










7 ين
ِّ

حرف الس

ائب السَّ امُسه  من 

اِئُب ْبُن َأِبي ُحَبْيِش بِن المطَِّلِب بِن َأَسِد بِن َعْبِد الُعزَّى بِن 4  -29 السَّ
ُقَصيٍّ ڤ.

ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم. ُه ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت اْلَفاِكِه ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

ُهَم َعاتَِكُة بِنُْت اْلَْسَوِد  ِه، َوُرَقيََّة، َوُأمُّ ائُب ْبُن َأِب ُحَبْيٍش: َعْبَد اللَّ َفَوَلَد السَّ
َة،  ائُب َيْوَم َفْتِح َمكَّ . َوَأْسَلَم السَّ ى ْبِن ُقَصٍّ اْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ
ِه  َوَكاَنْت َلُه ِسنٌّ َعالَِيٌة، َوَقِدَم امَلِدينََة َفَبنَى ِبَا َداًرا َكبرَِيًة، َوَأْطَعَمُه َرُسوُل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَبَ َثَلثنَِي َوْسًقا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا، َوَقْد َرَوى َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب. َوَل َنْعَلُمُه َرَوى َعْن َرُسوِل اللَّ

َوَماَت بِامَلِدينَِة ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن ڤ)1(.

 بر: معدود ف أهل املدينة، وهو الذي َقاَل فيه عمر بن الطاب: ذاك 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إل وأنا أقدر أن أعيبه.  رجل ل أعلم فيه عيًبا، وما أحد بعد َرُسول اللَّ

 وهو أخو فاطمة بنت حبيش املستحاضة.

روى عنه: سليمن بن يسار، وغريه)2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )569/2، 570(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )63/6(.



حابة األماثل 8
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ثغ: أخو فاطمة بنت َأِب حبيش، وهو معدود ف أهل املدينة.

فيه  أعلم  ل  رجل  )ذاك  ڤ:  الطاب  بن  عمر  فيه  قال  الذي  وهو 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إل وأنا أقدر أن أعيبه(. عيًبا، وما أحد بعد َرُسول اللَّ

روى َعِن السائب: سلمن بن يسار)1(.

اِئِب، واسُمُه: َصْيِفيُّ بُن َعاِئِذ بِن َعْبِد اهلِل 4  -29 اِئُب ْبُن َأِبي السَّ السَّ
، اْلَعاِئِذيُّ ڤ. ابِن ُعَمر بِن َمْخُزوٍم، الَمْخُزوِميُّ

َها  ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم، َوُأمُّ ُه َزْينَُب بِنُْت ُعْثَمَن ْبِن َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

َصِفيَُّة بِنُْت ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاٍف. 

ْحَِن،  ِه، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنُْه، َوَعْبَد الرَّ اِئُب: َعْبَد اللَّ َفَوَلَد السَّ
َدْيِن،  ُهْم َرْمَلُة بِنُْت ُعْرَوَة ِذي اْلَبْ ِه، َوَأْوًسا، َوُأمُّ ُقتَِل َيْوَم اْلََمِل، َوَعْوَذ اللَّ
ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  ِهَلِل  ْبِن  َمنَاِف  َعْبِد  ْبِن  َربِيَعَة  َأِب  ْبِن  ِرَياِح  ْبُن  َربِيَعُة  َوُهَو 

َصْعَصَعَة. 

َة ِمْن َبنِي َعاِمٍر. ُه ُأمُّ اْلَاِرِث بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن ُهَبرْيَ َوَعَطاًء، َوُأمُّ

ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  َأْسَعَد  ْبِن  َخَلِف  ْبِن  اْلَْسَوِد  بِنُْت  َفاطَِمُة  َها  َوُأمُّ َوُحَْيَدَة، 
َبَياَضَة ِمْن ُخَزاَعَة)2(. 

 ط: السائب بن أب السائب، وابنه عبد الله أسلم يوم فتح مكة، وكان 

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )160/2، 161(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )93/6(.
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حرف الس

عبد الله بن السائب يكنى أبا عبد الرحن)1(.

 غ: سكن مكة، وقد روى السائب عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

 م: رشيــك النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأبــو الســائب اســمه: صيفــي بــن عائــذ بــن 
عبد الله بن عمر بن مزوم، يقال له: السائب بن نميلة، له ولبنه عبد الله 

صحبة)3(.

اِئِب: ُنَمْيَلُة، َوِقيَل:   ع: َشاَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل الَبْعَثِة، َواْسُم َأِب السَّ

َصْيِفيُّ ْبُن َعاِئِذ ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.

َلُه َوِلَبِيِه َعْبِد اللِه ُصْحَبٌة، َكاَن َمْوَل ُمَاِهِد ْبِن َجْبٍ ِمْن َفْوُق)4(.

اِئُب ْبُن َأِبي َوَداَعَة، َوُهَو اْبُن ُضَبْيَرَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن 4 29-2 السَّ
، اْلُقَرِشيُّ ڤ. ْهِميُّ َسْهٍم، السَّ

اِئُب ْبُن َأِب َوَداَعة زعموا  ِه؛ َقاَل: السَّ  خ: َسِمْعُت ُمْصَعَب ْبَن َعْبِد اللَّ

ِذي َكاَن رشيَك  ْيَك النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلَاِهِليَِّة، َكَذا َقاَل ُمْصَعٌب، َوالَّ ُه كاَن رَشِ َأنَّ
اِئب امَلْخُزوِمي. ِه ملسو هيلع هللا ىلص: َقْيس ْبُن السَّ َرُسوِل اللَّ

.)5( اِئب ْبُن َأِب َوَداَعة: َسْهِميٌّ والسَّ

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 60(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )181-180/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 745-744(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1369/3(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 272(.
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 م: قال ابن أب خيثمة: أبو وداعة اسمه: الارث بن صبرية، أرسه 
َكيًِّسا«، فخرج املطلب  اْبنًا  َلُه  َفإِنَّ  بِِه،  ُكوا  »َتَسَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيُّ  أبو مرثد، فقال 

ابنه ففاداه بأربعة آلف، وهو أول أسري فدي)1(.

 ب: َأُخو املطلب بن َأب وَداَعة، َلُه ُصْحَبة)2(.

 بش: أخو املطلب بن أب وداعة)3(.

ُه  َة، َأرَسَ  ع: َقاَل اْبُن َأِب َخْيَثَمَة: َأُبو َوَداَعَة اْسُمُه: اْلَاِرُث ْبُن ُضَبرْيَ

ُكوا بِِه، َفإِنَّ َلُه اْبنًا َكيًِّسا«، َفَخَرَج إَِلْيِه امُلطَِّلُب  َأُبو َمْرَثٍد، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَسَّ
ِريَن، َوَصَواُبُه:  ُل َأِسرٍي ُفِدَي، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ َفَفاَداُه بَِأْرَبَعِة آَلٍف، َوُهَو َأوَّ

امُلطَِّلُب ْبُن َأِب َوَداَعَة)4(.

 بر: روى عنه أخوه املطلب، كانت وفاته بعد سبع ومخسني، فاللَّه 
أعلم؛ لنه تصدق ف سنة سبع ومخسني بداريه فيم ذكر البخاري)5(.

َة«. ُكوا بِِه َفإِنَّ َلُه ابنًا َكيًِّسا بَِمكَّ  ذت: ُأرِسَ َيْوم بدٍر، َفَقاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَسَّ

ا َحتَّى قِدم، ففدى أباه بأربعة آلف درهم، ُثمَّ  فخرج ابنه املطلب رسًّ
أسلم السائب.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 748(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )172/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 63(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1379/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )576/2(.
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وتوف َسنَة سبع ومخسني)1(.

اِئُب ْبُن اْلَْقَرعِ ْبِن َجاِبِر ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َساِلِم ْبِن َماِلِك ْبِن 4 --29 السَّ
، اْبُن َعمِّ ُعْثَماَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص ڤ.  ُحَطْيِط ْبِن ُجَشَم الثََّقِفيُّ

 خ: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 م: ابن عم عثمن بن أب العاص، أدرك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومسح برأسه، 
تول أصبهان، ومات با، وولده عقبه با، فمن ولده: مصعب بن الفضيل 

ابن السائب الثقفي.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وأبو عون الثقفي وغريمها)3(.

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَسَح بَِرْأِسِه، َوِلَ َأْصَبَهاَن، َوِبَا َماَت، َوَعِقُبُه 

. اِئِب الثََّقِفيُّ ِبَا ِمْن َوَلِدِه: ُمْصَعُب ْبُن اْلُفَضْيِل ْبِن السَّ

ا.  مُهَ ، َوَغرْيُ ، َوَأُبو َعْوٍن الثََّقِفيُّ بِيِعيُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو إِْسَحاَق السَّ

ِه ُمَلْيَكَة َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَمَسَح َرْأَسُه َوَدَعا َلُه)4(. َدَخَل َمَع ُأمِّ

ُه   عص: َذَكَر اْلُبَخاِريُّ َأنَّ َلُه ُصْحَبًة،...َمَسَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرْأَسُه، َوَولَّ

ُبَدْيٍل  ْبُن  ِه  اللَّ َعْبُد  َواْسَتْخَلَفُه  َنَاَوْنَد،  َيْوَم  اْلَغنَاِئِم  ِقْسَمَة  اْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )490/2(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 273(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 755(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1382/3(.
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َ ِبَا.  ُه ُتُوفِّ َعَل َأْصَبَهاَن، َوِقيَل إِنَّ

ِد ْبِن  ُد َبنُو اْلَفْيِض ْبِن ُمَمَّ َوِمْن َعِقبِِه بَِأْصَبَهاَن: امُلِغرَيُة، َوِعَصاٌم، َوُمَمَّ
ِعْمَراَن ِعَصاٌم،  َأُبو  ِمنُْهْم  تَِها،  َوَيَْوِديَّ بَِمِدينَتَِها  بَِأْصَبَهاَن  َوَتنَاَسُلوا  اْلَفْيِض، 
ِذي َقاَل  اِئِب، َوُهَو الَّ َكاَن َأَحَد ُوُجوِه اْلَبَلِد، َوُهَو ِمْن َأْوَلِد اْلُفَضْيِل ْبِن السَّ

ِه ْبُن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجْعَفٍر ِحنَي َلْ َينَْهُض بَِحاَجتِِه: فِيِه َعْبُد اللَّ

ــا ًف ــْيًئا ُمَلفَّ ــًل َكاَن َش ــُت ُفَضْي َفَأْبــَرَزُه التَّْمِحيــُص َحتَّــى َبــَدا لَِيــاَرَأْي
َفإِْن َعَرَضْت َأْيَقنُْت َأْن َل َأَخا لَِياَأَأْنــَت َأِخــي َمــا َلْ َتُكــْن ِل َحاَجــة
َوَنْحـــُن إَِذا ُمْتنَـــا َأَشـــدُّ َتَغانَِيـــاِكَلَنــا َغنِــيُّ َعــْن َأِخيــِه حَياَتــه 

َوَكاَن َأُبـو ُعَمـَر اْلَْرِمـيُّ َصالُِح ْبُن إِْسـَحاَق النَّْحِويُّ َيْقـُدُم َعَل اْلَفْيِض 
َة آَلِف ِدْرَهٍم، َوَكاَن َمْن َيْقُدُم ِمَن  َب بِِه َأْوَلُدُه، َفَأْعَطاُه َعْشَ ٍد، َفَتَأدَّ اْبِن ُمَمَّ

ثنَِي بَِأْصَبَهاَن َيْصُدُروَن َعنُْه َشاِكِريَن َراِضنَي)1(. امُلَحدِّ

ه أمري املؤمنني ُعَمر بن الطاب، قبض المخاس من غنائم   خت: ولَّ
أموال الفرس.

وورد املدائن والًيا عليها)2(.

ْهِميُّ ڤ.4 --29 اِئُب ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم السَّ السَّ

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

))) »ذكر أخبار أصبهان« لبي نعيم )1/ 105(.
))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 566(.
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ْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَخَرَج َيْوَم الطَّاِئِف، َوُقتَِل  َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة ِف اْلِ
، َولَ َعِقَب َلُه.  َبْعَد َذلَِك َيْوَم فِْحٍل بَِسَواِد الُْرُدنِّ

ِل ِخَلَفـِة ُعَمَر ْبِن  َة ِف َأوَّ َوَكاَنـْت فِْحـٌل ِف ِذي اْلَقْعَدِة َسـنََة َثـَلَث َعْشَ
الَطَّاِب)1(.

 م،ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم الطَّاِئِف)2(.

 بر: كان من مهاجرة البشة، هو وإخوته: بش، والارث، ومعمر، 
وعبد الله بنو الارث بن قيس. 

فحل  يوم  َذلَِك  بعد  وقتل  الطائف،  يوم  الارث  بن  السائب  وجرح 
بالردن شهيًدا، وكانت فحل ف ذي القعدة سنة ثلث عشة ف أول خلفة 

عمر، هكذا َقاَل ابن إسحاق وغريه. 

َوَقاَل ابن الكلبي: كانت فحل سنة أربع عشة)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمنَي َيْوم الطَّاِئف)4(.

 كر: له صحبة وهجرة إل أرض البشة.

استشهد يوم فحل. ويقال: يوم الطائف. ويقال: جرح يوم الطائف)5(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )182/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 751(، و»معرفة الصحابة« لبي نعيم )1380/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )569/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 95(.



حابة األماثل 14
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ثغ: كان من مهاجرة البشة)1(.

 ذت: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة ُهَو َوإِْخَوُتُه، ُقتَِل َيْوَم فِْحٍل)2(.

 جر: أحد السابقني)3(.

اِئُب ْبُن َخبَّاٍب، َأُبو ُمْسِلٍم ڤ. 4 29-9 السَّ

ُه َمْوَل   خ: ُهَو َصاِحُب امَلْقُصوَرِة، ُيْكنَى )َأَبا ُمْسِلم(، فِيَم َبَلَغنِي؛ َأنَّ
َفاطَِمة بِنِْت ُعْتَبة ْبِن َربِْيَعة)4(.

القريش،  املقصورة، مول فاطمة بنت عتبة بن ربيعة  م: صاحب   
كنيته أبو عبد الرحن، توف سنة سبع وتسعني، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة. 

روى عنه: ممد بن عمرو بن عطاء)5(.

 ع: َصاِحُب امَلْقُصوَرِة َمْوَل َفاطَِمَة بِنِْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة، َوِقيَل: َأُبو 

َرَوى  َسنًَة،  َوتِْسِعنَي  اْثنََتنْيِ  اْبُن  َوُهَو  َوَسْبِعنَي،  َسْبٍع  َسنََة   َ ُتُوفِّ ْحَِن  الرَّ َعْبِد 
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء)6(. َعنُْه: ُمَمَّ

 بر: مول قريش، مدين، هو صاحب املقصورة.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )160/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 55(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )196/4(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 272(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 749(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1371/3(.



15 ين
ِّ

حرف الس

له صحبة، يكنى أبا مسلم. ويَقاَل: إنه مول فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. 
وقيل: يكنى أبا عبد الرحن.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َل ُوُضوء إِلَّ  روي عنه حديٌث واحٌد، أنه سمع َرُسوَل اللَّ
ِمْن ِرْيٍح َأْو َصْوٍت«.

 روى عنه: ممد بن عمرو بن عطاء، وإسحاق بن سال، وابنه مسلم 
ابن السائب.

قيل: إنه توف سنة سبع وسبعني، وهو ابن اثنتني وتسعني سنة)1(.

ِد ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْمِرِئ 4  -29 اِئُب ْبُن َخلَّ السَّ
اْلَقْيِس ْبِن َمالِك اَلَغرِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن الَخْزَرجِ ْبِن الَحاِرِث ْبِن 

الَخْزَرجِ، َأُبو َسْهٍل، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ه ليل بنت عبادة بن ُدَليم، أخت سعد بن عبادة.  س: ُأمُّ

حا يوم بني قريظة فُقتَِل.  وأبوه خلد بن سويد الذي ُطِرَحت عليه الرَّ

د عل اليمن.  واستعمل عمر بن الطاب السائَب بَن َخلَّ

فولد السائُب بُن خلد: خلًدا، وقد ُروَي عنه الديث. 

وعبـَد اللـه، وأمـَة اللـه، وأمهـم أنيسـة بنـت ثعلبة بـن زيد بـن قيس بن 
النعمن بن مالك.

وَمنُْدوس، وأمها أم حكيم وهي ُسعدى بنت رساقة بن كعب بن عبد الُعزى 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )570/2، 571(.



حابة األماثل 16
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ابن ُغزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار. 

وقد روى السائب بن خلد َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)1(.

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

اِئب، َلُه ُصْحَبة.   ب: َوالِد َخلد بن السَّ

د بن ُسَوْيد بن َثْعَلَبة بن َعْمرو بن َحاِرَثة بن اْمِرئ اْلَقْيس  اِئب بن َخلَّ َوُهَو السَّ
ابن َمالك بن َثْعَلَبة بن َكْعب بن اْلَْزَرج بن اْلَاِرث بن اْلَْزَرج َأُبو سهلة)3(.

 م: توف سنة إحدى وتسعني، قاله الواقدي. روى عنه: ابنه)4(.

 . َ َسنََة إِْحَدى َوتِْسِعنَي فِيَم َقاَل اْلَواِقِديُّ  ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه، ُتُوفِّ

ٍم: َشِهَد َبْدًرا، َوَوِلَ اْلَيَمَن ملَُِعاِوَيَة فِيَم َذَكَرُه  َوَقاَل َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسلَّ
، َعْن ُعَمَر َعنُْه)5(. امَلنِيِعيُّ

 بر: أمه ليل بنت عبادة من بني ساعدة، هو والد خلد بن السائب.

له صحبة.

روى عنه: ابنه خلد بن السائب، ل يرو عنه غريه فيم علمت)6(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )362/5(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )182/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )173/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 737(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1372/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )571/2(.



17 ين
ِّ

حرف الس

 ذت: َلُه ُصحبة، وأحاديث قليلة.

َرَوى َعنُْه: ابنه خلد، وعطاء بن َيَسار، وممد بن كعب الَقَرظِي، وصالح 
ْحَِن بن َأِب صعصعة. ِه بن َعْبِد الرَّ ْحَِن بن َعْبِد اللَّ ابن خيوان السبئي، وَعْبد الرَّ

وقيل: مها اثنان، وأن والد خلد َما َرَوى َعنُْه: إِلَّ ولده)1(.

اِئُب ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوِن ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة 4  -29 السَّ
اْبِن ُجَمَح اْلُجَمِحيُّ ڤ.

َلِميَُّة،  ُه َخْوَلُة بِنُْت َحِكيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن الَْوَقِص السُّ  س: ُأمُّ

 . َها َضِعيَفُة بِنُْت اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ َوُأمُّ

ْجَرَة الثَّانَِيَة ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا. اِئُب ْبُن ُعْثَمَن إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اْلِ َوَهاَجَر السَّ

اَقَة  رُسَ ْبِن  َحاِرَثَة  َوَبنْيَ  ُعْثَمَن  ْبِن  اِئِب  السَّ َبنْيَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  وآَخى 
، َوُقتَِل َحاِرَثُة بَِبْدٍر َشِهيًدا.  الَْنَصاِريِّ

َماِة امَلْذُكوِريَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. اِئُب ْبُن ُعْثَمَن ِمَن الرُّ َوَكاَن السَّ

 ، ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ اِئُب ْبُن ُعْثَمَن َبْدًرا -ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَشِهَد السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-. َوُمَمَّ

ِد  َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُه َبْدًرا، َوَكاَن ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
اِئُب ْبُن َمْظُعوٍن َأُخو ُعْثَمَن  ِذي َشِهَد َبْدًرا ُهَو السَّ اِئِب اْلَكْلبِيِّ َيُقوُل: الَّ اْبِن السَّ

ِه. اْبِن َمْظُعوٍن لَبِيِه َوُأمِّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 489، 490(.



حابة األماثل 18
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

رَيِة َوَمْن  ُد ْبُن َسْعٍد: َوَذلَِك ِعنَْدَنا ِمنُْه َوَهل؛ لَنَّ َأْصَحاَب السِّ َقاَل ُمَمَّ
اِئَب ْبَن ُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن فِيَمْن َشِهَدا َبْدًرا. َيْعَلُم امَلَغاِزي ُيْثبُِتوَن السَّ

َيْوَم  َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَشِهَد  َوَشِهَد ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
يٍق َسنََة  دِّ اْلَيَمَمِة َوَأَصاَبُه َيْوَمِئٍذ َسْهٌم، َوَكاَنِت اْلَيَمَمُة ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ
بِْضٍع  اْبُن  َوُهَو  ْهِم،  السَّ َذلَِك  ِمْن  َذلَِك  َبْعَد  اِئُب  السَّ َفَمَت  َة،  َعْشَ اْثنََتْي 

َوَثَلثنَِي َسنًَة)1(.

 م: شهد بدًرا مع أبيه)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، أمه َخْوَلة بنت َحِكيم بن ُأميَّة بن َحاِرَثة بن الوقص. 

َأَصاَبُه سهٌم بِالَيَمَمِة َفَمَت سنة ثِنَْتْي عَشة، َوُهَو ابن بضع َوَثَلثنَِي سنة)3(.

 بش: كان أبوه مات باملدينة وقبََّله رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بعد املوت، مات 
السائب باليممة)4(.

 رع: َأَصاَبُه سهم بِالَيَمَمِة، َماَت َوُهَو ابن بضع َوَثَلثنَِي سنة)5(. 

 ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َأبِيِه ُعْثَمَن)6(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )372/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 751(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )172/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 61(.

))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )88/1(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1379/3(.



19 ين
ِّ

حرف الس

َلِميَُّة. ُه: َخْوَلُة بِنُْت َحِكْيٍم السُّ  ذس: ُأمُّ

َها: ضعْيَفُة بِنُْت الَعاِص بِن ُأَميََّة بِن َعْبِد َشْمٍس. َوُأمُّ

َماِة امَلْذُكْوِرْيَن، َوآَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه  َهاَجَر إَِل الََبَشِة، َوَكاَن ِمَن الرُّ
ِذي َأَصاَب الِفْرَدْوَس)1(. ، امَلْقُتْوُل بَِبْدٍر، الَّ اَقَة الَْنَصاِريِّ َوَبنْيَ َحاِرَثَة بِن رُسَ

29-  4 ، اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ اِئُب ْبُن اْلَعوَّ السَّ

َبْيِر ڤ. َأُخو الزُّ

 . ُه َصِفيَُّة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

َها َمَع  اِم، َوَشِهَد ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّ َوُهَو َأُخو الزُّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

يِق،  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأِب  ِخَلَفِة  ِف  َة  َعْشَ ثِنَْتْي  َسنََة  َشِهيًدا  اْلَيَمَمِة  َيْوَم  َوُقتَِل 
اِئِب َعِقٌب)2(. َوَلْيَس لِلسَّ

 م: أخو الزبري، ابن عمة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، استشهد يوم اليممة)3(.

 ع: اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة)4(.

 بر: أخو الزبري بن العوام، أمه صفية بنت عبد املطلب.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 163(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )112/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 741(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1375/3(.



حابة األماثل 20
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

شهد أحًدا، والندق، وسائر املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقتل يوم اليممة شهيًدا)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(.

 جو: َأُخو الزبري)3(. 

 ثغ: أخو الزبري بن العوام، أمه صفية عمة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: أمه هالة 
بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشية الزهرية. والول أصح.

وكانت صفية تكني الزبري: أبا الطاهر)4(.

اِئُب ْبُن َمْظُعوِن، َأُخو ُعْثَمان ڤ.4  -29 السَّ

 بر: أخو عثمن بن مظعون لبيه وأمه، كان من املهاجرين الولني 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول أعلم متى مات. إل أرض البشة، وشهد بدًرا مع َرُسول اللَّ

وليس لعثمن ول لخيه السائب عقب. 

ول يذكره ابن عقبة ف البدريني، وذكر ابن أخيه فيهم السائب بن مظعون.

وذكره هشام بن ممد وغريه ف املهاجرين البدريني مع أخيه)5(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )575/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 112(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 142(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )166/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )575/2(.



21 ين
ِّ

حرف الس

اِئُب ْبُن َيِزيَد بِن َسِعيِد ْبِن ُثَماَمَة ْبِن اَلْسَوِد ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن 4  -29 السَّ
الَحاِرِث الَوالََّّدِة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن الَحاِرِث اَلْكَبِر ْبِن ُمَعاِوَيَة 
اْبِن ثورة ْبِن َمْرَتع ْبِن ِكْنَدَة، وهو َيِزيُد بُن ُأْخِت الّنِمر، ال ُيْعَرفوَن ِإالَّ 

ِبَذِلَك، والّنِمُر، َحْضَرِميٌّ ڤ.

ُه َسِعيُد ْبُن ُثَمَمَة َحِليَف َبنِي َعْبِد َشْمِس ْبِن َمنَاِف ْبِن   س: َكاَن َجدُّ
، ِحْلٌف جاهيلٌّ قديٌم َثْبٌت. ُقَصٍّ

وقد رأى السائُب بُن يزيد رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص وحفظ عنه، وولد السائب 
ف أول السنة الثالثة من الجرة.

ُد ْبُن ُعَمَر: توف السائُب بُن يزيد باملدينة سنة إحدى وتسعني،  َقاَل ُمَمَّ
وهو ابن ثمن وثمنني سنة)1(.

اِئب بن َيِزيد بن ُأْخِت  ِه يقول: السَّ  خ: َسِمْعُت ُمْصَعب ْبَن َعْبِد اللَّ
النَِّمر، وُهَو ُينَْسُب ِف ِكنْدة، َوَقْد َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُهَو وُسَلْيَمن ْبُن 

َأِب َحْثَمة َعَل سوِق امَلِدينَِة لُعَمر ْبِن اْلَطَّاب.

اِئب ْبُن َيِزيد اْلِكنِْدّي َماَت سنة َثَمننَِي)2(. َسِمْعُت َيَْيى ْبَن َمِعنٍي َيُقوُل: السَّ

 غ: سكن املدينة)3(.

 ب: ُحجَّ بِِه َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن سبع ِسننِي. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )555-552/6(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 271، 272(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )188/3(.



حابة األماثل 22
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوَمات سنة إِْحَدى َوتِْسعني، َوُهَو ابن سبع َوَثَمننَِي سنة. 

اِئب بن يِزيد بن َعْبد اللَّه بن سعيد بن ُثَمَمة بن اْلسود بن َعْبد اللَّه.  َوُهَو السَّ

ام عمر بن اْلطاب ڤ)1(. وق َأيَّ َوقد َكاَن عل السُّ

 بش: ابن أخت نمر، حجَّ به مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن سبع سنني، 
ومات سنة إحدى وتسعني باملدينة)2(.

 م: قال ييى بن معني: توف سنة ثمن، ويقال: سنة إحدى وتسعني، 
اختلف ف وفاته وِسنّه.

روى عنه: الزهري، وممد بن يوسف)3(.

 م: ولده بمرو، وبالشام من أرض حوران)4(.

َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوَثَمننَِي، َوِقيَل:   ع: ُمَْتَلٌف ِف َوَفاتِِه َوِسنِِّه، َفِقيَل: ُتُوفِّ

َثَمٍن، َوِقيَل: إِْحَدى َوتِْسِعنَي. 

ِة اْلَوَداِع َسْبُع ِسننَِي.  َ َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوتِْسِعنَي، َوِقيَل: َكاَن َلُه َيْوَم َحجَّ ُتُوفِّ
َسَكَن امَلِدينََة)5(.

 بر: ولد ف السنة الثانية من الجرة، فهو ترب ابن الزبري، والنعمن 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )171/3، 171(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 52، 53(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 742(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 744-743(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1376/3(.



23 ين
ِّ

حرف الس

ابن بشري ف قول من َقاَل َذلَِك.

كان عامًل لعمر عل سوق املدينة مع عبد الله بن عتبة مسعود.

اختلف ف وقت وفاته، واختلف ف سنه ومولده، فقيل: توف سنة ثمنني. 
وقيل: سنة ست وثمنني. وقيل: سنة إحدى وتسعني، وهو ابن أربع وتسعني. 

وقيل: بل توف وهو ابن ست وتسعني)1(.

 خق: حج مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن سبع سنني، وذهبت به إل 
خالته إل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مريض فمسح رأسه ودعا له بالبكة، وتوضأ النبيُّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، فشب من وضوئه، ونظر إل الاتم بني كتفيه)2(. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: الزهري، ويوسف   كر: له صحبة، وحدَّ
ابن يعقوب، والعيد بن عبد الرحن، وعطاء مول السائب، ووفد عل معاوية 

ابن أب سفيان)3(.

ٌء ُعِرُفوا بِِه.  ذس: اْبُن ُأْخِت َنِمٍر، َوَذلَِك يَشْ

ُه َسِعْيُد بُن ُثَمَمَة َحِليَف َبنِي َعْبِد َشْمٍس. َوَكاَن َجدُّ

. اِئُب: َحجَّ ِب َأِب َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا اْبُن َسْبِع ِسننِْيَ َقاَل السَّ

ُقْلُت: َلُه َنِصْيٌب ِمْن ُصْحَبٍة َوِرَواَيٍة.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )576/2، 577(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1142/2، 1143(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 106، 107(.



حابة األماثل 24
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، َوإِْبَراِهْيُم بُن َعْبِد اللِه بِن َقاِرٍظ، َوَيَْيى بُن َسِعْيٍد  ْهِريُّ َث َعنُْه: الزُّ َحدَّ
ـاِئِب، َوُعَمُر  ْحَـِن، َواْبنُُه؛ َعْبـُد اللِه بُن السَّ ، َوالَُعْيـُد بـُن َعْبِد الرَّ الَْنَصـاِريُّ
ْحَِن بِن َعْوٍف،  ْحَـِن بُن ُحَْيِد بِن َعْبـِد الرَّ ابـُن َعَطـاِء بـِن َأِب الَُواِر، َوَعْبُد الرَّ

َوآَخُرْوَن.

. َ َسنََة إِْحَدى َوتِْسِعنْيَ ، َوَأُبو ُمْسِهٍر، َوَجَاَعٌة: ُتُوفِّ َوَقاَل الَواِقِديُّ

.)1( ، َفَقاَل: َماَت َسنََة َثَمننِْيَ َوَشذَّ الَْيَثُم بُن َعِديٍّ

اِئُب اْلِغَفاِريُّ ڤ.4  299 السَّ

ه: )َعْبَد اللِه( )2(.  م: أيت به النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فسمَّ

 ن: صحابٌّ نزل مرص)3(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه()4(.  ع، جو: َسمَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 439-437(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 757(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )199/1(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1383/3(، »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 

.)142



25 ين
ِّ

حرف الس

ساِل امُسه  من 

اُم ڤ. 4 2992 َساِلُم ْبُن َأِبي َساِلٍم، َأُبو ِهْنٍد، اْلَحجَّ

اِف)1(.  ع: ِقيَل: إِنَّ اْسَم َأِب ِهنٍْد: ِسنَاٌن، َرَوى َعنُْه: َأُبو الَحَّ

 ع: َحَجَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِقْرٍن َوَشْفَرٍة)2(.

 بر: رجل من الصحابة، َحَجم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ورشب دم املحجم، َفَقاَل 
َم ُكلَّه َحَرام«)3(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَما َعلِْمَت َأنَّ الدَّ َرُسوُل اللَّ

َساِلُم ْبُن َحْرَمَلَة ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُخَنْيٍس اْلَعَدِويُّ ڤ.4 -299

 غ: كان يسكن الكوفة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا َفَدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 م، ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1364/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1430/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )569/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )151/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )159/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 716(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1364/3(.



حابة األماثل 26
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بر: له صحبة ورواية)1(. 

َساِلُم ْبُن ُعَبْيٍد اْلَْشَجِعيُّ ڤ. 4 -299

ُحوِر، َوَنَزَل اْلُكوَفَة َبْعَد َذلَِك)2(. يِق ِف السَّ دِّ  س: َرَوى َعْن َأِب َبْكٍر الصِّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْشَجٍع)3(.

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

ة، سكن اْلُكوَفة)5(. فَّ  ب، جر: َكاَن من َأْصَحاب الصُّ

 م: من أهل الصفة، عداده ف أهل الكوفة. روى عنه: نبيط بن رشيط، 
وهلل بن يساف، وخالد بن عرنطة)6(.

ِة، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)7(. فَّ  ع: ِمْن َأْهِل الصُّ

، له صحبة، وكان من أهل الصفة.   بر: كوفٌّ

روى عنه: خالد بن عرفطة، ونبيط بن رشيط، وهلل بن يساف)8(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )566/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )167/8(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 136(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )145/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )158/3(، »اإلصابة« لبن حجر )182/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 711-710(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1360/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )566/2(.



27 ين
ِّ

حرف الس

 ثغ: من أهل الصفة، سكن الكوفة.

روى عنه: هلل بن يساف، ونبيط بن رشيط، وخالد بن عرفطة)1(.

َساِلُم ْبُن ُعَمْيِر ْبِن َثاِبِت ْبِن ُكْلَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف 4 2999

َوَكاَن َلُه اْبٌن ُيَقاُل َلُه: َسَلَمُة ڤ. 

