبري بن عدي عل رأس اثنني وثالثني شهًرا من اهلجرة، وكان يوم قتل 
 ابن تسع وخسني سنه، ودفن هو وابن أخته َعْبد اللَّه بن جحش يف قب واحد.
َهَداِء،  َهَداِء«. وروي: »َخْيُ الشُّ َزُة َسيُِّد الشُّ ُه َقاَل: »َحْ روي عن رسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
َباع«. وكان  ْكُت َدْفنَه َحتَّى ُيْرَش ِف ُبُطوِن الطَّْيِ والسِّ َوَلْوَل َأْن َتِد َصِفّية لَتَ

قد ُمثَِّل به وبأصحابه يومئذ)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )9/1))- 72)(.
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َضاَعِة، َأْرَضَعْتُهَم ُثَوْيَبُة َمْواَلُة َأِب هَلٍَب.  و: َعمُّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُخوُه ِمَن الرَّ

. ِه، َوَأَسُد َرُسولِِه، َوَكاَن َأَسنَّ ِمْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسنََتنْيِ َأَسُد اللَّ

ْبِن  َزْيِد  َوَبنْيَ  َبْينَُه،  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  بُِأُحٍد، آَخى َرُسوُل  َواْسُتْشِهَد  َبْدًرا،  َشِهَد 
َحاِرَثَة. 

. َكاَن ُيَقاتُِل َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، بَِسْيَفنْيِ

ُقتَِل  َيْوَم  َن  ُكفِّ َنْفًسا،  َوَثاَلثنَِي  إِْحَدى  ِكنَي  امُلرْشِ ِمَن  بَِيِدِه  ُه  اللَّ َقَتَل  ِقيَل: 
ْذَخَر)1(. ُغطَِّي هِبَا َرْأُسُه َوُجِعَل َعل ِرْجَلْيِه اإْلِ

تِي   جو: يكنى َأَبا عَمَرة، َوَكاَن َلُه من الَوَلد: يعل، وعامر، وُأَمامة الَّ
، فدرج َأْواَلده َفلم يْبق َلُه عقب.  اختصم فِيَها زيٌد، وجعفر، َوعيلٌّ

ام.  ة قبل عمر بَِثاَلَثة َأيَّ َوأسلم َحَْزة يِف سنة ِستٍّ من النُُّبوَّ

َوأول لَِواء عقده النَّبِي ڠ ِحني قدم امَلِدينَة ِلَْمَزة. 

َوقتل َحَْزة َيْوم أحد َوُهَو اْبن تسع َوخسني سنة، َوكبَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص سبعني َتْكبرَِية، َودفن ُهَو َوعبد اللَّه بن جحش يِف قب َواِحد، َفَلمَّ أْجرى 

ُمَعاِوَية العني بِامَلِدينَِة، َأَصاَبت املسحاة قدم َحَْزَة فانبعث َدًما)2(.

 وقال أيًضا جو: َعمُّ َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُخوُه من الرَضاَعة)3(. 

نَّة )1/)5)، 58)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 87(.

))( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 1)1(.
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ه: )أَسَد اللَّه، وأَسَد رسولِه(.  ث: عمُّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخوه من الرضاعة، وسمَّ

أسلم يف السنِة الثانية من امَلبَعث. وقيل: أسلم قبل دخول رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
دار األرقم يف السنة السادسة .

 وشهد حزة بدًرا، وأبل فيها بالًء حسنًا، وَقَتَل فيها جاعًة من املرشكني 
منهم: عتبَة بَن ربيعة، وطعيمَة بَن عدي. 

وشهد أُحًدا، وُقتل فيها شهيًدا؛ َقَتَله وحشُّ بُن َحرب، مول ُجّبري بن 
مطعم بن عدي، وله تسٌع وخسون سنة)1(.

ثغ: أمه: هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهي ابنة عمِّ   
آمنة بنت وهب أم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو شقيق صفية بنت عبد املطلب أم الزبري، 
ثويبة موالة أب  الرضاعة، أرضعتهم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه من  َرُسول  وهو عمُّ 
هلب، وأرضعت أبا سلمة بن عبد األسد، وكان حزة، ڤ وأرضاه، أسن 

من َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني، وقيل: بأربع سنني، واألول أصح.

وهو سيد الشهداء، وآخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني زيد بن حارثة.

أسلم يف السنة الثانية من املبعث، وكان حزة يعلم يف الرب بريشة نعامة. 

وقاتل َيْوم بدر بني يدي َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بسيفني، وقال بعض أساري 
الكفار: من الرجل املعلم بريشة نعامة؟ َقاُلوا: حزة ڤ. قال: ذاك فعل بنا 

األفاعيل.

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 119(.
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وشهد أحًدا، فُقتَِل هبا َيْوم السبت النصف من شوال، وكان قتل من 
املرشكني قبل أن ُيقَتل واحًدا وثالثني نفًسا، منهم: سباع الزاعي، قال له 

حزة: هلم إيل يا ابن مقطعة البظور، وكانت أمه ختانة، فقتله.

وكان مقتل حزة للنصف من شوال من سنة ثالث، وكان عمره سبًعا 
وخسني سنة، َعَل قول من يقول: إنه كان أسن من َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بسنتني.

وقيل: كان عمره تسًعا وخسني سنة، َعَل قول من يقول: كان أسن من 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بأربع سنني. 

وقيل: كان عمره أربًعا وخسني سنة، وهذا يقوله من جعل مقام النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص بمكة بعد الوحي عرش سـنني، فيكون للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اثنتان وخسـون سـنة، 
ويكـون لمـزة أربـع وخسـون سـنة، فإهنم ال خيتلفـون يف أن حـزة أكب من 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِهْيُد. ، الشَّ َغاُم، َأَسُد اللِه، الَبْدِريُّ ْ  ذس: اإِلَماُم، الَبَطُل، الضِّ

َضاَعِة)2(.  َعمُّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُخْوُه ِمَن الرَّ

، هو وَعْبُد اللِه بُن َجْحٍش   ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد، ُدفَِن يِف َقْبٍ
.)3( األََسِديُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )528/1- 1)5(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )172/1(.
))( »سير أعالم النبالء« للذهبي )149/1(.
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َحْمَزُة ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَْعَرجِ ْبِن َسْعِد ْبِن 9  - 
ْبِن  َساَلَماَن  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  َماِزِن  ْبِن  َسْهِم  ْبِن  َعِديِّ  ْبِن  َرَزاحِ 
ٍد،  َأْسَلَم ْبِن َأْقَصى ْبِن َحاِرَثَة، ُيَكنَّى َأَبا َصاِلٍح، َوِقيَل: َأُبو ُمَحمَّ

اْلَْسَلِميُّ ڤ.

 ل: له صحبة)1(.

ٍد، َماَت سنَة  ؛ َقاَل: َحَْزة ْبُن َعْمٍرو ُيْكنَى َأَبا ُمَمَّ َنا امَلَداِئنِيُّ  خ: َأْخَبَ
إِْحَدى وِستِّنْي، وُهَو اْبُن إِْحَدى وَسْبِعنْي، َوُيَقاُل: ابُن َثَمننَِي)2(.

 غ: سكن املدينة، وله أحاديث عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ْوم يِف الّسفر.   ب: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعن الصَّ

إِْحَدى  ابن  َوُهَو  ُمَعاِوَية،  بن  يِزيد  واَلَية  يِف  َوِستِّنَي  إِْحَدى  سنة  َماَت 
َوسبعني سنة. 

َوُهَو َحَْزة بن َعْمرو بن ُعَوْيِمر بن الَاِرث بن سالمان)4(.

 بش: مات سنة إحدى وستني، وهو ابن إحدى وسبعني سنة)5(.

 بر: من ولد أسلم بن أفىص بن حارثة بن عمرو بن عامر، يكنى أبا 

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: )))1(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )185/1(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )145/2، و148(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/70(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: ))(.



حابة األماثل 152
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

د، يعد يف أهل الجاز.  صالح. وقيل: يكنى أبا ُمَمَّ

مـات سـنة إحدى وسـتني، وهو ابن إحدى وسـبعني سـنة، ويقـال: ابن 
ثمنني سنة.

روى عنه: أهل املدينة، وكان يرسد الصوم)1(.

، َوُسَلْيَمُن ْبُن  َبرْيِ ٌد، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ  ع: َرَوْت َعنُْه: َعاِئَشُة، َواْبنُُه ُمَمَّ
َ َسنََة إِْحَدى َوِستِّنَي،  ْحَِن، َوَأُبو ُمْرَواٍح، ُتُويفِّ َيَساٍر، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوَسْبِعنَي َسنًَة، َوِقيَل: اْبُن َثَمننَِي َسنًَة)2(.

َ َسنََة إِْحَدى َوِستِّنَي،   و: ِمْن َبنِي َساَلَماَن ْبِن َأْقَض ْبِن َحاِرَثَة، ُتُويفِّ
َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوَسْبِعنَي َسنًَة)3(.

 كر: له صحبٌة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وحدث عن أب بكر 
الصديق، وعمر الفاروق.

روى عنه: ابنه ممد بن حزة، وعائشة أم املؤمنني، وسليمن بن يسار، 
وعروة بن الزبري، وغريهم.

بكر  إل أب  أجنادين  بفتح وقعة  البشري  الشام غازًيا، وهو كان  وقدم 
الصديق)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )75/1)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )80/2)- 81)(.

نَّة )8/1))(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))( »سير السَّ
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )15/)21، 214(.
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 نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية، روى َعنه: ُعْرَوة بن الزبري)1(.

 ذت: له صحبة ورواية.

وروى أيضا عن أب َبْكٍر، َوُعَمَر.

َرَوى َعنُْه: عروة بن الزبري، وسليمن بن يسار، وحنظلة بن عيل األسلمي، 
وأبو سلمة بن عبد الرحن، وابنه ممد بن حزة.

وهو كان البشري إل أب بكر بوقعة أجنادين.

أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وتويف سنة إحدى وستني، َوَقْد 
ْوَم. ُد الصَّ ٍة، َوَكاَن َرُجاًل َصاِلًا َيرْسُ يَّ َرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل رَسِ َأمَّ

َبَقِة الثَّالَِثِة ِمَن امُلَهاِجِريَن. َذَكَرُه اْبُن َسْعٍد يِف الطَّ

ِد ْبِن َحَْزَة، َعْن َأبِيِه، َقاَل: ُكنَّا َمَع  ، َعْن ُمَمَّ َوَقاَل َكثرُِي ْبُن َزْيٍد األَْسَلِميُّ
َأَصابِِعي  َفَأَضاَءْت  ِدْحََسٍة،  َظْلَمَء  َلْيَلٍة  يِف  ْقنَا  َفَتَفرَّ َسَفٍر،  يِف  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل 

َحتَّى َجَُعوا عليها ظهرهم، َوإِنَّ َأَصابِِعي َلُتنرِي)2(.

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4255(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 9))(.



حابة األماثل 154
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ل َحَ امُسه  من 

َحَمُل ْبُن َسْعَداَنَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َمْعِقِل ْبِن َكْعِب ْبِن َعِليِم ْبِن 9 0- 
ِت  ُهَبِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ِكَناَنَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْذَرَة ْبِن َزْيِد الالَّ

اْبِن ُرَفْيَدَة ْبِن َثْوِر ْبِن َكْلٍب ڤ.

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَعَقَد َلُه لَِواًء )1(.

 بر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعقد له لواًء، وهو القائل: لبث قلياًل يدرك 
اهليجا حل. 

وشهد مع خالد مشاهده كلها، وقد متثل بقوله سعد بن معاذ يوم الندق 
حيث قال:

ما أحسن املوت إذا حان األجل)2(لبــث قليــال يــدرك اهليجــا حــل

لواًء، وشهد مع خالد بن  له  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فعقد  وفد عل رسول  كو:   
الوليد مشاهده كلها)3(. 

َحَمُل، َوُيَقاُل: َحملُة بُن ْبُن َماِلِك ْبِن النَّاِبَغِة اْلُهَذِليُّ ڤ.9  - 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/10)(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)7)(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )122/2(.
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ِة، َفنََزهَلَا،  َل إَِل اْلَبْصَ وَّ  س، ق: َأْسَلَم، ُثمَّ َرَجَع إَِل باَِلِد َقْوِمِه، ُثمَّ َتَ
َواْبَتنَى هِبَا َداًرا يِف ُهَذْيٍل، ُثمَّ َصاَرْت َداُرُه َبْعُد لُِعَمَر ْبِن ِمْهَراَن اْلَكاتِِب)1(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُهَذْيل«)2(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ڠ من »ُهَذْيل«، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة.

َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة، وُمْدِرَكة اْسُمُه: َعاِمر ْبُن إِْلَياَس  َأْخَبَ
اْبِن ُمَض)3(.

 جي: روى عنه: ابن عباس، يعد باملدينة)4(.

 غ: سكن البصة وابتني هبا داًرا)5(.

 ب: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعن امرأتيه، َحْيُث رضبت إِْحَدامَها اأْلُْخَرى بمسطح.

ة، َوله َدار هَبا يِف ُهَذْيل)6(. سكن يِف آخر عمره الَبْصَ

 م: له صحبة، وله ذكر يف حديث ابن عباس وغريه)7(.

ُه)8(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس َوَغرْيُ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/1)1(، و)2/9)(، »المعارف« البن قتيبة الدينوري )0/1))(.
)2( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/)5(.

))( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )187/1(.
)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 50(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/94(.)5( »معجم الصحابة« للبغوي )214/2(.
)7( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: ))4(.

)8( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )891/2(.
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املدنيني،  البصيني، ومرج حديثه يف اجلنني عند  نزل يعد يف  بر:   
ُمَليكة،  تسمى  أحًدامها  امرأتان:  عنده  كانت  أيًضا  البصيني  عند  وهو 
أو عمود  أو مسطح  األخرى بحجر  أحًدامها  أم عفيف، رمت  واألخرى 
فسطاط، فأصابت بطنها فألقت جنينًا، فقض فيه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بغّرة َعْبد 

أو أمة)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابن عباس)2(. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)7)(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )122/2(.
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لة
َ

َحْنظ امُسه  من 

َحْنَظَلُة ْبُن َأِبي َحْنَظَلَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.9  - 

 ب: من أهل قَباء، َوَكاَن إَمامهم هَبا، يروي َعنُه: جبلة بن سحيم)1(.

 م: من أهل قباء، ذكره البخاري يف »الصحابة«. روى عنه: جبلة بن 
سحيم، ومل يسند حديثه)2(.

 ع: ِمْن َأْهِل ُقَباٍء)3(.

 بر: إمام مسجد قباء. روى عنه: جبلة بن سحيم، ال أعلم أنه روى 
عنه غريه)4(.

النُّْعَماِن بن 9  -  ْبِن  ْبِن َصْيِفيِّ  َعْمرو  َعْبِد  َعاِمِر  َأِبي  ْبُن  َحْنَظَلُة 
، ِمْن  ، ُثمَّ اْلَْوِسيُّ اِهُب، اْلَْنَصاِريُّ مالك بِن ُأَميََّة بِن ُضَبْيَعَة، الرَّ

َبِني َضْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

ه الرباب بنت مالك بن َعْمرو بن عزيز بن مالك بن عوف   س: ُأمُّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 81)(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )859/2(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)8)(.
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ابن َعْمرو بن عوف)1(.

 م: قتيل أحد، وغسيل املالئكة)2(.

اُد ْبُن اأْلَْسَوِد)3(.  ع: َغِسيُل امَلاَلِئَكِة، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد َقَتَلُه َشدَّ

اهب يف اجلاهلية،...وكانت وفاة   بر: أبوه أبو عامر، كان ُيعرف بالرَّ
أب عامر الراهب عند هرقل يف سنة تسع. وقيل يف سنة عرش من اهلجرة.

شهيًدا،  أحد  يوم  قتل  املالئكة،  بغسيل  املعروف  فهو  ابنه  حنظلة  وأما 
قتله أبو سفيان بن حرب، وقال حنظلة بحنظلة، يعني بابنه حنظلة املقتول 

ببدر: وقيل. بل قتله شداد بن األسود بن شعوب الليثي.

وذكر أهل السرية أن حنظلة الغسيل كان قد أمل بأهله يف حني خروجه 
إل أحد، ثم هجم عليه من الروج يف النفري ما أنساه الغسل، وأعجله عنه، 

فلم قتل شهيًدا أخب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بأن املالئكة غسلته)4(.

ِه  اُد ْبُن اأْلسود، اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ  خط: ُهَو َغِسيُل امَلالِئَكِة َقَتَلُه َشدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)5(. 

 كو: غسيل املالئكة، قتل يوم أحد)6(.

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 77)(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )290/4(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)85(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )80/1)، 81)(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال ))/208(.)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.
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لُه   جو: قتل َيْوم أحد، َفَقاَل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ َرَأْيُت امَلَلئَِكَة ُتَغسِّ
 : اِعِديُّ ة«. َقاَل َأُبو أسيد السَّ َمِء َواْلَْرِض بَِمِء امُلْزِن ِف َصَحائِف الِفضَّ َبنَي السَّ
َفَأْخَبته،  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول  إَِل  َفَرَجعت  َدًما،  يقطر  َرأسه  َفإِذا  َننُْظر،  فذهبنا 

َفأرسل إَِل اْمَرَأته َفَسَأهَلَا، َفَأْخَبته َأنه خرج َوُهَو جنب. 

فولده ُيَقال هَلُم: َبنو غسيل امَلاَلِئَكة، َوَكاَن َلُه من اْلَوَلد: عبد اللَّه قتل 
ة)1(.  َيْوم الرَّ

من  حنظلة  ابنه  وكان  اهب،  بالرَّ اجلاهلية  يف  ُيعرف  أبوه  كان  ث:   
خيار املسلمني؛ واستأذن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقتل أباه فنهاه عن قتله.

ج حنظلُة جيلَة بنَت عبد اللَّه بن ُأَب، فُأدخلت عليه يف الليلة التي  وتزوَّ
َيبيت  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  استأذن  قد  وكان  أُحد؛  غزوة  كان  صبيحتها  يف 
عندها فأِذن له، فلمَّ صل الصبح غدا يريُد النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بُأُحٍد، ثم مال إل جيلة 
فأجنََب منها، فأرَسَلت إل أربعِة نفٍر من قومها فأشهَدُتم أنه قد دخل هبا، 
فقيل هلا يف ذلك، فقالت: )رأيت كأنَّ السمء ُفرجت له فَدَخل فيها ثم أطبَقت، 

فقلت : هذه الشهادة(. وعلقت بعبد اللَّه بن حنظلة)2(.

 ثغ: كان أبوه أبو عامر يعرف بالراهب يف اجلاهلية، وكان َأُبو عامر 
ُه به عليه،  وعبد اللَّه بن َأِب ابن سلول قد حسدا َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل ما َمنَّ اللَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 101(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 120(.



حابة األماثل 160
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِه بن َأِب فأضمر النفاق، وأما َأُبو عامر فخرج إَِل مكة، ثم قدم  فأما َعْبد اللَّ
مع قريش َيْوم أحد مارًبا، فسمه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: الفاسق. 

هنالك  كافًرا  فمت  والروم،  إَِل هرقل  فتحت هرب  فلم  بمكة  وأقام 
سنة تسع، وقيل: سنة عرش. 

وكان معه كنانة بن عبد ياليل، وعلقمة بن عالثة، فاختصم يف مرياثه إَِل 
 هرقل، فدفعه إَِل كنانة، وقال لعلقمة: مها من أهل املدر، وأنت من أهل الوبر.
وأما حنظلة ابنه فهو من سادات املسلمني وفضالئهم، وهو املعروف بغسيل 

املالئكة)1(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(. 

، َوُيَقاُل: َحْنَظَلُة ْبُن َحِنيَفَة 9 --  َحْنَظَلُة ْبُن ِحْذَيِم ْبِن َحِنيَفَة الَماِلِكيُّ
اْبَن ِحْذَيٍم ڤ.

 غ: سكن البصة)3(.

النَّبِيِّ  إَِل  َأبوُه  بِِه  َأَتى  الَوْفد  َوَكاَن من  ة،  الَبْصَ أهل  يِف  ب: عداده   
ملسو هيلع هللا ىلص، َفأخذ بَِيِدِه، َومسح بَِرْأِسِه، َوَقاَل: »َبارك اللَّه فِيك«. 

ال بن َحنَْظَلة)4(. يَّ َحِديثه ِعنْد اْبنه الذَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)54(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )149/1(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )2/)18(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/92- )9(.
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 بش: ممن وفد إل النبَّيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع أبيه، فأخذ ملسو هيلع هللا ىلص بيده ومسح برأسه، 
وقال: »َبارك اللَّه فِيك«)1(.

 م: جد الذيال بن عبيد املالكي، من بني أسد بن مدركة، وهو الذي 
حله أبوه حنيفة إل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول اللَّه إين رجل ذو سن، 
وهذا أصغر بني فسمت عليه، وقال: يا غالم تعال، فمسح رأسه، وقال: 

»َبارك اللَّه فِيك، أو: ُبوِرَك فِْيَك«)2(.

 بر: روى حنظلة َهَذا َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ُيْتَم َعَل ُغَلٍم َبْعَد اْحتَِلٍم، 
إَِذا ِهَي َحاَضْت«. وروى أيًضا: أنه رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص جالًسا  َوَل َعَل َجاِرَيٍة 

متبًعا.

روى عنه: الذيال بن عبيد)3(.

َحْنَظَلة ْبُن َحَرام ڤ.9    

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َبنِي َحنِْيَفة«، وَعِن ابِن إِْسَحاَق؛ قال: 
ْبِن  ِهنْب  ْبِن  َقاِسط  ْبِن  َواِئل  ْبِن  َبْكر  ْبِن  َعيِلِّ  ْبِن  ْبِن َصْعب  َحنِْيَفة بن لم 

َأْفىَص ْبِن َجِدْيَلة ْبِن َأَسد ْبِن َربِْيَعة بن نَِزار بن َمَعدِّ بن َعْدَنان)4(.

، الَكاِتُب، 9     ، التَِّميِميُّ عِ ْبِن َصْيِفيٍّ اْلَُسيِِّديُّ ِبيعِ ْبِن اْلُمَرقَّ َحْنَظَلُة ْبُن الرَّ

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 71(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 79)(.

))( »االستيعاب« البن عبد البر )82/1)(.
)4( »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/))5(.
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ِبيع، ِمْن َبِني َتِميٍم ُثمَّ ِمْن َبِني ُأَسْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن  َأُخو َرَباح بِن الرَّ
َتِميٍم ڤ.

َي بذلك:  ُد ْبُن ُعَمَر: كتب للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مرًة كتاًبا، َفُسمِّ  س: َقاَل ُمَمَّ
الكاتب. وكانت الكتابة يف العرب قليلة. 

وه رباح بن الربيع، أسلم، َوَرَوى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا)1(. وأخَّ

ِكَتاًبا  ًة  َمرَّ لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكَتَب  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل  أيًضا: س:  وقال   
َي بَِذلِِك اْلَكاتَِب َوَكاَنِت الِكَتاَبُة يِف الَعَرِب َقِلياًل)2(. َفُسمِّ

 ق: ابن أخي أكثم بن صيفي، حكيم العرب، من بني متيم، من بطن 
يقال هلم: بنو شيف.

وكان أكثم أدرك مبعَث النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل يوىص قومه بإتيانه، والسبق 
إليه، ومل يسلم، وبلغ مائة وتسعني سنة، فقال:

إل مائــة مل يســأم العيــش جاهــلوإن امـرأ قد عاش تسـعني حجة

وألكثم عقب بالكوفة، ومات بالبادية.

زمن  إل  وبقي  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  لرسول  يكتب  فكان  الكاتب،  حنظلة  وأما 
معاوية، ومات وال عقب له.

وقال بعضهم: هو: حنظلة بن الربيع، وكتب للنّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مرًة كتاًبا، فسمى 
بذلك: الكاتب.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )177/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/172(.
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وكانت الكتابة يف العرب قليلة، وله صحبة.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  وقال  صحبة،  له  كانت  صيفي  بن  ربيعة  بن  رباح  وأخوه 
لليهود يوم، وللنصارى يوم، فلو كان لنا يوم! فنزلت سورة اجلمعة)1(.

 غ: سكن البصة)2(.

 ب: َكاَن يْكتب للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اْنتقل إَِل الُكوَفة وسكنها، ثمَّ خرج ِمنَْها 
إَِل قرقيسياء وسكنها، َوَقاَل: اَل أقيم ببلدة ُيْشَتم فِيَها ُعْثَمن. 

َصْيِفي  بن  َأْكَثم  أخي  ابن  َوُهَو  َلُه،  عقب  َواَل  ُمَعاِوَية،  ام  َأيَّ يِف  َماَت 
َأْكَثم أْدرك مبعَث النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َومل ُيسِلم، َوَكاَن يويص  َحِكيم الَعَرب، َوَكاَن 

ْساَلِم.  قومه، َوَيْأُمرُهْم بِاإْلِ

َوَمات بالبادية، َوُهَو ابن ماَئة سنة َوتِْسعني سنة)3(.

 م: يقال: ابن ربيعة، وليس بالصحيح. 

روى عنه: أبو عثمن النهدي، ويزيد بن الشخري، واملرقع بن صيفي. 

وهو ابن أخي أكثم بن صيفي. 

أب  عن  اجلريري  روى  الطائف.  أهل  إل  ورسوله  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  كاتُب 
عثمن النَّْهِدي، عن حنظلة األسيدي، وكان من كتاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )299/1، 00)(.
))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/92(.)2( »معجم الصحابة« للبغوي )184/2(.

)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 74)- 75)(.
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 .  ع: َكاتُِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبُن َأِخي َأْكَثَم ْبِن َصْيِفيٍّ

 ، ُع ْبُن َصْيِفيٍّ رِي، َوامُلَرقَّ خِّ ، َوَيِزيُد ْبُن الشِّ َأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ َرَوى َعنُْه: 
َواهْلَْيَثُم ْبُن َحنٍَش)1(.

 بر: يقال ابن ربيعة، واألكثر ابن الربيع بن صيفي الكاتب األسيدي 
التميمي، يكنى أبا ربعي، من بنى أسيد بن عمرو بن نميم، من بطن يقال 

هلم بنو شيف، وبنو ُأسيِّد بن عمرو بن متيم من أشاف بني متيم. 

وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب.

وأدرك أكثُم بُن صيفي مبعَث النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن مائة وتسعني سنة، 
وكان يويص قومه بإتيان النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومل يسلم، وكان قد كتب إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فجاوبه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفرُسَّ بجوابه، وجع إليه قومه، فندهبم إل إتيان النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص واإليمن به، وخبه يف ذلك عجيب، فاعتضه مالك بن نويره الريبوعي، 
قومه،  من  أطاعه  من  مع  ابنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  إل  أكثم  فبعث  القوم،  جع  وفرق 
فاختلفوا يف الطريق، فلم يصلوا، وحنظلة أحد الذين كتبوا لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 

ويعرف بالكاتب.

شهد القادسية، وهو ممن ختلَّف عن عيلٍّ يف قتال أهل البصة يوم اجلمل.

جل حديثه عند أهل الكوفة.

وملا تويف $ جزعت عليه امرأته فنهتها جاراتا، وقلن: إن هذا حيبط 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )854/2(.
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أجرك، فقالت:

ــة ــد ملحزونـ ــت دعـ تبكي عل ذي شيبة شاحبتعجبـ
أخبك قوال ليس بالكاذبإن تسأليني اليوم ما شفني
ــه ــني أودى ب ــواد الع حــزن عل حنظلــة الكاتبإن س

مات حنظلة الكاتب يف إمارة معاوية بن أب سفيان، وال عقب له)1(.

 كـو: هـو حنظلـة الكاتـب، روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأخـوه ربـاح، هلم 
صحبة)2(. 

 كر: كاتب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: أبو عثمن النهدي، ويزيد بن عبد اللَّه بن الشخري، واملرقع 
ابن صيفي، والسن البصي، وقتادة. 

اجلندل من كور  ثم قدم معه دومة  بالعراق،  وشهد مع خالد حروبه 
دمشق، ثم أتى معه إل سواء، ووجهه خالد باألخاس إل أب بكر الصديق)3(.

للنَّبيِّ  يقال له: حنظلة األسيدي، والكاتب؛ ألنه كان يكتب  ثغ:   
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي، وهو ممن ختلف َعْن عيّل ڤ يف قتال 

اجلمل بالبصة.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )79/1)، 80)(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )1/)7(.

))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )22/15)(.
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روى عنه: َأُبو عثمن النهدي، ويزيد بن الشخري، ومرقع بن صيفي)1(.

 ذت: َكاتَِب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ، َوُهَو اْبُن َأِخي َحِكيِم اْلَعَرِب َأْكَثَم بن 
صيفي. 

َكاَن َحنَْظَلُة مِمَِّن اْعَتَزَل اْلِفْتنََة، َوَكاَن بِاْلُكوَفِة، َفَلمَّ َشَتُموا ُعْثَمَن اْنَتَقَل 
إَِل َقْرِقيْسَياَء.

ِه ْبِن  ، َوَيِزيُد ْبُن َعْبِد اللَّ ، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ ُع ْبُن َصْيِفيِّ َرَوى َعنُْه: ُمَرقَّ
رِي، َواْلََسُن، وغريهم)2(. خِّ الشِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )542/1(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 405، )40(.
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َحِنيفة امُسه  من 

َحِنيَفُة َأُبو ِحْذَيٍم ڤ.9    

 ع: َجدُّ َحنَْظَلَة، َلُه َواِلْبنِِه ِحْذَيٍم، َوِلَنَْظَلَة ْبِن ِحْذَيٍم ُصْحَبٌة)1(.

َقاِشيُّ ڤ.9     َحِنيَفُة الرَّ

 م: عم أب حرة، ويقال: اسمه حكيم بن أب يزيد. روى واصل بن 
عبد الرحن، عن أب حرة الرقاش عن عمه أحاديث)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )882/2(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 424(.
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ان َحيَّ امُسه  من 

َحيَّاُن ْبُن َأْبَجَر اْلِكَناِنيُّ ڤ.9    

 م: كان شهد مع عيلٍّ صفني، وكان كناه بأب القنترش)1(.

ـنَي َمـَع َعيِلِّ ْبـِن َأِب َطالٍِب ڤ،   ع: ُيَقـاُل: إِنَّ َلـُه ُصْحَبـًة َشـِهَد ِصفِّ
.)2( َوَكاَن َكنَّاُه بَِأِب اْلَقَبنرَْشِ

 بر: له صحبة. يعد يف الكوفيني، شهد مع عيل صفني)3(.

َداِئيُّ ڤ.9 0   َحيَّاُن ْبُن ُبحٍّ الصُّ

يِّنَي )4(.  ع: ِعَداُدُه يِف امْلِْصِ

 بر: يعـد فيمـن نـزل مص مـن الصحابة، وحديثـه بمص، روى عن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َل َخْيَ ِف اإِلَماَرِة مُلْسلٍِم ...« يف حديث طويل ذكره)5(.

 ثغ: نزل مص، َلُه صحبٌة)6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)87(.)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 412(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )17/1)(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )877/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )17/1)(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)55(.
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َحيَّاُن ْبُن كرٍز الَبَلِويُّ ڤ.9    

 ن: شهد فتح مص، وله صحبة)1(.

، َأُخو َأِنيٍف ڤ.9     َحيَّاُن ْبُن َملََّة، الجذاِميُّ

ــة، َلــُه ُصْحَبــة، َمــاَت بَِبْيــت جبيــن مــن كــور   ب: َأُخــو أنيــف بــن ِملَّ
فلسطني)2(.

 م: أخو أنيف، له صحبة، عداده يف أهل فلسطني)3(.

َة)4(. اُن ْبُن َملَّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة ِعَداُدُه يِف َأْهِل فَِلْسطِنَي َوِقيَل: َحسَّ

َحيَّان الَْنَصاِريُّ ڤ.9    

 غ: له صحبة)5(.

 بر: والد عمران بن حيان، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه خطب الناس يوم 
خيب. روى عنه: ابنه عمران بن حّيان)6(.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )142/1(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/91(.

))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 410(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )878/2(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )2/))1(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )17/1)(.



حابة األماثل 170
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

الـحـاء َحرف  من  األفراد 

َحبَّاُن ْبُن ُمْنِقِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن َعمرو ْبِن َغْنِم 9 -  
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبِن مازن بِن النَّجَّ

ه أم سعد بنت وهب بن غزية بن خلف بن عبد العزى بن   س: ُأمُّ
سواد بن غزية، حليف بني عدي بن النجار.

ه النوار بنت رصمة بن أب أنس بن رصمة  فولد َحبَّاُن بُن ُمنِقذ: سعًدا، وُأمُّ
ابن مالك بن عدي بن َعْمرو بن غنم بن عدي بن النجار. 

وحييى، وواسًعا، وأمهم هند بنت ربيعة بن الارث بن عبد املطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قيص، وأمها أم الكم بنت الزبري بن عبد املطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف، وأمها عاتكة بنت أب وهب بن َعْمرو بن عائذ بن 

عمران بن مزوم. 

َة، وأمها أم سعد بنت ملد بن ُسحيم بن الرشيد، من بني الارث  َوَعقَّ
ابن الزرج. 

وشهد َحبَّان بن ُمنِقذ ُأحًدا، وتويف وله عقب)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )7/4))(.
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 م: هو الذي قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َباَيْعَت َفُقْل: َل ِخَلَبة«)1(.

»َل  َيُقوَل:  َأْن  َفَأَمَرُه  اْلَبْيِع،  يِف  خُيَْدُع  ُه  َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إَِل  َشَكا  ع:   
ِخَلَبَة«)2(.

ج أروى الصغرى بنت  له صحبة، شهد أحًدا وما بعدها، تزوَّ بر:   
ربيعة بن الارث بن َعْبد املطلب، وهي اهلاشمية التي ذكر مالك يف »املوطأ«، 

فولدت له حييى بَن حّبان وواسع بَن حبان. 

د بن حييى بن حبان شيخ مالك.  وهو جد ُمَمَّ

ومات حبان يف خالفة عثمن، له وألبيه منقذ صحبة)3(. 

 كو: له صحبة، شهد أحًدا، وتزوج أروى الصغرى بنت ربيعة بن 
الارث بن عبد املطلب، فولدت له حييى بن حبان، وهو أبو واسع بن حبان)4(. 

الصغرى  زينب  وتزوج  بعدها،  وما  أحًدا  وشهد  صحبة،  له  ثغ:   
بنت ربيعة بن الارث بن عبد املطلب، فولدت حييى بن حبان، وواسع بن 

حبان. 

د بن حَيَْيى بن حبان، شيخ مالك. وهو جد ُمَمَّ

ِذي َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا بِْعَت َفُقْل: َل ِخَلَبة«، وكان يف لسانه  وهو الَّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 427- 428(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )884/2(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )18/1)(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )2/)0)(.



حابة األماثل 172
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ثقل، فإذا اشتى يقول: ال خيابة؛ ألنه كان خُيدع يف البيع، لضعٍف يف عقله، 
وتويف يف خالفة عثمن)1(.

، َأُخو َسَواٍء ڤ.9     َحبَُّة ْبُن َخاِلٍد الُخَزاِعيُّ

 غ: سكن الكوفة)2(.

َأَتَيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو يعالج بِنَاء َحاِئط َلُه   ب: َأُخو َسَواء بن َخالِد، 
ْحبِيل)3(. فأعاناه، سكن الُكوَفة، وروى َعنُه: َسالم َأُبو ُشَ

 م: أخو سواء، عداده يف أهل الكوفة. روى عنه: سالم أبو شحبيل)4(. 

 ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.

 كو: أخو سواء، له وألخيه صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

َحْبَحاٌب، َأُبو َعِقيٍل، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    

ى  ﴿ې  نزلت:  وفيه  مسعود،  ابن  عنه  روى  م:   
ى ائ ائ﴾ ]التوبة: 79[ صاحب الصاع الذي تصدق به 

فلمزه املنافقون)7(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )7/1)4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )191/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/90(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 9)4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )899/2(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )19/2)(.

)7( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 407(.
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َق، َرَوى  ِذي مَلََزُه امُلنَافُِقوَن إِْذ َتَصدَّ اِع الَّ  ع: ِقيَل: ُحَباٌب َصاِحُب الصَّ
َعنُْه: َأُبو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريُّ ُعْقَبُة ْبُن َعْمٍرو. 

ِريَن، َفَقاَل: َرَوى َعنُْه اْبُن َمْسُعوٍد)1(. َوَوِهَم فِيِه َبْعُض امُلَتَأخِّ

ُحْبِشيُّ ْبُن ُجَناَدَة ْبِن َنْصِر ْبِن ُأَساَمَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُمَعْيِط ْبِن 9    
َة ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن،  َعْمِرو ْبِن َجْنَدِل ْبِن ُمرَّ
َة َسُلوُل اْبَنُة ُذْهِل ْبُن َشْيَباَن ْبِن َثْعَلَبَة َوِبَها ُيْعَرُفوَن،  َوُأمُّ َجْنَدِل ْبِن ُمرَّ

ُلوِليُّ ڤ. أبو الجنوب، السَّ

 س، ط: َصِحــَب النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَشــِهَد مــع عــيل بــن أب طالــب ڤ 
مشاهده)2(.

.)3(  جي: روى عنه: الشعبي، وأبو إسحاق. كويفٌّ

 غ: سكن الكوفة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، سكن الُكوَفة، وروى َعنُه: َأُبو إِْسَحاق السبيِعي)5(.

الكوفة. روى  الوداع، عداده يف أهل  النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة  م: رأى   

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )874/2(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)20(، »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري 

)ص: )4(.
))( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 52(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )209/2(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9(.
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عنه: أبو إسحاق السبيعي، وعامر الشعبي)1(.

َة الَوَداِع)2(.  ع: ِعَداُدُه يِف الُكوفِيِّنَي، َشِهَد َحجَّ

 بر: معدود يف الكوفيني. روى عنه: الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، 
وابنه َعْبد الرحن بن حبش)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، 
والشعبي. كنيته أبو اجلنوب)4(.

 ثغ: يعد يف الكوفيني، َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع، روى عنه: 
الشعبي، َوَأُبو إِْسَحاق السبيعي)5(.

 ذت: َنَزَل اْلُكوَفَة.

َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

، َوَأُبو إِْسَحاَق. ِعبيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ

َز َذلَِك بَِقْولِِه:  َعَفاِء«، ُثمَّ َطرَّ َوَقْد َباَلَغ اْبُن َعِديٍّ يف الثقالة بذكره يِف »الضُّ
ُه ال َبْأَس بِِه. َأْرُجو َأنَّ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 8)4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)89(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )407/1(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )158/2(، )2/)8)(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )9/1)4(.
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: إِْسنَاُدُه فِيِه  ٍء َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوِلُْبِشٍّ َأَحاِديُث ُأَخَر، َوَما َأْدِري ألَيِّ َشْ
َنَظٌر)1(.

، َوَخاِلٌد 9     ُحَبْيُش ْبُن َخاِلِد بِن ُمنقِذ بِن َرِبيَعَة، َأُبو َصْخٍر، اْلُخَزاِعيُّ
ُيْدَعى: اْلَْشَعَر ڤ.

ة.   ب: َلُه ُصْحَبة، قتل َيْوم فتح َمكَّ

روى َعنُه: اْبنه ِهَشام بن ُحَبْيش َحِديث أم معبد اْلَُزاِعيَّة. 

َوقد قيل: إِنَّه ُخنَْيس بن َخالِد اأْلَْشَعِري الَُزاِعي)2(.

 م: قيل: أنه أبو معبد الزاعي، وهو أحد بني كعب. وقيل: خنيس 
ابن خالد، قاله ممد بن إسحاق)3(.

إِْسَحاَق:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َوَقاَل   . الَُزاِعيُّ اْلَكْعبِيُّ  َمْعَبٍد  َأُبو  ُه  إِنَّ ِقيَل:  ع:   
ُخنَْيُس ْبُن َخالٍِد َشِهَد اْلَفْتَح َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقتِيُل اْلَبْطَحاِء)4(.

 بر: يكنى أبا صخر، وهو صاحب حديث أم معبد الزاعية، ال أعلم 
له حديًثا غريه، وأبوه خالد يقال له: )األشعر( ُيعَرف بذلك، وحبيش هذا 
هو أخو أم معبد الزاعية، واسمها: عاتكة بنت خويلد بن خالد، وأخوها 

خويلد بن خالد)5(. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ )2)، 27)(.
))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 404(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/97(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)40(.)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )871/2(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقتِـَل َيْوَم   ثـغ: َأْسـَلَم ُحَبْيـٌش، َوَشـِهَد اْلَفْتـَح َمـَع َرُسـوِل اللَّ
اْلَفْتِح، ُهَو َوُكْرُز بن َجابٍِر، َكاَنا يِف َخْيِل َخالِِد بن اْلَولِيِد، َفَسَلَكا َغرْيَ َطِريِقِه، 

ا)1(. ُكوَن، َفَقَتُلومُهَ َفَلِقَيُهَم امُلرْشِ

الحتـاُت بـُن َيزِيـد ْبِن َعْلَقَمـَة ْبِن حوى ْبِن ُسـفَيان ْبِن ُمَجاِشـعِ ْبِن 9    
َداِرٍم الُمَجاِشِعيُّ ڤ.

 بر: قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد متيم، منهم: عطارد بن حاجب، واألقرع 
ابن حابس، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن األهتم، والتات 

ابن يزيد، ونعيم بن زيد، فأسلم وأسلموا.

وللحتات بنون: َعْبد اللَّه، وعبد امللك، ومنازل، بنو التات وّلوا لبني 
أمية)2(.

 كر: وفد مع جاعة من أشافهم، وآخى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بنيه وبني معاوية)3(.

عِ ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَحاِرِث ْبِن َماِزِن ْبِن ُذْبَياَن 9 0   اْلَحَجُن ْبُن اْلُمَرقَّ
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلُدَؤِل ْبِن َسْعِد َمَناَة ْبِن َغاِمٍد ڤ.

اِة)4(. َ اٌف بِالرسَّ  س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْسَلَم، َوُهْم َأْشَ

َحْدَرُد ْبُن َأِبي َحْدَرٍد، ُيْكَنى َأَبا ِخَراٍش، اْلَْسَلِميُّ ڤ.9    

 ل: له صحبٌة، اسمه: حدرد)5(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )412/1، )41(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)45(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/287(.))( »تاريخ دمشق« البن عساكر )271/10(.

)5( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1050(.
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 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)1(.

 وقال أيًضا خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْسَلم«)2(.

 م: عداده يف أهل املدينة. روى عنه: عمران بن أب أنيس)3(.

 ع: ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي)4(.

ُجِل َأَخاه َسنًَة َكَسْفِك َدِمِه«. روى   بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْجُر الرَّ
عنه: عمران بن أب أنس)5(.

َباِبيُّ ڤ.9     َبْيِب الضَّ ُحَزاَبُة ْبُن ُنَعْيِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلٍك ْبِن الضُّ

 م، ع: ِعَداُدُه يِف َأْهِل فَِلْسطِنَي)6(.

 بر: أسلم عام تبوك)7(.

َحْزُم ْبُن َأِبي َكْعٍب اْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    

 س: أسلم وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه حديًثا)8(.

 غ: سكن املدينة)9(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )02/1)(.

)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )104/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )875/2(.))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )40(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )408/1(.
))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 448(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )900/2(.

)8( »الطبقات الكبير« البن سعد )91/5)(.)7( »االستيعاب« البن عبد البر )402/1(.
)9( »معجم الصحابة« للبغوي )2/))1(.
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 م: عداده يف أهل املدينة. روى عنه عبد الرحن بن جابر بن عبد اللَّه)1(.

 ع: ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي)2(.

َحْزُن ْبُن َأِبي َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِيِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمْخُزوٍم، 9 -  
، اْلُقرِشيُّ ڤ. الَمْخُزوِميُّ

ُه َفاِخَتُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُقْرِط ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُقَشرْيِ ْبِن َكْعٍب ِمْن   س: ُأمُّ
َقْيِس َعْياَلَن. 

اِيَب  ْحَِن، َوامُلَسيَِّب، َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالسَّ َفَوَلَد َحْزٌن: َعْبَد الرَّ
َها ُأمُّ  ِه ْبِن َأِب َقْيٍس، َوُأمُّ ُهَم ُأمُّ اْلَاِرِث بِنُْت َسِعيِد ْبِن َعْبِد اللَّ َوَأَبا َسِعيٍد َوُأمُّ

َحبِيٍب بِنُْت اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ُأْخُت َأِب ُأَحْيَحَة َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص. 

اِيِب ْبِن  ُه َفاطَِمُة بِنُْت السَّ َوَحِكيَم ْبَن َحْزٍن ُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا، َوُأمُّ
َة )3(. ُعَوْيِمِر ْبِن َعاِئِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم، َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 ب: َجدُّ سعيد بن املسيب، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما اْسُمَك؟«، َقاَل: 
نيه أب.  َحَزن، َقاَل: »َأْنَت َسْهٌل«، َقاَل: اَل أغري اْسًم سمَّ

َفَكاَن سعيد بن املسيب َيُقول: َفَم َزاَلت تِْلَك الزونة فِينَا بعد. 

َوأمُّ حزن َفاِخَتة بنت َعامر بن قرط. 

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 94)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/))8(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/99(.
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ُقتَِل حزن َيْوم الَيَمَمة)1(.

 بش: جد سعيد بن املسيب بن حزن، تويف باملدينة)2(.

 غ: َجدُّ َسِعيِد ْبِن امُلَسيِِّب املخزومي، سكن املدينة)3(.

 ع: َجدُّ َسِعيِد ْبِن امُلَسيِِّب، ُطِعَن َيْوَم اْلَيَمَمِة، َفِقيَل: َلُه ُصْحَبٌة)4(.

 بر: جد سعيد بن املسيب بن حزن، الفقيه املدين، كان من املهاجرين، 
ومـن أشاف قريـش يف اجلاهليـة، وهـو الذي أخـذ الجر مـن الكعبة حني 

فرغوا من قواعد إبراهيم، فنزا الجر من يده حتى رجع مكانه.

 وقـال رسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص لـزن بن أب وهب: »َما اْسـُمَك؟«، َقاَل: حزن، 
فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َل، َبْل َأْنَت َسْهٌل«، فقال: اسم سمين به أب.

ويروى أنه َقاَل: إنم السهولة للحمر. َقاَل سعيد بن املسيب: فم زالت 
تلك الزونة تعرف فينا حتى اليوم.

وقال أهل النسب: يف ولده حزونة وسوء خلق، معروف ذلك فيهم ال 
يكاد ُيعَدم منهم)5(.

 خط: جد سعيد بن املسيب، اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)6(. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/95(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 45(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )9/2)8(.))( »معجم الصحابة« للبغوي )211/2(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )401/1، 402(.

))( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.



حابة األماثل 180
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 كو: أسلم وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 وقال أيًضا كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ومن  املهاجرين،  من  كان  حزن،  بن  املسيب  بن  سعيد  جد  ثغ:   
أشاف قريش يف اجلاهلية، وهو الذي أخذ الجر األسود من الكعبة حني 

أرادت قريش تبني الكعبة، فنزا الجر من يده حتى رجع مكانه. 

وقيل: الذي رفع الجر َأُبو وهب والد حزن، وهو الصحيح. 

َوإِخوته: هبرية ويزيد بنو َأِب وهب، إخوة هبار بن األسود ألمه، أمهم 
جيًعا فاختة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشري)3(.

َحَراُم بُن َعْوٍف الَبَلويُّ ڤ.9    

 ن: رجٌل من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مص. ذكروه يف 
كتبهم، وما علمت له رواية)4(.

الَحْسَحاُس بُن َبْكِر بِن َعْوِف بِن َعْمِرو بِن َعِديٍّ ڤ.9    

 بر: رجل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف سبحان اللَّه، 
والمد للَّه، وال إله إال اللَّه، والله أكب)5(.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )2/)45(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال ))/10(.

))( »ُأْسد الغابة« البن األثير )481/1(.
)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )111/1(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )414/1(.
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 كو: له صحبٌة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

حسـل بـُن ُعْتَبـَة بـِن َربيَعَة بِن َعْبِد َشـْمِس بِن َعْبـِد َمَناٍف، َأُبو 9    
ُحَذْيَفة ڤ.

 ب: شهد َبْدًرا، َوَقاتل َأَباُه يِف َذلِك الَيْوم، َوُقتَِل َيْوم الَيَمَمة يِف عهد 
َأب بكر، َوُهَو ابن َثاَلث َوخسني سنة. 

َوُهَو َخال ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان، َوقد قيل: إِن اْسم أب ُحَذْيَفة: هشيم. 
َواأْلول أصح.

د بن أب ُحَذْيَفة)2(. َوَكاَن من مهاجرة الََبَشة، َوولد َلُه هَبا ُمَمَّ

اْلَحَسـُن ْبـُن َعِليِّ ْبـِن َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشـٍم، 9    
ٍد ڤ. َأُبو ُمَحمَّ

 س: أمه فاطمة بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمها خدية بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قيّص.

: ممًدا األصغر، وجعفًرا، وحزَة، وفاطمَة َدَرجوا،  فولد السُن بُن عيلٍّ
وأمهم أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم.

وممًدا األكب وبه كان يكنى، والسن، وامرأتني هلكتا ومل تبزا، وأمهم 
بان بن َسيَّار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هالل بن  خولة بنت منظور بن زَّ

)1( »اإلكمال« البن ماكوال ))/148(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/95- )9(.
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ُسمّي بن مازن بن فزارة بن ُذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان.

وهو  مسعود  أب  بنت  بشري  أم  وأمهم  الري،  وأمَّ  السن،  وأمَّ  وزيًدا، 
ُعقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية بن عطية بن جدارة بن عوف 

ابن الارث بن الزرج من األنصار.

األشعث  بنت  جعدة  وأمهم  هلكتا،  وجاريتني  ويعقوَب،  وإسمعيَل، 
ابن قيس بن معديكرب الكندي.

والقاسَم، وأبا بكر، وعبَد اللَّه ُقتُِلوا مع السني بن عيل بن أب طالب، 
وال بقية هلم، وأمهم أمُّ ولد ُتدعى ُبقيلة.

وحسينًا األثرم، وعبَد الرحن، وأمَّ سلمة، وأمهم أم ولد ُتدعى ظمياء. 

ه أم ولد.  وعمًرا ال بقية له، وُأمُّ

وأمَّ عبد اللَّه، وهي أم أب جعفر ممد بن عيّل بن حسني، وأمها أم ولد 
ُتدعى صافية.

ه أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمن التيمي. وطلحَة ال بقية له، وُأمُّ

وعبَد اللَّه األصغر، وأمه زينب بنت ُسبيع بن عبد اللَّه أخي جرير بن 
عبد اللَّه الَبَجيل.

ُد ْبُن ُعَمَر: ُولَِد السن بن عيل بن أب طالب يف النصف من شهر  َقاَل ُمَمَّ
رمضان سنة ثالث من اهلجرة)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/52)(.
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 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلَعاِص،  ْبُن  َسِعيُد  َعَلْيِه  َوَصلَّ  بِاْلَبِقيِع،  َوُدفَِن  بِامَلِدينَِة   َ ُتُويفِّ ص:   
ِه َعَلْيِه)2(. َ َسنََة تِْسٍع َوَأْرَبِعنَي، َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَأْرَبِعنَي َسنًَة ِرْضَواُن اللَّ َوُتُويفِّ

 غ: سكن املدينة والكوفة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومات باملدينة)3(.

ٍد، ُسمَّ َحتَّى نزل   ب: َكاَن أشَبَه النَّاِس بَرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، كنيته َأُبو ُمَمَّ
َفِفي  َأنا متُّ فاحفر يل َمَع أب، َوإاِلَّ  َأِخيه الَُسنْي: )إِذا  إَِل  كبده، َوأوىص 

َبيت عيلٍّ َوَفاطَِمة، َوإاِلَّ َفِفي البقيع، َواَل ترفعن يِف َذلِك َصوًتا(.

َفَمَت يِف شهر ربيع األول سنة إِْحَدى َوخسني بعد َما مض من إَِماَرة 
ُمَعاِوَية عرش ِسننِي، َوُهَو ابن تسع َوَأْرَبعني سنة، َوصلَّ َعَلْيِه سعيد بن الَعاِص 

م، فلوال أهنا ُسنَّة َما قدمتك(. ، َوَقاَل: )َتَقدَّ َمه الَُسنْيُ َقدَّ

ُأميَّة،  َلُه يِف َبيت عيلٍّ َوَفاطَِمة، َفبلغ َذلِك بني  حُيَْفر  ثمَّ َأمر الَُسنْيُ َأن 
اَلح، َوَقاُلوا: )َوالله اَل نتَّخذ الُقُبوَر َمَساِجَد(. َفَأْقَبُلوا َوَعَلْيِهم السِّ

اَلِح، ثمَّ ذكر الَُسنْيُ َقوَل َأِخيه:  َفنَاَدى الَُسنْيُ يِف بني َهاشم، َفَأْقَبُلوا بِالسِّ
)اَل ترفعن يِف َذلِك َصوًتا(، فحفر َلُه بِالَبِقيِع، َوُدفَِن ُهنَاَك ڠ يِف أحسن مَقام)4(. 

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: )287(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )297/1(.

))( »معجم الصحابة« للبغوي )8/2(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/7)- 8)(.
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 بش: ُسمَّ حتى نزل كبده، وأوىص إل أخيه السني، ومات باملدينة 
يف شهر ربيع األول سنة إحدى وخسني بعد ما مض من إمارة معاوية عرش 

سنني وصلَّ عليه سعيد بن العاص، وُدفَِن يف بقيع الغرقد)1(.

 شص: مِمَّْن َدَخَلُه -يعني أصبهان- فِيَم حدثنا َأُبو برِْشٍ َعْن َبْعِض 
إَِل  َغاِزَينْيِ  َقِدَما  َبرْيِ  الزُّ َواْبَن  َطالٍِب،  َأِب  ْبِن  َعيِلِّ  ْبَن  الََسَن  َأنَّ  َمَشاخِيِِه 

ٍد. ُجْرَجاَن، َوُيْكنَى اْلََسُن ْبُن َعيِلٍّ َأَبا ُمَمَّ

َسنََة   َ َوُتُويفِّ اهِلْجَرِة،  ِمَن  َثاَلٍث  َسنََة  َرَمَضاَن  َشْهِر  ِمْن  النِّْصِف  يِف  ُولَِد 
تِْسٍع َوَأْرَبِعنَي، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع، َوَصلَّ َعَلْيِه َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص)2(.

 رع: َكاَن قد سقي السم َفوضع كبده يِف ربيع األول، َوُهَو َيْومِئٍذ اْبن 
ِسّت َوَأْرَبعني سنة َفدفن بِالَبِقيِع)3(.

يُِّد امُلْصِلُح  اَنُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوالسَّ  ع: َسيُِّد َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة، َوَرحْيَ
ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َحَسنًا(، َشبِيُه َرُسوِل اللِه  ِة، َوِسْبٌط ِمَن اأْلَْسَباِط َسمَّ بِِه َبنْيَ اأْلُمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َوَحبِيُبُه، َسِليُل اهْلُْدى َوَحِليُف َأْهِل التَُّقى، َوَخاِمُس َأْهِل اْلِكَساِء، َواْبُن 

َسيَِّدِة النَِّساِء.

ـَواِد، َيَتَختَّـُم يِف َيَسـاِرِه َوَلـُه ُجَّـٌة، ُولَِد َبْعَد ُأُحٍد بَِسـنٍَة،  َكاَن خَيِْضـُب بِالسَّ
. َوِقيَل: بَِسنََتنْيِ

)1( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 24، 25(.
)2( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )191/1، 192(.

))( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )147/1(.
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َ َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَخِْسنَي َسنًَة، َسنََة َثَمٍن َوَخِْسنَي بِامَلِدينَِة.  َوُتُويفِّ

َفَقِدَم اْلَُسنْيُ ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص، َفَصلَّ َعَلْيِه، َوُهَو هِبَا َأِمرٌي، َوِقيَل: 
يَن  َسنََة َثَمٍن َوَأْرَبِعنَي، َوِقيَل: َأْرَبٍع َوَأْرَبِعنَي، َوِقيَل: تِْسٍع َوَأْرَبِعنَي، َحجَّ ِعرْشِ

ًة َماِشًيا.  َحجَّ

 . َتنْيِ اٍت، َوَخَرَج ِمْن َمالِِه َمرَّ ُه ۵ َثاَلَث َمرَّ َوَقاَسَم َماَلُه َربَّ

، َوُسـَوْيُد ْبُن َغَفَلَة، َوَشـِقيُق  ـْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: َعاِئَشـُة، َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َوالشَّ
اْبُن َسَلَمَة، يِف آَخِريَن)1(.

ــَباِب، َوامُلْصِلــُح َبــنْيَ اأْلََقــاِرِب َواأْلَْحَبــاِب، َشــبِيُه   عــص: َســيُِّد الشَّ
َأْهِل  َخاِمُس  اْلتَُّقى،  َأْهِل  َوَحِليُف  اهْلَُدى،  َسِليُل  َوَحبِيُبُه،  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل 

الِكَساِء، َواْبُن َسيَِّدِة النَِّساِء الََسُن ْبُن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب ڤ. 

ٍد،  ْجَرِة، ُيْكنَى َأَبا ُمَمَّ َكاَن َمْولُِدُه يِف َسنَِة َخٍْس، َوِقيَل: َسنَِة َثاَلٍث ِمَن اهْلِ
َ َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَخِْسنَي َسنًَة بِامَلِدينَِة.  ُتُويفِّ

َد ِمْن  رَّ ُه َتَعاَل َثاَلَث ِمَراٍر، َوجَتَ ًة َماِشًيا، َوَقاَسَم َماَلُه َربَّ يَن َحجَّ َحجَّ ِعرْشِ
، َدَخَل َأْصَبَهاَن َغاِزًيا جُمَْتاًزا إَِل َغَزاِة ُجْرَجاَن)2(. َتنْيِ َمالِِه َمرَّ

 خت: َسيُِّد َشَباِب أهِل اجلَنَّة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه الََسُن والُسنُي إَِل املدائن  ذكر هالل بن خباب: أنَّ َعِليًّا ملا ُقتَِل توجَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )54/2)(.
)2( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )9/1)(.
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خارصته،  يف  فطعنه  رجٌل،  الََسن  عل  فحمل  بساباط،  الناس  فلحقهم 
فسبقهم حتى دخل قص املدائن، فأقام فيه نحًوا من أربعني ليلة، ثم وجه 

إَِل معاوية فصاله.

وكنية السن بن عيل أبو ممد، وكان ُيشبه برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 خق: هو أحد سيدي شباب أهل اجلنة، ولد يف سنة ثالث من اهلجرة، 
وحفظ عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

واختلف يف وفاته، فقيل: كانت يف سنة تسع وأربعني. وقيل: كانت يف 
سنة خسني باملدينة، ودفن بالبقيع ڤ)2(.

 بر: حفيد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ابن بنته فاطمة ڤ، وابن ابن عمه عيل 
د، ولدته أمه فاطمة بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ابن أب طالب، يكنى أبا ُمَمَّ

يف النصف من شهر رمضان سنة ثالث من اهلجرة، هذا أصح ما قيل 
يف ذلك إن شاء اللَّه.

وعقَّ عنه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم سابعه بكبش، وحلق رأسه، وأمر أن يتصدق 
بزنة شعره فضة.

»إِنَّ  بن عيل:  قال لسن  أنه  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الصحاح عن  اآلثار  وتواترت 
اْبنَي َهَذا َسيٌِّد، َوَعَسى اللُه َأْن ُيبِقَيه ِحتَّى ُيْصلَِح بِِه َبنْيِ فَِئتنِي َعظِيَمَتنِي ِمَن 

امُلْسلِمنَي«. رواه جاعة من الصحابة.

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/))4، 7)4(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )50/1)، 51)(.
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نيا«. وال َأسود ممن  اَنتِي ِمَن الدُّ ه َرْيَ ويف حديث أب بكرة يف ذلك: »ِوإنَّ
ه رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص سيًدا. سمَّ

ڤ حليًم ورًعا فاضاًل، دعاه ورعه وفضله إل أن ترك امللك  وكان 
والدنيا رغبة فيم عند اللَّه، وقال: )والله ما أحببت منذ علمت ما ينفعني 

وما يضين أن إيل أمر أمة ممد ملسو هيلع هللا ىلص عل أن هيراق يف ذلك مجمة دم(. 

عيل  أبوه  قتل  وملا  عنه،  والذابني  عثمن  نصة  إل  املبادرين  من  وكان 
ڤ بايعه أكثر من أربعني ألًفا، كلهم قد كانوا بايعوا أباه علًيا قبل موته عل 
املوت، وكانوا أطوع للحسن وأحب فيه منهم يف أبيه، فبقي نحًوا من أربعة 
أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان، ثم سار إل معاوية، وسار 
من  )مسكن(  له:  يقال  بموضع  وذلك  اجلمعان،  ترائى  فلم  إليه،  معاوية 
أرض السواد بناحية األنبار، علم أنه لن تغلب إحدى الفئتني حتى تذهب 
أكثر األخرى، فكتب إل معاوية خيبه أنه يصري األمر إليه عل أن يشتط 
عليه أال يطلب أحًدا من أهل املدينة والجاز وال أهل العراق بشء كان 
يف أيام أبيه، فأجابه معاوية، وكاد يطري فرًحا، إال أنه َقاَل: أما عرشة أنفس 
فال أؤمنهم. فراجعه السن فيهم فكتب إليه يقول: إين قد آليت أين متى 
ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده، فراجعه السن إين ال أبايعك 
معاوية  إليه  فبعث  كثرت،  أو  قلت  بتبعة  غريه  أو  قيًسا  تطلب  وأنت  أبًدا 

حينئذ برق أبيض وقال: أكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه.

فاصطلحا عل ذلك، واشتط عليه السن أن يكون له األمر من بعده، 
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فالتزم ذلك كله معاوية فقال له عمرو بن العاص: إهنم قد انفل حدهم، 
وانكرست شوكتهم، فقال له معاوية: أما علمت أنه قد بايع عليًّا أربعون ألًفا 
عل املوت، فواللَّه ال ُيقتلون حتى يقتل أعدادهم من أهل الشام، وواللَّه ما 

يف العيش خري بعد ذلك.

واصطلحا عل ما ذكرنا، وكان كم َقاَل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اللَه َسيصلُِح 
بِِه َبنْيَ فِئتنِي َعظِيَمَتني ِمَن امُلْسلِِمنَي«.

َقاَل ابن عبد الب ڤ: هذا أصح ما قيل يف تاريخ عام اجلمعة -يعني 
َوَأْرَبِعنَي-، وعليه أكثر أهل  ِمْن َسنَِة إِْحَدى  ِمْن ُجَاَدى األُوَل  النِّْصِف  يِف 
اجلمعة  )إن  َقاَل:  من  وكل  بالب،  والعلم  السري  أهل  من  الصناعة  هذه 

كانت سنة أربعني(، فقد وهم، ومل يقل بعلم، والله أعلم.

ومل خيتلفوا أن املغرية حج عام أربعني عل ما ذكر أبو معرش، ولو كان 
االجتمع عل معاوية قبل ذلك مل يكن كذلك، والله أعلم.

ال  حياته  ملعاوية  الالفة  سلم  إنم  السن  أن  العلمء  بني  خالف  وال 
غري، ثم تكون له من بعده، وعل ذلك انعقد بينهم ما انعقد يف ذلك، ورأى 

السن ذلك خرًيا من إراقة الدماء يف طلبها، وإن كان عند نفسه أحق هبا.

ڤ باملدينة، واختلف يف وقت وفاته، فقيل:  ومات السن بن عيل 
مات سنة تسع وأربعني. وقيل: بل مات يف ربيع األول من سنة خسني بعد 
ما مض من إمارة معاوية عرش سنني. وقيل: بل مات سنة إحدى وخسني، 
ودفن ببقيع الغرقد وصل عليه سعيد بن العاص، وكان أمرًيا باملدينة قدمه 
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السني للصالة عل أخيه، وقال. لوال أهنا سنة ما قدمتك.

وقد كانت أباحت له عائشة أن يدفن مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتها، وكان 
سأهلا ذلك يف مرضه، فلم مات منع من ذلك مروان وبنو أمية يف خب يطول 

ذكره.

َقـاَل ابـن عبد الب: حفظ السـن بن عيل عن رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث 
ٍد َل َتِلُّ  ـا آل ُمَمَّ ورواهـا عنـه، منهـا حديث الدعاء يف القنـوت، ومنها: »إِنَّ

َدَقة«. َلنَا الصَّ

َُم َسيَِّدا  وروي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه أنه قال يف السن والسني: »إِنَّ
ُهمَّ إِنِّ ُأِحُبُهَم َفَأِحَبُهَم َوَأِحب َمن ُيُِبُهَم«.  َشَباِب َأهِل اجَلنَّة«. وقال: »اللَّ

قيل: كانت سنة يوم مات ستًّا وأربعني سنة. وقيل: سبًعا وأربعني.

يزيد يف حياة السن، وعرض هبا،  إل  بالبيعة  أشار  قد  وكان معاوية 
ولكنه مل يكشفها، وال عزم عليها إال بعد موت السن.

وروينا من وجوه أن السن بن عيل ملا حضته الوفاة َقاَل للحسني أخيه: 
يا أخي، إن أبانا $ ملا قبض رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص استرشف هلذا األمر، ورجا أن 
يكون صاحبه، فصفه اللَّه عنه، ووليها أبو بكر، فلم حضت أبا بكر الوفاة 
تشوف هلا أيًضا، فصفت عنه إل عمر، فلم احتض عمر جعلها شورى بني 
ستة هو أحدهم، فلم يشك أهنا ال تعدوه، فصفت عنه إل عثمن، فلم هلك 
عثمن بويع، ثم نوزع حتى جرد السيف، وطلبها، فم صفا له شء منها، وإين 
والله ما أرى أن يمع اللَّه فينا -أهل البيت- النبوة والالفة، فال أعرفن ما 
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إذا  الكوفه فأخرجوك، وقد كنت طلبت إل عائشة  استخفك سفهاء أهل 
نعم. وإين ال  فقالت:  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص،  بيتها مع رسول  فأدفن يف  تأذن يل  أن  مت 
أدري لعلها كان ذلك منها حياء، فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليها، فإن طلت 
نفسها فادفني يف بيتها، وما أظن القوم إال سيمنعونك إذا أردت ذلك، فإن 

فعلوا فال تراجعهم يف ذلك، وادفني يف بقيع الغرقد، فإن فيمن فيه أسوة.

فلم مات السن أتى السني عائشة، فطلب ذلك إليها، فقالت: نعم 
يدفن  ال  والله  وكذبت،  كذب  مروان:  فقال  مروان،  ذلك  فبلغ  وكرامة، 
املقبة، ويريدون دفن السن يف بيت  أبًدا، منعوا عثمن من دفنه يف  هناك 
ذلك  فبلغ  السالح،  يف  معه  ومن  هو  فدخل  السني،  ذلك  فبلغ  عائشة! 
هو  ما  والله  فقال:  هريرة  أبا  ذلك  فبلغ  أيًضا،  الديد  يف  فاستألم  مروان 
إال ظلم، يمنع السن أن يدفن مع أبيه، والله إنه البن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ثم 
َقاَل أخوك: إن  انطلق إل السني فكلمه وناشده اللَّه، وقال له: أليس قد 
فعل،  به حتى  يزل  فلم  املسلمني،  إل مقبة  فردوين  قتال  يكون  أن  خفت 
وحله إل البقيع، فلم يشهده يومئذ من بنى أمّية إال سعيد بن العايص، وكان 

يومئذ أمرًيا عل املدينة، فقدمه السني للصالة عليه وقال: هي السنة. 

وخالـد بـن الوليـد بـن عقبة ناشـد بنـي أميـة أن خيلـوه يشـاهد اجلنازة، 
فتكوه، فشهد دفنه يف املقبة، ودفن إل جنب أمه فاطمة ڤ وعن بينها 

أجعني)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)8)- 92)(.
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 كر: سبط رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ورحيانته، وأحد سيدي شباب أهل اجلنة. 

ولد للنصف من شعبان سنة ثالث من اهلجرة. 

روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وعن أبيه عيل بن أب طالب. 

روى عنه: ابنه السن بن السن، واملسيب بن نجبة، وسويد بن غفلة، 
وغريهم.

ووفد عل معاوية غري مرة)1(.

 جو: َبايع النَّاس السن بن َعيل ڤ َيْوم َموته فوليها َسْبَعة أشهر 
َعن  فتخلَّ  َماء،  الدِّ سفك  كره  ثمَّ  أشهر،  َأْرَبَعة  َوُيَقال:  َيْوًما،  عرش  َوأحد 

اأْلَمر ملعاوية، وانخلع َوَباَيَعُه يِف ُجَاَدى األول سنة إِْحَدى َوَأْرَبعني)2(. 

 ث: سبُط رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ورحيانُته، وسّيُد شباب أهل اجلنة، ولد يف 
النصف من شهر رمضان، سنة ثالٍث من اهلجرة.

وكان مرض السن بن عيل أربعني يوًما، وتويف لمٍس لياٍل خَلوَن من 
ربيع األول سنة خسني. وقيل: سنَة تسع وأربعني، وعمُره سٌت وأربعون 

سنة. وقيل : سبٌع وأربعون سنة ڤ وأرضاه)3(.

 ثغ: سبط النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمه فاطمة بِنْت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، سيدة نساء 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر ))1/))1(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 0)(.

))( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: )11(.
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ه النَّبِيُّ  العاملني، وهو سيد شباب أهل اجلنة، ورحيانة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وشبيهه، َسمَّ
ق بزنة شعره  ملسو هيلع هللا ىلص الََسَن، وعقَّ عنه َيْوم سابعه، وحلق شعره وأمر أن يتصدَّ

فضة، وهو خامس أهل الكساء.

عرشة  لثالث  عيل  قتل  وكان  ڤ،  عيلٍّ  أبيه  قتل  بعد  الالفة  وويل 
ألًفا، كانوا قد  بقيت من رمضان من سنة أربعني، وبايعه أكثر من أربعني 

بايعوا أباه َعَل املوت، وكانوا أطوع للحسن، وأحب له. 

وبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق، وما وراءه من خراسان والجاز 
واليمن وغري ذلك، ثم سار معاوية إليه من الشام، وسار هو إَِل معاوية، 
األخرى،  أكثر  يقتل  حتى  الطائفتني  إحدى  تغلب  لن  ُه  َأنَّ علم  تقاربا  فلم 
فأرسل إَِل معاوية يبذل له تسليم األمر إليه، َعَل أن تكون له الالفة بعده، 
وعل أن ال يطلب أحًدا من أهل املدينة والجاز والعراق بشء مما كان أيام 
أبيه، وغري ذلك من القواعد، فأجابه معاوية إَِل ما طلب، فظهرت املعجزة 
النبوية يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اْبنِي َهَذا َسيِّد يصلُِح اللُه بِِه َبنْيَ فِئتنِي ِمَن امُلْسلِِمنَي«. 

ه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص سيًدا؟.  ٍف أعظم من شف من سمَّ وأيُّ َشَ

وقد اختلف يف الوقت الذي سلَّم فيه السن األمر إَِل معاوية، فقيل: يف 
النصف من جادى األول سنة إحدى وأربعني، وقيل: لمس بقني من ربيع 
األول منها، وقيل: يف ربيع اآلخر، فتكون خالفته َعَل هذا ستة أشهر واثني 
عرش يوًما، وعل قول من يقول: يف ربيع اآلخر تكون خالفته ستة أشهر 
وشيًئا، وعل قول من يقول: يف جادى األول نحو ثمنية أشهر، والله أعلم. 
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وقول من قال سلَّم األمَر سنة إحدى وأربعني، أصح ما قيل فيه، وأما 
من قال: سنة أربعني، فقد وهم.

وملا بايع السن معاوية خطب الناس قبل دخول معاوية الكوفة فقال: 
الذين  نبيكم  بيت  أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل  إنم نحن  الناس،  أهيا 
أذهب اللَّه عنهم الرجس، وطهرهم تطهرًيا، وكرر ذلك حتى ما بقي إال 

من بكى حتى سمع نشيجه. 

وملا دخل معاوية الكوفة وبايعه الناس قال عمرو بن العاص ملعاوية: 
لتأمر السن ليخطب، فقال: ال حاجة بنا إَِل ذلك، فقال عمرو: لكني أريد 
ذلك ليبدو عيه، فإنه ال يدري هذه األمور، فقال له معاوية: قم يا حسن 
فكلم الناس فيم جرى بيننا، فقام السن يف أمر مل يرو فيه، فحمد اللَّه وأثنى 
عليه، ثم قال يف بدهيته: أما بعد، أهيا الناس، فإن اللَّه هداكم بأولنا، وحقن 
الفجور،  العجز  أعجز  َوإِن  التقي،  الكيس  أكيس  إن  أال  بآخرنا،  دماءكم 
َوإِن هذا األمر الذي اختلفت أنا ومعاوية فيه: إما أن يكون أحق به مني، 
د ملسو هيلع هللا ىلص وحقن دمائكم،  َوإِما أن يكون حقي تركته للَّه ۵، وإلصالح أمة ُمَمَّ
ثم التفت إَِل معاوية وقال: ﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ 

]األنبياء: 111[.

فأمره معاوية بالنزول، وقال لعمرو: ما أردت إال هذا. 

وقد اختلف يف وقت وفاته، فقيل: تويف سنة تسع وأربعني، وقيل: سنة 
خسني، وقيل: سنة إحدى وخسني، وكان خيضب بالوسمة.
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وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس سقته السم، 
فكان توضع تته طست، وترفع أخرى نحو أربعني يوًما، فمت منه، وملا 
اشتد مرضه قال ألخيه السني ڤ: يا أخي سقيت السم ثالث مرات مل 

أسق مثل هذه، إين ألضع كبدي، قال السني: من سقاك يا أخي؟ 

قال: ما سؤالك َعْن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ أكلهم إَِل اللَّه ۵، وملا 
حضته الوفاة أرسل إَِل عائشة يطلب منها أن يدفن مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأجابته 
إَِل ذلك، فقال ألخيه: إذا أنا مت فاطلب إَِل عائشة أن أدفن مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
فلقد كنت طلبت منها فأجابت إَِل ذلك، فلعلَّها تستحي مني، فإن أذنت 
فادفني يف بيتها، وما أظن القوم، يعني بني أمية، إال سيمنعونك، فإن فعلوا 

فال تراجعهم يف ذلك، وادفني يف بقيع الغرقد.

فبلغ  وكرامة،  نعم  فقالت:  ذلك  عائشة يف  إَِل  السني  تويف جاء  فلم 
ذلك  فبلغ  أبًدا،  هنالك  يدفن  ال  والله  فقالوا:  أمية،  وبني  مروان  ذلك 
السني فلبس هو ومن معه السالح، ولبسه مروان، فسمع َأُبو هريرة فقال: 
ِه  والله إنه لظلم، يمنع السن أن يدفن مع أبيه! والله إنه البن َرُسول اللَّ
اللَّه، وقال: أليس قد قال أخوك: إن  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أتى السني فكلمه وناشده 
خفت فردين إَِل مقبة املسلمني، ففعل، فحمله إَِل البقيع، ومل يشهده أحد 
السني  فقدمه  املدينة،  َعَل  أمرًيا  كان  العاص،  بن  َسِعيد  إال  أمية  بني  من 

للصالة عليه، وقال: لوال أهنا السنة ملا قدمتك.

وقيل: حض اجلنازة أيًضا خالد بن الوليد بن عقبة ابن َأِب معيط، سأل 
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بني أمية فأذنوا له يف ذلك، ووىص إَِل أخيه السني، وقال له: ال أرى أن 
اللَّه يمع لنا النبوة والالفة، فال يستخفنك أهل الكوفة ليخرجوك. 

وملا مات السن أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهًرا، ولبسوا الداد 
سنة)1(.

اَنُة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِسْبُطُه، َوَسيُِّد َشَباِب  يُِّد، َرحْيَ  ذس: اإِلَماُم السَّ
ِهْيُد. ، الشَّ ، امَلَديِنُّ ، اهلَاِشِميُّ ٍد الُقَرِشُّ َأْهِل اجلَنَِّة، َأُبو ُمَمَّ

َمْولُِدُه: يِف َشْعَباَن، َسنََة َثاَلٍث ِمَن اهِلْجَرِة. َوِقْيَل: يِف نِْصِف َرَمَضاهِنَا.

ُه بَِكبٍش. َوَعقَّ َعنُْه َجدُّ

ِه. ِه َأَحاِدْيَث، َوَعْن َأبِْيِه َوُأمِّ َوَحِفَظ َعْن َجدِّ

الَْوَراِء  َوَأُبو  َغَفَلَة،  بُن  َوُسَوْيُد  الََسِن،  بُن  الََسُن  اْبنُه؛  َعنُْه:  َث  َحدَّ
ُة بُن َيِرْيَم، َوَأْصَبُغ بُن ُنَباَتَة، َوامُلَسيَُّب بُن َنَجَبَة. ، َوُهَبرْيَ ْعبِيُّ ، َوالشَّ ْعِديُّ السَّ

ُه َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَلُه: َأُبو ُجَحْيَفَة. َوَكاَن ُيْشبُِه َجدَّ

ًحا،  مُمَدَّ َجَواًدا  َرِزينًا،  َعاِقاًل  َجِْياًل،  َوِسيًم  َسيًِّدا،  اإِلَماُم  َهَذا  َكاَن  َوَقْد 
ْأِن. نًا، َوِرًعا ُمتِشًم، َكبرَِي الشَّ ا َديِّ ً َخريِّ

َم َكاَن ُيَفاِرُقُه  َج َنْحًوا ِمْن َسْبِعنْيَ اْمَرَأًة، َوَقلَّ َوَكاَن ِمنَْكاًحا ِمْطاَلًقا، َتَزوَّ
اِئَر. َأْرَبُع رَضَ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )487/1، 491- )49(.
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ًة، َوَحجَّ َكثرِْيًا ِمنَْها َماشًيا ِمَن امَلِدْينَِة إَِل  َة َمرَّ ُه َحجَّ َخَْس َعرْشَ َوِقْيَل: إِنَّ
َة، َوَنَجاِئُبُه ُتَقاُد َمَعُه. َمكَّ

اِدُق: َعاَش الََسُن َسْبًعا َوَأْرَبِعنْيَ َسنًَة. َقاَل َجْعَفٌر الصَّ

ُقْلُت: َوَغِلَط َمْن َنَقَل َعْن َجْعَفٍر َأنَّ ُعُمَرُه َثَمٍن َوَخُْسْوَن َسنًَة َغلًطا َبيِّنًا.

َفبنُو الََسِن ُهم: الََسُن، َوَزْيٌد، َوَطْلَحُة، َوالَقاِسُم، َوَأُبو َبْكٍر، َوَعْبُد اللِه 
ٌد،  ، َوُمَمَّ ْحَِن، َوالَُسنْيُ ِهْيِد- َوَعْمٌرو، َوَعْبُد الرَّ ِهُم الشَّ -َفُقتُِلوا بَِكْرَبالََء َمَع َعمِّ

يِِّد الََسِن. ُكوُر ِمْن َأْواَلِد السَّ َوَيْعُقْوُب، َوإِْسَمِعْيُل، َفَهُؤالَِء الذُّ

؛ الََسِن، َوَزْيٍد. َلنْيِ ُجَلنْيِ األَوَّ َومَلْ ُيْعِقْب ِمنُْهم ِسَوى الرَّ

َفِلَحَسٍن َخَْسُة َأْوالٍَد َأْعَقُبوا، َولِزيٍد اْبٌن َوُهَو الََسُن بُن َزْيٍد، َفاَل َعِقَب 
تِّ َنِفْيَسَة، َوالَقاِسِم، َوإِْسَمِعْيَل،  َلُه إاِلَّ ِمنُْه، َويِل إِْمَرَة امَلِدْينَِة، َوُهَو َوالُِد السِّ

َوَعْبِد اللِه، َوإِْبَراِهْيَم، َوَزْيٍد، َوإِْسَحاَق، َوَعيِلٍّ ڤ)1(.

يَِّدِة َفاطَِمَة. اَنُة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َواْبُن بِنْتِِه السَّ يُِّد، َرحْيَ  ذت: السَّ

ِه. َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َعْن َأبِيِه َوَجدِّ

 ، ْعِديُّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه اْلََسُن، َوُسَوْيُد ْبُن َغَفَلَة، والشعبي، وأبو الوراء السَّ
َوآَخُروَن.

َوَكاَن ُيْشبُِه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. َقاَلُه: َأُبو ُجَحْيَفَة َوَأَنٌس فِيَم صح عنهم. 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي ))/245، )24، )25، 277- 279(.
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َوَمنَاِقُب اْلََسِن ڤ َكثرَِيٌة، َوَكاَن َسيًِّدا َحِليًم َذا َسِكينٍَة َوَوَقاٍر َوِحْشَمٍة، 
َج سبعني امرأة ويطلقهن،  ًحا، َتَزوَّ ْيَف، َوَكاَن َجَواًدا مُمَدَّ َكاَن َيْكَرُه اْلِفَتَن َوالسَّ

اِئَر. وقلم كان تفارقه َأرَبُع رَضَ

َخُه فيها املدائني، وخليفة  َل َسنََة َخِْسنَي، َورَّ َ اْلََسُن ڤ يِف َربِيٍع اأْلَوَّ ُتُويفِّ
ُهْم )1(. ، َوَغرْيُ اٍر، َواْلُغاَلِبُّ َبرْيُ ْبُن َبكَّ ، َوالزُّ العصفري، وهشام ابن اْلَكْلبِيُّ

اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َأُبو 9    
َعْبِد اهلِل ڤ.

ه فاطمة بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمها خدية بنت خويلد بن   س: ُأمُّ
أسد بن عبد العزى بن قيص.

القعدة سنة  ليال خلون من ذي  ڤ بالسني لمس  علقت فاطمة 
ليلة، وولد  ثالث من اهلجرة، فكان بني ذلك وبني والدة السن خسون 

السني يف ليال خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة.

ه آمنة  أبيه بالطف ال بقية له، وُأمُّ ُقتَِل مع  فولد السني: علًيا األكب، 
بنت أب مرة بن عروة بن مسعود بن معتب، من ثقيف، وأمها ابنة أب سفيان 

ابن حرب، وفيها يقول حسان بن ثابت:

من الناس شمًسا بالعشاء تطوُفطافت بنا شمس النهار ومن رأى
ــا أوف قريـــٍش بذمـــٍة وأعمُمهـــا إمـــا ســـألت ثقيـــُفأبـــو ُأمهـ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )98/2)، 400، )40(.
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ه أم ولد، وأخوه ألمه  وعليًّا األصغر، له العقب من ولد السني، وُأمُّ
عبد اللَّه بن زبيد مول السني بن عيل، وهم ينزلون بينبع. 

وجعفًرا ال بقية له، أمه السالفة امرأة من بيل بن عمرو بن الاف بن 
قضاعة.

وفاطمة، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمن بن عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

وعبَد اللَّه، ُقتَِل مع أبيه.

وسكينَة، وأمها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر 
ابن كعب بن عليم بن هبل بن عبد اللَّه بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة 

ابن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب.

ويف الرباب وسكينة يقول السني بن عيل ڤ:

بـــاُبَلَعمـــُرَك أننـــي ألحـــب داًرا ُتَضيُِّفهـــا ُســـَكينُة والرَّ
ـــاُبُأحبهـــم وأبـــذل بعـــد مـــايل ـــا عت ـــي فيه ـــس لالئم ولي
حيـــايت أو ُيَغيَِّبنـــي الـــتاُب)1(ولســت هلم وإن َعتِبــوا ُمطِيًعا

 ل: له رؤية من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ص: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة َيُقوُل: ُقتَِل اْلَُسنْيُ ْبُن َعيِلٍّ ڤ يِف 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/99)- 400(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2)17(.
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َسنَِة إِْحَدى َوِستِّنَي َيْوَم َعاُشوَراَء، َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَخِْسنَي َسنًَة، َكاَن خَيِْضُب 
نَّاِء َواْلَكَتِم)1(. بِاْلِ

أبا  ط: ولد يف ليال خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة، يكنى   
ڠ عليًّا األكب، قتل مع أبيه بالطف، وأمه آمنة  عبد الله، وولد السني 
بنت أب مرة بن عروة بن مسعود بن معتب من ثقيف، وأمها ابنة أب سفيان 

ابن حرب)2(.

ُهمَّ   ب: َكاَن َبينه َوَبني السن طهٌر َواِحٌد، َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »اللَّ
إِنِّ ُأِحبُُّهَم َفَأِحبَُّهَم«. 

قتل َيْوم َعاُشوَراء بكربالء، َيْوم السبت، َوُهَو عطشان سنة إِْحَدى َوِستِّنَي، 
ام. َوُحَِل َرأُسه إَِل الشَّ

ِذي  َوَكاَن َلُه َيْوم قتل َثَمن َوَخُْسوَن سنة، َوقد قيل: ِسّت َوَخُْسوَن، َوالَّ
َقتله َيْومِئٍذ ِسنَان بن أنس النَّخِعي. 

َواِد.  َوَكاَن الَُسنْيُ بُن َعيلٍّ خيضب بِالسَّ

َواْخُتِلَف يِف َموِضع َرأسه، َفمنهْم من زعم َأنَّ رأَسه عل َرأس َعُمود يِف 
َمْسِجد َجامع دمشق َعن َيِمني القْبَلة، َوقد َرَأْيت َذلِك العمود. 

ور عل َباب الفراديس بِِدَمْشق.  َوِمنُْهم من زعم أَنَّ َرأَسه يِف البج الثَّالِث من السُّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )05/1)(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 24(.
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َوِمنُْهم من زعم َأنَّ َرأَسه بَِقْب ُمَعاِوَية، َوَذلَِك َأن يِزيد َدَفن َرأسه يِف قب 
َأبِيه، َوَقاَل: )أحصنه بعد امَلَمت(. 

َفَأما جثته فبكربالء، َويِف َقتله َأْخَباٌر َكثرَِيٌة تنكبنا ذكرَها، أِلَن شطنا يِف 
َهَذا الكتاب ااِلْختَِصار، َوُلُزوم ااِلْقتَِصار، َوالله أعلم)1(.

 بش: كان بينه وبني السن طهر واحد، ثم حلت فاطمة به. 

ُقتَِل يوم عاشوراء بكربالء يوم السبت سنة إحدى وستني وهو عطشان 
يف إمارة يزيد بن معاوية وحل رأسه إل الشام، واختلف يف موضع رأسه 
فمنهم من زعم: أن رأسه يف البج الثالث من السور عل باب الفراديس 
بدمشق. ومنهم من زعم أن رأسه عل رأس عمود يف مسجد جامع دمشق 

عن يمني القبلة بجنب القبة الضاء، وقد رأيت ذلك العمود. 

ومنهم من زعم: أن رأسه يف قب معاوية، وذاك أن يزيد بن معاوية دفن 
رأسه يف قب أبيه، وقال أحصنه بعد املمت به، فأما جثته فبكربالء ال شك 

فيه)2(.

َن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُأُذنِِه ِحنَي  اَنُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشبِيُهُه، َأذَّ  ع: َرحْيَ
ُولَِد، َسيُِّد َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة، َخاِمُس َأْهِل اْلِكَساِء، َواْبُن َسيَِّدِة النَِّساِء، َأُبوُه 
ِة، َوَنَشَأ يِف ِحْجِر  ، َغَذْتُه َأُكفُّ النُُّبوَّ ُه ُذو اجْلَنَاَحنْيِ اِئُد َعِن اْلَْوِض، َوَعمُّ الذَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان ))/8)- 70(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 25(.
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إَِل  ُعنُِقِه  ِمْن  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  ُيْشبُِه  َوَكاَن  يَمِن،  اإْلِ ُثِديُّ  َأْرَضَعْتُه  ْساَلِم،  اإْلِ
نَّاِء َواْلَكَتِم،  ُه ُحَسْينًا، خَيِْضُب بِاْلَوْسَمِة، َوِقيَل: بِاْلِ َكْعبِِه َخْلًقا َوَلْوًنا، َوَسمَّ

َوَيَدُع َعنَْفَقَتُه، َيَتَختَُّم يِف َيَساِرِه. 

ْجَرِة، ُقتَِل َوُهَو اْبُن  ُولَِد ِلَْمِس َلَياٍل َخَلْوَن ِمْن َشْعَباَن َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهْلِ
ْبِت، اْلَعاِشَ  َثَمٍن َوَخِْسنَي َوِقيَل: اْبُن تِْسٍع، ُقتَِل َيْوَم اجْلُُمَعِة، َوِقيَل: َيْوَم السَّ
، َوَأْجَهَز  ِم ِمْن َسنَِة إِْحَدى َوِستِّنَي، َقَتَلُه ِسنَاُن ْبُن َأِب َأَنٍس النََّخِعيُّ ِمَن امُلَحرَّ
يُل ڠ َرُسوَل  ، َأْعَلَم اأْلَِمنُي ِجْبِ ، ِمْن ِحْرَيَ َعَلْيِه َخْويِلُّ ْبُن َيِزيَد اأْلَْصَبِحيُّ
ا، َذا لَِساٍن  ا َقِويًّ دًّ اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْتَلُه، َوَأَراُه ُتْرَبَتُه...، َكاَن َتِقيًّا َنِقيًّا يِف َذاِت اللِه، جُمِ

َوَبَياٍن، َوَنْجَدٍة َوَجنَاٍن...

بُُّه َحبِيُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُمْبِغُضُه بَِغْيُضُه)1(. ُمِ

 خت: َسيُِّد َشَباِب أهِل اجلَنَّة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه الََسُن والُسنُي إَِل املدائن  ذكر هالل بن خباب: أنَّ َعِليًّا ملا ُقتَِل توجَّ
فلحقهم الناس بساباط، فحمل عل الََسن رجٌل، فطعنه يف خارصته، فسبقهم 
حتى دخل قص املدائن، فأقام فيه نحًوا من أربعني ليلة، ثم وجه إَِل معاوية 

فصاله.

وكنية السني بن عيل أبو عبد اللَّه، وكان أصغر من السن بسنة)2(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1/2))، 2))(.
)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/))4، 470(.
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 بر: أمه فاطمة بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا َعْبد اللَّه، ولد لمس 
خلون من شعبان سنة أربع، وقيل سنة ثالث، هذا قول الواقدي وطائفة معه.

قتل ڤ يوم اجلمعة لعرش خلت من املحرم يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستني بموضع يقال له: )كربالء( من أرض العراق بناحية الكوفة، ويعرف 
املوضع أيًضا بـ)الطف(، قتله سنان بن أنس النخعي، ويقال له أيًضا: سنان 

ابن أب سنان النخعي، وهو جد شيك القايض.

ويقال: بل الذي قتله رجل من مذحج. وقيل: بل قتله شمر بن ذي 
اجلوشن، وكان أبرص، وأجهز عليه خويل بن يزيد األصبحي من حري، جزَّ 

رأسه وأتى به عبيد اللَّه بن زياد وقال:

ــاأوقــر ركاب فضــة وذهًبــا إين قتلــت امللــك املحجب
وخريهــم إذ ينســبون نســباقتلــت خري النــاس أًما وأًبا

قال ابن عبد الب: إنم نسب قتل السني إل عمر بن سعد؛ ألنه كان األمري 
ر عليهم عمر  عل اليل التي أخرجها عبيد اللَّه بن زياد إل قتال السني، وأمَّ
ابن سعد، ووعده أن يوليه الري إن ظفر بالسني وقتله، وكان يف تلك اليل 

-والله أعلم- قوم من مض ومن اليمن.

ويف شعر سليمن بن قتة الزاعي. وقيل: إهنا ألب الرميح الزاعي ما 
يدل عل االشتاك يف دم السني، فمن قوله يف ذلك:

ــد فلــم أر مــن أمثاهلــا حــني حلــتمــررت عــل أبيــات آل ُمَمَّ
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ــه البيــوت وأهلهــا وإن أصبحت منهم برغمي ختلتفــال يبعــد اللَّ
ــة ــادوا رزي ــم ع ــاء ث ــوا رج لقد عظمت تلك الرزايا وجلتوكان
ومل تنــك يف أعدائهم حني ســلتأولئــك قــوم مل يشــيموا ســيوفهم
أذل رقابــا مــن قريــش فذلــتوإن قتيــل الطــف مــن آل هاشــم

وفيها يقول:

وتقتلنــا قيــس إذا النعــل زلــتإذا افتقــرت قيــس جبنــا فقريها
ســنجزهيم يوًمــا هبــا حيث حلتوعنــد غنــي قطــرة مــن دمائنــا

ومنها أو من غريها:

لفقــد حســني والبــالد اقشــعّرتأمل تر أن األرض أضحت مريضة
وأنجمهــا ناحــت عليــه وصلــتوقــد أعولت تبكي الســمء لفقده

يف أبيات كثرية.

وقيل: إنه ُقتَِل مع السني من ولده وإخوته وأهل بيته ثالثة وعرشون رجاًل.

قال ابن عبد الب: ملا مات معاوية وأفضت الالفة إل يزيد، وذلك يف 
سنة ستني، ووردت بيعته عل الوليد بن عقبة باملدينة ليأخذ البيعة عل أهلها 
أرسل إل السني بن عيل وإل َعْبد اللَّه بن الزبري لياًل فأتى هبم، فقال: بايعا، 

فقاال: مثلنا ال يبايع رًسا، ولكننا نبايع عل رءوس الناس إذا أصبحنا. 

فرجعا إل بيوتم، وخرجا من ليلتهم إل مكة، وذلك ليلة األحد لليلتني 
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بقيتا من رجب، فأقام السني بمكة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة، 
وخرج يوم التوية يريد الكوفة، فكان سبب هالكه.

قتل يوم األحد لعرش مضني من املحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستني 
بموضع من أرض الكوفة يدعى كربالء قرب الطف، وقض اللَّه ۵ أن قتل 
عبيد اللَّه بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستني، قتله إبراهيم ابن األشت يف 
الرب، وبعث برأسه إل املختار، وبعث به املختار إل ابن الزبري، فبعث به 

ابن الزبري إل عيل بن السني.

واختلف يف سنِّ السني يوم قتله: فقيل: قتل وهو ابن سبع وخسني. 
وقيل: قتل وهو ابن ثمن وخسني)1(.

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص   كـر: سـبط رسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، ورحيانته من الدنيا، حـدَّ
وعن أبيه. 

روى عنه: ابنه عيل بن السني، وابنته فاطمة، وابن أخيه زيد بن السن، 
وشعيب بن خالد، وطلحة بن عبيد اللَّه العقييل، ويوسف الصباغ، وعبيد 

ابن حنني، ومهام بن غالب الفرزدق، وأبو هشام. 

ووفد عل معاوية وتوجه غازًيا إل القسطنطينية يف اجليش الذي كان 
أمريه يزيد بن معاوية)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )92/1)- 97)(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )111/14(.



205 حرف الحاء

 ث: سبُط رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ورحيانُته من الدنيا، وسّيُد شباب أهل اجلنة.

نًا، كثرَي   ولد يف شعبان سنة أربع من اهلجرة، وكان فاضاًل عامًلا َوِرًعا َديِّ
الصالة والصوم والج.

وكان َقتُلُه يوم عاشوراء سنة إحدى وستني بكربالء، وله سبٌع وخسون 
وقيل غري ذلك، قتله ِسناُن بن  سنة. وقيل: ثمن وخسون -وهو األكثر- 

أنس النََّخعي. وقيل: َشِمُر بن ذي اجلَوَشن)1(.

ِه رحيانة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشبهه من الصدر إل ما أسفل   ثغ: َأُبو َعْبد اللَّ
منه، وملا ولد َأذَّن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف أذنه، وهو سيد شباب أهل اجلنة، وخامس أهل 
الكساء، أمه فاطمة بِنْت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، سيدة نساء العاملني، إال مريم ڽ.

وكان السني كارًها ملا فعله أخوه السن من تسليم األمر إَِل معاوية، 
وقال: أنشدك اللَّه أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك، فقال 

له السن: اسكت، أنا أعلم هبذا األمر منك. 

وكان الســني ڤ فاضــاًل، كثــري الصــوم والصالة والــج والصدقة، 
وأفعال الري جيعها.

وقتـل َيـْوم اجلمعـة. وقيـل: َيـْوم السـبت، وهـو َيْوم عاشـوراء من سـنة 
إحدى وستني بكربالء من أرض العراق، وقبه مشهور يزار. 

ـُه ملـا مـات معاويـة بـن َأِب سـفيان كاتب كثـري من أهل  وسـبب قتلـه: َأنَّ

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 117(.
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الكوفة السني بن عيل ليأيت إليهم ليبايعوه، وكان قد امتنع من البيعة ليزيد 
ابن معاوية ملا بايع له أبوه بوالية العهد، وامتنع معه ابن عمر، وعبد اللَّه بن 
الزبري، وعبد الرحن بن َأِب بكر، فلم تويف معاوية مل يبايع أيًضا، وسار من 
ز للمسري، فنهاه  املدينة إَِل مكة، فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة، فتجهَّ
وغريهم،  عباس،  وابن  عمر،  وابن  النفية،  بن  د  ُمَمَّ أخوه  منهم:  جاعة 
فقال: رأيت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام، وأمرين بأمر فأنا فاعل ما أمر، فلم أتى 
العراق كان يزيد قد استعمل عبيد اللَّه بن زياد َعَل الكوفة، فجهز اجليوش 
إليـه، واسـتعمل عليهـم عمر بن سـعد بـن َأِب وقاص، ووعده إمـارة الري، 
فسار أمرًيا َعَل اجليش، وقاتلوا حسينًا بعد أن طلبوا منه أن ينزل َعَل حكم 
ـه بـن زيـاد، فامتنـع، وقاتـل حتـى قتـل هـو وتسـعة عـرش مـن أهل  عبيـد اللَّ
بيته، قتله سنان بن أنس النخعي، وقيل: قتله شمر بن ذي اجلوشن، وأجهز 
عليـه خـول ابـن َيِزيـَد األصبحي، وقيـل: قتله عمر بن سـعد، وليس بشء، 

ُه قتله سنان بن أنس النخعي. والصحيح؛ َأنَّ

ض  وأما قول من قال: قتله شمر وعمر بن سعد؛ ألن شمر هو الذي حرَّ
الناس َعَل قتله وحل هبم إليه، وكان عمر أمري اجليش، فنسب القتل إليه، 

وملا أجهز عليه خويل حل رأسه إل ابن زياد، وقال:

وذهًبـــا فضـــة  ركاب  ـــاأوقـــر  ـــت الســـيد املحجب فقـــد قتل
ـــا ـــا وأًب ـــاس أًم ـــري الن ـــت خ ــًباقتل ــبون نسـ ــم إذ ينسـ وخريهـ

 ، وقيل: إن سنان بن أنس ملا قتله قال له الناس: َقتلُت السنَي بَن َعيِلٍّ
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العرب خطًرا،  أعظم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وريض عنها،  َرُسول  بِنْت  فاطمة  ابن  وهو 
فأقبل  قلياًل!  لكان  أمواهلم  بيوت  فلو أعطوك  يزيل ملك هؤالء،  أن  أراد 
َعَل فرسه، وكان شجاًعا به لوثة، فوقف َعَل باب فسطاط عمر بن سعد، 
وأنشده األبيات املذكورة، فقال عمر: أشهد أنك جمنون، وحذفه بقضيب، 

وقال: أتتكلم هبذا الكالم! والله لو سمعه زياد لقتلك.

وملـا ُقتِـَل السـنُي أمـر عمـر بـن سـعد نفـًرا فركبـوا خيوهلـم وأوطئوها 
السني، وكان عدة من قتل معه اثنني وسبعني رجاًل، وملا قتل أرسل عمر 
رأسـه ورءوس أصحابـه إَِل ابـن زيـاد، فجمـع النـاس وأحـض الـرءوس، 
وجعـل ينكـت بقضيـب بـني شـفتي السـني، فلم رآه زيـد بن أرقـم ال يرفع 

قضيبه قال له:

ِه  أعل هبذا القضيب، فوالذي ال إله غريه، لقد رأيت شفتي َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َعَل هاتني الشفتني يقبلهم، ثم بكى، فقال له ابن زياد: أبكى اللَّه عينيك، 
فواللَّه لوال أنك شيخ قد خرفت لضبت عنقك، فخرج وهو يقول: أنتم 
رتم ابن  يا معرش العرب، العبيد بعد اليوم، قتلتم السني ابن فاطمة، وأمَّ
مرجانة، فهو يقتل خياركم، ويستعبد شاركم، وأكثر الناس مراثيه، فمم 

قيل فيه ما قاله سليمن بن قتة الزاعي:

ــتمــررت عــل أبيــات آل ممــد ــني حل ــا ح ــا أمثاهل ــم أره فل
ــه البيــوت وأهلهــا وإن أصبحت منهم برغمي ختلتفــال يبعــد اللَّ
ــة ــادوا رزي ــم ع ــاء ث ــوا رج لقد عظمت تلك الرزايا وجلتوكان
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ومل تنــك يف أعدائهم حني ســلتأولئــك قــوم مل يشــيموا ســيوفهم
أذل رقاًبــا مــن قريــش فذلــتَوإِن قتيــل الطــف مــن آل هاشــم
لفقــد حســني والبــالد اقشــعرتأمل تر أن األرض أضحت مريضة
وأنجمهــا ناحــت عليــه وصلــتوقــد أعولت تبكي الســمء لفقده

وهي أبيات كثرية.

وقال منصور التنمري:

ــا قاتــل الســني لقــد ــلويلــك ي ــوء بالام ــل ين ــؤت بحم ب
يف أحـــد  حبـــوت  حبـــا  حفرتــه مــن حــرارة الثــاكلأي 
ــفاعته ــًدا ش ــب غ ــال فاطل واهنض فرد حوضه مع الناهلتع
لكننــي قــد أشــك بالــاذلمــا الشــك عنــدي بحــال قاتله
أال تعجبـــني  أنـــت  ــلكأنـــم  ــة العاج ــوم نقم ــزل بالق تن
ــه إن عجلت وما  ربـــك عـــم تريـــن بالغافـــلال يعجــل اللَّ
حقت عليــه عقوبــة اآلجل)1(مــا حصلــت المــرئ ســعادته

انُتُه ِمَن  ْيُف، الَكاِمُل، ِسْبُط َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَرحْيَ ِ  ذس: اإِلَماُم، الرشَّ
ْنَيا، َوَمُبْوُبُه، َأُبو َعْبِد اللِه الَُسنْيُ اْبُن َأِمرْيِ امُلْؤِمننِْيَ َأِب الََسِن َعيِلِّ بِن َأِب  الدُّ
. ، اهلَاِشِميُّ َطالٍِب بِن َعْبِد امُلطَِّلِب بِن َهاِشِم بِن َعْبِد َمنَاٍف بِن ُقيَصٍّ الُقَرِشُّ

ه، َوَأَبَوْيِه، َوِصْهِرِه ُعَمَر، َوَطاِئَفٍة. َث َعْن: َجدِّ َحدَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )495/1- 499(.
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الَفَرْزَدُق،  اٌم  َومَهَّ  ، ُحننَْيٍ بُن  َوُعَبْيُد  َوَفاطَِمُة،  َعيِلٌّ  َوَلَداُه؛  َعنُْه:  َث  َحدَّ

، َواْبُن َأِخْيِه؛ َزْيُد بُن الََسِن، َوَحِفْيُدُه؛  ، َوَطْلَحُة الُعَقْييِلُّ ْعبِيُّ َوِعْكِرَمُة، َوالشَّ

ُد بُن َعيِلٍّ الَباِقُر -َومَلْ ُيْدِرْكُه- َوبِنُْتُه ُسَكْينَُة، َوآَخُرْوَن. ُمَمَّ

بَلَغنَا َأنَّ الَُسنْيَ مَلْ ُيعِجْبُه َما َعِمَل َأُخْوُه الََسُن ِمْن َتْسِليِم اِلاَلَفِة إَِل 

ُمَعاِوَيَة، َبْل َكاَن َرْأُيُه الِقَتاَل، َوَلِكنَُّه َكَظَم َوَأَطاَع َأَخاُه، َوَباَيَع.

َأْن  َفَلمَّ  ُه،  ُمُه، َوُيِلُّ َلُه، َوحَيَتِ َوَكاَن َيقَبُل َجَواِئَز ُمَعاِوَيَة، َوُمَعاِوَيُة َيَرى 

َوَلِدِه  إَِل  بِاِلاَلَفِة  الَعْهِد  ِمَن  الََسِن  يِِّد  السَّ َوَفاِة  َبْعَد  َفعَل  َما  ُمَعاِوَيُة  َفعَل 

َبرْيِ ِمَن امُلَبايَعِة،  ، َوُحقَّ َلُه، َوامتنََع ُهَو َواْبُن َأِب َبْكٍر َواْبُن الزُّ َ الَُسنْيُ َيِزْيَد، َتَأملَّ

، َوُغِلُبوا، َوَعَجُزوا َعْن ُسْلَطاِن  َحتَّى َقَهَرُهم ُمَعاِوَيُة، َوَأَخَذ َبْيعَتُهم ُمْكَرِهنْيَ

الَوْقِت.

َم اِلاَلَفَة َيِزْيُد، َوَباَيَعُه َأْكَثُر النَّاِس، َومَلْ ُيَباِيْع َلُه  َفَلمَّ َماَت ُمَعاِوَيُة، َتَسلَّ

، َوَأنُِفوا ِمْن َذلَِك، َوَراَم ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَم األَْمَر لِنَْفِسِه،  َبرْيِ َوالَ الَُسنْيُ اْبُن الزُّ

ْيِل ِمَن امَلِدْينَِة. َوَساَرا يِف اللَّ

. َزاَد َبعُضُهم: َيْوَم  َقاَل اجلََمَعُة: َماَت َيْوَم َعاُشوَراَء، َسنََة إِْحَدى َوِستِّنْيَ

. بِت. َوِقْيَل: َيْوَم اجلُُمَعِة. َوِقْيَل: َيْوَم االْثننَْيِ السَّ

َوَمْولُِدُه: يِف َشْعَباَن، َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهِلْجَرِة.

ٌد، َوالَعبَّاُس  ته األَْرَبَعُة؛ َجْعَفٌر، َوَعتِْيٌق، َوُمَمَّ : ُأُخوَّ َومِمَّْن ُقتَل َمَع الَُسنْيِ
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، َواْبنُُه َعْبُد اللِه، َوَكاَن اْبنُُه َعيِلٌّ ِزيُن الَعابِِدْيَن َمِريضًا،  ، َواْبنُُه الَكبرِْيُ َعيِلٌّ األَْكَبُ
َفَسِلَم، َوَكاَن َيِزْيُد ُيكِرُمُه َوَيرَعاُه.

ْحَِن  : اْبُن َأِخْيِه؛ الَقاِسُم بُن الََسِن، َوَعْبُد اللِه َوَعْبُد الرَّ َوُقتَِل َمَع الَُسنْيِ
ٌد َوَعْوٌن اْبنَا َعْبِد اللِه بِن َجْعَفِر بن  اْبنَا ُمْسِلِم بِن َعِقْيِل بِن َأِب َطالٍِب، َوُمَمَّ

َأِب َطالٍِب.

ِذي ُقتَِل َمَع َأبِْيِه، َوَعيِلٌّ ِزيُن الَعابِدْيَن،  َفَأوالَُد الَُسنْيِ ُهْم: َعيِلٌّ األَْكَبُ الَّ
، َوَجْعَفٌر َوَعْبُد اللِه، َومَلْ ُيْعِقَبا. َيُتُه َعَدٌد َكثرِْيٌ َوُذرِّ

ـٌد الَباِقُر،  ْيِن، َوُمَمَّ َفُولِـَد لَِزْيـِن الَعابِِدْيَن: الََسـُن َوالَُسـنْيُ َماَتـا َصِغرْيَ
ْحَِن،  ٌد األَْوَسُط َومَلْ ُيْعِقْب، َوَعْبُد الرَّ ، َوُمَمَّ َوَعْبُد اللِه، َوَزْيٌد، َوُعَمُر، َوَعيِلٌّ

، َوالَقاِسُم َومَلْ ُيْعِقْب)1(.  ِغرْيُ َوُحَسنْيٌ الصَّ

ِهيُد ڤ،  ِعيُد الشَّ اَنُة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وابن بِنْتِِه َفاطَِمَة، السَّ  ذت: َرحْيَ
اْسُتْشِهَد بَِكْرَبالَء َوَلُه ِستٌّ َوَخُْسوَن َسنًَة.

ِه َوَرَوى َعنُْه، َوَعْن: َأَبَوْيِه، َوَخالِِه ِهنِْد ْبِن َأِب َهاَلَة. َوَقْد َحِفَظ َعْن َجدِّ

ـُد ْبُن َعـيِلٍّ اْلَباِقُر،  ، َواْبـُن اْبنِِه ُمَمَّ َرَوى َعنْـُه: َأُخـوُه اْلََسـُن، َواْبنُـُه َعـيِلٌّ
ـاٌم، َوَطْلَحُة  ، َواْلَفَرْزَدُق مَهَّ ـْعبِيُّ ، َوِعْكِرَمُة، َوالشَّ َوبِنُْتـُه َفاطَِمـُة بِنُْت اْلَُسـنْيِ

ـه العقييل.  اْبـُن ُعَبْيِد اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي ))/280، 291، 18)، 20)، 21)(.
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ُه ُمِْسنًا. ا َوَلًدا َفَسمَّ َوَكاَن َقْد َوَلَدْت َفاطَِمُة َبْعَدمُهَ

ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسوَل  َسِمَع  ُه  َأنَّ هريرة  َأِب  َعْن  َقِويٍّ  بِإِْسنَاٍد  »امُلْسنَِد«  َويِف 
َيُقوُل: »َمْن َأَحبَُّهَم َفَقْد َأَحبَّنِي، َوَمْن َأْبَغَضُهَم َفَقْد َأْبَغَضنِي«.

َوَرَوى َغرْيُ َواِحٍد َأنَّ اْلَُسنْيَ َكاَن خَيِْضُب بِاْلَوْسَمِة.

ْأَس َمَكــَث يِف َخَزاِئــِن الســالح حتــى ويل ســليمن  ــا َأنَّ الــرَّ َثْتنـِـي َريَّ َوَحدَّ
الالفــة، فبعــث َفِجــيَء بـِـِه َوَقــْد َبِقــَي َعْظــًم َأْبَيــَض، َفَجَعَلــُه يف ســفط وطيبه 
َدَة َســَأُلوا َعــْن َمْوِضــِع  وكفنــه ودفنــه يف مقابــر املســلمني، فلــم دخلــت امُلَســوِّ
َكاَيَة َوِهَي َطِويَلٌة  ُه َأْعَلُم َما ُصنَِع بِِه. َوَذَكَر اْلِ ْأِس َفنََبُشوُه َوَأَخُذوُه، َفاللَّ الرَّ

ُة اإِلْسنَاِد.  َقِويَّ

َأْيَن ُهَو.  َيْعَلْم  َفَلْم   ، اْلَُسنْيِ َقْبِ  ُدَكنْيٍ َعْن  ْبُن  اْلَفْضُل  ُنَعْيٍم  َأُبو  َوُسِئَل 
ْبِت. َوَقاَل اجْلََمَعُة: ُقتَِل َيْوَم َعاُشوَراِء، َزاَد َبْعُضُهْم: َيْوَم السَّ

َسنًَة  َوَخِْسنَي  ِستًّا  َمْولِِدِه  َتاِريِخ  ِمْن  َذَكْرَنا  َما  َعَل  ُعْمُرُه  َفَيُكوَن  ُقْلُت: 
اٍم)1(. َوَخَْسَة َأْشُهٍر َوَخَْسَة َأيَّ

َحْشَرٌج ڤ.9 0  

 س: َوَضَعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف ِحْجِرِه، َوَمَسَح بَِرْأِسِه، َوَدَعا َلُه ِمَئُة َرُجٍل 
َوَسْبَعُة َنَفٍر)2(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 27)- 29)، )))، 8))(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )442/9(.
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َحاَبِة)1(.  ع: َرُجٌل ِمَن الصَّ

 ثغ: له صحبٌة، حديثه أن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أخذه فوضعه يف حجره، فمسح 
ودعا له بالبكة)2(.

اِم ْبِن َضبِّ ْبِن 9     عِ ْبِن ُمَوْيَلَة ْبِن َهمَّ َحْضَرِميُّ ْبُن َعاِمِر ْبِن ُمَجمِّ
َكْعِب ْبِن اْلَقْيِن ْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة 

اْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر ڤ.

ُه َسْلَمى  َي بَِذلَِك؛ أِلَنَّ ُأمَّ ْنَيُة َوُسمِّ  س: َمالُِك ْبُن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ُهَو الزِّ
بِنُْت َمالِِك ْبِن ُغنَْيِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد َجَعَلْت ُتْرِقُصُه َوَتُقوُل: بِيبِي ِزْنَيتِي 

ْنَيَة.  َي الزِّ ُفِديَت َأَنا ِزْنَيتِي، َفُسمِّ

ِميُّ ْبُن َعاِمٍر يِف َناٍس ِمنُْهْم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »َمْن َأْنُتْم؟«  َفَوَفَد َحْضَ
ْنَيِة. َقاَل: »َفَأْنُتْم َبنِي  َقاُلوا: ِمْن َبنِي َأَسٍد. َقاَل: »َأيُّ َبنِي َأَسٍد«، َقاُلوا: َبنِي الزِّ
َلَة  َلَة َرِغُبوا َعِن اْسِم َأبِيِهْم، َوَبنُو ُمَوَّ ْشَدِة«. َقاُلوا: اَل َنُكوُن ِمْثَل َبنِي ُمَوَّ الرِّ
ِه ْبِن َغَطَفاَن، َوَفُدوا َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َمْن َأْنُتْم؟« َقاُلوا:  ُهْم َبنُو َعْبِد اللَّ
ِه ْبِن َغَطَفاَن«، َفَرُضوا  ى ْبِن َغَطَفاَن. َقاَل: »َأْنُتْم َبنُو َعْبِد اللَّ ِمْن َبنِي َعْبِد اْلُعزَّ
اْلُقْرآِن؟«  ِمَن  َشْيًئا  »َأَتْقَرُأ   : ِميٍّ ِلَْضَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل  َلَة.  ُمَوَّ َبنُو  وا  َفُسمُّ هِبَا 
َقاَل: َفَقَرَأ: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ 
ِذي اْمَتنَّ َعَل اْلُْبَل، َفَأْخَرَج ِمنَْها َنَسَمًة َتْسَعى، َبنْيَ ِشَغاٍف  ]األعل: 1-)[، َوالَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )900/2(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )500/1(.
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َا َشافَِيٌة َكافَِيٌة«. َوَحَشى، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتِزيَدنَّ فِيَها؛ َفإِنَّ

ـاِئِب اْلَكْلبِيُّ َعْن َأبِيـِه َقاَل: َكاَن  ِد ْبِن السَّ ِه ِهَشـاُم ْبـُن ُمَمَّ ـَذا ُكلِّ َنـا هِبَ َأْخَبَ
: ِميُّ ْبُن َعاِمٍر َشاِعًرا، َوفِيِه َيُقوُل َزْيُد اْلَْيِل الطَّاِئيُّ َحْضَ

ِميُّ أَلَْصَبَحْت ِمُل اْلَبْيَض َواأْلََسَل)1(َفَلْو َكاَن َجاِري َحْضَ َقَباِئُل َخْيٍل َتْ

َحطَّاُب بُن الَحاِرِث بِن معمِر بِن َحِبيِب بِن َوْهِب بِن ُحَذاَفَة بِن 9    
ُجَمٍح، الُقَرِشيُّ الُجَمِحيُّ ڤ.

 بر: هاجر إل أرض البشة مع أخيه حاطب بن الارث، وهاجرت 
معه امرأته فكيهة بنت يسار، ومات حطاب يف الطريق إل أرض البشة، مل 
يصل إليها، فقيل: إنه مات يف الطريق منصفه منها، كذلك َقاَل مصعب)2(.

 كو: من مهاجرة البشة)3(. 

ُحَلْيٌس ڤ. 9    

 م: عداده يف أهل حص، روى عنه: عبد الرحن بن عائذ، وأبو الزاهرية)4(.

ْمِصيِّنَي)5(.  ع: ُيَعدُّ يِف اْلِ

)1( »الطبقات الكبير« ))/157- 158(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )400/1(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال ))/))1(.
)4( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 447(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )902/2(.
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 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف فضل قريش. روى عنه: أبو الظاهرية ُيعدُّ 
يف الشاميني)1(.

َة 9 -   ُحْلَية ْبُن ُجَناَدَة ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْرُفَطَة ْبِن النَّاِقِد ْبِن ُمرَّ
اْبِن َتْيِم ْبِن َسْعِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ڤ.

 س: َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُحَلْيُل بُن حبشية بِن َسُلوِل بِن َكْعِب بِن َعْمٍرو الُخَزاِعيُّ ڤ.9    

 كو: له صحبة ورواية)3(. 

، َأُبو َساِلٍم، الَيَماِميُّ ڤ.9     ُحْمَراُن ْبُن َجاِبٍر، اْلَحَنِفيُّ

 ب: عداده يِف أهل الَيَمَمة، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

 م: له صحبٌة، روى عنه: عبد اللَّه بن بدر)5(.

 بر: له صحبٌة، وهو أحد الوفد السبعة من بني حنيفة)6(.

ْوِسيُّ ڤ.9     ُحَمَمُة ْبُن َأِبي ُحَمَمَة، َوُيَقاُل: َحَماَمُة ْبُن َأِبي َحَماَمَة الدَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )414/1(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)28(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال ))/180(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان ))/98(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )44(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر ) 1/)40، 404(.
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 م: رجل من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مات بأصبهان وقبه هبا)1(.

 شص: ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َماَت بَِأْصَبَهاَن َمْبُطوًنا)2(.

ُه بَِباِب َمِدينَِة  ، َوَقْبُ  ع: اْسُتْشِهَد بَِأْصَفَهاَن َمَع َأِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ
َأْصَبَهاَن)3(.

بَِباِب  ُه  َوَقْبُ َمْبُطوًنا،  بَِأْصَبَهاَن  َماَت  َهاَدِة  بِالشَّ َلُه  امَلْشُهوُد  عص:   
َهاَدِة)4(. ُه َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَكَم َلُه بِالشَّ امَلِدينَِة َباِب ترَِيَة، َفَشِهَد َلُه َأُبو ُموَسى َأنَّ

 بر: رجل من أصحاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)5(. 

 و: ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقِدَم َأْصَبَهاَن َمَع َأِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ 
ڤ َغاِزًيا، َفَمَت هِبَا َمْقُتواًل، َوُدفَِن بِالباب بَِمِدينَِة َأْصَبَهاَن)6(.

َحْمَنُن ْبُن َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ڤ.9    

ُه ُأمُّ ِمْقَيِس ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم.   س: ُأمُّ

اجْلَاِهِليَِّة  يِف  َسنًَة  ِستِّنَي  َسنًَة،  يَن  َوِعرْشِ ِماَئًة  َوَعاَش  اْلَفْتِح،  َعاَم  َأْسَلَم 
ْساَلِم، َومَلْ هُيَاِجْر َومَلْ َيْدُخِل امَلِدينََة َقطُّ َحتَّى َماَت، َوَماَت  َوِستِّنَي َسنًَة يِف اإْلِ

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 444- 445(.
)2( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )1/)28(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )901/2(.
)4( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )99/1(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )408/1(.
نَّة )80/1)(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))( »سير السَّ
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ِذي  الَّ َوُهَو  َة،  بَِمكَّ َوَماَت   ، َبرْيِ الزُّ ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  إَِل  َوَأْوىَص   ، َبرْيِ الزُّ اْبِن  اَم  َأيَّ
اِعُر: َيُقوُل َلُه الشَّ

ــا ــي ُعُيوهَنَ ــا إَِذا مَلْ ُتنَقِّ ــا َعَجًب نَِساُء َبنِي َعْوٍف َوَقْد َماَت َحْنَُنَفَي

َوَكاَن َلُه إِْخَوٌة: أَلٌْي َوُقَرْيٌط َوُزَهرْيٌ َوَأُبو َعْمٍرو َبنُو َعْوٍف، َومَلْ ُيْذَكُروا 
ٍء.  َلنَا يِف َشْ

ُه ُأمُّ ُجَعْيٍل َأْو ُأمُّ َحبِيٍب بِنُْت َأِب اأْلَْخنَِس ْبِن  َفَوَلَد َحْنٌَن: ِعَياًضا، َوُأمُّ
ْهِميَُّة.  ُحَذاَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديٍّ السَّ

ُؤلِيَُّة.  ُهَم الدُّ َوامُلْعَتِمَر َوِعَياًضا اأْلَْصَغَر َوُأمُّ

ِذي  ِد ْبِن امُلْعَتِمِر ْبِن ِعَياِض ْبِن َحْنٍَن الَّ َوِمْن َوَلِد َحْنٍَن: اْلَقاِسُم ْبُن ُمَمَّ
اَم َهاُروَن َأِمرِي امُلْؤِمننَِي)1(. َحاَبِة َأيَّ َكاَن يِف الصَّ

 بر: أخو َعْبد الرحن بن عوف)2(.

 كو: أخو عبد الرحن بن عوف، أسلم وأقام بمكة، ومل هياجر)3(.

ْحَن بن َعْوف، َعاَش ماَئة َوعرْشين سنة، َومل يرو   سط: أخو عبد الرَّ
َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إال َثاَلَثة أحاديث)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/72(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )402/1(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )4/2)5(.
)4( »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: 55(.
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ُحَمْيُد بُن َعْبِد َيُغوث الَبْكِريُّ ڤ.9    

 م: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َأُبو َبْكٍر َأِخي َوَأَنا َأُخُوه، َما َنَفَعنِي َماٌل 
َما َنَفَعنِي َماله«)1(.

حميٌر، َوُيَقاُل: الحميُر بُن َعِديِّ الَقاِري الخطميُّ النَصاِريُّ ڤ.9 0  

 بر: أحد بني خطمة، تزوج موالة َعْبد اللَّه بن أب ابن سلول، وكانت 
فاضلة فولدت له توأمني: الارث بن المري، وعدي بن المري، وأم سعد 

ابن المري. 

وكان المري من أصحاب مسجد الضار ثم تاب فحسنت توبته)2(.

اص بِن َحاِجِب بِن 9     ُحَميُل ْبُن َبْصَرَة ْبِن َأِبي َبْصَرَة، وهو ابُن َوقَّ
اٍر، َأُبو ُبْصَرَة، اْلِغَفاِريُّ ڤ. َغفَّ

ِه، َوَرَوى َعنُْه)3(.  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْيًضا َمَع َأبِيِه َوَجدِّ

 ن، كو: شهد فتح مص، واختط هبا، وداره بمص عند دار الزبري بن 
العوام، ُتعَرف اليوم بدار الكالب، له صحبة ورواية. 

ث عنه: عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وأبو متيم اجليشاين، ومتيم  حدَّ
ابن فرع املهريي، ومرثد بن عبد اللَّه اليزين، وغريهم.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 449(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )411/1(.

))( »الطبقات الكبير« البن سعد )505/9(.
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تويف بمص، ودفن يف مقبتا)1(.

إِن اسم أب  َقاَل  َوالِد بصة بن أب بصة، سكن مص، ومن  ب:   
بصة: جيل؛ فقد وهم)2(.

 م: يف اسمه اختالف. قيل: حيل. وقيل: بصة، وحيل أصح، قاله 
البخاري)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ذت: َلُه ُصْحبة ورواية، َوَرَوى َعْن َأِب َذر أيًضا.

َوَعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة َوُهَو من طبقته، وَأُبو متيم اجلَْيشاين، وعبد الرحن بن 
شمسة، وَأُبو الري َمْرثد اليَزين، وَأُبو اهليثم ُسَلْيَمن بن ُعَمرو الُعْتواري.

.)5( َ وشهد َفَتَح مص، وسكنها، وهبا ُتُويفِّ

َحْنَطُب بُن الَحاِرِث بِن ُعَبْيِد بِن َعْمِرو بِن َمْخُزوٍم الُقَرِشيُّ ، 9    
َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلَمْخُزوِميُّ ڤ.

 ب: جدُّ املطلب بن َعْبد اللَّه بن حنَْطب، َلُه ُصْحَبة)6(.

)1( »تاريخ ابن يونس« ألبي سعيد بن يونس )141/1(، »اإلكمال« البن ماكوال )127/2(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9- 94(.

))( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 92)- )9)(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )29/1)(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 555(.
))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/97(.
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 م: سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويف إسناد حديثه اختالف)1(.

 ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 بر: جد املطلب بن َعْبد اللَّه بن حنطب، كان من مسلمة الفتح، له 
حديث واحد إسناده ضعيف)3(.

ُحَنْيُف بُن رئاِب بِن الَحاِرِث بِن ُأَميََّة الَْنَصاِريُّ ڤ.9    

 كو: شهد أحًدا وما بعدها، واستشهد يوم مؤتة، وابن ابنه عصمة 
ابن رئاب بن حنيف، له أيًضا صحبة، شهد الديبية وما بعدها، واستشهد 

يوم اليممة)4(. 

 كر: له صحبة، شهد غزوة مؤتة مع جعفر وزيد، واستشهد يومئذ)5(.

ُحَنْيٌن َمْوَلى اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ڤ.9 -  

ِه الَعبَّاس،   ب: َكاَن للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص خَيْدمه، فشكوه، فوهبه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِعمِّ
َفأْعتقُه الَعبَّاس َفلُه والءه)6(.

 م: كان للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فوهبه للعباس)7(.

)1( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 89)(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)88(.
))( »االستيعاب« البن عبد البر )401/1(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )4/4، 5(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )4/15))(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9(.
)7( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 408- 409(.
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ُه الَعبَّاَس َفَأْعَتَقُه)1(.  ع: َنَحُلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعمَّ

 بر: كان عبًدا وخادًما للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فوهبه لعمه العباس، فأعتقه العباس، 
روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الوضوء، هو جد إبراهيم بن َعْبد اللَّه بن حنني.

وقد قيل: إنه مول عيل بن أب طالب)2(.

 كو: كان خيدم النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فوهبه لعمه العباس بن عبد املطلب فأعتقه.

وقيل: حنني مول مثقب، ومثقب مول مسحل، ومسحل مول شمس، 
وشمس مول العباس)3(.

 ثغ: كان عبًدا وخادًما للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فوهبه لعمه العباس ڤ، فأعتقه، 
ِه بن حنني، وقد قيل: إنه مول عيل بن َأِب طالب  وهو جد إِْبَراِهيم بن َعْبد اللَّ

ڤ)4(.

، اْبُن َعمِّ اْلَحاِرِث ْبِن ِزَياٍد ڤ.9     َحْوُط ْبُن َيِزيَد، اْلَْنَصاِريُّ

 م: حديثه عند أهل الكوفة. روى عنه: الارث بن زياد)5(.

الُحَوْيرُث بُن َعْبِد اهلِل بِن َخَلِف ْبِن َماِلِك ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث 9    
ار، آِبي اللَّْحِم، اِلَغفاِريُّ ڤ. ابِن َغفَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )879/2(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )412/1(.

))( »اإلكمال« البن ماكوال )2/)2(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )1/)54، 547(.
)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 88)(.
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ه خلف   س: قال هشام بن ممد بن السائب الكلبي: آب اللحم َجدُّ
ي آب اللحم.  ابن مالك وكان قد َأَبى أن يأكل لم ما ُذبَِح عل األصنام فُسمِّ

وُقتَِل الويرث بن عبد اللَّه، مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني َشِهيًدا)1(.

 م: يقال: أنه كان يأبى يأكل اللحم، فسمي بذلك. روى عنه: ممد 
ابن زيد)2(.

.)3(  ع: َكاَن َيَتَأبَّى َعْن َأْكِل اللَّْحِم َفُعِرَف بَِذلَِك، َشِهَد َفْتَح َخْيَبَ

 بر: من قدماء الصحابة وكبارهم. وقد قيل: إنه كان يأبى أن يأكل لًم 
ُذبَِح عل النُِّصب.

واخُتِلَف يف اسمه، فقال خليفة بن خياط: اسمه َعْبد اللَّه بن َعْبد امللك. 
وقال اهليثم بن عدي: اسمه خلف بن عبد امللك. وقال غريمها: اسمه الويرث 
ابن َعْبد اللَّه بن خلف بن مالك بن َعْبد اللَّه بن حارثة بن غفار. وقيل: اسمه 

َعْبد اللَّه بن َعْبد اللَّه بن مالك.

وقد ذكرناه يف العبادلة بخالف هذه النسبة إل غفار، وال خالف أنه 
من غفار، وأنه ُقتَِل يوم ُحننَْي، وشهدها معه مواله عمري)4(.

 وقال أيًضا بر: هو آب اللحم. قيل له ذلك فيم ذكر ابن الكلبي؛ ألنه 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )111/5(.
)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 175(.

))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )8/1))(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )5/1)1، ))1(.
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أب أن يأكل ما ذبح عل األنصاب.

قتل يوم حنني شهيًدا، وذلك سنة ثمن من اهلجرة)1(.

 وقال أيًضا بر: ُيعَرُف بآب اللحم الغفاري، روى َعنُْه مواله ُعَمرْي. 

قيـل: إنـم قيـل لـه: آب اللحـم؛ ألنه كان ال يـأكل َما ذبح عـل النُّصب يِف 
اجلاهلية. 

وقيل: بل قيل َلُه َذلَِك؛ ألنه َكاَن ال يأكل اللحم ويأباه. 

وقيل: اسم آِب اللحم: الويرث. 

ُقتَِل آِب اللحم َيْوم حنني)2(.

 كو: له صحبٌة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اختلف يف اسمه، فقيل: عبد اللَّه 
ابن عبد امللك. وقيل: خلف بن عبد امللك. وقيل: الويرث بن عبد اللَّه بن 

خلف بن مالك بن عبد اللَّه بن حارثة بن غفار. 

قتل يوم حنني)3(. 

 جر: صحابٌّ مشهور)4(.

ُحَويَِّصُة ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدعة ْبِن 9    
، َأُخو ُمَحيَِّصَة ڤ. ، اْلَحاِرِثيُّ َحاِرَثَة ِمَن اْلَْوِس، اْلَْنَصاِريُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )402/1(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر ))/)94(.
))( »اإلكمال« البن ماكوال )1/)(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )1/1)(.
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ه إدام بنت اجلموح بن زيد بن حرام، من بني سلمة.   س: ُأمُّ

ه الصعبة بنت حبان بن ُكرز بن جابر،  فولد حويصُة: عبَد الرحن، وُأمُّ
من طيئ ثم من بني فكيهة. 

وعفرَي، وممًدا، وأسمَء، وأمهم بشرية بنت ُهشيمة بن جفنة بن اهليثم 
ابن ظفر، من األوس.

ويكنى حويصة أبا سعد، وكان أسلم بعد أخيه ميصة، وكان حويصة 
أسن منه، وَشِهد ُأُحًدا، والندَق، واملشاهَد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وبقي إل 

آخر الزمان)1(.

 ب: َأُخو ميصة بن َمْسُعود، َوهَلَُم ُصْحَبة)2(.

 ع: ِعَداُدُه يِف امَلَدنِيِّنَي)3(.

أخو ميصة ألبيه وأمه. يقال: إن حويصة كان أسن من أخيه  بر:   
ميصة، وفيهم قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »الُكْب الُكْب«، إذا قاال له قصة ابن عمهم 
َعْبد اللَّه بن سهل املقتول بخيب، وشكوا ذلك إليه مع أخيه عبد الرحن بن 
سهل، فأراد َعْبد الرحن أن يتكلم ملكانه من أخيه، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: 

«، يف حديث القسامة. »َكبِّ َكبِّ

شهد حويصة أحًدا والندق وسائر املشاهد مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )285/4(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)89(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان ))/91(.
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د بن سهل بن أب حثمة، وحرام بن سعد بن مّيصة)1(. روى عنه: ُمَمَّ

 ثغ: هو أخو ميصة ألبيه وأمه. 

شهد أحًدا والندق وسائر املشاهد َمَع َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بعدمها. 

د بن سهل بن َأِب حثمة، وحرام بن سعد بن ميصة)2(. روى عنه: ُمَمَّ

 جر: شهد أحًدا والندق وسائر املشاهد.

وثبت ذكره يف »الصحيحني« يف حديث َسْهل ْبن َأِب َحْثَمَة يف قصة قتل 
َعبد اللَّه بن سهل وفيه ذكر القسامة، وفيه فذهب عبد الرحن بن سهل يتكلَّم 

فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كب كب فتكلم حويصة الديث)3(.

ُحَوْيِطُب، َوِقيَل ُخوٌط: َوِقيَل ُحوُط ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َأِبي َقْيِس 9    
اْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب 

ٍد، َوِقيَل: َأُبو اْلُْصَبعِ ڤ. اْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك، ُيَكنَّى َأَبا ُمَحمَّ

ُه َزْينَُب بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن َغْزَواَن ْبِن َيْرُبوَع ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُمنِْقِذ   س: أمُّ
 . اْبِن َعْمِرو ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه بِنُْت َأِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب  ى: َأَبا ُسْفَياَن، َوُأمُّ َفَوَلَد ُحَوْيطُِب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّ
اْبِن ُأَميََّة.

ُه ُأمُّ ُكْلُثوٍم بِنُْت َزْمَعَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد َشْمٍس، ِمْن َبنِي  َوَأَبا اْلََكِم، َوُأمُّ

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )551/1(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )409/1(.
))( »اإلصابة« البن حجر )55/2)(.
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. َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َحْفِص ْبِن اأْلَْحنَِف ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ )1(. ْحَِن، َوُأمُّ َوَعْبَد الرَّ

ُه َزْينَُب بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن َغْزَواَن ْبِن َيْرُبوِع ْبِن اْلَاِرِث   وقال أيًضا س: ُأمُّ
َة)2(. ى َيْوَم َفْتِح َمكَّ اْبِن ُمنِْقٍذ، َأْسَلَم ُحَوْيطُِب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّ

 ق: عاش مائة وعرشين سنة، ستني يف اجلاهلية، وستني يف اإلسالم، 
ومات باملدينة سنة أربع وخسني، يف خالفه معاوية وله عقب.

له:  فقيل  دينار،  ألف  بأربعني  معاوية  له من  داًرا  باع  وكان حويطب 
يا أبا ممد، أربعون ألف دينار! فقال: وما أربعون ألف دينار لرجل عنده 

خسة من العيال.

فة قلوهبم، ثم حسن إسالمه)3(. وكان من املؤلَّ

فة قلوهبم.  ة، وهو من املؤلَّ  خ: َأْسَلم يوم فتح َمكَّ

َنا ُمْصَعب: أن حويطب بن َعْبد العزى من ُمْسِلمة الفتح)4(. َوَأْخَبَ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوهبم. سمَّ  وقال أيًضا خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)12، 127(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )15/8(.

))( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )11/1)، 14)(.
)4( »التاريخ الكبير - السفر الثالث« البن أبي خيثمة )185/1(.

)5( »التاريخ الكبير - السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/)2(.
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يَن َوِماَئٍة، َسنََة يف َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي)1(.  ص: َماَت بِامَلِدينَِة َوُهَو اْبُن ِعرْشِ

 غ: سكن مكة)2(.

 ب: من ُمْسِلَمة الَفْتح، ِسنُّه سّن َحِكيم بن حَزام، َعاَش يِف اجلَاِهِليَّة 
د. ْساَلم ِستِّنَي سنة، َوَكاَنت كنيته َأَبا ُمَمَّ ِستِّنَي سنة، َويِف اإْلِ

َماَت بِامَلِدينَِة سنة َأربع َوخسني يِف واَلَية ُمَعاِوَية. 

ه َزْينَب بنت َعْلَقَمة بن َغزَوان بن َيْرُبوع بن الَاِرث بن منقذ)3(. أمُّ

 بش: عاش يف اجلاهلية ستني سنة ويف اإلسالم ستني سنة، كنيته 
أبو ممد، مات سنة أربع وخسني)4(.

 م: من مسلمة الفتح، مات يف آخر خالفة معاوية، وهو ابن عرشين 
ومائة سنة، يكنى أبا ممد، ويقال: أبو األصبغ. روى عنه: السائب بن يزيد)5(.

َة، ِمْن َمْسِلَمِة  َ َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنَي يِف إَِماَرِة ُمَعاِوَيَة، َسَكَن َمكَّ  ع: ُتُويفِّ
اْلَفْتِح)6(.

 بر: كان من مسلمة الفتح، وهو أحد املؤلفة قلوهبم، أدركه اإلسالم 

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )2/)12(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )197/2(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 0)(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: )8)(.
))( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )98/2)(.
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وهو ابن ستني سنه أو نحوها، وأعطى من غنائم حنني مائة بعري، وهو أحد 
النفر الذين أمرهم عمر بن الطاب بتجديد أنصاب الرم، وكان ممن دفن 

عثمن بن عفان.

وبـاع مـن معاويـة داًرا باملدينـة بأربعـني ألـف دينار، فاسـترشف لذلك 
الناس، فقال هلم معاوية: وما أربعون ألف دينار لرجل له خسة من العيال؟ 

د وقيل: يكنى أبا األصبع. يكنى أبا ُمَمَّ

روى عنه: أبو نجيح املكي، والسائب بن يزيد.

وقد روى عن َعْبد اللَّه بن السعدي، عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وشـهد مـع سـهيل بن عمرو صلـح الديبيـة، وآمنة أبو ذر يـوم الفتح، 
ومشـى معـه، وجع بينـه وبني عياله حتى نـودي باألمان للجميـع، إال للنفر 
الذيـن أمـر بقتلهـم، ثـم أسـلم يـوم الفتـح، وشـهد حنينًـا والطائـف مسـلًم، 

واستقرضه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أربعني ألف درهم فأقرضه إياها.

ومات حويطب باملدينة يف آخر إمارة معاوية. وقيل: بل مات سنة أربع 
وخسني، وهو ابن مائة وعرشين سنة)1(.

 بر: يقال: إنه من بني عامر بن لؤي. روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْقَرُب 
امَلَلئَِكُة ِرْفَقًة فِيَها َجَرس«. روى عنه: ابن بريدة)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )99/1)، 400(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )407/1(.
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َفِة ُقُلوهُبُم)1(.   خط: من امُلَؤلَّ

 كر: له صحبة، أسلم عام الفتح، وصحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص

بن  سفيان  أبو  ابنه  عنه:  روى  السعدي.  بن  اللَّه  عبد  عن:  وحدث 
حويطب، والسائب بن يزيد، وأبو نجيح يسار والد عبد اللَّه بن أب نجيح، 

وعبد اللَّه بن بريدة األسلمي. 

وخرج إل الشام جماهًدا مع الارث بن هشام وسهيل بن عمرو)2(.

 ثغ: من مسلمة الفتح، ومن املؤلفة قلوهبم، وشهد حنينًا مع النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، فأعطاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مائة من اإلبل، يتمع هو وسهيل بن عمرو يف عبد ود.

ڤ بتجديد أنصاب  وهو أحد النفر الذين أمرهم عمر بن الطاب 
الرم، وممن دفن عثمن بن عفان ڤ.

روى عنه: َأُبو نجيح، والسائب بن َيِزيَد.

وقال حويطب: شهدت بدًرا مع املرشكني، فرأيت عرًيا، رأيت املالئكة 
تقتل وتأرس بني السمء واألرض، ومل أذكر ذلك ألحد.

وشـهد مـع سـهيل بـن عمرو صلـح الديبيـة، وأمنه َأُبـو ذر َيـْوم الفتح 
ومشى معه، وجع بينه وبني عياله حتى نودي باألمان للجميع إال النفر الذين 
أمر بقتلهم، ثم أسلم َيْوم الفتح، وشهد حنينًا والطائف مسلًم، واستقرضه 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أربعني ألف رهم فأقرضه إياها.

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/15)(.)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.
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ومات حويطب باملدينة آخر خالفة معاوية، وقيل: بل مات سنة أربع 
وخسني، وهو ابن مائة وعرشين سنة)1(.

ِذْيَن َأْسَلُموا َيْوَم الَفْتِح. َحاَبِة الَّ ُر، ِمَن الصَّ  ذس: امُلَعمَّ

، َعْن ُعَمَر، َحِدْيَث الُعَمَلِة. ْعِديِّ َيْرِوي َعْن: َعْبِد اللِه بِن السَّ

، َوالَ َنْعَلُم ُحَوْيطًِبا َيْرِوي ِسَواُه. َحاِبُّ اِئُب بُن َيِزْيَد الصَّ َرَواُه َعنُْه: السَّ

ِذْيَن َأَمَرُهْم ُعَمُر بَِتْجِدْيِد َأْنَصاِب ُحُدْوِد َحَرِم اللِه، َوَأَحُد  َوُهَو َأَحُد الَّ
َمْن َدَفَن ُعْثَمَن َلْياًل.

َوَقْد َباَع ِمْن ُمَعاِوَيَة َداًرا َلُه بِامَلِدْينَِة بَِأْرَبِعنْيَ َأْلَف ِدْينَاٍر -فِْيَم َبَلَغنَا-.

َوَكاَن َحِْيَد اإِلْساَلِم .

. َوِقْيَل: َسنََة اْثنََتنْيِ  ْيَن َسنًَة. َماَت: َسنََة َأْرَبٍع َوَخِْسنْيَ َعاَش ماَئًة َوِعرْشِ
. َوَخِْسنْيَ

َوَلُه َتْرَجٌَة يِف: »َتاِرْيِخ اْبِن َعَساِكَر«.

 ، اِم جُمَاِهًدا، َوَقْد َحَضَ بدًرا، َفَقاَل: َرَأْيُت امَلاَلِئَكَة َتْقُتُل َوَتْأرُسُ َوَساَر إَِل الشَّ
َفُقْلُت: َهَذا َرُجٌل مَمْنُْوٌع.

ي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحنَـنْيٍ َأْرَبِعنْيَ َأْلًفا، َوَأْعَطـايِن ِمْن َغنَاِئِم  َواْسـَتْقَرَض ِمنِـّ
.)2( ُحننَْيٍ ماَئًة ِمَن اإِلبِِل. َرَواُه: الَواِقِديُّ

)2( »سير أعالم النبالء« )540/2، 541(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )552/1، )55(.
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 ذت: مـن مسـلمة الفتـح، َلـُه ُصحبة، َوُهـَو أحد النفـر الذين أمرهم 
عمـر بتجديـد أنصـاب الرم، وأحـد من دفن ُعْثـَمن، َوَكاَن حيد اإلسـالم، 

ُعّمر مائة وعرشين َسنَة.

ُه باع من ُمَعاِوَية داًرا باملدينة بأربعني ألف دينار. َوُيْرَوى َأنَّ

َرَوى عن: عبد اللَّه بن السعدي حديث رزق العامل، رواه َعنُْه: السائب 
ابن يزيد، َوُهَو يف »الصحيحني«، َقِد اْجتمع يف إسناده أربعة من الصحابة.

َ حويطب َسنَة أربع، َوُيَقاُل: َسنَة اثنتني وخسني)1(. ُتُويفِّ

فة، وجدد أنصاب   جر: أسلم عام الفتح َوَشِهَد ُحنَْينًا، وكان من املؤلَّ
الرم يف عهد عمر)2(.

 سط: أْسَلْم َيْوم الَفْتح، وعاش ماَئة َوعرْشين سنة، ِستِّنَي يِف اجلَاِهِليَّة 
َوِستِّنَي يِف اإِلْساَلم، َوُتويفِّ سنة َأربع َوخسني)3(.

، َحِليُف َبِني ُزْهَرةَ بِن ِكاَلٍب ڤ.9     َحيُّ بُن َجاِرَيَة الثََّقِفيُّ

 س: أسلم يوم فتح مكة، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عرشة)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)5(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )2/)5)(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )485/2، )48(.
))( »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: ))(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد ))/)7(.
)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.
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 بر: أسلم يوم فتح مكة، وقتل يوم اليممة شهيًدا)1(.

ُحَييُّ بُن َحَراٍم اللَّْيِثيُّ ڤ.9 0  

 ن: صحابٌّ يف عداد املصيني)2(.

 ب، م: َلُه ُصْحَبة، يروي َعنُه: َأُبو مَتيم اجليشاين)3(.

 ع، بر: َلُه ُصْحَبٌة)4(.

 بر: سكن مص، له صحبة)5(.

 كو: رجل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مص، حكى عنه أبو 
متيم اجليشاين)6(.

 ثغ: له صحبة، سكن الشام)7(.

اء  ال�خ
وه حر�خُ

لُ �ت َ
 ال�اء، و�ي

هى حر�خُ �ت ا�خ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)8)(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد بن يونس )145/1(.

))( »الثقات« البن ِحبَّان ))/)9(، و»معرفة الصحابة« البن منده )ص: 5)4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/)89(، »االستيعاب« البن عبد البر )409/1(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1/)8)(.
)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )557/1(.))( »اإلكمال« البن ماكوال )2/)9(.
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خاِرجة امُسه  من 

َخاِرَجُة بُن َجِزيٍّ العذِريُّ ڤ.4  -6

 بر: يعد يف الشاميني)1(.

ث عنه: ربيعة اجلريش)2(.  كو: سمع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بتبوك، حدَّ

َخاِرَجـُة ْبـُن ُحَذاَفـَة ْبـِن َغاِنِم ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعْبِد اهلِل ْبـِن َعْوِف ْبِن 4 6-6
ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب اْلَعَدِويُّ ڤ.

اٍد، ِمْن َبنِي  ـُه َفاطَِمـُة بِنْـُت َعْمـِرو ْبِن َبَجـَرَة ْبِن َخَلِف ْبِن َصـدَّ  س: ُأمُّ

ُه َفاطَِمـُة بِنُْت َعْلَقَمـَة ْبِن َعاِمِر ْبـِن َبَجَرَة ْبِن  َعـِديِّ ْبـِن َكْعـٍب، َوُيَقـاُل: َبْل ُأمُّ
اٍد. َخَلِف ْبِن َصدَّ

ُهَم اْمَرَأٌة ِمْن ِكنَْدَة. ْحَِن، َوَأَباُن، َوُأمُّ َوَكاَن خلارجَة ِمَن الَوَلِد: َعْبُد الرَّ

ُهَم ُأمُّ َوَلٍد. َوَعْبُد اللِه، َوَعْوٌن، َوُأمُّ

َوَكاَن َخاِرَجـُة ْبـُن ُحَذاَفـَة َقاِضًيـا بِِمـْرَ لَِعْمـِرو ْبـِن اْلَعاِص، َفَلـمَّ َكاَن 
َعْمٌرو  َيُْرْج  َفَلْم  اْلَعاِص،  ْبَن  َعْمَرو  َب  لَِيْضِ اخلَاِرِجيُّ  َواَف  َيْوٍم  َصبِيَحُة 

))) »االستيعاب« البن عبد البر )420/2(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )82/2(.
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َب  ، َفـَضَ َم اخلَاِرِجـيُّ اِس، َفَتَقـدَّ ـاِة َوَأَمـَر َخاِرَجـَة ُيَصـيِّ بِالنَـّ َيْوَمِئـٍذ لِلصَّ
ُه َعْمُرو ْبُن الَعاِص، َفُأِخَذ، َفُأْدِخَل َعَل َعْمٍرو، َوَقاُلوا:  َخاِرَجَة، َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ
ُه  ْبَت َخاِرَجًة، َفَقاَل: َأَرْدُت َعْمًرا، َوَأَراَد اللَّ َم َضَ ْبَت َعْمًرا، َوإِنَّ ِه َما َضَ َواللَّ

َخاِرَجـًة، َفَذَهَبـْت َمَثًا)1(.

ــَرَج،  ــمَّ َخ ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُث ــَب النَّبِ ــًم، َوَصِح ــَلم َقِدي  وقال أيًضا س: َأْس

، َوَكاَن َقاِضًيا ِبَا لَِعْمِرو ْبِن الَعاِص، َفَلمَّ َكاَن َصبِيَحَة َيْوٍم َواَف  َفنََزَل ِمْرَ
َب َعْمَرو ْبَن الَعاِص، َوَلْ َيُْرْج َعْمٌرو َيْوَمِئٍذ، َوَأَمَر َخاِرَجَة  اخْلَاِرِجيَّ لَِيْضِ
ــْيِف، َوُهــَو َيُظنُّ  َب َخاِرَجــَة بِالسَّ ، َفــَضَ َم اخْلَاِرِجــيُّ َ بِالنَّــاِس، َفَتَقــدَّ َأْن ُيَصــيِّ
ــِه َما  ــُه َعْمــُرو ْبــُن اْلَعــاِص، َفَقَتَلــُه، َفُأِخــَذ، َفُأْدِخــَل َعــَل َعْمــٍرو، َوَقاُلــوا: َواللَّ َأنَّ
ُه َخاِرَجَة،  ْبَت َخاِرَجَة، َفَقاَل: َأَرْدُت َعْمًرا، َوَأَراَد اللَّ َم َضَ َقَتْلَت َعْمًرا، َوإِنَّ

َفَذَهَبْت َمَثًا)2(.

 ن: له صحبة، وشهد فتح مر، واختط با ، وكان أمري ربع املدد، 

الذين أمّد بم عمر بن اخلطاب ڤ عمرو بن العاص يف فتح مر، وكان 
عل رشط مر يف إمرة عمرو بن العاص ملعاوية بن أيب سفيان األموي.

قتله خارجي بمر سنة أربعني للهجرة، وهو حيسب أنه عمرو بن العاص.

 روى عنه: عبد الله بن أيب مّرة الّزويف، له حديث واحد)3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )176/4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )501/9(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )146/1(.
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 م: عداده يف أهل مر.

وقال ابن أيب عاصم: خارجة بن حذافة السهمي، هو أخو عبد الله بن 
حذافة، وال أعلم أحًدا تابعه)1(.

 ب: سكن مر، يروي َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف الوتر، إِْسنَاد َخربه مظلم، اَل 

يعرف َسمع َبعضهم من بعض.

َوقد قيل: من ولد عدي بن سعد، ُقتَِل بِمْر سنة َأْرَبِعنَي. 

ه َفاطَِمة بنت َعْمرو بن بجرة)2(. َوُهَو َخاِرَجة بن حذافة بن َغانِم بن َعامر، َوأمُّ

 بش: له صحبة، حيب أن يعترب من حديثه ما كان من رواية الثقات 
غري املدلسة عنه)3(.

يِّنَي)4(.  ع: َحَضَ َفْتَح ِمْرَ َوِبَا َماَت، ُيَعدُّ يِف امْلِْرِ

 بر: أمه فاطمة بنت عمرو بن بجرة العدوية، كان أحد فرسان قريش. 
يقال: إنه كان يعدل بألف فارس.

وذكر بعض أهل النسب واألخبار أن عمرو بن العاص كتب إىل عمر 
ليمده بثاثة آالف فارس، فأمده بخارجة بن حذافة هذا، والزبري بن العوام، 

واملقداد بن األسود. 

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 507-506(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )111/3(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 94(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )967/2(.
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وشهد خارجة بن حذافة فتح مر.

وقيل: إنه كان قاضًيا لعمرو بن العاص با. وقيل: بل كان عل رشطة 
عمرو، وهو معدود يف املريني؛ ألنه شهد فتح مر، ول يزل فيها إىل أن 

قتل فيها. 

قتله أحد اخلوارج الثاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل عي ومعاوية وعمرو، 
فأراد اخلارجي قتل عمرو، فقتل خارجة هذا، وهو يظنه عمًرا، وذلك أنه 
قتله أخذ وأدخل  فلم  اليوم،  َذلَِك  الصبح  كان استخلفه عمرو عل صاة 
عل عمرو، َفَقاَل: من هذا الذي تدخلوين عليه؟ فقالوا: عمرو بن العاص. 

َفَقاَل: ومن قتلت؟ قيل: خارجة. َفَقاَل: أردت عمرا وأراد الله خارجة.

وقد روى أن اخلارجي الذي قتله ملا أدخل عل عمرو، َقاَل له عمرو: 
أردت عمرا، وأراد الله خارجة، فاللَّه أعلم من قال ذلك منهم.

والذي قتل خارجة هذا رجل من بني العنرب بن عمرو بن متيم، يَقاُل 
قتله  الذي  إن خارجة  قيل:  وقد  العنرب.  لبني  إنه موىل  وقيل:  زاذويه،  له: 
رهط  سهم  بني  من  خارجة  يسمى  رجل  عمرو  أنه  عل  بمر  اخلارجي 
بمر  معروف  حذافة  بن  وليس بيشء، وقرب خارجة  العاص،  بن  عمرو 

عند أهلها فيم ذكره علمؤها.

وال أعــرف خلارجــة هــذا حديًثــا غــري روايتــه عــن النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اللــَه 
ِر النََّعم، َوِهَي الوتر، َجَعَلَها َلُكم فِيَم َبنَي  َأَمَرُكم بَِصَلٍة ِهَي َخْيٌ َلُكم ِمن ُحْ

َصَلِة الِعَشاِء إَِل ُطلوِع الَفْجِر«.
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وإليه ذهب بعض الكوفيني يف إجياب الوتر، وإليه ذهب أيًضا من َقاَل: 
ال تصّل بعد الفجر)1(.

 كو: هلم صحبة ورواية)2(.

 ثغ: كان أحد فرسان قريش، يقال: إنه يعدل بألف فارس، كتب 

ڤ يستمده بثاثة آالف فارس،  عمرو بن العاص إىَِل عمر بن اخلطاب 
فأمده بخارجة بن حذافة هذا، والزبري بن العوام، واملقداد بن األسود.

وشهد خارجة فتح مر، قيل: كان قاضًيا لعمرو بن العاص، وقيل: 
كان َعَل الرشط له بمر، ول يزل بمر حتى قتله أحد اخلوارج الثاثة 
الذين انتدبوا لقتل عي ومعاوية وعمرو، فأراد اخلارجي قتل عمرو، فقتل 
خارجة وهو يظنه عمرا، فلم قتله أخذ وأدخل َعَل عمرو بن العاص، فلم 
رآه قال: ومن قتلت؟ قيل: خارجة، فقال: أردت عمًرا وأراد اللَّه خارجة. 

خارجة  إن  وقيل:  للخارجي،  العاص  بن  عمرو  هذا  قال  بل  وقيل: 
ِه بن حذافة،  الذي قتله اخلارجي بمر هو خارجة بن حذافة، أخو َعْبد اللَّ

من بني سهم، رهط عمرو بن العاص، وليس بيشء. 

وقرب خارجة بن حذافة معروف بمر عند أهلها)3(.

 جر: كان أحد الفرسان. قيل: كان يعد بألف فارس، وهو من مسلمة 

))) »االستيعاب« البن عبد البر )418/2، 419(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )182/6(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )560/1، 561(.
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الفتـح، وأمـد بـه عمـر َعمرو بن العاص، فشـهد معه فتح مـر واختط با، 
وكان عل رشطة َعمرو بن العاص، فيقال: إن َعمرو بن العاص استخلفه 
عل الصاة ليلة قتل عي بن أيب طالب، فقتله اخلارجي الذي انتدب لقتل 

َعمرو بن العاص، وقال: أردت عمًرا وأراد الله خارجة. 

له حديث واحد يف الوتر.

قال حممد بن الربيع: ل يرو عنه غري املريني)1(.

َخاِرَجُة ْبُن ُحَصْيٍن ڤ.4  -6

 بر: قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حني رجع من غزوة تبوك)2(.

َخاِرَجُة ْبُن ِحْمَيٍر األًَْشَجِعيُّ ڤ.4  -6

 بر: شهد بدًرا، هو وأخوه عبد الله بن حري)3(.

َخاِرَجُة ْبُن َزْيِد ْبِن َأِبي ُزَهْيِر ْبِن َماِلِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك 4  -6
ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى  اأَلَغرِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ 

َأَبا َزْيٍد، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.

يَِّدُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ِمَن  ُه السَّ  س: ُأمُّ

األَْوِس.

ِذي ُسِمَع ِمنُْه اْلَكاَم  َوَكاَن خِلَاِرَجَة ِمَن الَوَلِد: َزْيُد ْبُن َخاِرَجَة، َوُهَو الَّ

))) »اإلصابة« البن حجر )123/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )419/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )420/2(.
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َجَهـا َأُبو َبْكٍر  اَن، َوَحبِيَبـُة بِنُْت َخاِرَجـَة َتَزوَّ َبْعـَد َمْوتِـِه يِف َزَمـِن ُعْثـَمَن ْبـِن َعفَّ
ُهَم ُهَزْيَلُة بِنُْت ِعنََبـَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج  يـُق َفَوَلـَدْت َلـُه ُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمُّ دِّ الصِّ
ِه.  بِيِع ألُمِّ ا َأَخَوا َسْعِد ْبِن الرَّ اْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج َوُهَ

َوَكاَن خِلَاِرَجـَة ْبـِن َزْيـٍد َعِقٌب َفاْنَقَرُضـوا، َواْنَقَرَض َأْيًضا َوَلـُد ُزَهرْيِ ْبِن 
َأيِب ُزَهرْيِ ْبِن َمالٍِك َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد.

َوَشِهَد َخاِرَجُة ْبُن َزْيِد ْبِن َأيِب ُزَهرْيٍ اْلَعَقَبَة يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا)1(.

 م: الذي تكلَّم بعد موته، تويف يف زمن عثمن ڤ، أخرجه البخاري 

يف زيد بن خارجة)2(.

، ُقتَِل َيْوم ُأِحٍد َشِهيًدا)3(.  ب: َبْدِريٌّ

َم َعَل لَِسانِِه َبْعَد  ِذي ُتُكلِّ اِم ُعْثَمَن، َوُهَو الَّ َ يِف َأيَّ  ع: َشِهَد َبْدًرا، ُتُويفِّ

امَلْوِت، ُمَْتَلٌف فِيِه، َفِقيَل: َزْيُد ْبُن َخاِرَجَة، َوِقيَل: َخاِرَجُة ْبُن َزْيٍد)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،... دفن يِف قرب َواِحد 

هو وسعد ْبن الّربيع ْبن َعْمرو ْبن َأيِب ُزَهرْي)5(.

 بر: شهد العقبة وبدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا، ودفن هو وسعد بن 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )486/3(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 508(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )111/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )970/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
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الربيع يف قرب واحد، وكان ابن عمه، وكذلك كان الشأن يف قتل أحد، دفن 
االثنان منهم والثاثة يف قرب واحد.

وكان خارجة هذا من كبار الصحابة صهًرا أليب بكر الصديق، كانت 
ابنته حتت أيب بكر، وفيها َقاَل أبو بكر -حني حضته الوفاة-: إن ذا بطن 
بنت خارجة أراها جارية. واسم ابنته زوجة أيب بكر حبيبة، وذو بطنها أم 

كلثوم بنت أيب بكر. 

وكان َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني أيب بكر الصديق حني آخى بني 
املهاجرين واألنصار، وابنه زيد بن خارجة هو الذي تكلم بعد املوت.

وذكـر أن خارجـة بـن زيد بن أيب زهـري أخذته الرماة يـوم أحد، فجرح 
بضعـة عـرش جرًحـا، فمـر به صفوان بـن أمية، فعرفـه فأجهز عليـه، ومثَّل به، 

َوَقاَل: هذا ممن أغرى بأيب عي يوم بدر -يعني أباه أمية بن خلف-. 

وكان أميـة بـن خلـف اجلمحـي والـد صفوان يكنـى أبا عـي بابنه عي، 
وقتل معه يوم بدر)1(.

 ثغ: قتل َيْوم أحد شهيًدا، ودفن هو وسعد بن الربيع يف قرب واحد، 

وهو ابن عمه، وجيتمعان يف َأيِب زهري، وهكذا دفن الشهداء بأحد، كان يدفن 
الرجان والثاثة يف قرب واحد.

وكان خارجة هذا من كبار الصحابة وأعياهنم، وهو الذي نزل عليه َأُبو بكر 
الصديق ڤ ملا قدم املدينة مهاجًرا، يف قول، وقيل: نزل َعَل خبيب بن إساف. 

))) »االستيعاب« البن عبد البر )417/2(.
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وكان خارجة صهًرا أليب بكر، كانت ابنته حبيبة حتت َأيِب بكر، وهي التي 
قال فيها َأُبو بكر ملا حضته الوفاة: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية، 

فولدت أم كلثوم بنت َأيِب بكر.

وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني َأيِب بكر ملا آخى بني املهاجرين 
واألنصـار، وابنـه زيـد بن خارجـة هو الـذي تكلَّم بعد املوت َعـَل اختاف 

فيه، نذكره يف الرتجة التي بعد هذه، وهذا أصح. 

وقيل: إن خارجة هذا جرح َيْوم أحد بضعة عرش جرًحا، فَمرَّ به صفوان 
ابن أمية بن خلف، فعرفه، فأجهز عليه ومثل به، وقال: هذا ممن قتل أبا عي، 
يعني أباه أمية، وكان يكنى بابنه عي، وقتل معه َيْوم بدر، قتله عمر بن يارس)1(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )562/1(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.
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خالد امُسه  من 

، الثقفي، َوِقيَل: اْبُن َجَبٍل ڤ.4  -6 َخاِلُد ْبُن َأِبي َجَبٍل، اْلَعْدَواِنيُّ

 غ: كان يسكن الطائف)1(.

ة)2(.  ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أهل الَبْرَ

ْحَِن)3(. َجاِز َرَوى َعنُْه اْبنُُه َعْبُد الرَّ  م، ع: ِعَداُدُه يِف َأْهِل اْلِ

 بر: من عدوان بن قيس بن غيان، معدود يف أهل الجاز، سكن 
الطائف، له حديٌث واحد.

روى عنه: ابنه عبد الرحن، كان ممن بايع حتت الشجرة)4(. 

 كو: له صحبة، وقيل فيه: ابن أيب جيل)5(.

 ثغ: يعد يف أهل الجاز، سكن الطائف، وكان ممن بايع حتت الشجرة)6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )239/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )105/3(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 463(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )947/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )435/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )47/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )568/1(.
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َخاِلـُد ْبـُن َأِبي اْلُبَكْيـِر ْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َناِشـٍب ْبِن َعَنَزَة ْبِن َسـْعِد 4  -6
اْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة، َأُخو َعاِقٍل، َوِإَياٍس، َوَعاِمٍر، 

َحِليُف َبِني َعِديِّ بِن َكْعٍب ڤ.

ثِنَِة.   س: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َخالِِد ْبِن َأيِب اْلُبَكرْيِ َوَبنْيَ َزْيِد ْبِن الدَّ

ِجيِع َشـِهيًدا، يِف  َوَشـِهَد َخالِـُد ْبـُن َأيِب اْلُبَكرْيِ َبـْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَم الرَّ

ْجَرِة، َوَكاَن َيْوَم ُقتَِل اْبُن َأْرَبٍع َوَثَاثنَِي َسنًَة.  َصَفٍر َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهْلِ

اُن ْبُن َثابٍِت: َوَلُه َيُقوُل َحسَّ

َوَزْيـًدا َوَما ُتْغنِي األََمـايِن َوَمْرَثَداَأاَل َلْيَتنِي فِيَها َشِهْدُت اْبَن َطاِرٍق
َوَكاَن ِشـَفاًء َلـْو َتَداَرْكـُت َخالَِدا)1(َفَداَفْعُت َعْن ِحبِّي ُخَبْيٍب َوَعاِصٍم

 م، ع: شهد بدًرا، وهو الذي بعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مع عبد الله بن َجحش 

عينًا إىل عري قريش)2(.

 بر: أخو إياس بن البكري وعاقل بن البكري وعامر بن البكري، وكان 
عبد يا ليل قد حالف يف اجلاهلية نفيل بن عبد العزي جد عمر بن اخلطاب، 

فهو وولده حلفاء بني عدي.

شهد هو وإخوته بدًرا، وال أعلم له رواية.

وقتل خالد بن البكري يوم الرجيع يف صفر سنة أربع من اهلجرة.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )361/3(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 478(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )954/2(.
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وكان يوم قتل ابن أربع وثاثني سنة، وكانت رسية يوم الرجيع مع عاصم 
ابن ثابت بن أيب األقلح ومرثد بن أيب مرثد الغنوي، قاتلوا هذيًا ورهًطا من 
عضل والقارة حتى قتلوا ومن معهم، وأخذ خبيب بن عدي، ثم صلب، وله 

يقول حسان بن ثابت:

َوَزْيـًدا َوَما ُتْغنِي األََمـايِن َوَمْرَثَداَأاَل َلْيَتنِي فِيَها َشِهْدُت اْبَن َطاِرٍق
َوَكاَن ِشـَفاًء َلـْو َتَداَرْكـُت َخالَِدا)1(َفَداَفْعُت َعْن ِحبِّي ُخَبْيٍب َوَعاِصٍم

ِجْيِع)2(.  ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

 كو: شهد بدًرا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستشهد خالد يوم الرجيع مع خبيب)3(. 

 ثغ: هو أخو عاقل َوإِياس وعامر بني البكري، وكان جدهم عبد يا ليل 
قد حالت يف اجلاهلية نفيل بن عبد العزى، جد عمر بن اخلطاب ڤ، فهو 

وولده حلفاء بني عدي.

إىَِل  ِه بن جحش  اللَّ َعْبد  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مع  َوإِخوته بدًرا، وبعثه  شهد َخالِد 
عري قريش قبل بدر، يف رهط من املهاجرين، فيهم: َخالِد بن البكري، فقتلوا 

ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  فيهم:  تعاىل  الله  وأنزل  الضمّي،  بن  عمرو 
ڄ ڄڄ﴾ اآلية ]البقرة: 217[.

وقتل َخالِد َيْوم الرجيع يف صفر سنة أربع من اهلجرة، مع عاصم بن 

))) »االستيعاب« البن عبد البر )426/2(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 241(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )301/6(.
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ثابت بن أبى األقلح، ومرثد ابن أيب مرثد الغنوي، فقاتلوا هذيًا ورهًطا 
من عضل والقارة حتى قتلوا، ومعهم كان خبيب بن عدي، فأخذ أسرًيا، 

ثم صلب بمكة، وفيهم يقول حسان بن ثابت:

َوَزْيـًدا َوَما ُتْغنِي األََمـايِن َوَمْرَثَداَأاَل َلْيَتنِي فِيَها َشِهْدُت اْبَن َطاِرٍق
َوَكاَن ِشـَفاًء َلـْو َتَداَرْكـُت َخالِـَداَفَداَفْعُت َعْن ِحبِّي ُخَبْيٍب َوَعاِصٍم

وكان عمر َخالِد ملا قتل أربًعا وثاثني سنة)1(.

 جر: من السابقني وَشِهَد َبْدًرا، وُهو َأَحد اإلخوة)2(.

َخاِلـُد ْبـُن َأِسـيِد ْبِن َأِبـي اْلِعيِص ْبـِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشـْمِس بِن 4  -6
َعْبِد َمَناٍف اأُلمويُّ ڤ.

ُه َزْينَُب بِنُْت َأيِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  س: ُأمُّ

ُهْم  ِه، َوَأَبا ُعْثَمَن، َوُأَميََّة، َوُأمَّ اْلَقاِسِم، َوُأمُّ َفَوَلَد َخالُِد ْبُن ُأَسْيٍد: َعْبَد اللَّ
ِه ْبِن ُخَزاِعيِّ ْبِن ُأَسْيِد ْبِن اْلَُوْيِرِث ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحبِيِب  َرْيَطُة بِنُْت َعْبِد اللَّ

اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَطْيِط ْبِن ُجَشَم ْبِن َثِقيٍف.

ِة.  َة َوالَبْرَ َة، َوَلُه َبِقيٌَّة َوَعِقٌب بَِمكَّ وَأْسَلَم َخالُِد ْبُن ُأَسْيٍد َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َة، َنَظَر إَِلْيِه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَكاَن يِف َخالٍِد تِيٌه َشِديٌد، َفَلمَّ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
ُهمَّ ِزْدُه تِيًها«. َقاَل: َفإِنَّ َذلَِك َلِفي َوَلِدِه إىَِل اْلَيْوِم)3(.  َفَقاَل: »اللَّ

))) »اإلصابة« البن حجر )132/3(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )568/1(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )35/6(.
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َة َوَلْ َيَزْل ِبَا)1(.  وقال أيًضا س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ُهمَّ   ق: أسلم يوم فتح مكة، وكان فيه تيه شديد، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

ِزْدُه تِيًها«. فكان ذلك يف ولده إىل اليوم. وله عقب)2(.

ة َيْوم اْلَفْتح، قدم َرُسوُل الله   ب: َأُخو عتاب بن أسيد أِلََبَوْيِه، تويّف بَِمكَّ

ة، َوقد َماَت َخالِد بن أسيد، َوَكاَن َذا َبْأس َشِديد، َوله عقب.  ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

أمهم َزْينَب بنت أيب َعْمرو بن ُأميَّة)3(.

 م: أخو عتاب بن أسيد، روى عنه: ابنه عبد الرحن، عداده يف أهل الجاز)4(.

 بر: أخو عتاب بن أسيد، أسلم عام الفتح، مات بمكة، من حديثه 

عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه أهلَّ حني راح إىل منى.

يروي عنه ابنه عبد الرحن بن خالد بن أسيد، وله بنون عدد، وهو معدود 
فة قلوبم)5(. يف املؤلَّ

 كر: له صحبة، روى عنه: ابنه عبد الرحن. قيل: إنه هو الذي نسب 

إليه رحبة خالد بدمشق)6(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )8/8(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )283/1(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )3/ 100، 101(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 475(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )431/2(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 3(.



249 حرف الخاء

َأيِب َعْمرو بن أمية بن   ثغ: أخو عتاب بن أسيد، أمهم زينب بنت 

بن  الرحن  عبد  والد  وهو  بمكة،  ومات  الفتح،  عام  أسلم  شمس،  َعْبد 
فة قلوبم)1(. َخالِد، وكان من املؤلَّ

َخاِلٌد اأَلْشَعُر ْبُن ُخَلْيِف ْبِن ُمْنِقِذ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن ُضَبْيِس 4 --6
اْبِن َحَراِم ْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ڤ.

د  ِذي َرَوى َعنُْه حُمَمَّ  س: ُهَو َجدُّ ِحَزاِم ْبِن ِهَشاِم ْبِن َخالٍِد اْلَكْعبِيِّ الَّ

اْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َقْعنٍَب، َوَأُبو النَّْضِ َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم.

َوَشِهَد  َة،  َمكَّ َفْتِح  َقْبَل  األَْشَعُر  َخالٌِد  َوَأْسَلَم  ُقَدْيًدا،  َينِْزُل  ِحَزاٌم  َوَكاَن 
َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلَفْتَح، َفَسَلَك ُهَو َوُكْرُز ْبُن َجابٍِر َغرْيَ َطِريِق َرُسوِل اللِه 
َفُقتَِا  ِكنَي  امُلرْشِ َخْيُل  َوَلِقَيْتُهَم  الطَِّريَق،  َفَأْخَطَأ  َة،  َمكَّ ِمنَْها  َدَخَل  تِي  الَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

َشِهيَدْيِن.

 . ِذي َقَتَل َخالًِدا األَْشَعَر اْبُن َأيِب األَْجَدِع اجْلَُمِحيُّ َوَكاَن الَّ

اِئِب َيُقوُل: ُهَو ُحَبْيُش ْبُن َخالٍِد األَْشَعُر)2(.  ِد ْبِن السَّ َوَكاَن ِهَشاُم ْبُن حُمَمَّ

َخاِلُد ْبُن ِإَياس ڤ.4 --6

 م، ع: روى عنه: أبو إسحاق السبيعي. ذكره ابن عقدة يف »الصحابة«، 

وال ُيعَرُف له حديث)3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )197/5(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )566/1(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 485(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )959/2(.
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َخاِلُد بُن َثاِبِت بِن النُّْعماِن بِن الَحاِرِث بِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن َظَفٍر ڤ.4  -6

ـه ُشـَمْيلة بنـت الـارث وهو أبـريق بن َعْمرو بـن حارثة بن   س: ُأمُّ

اهليثم بن ظفر.

َشِهد ُأُحًدا. قال عبد الله بن حممد بن عمرة األنصاري: وقتل يوم بئر 
معونة َشِهيًدا يف صفر عل رأس ستة وثاثني شهًرا من اهلجرة، وليس له 
عقب، وقد انقرض ولد الارث بن عبد رزاح بن ظفر، فلم يبق منهم أحد)1(.

، َأُخو 4 6-6 َخاِلـُد ْبـُن ِحـَزاِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسـِد ْبـِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبـِن ُقَصيٍّ

َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم ڤ.

ُه ُأمُّ َحِكيٍم، َواْسُمَها: َفاِخَتُة بِنُْت ُزَهرْيِ ْبِن الَاِرِث ْبِن َأَسِد   س: ُأمُّ

 . ى ْبِن ُقَصٍّ اْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

َة، َوَهاَجَر إىَِل َأْرِض اْلََبَشِة. َكاَن َقِديَم اإِلْسَاِم بَِمكَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَلْ َأَر َأْصَحاَبنَا جُيِْمُعوَن َعَل َأنَّ َخالَِد ْبَن ِحَزاٍم ِمْن  َقاَل حُمَمَّ
ُمَهاِجَرِة الََبَشِة. 

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعرَشٍ فِيَمْن  َوَلْ َيْذُكْرُه َأْيًضا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ
ُه َأْعَلُم.  َهاَجَر إىَِل َأْرِض اْلََبَشِة َفاللَّ

ا  ، َوِكَاُهَ َزاِميُّ ْحَِن اْلِ اُك ْبُن ُعْثَمَن، َوامُلِغرَيُة ْبُن َعْبِد الرَّ حَّ َوِمْن َوَلِدِه: الضَّ
َقْد َحََل اْلِعْلَم َوَرَواُه)2(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )112/4(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )262/4(.
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 خ: أخو َحِكْيم ْبِن ِحَزام.

إىَِل  ُمَهاِجًرا  َخَرَج  ُه  َأنَّ َزَعُموا  ِحَزام  ْبُن  َخالِد  َقاَل:  ُمْصَعٌب؛  َنا  َأْخرَبَ
اْلََبَشة فَمَت هناك، َوَلُه َعِقب ِمْن َوَلِده. 

ِه ْبِن َخالِِد ْبِن  اك ْبُن ُعْثَمن ْبِن َعْبِد اللَّ حَّ وِمْن َوَلِد َخالِد ْبِن ِحَزام: الضَّ
ُقَرْيش  َعاَمُة  ُعْثَمن  ْبِن  اك  حَّ الضَّ ْبُن  ُعْثَمن  اْبنِِه:  وابُن  َعنْه،  ُث  حُيَدَّ ِحَزام، 
َأْصَحاب  ِكَباِر  ِمْن  َوَكاَن  َوفِْقٌه،  َفْضٌل  َلُه  اِمَها،  َوَأيَّ اْلَعَرب  بَِأْشَعاِر  بامَلِدْينَة 
ِه ْبِن َخالِِد ْبِن ِحَزام َكاَن  ْحَن ْبِن َعْبِد اللَّ ة ْبُن َعْبِد الرَّ َمالِك ْبِن َأَنٍس، وامُلِغرْيَ

(، ُيْعَرُف بِِه. َناد، َكاَن ُيَقاُل َلُه: )َقَصّ ُمِسنًّا، َعاَمًة، َرَوَى َعْن َأيِب الزِّ

ُكلُّ َهَذا َعْن ُمْصَعب)1(.

 غ: سكن الشام، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 م: هاجر إىل أرض البشة فنهشته حية فمت يف الطريق، وفيه نزلت: 

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ]النساء: 100[ اآلية)3(.

 ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة، هَنََشْتُه َحيٌَّة َفَمَت يِف الطَِّريِق، َوفِيِه َنَزَلْت: 

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴾ ]النساء: 100[)4(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 407، 408(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )231/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 476(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )953/2(.
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 بر: أخو حكيم بن حزام القريش األسدي، كان ممن هاجر إىل أرض 
البشة، وكانت هجرته إليها يف املرة الثانية فنهشته حية فمت يف الطريق قبل 

أن يدخل أرض البشة، قد روى أن فيه نزلت: ﴿ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴾)1(.

 جو: َأُخو َحِكيم َخالِد بن خليف بن منقذ)2(.

 ثغ: أخو حكيم بن حزام، وابن أخي خدجية بنت خويلد ڤ.

أسلم قديًم، وهاجر إىَِل أرض البشة اهلجرة الثانية، فنهشته حية، فمت 
﴿ې  تعاىل:  قوله  فيه  فنزل  البشة،  أرض  إىَِل  يدخل  أن  قبل  الطريق  يف 
ېئېئ﴾.  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

روى ذلك هشام بن عروة، َعْن أبيه)3(.

َخاِلـُد ْبـُن َحِكيـِم ْبِن ِحـَزاِم ْبـِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسـِد ْبِن َعْبـِد اْلُعزَّى ْبِن 4  -6

ُقَصيٍّ ڤ.

 . ى ْبِن ُقَصٍّ اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ُه َزْينَُب بِنُْت اْلَعوَّ  س: ُأمُّ

ُهْم ُأمُّ اْلََسِن  ِه، َوُجَوْيِرَيَة، َوِحْكَمَة، َوُأمُّ َفَوَلَد َخالُِد ْبُن َحِكيٍم: َعْبَد اللَّ
ى.  ِه ْبِن َخالِِد ْبِن ِحَزاِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ بِنُْت امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )431/2، 432(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 133(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )569/1(.
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َة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه )1(. َوَأْسَلَم َخالُِد ْبُن َحِكيٍم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 بر: له وإلخوته -هشام، وعبد الله، وحييى- صحبة، أسلموا عام 

الفتح، وكان أبوهم من سادات قريش يف اجلاهلية واإلسام، وكان يكنى 
حكيم أبا خالد)2(.

 ثـغ: أسـلم َيـْوم الفتـح هو َوإِخوتـه: هشـام، وعبد اللَّـه، وحييى، وبه 
كان حكيـم يكنـى: أبـا َخالِـد، وكان أبـوه مـن سـادات قريـش يف اجلاهليـة 

واإلسام)3(.

َخاِلُد ْبُن اْلَحَواِريِّ اْلَحَبِشيُّ ڤ.4  -6

 س، م: َرُجٌل ِمَن اْلََبَشِة، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ڠ ِمَن »الََبَشة«)5(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن »الَعَجم«)6(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)7(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )56/6(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )435/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )569/1(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )442/9(، »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 471(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 209(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 209(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )950/2(.
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 بر: من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص له حكاية، يروى عنه أنه َقاَل عند املوت: 
غسلوين غسلتني، غسلة للجنابة، وغسلة للموت)1(.

َخاِلُد ْبُن َرَباحٍ، َأُخو ِبَلٍل، ُيْكَنى: َأَبا ُرَوْيَحَة ڤ.4   6

 م: أخو بال بن رباح موىل أيب بكر الصديق)2(. 

َلْ  َبْينَُهَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ْسَاِم، آَخى  َة َأُخوُه يِف اإْلِ َأَبا ُرَوحْيَ  ع: ِقيَل: إِنَّ 

َيُكْن َأَخاُه يِف النََّسِب)3(.

 بر: أخو بال بن رباح املؤذن، له صحبة، وال أعلم له رواية)4(.

 كر: هو أخو بال مؤذن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبة وذكر، وال أعلم 

له رواية، سكن داريا)5(.

 ثغ: أخو بال بن رباح البيش، يكنى أبا روحية، وقيل: إن أبا روحية 
النسب،  أخاه يف  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ول يكن  َرُسول  بينهم  أخوه يف اإلسام، آخى 

وسكن داريا، من أرض دمشق، هو وبال)6(.

َخاِلُد بُن ِرْبِعيٍّ النَّْهَشِليُّ التَِّميِميُّ ڤ.4   6

))) »االستيعاب« البن عبد البر )436/2(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 465(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )942/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )436/2(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 20(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )570/1(.
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 بر: أحد الوفود الوجوه من بني متيم عل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، كان خالد 
ًمـا يف رهطـه، وكان قـد تنافـر هـو والقعقاع بـن معبد إىل  ابـن ربعـي هـذا مقدَّ
ربيعـة بن حذار أخي أسـد بـن خزيمة يف اجلاهلية، َفَقاَل هلم َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َقـْد َعَرْفُتُكـَم«، وأراد أن يسـتعمل أحدهـا عـل بنـي متيـم، َفَقاَل أبـو بكر: َيا 
َرُسوَل الله، استعمل فاًنا. وقال عمر: استعمل فاًنا. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
َتلَِفان َعِلَّ َأْحَياًنا«، فأنزل  ُكَم َلو اْجَتَمْعُتَم َأَخْذُت بَِرْأيكَم، َوَلكِنَُّكَم َتْ »َأَما إِنَّ
]الحجرات: 1[.  ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴾  الله تعاىل: 

هكذا يف رواية حممد بن املنكدر.

وأما حديث ابن الزبري ففيه أن الرجلني اللذين جرت هذه القصة فيهم 
بني أيب بكر وعمر، القعقاع بن معبد، واألقرع بن حابس)1(.

َخاِلُد ْبُن َزْيِد ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َغْنٍم، َوِقيَل: 4   6
اِر ْبِن َعْمِرو ْبِن  اْبُن َعْبِد َعْوِف ْبِن ُجَشِم ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

اْلَخْزَرجِ، َأُبو َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ـُه َزْهـَراُء بِنْـُت َسـْعِد ْبِن َقْيِس ْبـِن َعْمِرو ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن   س: ُأمُّ

َمالٍِك ِمْن َبْلَحاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج. 

ُه ُأمُّ َحَسـٍن بِنُْت َزْيِد ْبِن  ْحَِن، َوُأمُّ ـوَب ِمـَن الَوَلـِد: َعْبـُد الرَّ َوَكاَن أليَِب َأيُّ
ـاِر، َوَقِد اْنَقـَرَض َوَلُدُه َفـا َنْعَلُم  ـاِك ِمـْن َبنِـي َمالِِك ْبـِن النَّجَّ حَّ َثابِـِت ْبـِن الضَّ

َلُه َعِقًبا.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )437/2(.
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ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر -يِف ِرَواَيِة: ُموَسى ْبِن  َوَشِهَد َأُبو َأيُّوَب اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-.  ، َوحُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأيِب َمْعرَشٍ ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ

ِرَواَيِة:  ْبِن ُعَمرْيٍ -يِف  َوُمْصَعِب  َأيُّوَب  َأيِب  َبنْيَ  ڠ  اللِه  وآَخى َرُسوُل 
ِد ْبِن ُعَمَر-. ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ حُمَمَّ

َوَنَزَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َأيِب َأيُّوَب ِحنَي َرَحَل ِمْن ُقَباٍء إىَِل امَلِدينَِة. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَشِهَد َأُبو َأيُّوَب َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َ َأُبو َأيُّوَب َعاَم َغَزا َيِزيُد ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلُقْسَطنْطِينِيََّة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوُتُويفِّ َقاَل حُمَمَّ
يِف ِخَاَفِة َأبِيِه ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن َسنََة اْثنََتنْيِ َوَخِْسنَي، َوَصلَّ َعَلْيِه َيِزيُد 

وِم)1(. ُه بَِأْصِل ِحْصِن اْلُقْسَطنْطِينِيَِّة بَِأْرِض الرُّ اْبُن ُمَعاِوَيَة، َوَقرْبُ

 ل: شهد بدًرا)2(.

 ق: شـهد مـع عـيٍّ ڤ حـروراء، وغـزا مع يزيد بـن معاوية، ومات 

بالقسطنطينية، فقرب بأصل سور املدينة، وغّبي قربه)3(.

 ف: أحد بني النجار بن مالك بن َعْمِرو ْبِن اخْلَْزَرِج، ُثمَّ ِمْن َبنِي ُغنِْم بن 

مالك، ثم من بني ثعلبة)4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )449/3، 450(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 113(.

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )274/1(.
))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )312/1(.
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وِم، َوُدفَِن  ، َماَت يِف َسنَِة إِْحَدى َوَخِْسنَي بَِأْرِض الرُّ  ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

إىَِل َجانِِب َحاِئِط اْلُقْسَطنْطِينِيَِّة.