ِد ْبِن   س: َشِهَد َساِلُ ْبُن ُعَمرْيٍ َبْدًرا -ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

.- ِد ْبِن ُعَمَرَة الَْنَصاِريِّ ِد ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه ْبِن ُمَمَّ ، َوُمَمَّ إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ

َها َمَع َرُسوِل اللِه  َقاُلوا: َوَشِهَد َساِلُ ْبُن ُعَمرْيٍ ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ُرَج  ِذيَن َجاُؤوا إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْ اِئنَي الَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َأَحُد اْلَبكَّ

ْوا  إَِل َتُبوَك، َفَقاُلوا: اْحِْلنَا َوَكاُنوا ُفَقَراَء، َفَقاَل: »لَ َأِجُد َما َأْحُِلُكْم َعَلْيِه«، َفَتَولَّ

ْمِع َحَزًنا َألَ َيُِدوا َما ُينِْفُقوَن، َوَكاُنوا َسْبَعَة َنَفٍر، ِمنُْهْم:  َوَأْعُينُُهْم ُتِفيُض ِمَن الدَّ

. َساِلُ ْبُن ُعَمرْيٍ

َوَبِقَي َساِلُ ْبُن ُعَمرْيٍ إَِل ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَلُه َعِقٌب)2(.

ام ُمَعاِوَية)3(. ، َماَت ِف َأيَّ  ب: َبْدِريٌّ

﴿ھ ے ے ۓ ۓ  فِيِهْم:  َنَزَلْت  ِذيَن  الَّ اِئنَي  اْلَبكَّ َأَحَد  َكاَن  ع:   

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )159/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )445-445/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )158/3(.



حابة األماثل 28
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 92[ اْلَيَة)1(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، والندق واملشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وتوف ف خلفة معاوية بن أب سفيان، وهو أحد البّكاءين. قال فيه موسى 
ابن عقبة: سال بن عبد الله)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.   ثغ: شهد العقبة، وبدًرا، وأحًدا واملشاهد كلها َمَع َرُسول اللَّ

وتوف ف خلفة معاوية، وهو أحد البكاءين)3(.

اِئنَي، َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد، َوَبِقَي إَِل ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة)4(.  ذت: َأَحُد اْلَبكَّ

َساِلٌم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة. قيل: َساِلِم ْبِن 4  299
َمْعِقٍل ِمْن َأْهِل ِإْصَطْخَر، َوُهَو َمْوَلى ُثَبْيَتَة ِبْنِت ُيَعاَر الَْنَصاِريَِّة، 
ُثمَّ َأَحُد َبِني ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف 

ِمَن اَلْوِس، َرْهُط ُأَنْيِس ْبِن َقَتاَدَة ڤ.

اُه،   س: َساِلٌ ُيْذَكُر ِف الَْنَصاِر ِف َبنِي ُعَبْيٍد لِِعْتِق ُثَبْيَتَة بِنِْت ُيَعاَر إِيَّ

َوُيْذَكُر ِف امُلَهاِجِريَن ملَُِوالَتِِه لَِب ُحَذْيَفَة)5(.

، وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص آخى بينه وبني أب بكر، وكان ولء سال   ق: بدريٌّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1366/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )567/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )159/2(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 412(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )81/3(.



29 ين
ِّ

حرف الس

لمرأة أب حذيفة، وكانت أنصارية، فجعلت ولءه لب حذيفة.

وقـال بعضهم: هو: سـال بـن معقل، من أهل إصطخـر، كان مول لبثينة 
النصارية، فهو يذكر ف النصار، لعتقها له: ويذكر ف املهاجرين، ملوالته 

لب حذيفة.

وكانت بثينة حتت أب حذيفة، فأعتقته سائبة، فتول أبا حذيفة، وتبنَّاه، 
والسائبة : الذي ل يرجع إليه من أسبابه يشء.

جه أبو حذيفة بنت أخيه: فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وزوَّ

ويقول قوم: إن املعتقة له امرأة أب حذيفة، كان اسمها: سلمى من خطمة.

واستشهد يوم اليممة. ول عقب له)1(.

ا)2(. ا َبْدِريًّ َة، َوَكاَن ُمَهاِجِريًّ  ص: ُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة، َوَكاَنْت َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

 غ: سكن املدينة، وُقتَِل يوم اليممة)3(.

 ب: مول أب ُحَذْيَفة، ُيَعَرُف بِِه، َوُهَو مول اْمَرَأة من اْلَْنَصار، ُيَقال 

َلَا: ليل بنت يعار، َوقد قيل: إِن اْسم مولته ثبيته بنت يعار اْمَرَأة َأب ُحَذْيَفة 
ابن عتَبة، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه.

ُقتَِل َيْوم الَيَمَمة ِف عهد أب بكر سنة ثِنَْتْي عَشة)4(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 273(.
))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )239/1(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )158/3، 159(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )143/3(.



حابة األماثل 30
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بش: كان مول لمرأة من النصار، يقال لا: ليل بنت يعار، وكان يلزم 

أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فُعِرَف به، كان كنيته أبا عبد الله. 

قتل يوم اليممة سنة ثنتي عشة ف خلفة أب بكر الصديق ڤ)1(.

 م: تبناه أبو حذيفة، فعرف به، وقدم املدينة قبل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، مهاجريٌّ 

، قتل يوم اليممة، ف خلفة أب بكر، سنة ثنتي عشة.  بدريٌّ

روى عنـه: ثابـت بـن قيـس، وابن عمرو، وعبـد الله بن مغفـل، وعبد الله 

ابن شداد.

وهو الذي قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسَتْقَرؤا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة«، فذكر فيهم سامًلا)2(.

ُه  ِريـَن: ُهَو َسـاِلُ ْبـُن ُعَبْيِد ْبِن َربِيَعـَة، َوَوِهَم؛ ِلَنَّ  ع: َقـاَل َبْعـُض امُلَتَأخِّ

َمـْوَل َأِب ُحَذْيَفـَة ْبـِن ُعْتَبـَة ْبِن َربِيَعـَة، َوِقيَل: اْبـُن َمْعِقٍل، ُيَكنَّى َأَبـا َعْبِد اللِه، 

َتَبنَّاُه َأُبو ُحَذْيَفَة َوَأْرَضَعْتُه َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو َبْعَد اْلُبُلوِغ. 

َوَكاَنْت ُرْخَصًة َلُه، َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر ڤ، 

اْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  ِمنُْهْم  ُقَباَء،  َمْسِجِد  ِف  َواْلَْنَصاِر  بِامُلَهاِجِريَن  َيُؤمُّ  َوَكاَن 

َمْقَدَمُه امَلِدينََة ُمَهاِجًرا. 

َوَأَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاَبُه َأْن َيْسَتْقِرُئوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ُهَو َأَحُدُهْم. 

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 45، 46(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 714-713(.



31 ين
ِّ

حرف الس

ٍل،  ٍس، َواْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَغفَّ َرَوى َعنُْه: َثابُِت ْبُن َقْيِس ْبِن َشمَّ
اٍد، َوَعَطاٌء)1(. َوَعْبُد اللِه ْبُن َشدَّ

 بر: مول أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، 
يكنى أبا عبد الله. 

وكان من أهل فارس من إصطخر. وقيل: إنه من عجم الفرس من كرمد، 
وكان من فضلء املوال، ومن خيار الصحابة وكبارهم. 

وهو معدود ف املهاجرين؛ لنه ملا اعتقته مولته زوج أب حذيفة تول 
أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة، ولذلك ُعدَّ ف املهاجرين، وهو معدوٌد أيًضا ف 

النصار ف بني عبيد لعتق مولته النصارية زوج أب حذيفة له.

ملا وصفنا، وف  النصار  ذكرنا، وف  ملا  املهاجرين  قريش  ُيعدُّ ف  فهو 
العجم ملا تقدم ذكره أيًضا. 

يعّد ف القّراء مع ذلك أيًضا، وكان يؤم املهاجرين بقباء فيهم عمر بن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة. الطاب قبل أن يقدم َرُسول اللَّ

وقد روي أنه هاجر مع عمر بن الطاب ڤ، ونفر من الصحابة من 
مكة، وكان يؤمهم إذا سافر معهم؛ لنه كان أكثرهم قرآًنا، وكان عمر بن 

الطاب ڤ يفرط ف الثناء عليه. 

وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني معاذ بن ماعص. وقد قيل: إنه 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1361/3(.



حابة األماثل 32
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

آخى بينه وبني أب بكر ڤ، ول يصّح ذلك.

وكان أبو حذيفة قد تبنى سامًلا، فكان ينسب إليه. ويَقاَل: سال بن أب 
حذيفة حتى نزلت: ﴿ڳ ڳ﴾ الية ]الحزاب: 5[.

النصاري  زيد  بن  عبيد  بن  زيد  بن  يعار  بنت  لثبيتة  عبًدا  وكان سالٌ 
من الوس، زوج أب حذيفة، فأعتقته سائبة، فانقطع إل أب حذيفة، فتبنَّاه 
َجه بنَت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، ل يتلف أنه مول بنت يعار  وزوَّ
زوج أب حذيفة. واختلف ف اسمها فقيل: بثينة، وقيل: ثبيتة. وقيل: عمرة، 

وقيل: سلمى بنت حطم.

اليممة شهيًدا هو وموله  شهد سال مول أب حذيفة بدًرا، وقتل يوم 
أبو حذيفة، فوجد رأس أحدمها عند رجيل الخر، وذلك سنة اثنتي عش 

من الجرة)1(.

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(.   خط: َبْدِريٌّ

َواَء بَِيِمينِِه َفُقطَِعْت، ُثمَّ َتنَاَوَلَا بِِشَملِِه   و: اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة، َأَخَذ اللِّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  َيْقَرُأ:  َوَجَعَل  َواَء  اللِّ اْعَتنََق  ُثمَّ  َفُقطَِعْت، 
چ چچ﴾ ]آل عمران: 144[ إَِل َأْن ُقتَِل ڤ)3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )569-567/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 111(.

نَّة )436/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ



33 ين
ِّ

حرف الس

ة فأعتقته، َوَكاَنت حَتت أب   جو: َكاَن َسال لبثينة بنت يعار اْلَْنَصاِريَّ
ُحَذْيَفة َفَتَولَّ َأَبا ُحَذْيَفة، وتبنَّاه َأُبو ُحَذْيَفة، فسال يذكر ِف اْلَْنَصار لعتق بثينة 

اه، َويذكر ِف امُلَهاِجرين لتوليه َأَبا ُحَذْيَفة، َكَذلِك َقاَل ابن سعد)1(. إِيَّ

 ث: تبنَّاه أبو ُحذيفة، وأرضَعته زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو 
بعد البلوغ، فكانت له ُرخصة.

ائهم. لني، وشهد بدًرا، وكان من خيار الصحابة وُقرَّ وهو من املهاجرين الوَّ

واستشهد سال مول أب ُحذيفة باليممة، أخَذ اللِّواء بيمينه فُقطعت، ثم 
تناوله بشمله فقطعت، ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴾ ]آل عمران: 

144[ إل أن ُقتل.

وُرئي هو ومولُه أبو ُحذيفة قتيلني يومئٍذ ف موضٍع واحد، أحدمها إل 
جانب الخر ڤ)2(.

 ثغ: كان من أهل فارس من إصطخر، وكان من فضلء الصحابة 
ثبيتة  أعتقته مولته  ملا  املهاجرين؛ لنه  معدود ف  وكبارهم، وهو  واملوال 
النصارية، زوج َأِب حذيفة، تولَّ أبا حذيفة، وتبنَّاه َأُبو حذيفة، فلذلك ُعدَّ 
من املهاجرين، وهو معدوٌد ف بني عبيد من النصار، لعتق مولته زوج َأِب 

حذيفة له، وهو معدود ف قريش ملا ذكرناه، وف العجم أيًضا لنه منهم.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 89(.
))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 188(.



حابة األماثل 34
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُخُذوا الُقرآَن ِمـْن َأْرَبَعٍة:...«،  اء لقول َرُسـول اللَّ ويعـد ف الُقرَّ
فذكره منهم. 

وكان قد هاجر إَِل املدينة قبل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فكان يؤم املهاجرين باملدينة، 
فيهم: عمر بن الطاب، وغريه؛ لنه كان أكثرهم أخًذا للقرآن.

وكان عمر بن الطاب ڤ يكثر الثناء عليه، حتى قال ملا أوىص عند 
ُه كان يصدر  موته: لو كان سال حيًّا ما جعلتها شورى. قال َأُبو عمر: معناه َأنَّ

َعْن رأيه فيمن يوليه اللفة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني معاذ بن ما عض. وآخى َرُسول اللَّ

وكان َأُبو حذيفة قد تبنَّاه كم تبنى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص زيد بن حارثة، فكان 
ـُه ابنـه، فأنكحـه ابنـة أخيه فاطمـة بنـت الَولِيد بـن عتبة،  َأُبـو حذيفـة يـرى َأنَّ
وهي من املهاجرات، وكانت من أفضل أيامى قريش، فلم أنزل اللَّه تعال: 
﴿ڳ ڳ﴾ ]الحزاب: 5[، ردَّ كلَّ أحٍد تبنَّى ابنًا من أولئك إَِل أبيه، 

فإن ل يعلم أبوه ُردَّ إَِل مواليه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  وشهد سالٌ بدًرا، وأحًدا، والندق، واملشاهد كلها مع َرُسول اللَّ
وُقتَِل َيْوم اليممة شهيًدا.

وروى عنه: ثابت بن قيس بن شمس، وعبد اللَّه بن عمرو، وعبد اللَّه 
ابن عمرو بن العاص)1(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )157-155/2(.



35 ين
ِّ

حرف الس

اِء بدريٌّ ِمْن ُشَهَداِء الَيَمَمِة ممن اْسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ ِمْن   ذس: َأَحُد الُقرَّ
َأْصَحاِب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 .)2( ، الَعاملنِِْيَ بنِْيَ ، امُلَقرَّ نْيَ ، الَبْدِريِّ لنِْيَ ابِِقنْيَ الَوَّ  وقال أيًضا ذس: ِمَن السَّ

 جر: أحد السابقني الولني)3(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 298(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 167(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )188/4(.



حابة األماثل 36
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِسباع امُسه  من 

ِسَباُع ْبُن ُعْرُفَطَة اْلِغَفاِريُّ ڤ.4  299

 س: استخَلفه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل املدينة حني سار إل غزوة دومة 
الندل، واستخلفه أيًضا عل املدينة حني سار إل خيب)1(.

ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة َحْيُث خرج إَِل َخْيَب)2(.  ب: ولَّ

.)3(  ع: َعاِمُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل امَلِدينَِة َعاَم ُحننَْيٍ

 بر: استعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل املدينة حني خرج إل خيب، وإل دومة 
الندل، وهو من كبار الصحابة)4(.

ِسَباُع ْبُن َيِزيِد بِن َثْعَلَبَة بِن قنزعَة بِن َعْبِد اهلِل بِن َمْخُزوِم 4  299
ابِن َماِلِك بِن َغاِلِب بِن قطيعَة بِن َعْبٍس ڤ.

 س: هو أحد التسعة الذين وفدوا عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )181/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )108/5(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )682/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1451/3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )186/6(.



37 ين
ِّ

حرف الس

ة َسْبَ امُسه  من 

َسْبَرُة ْبُن َأِبي َسْبَرَة، َواْسُم َأِبي َسْبَرَة َيِزيُد ْبُن َماِلِك ْبِن َعْبِد اهلِل 4  299
اْبِن ُذَؤْيِب ْبِن َسَلَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُذْهٍل اْلُجْعِفيُّ ڤ.

 زك: له صحبة)1(.

 م، ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »َما َوَلْدَت؟«، فقلت: الارث، وسبة، 
وعبد العزيز)2()3(.

 بر: لبيه أب سبة صحبة، ولخيه عبد الرحن بن أب سبة صحبة أيًضا. 

وسبة هذا هو عمُّ خيثمة بن عبد الرحن صاحب عبد الله بن مسعود)4(.

ِبيع ڤ.4  299 َسْبَرُة بُن َعْوَسَجَة، َأُبو الرَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َكاَن ينزل َدار امَلْرَوة. 

َماَت ِف وَلَية ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان)5(.

))) »من وافق اسُمُه كنيَة أبيه« لألزي )رقم: 2(.
ى«. ))) جاء في »معرفة الصحابة« لبي نعيم: »َعْبد الُعزَّ

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 823(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1420/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )578/2(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )176/3(.



حابة األماثل 38
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، َأُخو ُخَرْيٍم، َوُهَو ِمْن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة 4   29 َسْبَرُة ْبُن َفاِتٍك، اْلََسِديُّ
اْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر ڤ. 

ام، َوُهَو َأُخو خريم بن فاتك اْلَسدي)1(.  ب: َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

 م: له صحبة، وهو ابن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض. 
روى عنه: جبري بن نفري، وبرس بن عبيد الله)2(.

 ع: َرَوى َعنُْه: ُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ َوبِْشُ ْبُن َعْبِد اللِه، َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن 
ِذي َقَسَم ِدَمْشَق َبنْيَ امُلْسِلِمنَي)3(. ُة ْبُن َفاتٍِك، َوُهَو الَّ ُيوُسَف: َسْبَ

 كر: أخو خريم بن فاتك، له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

روى عنه: جبري بن نفري، وابن أخيه أيمن بن خريم، وبش بن عبيد الله 
الرضمي. 

وشهد فتح دمشق، وهو الذي تول قسمة املساكن بني أهلها بعد الفتح. 

وكانت داره با ف زقاق السديني الذي عن يرسة الداخل من باب الابية 
ف أوله مسجد ابن عطية)4(.

 بر: أخو خريم بن فاتك السدي.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )175/3، 176(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 822(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1419/3(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 126، 127(.



39 ين
ِّ

حرف الس

يعد ف الشاميني، روى عنه: بش بن عبد الله، وجبري بن نفري)1(.

ة بن معبد)2(.   جو: َأُخو خريم ُسْبَ

َسْبَرُة ْبُن اْلَفاِكِه، َوُيَقاُل: اْبُن َأِبي اْلَفاِكِه ڤ. 4 2 29

 غ: سكن الكوفة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 ع: َرَوى َعنُْه: ُعَمَرُة ْبُن ُخَزْيَمَة ْبِن َثابٍِت، َوَساِلُ ْبُن َأِب اْلَْعِد)4(.

 جر: صحابٌّ نزل الكوفة له حديث عند النسائي بإسناٍد َحَسن -إل 

ْيَطاَن  أن ف إسناده اختلًفا-، ولفظه: سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إِنَّ الشَّ
َحه ابن حبان،  َقَعَد ِلْبِن َآَدَم بَِأْطُرِقِه...« الديث، ف قضية الهاد. وقد صحَّ

ووقع عنده سبة بن أب فاكه)5(.

َسْبَرُة ْبُن َمْعَبِد ْبِن َعْوَسَجَة ْبِن َسَحاَرَة ْبِن َخِديجِ ْبِن ُذْهِل ْبِن َزْيِد 4 - 29
ِبيعِ، اْلُجَهِنيُّ ڤ.  اْبِن ُجَهْيَنَة ْبِن ُقَضاَعَة ْبِن َماِلٍك ِمْن ِحْمَيٍر، َأُبو الرَّ

 . ْهِريُّ ِذي َرَوى َعنُْه الزُّ َة الَّ بِيِع ْبُن َسْبَ  س: ُهَو َأُبو الرَّ

ِة اْلَوَداِع،  بِيـُع َعـْن َأبِيـِه، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ َوَرَوى الرَّ
َفنََهى َعِن امُلْتَعِة. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )578/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 142(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )249/3(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )219/4(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1419/3(.



حابة األماثل 40
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َة َداٌر بِامَلِدينَِة ِف ُجَهْينََة، َوَكاَن َنَزَل ِف آِخِر ُعْمِرِه َذا امَلْرَوِة،  َوَكاَنْت لَِسْبَ
ُة ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(. َ َسْبَ َفَعِقَبُه ِبَا إَِل اْلَيْوِم، َوُتُوفِّ

 غ: سكن املدينة.

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: سبة بن معبد الهني. وقال غري 
هارون: سبة بن عوسجة. قال: وقد بقي سبة إل زمن معاوية ڤ)2(.

ة، كنيته َأُبو ثرية)3(.  ب: َوالِد الّربيع بن ُسْبَ

 ع: َحِديُثُه ِعنَْد َأْوَلِدِه)4(.

 بر: سكن املدينة، وله با دار، ثم انتقل ف آخر أيامه إل املروة، وهو 
والد الربيع بن سبة الهني. 

روى عنه: ابنه الربيع. وروى عن الربيع جاعة، وأجلهم ابن شهاب. 

َمها بعد أن أذن فيها)5(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص حرَّ حديثه ف نكاح املتعة: أن َرُسول اللَّ

 كر: له صحبة، سكن املدينة.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وروى عنه: ابنه الربيع بن سبة. 

وكان رسول عيلٍّ إل معاوية بعد قتل عثمن يطلب بيعته من املدينة)6(.

 ذت: َلُه ُصحبة ورواية.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )245/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )265/5(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1417/3(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )176/3(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 132(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )579/2(.



41 ين
ِّ

حرف الس

َرَوى َعنُْه: ابنه الربيع أحاديث.

أخـرج َلُه مسـلم وغريه، َوَكاَن رسـول َعـيِلّ إَِل ُمَعاِوَية مـن املدينة، َبْعَد 
مقتل ُعْثَمن.

وكنيته: َأُبو ثرية)1(.

َسْبَرُة َأُبو َسِليٍط ڤ.4 - 29

 بر: والد عبد الله بن أب سليط، هو مشهور بكنيته، وقد اختلف ف 
اسمه، فقيل: سبة. وقيل: أسبة. 

شهد خيب، وروى ف لوم المر الهلية)2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 490(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )578/2(.



حابة األماثل 42
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُسَبْيع امُسه  من 

ُسَبْيُع ْبُن َحاِطِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َهْيَشَة بِن الَحاِرِث 4 9 29
ابِن ُأَميََّة بِن ُمَعاِوَيَة ڤ.

ال عل رأس   س: َشِهد ُأُحًدا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل َشِهيًدا ف شوَّ
اثنني وثلثني شهًرا من الجرة، وليس له عقب)1(.

 ع: ِمْن َبنِي ُمَعاِوَيَة ْبِن َعْوٍف)2(.

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

ُسَبْيُع ْبُن َقْيِس ْبِن َعَبَسَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َماِلِك ْبِن َعاِمَرَة ْبِن َعِديِّ 4   29
اْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )301/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1446/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )579/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.



43 ين
ِّ

حرف الس

ُه َخِدَيُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبَدَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمَرَة ْبِن   س: ُأمُّ
َعِديٍّ ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج. 

ُه ِمْن َبنِي ِجَداَرَة، َماَت َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. َوَكاَن لُِسَبْيٍع ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ

َوَشِهَد ُسَبْيٌع َبْدًرا، َوُأُحًدا. 

، َيُقوُل: ُهَو ُسَبْيُع ْبُن َقْيِس  ِد ْبِن ُعَمَرَة الَْنَصاِريُّ َوَكاَن َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ
اْبِن َعاِئَشَة ْبِن ُأَميََّة)1(.

، َأُخو عباد بن قيس)2(.  ب: َبْدِريٌّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )494/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )177/3(.



حابة األماثل 44
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِسراج امُسه  من 

ِسَراُج بُن مَجاَعَة الَحَنِفيُّ ڤ.4   29

 غ: سكن اليممة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ب: من أهل الَيَمَمة، َلُه ُصْحَبة)2(.

ِسَراٌج َأُبو ُمَجاِهٍد ڤ.4   29

.)3(  ع: ُيَعدُّ ِف َأْهِل اْلَيَمِن، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه َعيِلٍّ

 بر: قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف مخسة غلمن لتميم. روى عنه ف حتريم 

المر، وأنه أرسج ف مسجد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بالقنديل والزيت، وكانوا ل يرسجون 
َج َمْسِجَدَنا؟«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأْسَ قبل َذلَِك إل بسعف النخل. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
اري: غلمي هذا. َفَقاَل: »َما اْسُمُه؟«. َفَقاَل: فتح. َفَقاَل النَّبيُّ  َفَقاَل متيم الدَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص رساًجا)4(. يِن َرُسوُل اللَّ اج«. َقاَل: فسمَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْل اْسُمُه ِسَ

اِري، له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه:   كو: مول متيم الدَّ

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )182/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )278/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1443/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )684/2(.



45 ين
ِّ

حرف الس

ابنه ماهد بن رساج)1(. 

 ثغ: من أهل اليمن. روى عنه: ابن ابنه عيل بن ماهد بن رساج، قال: 
ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن مخسة غلمن  ِه  وكان اسمه: )فتًحا(، قال: قدمنا َعَل َرُسول اللَّ
ِه  لتميم الداري، وكانت جتارهتم المر، فلم نزل حتريم المر َعَل َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص أمرين فشققتها، وأنه أرسج ف مسجد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قنديًل بزيت، وكانوا ل 
ج َمْسِجَدَنا«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأْسَ يرسجون فيه إل بسعف النخل، فقال َرُسوُل اللَّ

فقال متيم: غلمي هذا، فقال: »َما اْسُمُه؟«. فقال: فتح.

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ين َرُســوُل اللَّ اج«، قــال: فســمَّ  َفَقــاَل النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َبــْل اْســُمُه ِسَ
)رساًجا()2(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )289/4(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )176/2(.



حابة األماثل 46
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُسَراقة امُسه  من 

ُسَراَقُة ْبُن الَحاِرِث بِن َعِديٍّ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4   29

 س: أسلم وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قتل يوم حنني َشِهيًدا)1(.

  بر: قتل يوم حنني شهيًدا سنة ثمن من الجرة)2(.

ُسَراَقُة ْبُن اْلُحَباِب اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 4   29

 ع: اْسُتْشِهَد بُِحننَْيٍ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: استشهد يوم حنني)4(.

ُسَراَقُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِطيََّة ْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو 4   29
اِر ڤ.  اْبِن َغْنَم ْبِن َماِزٍن اْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبِني َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ُه ُعَتْيَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر   س: ُأمُّ
اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )391/5(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )580/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1423/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )580/2(.



47 ين
ِّ

حرف الس

، َوُعْمَرَة اْلَقِضيَِّة، َوَيْوَم ُمْؤَتَة. َشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا َواْلَنَْدَق َواْلَُدْيبَِيَة َوَخْيَبَ

ُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا فِيَمْن ُقتَِل ِمَن الَْنَصاِر، َوَذلَِك ِف ُجَاَدى الُوَل َسنََة َثَمٍن 
ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. ِمَن اْلِ

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، والندق، والديبية، وخيب، وعمرة القضاء، 
وقتل يوم مؤتة شهيًدا)2(.

 كر: له صحبة، شهد بدًرا، وغزوة مؤتة، واستشهد با)3(.

ُسَراَقُة ْبُن ُعَمْيٍر ڤ. 4 2 29

اِئنَي)4(.  ع: ُهَو َأَحُد َمِن اْسَتْحَمَل َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَْرَجُه إَِل َتُبوَك، َوَأَحُد اْلَبكَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أن يمله ف غزوة تبوك، فلم   ثغ: أحد من طلب من َرُسول اللَّ
يكن عنده ما يمله عليه، فتول وهو يبكي، فأنزل اللَّه تعال: ﴿ھ ے ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ٴۇ ۋ ۋ﴾. قال ابن عباس: نزلت ف نفر منهم: رساقة بن عمري)5(.

ُسَراَقُة ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َغِزيََّة ْبِن َعْمِرو 4 - 29
اْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن َغْنٍم ڤ.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )480/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )580/2(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 154(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1424/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )178/2(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ـُه َعِمـرَيُة بِنْـُت النُّْعـَمِن ْبـِن َزْيـِد ْبِن َلبِيـِد ْبِن ِخـَداٍش ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ

اِر.  َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اَقَة ِمَن الَوَلِد: َزْيٌد ُقتَِل َيْوَم ِجرْسِ َأِب ُعَبْيٍد بِاْلَقاِدِسيَِّة، َوُسْعَدى  َوَكاَن لرُِسَ
ُهَم ُأمُّ َزْيِد بِنُْت َسَكِن ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن  َوِهَي ُأمُّ َحِكيٍم، َوُأمُّ

َعاِمِر ْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج.

َها ُأمُّ َوَلٍد.  َوَناِئَلُة، َوُأمُّ

ِد ْبِن ُعَمَرَة  ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ ، َوُمَمَّ َوَهَكَذا َكاَن َأُبو َمْعَشٍ
َة.  ى ْبُن َغِزيَّ اَقَة: َعْبُد اْلُعزَّ ، َيُقوُلوَن ِف َنَسِب رُسَ الَْنَصاِريُّ

ى ْبُن ُعْرَوَة.  ِد ْبِن إِْسَحاَق: َعْبُد اْلُعزَّ َوِف ِرَواَيِة إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعْن ُمَمَّ

ى ْبُن َعْزَرَة. ِد ْبِن إِْسَحاَق: َعْبُد اْلُعزَّ َوِف ِرَواَيِة َهاُروَن ْبِن َأِب ِعيَسى َعْن ُمَمَّ

َة.  ى ْبُن َغِزيَّ َم ُهَو َعْبُد اْلُعزَّ ا َخَطٌأ، َوإِنَّ َوِكَلمُهَ

َها َمَع  اَقـُة ْبـُن َكْعـٍب َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َوالَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ َوَشـِهَد رُسَ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َ ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوُتُوفِّ

 بر: شهد بدًرا وأحًدا واملشاهد كلها، وتوف ف خلفة معاوية)2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )451/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )580/2(.
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: ُهَو اْبُن 4 - 29 ، َقاَل اْلُبَخاِريُّ ُسَراَقُة ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم الُمْدِلِجيُّ
َة ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة،  َماِلِك ْبِن َتْيِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمْدِلِج ْبِن َمرَّ

ُيَكنَّى َأَبا ُسْفَياَن ڤ.

 ل: له صحبة)1(.

 غ: كان يسكن البادية، قدم املدينة، فأقام با وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
أحاديث)2(.

 جي: يعد باملدينة)3(.

ة، َوُهَو رساَقة بن َمالك بن جْعشم بن َمالك   ب: عداده ِف أهل َمكَّ
ابن َعْمرو بن تيم بن ُمْدلِج بن مّرة بن َعْبد َمنَاة بن كنَاَنة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن يسكن قديًدا)4(. شهد ُحنَينًا َمَع َرُسوِل اللَّ

 بـش: ممـن حسـن إسـلمه، وهـو الـذي جعلت لـه قريـش الدية ف 
رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وأب بكـر الصديـق ڤ إن قتـل أحدمهـا حيـث خرج ملسو هيلع هللا ىلص 

والصديق من الغار مهاجرين إل املدينة فتبعهم رساقة)5(.

 بر: كان ينزل قديًدا، يعد ف أهل املدينة. ويَقاَل: إنه سكن مكة.

))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1441(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )257/3(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 49(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )180/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 59(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

يَن ِف َصْدِر ِخلَفِة  اَقُة بن َمالِِك بن ُجْعُشٍم َسنََة َأْرَبٍع َوِعْشِ َوَماَت رُسَ
ُه َماَت َبْعَد ُعْثَمَن)1(. ُعْثَمَن، َوَقْد ِقيَل: إِنَّ

 ثغ: كان ينزل قديًدا، يعد ف أهل املدينة، ويقال: سكن مكة.

روى عنه الصحابة: ابن عباس، وجابر، ومن التابعني: َسِعيد بن املسيب، 
د بن رساقة. وابنه ُمَمَّ

مات رساقة بن مالك سنة أربع وعشين، أول خلفة عثمن ڤ، وقيل: 
إنه مات بعد عثمن، والله أعلم)2(.

 ذت: ُتُوّف ف هذه السنة، وكان ينزل ُقَدْيًدا، وهو الَِّذي ساخت قوائم 
َفَرسه. ُثمَّ أسلم وحُسَن إسلُمُه، وله حديث ف العمرة.

َرَوى َعنُْه: جابر بن عبد الله، وابن عّباس، وسعيد بن املسيب، وطاوس، 
وماهد، وجاعة.

وكان إسلمه بعد غْزوة الطائف.

وقيل: ُتُوّف بعد َمْقَتل عثمن، والله أعلم)3(.

 وقال أيًضا: ذت: أسلم بعد حصار الطائف، وقيل: بل َشِهد ُحنينًا. 

ِذي َسَأَل عن ُمْتَعة الج ألأِلبد  وهو املذكور ِف هجرة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َوُهَو الَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )581/2، 582(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )179/2، 180(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 172(.



51 ين
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ِهَي؟ وكان ينزل قديًدا.

توف بعد عثمن بعامني، توف سنة أربٍع وعشين)1(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 377(.
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الش

َسعد امُسه  من 

ْوِسيُّ ڤ.4 9 29 َسْعُد ْبُن َأِبي ُذَباٍب الدَّ

 غ: كان يسكن املدينة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: من أهل الجاز، َلُه ُصْحَبة، َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأسلم)2(.

َجاِز َسَكَن امَلِدينََة)3(.  ع: ِمْن َأْهِل اْلِ

، َحِليُف الَقَواِقَلَة ڤ.4   29 َسْعُد ْبُن َأِبي َسْعِد بِن َسْعِد بِن ُمَريٍّ

 س: َشِهد ُأُحًدا)4(.