َقـاَل َأُبـو َبْكـٍر اْلَقـاِض: َوَغـَزا َيِزيُد ْبـُن ُمَعاِوَيَة يِف َسـنَِة إِْحَدى َوَخِْسـنَي 
اِئَفَة َحتَّى َبَلَغ اْلُقْسَطنْطِينِيََّة َوَأَخَذ بَِحْلَقتَِها، َوَماَت َأُبو َأيُّوَب َوَأْوَصاُه َأُبو  الصَّ

َأيُّوَب ڤ َأْن َيْدفِنَُه يِف َأْصِل َمِدينَِة اْلُقْسَطنْطِينِيَِّة، َفَدَفنَُه َيِزيُد يِف َأْصِلَها)1(. 

 ط: أحد السبعني الذين بايعوا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة من األنصار 

يف قول جيعهم.

وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني مصعب بن عمري. 

َها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.  وشهد بدًرا، وأحًدا، واخلندَق، وامَلَشاِهَد ُكلَّ

وتـويف عـام غـزا يزيد بـن معاويـة القسـطنطينية يف خافة أبيـه معاوية، 
وقربه بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم)2(.

 وقال أيًضا ط: شـهد العقبـة مـع السـبعني مـن األنصار، وشـهد بدًرا 

وأحًدا واخلندق واملشاهَد كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن رسول الله 
حديًثا كثرًيا)3(.

 ن: قدم مر يف  البحر سنة ست وأربعني)4(.

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )439/3(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 19، 20(.

))) السابق )ص: 70(. 
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )517/1(. 
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 غ: سكن دمشق، وشهد مع عيٍّ ڤ اجلََمَل، وِصفِّني، والنَّْهَروان، 

مات بأرض الروم زمن معاوية.

ُد ْبُن ُعَمَر: مات أبو أيوب خالد بن زيد سنة اثنتني وخسني  وَقاَل حُمَمَّ
بالُقسـطنطينية عـام غـزا يزيـد بن معاوية سـنة اثنتني وخسـني، َفُقرِبَ يف أصل 

سور املدينة.

قال البغوي: وقد روى عن أيب أيوب غرُي واحٍد من أصحاب رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، منهـم: املقـدام بـن معدي كـرب، وجابر بن سـمرة، وعبد اللـه بن يزيد 

األنصاري، وأبو أمامة الباهي، وغريهم)1(.

 ب: نزل َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحْيُث قدم امَلِدينَة.

َماَت يِف زمن ُمَعاِوَية بَِأْرض الّروم سنة ثِنَْتنْيِ َوخسني، َفَقاَل هَلُم: )إِذا َأنا 
مت فقدموين يِف بَِاد اْلَعدو َما اْسَتَطْعُتم ثمَّ ادفنوين(. َفَمَت َوَكاَن امُلسلُموَن 
عل ِحَصار اْلُقْسَطنْطِينِيَّة، فقدموه َحتَّى دفن يِف َجانب َحاِئط اْلُقْسَطنْطِينِيَّة.

َوأمه ِهنْد بنت سعيد بن قيس بن َعْمرو بن اْمِرئ اْلَقْيس بن َمالك بن َثْعَلَبة)2(.

 بش: كان ممن نزل عليه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص غد قدومه املدينة، مات سنة ثنتني 
وخسني)3(.

 م: الذي نزل عليه النَّبيُّ ڠ ملا قدم املدينة، شهد بدًرا وأحًدا والعقبة، 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )222-218/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )102/3، 103(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 49(.
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مات بالقسطنطينية سنة اثنتني وخسني زمن يزيد بن معاوية)1(.

َها، َوَعَلْيِه َنَزَل َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص   ع: َشـِهَد َبـْدًرا َواْلَعَقَبـَة، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ

َويِف َمنِْزلِِه إىَِل َأْن َبنَى َمْسِجَدُه َوُحْجَرَتُه. 

َ يِف َبْعِض َغَزَواتِِه بِاْلُقْسَطنْطِينِيَِّة،  َلْ َيَزْل َغاِزًيا َبْعَد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َأْن ُتُويفِّ
َوُدفِـَن يِف َأْصـِل ُسـوِرَها، َوَواِل تِْلـَك اْلَغـْزَوِة َيِزيـُد ْبـُن ُمَعاِوَيـَة َسـنََة إِْحَدى 
َة، َوَأْنَزَلـُه َعْبُد اللِه ْبـُن َعبَّاٍس  َوَخِْسـنَي َوِقيـَل: اْثنَـنْيِ َوَخِْسـنَي، َدَخَل اْلَبـْرَ

َمنِْزَلُه، َوَقاَسـَمُه َماَلُه. 

اُء ْبُن َعاِزٍب، َوَزْيُد ْبُن َخالٍِد  َحاَبِة: َأُبو ُأَماَمَة، َواْلرَبَ َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ
، َوامْلِْقـَداُم ْبـُن َمْعـِدِي َكـِرَب، َوَأَنـُس ْبـُن َمالِـٍك، َوَعْبُد اللِه ْبـُن َيِزيَد  اجْلَُهنِـيُّ
، َوَجابُِر ْبُن َسُمَرَة، َواْبُن ُعَمَر، َواْبُن َعبَّاٍس ڤ َوَمَن التَّابِِعنَي: َسِعيُد  اخْلَْطِميُّ
ْحَِن،  ، َوَساِلُ ْبُن َعْبِد اللِه، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ َبرْيِ اْبُن امُلَسيَِّب، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ

ُهْم)2(. ، َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر َوَغرْيُ ْيثِيُّ َوَعَطاُء ْبُن َيِزيَد اللَّ

 خت: أمه هند بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك 

ابن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن الارث بن اخلزرج األكرب.

حض أبو أيوب الَعَقبَة، ونزل عليه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حني قدم املدينة يف اهلجرة.

وَشـِهَد مع رسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا واملشـاِهَد ُكلَّها، وكان مسـكنه باملدينة، 

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 453(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )933/2(.
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وحـض مـع َعـِيِّ بِن َأيِب طالب حـرَب اخلوارج بالنَّهـروان، وورد املدائن يف 
صحبتـه، وعـاش بعـد ذلـك زماًنـا طويـًا، حتـى مات ببلـد الـروم غازًيا يف 

خافة معاوية بن َأيِب سفيان، وقربه يف أصل سور القسطنطينية)1(.

 بر: أبو أيوب األنصاري النجاري، من بني غنم بن مالك بن النجار، 
غلبت عليه كنيته، أمه هند بنت سعد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك 

ابن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن الارث بن اخلزرج األكرب. 

شهد العقبة وبدًرا وسائر املشاهد، وعليه نزل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف خروجه 
من بني عمرو بن عوف حني قدم املدينة مهاجًرا من مكة، فلم يزل عنده 

حتى بنى مسجده يف تلك السنة، وبنى مساكنه، ثم انتقل ملسو هيلع هللا ىلص إىل مسكنه.

وآخى َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني مصعب بن عمري.

وكان أبو أيوب األنصاري مع عي بن أيب طالب يف حروبه كلها، ثم مات 
بالقسطنطينية من باد الروم يف زمن معاوية، وكانت غزاته تلك حتت راية يزيد، 

هو كان أمريهم يومئذ، وذلك سنة خسني أو إحدى وخسني من التاريخ.

وقيل: بل كانت سنة اثنتني وخسني، وهو األكثر يف غزوة يزيد القسطنطينية)2(.

 كر: مضيف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن ُأيب 

ابن كعب، وأيب هريرة. 

))) »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )493/1(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )424/2، 425(.
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روى عنه: جابر بن سمرة، واملقدام بن معدي كرب، وعبد الله بن يزيد 
اخلطمي، والرباء بن عازب، وغريهم)1(.

 جو: شهد اْلعقَبة َمَع الّسْبعني، َونزل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيِه ِحني َرحل من 

قَباء إىَِل امَلِدينَة. 

َها.  َوشهد َبْدًرا، وأحًدا، واملشاهَد كلَّ

ـوب َعام غزا يِزيـد بن ُمَعاِوَية القسـطنطينة  َقـاَل الَواِقـِدي: َوُتـويفِّ َأُبـو َأيُّ
يِف خَاَفـة َأبِيـه ُمَعاِوَيـة، َوصل َعَلْيـِه يِزيد َودفـن بَِأْصل حصن اْلُقْسـَطنْطِينِيَّة 

بِـَأْرض الّروم)2(.

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة مهاجًرا نزل عليه، وأقام عنده   ثغ: ملا قدم َرُسول 

حتى بنى حجره ومسجده، وانتقل إليها، وآخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني 
مصعب بن عمري.

روى َعنُْه: من الصحابة ابن َعبَّاس، وابن عمر، والرباء بن عازب، َوَأُبو 
أمامـة، وزيـد بـن َخالِد اجلهنـي، واملقدام بـن معديكرب، وأنـس بن مالك، 
ـه بـن َيِزيَد اخلطمـي، ومـن التابعني: َسـِعيد بن  وجابـر بـن سـمرة، وعبـد اللَّ
ِه، َوَأُبو سلمة، وعطاء بن يسار، وعطاء  املسيب، وعروة، وسال بن َعْبد اللَّ

ابن َيِزيَد، وغريهم.

تويف َأُبو أيوب جماهًدا سنة خسني، وقيل: سنة إحدى وخسني، وقيل: 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 33، 34(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 93(.
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سنة اثنتني وخسني، وهو األكثر.

وكان يف جيش، وأمري ذلك اجليش يزيد بن معاوية، فمرض َأُبو أيوب، 
فعاده يزيد، فدخل عليه يعوده فقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت 
فاركب ثم سغ يف أرض العدو ما وجدت مساًغا، فإذا ل جتد مساًغا فادفني 

ثم ارجع، فتويف، ففعل اجليش ذلك، ودفنوه بالقرب من القسطنطينية)1(.

ُه  ، الَِّذي َخصَّ ـيُِّد الَكبِـرْيُ ، السَّ ، الَبـْدِريُّ ـاِريُّ ، النَّجَّ  ذس: اخلَْزَرِجـيُّ

ـاِر، إىَِل َأْن ُبنَِيـْت َلُه ُحْجـَرُة ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ  ُزْوِل َعَلْيـِه يِف َبنِـي النَّجَّ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالنُـّ
ْيَف. ِ َسـْوَدَة، َوَبنَى امَلْسـِجَد الرشَّ

اُء بُن َعاِزٍب، َواملِْقَداُم بُن َمْعِد ْيَكِرَب،  َث َعنُْه: َجابُِر بُن َسُمَرَة، َوالرَبَ َحدَّ
، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب؛ َوآَخُرْوَن. ، َوُجَبرْيُ بُن ُنَفرْيٍ َوَعْبُد اللِه بُن َيِزْيَد اخلَْطِميُّ

«: َلُه ماَئٌة َوَخَْسـٌة َوَخُْسـْوَن َحِدْيًثا؛  ُة َأَحاِدْيـَث، َفِفي »ُمْسـنَِد َبِقيٍّ َوَلـُه ِعـدَّ
(: َحِدْيٌث، َويِف )ُمْسِلٍم(:  ، َوُمْسِلٍم(: َسْبَعٌة، َويِف )الُبَخاِريِّ َفِمنَْها يِف )الُبَخاِريِّ

َخَْسُة َأَحاِدْيَث.

َها)2(. َشِهَد َأُبو َأيُّوَب امَلَشاِهَد ُكلَّ

 ذت: شهد بدًرا والَعَقبة، وعليه َنَزَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم املدينة، 

فبقي يف داره شهًرا َحتَّى بنيت ُحَجُره ومسجده.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )572/1، 573(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )402/2، 405(.
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. َوَكاَن من ُنَجباء الصحابة، َوَرَوى أيًضا َعن: ُأيَبّ

َوَعنُْه: مواله أفلح، والرباء بن عازب، وَسِعيد بن املسيب، وُعْرَوة، وعطاء 
ابن يزيد، وموسى بن طلحة، وآخرون.

، َوَكاَن من خاصته، َوَكاَن َعَل  وقد شهد َأُبو أيوب اجلمل وِصفني مع عِيٍّ
ُه غزا الروم مع يزيد بن ُمَعاِوَية ابتغاء َما عند اللَّه،  مقدمته َيْوم النهروان، ُثمَّ إِنَّ
ت َعَل قربه َحتَّى  فُتويف عند القسطنطينية، فُدفن هناك، وأمر يزيد باخليل، فمرَّ

َعفت أثره لئَا ُينَبش...، وقربه جتاه سور القسطنطينية.

َ َسنَة إحدى وخسني، َأْو يف آخر َسنَة َخِْسنَي. ُتُويفِّ

َ َسنَة اثنتني وخسني)1(.  وَوِهم من َقاَل: ُتُويفِّ

 ذك: مـن البدريـني النجبـاء، مـن نباء الصحابة الذيـن حديثهم يف 

الصحاح)2(.

 جر: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن ُأيَبّ بن كعب.

روى عنه: الرباء بن عازب، وزيد بن خالد، واملقدام بن َمعِدي َكِرب، وابن 
عباس، وجابر بن سمرة، وأنس وغريهم من الصحابة وجاعة من التابعني.

شهد العقبَة وبدًرا وما بعدها، ونزل عليه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم املدينة، فأقام 

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 552، 553(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.
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عنده حتى بنى بيوته ومسجده، وآخى بينه وبني ُمصعب بن ُعَمري.

وشهد الفتوح وداوم الغزو، واستخلفه عيٌّ عل املدينة ملا خرج إىل العراق 
ثم لق به بعد، وشهد معه قتال اخلوارج. قال ذلك الكُم بُن ُعيينة)1(.

َخاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف 4   6
، ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلَحَبَشِة، ُيْكَنى: َأَبا َسِعيٍد، اأْلَُمِويُّ ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

َة ْبِن  ُه ُأمُّ َخالٍِد بِنُْت َخبَّاِب ْبِن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َناِشِب ْبِن َغرْيَ  س: ُأمُّ

َسْعِد ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة.

ُة  َوَكاَن خِلَالِِد ْبِن َسِعيٍد ِمَن الَوَلِد: َسِعيٌد، ُولَِد بَِأْرِض اْلََبَشِة، َدَرَج، َوُأمُّ
اِم، َفَوَلـَدْت َلُه  َبرْيُ ْبـُن اْلَعوَّ َجَهـا الزُّ بِنْـُت َخالِـٍد، ُولِـَدْت بِـَأْرِض الََبَشـِة، َتَزوَّ
ْينَُة بِنُْت َخَلِف  ُهَم ُهَ َعْمًرا، َوَخالًِدا، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص، َوُأمُّ
اْبِن َأْسَعَد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة ْبِن ُسَبْيِع ْبِن َجْعَثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َمِليِح اْبِن َعْمٍرو، 

ِمْن ُخَزاَعَة، َوَلْيَس خِلَالِِد ْبِن َسِعيٍد اْلَيْوَم َعِقٌب)2(.

 ق: استعمله رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل صدقات بني زبيد، فصارت إليه 

الّصمصامة -سيف عمرو بن معد يكرب-، فلم يزل عند آل سعيد بن العاص، 
حتى اشرتاه منهم املهدي بعرشين ألف درهم.

ُقتَِل خالد يوم الريموك، وأخوه العاص بن سعيد ُقتَِل مرشًكا يوم َبدٍر، 

))) »اإلصابة« البن حجر )143/3(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )88/4(.
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وقاتله عي بن أيب طالب ڤ.

يت  وكان ابنــه ســعيد غاًمــا، فكســاه رســوُل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ُجبَّــًة، فبهــا ُســمِّ
الثياب الّسعيدية.

وكان سعيد أول من خّش اإلبل يف العظم، وولد له نحو من عرشين 
ابنًا، وعرشين بنًتا.

ومن ولده: عمرو بن سعيد األشدق، اّلذي قتله عبد امللك بن مروان.

ومن ولد عمرو: إسمعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد، كان ُيرَوى عنه 
الديث، ومات سنة أربعني ومائة)1(.

ْسَاِم ڤ.   ص: ُيَقاَل: َكاَن َرابًِعا َأْو َخاِمًسا يِف اإْلِ

ُه ُأمُّ َخالِِد بِنِْت َخبَّاِب ْبِن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َناِشٍب ِمْن َبنِي َلْيِث ْبِن َبْكٍر. َوُأمُّ

َة.  َواْسُتْشِهَد بَِأْجنَاِديَن، َوُقتَِل َعْمُرو ْبُن َسِعيٍد َأْيًضا ِبَا َسنََة َثَاَث َعرْشَ

ِر)2(. فَّ َوَكاَن َجِيًا َوِسيًم، ُقتَِل َوُهَو اْبُن َنْحِو َخِْسنَي، َوَقاُلوا: ُقتَِل بَِمْرِج الصُّ

 غ: سكن مكة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

إِنَّه قتل بمرج  َيْوم أجنادين، َوقيل:  ُقتَِل  ام،  َأُبو بكر الشَّ ه   ب: والَّ

الصفر يِف املحرم سنة َأربع عرَشة. 

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )296/1(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )387/1(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )228/2(.
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َواْسَتْعملُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عل صدَقات بني زبيد، َوقد قيل: إِنَّه أسلم 
قبل أيب بكر الّصديق لرؤيا َرآَها يِف َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َوأمه أم َخالِد بنت حباب الثقفية من ُخَزْيَمة)1(.

ه أبو بكر الشام طرًفا من اجلُنْد، وقد قتل يوم أجنادين)2(.  بش: والَّ

 م: أصيـب بمـرج الصفـر يف خافـة عمـر، وكان إسـامه متقدًمـا، 

وكان خامًسا فيم قبل، وأسلم أخوه عمرو، وهاجرا جيًعا إىل أرض البشة، 
وأبـان بـن سـعيد أخوها تأخـر إسـامه، وأبوها سـعيد بن العـاص، يكنى 

أبا أحيحة ڤ)3(.

ُه: ُأمُّ َخالٍِد  ِفينَِة َعاَم َخْيرَبَ َبْعَد اْلَُدْيبَِيِة ِمَن الََبَشِة، ُأمُّ  ع: َقِدَم يِف السَّ

بِنُْت َخبَّاِب ْبِن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َناِشِب ْبِن َعنََزَة ِمْن َثِقيٍف. 

ِديُق ڤ َعَل ُجنٍْد  َرُه َأُبو َبْكٍر الصِّ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاِمًا َعَل اْلَيَمِن، َوَأمَّ
اِم َفُقتَِل يِف ِخَاَفِة َأيِب َبْكٍر ڤ بَِمْرِج  ِمْن ُجنُوِد امُلْسِلِمنَي ِحنَي َبَعَثُهْم إىَِل الشَّ

ِر.  فَّ الصُّ

ٌد َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلْم َيَزْل يِف  َكاَن َأْهَدى إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َخامَتًا َنْقُشُه: حُمَمَّ
، ُثمَّ يِف َيِد َأيِب َبْكٍر، ُثمَّ ُعَمَر، ُثمَّ َسَقَط ِمْن ُعْثَمَن يِف بِْئِر َأِريَس. َ َيِدِه إىَِل َأْن ُتُويفِّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )103/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 59(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 460، 461(.
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ْذَن، َفَسِمَع اْمَرَأَة ِرَفاَعَة  َوَكاَن َخالٌِد َجالًِسا َعَل َباِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َينَْتظُِر اإْلِ
َأَبا  َيا  َفَقاَل َخالٌِد:  الثَّْوِب،  ُهْدَبِة  ِمْثَل  َزْوِجَها  َمَع  ِذي  الَّ َأنَّ  َتْشُكو،  اْلُقَرظِيِّ 

َهُر بِِه)1(. ِفيَهَة َعمَّ جَتْ َبْكٍر َأاَل َتْزُجُر َهِذِه السَّ

 بر: أسلم قديًم، يَقاُل: إنه أسلم بعد أيب بكر الصديق، فكان ثالًثا أو 
رابًعا. وقيل: كان خامًسا. َوَقاَل ضمرة بن ربيعة: كان إسام خالد مع إسام 

أيب بكر الصديق.

هاجر إىل أرض البشة مع امرأته اخلزاعية، وولد له با ابنه سعيد بن 
خالد وابنته أم خالد، واسمها: أمة بنت خالد، وهاجر معه إىل أرض البشة 

أخوه عمرو بن سعيد بن العاص.

وكان خالد عل اليمن، وأبان عل البحرين، وعمرو عل تيمء وخيرب 
وقرى عربية، وكان الكم يعلم الكمة. ويَقاَل: ما فتحت بالشام كورة إال 

وجد فيها رجل من بني سعيد بن العاص ميًِّتا.

وكان سعيد بن سعيد بن العاص قد ُقتَِل مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بالطائف)2(.

 كر: له صحبة، وهو قديم اإلسام، استعمله النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل صنعاء 

اليمن، ووجهه أبو بكر الصديق أمرًيا عل جيش يف فتح الشام، َفَواَقَع الروم 
بمرج الصفر. 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )939/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )420/2، 421، 423(.
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فقيل: إنه قتل به. وقيل: ل يقتل به. وبقي حتى شهد الريموك. 

روى عنه: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص مرسًا)1(.

 ثغ: أمه أم َخالِد بن حباب بن َعْبد يا ليل بن ناشب بن غريه بن ثقيف.

أسلم قديًم، يقال: إنه أسلم بعد َأيِب بكر الصديق ڤ، فكان ثالًثا أو 
رابًعا، وقيل: كان خامًسا. 

ُه َرَأى يف النوم َأنَُّه وقف َعَل شفري النار، فذكر من  وكان سبب إسامه َأنَّ
سعتها ما اللَّه أعلم به، وكأن أباه يدفعه فيها، ورأى َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص آخًذا 
بحقويه ال يقع فيها، ففزع، وقال: أحلف إهنا لرؤيا حق، ولقي أبا بكر ڤ 
فذكر ذلك له، فقال له َأُبو بكر: أريد بك خري، هذا َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فاتبعه، 
فإنك ستتبعه يف اإلسام الذي حيجزك من أن تقع يف النار، وأبوك واقع فيها. 

د، إىَِل من تدعو؟ قال:  فلقي َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وهو بأجياد، فقال: يا حُمَمَّ
أدعو إىَِل اللَّه وحده ال رشيك له، وأن حممًدا عبده ورسوله، وختلع ما أنت 
عليـه مـن عبـادة حجـر ال يسـمع وال يبـر، وال يـض وال ينفـع، وال يدري 
من عبده ممن ل يعبده. قال َخالِد: فإين أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أنك 
َرُسول اللَِّه، فرس َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بإسامه، وتغيَّب َخالِد، وعلم أبوه بإسامه، 
فأرسل يف طلبه من بقي من ولده، ول يكونوا أسلموا، فوجدوه، فأتوا به أباه 
ته وضبه بعصا يف يده حتى كرسها َعَل رأسه،  أبا أحيحة سعيًدا، فسبَّه وبكَّ

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 67(.
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وقال: اتبعت حممًدا وأنت ترى خافه قومه، وما جاء به من عيب آهلتهم 
وعيب من مىض من آبائهم! قال: قد -والله- تبعته َعَل ما جاء به.

فغضب أبوه ونال منه، وقال: اذهب يا لكع حيث شئت، والله ألمنعنك 
القوت، فقال َخالِد: إن منعتني فإن اللَّه يرزقني ما أعيش به.

فأخرجه وقال لبنيه: ال يكلمه أحد منكم إال صنعت به ما صنعت بخالد.

فانرف َخالِد إىَِل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فكان يلزمه، ويعيش معه، وتغيب 
إىَِل أرض البشة يف اهلجرة  أبيه يف نواحي مكة حتى خرج املسلمون  َعْن 
الثانية، فخرج معهم، وكان أبوه شديًدا َعَل املسلمني، وكان أعز من بمكة، 
كبشة  َأيِب  ابن  إله  يعبد  ال  هذا  مرىض  من  رفعني  الله  لئن  فقال:  فمرض 

بمكة، فقال ابنه َخالِد عند ذلك: اللَّهّم ال ترفعه، فتويف يف مرضه ذلك.

وهاجر َخالِد إىَِل البشة ومعه امرأته أميمة بنت َخالِد اخلزاعية، وولد 
إىَِل  معه  وهاجر  أمة،  واسمها  َخالِد،  أم  وابنته  َخالِد،  بن  َسِعيد  ابنه  با  له 
أرض البشة أخوه عمرو بن َسِعيد، وقدما َعَل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب مع َجْعَفر 

ابن َأيِب طالب يف السفينتني، فكلَّم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني، فأسهموا هلم. 

وشهد مع النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص القضية، وفتح مكة، وحنينًا، والطائف، وتبوك، 
وبعثه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عامًا َعَل صدقات اليمن، وقيل: َعَل صدقات مذحج 

وعل صنعاء، فتويف النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص وهو عليها.

ول يزل خالد وأخواه عمرو بن أبان َعَل أعمهلم التي استعملهم عليها 
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َعْن أعمهلم،  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم تويف رجعوا  َحتَّى تويف َرُسول  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول 
ِه  فقال هلم َأُبو بكر: ما لكم رجعتم؟ ما أحد أحق بالعمل من عمل َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، ارجعوا إىَِل أعملكم، فقالوا: نحن بنو َأيِب أحيحة ال نعمل ألحد بعد 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أبًدا.

َعَل  البحرين، وعمرو  َعَل  وأبان  اليمن كم ذكرناه،  َعَل  َخالِد  وكان 
تيمء وخيرب، وقرى عربية، وتأخر َخالِد وأخوه أبان َعْن بيعة َأيِب بكر ڤ. 

فقال لبني هاشم: إنكم لطوال الشجر طيبوا الثمر، ونحن تبع لكم، 
فلم بايع بنو هاشم أبا بكر بايعه َخالِد وأبان.

ثم استعمل َأُبو بكر خالًدا َعَل جيش من جيوش املسلمني حني بعثهم 
إىَِل الشام، فقتل بمرج الصفر يف خافة َأيِب بكر ڤ. 

وقيل: كانت وقعة مرج الصفر سنة أربع عرشة يف صدر خافة عمر. 

بأربع  َأيِب بكر  بالشام قبل وفاة  قتله يف وقعة أجنادين  وقيل: بل كان 
وعرشين ليلة، وقد اختلف أصحاب السري يف وقعة أجنادين، ووقعة الصفر، 

ووقعة الريموك، أهيا قبل األخرى، والله أعلم)1(.

. لنِْيَ ابِِقنْيَ األَوَّ ، َأَحُد السَّ ، األَُمِويُّ ، الُقَريِشُّ يُِّد الَكبرِْيُ  ذس: السَّ

َرُه َعَل  َأمَّ َبْكٍر  َأَبا  َوَأنَّ  اْسَتْعَمَلُه َعَل َصنَْعاَء،  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسْوَل  َأنَّ  ُرِوَي 
اِم. َبْعِض اجلَْيِش يِف َغْزِو الشَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )574/1، 575(.
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َأْسَلَم: َمْن  َأْن  َبْعَد  َقَتَلُه  ِذي  الَّ َفَقاَل  ڤ اْسُتْشِهَد،   َوُيْرَوى َأنَّ َخالًِدا 
َمِء. ُجُل؟ َفإيِنِّ َرَأْيُت ُنْوًرا َلُه َساطِعًا إىَِل السَّ َهَذا الرَّ

َوِقْيَل: َكاَن َخالُد بُن َسِعْيٍد َوِسْيًم، َجِْيًا، ُقتَِل َيْوَم َأْجنَاِدْيَن، َوَهاَجَر َمَع 
َرْت  َرْت، َوَتَأخَّ ، َوبِنُْتُه امَلْذُكْوَرُة ُعمِّ َجْعَفِر بِن َأيِب َطالٍِب إىَِل امَلِدْينَِة َزَمَن َخْيرَبَ

. إىَِل َقِرْيِب َعاِم تِْسِعنْيَ

ًكا)1(. اِء اجلَاِهِليَِّة، َماَت َقْبَل َغْزَوِة َبْدٍر ُمرْشِ َوَكاَن َأُبْوُه َأُبو ُأَحْيَحَة ِمْن ُكرَبَ

 ذس: ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة، َكبرِْيُ الَقْدِر، ُيَقاُل: ُأِصْيَب َيْوَم َأْجنَاِدْيَن)2(.

ر كان يف  فَّ ر، وأن يوم َمْرج الصُّ فَّ  ذت: قيل: اسُتْشِهد يوم َمْرج الصُّ

م سنة أربع عرشة)3(. امُلَحرَّ

لنَِي؛ َفَعْن ُأمِّ َخالٍِد بِنْتِِه َقاَلْت: َكاَن َأيِب َخاِمًسا  ابِِقنَي اأْلَوَّ  ذت: ِمَن السَّ

َة َسنًَة، َوَوَلْدُت  يف اإلسام، وهاجر إىَِل َأْرِض اْلََبَشِة، َوَأَقاَم ِبَا بِْضَع َعرْشَ
َأَنا ِبَا.

َرُه َعَل َبْعِض  َوَجاَء َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْعَمَلُه َعَل َصنَْعاَء، َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َأمَّ
اِم.  اجْلَْيِش يِف ُفُتوِح الشَّ

ًكا ُثمَّ َلَبَس َسـْلَبُه  ُه َقَتـَل ُمرْشِ َنا َأْشـَياُخنَا َأنَّ َفَقـاَل ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة: َأْخرَبَ

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 260، 261(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 315(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 78(.
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اُس إَِلْيـِه َوُهَو َمَع َعْمـٍرو َفَقاَل: َمـا َتنُْظُروَن! َمن  ِديَباًجـا َأْو َحِريـًرا، َفنََظـَر النَـّ
َشاَء َفْلَيْعَمْل ِمْثَل َعَمِل َخالٍِد، ُثمَّ َيْلَبُس لَِباَسُه.

ُجُل؟ َفإيِنِّ َرَأْيُت  ِذي َقَتَل َخالًِدا َأْسَلَم، َوَقاَل: َمْن َهَذا الرَّ َوُيْرَوى َأنَّ الَّ
َلُه نورا ساطعا إىل السمء. 

وقيل: كان خالد َوِسيًم َجِيًا، ُقتَِل َيْوَم َأْجنَاَدْيَن)1(.

 جر: أمه أم خالد من السابقني األولني قيل كان رابًعا أو خامًسا.

وكان سبب إسامه رؤيا رآها أنه عل شعب نار، فأراد أبوه أن يرميه 
أتبع  فقال:  بكر  أبا  فأتى  فأصبح  بحجزته،  أخذ  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  فإذا  فيها، 
حممًدا، فإنه رسول الله، فجاء فأسلم فبلغ أباه، فعاقبه ومنعه القوت، ومنع 
إخوته من كامه، فتغيَّب حتى خرج بعد ذلك إىل البشة، فكان ممن هاجر 

إىل أرض البشة، وولد له هناك بنته أم خالد)2(.

َخاِلـُد ْبـُن َسـيَّاِر بـِن َعْبِد َعوِف بِن ِمْعَشـِر بِن َبـْدِر بِن ُأَحيمِس 4 - 6
اٍر ڤ. ابِن َغفَّ

 س: هو سائق ُبْدن رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ومعه حسان األسلمي. 

ار ضبا النري)3(. َبت رجُلُه يوم الُفجَّ ه معرش بن بدر الذي ُضِ وَجدُّ

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 55(.
))) »اإلصابة« البن حجر )147/3، 148(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )116/5(.
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َخاِلُد ْبُن اْلَعاِص ْبِن ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن 4 - 6
َمْخُزوٍم ڤ.

ُه َعاتَِكُة بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن امُلِغرَيِة.   س: ُأمُّ

ُهْم  ِه، َواْلَولِيَد، َوَحْفَصَة، َوُأمُّ ْحَِن، َوُعَمَر، َوَعْبَد اللَّ َفَوَلَد َخالٌِد: َعْبَد الرَّ
 . ُضَباَعُة بِنُْت اْلَكْهِف ْبِن َعاِمِر ْبِن ُقْرِط ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُقَشرْيٍ

ُهْم َفاطَِمُة  ًدا، َوَصْخًرا، َوَعاتَِكَة، َوُأمُّ َوالَاِرَث، َوامُلِغرَيَة، َوإِْسَمِعيَل، َوحُمَمَّ
بِنُْت َأيِب َسِعيِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم.

ُه اْبنَُة ُكَلْيِب ْبِن َحْزِن ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َخَفاَجَة ْبِن َعْمِرو ْبِن  َوِعْكِرَمَة، َوُأمُّ
َعِقيٍل.

َة َوَلْ هُيَاِجْر، َوَلُه َعِقٌب )1(. َة، َوَأَقاَم بَِمكَّ َأْسَلَم َخالُِد ْبُن اْلَعاِص َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ُه َعاتَِكُة بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

اِعُر.  ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َوُهَو َأُبو ِعْكِرَمَة ْبِن َخالٍِد، َواْلَاِرُث ْبُن َخالٍِد الشَّ

َة، َوَأَقاَم ِبَا، َوَلُه َعِقٌب، َوَقْد َوِلَ  َوَأْسَلَم َخالُِد ْبُن اْلَعاِص َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َة)2(. َخالُِد ْبُن اْلَعاِص َمكَّ

ة.   ب: أسلم َيْوم فتح َمكَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )93/6(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )7/8(.
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اِعر)1(. ه َعاتَِكة بنت الَولِيد بن امُلغرَية، وَخالِد َهَذا ُهَو َوالِد ِعْكِرَمة الشَّ أمُّ

 بـر: قتـل أبـوه يـوم بـدر كافـًرا، قتلـه عمُر بـُن اخلطـاب، وكان خال 
عمر، ووىلَّ عمُر بُن اخلطاب خالَد بَن العاص هذا مكَة إذ عزل عنها نافَع 

ه عليها أيًضا عثمُن بُن عفان.  ، ووالَّ ابَن عبد الارث اخلزاعيَّ

له روايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويقولون: ل يسمع منه. روى عنه: ابنه عكرمة 
ابن خالد)2(.

 ثغ: هو ابن أخي الارث، وأيب جهل ابني هشام، وقتل أبوه العاص 
َيـْوم بـدر كافـًرا، واسـتعمله ُعَمر بن اخلطـاب ڤ، َعَل مكة، ملـا عزل عنها 

نافع بن عبد الارث اخلزاعي، واستعمله عليها عثمن بن عفان ڤ)3(.

َخاِلُد بُن ُعَباَدَة الِغَفاِريُّ ڤ.4   6

ه رسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص بعممتـه يف البئـر يـوم الديبّية،   بـر: هـو اّلـذي دالَّ
فمح يف البئر، فكثر املاء حتى روى الناس، وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد أخرج 
سـهم مـن كنانتـه، فأمـر به فوضـع يف قعرهـا، وليس فيها مـاء فنبع املـاء فيها 
وكثر، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرُجٌل َينِْزُل ِف البِْئِر؟«، فنزل فيها خالد بن 

عبادة الغفاري. وقيل: بل نزل فيها ناجية بن جندب األسلمي)4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )103/3، 104(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )431/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )577/1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )433/2، 434(.
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، الَكْعِبيُّ ڤ.4 6 6 َخاِلُد ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َسَلَمَة، َأُبو ُخَناٍس، اْلُخَزاِعيُّ

.)1(  ف: َأَحُد َبنِي َحْبرَتٍ اْلَكْعبِيُّ

ُهمَّ َبارك َلُه والْبنِِه   ب: َلُه ُصْحَبة، أكل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َداره، َوَقاَل: »اللَّ

ُخنَاس«)2(.

 م: عداده يف أهل الجاز)3(.

َجاِزيِّنَي)4(.  ع: ُيَعدُّ يِف اْلِ

 ثغ: يعد يف الجازيني، له صحبة)5(. 

َخاِلُد بُن َعْبِد اهلِل الَعْدويُّ ڤ.4   6

 ب: َوفد إىَِل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

َخاِلُد ْبُن َعِديٍّ اْلُجَهِنيُّ ڤ.4   6

 س: َأْسَلَم َخالٌِد، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)7(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُجَهْينَة«)8(.

))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )313/1(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )104/3(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 464(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )579/1(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )941/2(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )267/5(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )105/3(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.
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 ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه: »َمْن َبَلَغُه َعْن َأِخيِه َمْعُروٌف ِمْن َغْيِ َمْسَأَلٍة 

اِف َنْفٍس َفْلَيْقَبلُه«، َرَواُه َعنُه: ُبرس بُن سعيد)1(. َواَل إِْشَ

 بر: يعد يف أهل املدينة، كان ينزل األشعر، روى عنه: برس بن سعيد)2(.

 جر: يعد يف أهل املدينة، وكان ينزل األشعر)3(.

َخاِلُد ْبُن ُعْرُفَطَة ْبِن َأْبَرَهَة ْبِن ِسَناِن ْبِن ُصَفيِّ ْبِن اْلَهْيَلِة ْبِن 4  66
اِز ْبِن َكاِهِل ْبِن ُعْذَرَة، َوُهَو  َعْبِد اهلِل ْبِن َغْيَلَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن َحزَّ
، َوُعْذَرُة ِمْن ُقَضاَعَة َحِليُف  َحِليٌف ِلَبِني ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب، الُعْذِريُّ

َبِني ُزْهَرَة ڤ.

ُه   س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنُْه، َوَكاَن َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّاٍص َوالَّ

ِذي َقَتَل اخلَـَواِرَج َيْوَم النَُّخْيَلِة، َوَنـَزَل الُكوَفَة  اْلِقَتـاَل َيـْوَم الَقاِدِسـيَِّة، َوُهـَو الَّ
َواْبَتنَى ِبَا َداًرا، َوَلُه َبِقيٌَّة َوَعِقٌب اْلَيْوَم)4(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُسَلْيٍم«)5(. 

 ص: َماَت يِف َسنَِة إِْحَدى َوَخِْسنَي)6(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )105/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )436/2(.

))) »اإلصابة« البن حجر )158/3(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )273/5(، و)143/8(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 302(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )466/1(.
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 غ: سكن الكوفة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )1(.

 ب: سكن الُكوَفة، َلُه ُصْحَبة)2(.

 م: عداده يف أهل الكوفة. روى عنه: أبو عثمن النهدي، وعبد الله 

ابن يسار، وابنه كاب، ومواله مسلم)3(.

 ع: َكاَن َحِليًفا، اْسَتْخَلَفُه َسْعُد ْبُن َأيِب َوَقاصٍّ َعَل اْلُكوَفِة، ُثمَّ اْسَتْخَلَفُه 

ِزَياٌد َعَل اْلُكوَفِة ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيِّنَي)4(.

ه   خـت: َصِحـَب النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنـه، وشـهد فتـح املدائـن، ووالَّ

سعٌد قتاَل الُفرس يوَم القادسية.

ِه بن يسار، وأبو  اللَّ ث عن خالد بن عرفطة: مسلٌم مواله، وَعْبد  حدَّ
عثمن النَّْهدي)5(.

 بـر: سـكن خالـد بـن عرفطة الكوفة، ومات با سـنة سـتني، وقيل: 
سنة إحدى وستني عام قتل السني، وفيها ولد عمر بن عبد العزيز.

روى عنه: عثمن النهدي، ومسلم مواله، وعبد الله بن يسار)6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )233/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )104/3(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 458(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )945/2(.

))) »تأريخ مدينة السام« للخطيب البغدادي )1/ 562(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )435/2(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أبو عثمن النَّْهِدي وغريه)1(.

 نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية)2(.

 ثغ: قتل بأحد، وقيل: بقي إىَِل خافة عثمن، وقد ذكر يف هذا الديث 
ُه تويف يِف حياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد الفتح؛ ألن عيينة بن حصن ل يشهد مع النَّبِيِّ  َأنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا من غزواته إال الفتح، وكان حينئذ مرشًكا، وقيل: بل أسلم قبل 
بعد  مات  وقيل:  أحد،  بعد  وهذا  قلوبم،  فة  املؤلَّ من  وكان  بيسري،  الفتح 
إال  ثابت  بن  أوس  يف  كلهم  يذكروا  ول  طويلة،  بمدة  ڤ  عثمن  خافة 
أوس بن ثابت أخا حسان بن ثابت، فإذا كان أوس قد تويف يِف حياة النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أو يف خافة عثمن، فا حاجة أن يقال: ورثه ابنا عمه، فإن أخاه حسان 
كان َحيًّا، فكان ورثه دون ابني عمه، فينبغي أن يكون غري أخي حسان حتى 

تصح القصة، ول يذكروا غريه، والله أعلم)3(.

 ذت: َلُه صحبة ورواية.

ِه بن َيَساٍر. َرَوى َعنُْه: مواله مسلم، وَأُبو ُعْثَمن النهدي، وَعْبد اللَّ

َوَكاَن أحد األبطال املذكورين.

َ باْلُكوَفة َسنَة ستني)4(. ُتُويفِّ

))) »اإلكمال« البن ماكوال )445/2(.
))) »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4334(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )581/1(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 486(.
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 جر: كان خالد مع سعد بن أيب وقاص يف فتوح العراق، وكتب إليه 

عمر يأمره أن يؤمره، واستخلفه سعٌد عل الكوفة، وملا بايع الناُس ملعاوية، 
إليه  ه  فوجَّ بالنخيلة،  أيب الوساء  بن  الله  َعبد  الكوفة، خرج عليه  ودخل 

خالد بن عرفطة هذا فحاربه حتى قتله.

وعاش خالد إىل سنة ستني وقيل مات سنة إحدى وستني)1(.

َخاِلُد ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيط بِن أبي َعْمِرو بِن ُأَمية بِن َعْبِد 4  66
شْمٍس، َأُبو َسَلَمَة ڤ.

ْبِن  َعْبِد َشْمِس  ْبِن  ْبِن َحبِيِب  َربِيَعَة  ْبِن  َكِريِز  بِنُْت  َأْرَوى  ُه  ُأمُّ  س: 

َعْبِد َمنَاٍف. 

َفَوَلَد َخالُِد ْبُن ُعْقَبَة: ُمْصَعًبا أِلُمِّ َوَلٍد. 

ًدا أِلُمِّ َوَلٍد.  َوحُمَمَّ

َعبَّاٍد  بِنُْت  َزْينَُب  ُهْم  َوُأمُّ َوَسِعيًدا،  َوُعَمَرَة،  ِة،  اْلَرَّ َيْوَم  ُقتَِل  َوإِْسَمِعيَل 
ِمْن براء.

ــْم  ُه ــوٍم، َوُأمُّ ــَمَن، َوُأمَّ ُكْلُث ــَل، َواأْلَْحــَوَص، َوَيْعُقــوَب، َوُأمَّ ُعْث َواْلُفَضْي
ُحَكْيَمُة بِنُْت َضبِيِس ْبِن َأيِب َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َيَساِر ْبِن َمالِِك ْبِن 

ُحَطْيٍط ِمْن َثِقيٍف. 

 . َاِلِّ َدْيِن اهْلِ ُه بِنُْت ِذي اْلرَبْ َوحَيَْيى ْبَن َخالٍِد، َوُأمُّ

))) »اإلصابة« البن حجر )160/3(.
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يِك ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َبْدِر ْبِن  اَن ْبِن رَشِ ُه بِنُْت َحسَّ َوِعيَسى ْبَن َخالٍِد، َوُأمُّ
. َة اْلَفَزاِريِّ َعْمِرو ْبِن ُجَويَّ

ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اأْلَْصَبِغ  بِنُْت  مُتَاِضُ  ُهَم  َوُأمُّ َوَمْرَيَم،  َخالٍِد،  ْبَن  وُأَحْيَح 
 . َثْعَلَبَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ِحْصٍن اْلَكْلبِيِّ

، َوُأمَّ حَيَْيى  ْهِريُّ ْحَِن ْبِن َعْوٍف الزُّ َهَم َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ َوَأُخوَها أِلُمِّ
بِنَْت َخالٍِد.

َوِخَياِرِهْم،  َواِتِْم  رَسَ ِمْن  َوَكاَن  َة،  َمكَّ َفْتِح  َيْوِم  ُعْقَبَة  ْبُن  َخالُِد  َوَأْسَلَم 
ِذي َشِهَد َجنَاَزَة اْلََسِن ْبِن َعِيٍّ ِمْن َبنِي ُأَميََّة)1(. َوُهَو الَّ

 ق: كان من رسواتم، وأسلم يوم فتح مكة، وشهد جنازة السن 

ابن عي ڤ)2(. 

َة ومات با، وعقبه با)3(. قَّ  م: له إدراٌك، نزل الرَّ

ُه  َة َوِبَا ُعْقَبُة، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، ُيَقاُل: إِنَّ قَّ  ع: َأُخو الَولِيِد َنَزَل الرَّ

َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بر: اسم أيب معيط: أبان، واسم أيب عمرو: ذكوان بن أمية، كان هو 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )39/6(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )320/1(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 475(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )953/2(.
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وأخواه الوليد وعمرة من مسلمة الفتح، ليست له رواية علمت، وال خرب 
نادر، إال إن له أخبارا يف يوم الدار، منها قول أزهر بن سيحان يف خالد هذا 

معارًضا له يف أبيات قاهلا، منها:

ــو دارعيلومونني أن ُجلُت يف الدار حارًسا ــد وه ــا خال ــرَّ منه ــد ف ق

وخالد بن عقبة هذا ينسب إليه املعيطيون الذين عندنا بقرطبة)1(.

قة، وبا عقبة.  جر: كان من مسلمة الفتح، ونزل الرَّ

وذكره صاحب تاريها فيمن نزهلا من الصحابة)2(.

َخاِلُد ْبُن ُعْقَبَة ڤ.4  66

جاء إىَِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل: اقرأ عي القرآن، فقرأ عليه :   بر: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 

ڎ ڎڈ﴾ إىل آخر اآلية ]النحل: 90[. َفَقاَل له: أعد، فأعاد، َفَقاَل: 
والله إن له لاوة، وإن عليه لطاوة، وإن أسفله ملغدق، وإن أعاه ملثمر، 

وما يقول هذا برش.

 َقاَل ابن عبد الرب: ال أدرى إن كان خالد بن عقبة بن أيب معيط أو غريه، 
وظني أنه غريه، والله أعلم)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر »432/2(.
))) »اإلصابة« البن حجر )161/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )433/2(.



حابة األماثل 282
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلِميُّ ڤ.4  66 ، السُّ َخاِلُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َأِبي َكْعٍب، اأْلَْنَصاِريُّ

 م: شهد العقبة، وال ُتعرف له رواية، قاله حممد بن إسحاق)1(.

ُه اَل ُيْعَرُف َلُه  ُه َشِهَد اْلَعَقَبَة، َوَأنَّ ِريَن، َوَزَعَم َأنَّ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق)2(. ِرَواَيٌة، َحَكاُه َعْن حُمَمَّ

اِد 4 -66 َخاِلُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ بِن ِسَنان بِن نابئ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ه أروى بنت مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد، من بني سلمة.  س: ُأمُّ

جها معاُذ بُن جبل، وأمها أم زيد  فولد خالُد بُن َعْمرو: أمَّ َعْمٍرو، تزوَّ
بنت قيس بن النعمن بن سنان بن عبيد، من بني سلمة.

وَشِهَد خالُد بُن َعْمرو العقبَة مع السبعني من األنصار -يف رواية حممد 
ابن عمر وحده-. 

وَشِهد ُأُحًدا، وتويف وليس له عقٌب)3(.

 بر، جر: شهد العقبة الثانية)4(.

َخاِلُد ْبُن ُعَمْيٍر ڤ.4 -66

 م: قال: أتيت مكَة والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص با، وبعت منه رجل رساويل فوزن 

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 478(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )954/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )397/4(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 427(، »اإلصابة« البن حجر )162/3(.
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ل وأرجح)1(.

 بر: كان قد أدرك اجلاهلية. روى عنه: حيد بن هال)2(.

َخاِلُد ْبُن الَعْنَبس ڤ.4  66

 ن: له صحبة، شهد فتح مر، وال أعلم له رواية)3(.

ٍب اْلُقَرِشيُّ ڤ. 4 666 َخاِلُد ْبُن َغلَّ

 م: له صحبة، توىل أصبهان يف عهد عثمن، ثم انتقل منها إىل البرة)4(.

 ع: َلــُه ُصْحَبــٌة، َوِلَ َأْصَبَهــاَن يِف ِخَاَفــِة ُعْثــَمَن ڤ، ُثــمَّ اْنَتَقــَل ِمنَْهــا 

َة)5(. َوَسَكَن اْلَبْرَ

ْبُن  ُعْثَمُن  ُه  َوالَّ بُِيوَن،  اْلَغاَّ ِة  بِاْلَبْرَ َوَعِقُبُه  الطَّاِئَف،  َسَكَن  عص:   

ٌب  َوَغاَّ اَن،  َعفَّ ْبِن  ُعْثَمَن  َبَلَغُه َحْرُ  مَلَّا  َعنَْها  َفَرَحَل  َأْصَبَهاَن،  ُعَمَلَة  اَن  َعفَّ
ُه.  َا ُأمُّ اْمَرَأٌة ُيَقاُل: إهِنَّ

َوُهَو َخالُِد ْبُن اْلَاِرِث ْبِن َأْوِس ْبِن النَّابَِغَة ْبِن ِعرْتِ ْبِن َحبِيِب ْبِن َواِئَلَة 
اَن اْلَغايِبُّ َصاِحُب التََّأِريِخ)6(. ُل ْبُن َغسَّ ، َكَذا َنَسَبُه امُلَفضَّ اَن ْبِن َنْرٍ اْبِن َدْهَ

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 472(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 431(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )149/1(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 482(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )958/2(.
))) »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 97، 98(.
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 نق: َلُه ُصْحَبة، وغاب أمه َوُهَو َخالِد بن الَاِرث بن َأْوس بن النَّابَِغة 

ابن عرت بن حبيب بن وائلة بن دهان بن نر، َكاَن والًيا لُعْثَمن عل َأْصَبَهان 
ِة، ذكره ابن مْرَدَوْيه يِف »َتاِريه«)1(. َوُهَو َوالِد الغابيني الَّذين بِالَبْرَ

 ثغ: له صحبة، ول أصفهان يف خافة عثمن ڤ، ثم انتقل عنها، 

وسكن البرة)2(.

 جر: هو جد حممد بن زكريا الغايب، له ِوَفاَدٌة، ثم نزل البرة، وول 

أصبهان لعثمن)3(.

َخاِلـُد ْبـُن َقْيـِس ْبـِن َماِلـِك ْبـِن اْلَعْجَلِن ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َبَياَضَة، 4  66
، ِمْن َبِني َبَياَضَة ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ

ُه َسْلَمى بِنُْت َحاِرَثَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َحبِيِب ْبِن   س: ُأمُّ

َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َمالِِك ْبِن َغْضِب ْبِن ُجَشَم ْبِن اخْلَْزَرِج. 

بِيِع بِنُْت َعْمِرو  ُه ُأمُّ الرَّ ْحَِن، َوُأمُّ َوَكاَن خِلَالِِد ْبِن َقْيٍس ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ
اْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة. 

ِد  ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر -يِف ِرَواَيِة حُمَمَّ َوَشِهَد َخالُِد ْبُن َقْيٍس اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعرَشٍ فِيَمْن  اْبِن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ

))) »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4541(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )583/1(.

))) »اإلصابة« البن حجر )164/3(.
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ا اْلَعَقَبَة)1(. َشِهَد ِعنَْدُهَ

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص،   ب: شــهد بيَعــة العقَبــة، َوَكاَن مِمَّــن شــهد َبــْدًرا، َمــَع َرُســول اللَّ

َوصدق الِقَتال)2(.

.)3( ، َبْدِريٌّ  ع: َعَقبِيٌّ

 بر: شهد العقبة يف قول ابن إسحاق والواقدي، ول يذكر َذلَِك موسى 
ابن عقبة وال أبو معرش، وشهد بدًرا وأحًدا)4(.

، اأْلَْزِديُّ ڤ.4  66 َخاِلُد ْبُن َناِفعٍ، َأُبو َناِفعٍ، اْلُخَزاِعيُّ

َجرة)5(.  غ: صاحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، من أصحاب بيعة الشَّ

َجَرة، سكن الُكوَفة، روى َعنُه اْبنه: َنافِع بن َخالِد)6(.  ب: من َأْصَحاب الشَّ

 م: ممن بايع حتت الشجرة. روى عنه: ابنه نافع)7(.

َجَرِة، َوَشِهَد اْلَبْيَعَة ِبَا)8(.  ع: َكاَن ِمْن ُمَباِيَعِة الشَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )554/3(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )105/3، 106(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )949/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )433/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )237/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )104/3(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 457(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )946/2(.
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 بر: كان من أصحاب الشجرة)1(.

 بر: روى عنه ابنه نافع، ل يرو عنه غريه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسَأْلُت َربِّ 
َثَلًثا َفَأْعَطاِن اثنَْتنْيِ َوَمنََعنِي الثَّالَِثة«)2(.

 ثغ: كان ممن بايع حتت الشجرة بيعة الرضوان)3(.

َخاِلُد ْبُن النُّْعَمان بِن الَحاِرث ڤ.4   6

 كر: له صحبة، شهد مؤتة، وقتل يومئذ شهيًدا، ذكره أبو حممد عي 

ابن أحد بن حزم)4(.

َخاِلُد ْبُن َهْوَذَة بِن َخاِلِد بِن َرِبْيَعَة الَعاِمِريُّ ڤ.4   6

 س: وفد عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وكتب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل 

هم بإسامه. خزاعة يبرشِّ

أبا عقيل  قتل  بن هوذة  السائب: وكان خالد  بن  بن حممد  قال هشام 
الثقفي جد الجاج بن يوسف)5(.

اُء اْبنُُه)6(.  م، ع: َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُْطُب. َرَوى َعنُْه: الَعدَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )436/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )434/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )585/1(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 215(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )196/6، 197(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 482(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )956/2(.
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 بـر، ثـغ: وفـد هـو وأخـوه حرملة بـن هوذة عـل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فكتب 
فة  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل خزاعة يبرشهم بإسامهم، ذكره ابن الكلبي. وها من املؤلَّ

قلوبم.

وخالد بن هوذة هذا هو والد العداء بن خالد بن هوذة الذي ابتاع منه 
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص العبد أو األمة، وكتب له العهدة)1(.

َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوِم ْبِن 4   6
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب، َأُبو ُسَلْيَماَن، اْلَمْخُزوِميُّ ڤ. َيْقَظَة ْبِن ُمرَّ

ْبِن  َحْزن  ْبِن  اْلَاِرِث  بِنُْت  ْغَرى  الصُّ ُلَباَبُة  َوِهَي  َعْصَمُء:  ُه  ُأمُّ  س: 

ُبَجرْيِ ْبِن اهْلَُزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِهَاِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة بِن َقْيس 
عيان، َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ اْلَفْضِل ْبِن اْلَاِرِث ُأمِّ َبنِي اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب.

له،  بقية  ال  الرحن  وعبَد  املهاجَر،  الولد:  من  الوليد  بن  خلالد  وكان 
وعبَد الله األكرب ُقتَِل بالعراق، وأمهم أسمء بنت أنس بن مدرك اخلثعمي.

ه كبشة بنت هوذة بن أيب عمرو  وسليمَن بَن خالد وبه كان يكنى، وُأمُّ
بن عداء بن ُأَمية بن رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبري بن 

عذرة من قضاعة.

ه أم متيم)2(. وعبَد الله األصغر، وأمُّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )432/2، 433(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )590/1(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )26/5(.
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ْغَرى بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن  ُه َعْصَمُء: َوِهَي ُلَباَبُة الصُّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

َحْزن ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اهْلَُزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِهَاِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، 
َوِهَي ُأْخُت ُأمِّ اْلَفْضِل ْبِن اْلَاِرِث ُأمِّ َبنِي اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب. 

َبْدًرا  ِكنَي  امُلرْشِ َمَع  َوَشِهَد  اِئِهْم،  َوَأِشدَّ ُقَرْيٍش  ُفْرَساِن  ِمْن  َخالٌِد  َوَكاَن 
 . ُه بِِه ِمَن اخْلرَْيِ ُه يِف َقْلبِِه ُحبَّ اإِلْسَاِم ؛ ملَِا َأَراَد اللَّ َوُأُحًدا َواخْلَنَْدَق، ُثمَّ َقَذَف اللَّ

ـَة، َفَتَغيَّـَب َخالِـٌد، َفَسـَأَل َعنُْه  َوَدَخـَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـاَم اْلَقِضيَّـِة َمكَّ
ُه بِِه. َفَقاَل  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَخاُه، َفَقاَل: »َأْيَن َخالٌِد؟«. َقاَل: َفُقْلُت: َيْأِت اللَّ
َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـا ِمْثـُل َخالٍِد َمـْن َجِهَل اإِلْسـلِم، َوَلْو َكاَن َجَعـَل نَِكاَيَتُه 

ِه«. ْمنَاُه َعَل َغْيِ ا َلُه َوَلَقدَّ كنَِي َلَكاَن َخْيً ُه َمَع امُلْسلِِمنَي َعَل امُلْشِ َوَجدَّ

َطُه لِْلُخُروِج،  َفَبَلَغ َذلَِك َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد، َفَزاَدُه َرْغَبًة يِف اإِلْسَاِم، َوَنشَّ
َفَأْجََع اخْلُُروَج إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َخالٌِد: َفَطَلْبُت َمْن ُأَصاِحُب، َفَلِقيُت 
َفَخَرْجنَا  َقاَل:  اإِلَجاَبَة،  َع  َفَأرْسَ ُأِريُد،  ِذي  الَّ َلُه  َفَذَكْرُت  َطْلَحَة،  ْبَن  ُعْثَمَن 
َوبَِك  ُقْلنَا:  بِاْلَقْوِم  َمْرَحًبا  َقاَل:  اْلَعاِص  ْبُن  َعْمُرو  إَِذا  ِة  بِاهْلَدَّ ُكنَّا  َفَلمَّ  َجِيًعا، 

َقاَل: َأْيَن َمِسرُيُكْم؟

َحتَّى  َجِيًعا  َفاْصَطَحْبنَا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  ُيِريُد  ُه  َأنَّ َأْيًضا  َنا  َوَأْخرَبَ َناُه،  َفَأْخرَبَ
َل َيْوٍم ِمْن َصَفٍر َسنََة َثَمٍن.  َقِدْمنَا امَلِدينََة َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأوَّ

اَم  ِة، َفَردَّ َعَيَّ السَّ َفَلمَّ َطَلْعُت َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسلَّْمُت َعَلْيِه بِالنُُّبوَّ
»َقْد  َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:   ، َفَأْسَلْمُت، َوَشِهْدُت َشَهاَدَة الَقِّ بَِوْجٍه َطْلٍق، 
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 .» ُكنُْت َأَرى َلَك َعْقًل، َرَجْوُت َأْن الَ ُيْسلَِمَك إاِلَّ إَِل َخْيٍ

ِمْن  فِيِه  َأْوَضْعُت  َما  ُكلَّ  ِل  اْسَتْغِفْر  َوُقْلُت:  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوَل  َوَباَيْعُت 
َصدٍّ َعْن َسبِيِل اللِه، َفَقاَل: »إِنَّ اإِلْسلَم َيُبُّ َما َكاَن َقْبَلُه«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِه، 
الِِد ْبِن اْلَولِيد ُكلَّ َما َأْوَضَع فِيِه ِمْن َصدٍّ َعْن  ُهمَّ اْغِفْر ِلَ َعَيَّ َذلَِك َقاَل: »اللَّ
َم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، َوُعْثَمُن ْبُن َطْلَحَة،  َم َخالٌِد، َوَتَقدَّ َسبِيلِِك«، َقاَل َخالٌِد: َوَتَقدَّ
َفَأْسَلَم، َوَباَيَعا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَواللَِّ َما َكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َأْسَلْمُت 

َيْعِدُل يِب َأَحًدا ِمْن َأْصَحابِِه فِيَم حَيْزُبه. 

َة َأْن َيْدُخَل ِمَن  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَأَمَرُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ َقاَل حُمَمَّ
ُأَميََّة،  ْبُن  فِيِهْم َصْفَواُن  َوَأَحابِيِشَها،  ُقَرْيٍش  ِمْن  َجًْعا  َفَوَجَد  َفَدَخَل،  اللِّيِط، 
َوَشَهُروا  ُخوَل،  الدُّ َفَمنَُعوُه  َعْمٍرو،  ْبُن  َوُسَهْيُل  َجْهٍل،  َأيِب  ْبُن  َوِعْكِرَمُة 
اَح، َوَرَمْوُه بِالنَّْبِل، َفَصاَح َخالٌِد يِف َأْصَحابِِه َوَقاَتَلُهْم، َفَقَتَل ِمنُْهْم َأْرَبَعًة  السِّ
إىَِل  اْلَولِيِد  ْبَن  َخالَِد  َبَعَث  َة  َمكَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َفْتَح  َومَلَّا  َرُجًا،  يَن  َوِعرْشِ
إىَِل  َفَبَعَثُه  َة،  ُمِقيٌم بَِمكَّ َوُهَو  إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ُثمَّ َرَجَع  َفَهَدَمَها،  ى،  اْلُعزَّ
َة، َعَل َلْيَلٍة بَِمْوِضٍع ُيَقاُل  َبنِي َجِذيَمَة، َوُهْم ِمْن َبنِي ِكنَاَنَة، َوَكاُنوا َأْسَفَل َمكَّ

َلُه: اْلُغَمْيَصاُء، َفَخَرَج إَِلْيِهْم، َفَأْوَقَع ِبِْم. 

ِت الَعَرُب َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َأُبو َبْكٍر ڤ َخالَِد ْبَن  َومَلَّا اْرَتدَّ
ِة)1(. دَّ اْلَولِيِد َيْسَتْعِرُضُهْم، َوَيْدُعوُهْم إىَِل اإِلْساِم، َفَخَرَج، َفَأْوَقَع بَِأْهِل الرِّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )400-398/9(.



حابة األماثل 290
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ل: له صحبة)1(.

 ق: أمه: لبابة الصغرى بنت الارث اهلالّية، أخت: ميمونة زوج 

النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخت: لبابة الكربى، وهي: أم الفضل امرأة العباس بن عبد املطلب، 
وأم: عبد الله بن العباس، والفضل، وعبيد الله، وغريهم من ولده.

ويكنى خالد أبا سليمن، ول يشهد بدًرا، وال أحًدا، وال اخلندق، وكان 
يف ذلك كله مع املرشكني. 

وأسلم سنة ثمن، هو وعمرو بن العاص، وعثمن بن طلحة.

اب،  اب، ومالَك بَن ُنويرة، وهزم طليحة الكذَّ وخالد َقتَل: مسيلمَة الكذَّ
الله ملسو هيلع هللا ىلص  بالغميصاء، فوداهم رسول  بني جذيمة -وهم من كنانة-  وقتل 

َّا َصنََع َخالٌِد«.  ُهمَّ إِنِّ َأْبَرُأ إَِلْيَك ِم وقال: »اللَّ

وافتتح عني التمر، وعاّمة الشام، وحى املسلمني يوم مؤتة، ومات بحمص 
سنة إحدى وعرشين.

وكان له بالشام عدٌد كثرٌي من الولد، فقتل الطاعون منهم أربعني رجًا، فبادوا.

وكان خالد بن الوليد يقول: )لقد لقيت كذا وكذا زحًفا، فم يف جسدي 
ذا  أنا  أو رمية بسهم، وها  برمح،  أو طعنة  موضع إال وفيه ضبة بسيف، 
أموت عل فرايش حتف أنفى، كم يموت العري، فا نامت أعني اجلبناء()2(. 

))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1360(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )267/1(.



291 حرف الخاء

ِه)1(.  ف: ُيَكنَّى َأَبا ُسَلْيَمَن، َسْيُف اللَّ

 خ: مات يف زمن عمر بن اخلطاب)2(.

بِنُْت  ُلَباَبُة  ُه  َوُأمُّ يَن،  َوِعرْشِ إِْحَدى  َسنَِة  يِف  بِِحْمَص  َماَت  ص:   

ِه ْبِن ِهَاِل ْبِن َعاِمِر  اْلَاِرِث ْبِن َحَزِن ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اهْلَْزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللَّ
اْبِن َصْعَصَعَة، َوَمْيُموَنُة َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َخاَلُتُه)3(.

 ط: ابن خالة عبد الله بن العباس وابن أخت ميمونة بنت الارث 

زوجة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى خالد عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

 غ: سمعت أبا موسى هارون بن عبد الله، يقول: أبو سليمن خالد 

ابن الوليد بن املغرية بن عبد الله بن عمر بن مزوم، مات بحمص يف خافة 
عمر ڤ سنة إحدى وعرشين، وكان إسامه قبل فتح مكة.

بعد  الوليد هاجر  بن  الله: خالد  بن عبد  البغوي: وقال مصعب  قال 
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  رآهم  فلم  طلحة،  بن  وعثمن  العاص،  بن  وعمرو  هو  الديبية 

َة بَِأْفَلِذ َكبِِدَها«. قال: »َرَمْتُكم َمكَّ

قـال أبـو القاسـم: وقـال ابـن عمـر: مـات خالـد بـن الوليد أبو سـليمن 
بحمـص، أوىص إىل عمـر ڤ، ُدفِـَن بقريـة عـل ميـل أو ميلـني من حص، 

))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )312/1(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 51(.

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )24/2(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 57(.
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سنة إحدى وعرشين ڤ.

قال أبو القاسم: وقد روى عن خالد بن الوليد من أصحاب رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص غري واحد، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، 
وأبو هريرة، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وأحسب عوف بن مالك، وغريهم)1(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: سيف اللَّه.   ب: من امُلَهاِجرين، َسمَّ

إىَِل عمر،  َوأوىص  إِْحَدى َوعرْشين،  َماَت يِف عهد عمر بحمص سنة 
ام بدٍر، َوُأحٍد، َواخلَنَْدق َمَع  َوَكاَن إِْسَامه سنة َثَمن من اهِلْجَرة، َوَكاَن يِف َأيَّ

امُلرْشكني، ثمَّ هداه اللَّه َبْعُد.

ْغَرى بنت اْلَاِرث بن حزن بن بجري بن  َوأمُّ َخالِد بن الَولِيد: لَباَبة الصُّ
اهلزم)2(.

 م: أمه لبابة بنت الارث بن حزم اهلالية، أخت ميمونة زوج النَّبيِّ 

ه: سيَف الله، وهاجر بعد الديبية هو وعمرو بن العاص، وعثمن  ملسو هيلع هللا ىلص، سمَّ
ابن طلحة، ومات بمحمص سنة إحدى وعرشين، ومات عل عهد عمر)3(.

ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: سيَف الله.  بش: من املهاجرين ممن سمَّ

مات بحمص عل رئاستة سنة إحدى وعرشين، هو وإن أقام بالشام 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )227-223/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )101/3، 102(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 452(.
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زماًنا؛ فإن عداده يف أهل مكة لِقَدِم استيطانه إياها وقت مقامه با)1(.

ُه: ُلَباَبُة بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اهْلَْزِم ْبِن ُرَؤْيَبَة ْبِن   ع: ُأمُّ

َعْبِد اللِه ْبِن ِهَاِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، ُأْخُت َمْيُموَنَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َأْسَلَم َقْبَل اْلَفْتِح َبْعَد اْلَُدْيبَِيِة، َوَشِهَد ُمْؤَتَة، َواْلَفْتَح، وُحنَْينًا. 

َمتِِه.  ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اْلَفْتِح َعَل ُمَقدِّ َجَعَلُه الرَّ

َأيِب  ْبِن  َطْلَحَة  ْبِن  َوُعْثَمَن  اْلَعاِص،  ْبِن  َعْمِرو  إِْسَاِم  َمَع  إِْسَاُمُه  َكاَن 
َطْلَحَة، َثَاَثُتُهْم َأْسَلُموا َوَهاَجُروا، َفاْسَتْبرَشَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِإِْسَاِمِهْم َوِهْجَرِتِْم، 

ُة َأْفَلَذ َكبِِدَها«.  َفَقاَل: »َأْلَقْت إَِلْيُكْم َمكَّ

اْلَعَذاَب  َوَكاَن  اِر،  اْلُكفَّ َعَل  امَلْسُلوَل  اللِه  َسْيَف  ملسو هيلع هللا ىلص:  ُسوُل  الرَّ ُه  َفَسمَّ
ُسوُل َفَقاَل: »نِْعَم َعْبُد اللِه َخالُِد  اِر، َوَذَكَرُه الرَّ امَلْصُبوَب َعَل امُلنَافِِقنَي َواْلُفجَّ

اْبُن اْلَولِيِد َوَأُخو اْلَعِشَيِة«. 

مَّ  َفْتَح اللُه بِِه اْلُفُتوَح، َوَفضَّ بِِه اجْلُُموَع، َباَرَز ُهْرُمًزا َفَقَتَلُه، َوَتنَاَوَل السُّ
َت وَعْبَدَتُه اأْلَْرَجاَس.  َفَأَكَلُه، َحَبَس يِف َسبِيِل اللِه اأْلَْعُبَد َواأْلَْفَراَس، َوَسبَّ الاَّ

ُس بِالتَّْوِحيِد  ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد امُلَباَرَزِة، َوَيْسَتنِِرُ بِِه، َوَيَترَتَّ ُك بَِشْعِر الرَّ َكاَن َيَترَبَّ
َتتُِم بِِه.  ِعنَْد امُلَعاَينَِة، َوَيْ

َ بِِحْمَص يِف َبْعِض ُقَراَها َسِليًم مِمَّا ُيَظنُّ بِِه ِمَن الظُّنُوِن، َوَسَفَحْت  ُتُويفِّ

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 56(.
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يَن.  َعَلْيِه امُلَقُل َواْلُعُيوُن َسنََة إِْحَدى َوِعرْشِ

َحاَبِة: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه، َوامْلِْقَداُم  َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ
ُهْم ڤ)1(. اْبُن َمْعِدي َكِرَب، َوَأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْهٍل، َوَغرْيُ

 بر: أمه لبابة الصغرى. وقيل: بل هي لبابة الكربى. واألكثر عل 

ه: لبابة بنت الارث بن حزن اهلالية، أخت ميمونة زوج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  أنَّ أمَّ
ولبابة أمه خالة بني العباس بن عبد املطلب؛ ألن لبابة الكربى زوج العباس 

وأم بنيه.

وكان خالد أحد أرشاف قريش يف اجلاهلية، وإليه كانت القبة واألعنة 
يف اجلاهلية.

فأما القبة؛ فإهنم كانوا يضبوهنا ثم جيمعون إليها ما جيهزون به اجليش.

م عل خيول قريش يف الروب. ذكر  وأما األعنة؛ فإنه كان يكون امُلَقدَّ
َذلَِك الزبري.

واختلف يف وقت إسامه وهجرته، فقيل: هاجر خالد بعد الديبية. 
وقيل: بل كان إسامه بني الديبية وخيرب. وقيل: بل كان إسامه سنة خس 
بعد فراغ َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من بني قريظة. وقيل: بل كان إسامه سنة ثمن مع 

عمرو بن العاص وعثمن بن طلحة.

وكان خالد عل خيل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم الديبية يف ذي القعدة سنة 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )925/2، 926(.
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ست، وخيرب بعدها يف املحرم وصفر سنة سبع، وكانت هجرته مع عمرو 
»َرَمْتُكم  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسول  رآهم  فلم  طلحة،  بن  وعثمن  العاص  ابن 
ُة بَِأْفَلِذ َكبِِدَها«. ول يزل من حني أسلم يوليه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أعنة اخليل  َمكَّ

فيكون يف مقدمتها يف حماربة العرب.

وشهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فتح مكة، فأبل فيها، وبعثه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
تبجله فهدمها، وجعل  بيًتا عظيًم لقريش وكنانة ومض  العزى، وكان  إىل 

يقول:

اللـــه قـــد أهانـــكيا عز كفرانك اليوم ال سـبحانك إين رأيـــت 

قال ابن عبد الرب: ال يصح خلالد بن الوليد مشهد مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
قبل الفتح، وبعثه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا إىل الغميصاء ماء من مياه جذيمة 
من بني عامر، فقتل منهم ناًسا ل يكن قتله هلم صواًبا، فوداهم َرُسول الله 
َّا َصنََع َخالُِد بُن الَولِيد«، وخربه بذلك  َأْبَرُأ إَِلْيَك ِم ُهمَّ إِنِّ  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: »اللَّ

من صحيح األثر، وهلم حديث.

وجرح  سليم،  بني  يف  حنني  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسول  مقدمة  عل  وكان 
َرْحِله بعد ما ُهزمت هوازن ليعرف خربه  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف  يومئذ، فأتاه َرُسوُل 

ويعوده، فنفث يف جرحه فانطلق. 

امللك صاحب  عبد  بن  أكيدر  إىل  تسع  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف سنة  َرُسوُل  وبعَثه 
اليمن كان ملًكا، فأخذه خالد فقدم به عل  دومة اجلندل، وهو رجل من 

ه إىل قومه. َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فحقن دمه وأعطاه اجلزية، فردَّ
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وبعث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص خالد بن الوليد أيًضا سنة عرش إىل بلحارث بن 
كعب، فقدم معه رجال منهم فأسلموا ورجعوا إىل قومهم بنجران.

َره أبو بكر الصديق عل اجليوش، ففتح الله عليه اليممة وغريها،  وأمَّ
ة، منهم: مسيلمة، ومالك بن نويرة. وقتل عل يده أكثر أهل الردَّ

وقد اختلف يف حال مالك بن نويرة، فقيل: إنه قتله مسلًم لظنٍّ ظنَّه به، 
وكام سمعه منه، وأنكر عليه أبو قتادة قتله، وخالفه يف َذلَِك، وأقسم أال 

يقاتل حتت رايته أبًدا. 

وقيل: بل قتله كافًرا. وخربه يف َذلَِك يطول ذكره، وقد ذكره كلُّ من 
ة.  دَّ ألَّف يف الرِّ

ثم افتتح دمشق، وكان يَقاُل له: سيف الله.

وملا حضت خالد بن الوليد الوفاة، َقاَل: )لقد شهدت مائة زحف أو 
زهاءها، وما يف جسدي موضع شرب إال وفيه ضبة أو طعنة أو رمية، ثم ها 

أنا ذا أموت عل فرايش كم يموت العري، فا نامت أعني اجلبناء(. 

إحدى  سنة  باملدينة  تويف  بل  وقيل:  بحمص.  الوليد  بن  خالد  وتويف 
وعرشين. وقيل: بل تويف بحمص ودفن يف قرية عل ميل من حص سنة 
ڤ،  اخلطاب  بن  عمر  خافة  يف  وعرشين  اثنتني  أو  وعرشين  إحدى 

وأوىص إىل عمر بن اخلطاب)1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )430-427/2(.
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ِه، َهاَجَر َبْعَد اْلَُدْيبَِيِة ُهَو َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص،   و: ُيَقاُل َلُه: َسْيُف اللَّ

بَِأْفَلِذ  ُة  »َرَمْتُكْم َمكَّ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ِحنَي َرآُهْم:  ْبُن َطْلَحَة،  َوُعْثَمُن 
َكبِِدَها«. 

َمتِِه. َة َعَل ُمَقدِّ َة َوُحنَْينًا َوُمْؤَتَة، َجَعَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْوَم َفْتِح َمكَّ َشِهَد َفْتَح َمكَّ

ِه َوَأُخو اْلَعِشَيِة َخالٌِد«. َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم َعْبُد اللَّ

َعِقبِِه هرشا:  ِمْن  ًيا  ُمَتَدلِّ اْلَولِيِد  ْبَن  َخالَِد  َوَأْبَرَ  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوُل  َقاَل 
ِه َخالٌِد«. »نِْعَم َعْبُد اللَّ

ُه َعَلْيِه«. ِه، َفَتَح اللَّ اَيَة َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَّ َوَقاَل َيْوَم ُمْؤَتَة: »َأَخَذ الرَّ

َقاَل َخالٌِد ڤ: َلَقِد اْنَدقَّ يِف َيِدي َيْوَم ُمْؤَتَة تِْسَعُة َأْسَياٍف.

َويِف ِرَواَيٍة: َسْبَعُة َأْسَياٍف، َفَم َثَبَتْت يِف َيِدي إاِلَّ َصِحيَفٌة َيَمنِيٌَّة. 

ُك بِْشَعِر َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ِعنَْد امُلَباَرَزِة َوَيْسَتنِْرُ بِِه َجَعَلُه  ِقيَل: َكاَن َيَترَبَّ
يِف ُقُلنُْسَوتِِه.

َ بِِحْمَص يِف َبْعِض ُقَراَها)1(. ُتُويفِّ

 كر: سيف الله، وصاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف اهلدنة طوًعا، واستعمله 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض مغازيه. 

ورى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: ابن عباس، وجابر، واملقدام 

نَّة )396-391/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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ابن معدي كرب، ومالك بن الارث األشرت، وأليسع بن املغرية املخزومي، 
وأبو عبد الله األشعري.

بنجد،  األعراب  من  ارتدَّ  ومن  مسيلمة  قتال  عل  بكر  أبو  واستعمله 
َره عل أمراء الشام، وهو أحد  ثم وجهه إىل العراق، ثم وجهه إىل الشام وَأمَّ

األمراء الذين ولوا فتح دمشق)1(.

 ثغ: أمه لبابه الصغرى، وقيل: الكربى، واألول أصح، وهي بنت 

الارث بن حزن اهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الارث زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وأخت لبابة الكربى زوج العباس بن عبد املطلب عم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن 

خالد أوالد العباس الذين من لبابة.

العاص،  بن  وعمرو  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسول  َعَل  قدم  اإلسام  أراد  وملا 
قال  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  فلم رآهم  العبدري،  َأيِب طلحة  بن  بن طلحة  وعثمن 

ُة بَِأْفَلِذ َكبِِدَها«. ألصحابه: »َرَمْتُكم َمكَّ

وقد اختلف يف وقت إسامه وهجرته، فقيل: هاجر بعد الديبية وقبل 
خيرب، وكانت الديبية يف ذي القعدة سنة ست، وخيرب بعدها يف املحرم سنة 

سبع. 

وقيل: بل كان إسامه سنة خس بعد فراغ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من بني قريظة، 
وليس بيشء. وقيل: كان إسامه سنة ثمن. وقال بعضهم: كان َعَل خيل 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 216(.
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رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم الديبية، وكانت الديبية سنة ست، وهذا القول مردود؛ 
فإن الصحيح أن َخالِد بن الَولِيد كان َعَل خيل املرشكني َيْوم الديبية.

فجرح  سليم،  بني  يف  حنني  َيْوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسول  مقدمة  َعَل  وكان 
ِه  اللَّ َرُسول  وأرسله  فربأ،  ونفث يف جرحه  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوُل  فعاده  َخالِد، 
ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل أكيدر بن َعْبد امَلِلِك، صاحب دومة اجلندل، فأرسه، وأحضه عند 
ه إىَِل بلده، وأرسله َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فصاله َعَل اجلزية، وردَّ
منهم  رجال  معه  فقدم  مذحج،  بن  كعب  بن  الارث  بني  إىَِل  عرش  سنة 
فأسلموا، ورجعوا إىَِل قومهم بنجران، ثم إن أبا بكر أمره بعد رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص َعَل قتال املرتدين، منهم: مسيلمة النفي يف اليممة، وله يف قتاهلم األثر 
أن  إال  وغريهم،  متيم  من  يربوع  بني  يف  نويرة  بن  مالك  ومنهم  العظيم، 
الناس اختلفوا يف قتل مالك بن نويرة، فقيل: إنه قتل مسلًم لظن ظنه َخالِد 
ُه ال يقاتل حتت رايته،  به، وكام سمعه منه، وأنكر عليه َأُبو قتادة وأقسم َأنَّ

وأنكر عليه ذلك ُعَمر بن اخلطاب ڤ.

ولـه األثـر املشـهور يف قتـال الفـرس والـروم، وافتتح دمشـق، وكان يف 
قلنسوته التي يقاتل با شعر من شعر َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يستنر به وبربكته، 

فا يزال منصوًرا.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، واملقدام 
ابن معديكرب َوَأُبو أمامة بن سهل بن حنيف، وغريهم. 
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وتويف بحمص من الشام، وقيل: بل تويف باملدينة سنة إحدى وعرشين، 
يف خافة عمر بن اخلطاب.

ڤ، وملا بلغ عمر أن نساء بني املغرية اجتمعن يف  وأوىص إىَِل عمر 
دار يبكني َعَل َخالِد، قال عمر: )ما عليهن أن يبكني أبا سليمن ما ل يكن 

نقع أو لقلقة(. 

قيل: ل تبق امرأة من بني املغرية إال وضعت ملتها َعَل قرب َخالِد، يعني 
حلقت رأسها. 

وملا حضته الوفاة حبس فرَسَه وساَحه يف سبيل الله)1(.

ْغَرى بنت الَاِرث ُأْخت أم الفضل   جو: أمه عصمء َوِهي لَباَبة الصُّ

اْمَرَأة الَعبَّاس. 

ْحَن، َوعبد الله اأْلَْكرَب، َوعبد الله  وخلالد بن الَولِيد: ُسَلْيَمن، َوعبد الرَّ
اأْلَْصَغر. 

َقاَل َخالِد بن الَولِيد: ملا َأَراَد الله يِب اخلرَْي قذف يِف قلبِي ُحبَّ اإلسام 
د، َفَلْيَس  وحضين رشدي، َوقلت: قد شِهدت َهِذه املواطن كلَها عل حُمَمَّ
ًدا  حُمَمَّ َوَأنَّ  يَشء،  غري  يِف  َموِضع  َأينِّ  أرى  َوَأنا  إاِلَّ  َعنُه  اْنَرف  موطن 
ة َعام الَقِضيَّة، تغّيبت َفكتب إَِلَّ أخي  َسيْظهر، َفَلمَّ دخل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ل أر أعجب من ذَهاب َرْأيك َعن اإلسام، وغفلك عقلك، َومثل اإلسام 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )588-586/1(.
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َخالِد؟«.  »َأْيَن  َفَقاَل:  َعنْك،  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوُل  َسَأَلني  َوقد  أحد؟!.  جيهله 
َفقلت: َيْأِت اللُه بِِه، َفَقاَل: »َما ِمْثل َخالِد َجِهَل اإِلْسَام«. فاستدرك َيا أخي 

َما فاتك.

َطْلَحة  بَن  ُعْثَمَن  َفَلِقيُت  َفُرْحُت  لِْلُخُروِج،  نشطت  ِكَتابه  َأَتايِن  َفَلمَّ 
فخرجنا َجِيًعا فأدجلنا، َفإِذا َعْمرو بن الَعاِص، فاصطحبنا َحتَّى قدمنَا عل 
َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َوَباَيَعُه، َوقلت: اْستْغفر ل كل َما َأوضعت فِيِه من َصدٍّ عن 
ْسَاَم جَيُبُّ َما َقْبَلُه«، ثمَّ اْستْغفر ل، فَواللَّ َما  َسبِيل الله َتَعاىَل، َفَقاَل: »إِنَّ اإْلِ
َكاَن يعدل يِب أحًدا من َأْصَحابه فِيَم جْيِزيه، َوَلَقد اْنَكرَسَ يِف َيدي َيْوم ُمْؤَتة 

تِْسَعة أسياف.

َوقد روي َعن َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َخالُِد بُن اْلَولِيِد َسْيُف اللِه«، َوَبعثه 
اَيا، َوخرج َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل غَزاة اْلَفْتح، َوإىَِل حنني، وتبوك، َوخرج  يِف رَسَ
ة الَوَداع، َفَلمَّ حلق َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َرأَسه، أعَطاُه ناصيته، َفَكاَنت  َمَعه يِف حجَّ

يِف مقدم قلنسوته. 

ة، َفجمع رَجااًل  دَّ َوَكاَن اَل يلقى أحًدا إاِلَّ َهَزمه َواْسَتْعملُه َأُبو بكر يِف الرِّ
ب بَِعَذاب  ثمَّ أحرقهم بالنَّار، فَجاء عمر إىَِل أيب بكر، َفَقاَل: انتزع رجًا عذَّ

الله. َفَقاَل َأُبو بكر: َوالله اَل أنزع َسْيًفا َسلَّه اللُه عل عباده. 

َوَكاَن َخالِد َيُقول: اَل َأْدِري َأي يومي أقّر لَعْينِي، َيْوم َأَراَد الله َأن هيدي 
ل فِيِه َشَهاَدة، َأو َيْوم َأَراَد الله َأن هيدي فِيِه برَكة. 
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َول يـزل مرابًطـا بحمـص َحتَّـى َمـاَت َبـا، َودفـن يِف َقْرَيـة عـل ميل من 
م  حـص، َوَكاَن قـد أرسـل بوصيتـه إىَِل عمر بن اخلطاب فقبلهـا عمر، وترحَّ
َعَلْيـِه، َواْجتمـَع نَِسـاُؤُهم، َوقـد ُمنِعـن مـن البـكاء اتَباًعـا لوصيتـه، وإنفـاًذا 
لعهـده، َفَقـاَل: َوَمـا َعَلْيِهـنَّ َأن يرقن مـن ُدُموعهنَّ عل أيب سـلَمن َما ل يكن 

نقع َأو لقلَقة. 

ب)1(. ْ ْقَلَقة: الضَّ َقاَل َوِكيع: النَّْقع: الشق، َواللَّ

 ث: سمُه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )سيَف الله(، وأسلم سنة ثمن.

مات خالُد سنة إحدى وعرشين. وقيل: سنة اثنتني وعرشين بأرض 
ِحص، وقرُبه قريٌب منها.

وقيل: إنه مات باملدينة. واألول أصح)2(.

يُِّد  السَّ امَلَشاِهِد،  َوَلْيُث  اإِلْسَاِم،  َوَفاِرُس  َتَعاىَل،  اللِه  َسْيُف   ذس: 

َواْبُن   ، يُّ امَلكِّ  ، امَلْخُزْوِميُّ  ، الُقَريِشُّ امُلَجاِهِدْيَن،  َقاِئُد   ، الَكبرِْيُ األَِمرْيُ  اإِلَماُم، 
ُأْخِت ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ َمْيُمْوَنَة بِنِْت الَاِرِث.

ُمْؤَتَة،  َغْزَوَة  َفَشِهَد  َغاِزًيا،  َساَر  ُثمَّ  َثَمٍن،  َسنََة  َصَفٍر،  يِف  ُمْسِلًم  َهاَجَر 
ُذْو  َجْعَفٌر  ِه  َعمِّ َواْبُن  َزْيٌد،  َمْوالَُه  الثََّاَثُة:  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسْوِل  ُأَمَراُء  َواْسُتْشِهَد 
َر َعَلْيِهم يِف الَاِل َخالٌِد،  ، َفَتَأمَّ ، َواْبُن َرَواَحَة، َوَبِقَي اجلَْيُش بَِا َأِمرْيٍ اجلَنَاَحنْيِ

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 105، 106(.
))) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 150(.
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. ، َفَكاَن النَّْرُ اَيَة، َوَحََل َعَل الَعُدوِّ َوَأَخَذ الرَّ

ُه اللُه َعَل  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َسْيَف اللِه(، َفَقاَل: »إِنَّ َخالًِدا َسْيٌف َسلَّ َوَسمَّ
.» كنِْيَ امُلْشِ

اِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْحَتَبَس َأْدَراَعُه َوالََمَتُه  َر يِف َأيَّ َوَشِهَد الَفْتَح، َوُحنَْينًا، َوَتَأمَّ
ِة، َوُمَسْيِلَمَة، َوَغَزا الِعَراَق، َواْسَتْظَهَر، ُثمَّ  دَّ يِف َسبِْيِل اللِه، َوَحاَرَب َأْهَل الرِّ
اِم  ِل الشَّ ُه َقَطَع امَلَفاَزة ِمْن َحدِّ الِعَراِق إىَِل َأوَّ َة بَِحْيُث إِنَّ َمِويَّ َة السَّ يَّ َق الرَبِّ اْخرَتَ
َيْبَق يِف َجَسِدِه ِقْيُد  اِم، َوَلْ  يِف َخِْس َلَياٍل يِف َعْسَكٍر َمَعُه، َوَشِهَد ُحُرْوَب الشَّ

َهَداِء. ِشرْبٍ إاِلَّ َوَعَلْيِه َطاَبُع الشُّ

ْيُق َعَل َساِئِر ُأَمَراِء األَْجنَاِد، َوَحاَصَ ِدَمْشَق،  دِّ َرُه الصِّ َوَمنَاِقُبُه َغِزْيَرٌة، َأمَّ
َفاْفَتَتَحَها ُهَو َوَأُبو ُعَبْيَدَة.

َعـاَش ِسـتِّنْيَ َسـنًَة، َوَقَتـَل َجَاَعـًة ِمـَن األَْبَطاِل، َوَمـاَت َعَل فَِراِشـِه، َفَا 
ْت َأْعنُيُ اجلَُبنَاِء. َقرَّ

ْيَن، َوَمْشَهُدُه َعَل َباِب ِحَْص، َعَلْيِه َجاََلٌة. َ بِِحْمَص، َسنََة إِْحَدى َوِعرْشِ ُتُويفِّ

َث َعنُْه: اْبُن َخاَلتِِه َعْبُد اللِه بُن َعبَّاٍس، َوَقْيُس بُن َأيِب َحاِزٍم، َواملِْقَداُم  َحدَّ
، َوَشِقْيُق بُن َسَلَمَة، َوآَخُرْوَن. ابُن َمْعِدْي َكِرٍب، َوُجَبرْيُ بُن ُنَفرْيٍ

َلُه َأَحاِدْيُث َقِلْيَلٌة.

ِحْيُح َمْوُتُه بِِحْمَص، َوَلُه َمْشَهٌد ُيَزاُر. الصَّ
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(: َواِحٌد َوَسْبُعْوَن)1(. (: َحِدْيَثاِن، َويِف )ُمْسنَِد َبِقيٍّ ِحْيَحنْيِ َوَلُه يِف )الصَّ

َبُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: سيف الله تعاىل، كذلك لقَّ

ه ُلبابة أخت ميمونة بنت الارث اهلالية أم املؤمنني، شِهَد غزوة  وُأمُّ
مؤتة وما بعدها، وله أحاديث؛

َرَوى َعنُْه: ابن عّباس، وقيس بن أيب حازم، وُجبري بن ُنَفري، وأبو وائل، 
وجاعة.

وكان بطـًا شـجاًعا ميمـون النقيبـة، بـارش حروًبـا كثـرية، ومـات عـل 
فراشـه وهـو ابـن سـتني سـنة، ول يكن يف جسـده نُحـو ِشـرْبٍ إال وعليه طابع 

ڤ. الشهداء 

ها َما رواه ابن َأيِب َخالِد  مناقب خالد كثرية ساقها ابن عساكر، من أصحِّ
َعْن قيس بن َأيِب حازم، َقاَل: رأيت خالد بن الوليد ُأِتَ بسم، فقال: َما هذا؟ 

َبه )2(. قالوا: ُسّم، َفَقاَل: )باسم الله(، ورَشِ

 ذك: األمري سيف الله، من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

 جر: سيف الله َأبو سليمن أمه لبابة الصغرى بنت الارث بن حرب 

اهلالية، وهي أخت لبابة الكربى زوج العباس بن عبد املطلب، وها أختا 

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 368-366، 384(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 127، 128(.

))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.
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ميمونة بنت الارث زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

كان أحد أرشاف قريش يف اجلاهلية، وكان إليه أعنة اخليل يف اجلاهلية. 
وشهد مع كفار قريش الروب إىل عمرة الديبية كم ثبت يف الصحيح أنه 

كان عل خيل قريش طليعة، ثم أسلم يف سنة سبع بعد خيرب. وقيل قبلها.

ووهم من زعم أنه أسلم سنة خس.

ثم شهد غزوة مؤتة مع زيد بن حارثة، فلم استشهد األمري الثالث أخذ 
الرايـة فانحـاز بالنـاس، وَخَطـَب النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فأعلم النَّاَس بذلـك كم ثبت يف 

الصحيح. 

وشهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فتح مكة، فأبل فيها وجرى له مع بني خزيمة 
ى. ما جرى، ثم شهد ُحنينًا، والطائَف يف هدم الُعزَّ

وله رواية َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف »الصحيحني« وغريها. 

روى عنه: ابن عباس، وجابر، واملقدام بن َمعِدي َكِرب، وقيس بن أيب 
حازم، وعلقمة بن قيس، وآخرون.

ه  ة، فأبل يف قتاهلم باًء عظيًم، ثمَّ والَّ دَّ وأرسله َأبو بكر إىل قتال أهل الرِّ
حرَب فارس والروم، فأثَّر فيهم تأثرًيا شديًدا، وفتح دمشق.

واسـتخلفه َأبـو بكـر عـل الشـام إىل أن عزله عمـر، وكان أمـرًيا عند أيب 
بكر بعثه إىل طليحة فهزم طليحة ومن معه، ثم مىض إىل مسيلمة فقتل الله 

مسيلمة.
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مات خالد بن الوليد بمدينة حص سنة إحدى وعرشين. وقيل: تويف 
باملدينة النبوية)1(.

َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد األَْنَصاِريُّ ڤ.4   6

 بـر: ال أقـف عـل نسـبه يف األنصار. ذكـره ابن الكلبـي وغريه فيمن 
شـهد صفـني مـع عي بن أيب طالـب من الصحابـة، وكان ممن أبـي هناك، ال 

أعرفه بغري َذلَِك)2(.

))) »اإلصابة« البن حجر )178-171/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 431(.
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اب َخبَّ امُسه  من 

َخبَّاُب ْبُن اأْلََرتِّ ْبِن َجْنَدَلَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َكْعٍب، ِمْن َبِني 4 - 6
َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم، َمْوَلى أُلمِّ َأْنَماٍر اْبَنِة ِسَباعِ ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى 

اْلُخَزاِعيَِّة، ُحَلَفاُء َبِني ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ.

 س: َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َخبَّاِب ْبِن األََرتِّ َوَجرْبِ ْبِن َعتِيٍك، 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَشِهَد َخبَّاٌب َبْدًرا، وُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ُد ْبُن َسْعٍد: َسِمْعُت َمْن َيْذُكُر   وقال أيًضا س: َشِهَد َبْدًرا. َقاَل حُمَمَّ

ُه َرُجٌل ِمَن الَعَرِب، ِمْن َبنِي َسْعِد ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن مَتِيٍم. َأنَّ

ْتُه ُأمُّ َأْنَمٍر َفَأْعَتَقْتُه َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا  َوَكاَن َأَصاَبُه ِسَباٌء َفاْشرَتَ

نَي َسنََة َسْبٍع  ڤ ِمْن ِصفِّ َف َعِيٍّ  ِبَا ُمنَْرَ  َ يِف َجَهاِر ُسوِج ُخنَْيٍس، َوُتُويفِّ

َثَاٍث  اْبَن  َماَت  َيْوَم  َوَكاَن  اْلُكوَفِة،  بَِظْهِر  َوَدَفنَُه  َعِيٌّ  َعَلْيِه  َفَصلَّ  َوَثَاثنَِي، 

ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)2(. َوَسْبِعنَي َسنًَة، َوَقْد َكَتْبنَا َخرَبَ

 ل: حليف بني زهرة، له صحبة)3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )151/3، 152(.
))) »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 1763(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )136/8(.
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 ق: كان أصابه سباء، فبيع بمكة، فاشرتته أم أنمر، وهي: أم سباع 

اخلزاعية، من حلفاء بني زهرة -فأعتقته-، ويقال: بل أم خبَّاب، وأم سباع 
ابن عبد العزى اخلزاعي، واحدة، وكانت خّتانة بمكة.

وكان خّباب رجًا فتيًّا، وكان ظهر به برص.

وابنه عبد الله بن خباب هو الذي قتلته اخلوارج، فسال دمه، كأنه رشاك 
السبب  فبهذا  قرية،  يف  نازاًل  وكان  ولده،  أم  بطن  وبقروا  امذقّر،  ما  نعل 

استحلَّ عيٌّ ڤ قتاهلم.

 وهـو أول مـن قـربه عـيٌّ بالكوفـة، وصـلَّ عليـه منرفـه مـن صّفـني،
وله عقب)1(.

 خ: من بني َسْعد بن َزْيد مناة، أصابه َسَبٌأ يِف اجلاهلية، أعتقته أم أنمر 

ى، َقَتَله حزة بن  اخلَُزاِعّية، وهم حلفاء بني زهرة ابن أم أنمر سباع َعْبد الُعزَّ
َعْبد املطلب يوم ُأُحٍد. 

ة بالرمضاء حتى برص ظهره، ومات  ب يِف اللَّه بَمكَّ َوَكاَن َخبَّاب ممن ُيَعذَّ
َنا بذاك ُمْصَعب)2(. بالكوفة سنة سبع وثاثني، وَمرَّ َعَلْيِه َعيُّ بُن أيب طالب. َأْخرَبَ

َ َسنََة َسْبٍع َوَثَاثنَِي، َوُهَو اْبُن َثَاٍث َوَسْبِعنَي. َوَقاَل َقْوٌم:   ص: ُتُويفِّ

ُهَو ِمْن َبنِي مَتِيٍم، ِمْن َبنِي َسْعٍد. َوَقاَل آَخُروَن: ُهَو َمْوىَل ُأمِّ َأْنَمٍر. َوَقاُلوا: ُهَو 

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )316/1، 317(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )3/ 7(.
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.)1( َحِليٌف لَِبنِي ُزْهَرَة ُمَهاِجِريٌّ َبْدِريٌّ

 جي: يعد بالكوفة)2(.

 ط: كان أصابـه سـبيٌّ فبيـع بمكـة فاشـرتته أم أنـمر بنـت ابن سـباع 

اخلزاعية حلفاء عوف بن عبد عوف بن عبد بن الارث ابن زهرة فاعتقته. 

وقيل: بل أم خباب وأم سباع واحدة، فانضم خباب بن األرت إىل آل 
سباع، وادعى حلف بن زهرة بذا السبب. 

وقد روى خباب عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كثرًيا)3(.

 غ: سـكن الكوفـة، حدثنـي أبـو بكـر بـن زنجويـه، قال: خبـاب بن 

األرت، يكنى أبا عبد الله، وكان قد شهد بدًرا. 

قال ابن عمر: وسمعت من يقول: هو أول من قربه عيٌّ ڤ بالكوفة 
من أصحاب حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وصلَّ عليه عيُّ بُن أيب طالب ڤ عند منرفه 

من ِصفِّني.

قال أبو القاسم: وروى ابن نمري عن طلق بن غنام: أنَّ خبَّاًبا أوىص أن 
يدفن يف ظهر الكوفة، وقد روى خباب عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة)4(.

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )212/1(.
))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 50(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 57(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )274-271/2(.
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 ب: َماَت بِالُكوَفِة، منرف عل من صّفني سنة سبع َوَثَاثنَِي، َوُهَو 

ابن خسني سنة، َوصل َعَلْيِه َعيُّ بُن َأبى َطالب.

َوقد قيل: إِنَّه َماَت سنة تسع عرَشة بِامَلِدينَِة، َوصلَّ َعَلْيِه عمر بن اخلطاب، 
َواأْلول أصح.

َوُهَو أول من َقربه َعيٌّ بِالُكوَفِة بعد ُمنَْرفه من صّفني)1(.

 بش: مات سنة سبع وثاثني، وهو ابن خسني سنة)2(.

 م: مهاجري بدري، ويقال: موىل لبني أنمر. وقيل: لبني سعد، ويقال: 

موىل عتبة بن غزوان، وكان سادس ستة يف اإلسام.

روى عنه: ابنه عبد الله، وطارق بن شهاب، وقيس بن أيب حازم، وأبو 
وائل، ومرسوق.

مات سنة سبع وثاثني، وهو ابن ثاث وسبعني سنة، وصل عليه عي 
ابن أيب طالب بالكوفة، قاله عمرو بن عي)3(.

لنِِي،  ابِِقنَي اأْلَوَّ ْسَاِم، ِمَن السَّ ، َساِدُس اإْلِ ِلٌّ  ع: َبْدِريٌّ ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ

ُيْكنَى: َأَبا َعْبِد اللِه. 

بنَِي يِف اللِه َحِليُف َبنِي ُزْهَرَة. َوِقيَل: َمْوىَل ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن،  َوَكاَن ِمَن امُلَعذَّ
َوِقيـَل: َمـْوىَل ُأمِّ َأْنـَمٍر بِنْـِت ِسـَباٍع اخْلَُزاِعيَّـِة، َوِهـَي ِمْن ُخَلَفـاِء َبنِي ُزْهـَرَة ْبِن 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )106/3، 107(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 76(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 487(.
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ُه ِمَن اْلَعَرِب، ِمْن َوَلِد مَتِيِم ْبِن ُمرِّ ْبِن  ِكَاٍب، َوِقيَل: َمْوىَل َبنِي َسْعٍد، َوِقيَل: إِنَّ
 . َطابَِخَة ْبِن إِْلَياِس ْبِن ُمَضَ

: َنَسَبُه ِل َبْعُض َوَلِدِه إىَِل امَلْغِرِب، َفَقاَل: ُهَو َخبَّاُب ْبُن  َوَقاَل اْلَواِقِديُّ
َة.  اأْلََرتِّ ْبِن ُجنُْدَلَة ْبِن ُخَزْيَمَة ِمْن َبنِي َسْعِد ْبِن َزْيِد َمنَاِة ْبِن مَتِيِم ْبِن ُمرَّ

نَي إىَِل اْلُكوَفِة َسنََة َسْبٍع َوَثَاثنَِي.  َف َعِيٍّ ِمْن ِصفِّ َ ُمنَْرَ ُتُويفِّ

ُل َمْن ُقرِبَ بَِظْهِر اْلُكوَفِة ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َثَاٍث َوَسْبِعنَي  َأوَّ
َسنًَة، َوَكاَن َقْينًا يِف اجْلَاِهِليَِّة.

وُق ْبُن اأْلَْجَدِع،  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبُد اللِه، َوَقْيُس ْبُن َأيِب َحاِزٍم، َوَمرْسُ
ْبُن  َة َعْمُرو  َمْيرَسَ َوَأُبو  َة،  ْبُن َسْخرَبَ َمْعَمٍر َعْبُد اللِه  َوَأُبو  ْبُن َسَلَمَة،  َوَشِقيُق 

ٍب، يِف آَخِريَن)1(. ، َوَحاِرَثُة ْبُن ُمَضِّ ْعبِيُّ ْحبِيَل، َوَأُبو َعْمٍرو َعاِمٌر الشَّ رُشَ

 بــر: اختلــف يف نســبه، فقيــل: هــو خزاعــي، وقيــل: هــو متيمــي، ول 
يتلف أنه حليف لبني زهرة، والصحيح أنه متيمي النسب، لقه سباء يف 
اجلاهلية، فاشرتته امرأة من خزاعة وأعتقته، وكانت من حلفاء بني عوف بن 
عبد عوف بن عبد الارث بن زهرة، فهو متيميٌّ بالنسب، خزاعيٌّ بالوالء، 
زهريٌّ باِلْلِف، وهو خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن 

كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم. 

كان قّينًا يعمل السيوف يف اجلاهلية، فأصابه سبي فبيع بمكة، فاشرتته 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )906/2(.
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أم أنمر بنت سباع اخلزاعية، وأبوها سباع حليف بني عوف بن عبد عوف 
كم ذكرنا.

وقـد قيـل: هـو مـوىل ثابـت بن أم أنـمر. وقد قيـل: بل أم خبـاب هي أم 
سباع اخلزاعية، ول يلحقه سباء، ولكنه انتمى إىل حلفاء أمه من بني زهرة.

َقاَل ابن عبد الرب: كان فاضًا من املهاجرين األولني، شهد بدًرا وما 
بعدها من املشاهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا عبد الله. وقيل: يكنى أبا حييى. 

وقيل: يكنى أبا حممد. 

ب يف الله وصرب عل دينه. كان قديم اإلسام ممن ُعذِّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص قـد آخى بينـه وبني متيم موىل خـراش ابن الصمة.  كان َرُسـول اللَّ
وقيل: بل آخى بينه وبني جرب بن عتيك، واألول أصح، والله أعلم.

نزل الكوفة، ومات با سنة سبع وثاثني منرف عل ڤ من صفني.

وقيل: بل مات سنة تسع وثاثني بعد أن شهد مع عي صفني والنهروان.

وصل عليه عي بن أيب طالب ڤ، وكانت سنه إذ مات ثاًثا وستني 
سنة، ڤ.

وقيل: بل مات سنة تسع عرشة باملدينة وصل عليه عمر ڤ)1(.

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

))) »االستيعاب« البن عبد البر )437/2، 438(.
))) »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )4140(.
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 كــو: كان أصابــه ســباء، فبيــع بمكــة، فاشــرتته أم أنــمر بنــت ســباع 

اخلزاعية، وقيل: بل أم خباب وأم سابع واحدة وانضم إىل آل سباع، وادعى 
نسب بني زهرة بحلف كان لسباع، فيهم أبو عبد الله موىل بني زهرة. 

مـن املهاجريـن األولـني، شـهد بـدًرا، وهـو أول مـن مـات بالكوفة من 
الصحابة، وكان موته سنة سبع وثاثني)1(.

ـــَاَمُه  ـــَر إِْس ـــْن َأْظَه ُل َم ـــٌد: َأوَّ ـــاَل جُمَاِه ـــنَي َق لِ ـــَن اأْلَوَّ ـــَن امُلَهاِجِري  و: ِم

ٌر. َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُبو َبْكٍر، َوَخباب، َوبَِاٌل، َوُصَهْيٌب، َوَعمَّ

َ َخباب َوُهَو اْبُن َثَاٍث َوَسْبِعنَي َسنًَة)2(. ِقيَل: ُتُويفِّ

ة فاشرتته أم َأْنَمر.   جو: َأَصاَبُه سباء َفبيع بَِمكَّ

أسلم خباب قبل َأن يْدخل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َدار األرقم. 

ب يِف الله َتَعاىَل.  َوقيل: َكاَن سادس ِستَّة يِف اإلسام، َوَكاَن ُيَعذَّ

لني. ابِقني األَوَّ َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو من السَّ َوشهد َبْدًرا وأحًدا واملشاهد كلَّ

َوَمات سنة سبع َوَثَاثنَِي، َوُهَو ابن َثَاث َوسبعني، َوُهَو أول من قرب 
بَِظاِهر الُكوَفة، َوصل َعَلْيِه َعيُّ بُن أيب َطالب ُمنَْرفه من صفِّني)3(.

َقُه ِسباٌء يف اجلاهلية فبيع بمكة، فاشرتته امرأٌة من خزاعة،  َلِ  ث: 

))) »اإلكمال« البن ماكوال )148/2(.
نَّة )381/1، 387(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 90(.
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فأعتقته، وكانت من ُحَلفاء عوف بن عوف بن زهرة فهو متيميٌّ بالنََّسب، 
ُخزاعيٌّ بالوالء، ُزهريٌّ باِللف.

أسلم قديًم قبل أن يدخل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم. وقيل: كان سادَس 
ستة يف اإلسام.

ب يف الله ۵ بمكة لريجع عن دينه. وكان ُيعذَّ

وشهد بدًرا وأُحًدا واملشاهَد كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ابقني األولني، وفيه ويف أصحابه نزلت:  وكان من فقراء املهاجرين، والسَّ
﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴾ ]األنعام: 52[.

وتويف سنة سبٍع وثاثني)1(.

ب يف اللَّه تعاىل،   ثغ: هو من السابقني األولني إىَِل اإلسام، وممن ُيعذَّ

كان سادس ستة يف اإلسام، وملا هاجر آخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني متيم 
موىل خراش بن الصمة. وقيل: آخى بينه وبني جرب بن عتيك.

ــِه، ومــرسوق، وقيــس بــن َأيِب حازم، وشــقيق،  روى عنــه: ابنــه َعْبــد اللَّ
وعبد اللَّه بن سخربة، وأبو ميرسة عمرو بن رشحبيل، وغريهم.

ونزل الكوفة ومات با، وهو أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة، 
وكان موته سنة سبع وثاثني.

))) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 151(.
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ـُه مات سـنة سـبع وثاثني، وأنه ل يشـهد صفـني، فإنه كان  الصحيـح َأنَّ
مرضه قد طال به، فمنعه من شهودها. 

وأما اخلباب الذي مات سنة تسع عرشة فهو موىل عتبة بن غزوان، ذكره 
َأُبو عمر أيًضا)1(.

ُة َأَحاِدْيَث. ، َلُه ِعدَّ ابِِقنْيَ  ذس: ِمْن ُنَجَباِء السَّ

َوِقْيَل: ُكنَْيُتُه َأُبو َعْبِد اللِه.

َشِهَد بدًرا، َوامَلَشاِهَد.

ْوٌق، َوَأُبـو َواِئـٍل، َوَأُبو َمْعَمـٍر، َوَقْيُس بـُن َأيِب َحاِزٍم،  َث َعنْـُه: َمـرْسُ َحـدَّ
ٌة. َوَعْلَقَمُة بُن َقْيٍس، َوِعدَّ

ِقْيَل: َماَت يِف ِخَاَفِة ُعَمَر، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعَمُر.

. ، َوَصلَّ َعَلْيِه َعِيٌّ ٍء، َبْل َماَت بِالُكْوَفِة، َسنََة َسْبٍع َوَثَاثنِْيَ َوَلْيَس َهَذا بيَِشْ

َوِقْيَل: َعاَش َثَاًثا َوَسْبِعنْيَ َسنًَة.

َة، َوَصلَّ َعَلْيـِه ُعَمُر: ُهـَو َخبَّاٌب َمْوىَل  ِذي َماَت َسـنََة تِْسـَع َعـرْشَ َنَعـْم، الَّ
ُعْتَبَة بِن َغْزَواَن، َصَحايِبٌّ ُمَهاِجِريٌّ َأْيًضا.

ِر-: اْثنَاِن َوَثَاُثْوَن َحِدْيًثا.  خِلَبَّاٍب -بِامُلَكرَّ

.» ِحْيَحنْيِ َوِمنَْها: َثَاَثٌة يِف »الصَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )593-591/1(.
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، َوُمْسِلٌم بَِحِدْيٍث)1(. َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ بَِحِدْيَثنْيِ

 ذت: من املهاجرين األوليني.

شِهَد بْدًرا واملشاهد بعدها.

وروى عّدَة أحاديث.

َوَعنُْه: َأُبو وائل، ومرسوق، وعلقمة، وقيس بن أيب حازم، وخلق سواهم.

قيل: كان أصابه سبٌي، فبيع بمكة، فاشرتته أمُّ ِسباع بِنْت أنمر اخلَُزاعية 
من ُحلفاء بني ُزْهَرَة، ويقال: َكاَنْت َختَّانة بمكة. 

ُبوا  أسلم قبل دخول دار األرقم، وكان من املستضعفني بمكة الذين ُعذِّ
يِف الله)2(.

 ذك: أحد السابقني، من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)3(.

سبي يف اجلاهلية، فنبيع بمكة، فكان موىل أم أنمر اخلُزاعّية.   جر: 

وقيل: غري ذلك ثم حالف بني زهرة، وكان من السابقني األولني.

وشهد خباب َبدًرا وما بعدها، ونزل الكوفة، ومات با سنة سبع وثاثني. 

 . زاد ابن حبان: منرف عل من صفني، وصل عليه عيٌّ

وقيل: مات سنة تسع عرشة، واألول أصح.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )2/ 325-323(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 317(.

))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.
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وكان يعمل السيوف يف اجلاهلية ثبت ذلك يف »الصحيحني«، وثبت 
فيهم أيًضا أنه متول، وأنه مرض شديًدا حتى كاد أن يتمنى املوت)1(.

َخبَّاُب بُن َقْيِظيِّ بِن َعْمِرو بِن َسْهٍل األَْنَصاِريُّ اأَلْشَهِليُّ ڤ.4 - 6

 بـر: مـن بني عبد األشـهل، قتل يوم أحد شـهيًدا هـو وأخوه صيفي 
ابن قيظي)2(.

َخبَّاٌب، ُيْكَنى: َأَبا َيْحَيى، َمْوَلى ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن ڤ.4   6

َة.  مَّ  س: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ مَتِيٍم َمْوىَل ِخَراِش ْبِن الصِّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َة، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن َخِْسنَي َسنًَة، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعَمُر  َ َسنََة تِْسَع َعرْشَ َوُتُويفِّ
اْبُن اخْلَطَّاِب بِامَلِدينَِة)3(.

 م، ع: َشِهَد َبْدًرا اَل ُيْعَرُف َلُه َعِقٌب َواَل ِرَواَيٌة)4(.

 بر: شهد بدًرا مع مواله عتبة بن غزوان، وتويف باملدينة سنة تسع 

عرشة، وهو ابن خسني سنة، وصل عليه عمر بن اخلطاب ڤ)5(.

))) »اإلصابة« البن حجر )181/3، 182(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )439/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )3/ 93(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 487(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )912/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )439/2(.



حابة األماثل 318
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 كو: شهد بدًرا وما بعدها، وتويف سنة تسع عرشة وصل عليه عمر 

ابن اخلطاب ڤ)1(.

 ثغ: شهد بدًرا وما بعدها هو ومواله عتبة مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان 
حليًفا لبني نوفل بن عبد مناف، وكنيته َأُبو حييى، وليست له رواية)2(.

 ذت: مات باملدينة، له صحبٌة وسابقٌة، صلَّ عليه ُعَمر)3(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )148/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )594/1(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )108/2(.
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ُخَبْيب امُسه  من 

ُخَبْيـُب ْبـُن ِإَسـاِف ْبـِن ُعْتَبـَة ْبِن َعْمٍرو ْبـِن ُجْنَدعِ ْبـِن َعاِمِر ْبِن 4 6 6
ُجَشٍم ڤ.

 غ: سكن املدينة، وشهد بدًرا)1(.

، َوُيَقال َلُه: خبيب بن إساف، َكاَن َعامل عمر.  ب: َبْدِريٌّ

ْحَن  ْحَــن بــن خبيــب، َوالـِـد خبيــب بــن عبــد الرَّ روى َعنــُه: اْبنــه َعْبــد الرَّ
األنَصاِري الَِّذي روى َعنُه: عبيد اللَّه بن عمر، َوَمالك.

ان ڤ)2(. َماَت يِف خَاَفة ُعْثَمن بن َعفَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا،... ُيَعدُّ يِف امَلَدنِيِّنَي)3(.

ر إساُمه   ثغ: شهد بدًرا وأحًدا واخلندق، وكان نازاًل باملدينة، وتأخَّ

حتى سار النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل بدر، فلحق النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الطريق، فأسلم.

وهو الذي قتل أمية بن خلف َيْوم بدر يف قول بعضهم، ثم تزوج حبيبة 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )263/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )108/3، 109(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )988/2(.
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بنت خارجة بن زيد بعد أن تويف عنها َأُبو بكر الصديق.

روي عنه: حديث واحد، وتويف يف خافة عثمن)1(.

ُخَبْيـُب ْبـُن َعـِديِّ بـِن َماِلـِك ْبـِن َعاِمـِر ْبـِن َمْجَدَعَة ْبـِن َجْحَجبا 4   6
ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ 

 س: َشـِهد ُأُحـًدا مـع رسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان فيمـن بَعَثُه رسـوُل الله 

جيـع غدروا بم، واسـترخوا عليهم،  ملسو هيلع هللا ىلص مـع بنـي ليان، فلـمَّ صاروا بالرَّ
ثِنَة، فقدموا  وقتلـوا مـن قتلـوا منهـم، وأرسوا ُخبيَب بَن عـدي، وزيَد بـَن الدَّ
بم مكة، فباعوها من قريش، فقتلوها بمن قَتَل رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص من قومهم، 

وصلبوها بمكة بالتَّنعيم)2(.

 م: قتل يف وقعة الرجيع. روى عنه: الارث بن برصاء)3(.

ُل َمْن ُصِلَب يِف َذاِت اللِه  ِجيـِع، َوَأوَّ  ع: َأَحـُد امَلْأُسـوِريَن يِف َوْقَعِة الرَّ

ْلِب، َبْدِريٌّ َقاَتـَل اْلَاِرَث ْبَن  َاَة ِعنْـَد الصَّ ُل َمـْن َسـنَّ الصَّ ْسـَاِم، َوَأوَّ يِف اإْلِ
َساِر إِْكَراًما َلُه َأْطَيَب الثَِّمِر.  َعاِمِر ْبِن َنْوَفٍل َكاَن اللُه ۵ ُيْطِعُمُه، َوُهَو يِف اإْلِ

َرَوى َعنُْه: اْلَاِرُث ْبُن َبْرَصاَء)4(.

 بـر: شـهد بـدًرا، وأرس يـوم الرجيـع يف الرسية التي خـرج فيها مرثد 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )595/1، 596(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )308/4(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 488، 489(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )986/2(.
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ابن أيب مرثد، وعاصم بن ثابت بن أيب األقلح، وخالد بن البكري يف سبعة نفر 
فقتلوا، وذلك يف سنة ثاث، وأرس خبيب وزيد بن الدثنة، وانطلق املرشكون 

بم إىل مكة فباعوها، فاشرتى خبيًبا بنو الارث بن عامر بن نوفل. 

وكان خبيب قد قتل الارث بن عامر يوم بدر، كذا َقاَل معمر عن ابن 
شهاب: إن بني الارث بن عامر بن نوفل ابتاعوا خبيًبا)1(.

 كو: لـه صحبـة، أرس يـوم بئـر معونة، وبيع بمكة، وقتـل صرًبا، وهو 

أول من َسنَّ الصاة عند القتل)2(.

 جو: شهد أحًدا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَبعثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع بني ليان فأرسوه، 

ة بِالتَّنِْعيِم)3(. ُهَو َوزيد بن الدثنة، فباعوها من ُقَرْيش، فعقلوها وصلبوها بَِمكَّ

 جو: أول من ُصِلَب يِف اإلسام)4(.

 ث: شهد أُحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 ثغ: شهد بدًرا مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 جر: َشِهَد َبْدًرا واستشهد يف عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )301/2(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )440/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 101، 102(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 134(.
))) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 152(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )597/1(.
))) »اإلصابة« البن حجر )189/3(.
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ُخَبْيـُب ْبـُن َيَسـاِف ْبـِن ِعَنَبَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َخِديِج ْبـِن َعاِمِر ْبِن 4   6
ُجَشَم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ األَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َسْلَمى بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َشْيَباَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة. س: ُأمُّ

ُه َجِيَلُة بِنُْت َعْبِد اللِه  َوَكاَن خِلَُبْيٍب ِمَن اْلَوَلِد: َأُبو َكثرٍِي َواْسُمُه َعْبُد اللِه، َوُأمُّ
اْبِن ُأيَبِّ اْبِن َسُلوَل ِمْن َبْلُحْبَل ِمْن َبنِي َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج. 

ِس ْبِن  َهـا َزْينَـُب بِنُْت َقْيِس ْبِن َشـمَّ ْحَـِن ألُمِّ َوَلـٍد، َوُأَنْيَسـُة، َوُأمُّ َوَعْبـُد الرَّ
َمالٍِك، َوَكاَن هَلُْم َعِقٌب َفاْنَقَرُضوا.

َر إِْسَاُمُه َحتَّى  ُد ْبُن ُعَمَر: َوُهَو ُخَبْيُب ْبُن َيَساٍف، َوَكاَن َقْد َتَأخَّ َقاَل حُمَمَّ
َخَرَج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َبْدٍر، َفَلِحَقُه َفَأْسَلَم يِف الطَِّريِق. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ْحَِن ْبِن  ـاَن، َوُهَو َجـدُّ ُخَبْيِب ْبـِن َعْبـِد الرَّ َ يِف ِخَاَفـِة ُعْثـَمَن ْبـِن َعفَّ َوُتـُويفِّ
ا، َوَقِد  ُهَ ِذي َرَوى َعنُْه: ُعَبْيُد اللِه ْبُن ُعَمَر، َوُشْعَبُة، َوَغرْيُ ُخَبْيِب ْبِن َيَساٍف الَّ

اْنَقَرَض َوَلُد ُخَبْيٍب َجِيًعا، َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

 م: عداده يف أهل املدينة)2(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا واخلندق، وكان نازاًل يف املدينة.

ج حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أيب زهري بعد  خبيب بن إساف هذا تزوَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )495/3، 496(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 490(.
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أن تويف عنها أبو بكر الصديق. 

وروى عنـه حديـث واحد من وجـه واحد، رواه عنه: ابنـه عبد الرحن 
ابن خبيب.

وخبيب هذا هو جد خبيب بن عبد الرحن بن عبد الله بن خبيب بن 
يساف شيخ مالك.

وخبيب بن يساف هذا هو الذي قتل أمية بن خلف يوم بدر فيم ذكروا)1(.

 كـو: لـه صحبـٌة ورواية عن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنـه عبد الرحن 

ابن خبيب)2(. 

 وقال أيًضا كو: شهد بدًرا وما بعدها، وهو جد خبيب بن عبد الرحن)3(. 

ْحَِن، َوُأَنْيَسُة.  ذس: َكاَن َلُه َأْوالٌَد: َأُبو َكثرِْيٍ َعْبُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ

َتُه َجِْيَلُة اْبنَُة َعْبِد اللِه بِن ُأيَبِّ اْبِن َسُلْوٍل، َوَقِد اْنَقَرَض َعِقُبُه)4(. َوَكاَنْت حَتْ

 ذت: شِهد بْدًرا، وهو جّد شيخ ُشْعَبة ُخبيب بن عبد الرحن بن ُخبيب)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )443/2(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )301/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )399/2(، )118/6(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 501(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 187(.
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ِخراش امُسه  من 

ِخَراُش ْبُن ُأَميََّة ْبِن ربيعة ْبِن اْلَفْضِل ْبِن ُمْنِقِذ ْبِن َعِفيِف ْبِن ُكَلْيِب 4   6
، اْلُخَزاِعيُّ ڤ. اْبِن َحَبِشيََّة بن َسُلولِ بِن َكْعٍب، َأُبو َنْضَلَة، اْلَكْعِبيُّ

 س: َشِهَد امُلريسيع، وهو الذي ألقى نفسه عل عامر بن أيب ضار 

أخي الارث يومئذ مافة أن تقتله األنصار، وكان رمى رجًا منه.

 وَشِهَد الَُديبيَة مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أول من بعثه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
يومئذ إىل قريش عل َجٍَل له يقال له: )الثعلب(، ليبلَِّغ أرَشاَفُهم عن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء له، ويقول: إنم جئنا معتمرين معنا اهلدى معكوًفا، فنطوف بالبيت، 

وَنِحلُّ وننرف، ول نأت لقتال.

فقدم عليهم فأخربهم فعقروا َجََل رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأرادوا َقتَل خراش، 
فمنعه من هناك من قومه حتى خلُّوا سبيَله.

فرجع إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ول يكد، فأخربه بم لقي، وقال: يا رسول الله، 
ابعث إليهم رجًا أمنع مني، فدعا رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عمَر ليبعثه، فقال: يا رسول 
الله، قد عرفت قريش عداوت هلا، وليس با من بني عدي من يمنعني، فإن 
أحببَت دخلُت عليهم، فلم يقل له رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا. فقال عمر: ولكني 
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أدلُّك عل رجل أعز بمكة مني، وأكثر عشرية وأمنع، عثمن بن عفان، فدعا 
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عثمَن فبعثه إليهم. 

وخراش بن ُأَمية الذي َحَلَق رأَس رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يوَم الديبية، وَحَلَقُه 
أيًضا يف عمرة اجِلْعرانة. 

وكان خراش يغزو مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن ُقبًِض، وكان يسكن املدينة، وله 
با دار يف سوق الدجاج، ومات يف آخر خافة معاوية بن أيب سفيان.

بن خالد  بن هشام  بن عمر، عن حزام  بذلك كله حممد  قال: أخربنا 
الكعبي، عن أبيه، وعن غريه)1(.

 ب: َجاَء َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف امَلِدينَة، َماَت يِف آخر واَلَية ُمَعاِوَية)2(.

َة ِمَن   ع: َلُه ِذْكٌر، َواَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسواًل إىَِل َمكَّ

الَُدْيبَِيِة، َوُهَو َخاَلَفُه َيْوَمِئٍذ)3(.

 بر: مدين شهد مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الديبية وخيرب وما بعدها من 

املشاهد، وبعثه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عام الديبية إىل مكة، فآذته قريش وعقرت 
جله، فحينئذ بعث إليهم َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عثمن بن عفان، وهو الذي حلق 

رأس َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم الديبّية.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )188/5، 189(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )107/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )994/2(.
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روى عن خراش هذا ابنه عبد الله بن خراش. 

تويف خراش يف آخر خافة معاوية)1(.

ـِة ْبِن َعْمِرو ْبـِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبـِن َحَراِم ْبِن 4   6 مَّ ِخـَراُش ْبـُن الصِّ
َكْعِب ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ْحَِن ْبِن ِهاِل ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن األَْخَطِم  ُه ُأمُّ َحبِيِب بِنُْت َعْبِد الرَّ  س: ُأمُّ

 . َراٍش: َقاِئُد اْلَفَرَسنْيِ ِمْن َأْهِل الطَّاِئِف، َوُيَقاُل خِلِ

ـُه ُفَكْيَهُة بِنْـُت َيِزيَد ْبـِن َقْيظِيِّ ْبِن  ـَراٍش ِمـَن الَوَلـِد: َسـَلَمُة، َوُأمُّ َوَكاَن خِلِ
َصْخِر ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد، ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َراٍش َعِقٌب، َفاْنَقَرُضوا  ُهَم ُأمُّ َوَلٍد، َوَكاَن خِلِ ْحَِن، َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ َوَعْبُد الرَّ
َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)2(.

.)3(  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا، وجرح يوم أحد عرش جراحات، ويَقاَل خلراش 
ابن الصمة: قائد الفرسان، وكان من الّرماة املذكورين)5(.

 ثغ: شهد بدًرا وأحًدا)6(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )523/3(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )445/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )994/2(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )107/3(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )603/1(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )444/2(.
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ِخَراُش، َأُبو َسَلَمَة، الّسَلِميُّ ڤ. 4   6

 غ: سكن الكوفة)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة)2(.

ِخَراُش الَكْلِبيُّ ڤ.4   6

 بر: مذكور يف الصحابة، ال أعرفه بغري َذلَِك. وقد قيل: إنه الذي 

قبله، وذكر له َذلَِك اخلرب، والصحيح يف َذلَِك أنه خزاعي)3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )282/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )113/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )445/2(.
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َخَرشة امُسه  من 

، ِمْن َبِني ُزَبْيٍد ڤ.4 - 6 َخَرَشُة ْبُن اْلَحاِرِث، ُيْكَنى: َأَبا اْلَحاِرِث، اْلُمَراِديُّ

 غ: سكن مر)1(.

 ن: وفـد عـل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد فتح مـر، ومن ولده: أبو خرشـة 

»عبد الله بن الارث بن ربيعة بن خرشة)2(.

 م: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مر، وهو جد أيب خرشة عبد الله 

ابن الارث بن ربيعة بن خرشة بن الارث. قاله ل أبو سعيد بن يونس بن 
عبد األعل)3(.

: َوَمْن َأْواَلِدِه: َأُبو َخَرَشـَة   ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهَد َفْتَح ِمْرَ

َعْبُد اللِه ْبُن الَاِرِث ْبِن َربِيَعَة ْبِن َخَرَشَة)4(.

 خش: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو مِمَّن سكن مر.

حدث َعنُه: يِزيد بن أيب حبيب، َوَأُبو كثري املَحاريب)5(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )262/2(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )151/1(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )998/2(.))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 531(.
))) »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )395/2(.
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 بر: مريٌّ له صحبة ورواية)1(.

 ثغ: وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مر، ومن أوالده: َأُبو خرشة 

ِه بن الارث بن ربيعة بن خرشة)2(. َعْبد اللَّ

، َوُيَقاُل: األَْزِديُّ ڤ. 4 - 6 َخَرَشُة ْبُن الُحرِّ الَفَزاِريُّ

 بر: نزل حص، له عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديث واحد يف اإلمساك عن الفتنة. 

َلْيَس له عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غريه فيم علمت، وألخته سامة بنت الر عن 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

وكان خرشة بن الر هذا يتيًم يف حجر عمر بن اخلطاب. 

روى عـن: عمـر، وأيب ذر، وعبـد الله بن سـام. روى عنـه: جاعة من 
التابعني، منهم: ربعي بن خراش، واملسيب بن رافع، وأبو زرعة بن عمرو 

ابن جرير)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )445/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )604/1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )445/2، 446(.
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ْ
ُخَري امُسه  من 

اِد ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَفاِتِك ْبِن اْلَقِليِب ْبِن 4   6 ُخَرْيُم ْبُن اأَلْخَرِم ْبِن َشدَّ
َعْمِرو ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ڤ.

ِذي َيُقوُل: يًفا، َوُهَو الَّ  س: َكاَن اْبنُُه َأْيَمُن ْبُن ُخَرْيٍم َشاِعًرا َفاِرًسا رَشِ

ـــيِّ ـــًا ُيَص ـــٍل َرُج ـــُت بَِقاتِ َعــَل ُســْلَطاِن آَخــَر ِمــْن ُقَرْيِشَوَلْس
إِْثِمـــي َوَعـــَيَّ  ُســـْلَطاُنُه  َمَعـــاَذ اللـــِه ِمـــْن َجْهـــٍل َوَطْيِشَلـــُه 
؟ َفَلْسُت بِنَافِِعي َما ِعْشُت َعْييِشَأَأْقُتـــُل ُمْســـِلًم يِف َغـــرْيِ َحـــقٍّ

ي َشـِهَدا  ، َعـْن َأْيَمَن ْبِن ُخَرْيـٍم، َقاَل: إِنَّ َأيِب َوَعمِّ ـْعبِيُّ َقـاَل: َوَرَوى الشَّ
َبْدًرا، َوَعِهَدا إَِلَّ َأْن الَ ُأَقاتَِل ُمْسِلًم. 

َُم َلْ َيْشَهَدا َبْدًرا. رَيَة ِمْن َأْهِل الِعْلِم: إهِنَّ ْن َرَوَى َعنُْه السِّ ُد ْبُن ُعَمَر َعمَّ  َقاَل حُمَمَّ
ِد ْبِن  ، َوحُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوَأيِب َمْعرَشٍ َقاَل: َويِف ِرَواَيِة حُمَمَّ

ُعَمَر: َوَلْ َيْشَهْدَها إاِلَّ ُقَرْيٌش، َواألَْنَصاُر، َوُحَلَفاُؤُهْم َوَمَوالِيِهْم)1(.

ُخَرْيُم ْبُن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َلٍم الطَّاِئيُّ ڤ. 4 6 6

 م: هاجر إىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فلقيه بعد رجوعه من تبوك، يكنى أبا جلا الطائي)2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 520(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )161/8(.
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 ع: َلِقَي َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد ُرُجوِعِه ِمْن َتُبوَك، َفَأْسَلَم، ُيْكنَى: َأَبا ِلَاٍء)1(.

 بر: روى عنه أنه َقاَل: هاجرت إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقدمت عليه 

ِه، إين أريد أن  منرفه من تبوك، فسمعت العباس عمه بقول: َيا َرُسوَل اللَّ
امتدحك، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قل، ال يفضض الله فاك، فأنشأ يقول:

مستودع حيث يصف الورقمن قبلها طبت يف الظال ويف
بــرش ال  البــاد  هبطــت  أنــت وال مضغــة وال علــقثــم 
أجلــم نــرسا وأهلهــا الغــرقبــل نطفــة تركــب الســفني وقد
ــن صالــب إىل رحــم طبــقتنقــل م بــدا  عــال  مــىض  إذا 
ــقحتى احتوى بيتك املهيمن من ــا النط ــاء حتته ــدف علي خن
ولــدت أرشقــت ملــا  األرض وضاءت بنورك األفقوأنــت 
ــاء والـــ ــَك الضي ــن يف َذلِ ــرتقفنح ــاد خت ــبل الرش ــنور وس ـ

وذكر حديًثا طويًا، وقد روى هذا الشعر بنحو هذه الرواية جرير بن 
أوس أخو خريم بن أوس، كم رواه خريم، فاللَّه أعلم)2(.

6   4 ، اِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َفاِتٍك، اأْلََسِديُّ ُخَرْيُم ْبُن َفاِتِك ْبِن اأْلَْخَرِم ْبِن َشدَّ
َأَسُد َبِني ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضِر ْبِن ِنَزاٍر، ُيْكَنى: َأَبا 

َيْحَيى، َوِقيَل: َأَبا َأْيَمَن ڤ.

ي  ْبِن ُخَرْيٍم، َقاَل: إِنَّ َأيِب َوَعمِّ َأْيَمَن  ْعبِيُّ َيْرِوي َعْن   س: َكاَن الشَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )447/2(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )982/2(.
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َشِهَدا َبْدًرا َوَعِهَدا إَِلَّ َأْن اَل ُأَقاتَِل ُمسِلًم. 

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهَذا مِمَّا اَل ُيْعَرُف ِعنَْدَنا، َواَل ِعنَْد َأَحٍد مِمَّْن َلُه ِعْلٌم  َقاَل حُمَمَّ
َم َأْسَلَم ِحنَي َأْسَلَمْت  َُم َشِهَدا َبْدًرا، َواَل ُأُحًدا، َواَل اخْلَنَْدَق، َوإِنَّ رَيِة َأهنَّ بِالسِّ

اَل إىَِل اْلُكوَفِة َفنََزاَلَها َبْعَد َذلَِك)1(. وَّ َة، َوحَتَ َبنُو َأَسٍد َبْعَد َفْتِح َمكَّ

 ق: َصِحَب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فروى عنه، وابنه: أيمن بن خريم الشاعر.

وكان أبرص، وكان مع بني مروان يسامرهم ويؤاكلهم)2(.

 جي: يعد بالكوفة)3(.

 غ: سكن الكوفة)4(.

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل  َأيمن بن خريم،  َوالِد  َأُبو حييى،  ، كنيته  َبْدِريٌّ  ب: 

َذلِك  َفبلغ  إَزاره«،  َوإِْسَبال  تِه،  ُجَّ َلْواَل ُطول  َفاتِك،  بُن  ُجُل ُخَرْيم  الرَّ »نِْعَم 
ُخَريًم، َفقطع جته إىَِل ُأُذَنْيِه، َورفع إَزاره، إىَِل نصف َساقيه. 

سكن الُكوَفة)5(.

 زص: له صحبة، شهد بدًرا)6(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )160/6(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )340/1(.

))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 48(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )279/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )113/3، 114(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 94(.
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 م: أخو سربة بن فاتك، شهد بدًرا هو وأخوه، يكنى أبا حييى، نزل 

الرقة ومات با، له ذكر يف حديث وابصة، وأيب هريرة، وسهل بن النظلية، 
وأنس بن مالك)1(.

ُة ْبُن َفاتٍِك، وَكاَن َذا ُجٍَّة َقِصرَيٍة َبْعَد   ع: َشِهَد َبْدًرا، ُهَو َوَأُخوُه َسرْبَ

ُه َماَت ِبَا يِف َعْهِد ُمَعاِوَيَة َوإَِماَرتِِه.  َة. َوِقيَل: إِنَّ قَّ َأْن َكاَنْت َطِويَلًة َنَزَل الرَّ

َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَوابَِصُة ْبُن َمْعَبٍد)2(.

 بر: هو خريم بن األخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القليب 

ابن عمرو بن أسد بن خزيمة. وأبوه األخرم، ُيَقاُل له: فاتك. وقد قيل: إّن 
َيـى. وقيل: أبـا أيمن بابنه  فاتـك هـو ابـن األخـرم، يكنى خريم بـن فاتك أبا حَيْ

أيمن بن خريم، شهد بدًرا مع أخيه سربة بن فاتك.

وقد قيل: إن خريًم هذا وابنه أيمن بن خريم أسلم جيًعا يوم فتح مكة 
ح البخاريُّ وغريه أن خريم بن فاتك وأخاه سربة  واألول أصح، وقد صحَّ

ابن فاتك شهدا بدًرا، وهو الصحيح إن شاء الله، عداده يف الشاميني.

وروينا من وجوه عن أيمن بن خريم أنه َقاَل: ملروان حني سأله أن يقاتل 
معه بمرج راهط: إن أيب وعمي شهدا بدًرا وهنياين أن أقاتل مسلًم.

يعد يف الكوفيني. روى عنه: املعرور بن سويد، وشمر بن عطية، والربيع 

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 516(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )978/2، 979(.
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ابن عميلة، وحبيب بن النعمن األسدي)1(. 

 كـو: لـه صحبـٌة وروايـة عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: يسـري بـن عميلة 

وغريه، وأكثر ما يقال فيه: خريم بن فاتك)2(.

 وقال أيًضا كو: يعرف بخريمي بن فاتك، له صحبة ورواية عن 

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 و: َشِهَد َبْدًرا. َقاَل ُخَرْيٌم: َنَظَر إَِلَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »َأيُّ َرُجٍل َأْنَت! 

إَِزاَرُه،  َفَرَفَع  َقاَل:  َوَتْوفُِي َشْعِرَك«.  إَِزاِرَك،  َتْسبِيُل   : َأنَّ فِيَك َخْصَلَتنْيِ َلْواَل 
َوَأَخَذ ِمْن َشْعِرِه)4(.

 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، سكن دمشق، وهو أخو سربة بن فاتك، 

وأبو أيمن بن خريم.

وقيل: إنه شهد بدًرا، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن كعب األحبار. 

روى عنه: ابنه أيمن، ووابصة بن معبد، وأبو هريرة، وابن عباس، وغريهم)5(.

 ثغ: شــهد بــدًرا مــع أخيــه ســربة بــن فاتــك، وقيــل: إن خريــًم هــذا 

ح البخاريُّ  وابنه أيمن أسلم جيًعا َيْوم فتح مكة، واألول أصح، وقد صحَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )446/2، 447(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )53/1(، )132/3(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )55/7(.
نَّة )403/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 340(.
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وغريه: أن خريًم وأخاه سربة بن فاتك شهدا بدًرا، وهو الصحيح، وعداده 
يف الشاميني، وقيل: يف الكوفيني.

نـزل الرقـة، روى عنه: املعرور بن سـويد، وشـمر بن عطيـة، والربيع بن 
عميلة، وحبيب بن النعمن األسدي)1(. 

َة، َوَوالُِدُه َفاتٌِك.  ذت: ُخَرْيٌم ُهَو َأُخو َسرْبَ

ُه َشِهَد َبْدًرا. ِقيَل: إِنَّ

َوَرَوى َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َكْعٍب.

َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه َفاتِـٌك، َوَوابَِصـُة ْبـُن َمْعَبٍد، َوَأُبـو ُهَرْيَرَة، َواْبـُن َعبَّاٍس، 
َ َزَمَن ُمَعاِوَيَة)2(. َة، َوِبَا ُتُويفِّ قَّ َوامَلْعُروُر ْبُن ُسَوْيٍد، َوِشْمُر ْبُن َعطِيََّة. َوَنَزَل الرَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )607/1(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 406(.
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ُخَزْية امُسه  من 

ُخَزْيَمُة ْبُن َأْوِس بِن َيِزيَد بِن َأْصَرَم ڤ.4   6

 بر: أخو مسعود بن أوس بن يزيد بن أصم، هكذا ذكرها موسى 
ابن عقبة جيعا فيمن شهد بدًرا)1(.

ُخَزْيَمُة ْبُن َثاِبِت ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َواِئِل ْبِن ُمَنبِِّه 4    
اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس. َوِقيَل: ُخَزْيَمُة ْبُن َثاِبِت ْبِن اْلَفاِكِه ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 
َهاَدَتْيِن، ِمْن َبِني َخْطَمَة ْبِن ُجَشِم ْبِن  ، ُذو الشَّ َساِعَدَة، اأْلَْنَصاِريُّ

َماِلِك ْبِن اأْلَْوِس، ُيْكَنى َأَبا ُعَماَرَة ڤ.

 س: ُأمُّ ُخَزْيَمَة ُكَبْيَشُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة. 

ُهَم َجِيَلـُة بِنُْت َزْيِد  ْحَِن، َوُأمُّ َفَوَلـَد ُخَزْيَمـُة ْبـُن َثابِـٍت: َعْبَد اللِه َوَعْبـَد الرَّ
اْبِن َخالِِد ْبِن َمالٍِك ِمْن َبنِي َقْوَقٍل. 

 . ُه َصِفيَُّة بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُطْعَمَة ْبِن َزْيٍد اخْلَْطِميُّ َوُعَمَرَة ْبَن ُخَزْيَمَة، َوُأمُّ

اِن َأْصنَاَم  َ َوَكاَن ُخَزْيَمـُة ْبـُن َثابِـٍت، َوُعَمـرْيُ ْبُن َعِديِّ ْبِن َخَرَشـَة، ُيَكـرسِّ
. َهاَدَتنْيِ َبنِي َخْطَمَة، َوُخَزْيَمُة ْبُن َثابٍِت ُهَو ُذو الشَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )449/2(.
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ـد ْبـُن ُعَمـَر: َوَكاَنْت َراَيـُة َبنِـي َخْطَمَة َمـَع ُخَزْيَمَة ْبـِن َثابٍِت يِف  َقـاَل حُمَمَّ
َغْزَوِة اْلَفْتِح. 

نَي َمَع َعِيِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ڠ.  َوَشِهَد ُخَزْيَمُة ْبُن َثابٍِت ِصفِّ

َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َسنََة َسْبٍع َوَثَاثنَِي، َوَلُه َعِقٌب، َوَكاَن ُيْكنَى َأَبا ُعَمَرَة)1(.

، َوَقـِدَم اْلُكوَفـَة َمـَع َعـِيِّ ْبِن َأيِب  ـَهاَدَتنْيِ  وقال أيًضا س: ُهـَو ُذو الشَّ

نَي َسنََة َسْبٍع َوَثَاثنَِي، َوَلُه َعِقٌب)2(. َطالٍِب، َفَلْم َيَزْل َمَعُه َحتَّى ُقتَِل بِِصفِّ

 غ: سكن الكوفة،... وقد روى خزيمة بن ثابت عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 ط: هو ذو الشهادتني، يكنى أبا عمرة، وكان خلزيمة أخوان، يقال 

ألحدها: وحوح، ولآلخر: عبد الله. 

وكانت راية خطمة بيده يف غزوة الفتح، وشهد خزيمة مع عي بن أيب 
طالب ڠ صفني، وقتل يومئذ سنة 37 من اهلجرة)4(.

، ُقتَِل َيْوم ِصفِّني)5(. َهاَدَتنْيِ ِذي ُيَقال َلُه: ُذو الشَّ  ب، بش: ُهَو الَّ

 م: روى عنـه: جابـر بـن عبـد اللـه، وابنـاه عبـد اللـه وعـمرة. جعل 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )299-297/5(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )174/8(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )248/2، و251(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 17(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )107/3، 108(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 77(.
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النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص شهاَدَته رجلني)1(.

ُه: َكْبَشُة بِنُْت َأْوٍس ِمْن َبنِي َساِعَدَة َأَجاَز َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َشَهاَدَتُه   ع: ُأمُّ

 . بَِشَهاَدِة َرُجَلنْيِ

اِن َأْصنَاَم َبنِي َخْطَمَة.  َوَكاَن ُهَو َوُعَمرْيُ ْبُن َعِديِّ ْبِن َخَرَشَة َيْكرِسَ

َكاَنْت َراَيُة َبنِي َخْطَمَة َيْوَم اْلَفْتِح َمَع ُخَزْيَمَة ْبِن َثابٍِت َرَأى فِيَم َيَرى النَّاِئُم، 
َق َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُرْؤَياُه، َفاْضَطَجَع َلُه  ُه َسَجَد َعَل َجْبَهِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَحقَّ َكَأنَّ

نَي.  َفَسَجَد َعَل َجْبَهتِِه ُقتَِل َمَع َعِيٍّ ڤ َيْوَم ِصفِّ

َرَوى َعنُْه: َزْيُد ْبُن َثابٍِت، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه، َوَعْبُد اللِه ْبُن َيِزيَد اخْلَْطِميُّ ڤ.

، َوإِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد،  َرَوى َعنُْه اْبنُُه: ُعَمَرُة ْبُن ُخَزْيَمَة، َوَأُبو َعْبِد اللِه اجْلََدِلُّ
ُهْم)2(. َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر، َوَغرْيُ

ِه   بر: من بني خطمة من األوس، يعرف بذي الشهادتني، جعل َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص شهادته بشهادة رجلني، يكنى أبا عمرة، شهد بدًرا، وما بعدها من املشاهد، 

وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح. 

وكان مـع عـيٍّ ڤ بصفـني، فلم قتل عمر جرد سـيفه فقاتـل حتى قتل، 
وكانت صفني سنة سبع وثاثني)3(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 492(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )913/2، 914(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )448/2(.
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.)1( َهاَدَتنْيِ  جو: ُذو الشَّ

 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ذو الشهادتني، شهد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

أحًدا وما بعدها، وشهد غزوة الفتح، وكان حيمل راية بني خطمة. 

روى عـن: النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنـه: ابنـه عمرة بن خزيمـة، وأبو عبد الله 
عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحن بن عدي اجلدل، وعطاء بن يسار. 

وشهد غزوة مؤتة)2(.

. َهاَدَتنْيِ ، ُذْو الشَّ ، امَلَديِنُّ ، اخلَْطِميُّ  ذس: الَفِقْيُه، األَْنَصاِريُّ

ُه َشِهَد أحًدا َوَما َبْعَدَها. َواُب: َأنَّ ، َوالصَّ ُه َبْدِريٌّ ِقْيَل: إِنَّ

َوَلُه َأَحاِدْيُث.

. نْيَ ، َفاْسُتْشِهَد َمَعُه َيْوَم ِصفِّ َوَكاَن ِمْن ِكَباِر َجْيِش َعِيٍّ

 ، ، َوَعْمُرو بُن َمْيُمْوٍن األَْوِديُّ َث َعنُْه: اْبنُُه؛ ُعَمَرُة، َوَأُبو َعْبِد اللِه اجلََدِلُّ َحدَّ
َوإِْبَراِهْيُم بُن َسْعِد بِن َأيِب َوقَّاٍص؛ َوَجَاَعٌة.

، َوَكاَن َحاِمَل َراَيِة َبنِي َخْطَمَة، َوَشِهَد ُمْؤَتَة)3(. ُقتَِل ڤ: َسنََة َسْبِع َوَثَاثنِْيَ

، والصحيح أّنه شِهَد ُأُحًدا وما بعدها.   ذت: ُيَقاُل: إنه بْدِريٌّ

له أحاديث.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 134(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )16/ 357(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )2//485(.
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َرَوى َعنُْه: إِْبَراِهيم بن سعد بن أيب وقاص، وعمرو بن ميمون األْودي، 
وابنه عمرة بن ُخَزْيمة، وأبو َعْبد الله اجلََدل، وغريهم.

، وقاتل َحتَّى ُقتَِل)1(. شهِد ِصفِّني مع عيٍّ

 جر: أمه كبشة بنت أوس الساعدية أو عمرة، من السابقني األولني، 

َشِهَد َبْدًرا وما بعدها.

وقيل: أول مشاهده أحد، وكان يكرس أصنام بني خطمة، وكانت راية 
خطمة بيده يوم الفتح)2(.

ُخَزْيَمُة بُن َجِزيِّ بِن ِشَهاٍب اأْلََسِديُّ ڤ.4    

ة، روى َعنـُه: حَبـان بـن جـزي َأُخوُه،   ب: َحِديثـه ِعنْـد أهـل اْلَبـْرَ

؟ َقاَل: »اَل آكله َواَل  بِّ َوَحِديثه: َقاَل: قلت َيا َرُسول اللَّه: َما َتقول يِف الضَّ
مه«)3(. أحرِّ

َة)4(.  ع، غ: َسَكَن اْلَبْرَ

 بر: من عبد القيس، يعد يف أهل البرة. روى عنه: حديٌث واحٌد 
، يتلف يف إسناده ومتنه)5(. بِّ يف الضَّ

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 319(.
))) »اإلصابة« البن حجر )214/3(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )108/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )920/2(، و»معجم الصحابة« للبغوي )252/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )449/2(.
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 كو: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: أخوه حبان. 

قال عبد الغني: ويقال فيه: جزي)1(.

 ثغ: له صحبة، سكن البرة، روى عنه: أخوه حبان بن جزي)2(.

ُخَزْيَمُة ْبُن الَحاِرث ڤ.4    

، له صحبة، روى عنه: يزيد بن أيب حبيب)3(.  بر: مريٌّ

، الَبْهِزيُّ ڤ.4     َلِميُّ ُخَزْيَمُة ْبُن َحِكيٍم، السُّ

 م، ثـغ: صهـر خدجيـة بنت خويلد، خـرج مع النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف جتارة ِقبَل 

ُبْرى)4(.

ُخَزْيَمُة ْبُن َخَزَمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو 4 -  
اْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، ِمَن اْلَقَواِقَلِة ڤ.

 س: َشِهَد ُأحًدا)5(.

 بر: من القواقلة، شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

ُخَزْيَمُة ْبُن َعاِصٍم ڤ.4 -  

))) »اإلكمال« البن ماكوال )82/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )611/1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )449/2(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 497(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )612/1(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )248/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )448/2(.
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 ثغ: وفد خزيمة َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بإسام قومه، فمسح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وجَهه 
فم زال جديًدا حتى مات، وكتب له كتاًبا يويص به من ول األمر بعده، وجعله 

َعَل صدقات قومه)1(.

ُخَزْيَمُة ْبُن َعْبِد َعْمٍرو، ِمْن َبِني َعْصٍر ڤ.4    

 س: َكاَن يِف الَوْفِد)2(.

 جر: وفد مع األشج عبد القيس فأسلم)3(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )613/1(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )126/8(.

))) »اإلصابة« البن حجر )222/3(.
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اف
َ

ُخف امُسه  من 

َن ْبــِن َحاِرَثــَة ْبــِن ِغَفاٍر 4 6   ُخَفــاُف ْبــُن ِإيَمــاَء ْبــِن َرَحَضــَة ْبــِن ُحــلَّ

اْلِغَفاِريُّ ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان خفاف بن أيم فيمن جاء من األعراب   س: َقاَل حُمَمَّ

من بني غفار إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يريد َتُبوك يعتذرون إليه يف الَتَخلُّف 
عنه، فلم يعذرهم الله، وقد روى ُخَفاف عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 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 ُمَض 
َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)2(. اْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخرَبَ

 غ: سكن املدينة)3(.

 م: شهد الديبية، وكان أبوه إيمء سيد بني غفار، وكان يؤمهم. 

روى عنه: حنظلة بن عي، وخالد بن عبد الله بن حرملة، وابنه الارث، 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )113/5(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 120، 122(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )269/2- 270(.
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ومقسم أبو القاسم)1(.

 ع: َكاَن إَِماَم َبنِي ِغَفاٍر)2(.

 بر: كان إمام مسجد بني غفار وخطيبهم، شهد الديبية، وتويف يف 
خافة عمر بن اخلطاب ڤ باملدينة، يعد يف املدنيني.

روى عنه: عبد الله بن الارث، وحنظلة بن عي األسدي. 

كلهم  صحبة،  رحضة  وجلده  إيمء،  وألبيه  هذا  خلفاف  إن  ويَقاَل: 
صحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا ينزلون غيقة من باد غفار، ويأتون املدينة كثرًيا. 

يقولون: هو والد ملد بن خفاف، الذي روى عنه: ابن أيب ذئب، وال 
يصح ذلك)3(.

 ثغ: كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام بني غفار وخطيبهم، شهد 

الديبية وبايع بيعة الرضوان، يعد يف املدنيني. 

ِه بن الارث، وحنظلة بن عي األسدي، وخالد بن  روى عنه: َعْبد اللَّ
ِه بن حرملة، وابنة الارث بن خفاف وغريهم.  َعْبد اللَّ

يقال: إن خلفاف هذا وألبيه وجلده رحضة صحبة، وكانوا ينزلون غيقة 
من باد غفار، ويأتون املدينة كثرًيا)4(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )985/2(.))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 524(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )449/2، 450(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )615/1(.
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ِريِد، َواْسُمُه: َعْمُرو ْبُن َرَباحِ ْبِن 4     ُخَفاُف ْبُن ُعَمْيِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الشَّ
َيْقَظَة ْبِن ُعَصيََّة ْبِن ُخَفاِف ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم ڤ.

ِذي ُيَقاُل َلُه: ُخَفاُف اْبُن َنْدَبَة، َوِهَي َأَمه،   س: َكاَن َشاِعًرا، َوُهَو الَّ

ْيَطاِن ْبِن َقنَاٍن َسبِيٌَّة ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب.  ِبَا ُيْعَرُف، َوِهَي اْبنَُة الشَّ

َوُيَقاَل: إِنَّ َنْدَبَة َكاَنْت َأَمًة َسْوَداَء. 

َة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َمَعُه لَِواُء َبنِي ُسَلْيٍم  َوَشِهَد ُخَفاٌف َفْتَح َمكَّ
اآلَخُر)1(.

ِذي ُيَقال َلُه: خفاف بن ندبة، َوَكاَنت ندبة أمه)2(.  ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو الَّ

ُخَفاُف ْبُن ندبَة ڤ.4    

 ق: هو منسوب إىل أمه، وكانت سوداء، و خفاف أحد أغربة العرب، 

لسواده، وأبوه: عمري بن الارث بن الرّشيد الّسلمي. 

سليم،  بني  لواء  ومعه  مكة،  فتح  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  مع  وشهد  شاعًرا،  وكان 
وبقي إىل زمان عمر)3(.

 بـر: هـو ابـن عـم خنسـاء، وصخـر، ومعاويـة، وخفاف هذا شـاعر 
مشهور بالشعر، أمه ندبة، وأبوه عمري، وكان أسوَد حالًكا. 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )164/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )109/3(.

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )325/1(.
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ِه،  له حديٌث واحٌد ال أعلم له غريه، رواه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: فقلت: َيا َرُسوَل اللَّ
أيـن تأمـرين أن أنـزل، أعـل قـريش، أم أنصـاري، أم أسـلم، أم غفـار؟ َفَقاَل 
َأْمٌر  َقْبَل الطَِّريِق، َفإْن َعَرَض لَك  فِيَق  اف، اْبَتغ الرَّ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َخفَّ

َك، َوإِْن اْحَتْجَت إِليِه َرَفَدَك«)1(.  َنَصَ

ُخَفاُف ْبُن َنْضَلَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َبْهَدَلَة الثََّقِفيُّ ڤ.4    

 م: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ذابل بن طفيل)2(.

 ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،... َواَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة َواَل ِذْكٌر)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )450/2، 451(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 525- 526(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )986/2(.



347 حرف الخاء

ُخَوْيِلد امُسه  من 

ُخَوْيِلُد ْبُن ُبَجْيٍر، ِمن َبِني عريج بِن َبْكِر بِن َعْبِد َمَناة بِن كَناَنة، 4    

َأُبو َعْقَرٍب ڤ. 

 جي: هو أبو عقرب بن أيب عقرب، يعد بالبرة)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوالِد أيب َعْمرو بن َأيب عقرب)2(.

ُخَوْيِلُد ْبُن َعْمٍرو اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4    

 ع: َبْدِريٌّ ِمْن َبنِي َسِلَمَة )3(.

ُخَوْيِلُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َصْخِر ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلُمْحَتِرِش 4    

، َأُبو  اْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َزَمـاَن ْبِن َعِديِّ ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َرِبيَعـَة، اْلُخَزاِعيُّ

ُشَرْيٍح، اْلَكْعِبيُّ ڤ.

ِمْن  َكْعٍب  َبنِي  َأْلِوَيِة  َأَحَد  حَيِْمُل  َوَكاَن  َة،  َمكَّ َفْتِح  َقْبَل  َأْسَلَم   س: 

ْيٍح بِامَلِدينَِة َسنََة َثَمٍن َوِستِّنَي، َوَقْد  َة، َوَماَت َأُبو رُشَ ُخَزاَعَة الثََّاَثِة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 51(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )110/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )961/2(.
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َرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)1(.

 ل: له صحبة)2(.

 خ: ُيَقاُل: إنَّ اسَمُه ُخَوْيِلد.

ْيٍح َكْعب بن َعْمٍرو)3(. َنا َأنَّ َأَبا رُشَ ا َأيِب فَأْخرَبَ َوَأمَّ

 غ: سكن مكة)4(.

 ب: عداده يِف أهل الجاز، روى َعنُه: َأُبو سعيد امَلْقرُبي، وُسْفَيان 

ابن أيب العوجاء. 

َماَت بِامَلِدينَِة سنة َثَمن َوِستِّنَي)5(.

 بش: من جلة الصحابة وقرائهم، مات باملدينة سنة ثمن وستني)6(.

 ع: ُمَْتَلـٌف يِف اْسـِمِه: َفِقيـَل: َهانِـٌئ، َوِقيـَل: َكْعـٌب َأْيًضـا، َكاَن َينِْزُل 

امَلِدينََة َوِبَا َماَت)7(.

 بـر: أبـو رشيـح اخلزاعـي الكعبـي، هو مشـهور بكنيتـه، واختلفوا يف 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )199/5(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1614(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 201(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )244/2- 245(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )110/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 51(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )960/2(.
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اسمه، فقيل: اسمه كعب بن عمرو. وقيل: عمرو بن خويلد، واألكثر يقولون: 
خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزي. 

أسلم قبل فتح مكة، وتويف باملدينة سنة ثمن وستني)1(.

 كو: له صحبة ورواية، روى عنه: سفيان بن أيب العوجاء، وعطاء 

ابن يزيد الليثي، وأبو سعيد املقربي)2(.

َجاِز، يِف اْسِمِه َأْقَواٌل، َأْشَهُرَها: ُخَوْيِلُد ْبُن َعْمٍرو.  ذت: ِمْن َعَرِب اْلِ

َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه.

، َواْبنُُه َسِعيٍد  يُّ َث َعنُْه: َنافُِع ْبُن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َوَأُبو َسِعيٍد امَلْقرُبِ َحدَّ
، َوُسْفَياُن ْبُن َأيِب اْلَعْوَجاِء. يُّ امَلْقرُبِ

َ َسنََة َثَمٍن َوِستِّنَي بِامَلِدينَِة)3(. ُتُويفِّ

 ثغ: نزل املدينة وأسلم قبل الفتح، وتويف باملدينة سنة ثمن وستني)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )455/2(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )281/4(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 743(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )629/1(.
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َخل امُسه  من 

ْبِن 4 -   ْبِن َعاِمِر  ْبِن َعْمِرو  اْلَعْجَلِن  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َراِفعِ  ْبُن  ُد  َخلَّ
، َأُخو ِرَفاَعَة، ُيْكَنى: َأَبا َيْحَيى ڤ. ، ُثمَّ الزَُّرِقيُّ ُزَرْيٍق، اأْلَْنَصاِريُّ

ُه ُأمُّ َمالِِك بِنُْت ُأيَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك   س: ُأمُّ

اْبِن َساِلٍ اْلُْبَل.

ْبِن  ُعْثَمَن  بِنُْت  َرافِِع  ُأمُّ  ُه  َوُأمُّ حَيَْيى،  الَوَلِد:  ِمَن  َرافٍِع  ْبِن  ِد  خِلَاَّ َوَكاَن 
ِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.  َخْلَدَة ْبِن ُمَلَّ

َيْبَق  َفَلْم  َفاْنَقَرُضوا،  َكثرٌِي  َعِقٌب  َلُه  َوَكاَن  َوُأُحًدا،  َبْدًرا،  ٌد  َخاَّ َوَشِهَد 
ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

ان َشهدا َبْدًرا   ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو َأُخو ِرَفاَعة بن َرافع َجِيًعا بدريَّ

َمَع َأبِيِهَم)2(.

 م: َشِهَد َبْدًرا مع أخيه رفاعة، روى عنه أخوه)3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )552/3(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )111/3، 112(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 502(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا، َرَوى َعنُْه َأُخوُه ِرَفاَعُة. َوِقيَل: َخالٌِد)1(.

 بـر: شـهد بـدًرا مـع أخيـه رفاعـة بن رافـع الزرقـي، يقولـون: إنه له 
رواية، والله أعلم)2(.

 ثغ: هو أخو رفاعة بن رافع، شهد بدًرا، يكنى أبا حييى)3(.

ٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 -   اِئِب ْبِن َخلَّ ُد ْبُن السَّ َخلَّ

 م،ع، ثغ: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُقَرْيَظَة)4(.

اِئُب، َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر،   ع: ِمْن َبْلَحاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، َرَوى َعنُْه: السَّ

َوامُلطَِّلُب ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َحنَْطٍب)5(.

ُد ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َثْعَلَبة ْبِن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس، 4     َخلَّ
ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َثْعَلِب ْبِن َكْعِب 

اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُه َعْمَرُة بِنُْت َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ِمْن   س: ُأمُّ

َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج. 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )964/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )451/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )618/1(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 504(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )965/2(، و»ُأْسد 

الغابة« البن األثير )617/1(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )962/2(.
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ٌد الَعَقَبَة يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َشِهَد َخاَّ

َواْسَتْعَمَلُه  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ٍد، َصِحَب  ْبُن َخاَّ اِئُب  اْلَوَلِد: السَّ ِمَن  َلُه  َوَكاَن 
ُهَم َلْيَل بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن  ٍد، َوُأمُّ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َعَل اْلَيَمِن، َواْلََكُم ْبُن َخاَّ
ُدَلْيٍم ُأْخِت َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َوَقِد اْنَقَرَض َعِقَبُهَم، َواْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َحاِرَثَة 

اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َمالِِك األََغرِّ َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد. 

ٌد َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َواخْلَنَْدَق، َوَيـْوَم َبنِي ُقَرْيَظَة، َوُقتِـَل َيْوَمِئٍذ  َوَشـِهَد َخـاَّ
ـْت َعَلْيـِه ُبنَاَنُة اْمـَرَأٌة ِمْن َبنِي ُقَرْيَظَة َرًحى َفَشـَدَخْت َرْأَسـُه، َفَقاَل  َشـِهيًدا، َدلَّ
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلُه َأْجُر َشِهيَدْيِن«، َوَقَتَلَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِه، َوَكاَنْت ُبنَاَنُة اْمَرَأَة 
، َوَحاَصَ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنِي ُقَرْيَظَة لَِلَياٍل َبِقنَي ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة  اْلََكِم اْلُقَرظِيِّ
َة َلْيَلًة َحتَّى  ْجـَرِة َخَْس َعـرْشَ ِة َسـنََة َخْـٍس ِمَن اهْلِ جَّ َوَلَيـاٍل َمَضـنْيَ ِمـْن ِذي اْلِ

َنَزُلوا َعَل ُحْكِم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ص: َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: ُهَو َبْدِريٌّ ڤ)2(.

.)3( د، َبْدِريٌّ اِئب بن َخاَّ  ب: َوالِد السَّ

 رع: ُقتَِل باخلندق رمته الَيُهود بالرحى فشدخته، َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

»َلُه أْجِر َشِهْيَدْيِن«)4(. 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )491/3(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )18/4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )112/3(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )77/1(.
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 ع: ِمْن َبْلَحاِرٍث، َشِهَد َبْدًرا)1(.

 بر: شهد العقبة، وشهد بدًرا وأحًدا واخلندق، وقتل يوم بني قريظة 
شهيًدا، طرحت عليه الرحى من أطم من آطامها، فشدخت رأسه ومات، 

َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فيم يذكرون: »إنَّ َلُه َأْجُر ]َشِهيَدْيِن[«. 

حى بنانة امرأة من بني قريظة، ثم  ويقولون: إن التي طرحت عليه الرَّ
قتلها َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مع بني قريظة، إذ قتل من أنبت منهم، ول يقتل امرأة 

غريها)2(.

 ثغ: شهد هذا العقبَة، وبدًرا، وأحًدا، واخلندق،َ وقتل يوم قريظة، 

طرحت عليه حجر من أطم من آطامها فشدخته، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ 
َلُه أْجِر َشِهْيَدْيِن«. يقولون: إن الجر ألقتها عليه امرأة اسمها: بنانة، امرأة 
من قريظة، ثم قتلها َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مع بني قريظة ملا قتل من أهنت منهم، 

ول يقتل امرأة غريها)3(.

َخلَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم ڤ.4 6  

ُه ِهنُْد بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراٍم، َشِهَد َبْدًرا يِف   س: ُأمُّ

ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )963/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )451/2، 452(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )619/1(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )525/3(.
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 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)1(.

 بر: شهد هو وأبوه وإخوته معوذ، وأبو أيمن، ومعاذ، بدًرا. 

د بن عمرو بن اجلموح هو وأبوه وأبو أيمن أخوه يوم أحد  وقتل خاَّ
شهيًدا، وقيل: إن أبا أيمن موىل عمرو بن اجلموح َلْيَس بابنه. 

ًدا هذا شهد بدًرا وأحًدا)2(. ول يتلفوا أن خاَّ

 ذس: َشِهَد بدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)3(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(.

َخلَُّد ْبُن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن 4    
َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُه إَِداُم بِنُْت اْلَقنْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسَواٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

ُه َشِهَد َبْدًرا َمَع َأِخيِه َخالِِد  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َأنَّ َذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ
اْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد. 

ُد  ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعرَشٍ َوَلْ َيْذُكْر َذلَِك حُمَمَّ
اْبُن ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهْم َبْدًرا. 

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )452/2(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 252(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 150(.
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ِمْن  َوامَلَغاِزي  رَيِة  بِالسِّ َأْعَلُم  َهُؤالِء  ألَنَّ  بَِثْبٍت؛  َذلَِك  َأُظنُّ  َوالَ  َقاَل: 
ِد ْبِن  ـِد ْبِن ُعـَمَرَة بَِثْبٍت، َوخِلَـاَّ ِهـْم، َوال َأُظـنُّ َمـا َرَوى َعْبـُد اللـِه ْبُن حُمَمَّ َغرْيِ

َقِديٌم)1(. إِْسَاٌم  َقْيٍس 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )578/3(.
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الخاء َحْرف  من  األفراد 

ِخَداُش -َأْو ِخَراش- بن ُحَصْيِن بِن اأَلَصّم ڤ.4    

 بر: له صحبة، وال أعلم له رواية.

وزعم بنو عامر بن لؤي أنه قاتل مسيلمة الكذاب)1(.

خدرُة بُن َعْوِف بِن الَحاِرِث بِن الَخْزَرج ڤ.4    

 كو: له صحبة ورواية كثرية)2(. 

َخِديُج ْبُن َسَلَمَة ْبِن َأْوِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَقَراِقِر ْبِن 4    
ْحَياِن، َأُبو ِشَباٍث، َحِليِف َبِني َحَراٍم ڤ. الضَّ

 س: شهد العقبة مع السبعني من األنصار، وكان قديم اإلسام، 

وكان معه ليلة العقبة امرأته أّم منيع بنت َعْمرو بن عدي بن سنان بن نابئ 
ابن َعْمرو بن سواد. 

وكانت من املبايعات، فولدت له ليلة العقبة ُشَباًثا.

ول يشهد أبو شباٍث بدًرا، وال أحًدا وشهد ما بعد ذلك من املشاهد)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )444/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )400/4(.))) »اإلكمال« البن ماكوال )446/4(.
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 بر: حليف لبني حرام من األنصار، شهد العقبة الثانية، ول يشهد 

بدًرا، وال أحًدا، وشهد ما بعد َذلَِك، قاله الطربي، َوَقاَل: يكنى أبا رشيد)1(.

ِخَذاُم ْبُن َخاِلٍد، َأُبو َوِديَعَة، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4    

 ب: َوالِد خنساء بنت خذام، كنيته َأُبو َوِديَعة، َلُه ُصْحَبة)2(.

 ع: ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، َوالُِد َخنَْساَء)3(.

 بر: من األوس. وقيل: خذام بن خالد، هو والد خنساء بنت خذام 

التي أنكحها أبوها كارهة، فَردَّ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص نكاحها، واختلف فيها هل 

كانت بكًرا أو ثيًِّبا، عل ما ذكرناه يف بابا، واختلف يف نزول عثمن بن عفان 

عل خذام هذا يف حني هجرة عثمن إىل املدينة)4(.

َلِميُّ ڤ.4     ِخْرَباٌق السُّ

 جي: يعد بالشام)5(.

ُه)6(. ، َوَغرْيُ ُه ُذو الَيَدْيِن. َرَوى َعنُْه: ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ  م، ع:ِقيَل: إِنَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )460/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )114/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )998/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )459/2(.

))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 36(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 539(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1004/2(.
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ُخَزاِعيُّ ْبِن َعْبِد ُنْهِم ْبِن َعِفيِف ْبِن َأْسَحَم، َوِقْيَل: ُأَسْيِحِم ْبِن 4 -  
َرِبيَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُذَؤْيِب ْبِن َسْعِد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُعْثَماَن 

اْبِن ُمَزْيَنَة ڤ.

 س: أمه جهمة بنت الارث بن اليقظان اهلمداين، وهي من بني 

َي خزاعي عل تسمية  ملكان بن أفىص إخوة خزاعة، وهو من خزاعة فُسمِّ
أخواله.

وكان خزاعــي أســلم بعــد أخيــه عبــد اللــه ذي البَِجاَديــن، فلــم أســلم 
خزاعي، َكرَسَ َصنََم مزينَة. 

َق بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم)1(. وكان يقال هلم: هنم، ثم َلِ

، َوِقيَل: اْبُن َماِلٍك ڤ.4 -   الَخْشَخاُش ْبُن َجَناٍب، اْلَعْنَبِريُّ

، روى عنه: حصني بن أيب الر، يعد بالبرة)2(.  جي: هو عنربيٌّ

َة)3(.  غ، ع: َسَكَن الَبْرَ

ابني  الله ملسو هيلع هللا ىلص  البرة، رأى معي رسول  له صحبة، سكن   زص: 

نِي َعَلْيِه«)4(. فقال: »اَل َيْنِي َعَلْيَك َواَل َتْ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )143/5(.
))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 39(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )260/2(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )996/2(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 92(.
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 م: عداده يف أهل البرة. روى عنه: حصني بن أيب الر)1(.

 بر: للخشخاش، ولبنيه: مالك، وقيس، وعبيد صحبة، وقد روى 

عنهم وعن أبيهم حصني بن أيب الر. 

وروي عن اخلشخاش العنربي، َقاَل: أتيت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ومعي ابن 
نِي َعَليِه َواَل َيْنِي َعَلْيك«، مثل حديث  ل، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنََّك اَل َتْ

أيب رمثة سواء، ال أعلم له غري هذا الديث.

روى عنه: الصني بن أيب الر)2(.

 كو: له صحبة ورواية، روى عنه: حصني بن أيب الر، وقيل: هو 

ابن حباب)3(.

 وقال أيًضا كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

فقأ عني  ألًفا  إبله  بلغت  إذا  أحدهم  املؤلَّفني، وكان  من  كان  ثغ:   

فحلها وحرمه، وفد هو وابنه مالك َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهلم صحبة، وال بنيه: 
قيس وعبيد صحبة أيًضا)5(.

 جر: له ُصحَبٌة، وهو جد معاذ بن معاذ، قاض البرة)6(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 530(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )457/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )146/3(.))) »اإلكمال« البن ماكوال )137/2(.
))) »اإلصابة« البن حجر )223/3(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )613/1(.
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َخطَّاُب ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن 4    
ِد ْبِن َحاِطٍب ڤ. ُجَمٍح، َأُخو َحاِطِب ْبِن اْلَحاِرث، َواِلِد ُمَحمَّ

ُه ُقَتْيَلُة بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح.   س: ُأمُّ

َوَكاَن َقِديَم اإِلْساِم، َوَهاَجَر إىَِل َأْرِض الََبَشِة يِف اهِلْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَمَعُه 
َراَة.  ، َوِهَي ُأْخُت َأيِب جِتْ اْمَرَأُتُه ُفَكْيَهُة بِنُْت َيَساٍر األَْزِديِّ

، َوَكاَن  ِفينََتنْيِ َوَماَت َخطَّاٌب بَِأْرِض الََبَشِة، َفُقِدَم بِاْمَرَأتِِه يِف إِْحَدى السَّ
ٌد)1(. خِلَطَّاٍب ِمَن اْلَوَلِد حُمَمَّ

 م: ولد بأرض البشة)2(.

َ ُمْسِلًم، َوَلُه َعِقٌب، اْمَرَأَتُه: ُفَكْيَهُة   ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة، َوِبَا ُتُويفِّ

ِفينَِة)3(. بِنُْت َيَساٍر، َقِدَمْت يِف السَّ

ُخَلْيُد ْبُن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيٍد ڤ. 4 6  

اِد ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َهَكَذا  ُه إَِداُم بِنُْت اْلَقنْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

ُد ْبُن ُعَمَر: ُخَلْيٌد، َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوَأُبو  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ َقاَل حُمَمَّ
ا: ُهَو َخالَِدُة ْبُن َقْيٍس، َوَقاَل َعْبُد اللِه  ُهَ : ُخَلْيَدُة ْبُن َقْيٍس، َوَقاَل َغرْيُ َمْعرَشٍ

: ُهَو َخالُِد ْبُن َقْيٍس. ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ اْبُن حُمَمَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )188/4(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 528(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )995/2(.
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ٌد، َوَلْ َيْذُكْر  ِه ُيَقاُل َلُه: َخاَّ َوَقْد َشِهَد َمَعُه َأْيًضا َبْدًرا َأٌخ َلُه ِمْن َأبِيِه، َوُأمِّ
ًدا  ُد ْبُن ُعَمَر، َخاَّ ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعرَشٍ ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ ُموَسى 

فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا، َوالَ َأُظنُُّه بَِثْبٍت. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.  َوَشِهَد ُخَلْيُد ْبُن َقْيٍس َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

 ثغ: عداده يف أهل بدر)2(.

َخِليَفـُة ْبـُن َعـِديِّ ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َماِلِك ْبـِن َعاِمِر ْبـِن ُفَهْيَرَة ْبِن 4    
َبَياَضَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة،  ُد ْبُن ُعَمَر، َوَأمَّ  س: َهَكَذا َنَسَبُه َأُبو َمْعرَشٍ َوحُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َفَقاال: َخِليَفُة ْبُن َعِديٍّ َوَلْ َيْرَفَعا يِف َنَسبِِه، َفَكاَن خِلَِليَفَة  َوحُمَمَّ
َجَها َفْرَوُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن  ِمَن اْلَوَلِد بِنٌْت ُيَقاُل هَلَا: آِمنَُة َتَزوَّ

َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. َوَشِهَد َخِليَفُة َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

.)4(  ع: َبْدِريٌّ

ُخَنْيُس ْبُن ُحَذاَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديٍّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهِم ْبِن َعْمِرو 4    
اْبِن َهِضيِض ْبِن َكْعٍب ڤ.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )622/1(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )531/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1006/2(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )553/3(.
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ُه َضِعيَفُة بِنُْت ِحْذَيِم ْبِن َسِعيِد ْبِن ِرَئاِب ْبِن َسْهٍم، َوُيْكنَى   س: ُأمُّ

ُخنَْيٌس َأَبا ُحَذاَفَة.

ِد ْبِن  ْجَرَة الثَّانَِيَة، يِف ِرَواَيِة حُمَمَّ َقاُلوا: َوَهاَجَر ُخنَْيٌس إىَِل َأْرِض اْلََبَشِة اهْلِ
. ، َوَلْ َيْذُكْر َذلَِك ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعرَشٍ ِد ْبِن ُعَمَر اْلَواِقِديِّ  إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ
َوَكاَن ُخنَْيُس ْبُن ُحَذاَفَة َزْوُج َحْفَصَة بِنِْت ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب َقْبَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

 ، َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة َوَأيِب َعْبِس ْبِن َجرْبٍ
يَن َشْهًرا ِمْن ُمَهاَجِر النَّبِيِّ  َوَشِهَد ُخنَْيٌس َبْدًرا، َوَماَت َعَل َرْأِس َخَْسٍة َوِعرْشِ
ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل امَلِدينَِة، َوَصلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللِه، َوَدَفنَُه بِاْلَبِقيِع إىَِل َجانِِب َقرْبِ ُعْثَمَن 

اْبِن َمْظُعوٍن، َوَلْيَس خِلُنَْيٍس َعِقٌب)1(.

 ع: َسْهِميٌّ َشِهَد َبْدًرا، اَل َعِقَب َلُه، َكاَن َزْوَج َحْفَصَة بِنِْت ُعَمَر ْبِن 

اخْلَطَّاِب َفَخَلَف َعَلْيَها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 بر: كان عل حفصة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قبله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من املهاجرين 

األولني، شهد بدًرا بعد هجرته إىل أرض البشة، ثم شهد أحًدا، ونالته ثمة 
جراحة، مات منها باملدينة. هو أخو عبد الله بن حذافة)3(.

ـِه بن حذافة، َكاَن من السـابقني إىَِل اإلسـام،   ثـغ: هـو أخـو َعْبد اللَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )364/3- 365(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )990/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )452/2(.
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وهاجـر إىَِل أرض البشـة، وعـاد إىَِل املدينـة، فشـهد بـدًرا وأحـًدا، وأصابـه 
بأحـد جراحـة فـمت منهـا، وكان زوج حفصـة بنت عمر بـن اخلطاب ڤ 

قبل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلم تويف تزوجها َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 جر: أخو َعبد الله، كان من السابقني وهاجر إىل البشة، ثم رجع 

فهاجر إىل املدينة، وَشِهَد َبْدًرا.

وأصابتـه جراحـة يـوم ُأُحـد فـمت منهـا، وكان زوج حفصـة بنت عمر 
فتزوجها النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعده)2(.

اُت ْبـُن ُجَبْيـِر ْبـِن النُّْعَمـاِن ْبـِن ُأَميَّـَة ْبِن اْلُبـَرِك، َوُهـَو اْمُرُؤ 4     َخـوَّ
، ُيْكَنى: َأَبا  اْلَقْيـِس ْبـُن َثْعَلَبـَة ِمْن َبِني َثْعَلَبـَة ْبِن َعْوٍف، اأْلَْنَصـاِريُّ

َصاِلٍح، َوِقيَل: َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ.

ُه ِمْن َبنِي َعْبِد اللِه ْبِن َغَطَفاَن.  س: ُأمُّ

ُهَم ِمْن َبنِي  ِة، َوُأمُّ اٍت ِمَن اْلَوَلِد: َصالٌِح، َوَحبِيٌب ُقتَِل َيْوَم اْلَرَّ َوَكاَن خِلَوَّ
َثْعَلَبَة ِمْن َبنِي ُفَقْيٍم.

ُة بِنْـُت َحنَْظَلـَة ْبِن َحبِيِب  ُهـْم ُعَمـرْيَ َوَسـاِلٌ، َوُأمُّ َسـاِلٍ، َوُأمُّ اْلَقاِسـِم، َوُأمُّ
اْبِن َأْحََر ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ِمْن َبنِي ُأَنْيٍف ِمْن َبِيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَاِف ْبِن 

ُقَضاَعَة، َوَكاَن َحنَْظَلُة ْبُن َحبِيٍب َحِليُف َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )624/1(.
))) »اإلصابة« البن حجر )321/3(.



حابة األماثل 364
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُعَمَرَة  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  اللِه  َعْبِد  َقْوِل  ُيْكنَى يِف  َكاَن  َوبِِه  اللِه  َوَعْبُد  َوَداُوُد، 
اٌت  ْبُن ُعَمَر َيُقوُل: َكاَن َخوَّ ُد  اْلِعْلِم، َوَكاَن حُمَمَّ َأْهِل  ِه ِمْن  األَْنَصاِريِّ َوَغرْيِ

ُيْكنَى َأَبا َصالٍِح.

ُثمَّ  اجلَاِهِليَِّة،  يِف  النِّْحَينْيِ  َذاِت  َصاِحَب  ُجَبرْيٍ  ْبُن  اُت  َخوَّ َوَكاَن  َقاُلوا: 
َأْسَلَم َفَحُسَن إِْساُمُه)1(.

 ل: شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: هـو صاحـب ذات النّحيـني يف اجلاهليـة، ومـات باملدينـة سـنة 

أربعني، وله عقب. وأخوه: عبد الله بن جبري، أمري الّرماة يوم أحد، وقتل 
عبد الله يومئذ. وال عقب له)3(.

 ص: َبْدِريٌّ بَِسْهِمِه ڤ)4(.

 جي: يعد باملدينة)5(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

َب له بسهم، وَشِهَد املشاهد بعد،  ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وَضَ ويقال: هنس فَردَّ
وعاش حتى ذهب بره، ومات سنة اثنني وأربعني يف أول والية معاوية.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )442/3- 442(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1635(.

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )327/1(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )9/4(.

))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 48(.
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وبني  وبينهم  يلبثوا  ال  أن  حلفوا  الذين  اخلمسة  أحد  وهو  عقب،  وله 
ن الدواوين  ، فلم َفَرَض عمُر ڤ للناس، ودوَّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بطن واد َفُسمَّ
وضع دعوتم يف دعو... املسجد فهم إىل اليوم عل ذلك ألعقابم، وهم: 
ثابت بن أيب األقلح، وحنظلة بن أيب عامر  سهل بن حنيف، وعاصم بن 

الغسيل، وعبد الله، وخوات ابنا جبري)1(.

 ب: شهد َبْدًرا، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه، َوقد قيل: َأُبو َصالح، من بني َثْعَلَبة 

ابن َعْمرو بن َعْوف. 

َماَت سنة َأْرَبِعنَي، َوُهَو ابن َأربع َوسبعني سنة، َوله عقب. 

َوُهَو َخوات بن ُجَبري بن النُّْعَمن بن ُأميَّة بن الربك اْمِرئ اْلَقْيس بن َثْعَلَبة 
ابن َعْمرو بن َعْوف بن َمالك بن اأْلَْوس األويس)2(.

 بش: ممن شهد بدًرا، كنيته أبو عبد الله. وقد قيل: أبو صالح، مات 
باملدينة سنة أربعني، وهو ابن أربع وسبعني سنة)3(.

 رع: َماَت بِامَلِدينَِة، َوُهَو ابن َأربع َوسبعني، َوُهَو من أهل بدر)4(.

 م: أخو عبد الله بن جبري، شهد بدًرا. روى عنه: ابنه صالح، وعبد الله 

ابن الارث، وبرس بن سعيد)5(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )275/2- 276(.
))) »مشاهير علماء األمصار« )ص: 39(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )109/3، 110(.

))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )133/1(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 526(.
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 د: شهد َبْدًرا َمَع َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوضب َلُه بسهمه َيْوم بدر، َوُهَو 

ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الروحاء؛ ألنه  الَِّذي ردف النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم خرج إىَِل بدر، َفردَّ
ِذي أْرسلُه النَّبِيُّ  اْشَتَكى َوُهَو من أهل امَلْسِجد، َوُهَو من املطهرين، َوُهَو الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل بني ُقَرْيَظة َمَع سعد بن عَباَدة، َوسعد بن مَعاذ، َوعبد الله بن َرَواَحة. 

َكَذا قيل يِف أنساب األَْوس، واخلزرج. َوقيل: كنيته أبو َصالح، َوقيل: 
أبو عبد الله)1(.

َماِة  ِر َعَل الرُّ ُه َأُخو َعْبِد اللِه ْبِن ُجَبرْيٍ امُلَؤمَّ  ع: َبْدِريٌّ بَِسْهِمِه، ِقيَل: إِنَّ

َأْرَبٌع  َوَلُه  َأْرَبِعنَي،  َسنََة  بِامَلِدينَِة   َ ُتُويفِّ َوْحَدُه،  ًة  يَّ رَسِ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َبَعَثُه  ُأُحٍد  َيْوَم 
َوَسْبُعوَن َسنًَة)2(.

 بر: كان أحد فرسان َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد بدًرا هو وأخوه عبد الله 
ابن جبري يف قول بعضهم.

روى خوات بن جبري يف حتريم امُلْسِكر عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْسَكَر َكثُِيُه 
َفَقلِيُلُه َحَراٌم«، وروى يف صاة اخلوف، وله يف اجلاهلية قصة مشهورة مع 

ذات النحيني قد حماها اإلسام، وهو القائل:

فأعجلتهــا وآلفتك مــن فعاتفشدت عل النحيني كفا شحيحة

يف أبيات تركت ذكرها؛ ألن يف اخلرب املشهور أن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص سأله 

))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 88(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )974/2(.
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ِه، قد رزق الله خرًيا، وأعوذ باللَّه من الَْور  عنها وتبسم، َفَقاَل: يا َرُسول اللَّ
بعد الَكْور.