ـاٍص: َماِلُك ْبـُن ُوَهْيِب ْبِن 4   29 اٍص، َواْسـُم َأِبي َوقَّ َسـْعُد ْبـُن َأِبي َوقَّ
، ُيْكَنى  َة ْبِن َكْعـِب ْبِن ُلـَؤيٍّ َعْبـِد َمَنـاِف ْبـِن ُزْهـَرَة ْبـِن ِكَلِب ْبِن ُمـرَّ

َأَبا ِإْسـَحاَق ڤ.

. ُه َحْنَُة بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

َوبِِه َكاَن  اْلَوَلِد: إِْسَحاُق الَْكَبُ  ِمَن  َأِب َوقَّاٍص  ْبِن  َقاُلوا: َوَكاَن لَِسْعِد 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )34/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )154/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1270/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )373/4(.
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ُهَم اْبنَُة ِشَهاِب ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن اْلَاِرِث  ى، َوُأمُّ ُيْكنَى َدَرَج، َوُأمُّ اْلََكِم اْلُكْبَ
اْبِن ُزْهَرَة.

اُج،  ُد ْبُن َسْعٍد ُقتَِل َيْوَم َدْيِر اْلََمِجِم، َقَتَلُه اْلَجَّ َوُعَمُر َقَتَلُه امُلْخَتاُر، َوُمَمَّ
ُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َمْعِدي َكِرَب  ُهْم َماِويَّ َوَحْفَصُة، َوُأمُّ اْلَقاِسِم، َوُأمُّ ُكْلُثوٍم، َوُأمُّ
ْمِط ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمَعاِوَيَة ِمْن ِكنَْدَة.  اْبِن َأِب اْلَكْيَسِم ْبِن السِّ

ُهـْم ُأمُّ َعاِمِر  َوَعاِمـٌر، َوإِْسـَحاُق الَْصَغـُر، َوإِْسـَمِعيُل، َوُأمُّ ِعْمَراَن، َوُأمُّ
بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُزْرَعَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأِب ُجَشَم 

َراَء. اْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبْ

 ، َبرْيِ ْغَرى، َوُأمُّ َعْمٍرو، َوِهنُْد، َوُأمُّ الزُّ َوإِْبَراِهيُم، َوُموَسى، َوُأمُّ اْلََكِم الصُّ
اِحيَل  َا اْبنَُة اْلَاِرِث ْبِن َيْعَمَر ْبِن رَشَ ُهْم َزَبُد، َوَيْزُعُم َبنُوَها َأنَّ َوُأمُّ ُموَسى، َوُأمُّ
اْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َمالِِك ْبِن َجنَاِب ْبِن َقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَكاَبَة ْبِن َصْعِب ْبِن 

َعيِلِّ ْبِن َبْكِر ْبِن َواِئٍل، ُأِصيَبْت ِسَباُء.

ُه َسْلَمى ِمْن َبنِي َتْغُلَب ْبِن َواِئٍل. َوَعْبُد اللِه ْبُن َسْعٍد، َوُأمَّ

َة  ُه َخْوَلُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َأْوِس ْبِن َسَلَمَة ْبِن َغِزيَّ َوُمْصَعُب ْبُن َسْعٍد، َوُأمُّ
اْبِن َمْعَبِد ْبِن َسْعِد ْبِن ُزَهرْيِ ْبِن َتْيِم اللِه ْبِن ُأَساَمَة ْبِن َمالِِك ْبِن َبْكِر ْبِن َحبِيِب 

اْبِن َعْمِرو ْبِن َتْغِلَب ْبِن َواِئٍل.

ُهْم ُأمُّ  ْحَِن، َوَحِيـَدُة، َوُأمُّ ، َواْسـُمُه: َعْبُد الرَّ َوَعْبـُد اللـِه الَْصَغُر، َوُبَجرْيٌ
ِهَلِل بِنُْت َربِيِع ْبِن ُمَريِّ ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن لِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُثَمَمَة ْبِن َمالِِك 
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اْبِن َجْدَعاَء ْبِن ُذْهِل ْبِن ُروَماَن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َخاِرَجَة ْبِن َسْعِد ْبِن َمْذِحِج. 

ُهـَم ُأمُّ َحِكيٍم بِنُْت  َوُعَمـرْيُ ْبـُن َسـْعٍد الَْكـَبُ َهَلَك َقْبـَل َأبِيِه، َوَحْنَـُة، َوُأمُّ

َقاِرٍظ ِمْن َبنِي ِكنَاَنَة ُحَلَفاَء َبنِي ُزْهَرَة. 

َوُعَمرْيٌ الَْصَغُر، َوُعَمُرَو، َوِعْمَراُن، َوُأمُّ َعْمٍرو، َوُأمُّ َأيُّوَب، َوُأمُّ إِْسَحاَق، 

ُهْم َسْلَمى بِنُْت َخَصَفَة ْبِن َثْقِف ْبِن َربِيَعَة ِمْن َتْيِم اللَِّت ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَكاَبَة. َوُأمُّ

ـرَيَة لِـَشٍّ َوَقـَع َبْينَُه َوَبـنْيَ َأِخيـِه ُعَمَر ْبِن  َوَصالِـُح ْبـُن َسـْعٍد َكاَن َنـَزَل اْلِ

ـُه َطْيَبُة بِنُْت َعاِمِر ْبـِن ُعْتَبَة ْبِن  ، َوُأمُّ َسـْعٍد، َوَنَزَلَـا َوَلـُدُه، ُثمَّ َنَزُلـوا َرْأَس اْلَعنْيِ

اِحيـَل ْبـِن َعْبـِد اللـِه ْبِن َصابِـِر ْبِن َمالِـِك ْبِن اْلَْزَرِج ْبـِن َتْيِم اللِه ِمـَن النَِّمِر  رَشَ

اْبِن َقاِسٍط.

 . ُهَم ُأمُّ ُحَجرْيٍ َوُعْثَمُن، َوَرْمَلُة، َوُأمُّ

َها  ْحَِن ْبِن َعْوٍف، َوُأمُّ َجَها ُسَهْيُل ْبُن َعْبِد الرَّ َوَعْمَرُة َوِهَي اْلَعْمَياُء، َتَزوَّ

اْمَرَأٌة ِمْن َسْبِي اْلَعَرِب. 

وَعاِئَشُة بِنُْت َسْعٍد.

ملسو هيلع هللا ىلص  ُأُحٍد َمَع َرُسوِل اللِه  َيْوَم  َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَثَبَت  َقاُلوا: َوَشِهَد َسْعُد 

ـَة، َوَكاَنْت  ، َوَفتَِح َمكَّ اُس، َوَشـِهَد اْلَنْـَدَق، َواْلَُدْيبَِيَة، َوَخْيـَبَ ِحـنَي َولَّ النَـّ

َمَعُه َيْوَمِئٍذ إِْحَدى َراَياِت امُلَهاِجِريَن الثََّلُث. 

امَلْذُكوِريَن  َماِة  الرُّ ِمَن  َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َمَع َرُسوِل  َها  ُكلَّ امَلَشاِهَد  َوَشِهَد 
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ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُه َحْنَُة بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف   وقال أيًضا س: ُأمُّ

. اْبِن ُقَصٍّ

ِذي اْفَتَتَح اْلَقاِدِسيََّة، َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َوَخطََّها ِخَطًطا  َوَقْد َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو الَّ
اَن  لَِقَباِئِل اْلَعَرِب، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا، َوَولَِيَها لُِعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ُثمَّ ُعِزَل َعنَْها، َوَولَِيَها َبْعَدُه اْلَولِيُد ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيٍط.

ِة َأْمَياٍل ِمَن امَلِدينَِة،  ِه بِاْلَعِقيِق َعَل َعَشَ َوَرَجَع َسْعٌد إَِل امَلِدينَِة َفَمَت ِف َقرْصِ
َجاِل َفُدفَِن بِاْلَبِقيِع، َوَذلَِك َسنََة مَخٍْس َومَخِْسنَي،  َفُحِمَل إَِل امَلِدينَِة َعَل ِرَقاِب الرِّ

َوَصلَّ َعَلْيِه َمْرَواُن ْبُن اْلََكِم، َوُهَو َيْوَمِئٍذ َواِل امَلِدينَِة ملَُِعاِوَيَة. 

 . ُه  َبرَصُ َذَهَب  َقْد  َوَكاَن  َسنًَة،  َوَسْبِعنَي  بِْضٍع  اْبَن  َماَت  َيْوَم  َسْعٌد  َوَكاَن 
ُد ْبُن ُعَمَر ِف َوْقِت َوَفاتِِه. َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ

ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)2(. َ َسنََة مَخِْسنَي، َوَقْد َكَتْبنَا َخَبَ ُه: ُتُوفِّ َوَقاَل َغرْيُ

 ل: القريش البدري، شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ق: أمه: حنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس. وله أخوان: عتبة، وعمري.

فأما عتبة فمن ولده: هاشم بن عتبة املرقال، وكان أعور، وكان مع عيلٍّ 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )132-127/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )135/8(.

))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1(.
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يوم صّفني، وكان من أشجع الناس.

وأما عمري بن أب وقاص، فاستشهد يوم بدر.

وكان سعد أحد العشة الذين سّموا للجنة، وأحد أصحاب الّشورى.

َدْعَوَتُه،  اْسَتِجْب  ُهمَّ  »اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  النَّبيُّ  له  الناس، ودعا  وكان أرمى 
ي«.  ْد َرْمَيَتُه«. وجع له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أبويه، فقال: »اْرِم َسْعد، فَِداَك َأِب َوُأمِّ َوَسدِّ

وقال: »َهَذا َخاِل، َفْلَيْأِت ُكلُّ َرُجٍل بَِخالُه«. 

ه عمر بن الطاب الكوفة، وكان عل الناس يوم القادسّية، وكان  وولَّ
به عّلة من جراح -كانت به- فلم يشهد الرب، واستخلف خليفة، ففتح 

الله عل املسلمني، فقال رجل من بجيلة:

ـــه أظهـــر دينـــه وسعد بباب القادسّية معصمأل تـــر أّن اللَّ
ونسوة سعد ليس منهن أيمفأبنــا وقــد آمــت نســاء كثــرية

فقال سعد: اللَّهّم اكفنا يده ولسانه، فأصابته رمية فخرس، ويبست يده.

ه عثمن بعده الكوفة، ثم  ثم شكا أهُل الكوفة سعُدا فعزله عمر، ثم ولَّ
عزله، واستعمل عليها الوليد بن عقبة، فلم قدم عليه، قال سعد للوليد: يا 
أبا وهب، أكست بعدنا أم حقنا بعدك؟ فقال الوليد: ما كسنا يا أبا إسحاق 

ول حقت، ولكّن القوم استأثروا.

ومات ف قرصه بالعقيق، عل عشة أميال من املدينة، ودفن بالبقيع مع أصحابه.

وكانت وفاته سنة مخس ومخسني، وهو آخر العشة موًتا، وصّل عليه مروان 
ابن الكم، وكان يومئذ وال املدينة ملعاوية، وبلغ من السّن بضًعا وسبعني سنة، 
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أو بضًعا وثمنني سنة، وكان يقول: أسلمت وأنا ابن تسع عشة سنة.

فَوَلد سعُد بُن أب وّقاص ڤ: عمر، وممًدا، وعامًرا، وموسى، ومصعًبا، 
وعائشة، وغريهم من البنني والبنات)1(.

 خ: قدم امَلِدْينَة مهاجًرا قبل قدوم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، دخل امَلِدْينَة قبل عمر 
ابن الطاب.

َقاَل امَلَداِئنِي: مات َسْعد بن أب وقاص ف قرصه بالَعقيق، عل عشة 
أميال من امَلِدْينَة، فُحِمَل إَِل امَلِدْينَة عل رقاب الرجال)2(.

 خ: أبو وقاص: مالك بن ُأَهْيب بن َعْبد مناف بن ُزْهرة. 

َ باْلَعَقَبة سنة مخس ومخسني، َوَكاَن يقول: أنا يوم بدٍر  َقاَل امَلَداِئنِّي: ُتوفِّ
ابن تسع عشة.

َ وهو ابن ثِنَْتنْيِ وثمنني ِف زمن ُمَعاِوَية)3(. وُتوفِّ

ُه َحْنَُة بِنُْت َأَسِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.   ص: ُأمُّ

اٍص  ا،... َوَماَت َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّ ، َكاَن َقِصرًيا ِجدًّ ِلٌّ َبْدِريٌّ ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ
ڤ بِاْلَعِقيـِق، َوُحِـَل َفُدفِـَن بِامَلِدينَـِة َوُهـَو اْبُن َثـَلٍث َوَثَمننَِي َسـنًَة. َوَقاُلوا: 

بِْضٍع َوَسْبِعنَي. 

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 243-241(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 44، 45(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )3/ 5(.
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َ َسنََة مَخٍْس َومَخِْسنَي. َوَقاُلوا: َسنََة  َة، َوَقاُلوا: ُتُوفِّ َوَكاَن َأْسَلَم اْبَن تِْسَع َعْشَ
َ َسْعُد َواْلََسُن  ُه ُتُوفِّ َث ُشْعَبُة، َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َحْفٍص َأنَّ َسْبٍع َومَخِْسنَي، َوَحدَّ
ڤ َأْعَقاًل، َوَماَت اْلََسُن َسنََة إِْحَدى َومَخِْسنَي. َوَقاُلوا: َسنََة َثَمٍن َوَأْرَبِعنَي. 

َوَكاَن َسْعٌد ڤ، َقِصرًيا آَدَم، َغِليَظ الَاَمِة)1(.

ه ْحنَة بنت ُسْفَيان بن ُأميَّة بن َعْبد شمس بن َعْبد منَاف.   ب، بش: أمُّ

َجال إَِل امَلِدينَة عَشة َأْمَيال  َماَت ِف قرصه بالعقيق، َوُحَِل عل َأْعنَاق الرِّ
بن  َمْرَوان  َعَلْيِه  َثَمن َومخسني، َوصل  قيل: سنة  َوقد  سنة مخس َومخسني، 
الكم، َوَكاَن واليها ِف إماَرة ُمَعاِوَية، َوله َيْوم َماَت َأربع َوَسْبُعوَن)2( سنة. 

َوَكاَن قد أسلم، َوُهَو ابن تسع عَشة سنة، َوَحََل من َأْوَلد سعٍد الِعْلَم: 
عمُر، َوُمَّمٌد وعامر، وُموَسى، َومْصَعب، َوَعاِئَشة)3(. 

ى بِاْلََبَوْيِن،  ْسَلِم، َوامُلَفدَّ ْبَعِة، َوُثُلُث اإْلِ  ع: ِمْن َأَساِميِه: َسابُِع السَّ
ْعَوِة، َوالَاِرُث، َوالَاُل)4(. َوامُلَجاُب الدَّ

 بر: كان سابع سبعة ف اإلسلم أسلم بعد ستة.

َوَشِهَد بدًرا، َوالَُدْيبَِيَة، َوَساِئَر امَلَشاِهِد، َوُهَو َأَحُد الستة الذين جعل 
َ َوُهَو َعنُْهْم َراٍض. عمر فيهم الشورى، وأخب أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ُتُوفِّ

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )166/1، و169(.
))) جاء في »مشاهير علماء المصار«: )أربع وستون(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )340/2-341(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 26(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )133/1(.
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ْعَوِة َمْشُهوًرا بَِذلَِك،  ِة امَلْشُهوُد َلُْم بِالَنَِّة، َوَكاَن ُمَاَب الدَّ َوَأَحُد اْلَعَشَ
ِه  اللَّ َرُسوَل  َأنَّ  َوَذلَِك  ِعنَْدُهْم،  إَِجاَبتَِها  ِف  ُيَشكُّ  َوُتْرَجى، ل  َدْعَوُتُه  ُتَاُف 

ْد َسْهَمُه، َوَأِجْب َدْعَوَتُه«. ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل فِيِه: »اللَّهّم َسدِّ

وهو أول من رمى بسهم ف سبيل الله، وذلك ف رسية عبيدة بن الارث، 
وكان معه يومئذ املقداد بن عمرو، وعتبة بن غزوان.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وللزبري أبويه، َفَقاَل لكل واحد منهم، فيم روى  وجع له َرُسول اللَّ
ـي«. ول يقـل َذلِـَك لحـد غريمهـا فيـم يقولـون،  عنـه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرم، فِـَداَك َأِب َوُأمِّ

والله أعلم.

ِه  وكان أحد الفرسان الشجعان من قريش الذين كانوا يرسون َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ف مغازيه.

ف الكوفة ولقي العاجم، وتول قتال فارس، أمره عمر  وهو الذي َكوَّ
ابن الطاب ڤ عل َذلَِك، ففتح الله عل يده أكثر فارس، وله كان فتح 

القادسية وغريها. 

وكان أمرًيا عل الكوفة، فشكاه أهُلها، ورموه بالباطل، فدعا عل الذي 
واجهه بالكذب عليه دعوة ظهرت فيه إجابتها. 

والب بذلك مشهور تركت ذكره لشهرته.

وعزله عمُر، وذلك ف سنة إحدى وعشين حني شكاه أهُل الكوفة، 
وول عـمر بـن يـارس الصـلة، وعبـد الله بن مسـعود بيـت املـال، وعثمن بن 
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ًرا، وأعاد سعًدا عل الكوفة ثانية، ثم  حنيف مساحة الرض، ثم عزل عمَّ
عزلـه وولَّ جبـري بـن مطعـم، ثـم عزله قبـل أن يـرج إليهـا، وول املغرية بن 
ه عثمن يسـرًيا ثـم عزله،  شـعبة، فلـم يـزل عليهـا حتـى قتل عمـر ڤ، فأقرَّ

وول سعًدا، ثم عزله، وول الوليد بن عقبة.

وقد قيل: إن عمر ملا أراد أن يعيد سعًدا عل الكوفة أبى عليه، َوَقاَل: 
أتأمرين أن أعود إل قوم يزعمون أين ل أحسن أن أصيل! فرتكه. 

فلـم ُطعـن عمـر جعله أحد أهل الشـورى. َوَقاَل: إن وليها سـعد فذاك 
وإل فليستعن به الوال، فإين ل أعزله عن عجز ول خيانة.

ورامه ابنه عمر بن سعد أن يدعو لنفسه بعد قتل عثمن فأبى، وكذلك 
رامه أيًضا ابن أخيه هاشم بن عتبة، فلم أبى عليه صار هاشم إل عيلٍّ ڤ.

وكان سعد ممن قعد ولزم بيته ف الفتنة، وأمر أهله أل يبوه من أخبار 
الناس بيشء حتى جتتمع المة عل إمام، فطمع فيه معاوية، وف عبد الله 
إليهم يدعوهم إل عونه عل الطلب  ابن عمر، وممد بن مسلمة، وكتب 
بدم عثمن ويقول لم: إنم ل يكفرون ما أتوه من قتله وخذلنه إل بذلك، 
إليهم تركت ذكره،  به  نثر ونظم كتب  ويقول: إن قاتله وخاذله سواء، ف 
فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء به من َذلَِك، وينكر مقالته، ويعرفه 

بأنه َلْيَس بأهل ملا يطلب، وكان ف جواب سعد بن أب وّقاص له:

ــه دواءمعــاوي داؤك الــداء العيــاء ــيء ب ــا جت ــس مل ولي
ــيل ــن ع ــو حس ــوين أب ــاءأيدع ــا يش ــه م ــم أردد علي فل
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ــولءوقلت له اعطني سيفا بصريا ــداوة وال ــه الع ــز ب متي
ــاءفــإن الــش أصغــره كبــري ــه الدم ــر تثقل وإن الظه
عل ما قد طمعت به العفاءأتطمــع ف الــذي أعيــا عليــا
وميتــا أنــت للمــرء الفــداءليــوم منــه خــري منــك حيــا
فدعــه عثــمن  أمــر  ــلءفأمــا  ــه الب ــرأي أذهب ــإن ال ف

من  أميال  عشة  عل  بالعقيق  قرصه  ف  وقاص  أب  بن  سعد  ومات 
عليه  وصل  بالبقيع،  ودفن  الرجال،  أعناق  عل  املدينة  إل  وحل  املدينة، 

مروان بن الكم.

واخُتِلَف ف صفته اختلًفا كثرًيا متضاًدا، فلم أذكرها لذلك)1(.

 خت: أمه حنة بنت َأِب سفيان بن أمية بن َعْبد شمس بن َعْبد مناف.

وهو أحد العشة الذين شهد لم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بالنة، وأحد الستة 
م إســلُمه، وحــرض مــع  مــن أهــل الشــورى، ومــن املهاجريــن الولــني، تقــدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بأبويه، فقال  النَّبيُّ  اه  ملسو هيلع هللا ىلص مشاهده، وجاهد بني يديه، وَفدَّ رسول الله 

ي«. له: »فَِداَك َأِب َوُأمِّ

د َرْمَيَته، َوَأِجب َدْعَوَته«، فكان ماب الدعوة. ودعا له، فقال: »اللُهمَّ َسدِّ

وملا وجه أمري املؤمنني عمر بن الطاب جيوش املسلمني إل العراق، 
الله عل يده املدائن وغريها من بلد الفرس، ثم  َر سعًدا عليهم، ففتح  َأمَّ

ت. ه ُعَمُر أيًضا الكوفة ملا ُمرصِّ ولَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )610-607/2(.
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وله أخبار كثرية، ومناقب غري يسرية.

ث با عنه: عبُد الله بُن عباس،  وروى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، حدَّ
وجابر بُن سمرة، والسائب بُن يزيد، وعائشُة أمُّ املؤمنني، وجاعة من التابعني)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِكَلٍب)2(.  و: َيْلَتِقي َمَع َرُسوِل اللَّ

 كر: أحد العشة املشهود لم بالنة، شهد بدًرا واملشاهد بعد. 

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن سمرة، 
وعائشة أم املؤمنني، والسائب بن يزيد، وبنوه: عامر، ومصعب، وممد، 
وعائشة، وإبراهيم، وعمر بنو سعد بن أب وقاص، وسعيد بن املسيب، وغريهم.

وشهد غزوة أسامة إل أرض البلقاء، وروى خطبة عمر بالابية، وأظنه 
ل يشهدها، وشهد أذرح يوم الكمني، ووفد عل معاوية)3(.

 جو: أمه ْحنَة بنت ُسْفَيان، َوقيل: بنت أب َأسد. 

ْسـَلم،  أسـلم َقِديًم َوُهَو اْبن سـبع عَشة سـنة. َوَقاَل: )كنت َثالًِثا ِف اإْلِ
َوَأنا أول من رمى بَِسْهم ِف َسبِيل الله(. 

ي«.  َوَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد: »اْرِم َسْعد فَِداَك َأِب َوُأمِّ

َوشهد امْلَشاهد كلَها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوول الوليات من قبل عمر َوُعْثَمن، 
َوُهَو أحد َأْصَحاب الشورى.

))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )476/1، 477(.
نَّة )235/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »تاريخ دمشق« )20/ 280(.))) »سير السَّ
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َكاَن َقِصرًيا غليًظا، َذا َهامة، شثن الََصابِع، آدم أفطس، أشعر الََسد.

َكاَن َلُه من الَوَلد: إِْسَحاُق اْلَْكَب َوبِه يكنى، َوأمُّ الكم الُكْبَى، أمهم 
ابنة شَهاب بن عبد الله. 

اج، َوَحْفَصُة،  ٌد ُقتَِل َيْوم دير المجم َقتله الجَّ َوعمُر َقتله امُلْخَتار، َوُمَمَّ
َوأمُّ الَقاِسم، َوأمُّ ُكْلُثوم، أّمهم ماوية بنت قيس معدى كرب. 

هم أمُّ َعامر بنت َعْمرو.  وعامُر، َوإِْسَحاُق اْلَْصَغر، َوإِْسَمِعيُل، َوأمُّ عمَران، أمُّ

الزبري،  َوأمُّ  ِهنْد،  َعْمرو  َوأمُّ  ْغَرى،  الصُّ َوأمُّ الكم  َوإِْبَراِهيُم، وُموَسى 
هم زبد. َوأمُّ ُموَسى، أمُّ

َوعبُد الله أمه سلمى.

َومْصَعـُب أمـه َخْوَلـة بنـت َعْمـرو، َوعبُد اللـه اْلَْصَغر، وبجرٌي واسـمه: 
هم أمُّ ِهَلل بنت ربيع بن مري.  ْحَن، وحيدُة، أمُّ عبد الرَّ

َوُعَمرْيٌ اْلَْكَب َوْحنَُة، أمهم أم َحِكيم بنت قارظ.

َوُعَمرْيٌ اْلَْصَغر، َوَعْمُرو، َوعْمَراُن، َوأمُّ َعْمرو، َوأمُّ َأيُّوب، َوأمُّ إِْسَحاق، 
هم سلمى بن خصفة. أمُّ

َوَصالٌح، أمه َظْبَية بنت َعامر.

َوُعْثَمُن، ورملُة، أمهم أم ُحَجرْي.

َوعمَرُة َوِهي العمياء، أمَها من سبي الَعَرب.

َوَعاِئَشُة.
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َمـاَت ِف قـرصه بالعقيق عـل عَشة َأْمَيال من امَلِدينَـة، َفحمل عل ِرَقاب 
َجـال إَِل امَلِدينَـة، َوصـل َعَلْيـِه َمْرَوان بن الكـم، َوُهَو َيْومِئـٍذ وال امَلِدينَة  الرِّ
ثمَّ صلَّ َعَلْيِه َأزَواُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُحَجرهن، َودفن بِالَبِقيِع، َوَكاَن أوىص َأن 

ن فِيَها.  ن ِف ُجبَّة صوٍف َلُه، َكاَن َلِقي امُلْشكني فِيَها َيْوم بدر، َفُكفِّ ُيَكفَّ

َا سنة مخسني. َوالثَّايِن:  تِي َماَت فِيَها َأْرَبَعة َأْقَوال: َأحدَها: َأنَّ نَة الَّ َوِف السَّ
ابِع: َثَمن َومخسني.  سنة مخس َومخسني. َوالثَّالِث: سبع َومخسني. َوالرَّ

َوِف ِسنِّه َقوَلِن: َأحدمَها: بضع َوَسْبُعوَن. َوالثَّايِن: اْثنََتاِن َوَثَمُنوَن)1(.

 وقال أيًضا جو: آخـر مـن َمـاَت مـن امُلَهاِجريـن، َوُهـَو آخر العشة 
موًتا)2(.

 ث: أحُد العشة املشهود لم بالنَّة، وأحد الستة من أهل الشورى. 

وتوف رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنه راض، وكان ُماب الدعوة ؛ أسلم قديًم، 
قال: كنُت ثالًثا ف اإلسلم. 

ل من  ل من َرَمى بسهٍم ف سبيل الله، وأوَّ شهد املشاهَد كلها، وهو أوَّ
أراق دًما ف سبيل الله)3(.

 ثغ: أمه حنة بِنْت ُسْفَيان بن أمية بن عبد شمس، وقيل: حنة بنت 
َأِب سفيان بن أمية.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 84، 85(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 324(.

))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 7(.
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أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة، وكان عمره ملا أسلم سبع عشة سنة. 

ِذيَن  ُه قال: )أسلمت قبل أن تفرض الصلة(، وهو أحد الَّ روي عنه َأنَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بالنـة، وأحد العشة سـادات الصحابـة، وأحد  شـهد لـم َرُسـول اللَّ
الستة أصحاب الشورى، الذين أخب عمر بن الطاب ڤ، أن رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص توف وهو عنهم راض.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  شهد بدًرا، وأحًدا، والندق، واملشاهد كلها مع َرُسول اللَّ

وأبل َيْوم أحد بلء عظيًم، وهو أول من أراق دًما ف سبيل اللَّه، وأول 
من رمى بسهم ف سبيل اللَّه.

هم لقتال  َ واسـتعمل عمـر بـن الطاب سـعًدا َعَل اليـوش الذين سـريَّ
الفرس، وهو كان أمرًيا ليش الذين هزموا الفرس بالقادسية، وبجلولء 
أرسـل بعـض الذيـن عنده فقاتلـوا الفرس بجلـولء فهزموهـم، وهو الذي 
فتح املدائن مدائن كرسى بالعراق، وهو الذي بنى الكوفة، وول العراق، 
ثـم عزلـه، فلـم حرضت عمـر الوفاة جعله أحـد أصحاب الشـورى، وقال: 
إن ول سعد اإلمارة فذاك، َوإِل فأويص الليفة بعدي أن يستعمله، َفإيِنِّ َلْ 
ه عثمن الكوفة ثم عزله، واستعمل الَولِيد  َأْعِزْلُه ِمْن َعْجٍز َول ِخَياَنٍة، فولَّ

ابن عقبة بن َأِب معيط.

وملا قتل عثمن اعتزل الفتنة، ول يكن مع أحد من الطوائف املتحاربة، 
بل لزم بيته، وأراده ابنه عمر، وابن أخيه هاشم بن عتبة بن َأِب وقاص أن 
يدعـو إَِل نفسـه، بعـد قتـل عثمن، فلـم يفعل، وطلب السـلمة، فلـم اعتزل 
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د بن مسلمة، فكتب إليهم  ِه بن عمر، وف ُمَمَّ طمع فيه معاوية، وف َعْبد اللَّ
يدعوهم إَِل أن يعينوه َعَل الطلب بدم عثمن، ويقول: إنكم ل تكفرون ما 
ما أتيتموه من خذلنه إل بذلك، فأجابه كل واحد منهم يرد عليه ما جاء 

به، وكتب إليه سعد أبيات شعر:

ــه دواءمعــاوي داؤك الــداء العيــاء ــيء ب ــا جت ــس مل ولي
ــيل ــن ع ــو حس ــوين َأُب ــاءأيدع ــا يش ــه م ــم أردد علي فل

وقلت له:

بصـــرًيا ســـيًفا  ــولءاعطنـــي  ــداوة وال ــه الع ــز ب متي
عل ما قد طمعت به العفاءأتطمــع ف الــذي أعيــا عليًّــا
ــا وميًتــا أنــت للمــرء الفــداءليــوم منــه خــري منــك حيًّ

وروى سعٌد َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرية، روى عنه: ابن عمر، وابن 
عباس، وجابر بن سمرة، والسائب بن َيِزيَد، وعائشة، وبنوه عامر، ومصعب، 
وممد، َوإِْبَراِهيم، وعائشة أولد سعد، وابن املسيب، َوَأُبو عثمن النهدي، 

َوإِْبَراِهيم بن عبد الرحن بن عوف، وقيس بن َأِب حازم، وغريهم.

وتـوف بالعقيق َعَل سـبعة أميال من املدينة، فحمـل َعَل أعناق الرجال 
إَِل املدينة، فأدخل املسجد فصل عليه مروان، وأزواج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

، َوَأَحُد َمْن َشِهَد بدًرا،  لنِْيَ ابِِقنْيَ الَوَّ ِة، َوَأَحُد السَّ  ذس: َأَحُد الَعَشَ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )217-214/2(.
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ْوَرى. تَِّة َأْهِل الشُّ َوالَُدْيبَِيَة، َوَأَحُد السِّ

( مَخَْسَة َعَشَ َحِدْيًثا،  ِحْيَحنْيِ َرَوى ُجَْلًة َصاِلًَة ِمَن الَِدْيِث، َوَلُه ِف )الصَّ
َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ بَِخْمَسِة َأَحاِدْيَث، َوُمْسِلٌم بَِثَمنَِيَة َعَشَ َحِدْيًثا.

اِئُب بُن َيِزْيَد، َوَبنُْوُه؛  َث َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوَعاِئَشُة، َواْبُن َعبَّاٍس، َوالسَّ َحدَّ
ٌد، َوُمْصَعٌب، َوإِْبَراِهْيُم، َوَعاِئَشُة، َوَقْيُس بُن َأِب َحاِزٍم،  َعاِمٌر، َوُعَمُر، َوُمَمَّ

َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَخْلٌق ِسَواُهم.

َم  َوِمْن َمنَاِقِب َسْعٍد َأنَّ َفْتَح الِعَراِق َكاَن َعَل َيَدْي َسْعٍد، َوُهَو َكاَن ُمَقدَّ
الُُيْوِش َيْوَم َوْقَعِة الَقاِدِسيَِّة، َوَنرَصَ اللُه ِدْينَُه.

َوَنَزَل َسْعٌد بِامَلَداِئِن، ُثمَّ َكاَن َأِمرْيَ النَّاِس َيْوَم َجُلْولَء، َفَكاَن النَّرْصُ َعَل 
َة. َيِدِه، َواْسَتْأَصَل اللُه الََكارِسَ

، َولَ التَّْحِكْيَم، َوَلَقْد  نْيَ اْعَتَزَل َسْعٌد الِفْتنََة، َفَل َحرَضَ الََمَل، َولَ ِصفِّ
ْأِن ڤ. َكاَن َأْهًل لإِِلَماَمِة، َكبرِْيَ الشَّ

َوَقَع َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيِّ بِن َمَْلٍد«: َماَئَتاِن َوَسْبُعْوَن َحِدْيًثا، َفِمْن َذاَك ِف 
ِحْيِح: َثَمنَِيٌة َوَثَلُثْوَن َحِدْيًثا)1(. الصَّ

 ذت: أحد العشة املشهود له بالنة، وأحد السابقني الولني، َكاَن 

ُيَقاُل َلُه: فارس اإلسلم، َوُهَو أول من رمي بسهم ف سبيل اللَّه.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 93، و115، و122، و124(.
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َوَكاَن مقدم اليوش ف َفَتَح اْلِعَراق، ُماب الدعوة، كثري املناقب، هاجر 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد بدًرا. إَِل املدينة قبل َمْقدم َرُسول اللَّ

بنو  َوإِْبَراِهيم وعمر وممد وعائشة  وُمْصَعب،  بنوه عامر  َعنُْه:  َرَوى 
سعد، وبرس بن َسِعيد، وَسِعيد بن املسيب، وَأُبو ُعْثَمن النهدي، وعلقمة بن 

قيس، وُعْرَوة بن الزبري، وَأُبو صالح السمن، وآخرون.