وأهل األخبار يقولون: إنه شهد بدًرا، وقد ذكرنا االختاف يف َذلَِك.

وذات النحيني امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة، كانت تبيع السمن يف 
ذات  من  أشغل  فتقول:  النحيني،  بذات  املثل  العرب  وتضب  اجلاهلية، 

النحيني)1(.

ابنه صالح بن  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه:  شهد بدًرا، وروى عن   كو: 

خوات)2(.

 ثغ: كان أحد فرسان َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد بدًرا هو وأخوه َعْبد اللَِّه 
ابن جبري يف قول بعضهم، وهو صاحب ذات النحيني، وهي امرأة من بني 
اللَّه كانت تبيع السمن يف اجلاهلية، وتضب العرب املثل با فتقول:  تيم 

أشغل من ذات النّحيني، والقصة مشهورة فا نطول بذكرها.

تـويف باملدينـة سـنة أربعـني، وعمره أربع وتسـعون سـنة، وكان يضب 
بالناء، والكتم)3(. 

َماِة  ِذي َكاَن َأِمرْيَ الرُّ ، الَّ ، الَبْدِريُّ  ذس: َأُخو َعْبِد اللِه بِن ُجَبرْيٍ الَعَقبِيُّ

َيْوَم ُأُحٍد.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )455/2، 456(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )169/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )625/1، 626(.
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اٌت: َأَبا َصالٍِح)1(. َوُيْكنَى َخوَّ

 ذت: شِهَد بْدًرا واملشاهد بعدها.

فائدة: ل يشهد خّوات ْبن ُجَبرْي بدًرا. 

فراء،  بالصَّ ْحَن بن أيب ليل وغريه: أصابه يِف ساقة حجر  الرَّ َعْبد  قال 
فرجع فضب له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه.

وكان أحد األبطال املشهورين، له أحاديث.

َرَوى َعنُْه: عبد الرحن بن أيب ليل، وعطاء بن يسار، وابنه صالح بن 
ات، وُبرْس بن َسِعيد. خوَّ

روى له الُبَخاِريُّ يِف كتاب »األدب«، خارج الصحيح.

وقيل: ُهَو صاحب ذات النِّحَينْي.

ُتُويّف خّوات ْبن ُجَبرْي ْبن النُّعمن سنة أربعني. وقيل: سنة اثنتني وأربعني، 
بعد أن ُكفَّ بره)2(.

: َعْمُرو ْبُن ُزَهْيِر ْبِن 4     ، َواْسُم َأِبي َخَوِليٍّ َخْوِليُّ ْبُن َأِبي َخْوِليٍّ
َخْيَثَمَة ْبِن َأِبي ُحْمَراَن، َواْسُمُه اْلَحاِرُث ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 
َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َحِريِم ْبِن ُجْعِفيِّ ْبِن َسْعِد 

اْلَعِشيَرِة ْبِن َماِلِك ْبِن ُأَدد، من َمْذِحٍج، َحِليُف َبِني َعِديٍّ ڤ.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )2/ 330(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 349، 350(.
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ى َأيِب ُعَمــَر ْبــِن  ــاِب ْبــِن ُنَفْيــِل ْبــِن َعْبــِد اْلُعــزَّ  س: َكاَن َحِليًفــا لِْلَخطَّ

اخلَطَّاِب ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، َأْجَُعوا َجِيًعا ال اْختَِاَف َبْينَُهْم َأنَّ َخْوِلَّ 
ْم ِمْن  ْبُن ُعَمَر َعْن ِرَجاهِلِ ُد  َأُبو َمْعرَشٍ َوحُمَمَّ َبْدًرا، َوَقاَل  َأيِب َخَوِلٍّ َشِهَد  اْبَن 
ُد  ا حُمَمَّ َياُه َلنَا، َوَأمَّ ُيَسمِّ ِهْم، َوَشِهَد َبْدًرا َمَع َخْوِلِّ اْبنُُه َوَلْ  َأْهِل امَلِدينَِة َوَغرْيِ
 ، ُجْعِفيٍّ ِمْن  ا  َوُهَ َخَوِلٍّ  َأيِب  ْبِن  َمالِِك  َأِخيِه  َمَع  َشِهَدَها  َفَقاَل:  إِْسَحاَق  اْبُن 
ا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َفَقاَل: َشِهَدَها َخْوِلُّ ْبُن َأيِب َخَوِلٍّ َوَأُخوُه ِهَاُل ْبُن َأيِب  َوَأمَّ
اِئِب اْلَكْلبِيِّ َفَذَكَر يِف ِكَتابِِه  ِد ْبِن السَّ ا ِهَشاُم ْبُن حُمَمَّ َخَوِلٍّ َحَلْيَفاِن هَلُْم، َوَأمَّ
ِذي  ُه َشِهَد َبْدًرا َخْوِلُّ ْبُن َأيِب َخَوِلٍّ َوَنَسَبُه َهَذا النََّسَب الَّ ِكَتاِب »النََّسِب« َأنَّ

إَِلْيِه. َنَسْبنَاُه 

 . َقاَل: َوَشِهَدَها َمَعُه َأَخَواُه ِهَاُل َوَعْبُد اللِه اْبنَا َأيِب َخَوِلٍّ

َها َمَع  َوَشِهَد َخْوِلُّ ْبُن َأيِب َخَوِلٍّ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَماَت يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب.

يِف  َشِهَد  ِذي  الَّ َخَوِلٍّ  َأيِب  ْبَن  َمالَِك  َأَخاَه  َأنَّ  ؛  إِْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َوَذَكَر 
اَن)1(. ِرَواَيتِِه َبْدًرا َماَت يِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

 م: شهد مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد دفنه)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحَضَ َدْفَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اَل َعِقَب َلُه)3(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 529(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )363/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )996/2(.
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 بر: خلول هذا حديث واحد أن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قال له: وذكر تغريُّ 
ام«)1(. الزمان: »َعَلْيَك بِالشَّ

اِط ْبِن َكْعِب ْبِن 4     َخْيَثَمُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن النَّحَّ
ْلِم ڤ. َحاِرَثَة ْبِن َغْنِم ْبِن السِّ

 س: أمه من بني ُجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، من قيس عيان.

وهو أبو سعد بن خيثمة، كان أراد اخلروج إىل َبْدٍر، وقال البنه سعد 
ابن خيثمة: البد ل أو لك من أن يقيم أحُدنا يف أهله ونسائه. فقال له ابنه 
سعد: يا أبه، لو كان غرُي اجلنة آلثرتك به، ولكن ساهني، فأينا َخرَج سهُمُه 
، فخرج  فاستهمَّ أهله،  وأقام اآلخر يف  َبْدٍر،  إىل  الله ملسو هيلع هللا ىلص  خرَج مع رسوِل 
سهم سعد، فخرج مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل َبْدٍر، فاستشهد يومئٍذ، وكان أحد 

النقباء. 

وأقام خيثمة يف أهله، فلمَّ كان يوَم ُأحٍد خرَج مع رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فُقتل 
ال عل رأس  ُة بن أيب وهب املخزومي، وذلك يف شوَّ بُأحد َشِهيًدا، قتله ُهَبرْيَ

اثنني وثاثني شهًرا من اهلجرة. 

وكان خليثمـة بـن الـارث ولـٌد، وبقّيـٌة مـن سـعد، فانقرضـوا يف آخـر 
الزمـان، فليـس له اليـوم عقب، وانقرض أيًضا ولد الّسـلم بـن امرئ القيس 

ابن مالك بن األوس)2(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )314/4(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )454/2(.
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 ب: َوالِد سعد بن َخْيَثَمة، اْستْشهد َيْوم أحد)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)2(. 

 َخْيٌر ڤ.

.)3(  ع، م: َأْسَلَم يِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَذَهَب إَِلْيِه، َوِقيَل: اْسُمُه َعْبُد َخرْيٍ

 بر: هو والد سعد بن خيثمة، قتل يوم أحد شهيًدا، قتله هبرية بن 

أيب وهب املخزومي، وقتل ابنه سعد بن خيثمة يوم بدر شهيًدا)4(.

 ثغ: أسلم يف عهد النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، وذهب إليه، وقيل: اسمه عبد خري)5(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(.

ال  الدَّ
وه حر�فُ

لُ �ت َ
اء، و�ي  ال�ف

هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »الثقات« البن ِحبَّان )107/3(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1007/2(، و»معرفة الصحابة« البن منده )ص: 542(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )458/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )630/1(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.
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َّ
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ال الدَّ َحْرف 

َداُوُد ْبُن ِبَلِل ْبِن ُبَلْيٍل، َوِقيَل: اْبُن ُأَحْيَحَة، َأُبو ِلَيِلَي، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4     

ه اللواين، عن حممد بن عمران   م: روى عنه: ابنه عبد الرحن سمَّ

ابن أيب ليل، أراه عن آبائه)1(.

اِئُغ،  ْحَـِن، َوَداُوُد، َوُهـَو َوْهـٌم َقاَلـُه الصَّ  ع: َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه َعْبـُد الرَّ

، َوُهَو امَلْشُهوُر، ُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه: ِقيَل: ُسْفَياُن َوِقيَل: َيَساٌر ُقتَِل  َعِن اْلُْلَوايِنِّ
نَي ُهَو َواْبنُُه َعْبُد اللِه)2(. بِِصفِّ

 بر: والد عبد الرحن بن أيب ليل. روى عنه: ابنه عبد الرحن، ويف 

اسمه اختاف، منهم من َقاَل: يسار)3(.

ِدْحَيُة ْبُن َخِليَفَة ْبِن َفْرَوَة ْبِن َفَضاَلَة ْبِن َزْيِد ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس 4     
اْبِن اْلَخْزَرجِ، َوُهَو َزْيُد َمَناَة ْبُن َعاِمِر ْبِن َبْكِر ْبِن َعاِمٍر اأَلْكَبِر ْبِن 
َعْوِف ْبِن َبْكِر ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْذَرَة ْبِن َزْيِد اللَِّت ْبِن ُرَفْيَدَة ْبِن َثْوِر 
اْبِن َكْلِب ْبِن َوَبَرَة ْبِن َتْغِلَب ْبِن ُحْلَواَن ْبِن ِعْمَراَن ْبِن اْلَحاِف ْبِن 

ُقَضاَعَة اْلَكْلِبيُّ ڤ.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 543(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )461/2(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1009/2(.
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اِئيَل)1(.  س: َأْسَلَم ِدْحَيُة ْبُن َخِليَفَة َقِديًم، َوَلْ َيْشَهْد َبْدًرا، َوَكاَن ُيَشبَُّه بَِجرْبَ

 ق: أسلم قديًم، ول يشهد بدًرا، وكان يشّبه بجربيل ڠ جلمله وحسنه.

وكان إذا قدم املدينة ل تبق معر إال خرجت تنظر إليه، وبقي إىل زمان 
معاوية)2(.

 ط: أسلم دحية قديًم، ول يشهد بدًرا، وكان يشبه بجريل ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد 

مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دحية املشاهد بعد بدٍر وبقى إىل خافة معاوية)3(.

 غ: سكن املدينة،... وقد روى دحية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )4(.

يل ڠ، َبعثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسواًل إىَِل َقْير.   ب، بش: َكاَن يشبه بِِجرْبِ

سكن مر، َفَمَت يِف واَلَية ُمَعاِوَية بن أيب ُسْفَيان)5(.

يل ڠ.   م: َكاَن يشبه بِِجرْبِ

ْعبِي، وعبد الله بن شداد، وخالد بن يزيد بن معاوية،  روى عنه: عامر الشَّ
ومنصور الَكْلبِي)6(.

ًرا يِف ُصوَرتِِه.  يُل ڠ َيْأِت يِف اأْلََحاِينِي النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَتَصوِّ  ع: َكاَن ِجرْبِ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )234/4(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 329(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 36(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )292/2- 293(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )117/3، 118(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 94(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 549(.
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، َوَخالُِد  اِد ْبِن اهْلَاِد، َوَمنُْصوٌر اْلَكْلبِيُّ ، َوَعْبُد اللِه بُن َشدَّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ
اْبُن َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة)1(.

 بر: كان من كبار الصحابة، ل يشهد بدًرا، وشهد أحًدا وما بعدها 

من املشاهد وبقي إىل خافة معاوية. 

وهو الذي بعثه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إىل قير رسواًل يف اهلدنة، وذلك يف 
سنة ست من اهلجرة، فآمن به قير، وأبت بطارقته أن تؤمن، فأخرب بذلك 

دحية َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »َثبََّت اللُه ُمْلَكُه...« يف حديث طويل)2(.

يُل ڠ َأْحَياًنا َيْأِت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، يِف ُصوَرتِِه.  و: َكاَن ِجرْبِ

بِاْلباب،  َفُقْمُت   ، َقْيَرَ إىَِل  بِِكَتاٍب  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيُّ  َمِعَي  َبَعَث  ِدْحَيُة:  َقاَل 
ْذُن، َفُذِكَر  َفُقْلُت: َأَنا َرُسوُل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَفِزُعوا لَِذلَِك، َفَدَخَل َعَلْيِه اإْلِ
َذلَِك َلُه َفَأِذَن ِل، َفَدَخْلُت َفَأْعَطْيُتُه اْلِكَتاَب، َفَقَرَأُه َوَبَعَث بِِه إىَِل اأْلَْسُقِف، 
: َفَم َتْأُمُريِن؟  َنا بِِه ُموَسى َوِعيَسى، َقاَل َقْيَرُ َ ِه الَِّذي َبرشَّ َفَجاَء َفَقاَل: ُهَو َواللَّ
: َأْعِرُف َذلَِك، َوَلِكْن اَل َأْسَتطِيُع  ُقُه، َقاَل َقْيَرُ ا َأَنا َفُأَصدِّ َقاَل اأْلَْسُقُف: َأمَّ

وُم)3(. َأْن َأْفَعَل، إِْن َفَعْلُت َذَهَب ُمْلِكي َوَقَتَلنِي الرُّ

 كو: صحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رسوله إىل قير)4(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1012/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )461/2(.

نَّة )409/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
))) »اإلكمال« البن ماكوال )142/3(.
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 وقال أيًضا كو: ولدحية صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: 

عبد الله بن شداد بن اهلاد وغريه، يقال أن جربيل ڠ كان ينزل بصورته)1(. 

يل َيْأِت يِف صورته.   جو: أسلم َقِديًم، َول يْشهد َبْدًرا، َوَكاَن ِجرْبِ

يـل َيْأِت يِف  ـَم َكاَن ِجرْبِ َقـاَل لنـا َشـيخنَا َأُبـو الفضل بـن َنـاِص الَافِظ: إِنَّ
ًة َوحده، َوشهد  يَّ ُه َكاَن يْدخل عل امُلُلوك، َوَبعَثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ صورته؛ أِلَنَّ

املَشاهد بعد بدر، َوَبِقي إىَِل خَاَفة ُمَعاِوَية)2(.

 ثغ: صاحب َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد أحًدا وما بعدها. 

وكان جربيُل يأت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف صورته أحياًنا، وبعثه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل 
قير رسواًل سنة ستٍّ يف اهلدنة فآمن به قير وامتنع عليه بطارقته، فأخرب 

ُه ُمْلَكُه«.  دحيُة َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقال: »َثبََّت اللَّ

الكلبي،  اهلاد، ومنصور  بن  بن شداد  اللَّه  الشعبي، وعبد  عنه:  روى 
وخالد بن َيِزيَد بن معاوية)3(.

إىَِل  بِِكَتابِِه  َوَرُسْوُلُه  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ، َصاِحُب  الُقَضاِعيُّ الَكْلبِيُّ   ذس: 

ى، لُِيْوِصَلُه إىَِل ِهَرْقَل. َعظِْيِم ُبْرَ

َرَوى َأَحاِدْيَث.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )314/3(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 100(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )6/2(.
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، َوَعْبُد اللِه  ُد بُن َكْعٍب الُقَرظِيُّ ، َوحُمَمَّ َث َعنُْه: َمنُْصْوُر بُن َسِعْيٍد الَكْلبِيُّ َحدَّ
، َوَخالُِد بُن َيِزْيَد بِن ُمَعاِوَيَة. ْعبِيُّ اِد بِن اهلَاِد، َوَعاِمٌر الشَّ ابُن َشدَّ

َة. ُمْوَك، َوَكاَن َعَل ُكْرُدْوٍس، َوَسَكَن املِزَّ َوَقْد َشِهَد الرَيْ

َحاَبِة امَلْوُجوِدْيَن بِامَلِدْينَِة، َوُهَو َمْعُروٌف،  َوال َرْيَب َأنَّ ِدْحَيَة َكاَن َأْجََل الصَّ
َم َنَزَل يِف ُصْوَرتِِه. ْيُل ُربَّ َفِلَذا َكاَن ِجرْبِ

َم َوَفَد إىَِل امَلِدْينَِة َقْبَل َمْوِت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِقِلْيٍل. ا َجِرْيٌر، َفإِنَّ َفَأمَّ

َوِمَن امَلْوُصْوفنِْيَ بِالُْسِن: الَفْضُل بُن َعبَّاٍس، َوَقِدَم امَلِدْينََة َبْعَد الَفْتِح.

اَنُتُه الََسُن  َوَقْد َكاَن َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن النَّاِس، َوَأْجََل ُقَرْيٍش، َوَكاَن َرحْيَ
ابُن َعِيٍّ ُيْشبُِهُه.

: َأنَّ َصِفيََّة َوَقَعْت َيْوَم َخْيرَبَ يِف َسْهِم ِدْحَيَة، َفَأَخَذَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمنُْه،  َوَصحَّ
َضُه بَِسْبَعِة َأْرُؤٍس. َوَعوَّ

. َقاَل َخِلْيَفُة بُن َخيَّاٍط: يِف َسنَِة َخٍْس َبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِدْحَيَة إىَِل َقْيَرَ

ْلِح، َكَم َذَكَرُه َأُبو  َم َكاَن َذلَِك َبْعَد الَُدْيبَِيِة يِف َزَمِن الصُّ ُقْلُت: َكَذا َقاَل، َوإِنَّ
ِحْيِح«. ِذي يِف »الصَّ ِوْيِل الَّ ُسْفَياَن يِف الَِدْيِث الطَّ

«: َثَاَثُة َأَحاِدْيَث َغَراِئُب)1(. َولِِدْحَيَة يِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

، َوَلُه َأَحاِديَث.   ذت: َأْرَسَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِكَتابِِه إىَِل َقْيَرَ

))) »سير أعام النباء« للذهبي )2/ 550، 554- 556(.
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 ، ُد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرظِيُّ اِد ْبِن اهْلَاِد، َوحُمَمَّ ِه ْبُن َشدَّ ، َوَعْبُد اللَّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ
َوَخالُِد ْبُن َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة، َوَمنُْصوُر ْبُن َسِعيٍد.

َة)1(. ُموِك َأِمرًيا َعَل ُكْرُدوٍس، ُثمَّ َسَكَن امْلِزَّ َوَكاَن َيْوَم اْلرَيْ

 جر: مشهوٌر، أول مشاهده اخلندق. وقيل: أحد، ول يَشِهَد َبْدًرا، وكان 

ُيضب به املثل يف ُحسن الصورة، وكان جربائيل ڠ ينزل عل صورته، جاء 
ذلك من حديث ُأمِّ َسَلمة، ومن حديث عائشة.

جيتمع لنا عنه نحو الستة -يعني أحاديث-، وهو رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
قير، فلقيه بحمص أول سنة سبع أو آخر سنة ست)2(.

اَبَة ڤ.4 -    َدْغَفُل بُن َحْنَظَلَة النَّسَّ

 ب: أْدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يروي َعنُه السن، َول ُيْدِركُه)3(.

 زص: له صحبة، روى عنه السن)4(. 

، َوِقيَل: ِإنَُّه َخْثَعِميٌّ ڤ.4 -    ُدَكْيُن ْبُن َسِعيٍد، اْلُمَزِنيُّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُمَزْينَة«)5(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 406(.
))) »اإلصابة« البن حجر )381/3، 382(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 100(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 61(.
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 غ: سكن الكوفة)1(.

 ب: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا، سكن اْلُكوَفة)2(.

 م: روى عنه: قيس بن أيب حازم، عداده يف أهل الكوفة)3(.

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َرَوى َعنُْه: َقْيُس ْبُن َأيِب َحاِزٍم)4(.

 بر: ويَقاَل اخلثعمي، َقاَل: أتينا َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، نسأله الطعام. َفَقاَل 
يف  الديث  وذكر  وطاعة...  سمٌع  َقاَل:  َفَأْعطِِهم«.  »ُقْم  لُعَمر:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ 

أعام النبوة يف قصة التمر. روى عنه: قيس بن أيب حازم)5(.

 نق: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: قيس بن أيب َحاِزم)6(.

َدْيَلـُم بـُن َأِبـي َدْيَلٍم، وقيل: ابُن هوشـعِ بِن َسـْعٍد الِحْمَيِريُّ 4     

الجيشاِنيُّ ڤ.

 ن: كان أول وافد وفد عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من اليمن، بعثه معاذ بن 

جبل، شهد فتح مر. روى عنه: َمرثد بن عبد الله اليزين. ول يذكر له هانئ 
ابن املنذر َعِقًبا)7(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )290/2(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 553(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1015/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )462/2، 463(.
))) »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2230(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )162/1، 163(.
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َبِة،... َذَكَرُه اْلََسُن ْبُن ُسْفَياَن   ع: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْعِض اأْلرَْشِ

َحاَبِة)1(. يِف »الُوْحَداِن« ِمَن الصَّ

 بر: هو ديلم بن أيب ديلم. ويَقاَل: ديلم بن فريوز، ويَقاَل: ديلم بن 
اهلوشع، وهو من ولد حري بن سبأ. 

لـه صحبـة، سـكن مـر، ول ُيـرو عنـه فيم أعلـم غري حديـث واحد يف 
األرشبة، رواه عنه املريون، ورواه مرثد بن عبد الله اليزين. 

وقد قيل: إن ديلم بن اهلوشع غري ديلم المريي، وليس بيشء)2(.

َبعثه  َوافد َوفد عل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من اليمن  ُهَو أول  قيل:   جو: 

مَعاذ بن جبل، شهد الَفْتح بِمْر، روى َعنُه: مْرَثد بن عبد الله الَيزيِن، ثمَّ 
ي، فهم ِعنْده َواِحد)3(. أْسند َحِديًثا َعن الَيزيِن، َعن َدْيَلم اِلْمرَيِ

ذلك،  وغري  األرشبة  َعن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيَّ  سأل  مشهوٌر،  صحايبٌّ  جر:   

ونزل مر، فروى عنه أهُلها)4(.

َدْهُر ْبُن َأْخَرَم ْبِن َماِلِك ْبِن ُأَميََّة ْبِن َيَقَظَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َماِلِك 4 6   

اْبِن َسَلَماَن ْبِن َأْسَلَم ڤ.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1021/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )463/2(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 135(.
))) »اإلصابة« البن حجر )393/3(.
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َحاَبِة، َواَل َأْعِرُف َلُه ِرَواَيًة)1(.   م، ع: َذَكَرُه الُبَخاِريُّ يِف الصَّ

َدْوٌس ڤ.4     

 م، ع: َمْوىَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، له ذكر يف حديث)2(.

َدْيَلُم ْبُن َفْيُروٍز اْلِحْمَيِريُّ َوِقيَل: ُهَو َفْيُروٌز، َوَدْيَلُم َلَقٌب، َوُهَو 4     
َفْيُروُز ْبُن َيَسَع ْبِن َسْعِد ْبِن ِذي ُحَباِب ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِعزِّ ْبِن َشْحِر 
اْبِن َهْوَشَع ْبِن َمْوَهِب ْبِن َسْعِد ْبِن َجَبِل ْبِن ِنْمَراَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 

َعْيِنيُّ ڤ. ِحْبَراَن، َوِحْبَراُن ُهَو َجْيَشاُن ْبُن َواِئِل ْبِن ُرَعْيٍن الرُّ

 غ: سكن الشام)3(.

وز الديلمي.  ِذي ُيَقال: َلُه َفرْيُ  ب، بش: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو الَّ

روى َعنُه: اْبنه َعْبد اللَّه الديلمي، َوأهل مر، َماَت بِمْر)4(. 

 م: هو أول من وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع معاذ بن جبل، وشهد فتح 

مر، قاله ل أبو سعيد بن يونس بن عبد األعل، ونسبه ل: رعني. 

روى عنـه: الضحـاك، وعبـد اللـه ابنـاه، وأبو اخلـري مرثد بن عبـد الله، 
وغريهم)5(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 560(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1021/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 557(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1020/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )288/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 95(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 544(.
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فِيَم   ، ِمْرَ َفْتَح  َوَشِهَد  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َعَل  َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاِذ  َمَع  َوَفَد   ع: 

َذَكَرُه َأُبو َسِعيِد ْبُن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل،... َقَتَل اأْلَْسَوَد اْلَعنِْسَّ َصاِحَب 
َصنَْعاَء، َفَقِدَم بَِرْأِسِه َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: َعَل َأيِب َبْكٍر ڤ)1(.

ال
 الدفَّ

وه حر�فُ
لُ �ت َ

ال، و�ي  الدَّ
هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1009/2- 1010(.



ال حر�خ الدخَّ





387 حرف الخاء

وان
ْ

ذك امُسه  من 

َذْكَواُن ْبُن َعْبِد َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن ُمَخلَِّد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، 4  -  
ُيَكنَّى َأَبا َسْبعٍ اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُل األَْنَصاِر، َأْسَلَم ُهَو َوَأْسَعُد ْبُن  ُه َأوَّ ُه ِمْن َأْشَجَع، ُيَقاُل: إِنَّ  س: ُأمُّ

َفَأَتَياُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  بِالنَّبِيِّ  َفَسِمَعا  َيَتنَاَفَراِن  َة  َمكَّ إىَِل  َخَرَجا  َوَكاَنا  ُأَماَمَة،  َأُبو  ُزَراَرَة 
َفَأْسَلَم َوَرَجَعا إىَِل امَلِدينَِة. 

َق بَِرُسوِل اللِه  َوَشِهَد َذْكَواُن اْلَعَقَبَتنْيِ َجِيًعا يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَكاَن َقْد َلِ
ا، َوَشِهَد  ا َأْنَصاِريًّ َة َفَأَقاَم َمَعُه َحتَّى َهاَجَر َمَعُه إىَِل امَلِدينَِة، َفَكاَن ُمَهاِجِريًّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ
يِق ْبِن  َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا، َقَتَلُه َأُبو اْلََكِم ْبُن األَْخنَِس ْبِن رَشِ
، َفَشدَّ َعِيُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب ڤ َعَل َأيِب الََكِم ْبِن  ِعاِج ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْهٍب الثََّقِفيِّ

ْيِف َحتَّى َقَطَعَها ِمْن نِْصِف اْلَفِخِذ،  َب ِرْجَلُه بِالسَّ األَْخنَِس، َوُهَو َفاِرٌس، َفَضَ

اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَاثنَِي َشْهًرا  ُثمَّ َطَرَحُه َعْن َفَرِسِه َفَذَفَف َعَلْيِه، َوَذلَِك يِف َشوَّ
ْجَرِة . َوَلْيَس لَِذْكَواَن َعِقٌب)1(. ِمَن اهْلِ

 م: هو الذي قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد: »َمْن َأَحبَّ َأْن َينُْظَر إَِل َرُجٍل 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )548/3(.
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نَِّة بَِقَدميه َغًدا َفْلَينُْظْر إَِل َذْكَوان«. يف إسناد حديثه إرسال)1(. َة اْلَ َيَطُأ َخِضَ

 ب: مِمَّن شهد العقبتني، َوَكاَن ُيَقال: إِنَّه من امُلَهاِجرين، َومن األَْنَصار 

ِه  ة من امَلِدينَة ُمَهاجًرا َوأَقام َبا َمَع َرُسوِل اللَّ َجِيًعا، َوَذلَِك َأنه خرج إىَِل َمكَّ
ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َأن قدم َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَة، َفَقدمَها َمَعه، َومِمَّْن شهد َبْدًرا، َوُقتَِل 

َيْوم أحٍد َشِهيًدا)2(.

، اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد، َوَكاَن َأَحَد َمْن َخَرَج ِمَن امَلِدينَِة   ع: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ

ُبِع، َوَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَحبَّ َأْن  َة ُمَهاِجًرا إىَِل اللِه ُيْكنَى: َأَبا السَّ إىَِل َمكَّ
ِمَن  َخَرَج  َوَكاَن  إَِلْيِه«،  َفْلَينُْظْر  نَِّة  اْلَ َة  َخِضَ َغًدا  بَِقَدِمَه  َيَطُأ  َرُجٍل  إَِل  َينُْظَر 
َة ُمَهاِجًرا إىَِل اللِه َتَعاىَل، َوُهَو َذْكَواُن ْبُن َعْبِد َقْيِس ْبِن َخالِِد ْبِن  امَلِدينَِة إىَِل َمكَّ

َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(.  

ِه   بر: شهد العقبة األوىل والثانية، ثم خرج من املدينة إىَِل َرُسوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فكان معه بمكة، وكان يَقاُل له: مهاجري أنصاري، وشهد بدًرا وقتل 

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 582(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )119/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1026/2- 1027(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 150(.
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يوم أحد شهيًدا، قتله أبو الكم بن األخنس بن رشيق، فشد عي بن أيب 
طالب ڤ عل أيب الكم بن األخنس بن رشيق وهو فارس، فضب رجله 

بالسيف فقطعها من نصف الفخذ، ثم طرحه عن فرسه فذفف عليه)1(.

 ثـغ: شـهد العقبـة األوىل والثانيـة، ثـم خرج مـن املدينة مهاجـًرا إىَِل 
 . النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو بمكة، فكان يقال له: أنصاريٌّ مهاجريٌّ

وشهد بدًرا، وقتل َيْوم أحد شهيًدا، قتله َأُبو الكم بن األخنس بن رشيق.

فشدَّ عيُّ بُن َأيِب طالب َعَل َأيِب الكم، وهو فارس، فضب رجله بالسيف، 
فقطعها من نصف الفخذ، ثم ذفف عليه)2(.

َذْكَواُن َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 4  -  

 بش: موىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من صالي املوال)3(.

 ع: ُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه، َفِقيَل: َطْهَمُن. َوِقيَل: ِمْهَراُن)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )466/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )16/2(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 53(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1028/2(.
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َؤْيب
ُ

ذ امُسه  من 

، َوُهَو ِمْن َبِني َماِلـِك ْبِن َأْفَصى 4  -   ُذَؤْيـُب ْبـُن َحِبيـٍب اأَلْسـَلِميُّ
ِإْخَوُة َأْسَلَم ڤ.

َثنا ُذَؤْيُب َصاِحب َهْدِي النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:   س: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس َيُقوُل: َحدَّ

َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسَأَلُه َعمَّ َعَطَب ِمَن اهْلَْدِي. 

َوَلُه َداٌر بِامَلِدينَِة، َوَبِقَي إىَِل ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)1(.

ُذَؤْيُب ْبُن َحْلَحَلَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َأْصَرَم ْبِن َعْبِد اهلِل 4  -  
اْبِن َقِميِر ْبِن َحَبِشيََّة اْبِن َسُلوَل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو، ِمْن ُخَزاَعَة 

َأُبو َقِبيَصَة، اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

 س: هو أبو قبيصة بن ذؤيب الذي كان عل خاتم عبد امللك بن 

مروان. وَشِهَد ذؤيب الفتَح مع رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ُمسِلًم، وكان يسكن قديًدا)2(.

 غ: سكن املدينة، وروى عنه ابن عباس. 

قال ابن سعد: هو ذؤيب بن حبيب األسلمي من بني مالك بن أفىض، 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )228/5(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )188/5(.
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أخو أسلم، ولذؤيب دار باملدينة يف أسلم، وبقي ذؤيب إىل خافة معاوية)1(.

 ب: َوالِد قبيَصة بن ُذَؤْيب، َلُه ُصْحَبة، بعث َمَعه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اهلَْدي، 

َوأمره إِن َما عطب ِمنَْها، وخيش َأن َيُموت، َأن ينحره. 

َوقد قيل: إِنَّه ُذَؤْيب بن حبيب من بني َمالك بن أفىص، َكاَن يسكن قديد)2(.

 م: صاحب بدن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عبد الله بن عباس)3(.

، ِمْن َبنِي َمالِِك   ع: َسَكَن امَلِدينََة، َوِقيَل: ُذَؤْيُب ْبُن َحبِيٍب اأْلَْسَلِميُّ

اْبِن َأْفىَص، َأُخو َأْسَلَم، َوِقيَل: ُهَو ُذَؤْيُب ْبُن َحْلَحَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعٍب. َرَوى 
َعنُْه َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َولُِذَؤْيٍب بِامَلِدينَِة َداٌر، َوَبِقَي إىَِل ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ڤ، 

َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َبَدَنٍة، َوَعِهَد إَِلْيِه فِيِه َعْهَدُه)4(.

 بر: كان ذؤيب هذا صاحب بدن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، كان يبعث معه 

اهلدى، ويأمره إن عطب منه يشء قبل حمله أن ينحره ويي بني الناس وبينه.

 وذؤيب، هو والد قبيصة بن ذؤيب، شهد الفتح مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان يسكن قديًدا ، وله دار باملدينة، وعاش إىل زمن معاوية.

وجعل أبو حاتم الرازي ذؤيب بن حبيب غري ذؤيب بن حلحلة، َفَقاَل: 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )303/2، و307(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )120/3، 121(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 561(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2/ 1023(.
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ذؤيب بن حبيب اخلزاعي، أحد بني مالك بن أفىص، أخي أسلم بن أفىص، 
صاحب هدي َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابن عباس.

ثـم َقـاَل: ذؤيـب بـن حلحلة بـن عمرو اخلزاعـي أحد بني قمري ، شـهد 
الفتـح مـع رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وهـو والـد قبيصـة بـن ذؤيـب، روى عنـه: ابن 

عباس.

قال ابن عبد الرب: ومن جعل ذؤيًبا هذا رجلني فقد أخطأ ول يصب، 
والصواب ما ذكرناه، والله أعلم)1(.

 ثغ: صاحب بدن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يبعث معه اهلدي، ويأمره 

إذا عطب منها يشٌء قبل حملِّه أن ينحره، وييِّ بني الناس وبينه.

وشهد الفتح مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يسكن قديًدا، وله دار باملدينة، 
وعاش إىَِل زمن معاوية.

وقد روي يف ُبْدِن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعثها مع ناجية اخلزاعي)2(.

ُذَؤْيُب ْبُن شعثن، َأُبو رديٍح، الَعْنَبِريُّ ڤ.4 --  

 ثغ: سكن البرة، وغزا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثاث غزوات، ذكره العقييُّ 

يف الصحابة)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )464/2، 465(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )30/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )35/2(.
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ُذَؤْيُب ْبُن ُكَلْيِب بِن َرِبْيَعَة الَخْوَلِنيُّ ڤ.4 --  

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(.   بر: كان أول من أسلم من اليمن، فَسمَّ

ه  اب قد ألقاه يف النار لتصديقه بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلم تضُّ وكان األسود الكذَّ
النَّار، ذكر َذلَِك النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه، فهو شبيه إبراهيم ڠ، رواه ابن وهب، 

عن ابن هليعة)1(.

اء  الرَّ
وه حر�فُ

لُ �ت َ
ال، و�ي

 الدفَّ
هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »االستيعاب« البن عبد البر )464/2(.
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راِفع امُسه  من 

َراِفُع ْبُن َأِبي َراِفعٍ، َواْسُمه: َعِميَرُة. َوِقيَل: َعْمٌرو، َوَراِفٌع، ُيَكنَّى 4  -  
َأَبا اْلَحَسِن، الطَّاِئيُّ ڤ.

 ل: له صحبة. روى عن: طارق بن شهاب)1(.

َمُه يِف َضْأٍن َلُه َيْرَعاَها،  ْئَب َكلَّ  ع: ُسنُْبِسٌّ ِمْن َطيٍِّئ، َزَعَمْت َطيٌِّئ َأنَّ الذِّ

ْئُب إىَِل اللُُّحوِق بَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َفَدَعاُه الذِّ

ا يف اجلاهلية، فدعاه الذئب   بر: يَقاُل: إنه الذي كلَّمه الذئُب، كان لِصًّ
إىل اللحـوق برسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص. َقـاَل ابـن إسـحاق: ورافع بن عمـرية الطائي 
فيم تزعم طيء هو الذي كلَّمه الذئُب، وهو يف ضأن له يرعاها، فدعاه إىَِل 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص واللحـاق به، وقد أنشـد لطيٍء شـعًرا يف َذلِـَك، وزعموا أن  َرُسـوِل اللَّ

رافع بن عمرية قاله يف كام الذئب إياه وهو:

مــن اللــص اخلفــي وكل ذئبرعيــت الضــأن أحيهــا بكلبــي
ــن قريـــبفلــم أن ســمعت الذئــب نادى ــد مـ يبـــرشين بأحـ
عل الســاقني قــاصة الركيبســعيت إليــه قــد شــمرت ثويب

))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 678(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1058/2(.
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النبــيَّ يقــول قــواًل صدوًقا َلْيَس بالقول الكذوبفألفيــت 
ــى ــق حتـ ــن الـ ــرشين بديـ للمنيـــبفبـ الرشيعـــة  تبينـــت 
أمامي إن سعيت ومن جنويبوأبرت الضياء ييضء حول

يف أبيـات أكثـر مـن هـذه، وله خـرب يف صحبته أبا بكـر الصديق ڤ يف 
غزوة ذات الساسل.

وكانت وفاة رافع هذا سنة ثاث وعرشين قبل قتل عمر ڤ. 

روى عنه: طارق بن شهاب، والشعبي، يَقاُل: إن رافع بن عمرية قطع 
ما بني الكوفة ودمشق يف خس ليال ملعرفته باملفاوز، وملا شاء الله ۵)1(.

 كر: له صحبة، وهو الذي دل بخالد بن الوليد من العراق إىل الشام.

روى عن: أيب بكر الصديق. روى عنه: طارق بن شهاب، والشعبي)2(.

َراِفُع ْبُن ُجْعُدَبَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 6-  

.)3(  ع، ثغ: َبْدِريٌّ

َراِفُع ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َسَواِد ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4  -  

اٌد. ُد ْبُن ُعَمَر: َسوَّ  س: َهَكَذا َقاَل حُمَمَّ

: ُهَو األَْسـَوُد ْبـُن َزْيِد ْبِن  ِد ْبِن ُعـَمَرَة األَْنَصـاِريُّ َقـاَل َعْبـُد اللـِه ْبـُن حُمَمَّ
َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم. 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )18/ 7، 8(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )483/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1057/2(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )37/2(.
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َوَكاَن لَِرافٍِع اْبٌن ُيَقاُل َلُه: )الَاِرُث(. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشِهَد َرافٌِع َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
اَن ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َ يِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوُتُويفِّ

.)2(  ع: َبْدِريٌّ

 بر: شـهد رافـع بن الـارث هذا بدًرا، وأحًدا، واخلندَق، واملشـاهَد 
كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وتويف يف خافة عثمن بن عفان ڤ)3(.

َراِفُع ْبُن َخِديجِ ْبِن َراِفعِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة 4  -  
اْبِن َحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ َأُبو َعْبِد اهلِل ڤ.

 س: أمه حليمة بنت عروة بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدي 

ابن ُأَمية بن بياضة بن عامر بن اخلزرج. 

ولد رافع: سهًا، وعبَد الرحن، ورفاعَة، وعبيَد الله، وزياًدا، وعائشَة، 
وأمَّ عبـد اللـه، وأمهـم أسـمء بنـت زيـاد بـن طرفة بـن مصاد بن الـارث بن 

مالك بن النمر بن قاسط. 

ه لبنى بنت قرة بن علقمة بن ُعاثة، من بني جعفر بن  وعبَد الله، وُأمُّ
كاب من قيس عيان.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1056/2(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )455/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )479/2(.
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وأسيًدا، وأمامَة، وأمهم أم ولد.

ه أم ضمرة بنت أيب حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي  وإبراهيَم، وُأمُّ
ابن جشم بن جمدعة بن حارثة، من األوس.

ه أم ولد. وعبَد الميد، وُأمُّ

وحبابـَة، وأمهـا أم حممـد بنـت حممد بن مسـلمة بن سـلمة بـن خالد بن 
عدي بن جمدعة بن حارثة.

ولرافع اليوم عقب كثري باملدينة وبغداد، وكان له أخ يقال له: رفاعة بن 
خديج، وهو ألمه أيًضا، وقد َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان له عقب. 

َها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. وَشِهَد رافٌع ُأحًدا، واخلندَق، واملشاهَد ُكلَّ

 ل: له صحبة)2(.

ا كأنه اللق، وحيفي   ق: شهد ُأُحًدا، واخلندَق، وكان حيفي شاربه جدًّ

رها. ليته ويصفِّ

ومـات مـن ُجـرٍح كان بـه من عهد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص فانتقض عليه سـنة 
ثاث وسبعني، وهو ابن ستٍّ وثمنني سنة)3(.

 خ: مات يف خافة ُمَعاِوَية بن أيب سفيان، فيم يقال)4(.

))) »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 1778(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )272/4(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 306، 307(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 50(.
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َ َسنََة َثَمٍن َوِستِّنَي)1(.  ص: ُتُويفِّ

 غ: سكن الكوفة ثم رجع إىل املدينة فمت با ڤ.

قال ابن زنجويه: وتويف رافع سنة ثاث وسبعني باملدينة.

عن عبيد الله بن رافع، قال: تويف رافع يف أول سنة أربع وسبعني، وهو 
ابن ست وثمنني)2(.

 ب: َماَت بِامَلِدينَِة سنة َثَاث َوسبعني، َوقد قيل: سنة َأربع َوسبعني)3(.

 بش: له كنيتان: أبو عبد الله، وأبو خديج باملدينة سنة ثاث وسبعني)4(.

 رع: تويّف بِامَلِدينَِة، َوُهَو اْبن ِسّت َوَثَمننَِي)5(.

 م: تويف زمن معاوية. روى عنه: حممود بن لبيد، وابن عمر)6(.

َة َأْعُبٍد)7(.  شص: َقِدَم َأْصَبَهاَن يِف ِخَاَفِة ُعَمَر َفَأَصاَب ِبَا َعرَشَ

ْفَرِة َوحُيِْفي َشاِرَبُه، َوَكاَن َعِريَف َقْوِمِه.   ع: َكاَن َيِْضُب بِالصُّ

َماِة، ُأِصيَب بَِسْهٍم  اْسُتْصِغَر َعْن َبْدٍر َوُأِجيَز َيْوَم ُأُحٍد، َوَكاَن ُيَعدُّ يِف الرُّ

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )119/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )348/2- 351(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )121/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 31(.

))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )193/1(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 589(.

))) »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )251/1(.
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 َ َك فِيَها إىَِل َأْن ُتُويفِّ ُك َفرُتِ َيْوَم ُأُحٍد يِف َثنُْدَوتِِه َفَبِقَيِت اْلَِديَدُة يِف َثنُْدَوتِِه َتَتَحرَّ
َسنََة َثَاٍث َوَسْبِعنَي بِامَلِدينَِة، َوَكاَن َلُه ِستٌّ َوَثَمُنوَن، َوَشِهَدُه اْبُن ُعَمَر. 

َوَكاَن َلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوبَِبْغَداَد.

اِئُب ْبُن َيِزيَد، َوحَمُْموُد ْبُن  ، َوالسَّ َرَوى َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوُأَسْيُد ْبُن ُظَهرْيٍ
ُهْم)1(. َلبِيٍد، َوِمَن التَّابِِعنَي: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَساِلٌ، َوَأُبو َسَلَمَة، َوَغرْيُ

نِيُع، َأَجاَزُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد يِف  يُع، الََسُن الصَّ  عص: اْلَبَطُل الّرِ

ُك إىَِل َأْن  َماِة، َفُأِصيَب َيْوَمِئٍذ بَِسْهٍم يِف َثنُْدَوتِِه، َفَبِقَيْت َحِديَدُتُه فِيَها َتَتَحرَّ الرُّ
َ بِامَلِدينَِة َسنََة َثَاٍث َوَسْبِعنَي، َوَكاَن َلُه ِستٌّ َوَثَمُنوَن َسنًَة، َشِهَدُه اْبُن ُعَمَر  ُتُويفِّ
َفَصلَّ َعَلْيِه، َقِدَم َأْصَبَهاَن يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب، َفَأَصاَب ِمنَْها َأْعُبًدا)2(.

 بر: أمه حليمة بنت عروة بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن 
أمية بن بياضة األنصاري.

ه َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص  هـو ابـن أخـي ظهـري ومظهر ابنـي رافع بـن عـدي، ردَّ
يـوم َبـدٍر؛ ألنه اسـتصغره، وأجازه يوم أحد، فشـهد أحـًدا، واخلندَق، وأكثر 
املشـاهَد، وأصابـه يـوم أحد سـهم ، فقال له رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َأْشـَهُد َلَك 
َيْوَم الِقَياَمة«، وانتقضت جراحته يف زمن عبد امللك بن مروان، فمت قبل ابن 

عمر بيسري، سنة أربع وسبعني، وهو ابن ست وثمنني سنة.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1044/2(.
))) »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 95(.
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روى عنـه ابـن عمـر، وحممـود بن لبيد، والسـائب ابن يزيد، وأسـيد بن 
ظهري، وروى عنه من التابعني من دون هؤالء: جماهد، وعطاء، والشعبي، 

وابن ابنه عباية بن رفاعة بن رافع، وعمرة بنت عبد الرحن. 

شهد صفني مع عي بن أيب طالب ڤ)1(.

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ثغ: أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة.

ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ألنه استصغره، وأجازه  كان قد عرض نفسه َيْوم بدر، فردَّ
َيـْوم أحـد، فشـهد أحًدا واخلنـدَق وأكثَر املشـاهد، وأصابه َيْوم أحد سـهم يف 

ترقوته، وقيل: يف ثندوته، فنزع السهم، وبقي النصل إىَِل أن مات. 

وقال له َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َأْشَهُد َلَك َيْوَم الِقَياَمِة«. وانتقضت جراحته 
أيـام َعْبـد امَلِلـِك بن مروان، فمت سـنة أربع وسـبعني، وهو ابن سـت وثمنني 

سنة، وكان عريف قومه.

روى عنه من الصحابة: ابن عمر، وحممود بن لبيد، والسائب بن َيِزيد، 
وأسيد بن ظهري. 

ومن التابعني: جماهد، وعطاء، والشعبي، وابن ابنه عباية بن رفاعة بن 
رافع، وعمرة بنت عبد الرحن، وغريهم.

. وشهد صفني مع عيٍّ

))) »اإلكمال« البن ماكوال )416/2(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )479/2- 480(.
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روه إىَِل بعد العر، فقال ابن عمر: صلُّوا  وملا تويف حضه ابن عمر، فأخَّ
َعَل صاحبكم قبل أن تطفل الشمس للغروب.

وله عقب كانوا باملدينة وبغداد، وكان يضب بالصفرة، وحيفي شاربه)1(.

، َصاِحـُب النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اْسـُتْصِغَر َيـْوَم َبْدٍر،  ، امَلـَديِنُّ  ذس: اخلَْزَرِجـيُّ

يِف  النَّْصُل  َفَبِقَي  َفاْنَتَزَعُه،  ُأُحٍد،  َيْوَم  َسْهٌم  َوَأَصاَبُه  َوامَلَشاِهَد،  أحًدا  َوَشِهَد 
َلِْمِه إىَِل َأْن َماَت.

َوِقْيَل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأَنا َأْشَهُد َلَك َيْوَم الِقَياَمِة«.

ا، َعاملًِا بِامُلَزاَرَعِة َوامُلَساَقاِة. َرَوى: َجَاَعَة َأَحاِدْيَث، َوَكاَن َصْحَراِويًّ

اِئُب بُن َيِزْيَد، َوَعَطاُء  َث َعنُْه: ُبَشرْيُ بُن َيَساٍر، َوَحنَْظَلُة بُن َقْيٍس، َوالسَّ َحدَّ
، َواْبنُُه؛ ِرَفاَعُة بُن َرافٍِع، َوَحِفْيُدُه؛ َعَباَيُة  ابُن َأيِب َرَباٍح، َوجُمَاِهٌد، َوَنافٌِع الُعَمِريُّ

ابُن ِرَفاَعَة، َوآَخُرْوَن.

. نْيَ َمَع َعِيٍّ ُه مِمَّْن َشِهَد َوْقَعَة ِصفِّ َوِقْيَل: إِنَّ

َكاَن َرافُِع بُن َخِدْيٍج مِمَّْن ُيْفتِي بِامَلِدْينَِة يِف َزَمِن ُمَعاِوَيَة َوَبْعَدُه.

، َوَلُه ِستٌّ َوَثَمُنْوَن َسنًَة ڤ، َوَلُه  : يِف َسنَِة َأْرَبٍع َأْو َثَاٍث َوَسْبِعنْيَ َ ُتُويفِّ
.)2( ُة َبننِْيَ ِعدَّ

 ذس: شــهد أحــد َواخلَنـْـَدَق، َواســُتْصِغَر َيــْوَم َبــْدٍر، َوُيَقــاُل: َأَصاَبــُه 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )38/2، 39(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 181، 182(.
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»َأَنا  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َلُه  َوَقاَل  َماَت،  أن  إىَِل  النصل  َوَبِقَي  َفنََزَعُه  ُأُحٍد  َيْوَم  َسْهٌم 
اْلِقَياَمِة«. َيْوَم  َأْشَهُد َلَك 

. نَي َمَع َعِيٍّ َوَشِهَد َرافٌِع ِصفِّ

وله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديُث.

ـاِئُب ْبُن  ، َوالسَّ َرِقيُّ َرَوى َعنْـُه: َبِشـرُي ْبـُن َيَسـاٍر، َوْحنََظَلـُة ْبـُن َقْيـٍس الزُّ
َيِزيَد، َوَعَطاُء ْبُن َأيِب َرَباٍح، َوجُمَاِهٌد، َوَنافٌِع، َواْبنُُه ِرَفاَعُة ْبُن َرافٍِع، َوَحِفيُدُه 

َعَباَيُة ْبُن ِرَفاَعَة، َوآَخُروَن.

ِستًّا  َوَعاَش  ُعَمَر،  اْبُن  َعَلْيِه  َوَصلَّ  َوَسْبِعنَي،  َأْرَبٍع  َسنَِة  ِل  َأوَّ يِف   َ ُتُويفِّ
َوَثَمننَِي َسنًَة $. َوَكاَن َيَتَعاَنى امَلَزاِرَع َوَيْفَلُحَها)1(.

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)2(.

 جر: أمه حليمة بنت مسعود بن سنان بن عامر من بني بياضة.

ُعِرَض عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم ُأُحد، فخرج با 
وشهد ما بعدها)3(.

َراِفُع ْبُن َزْيٍد ڤ.4     

شهد رافع هذا بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا، وقيل: بل مات   بر: 

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 811، 812(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.

))) »اإلصابة« البن حجر )458/3(.
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سنة ثاث من اهلجرة، يَقاُل: إنه شهد بدًرا عل ناضح لسعيد بن زيد)1(. 

، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4      َراِفُع ْبُن ِسَناٍن، َأُبو اْلَحَكِم، اأْلَْوِسيُّ

 ل: صاحب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ع: َجدُّ َعْبِد اْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر)3(.

 بر: يكنى أبا الكم، هو جد عبد الميد بن جعفر.

النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  أبويه، وكان  بني  الصغري  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف ختيري  روى عن 
حني أسلم وأبت امرأته أن ُتْسِلم.

روى عنه: ابنه جعفر والد عبد الميد، وهو جد أبيه؛ ألنه عبد الميد 
ابن جعفر بن عبد الله بن الكم بن رافع بن سنان. 

ومن ولده: سعيد بن عبد الميد بن جعفر، وهو جد أبيه؛ ألنه شيخ 
أيب بكر بن أيب خيثمة)4(.

َراِفُع ْبُن َسْهِل ْبِن َراِفعِ بِن َعِديِّ بِن َزْيِد بن ُأَميَّة، َحِليٌف َلُهم ڤ.4 -   

 س: َشِهد ُأُحًدا واملشاهَد كلَّها، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي 

عرشة)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )480/2(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 804(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1051/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )481/2(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )248/4(.
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 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)1(.   

 بر: حليف للقواقلة، قيل: إنه شهد بدًرا، ول يتلف أنه شهد أحًدا 
وسائر املشاهد بعدها، وقتل يوم اليممة شهيًدا)2(.

َراِفُع ْبُن َسْهِل ْبِن َزْيِد بِن َعاِمِر بِن َعْمرو بِن ُجَشم بِن الَحاِرِث 4 -   
، ِمْن َبِني َعْبِد اأْلَْشَهِل ڤ. ، اأْلَْوِسيُّ ابِن الَخْزَرج، اأْلَْنَصاِريُّ

 ع: ِقيَل: َرافُِع ْبُن َزْيٍد، َوِقيَل: اْبُن َيِزيَد)3(.

حراء  إىل  سهل  بن  الله  عبد  وأخوه  هو  وخرج  أحًدا،  شهد  بر:   

األسد، وها جرحيان، فلم يكن هلم ظهر، وشهدا اخلندق، ول يوقف لرافع 
عل وقت وفاة، وأما عبد الله بن سهل أخوه فقتل يوم اخلندق شهيًدا)4(.

 جر: أخو َعبد الله، شهد أحًدا، واستشهد َعبد الله باخلندق)5(.

َراِفُع ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَوْيِم ْبِن َزْيِد ْبِن َرَواَحَة ْبِن َزْيِد ْبِن َعِديٍّ 4     
اْلُمَزِنيُّ ڤ.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُمَزْينَة«)6(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )481/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1056/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )481/2(.

))) »اإلصابة« البن حجر )464/3(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 60(.
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 غ: سكن البرة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ة اْلَوَداع عل بغلة شهباء، سكن   ب: رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ْيطب يِف حجَّ

ة)2(. الَبْرَ

يِّنَي)3(.  ع: ُيَعدُّ يِف اْلَبْرِ

 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، سكن البرة. 

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

 روى عنه: هال بن عامر، وعمرو بن سليم امُلزنيَّان، وعطية. 

وشهد اجلابية مع عمر بن اخلطاب)4(.

، َأُخو اْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو ڤ.4 6    َراِفُع ْبُن َعْمرو بن مجدعٍ، اْلِغَفاِريُّ

ُه)5(.  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه َعْمُرو ْبُن ُسَلْيٍم َوَغرْيُ

 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 ُمَض 
َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)6(. اْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخرَبَ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )369/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )122/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1052/2(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )18/ 4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )117/5(، و)28/9(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 120، 122(.
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 غ: أخو الكم بن عمرو، سكن البرة)1(.

 بش: أخو الكم بن عمرو، من صالي الصحابة)2(.

 م: عداده يف أهل البرة. روى عنه: عبد الله بن الصامت، وابنه 

عمران بن رافع)3(.

َة)4(.  ع: َسَكَن الَبْرَ

 بر: قيل: ابن مدع الغفاري، أخو الكم بن عمرو الغفاري، يعد 

يف البريني. روى عنه: عبد الله بن الصامت وغريه، وقد ذكرناه يف باب 
الكم بن عمرو أخيه بنسبهم وصحبتهم لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وليسا من غفار، 
البرة وسكنها من  نزل  أخي غفار ممن  مليل  بن  نعيلة  بني  من  وإنم ها 

أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 خق: أخو الكم بن عمرو، له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 جو: َأُخو الكم َرافع بن أيب َرافع)7(. 

َة.  ذس: َلُه ُصْحَبٌة، َوَحِدْيَثاِن، َنَزَل الَبْرَ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )367/2(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 68(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 592(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1050/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )482/2(.

))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )929/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 137(.
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ُه. اِمِت؛ َوَغرْيُ َث َعنُْه: َعْبُد اللِه بُن الصَّ َحدَّ

َج َلُه: ُمْسِلٌم، َوَأُبو َداُوَد، َوَأُبو ِعْيَسى، َواْبُن َماَجه. َخرَّ

َلُه َحِدْيٌث يِف َنْعِت اخلََواِرِج)1(.

 جر: أخو الكم بن َعمرو، نزل البرة، وروى عنه: ابنه عمران، 

وعبد الله بن الصامت، وَأبو جبري موالهم، له يف »مسلم« حديث)2(.

َراِفُع ْبُن َعْمِرو ْبِن ِهَلٍل اْلُمَزِنيُّ ڤ.4     

 بر: له وألخيه عائذ بن عمرو املزين صحبة، سكنا جيعا البرة. 

وروى عن رافع هذا: عمرو بن سليم املزين، وهال بن عامر املزين، 
من حديث عمرو بن سليم عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »الَعْجَوُة ِمَن اَلنَِّة«)3(.

 ثغ: له وألخيه عائذ بن عمرو املزين صحبة، سكنا جيًعا البرة.

روى عنه: عمرو بن سليم، وهال بن عامر. 

يعد يف أهل البرة)4(.

 ذس: َأُخْو َعاِئٍذ، َفآَخُر، َوهَلَُم ُصْحَبٌة.

. َرَوى هِلََذا: َأُبو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ

))) »سير أعام النباء« للذهبي )477/2، 478(.
))) »اإلصابة« البن حجر )467/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )482/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )42/2، 43(.



411 اء
َّ
حرف الر

.)1( َيْرِوي َعنُْه: َعْمُرو بُن ُسَلْيٍم امُلَزيِنُّ

 جر: أخو عائذ بن عمرو، له وألبيه صحبة، سكن رافع البرة)2(.

َراِفُع ْبُن َعْنَجَدَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4     

 ، ُه، َوَأُبوُه َعْبُد اْلَاِرِث، َوُهَو َحِليٌف هَلُْم ِمْن َبِيٍّ  س: َعنَْجَدَة ِهَي ُأمُّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َيُقوُل، َوَكاَن  ُه ِمنُْهْم، َوَكَذلَِك َكاَن حُمَمَّ ِعي َأنَّ َوَبِيٌّ ِمْن ُقَضاَعَة َيدَّ
َأُبو َمْعرَشٍ َوْحَدُه َيُقوُل: َعاِمُر ْبُن َعنَْجَدَة.

َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َرافِِع ْبِن َعنَْجَدَة َوالَُصنْيِ ْبِن الَاِرِث 
 . اْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

َوَشِهَد َرافٌِع َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوالَ َعِقَب َلُه)3(.

َة، َوِقيَل: َعنَْجَرُة)4(.  ع: َبْدِريٌّ ِمْن َبنِي ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد، َوِقيَل: اْبُن َعنرَْتَ

 بر: من بني عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، شهد بدًرا، وعنجدة 
أمـه فيـم َقـاَل ابن هشـام. وأبو معرش يقول: هـو عامر بن عنجـدة. َوَقاَل ابن 

إسـحاق: هـو رافع ابن عنجـدة، وهي أمه، وأبـوه عبد الارث. 

شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق)5(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )478/2، 479(.
))) »اإلصابة« البن حجر )468/3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )427/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1057/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )484/2(.
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َراِفـُع ْبـُن َماِلـِك ْبـِن َعْجَلَن ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعاِمِر ْبـِن ُزَرْيِق ْبِن 4  -  
َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َماِلِك ْبِن َغَضِب ْبِن ُجْشِم ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُة بِنُْت اْلَعْجَاِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن  ُه َماِويَّ  س: ُأمُّ

َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج، َوُيْكنَى َأَبا َمالٍِك. 

ٌد، َوَقــْد َشــِهَد َبــْدًرا،  َوَكاَن لَِرافـِـِع ْبــِن َمالـِـٍك ِمــَن اْلَوَلــِد: ِرَفاَعــُة، َوَخــاَّ
ُهْم ُأمُّ َمالِِك بِنُْت ُأيَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك  َوَمالٌِك، َوُأمُّ

اْبِن َساِلٍ اْلُْبَل. 

ِذي َيْكُتُب  َوَكاَن َرافُِع ْبُن َمالٍِك ِمَن اْلَكَمَلِة، َوَكاَن اْلَكاِمُل يِف اجْلَاِهِليَِّة الَّ
ْمَي، َوَكاَن َرافٌِع َكَذلَِك، َوَكاَنِت اْلِكَتاَبُة يِف اْلَقْوِم َقِليًا. َوحُيِْسُن اْلَعْوَم َوالرَّ

اللِه  َلِقَي َرُسوَل  َمْن  ُل  َأوَّ َعْفَراَء  اْبَن  َوُمَعاَذ  َمالٍِك  ْبَن  َرافَِع  إِنَّ  َوُيَقاُل: 
َة ِمَن األَْنَصاِر َوَأْسَلَم َوَقِدَما بِاإِلْسَاِم امَلِدينََة.  ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

ُل  ُْم َأوَّ ِذيَن ُيْرَوى َأهنَّ َويِف َذلَِك ِرَواَيٌة هَلَُم، َوجُيَْعُل َرافٌِع يِف الثََّمنَِيِة النََّفِر الَّ
ُل  ُْم َأوَّ ِذيَن ُيْرَوى َأهنَّ تَِّة النََّفِر الَّ َة، َوجُيَْعُل يِف السِّ َمْن َأْسَلَم ِمَن األَْنَصاِر بَِمكَّ

َمْن َأْسَلَم ِمَن األَْنَصاِر َوَلْيَس َقْبَلُهْم َأَحٌد. 

ُه َأْعَلُم.  تَِّة النََّفِر َأْثَبُت األََقاِويِل ِعنَْدَنا، َواللَّ ُد ْبُن ُعَمُر: َوَأْمُر السِّ َقاَل حُمَمَّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم  اْلَعَقَبَة َمَع السَّ َوَقْد َشِهَد َرافُِع ْبُن َمالٍِك 
ِذيَن ِمَن األَْنَصاِر.  َجِيًعا، َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعرَشَ الَّ

ٌد، َوَلِكنَُّه َقْد  َوَلْ َيْشَهْد َرافُِع ْبُن َمالٍِك َبْدًرا، َوَشِهَدَها اْبنَاُه ِرَفاَعُة َوَخاَّ
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اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَاثنَِي َشْهًرا ِمَن  َشِهَد ُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا يِف َشوَّ
ْجَرِة)1(. اهْلِ

 خ: َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد الَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر، َيُقوُل: َرافِع ْبُن َمالٍِك 

، َوَأَحُد الَسْبِعنْي. تَّة النَُّقباء، وَأَحد اإِلْثنَى َعرَشَ َأَحد السِّ

ِذْيَن َشِهدوا اْلَعَقَبة األُوىَل ِمَن األَْنَصار. : الَّ َيْعنِي بِاالْثنَْي َعرَشَ

ِذْيَن َشـِهُدوا اْلَعَقَبة ِمـَن األَْنَصـار، َوِهَي َبْعَد  ـْبِعنْي: الَّ وَيْعنِـي بَِأَحـِد السَّ
ة)2(. األُوىَل بسنٍة، والنَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص بَمكَّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبة مِمَّن شهد العقبتني، َوَكاَن َنِقيًبا. 

ُقتَِل َيْوم أحد َشِهيًدا، وابناه ِرَفاَعة وَخالِد بدريان، ومن زعم َأن لرافع 
ابن َعْمرو الطَّاِئي السنبس ُصْحَبة، فقد وهم)4(.

 بش: ممن شهد العقبتني، وكان نقيًبا، ثم شهد بدًرا وجلة املشاهد، 
وهو عم خالد بن قيس بن مالك من أهل السوابق يف االسام، وكانا يصدقان 

القتال إذا َحَِي الوطيس، توفيا جيًعا باملدينة)5(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )573/3(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 218(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )366/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )123/3(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 46(.
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 م: والد رفاعة وخاد، أحد الستة النقباء، وأحد اإلثني عرش، وأحد 

السبعني، هو ومعاذ بن عفراء أول أنصاريني أسلم من اخلزرج)1(.

ْبِعنَي،  ، َوَأَحُد السَّ تَِّة، َوَأَحُد ااِلْثنَْي َعرَشَ ، َنِقيٌب، َأَحُد السِّ  ع: َعَقبِيٌّ

َل  َشِهَدا امَلَشاِهَد الثََّاَثَة ِمَن الَعَقَبِة، َوَباَيَع ِبَا، َكاَن ُهَو َوُمَعاُذ اْبُن َعْفَراَء َأوَّ
نْيِ َأْسَلَم ِمَن اخْلَْزَرِج.  َأْنَصاِريَّ

َل َمْن َقِدَم امَلِدينََة َرافُِع ْبُن َمالٍِك، َقِدَم بُِسوَرِة ُيوُسَف)2(. َوُيَقاُل: إِنَّ َأوَّ

 بر: نقيب بدري عقبي، شهد العقبة األوىل والثانية، وشهد بدًرا فيم 
ذكره موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، ول يذكره ابن إسحاق يف البدريني. 

وذكر فيهم رفاعة بن رافع وخاد بن رافع ابنيه إال أهنم ليسا بعقبيني)3(.

 كو: كان عقبيًّا نقيًبا، ول يشهد بدًرا، وابناه رفاعة وخاد ابنا رافع 

شهدا بدًرا)4(. 

 جر: شهد العقبة، وكان أحد النقباء)5(.

َراِفـُع ْبـُن اْلُمَعلَّـى ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َحاِرَثَة ْبـِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 4  -  
 ، َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة، اأْلَْنَصاِريُّ

ِمْن َبِني َحِبيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َماِلٍك ڤ.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1041/2(.))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 584(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )363/3(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )484/2(.

))) »اإلصابة« البن حجر )470/3(.
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اِر. ُه إَِداُم بِنُْت َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ  س: ُأمُّ

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َصْفَواَن اْبِن َبْيَضاَء، َوَشِهَدا َجِيًعا َبْدًرا 
َواَيِة.  َوُقتَِا َيْوَمِئٍذ يِف َبْعِض الرِّ

ُه َبِقَي َبْعَد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَقْد ُرِوَي َأنَّ َصْفَواَن َلْ ُيْقَتْل َيْوَمِئٍذ َوَأنَّ

ِذي َقَتَل َرافَِع ْبَن امُلَعلَّ ِعْكِرَمُة ْبُن َأيِب َجْهٍل.  َوَكاَن الَّ

ُد ْبُن ُعَمَر،  ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعرَشٍ َأْجََع ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ
ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َعَل َأنَّ َرافَِع ْبَن امُلَعلَّ َشِهَد َبْدًرا. َوَعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ

َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقَتَلُه ِعْكِرَمة بن أيب جهل)2(.

 غ: سكن الشام)3(.

 . ِذي ُيَقال: َلُه َأُبو سعيد بن امُلَعلَّ  ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو الَّ

َماَت سنة َأربع َوسبعني)4(.

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم َبْدٍر َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )555/3(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )359/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )122/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1055/2(.
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 بر، ثغ: شهد بدًرا، وقتل يومئذ شهيًدا، قتله عكرمة بن أبى جهل)1(.

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)2(.  

 ذت: له ُصْحبة ورواية.

َرَوى َعنُْه: حفص بن عاصم، وُعَبيد بن ُحننَي.

َ َسنَة َثاث وسبعني)3(. ُتُويفِّ

َراِفُع ْبُن َمِكيِث ْبِن َعْمِرو ْبِن َجَراِد ْبِن َيْرُبوعِ ْبِن ُطَحْيِل ْبِن 4  -  
ْبَعِة ْبِن ِرْشَداَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَة اْلُجَهِنيُّ ڤ. َعِديِّ ْبِن الرَّ

َجَرِة  َت الشَّ  س: َأْسَلَم، َوَشِهَد الَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَباَيَع حَتْ

َهُه فِيَها َرُسوُل اللِه  تِي َوجَّ ِة الَّ يَّ ِ ْضَواِن، َوَكاَن َمَع َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة يِف الرسَّ َبْيَعَة الرِّ
، َوَبْعَثُه َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة إىَِل  ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل ِحْسَمى، َوَكاَنْت يِف ُجَاَدى اآلِخَرِة َسنََة ِستٍّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبِشرًيا َعَل َناَقٍة ِمْن إِبِِل اْلَقْوِم، َفَأَخَذَها ِمنُْه َعِيُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب 
دَّ َعَلْيِهْم  َها َعَل اْلَقْوِم، َوَذلَِك ِحنَي َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لرَِيُ يِف الطَِّريِق، َفَردَّ
ُْم َقْد َكاُنوا َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلُموا، َوَكَتَب  َما َأَخَذ ِمنُْهْم؛ ألهَنَّ

هَلُْم ِكَتاًبا.

َوَكاَن َرافُِع ْبُن َمِكيٍث َأْيًضا َمَع ُكْرِز ْبِن َجابٍِر اْلِفْهِريِّ ِحنَي َبَعَثُه َرُسوُل اللِه 

))) »االستيعاب« البن عبد البر )484/2(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )47/2(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 171(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 896(.
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ِذْيَن َأَغاُروا َعَل لَِقاِح َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِذي اجْلَْدِر.  ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل الُعَرنِيِّني الَّ

إىَِل  بَِكاتِبِِه  َوَبْعَثُه  اجْلَنَْدِل،  ُدوَمِة  إىَِل  تِِه  يَّ رَسِ يِف  ْحَِن  الرَّ َعْبِد  َمَع  َوَكاَن 
ُه َعَلْيِه.  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبِشرًيا بَِم َفْتَح اللَّ

تِي  الَّ ُجَهْينََة األَْرَبَعَة  َأْلِوَيَة  َحَُلوا  ِذيَن  الَّ َأَحُد األَْرَبَعِة  َمِكيٍث  ْبُن  َوَرافُِع 
َة.  َعَقَدَها هَلُْم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َداٌر  َلُه  َوَكاَنْت  ُيْصِدُقُهْم،  ُجَهْينََة  َصَدَقاِت  َعَل  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َوَبْعَثُه 
بِامَلِدينَِة، َوجِلَُهْينَُة َمْسِجٌد بِامَلِدينَِة)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُجَهْينَة«)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، كنيته َأُبو زْرَعة، َوُهَو أحد اأْلَْرَبع الَّذين َكاُنوا حيملون 

لَِواء ُجَهْينَة َيْوم اْلَفْتح)3(.

 ع: َشِهَد اْلَُدْيبَِيَة)4(.

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  بر: أخو جندب بن مكيث، شهد الديبية، روى عن   

»ُحْسُن اُلُلِق َنَمٌء، َوُسوُء اُلُلِق ُشْؤٌم...« الديث)5(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )262/5- 263(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )122/3، 123(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1053/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )485/2(.
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 كر: له صحبة، وشهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الديبية، والفتح، وكان معه 

أحد ألوية ُجَهينة، واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل صدقاتم، وروى عنه حديًثا. 

روى عنه: ابنه الارث بن رافع. 

وشهد غزوة دومة اجلندل يف عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع عبد الرحن بن عوف 
وأرسله إىل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالفتح، وقد تقدم ذكر شهوده إياها يف ترجة األصبغ 

الكلبي. 

وشهد اجلابية مع عمر بن اخلطاب، وكان أمرًيا عل أربع: َأْسَلم، وِغفار، 
وُمَزينة، وُجَهينة، وَأْشَجع)1(.

 ثغ: شهد الديبية، وهو أخو جندب بن مكيث، سكن الجاز)2(.

 جر: شهد بيعة الرضوان، وكان أحد من حيمل ألوية ُجهينة يوم الفتح، 

واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل صدقات قومه، وشهد اجلابية مع عمر.

له عند أيب داود حديث واحد من طريق ولده الارث بن رافع عنه يف 
حسن امللكة)3(.

َراِفُع ْبُن النُّْعَمان ْبِن َزْيِد ْبِن َلِبيِد ْبِن ِخَداِش ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 4  -  
اِر: َتْيُم اهلِل ْبـُن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو  اِر، َواْسـُم النَّجَّ اْبـِن َعـِديِّ ْبـِن النَّجَّ

اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )18/ 19، 20(.
))) »اإلصابة« البن حجر )473/3(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )48/2(.
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 س: ولد رافع بن النعمن: َسلَمى، وشهد رافع ُأحًدا، وتويف وليس 

بن  عدي  بن  غنم  بن  عامر  بن  خداش  ولُد  أيًضا  انقرض  وقد  عقب،  له 
النجار، فلم يبق منهم أحد)1(.

َراِفُع ْبُن َيِزيَد ْبِن ُكْرِز ْبِن َسَكَن ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اأَلْشَهِل ڤ.4 --  

ُه َعْقَرُب بِنُْت ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَمِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن   س: ُأمُّ

َعْبِد األَْشَهِل ُأْخُت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ. 

ُهَم  ْحَـِن، َوُأمُّ ِة، َوَعْبـُد الرَّ َوَكاَن لَِرافِـٍع ِمـَن اْلَوَلـِد: ُأَسـْيٌد ُقتِـَل َيـْوَم الَـرَّ
َعْقـَرُب بِنْـُت َسـَاَمَة ْبِن َوْقـِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعـوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشـَهِل ُأْخُت 

َسَلَمَة ْبِن َسَاَمَة ْبِن َوْقٍش. 

َوَلَقِد اْنَقَرَض َوَلُد َرافِِع ْبِن َيِزيَد، َواْنَقَرَض َوَلُد َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل 
َجِيًعا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد. 

اٍل َعَل  َوَشِهَد َرافُِع ْبُن َيِزيَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا يِف َشوَّ
َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَاثنَِي َشْهًرا. 

ُد ْبُن ُعَمَر  ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُموَسى ْبَن ُعْقَبُة، َوَأُبو َمْعرَشٍ َوَكاَن حُمَمَّ
ِذي َذَكْرَنا. َينِْسُبوُن َرافًِعا َعَل َهَذا النََّسِب الَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َيُقوالَِن: َرافُِع ْبُن َزْيٍد.  َوَكاَن َأُبو َمْعرَشٍ َوحُمَمَّ

بِنََسِب  َعاملًِا  ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ -َوَكاَن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اللِه  َعْبُد  َوَخاَلَفُهْم 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )333/4(.
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َم َسَكَن يِف َبنِي اْمِرِئ اْلَقْيِس  األَْنَصاِر-، َفَقاَل: َلْيَس يِف َبنِي َزُعوَراَء َسَكَن؛ َوإِنَّ
اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل، َوَقاَل: ُهَو َرافُِع ْبُن َيِزيَد ْبِن ُكْرِز ْبِن َزُعوَراَء ْبِن 

َعْبِد األَْشَهِل)1(.

َراِفٌع َمْوَلى َسْعٍد ڤ.4 --  

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َحاَبِة)3(.  ع: َسَكَن امَلِدينََة، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ يِف الصَّ

َراِفٌع َمْوَلى َغِزيََّة بِن َعْمٍرو ڤ.4  -  

 س: َشِهد ُأُحًدا، وقتل يومئٍذ َشِهيًدا)4(.

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا)5(.

َراِفٌع َمْوَلى َعاِئَشَة ڤ. 4 6-  

ُدُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.  م،ع: َكاَن َيْ

، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 4  -   َراِفٌع، َأُبو اْلَبِهيِّ

َثنِي َرُجٌل  : َحدَّ ِه ْبِن ُنَمرْيٍ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ ْحَِن حُمَمَّ  ص: َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )407/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )376/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1061/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )341/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )485/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 588(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1043/2(.
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ِمْن َأْهِل امَلِدينَِة، َأنَّ اْسَم َأيِب َرافٍِع َمْوىَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْسَلُم ڤ)1(.

َكاِئِه َفَأْعَتَق  ِه ِمْن رُشَ ُه َكاَن مَمُْلوًكا لَِسِعيِد ْبِن اْلَعاِص َوَغرْيِ  ع: ِقيَل: إِنَّ

ُجِل  الرَّ َعَل  بِِه  َيْسَتْشِفُع  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَتى  َرُجًا،  إاِلَّ  َنِصيَبُه  ِمنُْهْم  َواِحٍد  ُكلُّ 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َمْوىَل  َأَنا  َيُقوُل:  َوَكاَن  َفَأْعَتَقُه،  لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َنِصيَبُه  ُجُل  الرَّ َفَوَهَب 

.)2( َوُهَو َرافٌِع َأُبو اْلَبِهيِّ

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )337/1(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1042/2- 1043(.
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َرَباح امُسه  من 

، التَِّميِميُّ ڤ.4  -   ، اأْلَُسْيِديُّ عِ ْبِن َصْيِفيٍّ ِبيعِ ْبِن ُمَرقَّ َرَباُح ْبُن الرَّ

 س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ص: َلْيَس َلُه َحِديٌث)2(.

 ب: َأُخو َحنَْظَلة الَكاتِب، أمره النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أْن َيْلَحَق َخالًِدا، ويأمره َأن 

ة َواَل َعِسيًفا. يَّ اَل يقتلن ُذرِّ

روى َعنُه: ابن ابنه املرقع بن صيفي، َومن زعم َأنه رَياح بن الّربيع، فقد 
وهم)3(.

 م: أخو حنظلة بن الربيع األسيدي. وقال بعضهم: رياح بن الربيع، 

ووهم فيه. روى عنه: املرقع بن صيفي، وقيس بن زهري)4(.

. ِقيَل: ِرَياٌح، َوُهَو َوْهٌم)5(.  ع: َأُخو َحنَْظَلَة اْلَكاتِِب اأْلَُسْيِديِّ التَِّميِميِّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )177/8(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )408/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )127/3(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 616- 617(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1106/2(.
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 بر: يَقاَل: ابن ربيعة، وابن الربيع أكثر، هو أخو حنظلة بن الربيع 

الكاتب األسدي. له صحبة، يعد يف أهل املدينة، ونزل البرة.

فقيل: رباح،  فيه  اختلف  بن رباح،  املرقع بن صيفي  ابن   روى عنه: 
ِه، لليهود يوم، وللنصارى  وقيل: رياح، وهو الذي َقاَل للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: يا َرُسول اللَّ

يوم، فلو كان لنا يوم! فنزلت سورة اجلمعة)1(.

 كو: أخو حنظلة الكاتب، له صحبة، روى عنه: املرقع بن صيفي، 

وقيل فيه: رياح بالياء املعجمة)2(.  

 ثغ: أخو حنظلة بن الربيع الكاتب األسيدي، وهو من أهل املدينة، 
نزل البرة. 

روى عنـه: ابـن ابنـه املرقـع بن صيفـي بن رباح، وهـو اّلذي قـال للنَّبيِّ 
ـِه، لليهـود والنصـارى َيـْوم، فلـو كان لنـا َيـْوم(. فنزلت  ملسو هيلع هللا ىلص: )يـا َرُسـول اللَّ

سورة اجلمعة)3(.

 جـر: أخـو حنظلـة التميمـي، روى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثـا يف النَّهـي 

أنه خرج معه يف غزوة غزاها وعل مقدمته خالد بن  فيه  ة،  ريَّ الذُّ َعن قتل 
الوليد)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )486/2(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )11/4(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )50/2(.
))) »اإلصابة« البن حجر )480/3(.
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َرَبـاُح بـُن َعْمـِرو بِن الُمغَتِرف، واسـُمُه: ُأهيُب بـُن حجوان بِن 4  -  
َعْمـِرو بـِن َحِبيـِب بـِن َعْمِرو بِن َشـْيَباَن بِن ُمَحاِرِب بـِن ِفْهر، ُيْكَنى 

ان ڤ. َأَبا َحسَّ

ِه ْبِن ُخْرُشَب ِمْن َبنِي َجِذيَمَة ْبِن َعاِمِر  َواُع بِنُْت َعْبِد اللَّ ُه: الرُّ  س: ُأمُّ

اْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة.

ْقِب.  ُه َعْمُرو ْبُن َحبِيٍب َوُهَو آِكُل السَّ َوَجدُّ

ـاَن، َوبِـِه َكاَن ُيْكنَـى، ُولِـَد َيـْوَم اْلَفْتـِح، َوَعاتَِكـَة، َوُأمَّ  َفَوَلـَد َرَبـاُح: َحسَّ
ِش ْبِن  ُهـْم بِنْـُت َعْمـِرو ْبـِن ُمَهاَن ْبـِن َعاِمِر ْبِن َضابِـِئ ْبِن امُلْخـرَتِ َحِكيـٍم، َوُأمُّ

ُحَليـِل ْبـِن َحَبِشـيََّة ِمـْن ُخَزاَعَة.

ِه ْبِن جُمَالِِد  ُهْم: ُسَخْيَلُة بِنُْت َعْبِد اللَّ ِه، َوالََكَم، َوَسِعيًدا، َوُأمُّ َوُعَبْيَد اللَّ
ِه ْبِن َعْمٍرو، ِمْن َبنِي َضاطَِر ْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َسُلوٍل، ِمْن ُخَزاَعَة. اْبِن َعْبِد اللَّ

ِه ْبِن  ُهْم: َسْلَمى بِنُْت ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد اللَّ َوُعَبْيَدَة، َوَعْمًرا، َوَصْخَرَة، َوُأمُّ
ُجَوْيِرَيَة، ِمْن َبنِي اْلَوِحيِد.

ـُه: َزْينَـُب بِنْـُت ِمقَيِس ْبِن ُضَباَبـَة ْبِن ُمَسـافٍِر، ِمْن َبنِي  َوَعْبـَد امَلِلـِك، َوُأمُّ
َلْيٍث ِمـْن َكْلٍب.

ْبِن  َمالِِك  بِنُْت  َزْينَُب  َوِهَي  ُحَرْيٍث،  ُأمُّ  ُهَم:  َوُأمَّ اأْلَْسَوِد،  َوُأمَّ  َوَمالًِكا، 
ِه ِمْن َبنِي ُعْذَرَة. ُأَنْيِس ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد اللَّ

ُهْم: ُمَعاَذُة بِنُْت َعاِصِم ْبِن ُنَعْيِم ْبِن  ًدا، َوُأمُّ اَك، َوحُمَمَّ حَّ َوَعاِصًم، َوالضَّ
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ُسْفَياَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِخَراٍش.

َوَكبرًِيا، َوَنافًِعا، َوُكْلُثوَم، َوَزاِئَدَة، َوَعبَّاًسا، َوُسَلْيَمَن، َوَكثرَِيَة، َوُأمَّ َعْمٍرو، 
َهاِت َأْواَلٍد.  َوُأمَّ َسِعيٍد، َوَرْيَطَة، َوَحِكيَمَة، َوُأمَّ ُمْسِلٍم، أِلُمَّ

ْحَِن ْبِن َعْوٍف يِف التَِّجاَرِة، َوَأْسَلَم َيْوَم  يًكا لَِعْبِد الرَّ َقاَل: َوَكاَن َرَباُح رَشِ
َة، َوَلْ َنْسَمْع بَشْهَدة)1(.  َفْتِح َمكَّ

 ن: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مر، وله بمر حديث، 

رواه عنه ولده. ويف نسبه نظر)2(.

 بر: يقولون اسم املعرتف: وهيب بن حجوان بن عمرو بن شيبان 

ابن حمارب بن فهر بن مالك بن النض بن كنانة القريش الفهري، كانت له 
صحبة، كان رشيك عبد الرحن بن عوف يف التجارة، وابنه عبد الله بن 

رباح أحد العلمء)3(.

 ثغ: لرباح صحبة، أسلم َيْوم الفتح، وهو رشيك عبد الرحن بن 

ِه بن رباح الفقيه املشهور)4(.  عوف يف التجارة، وهو والد َعْبد اللَّ

َرَباٌح َأُبو َعْبَدَة َغْيُر َمْنُسوٍب ڤ.4  -  

 م: روى عنه: ابنه عبدة، عداده يف أهل الشام)5(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )136/6، 137(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )169/1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )486/2(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 625(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )51/2(.
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ِريَن،  اِميِّنَي، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َيْرِوي َعنُْه: اْبنُُه َعْبَدُة، ِعَداُدُه يِف الشَّ

ِرْج َلُه َشْيًئا)1(. َوَلْ ُيْ

َرَباٌح اأْلَْسَوُد، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 4  -  

 م: غام النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يأذن عليه، روى عنه: عمر بن اخلطاب)2(.

 بش: موىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من صالي املوال)3(.

يَِّة َيْسَتْأِذُن  اَبُه ِحنَي آىَل َعْن نَِساِئِه َواْعَتَزَل َعنُْهنَّ َوُهَو يِف اْلُعلِّ  ع: َكاَن َبوَّ

لُِعَمَر َولِلنَّاِس َعَلْيِه)4(.

ِه   بر: كان أسود، وربم أذن عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحياًنا إذا انفرد َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، كان يأخذ عليه اإلذن ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 ثغ: موىل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كان أسود، وكان يأذن َعَل َرُسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص أحياًنـا، وهـو الـذي اسـتأذن لعمـر بن اخلطـاب ڤ َعَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ملا 
بة)6(.  اعتزل نساءه يف امَلرْشُ

َرَباٌح َمْوَلى َبِني َجْحَجبا بِن ُكلفَة ڤ.4  -  

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1111/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 621(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 53(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1109/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )487/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )49/2(.
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 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عرشة)1(.

 بر: شهد أحًدا، وقتل يوم اليممة شهيًدا)2(.

َرَباٌح َمْوَلى الَحاِرِث ْبِن َمالٍك ڤ.4 --  

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(.   

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )311/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )487/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.
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بيع الرَّ امُسه  من 

ِبيُع ْبُن ِإَياِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن 4 --   الرَّ

َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 بر: شهد هو وأخوه بدًرا)2(.

ِبيع الَحاِرِثيُّ ڤ.4  -   ِبيُع ْبُن ِزَياِد بِن الرَّ الرَّ

بـر: مـن بنـي الارث بن كعب، لـه صحبة، وال أقف له عـل رواية عن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، استخلفه أبو موسى سنة سبع عرشة عل قتال مناذر، فافتتحها 
عنوة، وقتل وسبى، وقتل با يومئذ أخوه املهاجر بن زياد، وملا صار األمر 
ها الربيع بن زياد  إىل معاوية، وعزل عبد الرحن بن سمرة عن سجستان والَّ

الارثي، فأظهره الله عل الرتك. 

وبقي أمرًيا عل سجستان إىل أن مات املغرية بن شعبة أمرًيا عل الكوفة، 
فوىل معاويُة الكوفَة زياًدا عل البرة، جع له العراقني، فعزل زياُد الربيَع 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )511/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )487/2(.
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ها عبَد الله بَن أيب بكرة، وبعث الربيع  ابَن زياد الارثي عن سجستان، ووالَّ
ابن زياد إىل خراسان فغزا بلخ.

َوَقـاَل زيـاد: مـا قرأت مثـل كتب الربيع بـن زياد الارثي، مـا كتب قط 
إال يف اختيار منفعة أو دفع مضة، وال كان يف موكب قط فتقدم عنان دابته 

ت ركبته ركبتي. عنان دابتي، وال مسَّ

بنت سريين  ري، وحفصة  خِّ الشِّ بن  زياد مطرف  بن  الربيع  روى عن: 
عنه عن أيب كعب، وعن كعب األحبار. 

وال أعرف له حديًثا مسنًدا)1(.

ِبيُع ْبُن َسْهِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َعْبِد َرَزاحِ ْبِن ُظَفَر ڤ.4 6-   الرَّ

ه يسرية بنت النعمن بن الارث بن عبد رزاح بن ظفر.   س: ُأمُّ

بيُع: الارَث، والعباَس، وبرًِشا، وعبَد الرحن، ونائلَة، وأمهم  فولد الرَّ
أم ولد.

بيُع ُأحًدا، وتويف وليس له عقب، وقد انقرض ولد عبد رزاح  وَشِهَد الرَّ
ابن ظفر من زمان طويل)2(.

 بر: شهد أحًدا)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )488/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )262/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )489/2(.
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ِبيُع ْبُن َعِديِّ بِن َماِلِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َجْحَجبا ڤ.4  -   الرَّ

بيُع: عبَد الله، وعوًفا، وأمهم أم سعيد بنت عامر بن   س: ولد الرَّ

حذيفة بن عامر بن َعْمرو بن َجْحَجبا. 

بيُع ُأحًدا مع أخيه ُخَبيب بن عدي)1(. وقد َشِهَد الرَّ

ِبيُع ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َيَساِف، َوِقيَل: َأَساِف ْبِن َنْضَلَة ْبِن َعْمِرو 4  -   الرَّ
اِر ڤ. اْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ه هند بنت َخلَدَة بن َعْمرو بن ُأَمية بن عامر بن بياضة. فولد   س: ُأمُّ

الربيع: عبد الله.

ه أم عبد الله بن ثابت بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد األشهل. وُأمُّ

شهد الربيع ُأحًدا)2(.

 ثـغ: أخـو الـارث بـن النعمن بن يسـاف األنصـاري، شـهد أحًدا، 
أخرجه األشريي ُمستدِرًكا عل أيب عمر -يعني ابن عبد الرب-)3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )310/4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )319/4(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )56/2(.



431 اء
َّ
حرف الر

ربيعة امُسه  من 

َرِبيَعُة ْبُن َأِبي َخَرَشَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِبيِب 4     
اْبِن َجِذيَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

ُه: اْبنَُة َربِيَعَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخَلِف ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح، َوُهَو   س: ُأمُّ

َة.  اْبُن َأِخي ِهَشاِم ْبِن َعْمٍرو، َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

يِق ڤ)1(. دِّ َة يِف ِخَاَفِة َأيِب َبْكٍر الصِّ َوُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعرْشَ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(.   

 بر: أسلم يوم فتح مكة. وقتل يوم اليممة شهيًدا)3(.

َرِبيَعُة ْبُن َأْكَثَم ْبِن َسْخَبَرَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُبَكْيِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم 4     
، َأَسـُد ُخَزْيَمـَة، َحِليُف َبِني  اْبِن َذْوَداَن ْبِن َأَسـِد ْبِن ُخَزْيَمَة، اأْلََسـِديُّ

ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس ڤ.

 م: استشهد بخيرب، قاله الزهري، وحممد بن إسحاق)4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )133/6(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )489/2(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 608(.
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، َوَشِهَد َبْدًرا)1(.  ع: اْسُتْشِهَد بَِخْيرَبَ

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني يِف َخْيرَب)2(. 

 بر: من بني أسد بن خزيمة، وهو ربيعة بن أكثم بن سخربة األسدي، 
من بني أسد بن خزيمة، وهو ربيعة بن أكثم بن سخربة بن عمرو بن بكري 
ابن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، أحد حلفاء بني أمية بن عبد 

شمس، وقيل: حليف بني عبد شمس، يكنى أبا يزيد.

وكان قصـرًيا دحداًحـا، شـهد بدًرا وهو ابن ثاثني سـنة، وشـهد أحًدا، 
واخلندَق، والديبيَة، وُقتَِل بخيرب، قتله الارث اليهودي بالنطاة)3(.

 ثغ: كان قصرًيا دحداًحا، شهد بدًرا، قاله ابن إِْسَحاق وموسى بن 

عقبة، وهو ابن ثاثني سنة.

وشهد أحًدا، واخلندق، والديبية، وُقتَِل بخيرب، قتله الارث اليهودي 
بالنطاة، وهو أحد حصون خيرب)4(.

     4 ، َرِبيَعُة ْبُن ُأَميََّة بِن َخَلِف بِن َوْهِب بِن ُحَذاَفة بِن ُجَمٍح، الُقرِشيُّ

، َأُخو َصْفَوان ڤ. الُجَمِحيُّ

 م: ولد يف عر النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1098/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )489/2(.))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 83(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 602(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )56/2(.
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 جر: أسلم يوم الفتح، وكان شهد حجة الوداع وجاء عنه فيها حديث 

مسند)1(. 

َرِبيَعُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 4     

، ُيَكنَّى َأَبا َأْرَوى ڤ. ُقَصيٍّ

ى ْبـِن َعاِمَرَة ْبِن  ـُة بِنْـُت َقْيِس ْبـِن َطِريِف ْبِن َعْبـِد اْلُعزَّ ـُه َغِزيَّ  س: ُأمُّ

َعِمرَيَة ْبِن َوِديَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر َوُيْكنَى َأَبا َأْرَوى. 

ـٌد، َوَعْبـُد اللـِه، َواْلَعبَّـاُس، َواْلَـاِرُث الَ َبِقيََّة َلُه،  َوَكاَن َلـُه ِمـَن اْلَوَلـِد: حُمَمَّ

َوُأَميَُّة، َوَعْبُد َشْمٍس، َوَعْبُد امُلطَِّلِب، َوَأْرَوى اْلُكرْبَى، َوُيَقاُل: َبْل ِهنُْد اْلُكرْبَى، 

َبرْيِ ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب.  ُهْم ُأمُّ اْلََكِم بِنُْت الزُّ ْغَرى، َوُأمُّ َوِهنُْد الصُّ

َها ُأمُّ َوَلٍد. ْغَرى، َوُأمُّ َوَأْرَوى الصُّ

َضُع َلُه يِف ُهَذْيٍل، َفَقَتَلُه َبنُـو َلْيِث ْبِن َبْكٍر يِف  َوآَدُم ْبـُن َربِيَعـَة، َوُهـَو امُلْسـرَتْ

ُبو َأَماَم اْلُبُيوِت، َفَرَمْوُه بَِحَجٍر، َفَأَصاَبُه،  بِيُّ حَيْ َحْرٍب َكاَنْت َبْينَُهْم، َوَكاَن الصَّ

َفَرَضَخ َرْأَسُه.

ـِذي َيُقـوُل َلُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اْلَفْتـِح: »َأال إِنَّ ُكلَّ َدٍم َكاَن ِف  َوُهـَو الَّ

اِرِث ْبِن َعْبِد  ُل َدٍم َأَضُعُه َدُم اْبِن َربِيَعَة ْبِن اْلَ ، َوَأوَّ َت َقَدَميَّ اَلاِهلِيَِّة َفُهَو َتْ

امُلطَّلِِب«.

))) »اإلصابة« البن حجر )584/3(.



حابة األماثل 434
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وَنُه،  ــاِئِب: َكاَن َأيِب َواهْلَاِشــِميُّوَن الَ ُيَســمُّ ــِد ْبــِن السَّ َقــاَل ِهَشــاُم ْبــُن حُمَمَّ
َفِظ اْسُمُه، َوَنَرى َأنَّ َمْن َقاَل:  ْب َوَلْ حُيْ َوَيُقوُلوَن: َكاَن ُغَاًما َصِغرًيا َفَلْم ُيَعقِّ
)آَدُم ْبُن َربِيَعَة(، َرَأى يِف اْلِكَتاِب َدَم بن َربِيَعَة، َفَزاَد فِيَها َألًِفا، َفَقاَل: )آَدُم 

اْبُن َربِيَعَة(.

َوَقْد َقاَل َبْعُض َمْن ُيْرَوى َعنُْه الَِديُث: َكاَن اْسُمُه مَتَاُم ْبُن َربِيَعَة، َوَقاَل 
ُه َأْعَلُم. آَخُر: إَِياُس ْبُن َربِيَعَة. َواللَّ

ِه اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب  َقاُلوا: َوَكاَن َربِيَعُة ْبُن اْلَاِرِث َأَسنَّ ِمْن َعمِّ
َغاِئًبا  اْلَاِرِث  ْبُن  َربِيَعُة  َكاَن  َبْدٍر  إىَِل  َة  ِمْن َمكَّ ُكوَن  امُلرْشِ َومَلَّا َخَرَج   ، بَِسنََتنْيِ
ِكنَي، ُثمَّ َقِدَم َبْعَد َذلَِك، َفَلمَّ َخَرَج اْلَعبَّاُس  اِم، َفَلْم َيْشَهْد َبْدًرا َمَع امُلرْشِ بِالشَّ
اَم اخْلَنَْدِق،  اْبُن َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَنْوَفُل ْبُن اْلَاِرِث إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمَهاِجرين َأيَّ
َة، َفَقاَل  ُجوَع إىَِل َمكَّ َشيََّعُهَم َربِيَعُة ْبُن اْلَاِرِث يِف َمَْرِجِهَم إىَِل األَْبَواِء، ُثمَّ َأَراَد الرُّ
ُبوَنُه،  ِك ُيَقاتُِلوَن َرُسوَل اللِه َوُيَكذِّ ْ َلُه اْلَعبَّاُس َوَنْوَفٌل: َأْيَن َتْرِجُع إىَِل َداِر الرشِّ
َوَقْد َعزَّ َرُسوُل اللِه َوَكُثَف َأْصَحاُبُه؟ اْرِجْع، َفَرَجَع َربِيَعُة، َوَساَر َمَعُهَم َحتَّى 
َقِدُموا َجِيًعا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة ُمْسِلِمنَي ُمَهاِجِريَن، َوَأْطَعَم َرُسوُل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص َربِيَعَة ْبَن اْلَاِرَث بَِخْيرَبَ ِمَئَة َوْسٍق ُكلَّ َسنٍَة. 

 . َة، َوالطَّاِئِف، َوُحننَْيٍ َوَشِهَد َربِيَعُة ْبُن اْلَاِرِث َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفْتَح َمكَّ

َوَثَبَت َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحننَْيٍ فِيَمْن َثَبَت َمَعُه ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َوَأْصَحابِِه.

َواْبَتنَى بِامَلِدينَِة َداًرا يِف َبنِي ُحَدْيَلَة، َوَقْد َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.
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َ َربِيَعُة ْبُن اْلَاِرِث يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب بِامَلِدينَِة َبْعَد َأَخَوْيِه  َوُتُويفِّ
َنْوَفٍل َوَأيِب ُسْفَياَن ْبِن اْلَاِرِث)1(.

َ ِمْن َشْعِرِه،  ُجل َربِْيَعة َلو َقصَّ  ق: له صحبة، وقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم الرَّ

َر ِمْن َثْوبِِه«. وَشمَّ

وكان رشيك عثمن يف الّتجارة، ولربيعة بنون وبنات، منهم: العّباس 
ابـن ربيعـة، وكان لـه قدر، وأقطعـه عثـمن ڤ داًرا بالبـرة، وأعطاه مائة 

ألف درهم. 

وشهد صفِّني مع عيِّ بن أيب طالب ڤ، وهو املذكور يف حديث أيب 
األغّر التميمي، وكانت حتته: أّم فراس، بنت: حّسان بن ثابت، فولدت له 

أوالًدا، وعقبه كثري)2(.

 خ: َأُخو َنْوَفل ْبِن اْلَاِرِث. 

َوَلْ  امُلطَِّلب،  َعْبِد  ْبِن  الَعبَّاس  ِه:  َعمِّ ِمْن  َأَسّن  َوَكاَن  َأْرَوَى،  َأَبا  ُيْكنَى 
َأْطَعَمُه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بَخْيرَب  اِم،  بِالشَّ َغاِئًبا  ِكني، َكاَن  امُلرْشِ َمَع  َبْدًرا  َيْشَهْد 
َ َربِْيَعة ْبُن اْلَاِرِث يِف ِخَاَفة ُعَمر ْبِن اخْلَطَّاب بعَد  ِماَئَة َوَسٍق ُكلَّ َسنٍَة، ُتويفِّ

َأخيِه َنْوَفل)3(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )43/4- 44(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 127، 128(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 166(.
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 ص: َأمُّ َربِيَعَة، َوَأمُّ َنْوَفٍل، َوَأمَّ َأيِب ُسْفَياَن ْبِن اْلَاِرِث َواِحَدٌة َوِهَي 

ُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َطِريٍف ِمْن َوَلِد اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.  َغِزيَّ

اْلَاِرِث،  ْبُن  َنْوَفُل  َوَماَت  بِامَلِدينَِة،  يَن  َوِعرْشِ َثَاٍث  َسنََة  َربِيَعُة   َ َوُتُويفِّ
ِه)1(. َة َوُهَو َأُخوُه أِلَبِيِه َوُأمِّ َوُيْكنَى َأَبا اْلَاِرِث بِامَلِدينَِة َسنََة َخَْس َعرْشَ

 غ: سكن املدينة)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو َأُخو أيب ُسْفَيان بن الَاِرث، َوَكاَن ربيَعة أسنُّ 

من الَعبَّاس بن َعْبد املطلب، َوقد قيل: إِن كنيته َأُبو أروى. 

، َوله َدار بِامَلِدينَِة  َماَت سنة َثَاث َوعرْشين بعد َأِخيه أيب ُسْفَيان بِسنَتنْيِ
يِف بني جديلة)3(.

 بش: كنيته أبوأروى مات بمكة سنة ثاث وعرشين، وكان أكرب 

من العباس بن عبد املطلب)4(.

ُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َطِريٍف ِمْن َوَلِد اْلَاِرِث ْبِن   ع: ُأمُّ َربِيَعَة اْسُمَها: َعزَّ

فِْهٍر، َوَلَدْت َربِيَعَة، َوَنْوَفًا، َوَأَبا ُسْفَياَن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب. 

ُهْم  َوَنْوَفٌل ُيَكنَّى: َأَبا اْلَاِرِث، َثَاَثُتُهُم إِْخَوٌة أِلٍَب، َوُأمٍّ َأُبوُهُم اْلَاِرُث، َوُأمُّ

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )316/1(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )392/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )128/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 57(.
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يَن)1(. َ َسنََة َثَاٍث َوِعرْشِ ُة، ُتُويفِّ َعزَّ

 بر: هو الذي َقاَل فيه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة: »َأال إِنَّ ُكلَّ َدٍم 
َل َدٍم َأَضُعُه َدُم اْبِن َربِيَعَة  ، وإنَّ َأوَّ َت َقَدَميَّ اِهلِيَِّة َفُهَو َتْ َوَمأَثرٍة َكاَنت ِف اْلَ
ى: آدم.  اِرِث«. وذلك أنه ُقتَِل لربيعة بن الارث ابٌن يف اجلاهلية ُيَسمَّ اْبِن اْلَ
ه  الذي سمَّ إياس. ويقال: إن حاد بن سلمة هو  وقيل: متام. وقيل: اسمه 

ف يف َذلَِك. آدم، وَصحَّ

فأبطل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الطلب به يف اإلسام، ول جيعل لربيعة يف َذلَِك 
تبعة، وكان ربيعة هذا أسن من العباس فيم ذكروا بسنتني.

وقيل: إن ربيعة بن الارث تويف سنة ثاث وعرشين يف خافة عمر. 

َدَقُة َأْوَساُخ النَّاِس«،  َم الصَّ وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث منها قوله: »إِنَّ
يف حديث فيه طويل من حديث مالك وغريه.

ومنها حديثه يف الذكر يف الصاة، والقول يف الركوع والسجود. 

روى عنه: عبد الله بن الفضل)2(.

ٌد، َوَعْبُد اللِه، َوالَاِرُث، َوالَعبَّاُس، َوُأَميَُّة،   ذس: َلُه ِمَن الَوَلِد: حُمَمَّ

َوَعْبُد َشْمٍس، َوَعْبُد امُلطَِّلِب، َوَأْرَوى الُكرْبَى، َوِهنٌْد، َوَأْرَوى، َوآَدُم.

َضُع َلُه يِف ُهَذْيٍل، َفَقَتَلُه َبنُو َلْيِث بِن َبْكٍر يِف َحْرٍب َكاَنْت  َوآَدُم: ُهَو امُلْسرَتْ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1085/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )490/2، 491(.
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ُبو َأَماَم الُبُيْوِت، َفَأَصاَبُه َحَجٌر َقَتَلُه، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ا حَيْ َبْينَُهم، َوَكاَن َصِغرْيً
ُل َدٍم َأَضُعُه َدُم اْبِن َربِْيَعَة بِن اَلاِرِث«. »َوَأوَّ

َألًِفا،  َفَزاَد  َربِْيَعَة  اْبِن  َدَم  الِكَتاِب  يِف  َرَأى  )آَدُم(.  فِْيِه:  َقاَل  َأْن  َوُيْرَوى 
ُه لِِصَغِرِه َما َحِفَظ اْسَمُه. َوالظَّاِهُر َأنَّ

َّاُم بُن َربِْيَعَة. َوِقْيَل: َكاَن اْسُمُه مَت

، َوَنْوَبَة َبْدٍر َكاَن َربِْيَعُة  ِه الَعبَّاِس بَِسنََتنْيِ َقاُلوا: َوَكاَن َربِْيَعُة َأَسنَّ ِمْن َعمِّ
اِم. َغاِئًبا بِالشَّ

َ ِمَن  َوُيـْرَوى َأنَّ النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »نِْعـَم الَعْبـُد َربِْيَعُة بُن اَلاِرِث، َلـْو َقصَّ
َر ِمْن َثْوبِِه«. َشْعِرِه، َوَشمَّ

ِذي  ْيًكا لُِعْثَمَن يِف التَِّجاَرِة، َوَقْد َجاَء يِف َحِدْيِث َجابٍِر الَّ َوَكاَن َربِْيَعُة رَشِ
َل َدٍم َأَضُع َدَم اْبِن َربِْيَعَة بِن اَلاِرِث«. يِف امَلنَاِسِك: »َوإِنَّ َأوَّ

َيَة ِمْن َأْجِل َوَلِدِه. ِذي َيْسَتِحقُّ َربِْيَعُة بِِه الدِّ َأَراَد الَّ

َة. َ َسنََة َثَاَث َعرْشَ ُه ُتُويفِّ َوِقْيَل: إِنَّ

ُة بِنُْت َقْيِس بِن َطِرْيٍف)1(.   ُه: ِهَي َغِزيَّ َوُأمُّ

ُة بنت قيس الِفْهرّية. ه ُغَزيَّ  ذت: ُأمُّ

له ُصْحبة، وهو من مْسَلَمة الفتح.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 257- 259(.
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َرَوى َعنُْه: ابنه عبد املطلب، وله أيًضا ُصْحبة)1(.

َرِبيَعـُة ْبـُن ُخَوْيِلـِد ْبِن َسـَلَمَة ْبـِن ِهَلِل ْبـِن َعاِئِذ ْبـِن َكْلِب ْبِن 4 -   

َعْمِرو ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن ُرْهِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْحَمَس ْبِن اْلَغْوِث 
اْبِن َأْنَماٍر، َأُبو َطاِرٍق ڤ.

 س: كان رَشيًفا)2(.

)قلت(: وقد ذكره ابن سعد يف )الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة 
وما بعد ذلك(.

َلِميُّ ڤ.4 -    َرِبيَعُة ْبُن رفيعِ بِن ُأْهَباَن بِن َثْعَلَبَة السُّ

 بر: كان يَقاُل له: ابن الدغنة، وهي أمه، فغلبت عل اسمه. 

شهد ُحنينًا، ثم قدم عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد بني متيم، وهو قاتل 
ة أدركه يوم حنني، فأخذ بخطام جله وهو يظن أنه امرأة،  مَّ دريد بن الصِّ
فإذا برجل، فأناخ به، فإذا شيخ كبري، وإذا هو دريد، وال يعرفه الغام، َفَقاَل 

له دريد: ماذا تريد يب؟

َقاَل: أقتلك. َقاَل: ومن أنت؟ َقاَل: أنا ربيعة بن رفيع السلمي، ثم ضبه 
بسيفه فلم يغن شيًئا. َقاَل: بئسم سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤّخر 
ْحل، ثم اضب به، وارفع عن العظم، واخفض عن الدماغ، فإين كذلك  الرَّ

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 160(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )303/6(.
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كنت أضب الرجال، فإذا أتيت أمك فأخربها أين قتلت دريد بن الصمة، 
فُربَّ والله يوم قد منعت فيه نساءك.

فزعمت بنو سليم أن ربيعة، َقاَل: ملا ضبته تكشف، فإذا عجانه وبطون 
فخذيه أبيض مثل القرطاس من ركوب اخليل أعراء. 

فلم رجع ربيعة إىل أمه أخربها بقتله إياه، فقالت: أما والله لقد أعتق 
أمهات لك ثاًثا. ذكر خربه ابن إسحاق وغريه)1(. 

َرِبيَعُة ْبُن ُزْرَعَة اْلَحْضَرِميُّ ڤ.4     

 ن: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مر)2(.

َكِن، َأُبو ُرَوْيَحَة، اْلَفَزِعيُّ ڤ.4 6    َرِبيَعُة ْبُن السَّ

 ب: سكن فلسطني، َوَمات بَِبْيت جربين، َلُه ُصْحَبة)3(.

 م: عداده يف أهل فلسطني)4(.

ُه ِمَن  ، َوَذَكَر َأنَّ ْمِيُّ  ع: ُيَعدُّ يِف َأْهِل فَِلْسطِنَي، َقاَلُه ُموَسى ْبُن َسْهٍل الرَّ

َحاَبِة)5(. الصَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )491/2(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )171/1(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )129/3(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 602(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1095/2(.
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، َوُيَقاُل: اأَلَسِديُّ ڤ.4      َرِبيَعُة ْبُن َعاِمِر ْبِن ِبَجاٍد األَْزِديُّ

 م: عداده يف أهل فلسطني. روى عنه: حييى بن حسان)1(.

 ع: ُيَعدُّ يِف َأْهِل فَِلْسطِنَي)2(.

 بر: ويَقاَل األسدي، وقد قيل: إنه ديي، من رهط ربيعة بن عباد، 

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  روى عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديث واحد من وجه واحد أن َرُسول 
ْكَراِم«)3(.  َلِل َواإْلِ َقاَل: »َألِظُّوا بَِيا َذا اْلَ

يِليُّ ِمْن 4      َرِبيَعُة ْبُن ِعَباٍد، َوِقيَل: اْبُن َعبَّاٍد، َوِقيَل: اْبُن ُعَباٍد الدِّ

يِل ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ. َبِني الدِّ

 غ: سكن املدينة)4(.

 ب: من أهل الجاز، َلُه ُصْحَبة، َومن زعم َأنه ربيَعة بن عباد، فقد 

وهم)5(.

املنكدر، وزيد بن أسلم، وأبو  بن  م: حجازي، روى عنه: حممد   

الزناد، وحسني بن عبد الله، وسعيد بن خالد)6(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 600(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1093/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )492/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )397/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )128/3، 129(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 596- 597(.
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.)1(  ع: ِحَجاِزيٌّ

 بر: من بني الديل بن بكر بن كنانة ، مدين. روى عنه: ابن املنكدر، 
وأبو الزناد، وزيد بن أسلم، وغريهم.

يعد يف أهل املدينة، وعمر عمًرا طويًا، ال أقف عل وفاته وسنه، ويَقاَل: 
ربيعة بن َعبَّاد، والصواب عندهم بالكرس)2(.

 كو: له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: حممد بن املنكدر، 

وأبو الزناد، وبكري بن األشج، وسعيد بن خالد القارظي، وغريهم، تويف 
باملدينة يف والية الوليد بن عبد امللك)3(. 

 نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية، روى َعنُه: زيد بن أسلم، َوحُمَّمد بن امُلنَْكدر، 
َوَغريَها)4(.

، َوُيَقاُل: اْلَحْضَرِميُّ ڤ.4  6   َرِبيَعُة ْبُن َعْبَداَن، اْلِكْنِديُّ

 م، ع: َخاَصَم اْمَرَأ اْلَقْيِس يِف َأْرِضِه)5(.

َرِبيَعُة ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َرِبيَعَة التَّْيِميُّ ڤ.4  6  

 م: عداده يف أهل الكوفة)6(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1090/2- 1091(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )61/6(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )492/2(.

))) »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2295(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 607(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1099/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 610(.
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 ع: ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيِّنَي)1(.

َرِبيَعُة ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َعْوٍف الثََّقِفيُّ ڤ.4  6  

 م: أخو مسعود، فيه نزلت ويف أصحابه: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ﴾ ]البقرة: 279[)2(.
 ع: َأُخو َمْسُعوٍد، َوَعْبِد َيالِيَل، َوُخَبْيٍب، فِيِهْم َنَزَلْت: ﴿ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ﴾ ]البقرة: 279[)3(.
َرِبيَعُة ْبُن َعْمٍرو الجرشيُّ ڤ.4  6  

 بر: يعد يف أهل الشام، روى عنه: عي بن رباح وغريه، يَقاُل: إنه 

جد هشام بن الغاز.

تِي  له أحاديث منها أنه، َقاَل: سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َيُكوُن ِف ُأمَّ
اِذهم الَقيِّنَات  َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف«. قالوا: بم ذا يا َرُسول اللَِّه؟ َقاَل: »بِاْتَ
ِبُِم اُلُموَر«. ومنها قوله ڠ: »اْسَتِقيُموا، َوبِاَلري إِِن اْسَتَقْمُتْم...«،  َوُشْ

الديث)4(.

َرِبْيَعُة بُن عيَدان بِن َرِبْيَعَة الَكِبير بِن عيَدان بِن َماِلِك بِن َزْيِد 4 -6  
. ابِن َرِبيَعَة الَحْضَرِميُّ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1100/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 601(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1094/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )493/2(.
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 ن: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مر، ليست له رواية 

نعلمها)1(.

َرِبيَعُة ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َحِبيٍب اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 -6  

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)2(.

َرِبيَعُة ْبُن الفراس ڤ.4  6  

، روى عنه: زياد بن نعيم)3(.  ن: مريٌّ صحايبٌّ

، َوُيَقال: 4 66   َرِبيَعُة ْبُن َكْعِب بِن َماِلِك بِن َيعمر، َأُبو ِفَراٍس، اأْلَْسَلِميُّ

اِلَغفاِريُّ ڤ.

 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقِديًم، َوَكاَن َيْلَزُمُه، َوَكاَن حُمَْتاًجا ِمْن 

ُدُم َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. ِة، َوَكاَن َيْ فَّ َأْهِل الصُّ

د ْبُن ُعَمَر: َوَلْ َيَزْل َربِيَعُة ْبُن َكْعٍب َيْلَزُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَِة َيْغُزو  َقاَل حُمَمَّ

َمَعُه َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرَج َربِيَعُة ِمَن امَلِدينَِة، َفنََزَل َينْيَ َوِهَي ِمْن 

ِة، َوَكاَنِت  اِم الَـرَّ بِـاِد َأْسـَلَم، َوِهـَي َعـَل ُبَرْيٍد ِمـَن امَلِدينَِة، َوَبِقـَي َربِيَعُة إىَِل َأيَّ

ِة َسنََة َثَاٍث َوِستِّنَي يِف ِخَاَفِة َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة)4(. جَّ ُة يِف ِذي اْلِ الَرَّ

))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )173/1(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1097/2(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )174/1(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )218/5(.
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 ل: له صحبة)1(.

 غ: سكن املدينة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا )2(.

 ب: عداده يِف أهل الجاز، َوَكاَن من أهل الّصفة، َكاَن ينزل عل بريد 

ة)3(. من امَلِدينَة َماَت لَياِل الرَّ

 م: حديثه بالجاز. روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحن، وحنظلة بن 

عي، وأبو عمران اجلوين)4(.

-زن: سكن املدينة، عن َرُسوِل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص. 

كان فتى يلزم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له يوًما: َيا َرُسوَل اللَه، ادع الله أن جيعلني 
ُجوِد«)5(. معك، قال: »َأِعنِّي بَِكْثَرِة السُّ

-ع: ُيَقاُل: اْسُمُه َربِيَعُة ْبُن َكْعٍب. 

.)6( ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َوَأُبو ِعْمَراَن اجلَْويِنُّ َرَوى َعنُْه: حُمَمَّ

َجاِزيِّنَي)7(.  وقال أيًضا ع: ُيَعدُّ يِف اْلِ

ِه   بر: معدود يف أهل املدينة، وكان من أهل الصفة، وكان يلزم َرُسول اللَّ

))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2737(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )128/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )382/2- 384(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 594(.
))) »كتاب الكنى لمن ال يعرف له اسم من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« لألزدي )ص: 55(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2985/6(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1088/2(.
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ملسو هيلع هللا ىلص يف السفر والض، وصحبه قديًم وعمر بعده.

مات بعد الرة سنة ثاث وستني. 

روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحن، ونعيم بن املجمر، وحممد بن عمرو 
ابن عطاء، وقيل: إنه أبو فراس الذي روى عنه أبو عمران اجلوين البري، 

والله أعلم.

وربيعة بن كعب هذا هو الذي سأل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مرافقته يف اجلنة، َفَقاَل له 
ُجوِد«)1(. َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأِعنِّي َعَل َنْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ

 وقال أيًضا بر: له صحبٌة، من أهل البرة. 

روى عنه: َأُبو عمران اجلوين، وأبو فراس ربيعة بن كعب األسلمي حجازي. 

ـة، فلـم تـويف َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص  فَّ َكاَن خادًمـا للنَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن مـن أهـل الصُّ
ِة سنة ثاث وستني.  نزل َعَل بريد من املدينة، فلم يزل با َحتَّى مات بعد الَرَّ

ْحَِن)2(. د بن َعْمرو بن عطاء، وأبو سلمة بن َعْبد الرَّ روى عنه: حُمَمَّ

ُه َقاَل: ُكنُْت َأبِيُت َعَل باب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأْعطِيِه   و: ُرِوَي َعنُْه، َأنَّ

«. َويِف  ِه، ُسْبَحاَن َربِّ ْيِل َيُقوُل: »ُسْبَحاَن اللَّ اْلُوُضوَء، َفَأْسَمُعُه اهْلََوى ِمَن اللَّ
ِه َربِّ اْلَعامَلنَِي«. ِرَواَيٍة: »اَلْمُد للَّ

ُه َقاَل: َقاَل ِل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َلَك َحاَجٌة؟«، ُقْلُت:  َوُرِوَي َعنُْه َأنَّ
ُجوِد«. ِه، ُمَراَفَقُتَك يِف اجْلَنَِّة، َقاَل: »َفَأِعنِّي َعَل َنْفِسِك بَِكْثَرِة السُّ َيا َرُسوَل اللَّ

))) السابق )1727/4، 1728(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )494/2(.
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ْرُت  َويِف ِرَواَيٍة: َقاَل: »َيا َربِيَعُة، َسْلنِي«، َفُقْلُت: َأْنظِْريِن َحتَّى َأْنُظَر، َوَتَذكَّ
َه َأْن ُينِْجينِي ِمَن النَّاِر،  ِه، اْدُع اللَّ ْنَيا َفانَِيٌة ُمنَْقطَِعٌة، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ َأنَّ الدُّ
َذا؟«، ُقْلُت: َما َأَمَريِن بِِه َأَحٌد،  َوُيْدِخَلنِي اجْلَنََّة، َفَسَكَت ُثمَّ َقاَل: »َمْن َأَمَرَك ِبَ
ِذي بِِه َأْنَت  ِه بِامَلَكاِن الَّ ْنَيا ُمنَْقطَِعٌة َفانَِيٌة، َوَأْنَت ِمَن اللَّ َوَلِكْن َعِلْمُت َأنَّ الدُّ

ُجوِد«)1(. َه ِل بَِذلَِك، َقاَل: »َأَنا َفاِعٌل َفَأِعنِّي بَِكْثَرِة السُّ َفَأْحَبْبُت َأْن َتْدُعَو اللَّ

ة، وكان يدم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  فَّ  ث: أسلم قديًم، وكان من أهل الصُّ

ويبيُت عل بابه لوائجه.

ومازال ربيعُة يلزم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ويغزو معه، فلم مات رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص خرج فنزَل عل َبريٍد من املدينة.

ة سنَة ثاٍث وستني. ومات بعد الرَّ

روى عنـه: أبـو سـلمَة بـن عبـد الرحـن، وحممـد بـن عمـرو بـن عطـاء، 
وغريها)2(.

 ثغ: يعد يف أهل الجاز. روى َعنُْه: َأُبو سلمة بن عبد الرحن، وحنظلة 
ابن عمرو األسلمي، َوَأُبو عمران اجلوين.

وهو الذي سأل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يرافقه يف اجلنة، فقال: »َأِعنِّي َعَل َنْفِسَك 
ُجوِد«.  بَِكْثَرِة السُّ

نَّة )411/1، 412(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
))) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 167(.
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فر والض، وصحبه قديًم،  ة، يلزم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف السَّ فَّ وكان من أهل الصُّ
ة، وكانت وفاته سنة ثاث وستني)1(. وعّمر بعده حتى تويف بعد الَرَّ

ِة. فَّ  ذت: ِمْن َأْصَحاِب الصُّ

َخَدَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل َبْعَد َمْوتِِه َعَل َبِريٍد ِمَن امَلِدينَِة، َلُه َأَحاِديُث.

ـُد ْبُن َعْمِرو  ْحَـِن، َوُنَعْيٌم امُلْجِمُر، َوحُمَمَّ َرَوى َعنْـُه: َأُبـو َسـَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
. اْبِن َعَطاٍء، َوَأُبو ِعْمَراَن اجْلَْويِنُّ

ـِذي َقاَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأْسـَأُل ُمَراَفَقَتـَك يِف اجلَنَِّة،  ِة، َوُهَو الَّ ـاَم اْلَـرَّ َ َأيَّ ُتـُويفِّ
ُجوِد«)2(. َفَقاَل: »َأِعنِّي َعَل َنْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ

َرِبيَعُة ْبُن َلِهيَعَة اْلَحْضَرِميُّ ڤ.4  6  

 م: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب له كتاًبا، وأدى إليه الزكاة)3(.

 ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا)4(.

 بر: قدم يف وفد حضموت عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا)5(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 640(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )64/2، 65(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1097/2(.))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 606(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )494/2(.
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َرجاء امُسه  من 

َرَجاُء بُن اْلُجَلِس ڤ.4  6  

 كو: له صحبة، روت عنه ابنته أم اجلُاس)1(. 

َرَجاٌء اْلَغَنِويُّ ڤ. 4     

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُأِصيَب َيْوَم اجْلََمِل، َوِقيَل: إِنَّ َرَجاًء اْمَرَأٌة هَلَا ُصْحَبٌة)2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )172/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1127/2(.
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ْيد
َ

ُرش امُسه  من 

ْعِديُّ ڤ.4      ، السَّ ُرَشْيُد ْبُن َماِلٍك، َأُبو َعِميَرَة، التَِّميِميُّ

 غ: سكن الكوفة)1(.

 ن: من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُذِكَر يف أهل مر، وله بمر حديث)2(. 

 ب: َجدُّ َمْعُروف بن َواصل، سـكن الُكوَفة، سـمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: 

َدَقة«. َحِديثه ِعنْد أهل الُكوَفة)3(. د اَل َنْأُكل الصَّ ا آل ُمَمَّ »إِنَّ

 م: روت عنه: حفصة بنت طلق، عداده يف أهل الكوفة)4(.

 ع: ِعَداُدُه يِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.

 بر: حديثه أن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص انتزع مترة من فم السن ثم قذف با، 
َدَقة«. د اَل َنْأُكل الصَّ ا آل ُمَمَّ َوَقاَل: »إِنَّ

يعد يف الكوفيني، روت عنه: حفصة بنت طلق امرأة من الي)6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )413/2(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )178/1، 179(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 654(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )127/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )496/2(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1118/2(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة. 

روت عنه: حفصة بنت طلق، وشيبان بن أمية القتباين. 

ُذِكَر يف أهل مر)1(.

، َأُبو َعْبِد اهلِل، َمْوَلى َبِني ُمَعاِوَيَة ڤ.4      ُرَشْيد، اَلفاِرِسيُّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

ُد ْبُن ُعَمَر: ضب رشيد الفاريس رجًا عل رأسه وعليه املِْغَفر  وَقاَل حُمَمَّ
م رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص قال:  َفَفَلَق هامته، وقال: خذها وأنا الغام األنصاري، فتَبسَّ

»َأْحَسنَْت َيا َأَبا َعْبد الله«.

كنَّاه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وال ولد له)2(.

 بر: موىل لبني معاوية بطن من األوس، كنَّاه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد أبا 
عبد الله)3(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )278/6(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )415/2- 416(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )496/2(.
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ِرفاعة امُسه  من 

ِرَفاَعُة ْبُن َأْوٍس اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4     

 ع، ثغ: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)1(.

ِرَفاَعُة ْبُن الَحاِرِث بِن ِرَفاَعَة بِن الَحاِرِث بِن َسواِد بِن َماِلِك 4 -   
ابِن َغْنٍم ڤ.

 بر: هو أحد بني عفراء، شهد بدًرا يف قول ابن إسحاق. 

عفراء،  بني  يف  وأنكره  بثبت،  عندنا  َذلَِك  َلْيَس  َفَقاَل:  الواقدي  وأما 
وأنكره غريه يف البدريني أيًضا)2(.

َد بِِذْكِرِه: اْبُن إِْسَحاَق. ، َتَفرَّ  ذس: َبْدِريٌّ

: َلْيَس َذلَِك ِعنَْدَنا بَِثْبٍت. َفَقاَل الَواِقِديُّ

َولَِعْوٍف َعِقٌب)3(.

ِرَفاَعُة ْبُن َراِفعِ ْبِن َعْفَراَء ڤ.4 -   

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1078/2(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )71/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )497/2(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )2/ 360(.
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 م: ابن أخي معاذ بن عفراء. روى عنه: ابنه معاذ)1(.

 ع: اْبُن َأِخي ُمَعاِذ ْبِن َعْفَراَء)2(.

ِرَفاَعُة ْبُن َراِفعِ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن 4     
ُزَرْيِق ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعَصِب ْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُه ُأمُّ َمالِِك بِنُْت ُأيَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك   س: ُأمُّ

اْبِن َساِلٍ اْلُْبَل. 

ْحَِن بِنُْت النُّْعَمِن  ُه ُأمُّ َعْبِد الرَّ ْحَِن، َوُأمُّ َوَكاَن لَِرَفاَعَة ِمَن الَوَلِد: َعْبُد الرَّ
اْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن الَعْجاِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

ُه ُأمُّ َعْبِد اللِه َوِهَي َسْلَمى بِنُْت ُمَعاِذ  ُه ُأمُّ َوَلٍد، َوُمَعاٌذ، َوُأمُّ َوُعَبْيٌد، َوُأمُّ
اْبِن اْلَاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َسَواِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن 

اِر. النَّجَّ

ُهْم ُأمُّ َعْبِد اللِه بِنُْت  َوُعَبْيُد اللِه، َوالنُّْعَمُن، َوَرْمَلُة، َوُبَثْينَُة، َوُأمُّ َسْعٍد، َوُأمُّ
اْلَفاِكِه ْبِن َنرْسِ ْبِن الَفاِكِه ْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

َها ُأمُّ َوَلٍد.  ْغَرى، َوُأمُّ َوُأمُّ َسْعٍد الصُّ

َها ُأمُّ َوَلٍد.  َوَكْلَثُم، َوُأمُّ

 . َوَكاَن َأُبوُه َرافُِع ْبُن َمالٍِك َأَحَد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعرَشَ

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 636- 637(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1082/2(.
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اْبنَاُه  َوَشِهَدَها  َبْدًرا،  َيْشَهْد  َوَلْ  ِمَن األَْنَصاِر،  ْبِعنَي  السَّ َمَع  اْلَعَقَبَة  َشِهَد 
ُد اْبنَا َرافٍِع.  ِرَفاَعُة َوَخاَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَشِهَد ِرَفاَعُة َأْيًضا ُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

بِامَلِدينَِة  َكثرٌِي  َعِقٌب  َوَلُه  ُسْفَياَن،  َأيِب  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ِخَاَفِة  ِل  َأوَّ يِف   َ َوُتُويفِّ
َوَبْغَداَد)1(.

 غ: روى رفاعة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

ِذي ُيَقال َلُه: ابن عفراء.   ب: شهد َبْدًرا، َوُهَو الَّ

َماَت يِف أول واَلَية ُمَعاِوَية بن أيب ُسْفَيان، كنيته َأُبو مَعاذ)3(.

 بش: هو الذي يقال له: رفاعة بن عفراء، ممن شهد بدًرا، وجوامع 
املشاهد، ومات باملدينة يف والية بن أيب سفيان)4(.

 م: شهد بدًرا. روى عنه: ابناه معاذ، وعبيد، وابن أخيه حييى)5(.

َ يِف ِواَلَيِة ُمَعاِوَيَة)6(. ، ُيَكنَّى: َأَبا ُمَعاٍذ، ُتُويفِّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

 بــر: أمــه أم مالــك بنــت أيب بــن ســلول، يكنــى أبــا معــاذ، شــهد بــدًرا 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )551/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )335/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )125/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 43(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 626(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1070/2(.



455 اء
َّ
حرف الر

د  خاَّ أخواه  بدًرا  معه  وشهد  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  رسول  مع  املشاهد  وسائر  وأحًدا 
ومالك ابنا رافع، شهدوا ثاثتهم بدًرا. 

واختلـف يف شـهود أبيهـم رافع بن مالـك بدًرا، وشـهد رفاعة بن رافع 
مع عيٍّ اجلمل وصفني.

وتويف يف أول إمارة معاوية)1(.

 خق: له صحبة، وشهد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا، وروى عنه حديًثا)2(.

 كو: شهد بدًرا)3(.  

د.  ذت: أخو مالك، وخاَّ

د، وكان َأُبوُه من ُنقباء األَْنَصار، له أحاديث. شِهَد بْدًرا ُهَو وأخوه خاَّ

د، وغريهم. َرَوى َعنُْه: ابناه ُعَبْيد، وُمعاذ، وابن َأِخيِه حييى بن خاَّ

وله عقب كثري باملدينة، وبغداد.

ُتُويف يِف حدود سنة أربعني)4(.

اِد ْبِن َكْعٍب، َوُهـَو ُظُفُر ْبُن 4 6    ِرَفاَعـُة ْبـُن َزْيـِد ْبـِن َعاِمِر ْبِن َسـوَّ

اْلَخـْزَرجِ ْبِن َعْمـٍرو األَْنَصاِريُّ ڤ.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )497/2(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )935/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )363/3(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 377(.
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ه خنساء بنت زيد بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن جمدعة بن   س: ُأمُّ

حارثة بن الارث، من األوس، وهو عمُّ قتادة بن النعمن بن زيد الظفري. 

وكان رفاعـُة شـيًخا كبـرًيا حصـوًرا ال ُيوَلـد لـه، وكان ذا مـاٍل ورَشٍف، 
َـَم بم ابـَن ُأَبرِيٍق،  رعـني اللتـني رسقتا من مرشبـة له، فاتَّ وهـو صاحـب الدِّ

ونزل يف أمرها القرآن. 

وقـد َشـِهَد رفاعـُة ُأحًدا، وليس له عقـب، وقد انقرض أيًضـا ولد عامر 
ابن سواد بن ظفر، فلم يبق منهم أحد)1(.

 م: عداده يف أهل املدينة. روى عنه: ابن أخيه قتادة بن النعمن)2(.

َبْيِبيُّ ڤ.4      ِرَفاَعُة ْبُن َزْيِد بِن َوْهٍب، اْلُجَذاِميُّ ُثمَّ الضُّ

 س: َقـِدَم َعـَل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوافًِدا، َفَأْسـَلَم، َوَأَجـاَزُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

ُم اْلُقْرآَن، ُثمَّ َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْكُتَب َمَعُه ِكَتاًبا إىَِل  اًما َيَتَعلَّ َوَأَقاَم بِامَلِدينَِة َأيَّ
ُعوا.  َقْوِمِه َيْدُعوُهْم إىَِل اإِلْساِم، َفَأَجاُبوا َوَأرْسَ

َوَقْد َكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة إىَِل َناِحَيتِِه، َفَأَغاَر َعَلْيِهْم، 
َفَقَتَل َوَسَبى، َفَرَجَع ِرَفاَعُة إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمَعُه ِمْن َقْوِمِه َأُبو َيِزيَد ْبُن َعْمٍرو، 
َوَأُبـو َأْسـَمَء ْبـُن َعْمـٍرو، َوُسـَوْيُد ْبُن َزْيـٍد، َوَأُخـوُه َبْرَذُع ْبـُن َزْيـٍد، َوَثْعَلَبُة ْبُن 
ُه بَِم َفَعَل َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة،  ، َفَرَفَع ِرَفاَعُة ِكَتاَبُه إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقَرَأُه َوَأْخرَبَ َعِديٍّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )259/4(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 633(.
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َفَقاَل: َكْيَف َأْصنَُع بِاْلَقْتَل؟ َفَقاَل َأُبو َيِزيَد: َأْطِلْق َلنَا َمْن َكاَن َحيًّا، َوَمْن ُقتَِل 
َت َقَدَميَّ َهاَتنْيِ َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَدَق َأُبو َيِزيَد«، َفَبَعَث النَّبِيُّ  َفُهَو حَتْ

ُه، َوَردَّ َعَلْيِهْم َما َأَخَذ ِمنُْهْم)1(. ملسو هيلع هللا ىلص َعِليًّا ڤ إىَِل َزْيٍد، َفَأْطَلَق هَلُْم َمْن َأرَسَ

 ع: َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َزَمَن اْلَُدْيبَِيِة، َفَأْهَدى لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُغَاًما اْسُمُه: 

ِمْدَعٌم، َوَكَتَب لَِرَفاَعَة ِكَتاًبا)2(.

 بر: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف هدنة الديبية يف جاعة من قومه فأسلموا، 
وعقد له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عل قومه، وكتب له كتاًبا إىل قومه فأسلموا. 

ى مدعًم املقتول  يَقاَل: إنه أهدى إىَِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الغام األسود املسمَّ
بخيرب)3(.

 ثغ: قـدم َعـَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف هدنـة الديبيـة قبل خيـرب، يف جاعة من 

قومه فأسلموا.

 وعقد له َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل قومه، وأهدى لرسول اللَّه غاًما أسود، 
ِن  ْحَ ـِه الرَّ اسـمه: مدعـم، املقتـول بخيرب، وكتـب له كتاًبا إىَِل قومه! »بِْسـِم اللَّ
ًة  ِه لِِرَفاَعَة بِن َزْيٍد، إِنِّ َبَعْثُتُه إَِل َقْوِمِه َعامَّ ٍد َرُسول اللَّ ِحْيم: َهَذا كَِتاٌب ِمْن ُمَمَّ الرَّ
ِه، َوَمْن  ِه َوإِل َرُسولِِه، َفَمْن َأْقَبَل َفِفي ِحْزِب اللَّ َوَمْن َدَخَل فِيِهْم، َيْدُعوُهم إَِل اللَّ

َأْدَبَر َفَلُه َأَماُن شهرين«. فلم قدم رفاعة إىل قومه أجابوا وأسلموا)4(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1080/2(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )438/9(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )76/2(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )500/2(.
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ِرَفاَعُة ْبُن ِسموال الُقَرِظيُّ ڤ.4     

 س: هو الذي ذكره الزهري َعْن عروة َعْن عائشة: أنه طلق امرأته 

جها عبد الرحن بن الزبري بن باطا)1(. فتزوَّ

َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسول  َوَسَأَل  وهب،  بنت  مَتِيَمة  اْمَرَأته  طلق  ب:   

َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َتِّل َلَك َحتَّى َتُذوُق الُعَسْيَلة«. 

ْحَن بن الزبري)2(. روى َعنُه: الزبري بن َعْبد الرَّ

 م: روى عنه: عائشة، والزبري بن عبد الرحن بن الزبري. نزلت فيه 

ويف عرشة من أصحابه: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]القصص: 51[)3(.

 بر: يَقاَل رفاعة بن رفاعة القرظي، من بني قريظة.

روى عنه ابنه َقاَل: نزلت هذه اآلية : ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]القصص: 
ِه  51[ اآلية، يف عرشة أنا أحدهم، وهو الذي طلق أمرأته ثاًثا عل عهد َرُسول اللَّ

جها عبد الرحن بن الزبري، ثم طلَّقها قبل أن يمسها. حديثه َذلَِك ثابت  ملسو هيلع هللا ىلص، فتزوَّ
يف »املوطأ« وغريه)4(.

َبْيِر، َوِقيَل: َزْبُر ْبُن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن 4      ِرَفاَعُة ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذِر ْبِن الزُّ
َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن اأْلَْوِس، َأُبو ُلَباَبَة ڤ.

ـُه َنِسـيَبُة بِنْـُت َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعـَة ْبِن َزْيٍد، َوَكاَنْت َلـُه اْبنٌَة ُتْدَعى   س: ُأمُّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )125/3(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )395/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )500/2(.))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 631(.
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. َجَها ُعَمُر ْبُن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد األََسِد امَلْخُزوِميُّ ُمَلْيَكُة َتَزوَّ

ِع ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيٍد. َها َظْبَيُة بِنُْت النُّْعَمِن ْبِن َعاِمِر ْبِن جُمَمِّ َوُأمُّ

ـْبِعنَي ِمَن األَْنَصـاِر -يِف ِرَواَيِة  َوَشـِهَد ِرَفاَعـُة ْبـُن َعْبِد امُلنِْذِر اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-.  ، َوحُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأيِب َمْعرَشٍ ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ

اٍل َعـَل َرْأِس اْثننَْيِ  َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشـِهيًدا يِف َشـوَّ
َوَثَاثنَِي َشْهًرا ِمَن اهِلْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

ى ببنـت لـه، يقـال هلا: لبابـة، كانت حتت زيد بـن اخلطاب،   ق: مكنَـّ

وقد ولدت له. 

واسمه: بشري بن عبد املنذر - ويقال: رفاعة بن عبد املنذر-. 

. وتويف أبو لبابة بعد قتل عثمن. وقيل: قبل عيٍّ

وله عقب من ابنه السائب)2(.

ره عل املدينة،  ه، وأمَّ  وقـال أيًضـا ق: خرج مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ

وضب له بسهم مع أصحاب بدر)3(.

 غ: سكن املدينة)4(.

 ب: َأُخو أيب لَباَبة املديِن، شهد َبْدًرا، ُهَو وأخواه ُمبرش َوَأُبو لَباَبة)5(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )422/3(.
))) السابق.))) »المعارف« البن قتيبة )ص: 325(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )124/3، 124(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )343/2(.
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 م: شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص،... روى عنه: عبد الله بن عمر، 

وابنـه عبـد الرحـن، وعبـد الرحن بن كعب بن مالك، وسـعيد بن املسـيب، 
ونافع موىل ابن عمر)1(. 

 ع: َبــْدِريٌّ بَِســْهِمِه، ُمَْتَلــٌف يِف اْســِمِه: َفِقيــَل: ِرَفاَعــُة، َوِقيَل: َبِشــرٌي، 

 . َوِقيَل: ُيَسرْيٌ

َب َلُه بَِسْهِمِه)2(. ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل امَلِدينَِة َأِمرًيا َعَلْيَها، َوَضَ َخَرَج إىَِل َبْدٍر َفَردَّ

 بر: أبو لبابة األنصاري، من بني عمرو بن عوف بن مالك بن األوس، 
نقيب، شهد العقبة، وبدًرا، وسائر املشاهد. هو مشهور بكنيته، واختلف يف 

اسمه فقيل: رفاعة. وقيل: بشري بن عبد املنذر)3(.

ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الروحاء إىَِل املدينة   ثغ: خرج مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل بدر، فردَّ
أمرًيا عليها، وضب له بسهمه وأجره.

روى عنه: ابن عمر، وعبد الرحن بن َيِزيَد، َوَأُبو بكر بن عمرو بن حزم، 
وسعيد بن املسيب، وسلمن األغر، وعبد الرحن بن كعب بن مالك، وغريهم. 

وهو الَِّذي أرسله َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إىل بني قريظة ملا حرهم)4(.

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)5(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 628(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1073/2- 1074(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )78/2(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )501/2(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )47/1(.
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ِرَفاَعُة ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذِر ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن ِديَناٍر اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4     

.)1( ، َبْدِريٌّ  ع: َعَقبِيٌّ

ِرَفاَعُة ْبُن َعَراَدَة اْلُجَهِنيُّ ڤ.4     

 س: َقاَل َبْعُضُهُم: اْبُن َعَراَبَة، َواْبُن ُعَراَبَة، َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ه)3(.  ب: من أهل الجاز، َومن َقاَل: ِرَفاَعة بن َعَراَدة، فقد نسبه إىَِل َجدِّ

 بش: صحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عام الفتح، وحفظ عنه، ومات بمكة)4(.

 م، ع: ِعَداُدُه يِف َأْهِل اِلَجاِز. روى عنه: عطاء بن يسار)5(.

 بر: ويقال: ابن اعرادة اجلهني، مدين، روى عنه: عطاء بن يسار، 

يعد يف أهل الجاز)6(.

ِرَفاَعُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلٍم 4     
اْلُحْبَلى، ُيْكَنى َأَبا اْلَوِليِد ڤ.

ُه ُأمُّ ِرَفاَعَة بِنُْت َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُجَشَم ْبِن َمالِِك ْبِن  س: ُأمُّ
َساِلٍ اْلُْبَل.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1076/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )271/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )125/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 60(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 630(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1076/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )501/2(.
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َوَكاَن لَِرَفاَعَة ْبِن َعْمٍرو َأْوالٌَد َفاْنَقَرُضوا. 

ِد ْبـِن ُعَمَر: ِرَفاَعُة ْبـُن اهْلَاِف ْبِن  َويِف ِرَواَيـِة َأيِب َمْعـرَشٍ َوَبْعـِض ُنَسـِخ حُمَمَّ
ُه َأْعَلُم.  َعْمِرو ْبِن َزْيٍد، َفاللَّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َوَشِهَد ِرَفاَعُة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

اٍل َعـَل َرْأِس اْثننَْيِ  َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشـِهيًدا يِف َشـوَّ
ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَثَاثنَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

 م: قتل يوم أحد)2(.

 بر: شهد بيعة العقبة، وشهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا، يكنى أبا 
الوليد، ويعرف بابن أيب الوليد؛ ألن جده زيد بن عمرو يكنى أبا الوليد)3(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(.  

ِرَفاَعُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ِسَناٍن ڤ.4 -   

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)5(. 

، َوَخَرَج ُمَهاِجًرا ِمَن امَلِدينَِة إىَِل  ، َبْدِريٌّ  ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد َعَقبِيٌّ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 641(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )503/3(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 150(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )501/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1078/2(.
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ِرَفاَعُة ْبُن َقْيٍس، َوِقيَل: اْبُن َوْقٍش بن ُزغبة بن زعوراء بن عبد 4 -   
األشهل اأْلَْشَهِليُّ ڤ.

ة بنت َعْمرو، من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان،  ه ماويَّ  س: ُأمُّ

من قيس عيان.

ُقتَِل يوم أحد َشِهيًدا، وكان الذي قتل رفاعَة خالُد بُن الوليد)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)2(. 

 م: قتل يوم أحد)3(.

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)4(.

 بـر: وقيـل: ابـن قيـس، واألكثـر ابـن وقش، شـهد أحًدا وهو شـيخ 
كبري، وهو أخو ثابت بن وقش، قتا جيعا يوم أحد شهيدين، قتل رفاعة 

خالد بن الوليد وهو يومئذ كافر)5(.

 ثغ: استشهد َيْوم أحد، وهو شيخ كبري، وهو أخو ثابت بن وقش، 

قتا جيًعا بأحد، قتل رفاعة َخالِد بن اْلَولِيد قبل أن يسلم)6(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )240/4(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 640(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1082/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )501/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )81/2(.
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ِر ْبِن اْلَحاِرِث َوُهَو ُأَبْيِرُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 4      ِرَفاَعُة ْبُن ُمَبشِّ
اْلَهْيَثِم ْبِن ُظَفَر ڤ.

ه عمرة بنت سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن   س: ُأمُّ

َعْمرو بن اخلزرج بن ساعدة.

ه َحيدة بنت سعد بن الباب بن املنذر  فولد رفاعُة بُن مبرش: سعًدا، وُأمُّ
ابن اجلموح بن زيد بن حرام من بني سلمة. 

وَشِهَد رفاعُة ُأحًدا مع أبيه وعميه، وتويف وليس له عقب، وقد انقرض 
أيًضا ولد حارثة بن اهليثم بن ظفر جيًعا فلم يبق منهم َأحٌد)1(.

 بر: شهد أحًدا مع أبيه مبرش)2(.

ِرَفاَعُة ْبُن َمْسُموحٍ، َوِقيَل: َمْسُروحٍ، ِمْن َبِني َغْنِم ْبِن َذْوَداَن 4 6   
اْبِن َأَسٍد ڤ.

.)3(  م،ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم َخْيرَبَ

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني يِف َخْيرَب)4(. 

 بر: من بني أسد بن خزيمة، حليف لبني عبد شمس، أو لبني أمية 
ابن عبد شمس، قتل يوم خيرب شهيًدا)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )501/2(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )266/4(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 641(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1082/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 83(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )501/2(.
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َباِب ڤ.4      ، َتْيُم الرَّ ، َأُبو ِرْمَثَة، التَّْيِميُّ ِرَفاَعُة ْبُن َيْثِرِبيٍّ

 ل: له صحبة)1(.

َبـاب، َأَتـى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعـُه اْبنه، َوقيل: إِن اسـم أيب   ب: مـن تيـم الرَّ

رمثـة حبيـب بن َحيَّـان، َوُيَقـال: إِن َأَبا رمثة ُهـَو اخلشـخاش اْلَعنرَْبي)2(.

 م: روى عنه: إياد بن لقيط، عداده يف أهل الكوفة)3(.

 ع: ُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه: َفَقاَل َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل: اْسُمُه ِرَفاَعُة، َوَقاَل حَيَْيى 

اْبُن َمِعنٍي: اْسُمُه َيْثِريِبُّ ْبُن َعْوٍف َوِقيَل: َحبِيٌب، َوِقيَل: َخْشَخاٌش)4(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1167(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )126/3(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 638(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1083/2(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.
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ُرَوي امُسه  من 

ُرَوْيِفُع ْبُن َثاِبٍت اْلَبَلِويُّ ڤ.4     

 س: َكاَن َينِْزُل اجْلَنَاَب، َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)1(.

 بش: من حلفاء األنصار، له صحبة)2(.

ُرَوْيِفــُع ْبــُن َثاِبــِت بِن َســَكن بــِن َعِديِّ بــِن َحاِرَثــَة اأْلَْنَصاِريُّ 4   - 

اِريُّ ڤ. النَّجَّ

 غ: سكن مر، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 جي: يعد بمر)4(.

 ب: سكن مر، َحِديثه ِعنْد أهل مر)5(.

 م: عداده يف أهل مر. روى عنه: حنش الصنعاين، ووفاء بن رشيح، 

وشييم بن بيتان، وشيبان القتباين)6(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )271/5(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 95(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )377/2(.
))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 42(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 642(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )126/3(.
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يِّنَي)1(.  ع: ُيَعدُّ يِف امْلِْرِ

َره   بر: من بني مالك ابن النجار، سكن مر واختط با داًرا، وأمَّ

سنة  إفريقية  إطرابلس  من  فغزا  وأربعني  ست  سنة  إطرابلس  عل  معاويُة 
سبع وأربعني ودخلها، وانرف من عامه. 

يَقاَل: مات بالشام. ويَقاَل: مات بربقة، وقربه با. 

روى عنه: حنش بن عبد الله الصنعاين، وشيبان بن أمية القتباين)2(.

، َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة. ، األَِمرْيُ يُّ ، ُثمَّ املِْرِ  ذس: امَلَديِنُّ

، َوِزَياُد بُن ُعَبْيِد اللِه،  نَْعايِنُّ َث َعنُْه: ُبرْسُ بُن ُعَبْيِد اللِه، َوَحنٌَش الصَّ َحدَّ
ْيٍح، َوآَخُرْوَن. ، َوَوَفاُء بُن رُشَ َوَأُبو اخلرَْيِ َمْرَثٌد الَيَزيِنُّ

، َواْخَتطَّ ِبَا. َنَزَل ِمْرَ

يِف  إِْفِرْيِقَيَة  َفَغَزا   ، َوَأْرَبِعنْيَ َسنَِة ِستٍّ  ملَُِعاِوَيَة يِف  امَلْغِرِب  َطَراُبْلَس  َوَوِلَ 
َف. َسنَِة َسْبٍع، َوَدَخَلَها، ُثمَّ اْنَرَ

َبِر ُجْرِجرْيُ  ْيَن، َوَكاَن َعَل الرَبْ ُل َما ُغِزَيْت إِْفِرْيِقَيُة يِف َسنَِة َسْبٍع َوِعرْشِ َوَأوَّ
يِف ماَئَتْي َأْلٍف)3(.

، َوَرَوى أحاديث.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َشِهَد َفَتَح ِمْرَ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1062/2- 1063(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )36/3(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )504/2(.
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. ِه، َوُمْرَثٌد اْلَيَزيِنُّ َرَوى َعنُْه: حنش الصنعاين، وبرس ْبُن ُعَبْيِد اللَّ

َوَوِلَ َغْزَو إِْفِريِقيََّة ملَُِعاِوَيَة َسنََة ِستٍّ َوَأْرَبِعنَي)1(.

ه معاويُة عل طرابلس سنه ست وأربعني فغزا   جر: نزل مر، ووالَّ

إفريقية.

وروى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعنـه: بـرش بن عبيد اللـه الضمي، وحنش 
الصنعاين، وَأبو اخلري، وآخرون)2(.

ُرَوْيِفٌع ڤ.4   - 

 بر: موىل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعلم له رواية)3(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 407(.
))) »اإلصابة« البن حجر )556/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )504/2(.
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اء الرَّ َحْرف  من  األفراد 

َلِميُّ ڤ.4   -  َراِشُد ْبُن َحْفٍص، َوِقيَل: اْبُن َعْبِد َربِِّه، َأُبو أثيلة، السُّ

 ب: من أهل الجاز، َوَكاَن اْسمه يِف اجلَاِهِليَّة: )َظاملًِا(، َفَسمُه النَّبِيُّ 

ملسو هيلع هللا ىلص: )راشًدا()1(.

َحاَبِة«: َأُبو ُأَثْيَلَة، َكاَن اْسـُمُه:  ـاِج يِف »الصَّ  ع: َذَكـَرُه ُمْسـِلُم ْبـُن اْلَجَّ

نَِم  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َراِشًدا(، َوَأْقَطَعُه َأْرًضا بِِرَهاٍط، َوُهَو َكارِسُ الصَّ )َظاملًِا(، َفَسمَّ
ِذي ُيْدَعى ُسَواًعا)2(. الَّ

 بر: يكنى أبا أثيلة، يَقاُل له: راشد بن عبد الله، كان اسمه يف اجلاهلية 
ظامًلا فسمه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )راشًدا(. وقيل: إنه قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: 
»َما اْسُمَك؟«. قال: غاوي بن ظال. َفَقاَل له َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل َأْنَت َراِشُد 

ابُن َعْبِد الله«. وكان سادن صنم بني سليم)3(.

ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )راشًدا(.   ثغ: كان اسمه: )ظامًلا(، فسمَّ

اْسُمَك؟«. قال: غاو بن ظال.  »َما  له:  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قال  َرُسول  وقيل: أن 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1120/2(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )127/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )504/2- 505(.
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ِه«.  فقال: »َأْنَت َراِشُد بُن َعْبِد اللَّ

وكان سادن صنم بني ُسَليم الذي ُيدعى ُسواًعا)1(.

، َوُهَو: ِرْبِعيُّ ْبُن َراِفعِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد 4   -  ِرْبِعيُّ ْبُن َأِبي ِرْبِعيٍّ
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلِجدِّ ْبِن اْلَعْجَلِن اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو   س: َلْيَس َلُه َعِقٌب، َذَكَرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا، َوَشِهَد ِرْبِعيُّ َأْيًضا ُأُحًدا)2(. َمْعرَشٍ َوحُمَمَّ

 ع: َبْدِريٌّ )3(.

، ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف)4(.  وقال أيًضا ع: الَبْدِريُّ

 بر: من بي، حليف لبني عمرو بن عوف، شهد بدًرا. ويقال: ربعي 
ابن أيب رافع)5(.

 كو، ثغ: شهد بدًرا)6(. 

َرِبيُع ْبُن ِإَياِس ْبِن َغْنِم ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ 4 - - 
اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )35/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )434/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1105/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1105/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )505/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )319/7(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )53/2(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا)1(.

ُرَخْيَلـُة ْبـُن َثْعَلَبـَة ْبـِن َخاِلـِد ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َبَياَضَة 4 - - 
ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

.)3(  ع: َبْدِريٌّ

 بر: شهد بدًرا)4(.

ُرَدْيُح ْبُن ُذَؤْيٍب اْلَعْنَبِريُّ ڤ.4   - 

َك َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمَسَح َرْأَسُه)5(.  ع: َعتِيُق َعاِئَشَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي ڤ، َبرَّ

َلِميُّ ڤ.4 6 -  َرِزيُن ْبُن َأَنٍس السُّ

 غ: سكن البادية، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

نَي، َسَكَن الَباِدَيَة)7(. يِّ  ع: ِعَداُدُه يِف الَبْرِ

ُرَسْيٌم اْلَعْبِديُّ ڤ.4   - 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1104/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )555/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1126/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )505/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1125/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )411/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1122/2(.
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 غ: كان من أهل هجر، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ع: ِمْن َأْهِل َهَجَر، َوَكاَن َفِقيًها)2(.

، له حديٌث واحٌد عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف األرشبة واالنتباذ   بر: ويقال: العبديُّ
يف الظروف. روى عنه: ابنه)3(.

 كو: له صحبة ورواية، يروي عنه ابنه حديًثا)4(.  

َرْشَداُن اْلُجَهِنيُّ ڤ.4   - 

 زص: له صحبة، ال أخ السمه)5(.

 ع: َسَأَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْسِمِه، َفَقاَل: َغيَّاُن، َفَقاَل: »َأْنَت َرْشَداُن«. 

ِريَن)6(. َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

ه: )رشدان(. -كو: غري اسْمَه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فسمَّ

روى ابـن أيب أويـس عـن أبيـه، عن وهب بن عمرو بن سـعد بن وهب 
ه أنه كان ُيدعـى يف اجلاهلية: )َغيَّان(، وكان  اجلهنـي، أن أبـاه أخربه عن جدِّ

أهله حني أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فبايعه، وذكر حديًثا)7(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1124/2(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )410/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )506/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )65/4(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 122(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1121/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )283/6، 284(.
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، َمْوَلى َبِني ُمَعاِوَيَة ڤ.4   -  ، َوِقيَل: اْلَفاِرِسيُّ ُرَشْيٌد اْلَهَجِريُّ

 س: َشِهد ُأُحًدا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

، َوِقيَل: ُزْعَبُة ڤ.4   -  َحْيِميُّ ، ُثمَّ السُّ ُرْعَيُة، اْلُجَهِنيُّ

 غ: سكن الشام، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: َأُبو إِْسَحاق السبيِعي)3(.

 زص: له صحبة، ال أخ له، ل يرجه البخاري)4(.

 ع: َكَتَب إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ُرَقاُد ْبُن َرِبيَعَة اْلُعَقْيِليُّ ڤ.4   - 

 م: أدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأعطاه صدقة ماشيته)6(.

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

ُرَقْيُم ْبُن َثاِبِت ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن الحارث بن ُأَمية 4   - 
ابن ُمَعاِوَيَة اأْلَْوِسيُّ ڤ.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )304/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )419/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )138/3(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 120(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1128/2(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 654(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1117/2(.
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 س: ولد رقيم: ثابًتا، درج وليس له عقب. 

وَشِهَد رقيم بن ثابت ُأحًدا، واخلندَق، والديبيَة، وخيرَب، وفتَح مكة، 
وُحنينًا، وُقتَِل يومئٍذ بحنني َشِهيًدا، وال عقب له، وقد انقرض ولد لوذان 

ابن ُأَمية بن معاوية. 

كان حممد بن عمر، يقول: ثعلبة بن أكال. 

وكان عبد الله بن حممد بن عمرة، يقول: ابن أوكال)1(.

 ع: اْسُتْشِهَد بِالطَّاِئِف)2(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمنَي َيْوم الطَّاِئف)3(. 

 بر: من األوس، قتل يوم الطائف شهيًدا)4(.

ُرَكاَنـُة ْبـُن َعْبـِد َيِزيَد ْبِن َهاِشـِم ْبـِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبـِد َمَناِف ْبِن 4 - - 
َة ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهٍر ڤ. ُقَصيِّ ْبِن ِكَلِب ْبِن ُمرَّ

ُه الَعِجَلُة بِنُْت الَعْجَاِن ْبِن اْلَبيَّاِع ِمْن َبنِي َلْيٍث.   س: ُأمُّ

ُهْم  اًدا، َوَنافًِعا، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوَزْينََب، َوُأمُّ َفَوَلَد ُرَكاَنُة: َيِزيَد، َوَمْعَبًدا، َوَشدَّ
ِه ْبِن اْلَعْجَاَن ْبِن اْلَبيَّاِع. ُقَرْيَبُة بِنُْت َعْبِد اللَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )302/4(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1124/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 92(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )507/2(.
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َهاِت َأْواَلٍد َشتَّى.  َواْلَفْضَل، َوَعِليًّا، َوَخالًِدا أِلُمَّ

َعُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوُرَكاَنُة الَِّذي َصاَرَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَرَ

ِل  َوَأْسَلَم يِف اْلَفْتِح، َوَقِدَم امَلِدينََة َبْعَد َذلَِك، َفنََزهَلَا إىَِل َأْن َماَت ِبَا يِف َأوَّ
ِخَاَفـِة ُمَعاِوَيـَة ْبـِن َأيِب ُسـْفَياَن، َوَوَلُدُه بِامَلِدينَـِة، َوَمنَاِزهُلُـْم يِف َداِر َعِقيِل ْبِن َأيِب 

َطالٍِب بِاْلَبِقيِع.

َوَأْطَعَم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُرَكاَنَة ِحنَي َأْسَلَم بَِخْيرَبَ َخِْسنَي َوْسًقا)1(.

 ط: أسلم يف الفتح، وقدم املدينة بعد ذلك، فنزهلا إىل أن مات با يف أول 

خافة معاوية وأخوه ألبيه وأمه عجري بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب)2(.  

َنا ُمْصَعب أنه نزل بامَلِدْينَة، ومات با يف آخر زمان ُمَعاِوَية   خ: َأْخرَبَ

ابن أيب سفيان)3(.

ِه؛ َقاَل: ُرَكاَنُة ْبُن َعْبِد َيِزيد اْبنُُه ِعي  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخرَبَ

اْبُن َيِزيد ْبِن ُرَكاَنة، َوَأُخوُه َطْلَحة ْبُن يزيد بن ُرَكاَنة: ُرِوَي َعنْهم الَِدْيث.

فُرَكاَنة: ابن َعْبِد َيِزيد، وُعَبْيد: ابن َعْبِد َيِزيد.

ُهَم اْلَعْجَلُة بِنُْت اْلَعْجان ِمْن َبنِي َلْيٍث)4(. َنا ُمْصَعب َأنَّ ُأمَّ َأْخرَبَ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )44/6(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 39(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 58(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 227، 228(.
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 غ: سكن املدينة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وليس هو من بني هاشم َجّد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 جي: يعد باملدينة. وقد قيل: يعد بمكة)2(. 

 ب: ُيَقال: إِنَّه صارع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َويِف إِْسنَاد َخربه نظر. 

َماَت رَكاَنة يِف أول واَلَية ُمَعاِوَية بن أيب ُسْفَيان. 

َوأمُّ رَكاَنة العجلة بنت عجَان بن التباع بن َعْبد ياليل بن ناشب بن غرَية)3(.

 بش: الذي صارع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مات يف أول والية معاوية)4(.

 زص: صحايب، صارع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َعُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم، نزل املدينة،   م: هو الذي صارع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَرَ

ومات با يف أول خافة معاوية. روى عنه: ابنه يزيد، وابن ابنه عي، وأخوه 
طلحة)6(.

ُه اْلَعِجَلُة بِنُْت اْلَعْجَاِن ْبِن اْلَبيَّاِع، ِمْن َبنِي َسْعِد ْبِن َلْيِث ْبِن   ع: ُأمُّ

َبْكِر ْبِن ِكنَاَنَة. 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )404/2(.
))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 51(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )130/3(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 61(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 118(.
))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 649(.
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َصاَرَعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَسَكَن امَلِدينََة، َفَبِقَي إىَِل َزَمِن ُعْثَمَن. 

ـاِم ُمَعاِوَيَة، َوِقيَل: َسـنََة  ِل َأيَّ َ يِف َأوَّ َرَوى َعنْـُه: اْبـُن َعبَّـاٍس، َوُيَقـاُل: ُتُويفِّ
 ، إِْحَدى َوَأْرَبِعنَي، َقَسَم َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن اْلَكثِيَبِة، َوُهَو َواٍد َخاصٌّ ِمْن َخْيرَبَ

َخِْسنَي َوْسًقا)1(.

 بر: كان من مسلمة الفتح، وكان من أشد الناس، وهو الذي سأل 

ِه  رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن يصارعه، وذلك قبل إسامه ففعل وصعه َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص مرتني أو ثاًثا. 

وطلَّق امرأَته سهيمَة بنَت عويمر باملدينة البتة، فسأله َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ها عليه  »َما َأَردت ِبَا؟« يستخربه عن نيته يف َذلَِك. َفَقاَل: أردت واحدة، َفَردَّ

النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل تطليقتني. 

مـن حديثـه أنه سـمع النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إِنَّ لـُكلِّ ِدْيٍن ُخُلًقـا، َوُخُلق َهَذا 
ْين اَلَياء«.  الدِّ

وتويف ركانة يف أول خافة معاوية سنة اثنتني وأربعني)2(.

 جو: صارعه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَم ُيَقال: يِف اجلَاِهِليَّة. َوقيل: يِف اإلسام)3(. 

 ثـغ: هـو الذي صارعـه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فرعه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مرتني أو ثاًثا، 
وكان من أشد قريش، وهو من مسلمة الفتح، وهو الذي طلَّق امرأَته سهيمَة 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1112/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )507/2(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 138(.
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بنَت عويمر باملدينة)1(.

 ذت: ِمْن ُمْسِلَمِة اْلَفْتِح، َلُه ُصْحَبٌة ورواية.

َوَعنُْه: ابنه يزيد وغريه.

ْجَرِة، َوَكاَن َأَشدَّ ُقَرْيٍش، َفَقاَل:  َة َقْبَل اهْلِ وهو الَِّذي َصاَرَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ
ُد إِنََّك َساِحٌر. َعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا حُمَمَّ ْعَتنِي آَمنُْت بَِك، َفَرَ ُد إِْن َصَ َيا حُمَمَّ

َوِبَا  امَلِدينََة،  َوَسَكَن   ، بَِخْيرَبَ َوْسًقا  َخِْسنَي  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْعَطاُه  َأْسَلَم  َومَلَّا 
ِل ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة)2(. َ يِف َأوَّ ُتُويفِّ

ركٌب الِمْصِريُّ ڤ.4  -  

 زص: له صحبٌة، قاله مطعم بن املقدام الكاعي عن نصيح العنس 

عن ركٍب، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُطْوَبى ملَِْن َتَواَضَع ِمْن َغْيِ َمنَْقَصٍة، َوَأْنَفَق َمااًل 
.)3(» لِّ َعُه ِمْن َغْيِ َمْعِصَيٍة، َوَرِحَم َأْهَل الذُّ َجَ

آداٌب وحضٌّ عل  فيه  النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  واحد حسن عن  له حديث  بر:   

خصال من اخلري والكمة والعلم، ويقال: إنه َلْيَس بمشهور يف الصحابة، 
وقد أجعوا عل ذكره فيهم. روى عنه: نصيح العنّس)4(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )84/2(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 407(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 120(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )508/2(.
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َرَياُح ْبُن اْلَحاِرِث، ِمْن َبِني ُمَجاِشعِ ْبِن َداِرٍم ڤ.4  -  

ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا)1(.  س: َكاَن يِف َوْفِد َبنِي مَتِيٍم الَّ

ا�ي
 الرفَّ

وه حر�فُ
لُ �ت َ

اء، و�ي  الرَّ
هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )165/6(.





ا�ي حر�خ الرخَّ
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َّ
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زاِهر امُسه  من 

َزاِهُر ْبُن اأَلْسَوِد ْبِن ُمَخلَّعٍ َواْسُمُه َعْبُد اهلِل ْبُن َقْيِس ْبِن ِدْعِبٍل 4  -  
َوِإَلْيِه اْلَبْيُت اْبُن َأَنِس ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن َسَلَماَن ْبِن َأْفَصى، 

َأُبو َمْجَزَأَة، اأْلَْسَلِميُّ ڤ.

َجَرِة َوَنَزَل اْلُكوَفَة)1(. َت الشَّ  س: َكاَن مِمَّْن َباَيَع حَتْ

ـد بـن ُعَمـَر: َنـَزَل َزاِهٌر اْلُكوَفـَة ِحنَي َنَزهَلَا   وقال أيًضا س: َقـاَل حُمَمَّ
يًفا بِاْلُكوَفـِة، َوَكاَن ِمـْن َأْصَحاِب  امُلْسـِلُموَن، َوَكاَن اْبنُـُه جَمْـَزَأُة ْبـُن َزاِهـٍر رَشِ

َعْمِرو ْبِن اْلَِمِق)2(.

م، ول يزد عليه شيًئا)3(. )قلت(: وقد نقل البغويُّ كاَم ابِن سعٍد امُلَتَقدِّ

َجَرة، سكن الُكوَفة)4(.  ب: َوالِد جمزَأة بن َزاِهر، َكاَن مِمَّن َبايع حَتت الشَّ

َجَرِة، َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َعْمِرو   ع: ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

. اْبِن اْلَِمِق، َقاَلُه اْلَواِقِديُّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )154/8(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )224/5(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )516/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )143/3(.
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: ُهـَو َزاِهُر ْبُن اأْلَْسـَوِد ْبـِن َمَْلِع  ـُد ْبـُن َسـْعٍد َكاتِـُب اْلَواِقـِديِّ َوَقـاَل حُمَمَّ
اْبِن َقْيِس ْبِن ِدْعبِِل ْبِن َأَنِس ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َمالِِك ْبِن َسَاَماَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن 

َأْفىَص)1(.

 بر: كان ممن بايع حتت الشجرة، سكن الكوفة، يعّد من الكوفيني)2(.

 ثغ: كان ممن بايع حتت الشجرة)3(.

َزاِهُر ْبُن َحَراٍم اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.4  -  

. َوُيَقال َلُه: حَزام، َكاَن هيدي إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكاَن النَّبِيُّ   ب: َبْدِريٌّ

ٍد َزاِهر بن َحَراٍم«)4(. ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »إِنَّ لُِكلِّ َحاِضٍ َباِدَية، َوإِنَّ َباِدَية آل ُمَمَّ

 ع: َكاَن َينِْزُل اْلَباِدَيَة َناِحَيَة اِلَجاِز، َوِقيَل: َزاِهُر ْبُن َحَراٍم)5(.

ا، يسكن البادية يف حياة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص،   بر: شهد بدًرا، كان حجازيًّ
فكان ال يأت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتاه إال بطرفة هيدهيا إليه. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
ٍد َزاِهر بن َحَراٍم«. ووجده َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  »إِنَّ لُِكلِّ َحاِضٍ َباِدَية، وَباِدَية آل ُمَمَّ
يوًمـا بسـوق املدينـة، فأخـذه مـن ورائه، ووضـع يديه عـل عينيه، َوَقـاَل: من 
يشرتي العبد؟ فأحس به زاهر، وفطن أنه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إذن جتدين 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1229/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )509/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )93/2(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )142/3، 143(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1230/3(.



485 اي
َّ
حرف الز

ـِه كاسـًدا. َفَقاَل َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َبـْل َأْنَت َعنَْد اللـِه َربِيح«، ثم  يـا َرُسـول اللَّ
انتقل زاهر بن حرام إىل الكوفة )1(.

َحاَبة)2(.  نق: َوُيَقال: اْبن حَزام، َكاَن يسكن الَباِدَية، يعد يِف الصَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )509/2(.
))) »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2677(.
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َبْي الزُّ امُسه  من 

َبْيِر الُقَرِظيُّ ڤ.4 --   ْحَمِن بِن الزُّ َبْيُر ْبُن َعْبِد الرَّ الزُّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

َبْيُر ْبُن ُعَبْيَدَة اأَلَسِديُّ ڤ.4 --   الزُّ

لنَِي، َوِقيَل:   ع: َهاَجَر َمَع َأْهِلِه إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِمَن امُلَهاِجِريَن اأْلَوَّ

ُه ِمْن َبنِي َغنِْم ْبِن َذْوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة)2(. إِنَّ

 بر: من املهاجرين األولني، ل يرو عنه العلم)3(.

 ثغ: من املهاجرين األولني)4(.

اِم ْبِن ُخَوْيِلَد ْبِن َأَسـِد ْبِن َعْبِد اْلُعـزََّى ْبِن ُقَصيِّ 4  -   َبْيـُر ْبـُن اْلَعـوَّ الزُّ
ّة ْبِن َكْعِب ْبـِن ُلَؤيِّ ْبـِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبـِن َماِلٍك،  اْبـِن ِكَلِب ْبـِن ُمـرَّ

َأُبو َعْبِد اهلِل ڤ.

.)5( ُه َصِفيَُّة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1132/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )534/2(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )97/2(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )517/2(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )93/3(.
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 ل: له صحبة)1(.

 ق: أمه: صفية بنت عبد املطلب، عمة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ويكنى: أبا 

عبد الله.

وكان خويلد قتل يف اجلاهلية، فولد خويلد خدجية، وأمها: فاطمة بنت 
زائدة بن األصم، وهي زوج النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وعمة الزبري بن العّوام بن خويلد ، 

أمه: من بني مازن بن منصور.

وقتل العّوام يوم الفجار، وولد: نوفل بن خويلد، وكان يقال له: أسد 
قريش، وقتله عّي بن أيب طالب يوم بدر، وال عقب له.

وولد حزام بن خويلد، وهو أبو حكيم بن حزام.

وكان حكيم يكنى: أبا خالد، وشهد بدًرا مع املرشكني، فلم يقتل ول 
اليمني، قال:  إذا حلف وشّدد يف  يؤرس، ثم أسلم وحسن إسامه، وكان 

واّلذي نّجاين يوم بدر.

وُولَِد له: عبد الله بن حكيم، وهشام بن حكيم، وكانت هلشام صحبة، 
وال عقب له.

وأما عبد الله فقتل يوم اجلمل مع عائشة، فولد: عثمن بن عبد الله، 
وولد لعثمن: عبد الله بن عثمن، زوج سكينة بنت السني، وولدت له ولًدا 

يسمى: قرينُا، وله عقب.

))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1760(.
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وولد العّوام بن خويلد: الّزبري، والسائب، وأم السائب أيًضا: صفية 
بنت عبد املطلب. 

وكان السائب شهد أحًدا، و اخلندق، وُقتَِل يوم اليممة، وعبد الرحن، 
وأسود، وأصم، ويعل، ول يعقب أحٌد منهم غري الزبري.

وكان الزبري حواري رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأحد العرشة الذين سّموا للجنة، 
وأحد أصحاب الشورى، وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أقطعه حض فرسه. 

فركب حتى أعيا فرسه فرمى بالّسوط.

فولـد الزبـرُي: عبـد اللـه، وعاصًم، وعـروة، واملنذر، وأم السـن، أمهم 
أسمء بنت أيب بكر، ذات النّطاقني. 

ومصعًبا، وحزة، ورملة، وخالًدا، وعمًرا، وعبيدة، وجعفًرا، وخدجية، 
وعائشة، وغريها، تتمة تسع بنات.

فأما رملة، فكانت عند خالد بن يزيد بن معاوية، وفيها يقول:

ــاجتول خا خيل النّســاء وال أرى ــة خلخــاال جيــول وال قلب لرمل
ــا ــّرا لبه ــّوام ط ــى الع ــب بن ومن أجلها أحببت أخواهلا كلباأح

وأما جعفر بن الزبري فكان من فتيان قريش، وكان ذا غزل، وهو القائل:

فانظرن يف شأن الكريم األروعوملجلس القـريّش حّق واجب
ــر وبحاجــة ــن بجعف ــا تأمري يســتامها يف خلــوة وتــّضعم

وله عقب باملدينة.
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وأما حزة بن الزبري، فُقتَِل مع عبد الله بن الزبري بمكة، وال عقب له.

وأما عمرو بن الزبري، فكان يكنى: أبا الزبري، وكان له قدر وكرم، وخالف 
أخاه عبد الله فقاتله، ثم أتاه يف جوار عبيدة أخيه، فقتله، وله عقب.

وأما عبيدة بن الزبري، فهو اّلذي قال لعمرو بن الزبري، حني قاتل عبد الله: 
اقصد معي إليه وأنت يف جواري، فإن أّمنك وإال رددتك إىل مأمنك.

فذهـب معـه، فلم جيـز عبد الله أمانـه: وأقّص منه حتى مـات، ولعبيدة 
عقب.

وأما خالد بن الزبري، فاستعمله: عبد الله عل اليمن، وله عقب، منهم: 
خالد بن عثمن بن خالد بن الزبري، وكان خرج مع حممد السني وأخذه أبو 

حفص فصلبه.

وأما عاصم بن الزبري فمت وهو غام، وال عقب له.

وأما عروة بن الزبري فكان فقيًها فاضًا، ويكنى: أبا عبد الله، وأصابته 
األكلة يف رجله بالشام، وهو عند الوليد بن عبد امللك، فقطعت رجله والوليد 
حاض، فلم يتحرك، ول يشعر الوليد أهنا تقطع، حتى كويت، فوجد رائحة 

الكّي، وبقي بعد ذلك ثمن سنني.

واحتفر باملدينة بئًرا، يقال هلا: بئر عروة، ليس باملدينة بئر أعذب منها، 
وهلك يف ضيعة له بقرب املدينة سنة ثاث وتسعني. ويقال: مات سنة أربع 
وتسعني، وكانت تلك السنة تدعى، سنة الفقهاء، لكثرة من مات منهم فيها.
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وأمـا مصعـب بـن الزبـري، فـكان يكنـى: أبـا عبـد اللـه. ويقال: إنـه كان 
ه أخوه عبد الله العراقني، فسار  يكنى: أبا عيسى، وكان أجود العرب. ووالَّ
إليه عبد امللك بن مروان، ووجه أخاه حممد بن مروان عل مقّدمته، فلقيه 

مصعب فقاتله، فقتل مصعب.

فولـد مصعـب: عيسـى، وعكاشـة، وعمر، وجعفـًرا، وحزة، وسـعًدا، 
ومصعًبا، ولقبه: حصني، وحممًدا.

وأما عبد الله بن الزبري فكان يكنى: أبا بكر، وأبا خبيب، ولد بعد اهلجرة 
بعرشين شهًرا.

بنى الكعبة وجعل هلا بابني، وطلب اخلافة فظفر بالجاز، والعراق، 
واليمن، ومر، فمكث كذلك تسع سنني.

فسار إليه الّجاج فحاصه بمكة، ثم أصابته رمية فمت منها، وكان بخيًا. 

فولد عبد الله: حزة، وُخبيًبا، وثابًتا، وموسى، وعّباًدا، وقيًسا، وعامًرا، 
وعبد الله، وبنات)1(.

ان.  خ: قدم امَلِدْينَة مهاجًرا مع ُعْثَمن بن َعفَّ

باع منرًفا عن اجلمل، سنة ستٍّ وثاثني)2(. بري بوادي السِّ وُقتَِل الزُّ

تِِه، َوَكاَن َرْبَعًة َخِفيَف اللَّْحِم   ص: َحَواِريُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َواْبُن َعمَّ

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 219- 225(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 44(.
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ْبِن  امُلطَِّلِب  َعْبِد  بِنُْت  َصِفيَُّة  ُه  َوُأمُّ ڤ،  َيِْضُب  اَل  ْعِر  الشَّ َأْسَمَر  ْحَيِة  َواللِّ
.)1( َهاِشٍم، ُمَهاِجٌر ِهْجَرَتنْيِ

 ط: كان قديم اإلسام. قيل: كان رابًعا أو خامًسا حني أسلم، ول 

َيَتخلَّف عن غزوة غزاها رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل وهو ابن بضع وخسني سنة. 
قال: وهاجر إىل أرض البشة اهلجرتني مًعا. 

وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص آخى بينه وبني ابن مسعود. 

وكان فيم ُذِكَر رجًا ليس بالطويل وال بالقصري، خفيف اللحية، أسمر 
اللون أشعر)2(.  

 وقال أيًضا ط: أمه صفية بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 

عمة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يكنى أبا عبد الله. 

كان رابع اإلسام، أو خامسه يوم أسلم فيم قيل، وهاجر اهلجرتني إىل 
أرض البشة، ول يتخلَّف عن غزاة لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبد الله بن مسعود. 

ُقتَِل بوادي السباع، وهو ينرف عن وقعة اجلمل منطلًقا به إىل املدينة 
يوم اخلميس لعرش ليال خلون من جادى اآلخرة سنة ست وثاثني، ودفن 

هنالك وهو يومئذ ابن أربع وستني. 

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )156/1(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 13(.
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وقد روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كثرًيا)1(. 

 غ: روى الزبري عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة)2(.

 ب: َكاَن من حواري َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

َها َهالة بنت وهيب  َوأمُّ الزبري َصِفيَّة بنت َعْبد املطلب بن َهاشم، َوأمُّ
ابن َعْبد منَاف بن زهَرة. 

شهد َبْدًرا، َوُهَو ابن تسع َوعرشين سنة. 

َوُقتَِل يِف شهر َرَجب سنة ِستٍّ َوَثَاثنَِي، َقتله َعْمرو بن جرموز، َوَكاَن 
َلُه َيْوم َماَت َأربع َوِستُّوَن سنة، َوأوىص إىَِل اْبنه َعْبد اللَّه َصبِيَحة َيْوم اجلمل، 
َفَقاَل: َيا بني، َما من ُعْضو مني إاِلَّ َوقد ُجِرَح َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى اْنتهى 

َذلِك إىَِل فرجي. 

َفُقتَِل من آخر َيْومه، وقربه بوادي السَباع من َأرض بني مَتِيم، َمْشُهور ُيْعَرف. 

وللزبري عرَشة من الَبننَِي، وابنتان: َعْبد اللَّه، َوَعاِصم، َوُعْرَوة، َوامُلنْذر، 
َومْصَعب، َوَحَْزة، وَخالِد، َوَعْمرو، َوعبيَدة، وجعفر. 

واالبنتان: َرمَلة، َوَخِدجَية)3(. 

 بش: كان حواري املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، قتله عمرو بن جرموز يوم اجلمل 
يف شهر رجب سنة ست وثاثني، وذاك أنه أوىص إىل ابنه عبد الله صبيحة 

))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 53، 54(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )339/2-340(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )433/2(.
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يوم اجلمل، وقال: يا بني ما يف بدين عضو إال وقد جرح مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
حتى انتهى ذلك إىل فرجي، فقتل من آخر يومه، وقربه بوادي السباع عل 

أميال من البرة مشهور ُيعَرف)1(.

ة َقتله اْبُن ُجرموز)2(. َباع عل َسْبَعِة فراسخ من الَبْرَ  رع: ُقتَِل بوادي السِّ

 مف: شهد َبْدًرا)3(.

ــُة النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َهاَجــَر إىَِل َأْرِض  ِلــِب َعمَّ ــُه َصِفيَّــُة بِنـْـُت َعْبــِد امُلطَّ  ع: ُأمُّ

َة، َحتَّى َهاَجَر َمَعُه إىَِل امَلِدينَِة.  اْلََبَشِة، ُثمَّ َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

ْيَف يِف َسبِيِل اللِه، َكاَن َصاِحَب  ُل َمْن َسلَّ السَّ َها، َأوَّ َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 . اَيِة َيْوَم اْلَفْتِح، اْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ َعَل إِْحَدى امُلَجنَِّبَتنْيِ الرَّ

َبرْيِ  ُه َوامْلِْقَداُد، َمَعُهَم ُفْرَساُن َكاَن الزُّ َشِهَد َبْدًرا َفاِرًسا َوَلْ ُيْشِهْدُه َفاِرًسا َغرْيُ

ِة.  َعَل امَلْيَمنَِة، َوامْلِْقَداُد َعَل امَلْيرَسَ

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يِف امَلَغانِِم بَِأْرَبَعِة َأْسُهٍم،  ُب َلُه الرَّ َها َوَكاَن َيْضِ َشِهَد امَلَشاِهَد ُكلَّ

َسْهٍم َلُه َوَسْهَمنْيِ لَِفَرِسِه، َوَسْهٍم ِمْن ِسَهاِم َذِوي اْلُقْرَبى)4(.

ى  ، َوامُلَفدَّ ، َواجْلَادُّ ِة ِمْن َأْحَوالِِه: اْلََواِريُّ وقال أيًضا: َوِمْن َأْسَمِئِه امُلْشَتقَّ

))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )125/1، 126(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 25، 26(.
))) »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )4139(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )104/1(.
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ْسَاِم)1(. يِن، َوَعُموُد اإْلِ بِاأْلََبَوْيِن، َوُرْكُن الدِّ

 بر: يكنـى أبـا عبـد اللـه، أمـه صفية بنـت عبد املطلب بن هاشـم عمة 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وآخى َرُسـول اللَِّه  ل يتخلَّـف الزبـري عـن غـزوة غزاها َرُسـول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبد الله بن مسعود حني آخى بني املهاجرين بمكة، فلم قدم 
املدينة، وآخى بني املهاجرين واألنصار، آخى بني الزبري وبني سلمة بن سامة 

ابن وقش. 

وكان له من الولد فيم ذكر بعضهم عرشة: عبد الله، وعروة، ومصعب، 
واملنذر، وعمر، وعبيدة، وجعفر، وعامر، وعمري، وحزة.

وكان الزبري أول من سلَّ سيًفا يف سبيل الله ۵، رواه حاد بن سلمة، 
عن عي بن يزيد، عن سعيد بن املسّيب. 

تِي«.  تِـي وَحَواِريي ِمْن ُأمَّ َبْيُ ابُن َعمَّ وروي عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقـاَل: »الزُّ
َبْي«. وأنه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »لُِكلِّ نبيٍّ َحَواِرَي، َوَحَواِريي الزُّ

ُمْعَتِجًرا با،  بدًرا، وكانت عليه يومئذ عممة صفراء كان  الزبري  شهد 
فيقال: إهنا نزلت املائكة يوم بدر عل سيمء الزبري.

وشهد الديبية واملشاهد كلها، وقد قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْن َيلَِج النَّاَر 
َدْيبَِيَة«. َأَحٌد َشِهَد َبْدًرا َواْلُ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )109/1(.
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وهو أيًضا من العرشة، الذين شهد هلم َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة. 

وثبت عن الزبري أنه َقاَل: جع ل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أبويه مرتني: يوم أحد، 
ي«. ويوم قريظة، فقال: »اْرِم َفَداَك َأِب َوُأمِّ

َبرْيِ َتاِجـًرا جَمُْدوًدا يِف التَِّجاَرِة. َوِقيـَل َلُه َيْوًما:  َقـاَل ابـن عبد الـرب: َكاَن الزُّ
بِـَم َأْدَرْكـَت يِف التَِّجـاَرِة َمـا َأْدَرْكَت؟ َفَقـاَل: إيِنِّ َلْ َأْشـرَتِ َعْينًـا، َوَلْ ُأِرْد ِرْبًحا، 

ُه ُيَباِرُك ملَِْن َيَشاُء. َواللَّ

ل أبو هريرة عل الصحابة أجعني  ان عل جيعهم، كم َفضَّ َله حسَّ وفضَّ
جعفر بن أبى طالب، فقال يمدحه:

حواريــه والقــول بالفعــل يعــدلأقــام عــل عهــد النبــي وهديــه
يــوال ول الــق والــق أعــدلأقـــام عـــل منهاجـــه وطريقـــه
حمجـلهو الفارس املشهور والبطل الذي يـوم  كان  مـا  إذا  يصـول 
ملرّفـــلوإن امـــرأ كانـــت صفيـــة أمـــه بيتـــه  يف  أســـد  ومـــن 
ــِه قربــى قربيــة ومــن نــرة اإلســام جمــد مؤثللــه مــن َرُســول اللَّ
عن املصطفى، والله يعطى وجيزلفكــم كربــة ذب الزبــري بســيفه
بأبيــض ســباق إىل املــوت يرقــلإذا كشفت عن ساقها الرب حشها
ــه ــم وال كان قبلـ ــه فيهـ ــم مثلـ وليـس يكون الدهـر ما دام يذبلفـ

ثـم شـهد الزبـري اجلمل، فقاتل فيه سـاعة، فنـاداه عيٌّ وانفـرد به، فذكر 
الزبري أن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل له، وقد وجدها يضحكان بعضهم إىل بعض: »َأَما 
إِنََّك َسُتَقاتِل َعلِيًّا، َوَأْنَت َلُه َظاِلٌ«. فذكر الزبري َذلَِك، فانرف عن القتال 
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فاتبعـه ابـن جرمـوز عبد اللـه، ويَقاَل: عمـري، ويَقاَل: عمـرو. وقيل: عمرية 
ابن جرموز السعدي، فقتله بموضع يعرف بوادي السباع، وجاء بسيفه إىل 

، َفَقاَل له عي: َبرشِّ قاتل ابن صفية بالنار.  عيٍّ

وكان الزبري قد انرف عن القتال نادًما مفارًقا للجمعة التي خرج فيها، 
منرًفا إىل املدينة، فرآه ابن جرموز، َفَقاَل: أتى يؤرش بني الناس، ثم تركهم، 
والله ال أتركه، ثم اتبعه، فلم لق بالزبري، ورأى الزبري أنه يريده أقبل عليه، 
مراًرا،  َذلَِك  الزبري حتى فعل  الله. فكفَّ عنه  أذكرك  ابن جرموز:  له  َفَقاَل 

َفَقاَل الزبري: قاتله الله، يذكرنا الله وينساه، ثم غافصه ابن جرموز فقتله. 