وأمه حنة بِنْت سفيان بن أمية بن َعْبد شمس.

أسلم َوُهَو ابن تسع عشة َسنَة، َوَكاَن قصرًيا دحداًحا غليًظا، ذا هامة، 
شثن الصابع، جعد الشعر، أشعر السد، آدم، أفطس. 

َقْد ذكرنا فيم مر لنا أن سعًدا جعله ُعمر أَحد الستة َأْهل الشورى، َوَقاَل: 
إن أصابت اللفة سعًدا، َوإِلَّ فليستعن به الليفة بعدي، فإين ل أعزله من 

ضعف َوَل من خيانة.

وسعد َكاَن ممن اعتزل علًيا َوُمَعاِوَية)1(.

 ذك: البدري العشي، أول من رمى بسهم ف سبيل الله.

أسلم وهو ابن سبع عشة سنة. 

وكان قصرًيا غليًظا جعًدا شعر السم آدم أفطس، وقيل: كان طويًل)2(.

 جر: أحد العشة، وآخرهم موًتا، وأمه حنة بنت سفيان بن ُأَميَّة بنت 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 490، 494(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )9(.
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عم أب سفيان بن حرب بن ُأَميَّة.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كثرًيا.

وكان أحد الفرسان، وهو أول من رمى بسهم ف سبيل الله، وُهو َأَحد 
الستة أهل الشورى.

وكان رأس مـن فتـح العـراق، وول الكوفـة لعمر، وهو الـذي بناها ثم 
عزل ووليها لعثمن.

وكان ماب الدعوة مشهوًرا بذلك.

مات سنة إحدى ومخسني. وقيل: ست. وقيل: سبع. وقيل. ثمن. 

والثاين أشهر. وقد قيل: إنه مات سنة مخس. وقيل: سنة أربع.

وقع ف »صحيح البخاري« عنه أنه قال: )لقد مكثت سبعة أيام وإين 
لثالث اإلسلم()1(.

، َأُبو َسْهِل ْبُن َسْعٍد ڤ. 4   29 اِعِديُّ َسْعُد ْبُن َأْسَعَد، السَّ

ًها إَِل َبْدٍر)2(. ْوَحاِء ُمَتَوجِّ َ بِالرَّ  ع: َرَوى َعنُْه: اْبُن َسْهٍل، ُتُوفِّ

 ثغ: والد سهل بن سعد. روى عنه: ابنه سهل، توف بالروحاء متوجًها 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل بدر)3(. مع َرُسول اللَّ

))) »اإلصابة« لبن حجر )286/4، 287(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1258/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )183/2(.
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َسْعُد ْبُن اْلَْطَوِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َخاِلِد ْبِن َواِهِب ْبِن ِغَياِث ْبِن 4   29
َعْبِد اهلِل ْبِن َسِعيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْوِف ْبِن َغَطَفاَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَة 

ْبِن َزْيٍد اْلُجَهِنيُّ ڤ.

 غ: قال ممد بن سعد: سعد بن الطول بن عبد الله بن خالد بن 
وهب بن جهينة بن زيد، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: َأُبو َنرضة، كنيته َأُبو قضاعة. 

ة)2(.  َماَت بعد ُخُروج عبيد اللَّه بن ِزَياد من الَبرْصَ

 بش: مات بالبرصة بعد خروج عبيد الله بن زياد منها)3(.

ِة)4(.  ع: ِمْن َساِكنِي الَبرْصَ

 بر: له صحبة ورواية، وله أخ ُيسمى: يسار بن الطول، مات عل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)5(. عهد َرُسول اللَّ

َسـْعُد ْبـُن َبِحيـر ْبِن ُمَعاِوَيَة بـِن ُقَحاَفَة بِن ُنَفْيـٍل، َوُهَو الَِّذي 4   29
ُيَقـاُل َلـُه: َسـْعُد ْبُن َحْبَتَة، َوُهـَو ِمْن َبِجيَلَة، َحِليـٌف ِلَبِني َعْمِرو ْبِن 

َعْوٍف ڤ.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )36/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )152/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 69(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1272/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )582/2(.
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 س: هي أم الغوث بنت َنْبت بن مالك بن زيد بن كهلن بن سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان.

وبجيلة بنت صعب بن سعد العشرية من مذحج با يعرفون.

وأم سعد بن بحري: حبتة بنت مالك بن عمرو بن عوف، من النصار. 

ه، ويَقاَل: سعد بن حبتة، وهم من حلفاء ف بني عمرو  وإنم ُيعَرُف بأمِّ
ابن عوف)1(.

 وقال أيًضا: س: اْسُتْصِغَر َيْوَم ُأُحٍد. 

َ َعَلْيِه مَخًْسا. َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َوَماَت بِاْلُكوَفِة َوَصلَّ َعَلْيِه َزْيُد ْبُن َأْرَقَم، َفَكبَّ

َوِمْن َوَلِدِه: ُخنَْيُس ْبُن َسْعِد ْبِن َحْبَتَة َصاِحُب َشهاَر ُسوِج ُخنَْيٍس بِاْلُكوَفِة.

ْبِن  إِْبَراِهيَم  ْبُن  َيْعُقوُب  اْسُمُه:  اْلَقاِض  ُيوُسَف  َأُبو  َأْيًضا:  َوَلِدِه  َوِمْن 
َحبِيِب ْبِن َسْعِد ْبِن َحْبَتَة)2(.

 غ: ل أعلم لسعد بن حبتة حديًثا ُمسنًَدا)3(.

 بر: ممن استصغر يوم أحد هو والباء بن عازب، وزيد بن أرقم، 
وأبو سعيد الدري، وزيد بن حارثة النصاري)4(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )304/5(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )175/8(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )48/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )585/2(.
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، َأُبو ِبَلِل ْبُن َسْعٍد ڤ. 4   29 ، َوِقيَل: اْلَْشَعِريُّ ُكوِنيُّ َسْعُد ْبُن َتِميٍم، السَّ

 غ: سكن دمشق، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ع: إَِماُم َمْسِجِد ِدَمْشَق َوَواِعُظُهْم، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه بَِلٍل)2(.

 بر: الواعظ الشامي الدمشقي، له صحبة ورواية)3(. 

 كر: والد بلل بن سعد، َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، وعن معاوية.

ونزل بيت أبيات من قرى دمشق. 

روى عنه: ابنه بلل بن سعد، وشداد بن عبيد الله القاري الدمشقي)4(.

، ِمْن َبِني 4 2 29 ، اْلَْنَصاِريُّ َسْعُد ْبُن َجاِرَيَة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد َودٍّ

َساِلِم ْبِن َعْوٍف ڤ. 

 ع: اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة)5(.

 ع: اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة، َوِقيَل: َأْسَعُد)6(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)7(. 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )32/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1278/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )583/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 226(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1263/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1288/3(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.
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َسْعُد ْبُن ُجَماَن اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 4 - 29

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَيَمَمِة، َوَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)1(.

َسْعُد ْبُن ُجَناَدَة اْلَعْوِفيُّ ڤ. 4 - 29

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)2(.

ِة بِن َعْمٍرو ڤ.4 9 29 مَّ َسْعُد ْبُن الَحاِرِث بِن الصِّ

ُه ُأمُّ اْلََكِم، َوِهَي َخْوَلُة بِنُْت ُعْقَبَة ْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس   س: ُأمُّ

اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل ِمَن اْلَْوِس. 

ُهَم َجَاُل بِنُْت َقْيِس  ْلَت، َوُأمَّ الطَُّفْيل، َوُأمَّ َفَوَلَد َسْعُد ْبُن اْلَاِرِث: الصَّ
اْبِن َمَْرَمَة ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ ِمْن ُقَرْيٍش. 

ُه ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت َسْهِل ْبِن َعتِيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، وهو  َوَعْمًرا، َوُأمُّ
عامر بن مالك بن النجار.

وقد َصِحَب سعُد بُن الَاِرث النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وَشِهَد مع عيلِّ بِن َأِب َطالٍِب 
نَي، وُقتَِل يومئٍذ)3(. ِصفِّ

 ط: صحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد مع عيل بن أب طالب ڠ ِصفِّني، 

وُقتَِل يومئذ.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1277/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1289/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )321/5(.
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وهو أخو أب جهيم بن الارث بن الصمة)1(.

 بر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد مع عيلٍّ ِصفِّني، وُقتَِل يومئذ وهو أخو 
جهيم بن الارث بن الصّمة)2(.

َسْعُد ْبُن َحاِرَثَة بِن َلْوَذاَن بِن َعْبد ُودِّ بِن َزْيِد بِن َثْعَلَبَة بِن 4   29
الَخْزَرجِ بِن َساِعَدة ڤ.

 س: أمه أم ولد، ويقال هو: سعد بن ُأَمية بن حارثة، والثابت عندنا: 
أنه سعد بن حارثة.

َها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل يوم اليممة  وَشِهَد سعٌد ُأحًدا، واملشاهَد ُكلَّ
َشِهيًدا سنة اثنتي عشة، وليس له عقٌب.

وقد انقرض أيًضا ولد حارثة بن لوذان بن عبد ود، فلم يبق منهم أحٌد)3(.

ملسو هيلع هللا ىلص، وقتل  ِه  اللَّ  بر: شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد مع َرُسول 
يوم اليممة شهيًدا)4(.

از بِن َماِلٍك الَْنَصاِريُّ ڤ.4   29 َسْعُد ْبُن حمَّ

  بر: هو أخو كعب بن حار، حليف لبني ساعدة من النصار. 

ُقتَِل يوم اليممة شهيًدا، وكان قد شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد)5(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 17(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )367/4(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )583/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )585/2(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )583/2(.
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 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)1(. 

 ثغ: شهد سعد أحًدا وما بعدها، وقتل َيْوم اليممة شهيًدا)2(.

َسْعُد ْبُن الَحْنَظِليَّة ڤ.4   29

 بر: النظلية هي أم جده، وهو سعد بن الربيع بن عمرو بن عدي، 
يكنى أبا الارث.

استصغر يوم أحد. 

هو أخو سهل ابن النظلية، ومها من بني حارثة من النصار. 

ى عقبة.  وقد قيل: إن سعد ابن النظلية أبوه يسمى عقيًبا ولم أخ ُيسمَّ

وقد قيل: إن النظلية أمه وأم أخويه)3(.

، َأُخو َزْيِد ْبِن َخاِرَجَة ڤ. 4   29 َسْعُد ْبُن َخاِرَجَة، اْلَْنَصاِريُّ

َم َعَل لَِسانِِه)4(. ِذي ُتَكلِّ  ع: اْسُتْشِهَد ُهَو َوَأُبوُه َيْوَم ُأُحٍد، َوَزْيٌد ُهَو الَّ

 ثغ: أخو زيد بن خارجة، استشهد هو وأبوه َيْوم أحد، وزيد هو 
الذي ُتكلِّم َعَل لسانه بعد املوت)5(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )189/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )585/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1269/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )191/2(.
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َسْعُد بُن َخِلْيَفَة بِن اَلْشَرِف بِن َأِبي َحِزيَمَة بِن َثْعَلَبَة بِن َطِريِف 4   29
ابِن الَخْزَرجِ بِن َساِعَدة ڤ.

َجها سعُد بُن ُعبادة بن ُدليم بن حارثة   س: ولد سعٌد: ُغَزّيَة، تزوَّ
ابن أب َحِزيمة بن ثعلبة بن َطريف بن الزرج بن ساعدة، وأمها سلمى بنت 

عازب بن خالد بن الجش، من قضاعة، وليس له عقٌب)1(.

 ثغ: شهد أحًدا، وكانت له بنت يقال لا: غزية)2(.

َسْعُد ْبُن َخْوَلَة َحِليٌف َلُهْم ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، َوُيْكَنى َأَبا َسِعيٍد، 4   29
ُد ْبُن ُعَمَر،  ُد ْبُن ِإْسَحاَق َوُمَحمَّ َهَكَذا َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوُمَحمَّ
، َحِليٌف َلُهْم ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، ِمْن  َوَقاَل َأُبو َمْعَشٍر: َسْعُد ْبُن َخَوِليٍّ

َبِني َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

ُه  ُه َلْيَس بَِحِليٍف، َأنَّ ُد ْبُن َسْعٍد: َوَسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ  س: َقاَل ُمَمَّ

 . ى اْلَعاِمِريِّ َمْوَل َأِب ُرْهِم ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق،  َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة ِف اِلْجَرِة الثَّانَِيِة -ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ
. ِد ْبِن ُعَمَر-، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ َوُمَمَّ

يَن َسنًَة، َوَشِهَد  َقاُلوا: َوَشِهَد َسْعُد ْبُن َخْوَلَة َبْدًرا، َوُهَو اْبُن مَخٍْس َوِعْشِ
ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َواْلَُدْيبَِيَة.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )368/4(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )191/2(.
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تِي َوَلَدْت َبْعَد َوَفاتِِه بَِيِسرٍي،  َوُهَو َزْوُج ُسَبْيَعَة بِنِْت اْلَاِرِث الَْسَلِميَِّة الَّ
َفَقاَل َلَا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْنكِِحي َمْن ِشْئِت«، َوَكاَن َسْعُد ْبُن َخْوَلَة َقْد َخَرَج إَِل 
اٍص َفَأَتاُه َرُسوُل اللِه  َة َفَمَت ِبَا، َفَلمَّ َكاَن َعاُم اْلَفْتِح َمِرَض َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّ َمكَّ
ُهمَّ اْمِض  ْعَراَنِة ُمْعَتِمًرا، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُعوُدُه ملَّا َقِدَم ِمَن اْلِ
ْم، َولَ َتْرُدْدُهْم َعَل َأْعَقاِبِْم، َلكِنَّ اْلَبائَِس َسْعَد ْبَن َخْوَلَة«،  ألَْصَحاِب ِهْجَرَتُ
َة، َوَذلَِك َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْكَرُه  َيْرثِي َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َماَت بَِمكَّ

َة َأْن َيْرِجَع إَِلْيَها، َأْو ُيِقيَم ِبَا َأْكَثَر ِمِن اْنِقَضاِء ُنُسِكِه)1(. ملَِْن َهاَجَر ِمْن َمكَّ

ة  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف حجَّ  ب: زوج سبيعة الْسَلِميَّة، توّف ِف َحَياة َرُسوِل اللَّ

الَوَداع، َوَكاَن مِمَّن شهد َبْدًرا، َوُهَو مول َحاطِب بن َعْمرو بن َعْبد شمس 
ابن َعْبد ود)2(.

ِة  ـَة ِف َحجَّ َ َعنَْهـا بَِمكَّ  ع: َشـِهَد َبـْدًرا، َزْوُج ُسـَبْيَعَة اْلَْسـَلِميَِّة، ُتـُوفِّ

اْلَوَداِع َوِهَي َحاِمٌل لَِسْبَعِة َأْشُهٍر)3(.

ِريَن َتْرَجًَة، َوُهَو ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة َمَع  وقال أيًضا: َأْفَرَدُه َبْعُض امُلَتَأخِّ
َجْعَفٍر ِف الثَّانَِيِة)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أن مـات بمكة، يعنـي ف الرض التي   بـر: رثـى لـه َرُسـوُل اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )378-378/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )151/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1259/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1281/3(.
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ُهـمَّ أمض أِلَْصَحـاِب ِهْجَرَتُم،  هاجـر منهـا، ويدل عـل َذلَِك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ
ُهـم َعـَل َأْعَقاِبِـم«. وذلـك مفـوظ ف حديث ابن شـهاب، عن عامر  َوَل َتُردَّ

ابن سعد، َعْن َأبِيِه)1(.

 بر: من املهاجرين الولني)2(.

 ثغ: من عجم الفرس، أسلم من السابقني، وهاجر إَِل أرض البشة 
الجرة الثانية.

وذكره ابن إِْسَحاق، وموسى بن عقبة، وسليمن التيمي ف أهل بدر.

وهو زوج سبيعة السلمية، فتوف عنها ف حجة الوداع، فولدت بعد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َقْد َحَلْلِت َفاْنكِِحي َمْن ِشْئت«)3(. وفاته بليال، فقال لا َرُسول اللَّ

ول يتلفوا أن سعد بن خولة مات بمكة ف حجة الوداع، إل ما ذكره 
ُه توف سنة سبع، والول أصح)4(. الطبي َأنَّ

اِط ْبِن 4 2 29 َسْعُد ْبُن َخْيَثَمَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلٍك ْبِن َكْعِب ْبِن النَّحَّ
َلِم ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن  َكْعِب ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َغْنِم ْبِن السَّ

اْلَْوِس، ُيَكنَّى َأَبا َخْيَثَمَة، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد اهلِل ڤ.

ُه ِهنُْد بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة ْبِن   س: ُأمُّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )587/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )585/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )192/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )193/2(.



79 ين
ِّ

حرف الس

ُجَشَم ْبِن َمالِِك ْبِن الَْوِس. 

َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء اِلْثنَْي َعَشَ ِمَن الَْنَصاِر، َوَشِهَد اْلَعَقَبَة الِخَرَة، َوَبْدًرا، 
ْلِم)1(. َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ، َوَقْد َكَتْبنَا َجِيَع َأْمِرِه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َغنِْم ْبِن السِّ

ُه ِهنُْد بِنُْت َأْوِس ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة   وقال أيًضا س: ُأمُّ

ِه َأُبو َضيَّاٍح النُّْعَمُن ْبُن َثابٍِت.  اْبِن ُجْشِم ْبِن َمالِِك ِمَن الَْوِس، َوَأُخوُه لُمِّ

َوَكاَن لَِسْعٍد ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوَقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َمَعُه اْلَُدْيبَِيَة.

ُه َجِيَلُة بِنُْت َأِب َعاِمٍر، َوُهَو َعْبُد َعْمِرو ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َمالِِك  َوُأمُّ
اْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمَن الَْوِس.

، َفَلْم َيْبَق َلُه َعِقٌب.  َوَقْد َكاَن َلُه َبِقيٌَّة َفاْنَقَرَض آِخُرُهْم ِف َسنَِة ِمَئَتنْيِ

ِد ْبِن ُعَمَرَة الَْنَصاِريُّ َينُْسَباِن  ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ َوَكاَن ُمَمَّ
اِئِب  ِد ْبِن السَّ ِذي َذَكْرَنا، َوَكاَن ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ َسْعَد ْبَن َخْيَثَمَة َهَذا النََّسَب الَّ
اِط َفَيُقوُل: ُهَو  ُه َكاَن ُيَالُِفُهَم ِف النَّحَّ اْلَكْلبِيُّ َينُْسْبُه َأْيًضا َهَذا النََّسَب، إِلَّ َأنَّ

الَنَّاُط ْبُن َكْعٍب. 

ُد ْبُن إِْسـَحاَق، َوَأُبـو َمْعَشٍ َفَلـْم َيِزيُدوا ِف  ـا ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة، َوُمَمَّ َوَأمَّ
ْلِم َعَل َأْسَمِئِهْم َوَأْسَمِء آَباِئِهْم، َوَلْ  َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َغنِْم ْبِن السِّ

َيْرَفُعوا ِف َنَسبِِهْم.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )561/3(.
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ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا. َوَقْد َشِهَد َسْعُد ْبُن َخْيَثَمَة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

 َقاُلوا َجِيًعا: َوَكاَن َسْعُد ْبُن َخْيَثَمَة َأَحُد النَُّقَباِء اِلْثنَْي َعَشَ ِمَن الَْنَصاِر، 
ُعوا. َومَلَّا َنَدَب َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امُلْسِلِمنَي إَِل اْلُُروِج إَِل ِعرِي ُقَرْيٍش َفَأرْسَ

ُه لَُبدَّ لََحِدَنا ِمْن َأْن ُيِقيَم َفآثِْريِن  َقاَل َخْيَثَمُة ْبُن اْلَاِرِث ِلْبنِِه َسْعٍد: إِنَّ
ِة آَثْرُتَك بِِه،  بِاْلُـُروِج َوَأِقـْم َمـَع نَِسـاِئَك، َفَأَبى َسـْعٌد، َوَقاَل: َلـْو َكاَن َغرْيُ الَنَـّ
ـَهاَدَة ِف َوْجِهـي َهـَذا، َفاْسـَتَهَم َفَخَرَج َسـْهُم َسـْعٍد َفَخـَرَج َمَع  إيِنِّ َأْرُجـو الشَّ
، َوُيَقاُل: ُطَعْيَمُة  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َبْدٍر َفُقتَِل َيْوَمِئٍذ، َقَتَلُه َعْمُرو ْبُن َعْبِد ُودٍّ

.)1( اْبُن َعِديٍّ

 ، ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،...َقَتَلُه ُطَعْيَمُة ْبُن َعِديٍّ  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

.)2( َوُيَقاُل: َعْمُرو ْبُن َعْبِد ُودٍّ

 خ: َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد اْلَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر، َيُقوُل: َسْعد ْبُن َخْيَثَمة 

اْبِن اْلَاِرِث َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ نقيٌب.

اح: الَسْعدون ِمَن الَْنَصار َسْبَعٌة:  ار؛ َقاَل: َقاَل ابُن القدَّ َبرْي ْبُن َبكَّ َنا الزُّ َفَأْخَبَ
َسْعد ْبُن ُمَعاذ، وَسْعد بن َخْيَثَمة، وَسْعد بن ُعَتْيٍد َهُؤلِء َأْرَبَعٌة ِمَن الَْوس، 

بِيع)3(.  وَسْعد ْبُن ُعَباَدة، وَسْعد ْبُن ُعْثَمن، وَسْعد بن الرَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )447-446/3(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 253(.
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 غ: حدثني ابن زنجويه قال: بلغني أن سعد بن خيثمة بن الارث 

ابن مالك يكنى أبا عبد الله، أحد النقباء الثنى عش، شهد بدًرا.

قال أبو القاسم: ول أعلم روى سعد بن خيثمة، عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا 
ُمسنًَدا، وتوف عل عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: ُقتَِل ببدر َشِهيًدا)2(.

َق النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِتُبوَك ُهَو َأُخو َبنِي َساِلٍ  ِذي َلِ  ع: ِقيَل: إِنَّ َأَبا َخْيَثَمَة الَّ

امَلَشاِهَد  َشِهَد  َحتَّى  َعاَش  َبْل  َوِقيَل:  بَِبْدٍر.  ُقتَِل  َنِقيٌب،  َبْدِريٌّ  َعَقبِيٌّ  ُه،  َغرْيُ
َق النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِتُبوَك، َل َعِقَب َلُه.  َر َعْن َتُبوَك، ُثمَّ َلِ َها، َوَتَأخَّ ُكلَّ

َبْل َكاَن  َوِقيَل:  ْبِن َهَرٍم،  ُكْلُثوِم  َوِقيَل: َعَل  َعَلْيِه،  بُِقَباَء  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َنَزَل 
اِب.  ى َبْيُتُه َبْيُت اْلُعزَّ َيِْلُس لِلنَّاِس ِف َبْيِت َسْعٍد، َوَكاَن ُيَسمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُعْرَوُة، َوُسَلْيَمُن ْبُن َأَباَن. ُه اْسُتْشِهَد بَِبْدٍر، َقاَلُه ُمَمَّ َوِقيَل: إِنَّ

ِهيَدْيِن بَِبْدٍر َسْعُد ْبُن َحِكيٍم، َوَسْعُد ْبُن َخْيَثَمَة)3(. َوِقيَل: إِنَّ الشَّ

، ُقتَِل يوم بدر شهيًدا، قتله طعيمة بن عدي. وقيل:  ، بدريٌّ  بر: عقبيٌّ

بل قتله عمرو بن عبد ود، وقتل حزة يومئذ طعيمة، وقتل عيلٌّ عمًرا يوم الحزاب، 
وُقتَِل خيثمة أبو سعد بن خيثمة يوم أحد شهيًدا. 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )57-56/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )148/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1252/3(.
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وكان يَقاُل لسعد بن خيثمة: سعد الري، يكنى أبا عبد الله. وذكروا أن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ملا استنهض أصحابه إل غري قريش أرسعوا، َفَقاَل خيثمة  َرُسول اللَّ
ابن الارث لبنه سعد: إنه ل بد لحدنا أن يقيم، فآثرين بالروج، وأقم 
أنت مع نسائنا، فأبى سعد، َوَقاَل: لو كان غري النة لثرتك به، إين لرجو 
الشهادة ف وجهي هذا، فاستهم، فخرج سهم سعد، فخرج مع َرُسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص إل بدر فقتل. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص نزل عل سعد بن خيثمة ف بني عمرو بن عوف.  قيل: إن َرُسول اللَّ
والكثـر يقولـون: إنـه نـزل عل كلثوم بن الـدم ف بني عمرو بـن عوف، ثم 

انتقل إل املدينة، فنزل عل أب أيوب)1(.

.)2( ، َبْدِريٌّ  و: َعَقبِيٌّ

 ث: شهد الَعَقبة مع السبعني، وكان أحد النقباء الثني عش. 

وشهد بدًرا، وُقتل با. وقيل: بل عاش حتى شهد املشاهَد كلَّها، والول 
أكثر وأصح.

وهو الذي نزل عليه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بُقباء َمقَدمه املدينة ف قول)3(.

 ثغ: ممن قتل َيْوم بدر شهيًدا، قتله طعيمة بن عدي، وقيل: بل قتله 
عمرو بن عبد ود، فقتل حزة يومئذ طعيمة، وقتل عيل عمًرا َيْوم الحزاب.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )588/2، 589(.
نَّة )431/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 189(.
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وملا أرادوا الروج إَِل بدر قال له أبوه خيثمة: ل بد لحدنا أن يقم، 
فآثرين بالروج، وأقم أنت مع نسائنا، فأبى سعد، وقال: لو كان غري النة 
لثرتك به، إين أرجو الشهادة ف وجهي هذا، فاستهم فخرج سهم سعد، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل بدر، فقتل. فخرج مع َرُسول اللَّ

وملَّا ورد َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إل املدينة مهاجًرا نزل ف بيت سعد بن خيثمة، 
وقيل: نزل ف بيت كلثوم بن الدم، وكان يلس للناس ف بيت سعد، وكان 
بيته يسمى بيت العّزاب، فلهذا اشتبه َعَل الناس، ثم انتقل إَِل بني النجار، 

فنزل ف بيت َأِب أيوب.

والصحيـح أن سـعد بـن خيثمـة قتـل ببـدر، قاله عـروة، وابن شـهاب، 
وسليمن بن أبان.

ول اعتبار بقول من قال: إنه تلَّف َعْن تبوك، فإن املتخلف خزرجي، 
وهذا أويس)1(.

، النَِّقْيُب، َأُخو َأِب َضيَّاٍح النُّْعَمِن  ، الَبْدِريُّ ، الَْويِسُّ  ذس: الَْنَصاِريُّ
ِه. ابِن َثابٍِت لُمِّ

. اْنَقَرَض َعِقُبُه َسنََة َمائَتنْيِ

َعُلُه: الَنَّاَط بَن َكْعٍب. اِط، َوَيْ َوَكاَن اْبُن الَكْلبِيِّ ُيَالُِف ِف النَّحَّ

آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َأِب َسَلَمَة بِن َعْبِد الََسِد.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )194/2، 195(.
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. َقاُلوا: َوَكاَن َأَحَد النَُّقَباِء الْثنَْي َعَشَ

ُعوا، َقاَل َخْيَثَمُة لْبنِِه َسْعٍد:  َومَلَّا َنَدَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امُلْسِلِمنْيَ َيْوَم َبْدٍر، َفَأرْسَ
آثِْريِن بِالُُرْوِج، َوَأِقْم َمَع نَِساِئَك. َفَأَبى، َوَقاَل: َلْو َكاَن َغرْيَ الَنَِّة آَثْرُتَك بِِه. 
َعا، َفَخَرَج َسْهُم َسْعٍد، َفَخَرَج، َواْسُتْشِهَد بَِبْدٍر، َواْسُتْشِهَد َأُبْوُه َخْيَثَمُة  َفاْقرَتَ

َيْوَم ُأُحٍد)1(. 

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)2(. 

ِبيعِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر ْبِن َماِلِك ْبِن اْمِرِئ 4 - 29 َسْعُد ْبُن الرَّ
اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك اَلَغرِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، 

، الَحاِرِثيُّ ڤ.  اْلْنَصاِريُّ

ُه ُهَزْيَلُة بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشَم ْبِن   س: ُأمُّ

اْلَاِرِث ْبِن الَْزَرِج. 

َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء اِلْثنَْي َعَشَ ِمَن الَْنَصاِر، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل 
َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َوَقْد َكَتْبنَا َأْمَرُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج)3(.

ُه ُهَزْيَلُة بِنُْت ِعنََبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديِج ْبِن َعاِمِر   وقال أيًضا: س: ُأمُّ

اْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج. 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 267(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 171(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )565/3(.



85 ين
ِّ

حرف الس

َوَكاَن لَِسْعٍد ِمَن الَوَلِد: ُأمُّ َسْعٍد َواْسُمَها َجِيَلُة َوِهَي ُأمُّ َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن 
َها َعْمَرُة بِنُْت َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد  اِك، َوُأمُّ حَّ َثابِِت ْبِن الضَّ
اِر، َوِهَي ُأْخُت ُعَمَرَة َوَعْمٍرو اْبنَْي َحْزٍم. اْبِن َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

بِيِع اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا. َوَشِهَد َسْعُد ْبُن الرَّ

، َوَكاَن َسْعٌد َيْكُتُب ِف الَاِهِليَِّة، َوَكاَنِت  َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء اِلْثنَْي َعَشَ
الِكَتاَبُة ِف اْلَعَرِب َقِليَلٌة.

بِيِع َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد َسْعُد ْبُن الرَّ َقاَل ُمَمَّ
َشِهيًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َواْنَقَرَض َوَلُد َعْمِرو ْبِن َأِب ُزَهرْيِ ْبِن َمالٍِك َفَلْم َيْبَق 
َع فِيِه اْثنَا  ِمنُْهْم َأَحٌد. َقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َرَأْيُت َسْعًدا َيْوَم ُأُحٍد َوَقْد َشَ

َعَشَ ِسنَاًنا«.

بِيِع ِمـْن ِجَراَحاتِِه تِْلـَك، َوُقتَِل  ـُد ْبُن ُعَمـَر: َوَماَت َسـْعُد ْبُن الرَّ َقـاَل ُمَمَّ
َأْجَرى  َفَلمَّ  َواِحٍد،  َقْبٍ  ِف  َجِيًعا  َفُدفِنَا  ُزَهرْيٍ  َأِب  ْبِن  َزْيِد  ْبُن  َخاِرَجُة  َيْوَمِئٍذ 
ُمَعاِوَيُة ِكَظاَمًة َناَدى ُمنَاِديِه بِامَلِدينَِة: َمْن َكاَن َلُه َقتِيٌل بُِأُحٍد َفْلَيْشَهْد، َفَخَرَج 
بِيِع َوَخاِرَجَة  النَّاُس إَِل َقْتَلُهْم َفَوَجُدوُهْم ِرَطاًبا َيَتَثنَّْوَن، َوَكاَن َقْبُ َسْعِد ْبِن الرَّ

اُب)1(. َ َي َعَلْيِه الرتُّ َك َوُسوِّ اْبِن َزْيٍد ُمْعَتِزلَّ، َفرُتِ

 ف: َأَحُد َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج. َنِقيٌب َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد)2(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )485-484/3(.
))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )281/1(.
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بِيع   خ: َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد اْلَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر َيُقوُل: َسْعد ْبُن الرَّ
اْبِن َأِب ُزَهرْي َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ نقيٌب)1(. 

 ب: َشِهَد العقَبَة وبدًرا، َوُقتَِل َيْوم ُأُحٍد َشِهيًدا)2(.

، َنِقيٌب، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص آَخى   ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ُأُحِديٌّ
ْحَِن ْبِن َعْوٍف)3(. َبْينَُه َوَبنْيَ َعْبِد الرَّ

، كان أحد نقباء النصار، وكان كاتًبا ف الاهلية،  ، بدريٌّ  بر: عقبيٌّ
وأمر  شهيًدا،  أحد  يوم  وقتل  بدًرا،  وشهد  والثانية،  الول  العقبة  وشهد 
َيأتِينِي بَِخَبِ َسْعِد  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ أن ُيلَتمس ف القتل، َوَقاَل:  ِه  َرُسول اللَّ
بِيع؟«. َفَقاَل رجل: أنا، فذهب يطوف بني القتل، فوجده وبه رمق،  ابِن الرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  بعثني  الرجل:  َفَقاَل  ما شأنك؟  الربيع:  بن  له سعد  َفَقاَل 
لتيه بخبك. َقاَل: فاذهب إليه فأقرأه مني السلم، وأخبه أين قد ُطعنت 
اثنتي عشة طعنة، وأين قد أنفذت مقاتيل، وأخب قومك أنم ل عذر لم 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وواحد منهم حي. عند الله إن قتل َرُسول اللَّ

هكذا ذكر مالك هذا الب، ول يسم الرجل الذي ذهب ليأيت بخب سعد 
ابن الربيع، وهو أب بن كعب.