وذلك يوم اخلميس لعرش خلون من جادى األوىل سنة ست وثاثني، 
ويف َذلَِك اليوم كانت وقعة اجلمل.

 وملا أتى قاتل الزبري عليًّا برأسه يستأذن عليه فلم يأذن له، وقال لآلذن: 
برّشه بالنار، فقال:

ــري ــرأس الزب ــا ب ــت عليًّ الزلفــةأتي بــه  لديــه  أرجــو 
جئتـــه إذ  بالنـــار  فبئــس البشــارة والتحفــةفبـــرش 
وضطـة عري بذي اجلحفةوســيان عنــدي قتــل الزبــري

ويف حديث عمرو بن جاوان، عن األحنف َقاَل: ملا بلغ الزبري سفوان 
موضًعا من البرة، كمكان القادسية من الكوفة، لقيه البكر رجل من بني 
جماشع، َفَقاَل: أين تذهب يا حواري َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؟ إل فأنت يف ذمتي ال 
يوصل إليك، فأقبل معه وأتى إنسان األحنف بن قيس َفَقاَل: هذا الزبري قد 
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لقي بسفوان. َفَقاَل األحنف: ما شاء الله، كان قد جع بني املسلمني حتى 
ضب بعضهـم حواجـب بعض بالسـيوف، ثـم يلحق ببنيه وأهله، فسـمعه 
عمرية بن جرموز، وفضالة بن حابس، ونفيع يف غواة بني متيم، فركبوا يف 
طلبه، فلقوه مع النفر، فأتاه عمري بن جرموز من خلف، وهو عل فرس له 
ضعيفة، فطعنه طعنة خفيفة، وحل عليه الزبري وهو عل فرس له يَقاُل له 
ذو اخلمر، حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه يا نفيع! يا فضالة! فحملوا 

عليه حتى قتلوه. 

وهذا أصح مما تقدم، والله أعلم.

وكانت سن الزبري يوم قتل $ سبًعا وستني سنة. وقيل: ستًّا وستني، 
وكان الزبري أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية ڤ)1(.

ُه النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ــُة النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َســمَّ ِلــِب َعمَّ ــُه َصِفيَّــُة بِنـْـُت َعْبــِد امُلطَّ  و: ُأمُّ

. (: َيْعنِي النَّاِصَ )الََواِريَّ

«. َويِف ِرَواَيِة َجابٍِر،  َبْيُ ا َوَحَواِريَّ الزُّ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحَواِريًّ
: َأَنا َيا  َبرْيُ َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اخلَنَْدِق: »َمْن َيْأتِينَا بَِخَبِ اْلَقْوِم؟«. َفَقاَل الزُّ

.)2(» َبْيُ ا َوَحَواِريَّ الزُّ ِه، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ لُِكلِّ َنبِيٍّ َحَواِريًّ َرُسوَل اللَّ

 خط: ُقتَِل َيْوم اجلََمل، َقتله ُعَمرْيُ ْبُن ُجرموز)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )510/2- 516(.
نَّة )223/1، 224(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 187(.
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 كر: ابن عمة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وحواريه، وأحد العرشة الذين شهد 

هلم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة. 

شهد بدًرا وأحًدا وغريها من املشاهد. 

وشهد الريموك من أعمل دمشق، وكان عل بعض الكرابيس يومئذ. 

وشهد اجلابية مع عمر بن اخلطاب وهو من أهل الشورى. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث يسرية. روى عنه: ابناؤه عبد الله، وعروة، 
وجعفر، ومالك بن أوس بن الََدثان، واألحنف بن قيس، وعبد الله بن 
عامر بن كريز، ومسلم بن جندب اهلذل املديني، والسن البري، وأبو 

جرو املازين، وأبو حكيم موىل الزبري، وأم عطاء موالة الزبري)1(.

ـة َرُسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أسـلمت   جو: أمـه َصِفيَّـة بنـت عبـد املطلـب عمَّ

لَكي  خان  بالدُّ ه  َعمُّ َبُه  َفَعذَّ سنة،  عرَشة  ِسّت  ابن  َوُهَو  َقِديًم  الزبري  َوأسلم 
يـرْتك اإلسـام َفلـم يفعـل، َوَهاَجـر إىَِل َأرض الََبَشـة اهلجرتـني َجِيًعـا، َول 

َغَزاَها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص.  يَتَخلَّف َعن غزواة 

ـْيف يِف َسـبِيل اللـه، َوَكاَن َعَلْيـِه َيـْوم بـدر ريطة  ل مـن سـلَّ السَّ َوُهـَو أوَّ
ـًرا َبـا، َوَكاَن عـل امليمنة َفنزلـت امَلَاِئَكة عل سـيمه، َوَثبت َمَع  صفـراء متعجِّ

النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد َوَباَيَعُه عل امَلْوت.

َكاَن َأبيـض َطويـًا. َوُيَقـال: ل يكـن بالطويـل َواَل بالقصـري إىَِل اخلفة يِف 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )18/ 332(.
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اللَّْحم َما ُهَو. َوُيَقال: َكاَن أسمر اللَّْون أشعر، َخِفيف العارضني.

َكاَن َلُه من الَوَلد: عبُد الله، َوُعْرَوُة، َوامُلنْذُر، َوَعاِصٌم، َوامُلَهاِجُر، َوَخِدجَيُة 
هم َأسَمء بنت أيب بكر.  الُكرْبَى، َوأمُّ السن، َوَعاِئَشُة، أمُّ

هم أم َخالِد َوِهي آِمنَة بنت  وَخالٌِد، َوعمُر، وحبيبة، َوَسْوَدُة، َوِهنُْد، أمُّ
َخالِد بن سعيد بن الَعاِص.

هم الرَباب بنت أنيف بن عبيد.  َومْصَعب، َوَحَْزة، ورملة، أمُّ

هم أم ُكْلُثوم بنت عقَبة بن أيب معيط.  َوعبيَدة، وجعفر، َوَزْينَب، أمُّ

ْغَرى، أمَها الََال بنت قيس. َوَخِدجَية الصُّ

ُقتَِل َيْوم اجلمل، َويِف ِسنِّه َأْرَبَعة َأْقَوال: َأحدَها: بضع َوَخُْسوَن. َوالثَّايِن: 
ابِع: ِستُّوَن)1(. َأربع َوِستُّوَن. َوالثَّالِث: َخَْسة َوَسْبُعوَن. َوالرَّ

ه، وأحد العرشة الذين  ِة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وحواريُّ  ث: ابن صفية عمَّ

شهد هلم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، وأحُد الستة الذي نصَّ عليهم عمُر يف الشورى، 
وتويفِّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنه راض.

أسلم قديًم، وله ثمين سنني. وقيل: اثنتا عرشة سنة، وقيل: ست عرشة.

هاَجَر اهلجرَتني، وشهد املشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ن عليه النار، ويقول له: ارِجع إىل الُكفر. فيقول  به، ويدخِّ ه يعذِّ وكان عمُّ

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 82(.
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الُزبري: ال أكُفُر أبًدا)1(.

ة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فهو ابن عمة   ثغ: أمه صفية بنت عبد املطلب عمَّ
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وابن أخي خدجية بنت خويلد زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبري بن عبد املطلب، واكتنى 
ِه، فغلبت عليه.  ِه، بابنه َعْبد اللَّ هو بأيب َعْبد اللَّ

ِه  وهاجر إىَِل البشة َوإىِل املدينة، وآخى َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني َعْبد اللَّ
ِه  ابن مسعود، ملا آخى بني املهاجرين بمكة، فلم قدم املدينة وآخى َرُسول اللَّ

بني املهاجرين واألنصار آخى بينه وبني سلمة بن سامة بن وقش.

وكان الزبري أول من سلَّ سيًفا يف اللَّه ۵، وكان سبب ذلك أن املسلمني 
ملا كانوا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وقع اخلرب أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قد أخذه الكفار، فأقبل 
الزبري يشق الناس بسيفه، والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بأعل مكة، فقال له: مالك يا زبري؟ 

قال: ُأخربُت أنك أخذت، فصلَّ عليه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ودعا له ولسيفه.

إن  فيقال:  با  ًرا  معتجِّ صفراء  عممة  عليه  وكان  بدًرا،  الزبري  وشهد 
املائكة نزلت يومئذ َعَل سيمء الزبري. 

وشهد املشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: أحًدا، واخلندق، والديبية، 
وخيرب، والفتح، وحنينًا، والطائف، وشهد فتح مر. 

وجعله عمر بن اخلطاب ڤ يف الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم 

))) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 6(.
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للخافة بعده، وقال: هم الذين تويف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنهم راض.

وهو أحد العرشة املشهود هلم باجلنة.

، فناداه عيٌّ ودعاه، فانفرد به، وقال له:  وشهد الزبرُي اجلمَل مقاتًا لعيٍّ
أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فنظر إلَّ وضحك وضحكت. 
فقلت أنت: ال يدع ابن َأيِب طالب زهوه، فقال: ليس بمزه، ولتقاتلنه وأنت 
له ظال، فذكر الزبري ذلك، فانرف َعِن القتال، فنزل بوادي السباع! وقام 
يصي فأتاه ابن جرموز فقتله؟ وجاء بسيفه إىَِل عيٍّ فقال: إن هذا سيف طاملا 

ج الكرَب َعْن رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: َبرشِّ قاتل ابن صفية بالنار. فرَّ

وكان قتله َيْوم اخلميس لعرش خلون من جادى األوىل من سنة ست 
، فلم يأذن له، وقال لآلذن:  وثاثني، وقيل: إن ابن جرموز استأذن َعَل عيٍّ

ه بالنار. برشِّ

وقيل: إن الزبري ملا فارق الرب وبلغ سفوان، أتى إنسان إىَِل األحنف 
ابن قيس، فقال: هذا الزبري قد لقي بسفوان. فقال األحنف: ما شاء اللَّه؟ 
كان قد جع بني املسلمني حتى ضب بعضهم حواجب بعض بالسيوف، 
ثم يلحق ببيته وأهله! فسمعه ابن جرموز، وفضالة بن حابس ونفيع يف غواة 
بني متيم، فركبوا، فأتاه ابن جرموز من خلفه فطعنه طعنة خفيفة، وحل عليه 
ُه قاتله، نادى  الزبري، وهو عل فرس له يقال له: ذو اخلمر، حتى إذا ظن َأنَّ

صاحبيه، فحملوا عليه فقتلوه.

وكان عمره ملا قتل سبًعا وستني سنة، وقيل: ست وستون. 
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وكان أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية.

: َبرشِّ  وكثري من الناس يقولون: إن ابن جرموز قتل نفسه ملا قال له عيٌّ
قاتَل ابن صفية بالنار.

وليس كذلك، َوإِنم عاش بعد ذلك حتى ول مصعُب بُن الزبري البرة 
فاختفى ابن جرموز، فقال مصعب: ليخرج فهو آمن، أيظن أين أقيده بأيب 

ِه -يعني أباه الزبري- ليسا سواء. َعْبد اللَّ

 فظهرت املعجزة بأنه من أهل النار؛ ألنه قتل الزبري ڤ، وقد فارق 
املعركة، وهذه معجزة ظاهرة)1(.

تِِه َصِفيََّة بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب،   ذس: َحَواِريُّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْبُن َعمَّ

ُل َمْن َسلَّ  ْوَرى، َوَأوَّ تَِّة َأْهِل الشُّ َوَأَحُد الَعرَشِة امَلْشُهْوِد هَلُم بِاجلَنَِّة، َوَأَحُد السِّ
َة َسنًَة. َسْيَفُه يِف َسبِْيِل اللِه، َأُبو َعْبِد اللِه ڤ َأْسَلَم َوُهَو َحَدٌث، َلُه ِستَّ َعرْشَ

َبرْيَ َكاَن َرُجًا َطِوْيًا، إَِذا َرِكَب َخطَّْت ِرْجاُه األَْرَض،  َوَقْد َوَرَد َأنَّ الزُّ
. ْحَيِة َوالَعاِرَضنْيِ َوَكاَن َخِفْيَف اللِّ

ًة. َرَوى َأَحاِدْيَث َيِسرْيَ

َث َعنْـُه َبنُـْوُه: َعْبُد اللـِه، َوُمْصَعـٌب، َوُعـْرَوُة، َوَجْعَفـٌر، َوَمالُِك بُن  َحـدَّ
َأْوِس بِن الََدَثاِن، َواألَْحنَُف بُن َقْيٍس، َوَعْبُد اللِه بُن َعاِمِر بِن ُكَرْيٍز، َوُمْسِلُم 

ابُن ُجنَْدٍب، َوَأُبو َحِكْيٍم َمْوالَُه، َوآَخُرْوَن.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )100-97/2(.
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، َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ بَِأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث، َوُمْسِلٌم بَِحِدْيٍث. َفَقا َلُه َعَل َحِدْيَثنْيِ اتَّ

 َوُهَو مِمَّْن َهاَجَر إىَِل الََبَشِة، فِْيَم َنَقَلُه ُمْوَسى بُن ُعْقَبَة، َواْبُن إِْسَحاَق، 
ِل اإِلَقاَمَة ِبَا)1(. َوَلْ ُيَطوِّ

العرشة  وأحُد  صفّية،  ته  عمِّ وابن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَّه  رسوِل  َحَواريُّ  ذت:   

وَرى.  املشهود هلم باجلنّة، وأحد الّسّتة أهل الشُّ

شِهَد بْدًرا، واملشاهد كلَّها، أسلم وهو ابن سّت عرشة سنة، وكان من 
السابقني إىل اإلسام، وهو أول من سلَّ سيفه يف سبيل الله.

له أحاديث يسرية.

َرَوى َعنُْه: ابناه عبد الله، وُعْرَوة، ومالك بن أوس بن الََدَثان، واألحنف 
َبرْي، وغريهم. ابن قيس، وُحَكْيم موىل الزُّ

َبرْي خلَّف أماًكا بنحو أربعني ألف ألف  وثبت يف »الصحيح«: أّن الزُّ
درهم وأكثر، وما ول إمارًة قّط وال َخَراًجا، بل كان يتَّجر ويأخذ عطاءه، 
ق بخراجهم  إليه اخلََراج، فرّبم تصدَّ إّنه كان له ألف مملوك يؤدُّون  وقيل: 

كّله يف جملسه قبل أن يقوم)2(.

 ذك: ابن عمة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وحواريه، من نباء الصحابة الذين حديثهم 

يف الصحاح)3(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )41/1، 42، 47(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 280، 281(.
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 جر: حواري رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وابن عمته.

أمه صفية بنت عبد املطلب، وأحد العرشة املشهود هلم باجلنة، وأحد 
الستة أصحاب الشورى.

كانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبري بن عبد املطلب، واكتنى 
هو بابنه َعبد الله فغلبت عليه.

وأسلم وله اثنتا عرشة سنة. وقيل: ثمن سنني)1(.

))) »اإلصابة« البن حجر )17/4(.
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ُزرارة امُسه  من 

ُزَراَرُة ْبُن َأْوَفى النََّخِعيُّ ڤ.4 6-  

 بر: له صحبة، مات يف زمن عثمن بن عفان ڤ)1(.

، َوِقيَل: ُجَريٍّ ڤ.4  -   ُزَراَرُة ْبُن َجِزيٍّ

 ع: َرَوى َعنُْه: امُلِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة)2(.

 بر: يَقـاَل: جـزي الـكايب، له صحبـة. روى عنه: املغرية بن شـعبة. 
روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه كتب إىل الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم 

الضبايب من دية زوجها.

روى عنه: مكحول أيًضا)3(.

 كو: له صحبة، روى املغرية أنه سأل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:   وقال أيًضا كو: شاعر فارس، أسلم وله صحبة، وسمَّ

)زيد اخلري()5(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1231/3(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )517/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )517/2(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )85/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )381/2(.
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ُزَراَرُة ْبـُن َقْيـِس ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن ِعدى ْبِن اْلَحـاِرِث ْبِن َعْوِف 4  -  
اْبـِن ُجَشـِم ْبـِن َكْعِب ْبـِن َقْيِس ْبِن َسـْعِد ْبِن َماِلِك ْبـِن النََّخعِ ِمْن 

َمْذِحجٍ ڤ.

 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َوْفِد النََّخِع، َوُهْم ِماَئَتا َرُجٍل، َوَكاُنوا آِخَر 

ِمَن  َة  َعرْشَ إِْحَدى  َسنََة  ِم  امُلَحرَّ ِمَن  لِلنِّْصِف  َفَقِدُموا  اْلَيَمِن،  ِمَن  َقِدُموا  َوْفٍد 
يَن  ُمِقرِّ اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َجاُءوا  ُثمَّ  اْلَاِرِث،  بِنِْت  َرْمَلَة  َداِر  يِف  َفنََزُلوا  ْجَرِة،  اهْلِ
ُزَراَرُة:  َلُه:  ُيَقاُل  ِمنُْهْم  َفَقاَل َرُجٌل  بِاْلَيَمِن.  ْبَن َجَبٍل  ُمَعاَذ  َباَيُعوا  َقْد  ْسَاِم  بِاإْلِ
»َوَما  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل  َلُه  َقاَل  َعَجًبا  َهَذا  َسَفِري  يِفَ  َرَأْيُت  إيِنِّ  ِه،  اللَّ َرُسوَل  َيا 
َا َوَلَدْت َجْدًيا َأْسَفَع َأْحَوى.  َتَرْكُتَها يِف اْلَيَمِن َكَأهنَّ َأَتاًنا  َرَأْيَت؟«. َقاَل: َرَأْيُت 
ٌة َعَل َحٍْل«. َقاَل: َنَعْم َيا َرُسوَل  َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َتَرْكَت َأَمًة َلَك ُمِصَّ
َا َقْد َوَلَدْت ُغَلًما َوُهَو اْبنَُك«. َقاَل:  ِه، َتَرْكُت َأَمًة ِل َقْد َحََلْت، َقاَل: »َفإِنَّ اللَّ
ِه، َفَم َباُلُه َأْسَفَع َأْحَوى. َقاَل: »اْدُن ِمنِّي«. َفَدَنا ِمنُْه َفَقاَل: »َهْل بَِك  َيا َرُسوَل اللَّ
َلَع  ، َما َعِلَم بِِه َأَحٌد، َواَل اطَّ ِذي َبَعَثَك بِاْلَقِّ ِمْن َبَرٍص َتْكُتُمُه؟«. َقاَل: َنَعْم، َوالَّ
امُلنِْذِر  ْبَن  النُّْعَمَن  َوَرَأْيُت  ِه،  اللَّ َرُسوَل  َيا  َقاَل:  َذاَك«.  »َفُهَو  َقاَل:  َك.  َغرْيُ َعَلْيِه 
اْلَعَرِب َرَجَع إَِل َأْحَسِن  َعَلْيِه ُقْرَطاِن َوُدْمُلَجاِن َوَمْسَكَتاِن. َقاَل: »َذلَِك ُمْلُك 
ِه، َوَرَأْيُت َعُجوًزا َشْمَطاَء َخَرَجْت ِمَن اأْلَْرِض.  َجتِِه«. َقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ ِه َوَبْ ِزيِّ
ْنَيا«. َقاَل: َوَرَأْيُت َناًرا َخَرَجْت ِمَن اأْلَْرِض َفَحاَلْت َبْينِي  َقاَل: »تِْلَك َبِقيَُّة الدُّ
َوَبنْيَ اْبٍن ِل ُيَقاُل َلُه َعْمٌرو، َوِهَي َتُقوُل: َلَظى َلَظى، َبِصرٌي َوَأْعَمى، َأْطِعُمويِن 
َماِن«.  آُكُلُكْم، َأْهَلُكْم َوَماَلُكْم. َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »تِْلَك فِْتنٌَة َتُكوُن ِف آِخِر الزَّ
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ِه، َوَما اْلِفْتنَُة؟ َقاَل: »َيْقُتُل النَّاُس إَِماَمُهْم، َوَيْشَتِجُروَن اْشتَِجاَر  َقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
ُه  ْأِس -َوَخاَلَف َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َأَصابِِعِه- َيِْسُب امُلِسُء فِيَها َأنَّ َأْطَباِق الرَّ
ِب امَلـاِء، إِْن َمـاَت اْبنُـَك  ُمِْسـٌن، َوَيُكـوُن َدُم امُلْؤِمـِن ِعنْـَد امُلْؤِمـِن َأَحـلُّ ِمـْن ُشْ
َه َأْن  ِه، اْدُع اللَّ َأْدَرْكَت اْلِفْتنََة، َوإِْن ُمتَّ َأْنَت َأْدَرَكَها اْبنَُك«، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ

ُهمَّ اَل ُيْدِرُكَها«.  اَل ُأْدِرَكَها. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

ُعْثَمَن  َخَلَع  ِه  اللَّ َخْلِق  َل  َأوَّ َفَكاَن  ُزَراَرَة،  ْبُن  َعْمُرو  اْبنُُه  َوَبِقَي  َفَمَت 
بِاْلُكوَفِة َوَباَيَع َعِليًّا)1(.

ِذيـَن َقِدُمـوا َعَل َرُسـوِل اللِه   وقال َأْيًضا س: َكاَن يِف َوْفـِد النََّخـِع الَّ

ْجَرِة َوُهْم ِماَئَتا َرُجٍل َفنََزُلوا  َة ِمَن اهْلِ ِم َسنََة إِْحَدى َعرْشَ ملسو هيلع هللا ىلص لِلنِّْصِف ِمَن امُلَحرَّ
يَن بِاإِلْسـاِم َقْد  يِف َداِر َرْمَلـَة بِنْـِت اْلَـَدِث، ُثـمَّ َجاُؤوا َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمِقرِّ
َباَيُعـوا ُمَعـاَذ ْبـَن َجَبـٍل بِاْلَيَمـِن، َفَقـاَل َلـُه ُزَراَرُة: َيا َرُسـوَل اللـِه إيِنِّ َرَأْيُت يِفَ 

م)2(. َسَفِري َهَذا َعَجًبا،... فذكر مثل ما تقدَّ

 ب: َوفد إىَِل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: والد عمرو بن زرارة، قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد النخع، َفَقاَل: 
ِه، إين رأيت يف طريقي رؤيا هالتني. َقاَل: وما هي؟ َقاَل: رأيت  َيا َرُسوَل اللَّ
أتاًنـا خلفتهـا يف أهـي ولدت جدًيا أسـفع أحـوى، ورأيت نـاًرا خرجت من 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )276/6- 277(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )143/3(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )91/8(.
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األرض، فحالت بيني وبني ابن ل، يقال: له عمرو، وهي تقول: لظى لظى 
ًة َحًْل؟«.  ْفَت ِف َأْهلَِك َأَمًة ُمِسَّ بصري وأعمى. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »]َهْل[ َخلَّ
ـا َقْد َوَلـَدْت ُغَلًما، َوُهـَو اْبنَُك«. َقاَل: فأنَّى له أسـفع  َقـاَل: نعـم. َقـاَل: »َفإِنَّ
أحوى؟ َفَقاَل: »اْدُن ِمنِّي َأبَِك َبَرٌص َتْكُتُمُه؟«. َقاَل: والذي بعثك بالق ما 
َا فِْتنٌَة َتُكوُن َبْعِدي«. َقاَل:  ا النَّاُر َفإِنَّ علمه أحد قبلك. َقاَل: »َفُهَو َذاَك، َوَأمَّ
اْشتَِجاَر  وَيْشَتِجُروَن  إَِماَمُهْم  النَّاُس  »َيْقُتُل  َقاَل:  اللَِّه؟  َرُسول  يا  الفتنة  وما 
ْأِس -َوَخاَلَف َبنْيَ َأَصابِِعِه- َدُم امُلْؤِمِن ِعنَْد امُلؤمن َأَحلُّ ِمَن الَعَسِل،  َأْطَباِق الرَّ
ُه ُمِْسٌن، إِنَّ ِمتَّ َأْدَرَكِت اْبنََك، َوإِْن َماَت اْبنَُك َأْدَرَكْتَك«.  َيَْسُب امُلِسُء َأنَّ

َقاَل: فادع الله أال تدركني، فدعا له . 

وكان قدوم زرارة بن عمرو النخعي هذا عل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف النصف 
من رجب سنة تسع)1(.

 بر: قتل يوم اليممة شهيًدا)2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )517/2، 518(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )518/2(.
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ُزْرعة امُسه  من 

ُزْرَعُة ْبُن َخِلْيَفَة ڤ.4     

 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمعه يقرأ يف صاة املغرب يف السفر: 

زياد  بن  حممد  عنه:  روى  اْلَقْدِر«.  َلْيَلِة  يِف  َأْنَزْلناُه  ا  و»إِنَّ ْيُتوِن«  َوالزَّ »َوالتِّنِي 
الراسبي)1(. 

َقِريُّ ڤ.4      ُزْرَعُة الشَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ع: َسمَّ

م(، َفَسمُه النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص: )زْرَعة()3(.   جو: َكاَن اسمه: )َأْصَ

م(، َفَقاَل له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل َأْنَت ُزْرَعة«،   بر: كان اسمه: )َأْصَ
...الديث)4(. أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بعبٍد َحَبيِشٍّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )519/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1232/3(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 139(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )519/2(.
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ُزف امُسه  من 

ُزَفُر ْبُن ُحْرَثاَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُحْرَثاِن ْبِن َذْكَواَن ْبِن ُكْلَفَة ْبِن 4     
َعْوِف ْبِن َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن ڤ.

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

 وقال أيًضا س: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف رواية هشام بن حممد بن السائب 

الكلبي، عن أبيه)2(.

ُزَفُر ْبُن َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن َحْرَمَلَة ڤ.4     

 ع: ِقيـَل: َربِيَعـُة، َوِقيـَل: ُزَمْيـُل ْبُن َعْمـٍرو ِمْن َبنِي ِهنِْد ْبـِن ِحَزاٍم، َأَتى 

ُه بَِصْوٍت َسِمَعُه ِمْن َبْعِض اأْلَْوَثاِن)3(. النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخرَبَ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )77/8(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )189/6(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1240/3(.
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ُزَهي امُسه  من 

ُزَهْيُر ْبُن ُخَطاَمَة اْلِكَناِنيُّ ڤ.4 -   

 ع: َخَرَج َوافًِدا إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفآَمَن، َوَسَأَلُه َأْن حَيِْمَي َلُه َأْرَضُه، 

َأُخو اأْلَْسَوِد)1(.

، َأُبو ُصَرَد، َوِقيَل: َأُبو َجْرَوٍل ڤ.4 -    ُزَهْيُر ْبُن ُصَرَد، اْلُجَشِميُّ

 مف: َوفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ع: َأَحُد َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكٍر. َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، 

اَم)3(. َسَكَن الشَّ

ِه   بر: قيل: يكنى أبا جرول، كان زهري رئيس قومه، وقدم عل َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد هوازن، إذ فرغ من حنني، ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حينئذ باجلعرانة يميز 
ِه، إنم  الرجال من النساء يف سبي هوازن، َفَقاَل له زهري بن صد: َيا َرُسوَل اللَّ
سبيت منا عمتك وخاالتك وحواضنك الائي كفلنك، ولو أنا ملحنا للحارث 
ابن أيب شمر أو النعمن بن املنذر، ثم نزل منا أحدها بمثل ما نزلت به لرجونا 

))) »فتح الباب في الكنى واأللقاب« )4012(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1228/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1222/3(.
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عطفه وعائدته، وأنت خري املكفولني، ثم قال:

ــِه يف كــرم فإنـــك املـــرء نرجـــوه وندخـــرامنــن علينــا َرُســول اللَّ
ممــزق شــملها يف دهرهــا غــريامنــن عــل بيضــة قــد عافهــا قــدر
يف العاملــني إذا مــا حصــل البــرشيا خــري طفــل ومولــود ومنتخب
تنرشهــا نعــمء  تداركهــا  ل  يــا أرجح الناس حلــم حني يتربإن 
إذ فــوك يملــؤه مــن حمضهــا دررامنن عي نسوة قد كنت ترضعها
ــذرإذ كنت طفا صغرًيا كنت ترضعها ــا ت ــى وم ــا تأت ــك م وإذ يزين
ــه ــالت نعامت ــن ش ــا كم واســـتبق منـــا فإنـــا معـــرش زهـــرال جتعلن
عند اهلياج إذا ما استوقد الرشريا خري من مرحت كمت اجلياد به
وعندنــا بعــد هــذا اليــوم مدخــرإنـــا لنشـــكر آالء وإن كفـــرت
ــرإنــا نؤمــل عفــوا منــك تلبســه ــو وتنت ــة إذ تعف ــذي الربي ه
يــوم القيامــة إذ هيدي لــك الظفرفاغفــر عفــا اللــه عــم أنــت واهبه

ـا َمـا َكاَن ِلْ َولَِبنِي َعْبـِد امُلطَّلِِب َفُهـو َلُكم«.  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمَّ َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّ
َوَقاَل املهاجرون كذلك. وقالت األنصار كذلك. وأبى األقرُع بُن حابس، 
ا َمْن  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمَّ وبنـو متيـم، وعيينـة بن حصـن، وبنو فـزارة، َفَقاَل َرُسـوُل اللَّ
ِل َسْبي  ْبي َفَلُه بُكلِّ إِْنَساٍن ِسّت َفرائِض ِمْن َأوَّ ِه ِمْن َهَذا السَّ َك ِمنُْكم بَِحقِّ َتَسَّ
وا عل الناس أبناءهم ونساءهم. اخترت هذا الديث، وفيه  ُنِصيُبه«، فردُّ

طول)1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )520/2، 521(.
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 ثغ: سكن الشام، قدم عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد قومه من هوازن 

ملا فرغ من حنني، ورسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حينئذ باجلعرانة يميز الرجال من النساء 
يف سبي هوازن)1(.

ُزَهْيُر ْبُن ُعْثَماَن الثََّقِفيُّ ڤ.4     

ة)2(.  ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أهل الَبْرَ

يِّنَي)3(.  ع: ُيَعدُّ يِف اْلَبْرِ

ْيُتْم فَعبُِّدوا«)4(.  ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إَِذا َسمَّ

ُزَهْيُر ْبُن َعْمٍرو اْلِهَلِليُّ ڤ.4 6   

.)5( َة، َرَوى َعنُْه: َأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ  ع: َسَكَن اْلَبْرَ

 بر: يَقاُل: النري، من بني نر بن معاوية. ومن َقاَل اهلال: جعله 
من بني هال بن عامر بن صعصعه، نزل البرة، روى عنه: أبو عثمن النهدي)6(.

ُزَهْيُر ْبُن ِعَياٍض اْلِفْهِريُّ ڤ.4     

 ع: ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر، َقَتَلُه َمِقيُس ْبُن ُصَباَبَة)7(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )143/3(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )110/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1225/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1228/3، 1229(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1222/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )522/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1227/3(.



حابة األماثل 514
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُزَهْيُر ْبُن ِقْرِضِم ْبِن اْلُعَجْيِل ْبِن َقَثاِث ْبِن َقُموِميِّ ْبِن نقلل ْبِن 4     
العيدي ْبِن ندغي ْبِن َمْهَرَة ڤ.

 س: الَوافُِد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: وفد عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فكان يكرمه لبعد مسافته. 

وذكره الطربي هكذا: زهري بن قرضم، وقال حممد بن حبيب: هو ذهبن 
ابن قرضم بن اجلعيل، فاللَّه أعلم)2(.

، ُيَكنَّى َأَبا ُأَساَمَة ڤ.4  6   ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاِوَيَة، اْلُجَشِميُّ

 ع: َشِهَد اخْلَنَْدَق)3(.

ُزَهْيٌر األَْنَماِريُّ ڤ.4  6  

عاء. روى  . روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الدُّ  بر: ويَقاَل: أبو زهري، شاميٌّ

عنه: خالد بن معدان)4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )313/6(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )530/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1227/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )520/2(.
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زياد امُسه  من 

، َوُهَو َحيٌّ ِمَن اْلَيَمِن ڤ.4  6   َداِئيُّ ِزَياُد ْبُن اْلَحاِرِث، الصُّ

ِذي َكاَن َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف َبْعِض َأْسَفاِرِه، َفَساَر َمَع   س: ُهَو الَّ

َيا  ْن  »َأذِّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل  َحِر،  السَّ يِف  َكاَن  َفَلمَّ  َغْرَزُه،  َوَلِزَم  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل 
َن، ُثمَّ َجاَء بَِلٌل ُيِقيُم«، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َأَخا ُصَداٍء  َأَخا ُصَداٍء َفَأذَّ
َفَصلَّ  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوُل  َم  َوَتَقدَّ َفَأَقاَم،  َقاَل:  ُيِقيُم«،  َفُهَو  َن  َأذَّ َوَمْن  َن،  َأذَّ َقْد 

يُّوَن)1(.  ، َوَرَوى َعنُْه املِْرِ بِالنَّاِس، َوَنَزَل ِزَياُد ْبُن اْلَاِرِث ِمْرَ

ْحَن بن ِزَياد   ب: والصداء من اليمن، َبايع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َأن َعْبد الرَّ

اإلْفِريِقي يِف إِْسنَاد َخربه)2(.

 بش: الصداء من اليمن بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

.)4(  ع: َنَزَل ِمْرَ

 بـر: وصـداء حي مـن اليمن، وهـو حليف لبني الـارث بن كعب، 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )508/9(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )141/3(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 97(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1206/3(.
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بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأذَّن بني يديه، يعّد يف املريني، وأهل املغرب)1(.

ِزَياُد ْبُن ُجَلٍس ڤ.4  6  

ِة)2(.  ع: ُيَعدُّ يِف َأْعَراِب اْلَبْرَ

ِزَياُد ْبُن حذرَة بِن َعْمِرو بِن َعِديٍّ ڤ.4 -6  

 بر: أتـى إىل النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسـلم عـل يده ودعا له. روى عنـه: ابنه متيم 
ابن زياد)3(.

ِزَياُد ْبُن َحْنَظَلَة التَِّميِميُّ ڤ.4 -6  

 بر: له صحبة، وال أعلم له رواية، وهو الذي بعثه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

إىل قيـس بـن عاصـم، والزبرقان بـن بدر، ليتعاونـوا عل مسـيلمة الكذاب، 
وطليحة، واألسود، وقد عمل لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان منقطًعا إىل عيٍّ ڤ، 

وشهد معه مشاهده كلها)4(.

 كر: له صحبة من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد الريموك، وكان أمرًيا عل 

كردوس. 

روى عنه: حنظلة بن زياد، والعاص بن متام)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )530/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1212/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )531/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )531/2(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 142(.
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َكِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس، َأُبو ُعَماَرَة، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4  6   ِزَياُد ْبُن السَّ

 ع: ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوحَمُْموُد ْبُن َعْمٍرو)1(.

 بر، و: ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد)2(.

 ثغ: جيتمع هو وسعد بن معاذ يف امرئ القيس، قتل َيْوم أحد شهيًدا)3(.

ِزَياُد ْبُن َعْمٍرو. َوُيَقال: ابُن ِبْشٍر، َحِليُف األَْنَصار ڤ.4 66  

 بر: شهد بدًرا هو وأخوه ضمرة)4(.

ِزَياُد ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن ُكَلْيِب 4  6  
ْبَعِة ْبِن َرْشَداَن ْبِن َقْيِس ْبِن  اْبِن ُمَودوَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن الرَّ

ُجَهْيَنَة ڤ.

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)5(.  س: َشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا، َوُتُويفِّ

 بر: شهد بدًرا وأحًدا)6(.

ِزَياُد ْبُن َلِبيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِسَناِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن 4  6  
َبَياَضَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيِق ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َماِلِك ْبِن َغْصِب ْبِن ُجَشَم 

اْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اهلِل، الَبَياِضيُّ ڤ.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1209/3(.
نَّة )424/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »االستيعاب« البن عبد البر )532/2(، »سير السَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )533/2(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )118/2(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )533/2(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )518/3(.
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ُه َعْمَرُة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن َمْطُروِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن ُعَبْيِد   س: ُأمُّ

اْبِن َزْيٍد ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمَن األَْوِس. 

َوَكاَن لِِزَياِد ْبِن َلبِيٍد ِمَن الَوَلِد: َعْبُد اللِه َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد. 

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر يِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َوَشِهَد ِزَياٌد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َوَكاَن ِزَياٌد مَلَّا َأْسَلَم َيْكرِسُ َأْصنَاَم َبنِي َبَياَضَة ُهَو َوَفْرَوُة ْبُن َعْمٍرو.

َة، َفَأَقاَم َمَعُه َحتَّى َهاَجَر َرُسوُل اللِه  َوَخَرَج ِزَياٌد إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ
 . ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل امَلِدينَِة َفَهاَجَر َمَعُه، َفَكاَن ُيَقاُل: ِزَياٌد ُمَهاِجِريُّ َأْنَصاِريُّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَشِهَد ِزَياٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 ص: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ ڤ، َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َذلَِك)2(.

 غ: كان عامًا لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عل الصدقات.

ُد ْبُن ُعَمَر: تويف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وزياد بن لبيد عامله عل صدقات  َقاَل حُمَمَّ
حضموت)3(.

َحاَبة، مِمَّن   ب: شهد َبْدًرا، والعقبة كنيته َأُبو َعْبد اللَّه، من ُفَقَهاء الصَّ

ام)4(. سكن الشَّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )553/3(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )54/4(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )496/2، و498(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )141/3(.
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 ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَبْدًرا. 

ْرَداِء، َوَعْوُف ْبُن َمالٍِك، َوَساِلُ ْبُن َأيِب اجْلَْعِد.  َرَوى َعنُْه: َأُبو الدَّ

َ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َعاِمُلُه َعَل  ِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُويفِّ َكاَن َأَحَد ُعمَّ
َمْوَت)1(. َصَدَقاِت َحْضَ

 بــر: شــهد العقبــة، وبــدًرا، وأحــًدا، واخلنــدق، واملشــاهد كلهــا مــع 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمله َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عل حضموت.

مات يف أول خافة معاوية)2(.

 كو: شهد بدًرا)3(.  

 ثـغ: خـرج إىَِل َرُسـوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأقـام معـه بمكـة حتـى هاجـر مع 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، فكان يقال له: مهاجري أنصاري، شهد العقبة، 
وبـدًرا، وأحـًدا، واخلنـدق، واملشـاهد كلها مع رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واسـتعمله 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عل حضموت)4(.

 ذت: َأَحُد َبنِي َبَياَضَة. 

َمْوَت، َوَلُه  َفِقيًها، َوِلَ لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحْضَ َلبِيًبا  َبْدًرا َواْلَعَقَبَة، َوَكاَن  َشِهَد 
ِة. دَّ َأَثٌر َحَسٌن يِف ِقَتاِل َأْهِل الرِّ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1204/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )533/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )363/3(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )122/2(.
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ْرَداِء َوَماَت َقْبَلُه، َوَعْوُف ْبُن َمالٍِك، َوَساِلُ ْبُن َأيِب اجْلَْعِد،  َرَوى َعنُْه: َأُبو الدَّ
َوِرَواَيُتُه ُمْرَسَلٌة.

. َلُه َحِديٌث  َة ُثمَّ َهاَجَر، َفُهَو َأْنَصاِريٌّ ُمَهاِجِريٌّ َوَقْد َكاَن َأْسَلَم َوَسَكَن َمكَّ
يِف ِذَهاِب اْلِعْلِم)1(.

ِزَياُد، َوِقيَل: ِزَياَدُة ْبُن اأْلَْخَرِش ْبِن َعْمٍرو، اْلُجَهِنيُّ ڤ.4     

.)2(  ع: َحِليُف َبنِي َساِعَدَة، َوِقيَل: ِزَياُد ْبُن َعْمٍرو اجْلَُهنِيُّ

ِزَياٌد اْلِغَفاِريُّ ڤ.4     

يِّنَي)3(.  ع: ُيَعدُّ يِف امْلِْرِ

 بر، جر: يعد يف أهل مر. له صحبة، روى عنه: يزيد بن نعيم)4(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 407، 408(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1217/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1211/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )534/2(، »اإلصابة« البن حجر )67/4(.
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زيد امُسه  من 

َزْيُد ْبُن َأِبي َأْوَفى اأَلْسَلِميُّ ڤ.4     

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْسَلم«)1(.

يِن اجلُلُّ ِمْن َوَلِدِه َقاَل: ُهَو ِمْن ِكنَْدَة)2(.  ص: َأْخرَبَ

 ب: َشِهَد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يواخي َبني َأْصَحابه، َوُهَو َأُخو َعْبد اللَّه بن أيب 

أوف األَْسَلِمي)3(.

َة)4(.  ع: َكاَن َينِْزُل اْلَبْرَ

 بر: له صحبة، يعد يف أهل املدينة. 

روى عنه: سعد بن رشحبيل، هو أخو عبد الله بن أوف.

روى حديث املواخاة بتممه، إال أن يف إسناده ضعًفا)5(.

َزْيُد ْبُن َأْرَقَم ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك األغر بن ثعلبة بن 4     

))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )170/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )140/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1193/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )536/2، 537(.
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كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، َوِقيَل: َزْيُد ْبُن َأْرَقَم ْبِن َزْيِد 
اْبِن َقْيٍس، َأُبو َعْمٍرو، َوُيَقاُل: َأُبو َسِعيٍد، َوِقيَل: َأُبو َعامٍر، َوِقيَل: َأُبو 

ُأَنْيَسَة، األَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: ل ُتسّم لنا أمه، فولد زيد بن أرقم: قيًسا وسويًدا، وأمهم هند 

بنت يزيد بن عمرو بن رشحبيل بن النعمن بن نمرية بن معاوية بن الارث 
ابن زيد بن مالك بن معاوية بن ثور بن كندة. 

وقد درج ولد قيس بن النعمن، فلم يبق هلم عقٌب)1(.

ُه:  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ُيْكنَـى َأَبا َسـْعٍد َوَقـاَل َغرْيُ  وقال أيًضا س: َقـاَل حُمَمَّ

ُل َمَشـاِهِدِه َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امُلَرْيِسـيُع، َوَنـَزَل اْلُكوَفَة  َكاَن ُيْكنَـى َأَبـا ُأَنْيَسـة، َوَأوَّ
اَم امُلْخَتاِر َسنََة َثَمٍن َوِستِّنَي)2(. ا َأيَّ َ ِبَ َواْبَتنَى ِبَا َداًرا يِف ِكنَْدَة، َوُتُويفِّ

 ل: له صحبة)3(.

 غ: سكن الكوفة، وشهد مع عيٍّ ڤ املشاهد كلها.

وقال أبو القاسم: يف »كتاب عمي« مما سمعناه منه يف »املسند«: زيد بن 
أرقم بن يزيد بن قيس بن النعمن بن مالك بن ثعلبة بن اخلزرج. 

قال أبو القاسم: وقد روى زيد بن أرقم عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة)4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )140/8(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )357/5(.

))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2276(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )476/2، و479(.
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 ب: سكن الُكوَفة، َماَت سنة خس َوِستِّنَي َوقد قيل سنة َثَمن َوِستِّنَي. 

َوُهَو زيد بن َأرقم بن زيد بن قيس بن النُّْعَمن بن َمالك بن َثْعَلَبة بن َكْعب 
ابن اخْلَْزَرج بن اْلَاِرث بن اخْلَْزَرج)1(.

 بش: مات سنة خس وستني)2(.

 ع: َكاَن يِف ِحْجِر َعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة، َوَخَرَج َمَعُه إىَِل ُمْؤَتَة.

َة َغـْزَوًة، َرِمَدْت َعْينَـاُه َفَعـاَدُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َشـِهَد َمـَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسـْبَع َعـرْشَ
َفَقاَل:»َيا َزْيُد َأَرَأْيَت َلَو َكاَن َعْينَاَك ملَِا ِبَِم«. 

اْخُتِلَف يِف ُكنَْيتِِه، َفِقيَل: َأُبو َعْمٍرو، َوِقيَل: َأُبو َعاِمٍر، َوِقيَل: َأُبو َسْعٍد، 
َوِقيَل: َأُبو ُأَنْيَسَة. 

، َسَكَن اْلُكوَفَة،  َراِريَّ َفُظ الذَّ اْسُتْصِغَر َعْن ُأُحٍد َفَكاَن بِامَلِدينَِة فِيَمْن حَيْ
َ ِبَا َسنََة َثَمٍن َوِستِّنَي.  َوُتُويفِّ

َفْيِل، َوَأَنُس  َحاَبِة: اْبُن َعبَّـاٍس، َوُمَعاِوَيُة، َوَأُبـو الطُّ َث َعنُْه ِمـَن الصَّ َحـدَّ
، َوَيِزيُد ْبُن َحيَّاَن، َوَحبِيُب  بِيِعيُّ اْبُن َمالٍِك، َوِمَن التَّابِِعنَي: َأُبو إِْسَحاَق السَّ

ُهْم)3(. اْبُن َيَساٍر، َوَغرْيُ

بني الارث بن اخلزرج، اختلف يف كنيته اختاًفا كثرًيا.  بر: من   

))) »الثقات« البن ِحبَّان )139/3، 140(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 80(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1166/3- 1167(.
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فقيل: أبو عمر وقيل: أبو عامر. وقيل: أبو سعد. وقيل أبو سعيد. وقيل: أبو 
أنيسة، قاله الواقدي، واهليثم بن عدي.

وروينـا عنـه مـن وجـوه أنه َقاَل: غزا َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص تسـع عرشة غزوة 
غزوت منها معه سبع عرشة غزوة.

ويَقاَل: إن أول مشاهده املريسيع، يعد يف الكوفيني، نزل الكوفة وسكنها، 
وابتني با دارا يف كندة، وبالكوفة كانت وفاته يف سنة ثمن وستني.

وزيد بن أرقم هو الذي رفع إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد الله بن أيب بن 
سلول قوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾ ]المنافقون: 
8[، فكذبه عبد الله بن أيب، وحلف، فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم، فتبادر 

أبو بكر، وعمر إىل زيد ليبرشاه، فسبق أبو بكر فأقسم عمر ال يبادره بعدها 
إىل يشء، وجاء النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ بُأذن زيد، َوَقاَل: وعت أذنك يا غام. من 

»تفسري ابن جريج«، ومن »تفسري السن« من رواية معمر وغريه. 

قيل: كان َذلَِك يف غزوة بني املصطلق. وقيل: يف تبوك.

ة  ـني، وهـو معـدوٌد يف َخاصَّ وشـهد زيـد بـن األرقـم مع عـيٍّ ڤ ِصفِّ
أصحابه. 

وروى عن زيد بن أرقم جاعة منهم: أبو إسحاق السبيعي، وحممد بن 
كعب القرظي، وأبو حزة موىل األنصار)1(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )535/2- 536(.
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 كر: له صحبة، سكن الكوفة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: عبد الرحن بن أيب ليل، وأبو إسحاق السبيعي، ويزيد بن 
حيان التميمي، وغريهم. 

وشهد غزوة مؤتة)1(.

 ثغ: روى عنه: ابن عباس، وأنس بن مالك، َوَأُبو إِْسَحاق السبيعي، 
وابن َأيِب ليل، ويزيد بن حيان.

وروي عنه من وجوه َأنَُّه شـهد مع رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص سـبع عرشة غزوة، 
ِه بن رواحة، وسار معه إىَِل مؤتة. واستصغر َيْوم أحد، وكان يتيًم يف حجر َعْبد اللَّ

ويقال: إن أول مشاهده املريسيع، وسكن الكوفة، وابنتي با داًرا يف 
كنده، وتويف بالكوفة سنة ثمن وستني. 

وقيل: مات بعد قتل السني ڤ بقليل، وشهد مع عيٍّ صفني، وهو 
معدود يف خاصة أصحابه. 

روى حديًثا كثرًيا عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ذس: ُيَقاُل: َأُبو َعاِمٍر. َوُيَقاُل: َأُبو َسِعْيٍد. َوُيَقاُل: َأُبو َسْعٍد. َوُيَقاُل: 

 . ، اخلَْزَرِجيُّ َأُبو ُأَنْيَسَة األَْنَصاِريُّ

َحاَبِة. َنِزْيُل الُكْوَفِة، ِمْن َمَشاِهرْيِ الصَّ

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 256، 257(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )124/2(.



حابة األماثل 526
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُة َأَحاِدْيَث. َها، َوَلُه: ِعدَّ َشِهَد َغْزَوَة ُمْؤَتَة، َوَغرْيَ

، َوَطاُوْوٌس،  ْيَبايِنُّ ْحَِن بُن َأيِب َلْيَل، َوَأُبو َعْمٍرو الشَّ َث َعنُْه: َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َوَعَطاُء بُن  ْيَبايِنُّ ، َوَأُبو إِْسَحاَق الشَّ َوالنَّْضُ بُن َأَنٍس، َوَيِزْيُد بُن َحيَّاَن التَّْيِميُّ

ٌة)1(. َأيِب َرَباٍح، َوِعدَّ

 ذت: َنِزيُل اْلُكوَفِة. 

َقَك َيا َزْيُد«، َوَكاَن َقْد ُنِقَل إَِلْيِه َأنَّ اْبَن ُأيَبٍّ  َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الله َصدَّ
َقاَل يِف َغْزَوِة َتُبوَك: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾ 

]المنافقون: 8[، َفَتَوقََّف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف نقله، َفنََزَلِت اآلَيُة بَِتْصِديِقِه.

َة َغْزَوًة. َوَقاَل َزْيٌد: َغَزْوُت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَع َعرْشَ

َولَِزْيٍد ِرَواَيٌة َكثرَِيٌة.

، َواْســُمُه  ــْيَبايِنُّ ــِن ْبــُن َأيِب َلْيــَل، َوَأُبــو َعْمــٍرو الشَّ ْحَ َرَوى َعنْــُه: َعْبــُد الرَّ
إِْسَحاَق  َوَأُبو   ، التَّْيِميُّ َحيَّاَن  ْبُن  َوَيِزيُد  َوَعَطاٌء،  َوَطاُوٌس،  إَِياٍس،  ْبُن  َسْعُد 

.)2( َوَطاِئَفٌة   ، بِيِعيُّ السَّ

 ذك: من أهل بيعة الرضوان، من نباء الصحابة الذين حديثهم يف 

الصحاح)3(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )3/ 166(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 640(.

))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.
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استصغر يوم أحد، وأول مشاهده اخلندق. وقيل: املريسيع،   جر: 

وغزا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سبع عرشة غزوة، ثبت ذلك يف الصحيح. 

. وله حديث كثري ورواية أيًضا َعن عيٍّ

روى عنه: أنس مكاتبة، وَأبو الطفيل، وَأبو عثمن النهدي، وعبد الرحن 
ابن أيب ليل، وعبد خري وطاُووس. 

 ، وله قصة يف نزول سورة املنافقني يف الصحيح، وشهد صفني مع عيٍّ
ومات بالكوفة أيام املختار سنة ست وستني. وقيل: سنة ثمن وستني)1(.

َزْيُد بُن ِإَساِف بِن َغِزيََّة بِن َعِطيََّة بِن َخْنَساِء بِن َمْبُذول ڤ.4 -   

ه الّشُموس بنت َعْمرو بن زيد بن لبيد بن ِخَداش بن عامر   س: ُأمُّ

ابن غنم بن عدي بن النجار، خلف عليها إساف بعد أبيه، وكانت العرب 
ال ترى بذلك بأًسا.

فولد زيُد بُن إساف: نعيًم، وحيدة، وأمهم أم حكيم بنت متيم بن غزية 
ابن َعْمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. 

وشهد زيد بن إساف ُأحًدا)2(.

َزْيُد ْبُن َأْسَلَم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَجدِّ ْبِن اْلَعْجَلِن، ِمْن َبِني 4 -   
ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلٍك ڤ.

))) »اإلصابة« البن حجر )68/4(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )339/4(.
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ُد ْبُن إِْسَحاَق)1(.  س: َلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَكَذلَِك َقاَل حُمَمَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: شهد بدًرا -فيم ذكر موسى بن عقبة-، وشهد أحًدا. هو ابن عم 

ثابت بن أقرم)3(.

 خق: له صحبة، وشهد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا)4(.

 كو: شهد بدًرا)5(. 

َزْيُد ْبُن ُأَسْيِد ْبِن َجاِرَيَة الزُّْهِريُّ ڤ.4     

.)6( ْهِريُّ  ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَيَمَمِة، َقاَلُه الزُّ

َزْيُد ْبُن ِبَوِليٍّ ڤ.4 6   

 ب: َجدُّ بَِال بن يَسار بن زيد، َلُه ُصْحَبة)7(.

 ع: َمْوىَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)8(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )433/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1163/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )536/2(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )955/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )319/7(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1188/3(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )140/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1143/3(.
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اِك ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ِمْن َبِني 4      حَّ َزْيُد ْبُن َثاِبِت ْبِن الضَّ
اِر، َوِقيَل: َزْيُد ْبُن َثاِبِت ْبِن  َسَلَمَة، ُثمَّ ِمْن َبِني َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ
اِك ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك  حَّ الضَّ
اِر، ُثمَّ َأَحُد َبِني اْلَخْزَرجِ، ُيَكنَّى َأَبا َسِعيٍد، َوِقيَل: َأُبو َخاِرَجَة ڤ. اْبِن النَّجَّ

ُه النَّواُر بِنُت مالِك بن ِصَمَة بن مالِك بن َعدّي بن عاِمٍر،   س: ُأمُّ

ِمن َبني َعدّي بن النَّّجاِر. 

اك يوم ُبعاث. حَّ وُقتَِل ثابُت بُن الضَّ

ه أم جيل بنت امُلحّول بن  فولد زيُد بُن ثابت: سعيًدا وبه كان يكنى، ]ُأمُّ
ُبجيد بن أيب قيس بن عمرو بن نر بن مالك بن ِحسل بن عامر بن لؤي. 

وسعًدا، وخارجَة، وسليمَن، وحييى، وُعمرَة َدَرَج، وإسمعيَل، وَأْسَعَد 
َدَرَج، وعبادَة، وإسحاَق، وأمَّ إسحاَق، وَحَسنَة، وَعْمرَة، وأمَّ كلثوم، وأمهم 
جيلة، وهي أم سعد بنت سعد بن الربيع بن عمرو بن أيب زهري بن امرئ 

القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن الارث بن اخلزرج. 

وإبراهيَم، وحممًدا، وعبَد الرحن، وأمَّ حسن، وأمهم عمرية بنت معاذ 
ابن أنس بن قيس بن ُعبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 

وعبَد الرحن، وزيًدا، وعبيَد الله، وأمَّ كلثوم، ألم ولٍد. 

وَسليًطا، وعمراَن، والارَث، وثابًتا، وقريبَة، وأمَّ حممد، ألم ولد)1([.

))) ما بين المعقوفين نقله المزي في »تهذيب الكمال« )10/ 26، 27( عن ابن سعد.
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ُد ْبُن ُعَمَر: كان زيد بن ثابت يكتب الكتابني جيًعا، كتاب العربية  َقاَل حُمَمَّ
وكتاب العربانية، وأول مشهد شهده زيد بن ثابت مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص اخلندق، 
وهو ابن خس عرشة سنة، وكان ممن ينقل الرتاب يومئٍذ مع املسلمني، فقال 

ُه نِْعَم الُغَلم«. رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَما إِنَّ

وغلبتـه عينـاه يومئـٍذ فرقـد، فجـاء عـمرة بـن حزم، فأخـذ سـاحه وهو ال 
يشعر، فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا ُرَقاد، نِْمَت َحتَّى َذَهَب ِسَلُحَك«. وقال 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َلُه ِعْلٌم بَِسَلِح َهَذا الُغَلم؟«، فقال عمرة بن حزم: يا 
ع املؤمن،  ه، فنهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يومئٍذ أن ُيَروَّ رسول الله، أنا أخذته فردَّ

ا. أو أن ُيؤخذ متاعة العًبا جدًّ

َقاَل: وكانت راية بني مالك بن النجار يف تبوك مع عمرة بن حزم، فأدركه 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأخذها منه فدفعها إىل زيد بن ثابت، فقال عمرة: يا رسول 

م«.  الله، بلغك عني يشء؟ َقاَل: »اَل، َوَلكِن الُقرآن ُيَقدَّ

وكان زيد أكثر أخًذا منك للقرآن.

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: مـات زيد بـن ثابت وابنه إسـمعيل صغرٌي ل يسـمع  َقـاَل حُمَمَّ
منه شيًئا.

ُد ْبُن ُعَمَر: ومات زيد بن ثابت باملدينة سنة خس وأربعني، وهو  َقاَل حُمَمَّ
ابن ست وخسني سنة، وصلَّ عليه مروان بن الكم. 

د بن ُعَمَر: مات زيد بن ثابت سنة إحدى أو اثنتني وخسني. َقاَل: وقال غري حُمَمَّ
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وقـال آخـر: مات سـنة خس وخسـني، فاختلفـوا علينا يف وقـت موته، 
فالله أعلم.

َقاَل حممد بن عمر -يعني الواقدي-: وقد روى زيد بن ثابت َعْن أيب 
بكر، وعمر، وعثمن ڤ )1(.

 ل: أبو سعيد، ويقال: أبو خارجة، كاتب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: قتل أبوه يف وقعة بعاث، وهو ابن ست سنني، وقدم رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وهو ابن إحدى عرشة سنة. 

وكان آخـر عـرض رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص القـرآن عـل مصحفه، وهـو أقرب 
املصاحف من مصحفنا، وقد كتب زيد لعمر بن اخلطاب ڤ.

ومات سنة خس وأربعني، وصّل عليه مروان.

وكان له أخ، يقال له: يزيد بن ثابت، وابنه: خارجة بن زيد، ويكنى: أبا 
زيد، قال: رأيت يف املنام كأيّن بنيت سبعني درجة،. فلم فرغت منها تّورت، 

وهذه السنة ل سبعني سنة قد أكملتها فمت فيها، وهي سنة مائة باملدينة.

وقتل لزيد بن ثابت يوم الّرة سبعة أوالد لصلبه، وله عقب باملدينة)3(.

 خ: مات يف خافة ُمَعاِوَية.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )308/5- 315(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1269(.

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 260(.
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َثنَا امَلَداِئنِي، َقاَل: قدم َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدْينَة، وزيد بن ثابت ابن  َوَحدَّ
إحدى عرشة سنة، وُقتِل أبوه ببعاث وهو ابن ست سنني)1(.

َ َسنََة َخٍْس َوَأْرَبِعنَي)2(.  ص: ُتُويفِّ

 نس: من ُفَقَهاء اأْلَْنَصار من َأْصَحاب َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من أهل امَلِدينَة)3(.

 غ: ُقتَِل ثابت بن الضحاك يوم ُبَعاث.

قال ابن عمر: وكان زيد يكنى أبا سعيد، ومات وهو ابن ستة وخسني 
سنة، قدم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وهو ابن إحدى عرشة، وُقتَِل أبوه ثابت 

ابن الضحاك يوم وقعة بعاث)4(.

 ب: َماَت سنة إِْحَدى َوخسني يِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوقد قيل: إِنَّه َماَت 

ة َسْبَعٌة  سنة خس َوَأْرَبعني، َوصلَّ َعَلْيِه َمْرَوان، َوُقتَِل لزيد بن َثابت َيْوم الرَّ
من َأْواَلده لصلبه. 

َوله بِامَلِدينَِة عقب، َوُهَو َأُخو يِزيد بن َثابت، قدم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة 
َوزيد َلُه ِحينَِئٍذ إِْحَدى عرَشة سنة)5(.

 بش: أحد بني الارث بن اخلزرج من فقهاء الصحابة وجلة األنصار، 

))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 58(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )85/4(.

))) »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )461/2، و466(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )135/3، 136(.



533 اي
َّ
حرف الز

وله كنيتان: أبو سعيد، وأبو خارجة.

مات يف والية معاوية بن أيب سفيان سنة خس وأربعني. وقد قيل: سنة 
إحدى وخسني)1(.

 رع: َمات َوُهَو ابن ِسّت َوخسني سنة)2(.

 ش: قدم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وله إحدى عرشة سنة. 

ومات باملدينة سنة خس وأربعني. وقال فيه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْفَرَضُهم َزْيد«.

وأخذ عن زيد عرشة من فقهاء املدينة: سعيد بن املسيب، وأبو سلمة بن 
عبد الرحن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبري، 
وأبو بكر بن عبد الرحن، وخارجة بن زيد، وسليمن بن يسار، وأبان بن عثمن، 

وقبيصة بن ذؤيب ڤ)3(.

 ع: ُقتَِل َثابٌِت َأُبوُه َيْوَم ُبَعاٍث َقْبَل ِهْجَرِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْمِس ِسننَِي، 

، َكاَن َيْكُتُب اْلَوْحَي لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقِدَم النَّبِيُّ  َوَكاَن َزْيٌد َيْوَمِئٍذ اْبَن ِستٍّ
َة َفَأَجاَزُه َعاَم اخْلَنَْدِق.  ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة َوُهَو اْبُن إِْحَدى َعرْشَ

اِسِخنَي يِف اْلِعْلِم.  ِة ِعْلًم َوفِْقًها َوَفَراِئَض، ِمَن الرَّ َوَكاَن َحرْبَ اأْلُمَّ

َرَوى َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوَأُبو َسِعيٍد َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَسْهُل 

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 29(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )144/1(.

))) »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )46/1، 47(.
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 ، ْرَداِء، َوَعْبُد اللِه ْبُن َيِزيـَد اخْلَْطِميُّ اْبـُن َسـْعٍد، َوَسـْهُل ْبُن ُحنَْيـٍف، َوَأُبو الـدَّ
ٍد، َوُسـَلْيَمُن ْبُن َيَسـاٍر،  َوِمـَن التَّابِِعـنَي: َسـِعيُد ْبُن امُلَسـيِِّب، َواْلَقاِسـُم ْبُن حُمَمَّ
َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر، َوَأَباُن ْبُن ُعْثَمَن، َوُبرْسُ ْبُن َسِعيٍد، َوَخاِرَجُة، َوُسَلْيَمُن اْبنَاُه، 
، يِف آَخِريَن ِمْن ُفَقَهاِء  بَّاِق، َوُحْجٌر امَلَدِريُّ َوَقبِيَصُة ْبُن ُذَؤْيٍب، َوُعَبْيُد ْبُن السَّ

َأْهِل امَلِدينَِة. 

َ َسنََة َخٍْس َوَأْرَبِعنَي، َوِقيَل: َثَمٍن َوَأْرَبِعنَي،  ُمَْتَلٌف يِف َوَفاتِِه، َفِقيَل: ُتُويفِّ
َ َوُهَو اْبُن تِْسـٍع  َوِقيـَل: َسـنََة َخْـٍس َوَخِْسـنَي، َوِقيـَل: إِْحـَدى َوَخِْسـنَي، ُتـُويفِّ

َوَخِْسنَي َسنًَة)1(.

 بر: أّمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن 

عدي بن النجار، يكنى أبا سعيد.

وقيل: يكنى أبا عبد الرحن، قاله اهليثم بن عدي. وقيل: يكنى أبا خارجة 
بابنه خارجة، يَقاُل: إنه كان يف حني قدوم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة ابن إحدى 

عرشة سنة، وكان يوم بعاث ابن ست سنني، وفيها قتل أبوه. 

شـهد أحـًدا ومـا بعدها من املشـاهد. وقيـل: إن أول مشـاهده اخلندق. 
»َأَما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَِّه  َرُسوُل  َفَقاَل  املسلمني،  مع  يومئذ  الرتاب  ينقل  وكان  قيل: 
ُه نِْعَم الُغَلم!«. وكانت راية بني مالك ابن النجار يف تبوك مع عمرة ابن  إِنَّ
حـزم، فأخذهـا َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ودفعهـا إىل زيد بـن ثابت، َفَقاَل عـمرة: َيا 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1151/3- 1152(.
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م، َوَزْيٌد َأْكَثر  ـِه، أبلغـك عنـي يشء؟ َقاَل: »اَل، َوَلكِـن الُقرآن ُيَقـدَّ َرُسـوَل اللَّ
َأْخًذا ِمنَْك لِلُقرآن«. 

وهذا عندي خرب ال يصّح، والله أعلم.

وكان زيــد يكتــب لرســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص الوحــي وغــريه، وكانــت َتــِرُد عــل 
رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص كتــٌب بالرسيانيــة، فأمــر زيــًدا فتعلََّمهــا يف بضعــة عــرش يوًما، 

وكتب بعده أليب بكر، وعمر، وكتب هلم معيقيب الدويس معه أيًضا.

واستخلف عمُر بُن اخلطاب زيَد بَن ثابت عل املدينة ثاث مرات يف 
تني ويف خروجه إىل الشام، وكتب إليه من الشام إىل زيد بن ثابت من  الَجَّ

عمر بن اخلطاب.

وكان أبو بكر الصديق قد أمره بجمع القرآن يف الصحف ، فكتبه فيها، 
فلم اختلف الناس يف القراءة زمن عثمن، واتفق رأيه ورأي الصحابة عل 
أن يرد القرآن إىل حرف واحد، وقع اختياره عل حرف زيد، فأمره أن يمي 
املصحـف عـل قـوم مـن قريـش جعهـم إليـه، فكتبوه عل مـا هو عليـه اليوم 

بأيدي الناس. 

واألخبار بذلك متواترة املعنى، وإن اختلفت ألفاظها، وكانوا يقولون: 
غلب زيد بن ثابت الناس عل اثنني : القرآن والفرائض.

وكان عثمن حيب زيد بن ثابت، وكان زيد عثمنيًّا، ول يكن فيمن شهد 
ل عليًّا وُيظِهر ُحبَّه،  شيًئا من مشاهد عيٍّ مع األنصار، وكان مع َذلَِك ُيَفضِّ

وكان فقيًها $.
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اختلف يف وقت وفاة زيد بن ثابت. فقيل: مات سنة خس وأربعني. 
وقيل: سنة اثنتني وقيل: سنة ثاث وأربعني، وهو ابن ست وخسني. وقيل: 

ابن أربع وخسني.

وقيل: بل تويف سنة إحدى أو اثنتني وخسني. وقيل: سنة خسني. وقيل: 
سنة خس وخسني، وصل عليه مروان. َوَقاَل املدائني: تويف زيد بن ثابت 

سنة ست وخسني)1(.

 و: َكاَن َيْكُتُب اْلَوْحَي لَِرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َقاَل َزْيُد ْبُن َثابٍِت: َأْرَسَل إَِلَّ َأُبو َبْكٍر ڤ، َمْقَتَل َأْهِل اْلَيَمَمِة َفإَِذا ُعَمُر 
ڤ ِعنَْدُه، َقاَل َأُبو َبْكٍر ڤ: إِنََّك َرُجٌل َشابٌّ َعاِقٌل اَل َنتَِّهُمَك، َوَقْد ُكنَْت 
َلْو  َفَواللَِّ  َزْيٌد:  َقاَل  َفاْجَْعُه،  اْلُقْرآَن  َفَتَتبَِّع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  لَِرُسوِل  اْلَوْحَي  َتْكُتُب 
َباِل َما َكاَن َأْثَقَل َعَيَّ مِمَّا َأَمُرويِن بِِه ِمْن َجِْع اْلُقْرآِن،  َكلَُّفويِن َنْقَل َجَبٍل ِمَن اجْلِ
، َفَلْم  ِه َخرْيٌ ُقْلُت: َكْيَف َتْفَعُلوَن َشْيًئا َلْ َيْفَعْلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: ُهَو َواللَّ
َح َلُه َصْدَر َأيِب َبْكٍر  ُه َصْدِري لِلَِّذي رَشَ َح اللَّ َيَزْل َأُبو َبْكٍر ُيَراِجُعنِي َحتَّى رَشَ

َجاِل. َوُعَمَر، َفَتَتبَّْعُت اْلُقْرآَن َأْجَُعُه ِمَن اْلُعُسِب َواللَِّخاِف َوُصُدوِر الرِّ

ْيُخ $: اْلُعُسُب: َجُْع اْلَعِسيِب َوُهَو َجِريَدُة النَّْخِل، َواللَِّخاُف:  َقاَل الشَّ
َقاُق. َجاَرُة الرِّ اْلِ

ِقيَل: َماَت َسنََة َخٍْس َوَخِْسنَي)2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )537/2- 540(.
نَّة )414/1- 418(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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ث عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأيب بكر، وعمر، وعثمن.   كر: حدَّ

روى عنه: عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد اخلدري، وأنس 
ابن مالك، وسهل بن سعد الساعدي، وعبد الله بن يزيد اخلطمي، وسهل بن 

حنيف األنصاري، ومروان بن الكم الصحابيون، وغريهم.

وكان مع عمر بن اخلطاب ملا قدم الشام، وخطب باجلابية عند خروجه 
لفتح بيت املقدس، وهو الذي توىلَّ قسمة غنائم الريموك)1(.

 جو: قدم َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَة، َوُهَو اْبن إِْحَدى عرَشة سنة، وأجيز 

يِف اخلَنَْدق. 

َوَكاَن يْكتب الوحى لَرُسوله الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوأمره َأُبو بكر َأن جيمع الُقْرآن، 
َوأمره ُعْثَمن َفكتب امُلصحف، َوأيب بن َكْعب يمي َعَلْيِه. 

َماَت بِامَلِدينَِة سنة خس َوَأْرَبعني. َوقيل: إِْحَدى َوخسني. َوقيل: خس 
َوخسني، َوُهَو اْبن ِسّت َوخسني. َوقيل: تسع َوخسني)2(.

 ثغ: أمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن 

ْحَن، وقيل: َأُبو خارجة. عدي بن النجار، كنيته: َأُبو َسِعيد، وقيل: َأُبو َعْبد الرَّ

وكان عمره ملَِا قدم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة إحدى عرشة سنة، وكان َيْوم بعاث 
ه.  ابن ست سنني، وفيها قتل أبوه، واستصغره َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر، فردَّ

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 295، 296(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 110(.
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وشهد أحًدا، وقيل: ل يشهدها، َوإِنم شهد اخلندق أول مشاهده، وكان 
ُه نِْعَم الُغَلم!«. ينقل الرتاب مع املسلمني، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

وكانت راية بني مالك بن النجار َيْوم تبوك مع عمرة بن حزم، فأخذها 
ِه، بلغك  َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ودفعها إىَِل زيد بن ثابت، فقال عمرة: يا َرُسول اللَّ

م، َوَزْيٌد َأْكثر َأْخًذا لِلُقرآن ِمنَْك«. عني يشء؟ قال: »اَل، َوَلكِنَّ الُقْرآَن ُمَقدَّ

ــه ملسو هيلع هللا ىلص الوحــي وغــريه، وكانــت تــرد َعــَل  وكان زيــد يكتــب لرســول اللَّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  الله ملسو هيلع هللا ىلص كتٌب بالرسيانية فأمر زيًدا فتعلََّمها، وكتب بعد  رسوِل 

أليب بكر، وعمر، وكتب هلم معه معيقيب الدويس أيًضا.

واستخلف عمر زيد بن ثابت َعَل املدينة ثاث مرات، مرتني يف حجتني، 
ومرة يف مسريه إىَِل الشام. 

وكان عثمن يستخلفه أيًضا إذا حج، ورمي َيْوم اليممة بسهم فلم يضه.

»َأْفَرَضُكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَِّه  َرُسول  فقال  بالفرائض،  الصحابة  أعلم  وكان 
َزْيد«. فأخذ الشافعي بقوله يف الفرائض عمًا بذا الديث، وكان من أعلم 

الصحابة والراسخني يف العلم.

القوم،  كان يف  إذا  وأزمتهم  أهله،  مع  إذا خا  الناس  أفكه  وكان من 
وكان َعَل بيت املال لعثمن، فدخل عثمن يوًما، فسمع موىل لزيد يغني فقال 

عثمن: من هذا؟ فقال زيد: موالي وهيب، ففرض له عثمن ألًفا.

وكان زيٌد عثمنًيا، ول يشهد َمَع عيٍّ شيًئا من حروبه، وكان ُيظهر فضَل 
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عيٍّ وتعظيمه.

روى عنه من الصحابة: ابن عمر، َوَأُبو َسِعيد، َوَأُبو هريرة، وأنس، وسهل 
ابن سعد، وسهل بن حنيف، وعبد اللَّه بن َيِزيَد اخلطمي، ومن التابعني: َسِعيد 
د، وسليمن بن يسار، وأبان بن عثمن، وبرس بن  ابن املسيب، والقاسم بن حُمَمَّ

َسِعيد، وخارجة، وسليمن ابنا زيد بن ثابت، وغريهم.

وتويف سنة خس وأربعني، وقيل: اثنتان، وقيل: ثاث وأربعون، وقيل: 
سنة إحدى وخسني، وقيل: اثنتان، وقيل: خس وخسون، وصل عليه مروان 
ابن الكم، وملا تويف قال َأُبو هريرة اليوم مات حرب هذه األمة، وعسى اللَّه أن 

جيعل يف ابن عباس منه خلًفا.

وهو الذي كتب القرآن يف عهد َأيِب بكر، وعثمن ڤ)1(.

، ُمْفتِي امَلِدْينَِة، َأُبو  ، َشْيُخ امُلْقِرِئنْيَ َوالَفَرِضيِّنْيَ  ذس: اإِلَماُم الَكبرِْيُ

، َكاتُِب الَوْحِي ڤ. ، األَْنَصاِريُّ اِريُّ ، النَّجَّ َسِعْيٍد، َوَأُبو َخاِرَجَة اخلَْزَرِجيُّ

ُه،  َث َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َصاِحَبْيِه، َوَقَرَأ َعَلْيِه الُقْرآَن َبْعَضُه َأْو ُكلَّ َحدَّ
َوَمنَاِقُبُه َجٌَّة.

َث َعنْـُه: َأُبـو ُهَرْيَرَة، َواْبـُن َعبَّاٍس -َوَقـَرآ َعَلْيِه-، َواْبـُن ُعَمَر، َوَأُبو  َحـدَّ
، َوَأَنـُس بـُن َمالٍِك، َوَسـْهُل بُن َسـْعٍد، َوَأُبو ُأَماَمَة بُن َسـْهٍل،  َسـِعْيٍد اخلُـْدِريُّ

. َوَخْلٌق َكثرِْيٌ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )126/2، 127(.
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، َوَغرْيُ َواِحٍد. َلِميُّ ْحَِن السُّ َوَتَا َعَلْيِه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َعْبِد الرَّ

ِة، َوَكاَن ُعَمُر بُن اخلَطَّاِب َيْسَتْخِلُفُه إَِذا َحجَّ َعَل امَلِدْينَِة. َوَكاَن ِمْن َحََلِة الُجَّ

ُمْوِك. ِذي َتَوىلَّ ِقْسَمَة الَغنَاِئِم َيْوَم الرَيْ َوُهَو الَّ

َ َزْيٌد َيتِْيًم.  َوَقْد ُقتَِل َأُبْوُه َقْبَل اهِلْجَرِة َيْوَم ُبَعاٍث، َفُريبِّ

َوَكاَن َأَحـَد األَْذِكَيـاِء، َفَلـمَّ َهاَجـَر النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْسـَلَم َزْيٌد، َوُهَو اْبـُن إِْحَدى 
َة َسنًَة، َفَأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيَتَعلََّم َخطَّ الَيُهْوِد، لَِيْقَرَأ َلُه ُكُتَبُهْم، َقاَل: »َفإِنِّ  َعرْشَ

ال آَمنُُهْم«.

َوُولَِد لَِزْيٍد: َخاِرَجُة، َوُسَلْيَمُن، َوحَيَْيى، َوُعَمَرُة، َوإِْسَمِعْيُل، َوَأَسْعُد، َوُعَباَدُة، 
َوإِْسَحاُق، َوَحَسنَُة، َوَعْمَرُة، َوُأمُّ إِْسَحاَق، َوُأمُّ ُكْلُثْوٍم، َوُأمُّ َهُؤالِء: ُأمُّ َسْعٍد اْبنَُة 

. نْيَ بِْيِع، َأَحُد الَبْدِريِّ َسْعِد بِن الرَّ

بِنِْت  َعْمَرَة  ِمْن:  َحَسٍن،  َوُأمُّ  ْحَِن،  الرَّ َوَعْبُد  ٌد،  َوحُمَمَّ إِْبَراِهْيُم،  َلُه:  َوُولَِد 
ُمَعاِذ بِن َأَنٍس.

ْحَِن، َوُعَبْيُد اللِه، َوُأمُّ ُكْلُثْوٍم، ألُمِّ َوَلٍد. َوُولَِد َلُه: َزْيٌد، َوَعْبُد الرَّ

ٍد، ألُمِّ َوَلٍد. َوَسِلْيٌط، َوِعْمَراُن، َوالَاِرُث، َوَثابٌِت، َوَصِفيَُّة، َوَقِرْيَبُة، َوُأمُّ حُمَمَّ

ْيَق اْعَتَمَد َعَلْيِه يِف ِكَتاَبِة الُقْرآِن الَعظِْيِم يِف ُصُحٍف،  دِّ َوِمْن َجَاَلِة َزْيٍد: َأنَّ الصِّ
ُحِف  َقاِع، َواْحَتَفُظوا بِتِْلَك الصُّ َجاِل، َوِمَن األَْكَتاِف، َوالرِّ َوَجِْعِه ِمْن َأْفَواِه الرِّ
َمَها الَفاُرْوُق، ُثمَّ َكاَنْت َبْعُد ِعنَْد ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ  ْيِق، ُثمَّ َتَسلَّ دِّ ًة، َفَكاَنْت ِعنَْد الصِّ ُمدَّ
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َحْفَصـَة، إىَِل َأْن َنـَدَب ُعْثـَمُن َزْيـَد بـَن َثابٍِت، َوَنَفـًرا ِمْن ُقَرْيـٍش إىَِل ِكَتاِب َهَذا 
ِذي بِِه اآلَن يِف األَْرِض َأْزَيُد ِمْن َأْلَفْي َأْلِف ُنْسَخٍة، َوَلْ َيْبَق  امُلْصَحِف الُعْثَميِنِّ الَّ

ِة ُقْرآٌن ِسَواُه -َوللِه الَْمُد-)1(. بَِأْيِدي األُمَّ

ْجَرِة، َوَقِدَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة َوَزْيٌد   ذت: ُقتَِل َأُبوه َيْوَم ُبَعاٍث َقْبَل اهْلِ

 ، ايِنَّ الِعرْبَ َواخلَطَّ  الَعَريِبَّ  َوَتَعلََّم اخلَطَّ  َفَأْسَلَم  َسنًَة،  َة  َعرْشَ إِْحَدى  اْبُن  َصبِيُّ 
َوَكاَن َفطِنًا َذِكيًّا إَِماًما يِف الُقْرآِن إَِماًما يِف اْلَفَراِئِض.

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُعِرض َعَلْيِه اْلُقْرآَن، َوَرَوى َأْيًضا َعْن َأيِب َبْكٍر، َوُعَمَر.

َوَعنُْه: اْبنُُه َخاِرَجَة، َواْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُعَمَر، َوَمْرَواُن ْبُن اْلََكِم، َوُعَبْيُد 
، َوَطاُوٌس،  َبرْيِ بَّاِق، َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر، وبرش ْبُن َسِعيٍد، َوُعْرَوَة ْبُن الزُّ اْبُن السَّ

َوَخْلٌق سواهم، وعرض عليه القرآن طائفة)2(.

 ذك: كاتب وحي النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُقتَِل أبوه يوم بعاث؛ حرب كان بني 

األوس واخلزرج قبل اهلجرة، فقدم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وزيد صبي ذكي نجيب عمره 
د  فجوَّ اليهود،  خطَّ  يتعلَّم  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  وأمره  فأسلم  سنة،  عرشة  إحدى 
الفرائض، وشهد  القرآن وأتقنه، وأحكم  الوحي، وحفظ  الكتابة، وكتب 
اخلندق وما بعدها، وانتدبه الصديق جلمع القرآن فتتبعه، وتعب عل جعه، 
ثم عينه عثمن لكتابة املصحف؛ وثوًقا بحفظه ودينه وأمانته وحسن كتابته. 

))) »سير أعام النباء« للذهبي )426/2- 428، 441(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 408(.
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قرأ عليه القرآن جاعة منهم: ابن عباس، وأبو عبد الرحن السلمي،...
، ومناقبه كثرية)1(. وكان عمر ڤ يستخلفه عل املدينة إذا حجَّ

 ذط: كاتب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمينه عل الوحي.

ا ذكيًّا َثِقًفا فقيًها.  كان أسن من أنس بسنة، وكان شابَّ

جع القرآن عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكتبه يف الصحف أليب بكر الصديق 
ڤ، ثم توىلَّ كتابة املصحف العثمين الذي بعث به عثمن بن عفان ڤ جاعة 

نسًخا إىل أمصار اإلسام.

ر لألداء، فتا عليه أبو هريرة وابن   أخذ القرآن عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتصدَّ
عباس يف قول.

بَّاق،  ث عنه: ابنه خارجة الفقيه، وابن عمر، وأنس، وُعبيد بن السَّ وحدَّ
وعطاء بن يسار، وُحجر امَلَدِري، وعروة بن الزبري، وطاووس وآخرون. 

شهد اخلندق والديبية، وكان أمري املؤمنني)2( يستخلفه عل املدينة إذا حج.

تويف زيد ڤ سنة خس وأربعني، عل األصح)3(.

 جر: استصغر يوم بدر، وُيقال: إنه شهد أحًدا، وُيقال: أول مشاهده 

اخلندق، وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك، وكانت أواًل مع عمرة بن 
حزم فأخذها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص منه، فدفعها لزيد بن ثابت فقال يا رسول الله: بلغك 

م«. عني يشء؟. قال: »اَل، َوَلِكنَّ الُقْرآَن ُمَقدَّ

))) يعني: عمر بن الخطاب ڤ.))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )15(.
))) »طبقات القراء« للذهبي )1/ 58، 59(.
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وكتب الوحَي للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمه النوار بنت مالك بن معاوية بن َعِدي، 
وقتل أبوه يوم بعاث، وذلك قبل اهلجرة بخمس سنني.

وكان زيد من علمء الصحابة، وكان هو الذي توىل قسم غنائم الريموك.

مات زيد سنة اثنتني، أو ثاث، أو خس وأربعني. وقيل: سنة إحدى أو 
اثنتني أو خس وخسني. ويف خس وأربعني قول األكثر)1(.

َزْيُد ْبُن َثْعَلَبَة ْبُن َعْبِد َربِِّه ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.4     

ِذي ُأرَي النداَء يِف امَلنَام، َلُه ُصْحَبة)2(.  ب: َوالِد َعْبد اللَّه بن زيد، الَّ

 ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبُد اللِه ْبُن َزْيٍد َصاِحُب النَِّداِء)3(.

َزْيُد ْبُن َجاِرَيَة بِن َعاِمٍر العمريُّ اأْلَْنَصاِريُّ اأْلَْوِسيُّ ڤ.4     

 غ: سكن املدينة)4(.

 ب: َأُخو جممع بن َجاِرَية من بني َعْمرو بن َعْوف، َكاَن َمَع النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيرَب)5(.

 بش: أخو جممع بن جارية، من بني عمرو بن عوف من األنصار، 
كان مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب، تويف باملدينة)6(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )138/3(.))) »اإلصابة« البن حجر )73/4- 76(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1181/3(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )140/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )490/2(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 39(.
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ِع ْبِن َيِزيَد، َشِهَد َخْيرَبَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَهَم َلُه،   ع: َجدُّ جُمَمِّ

َم َعَلْيِه مَلَّا ُنِعَي َلُه)1(. حَّ َ َقْبَل اْبِن ُعَمَر، َفرَتَ ُتُويفِّ

 بر: وقد قيل: زيد بن حارثة، كان ممن استصغر يوم أحد، وهو من 
بني عمرو بن عوف، كان زيد بن جارية، وأبو سعيد اخلدري، والرباء بن 

عازب، وزيد بن أرقم، وسعد بن حبتة ممن استصغر يوم أحد. 

وهـو زيـد بـن جاريـة بـن عامـر بـن جممـع بـن العطـاف األنصـاري من 
األوس، وكان أبوه جارية من املنافقني أهل مسجد الضار، كان يَقاُل له: 

الدار.  حار 

شهد زيد بن جارية هذا صفني مع عيٍّ ڤ، وهو أخو جممع بن جارية)2(.

 كو: له صحبة، روي أن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استصغر ناًسا يوم أحد، منهم: 

زيد بن جارية -يعني نفسه-)3(.

 ثغ: كان فيمن استصغره َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد)4(.

َزْيُد ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َأْحَمَر ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة 4     

اْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ه ُفْسُحَم، من بلقني بن جرس من قضاعة، وإليها ُينَسبون.   س: ُأمُّ

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1180/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )540/2، 541(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )128/2(.))) »اإلكمال« البن ماكوال )5/2(.
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فولد زيُد بُن الارث: قيًسا، وكان له عقب فانقرضوا، وانقرض ولد 
حارثة بن ثعلبة بن كعب، فلم يبق منهم أحٌد.

وشهد زيد بن الارث ُأحًدا، وشهد أخوه يزيد بن الارث بدًرا)1(.

َزْيُد ْبُن اْلَحاِرِث اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4     

.)2( َبرْيِ ، َكَذا َذَكَرُه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ  ع: َبْدِريٌّ

َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة ْبِن ُشَراِحيَل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َزْيِد ْبِن 4     
اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد َودِّ ْبِن َعْوِف ْبِن 
ِت ْبِن ُرَفْيَدَة ْبِن َكْلِب  ِكَناَنَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْذَرَة ْبِن َزْيِد اللَّ
َي ُقَضاَعُة  اْبِن َوَبَرَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُقَضاَعَة َواْسُمُه َعْمٌرو، َوِإنََّما ُسمِّ
َة ْبـِن َماِلِك ْبِن  ألَنَّـُه اْنَقَضـَع َعـْن َقْوِمـِه، اْبِن َماِلـِك ْبِن َعْمِرو ْبـِن ُمرَّ
ِحْمَيِر ْبِن َسَبأِ ْبِن َيْشُجَب ْبِن َيْعُرَب ْبِن َقْحَطاَن، َوِإَلى َقْحَطاَن ِجَماُع 

اْلَيَمِن ڤ.

 س: ُأمُّ َزْيـِد ْبـِن َحاِرَثـَة ُسـْعَدى بِنْـُت َثْعَلَبـَة ْبِن َعْبِد َعاِمـِر ْبِن َأْفَلَت 

اْبِن ِسْلِسَلَة ِمْن َبنِي َمْعٍن ِمْن َطيٍِّئ، َفَزاَرْت ُسْعَدى ُأمُّ َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة َقْوَمَها، 
وا َعَل  َوَزْيـٌد َمَعَهـا، َفَأَغـاَرْت َخْيـٌل لَِبنِـي اْلَقـنْيِ ْبـِن َجـرْسٍ يِف اجْلَاِهِليَِّة، َفَمـرُّ
َأْبَيـاِت َبنِـي َمْعـٍن َرْهـِط ُأمِّ َزْيـٍد، َفاْحَتَمُلوا َزْيـًدا إِْذ ُهـَو َيْوَمِئٍذ ُغـَاٌم َيَفَعٌة َقْد 
اُه ِمنُْهْم َحِكيُم ْبُن  َأْوَصَف، َفَواَفْوا بِِه ُسوَق ُعَكاٍظ، َفَعَرُضوُه لِْلَبْيِع، َفاْشرَتَ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )350/4(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1165/3(.
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تِِه َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد  ى ْبِن ُقَصٍّ لَِعمَّ ِحَزاِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ
ِه  َجَها َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَهَبْتُه َلُه، َفَقَبَضُه َرُسوُل اللَّ بَِأْرَبِع ِماَئِة ِدْرَهٍم، َفَلمَّ َتَزوَّ

اِحيَل ِحنَي َفَقَدُه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َكاَن َأُبوُه َحاِرَثُة ْبُن رَشَ

ْهَر َرْجَعٌة ْنَيا ُرُجوُعَك ِل َبَجْلَفَيا َلْيَت ِشْعِري َهْل َلَك الدَّ َفَحْسبِي ِمَن الدُّ
ــْمُس ِعنْــَد ُطُلوِعَهــا ْرنِيــِه الشَّ ــْلُتَذكِّ َف ــاَرَب الطَّ ــَراُه إَِذا َق َوَتْعــِرُض ِذْك
َفَيــا ُطــوَل َمــا ُحــْزيِن َعَلْيــِه َوَيــا َوَجْلَوإِْن َهبَّــِت اأْلَْرَواُح َهيَّْجــَن ِذْكــَرُه
بـِـْلَسُأْعِمُل َنصَّ اْلِعيِس يِف اأْلَْرِض َجاِهًدا َواَل َأْســَأُم التَّْطــَواَف َأْو َتْســَأُم اإْلِ
َمنِيَّتِـــي َعـــَيَّ  َتـــْأِت  َأْو  ــْلَحَيـــاِت  ُه اأْلََم ــرَّ ــاٍن َوإِْن َغ ــِرٍئ َف َوُكلُّ اْم
ــَم ــًرا ِكَلْيِهـ ــا َوَعْمـ ــِه َقْيًسـ َوُأويِص َيِزيــًدا ُثــمَّ ِمْن َبْعِدِهــْم َجَبْلَوُأويِص بِـ

َيْعنِي َجَبَلَة ْبَن َحاِرَثَة َأَخا َزْيٍد، َوَكاَن َأْكرَبَ ِمْن َزْيٍد، َوَيْعنِي َيِزيَد َأَخا َزْيٍد 
اِحيَل. َقاَل: َفَحجَّ َناٌس ِمْن َكْلٍب َفَرَأْوا َزْيًدا  ِه، َوُهَو َيِزيُد ْبُن َكْعِب ْبِن رَشَ أِلُمِّ

ُْم َقْد َجَزُعوا  َفَعَرَفُهْم َوَعَرُفوُه، َفَقاَل: َبلُِّغوا َأْهِي َهِذِه اأْلَْبَياِت، َفإيِنِّ َأْعَلُم َأهنَّ
، َوَقاَل: َعَيَّ

ــا ــُت َناِئًي ــي َوإِْن ُكنْ ــي إىَِل َقْوِم بِــَأينِّ َقطِــنُي اْلَبْيــِت ِعنْــَد امَلَشــاِعِرَألِْكنِ
ِذي َقْد َشَجاُكُم وا ِمَن اْلَوْجِد الَّ َواَل ُتْعِمُلوا يِف اأْلَْرِض َنصَّ اأْلََباِعِرَفُكفُّ
ٍة ـــِه يِف َخـــرْيِ ُأرْسَ َكابِـــِرَفـــإيِنِّ بَِحْمـــِد اللَّ َبْعـــَد  َكابِـــًرا  َمَعـــدٍّ  ِكـــَراِم 

َقاَل: َفاْنَطَلَق اْلِكَلبِيُّوَن َوَأْعَلُموا َأَباُه، َفَقاَل: اْبنِي َوَربِّ اْلَكْعَبِة، َوَوَصُفوا 

اِحيِل بِِفَداِئِه، َوَقِدَما  َلُه َمْوِضَعُه، َوِعنَْد َمْن ُهَو، َفَخَرَج َحاِرَثُة َوَكْعٌب اْبنَا رَشَ
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َة َفَسـَأاَل َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفِقيَل: ُهَو يِف امَلْسـِجِد َفَدَخَا َعَلْيِه، َفَقااَل: َيا اْبَن  َمكَّ
ـِه، َيـا اْبـَن َعْبـِد امُلطَِّلِب، َيا اْبَن َهاِشـٍم، َيـا اْبَن َسـيِِّد َقْوِمِه، َأْنُتـْم َأْهُل  َعْبـِد اللَّ
، َوُتْطِعُمـوَن اأْلَِسـرَي، ِجْئنَاَك يِف  وَن اْلَعـايِنَ اْلَـَرِم َوِجرَياُنـُه، َوِعنْـَد َبْيتِـِه، َتُفكُّ
ا َسنَْرَفُع َلَك يِف اْلِفَداِء.  اْبنِنَا ِعنَْدَك، َفاْمنُْن َعَلْينَا، َوَأْحِسْن إَِلْينَا يِف فَِداِئِه، َفإِنَّ
لَِغْيِ  »َفَهْل  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل َرُسوُل  ْبُن َحاِرَثَة،  َزْيُد  َقاُلوا:  »َمْن ُهَو؟«.  َقاَل: 
وُه، َفإِِن اْخَتاَرُكْم َفُهَو َلُكَم بَِغْيِ  ُ َذلَِك؟« ، َقاُلوا: َما ُهَو؟ َقاَل: »َدُعوُه َفَخيِّ
فَِداٍء، َوإِِن اْخَتاَرِن َفَواللَِّ َما َأَنا بِالَِّذي َأْخَتاُر َعَل َمِن اْخَتاَرِن َأَحًدا«. َقااَل: 
َقْد ِزْدَتنَا َعَل النََّصِف َوَأْحَسنَْت، َقاَل: َفَدَعاُه َفَقاَل: »َهْل َتْعِرُف َهُؤاَلِء؟«، 
ي، َقاَل: »َفَأَنا َمْن َقْد  ا؟«، َقاَل: َهَذا َأيِب، َوَهَذا َعمِّ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: »َمْن ُهَ
ِذي  ا«، َفَقاَل َزْيٌد: َما َأَنا بِالَّ ُهَ ِن َأِو اْخَتْ َعلِْمَت، َوَرَأْيَت ُصْحَبتِي َلَك، َفاْخَتْ
َزْيُد،  َيا  َوحْيََك  َفَقااَل:   ، َواأْلُمِّ اأْلَبِّ  بَِمَكاِن  ِمنِّي  َأْنَت  َأَحًدا،  َعَلْيَك  َأْخَتاُر 
َك َوَأْهِل َبْيتَِك؟، َقاَل: َنَعْم، إيِنِّ  ِة، َوَعَل َأبِيَك َوَعمِّ يَّ َة َعَل اْلُرِّ َتاُر الُعبُّوِديَّ َأخَتْ
ِذي َأْخَتاُر َعَلْيِه َأَحًدا َأَبًدا، َفَلمَّ َرَأى  ُجِل َشْيًئا َما َأَنا بِالَّ َقْد َرَأْيُت ِمَن َهَذا الرَّ
، اْشـَهُدوا َأنَّ  ْجـِر َفَقاَل: »َيـا َمْن َحَضَ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َذلِـَك َأْخَرَجـُه إىَِل اْلِ َرُسـوُل اللَّ
َفا،  ُه َطاَبْت َأْنُفُسُهَم َواْنَرَ َزْيًدا اْبنِي َأِرُثُه َوَيِرُثنِي«، َفَلمَّ َرَأى َذلَِك َأُبوُه َوَعمُّ

ْسَاِم)1(. ُه بِاإْلِ ٍد َحتَّى َجاَء اللَّ َفُدِعَي: َزْيُد ْبُن حُمَمَّ

 ف: َمْوىَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َشِهَد َبْدًرا)2(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )39/3- 40(.
))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )299/1، 300(.
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 ق: أّم أيمن، امرأته، وكانت أّم أيمن حاضنة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امرأته، وقتل 

وهو ابن خس وخسني سنة. 