.)4( ِه ملسو هيلع هللا ىلص الثُُّلَثنْيِ ا َرُسوُل اللَّ بِيِع اْبنََتنْيِ َفَأْعَطامُهَ َوَخلََّف َسْعُد بن الرَّ

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 253(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )148/3(. ))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1248/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )590/2، 591(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،...دفن ِف قب َواِحد   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ
وهو َخاِرَجة ْبن زيد َأِب ُزَهرْي)1(. 

، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد.  ، َبْدِريٌّ ، َعَقبِيٌّ ، َخْزَرِجيٌّ  و: َأْنَصاِريٌّ

ْحَِن ْبِن َعْوٍف ڤ)2(. آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َعْبِد الرَّ

 جو: شهد العقَبة، َوُهَو أحد النَُّقَباء الثني عش. 

َوشهد َبْدًرا، وُأحًدا، َوَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد: »َمْن َيْأتِينِي بَِخَبِ َسْعِد بِن 
بِيع«. َفَقاَل رجٌل: َأنا، َفذهب يطوف َبني اْلَقْتَل، َفَقاَل َلُه سعُد بُن الّربيع: َما  الرَّ
َلم،  َشْأنك؟ َقاَل َبَعَثنِي النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لتيه بخبك، َفَقاَل: اْذَهْب، وأقرئه مني السَّ
َوأْخبُه َأينِّ قد ُطِعنْت اْثنََتْي عَشة طعنة، َوَأنه قد أنفذت مقاتيل، َوأْخب َقْومك 

. َأنه َل عذر َلُم ِعنْد الله، إِن ُقتَِل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َوَواِحد ِمنُْهم َحيٌّ

َوَمات من جراحاته تِْلَك.

َوَكاَن َلُه من اْلَوَلد: أمُّ سعد، َواْسُمَها: جيَلة)3(.

 ث: شهد العَقَبة، وكان با نقيًبا، وشهد بدًرا، وأُحًدا، وُقتَِل يومئذ.

وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبد الرحن بن عوف)4(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
نَّة )428/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 94(.
))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 190(.
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ـُه كان نقيـب بني الـارث بن الـزرج هو   ثـغ: جيـع أهـل السـري َأنَّ
وعبد اللَّه بن رواحة، وكان كاتًبا ف الاهلية، شهد العقبة الول والثانية، 

وقتل َيْوم أحد شهيًدا.

ودفن هو وخارجة بن زيد بن َأِب زهري ف قب واحد، وخلف سعد بن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص الثلثني، فكان ذلك أول بيانه لآلية  الربيع ابنتني فأعطامها َرُسول اللَّ
ف قولـه ۵: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾ ]النسـاء: 11[. وف 
ذلك نزلت الية، وبذلك علم مراد اللَّه منها، وأنه أراد فوق اثنتني: اثنتني 

فم فوقهم. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبد الرحن بن عوف، فعرض  وهو الَِّذي آخى َرُسول اللَّ
َعَل عبد الرحن أن يناصفه أهله وماله، وكان له زوجتان، فقال: بارك اللَّه 

َلَك ِف أهلك ومالك، دلوين عل السوق)1(.

َوَبنْيَ  َبْينَُه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  ِذي آَخى  الَّ ِهْيُد،  الشَّ النَِّقْيُب،   ، الَبْدِريُّ  ذس: 

َق  ْحَِن َشْطَر َمالِِه، َوُيَطلِّ ْحَِن بِن َعْوٍف، َفَعَزَم َعَل َأْن ُيْعطَِي َعْبَد الرَّ َعْبِد الرَّ
َوَكاَن  َلُه،  َوَدَعا  َذلَِك،  ِمْن  ْحَِن  الرَّ َعْبُد  َفاْمَتنََع  ِبَا،  َج  لَِيَتَزوَّ َزْوَجَتْيِه  إِْحَدى 

َأَحَد النَُّقَباِء َلْيَلَة الَعَقَبِة)2(.

َسْعُد بُن ُزَراَرَة بِن ُعُدِس بِن ُعَبْيِد بِن َثْعَلَبَة بِن غنم بِن َماِلِك 4 - 29
ار ڤ. ابِن النَّجَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )196/2، 197(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 318(.
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ه سعاد بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن البجر بن عوف   س: ُأمُّ
ابن الارث بن الزرج. 

أسلم وكان مغموًصا عليه، وهو أخو أب أمامة أسعد بن زرارة نقيب 
بني النجار.

ه ُأَنيسة بنت الكاتب بن قيس بن  فولد سعُد بُن ُزرارة: عبَد الرحن، وُأمُّ
عورا بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

فولد عبُد الرحن بُن سعد: عمرَة بنَت عبد الرحن، وأمها ساملة بنت حكيم 
َجال ممد  ابن هاشم بن قوالة، وعمرة التي روت عن عائشة، وهي أم أب الرِّ

ابن عبد الرحن بن عبد الله بن حارثة بن النعمن)1(.

َسْعُد بُن َزْيِد بِن الَفاِكه بِن َزْيِد بِن خلَدة بِن َعاِمِر بِن زريٍق، 4 9 29
ِمْن َبِني َخْلَدَة ْبِن َعاِمٍر ڤ. 

 ع: َل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)2(.

 بر: شهد بدًرا)3(.

َسْعُد ْبُن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل، ُيْكَنى 4   29
َأَبا َعْبِد اهلِل، اْلَْشَهِليُّ ڤ.

ُه َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ   س: ُأمُّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )317/5(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1256/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )591/2(.
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اِر ِمَن اْلَْزَرِج، َكاَنْت ِمَن امُلَباِيَعاِت، َولَِسْعِد ْبِن  اْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ
َزْيٍد اْلَيْوَم َعِقٌب. 

ِد ْبِن ُعَمَر-.  ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر -ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ فِيَمْن َشِهَد  َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
اْلَعَقَبَة. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَقْد َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
ِل َفَهَدَمُه، َوَذلَِك ِف َشْهِر َرَمَضاَن  ًة إَِل َمنَاَة بِامُلَشلَّ يَّ َوَبْعُثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ

ْجَرِة)1(. َسنََة َثَمٍن ِمَن اْلِ

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

ِريَن َتْرَجًَة)3(.  ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َنْجٍد، َأْفَرَد َلُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بسبايا من سبايا بني قريظة إل   بر: هو الذي بعَثه َرُسوُل اللَّ

نجد، فابتاع لم با خيًل وسلًحا، وهو الذي هدم املنار الذي كان باملشلل 
لألوس والزرج.

ولسعد بن زيد النصاري حديث واحد ف اللوس ف الفتنة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بني عمرو بن رساقة وبني سعد بن زيد النصاري. آخى َرُسول اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )405/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )42/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1258/3(.
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يعد ف أهل املدينة)1(.

َسْعُد ْبُن ُسَهْيل بِن َعْبِد اَلْشَهِل بِن َحاِرَثَة. َوِقيَل: َسْهٌل، ِمْن 4   29
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َبِني ِديَناِر ْبِن النَّجَّ

 ع، بر: َشِهَد َبْدًرا)2(.

َسْعُد ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل ڤ.4   29

ِه ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َنْجَدَة ْبِن ُنَمرْيٍ ِمْن َبنِي  ه ُسَهْيَمُة بِنُْت َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ
َواِقٍف، ِمْن اْلَْوِس. 

ُة بنت عبد الله بن سهل من  فولد سعُد بُن سلمة: ميمونَة، وأمها بِْشَ
بني ساعدة.

وشهد سعٌد ُأحًدا، والندَق، وامَلَشاِهَد كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل 
يوم ِجرْسِ أب ُعبيد َشِهيًدا، وليس له عقب)3(.

 ثغ: أخو سلمة بن سلمة بن وقش، يكنى أبا نائلة، ويعرف بسلكان.

شـهد أحـًدا ومـا بعدهـا من املشـاهد، وقتل َيـْوم جـرس َأِب عبيد، صدر 
خلفة عمر ڤ بالعراق)4(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )592/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1287/3(، »الستيعاب« لبن عبد البر )593/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )242/4(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )201/2(.
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 ذت: اسُتْشِهد يوم الرس)1(.

َسْعُد ْبُن ُسَوْيِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن اْلَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن 4   29

اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا، وقتل يومئٍذ َشِهيًدا ف شوال عل رأس اثنني وثلثني 
شهًرا من الجرة، وليس له عقٌب)2(.

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)3(.

 بر: من بني خدرة، من النصار، قتل يوم أحد شهيًدا)4(.

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

 ثغ: قتل َيْوم أحد شهيًدا)6(.

َلِميُّ ڤ.4   29 َسْعُد ْبُن ُضَمْيَرَة، َأُبو َسْعٍد، السُّ

 ع: َسَكَن امَلِدينََة)7(.

 بر: له صحبة، أتى ذكره ف حديث مّلم بن جثامة، صحبته صحيحة، 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 78(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )362/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1289/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )593/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )203/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1268/3(.
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وصحبة ابنه ضمرية)1(.

َسْعُد ْبُن َطِريٍف ڤ.4   29

 خق: له صحبة ورواية عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اِر ْبِن َياِسٍر ڤ.4 2 29 ، َمْوَلى َعمَّ َسْعُد ْبُن َعاِئٍذ، اْلَقَرُظ، اْلَْنَصاِريُّ

 ق: كان يؤذن ف عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأب بكر بقباء، فلم ول عمر، 
أنزله املدينة، فكان يؤذن ف مسجد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فولده إل اليوم يؤّذنون 

ف مسجد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َن لرسوِل اللَِّه  ِه؛ َقاَل: َسْعد اْلَقَرظ َأذَّ َثنَا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َحدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بُِقَباٍء)4(. 

ملسو هيلع هللا ىلص  الله  يؤذِّن ف عهد رسول  ُعَمَر: كان سعد  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل  غ:   
بقباء، فلم توف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر، أنزله عمر باملدينة، فكان يؤذِّن ف 

عهد عمر، ويمل العنزة بني يديه)5(.

ام أب  َأيَّ َوَكَذلَِك ِف  ملسو هيلع هللا ىلص بقباء،  ِه  اللَّ ُيؤذِّن ِف عهد َرُسوِل  َكاَن   ب: 
ِه  بكر، َفَلمَّ َوِلَ عمر أنزل سعد امَلِدينَة َوأمره َأن ُيؤذن ِف َمْسِجد َرُسول اللَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )593/2(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1124/2(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 258(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 250(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )40/3(.



حابة األماثل 94
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل اْلَيْوم)1(. ملسو هيلع هللا ىلص، َوولده ُيؤذُنوَن ِف َمْسِجد َرُسول اللَّ

َك  َي بِِه، َمَسَح َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َرْأَسُه َوَبرَّ  ع: َكاَن َيتَِّجُر ِف َقَرٍظ، َفُسمِّ

َن َمْسِجِد ُقَباَء َخِليَفَة بَِلٍل ِف اْلََذاِن إَِذا َغاَب بِامَلِدينَِة، ُثمَّ  َعَلْيِه، َوَجَعَلُه ُمَؤذِّ
اِم، َوَلْ َيَزِل اْلََذاُن ِف َعِقبِِه بِامَلِدينَِة  اَم ُعَمَر ملَّا َهاَجَر إَِل الشَّ اْسَتْخَلَفُه بَِلٌل َأيَّ

إَِل اْلَيْوِم، َحِديُثُه ِعنَْد َأْوَلِدِه)2(.

 بر: مول عمر بن يارس املعروف بـ)سعد القرظ(. 

يشء  ف  ر  اجتَّ كلم  كان  لنه  القرظ(؛  )سعد  له:  قيل  وإنم  صحبة،  له 
وضع فيه فاجتر ف القرظ، فربح، فلزم التجارة فيه.

روى عنه: ابنه عمر بن سعد، وابن ابنه حفص بن عمر بن سعد. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وترك بلل  ًنا بقباء، فلم مات َرُسول اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص مؤذِّ َجَعَلُه َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم  الذان، نقل أبو بكر ڤ سعَد القرَظ هذا إل مسجد َرُسول اللَّ

يزل يؤذن فيه إل أن مات. 

وتوارث عنه بنوه الذان فيه إل زمن مالك وبعده أيًضا.

وقد قيل: إن الذي نقله من قباء إل املدينة لألذان عمر بن الطاب.

وقيل: إنه كان يؤذِّن للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستخلفه بلٌل عل الذان ف خلفة 
عمر حني خرج بلل إل الشام)3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1264/3(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )153/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )593/2، 594(.
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 ثغ: مول عمر بن يارس املعروف بـ)سعد القرظ(، َوإِنم قيل له ذلك؛ 
ك عليه، وجعله مؤذن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص رأسه، وبرَّ لنه كان يتجر فيه، ومسح َرُسول اللَّ
مسجد قباء، وخليفة بلل إذا غاب، ثم استخلفه بلل َعَل الذان بمسجد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، أيام َأِب بكر وعمر، ملا سار إَِل الشام، فلم يزل الذان ف عقبه. َرُسول اللَّ

روى حديثه أولده)1(.

َسْعُد ْبُن َعاِمِر ْبِن َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن 4 - 29
َغْنِم ْبِن َماِزٍن ڤ.

ه فاطمة ل ُتنَْسب لنا.   س: ُأمُّ

وَشِهَد سعد ُأحًدا، وتوف وليس له عقب)2(.

 ثغ: شهد أحًدا والندق وهو أخو حزة بن عمر، ول عقب له)3(.

َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة ْبِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َأِبي ُخَزْيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة 4 - 29
اْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا 
َثاِبٍت، َوِقيل: َأُبو َقْيٍس، َوُيَقاُل: َأُبو ُلَباَبَة، َنِقيُب َبِني َساِعَدَة، َسيُِّد 

َبِني اْلَخْزَرجِ، اْلْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َعْمَرُة َوِهَي الثَّالَِثُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد   س: ُأمُّ

اِر ْبِن اْلَْزَرِج، َوُهَو اْبُن َخاَلِة َسْعِد  َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ
اْبِن َزْيٍد الَْشَهيِلِّ ِمْن َأْهِل َبْدٍر.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )337/4(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )203/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )209/2(.
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ُهْم  ْحَِن، َوُأمُّ ٌد، َوَعْبُد الرَّ َوَكاَن لَِسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ِمَن الَوَلِد: َسِعيٌد، َوُمَمَّ
ِف ْبِن َأِب َحِزيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف  ُة بِنُْت َسْعِد ْبِن َخِليَفَة ْبِن الرَْشَ َغِزيَّ

اْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

ُهْم ُفَكْيَهُة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة  َوَقْيٌس، َوُأَماَمُة، َوَسُدوٌس، َوُأمُّ
اْبِن َأِب َحِزيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

َوَكاَن َسْعٌد ِف اْلَاِهِليَِّة َيْكُتُب بِاْلَعَربِيَِّة، َوَكاَنِت اْلِكَتاَبُة ِف اْلَعَرِب َقِليًل، 
َي اْلَكاِمَل.  ْمَي، َوَكاَن َمْن َأْحَسَن َذلَِك ُسمِّ َوَكاَن ُيِْسُن اْلَعْوَم َوالرَّ

ُة آَباٍء َلُه َقْبَلُه ِف الَاِهِليَِّة ُينَاَدى َعَل ُأُطِمِهْم:  َوَكاَن َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوِعدَّ
ْحَم َواللَّْحَم َفْلَيْأِت ُأُطَم ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة. َمْن َأَحبَّ الشَّ

ُد ْبُن ُعَمُر: َوَكاَن َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َوامُلنِْذُر ْبُن َعْمٍرو، َوَأُبو ُدَجاَنَة  َقاَل ُمَمَّ
وَن َأْصنَاَم َبنِي َساِعَدَة.  ملَّا َأْسَلُموا َيْكرِسُ

ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َوَشِهَد َسْعٌد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

، َفَكاَن َسيًِّدا َجَواًدا، َوَلْ َيْشَهْد َبْدًرا، َكاَن  َوَكاَن َأَحَد النَُّقَباِء اِلْثنَْي َعَشَ
ُهْم َعَل اْلُُروِج، َفنُِهَش َقْبَل  َيَتَهيَُّأ لِْلُخُروِج إَِل َبْدٍر، َوَيْأيِت ُدوَر الَْنَصاِر َيُضُّ
َيْشَهْدَها َلَقْد َكاَن  ُرَج َفَأَقاَم، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلئِْن َكاَن َسْعٌد َلْ  َأْن َيْ

َعَلْيَها َحِريًصا«. 

َب َلُه بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه، َوَلْيَس َذلَِك  َوَرَوى َبْعُضُهْم َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َضَ
بُِمْجَمٍع َعَلْيِه َولَ َثَبَت، َوَلْ َيْذُكْرُه َأَحٌد مِمَّْن َيْرِوي امَلَغاِزي ِف َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد 
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َبْدًرا، َوَلِكنَُّه َقْد َشِهَد ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َوَكاَن َسْعٌد ملَّا َقِدَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْبَعُث إَِلْيِه ِف ُكلِّ َيْوٍم َجْفنًَة فِيَها َثِريٌد 
اللَّْحُم،  َذلَِك  َوَأْكَثَر  بَِسْمٍن،  َأْو  َوَزْيٍت  بَِخلٍّ  َثِريٌد  َأْو  بَِلَبٍن،  َثِريٌد  َأْو  بَِلْحٍم، 
ُه  َفَكاَنْت َجْفنَُة َسْعٍد َتُدوُر َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُبُيوِت َأْزَواِجِه، َوَكاَنْت ُأمُّ
َيْت بِامَلِدينَِة َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغاِئٌب  َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوٍد ِمَن امُلَباِيَعاِت، َفُتُوفِّ
ْجَرِة،  ِل َسنََة مَخٍْس ِمَن اْلِ ِف َغْزَوِة ُدوَمِة اْلَنَْدِل، َوَكاَنْت ِف َشْهِر َربِيٍع الَوَّ
َفَلمَّ َقِدَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة  ْبُن ُعَباَدَة َمَعُه ِف تِْلَك اْلَغْزَوِة،  َوَكاَن َسْعُد 

َها َفَصلَّ َعَلْيَها)1(. َأَتى َقْبَ

ُه َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد   وقال أيًضا س: أمُّ

اِر، َوُهَو اْبُن َخاَلِة َمْسُعوِد ْبِن َزْيٍد  َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ
، ِمْن َأْهِل َبْدٍر.  الَْشَهيَلِّ

ْمَي،  َوَكاَن َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة ِف اْلَاِهِليَِّة َيْكُتُب بِاْلَعَربِيَِّة، َوُيِْسُن اْلَعْوَم، َوالرَّ
َي اْلَكاِمَل.  َوَكاَن َمْن َأْحَسَن َذلَِك ُسمِّ

ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر، َوَكاَن َأَحَد النَُّقَباِء اِلْثنَْي  َوَشِهَد َسْعٌد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
اًدا، َوَلْ َيْشَهْد َبْدًرا.  ، َوَكاَن َسيَِّدا َجوَّ َعَشَ

ُهْم َعَل اْلُُروِج، َفنُِهَش،  يََّأ لِْلُخُروِج إَِل َبْدٍر، َوَيْأيِت ُدوَر الَْنَصاِر َيُضُّ َوَكاَن هَتَ
َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلئِْن َكاَن َسْعٌد َلْ َيْشَهْدَها َلَقْد َكاَن َعَلْيَها َحِريًصا«. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )567-566/3(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشِهَد َبْعَد َذلَِك ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َبنِي َساِعَدَة َوَمَعُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص اْجَتَمَعِت الَْنَصاُر ِف َسِقيَفِة  َ َرُسوُل اللِه  َفَلمَّ ُتُوفِّ

َبْكٍر َوُعَمَر، َفَخَرَجا  َأَبا  َلُه، َوَبَلَغ اْلََبُ  اْلَبْيَعِة  َفَتَشاَوُروا ِف  ْبُن ُعَباَدَة،  َسْعُد 

َحتَّى َأَتَياُهْم َوَمَعُهَم َناٌس ِمَن امُلَهاِجِريِن، َفَجَرى َبْينَُهْم َكَلٌم َوُمَاَوَرٌة، َفَقاَل 

ُيَباِيْعُه  ُعَمُر لَِب َبْكٍر: اْبُسْط َيَدَك َفَباَيَعُه، َوَباَيَعُه امُلَهاِجُروَن َوالَْنَصاُر، َوَلْ 

َ َأُبو َبْكٍر، َوَوِلَ ُعَمُر، َفَلْم  َكُه، َفَلْم َيْعِرْض َلُه َحتَّى ُتُوفِّ َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َفرَتَ

ُيَباِيْع َلُه َأْيًضا، َفَلِقَيُه ُعَمُر َذاَت َيْوٍم ِف َطِريٍق ِمْن ُطُرِق امَلِدينَِة، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: 

إِيِه َيا َسْعُد، إِيِه َيا َسْعُد، َفَقاَل َسْعٌد: إِيِه َيا ُعَمُر، َفَقاَل ُعَمُر: َأْنَت َصاِحُب 

ُه إَِلْيَك َهَذا الَْمَر،  َما َأْنَت َعَلْيِه، َفَقاَل َسْعٌد: َنَعْم، َأَنا َذلَِك، َوَقْد َأْفَض اللَّ

َواِرَك،  ِه َأْصَبْحُت َكاِرًها ِلِ َوَكاَن َوالِيِه َصاِحُبَك َأَحبَّ إَِلْينَا ِمنَْك، َوَقْد َواللَّ

َل َعنُْه، َفَقاَل َسْعٌد: َأَما إيِنِّ َغرْيُ  وَّ َفَقاَل ُعَمُر ڤ: إِنَّ َمْن َكِرَه َجاًرا َجاَوَرُه حَتَ

َفَلْم  َقاَل:  ِجَواِرَك،  ِمْن  َخرْيٌ  ُهَو  َمْن  ِجَواِر  إَِل  ٌل  ُمَتَحوِّ َوَأَنا  بَِذلَِك،  ُمْسَترِسٍّ 

ِل ِخَلَفِة ُعَمَر ڤ. اِم، ِف َأوَّ َيْلَبْث إِلَّ َقِليًل َحتَّى َخَرَج ُمَهاِجًرا إَِل الشَّ

َة. َقاَل َعْبُد اْلَعِزيِز: َفَم ُعِلَم  ُه َماَت َسنََة مَخَْس َعْشَ ُد ْبُن ُعَمَر: َكَأنَّ َقاَل ُمَمَّ

بَِمْوتِِه بِامَلِدينَِة َحتَّى َسِمَع ِغْلَمٌن ِف بِْئِر ُمنَبٍِّه َأْو بِْئِر َسَكٍن َوُهْم َيْمَتُحوَن نِْصَف 

النََّهاِر ِف َحرٍّ َشِديٍد َقاِئًل َيُقوُل:

ــْزَرِج ــيَِّد اْلَ ــا َس ُعَبـــاَدْةَقَتْلنَ ْبـــَن  َســـْعَد 
بَِسْهــــَمنْيِ ُفــَؤاَدْهَرَمْينَــــاُه  ُنْخــِط  َفَلــْم 
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ِذي َماَت فِيِه  اْلَيْوَم الَّ اْلَيْوُم َفَوَجُدوُه َذلَِك  اْلِغْلَمُن، َفُحِفَظ َذلَِك  َفُذِعَر 
َم َجَلَس َيُبوُل ِف َنَفٍق َفاْغَتَسَل َفَمَت ِمْن َساَعتِِه، َوَجُدوُه َقِد اْخرَضَّ  َسْعٌد، َوإِنَّ

ِجْلُدُه)1(.

 ل: سيد الزرج، شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

مي، وكان يسمى: الكامل.  ق: كان يكتب ف الاهلية، ويسن العوم والرَّ

ول يشهد بدًرا؛ لنه كان نش، ثم شهد املشاهد كلها.

وخرج إل الشام بعد وفاة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فتوف بحوران لسنتني ونصف 
من خلفة عمر، وكان سبب موته، أنه جلس يبول ف نفق، فلدغ، فمت من 

ساعته، واخرّض جلده.

وقال رجل من ولده: ما علمنا بموته باملدينة، حتى بلغنا أن غلمًنا سمعوا 
قائًل يقول ف بئر، يقول: 

ُعَبـــاَدْةقد َقَتْلنَا َسيَِّد اْلَْزَرِج ْبـــَن  َســـْعَد 
بَِســـْهَمنْيِ ُفــَؤاَدْهوَرَمْينَـــاُه  ُنْخــِط  َفَلــْم 

ويقال: إنه نش. وهو الصحيح.

ومن ولده: قيس بن سعد، ويكنى: أبا عبد امللك، وروى عن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وتوف باملدينة ف آخر خلفة معاوية.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )394-393/9(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 475(.
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رداء، وله منها أولد)1(.  و سعيد بن سعد، كانت حتته بنت أب الدَّ

 خ: َسِمْعُت َسْعد ْبَن َعْبِد الَِمْيد ْبِن َجْعَفٍر َيُقوُل: َسْعد ْبُن ُعَباَدة بن 
اْلَْزَرج َعَقبِيٌّ نقيٌب)2(. 

َ لَِسنََتنْيِ  َة، َوَقاُلوا: ُتُوفِّ َ َسنََة مَخَْس َعْشَ  ص: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ ڤ، ُتُوفِّ
ُموِك.  اِم ِف َعاِم اْلرَيْ َونِْصٍف ِمْن ِخَلَفِة ُعَمَر ڤ بَِخَواِريَز ِمْن َأْرِض الشَّ

َة، ُيْكنَى َأَبا َثابٍِت.  ُموُك ِف َسنَِة مَخَْس َعْشَ َوَكاَن اْلرَيْ

ُه َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة، ِمْن َوَلِد َمالِِك  َوُأمُّ
اِر)3(. اْبِن النَّجَّ

َرَمْتُه  بلغني أن وفاته بالشام ف خلفة عمر سنة ست عشة،   غ: 
اِلنُّ فقتلته)4(.

من  َونصف  لِسنَتنْيِ  َوَمات  َنِقيًبا،  َوَكاَن  والعقبة،  َبْدًرا  شهد  ب:   
ِذي ُيَقال َلُه:  ام، َوُهَو الَّ خَلَفة عمر سنة مخس عَشة بالوران من َأرض الشَّ

سيد الَْزَرج. 

َوأمه عْمَرة بنت َمْسُعود بن قيس بن َعْمرو بن زيد َمنَاة بن عدي بن 
َعْمرو بن َمالك بن النجار)5(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 259(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 253(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )451/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )148/3، 149(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )17/3(.
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 بش: ممن شهد العقبتني وبدًرا، وكان نقيًبا، وهو الذي يقال له: )سعد 
الزرج(، كان سيدهم غري مدافع، وله ثلث كنى: أبو ثابت، وأبو قيس، 

وأبو الباب. 

مات لسنتني ونصف مضني من خلفة عمر بن الطاب ڤ بالوران 
من أرض الشام)1(.

َها، َوَكاَن  ، ُيَكنَّى َأَبا َثابٍِت، َشِهَد امَلَشاِهَد ُكلَّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ُأُحِديٌّ
َنِقيًبا َصاِحَب َراَيِة اْلَْنَصاِر ِف امَلَشاِهِد. 

َة.  اِم َسنََة ِستَّ َعْشَ َ بُِحوَراَن ِمْن َأْرِض الشَّ ُتُوفِّ

ُخَزْيَمَة،  َأِب  ْبِن  َحاِرَثَة  ْبِن  َدْلَِم  َوِقيَل:  ُدَلْيٍم،  ْبِن  ُعَباَدَة  ْبُن  َسْعُد  َوُهَو 
َوِقيَل: اْبِن ِحَزاِم ْبِن َأِب ُخَزْيَمَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َواْبنُُه َسِعيُد ْبُن َسْعٍد)2(.

 بر: يكنى أبا ثابت. وقد قيل: أبو قيس، والول أصح، وكان نقيًبا، 
شهد العقبَة وبدًرا ف قول بعضهم.

ول يذكره ابن عقبة ول ابن إسحاق ف البدريني، وذكره فيهم جاعة غريمها 
منهم: الواقدي، واملدائني، وابن الكلبي.

ًما وجيًها، له رياسة وسيادة، يعرتف قومه له با. كان َسيًِّدا ف النصار ُمَقدَّ

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 28، 29(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1244/3(.
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يَقاَل: إنه ل يكن ف الوس والزرج أربعة مطعمون متتالون ف بيت واحد 
إل قيس بن سعد بن عبادة بن دليم، ول كان مثل َذلَِك ف سائر العرب أيًضا 

إل ما ذكرنا عن صفوان بن أمية ف بابه من كتابنا هذا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إل سـعد بن معاذ، وسـعد بن عبادة يوم الندق  أرسـل َرُسـوُل اللَّ
يشاورمها فيم أراد أن يعطيه يومئذ عيينة بن حصن من متر املدينة، وذلك أنه 
أراد أن يعطيه يومئذ ثلث أثمر املدينة، لينرصف بمن معه من غطفان، ويذل 
الحزاب، فأبى عيينة إل أن يأخذ نصف التمر، فأرسل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إل 
سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة دون سائر النصار، لنم كانا سيدي قومهم، 
كان سعد بن معاذ سيًِّدا لوس، وسعد بن عبادة سيًِّدا لزرج، فشاورمها ف 
ِه، إن كنت أمرت بيشء فافعله وامض له، وإن  اللَّ َرُسوَل  َيا  َذلَِك، فقال: 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْ ُأوَمر  كان غري ذلك فو الله ل نعطيهم إل السيف. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
بَِشٍء، َوَلو ُأِمرُت بَِشٍء َما َشاَوْرُتُكَم، َوإِنَّم ُهو َرْأيٌّ َأْعِرضُه َعَلْيُكَم«. فقال: 
ِه ما طمعوا بذلك منا قط ف الاهلية، فكيف اليوم؟ وقد  والله يا َرُسول اللَّ
هدانـا اللـه بـك وأكرمنـا وأعزنا، واللـه ل نعطيهم إل السـيف، َفـرُسَّ بذلك 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ودعا لم، َوَقاَل لعيينة بن حصن ومن معه: »اْرِجُعوا، َفَلْيَس  َرُسوُل اللَّ

ْيف«، ورفع با صوته.  َبْينَنَا َوَبْينَُكم إِلَّ السَّ

وكانت راية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح بيد سعد بن عبادة، فلم َمرَّ با 
َقاَل سعد إذ نظر إليه: اليوم  عل أب سفيان -وكان قد أسلم أبو سفيان- 

يوم امللحمة، اليوم تستحل املحرمة، اليوم أذل الله قريًشا.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف كتيبة النصار، حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه:  فأقبل َرُسول اللَّ
ِه، أمرت بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حني مر بنا أنه  َيا َرُسوَل اللَّ
قاتلنا. َوَقاَل: اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل املحرمة، اليوم أذل الله قريًشا، 

وإين أنشدك الله ف قومك، فأنت أبر الناس وأرحهم وأوصلهم.

ِه، والله ما نأمن من  َوَقاَل عثمن، وعبد الرحن بن عوف: يا َرُسول اللَّ
سعد أن تكون منه ف قريش صولة. َفَقاَل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيا َأَبا ُسْفَيان، 

الَيوُم َيوُم امَلْرَحَة، الَيوُم َأَعزَّ اللُه ُقَرْيًشا«.

وقال ضار بن الطاب الفهري يومئذ:

لــا إليــك  الــدى  نبــّي  حــّي قريــش ولت حني لاءيــا 
ض وعاداهـــم إلـــه الســـمءحني ضاقت عليهم ســعة الر
م ونــودوا بالصيلــم الصلعــاءوالتقت حلقتا البطان عل القو
ـــر بأهــل الجــون والبطحــاءإن ســعدا يريــد قاصمــة الظهـــ
ـــظ رمانــا بالنــرس والعــواءخزرجــي لو يســتطيع من الغيـ
غري سفك الدما وسبي النساءوغــر الصــدر ل يــم بــيشء
عنــه هنــد بالســوءة الســوآءقد تلظى عل البطاح وجاءت
وابن حــرب بذا من الشــهداءإذ تنــادى بــذل حــي قريــش
ــواءفلئــن أقحــم اللــواء ونــادى ــل الل ــواء أه ــاة الل ــا ح ي
رج والوس أنجــم اليجــاءثــم ثابــت إليــه مــن بــم الــز
قريـــش بالبطـــاح  فقعــة القــاع ف أكــف اإلمــاءلتكونـــن 
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الســــ أســـد  فإنـــه  ـد لدى الغاب والغ ف الدماءفانينـــه 
المـــ لنــا  يريــد  مطــرق  ـــر ســكوتا كاليــة الصــمءإنــه 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إل سعد بن عبادة، فنزع اللواء من يده، وجعله  فأرسل َرُسول اللَّ
إل  صار  إذ  عنه،  يرج  ل  اللواء  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسول  ورأى  ابنه،  قيس  بيد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فأرسل إليه  ابنه، وأبى سعد أن يسلم اللواء إل بأمارة من َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعممته، فعرفها سعد، فدفع اللواء إل ابنه قيس.  َرُسول اللَّ

َيَْيى بن سعيد الموي ف »السري«، ول يذكر ابن إسحاق  هكذا ذكر 
هذا الشعر ول ساق هذا الب.

وقد روي أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أعطى الراية الزبري، إذ نزعها من سعد.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أمر عليًّا فأخذ الراية، فذهب با حتى  وروي أيًضا أن َرُسول اللَّ
دخل مّكة، فغرزها عند الركن.

وتلَّف سعُد بُن عبادة عن بيعة أب بكر ڤ، وخرج من املدينة، ول 
ينرصف إليها إل أن مات بحوران من أرض الشام لسنتني ونصف مضتا من 
خلفة عمر ڤ، وذلك سنة مخس عشة. وقيل: سنة أربع عشة. وقيل: 

بل مات سعد بن عبادة ف خلفة أب بكر سنة إحدى عشة. 

ول يتلفوا أنه وجد ميًِّتا ف مغتسله، وقد اخرض جسده، ول يشعروا 
بموته حتى سمعوا قائًل يقول -ول يرون أحًدا-:

ــْزَرِج ــيَِّد اْلَ ــا َس ُعَبـــاَدْةَقَتْلنَ ْبـــَن  َســـْعَد 
بَِسْهــــَمنْيِ ـــِط ُفـــَؤاَدْهَرَمْينَــــاُه  َفَلـــْم ُيْ
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ويَقاَل: إن الن قتلته.

روى عنه من الصحابة: عبد الله بن عباس. وروى عنه: ابناه وغريهم)1(.

 خق: أحد النقباء، من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد ليلة العقبة 
ومـا بعدهـا مـن املشـاهد، وهـو الـذي أرادت النصـار أن تبايـع لـه ملـا توف 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكان سيًِّدا كريًم.

مات بالشام ف خلفة أب بكر الصديق، وقيل: ف خلفة عمر بن الطاب)2(.

 كو: أحد السبعني الذي بايعوا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة، وأحد النقباء 
الثني عش، ل يشهد بدًرا، وهو الذي يقال: إن النَّ قتلته)3(. 

َها، َكاَن َصاِحَب  ، َشِهَد امَلَشاِهَد ُكلَّ ، َعَقبِيٌّ  و: َسيُِّد َبنِي اْلَْزَرِج، َبْدِريٌّ
َة)4(. اِم َسنََة ِستَّ َعْشَ َ بُِحوَراَن ِمْن َأْرِض الشَّ َراَيِة اْلَْنَصاِر ِف امَلَشاِهِد، ُتُوفِّ

 كر: سيد الزرج، شهد العقبة. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: بنوه قيس بن سعد، وسعيد بن 
سعد، وإسحاق بن سعد، وعبد الله بن عباس. 

وسكن دمشق، ومات بحوران. وقيل: إن قبه باملنيحة من إقليم بيت البار)5(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )599-594/2(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1121،1122/2(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )141/3(.
نَّة )429/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 237(.
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ْبعني، َوَكاَن أحد النَُّقَباء الثني عش، َوشهد   جو: شهد العقَبة َمَع السَّ
ُه هَتيَّأ لِْلُخُروِج، فُلِدَغ َفَأَقاَم.  َها َما خل َبْدًرا؛ َفإِنَّ املَشاهد كلَّ

َوَكاَن جواًدا، َوَكاَنت جفنته َتدور َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف بُيوت َأزَواجه. 

ْحَن، َوقيٌس، وأمامُة، وسدوس. َوَكاَن َلُه من الَوَلد: سعيٌد، َوُمَّمٌد، َوعبُد الرَّ

ام سنة مخس عَشة، جلس َيُبول ِف نفق  َوُتوفِّ بحوران من َأرض الشَّ
فاعتلَّ َفَمَت من َساَعته وسمعوا َقاِئًل ِف بِْئر َيُقول شعًرا)1(.

 ثغ: كان سيًدا جواًدا، وهو صاحب راية النصار ف املشاهد كلها، 
وكان وجيًها ف النصار، ذا رياسة وسيادة، يعرتف قومه له با. 

ملسو هيلع هللا ىلص كل َيْوم جفنة مملوءة ثريًدا ولًم تدور معه  وكان يمل إَِل النَّبِيِّ 
حيث دار. 

يقال: ل يكن ف الوس ول ف الزرج أربعة يطعمون يتوالون ف بيت 
واحد إل قيس بن سعد بن عبادة بن دليم، وله ولهله ف الود أخبار حسنة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص لعيينة بن حصن ثلث ثمر  وملا كان غزوة الندق بذل َرُسول اللَّ
املدينة، لينرصف ممن معه من غطفان، واستشار سعد بن معاذ وسعد بن 
ِه: إن كنت أمرت بيشء فافعله،  عبادة دون سائر الناس، فقال: يا َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْ  وإن كان غري ذلك فو الله ما نعطيهم إل السيف، فقال َرُسول اللَّ
ِه: ما طمعوا  َم ُهو َرْأيٌّ َأعِرضه َعَلْيُكَم«، فقاًل: يا َرُسول اللَّ ُأوَمر بَِشٍء، َوإِنَّ

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 96(.



107 ين
ِّ

حرف الس

النَّبِيُّ  َفرُسَّ  اللَّه بك!  اليوم، وقد هدانا  بذلك منا قطع ف الاهلية، فكيف 
ملسو هيلع هللا ىلص بقولم. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بيد سعد بن عبادة َيْوم الفتح، فمرَّ با َعَل  وكانت راية َرُسول اللَّ
َيْوم امللحمة،  اليوم  َأُبو سفيان قد أسلم، فقال له سعد:  َأِب سفيان، وكان 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف كتيبة  اليوم تستحل الرمة، اليوم أذل اللَّه قريًشا، فلم مرَّ َرُسول اللَّ
ِه، أمرت بقتل قومك، زعم سعد  من النصار، ناداه َأُبو سفيان: يا َرُسول اللَّ
ِه، ما نأمن سعًدا  ُه قاتلنا، وقال عثمن، وعبد الرحن بن عوف: يا َرُسول اللَّ َأنَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا ُسْفَيان، الَيْوم  أن تكون منه صولة ف قريش، فقال َرُسول اللَّ
اللواء من سعد،  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  ُقَرْيًشا«، فأخذ رسول  ُه  اللَّ َأَعزَّ  الَيْوم  امَلْرَحَة،  َيْوم 
وأعطاه ابنه قيًسا، وقيل: أعطى اللواء الزبري بن العوام، وقيل: أمر علًيا فأخذ 

اللواء، ودخل به مكة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »إِنَّ َسْعًدا  وكان غيوًرا شديد الغرية، َوإِياه أراد َرُسول اللَّ
ُة اللِه َأْن ُتؤنى َمَاِرُمه«.  َلَغُيور، َوإِنِّ أَلَْغَي ِمْن َسْعٍد، َواللُه َأْغَي ِمنَّا، َوِغْيَ

وف هذا الديث قصة.

وملا توف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص طمع ف اللفة، وجلس ف سقيفة بني ساعدة ليبايع 
لنفسه، فجاء إليه َأُبو بكر، وعمر، فبايع الناس أبا بكر، وعدلوا َعْن سعد، فلم 
يبايع سعد أبا بكر ول عمر، وسار إَِل الشام، فأقام به بحوران إَِل أن مات 
سنة مخس عشة، وقيل: سنة أربع عشة. وقيل: مات سنة إحدى عشة، 
ول يتلفوا َأنَُّه وجد ميًتا َعَل مغتسله، وقد اخرض جسده، ول يشعروا بموته 
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باملدينة حتى سمعوا قائًل يقول من بئر، ول يرون أحًدا:

اْلَــْزَر َســيَِّد  ـــاَدْةَقَتْلنَــا  ـــَن ُعَب ـــْعَد ْب ِج َس
بَِسْهــــَمنْيِ ــَؤاَدْهَرَمْينَــــاُه  ــِط ُفـ ــْم ُنْخـ َفَلـ

فلم سمع الغلمن ذلك ذعروا، فحفظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي 
مات فيه سعد بالشام. 

قيل: إن البئر التي ُسمع منها الصوت بئر منبه، وقيل: بئر سكن.

روى عنه: ابن عباس وغريه)1(.

 ، اِعِديُّ ، السَّ ، الَْزَرِجيُّ ْيُف، الَْنَصاِريُّ ِ ، الشَّ يُِّد الَكبرِْيُ  ذس: السَّ
، النَِّقْيُب، َسيُِّد الَْزَرِج. امَلَديِنُّ

ِر. ْوَن بِامُلَكرَّ ٌة، َوِهَي ِعْشُ َلُه َأَحاِدْيُث َيِسرْيَ

َواَيِة. َماَت َقْبَل َأَواِن الرِّ

، ُمْرَسٌل. يُّ َرَوى َعنُْه: َسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوالََسُن الَبرْصِ

َلُه ِعنَْد َأِب َداُوَد، َوالنََّساِئيِّ َحِدْيَثاِن.

َومَلَّا َقِدَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدْينََة َكاَن َيْبَعُث إَِلْيِه ُكلَّ َيْوٍم َجْفنًَة ِمْن َثِرْيِد اللَّْحِم، 
ِه، َفَكاَنْت َجْفنَُة َسْعٍد َتُدْوُر َمَع َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُبُيْوِت  َأْو َثِرْيٍد بَِلَبٍن، َأْو َغرْيِ

َأْزَواِجِه.

َومِمَّْن َرَوى َعنُْه: َأْولَُدُه؛ َقْيٌس، َوَسِعْيٌد، َوإِْسَحاُق، َواْبُن َعبَّاٍس.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )206-204/2(.
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 َوَكاَن َسْعٌد َيُقْوُل: اللَُّهمَّ اْرُزْقنِي َماًل، َفَل َتْصُلُح الِفَعاُل إِلَّ بِامَلاِل.

ْت َعَلْيِه الَْنَصاُر َيْوَم َوَفاِة َرُسْوِل اللِه  ْيًفا، ُمَطاًعا، َوَقِد اْلَتفَّ َكاَن َمِلًكا رَشِ
َعْن  ْوُهم  َفَردُّ َوالََمَعُة،  َبْكٍر  َأُبو  َأْقَبَل  َحتَّى  َمْوُعْوًكا،  َوَكاَن  لُِيَباِيُعْوُه،  ملسو هيلع هللا ىلص 

َرْأِيِم، َفَم َطاَب لَِسْعٍد)1(. 

 ذت: أحد النقباء ليلة العقبة، وقد اجتمعت عليه النصار يوم السقيفة 
وأرادوا أن يبايعوه باللفة. 

ول يذكر أهل املغازي أنه شِهَد بْدًرا، وذكر البخاري وأبو حاتم أنه شهدها، 
وروي ذلك َعْن عروة)2(.

 جر: أمه عمرة بنت مسعود لا صحبة، وماتت ف زمن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة مخس.

وشهد سعد العقبة، وكان أحد النقباء. 

. وقال ابُن َسْعد: كان يتهيأ للخروج  واخُتِلف ف ُشُهوده َبدًرا فأثبته الُبخاِريُّ
فنهس فأقام، وقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َكاَن َحِريًصا َعَلْيَها«)3(.

َسْعُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َقْيٍس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة، 4 9 29
، ِمْن َبِني ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد ڤ. اْلَقاِرُئ، اْلَْنَصاِريُّ

ـِذي ُيَقـاُل َلـُه: )َسـْعٌد اْلَقـاِرُئ(، َوُيْكنَى َأَبا َزْيـٍد َوَيْرِوي   س: ُهـَو الَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 270، 271، 275(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 86(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )274/4(.
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ُد  ُه فِيَمْن َجََع اْلُقْرآَن َعَل َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَذلَِك َكاَن ُمَمَّ اْلُكوفِيُّوَن َأنَّ
اْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َينِْسَبانِِه: َسْعُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َقْيِس. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

اِم.  َواْبنُُه ُعَمرْيُ ْبُن َسْعٍد َواِل ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب َعَل َبْعِض الشَّ

اْبُن  َوُهَو  ٍة،  َعَشَ َسنََة ِستَّ  اْلَقاِدِسيَِّة  َيْوَم  َشِهيًدا  ُعَبْيٍد  ْبُن  َسْعُد  َوُقتَِل 
َأْرَبٍع َوِستِّنَي َسنًَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 ط: وهو الذي يقال له: )سعد القارئ(، ويكنى أبا زيد، وهو أحد الستة 
الذين روي عن أنس بن مالك أنم جعوا القرآن عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

شهد بدًرا، وأحًدا، والندَق، واملشاهد كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وقتل يوم القادسية شهيًدا سنة ستة عش، وهو ابن أربع وستني سنة)2(. 

 غ: بلغني أن سعد بن عبيد بن النعمن من الوس، وهو الذي حفظ 
ه عُمر بعَض الشام، وُقتَِل سعد بن عبيد  القرآن عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ولَّ

بالقادسية، وهو ابن أربع وستني سنة.

وقال ابن نمري: ُقتَِل سعد بن عبيد أبو زيد بالقادسية سنة ست عشة.

قال البغوي: ول أعلم له ُمسنًَدا)3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )423/3(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 11(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )47-46/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َوالِد ُعَمرْي بن   ب: الَِّذي جع اْلُقْرآن عل عهد َرُسوِل اللَّ
سعد وال عمر بن الطاب. 

قتل َيْوم اْلَقاِدِسيَّة سنة ِسّت عَشة،... َوَكاَن َلُه َيْوم قتل َأربع َوِستُّوَن سنة)1(.

 بش: والد عمري بن سعد وال عمر بن الطاب عل الكوفة، وهو 
أحد الربعة الذين جعوا القرآن عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ُقتَِل بالقادسية سنة ست عشة، وكان له يوم قتل أربع وستون سنة)2(.

 :  ع: َشِهَد َبْدًرا، َل َعِقَب َلُه، َقاَلُه ُعْرَوُة َواْبُن إِْسَحاَق. َوَقاَل اْبُن ُنَمرْيٍ
ُقتَِل َيْوَم اْلَقاِدِسيَِّة. 

اِم.  َوُهَو َوالُِد ُعَمرْيِ ْبِن َسْعٍد َواِل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب بِالشَّ

ى َعَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسْعًدا اْلَقاِرَئ.  َوَكاَن ُيَسمَّ

.)3( َوُقتَِل َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوِستِّنَي بِاْلَقاِدِسيَِّة، ُيَكنَّى َأَبا َزْيٍد، َقاَلُه اْبُن ُنَمرْيٍ

عشة،  مخس  سنة  وذلك  شهيًدا،  بالقادسية  وقتل  بدًرا،  شهد  بر:   
وهو ابن أربع وستني سنة يومئذ.

ويقال: أنه عاش أشهًرا، ومات بعد. 

ُيعرف بـ)سعد القاري(. يَقاَل: إنه أحد الربعة من النصار الذين جعوا 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )147/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 29(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1256/3(.
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القرآن عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وإنه أبو زيد املذكور ف الربعة. 

روى عنه: عبد الرحن بن أب ليل، وطارق بن شهاب)1(. 

 جو: أحد من جع اْلُقْرآن عل عهد َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 ثغ: كان يدعى ف زمن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )القاري(، وكان لقي عدًوا فانزم 
منهم، فقال له عمر: هل لك ف الشام، لعل اللَّه أن يمن عليك بالشهادة؟ 
قال: ل، إل العدو الذي فررت منهم، قال: فخطبهم بالقادسية، فقال: إنا 
لقـو العـدو غـًدا إن شـاء اللَّه، َوإِنا مستشـهدون، فل تغسـلوا عنـا دًما، ول 

نكفن إل ِف ثوب كان علينا)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،   ذت: أحـد القـراء الذيـن حفظوا القـرآن َعَل َعْهِد َرُسـوِل اللَّ
اْسُتْشِهَد بوقعة القادسية.

وقيل: إنه والد عمري بن سعد الزاهد أمري حص لعمر. 

شِهَد َسْعد بدًرا وغريها، وكان يقال له: سعد القارئ)4(.

َسْعُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َخْلَدَة ْبِن ُمَخلَِّد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، َأُبو ُعَباَدَة، 4   29
الزَُّرِقيُّ ڤ.

َبَياَضَة ْبِن َعاِمِر  ُه ِهنُْد بِنُْت اْلَعْجَلِن ْبِن َغنَّاِم ْبِن َعاِمِر ْبِن   س: ُأمُّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )600/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 143(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )244/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 88(.
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اْبِن اْلَْزَرِج.

ُه ُسنُْبَلُة بِنُْت َماِعِص ْبِن َقْيِس ْبِن  َوَكاَن لَِب ُعَباَدَة ِمَن اْلَوَلِد: ُعَباَدُة، َوُأمُّ
َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

ُه ُأمُّ َخالِِد بِنُْت َعْمِرو ْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة  َوَفْرَوُة، َوُأمُّ
اْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَْزَرِج. 

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت بِْشِ ْبِن َيِزيَد ْبِن َزْيِد ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َخْلَدَة  َوَعْبُد اللِه، َوُأمُّ
اْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. 

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوَعْبُد اللِه الَْصَغُر، َوُأمُّ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوُعْقَبُة، َوُأمُّ

َها ُجنُْدَبُة بِنُْت ُمَريِّ ْبِن ِسَمِك ْبِن َعتِيِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس  َوَمْيُموَنُة، َوُأمُّ
اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد الَْشَهِل ْبِن ُجَشَم. 

َ َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة)1(. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

.)2(  ب: َبْدِريٌّ

 ع: ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُزَرْيِق ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َمالٍِك)3(.

 بر: شهد بدًرا، يكنى أبا عبادة.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )547/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )151/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1286/3(.
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كان سـعد بـن عثـمن هـذا ممن فرَّ يـوم أحد هـو وأخوه عقبة بـن عثمن، 
وعثمن بن عفان.

وفيمـن َفرَّ يـوم ُأحٍد نزلـت: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

]آل عمران: 551[)1(.  ۈ﴾ 
َسْعُد ْبُن ُعَماَرَة ڤ.4   29

ُد ْبُن إِْسَمِعيَل اْلُبَخاِريُّ   ع: َأَحُد َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكٍر، َلُه ُصْحَبٌة، َذَكَرُه ُمَمَّ
َحاَبِة)2(. ِف الصَّ

َسْعُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َثِقٍف، َواْسُمُه: َكْعُب ْبُن َماِلِك ْبِن َمْبُذوِل ْبِن 4   29

اِر ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وتوف وليس له عقٌب)3(.

 بر، ثغ: شهد أحًدا، وقتل يوم بئر معونة شهيًدا، هو وابنه الطفيل 
ابن سعد، ُقتَِل جيًعا يومئذ بعد أن شهدا ُأحًدا)4(.

َسْعُد بُن َعْمِرو بِن َحَراِم بِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك 4   29
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: َوَلـَد سـعُد بُن َعْمـرو: زيًدا، وثابًتا، وأولدمهـا أهل َصنَْدْوَداء 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1281/3(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )600/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )321/4(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )601/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )210/2(.
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من سواد الكوفة. 

وَشِهَد سعٌد ُأحًدا)1(. 

، َوِقيَل: اْلُقَرِشيٌّ ڤ.4   29 َسْعُد ْبُن َقْيٍس، اْلَعَنِزيُّ

(. َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه، َواْلََسُن  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َسْعُد اْلرَْيِ  ع، ثغ: َسمَّ
اْبُن َأِب الََسِن)2(.

َسْعُد ْبُن َماِلِك ْبِن َخاِلِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ 4    2
اْبِن َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُه ِمْن َبنِي ُسَلْيٍم، َوُيَقاُل: َبْل ِهَي ِمْن َوَلِد اْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن   س: ُأمُّ

َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َوَكاَن لَِسْعِد ْبِن َمالٍِك ِمَن اْلَوَلِد: َثْعَلَبُة، ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا لَ َعِقَب َلُه، 
ُهْم ِهنُْد بِنُْت َعْمٍرو ِمْن َبنِي ُعْذَرَة.  َوَسْعُد ْبُن َسْعٍد، َوَعْمٌرو، َوُعْمَرُة، َوُأمُّ

َفَوَلُد َسْعُد ْبُن َسْعٍد، َسْهَل ْبَن َسْعٍد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ُه ُأَبيَُّة بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َكْعِب ْبِن َمالِِك ْبِن َخْثَعِم)3(. َوُأمُّ

َسْعُد ْبُن َماِلِك ْبِن ِسَناٍن. َوِقيَل: اْبُن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد ْبِن 4 2  2
اْلَْبَجِر ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، َأُبو َسِعيٍد، اْلُخْدِريُّ ڤ.

 س: زعم بعُض الناس أن ُخْدَرة هي أم البجر. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )349/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1280/3(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )212/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )576/3(.
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وأمُّ َأِب سـعيد ُأَنْيَسـة بنـُت َأِب َحارثـة وهو عمرو بن قيـس بن مالك بن 
عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

ه: قتادة بن النعمن الظفري من أهل بدر. َوَأُخو َأِب َسعيٍد لمِّ

فولـد أبو سـعيد: عبـَد الله، وحزَة، وسـعيًدا، وعبَد الرحـن، وأمهم أم 
عبـد اللـه بنـت عبـد الله بن الـارث بن قيس بن َهْيشـة بن الـارث، من بني 

معاوية، من بني عمرو بن عوف من الوس.

وأم عبد الرحن، وأمها: أم ولد.

قال ممد بن عمر: اسُتصغر أبو سعيد يوم أُحد َفُردَّ . 

قال ممد بن عمر: وقد روى أبو سعيد عن أب بكر، وعمر، وعثمن، 
وزيد بن ثابت، وعبد الله بن سلم. 

وروى عـن أبيـه مالـك بـن سـنان حديًثا سـمعه مـن اليهود قبـل َمبعث 
ث بذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فيه صفة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه حدَّ

حني هاجر إل املدينة. 

وُقتِل أبوه مالك بن سنان يوم أُحٍد شهيًدا)1(.

 ل: له صحبة)2(.

 ق: الدري منسوب إل الدرة، وهم من اليمن.

وأخوه لمه: قتادة بن النعمن: وكان قتادة من الّرماة املذكورين ف صحابة 

))) »الكنى والسماء« لمسلم )رقم: 1360(.))) »الطبقات الكبير« )356-351/5(.
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رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ومات أبو سعيد سنة أربع وسبعني، وفيها مات سلمة بن الكوع.

وكان له من الولد: عبد الرحن، وسعيد، وبشري)1(.

ِه.  خ: َأُخو َقَتاَدة ْبِن النُّْعمن ِلُمِّ

ِه)2(. ، َأُخو َأِب َسِعيٍد ِلُمِّ َسِمْعُت َأْحَد ْبَن َحنَْبٍل َيُقوُل: َقَتاَدة ْبُن النُّْعَمن َبْدِريٌّ

ة ف زمان يزيد بن ُمَعاِوَية)3(.  وقال أيًضا خ: مات بعد الَرَّ

 ط: أخو أب سعيد لمه قتادة بن النعمن الظفري من أهل بدر)4(.

 غ: يسكن املدينة)5(.

ة سنة َأربع َوِستِّنَي، وخدرة من اليمن.   ب: َماَت بعد الرَّ

َوأمه بنت أب سليط بن َعْمرو بن قيس بن َمالك بن عدي بن َعامر بن 
غنم بن عدي بن النجار)6(.

 بش: من سادات النصار، وكان أبوه ممن شهد أحًدا، مات باملدينة 
بعد الرة بسنة سنة أربع وستني)7(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 268(.
))) التاريخ الكبير-السفر الثاني لبن أبي خيثمة )523/1(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )50/2(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 27(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )150/3، 151(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )18/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« لبن حبان )ص: 30(.
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َ َيْوَم اْلُُمَعِة َسنََة َأْرَبٍع َوَسْبِعنَي، َوَلُه   ع: َكاَن َيْسُكُن امَلِدينََة، َوِبَا ُتُوفِّ

َعِقٌب، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوتِْسِعنَي َسنًَة. 

ُر ِلَْيَتُه.  َكاَن ُيِْفي َشاِرَبُه َوُيَصفِّ

َحاَبـِة: َجابِـُر ْبـُن َعْبِد اللـِه، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُعَمـَر، َوَزْيُد  َرَوى َعنْـُه ِمـَن الصَّ
َبرْيِ ڤ. َوِمَن التَّابِِعنَي:  اْبُن َثابٍِت، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َواْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن الزُّ
ْحَِن، َوُعَبْيُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن  َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

ُعْتَبَة، َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر، َوَأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص اثنتي عشة غزوة.  بر: أول مشاهده الندق، وغزا مع َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُسنَنًا كثرية، وروى عنه علًم َجًّا.  وكان ممن حفظ عن َرُسول اللَّ

وكان من نجباء النصار وعلمئهم وفضلئهم.

توف سنة أربع وسبعني. روى عنه: جاعة من الصحابة، وجاعة من التابعني)2(.

ه   خت: أمه أنيسة بنت َأِب حارثة من بني عدي بن النجار، وأخوه لمِّ
قتادة بن النعمن.

وكان َأُبو سعيد من أفاضل النصار، وحفظ عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا كثرًيا.

ِه بن عباس.  ِه، وَعْبد اللَّ وروى عنه من الصحابة: جابر بن َعْبِد اللَّ

وورد املدائن ف حياة حذيفة بن اليمن، وبعد ذلك مع َعيِلِّ بِن َأِب طالب 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1261-1260/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )602/2(.
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ملا حارب الوارج بالنَّهروان)1(.

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َة َغْزَوًة)3(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص اْثنََتْي َعْشَ  و: َغَزا َمَع َرُسوِل اللَّ

 كـر: صاحـب رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، وعـن أب بكر، وعمر، 
وعثمن، وعبد الله بن سلم، وأب قتادة النصاري، وزيد بن ثابت، وأبيه 

مالك بن سنان، وأخيه لمه قتادة بن النعمن.

روى عنه: زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر 
ابن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبو أسامة بن سهل بن حنيف، وطارق بن 

شهاب، وسعيد بن املسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحن، وغريهم. 

وشهد خطبة عمر بالابية، وقدم دمشق عل معاوية)4(.

 جو: َقاَل َأُبو سعيد: ُعرضُت َيْوم أحٍد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأنا اْبن َثَلث 
عَشة، َفجعل أب َيْأُخذ بَيدي، َفَيُقول َيا َرُسول الله: إِنَّه عبل اْلِعَظام، َوإِن 
ب، ثمَّ َقاَل:  َكاَن مودًنا َأي َقِصرًيا، َوجعل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيصعد ِف َبرَصه ويصوِّ
ه«، فردَّين، فخرجنا نتلقي َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِحني أقبل من ُأحٍد، َفنظر إَِلَّ  »ُردُّ
َفَقاَل: »َسْعد بن َمالٍِك«. قلت: نعم بِأب َوأمي، فدنوُت، َفقبَّلُت ركبته، َفَقاَل: 

))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 532(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )296/3(.

نَّة )430/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )20/ 373(.
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»آَجَرَك اللُه ِف َأبِيك«، َوَكاَن ُقتَِل َيْومِئٍذ َشِهيًدا. 

توّف َأُبو سعيد ِف َيْوم الُُمَعة سنة َأربع َوسبعني، َوُدفَِن بِالَبِقيِع َوُهَو اْبن 
َأربع َوتِْسعني)1(.

 ثغ: من مشهوري الصحابة وفضلئهم، وهو من املكثرين من الرواية عنه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص اثنتي عشة غزوة. وأول مشاهده الندق، وغزا َمَع َرُسول اللَّ

روى عنه من الصحابة: جابر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأنس، وابن 
عمر، وابن الزبري، ومن التابعني: َسِعيد بن املسيب، َوَأُبو َسَلمة، وعبيد اللَّه بن 
َعْبد اللَّه بن عتبة، وعطاء ابن يسار، َوَأُبو أمامة بن سهل بن حنيف، وغريهم.

وتوف سنة أربع وسبعني َيْوم المعة، ودفن بالبقيع، وهو ممن له عقب 
من الصحابة، وكان يفي شاربه، ويصفر ليته)2(.

ِه ُهَو: َقَتاَدُة   ذس: اإِلَماُم، امُلَجاِهُد، ُمْفتِي امَلِدْينَِة، َوَأُخو َأِب َسِعْيٍد لُمِّ
. نْيَ ، َأَحُد الَبْدِريِّ ابُن النُّْعَمِن الظََّفِريُّ

ْضَواِن. اْسُتْشِهَد َأُبْوُه َمالٌِك َيْوَم ُأُحٍد، َوَشِهَد َأُبو َسِعْيٍد الَنَْدَق، َوَبْيَعَة الرُّ

َث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْكَثَر، َوَأَطاَب، َوَعْن: َأِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوَطاِئَفٍة. َوَحدَّ

َوَكاَن َأَحَد الُفَقَهاِء امُلْجَتِهِدْيَن.

َث َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوَجابٌِر، َوَأَنٌس، َوَجَاَعٌة ِمْن َأْقَرانِِه، َوَعاِمُر بُن َسْعٍد،  َحدَّ

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 110، 111(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )213/2(.
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. ْحَِن، َوَخْلٌق َكثرِْيٌ َوَعْمُرو بُن ُسَلْيٍم، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ

ِر  « لَِب َسِعْيٍد الُْدِريِّ بِامُلَكرَّ َوَقْد َرَوى: َبِقيُّ بُن َمَْلٍد ِف »ُمْسنَِدِه الَكبرِْيِ
َأْلَف َحِدْيٍث َوماَئًة َوَسْبِعنْيَ َحِدْيًثا.

. ، َوَجَاَعٌة: َماَت َسنََة َأْرَبٍع َوَسْبِعنْيَ َقاَل الَواِقِديُّ

َولْبِن امَلِدْينِيِّ -َمَع َجَلَلتِِه- ِف َوَفاِة َأِب َسِعْيٍد َقْولَِن، َشذَّ ِبَِم َوَوِهَم.

. َفَقاَل إِْسَمِعْيُل الَقاِض: َسِمْعُتُه َيُقْوُل: َماَت َسنََة َثَلٍث َوِستِّنْيَ

ِة بَِسنٍَة. : َماَت َبْعَد الَرَّ : َقاَل َعيِلٌّ َوَقاَل الُبَخاِريُّ

ُمْسنَُد َأِب َسِعْيٍد: َأْلٌف َوماَئٌة َوَسْبُعْوَن َحِدْيًثا، َفِفي الُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم: َثَلَثٌة 
َوَأْرَبُعْوَن.

.)1( : بِِستََّة َعَشَ َحِدْيًثا، َوُمْسِلٌم: بِاْثننَْيِ َومَخِْسنْيَ َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص .  ذت: َصاِحِب َرُسوِل اللَّ

َحاَبة باملدينة. وهو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة  َكاَن من ُفَضلء الصَّ
ابن ُعَبيد الَْنَصاِرّي الْزرجّي الُْدِرّي.

َرَوى الكثري َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن أب َبْكٍر، وُعمر، وأخيه لّمه َقَتادة بن النُّعمن.

ِه، وَسِعيد بن  َرَوى َعنُْه: زيد بن ثابت، وابن َعبَّاس، وَجابِر بن َعْبد اللَّ
املسّيب، وطارق بن شهاب، وَسِعيد بن ُجَبري، وَأُبو صالح الّسّمن، وعطاء 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 168، 171، 172(.
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َسَلَمَة،  َرقّي، وَأُبو  الزُّ ُسَلْيم  َيَسار، واْلََسن، وَأُبو الوداك، وعمرو بن  ابن 
ونافع مول ابن ُعَمر، وخْلق.

وُقتل َأُبوُه يوم ُأُحد)1(.

 ذك: كان من علمء الصحابة، وممن شهد بيعة الشجرة، روى حديًثا 

كثرًيا وأفتى مدة، وأبوه من شهداء أحد. 

عاش أبو سعيد ستًّا وثمنني سنة، مات ف أول سنة أربع وسبعني. 

ة.  ويروى أن أبا سعيد كان من أهل الُصفَّ

وحديثه كثري فمنه ف الصحيحني ثلثة وأربعون حديًثا، وانفرد البخاري 
بستة عش حديًثا له، وانفرد مسلم له باثنني ومخسني حديًثا ڤ)2(.

 جر: استصغر بأحد، واستشهد أبوه با، وغزا هو ما بعدها.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الكثري، وهو مكثر من الديث)3(. 

اٍص، َأُبو ِإْسَحاَق، الزُّْهِريُّ ڤ.4 -  2 َسْعُد ْبُن َماِلك َأِبي َوقَّ

 غ: كان يسكن الكوفة، ومات باملدينة، وهو ابن أربع وسبعني سنة.

ويقال: ابن نيف وثمنني. 

وقد روى سعد بن أب وقاص أحاديَث صالًة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 895(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )22(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )293/4، 294(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )3/3، و8(.
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َسْعُد ْبُن ُمَحيَِّصَة، َوِقيَل: َسِعيٌد، َوِقيَل: َساِعَدَة، َوِقيَل: َمْسُعوٌد، 4 -  2
َأُبو َحَراٍم، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 ع: َلُه َوِلَبِيِه ُصْحَبٌة)1(.

َسْعُد ْبُن اْلِمْدَخاِس ڤ.4 9  2

ام )2(.  ب: من أهل الشَّ

ْمِصيِّنَي)3(.  ع: ِعَداُدُه ِف اْلِ

َسْعُد ْبُن َمْسُعوٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4    2

 ع: َسَكَن امَلِدينََة)4(.

َسْعُد ْبُن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ ڤ.4    2

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)5(.

 بر: عم املختار بن أب عبيد، له صحبة)6(.

َسْعُد ْبُن ُمَعاِذ ْبِن النُّْعَماِن ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل 4    2
اْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن 

اْلَْوِس، ُيَكنَّى َأَبا َعْمٍرو ڤ.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )155/3(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1274/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1288/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1250/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1255/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )602/2(.
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ُه َكْبَشُة بِنُْت َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن الَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة   س: ُأمُّ
اْبُن َعْوِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج، َوِهَي ِمَن امُلَباِيَعاِت. 