وكان قصرًيا آدَم شديَد األدمة، يف أنفه فطس، ويكنى: أبا أسامة)1(. 

 خ: َمْوىَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َكْلٍب، ِعَداُدُه يِف 

َمَواِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 خ: ِحبُّ رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد الله؛ َقاَل: َزْيد ْبُن َحاِرَثة ُيْكنَى: َأَبا ُأَسامة)3(. َأْخرَبَ

 خ: ِحبُّ َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َنا بذاك ُمْصَعب بن َعْبد الله)4(.  ُقتِل بمؤتة يف حياة َرُسول ملسو هيلع هللا ىلص. َأْخرَبَ

 ص: َمْوىَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوِحبِِّه، َواْسُتْشِهَد يِف َغْزَوِة ُمْؤَتَة ڤ)5(.

 غ: ُقتَِل يوم مؤتة سنة سبٍع، ُيروى عنه أحاديث)6(.

 ب: ُقتَِل يِف عهد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن ابن عمر َيُقول: َما ُكنَّا َنْدُعوُه 

د، َحتَّى نزلت: ﴿ڳ ڳ﴾ ]األحزاب: 5[.  إاِلَّ زيد بن حُمَمَّ

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 144، 145(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 202(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 231(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 45، 46(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )196/1(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )434/2(.
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ان،  تويّف اْبنه ُأَساَمة بن زيد يِف عقب خَاَفة ُعْثَمن بعد َما قتل ُعْثَمن بن َعفَّ
َوُهَو ابن خس َوخسني سنة، وكنيته َأُبو ُأَساَمة)1(.

د حب َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  د: َكاَن ُيسمى زيد بن حُمَمَّ

ُه َسَعاَدُة بِنُْت َزْيٍد، ِمْن َطيٍِّئ، ُيَكنَّى: َأَبا ُأَساَمَة.   ع: ُيَقاُل: إِنَّ ُأمَّ

َرآُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َواِقًفا بِاْلَبْطَحاِء ُينَاَدى َعَلْيِه لِْلَبْيِع، َفَأَتى َخِدجَيَة َفَذَكَر َذلَِك 
اُه ِمْن َماهِلَا، َفَوَهَبْتُه لِلنَّبِيِّ ڠ َفَأْعَتَقُه.  هَلَا، َفاْشرَتَ

ُتُه  اِم َوِصيًفا، َفاْسَتْوَهَبْتُه ِمنُْه َعمَّ َوِقيَل: َبْل َقِدَم بِِه َحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم ِمَن الشَّ
َخِدجَيـُة بِنْـُت ُخَوْيِلـٍد َوِهـَي َيْوَمِئـٍذ ِعنْـَد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَوَهَبـُه هَلَـا، َفَوَهَبْتُه 
لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْكرَبَ ِمنُْه بَِعرْشِ ِسننَِي، َفَأْعَتَقُه َوَتَبنَّاُه، 

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ]األحزاب: 5[،  ﴿ڳ ڳ﴾  فِيِه  َوَنَزَل 
ْسَاِم، َوَأْنَعَم َعَلْيِه  ڦ ڦ ڄ﴾ ]األحزاب: 37[، َأْنَعَم اللُه َعَلْيِه بِاإْلِ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلِعْتِق. 

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َأْن َيْرِجَع َمَع َأبِيِه  َ ، َخريَّ َل َمْن َأْسَلَم َبْعَد َعِيٍّ َوَكاَن َأوَّ
إىَِل َأْهِلِه َأْو ُيِقيَم َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْخَتاَر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم َيَزْل َمَعُه َحتَّى َهاَجَر. 

ْجَرِة. َوَشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا، َوامَلَشاِهَد، َحتَّى اْسُتْشِهَد بُِمْؤَتَة، َسنََة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ٍد، َفَلمَّ َنَزَلْت: ﴿ڳ ڳ﴾  َي َزْيَد اْبَن حُمَمَّ َكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َتَبنَّاُه َفُسمِّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )134/3، 135(.
))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 43(.
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، َكاَن ِحبَّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوآَخى َبْينَُه  ى: َزْيًدا اِلبَّ ]األحزاب: 5[، َكاَن ُيَسمَّ

ِة ُمْؤَتَة،  يَّ َرُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َجْيِشِه يِف رَسِ َوَبنْيَ َحَْزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َأمَّ
َوَشيََّعُه. َرَوى َعنُْه:ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد)1(.

 بر: موىل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

كان زيد هذا قد أصابه سباء يف اجلاهلية، فاشرتاه حكيم بن حزام يف 
با  يتسوقون  للعرب  كانت جممًعا  مكة  بناحية  وهي سوق  سوق حباشة، 
يف كل سنة، اشرتاه حكيم خلدجية بنت خويلد، فوهبته خدجية لرسول الله 
وكان  سنني،  ثمن  ابن  وهو  النبوة،  قبل  بمكة  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسول  فتبنَّاه  ملسو هيلع هللا ىلص، 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أكرب منه بعرش سنني، وقد قيل: بعرشين سنة. 

وطاف به َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص حني تبنَّاه عل حلق قريش يقول: »َهَذا اْبنِي 
َواِرًثا َوَمْوُروًثا«، يشهدهم عل َذلَِك.

جه َرُسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص موالتـه أم أيمن،  شـهد زيـد بـن حارثـة بـدًرا، وزوَّ
فولدت له أسامة بن زيد، وبه كان يكنى، وكان يَقاُل لزيد بن حارثة: ِحّب 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َوَأْنَعْمُت  َعَلْيِه  َأْنَعَم اللُه  َمْن  إَِلَّ  النَّاِس  »َأَحبُّ  َقاَل:  روي عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
ِه  َعَلْيِه -َيْعنِي َزْيَد بَن َحاِرَثة- َأْنَعَم اللُه َعَليِه بِاإِلْسَلِم، َوَأْنَعَم َعَليِه َرُسوُل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بِالِعْتِق«.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1135/3- 1136(.
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وُقتِـَل زيـد بـن حارثة بمؤتة من أرض الشـام سـنة ثمن مـن اهلجرة، وهو 
كان كاألمري عل تلك الغزوة، َوَقاَل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َفإِْن ُقتَِل َزْيٌد َفَجْعَفر، 
َفـإِْن ُقتِـَل َجْعفـٌر َفَعْبـُد اللـِه بُن َرَواَحـة«، فقتلـوا ثاثتهم يف تلـك الغزوة، ملا 
أتى َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص نعيُّ جعفر بن أيب طالب، وزيد بن حارثة بكى، َوَقاَل: 

َثاي«)1(. »َأَخَواي َوُمؤنَِساي وُمَدِّ

 كو: حب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبة ورواية)2(. 

 كر: حبُّ رسول الله ومواله. 

روى عنه: ابنه أسامة بن زيد، وهزيل بن رشحبيل مرسًا، وعي بن 
عبد الله بن عباس مرسًا)3(.

 جو: أمه سعدى بنت َثْعَلَبة، زارت َقومَها َوُهَو َمعَها، فأغارت خيٌل 

وا عل زيد فاحتملوه، فوافوا بِِه سوق  لبني الَقنْي بن جرس يِف اجلَاِهِليَّة، َفمرُّ
تِِه َخِدجَية بنت خويلد  اُه َحِكيم بن حَزام لَِعمَّ عكاظ، َفَعَرُضوُه للبيع، َفاْشرَتَ

جَها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهبته َلُه. بَِأْرَبع ماَئة ِدْرَهم، َفَلمَّ تَزوَّ

َوقيل: ُهَو أول من أسلم من املَواِل. 

َوشهد َبْدًرا، وُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َواْلَُدْيبَِيَة، وَخيرَب، واستخَلفه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
اَيا.  عل امَلِدينَة ِحني خرج إىَِل امُلرْيِسيع، َوخرج َأِمرًيا يِف سبع رَسَ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )542/2، 543، 546(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )8/2(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 343(.
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َكاَن َقِصرًيا آدَم َشِديد األدمة، يِف َأنفه فطس.

َكاَن َلُه من الَوَلد: زيد بن زيد هلك َصِغرًيا، وريقة أمه أم ُكْلُثوم بنت 
عقَبة بن أيب معيط، َوُأَساَمة أمه أم َأيمن حاضنة َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ُقتَِل زيد يِف َغْزَوة مؤَتة يف ُجَاَدى األوىل سنة َثَمن َوُهَو اْبن خس َوخسني 
سنة)1(.

 ثغ: موىل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، أشهر مواليه، وهو ِحبُّ َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
أصابه سباء يف اجلاهلية؛ ألن أمه خرجت به تزور قومها بني معن، فأغارت 
عليهـم خيـل بنـي القني بن جـرس، فأخـذوا زيـًدا، فقدموا به سـوق عكاظ، 
فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجية بنت خويلد، وقيل: اشرتاه من سوق 

حباشة، فوهبته خدجية للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة قبل النبوة، وهو ابن ثمين سنني. 

وقيـل: بـل َرآُه َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بالبطحاء بمكة ينـادي عليه ليباع، فأتى 
خدجية فذكره هلا، فاشرتاه من ماهلا، فوهبته لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه وتبناه.

وآخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني حزة بن عبد املطلب ڤ.

وشهد زيد بن حارثة بدًرا، وهو الذي كان البشري إىَِل املدينة بالظفر والنر. 

جه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص موالته أم أيمن فولدت له: أسامة بن زيد، وكان  وزوَّ
َجها  زوج زينب بنت جحش، وهي ابنة عمة َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهي التي تزوَّ

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بعد زيد.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 87- 89(.
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ُه ۵: ﴿ڳ ڳ  ٍد، َفَأْنَزَل اللَّ َوَكاَن َزْيـٌد ُيَقـاُل َلُه: َزْيـُد بن حُمَمَّ
ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ اآلَيَة ]األحزاب: 5[.

ـاِم َجَعـَل َأِمـرًيا َعَلْيِهـْم َزْيَد بن  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص اجلَْيـَش إىَِل الشَّ َ َرُسـوُل اللَّ َوملَّـا َسـريَّ
ِه بُن َرَواَحَة«،  َحاِرَثَة، َوَقاَل: »َفإِْن ُقتَِل َفَجْعَفُر بُن َأِب َطالٍِب، َفإِْن ُقتَِل َفَعْبُد اللَّ
ْجَرِة، َوَقِد  اِم يِف ُجَاَدى ِمْن َسنَِة َثَمٍن ِمَن اهْلِ َفُقتَِل َزْيٌد يِف ُمْؤَتَة ِمْن َأْرِض الشَّ
ِه بن رواحة، وجعفر، فا نطول يذكرها هاهنا. اْسَتْقَصْينَا اْلَاِدَثَة يِف َعْبِد اللَّ

وملـا أتـى َرُسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص خرُب قتـل َجْعَفر وزيد، بكى، وقـال: »َأَخَواي 
َثاي«. َوُمؤنَِساي َوُمَدِّ

ُه  أحًدا من  وشهد له َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بالشهادة، ول يسم اللَّ
أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب غريه من األنبياء إال زيد بن حارثة.

وكان زيد أبيض أحر، وكان ابنه أسامة آدم شديد اآلدمة)1(.

 ، ى يِف ُسْوَرِة األَْحَزاِب، الَكْلبِيُّ ، امُلَسمَّ ِهْيُد، النََّبِويُّ ، الشَّ  ذس: األَِمرْيُ

اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسْوِل  َوِحبُّ  اإِلْسَاِم،  إىَِل  َوَأْسَبُقُهم  امَلَواِل،  َسيُِّد   ، ِديُّ امُلَحمَّ ُثمَّ 
َوَأُبو ِحبِِّه، َوَما َأَحبَّ ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َطيًِّبا.

َوَلْ ُيَسمِّ اللُه َتَعاىَل يِف ِكَتابِِه َصَحابِيًّا بِاْسِمِه إاِلَّ َزْيَد بَن َحاِرَثَة، َوِعْيَسى 
ِة امَلْرُحْوَمِة يِف  ِذِه األُمَّ ِذي َينِْزُل َحَكًم ُمْقِسًطا، َوَيْلَتِحُق ِبَ ابَن َمْرَيَم ڠ الَّ
ْيـِن الَنِْيِف َجِْيِعَهـا، َفَكَم َأنَّ  ـِه َونَِكاِحـِه َوَأْحـَكاِم الدِّ َصَاتِـِه َوِصَياِمـِه َوَحجِّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )132-129/2(.
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َأَبا الَقاِسِم َسيُِّد األَْنبَِياِء َوَأْفَضُلُهم َوَخامَتُُهم، َفَكَذلَِك ِعْيَسى َبْعَد ُنُزْولِِه َأْفَضُل 
ْمُس  ، َبْل َتْطُلُع الشَّ ِة ُمْطَلًقا، َوَيُكْوُن ِخَتاَمُهم، َوالَ جَيِْيُء َبْعَدُه َمْن فِْيِه َخرْيٌ َهِذِه األُمَّ

اَعِة)1(.   ِمْن َمْغِرِبَا، َوَيَأْذُن اللُه بُِدُنوِّ السَّ

ُه ِمْن ِكَباِر  ُل َمْن آَمَن بِِه ِمْن امَلَواِل؛ َفإِنَّ  ذت: ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأوَّ

َماِة امَلْذُكوِريَن. لنَِي َوَكاَن ِمَن الرُّ ابِِقنَي األَوَّ السَّ

آَخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َحَْزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب.

ـُه يِف ِكَتابِـِه يِف َقْولِِه:  ى اللَّ ِذي َسـمَّ َوَعـاَش َخًْسـا َوَخِْسـنَي َسـنًَة، َوُهـَو الَّ
﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾، َيْعنِي ِمْن َزْينََب بِنِْت َجْحٍش: ﴿ژ﴾ 

]األحـزاب: 37[، َوَكاَن امُلْسـِلُموَن َيْدُعوَنـُه َزْيـَد ابـَن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّـى َنَزَلـْت: 

﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ ]األحزاب: 40[، َوَقاَل َتَعاىَل: ﴿ڎ ڈ 

ڈ ژژ﴾ ]األحزاب: 4[.

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  َوَقاَل: 
ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓۓ﴾ ]األحزاب: 5[.

َرَوى َعْن َزْيٍد: اْبنُُه ُأَساَمُة، َوَأُخوُه َجَبَلَة)2(.

َزْيُد بُن َحاِطٍب الظََّفِريُّ ڤ.4 -   

))) »سير أعام النباء« للذهبي )220/1(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )330/1، 331(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(.

َزْيُد ْبُن َخاِرَجَة ْبِن زيد ْبِن َأِبي ُزَهْيِر ْبِن َماِلِك ْبِن اْمِرئ اْلَقْيِس 4 -   

اْبِن َماِلِك اأْلََغِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ، ِمن َبِني الَحاِرِث بِن 

، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. الَخْزَرجِ، اأْلْنَصاِريُّ

َم َبْعَد امَلْوت)2(. ِذي َتَكلَّ  خ: ُهَو الَّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

قال أبو القاسم: ورأيت يف »كتاب حممد بن سعد«: زيد بن خارجة بن 
زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 

اخلزرج بن الارث بن اخلزرج، وهو أخو سعد بن الربيع ألمه.

وزيد بن خارجة الذي ُسِمَع منه الكاُم -يعني بعد ما مات-)3(.

ِذي ُيَقال: إِنَّه تكلَّم بعد   ب: شهد َبْدًرا، تويّف يِف زمن ُعْثَمن، َوُهَو الَّ

امَلْوت، َوَأبوُه شهد أحًدا. 

ه هزيلة بنت عتَبة بن َعْمرو بن خديج بن َعامر بن جشم بن اْلَاِرث  َوأمُّ
ابن اخْلَْزَرج)4(.

))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 149(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 234(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )487/2- 488(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )137/3، 138(.
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 بش: ممن شهد بدًرا، وتويف يف خافة عثمن بن عفان باملدينة، وهو 
الـذي ُيـروى عنـه أنـه تكلَّم بعد املـوت، كان ُغـيِشَ عليه فحسـبوه مات، ثم 

أفاق فتكلَّم بكلمت ثم طفئ)1(.

ُه  َ يِف ِخَاَفِة ُعْثَمَن، ُيَقاُل: إِنَّ  ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُويفِّ

ِحيُح. َواَياِت، َوُهَو الصَّ َم َعَل لَِسانِِه َبْعَد امَلْوِت، بِِه َوَرَد َأْكَثُر الرِّ ِذي َتَكلَّ الَّ

ُه َكاَن َخاِرَجَة ْبَن َزْيٍد.  َوِقيَل: إِنَّ

ْبِن  َمالِِك  ْبِن  ُزَهرْيِ  َأيِب  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  ْبُن َخاِرَجَة  َزْيُد  ُهَو   : اْلَواِقِديُّ َوَقاَل 
اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج، 
َم  ِذي َسِمَع ِمنُْه اْلَكَاَم َبْعَد َمْوتِِه، َوَتَقدَّ ِه، َوُهَو الَّ بِيِع أِلُمِّ َوُهَو َأُخو َسْعِد ْبِن الرَّ

َواِة فِيِه يِف َتْرَجَِة َخاِرَجَة ْبِن َزْيٍد)2(. ِذْكُر اْختَِاِف الرُّ

 بر: من بني الارث بن اخلزرج. روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف الصاة عليه 
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي تكلَّم بعد املوت، ال يتلفون يف َذلَِك، وذلك أنه غيش عليه 
فتكلَّم  نفسه،  راجعته  ثم  بثوبه،  عليه  فسجى  بروحه،  وأرسي  موته،  قبل 

بكام حفظ عنه يف أيب بكر، وعمر، وعثمن، ثم مات يف حينه. 

روى حديثه هذا ثقات الشاميني عن النعمن بن بشري، ورواه ثقات الكوفيني، 
عن يزيد بن النعمن بن بشري، َعْن َأبِيِه. ورواه حَيَْيى بن سعيد األنصاري، عن 

سعيد بن املسيب.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 37(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1178/3(.
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وكانت وفاته يف خافة عثمن، وقد عرض مثل قصته ألخي ربعي بن 
خراش أيًضا)1(.

 جو: شهد َبْدًرا، وبيعة الرْضَوان، َوُهَو الَِّذي تكلَّم بعد َموته، ذكره 

َأُبو بكر اخلَطِيب)2(.  

 ثغ: هو الذي تكلَّم بعد املوت يف أكثر الروايات، وهو الصحيح، 

وقيل: إن الذي تكلَّم بعد املوت أبوه خارجة، وليس بصحيح، فإن املشهور 
ُه قتل َيْوم أحد. يف أبيه َأنَّ

وه ميًتا، فسـّجوا عليه  وأمـا كام زيـد فإنـه أغمـي عليـه قبل موتـه، فظنُـّ
ثوبه، ثم راجعته نفسه فتكلَّم بكام ُحِفَظ عنه يف َأيِب بكر وعمر وعثمن ڤ، 

ثم مات.

وقيل: إن هذا شهد بدًرا وقيل: إن الذي شهدها أبوه خارجة بن زيد، 
وهو صحيح)3(.

ُم َبْعَد امَلْوِت، له ُصْحبٌة وروايٌة، ُقتِل أبوه يوم ُأُحد)4(.  ذت: املتكلِّ

 جر: شهد أبوه أحًدا وشهد هو بدًرا)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )547/2، 548(.
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 140(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )132/2(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 187(.

))) »اإلصابة« البن حجر )87/4(.
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ٍد، 4      ْحَمِن، َوِقيَل: َأُبو ُمَحمَّ ، ُيَكنَّى: َأَبا َعْبِد الرَّ َزْيُد ْبُن َخاِلٍد، اْلُجَهِنيُّ

َوِقيَل: َأُبو َطْلَحَة ڤ.

ُه: ُيْكنَى َأَبا َطْلَحَة. ْحَِن َوَقاَل َغرْيُ ُد ْبُن ُعَمَر: ُيْكنَى َأَبا َعْبِد الرَّ  س: َقاَل حُمَمَّ

َ َزْيُد ْبُن َخالٍِد  د ْبِن ُعَمَر َيُقوُل: ُتُويفِّ ُد ْبُن َسْعٍد: َوَسِمْعُت َغرْيَ حُمَمَّ َقاَل حُمَمَّ
بِاْلُكوَفِة يِف آِخِر ِخَاَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)1(.

 ل: له صحبة)2(.

 ق: يكنى: أبا عبد الرحن -ويقال: يكنى: أبا طلحة-، واختلفوا يف 

املوضع اّلذي مات فيه، فقال بعضهم: مات باملدينة سنة ثمن وسبعني، وهو 
ابن خس وثمنني سنة.

وقال آخرون: بل تويف بالكوفة يف آخر خافة معاوية)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »ُجَهْينَة«)4(.

 غ: تويف سنة ثمن وستني، وكان يسكن املدينة.

حدثني هارون أبو موسى، قال: مات أبو عبد الرحن زيد بن خالد سنة 
ثمن وستني.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )262/5(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2018(.

))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 279(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.



559 اي
َّ
حرف الز

وقال حممد بن عمر الواقدي: زيد بن خالد اجلهني يكنى أبا عبد الرحن.

وقـال غـري حممـد بـن عمـر: تـويف زيـد بالكوفة يف آخـر خافـة معاوية، 
وكان يكنى أبا طلحة.

 وكان لزيد بن خالد ابٌن ُيَقاُل له: عبد الرحن، روى عن أبيه.

قال أبو القاسم: وقد روى زيد بن خالد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة)1(.

 ب: َماَت بِامَلِدينَِة سنة َثَمن َوسبعني. َوقد قيل: َثَمن َوِستِّنَي بِالُكوَفِة، 

َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت خس َوَثَمُنوَن سنة)2(.

 بش: مات باملدينة سنة ثمن وسبعني)3(.

 َ  ع: َسَكَن امَلِدينََة َوِبَا َماَت، َشِهَد اْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُتُويفِّ

َسنََة َثَمٍن َوَسْبِعنَي، َوَلُه َخٌْس َوَثَمُنوَن َسنًَة. 

ٍد  اِئُب ْبُن َخاَّ ، َوالسَّ اِئُب ْبُن َيِزيَد اْلِكنِْديُّ َحاَبِة: السَّ َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ
 . ، َوَأُبو َعْمَرَة اأْلَْنَصاِريُّ اأْلَْنَصاِريُّ

َوِمَن التَّابِِعنَي: ُعَبْيُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُعْتَبَة، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو 
َبرْيِ  ْحَِن، َوُبرْسُ ْبُن َسـِعيٍد، َوَعَطاُء ْبُن َيَسـاٍر، َوُعـْرَوُة ْبُن الزُّ َسـَلَمَة ْبـُن َعْبـِد الرَّ

يِف آَخِريَن)4(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )480/2- 482(.
))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 36(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )139/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1189/3(.
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فقيل:  كثرًيا،  اختاًفا  كنيته ويف وقت وفاته وسنه  اختلف يف  بر:   

يكنى أبا عبد الرحن. وقيل: أبا طلحة. وقيل: أبا زرعة. 

كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح، تويف باملدينة سنة ثمن وستني وهو 
ابن خس وثمنني. وقيل: بل مات بمر سنة خسني، وهو ابن ثمن وسبعني 
سنة. وقيل: تويف بالكوفة يف آخر خافة معاوية. وقيل: إن زيد بن خالد تويف 
سنة ثمن وسبعني، وهو ابن خس وثمنني سنة. وقيل: سنة اثنتني وسبعني، 

وهو ابن ثمنني سنة.

روى عنه: ابناه خالد، وأبو حرب، وروى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحن، 
وبرش بن سعيد)1(.

 ثغ: سكن املدينة، وشهد الديبية َمَع َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان معه 

لواء جهينة يوم الفتح.

روى عنه من الصحابة: السائب بن َيِزيَد الكندي، والسائب بن خاد 
األنصاري، وغريها. 

ومن التابعني: ابناه َخالِد، َوَأُبو حرب، وعبيد اللَّه بن َعْبد اللَّه بن عتبة، 
وابن املسيب، َوَأُبو سلمة، وعروة وغريهم)2(.

 ذت: َصَحايِبٌّ َمْشُهوٌر )3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )549/2، 550(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )132/2، 133(.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 642(.



561 اي
َّ
حرف الز

 ذت: َصَحايِبٌّ َمْشُهوٌر، َنَزَل اْلُكوَفَة َبْعَد امَلِدينَِة.

. َث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: ُعْثَمَن، َوَأيِب َطْلَحَة األَْنَصاِريِّ َوَحدَّ

َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه َخالٍِد، َوُبرْسُ ْبُن َسـِعيٍد، َوَعَطاُء ْبُن َيَسـاٍر، َوَأُبو َسـَلَمَة، 
َوَعَطاُء ْبُن َأيِب َرَباٍح، َوَسِعيُد ْبُن َيَساٍر، َوَجَاَعٌة.

َ َسنََة َثَمٍن َوَسْبِعنَي)1(. َ بِاْلُكوَفِة فِيَم ِقيَل، َوَلْ َأَر لِْلُكوفِيِّنَي َعنُْه ِرَواَيًة، َوُتُويفِّ ُتُويفِّ

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)2(. 

 جر: شـهد الديبيـة، وكان معـه لـواء جهينة يوم الفتـح، وحديثه يف 

الصحيحني وغريها)3(.

َزْيُد ْبُن اْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياحِ ْبِن َعْبِد اهلِل 4 6   
، َأخو ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  اْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

ْحَمِن، َوُيَقاُل: َأُبو َثْوٍر ڤ. أِلَِبيِه، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الرَّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت َوْهِب ْبِن َحبِيِب ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِس ْبِن ُقَعنْيٍ   س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َأَسٍد، َوَكاَن َزْيٌد َأَسنُّ ِمْن َأِخيِه ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َوَأْسَلَم َقْبَلُه. 

ُه ُلَباَبُة بِنُْت َأيِب ُلَباَبَة ْبِن َعْبِد امُلنِْذِر  ْحَِن، َوُأمُّ َوَكاَن لَِزْيٍد ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ

اْبِن ِرَفاَعَة ْبِن ُزَبرْيِ ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف.

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 814(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 45(.

))) »اإلصابة« البن حجر )88/4(.
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 . َها َجِيَلُة بِنُْت َأيِب َعاِمِر ْبِن َصْيِفيٍّ َوَأْسَمُء بِنُْت َزْيٍد، َوُأمُّ

َوَكاَن َزْيٌد َرُجًا َطِويًا َباِئَن الطَُّوِل َأْسَمَر.

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َزْيِد ْبِن اخْلَطَّاِب َوَمْعِن ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَعْجَاِن، 
َوُقتَِا َجِيًعا بِاْلَيَمَمِة َشِهيَدْيِن. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشِهَد َزْيٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َوَرَوى َعنُْه حديًثا)1(.

 خ: َأُخو ُعَمر ْبِن اخْلَطَّاب)2(.

ُه َأْسَمُء بِنُْت َحبِيِب   ص: ُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة، َوَكاَن َأَسنَّ ِمْن ُعَمَر ڤ، َوُأمُّ

.)3( اْبِن ُوَهْيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَمرْيِ ْبِن َنْرِ ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ُمَهاِجِريٌّ َبْدِريٌّ

 ط: كان زيد أسن من أخيه عمر، وأقدم إساًما منه، وكانت معه راية 

م به فيم ُذكر ويضارب بسيفه حتى ُقتَِل)4(. املسلمني يوم اليممة، فلم يزل يتقدَّ

 غ: روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابُن عمر، وُقتَِل زيد بن اخلطاب 

ة يف خافة أيب بكر ڤ)5(. دَّ يف الرِّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )350/3(.
))) »التاريخ الكبير- السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 231(.

))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )235/1(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 61(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )448/2- 449(.
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 ب، بش: قتل َيْوم اْلَيَمَمة يِف عهد أيب بكر الّصديق، َقتله َأُبو َمْرَيم 

إِذا  َذلِك  بعد  بن اخلطاب  َفَكاَن عمر  َلُه،  َفقدم ذكرَها  يِف الديقة،  اْلَنَِفيُّ 
رأى َأَبا َمْرَيم الَنَِفي َيُقول َلُه: َوحيك لقد قتلت ل َأًخا َما هبت الّصَبا إاِلَّ 

ذكرُته. 

َوأم زيد بن اخلطاب َأسَمء بنت وهب بن حبيب بن الَاِرث اأْلَسدي 
َأسد بن ُخَزْيَمة)1(.

 رع: َكاَن أسن من عمر، َوقد شهد َبْدًرا)2(. 

، َأُخو ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب ڤ َكاَن َأَسنَّ ِمْن ُعَمَر، ُيَكنَّى   ع: َبْدِريٌّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن  ْحَِن، َوِقيَل: َأَبا َثْوٍر، ُأمُّ َأَبا َعْبِد الرَّ
ُعَمرْيِ ْبِن ُنَصرْيِ ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة. 

َة)3(. ِل َسنََة اْثنََتْي َعرْشَ َشِهَد امَلَشاِهَد، َواْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة يِف َشْهِر َربِيٍع اأْلَوَّ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(.   

 بر: أخو عمر بن اخلطاب ألبيه، يكنى أبا عبد الرحن، أمه أسمء 

بنت وهب بن حبيب من بني أسد بن خزيمة، وأم عمر حنتمة بنت هاشم 
ابن املغرية املخزومي.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )136/3(، »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 30(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )88/1(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1141/3(.
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كان زيد أسن من عمر، وكان من املهاجرين األولني، أسلم قبل عمر، 
بينه وبني معن بن عدي العجاين، حني آخى بني  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسول  وآخى 

املهاجرين واألنصار بعد قدومه املدينة، فقتا باليممة شهيدين.

وكان زيـد بن اخلطاب طويًا بائن الطول أسـمر، شـهد بـدًرا، وأحًدا، 
واخلنـدَق ومـا بعدها من املشـاهد، وشـهد بيعة الرضوان بالديبيـة، ثم ُقتَِل 

باليممة شهيًدا سنة اثنتي عرشة، وحزن عليه ُعمُر حزًنا شديًدا.

م با يف نحر  وكانـت مـع زيـد راية املسـلمني يوم اليممـة، فلم يزل يتقـدَّ
العـدو، ويضـارب بسـيفه حتى قتـل $، ووقعـت الراية فأخذها سـال بن 

معقل موىل أيب حذيفة.

وزيــد بــن اخلطــاب هــو الــذي قتــل الرجــال بــن عنفــوة. وقيــل: عفوة، 
واسمه: هنار بن عنفوة، وكان قد هاجر، وقرأ القرآن ثم سار إىل مسيلمة 
ا، وأخربه أنه سمع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يرشكه يف الرسالة، فكان أعظم فتنة  مرتدًّ

عل بني حنيفة.

وروى عن أيب هريرة، َقاَل: جلست مع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف رهط، ومعنا 
الرجال بن عنفوة، َفَقاَل: إن فيكم لرجًا ضسه يف النار مثل أحد. فهلك 
ًفا هلا حتى خرج الرجال  القوم، وبقيت أنا والرجال بن عنفوة، فكنت متخوِّ

مع مسيلمة، وشهد له بالنبوة. 

وُقتَِل يوم اليممة، قتله زيد بن اخلطاب.
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َقاَل ابن عبد الرب: النفس أميل إىل هذا؛ ألن أبا مريم لو كان قاتل زيد 
ما استقضاه عمر، والله أعلم.

وملـا قتـل زيـد بن اخلطـاب، ونعي إىل أخيـه عمر، َقاَل: رحـم الله أخي، 
سبقني إىل الُْسنَيني، أسلم قبي، واستشهد قبي)1(.

 و: َأُخو ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب ڤ، َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َشِهيًدا َيْوَم ُمَسْيِلَمَة.

َقاَل ُعَمُر ڤ، أِلَِخيِه َزْيٍد َيْوَم ُأُحٍد: »ُخْذ ِدْرِعي«. َقاَل: »إِنِّ ُأِريُد ِمَن 
َكاَها َجِيًعا)2(. َهاَدِة ِمْثَل َما ُتِريُد«، َفرَتَ الشَّ

 ثغ: أخو عمر بن اخلطاب ألبيه ڤ، يكنى أبا عبد الرحن. 

أمه أسمء بنت وهب بن حبيب، من بني أسد، وأم عمر حنتمة بنت هاشم 
ابن املغرية املخزومية. 

وكان زيد أسن من عمر، وهو من املهاجرين األولني، شهد بدًرا، وأحًدا، 
واخلندق، والديبية، واملشاهد كلها َمَع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وآخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني معن بن عدي األنصاري العجاين، 
حني آخى بني املهاجرين واألنصار بعد قدومه املدينة، فقتا جيًعا باليممة 
شهيدين، وكانت وقعة اليممة يف ربيع األول سنة اثنى عرشة، يِف خافة َأيِب 

َبْكر الصديق ڤ.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )550/2- 553(.
نَّة )419/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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وكان طويًا بائن الطول.

م با يف نحر  يتقدَّ اليممة مع زيد، فلم يزل  َيْوم  وكانت راية املسلمني 
َأيِب  فأخذها سال موىل  الراية،  قتل، ووقعت  بسيفه حتى  العدو ويضارب 
حذيفة، وملا اهنزم املسلمون َيْوم اليممة، وظهرت حنيفة فغلبت َعَل الرجال، 
جعل زيد يقول: أما الرجال فا رجال. وجعل يصيح بأعل صوته: اللَّهّم 
إين أعتذر إليك من فرار أصحايب، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة، وحمكم 

اليممة، وجعل يسري بالراية يتقدم با حتى قتل. 

وملا أخذ الراية سال قال املسلمون: يا سال، إنا نخاف أن نؤت من قبلك، 
فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبي! وزيد بن اخلطاب هو الذي 
قتل الرجال بن عنفوة، واسمه هنار، وكان قد أسلم وهاجر وقرأ القرآن، 
ثم سار إىَِل مسيلمة مرتًدا، وأخرب بني حنيفة َأنَُّه سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )إن 

مسيلمة رشك معه يف الرسالة(، فكان أعظم فتنة َعَل بني حنيفة.

وكان َأُبو مريم النفي هو الذي قتل زيد بن اخلطاب َيْوم اليممة، وقال 
بيده،  هيني  ول  بيدي،  زيًدا  أكرم  اللَّه  إن  املؤمنني،  أمري  يا  أسلم:  ملا  لعمر 
وقيل: قتله سلمة بن صبيح، ابن عم َأيِب مريم، قال َأُبو عمر: النفس أميل 

إىَِل هذا، ولو كان َأُبو مريم قتل زيًدا ملا استقضاه عمر.

وملا قتل زيد قال عمر: رحم الله زيًدا، سبقني أخي إىل السنيني: أسلم 
قبي، واستشهد قبي.
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َّ
حرف الز

وقال عمر ملتمم بن نويرة، حني أنشده مراثيه يف أخيه مالك: لو كنت 
أحسن الشعر لقلت يف أخي مثل ما قلت يف أخيك، قال متمم: لو أن أخي 
ذهب َعَل ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه، فقال عمر: ما عزاين أحد 

بأحسن ما عزيتني به)1(.

، َأُخو  ، الَعـَدِويُّ ، الُقـَريِشُّ ـِهْيُد، امُلَجاِهـُد، التَِّقـيُّ ـيُِّد، الشَّ  ذس: السَّ

َأِمرْيِ امُلْؤِمننِْيَ ُعَمَر.

َوَكاَن َأَسنَّ ِمْن ُعَمَر، َوَأْسَلَم َقْبَلُه.

النَّبِيُّ  آَخى  َقْد  َوَكاَن  َوامَلَشاِهَد،  بدًرا  َشِهَد  ا،  ِجدًّ َطِوْيًا  َأْسَمَر،  َوَكاَن 
. ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َمْعِن بِن َعِديٍّ الَعْجَايِنِّ

َهاَدِة َما  َوَلَقْد َقاَل َلُه ُعَمُر َيْوم َبْدٍر: اْلبِْس ِدْرِعي. َقاَل: إيِنِّ ُأِرْيُد ِمَن الشَّ
َكاَها َجِْيًعا، َوَكاَنْت َراَيُة امُلْسِلِمنْيَ َمَعُه َيْوَم الَيَمَمِة، َفَلْم َيَزْل  ُتِرْيُد. َقاَل: َفرَتَ
َساِلٌ  َفَأَخَذَها  اَيُة،  الرَّ َفَوَقَعْت  ُقتَِل،  َحتَّى  َقاَتَل  ُثمَّ   ، الَعُدوِّ َنْحِر  يِف  ِبَا  َيْقَدُم 
َمْوىَل َأيِب ُحَذْيَفَة. َوَحِزَن َعَلْيِه ُعَمُر، َوَكاَن َيُقْوُل: َأْسَلَم َقْبِي، َواْسُتْشِهَد َقْبِي. 

َبا إاِلَّ َوَأَنا َأِجُد ِرْيَح َزْيٍد)2(.   َوَكاَن َيُقْوُل: َما َهبَِّت الصَّ

 جر: أمه أسمء بنت وهب من بني أسد، وكان أسن من عمر، وأسلم 

قبله، وَشِهَد َبْدًرا واملشاهد، واستشهد باليممة، وكانت راية املسلمني معه 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )133/2، 134(.
))) »سير أعام النباء« للذهبي )1/ 298(.
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سنة اثنتي عرشة يف خافة أيب بكر، وحزن عليه عمر حزًنا شديًدا، وملا ُقتَِل 
قال عمر: سبقني إىل الُْسنََينْي، أسلم قبي، واستشهد قبي.

له يف الصحيح حديث واحد يف النهي َعن قتل حيَّات البيوت)1(.

     4 ، ِثَنِة بِن ُمَعاِوَيَة بِن ُعَبْيِد بِن َعاِمِر بِن َبَياَضَة، اأْلَْنَصاِريُّ َزْيُد ْبُن الدَّ
ِمْن َبِني َبَياَضَة ْبِن َعاِمٍر ڤ.

 س: ولد زيٌد: عبد الله، درج وليس له عقٌب. 

ثِنَة وخالد بـن أيب الُبكري حليف  وآخـى رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص بـني زيد بن الدَّ
بني عدي بن كعب.

وشــهد زيــٌد أحــًدا، وكان فيمــن خــرج مــع بنــي ليــان مــن هذيــل إىل 
الرجيع، فاستأرس يومئٍذ، فدخلت به بنو ليان مع خبيب بن عدي فباعوه 

من قريش، فقتلوه بمكة َشِهيًدا يوم قتل خبيب بن عدي)2(.

ِة َعاِصِم ْبِن َثابِِت ْبِن َأيِب اأْلَْقَلِح، َوُخَبْيٍب،  يَّ  ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف رَسِ

َة بِالتَّنِْعيِم، َقَتَلُه نِْسَطاٌس َمْوىَل َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة، َفَقاَل َلُه َأُبو ُسْفَياَن  َوُقتَِل بَِمكَّ

ُب ُعنُُقُه َوَأنَّـَك يِف َأْهِلَك؟  ـًدا َمَكاَنَك، ُيـْضَ َم لُِيْقَتـَل: َأحُتِبُّ َأنَّ حُمَمَّ ِحـنَي ُقـدِّ

ًدا يِف َمَكانِِه ُيِصيُبُه َشْوَكٌة ُتْؤِذيِه، َوَأينِّ يِف َأْهِي)3(. َفَقاَل: َواللِه َما ُأِحبُّ َأْن حُمَمَّ

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، وأرس يوم الرجيع مع خبيب بن عدي، فبيع 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )402/4(.))) »اإلصابة« البن حجر )89/4(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1182/3- 1183(.
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بمكة من صفوان بن أمية فقتله، وذلك يف سنة ثاث من اهلجرة)1(.

ِة َعاِصِم ْبِن َثابٍِت، َوُخَبْيٍب،  يَّ  و: ِمْن َبنِي َبَياَضَة، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، يِف رَسِ

ًدا َمَكاَنَك  َم لُِيْقَتَل: َأحُتِبُّ َأنَّ حُمَمَّ َة بِالتَّنِْعيِم، َفَقاَل َلُه َأُبو ُسْفَياَن ِحنَي ُقدِّ َوُقتَِل بَِمكَّ
ًدا يِف َمَكايِن ُيِصيُبُه  ِه َما ُأِحبُّ َأنَّ حُمَمَّ ُيَضُب ُعنُُقُه، َوإِنََّك يِف َأْهِلَك، َفَقاَل: َواللَّ
َشْوَكٌة تُؤْذِيِه، َوإينِّ يِف َأْهِي، َفَقاَل َأُبو ُسْفَياَن: َما َرَأْيُت ِمَن النَّاِس َأَحًدا حُيِبُّ 

ًدا)2(. ٍد حُمَمَّ َأَحًدا َكُحبِّ َأْصَحاِب حُمَمَّ

 ثغ: شهد بدًرا وأحًدا، وأرسله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف رسية عاصم بن ثابت، 

وخبيب بن عدي)3(.

 جر: َشِهَد َبْدًرا وُأُحًدا، وكان يف غزوة بئر معونة، فأرسه املرشكون، 

وقتلته قريٌش بالتَّنعيم)4(.

، ِمْن َبِني َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ڤ.4      َزْيُد ْبُن َرِبيَعَة، َوِقيَل: َرْبَعَة، ُقَرِشيٌّ

يَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة.  ، َقاَلُه اْبُن هَلِ  ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُحننَْيٍ

َوَقـاَل اْبـُن إِْسـَحاَق: ُهَو َيِزيـُد ْبُن َزْمَعَة ْبِن اأْلَْسـَوِد ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َأَسـٍد، 
َجََح بِِه َفَرٌس، ُيَقاُل َلُه: اجْلَنَاُح، َفَقَتَلُه)5(.

َزْيُد ْبُن ُرَقْيٍش، َحِليُف َبِني ُأَميََّة ڤ.4   - 

َلف الصالحين«  )423/1(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )553/2(. ))) »سير السَّ
))) »اإلصابة« البن حجر )90/4(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )134/2(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1187/3(.
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يَعـَة، َعْن َأيِب اأْلَْسـَوِد، َعْن ُعْرَوَة،   ع: اْسُتْشـِهَد بِاْلَيَمَمـِة، َقاَلـُه اْبـُن هَلِ

: َيِزيُد ْبُن ُرَقْيٍش)1(. ْهِريُّ َوَقاَل اْبُن إِْسَحاَق: ُهَو َزْيُد ْبُن َقْيٍس، َوَقاَل الزُّ

َزْيُد ْبُن ُسَراَقَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4   - 

رْسِ َمَع َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، ِجرْسِ امَلَداِئِن َسنََة َخَْس   ع: ُقتَِل َيْوَم اجْلِ

.)2( َة، َوَأِمرُيُهْم َأُبو ُعَبْيِد ْبُن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ َعرْشَ

 بر: قتل يوم جرس أيب عبيد بالقادسّية)3(.

-ذت: اسُتْشِهد يوم اجلرس)4(.

َزْيُد ْبُن َسْعَنَة ڤ.4   - 

 غ: سكن املدينة، وتويف عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن النبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ع: َكاَن ِمْن َأْحَباِر اْلَيُهوِد َوِمْن َأْثَراُهْم َمااًل، َأْسَلَم َفَحُسَن إِْسَاُمُه، 

َ يِف َغْزَوِة َتُبوَك)6(. َشِهَد َمَشاِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُويفِّ

 بر: ويَقاَل: سعية بالياء، والنون أكثر يف هذا، كان من أحبار هيود، 

))) السابق )1188/3(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1187/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )553/2(.
))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )78/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )532/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1184/3(.



571 اي
َّ
حرف الز

أسلم وشهد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مشاهد كثرية، وتويف يف غزوة تبوك مقبًا إىل املدينة)1(.

َزْيُد ْبُن َسْهِل ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن َحَراٍم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن 4   - 
اِر، َأُبو َطْلَحَة ڤ. َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ُه ُعَباَدُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُهَم ُأمُّ ُسَلْيِم بِنُْت  ، َوُأمُّ َوَكاَن أليَِب َطْلَحَة ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوَأُبو ُعَمرْيٍ

اِر. ِمْلَحاَن ْبِن َخالِِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر يِف  ُد ْبُن ُعَمَر: َشِهَد َأُبو َطْلَحَة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ َقاَل حُمَمَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َماِة امَلْذُكوِريَن  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة ڤ َصيًِّتا، َوَكاَن ِمَن الرُّ َقاَل حُمَمَّ

ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ُ َشْيَبُه،  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًا آَدَم، َمْرُبوًعا، الَ ُيَغريِّ َقاَل حُمَمَّ

ـاَن ڤ، َوُهَو  َوَمـاَت بِامَلِدينَـِة َسـنََة َأْرَبـٍع َوَثَاثِـنَي َوَصلَّ َعَلْيـِه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ

ـُه َرِكـَب اْلَبْحَر َفـَمَت فِيِه  ِة َيـْرُووَن َأنَّ َيْوَمِئـٍذ اْبـُن َسـْبِعنَي َسـنًَة، َوَأْهـُل اْلَبـْرَ

َفَدَفنُوُه يِف َجِزيَرٍة.

: َوأليَِب  ِد ْبِن ُعـَمَرَة األَْنَصـاِريُّ ـُد ْبـُن ُعَمـَر، َوَعْبـُد اللِه ْبـُن حُمَمَّ َقـاَل حُمَمَّ

))) »االستيعاب« البن عبد البر )553/2(.
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ِة .  َطْلَحَة َعِقٌب بِامَلِدينَِة َواْلَبْرَ

ِد ْبِن ُعَمَرَة: َوآُل َأيِب َطْلَحَة َوآُل ُنَبْيِط ْبِن َجابٍِر َوآُل  َقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ
ُعْقَبَة ْبِن ُكَدْيٍم َيَتَواَرُثوَن ُدوَن َبنِي َمَغاَلَة َوَبنِي ُحَدْيَلَة)1(.

 ل: شهد بدًرا)2(.

.)3(  ف: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

 ق: هو القائل:

وكلَّ يــوٍم يف ِســاحي َصيــُدأنــا َأُبــو َطلحــَة واســمي زيــُد

وقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَصْوُت َأِب َطْلَحَة ِف اَلْيش َخْيٌ ِمْن َأْلِف َرُجل«. 

وكان من الّرماة، وقتل يوم حنني عرشين رجًا، وأخذ أسابم.

وكان آدم، مربوًعا، ال يغرّي شيبة.

ومات باملدينة سنة أربع وثاثني، وصّل عليه عثمن.

وأهل البرة يروون أنه ركب البحر فمت فيه، فدفنوه يف جزيرة.

وكانت أم سليم بنت ملحان حتت أيب طلحة، وهي: أم أنس بن مالك، 
وأخوها: حرام بن ملحان)4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )467/3- 470(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1723(.

))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )300/1(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 271(.
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ان.   خ: مات أبو طلحة َزْيد بن َسْهل بامَلِدْينَة، وصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن بن َعفَّ

َثنَا ذاك امَلَداِئنِي: إن ُعْثَمن صل َعَلْيِه)1(. َحدَّ

َ َسنََة َأْرَبٍع َوَثَاثنَِي)2(.   ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ڤ، ُتُويفِّ

 غ: سكن املدينة، ومات سنة أربع وثاثني، وصلَّ عليه عثمُن بُن 

عفان ڤ، وهو ابن سبعني سنة، وقد روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث صالة)3(.

 ب: زوج أم أنس بن َمالك، شهد َبْدًرا. 

َماَت سنة َأربع َوَثَاثنَِي، َوصل َعَلْيِه ُعْثَمن، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َسْبُعوَن 
سنة، َوَكاَن َفارَس َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوقد َقَتَل َيْوَم حنني عرْشين رجًا بَِيِدِه، 

َوُهَو اْلَقاِئل:

وكلَّ يوٍم يف ِســاحي َصيُد)4(أنــا َأُبــو َطلحــَة واســمي زيــُد

 بش: زوج أم أنس بن مالك كان ممن شهد بدًرا وجوامع املشاهد 
وكان من فرسان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مات باملدينة سنة أربع وثاثني وصل عليه 

عثمن بن عفان وكان له يوم مات سبعون سنة)5(.

 د: َعقبيٌّ َبْدِريٌّ نقيٌب ڤ)6(.

))) »التاريخ الكبير- السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 58(.
))) »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )444/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )450/2، و460(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 34(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )3/ 137(.
))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 56(.
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اِح.  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ َنِقيٌب، آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ أيَِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ

َبْعَد  ْوَم  الصَّ ُد  َيرْسُ َوَكاَن  َأْصَحابِِه،  َبنْيَ  َشْعِرِه  ِقْسَمَة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ُه  َوَوالَّ
َ َغاِزًيا يِف اْلَبْحِر، َوُدفَِن يِف َبْعِض اجْلََزاِئِر.  َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى ُتُويفِّ

َ بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبٍع َوَثَاثنَِي، َوِقيَل: َثَاٍث، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن  َوِقيَل: ُتُويفِّ
َج ُأمَّ ُسَلْيٍم، َوَكاَن إِْسَاُمُه َمْهَرَها)1(. اَن، ُزوِّ اْبُن َعفَّ

َبْينَُه َوَبنْيَ َأيِب   وقال أيًضا ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ َنِقيٌب، آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

اِح)2(. ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ

 بر: أمه أيًضا من بني مالك بن النجار، وهي عبادة بنت مالك بن 

عـدي بـن زيـد مناة بن عـدي بن عمـرو بن مالك بـن النجار، وهو مشـهور 
بكنيته. شهد بدًرا.

روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وأنس، وزيد بن خالد.

يَقاُل: أن أبا طلحة تويف سنة إحدى وثاثني. وقيل: سنة اثنتني وثاثني. 

بن  مالك  أبيه  بعد  خلف  مالك،  بن  أنس  ربيب  هو  هذا  طلحة  وأبو 
النض عل أمه أم سليم بنت ملحان، فولد له منها: عبد الله بن أيب طلحة، 

والد إسحاق وإخوته)3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1144/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2943/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )553/2- 555(.
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 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. ويقال: سهل بن زيد، واألول أصح. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: ربيبه أنس بن مالك، وعبد الله 
ابن عباس، وابنه عبد الله بن أيب طلحة، وابن ابنه إسحاق بن عبد الله، وسعيد 

ابن يسار أبو الباب)1(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َبْينَـُه َوَبـنْيَ َأيِب ُعَبْيـَدَة ْبِن  ، آَخـى َرُسـوُل اللَّ ، َبـْدِريٌّ  و: َعَقبِـيٌّ

ُه ِقْسَمَة َشْعِرِه َبنْيَ َأْصَحابِِه. اِح، َوَوالَّ اجْلَرَّ

ْيِش َخْيٌ ِمْن ِماَئٍة«. َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َصْوُت َأِب َطْلَحَة ِف اْلَ

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيُقــوُل: َنْحــِري ُدوَن َنْحــِرَك،  َكاَن َيْرِمــي َبــنْيَ َيــَدْي َرُســوِل اللَّ
َوَوْجِهي لَِوْجِهَك اْلَوَفاُء، َوَنْفِس لِنَْفِسَك اْلِفَداُء.

ِذي َحَفَر َقرْبَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلََد َلُه)2(. َوُهَو الَّ

ــبعني، وشــهد بــدًرا واملشــاهد كلهــا مــع   ث: شــهد العقبــة مــع السَّ

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ومات أبو طلحة وهو ابن سبعني سنة. قيل: سنة أربع وثاين، وقيل: 
سنة اثنتني وثاثني.

والذي ُروَي عن أنس: أنه صام بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أربعني سنة يالف هذا)3(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 391(.
نَّة )420/1- 422(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 178(.
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ْبعني، وبدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلَها َمَع   جو: شهد العقَبة َمَع السَّ

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَصْوُت َأيِب َطْلَحَة يِف اجلَْيش َخرْيٌ ِمْن ِمَئة«. 

َماة امَلْذُكورين، َوله من الَوَلد: عبد الله، َوَأُبو ُعَمرْي، أمهم  َوَكاَن من الرُّ
أم سليم بنت ملَحان. 

َوُتويفِّ بِامَلِدينَِة سنة َأربع َوَثَمننَِي، َوُهَو اْبن سبعني، َوصل َعَلْيِه ُعْثَمن، 
ة يَرْوَن َأنه ركب الَبْحر، َفَمَت َفدفن يِف َجِزيَرة)1(. َوأهل الَبْرَ

، نقيٌب، وأمه عبادة بنت مالك بن عدي بن زيد  ، بدريٌّ  ثغ: عقبيٌّ

مناة بن عدي، جيتمعان يف زيد مناة، وهو مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم 
بنت ملحان أم أنس بن مالك.

: »َصْوُت َأِب َطْلَحَة ِف اَلْيِش َخْيٌ ِمْن فَِئٍة«. وكان يرمي بني  وقال النَّبِيُّ
يدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، ورسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خلفه، فكان إذا رمى َرَفَع 

َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص شخصه لينظر أين يقع سهمه؟

فكان َأُبو طلحة يرفع صدره، ويقول: هكذا يا َرُسول اللَِّه، ال يصيبك 
سهم، نحري دون نحرك.

ُم  َلم َفإِنَّ وقال له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يف مرضه الذي تويف فيه: »َأْقِرئ َقْوَمَك السَّ
 .» ٌة ُصُبٌ َأِعفَّ

قيل: تويف سنة أربع وثاثني، وقيل: سنة ثاث وثاثني، وقيل: سنة 

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 94(.
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اثنتني وثاثني)1(.

 ذس: َصاِحــُب َرُســْوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِمــْن َبنـِـي َأْخَوالـِـِه، َوَأَحــُد َأْعَيــاِن 

، َوَأَحُد النَُّقَباِء االْثنَْي َعرَشَ َلْيَلَة الَعَقَبِة. نْيَ الَبْدِريِّ

َلُه َأَحاِدْيُث.

، َواْبُن َعبَّاٍس،  َرَوى َعنُْه: َربِْيُبُه؛ َأَنُس بُن َمالٍِك، َوَزْيُد بُن َخالٍِد اجلَُهنِيُّ
َواْبنُُه؛ َأُبو إِْسَحاَق َعْبُد اللِه بُن َأيِب َطْلَحَة.

ْوَم َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َد الصَّ َوَكاَن َقْد رَسَ

اِئِم َبْأًسا، َوَيُقْوُل: َلْيَس بَِطَعاٍم  ِد لِلصَّ ِذي َكاَن الَ َيَرى بِاْبتَِاِع الرَبَ َوُهَو الَّ
اٍب. َوال رَشَ

ِذي َقاَل فِْيِه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َصْوُت َأِب َطْلَحَة ِف اَلْيِش َخْيٌ  َوُهَو الَّ
ِمْن فَِئٍة«.

ٌة. َوَمنَاِقُبُه َكثرِْيَ

ِفْينَِة. َ يِف السَّ ْوِم، َفُتُويفِّ ُه َغَزا َبْحَر الرُّ ِقْيَل: إِنَّ

ُه َماَت بِامَلِدْينَِة، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن يِف َسنَِة َأْرَبٍع َوَثَاثنِْيَ ڤ. َواألَْشَهُر: َأنَّ

ْيَن َسنًَة. َعاَش َبْعَد َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َنيًِّفا َوِعرْشِ

َوَكاَن َراِمًيا َشِدْيَد النَّْزِع، َكرَسَ َيْوَمِئٍذ َقْوَسنْيِ َأْو َثَاَثًة.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )137/2، 138(.
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ُجُل َيُمرُّ َمَعُه اجلُْعَبُة ِمَن النَّْبِل، َفَيُقْوُل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْنُثْرَها ألَِب َطْلَحَة«. َوَكاَن الرَّ

ْف،  ُف إىَِل الَقْوِم، َفَيُقْوُل َأُبو َطْلَحَة: َيا َنبِيَّ اللِه، بَِأيِب َأْنَت، الَ ُترْشِ ُثمَّ ُيرْشِ
ُسَلْيٍم  َوُأمَّ  َعاِئَشَة  َرَأْيُت  َفَلَقْد  َقاَل:  َنْحِرَك.  ُدْوَن  َنْحِري  َسْهٌم،  ُيِصْيُبَك  ال 
َراٍت، َأَرى َخَدَم ُسْوِقِهَم َتنُْقَزاِن، الِقَرُب َعَل ُمُتْوهِنَِم، َوُتْفِرَغَاهِنَا  َُم مَلَُشمِّ َوإهِنَّ
َطْلَحَة  َأيِب  َيِد  ِمْن  ْيُف  السَّ َوَقَع  َفَلَقْد  َفَتْمآلهِنَا.  َوَتْرِجَعاِن،  الَقْوِم،  َأْفَواِه  يِف 

َتنْيِ َأْو َثَاًثا ِمَن النَُّعاِس. َمرَّ

. . َوَقاَل َخِلْيَفُة َوْحَدُه: َسنََة اْثنََتنْيِ َوَثَاثنِْيَ َماَت: َسنََة َأْرَبٍع َوَثَاثنِْيَ

َصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن.

. َوِقْيَل: َماَت َسنََة إِْحَدى َوَخِْسنْيَ

( َحِدْيَثاِن. ِحْيَحنْيِ ْيَن َحِدْيًثا، ِمنَْها يِف )الصَّ َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنيًِّفا َوِعرْشِ

َد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث، َوُمْسِلٌم بَِحِدْيٍث)1(. َوَتَفرَّ

ار، كان من النَُّقباء ليلَة الَعَقبة، شِهد   ذت: أحد بني مالك بن النَّجَّ

بْدًرا واملشاهد بعَدها.

وابنه  اجلَُهني،  بن خالد  بن مالك، وزيد  َأَنس  ابن زوجته  َعنُْه:  َرَوى 
عبد الله بن أيب طلحة، وابن عّباس، وغريهم.

وم بعد النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وغزا بحَر الشام، فمت فيه يف الّسفينة،  ورسد الصَّ
وقيل: ُتُويف باملدينة، وصّل عليه عثمن..

))) »سير أعام النباء« للذهبي )2/ 27- 29، 31، 34(.
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وصحَّ َعْن َأْنٍس أّنه غزا البحر فمت، فلم جيدوا جزيرًة إال بعد سبعة 
.)1( أيام، فدفنوه ول يتغريَّ

 ذك: من نباء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)2(.

 جر: كان من فضاء الصحابة، وهو زوج أم سليم)3(.

، َأُبو َعيَّاٍش ڤ.4 - -  اِمِت، َوِقيَل: َزْيُد ْبُن النُّْعَماِن، الزَُّرِقيُّ َزْيُد ْبُن الصَّ

 ل: له صحبة، ويقال: زيد بن النعمن)4(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ويف »كتاب حممد بن سعد«: أبو عياش الزرقي، اسمه: عبيد بن معاوية 
ابن صامت بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق.

 قال أبو القاسم: ويف »كتاب أيب موسى هارون بن عبد الله«: اسمه 
النعمن، قال: ويقال: عبيد بن معاوية بن صامت، وبقي إىل زمن  زيد بن 

معاوية، وهو أبو النعمن بن أيب عياش)5(.

 ب: شهد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَصيِّ َصَاة اخلَْوف. 

اِمت.  اِمت. َوقد قيل: عبيد بن ُمَعاِوَية بن الصَّ َوُيَقال: اسمه زيد بن الصَّ

))) »تاريخ اإلسام« للذهبي )2/ 230، 231(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

))) »اإلصابة« البن حجر )94/4(.
))) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2590(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )483/2(.
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اِمت، َوُهَو من بني ُزَرْيق، َكاَن  َوَقاَل َبعضهم: عتِيك بن مَعاذ بن الصَّ
َفارَس َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بش: كان من فرسان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص تويف باملدينة)2(.

اِمِت   ع: ُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه، َفِقيَل: َزْيٌد، َوِقيَل: ُعَبْيُد ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن الصَّ

اِمِت.  اْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، َوِقيَل: ُعَبْيُد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن الصَّ

َوُهَو  امَلِدينََة،  َسَكَن  َعنُْه،  َث  َحدَّ فِيَم  َمْوتِِه  َبْعَد  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َقُه  َصدَّ
َ يِف َزَمِن ُمَعاِوَيَة.  ، ُتُويفِّ َرِقيِّ َوالُِد النُّْعَمِن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش الزُّ

ُن،  مَّ ، َوَأُبو َصالٍِح َذْكَواُن السَّ َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوجُمَاِهُد ْبُن َجرْبٍ
َويِف َسَمِعِهَم ِمنُْه َنَظٌر)3(.

 كو: له صحبٌة، اسمه: زيد بن الصامت، وقيل: زيد بن النعمن.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: جماهد بن جرب وغريه)4(.

َزْيـُد ْبُن ُصوَحـاَن ْبِن ُحْجِر ْبـِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلِهْجـِرِس ْبِن َصِبَرَة 4 - - 
اْلَعْبِديُّ ڤ.

 ع: َرَوى َعنُْه: َشِقيٌق َأُبو َواِئٍل، ُيَكنَّى َأَبا َعاِئَشَة، َوِقيَل: َأَبا َسْلَمَن، 

، ُأِصيَبْت َيُدُه َيْوَم َجُلواَلَء، َوَسَبَقْتُه إىَِل اجْلَنَِّة)5(. ُقتَِل َيْوَم اجْلََمِل َمَع َعِيٍّ

))) »مشاهير علماء األمصار« )ص: 38(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )138/3، 139(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1175/3- 1176(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )70/6(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1202/3(.
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ه)1(.  س: كاَن َصعَصَعُة َأخاُه ألَبيه وُأمِّ

َزْيُد ْبُن َعاِئٍش الُمَزِنيُّ ڤ.4   - 

ث عنه: حباب بن زيد،   كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حدَّ

وابن عائش اجلهني)2(.  

 ثغ: َلُه صحبٌة وروايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َزْيُد ْبُن َعاِصِم بِن َكْعِب بِن ُمْنِذِر بِن َعْمِرو بِن َعْوِف بِن َمْبُذوٍل 4 6 - 
الَماِزِنيُّ األَْنَصاِريُّ ڤ.

 بر: كان ممن شهد العقبة، وشهد بدًرا، ثم شهد أحًدا مع زوجته أم 
عمرة، ومع ابنيه حبيب بن زيد، وعبد الله بن زيد، أظنه يكنى أبا حسن)4(.

َزْيُد ْبُن َعاِمٍر الثََّقِفيُّ ڤ.4   - 

 ع: ِمْن َأْهِل الطَّاِئِف)5(.

َزْيُد ْبُن َعْبِد اهلِل األَْنَصاِريُّ ڤ.4   - 

 غ: روى عنه: السن البري، سكن البرة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

حديًثا)6(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )19/6(.))) »الطبقات الكبير« البن سعد )243/8(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )141/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )557/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1198/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )533/2(.
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 بر: روي عنه، َقاَل: عرضنا عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الرقية من المى، 
فأذن لنا. روى عنه: السن البري)1(. 

َزْيُد ْبُن ُعَبْيِد بِن الُمَعلَّى ڤ.4   - 

 كر: له وألبيه عبيد صحبة لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد أبوه أحد واستشهد با. 

وشهد زيد يوم مؤتة من أرض البلقاء، وُقتَِل با شهيًدا)2(.

َلِميُّ ڤ.4   -  ، ُثمَّ السُّ َزْيُد ْبُن َكْعٍب، اْلَبْهِزيُّ

 ع: َأْهَدى لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: صاحب الظبي الاتف، وكان صائده، روى عنه: عمري بن سلمة)4(.

َزْيُد ْبُن َكْعٍب. َوِقيَل: َكْعُب ْبُن َزْيٍد. َوِقيَل: ُسَوْيُد ْبُن َزْيٍد ڤ.4   - 

َج اْمَرَأًة ِمْن َبنِي ِغَفاٍر َفَرَأى ِبَا   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َذَكَر َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَزوَّ

َبَياًضا)5(.

َزْيُد ْبُن َلِبيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4   - 

 ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة)6(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )557/2(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 450(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1199/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )558/2(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1189/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1179/3(.
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َزْيُد ْبُن ِمْرَبعٍ اأْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبِني َحاِرَثَة ڤ.4 - - 

نَي. َقاَل َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل َوحَيَْيى ْبُن َمِعنٍي: اْسُم اْبِن  َجاِزيِّ  ع: ُيَعدُّ يِف اْلِ

ِمْرَبٍع: َزْيٌد، َسَأَل حَيَْيى َعنُْه اْبُن َأيِب َخْيَثَمَة، َوَحَكى َعْن َأْحََد اْبنُُه َصالٍِح)1(.

، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ. وقيل: 4 - -  َزْيُد ْبُن اْلُمَزيَِّن، اأْلَْنَصاِريُّ

َيِزيُد ڤ.

ُد ْبُن  ـُد ْبـُن ُعَمـَر، َوَقاَل ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة َوحُمَمَّ  س: َهَكـَذا َقـاَل حُمَمَّ

َوَلْ  امُلَزْيِن،  ْبُن  َزْيُد  ُهَو   : ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اللِه  َوَعْبُد  إِْسَحاَق، 
َيْذُكْرُه َأُبو َمْعرَشٍ يِف ِكَتابِِه. 

َواْنَقَرَض  َلُه َعِقٌب،  َيْبَق  َفَلْم  َدَرَجا  َوَرْمَلُة  اْلَوَلِد: َعْمٌرو،  ِمَن  َلُه  َوَكاَن 
َأْيًضا َوَلُد َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِجَداِرَة َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد. 

َوَشِهَد َيِزيُد ْبُن امُلَزْيِن َبْدًرا، َوُأُحًدا)2(.

ِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ   ع: َشِهَد َبْدًرا، َأُخو َعْبِد اللِه، َوِقيَل: َزْيُد ْبُن امُلَزيَّ

اْبِن ُأَميََّة ْبِن ِجَداَرَة ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج)3(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، ذكره حممد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، 

وعبد الله بن حممد بن عمرة األنصاري املعروف بابن القداح.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1179/3(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )499/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1164/3(.
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كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني مسطح بن أثاثة حني آخى بني 
املهاجرين واألنصار إذ قدموا املدينة)1(.

 ثغ: آخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني مسطح بن أثاثة، حني آخى بني 

املهاجرين واألنصار ملا قدم املهاجرون املدينة)2(. 

َزْيُد اْلَخْيِل، َوُهَو اْبُن ُمَهْلِهِل ْبِن َيِزْيَد ْبِن ُمْنِهٍب الطَّاِئيُّ ڤ.4   - 

ه: )زيد اخلري(، وقطع له أرضني.  ق: أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمَّ

وكانت املدينة وبيئة، فلم خرج من عند النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َلْن َينُْجَو َزْيٌد 
ِمْن ُأمِّ ملدٍم«، فلم بلغ بلده مات)3(.

 ط: مات زيد اخليل بعد منرفه من عند النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف موضع يقال 

له: فردة.

وكان لزيد من الولد: مكنف بن زيد، وبه كان ُيكنى. 

بن  خالد  مع  ة  دَّ الرِّ أهل  قتال  وشهد  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيَّ  وَصِحَب  أسلم  وقد 
الوليد، وكان له باء)4(.

 رع: َوفد عل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َوأسلم، َفَسمُه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )زيد 

اخلرَْي(، َورجع إىَِل بَِاده َفَمَت يِف الطَِّريق)5(. 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )148/2(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )558/2(.
))) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 333(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 45(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )84/1(.
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َفِة، َأْسَلَم َوَحُسَن إِْسَاُمُه)1(.  ع: ِمَن امُلَؤلَّ

ه   بر: قدم عل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد طيِّئ سنة تسع، وأسلم، وسمَّ
رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: )زيد اخلري(، َوَقاَل له: »َما ُوِصَف ِل َأَحٌد ِف اَلاِهلِيَِّة َفَرَأْيُتُه 

َفِة َغْيك«، وأقطع له أرضني يف ناحيته. ِف اإِلْسَلِم إاِلَّ َرَأْيُته ُدوَن الصِّ

يكنى أبا مكنف، وكان له ابنان مكنف، وحريث. وقيل فيه: حارث. 

ة مع خالد بن الوليد.  دَّ أسلم وصحبا النبَّيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدا قتال الرِّ

وكان زيد اخليل شاعًرا حمسنًا، خطيًبا لسنًا، شجاًعا، بمة كريًم. 

وكان بينه وبني كعب بن زهري هجاء؛ ألن كعًبا اتمه بأخذ فرس له.

قيل: مات زيد اخليل منرفه من عند النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حمموًما، فلم وصل إىل 
بلده مات. وقيل: بل مات يف آخر خافة عمر، وكان قبل إسامه قد أرس 

عامر بن الطفيل وجّز ناصيته)2(.

 كو: وفد عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وابنه حريث بن زيد له صحبة)3(.

ه: )زيد اخلري(، وكان من فرسان   كر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم فسمَّ

العرب. 

قدم دمشق يف اجلاهلية خاطًبا ماريَة بنَت حجر الغسانية)4(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1197/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )559/2(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )567/1(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )19/ 517(.
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 ر: يكنى بأيب مكنف بابنه مكنف بن زيد، شاعٌر فارٌس، وفد عل 

َفـة مع ُعَيينة بن حصـن، واألقرع بن  رسـول اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص وأسـلم، وُيَعـدُّ يف املؤلَّ
حابس. 

وقد يقال له: )زيد اخلري( بالراء، ويروي أنه كان يشهر يف العرب بـ)زيد 
اخليل(، فلم قدم عل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بدل الام بالراء)1(.

 ثغ: املعروف بـ)زيد اخليل(.

فة قلوبم، ثم أسلم وحسن إسامه، وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وكان من املؤلَّ
يف وفـد طيِّئ سـنة تسـع، وسـمه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )زيد اخلري(، وقـال: »َما ُوِصَف 
َفِة َغْيك«، وأقطعه  ِل َأَحٌد ِف اَلاِهلِيَِّة َفَرَأْيُتُه ِف اإِلْسَلِم إاِلَّ َرَأْيُته ُدوَن الصِّ

أرضني. 

وكان يكنى أبا مكنف، وكان له ابنان: مكنف وحريث، أسلم وصحبا 
ة مع َخالِد بِن الَولِيد)2(. دَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهدا قتال الرِّ

َزْيُد ْبُن َوِديَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَزيِّ ْبِن َعِديِّ ْبِن َماِلِك 4 6 - 
اْبِن َساِلٍم، اْلُحْبَلى، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.

ُه ُأمُّ َزْيٍد بِنُْت الَاِرِث ْبِن َأيِب اجلَْرَباِء ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

َساِلٍ الُْبَل.

))) »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )66/1(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )149/2(.



587 اي
َّ
حرف الز

ُهْم َزْينَُب  َوَكاَن لَِزْيِد ْبِن َوِديَعَة ِمَن اْلَوَلِد: َسْعٌد، َوُأَماَمُة، َوُأمُّ ُكْلُثوٍم، َوُأمُّ
بِنُْت َسْهِل ْبِن َصْعِب ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َساِلٍ الُْبَل.

َوَكاَن َسْعُد ْبُن َزْيِد ْبِن َوِديَعَة َقْد َقِدَم اْلِعَراَق يِف ِخَاَفِة ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب 
ِد  َفنََزَل بَِعَقْرُقوَف َفَصاَر َوَلَدُه ِبَا، ُيَقاُل هَلُْم: َبنُو َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َبِشرِي ْبِن حُمَمَّ

اْبِن ُموَسى ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد ْبِن َوِديَعَة.

َوَلْيَس بِامَلِدينَِة ِمنُْهْم َأَحٌد، َوَشِهَد َزْيُد ْبُن َوِديَعَة َبْدًرا، َوُأُحًدا)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

َزْيٌد، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َأُبو َيَساِر بِن َزْيٍد ڤ.4   - 

 بش: موىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو جد بال بن يسار بن زيد)3(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 بر: موىل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف االستغفار. روى حديثه 
ابنه يسار بن زيد.

وليسار بن زيد ابٌن يسمى بًااًل)5(.

َزْيٌد، َأُبو َحَسٍن، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.4   - 

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )503/3(.
))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1165/3(.

))) »مشاهير علماء األمصار« ال بن حبان )ص: 53(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )492/2(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )559/2، 560(.
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 ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: ُعْقَبُة ْبُن َعْمٍرو، َأُبو َمْسُعوٍد)1(.

َزْيٌد َأُبو َعْبِد اهلِل ڤ.4   - 

 ع: َلُه ِوَفاَدٌة إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه اْبنُُه َعْبُد اللِه)2(.

ْيَلِميُّ ڤ.4   -  َزْيٌد الدَّ

 ع: َمْوىَل َسْهِم ْبِن َماِزٍن)3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1196/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1197/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1201/3(.
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اي الزَّ َحْرف  من  األفراد 

ْبِرَقـاُن ْبـُن َبـْدِر ْبـِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبـِن َخَلِف ْبـِن َبْهَدَلَة ْبِن 4   -  الزِّ
َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم التَِّميِميُّ ڤ.

ْبِرَقـاِن: ُحَصْينًـا، َوَكاَن َشـاِعًرا َجِيـًا، َوَكاَن ُيَقاُل   س: َكاَن اْسـُم الزِّ

ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ  َلُه: َقَمُر َنْجٍد، َوَكاَن يِف َوْفِد َبنِي مَتِيٍم الَّ
ْبِرَقاَن ْبَن َبْدٍر، َفَقاَم َفَأْنَشَد ِشْعًرا  ُموا َعَطاِرَد ْبَن َحاِجٍب َفَخَطَب، َأَمُروا الزِّ َقدَّ

اَن ْبَن َثابٍِت َفَأَجاَبُه بِِشْعٍر ِمْثِلِه. َقاَلُه َيْفَخُر فِيِه، َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َحسَّ

اَن ِمنرَْبٌ يِف امَلْسِجِد ُينِْشُد َعَلْيِه، َوَقاَل  َوَأَمَر َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفُوِضَع ِلَسَّ
اَن بُِروِح اْلُقُدِس َما َناَفَح َعْن َنبِيِِّه«،  ُد َحسَّ َه َتَباَرَك َوَتَعاَل َلُيَؤيِّ َيْوَمِئٍذ: »إِنَّ اللَّ
َورَسَّ َرُسـوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ َوامُلْسـِلِمنَي َمَقاُم َثابِِت ْبِن َقْيٍس َوُخْطَبُتُه َوِشـْعُر 

اَن ْبِن َثابٍِت. َحسَّ

ـِه َأنَّ َهَذا  َوَخـَا اْلَوْفـُد َبْعُضُهـْم إىَِل َبْعـٍض، َفَقـاَل َقاِئُلُهـْم: َتْعَلُمـنَّ َواللَّ
ـٌد َمْصنُوٌع َلـُه، خَلَطِيُبُهْم َأْخَطُب ِمْن َخطِيبِنَا، َوَلَشـاِعُرُهْم َأْشـَعُر  ُجـَل ُمَؤيَّ الرَّ

ِمْن َشاِعِرَنا، َوهَلُْم َأْحَلُم ِمنَّا. 

ْبِرَقاَن ْبَن َبْدٍر َعَل َصَدَقِة َقْوِمِه َبنِي َسْعِد  َواْسَتْعَمَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الزِّ
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ِت اْلَعَرُب  اْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن مَتِيٍم، َفُقبَِض َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َعَلْيَها، َواْرَتدَّ
َدَقَة ِمْن  ْسـَاِم، َوَأَخـَذ الصَّ ْبِرَقـاُن ْبُن َبْدٍر َعَل اإْلِ َدَقـَة َوَثَبـَت الزِّ َوَمنَُعـوا الصَّ

يِق ڤ)1(. دِّ اَها إىَِل َأيِب َبْكٍر الصِّ َقْوِمِه، َفَأدَّ

ْبِرَقـاِن ُحَصْينًـا، َوَكاَن َشـاِعًرا َجِيـًا،   وقال أيًضا س: َكاَن اْسـُم الزِّ

ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللِه  َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: َقَمُر َنْجٍد، َوَكاَن يِف َوْفِد َبنِي مَتِيٍم الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم، واْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َصَدَقِة َقْوِمِه َبنِي َسْعِد ْبِن َزْيِد 
ِت اْلَعَرُب، َوَمنَُعوا  َمنَاَة ْبِن مَتِيٍم، َفُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َعَلْيَها، َواْرَتدَّ
َدَقَة ِمـْن َقْوِمِه،  ْبِرَقـاُن ْبُن َبـْدٍر َعَل اإِلْسـاِم، َوَأَخَذ الصَّ َدَقـَة، َوَثَبـَت الزِّ الصَّ
ِة، َوَكاَن  يِق، َوَكاَن َينِْزُل َأْرَض َبنِي مَتِيٍم بَِباِدَيِة اْلَبْرَ دِّ اَها إىَِل َأيِب َبْكٍر الصِّ َفَأدَّ

َة َكثرًِيا)2(. َينِْزُل اْلَبْرَ

 ط: كان اسم الزبرقان: )الصني(، وكان شاعًرا جيًا. وكان يقال له: 

)قمر نجد(، وكان قد وفد متيم الذين وفدوا عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فاستعمل 
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص الزبرقان بن بدر عل صدقة قومه بني سعد بن زيد مناة بن متيم، 
ت العرُب، ومنعوا الصدقة، وثبت  وُقبَِض رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عليها، وارتدَّ

اها إىل أيب بكر)3(. الزبرقان عل اإلسام، وأخذ الصدقة من قومه فأدَّ

َي الزْبِرَقـان جلملـه، َوَكاَن   ب: قيـل: إِن اْسـمه َكاَن الَُصـني، وُسـمِّ

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )165/6- 166(.
))) »الطبقات الكبير« البن سعد )36/9(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 42(.
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دَقات، َفتويف َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوذهب  َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قد اْسـَتْعملُه عل الصَّ
الزْبِرَقان بالصدقات إىَِل أيب بكر، َوَكاَنت َسْبعِمئة بعري َماَت يِف اْلَباِدَية، ولد 

َبا عقب كثري، َوَكاَن َشاِعًرا)1(.

 ع: َوَفـَد َعـَل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َمـَع ُعَطـاِرِد ْبـِن َحاِجـٍب، َوَقْيـِس ْبِن 

َعاِصٍم ُيَفاِخُروَنُه بَِخطِيبِِهْم َوَشاِعِرِهْم َفَأْسَلُموا، َوَكاَن َينِْزُل َناِحَيَة امَلِدينَِة)2(.

 بر: الصني بن بدر هو الزبرقان بن بدر التميمي، غلب عليه الزبرقان، 
وعرف به؛ ألن الزبرقان هو املشهور املعروف)3(.

 وقال أيًضا بر: يكنـى أبـا عيـاش، وقيل: يكنى أبا سـدرة، وفد عل 

َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص يف قومه، وكان أحد ساداتم، فأسلموا، وذلك يف سنة تسع، 
ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص صدقات قومه، وأقره أبو بكر، وعمر عل َذلَِك، وله  فوالَّ

يف َذلَِك اليوم من قوله بني يدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مفاخًرا:

ــا فينــا العــاء وفينــا تنصــب البيــعنحــن امللــوك فــا حــي يقاومن
مــن العبيــط إذا ل يونــس القــزعونحن نطعمهم يف القحط ما أكلوا
للنازلــني إذا مــا أنزلــوا شــبعواوننحــر الكــوم عبطــا يف أرومتنــا
ــة ــا مقارع ــكارم حزناه ــك امل إذا الكــرام عــل أمثاهلــا اقرتعــواتل

وأجابـه عليهـا حسـان فأحسـن، وأجاب خطيبهـم ثابت بن قيـس يومئذ 
فقرعهـم، وخربهـم مشـهور بذلـك عنـد أهـل السـري موجـود يف كتبهم ويف 

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1237/3(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )142/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )352/1، 353(.
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كتب جاعة من أصحاب األخبار.

وقيـل: إن الزبرقـان بـن بدر اسـمه الصني بن بدر، وإنم سـمي الزبرقان 
لسنه، شبه بالقمر؛ ألن القمر يَقاُل له الزبرقان.

وقـد قيـل: إن اسـم الزبرقـان بـن بـدر القمـر بـن بـدر، واألكثـر عـل مـا 
قدمت لك، وقيل: بل سمي الزبرقان، ألنه لبس عممة مزبرقة بالزعفران، 

أعلم. والله 

ويف الزبرقان يقول رجل من النمر بن قاسط يف كلمة يمدح با الزبرقان وأهله.

وقيل: إنه الطيئة، واألول أصح:

ــو القــرم اهلجــانتقـــول حليلتـــي ملـــا التقينـــا ســتدركنا بن
رساج الليل للشمس الصانســيدركنا بنــو القمــر بــن بــدر
ينــادي داعيــانفقلــت أدعى وأدعــو إن أندى لصــوت أن 
ــإين ــي ف ــائا عن ــك س ــن ي أنــا النمــري جــار الزبرقــانفم

ويف إقبال الزبرقان إىل عمر بصدقات قومه لقيه الطيئة وهو سائر ببنيه 
نَة وطلًبا للعيش، فأمره الزبرقان أن يقصد  وأهله إىل العراق فراًرا من السَّ
داره، وأعطاه أمارة يكون با ضيًفا له حتى يلحق به، ففعل الطيئة، ثم هجاه 

بعد ذلك بقوله:

ــا ــل لبغيتهـ ــكارم ال ترحـ واقعد فإنك أنت الطاعم الكايسدع املـ

فشـكاه الزبرقـان إىل عمـر، فسـأل عمـر حسـان بـن ثابت عن قولـه هذا، 
فقىض أنه هجو له وضعة منه، فألقاه عمر بن اخلطاب لذلك يف مطمورة 
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حتى شفع له عبد الرحن بن عوف والزبري، فاطلقه بعد أن أخذ عليه العهد، 
وأوعده أال يعود هلجاء أحد أبًدا.

وقصته هذه مشهورة عند أهل األخبار ورواة األشعار، فلم أر لذكرها وجًها)1(.

 كو: له صحبٌة، ووفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع بني متيم)2(.

 ثغ: نزل البرة، وكان سيًِّدا يف اجلاهلية، عظيم القدر يف اإلسام، 

وفد َعَل َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يف وفد بني متيم، منهم: قيس بن عاصم املنقري، 
وعمــرو بــن األهتــم، وعطــارد بــن حاجــب، وغريهــم، فأســلموا وأجازهم 

َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فأحسن جوائزهم، وذلك سنة تسع. 

وكان يقال للزبرقان: )قمر نجد(، جلمله. وكان ممن يدخل مكة متعمًم لُْسنِه.

ة إىَِل َأيِب  ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص صدقات قومه بني عوف، فأداها يف الِردَّ ووالَّ
ه َأُبو بكر َعَل الصدقة ملا َرَأى من ثباته َعَل اإلسام وحله الصدقة  بكٍر، فأقرَّ

إليه حني ارتد الناس، وكذلك عمر بن اخلطاب)3(.

اِر ْبِن اْلَفزَّاعِ ْبِن َعْبَدَة ْبِن َعِديِّ 4   -  ُزَبْيُب ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
، التَِّميِميُّ ڤ. اْبِن ُجْنُدِب ْبِن اْلَعْنَبِر، اْلَعْنَبِريُّ

 غ: سكن البادية، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد َوَلده)5(.

))) »اإلكمال« البن ماكوال )70/6(.))) »االستيعاب« البن عبد البر )560/2- 563(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )522/2(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثير )95/2(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )148/3(.
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َة، َمَسَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوْجَهُه، َوَدَعا َلُه بِاْلَعْفِو َواْلَعافَِيِة،   ع: َنَزَل اْلَبْرَ

.)1( ُة ِمْن َبْلَعنرَْبِ يَّ ُه: َكْلَثَمُة بِنُْت ُبْرُثٍن اْلَعنرَْبِ ُأمُّ

 بر: من بني العنرب بن عمرو بن متيم، يَقاُل له: زبيب بالباء، وزنيب 
بالنون، كان ينزل البادية عل طريق الناس إىل مكة من الطائف ومن البرة.

ل يرو عنه غري ابنه عبد الله بن زبيب، ويَقاَل له: عبيد الله بن الزبيب.

ولـه حديـث حسـن، َقـاَل: بعث َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص جيًشـا إىل بنـي العنرب، 
فأخذوهـم بركيـة مـن ناحيـة الطائـف، فاسـتاقوهم إىل نبـيِّ اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، َقـاَل 
الزبيب: فركبت بكرة من أهي، فسبقتهم إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بثاثة أيام، فقلت: 
السام عليك يا نبّي الله ورحة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا 
أسلمنا وخضمنا آذان النعم. وذكر متام اخلرب، وفيه: إنه شهد له شاهد عل 

إسامهم، فأحلفه مع شاهده، وردَّ إليهم ذرارهيم ونصف أمواهلم)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه عبد الله)3(.

َزاِرُع ْبُن َعاِمٍر اْلَعْبِديُّ ڤ.4 - - 

َة)4(.  س: َكاَن يِف َوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس، ُثمَّ َنَزَل َبْعَد َذلَِك اْلَبْرَ

 غ: كان يف وفد عبد القيس إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم نزل بعد ذلك البرة)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )563/2(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1218/3(.
))) »اإلكمال« البن ماكوال )163/4(.

))) »الطبقات الكبير« البن سعد )124/8(، و)87/9(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )521/2(.
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 جي: روت عنه: أم أبان، وهو من حديث بكر األعنق، يعد بالبرة)1(.

 ب: من َعْبد اْلَقْيس َجاَء إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا، كنيته َأُبو الَواِزع)2(.

َة)3(.  ع: َسَكَن اْلَبْرَ

 بـر: أبـو الـوازع بـن عبـد القيـس، حديثـه عنـد البريـني، ويَقـاَل له: 
الزارع بن الزارع، واألول أوىل بالصواب.

وله ابن يسمى الوازع، وبه كان يكنى، روت عنه بنت ابنه أم أبان بنت 
الوازع عن جدها الزارع حديًثا حسنًا ساقته بتممه وطوله سياقة حسنة)4(.

اِرع،  ة، َحِديثه ِعنْد اْبنه الَواِزع بن الزَّ َحاَبة، سكن الَبْرَ  نق: يعد يِف الصَّ

ْحَن اأْلَْعنَق)5(. ث َعنَْها: مطر بن عبد الرَّ وروى َعن الَواِزع اْبنَته أم أبان، َوحدَّ

زمُل، َوُيَقال: زميُل بُن َرِبْيَعَة العذِريُّ ڤ.4 - - 

ِه   بر: له خرب يف إعام النبوة من رواية أهل األخبار، وقدم عل َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وآمن به، وعقد له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لواء عل قومه، وكتب له كتاًبا، ول يزل 

معه َذلَِك اللواء حتى شهد به صفني مع معاوية، وقتل يوم مرج راهط)6(.

))) »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 47(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )143/3(.

))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1236/3(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )564/2(.

))) »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2406(.
))) »االستيعاب« البن عبد البر )564/2(.
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، َمْوَلى َعاِئَشَة، ِمْن َوَلِد ُقْرِط ْبِن َمَناِف ْبِن اْلَحاِرِث 4   -  ُزَخى، الَعْنَبِريُّ
اْبِن ُحَباِب ْبِن َجْهَمَة اْلَعْنَبِريِّ ڤ.

َك َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَسَح َرْأَسُه)1(.  ع: َبرَّ

ِزْنَباُع ْبُن َسَلَمَة، َأُبو َرْوحٍ، اْلُجَذاِميُّ ڤ.4 6 - 

 ب: َوالِد روح بن زنباع، َقِدَم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِغَام َلُه َفأْعتقُه)2(.

 ع: َكاَن َينِْزُل فَِلْسطِنَي)3(.

 بر: وهـو زنبـاع بـن روح، يكنـى أبـا روح بابنه روح بـن عدي، قدم 
عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

، وعمم هو ابُن نمارَة 4   -  ان العمِميُّ اللَّْخِميُّ ِزَياَدُة ْبُن جهوِر بِن َحسَّ
ابِن َلْخٍم.

 ن: كان زيادة من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مر، ورجع 

إىل فلسطني، وبا ولده، روى حديثا مسندا)5(.

�ف �ي
 السِّ

وه حر�فُ
لُ �ت َ

، و�ي ا�ي
 الرفَّ

هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »الثقات« البن ِحبَّان )143/3، 144(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1220/3(.

))) »االستيعاب« البن عبد البر )565/2(.))) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1239/3(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )196/1(.
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