ُهَم ِهنُْد بِنُْت ِسَمِك  َوَكاَن لَِسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِمَن اْلَوَلِد: َعْمٌرو، َوَعْبُد اللِه، َوُأمُّ
اْبِن َعتِيِك ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد الَْشَهِل َوِهَي ِمَن امُلَباِيَعاِت، َخَلَف 

ُة ُأَسْيِد ْبِن ُحَضرْيِ ْبِن ِسَمٍك. َعَلْيَها َسْعٌد َبْعَد َأِخيِه َأْوِس ْبِن ُمَعاٍذ، َوِهَي َعمَّ

 َوَكاَن لَِعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِمَن اْلَوَلِد تِْسَعُة َنَفٍر َوَثَلُث نِْسَوٍة، ِمنُْهْم: 
ِة، َولَِسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ اْلَيْوَم َعِقٌب)1(. َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو، ُقتَِل َيْوَم اْلَرَّ

 ل: شهد بدًرا مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

.)3(  ف: َبْدِريٌّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوَى َعنْه ابُن َمْسُعود َحِديًثا)4(.   خ: َماَت ِف حياِة رسوِل اللَّ

 خ: ُرِمَي َيْوَم اْلَنَْدِق بسهٍم َفَعاَش، ُثمَّ اْنُتِقَضْت َبْعَد شهٍر َفَمَت ِمنَْها.

َثنَا بَِذاَك إبراهيم بن امُلنِْذر، عن ابن ُفَلْيح، َعْن ُموَسى بن ُعْقَبة، َعِن  َحدَّ
ْهِري)5(. الزُّ

 غ: ُجِرَح يوم بني ُقَريظة، ومات وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )388/3(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2275(.

))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )281/1(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 249(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 51(.
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قـال أبـو القاسـم: ومات سـعد بن معاذ مـن رميته التي رمـاه ابن العرقة 
يوم الندق)1(. 

،...َماَت بِامَلِدينَِة ِف عهد النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص بعد ُقَرْيَظة، َوُهَو الَِّذي   ب: َبْدِريٌّ

ِن مَلْوِت َسْعِد بِن ُمَعاٍذ«)2(. ْحَ َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْهَتزَّ َعْرُش الرَّ

ْحَِن   ع: َشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا، َواْسُتْشِهَد بِاْلَنَْدِق، َواْهَتزَّ ملَِْوتِِه َعْرُش الرَّ

اْستِْبَشاًرا َلُروِحِه، ُرِمَي ِف َأْكَحِلِه ِمْن َعُضِدِه، َرَماُه اْبُن اْلَعِرَقِة َفاْنَقَطَع، َفَسَأَل 
َم فِيِهْم، ُثمَّ  اللَه َأْن ُيْبِقَيُه َحتَّى ُيِقرَّ َعْينَُه ِمْن ُقَرْيَظَة َوالنَِّضرِي، َفَبِقَي َحتَّى ُحكِّ
ُل َمْن َضِحَك اللُه َلُه،  اْنَفَجَر َكْلُمُه َفَمَت، َوَحََلِت امَلَلِئَكُة ِجنَاَزَتُه، َوُهَو َأوَّ

َوَجَد َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوْجًدا َشِديًدا. 

ْجَرِة َعاَم اْلَنَْدِق.  اٍل ِمْن َسنَِة مَخٍْس ِمَن اْلِ َ ِف َشوَّ َوُتُوفِّ

َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َوَعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوَعاِئَشُة ڤ)3(.

 بر: أمه كبشة بنت رافع، لا صحبة. 

أسلم باملدينة بني العقبة الول والثانية، عل يدي مصعب بن عمري. 

وشهد بدًرا، وأحًدا، والندق، ورمي يوم الندق بسهم، فعاش شهًرا، 
ثم انتقض جرحه فمت منه.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )9/3، و12(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )148/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1241/3(.
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والذي رماه بالسهم حبان بن العرقة، َوَقاَل: خذها وأنا ابن العرقة، فقال 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َعرَق اللُه َوْجَهُه ِف النَّاِر«. والعرقة: هي قلبة بنت سعيد 
ابن سهم بن عمرو بن هصيص، وهذا حبان ابنها هو ابن عبد مناف بن منقذ 

ابن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي.

وقيل: إن العرقة تكنى أم فاطمة، وإنم قيل لا: )العرقة(، لطيب ريها. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد أمر برضب فسطاط ف املسجد لسعد بن معاذ،  وكان َرُسول اللَّ
وكان يعوده ف كل يوم حتى توف سنة مخس من الجرة، وكان موته بعد 

الندق بشهر، وبعد قريظة بليال. 

وقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْهَتزَّ اْلَعْرُش ملَِْوِت َسْعِد بن ُمَعاٍذ«، َوُرِوَي: »َعْرُش 
ٍة َكثرَِيٍة ُمَتَواتَِرٍة، َرَواَها َجَاَعٌة ِمَن  ْحَِن«. َوُهَو َحِديٌث ُرِوَي ِمْن ُوُجوٍه ِعدَّ الرَّ

َحاَبِة. الصَّ

ى: »مَلِنِْديٌل ِمْن َمنَاِديِل َسْعِد بن  ٍة َرآَها ُتْشرَتَ وقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُحلَّ
نَِّة َخْيٌ ِمنَْها«. َوُهَو َحِديٌث َثابٌِت َأْيًضا. ُمَعاٍذ ِف اْلَ

»َلَقْد  الذرية:  املقاتلة وسبى  بقتل  قريظة  َبنِي  ِف  َحَكَم  إِْذ  ملسو هيلع هللا ىلص  َلُه  َوَقاَل 
ِه ِمْن َفْوِق َسْبِع َسَمَواٍت«.  َحَكْمَت فِيِهْم بُِحْكِم اللَّ

َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َنَجا َأَحٌد ِمْن َضْغَطِة اْلَقْبِ َلنََجا ِمنَْها َسْعُد بُن ُمَعاٍذ«)1(. 

ْحَِن)2(.  و: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَنَْدِق، َواْهَتزَّ ملَِْوتِِه َعْرُش الرَّ

نَّة )425/1(.))) »الستيعاب« )604-602/2(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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 جو: أمه َكْبَشة بنت َرافع، َوَكاَنت مبايعة. 

َوَكاَن َلُه من الَوَلد: َعْمرو، َوعبد الله. 

أسلم سعد عل َيد ُمصعب بن ُعَمرْي، َفأسلم بِإِْسَلِمِه َبنو عبد اْلَْشَهل، 
َوِهي أول َدار أسلمت من اْلَْنَصار. 

الَنَْدق  َيْوم  وُرِمَي  َيْومِئٍذ،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َوَثبت  َبْدًرا، وُأحًدا،  َوشهد 
ال سنة مخس  سنة مخس من اِلْجَرة، ثمَّ انفجر َكْلُمه بعد َذلِك، َفَمَت ِف َشوَّ

َوُهَو اْبن سبع َوَثَلثنَِي سنة َوصل َعَلْيِه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوُدفَِن بِالَبِقيِع)1(.

 ث: أسلم عل يدي ُمصعب بن عمري، فأسلَم بإسلِمه بنو عبد الشهل، 
ُل داٍر أسلمت من النصار. وهي أوَّ

وشهد بدًرا، وأُحًدا، وثبت مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يومئٍذ.

ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )سيِّد النصار(. وُرمي يوم الندق بسهم، وسمَّ

وكان موته ف شوال سنة مخٍس من الجرة، وهو ابن سبع وثلثني سنة، 
وُدفَِن بالبقيع)2(.

 ثغ: أمه كبشة بنت رافع، لا صحبة.

ُيعلِّم  املدينة  إَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  أرسله  ملا  بن عمري،  يد مصعب  َعَل  أسلم 
املسلمني، فلم أسلم قال لبني عبد الشهل: كلم رجالكم ونسائكم عيل 

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 92، 93(.
))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 191(.
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حرام حتى تسلموا. فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة ف اإلسلم. 

وشهد بدًرا، ل يتلفوا فيه، وشهد أحًدا، والندق.

عرقه،  انفجر  قريظة  ف  حكم  فلم  الدم،  انقطع  ُجِرَح،  مّلا  سعد  وكان 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يعوده، َوَأُبو بكر، وعمر، واملسلمون. وكان َرُسوُل اللَّ

َيْوم بدر؛ فإن  له إل  ومقاماته ف اإلسلم مشهودة كبرية، ولو ل يكن 
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا سار إَِل بدر، وأتاه خب نفري قريش، استشار الناس، فقال املقداد 
فأحسن، وكذلك َأُبو بكر، وعمر، وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يريد النصار، لنم 
عدد الناس، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا َرُسول اللَِّه؟ قال: 
»َأَجْل«. قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به الق، 
وأعطينـاك مواثيقنـا َعـَل السـمع والطاعة، فامض يا رسـول اللـه ملا أردت، 
فنحـن معـك، فـو الذي بعثـك بالق، لو اسـتعرضت بنا هـذا البحر لضناه 
معك، ما تلَّف منا رجٌل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غًدا، إنا لصب 
عند الرب، صدق عند اللقاء، لعلَّ الله يريك فينا ما تقر به عينك، َفرِس بنا 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص لقوله، ونشطه ذلك للقاء الكفار.  َعَل بركة اللَّه. َفرُسَّ َرُسوُل اللَّ

فكان ما هو مشهور، وكفي به فخًرا، دع ما سواه)1(.

 ، ، الَبْدِريُّ ، الَْشَهيِلُّ ، الَْويِسُّ ِهْيُد، الَْنَصاِريُّ ، الشَّ يُِّد الَكبرِْيُ  ذس: السَّ

ِذي اْهَتزَّ الَعْرُش ملَِْوتِِه. الَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )225-221/2(.
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ِة، َوَغرْيِ َذلَِك. رْيَ َحاِح، َوِف السِّ َوَمنَاِقُبُه َمْشُهْوَرٌة ِف الصِّ

َوَقْد َأْوَرْدُت ُجَْلًة ِمْن َذلَِك ِف »َتاِرْيِخ اإِلْسلِم«، ِف َسنَِة َوَفاتِِه.

. َأْسَلَم َسْعُد بُن ُمَعاٍذ َعَل َيِد ُمْصَعِب بِن ُعَمرْيٍ

َوَقْد َتَواَتَر َقْوُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الَعْرَش اْهَتزَّ ملَِْوِت َسْعٍد َفَرًحا بِِه«.

ُبوا ِمْن ُحْسنَِها: »مَلَنَاِدْيُل َسْعِد بِن  ٍة َتَعجَّ َوَثَبَت: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِف ُحلَّ
ُمَعاٍذ ِف اَلنَِّة، َخْيٌ ِمْن َهِذِه«)1(. 

 جر: أمه كبشة بنت رافع، لا صحبة ويكنى أبا عمرو.

بعد ذلك شهًرا  فعاش  الندق،  يوم  بسهم  باتفاق، ورمي  َبْدًرا  َشِهَد 
جرحه  انتقض  ثم  ذلك،  ف  دعوته  وأجيبت  قريظة،  بني  ف  حكم  حتى 

فمت. أخرج ذلك الُبخاِريُّ وذلك سنة مخس.

هــا. فقــال النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ  وقــال املنافقــون ملــا خرجــت جنازتــه: مــا أَخفَّ
َلْتُه«. امَلَلئَِكَة َحَ

الَعْرُش  »اْهَتزَّ  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َأنَّ  الصحيحني وغريمها من طرق  وف 
ملَِوِت َسْعِد بِن ُمَعاٍذ«)2(.

َسْعُد ْبُن الُمْنِذِر ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َخْرَشَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن 4    2
َعاِمِر ْبِن َخْطَفَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 280-279، 292(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )303/4(.
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َقْتِلِه، َكَذا َنَسَبُه  َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ُأُحِديٌّ َشِهَد امَلَشاِهَد، اْخُتِلَف ِف   ع: 

 ، ْهِريِّ ِريَن، َوَنَسَبُه إَِل اْلَعَقَبِة َوَبْدٍر َوُأُحٍد، َوَلْ َأَر َلُه ِذْكًرا ِف ِكَتاِب الزُّ َبْعُض امُلَتَأخِّ

َوَل اْبِن إِْسَحاَق ِف اْلَعَقَبِة َوَبْدٍر)1(.

ال، واسُمُه: َزْيُد بُن لوذان بِن اْلَحاِرِث 4    2 َسْعُد بُن النُّْعَمان بِن ُأكَّ
اْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا.

فولد سعُد بُن النعمن: بشرًيا، َشِهد ُأُحًدا أيًضا مع أبيه. 

ته، فلم يزل  وخرج سعد بن النعمن إل مكة معتمًرا، فعرفته قريٌش فَأرَسَ
عندهم متبًسا حتى افتداه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بعمَر بِن أب سفيان بن حرب بن 

أمية، وكان املسلمون قد أرسوه يوم َبْدٍر)2(.

َسْعُد ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمٍرو الظََّفِريُّ ڤ.4  2 2

 ع، ثغ: َشِهَد َبْدًرا)3(.

َسْعُد ْبُن َواِئِل ْبِن َعْمٍرو اْلَعْيِذيُّ اْلُجَذاِميُّ ڤ.4 22 2

.)4(  ع: ِمْن َأْهِل فَِلْسطِنَي، َرْميِلٌّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1264/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )302/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1287/3(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )226/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1286/3(.
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َسْعٌد اْلَعْرِجيُّ ڤ.4 -2 2

إَِل  اْلَعْرِج  ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َخَرَج  ْجَرِة  اْلِ ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َدلِيُل  ع:   
امَلِدينَِة َدلِيًل)1(.

 بر: له صحبة. ويَقاَل: إنه مول السلميني، وإنه إنم قيل له: )العرجي(؛ 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بالعرج، وهو يريد املدينة فأسلم، وكان دليله  لنه اجتمع مع َرُسول اللَّ

إل املدينة ف هجرته. 

روى عنه: ابنه)2(.

 ثغ: دليل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا هاجر إَِل املدينة من العرج إليها)3(.

يِق ڤ.4 -2 2 دِّ َسْعٌد َمْوَلى َأِبي َبْكٍر الصِّ

َة)4(.  ع: َكاَن َينِْزُل اْلَبرْصَ

 بر: يعد ف أهل البرصة، وقد كان خدم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 ثغ: كان يدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسكن البرصة)6(.

َسْعٌد َمْوَلى َحاِطِب ْبِن َأِبي َبْلَتَعَة، َوُهَو َسْعُد ْبُن َخْوِليِّ ْبِن 4 29 2
َسْبَرَة ْبِن ُدَرْيِم ْبِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َعِميَرَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َبْكِر 
اْبِن َعاِمِر اَلْكَبِر ْبِن َعْوِف ْبِن َبْكِر ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْذَرَة ْبِن ُرَفْيَدَة 

اْبِن َثْوِر ْبِن َكْلٍب، ِمْن ُقَضاَعَة ڤ.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )612/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1276/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1282/3(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )208/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )188/2(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )612/2(.
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 س: ُيَقاُل: َسْعُد ْبُن َخْوِلِّ ْبِن اْلَقْوَساِر ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن َعِمرَيَة، 

َوُيَقاُل: ُهَو َسْعُد ْبُن َخْوِلِّ ْبِن َفْرَوَة ْبِن اْلَقْوَساِر، َوِلََوِلٍّ َيُقوُل َرُجٌل ِمْن َبنِي 
ُه َعَل اْمَرَأتِِه ِمْن َبنِي اْلَقْوَساِر: َأَسٍد َوَدلَّ

نـِـي ــاإِنَّ اْبنـَـَة اْلَقْوَســاِر َيــا َصــاِح َدلَّ ــبُّ ِجَالَِيـ ــيُّ ُيِـ ــا ُقَضاِعـ َعَلْيَهـ
َوابَِياَفَأْعَطْيُت َخْوِلَّ ْبَن َفْرَوَة َما اْشَتَهى َرى َوالرَّ اِت الذُّ ِمَن امُلْشَمِخرَّ

َأَبا َمْعَشٍ َوْحَدُه َكاَن  ْبُن َخَوِلٍّ ِمْن َكْلٍب، إِلَّ َأنَّ  ُه َسْعُد  َأنَّ َوَأْجَُعوا َعَل 
ُه، َوَأْجَُعوا َجِيًعا  َفْظ َنَسَبُه َكَم َحِفَظُه َغرْيُ ُه َلْ َيْ َيُقوُل: ُهَو ِمْن َمْذِحٍج، َوَلَعلَّ
ُه َأَصاَبُه َسْبٌي َفَصاَر إَِل َحاطِِب ْبِن َأِب َبْلَتَعَة اللَّْخِميِّ َحِليِف َبنِي َأَسِد  َعَل َأنَّ
، َفَأْنَعَم َعَلْيِه َوَشِهَد َمَعُه َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد  ى ْبِن ُقَصٍّ اْبِن َعْبِد اْلُعزَّ
َشِهيًدا َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمْن ُمَهاِجِر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَفَرَض 
ُعَمـُر ْبـُن اْلَطَّـاِب ِلْبنِـِه َعْبـِد اللِه ْبِن َسـْعٍد ِف الَْنَصـاِر. َوَلْيَس لَِسـْعٍد َمْوَل 

َحاطٍِب َعِقُب)1(.

: َسـْعُد ْبُن َخْوِلٍّ َمـْوَل َحاطٍِب َرُجٌل   ع: َشـِهَد َبـْدًرا، َوَقـاَل َأُبو َمْعَشٍ

ِمْن َبنِي َمْذِحٍج)2(.

 بر: شهد بدًرا،... ل يتلفوا أنه شهد بدًرا هو وموله حاطب بن أب بلتعة.

قتل يومئذ شهيًدا، وفرض عمر بن الطاب لبنه عبد الله بن سعد ف النصار.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )107/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1283/3(.
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روى عنه: إسمعيل بن أب خالد. وقد قيل: إنه قتل يوم أحد، فإن كان 
قتل يوم أحد فحديث إسمعيل عنه مرسل. 

وقد روى عنه: جابر بن عبد الله)1(.

 ثغ: مول حاطب بن َأِب بلتعة. قيل: هو من الفرس، شهد بدًرا)2(.

َسْعٌد َمْوَلى ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن ڤ.4  2 2

 ع: فِيِه َنَزَلْت: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]النعام: 52[ اْلَيَة)3(.

 بر، ثغ: شهد بدًرا مع موله عتبة)4(.

ٍف ڤ.4  2 2 َسْعٌد َأُبو ُمَطرِّ

 ب: َوالِد الَاِرث بن سعد، َلُه ُصْحَبة، كنيته َأُبو مطرف)5(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )585/2، 586(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )193/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1284/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )612/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )208/2(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )153/3، 154(.
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َسِعيد امُسه  من 

َسِعيُد ْبُن َأِبي َراِشٍد ڤ.4  2 2

 غ: سكن الكوفة)1(.

ْحَِن ْبُن َسابٍِط)2(. ، َوَعْبُد الرَّ َبرْيِ  ع: َرَوى َعنُْه: َأُبو الزُّ

ِه   بر: روى عنه عبد الرحن بن سابط حديًثا واحًدا أنه سمع َرُسول اللَّ
تِي َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذٌف«)3(. ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َيُكوُن ف ُأمَّ

َسِعيُد ْبُن ُبَجْيٍر اْلُجَشِميُّ ڤ.4  2 2

 ع: َقِدَم َمَع َأبِيِه َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ ِف اِلْمِصيِّنَي، َحِديُثُه ِعنَْد َأْوَلِدِه)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فبايعه عل اإلسلم. حديثه عند بعض ولده)5(.   بر: وفد عل َرُسول اللَّ

َسِعْيُد بُن الَحاِرِث بِن َعْبِد الُمطَِّلِب ڤ.4  2 2

 ذس: اْبُن َعمِّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )74/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1305/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )614/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1303/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )613/2(.
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َلُه َحِدْيٌث َواِحٌد فِْيَمْن َلِقَي اللَه ُمْؤِمنًا َدَخَل الَنََّة.

ْيَعَة. ، َلِكْن ِف إِْسنَاِدِه اْبُن َلِ َرَواُه َعنُْه: َسْلَمُن الََغرُّ

ُه)2(.  َحاَبِة ِمْن )َصِحْيِحِه()1(، َوَما َرَأْيُت َمْن َذَكَرُه َغرْيَ َذَكَرُه الَاِكُم ِف الصَّ

َسِعيُد ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم ڤ.4  - 2

ه اْبنَُة ُعْرَوَة ْبِن َسْعِد ْبِن ِحْذَيِم ْبِن َسَلَماَن ْبِن َسْعِد ْبِن ُجٍَح.   س: ُأمُّ

َوُيَقاُل: َبْل ِهَي اْبنَُة َعْبِد َعْمِرو ْبِن ُعْرَوَة ْبِن َسْعٍد.

ْجَرِة الثَّانَِيِة. َوَكاَن َسِعيٌد ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة ِف اْلِ

َة)3(. ُموِك َشِهيًدا ِف َرَجٍب َسنََة مَخَْس َعْشَ َوُقتَِل َيْوَم اْلرَيْ

. ُه ُأمُّ ُعْرَوَة بِنُْت َسِعيِد ْبِن ِحْذَيٍم اْلَُمِحيِّ  ع: ُأمُّ

ُموِك َيْوَم َأْجنَاِديَن ِف ِخَلَفِة ُعَمَر، َل َعِقَب َلُه)4(. ُقتَِل َسِعيٌد بِاْلرَيْ

 بر: هاجر هو وإخوته كلهم إل أرض البشة، أمهم امرأة من بني 
سواءة بن عامر بن صعصعة.

وقتـل سـعيد بن الـارث بن قيس يـوم الريموك، وذلك ف رجب سـنة 

اه الذهبيُّ بالصحيح، لشتراط الحاكم ذلك على نفسه،  ))) يعني: )مستدركه( المعروف، وسمَّ
وإن لم يوف بذلك في كثير من كتابه.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 202(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )183/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1301/3(.
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مخس عشة)1(.

 كر: ممن أدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهاجر إل أرض البشة، واستشهد بالريموك، 
ويقال: بأجنادين)2(.

 ثغ: هاجر هو َوإِخوته كلهم إَِل أرض البشة)3(.

 ذت: هو وإخوته؛ الجاج، ومعبد، ومتيم، وأبو قيس، وعبد الله، 
والسائب، كلهم من مهاجرة البشة، ذكرهم ابن سعد، استشهد أكثرهم 

يوم الريموك ويوم أجنادين ڤ)4(.

َسِعيُد ْبُن ُحَرْيِث بِن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن 4 2- 2
َمْخُزوٍم الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ه عمرة بنت هشام بن حذيم بن سعيد بن رياب بن سهم.   س: أمُّ

َجها عمُر بُن يارس فولدت  وكان لسعيد بن حريث من الولد: فاطمة، تزوَّ
له، وأمها أم ولد.

ول يكن لسعيد بن حريث عقب، هو وأخو عمرو بن حريث، وكان 
أسنَّ من عمرو. 

َم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  وأسلم قبل الفتح، وهو الذي َقتَل ابَن َخَطٍل يوم الفتح، وَقسَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )613/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 38(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )231/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 88(.
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ل سعيد بن حريث إل  شيًئا وجده ف البيت، فأعطى سعيد بن حريث منه، وحتوَّ
الكوفة فنزلا مع أخيه عمرو بن حريث، وقد كان غزا خراسان حني ُغِزَيْت)1(.

 وقال أيًضا س: ُهَو َأُخو َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، َوُهَو َأْقَدُم ِمْن َأِخيِه َعْمٍرو. 

َة َسنًَة،  َة َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبُن مَخَْس َعْشَ ُه َشِهَد َفْتَح َمكَّ َيُقوُلوَن: إِنَّ
َل َفنََزَل اْلُكوَفَة َمَع َأِخيِه َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث)2(. وَّ ُثمَّ حَتَ

 ط: هو أسنُّ من عمرو، ُذِكَر أنه شهد فتح مكة مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

ابن مخس عشة سنة ثم نزل بالكوفة بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع أخيه عمرو. 

وقد روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 غ: هو أخو عمرو بن حريث املخزومي، سكن الكوفة. 

قال هارون بن عبد الله: سعيد بن حريث بن عمرو بن عثمن بن عبد الله 
ابن عمر بن مزوم. 

ويقولون: إن سعيد بن حريث أقدم من عمرو بن حريث. 

ويقولون: إنه شهد فتح مكة، وهو ابن مخس عشة)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، عداده ِف أهل اْلُكوَفة، َقَتَل ابَن َخَطٍل سعيُد بُن ُحَرْيث، 

َوَأُبو َبرَزة)5(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )145/8(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )46/5(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 59(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )156/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )72/3(.
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ْبِن َسْهٍم،  ُذَباِب  ْبِن  ْبِن َسْعِد  ْبِن ِحْذَيِم  بِنُْت ِهَشاِم  ُه َعاتَِكُة  ُأمُّ  ع: 

، َقاَلُه  َقَتَل َعْبَد اللِه ْبَن َخَطٍل َيْوَم اْلَفْتِح، َوَشاَرَكُه ِف َقْتِلِه َأُبو َبْرَزَة اْلَْسَلِميُّ
اْبُن إِْسَحاَق.

، َحِديُثُه ِعنَْد َأِخيِه َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث)1(. َ بِاْلُكوَفِة َوِبَا َقْبٌ ُتُوفِّ

 بر: هو أسن من أخيه عمرو بن حريث، شهد فتح مكة مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهو ابن مخس عشة سنة، ثم نزل الكوفة، وغزا خراسان، وقتل بالزيرة، 

ول عقب له.

روى عنه: أخوه عمرو بن حريث)2(.

 جر: ممن أسلم قبل فتح مكة)3(.

َسِعيُد ْبُن َحْيَدَة اْلُقَشْيِريُّ ڤ.4 -- 2

 ب: َوالِد كندير بن سعيد، َحجَّ ِف الَاِهِليَّة، َوَرأى َعْبد املطلب)4(.

 ع: َوالُِد ِكنِْديٍر، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه ِكنِْديٍر)5(.

َسِعيُد بُن َخاِلِد بِن َسِعيِد بِن الَعاِص بِن ُأَميََّة ڤ.4 -- 2

 بـر: ولـد بأرض البشـة ف هجـرة أبيه إليهـا، وهو ممن أقـام بأرض 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1295/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )613/2، 614(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )332/4(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )156/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1297/3(.
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البشة حتى قدم مع جعفر ف السفينتني)1(.

َسِعيُد ْبُن َرِبيَعَة ڤ.4 9- 2

 ع: َيـْرِوي ُقـُدوَم َوْفـِد َثِقيـٍف َعَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: ِعيَسـى ْبُن 

ِريَن)2(. َعْبِد اللِه، َوَأَراُه ُمْرَسًل، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

َة ْبِن َكِبيِر 4  - 2 َسِعيُد ْبُن ُرَقْيٍش بِن َثاِبِت ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن ُمرَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َذْوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ڤ.

ِريَن   ع: َأُخو َيِزيَد ْبِن ُرَقْيٍش، َهاَجَر َمَع َأْهِلِه إَِل امَلِدينَِة، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

َفَقـاَل: َسـِعيُد ْبُن ُرَقْيـٍش اْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبنِـي َغنِْم ْبـِن َذْوَداَن، َوَوِهَم ِلَنَّ َبنِي 
َغنِْم ْبِن َذْوَداَن ُهْم ِمْن َبنِي َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة)3(.

 بر: من املهاجرين الولني، ل أعلم له رواية ول خًبا)4(.

املدينة، فهو من  إَِل  ثغ: هو أخو يزيد بن رقيش، هاجر مع أهله   
الولني ف الجرة)5(. 

َسِعيُد ْبُن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياحِ ْبِن 4  - 2
َعْبِد اهللَّ ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب 

، ُيْكَنى: َأَبا اْلَْعَوِر، َوِقيَل: َأُبو َثْوٍر ڤ. اْبِن ِفْهٍر اْلَعَدِويُّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1300/3(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )614/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1302/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )234/2(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )614/2(.



حابة األماثل 140
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِر ْبِن  ُه َفاطَِمُة بِنُْت َبْعَجَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َخالِِد ْبِن امُلَعمَّ  س: ُأمُّ

َحيَّاَن ْبِن َغنِْم ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة. 

اَم َفَسَأَل اْلَيُهوَد  يَن، َوَقِدَم الشَّ َوَكاَن َأُبوُه َزْيُد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل َيْطُلُب الدِّ
يِن َفَلْم ُيْعِجْبُه ِدينَُهْم، َفَقاَل َلُه َرُجٌل ِمَن النََّصاَرى:  َوالنََّصاَرى َعِن اْلِعْلِم َوالدِّ
َأْنَت َتْلَتِمُس ِديَن إِْبَراِهيَم، َفَقاَل َزْيٌد: َوَما ِديُن إِْبَراِهيَم؟ َقاَل: َكاَن َحنِيًفا ل 
يَك َلُه، َوَكاَن ُيَعاِدي َمْن َعَبَد ِمْن ُدوِن اللِه َشْيًئا، َول  َه َوْحَدُه ل رَشِ َيْعُبُد إِلَّ اللَّ
ِذي َأْعِرُف، َوَأَنا َعَل  َيْأُكُل َما ُذبَِح َعَل الَْصنَاِم، َفَقاَل َزْيُد ْبُن َعْمٍرو: َوَهَذا الَّ
ٍء، َفَرَجَع  ا ِعَباَدُة َحَجٍر َأْو َخَشَبٍة َأْنِحُتَها بَِيِديَّ َفَهَذا َلْيَس بيَِشْ يِن، َفَأمَّ َهَذا الدِّ

َة، َوُهَو َعَل ِديِن إِْبَراِهيَم)1(. َزْيٌد إَِل َمكَّ

ُه َفاطَِمُة اْبنَُة َبْعَجَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َخالِِد   وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن امَلْعُموِر ْبِن َحيَّاَن ْبِن َغنِْم ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة. 

 َ َوُتُوفِّ امَلِدينَِة،  إَِل  َرَجَع  ُثمَّ  َوَنَزَلَا،  بِاْلُكوَفِة  َكاَن  َوَقْد  َبْدًرا،  َشِهَد  َوَقْد 
َجاِل، َفُدفَِن بِامَلِدينَِة، َوَنَزَل ِف ُحْفَرتِِه َسْعُد ْبُن  بِاْلَعِقيِق َفُحِمَل َعَل ِرَقاِب الرِّ
َأِب َوقَّاٍص، َواْبُن ُعَمَر َوَذلَِك ِف َسنَِة مَخِْسنَي، َوُهَو َيْوَمِئٍذ اْبُن بِْضٍع َوَسْبِعنَي َسنًَة.

ُه: َبْل َماَت بِاْلُكوَفِة ِف  ُد ْبُن ُعَمَر ِف َوْقِت َوَفاتِِه، َوَقاَل َغرْيُ َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ
ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة، َوَصلَّ َعَلْيِه امُلِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة، َوُهَو َيْوَمِئٍذ َواِل اْلُكوَفِة ملَُِعاِوَيَة، 

ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)2(. َوَقْد َكَتْبنَا َخَبَ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )135/8(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )352/3(.
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 ق: عمر بن الطاب ڤ ابن عّم أبيه، وكان نفيل بن عبد العزى، 
ج  ولد: عمرو بن نفيل، والّطاب بن نفيل، وأم الطاب امرأة من فهم، فتزوَّ
عمرو بن نفيل امرأة أبيه بعد موت أبيه، فولدت له: زيد بن عمرو، فأمه: 
أم الطاب، وكان زيٌد رغب عن عبادة الوثان، وطلب الّدين، حتى وقع 
عل رجل بالزيرة، فوصف له دين إبراهيم ڠ وقال: ارجع إل بلدك 
فقد دنا خروج نبّي، فإذا خرج فاتبعه، فبقي زيد حتى لقي النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فحّدثه 
حديثه، وقال: قد رجعت فم أرى شيًئا. وذلك قبل أن ُيوحى إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ًة َوْحَدُه  ه ُيْبَعُث ُأمَّ ثم رجع إل الشام، فقتله النصارى. فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

َيْوَم الِقَياَمِة«. وله يقول ورقة بن نوفل:

ــارشدت وأنعمت ابن عمرو وإنم ــار حامي ــن الن ــوًرا م ــت تنّ جتنّب

وزيد بن عمرو، هو القائل ف الاهلية:

ــلمت ــن أس ــي مل ــلمت وجه زللأس عذًبــا  حتمــل  املــزن  لــه 

فولد زيد: سعيد بن زيد، وعاتكة بنت زيد، فأما عاتكة، فكانت عند 
عبد الله بن أب بكر، ثم خلف عليها عمر بن الطاب ڤ ثم خلف عليها الزبري.

املهاجرين  من  وكان  العور،  أبا  يكنى:  فكان  زيد،  بن  سعيد  وأما 
الولني، وأسلم قبل عمر، وهو أحد العشة الذين سموا للجنة، وبقي إل 

خلفة معاوية، وعقبه بالكوفة كثري.

وكانت له بنت عند السن بن السن بن عيّل بن أب طالب، وبنت عند 
املنذر بن الّزبري بن العوام، وبنت عند عاصم بن املنذر.
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ومن ولده: ممد بن عبد الله بن سعيد، كان يقول الشعر)1(.

 وقال أيًضا ق: كان بالشام، فقدم بعد ما رجع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من 
بدر، فرضب له بسهمه. فقال: وأجرى يا رسول الله؟ قال: »وَأْجُرَك«)2(. 

َنا بذاك امَلَداِئنِّي)3(.  خ: مات بامَلِدْينَة. َأْخَبَ

َنا بِنََسبِه ُمْصَعٌب)4(. لنِي. َأْخَبَ  وقال أيًضا خ: من املهاجرين الوَّ

َ َسنََة إِْحَدى َومَخِْسنَي،  ، َبْدِريٌّ بُِسْهَمٍة َواِحَدٍة، ُتُوفِّ ِلٌّ  ص: ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ
َوَكاَن َطِويًل، آَدَم َأْشَعَر ڤ)5(.

 ط: كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل قد فارق دين قومه من قريش، 
وتوف وقريش تبني الكعبة، وذلك قبل أن ُيوحى إل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بخمس 

ًة َوْحَدُه«. سنني، فروي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ُيْبَعُث ُأمَّ

وأسلم سعيد بن زيد قبل أن يدخل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دار الرقم، وقبل 
أن يدعو فيها.

وشهد أحًدا، والندَق، واملشاهد كلَّها معه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول يشهد بدًرا)6(. 

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 245، 246(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 154(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 45(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )3/ 6(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )177/1(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 18(.
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 وقال أيًضا ط: قديم اإلسلم، أسلم قبل أن يدخل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
دار الرقم وقبل أن يدعو فيها.

ول يشهد بدًرا، ولكنه شهد أحًدا وما بعد أحد من مشاهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 غ: كان يسكن الكوفة ف زمان معاوية، ثم رجع إل املدينة فمت با.

حدثني أحد بن زهري عن املدائني، قال: مات أبو العور سعيد بن زيد 
سنة إحدى ومخسني، وهو ابن ثلث وسبعني، وقب باملدينة.

ـعر، ُقِبَ  ـُد ْبـُن ُعَمَر: كان سـعيد بن زيد رجـًل آدَم، طويَل الشَّ وَقـاَل ُمَمَّ
باملدينة، والذي ُيْعَرُف ممن نزل ف قبه سعُد بُن أب وقاص، وابُن عمر)2(.

 ب: قدم من الَْوَراء َمَع َطْلَحة َبْعَدَما اْنرَصف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من بدٍر، َفرضب 
َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره.

َماَت سنة إِْحَدى َومخسني، َوُهَو ابن بضع َوسبعني سنة، َودفن بِامَلِدينَِة، 
َودخل َقبه سعد بن أب َوقاص َوابن عمر.

أمه َفاطَِمة بنت بعجة بن ُأميَّة بن خويلد بن َخالِد لن ُخَزاَعة)3(.

َسا خب الِعري فقدما   بش: ل يشهد بدًرا بعَثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وطلحة ليتجسَّ
مـن الـوران بعـد مـا فرغ النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الوقعـة، فرضب لم ملسو هيلع هللا ىلص بسـهميهم 

وأجرمها. 

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 61(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )341/2-342(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )65/3، و62(.
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ومات سعيد باملدينة سنة إحدى ومخسني، وهو ابن بضع وسبعني سنة، 
ودخل قبه سعد بن أب وقاص، وعبد الله بن عمر بن الطاب)1(.

، َبْدِريٌّ بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه، َأْسَلَم َقْبَل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب،  ِلٌّ ، َأوَّ  ع: ُمَهاِجِريٌّ

َوَكاَن الَطَّاِب َأُبو ُعَمَر، َوَعْمُرو ْبُن ُنَفْيٍل َأَخَوْيِن ِلٍَب، َوَكاَنْت ُأْخُت ُعَمَر 
َتُه. اْبِن اْلَطَّاِب حَتْ

ْعَوِة، ِمْن  َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص آَخى َبْينَُه َوَبنْيَ ُأَبِّ ْبِن َكْعٍب، َوَكاَن ُمَاَب الدَّ
ُنَبَلِء امَلِدينَِة.

ـَلُه َسـْعُد ْبُن  َجاِل، َوَغسَّ َ بِاْلَعِقيـِق، َوُحِـَل إَِل امَلِدينَـِة َعَل َأْعنَاِق الرِّ ُتـُوفِّ
َأِب َوقَّاٍص َواْبُن ُعَمَر َوَحنََّطاُه، َوَصلَّ َعَلْيِه َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، 

 . َ بِاْلُكوَفِة َوُقِبَ ِبَا َوَل َيِصحُّ ُه ُتُوفِّ َوِقيَل: َأنَّ

ْحَِن، َوِهَشاٌم َبنُو َسِعيٍد. َوَعِقُبُه بِاْلُكوَفِة: ِمنُْهْم: َعْبُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ

، َوَواِحَدٌة ِعنَْد َعاِصِم ْبِن امُلنِْذِر،  َبرْيِ َوَكاَنْت إِْحَدى َبنَاتِِه ِعنَْد امُلنِْذِر ْبِن الزُّ
ُه َفاطَِمُة بِنُْت َبْعَجَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُخَوْيِلِد  َوُأْخَرى ِعنَْد اْلََسِن ْبِن اْلََسِن،... َوُأمُّ
 .)2( اْبِن َخالِِد ْبِن امَلْأُموِن ْبِن امُلِغرَيِة ْبِن َحيَّاَن ْبِن َغنِْم ْبِن ُمَلْيِح ْبِن َعْمٍرو اْلَُزاِعيُّ

َ َعَلْيَها، َوَمْرَواُن  وقال أيًضا: َأْوَصْت إَِلْيِه ُأمُّ َسَلَمَة َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَصيلِّ
َيْوَمِئٍذ َأِمرُي امَلِدينَِة)3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 26(.
ابق )1292/3(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1/ 140، و141(. ))) السَّ
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 بر: أمه فاطمة بنت بعجة بن مليح الزاعية، هو ابن عم عمر بن 
الطاب وصهره، يكنى أبا العور.

كانت حتته فاطمة بنت الطاب أخت عمر بن الطاب، وكانت أخته 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل حتت عمر بن الطاب. 

وكان سـعيد بـن زيـد مـن املهاجرين الولـني، وكان إسـلمه قديًم قبل 
عمر، وبسبب زوجته كان إسلم عمر بن الطاب، وخبمها ف َذلَِك خب 

حسن، وهاجر هو وامرأته فاطمة بنت الطاب. 

ول يشهد بدًرا؛ لنه كان غائًبا بالشام، قدم منها بعقب غزوة بدر، فرضب 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره، فقصته أشبه القصص بقصة طلحة بن عبيد الله  له َرُسول اللَّ

فيم َقاَل موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وكذلك َقاَل ابن إسحاق.

وقد قيل: إنه شهد بدًرا، ثم شهد ما بعدها من املشاهد، وهو أحد العشة 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بالنة.  الذين شهد لم َرُسول اللَّ

وكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل يطلب دين النيفية دين إبراهيم ڠ 
قبل أن يبعث النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ل َيذَبح لألنصاب، ول يأكل امليتة والدم.

ومن خبه ف َذلَِك: أنه خرج ف الاهلية يطلب الّدين هو ورقة بن نوفل، 
فلقيا اليهود، فعرضت عليهم يود دينهم، فتهود ورقة، ثم لقيا النصارى فعرضوا 
عليهم دينهم، فرتك ورقة اليهودية وتنرص، وأب زيد بن عمرو أن يأيت شيًئا من 
َذلَِك، َوَقاَل: ما هذا إل كدين قومنا، تشكون ويشكون، ولكنكم عندكم من 
الله ذكر ول ذكر عندهم. َفَقاَل له راهب: إنك لتطلب دينًا ما هو عل الرض 
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اليوم. َفَقاَل: وما هو؟ َقاَل: دين إبراهيم. َقاَل: وما كان عليه إبراهيم؟ َقاَل: كان 
يعبد الله ل يشك به شيًئا، ويصيل إل الكعبة. فكان زيد عل َذلَِك حتى مات.

وكان عثمن قد أقطع سعيًدا أرًضا بالكوفة، فنزلا وسكنها إل أن مات، 
وسكنها من بعده من بنيه السود بن سعيد. 

وكان له أربعة بنني: عبد الله، وعبد الرحن، وزيد، والسود، كلهم أعقب 
وأنجب.

توف سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بأرضه بالعقيق، ودفن باملدينة ف 
أيام معاوية سنة مخسني أو إحدى ومخسني، وهو ابن بضع وسبعني سنة. 

روى عنه: ابن عمر، وعمرو بن حريث، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وجاعة 
من التابعني)1(.

ة الَّذين شهد   خغ: َلُه ُصْحَبة، َوِرَواَية َعن النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو أحد العْشَ
َلُم َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلنَِّة.

ْحَن بن َعْمرو، َوَعْمرو بن ُحَرْيث، َوَأُبو ُعْثَمن النَّْهِدي،  روى َعنُه: عبد الرَّ
َوقيس بن أب َحاِزم، َوَطْلَحة بن عبد الله بن َعْوف، َوَغريهم)2(.

، َوُكنَْيُتُه َأُبو اْلَْعَوِر.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ  و: َيْلَتِقي َمَع َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْهِمِه َوَأَجِرِه َيْوَم َبْدٍر)3(. َب َلُه َرُسوُل اللَّ لنَِي، َضَ ِمَن امُلَهاِجِريَن اْلَوَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )618-614/2(.
))) »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 193(.

نَّة )242/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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 كر: أحد العشة الذين شهد لم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالنة، شهد الريموك، 
ه أبو عبيدة بن الراح دمشق، وخرج مع عمر بن الطاب  وحصار دمشق، وولَّ

ف خرجته الثانية إل الشام التي رجع فيها من رسغ. 

وكان أمرًيا عل ربع املهاجرين. 

روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابن عمر، وعمرو بن حريث، وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وعبد الله بن ظال املازين، وزر بن حبيش السدي، 

ورباح بن الارث النخعي، وعبد الرحن بن الخفش، وغريهم)1(.

 جو: أمه َفاطَِمة بنت بعجة بن ُأميَّة. 

أسلم َقِديًم قبل َأن يْدخل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َداَر الرقم. 

ُه ل يرضها. َها َما خَل َبْدًرا؛ َفإِنَّ َوَشِهَد املَشاهد كلَّ

َكاَن آدم، طَواًل، أشعر.

ْحَن اْلَْصَغر، َوعبُد الله  ْحَن اْلَْكَب، َوعبُد الرَّ َكاَن َلُه من الَوَلد: عبُد الرَّ
الَْكَب، َوعبُد الله الَْصَغر، َوعمُر اْلَْكَب، َوعمُر اْلَْصَغر، َوإِْبَراِهيُم اْلَْكَب، 
ْغـَرى، َوأمُّ زيـد  ى َوأمُّ السـن الصُّ َوإِْبَراِهيـُم اْلَْصَغـر، َوأمُّ السـن، اْلُكـْبَ
ْغـَرى،  ْغـَرى، َوأمُّ حبيـب اْلُكـْبَى، َوأمُّ حبيـب الصُّ الُكـْبَى، َوأمُّ زيـد الصُّ
َوَطْلَحـُة، َواْلسـوُد، َوُمَّمـٌد، وَخالِـٌد، َوزيـُد، وعاتكُة، َوَعاِئَشـُة، َوَحْفَصُة، 
َوأمُّ  َخالِد،  َوأمُّ  النُّْعَمن،  َوأمُّ  َوأمُّ سعيد،  َوأمُّ ُموَسى،  َوأمُّ َسلَمة،  َوَزْينَُب، 

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 62(.
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َصالح، َوأمُّ عبد الولء، وزجلُة، َواْمَرَأٌة.

له سعد بن أب َوقاص َواْبن  َماَت سعيد بالعقيق َفُحِمَل إَِل امَلِدينَة، وَغسَّ
عمر، نزَل َقَبه، َوصلَّ اْبن عمر َعَلْيِه، َوُدفَِن بِامَلِدينَِة ِف سنة إِْحَدى َومخسني، 

َوُهَو اْبن َثَلث َوسبعني.

َوُيَقال: توّف بِالُكوَفِة، وُقِبَ َبا. َوَل َيصح)1(.

 ث: أحـد العـشة املشـهود لـم بالنـة، أسـلم قديـًم قبـل أن يدخـل 
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص داَر الرقم، شهد املشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إل بدًرا، 
وأعطاه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َسهَمُه وأجَره، ومات رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنه راض.

املدينة وُدفن با سنة  بالعقيق، وُحل إل  ومات سعيد بن زيد بأرضه 
مخسني أو إحدى ومخسني، وقيل: ثمن ومخسني، وله بضٌع وسبعون سنة. 

وقيل: بضٌع وستون)2(.

 ثغ: هو ابن عم عمر بن الطاب، يتمعان ف نفيل، أمه فاطمة بنت 
بعجة بن مليح الزاعية. 

وكان صهر عمر زوج أخته فاطمة بنت الطاب، وكانت أخته عاتكة 
ِه بن َأِب  بنت زيد حتت عمر بن الطاب، تزوجها بعد أن قتل عنها َعْبد اللَّ

بكر الصديق ڤ. 

وكان َسِعيد يكنى أبا العور، وقيل: َأُبو ثور، والول أكثر.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 85(.
))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 8(.
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أسلم قديًم قبل عمر بن الطاب هو وامرأته فاطمة بنت الطاب، وهي 
كانت سبب إسلم عمر.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني َأِب بن كعب. وكان من املهاجرين الولني، وآخى َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره. فقيل: إنم ل  ول يشهد بدًرا، وضب َلُه َرُسول اللَّ
يشهدها؛ لنه كان غائًبا بالشام، فقدم عقيب غزاة بدر، فرضب له رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره، قاله موسى بن عقبة، وابن إسحاق.

وقد قيل: إنه شهد بدًرا، والول أصح، وشهد ما بعدها من املشاهد، 
وهو أحد العشة املشهود لم بالنة.

وشهد الريموك، وحصار دمشق.

روى عنه: ابن عمر، وعمرو بن حريث، َوَأُبو الطفيل، وعبد اللَّه بن ظال 
املازين، وزر بن حبيش، َوَأُبو عثمن النَّهدي، وعروة بن الزبري، َوَأُبو سلمة بن 

عبد الرحن، وغريهم.

وتوف َسِعيد بن زيد سنة مخسني، أو إحدى ومخسني، وهو ابن بضع وسبعني 
سنة، وقيل: توف سنة ثمن ومخسني بالعقيق، من نواحي املدينة، وقيل: توف 

باملدينة. والول أصح.

ِه بن عمر، فغسله وحنطه، وصل عليه، قاله نافع)1(. وخرج إليه َعْبد اللَّ

 ، نْيَ لنِْيَ الَبْدِريِّ ابِِقنْيَ الَوَّ ِة امَلْشُهْوِد َلُم بِالَنَِّة، َوِمَن السَّ  ذس: َأَحُد الَعَشَ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )237-235/2(.
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ِذْيَن َرِضَ اللُه َعنُْهم َوَرُضْوا َعنُْه. َوِمَن الَّ

ُه  َشِهَد امَلَشاِهَد َمَع َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَشِهَد ِحَصاَر ِدَمْشَق، َوَفَتَحَها، َفَولَّ
ِة. ُل َمْن َعِمَل نَِياَبَة ِدَمْشَق ِمْن َهِذِه الُمَّ اِح، َفُهَو َأوَّ َعَلْيَها َأُبو ُعَبْيَدَة بُن الَرَّ

(، َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ  ِحْيَحـنْيِ ًة: َفَلـُه َحِدْيَثاِن ِف )الصَّ َوَلـُه َأَحاِدْيَث َيِسـرْيَ
َلُه بَِحِدْيٍث.

َفْيِل، َوَعْمُرو بُن ُحَرْيٍث، َوِزرُّ بُن ُحَبْيٍش،  َرَوى َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوَأُبو الطُّ
، َوَعْبُد اللِه بـُن َظاِلٍ، َوَأُبو َسـَلَمَة بُن  َبـرْيِ ، َوُعـْرَوُة بُن الزُّ َوَأُبـو ُعْثـَمَن النَّْهـِديُّ

ْحَِن، َوَطاِئَفٌة. َعْبِد الرَّ

َكاَن َوالُِدُه َزْيُد بُن َعْمٍرو مِمَّْن َفرَّ إَِل اللِه ِمْن ِعَباَدِة الَْصنَاِم، َوَساَح ِف 
ْيَن الَقيِِّم، َفَرَأى النََّصاَرى َوالَيُهْوَد، َفَكِرَه ِدْينَُهْم، َوَقاَل:  اِم َيَتَطلَُّب الدِّ َأْرِض الشَّ

)اللَُّهمَّ إيِنِّ َعَل ِدْيِن إِْبَراِهْيَم(.

ْيَعِة إِْبَراِهْيَم ڠ َكَم َينَْبِغي، َولَ َرَأى َمْن ُيْوِقُفُه َعَلْيَها.  َوَلِكْن َلْ َيْظَفْر بَِشِ

ًة َوْحَدُه«. ُه: »ُيْبَعُث ُأمَّ َوُهَو ِمْن َأْهِل النََّجاِة، َفَقْد َشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأنَّ

َوُهَو اْبُن َعمِّ اإِلَماِم ُعَمَر بِن الَطَّاِب، َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْ َيِعْش َحتَّى ُبِعَث.

َ َقْبَل امَلْبَعِث. َوالظَّاِهُر َأنَّ َزْيًدا $ -يعني والده- ُتُوفِّ

ِه َفاطَِمُة، ُأْخُت ُعَمَر بِن الَطَّاِب. َواْمَرَأُتُه: ِهَي اْبنَُة َعمِّ

َأْسَلَم َسِعْيٌد َقْبَل ُدُخْوِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َداَر الَْرَقِم.
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َهَداِء. ُه ِمَن الشُّ ُه ِمْن َأْهِل الَنَِّة، َوَأنَّ ُة َأَحاِدْيَث ِف َأنَّ َمْت ِعدَّ َوَقْد َتَقدَّ

َم  ابَِقِة َوالََلَلِة، َوإِنَّ ْوَرى ِف السَّ ًرا َعْن ُرْتَبِة َأْهِل الشُّ َلْ َيُكْن َسِعْيًدا ُمَتَأخِّ
ِه، َوَلْو َذَكَرُه  ُه َخَتنُُه َواْبُن َعمِّ ؛ لَنَّ َتَرَكُه ُعَمُر ڤ لَِئلَّ َيْبَقى َلُه فِْيِه َشاِئَبُة َحظٍّ

ِه، َفَأْخَرَج ِمنَْها َوَلَدُه َوَعَصَبَتُه. ْوَرى َلِقيَل: َحاَبى اْبَن َعمِّ ِف َأْهِل الشُّ

ِه. َفَكَذلَِك َفْلَيُكِن الَعَمُل لِلِّ

، َواْنَفَرَد  َفَقا َلُه َعـَل َحِدْيَثـنْيِ لَِسـِعْيِد بـِن َزْيـٍد َثَمنَِيـٌة َوَأْرَبُعـْوَن َحِدْيًثـا، اتَّ
الُبَخاِريُّ بَِثالٍِث)1(.

 ذت: أحد العشة املشهود لم بالنة، َوَكاَن أمرًيا َعَل ربع املهاجرين، 
وول دمشق نيابة لب عبيدة، وشهد فتحها.

َفْيِل، وعمرو بن ُحَرْيث، وزر بن ُحَبْيش،  َرَوى َعنُْه: ابن عمر، وَأُبو الطُّ
ْحَِن، وقيس بن أب حازم، وعروة بن الزبري، وجاعة. وُحَيد بن َعْبد الرَّ

ُبَعيد بدر، فكلَّم  ام  َأْهل املغازي: إن َسِعيد بن زيد قِدم من الشَّ وقال 
النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فرضب َلُه بسهمه وأجره.

أسلم َسِعيد قبل دخول دار الرقم، َوَكاَن مزّوًجا بفاطمة أخت عمر، 
َوِهَي بِنْت عم أبيه)2(.

 ذك: أحد العشة، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 124-127، و135-138، و143(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 496، 494(.
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بن  بنت بعجة  فاطمة  بالنة، وأمه  املشهود لم  العشة  أحد  جر:   
مليح الُزاعّية، كانت من السابقني إل اإلسلم.

أسلم قبل دخول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دار الرقم، وهاجر، وشهد أحًدا واملشاهد 
بعدها، ول يكن باملدينة زمان بدر، فلذلك ل يشهدها.

وكان سعيد من فضلء الصحابة، وقصته مع أروى بنت أنيس مشهورة 
ف إجابة دعائه عليها. 

وقد شهد سعيد بن زيد الريموك، وفتح دمشق)1(.

، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.4  - 2 َسِعيُد ْبُن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، اْلَْنَصاِريُّ

 غ: سكن املدينة)2(.

 ع: َلُه َوِلَبِيِه َسْعٍد َوِلَِخيِه َقْيٍس ُصْحَبٌة)3(.

 ثغ: له، ولبيه، وأخيه قيس صحبة.

روى عنه: ابنه رشحبيل، َوَأُبو أمامة بن سهل)4(.

َسِعيُد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس ڤ.4  - 2

ُه َصِفيَُّة بِنُْت امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن َمُْزوٍم.   س: ُأمُّ

))) »اإلصابة« لبن حجر )337/4، 338(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )66/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1296/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )237/2(.
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َة)1(. وأسلم قبل َفْتِح َمكَّ

ِه  َج َرُسوَل اللَّ ِذي َزوَّ  ب: ُهَو َأُخو َخالِد بن سعيد بن اْلَعاِص اْلَْكَب، الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ َحبِيَبة بنت أب ُسْفَيان)2(.

ُه َصِفيَُّة بِنُْت امُلِغرَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن َمُْزوٍم.   ع: ُأمُّ

اْسُتْشِهَد بِالطَّاِئِف)3(.

بيسري،  مكة  فتح  قبل  إسلمه  وكان  الطائف،  يوم  استشهد  بر:   
ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد الفتح عل سوق مكة، فلم خرج َرُسول اللَّ واستعمله َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص إل الطائف خرج معه فاستشهد)4(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمنَي َيْوم الطَّاِئف)5(. 

َسِعيُد ْبُن ُسَهْيِل ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة 4  - 2
اْبِن ِديَناٍر ڤ.

ِد  ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

، َوَهَكَذا ُهَو ِف َنَسِب الَْنَصاِر َسِعيُد ْبُن ُسَهْيٍل.  اْبِن ُعَمَرَة الَْنَصاِريُّ

، َفَقال: ُهَو َسْعُد ْبُن ُسَهْيٍل، َوَشِهَد  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ ا ُمَمَّ َوَأمَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )12/5(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )156/3، 157(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1295/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )621/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.
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َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَكاَنْت َلُه اْبنٌَة ُيَقاُل َلَا: ُهَزْيَلُة َفَهَلَكْت)1(. َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

َسِعيُد ْبُن ُسَوْيد بِن َقْيٍس اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4  - 2

 ع: َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه ُعْقَبُة، َوَعْبُد امَلِلِك)2(.

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا)3(.

 ثغ: هو أخو سمرة بن جندب لمه.

روى عنه ابناه: عقبة، وعبد امللك، قتل َيْوم أحد شهيًدا)4(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

ب لمه)6(.  جر: أخو سمرة بن ُجنَدُ

َسِعيُد ْبُن َشَراِحيَل ْبِن َقْيِس ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َشْيَباَن ْبِن اْلَعاِتِك 4 2- 2
اْبِن ُمَعاِوَيَة اْلَْكَرِميَن ڤ.

 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َمَعُه ِف اْلَوْفِد اْبُن َأِخيِه َمْعُروُف ْبُن 
ا )7(. اِحيَل، َفاْرَتدَّ َوُقتَِل َيْوَم النَِّجرِي ُمْرَتدًّ َقْيِس ْبِن رَشَ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )483/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1303/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )621/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )238/2(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )340/4(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )247/6(.
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َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس 4 -- 2
اْبِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.

َ َسنََة َسْبٍع َومَخِْسنَي)1(. ُه َسِعيُد ْبُن ُأَحْيَحَة اْلَْكَبُ َأَحُد اْلُفَصَحاِء، ُتُوفِّ  ع: َجدُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف عبد مناف، ويقال له: سعيد بن العاص   ر: يلتقي مع رسول اللَّ
الصغر، ولده سعيد بن العاص الكب وهو أبو أحيحة، وربم قيل له: سعيد 
ابـن العـاص بـن أب أحيحـة، وربم ُحـِذَف جـده وأب جده، وقيل: سـعيد بن 

العاص بن أمية بن عبد شمس، وله صحبة فيم ذكر ابن أب حاتم وغريه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ف »الذيـل« ملحمـد بـن جرير الطبي أنـه كان يوم ُقبَِض َرُسـوُل اللَّ
ابن تسع سنني أو نحوها، وأبوه العاص بن سعيد ُقتَِل يوم بدر مشًكا قتله 

عيلٌّ ڤ. 

وُيروى أن عمر بن الطاب لقي سعيد أو رأى منه إعراًضا، فقال: )مال 
، ولو قتلته ما اعتذرت من قتل  أراك ُمعرًضا، كأين قتلت أباك، إنم قتله عيلٌّ
مشك، وقد قتلت بيدي خال العاص بن هشام بن املغرية(. فقال سعيد: 

)يا أمري املؤمنني، لو َقَتْلَته كنَت عل َحقٍّ وكان عل باطل(.

ه أبو أحيحة مات مشًكا، وله أعمم صحابيون منهم: خالد بن سعيد  جدُّ
َبه أبو أحيحة  ابن العاص قديم اإلسلم، يقال: أنه خامس من أسلم، وعذَّ

أبوه عل اإلسلم، فهاجر مع زوجته إل أرض البشة )2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1294/3(.
))) »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )67-66/1(.
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 بر: ولد عام الجرة. وقيل: بل ولد سنة إحدى. وقتل أبوه العاص 
ابن سعيد بن العاص يوم بدر كافًرا، قتَلُه عيلُّ بُن أب طالب ڤ.

وكان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص هذا أحد أرشاف قريش ممن 
جع السخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا املصحف لعثمن ڤ، استعمله 

عثمن عل الكوفة، وغزا بالناس طبستان فافتتحها.

ويَقاَل: إنه افتتح أيًضا جرجان ف زمن عثمن سنة تسع وعشين أو سنة 
ثلثني، وكان أيدا، يَقاُل: إنه ضب -بجرجان- رجًل عل حبل عاتقه، فأخرج 

السيف من مرفقه.

َوَقاَل أبو عبيدة: وانتقضت أذربيجان، فغزاها سعيد بن العاص، فافتتحها، 
ثم عزله عثمن وول الوليد بن عقبة، فمكث مّدة، فشكاه أهل الكوفة فعزله 
ه أهُل الكوفة، وكتبوا إل عثمن: ل حاجة لنا ف سعيدك ول  وردَّ سعيًدا، فردَّ

وليدك.

وكان ف سعيد جتب، وغلظ، وشدة سلطان، وكان الوليد أسخى منه 
وآنس وألني جانًبا. 

وقالوا: إن أهل الكوفة إذ رأوا سعيد بن العاص، وذلك سنة أربع وثلثني، 
ه، فكان عليها أبو موسى إل  كتبوا إل عثمن يسألونه أن يول أبا موسى فولَّ

أن قتل عثمن.

وملا قتل عثمن لزم سعيد بن العاص هذا بيته. 

واعتزل أيام المل وصفني، فلم يشهد شيًئا من تلك الروب، فلم اجتمع 
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ه مروان، وكان  الناس عل معاوية، واستوثق له المر وله املدينة، ثم عزله وولَّ
يعاقب بينه وبني مروان بن الكم ف أعمل املدينة، وله يقول الفرزدق:

إذا مــا المــر ف الدثــان عالترى الغر الحاجح من قريش
ســـعيد إل  ينظـــرون  هـــللقيامـــا  بـــه  يـــرون  كأنـــم 

وكان لسعيد بن العاص سبعة بنني: عمر، وممد، وعبد الله، وييى، 
وعثمن، وعتبة، وأبان، كلهم بنو سعيد بن العاص، ول عقب لسعيد بن 

العاص بن أمية فيم يقولون إل من قبل سعيد بن العاص بن سعيد هذا. 

وقد قيل: إن خالد بن سعيد أعقب أيًضا.

وتوف سعيد بن العاص هذا ف خلفة معاوية سنة تسع ومخسني)1(.

 كر: أدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وله عنه رواية. وروى عن: عمر، وعثمن، وعائشة.

روى عنـه: ابنـاه ييى، وعمرو ابنا سـعيد، وسـال بن عبـد الله بن عمر، 
وعروة بن الزبري، وعمر مول الارث بن نوفل. 

وُقتَِل أبوه العاص بن سعيد يوم بدر كافًرا، وكان سعيد عامل عثمن عل 
الكوفة، واستعمله معاوية عل املدينة غري مرة، وقدم عل معاوية بعد استقرار 

المر له، ول يدخل معه ف يشء من حروبه. 

وكانت له بدمشق دار، كانت ُتعرف بعده بدار نعيم، وَحَّام نعيم بنواحي 
الديمس. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )624-621/2(.
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ثم رجع سعيد إل املدينة، ومات با، وكان كريًم جواًدا ممدًحا)1(.

 ثغ: جده هو املعروف بأب أحيحة، وكان أرشف قريش، وأم َسِعيد 
ِه بن َأِب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك  أم كلثوم بنت َعْمرو بن َعْبد اللَّ

ابن حسل بن عامر بن لؤي العامرية.

ولد عام الجرة، وقيل: بل ولد سنة إحدى، وقتل أبوه العاص َيْوم بدر 
كافًرا، قتله عيل بن أب طالب.

وكان جده َأُبو أحيحة إذا اعتمَّ بمكة ل يعتم أحٌد بلون عممته إعظاًما 
له، وكان يقال له: ذو التاج.

وكان هذا َسِعيد من أرشاف قريش، وأجوادهم، وفصحائهم، وهو أحد 
الذين كتبوا املصحف لعثمن بن عفان، واستعمله عثمن َعَل الكوفة بعد الَولِيد 

ابن عقبة بن َأِب معيط.

وغزا طبستان فافتتحها، وغزا جرجان فافتتحها، سنة تسع وعشين 
أو سنة ثلثني، وانتقضت أذربيجان، فغزاها، فافتتحها ف قول.

وملا قتل عثمن لزم بيته واعتزل الفتنة، فلم يشهد المل ول صفني، فلم 
استقر المر ملعاوية أتاه، وله مع معاوية كلم طويل عاتبه معاوية َعَل تلفه عنه 
ه املدينة، فكان يوليه إذا عزل  ف حروبه، فاعتذر هو، فقبل معاوية عذره، ثم ولَّ
مروان َعِن املدينة، ويول مروان إذا عزله، وكان َسِعيد كثري الود والسخاء، 

وكان إذا سأله سائل، وليس عنده ما يعطيه، كتب به دينًا إَِل وقت ميرسته.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 107، 108(.
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الطعام، ويلع عليهم،  يوًما فيصنع لم   وكان يمع إخوانه كل جعة 
ويرسل إليهم بالوائز، ويبعث إَِل عيالهتم بالب الكثري. 

وكان يبعث مول له إَِل املسجد بالكوفة ف كل ليلة جعه ومعه الرصر فيها 
الدنانري، فيضعها بني يدي املصلني.

ُه كان  وكان قـد كثـر املصلـون باملسـجد بالكوفـة ف كل ليلـة جعـة، إل َأنَّ
عظيم الكب.

وروى سعيد هذا َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر، وعن عثمن، وعائشة. 

ِه بن عمر، وعروة)1(. روى عنه ابناه: ييى وعمرو الشدق، وسال بن َعْبد اللَّ

 ، ، الَُمِويُّ  ذس: َوالُِد َعْمِرو بِن َسِعْيٍد الَْشَدِق، َوَوالُِد َيَْيى، الُقَريِشُّ
. ، الَِمرْيُ امَلَديِنُّ

ًكا، َوخلََّف َسِعْيًدا طِْفًل. ُقتَِل َأُبْوُه َيْوم َبْدٍر ُمْشِ

َقاَل َأُبو َحاتٍِم: َلُه ُصْحَبٌة.

ُقْلـُت -أي الذهبـي-: َلْ َيـْرِو َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعْن: ُعَمَر، َوَعاِئَشـَة، 
. َوُهَو ُمِقلٌّ

َث َعنُْه: اْبنَاُه، َوُعْرَوُة، َوَساِلُ بُن َعْبِد اللِه. َحدَّ

ًحا، َحِليًم، َوُقوًرا، َذا َحْزٍم َوَعْقٍل، َيْصُلُح  ْيًفا، َجَواًدا، مُمَدَّ ا، رَشِ َوَكاَن َأِمرْيً
لِْلِخَلَفِة.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )239/2، 240(.
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ٍة ملَُِعاِوَيَة. َوِلَ إِْمَرَة امَلِدْينَِة َغرْيَ َمرَّ

اَن. َوَقْد َوِل َأْمَر الُكْوَفِة لُِعْثَمَن بِن َعفَّ

َوَقِد اْعَتَزَل الِفْتنََة، َفَأْحَسَن، َوَلْ ُيَقاتِْل َمَع ُمَعاِوَيَة.

َمُه، َوَأَجاَزُه بَِمٍل َجِزْيٍل. َومَلَّا َصَفا الَْمُر ملَُِعاِوَيَة، َوَفَد َسِعْيٌد إَِلْيِه، َفاْحرَتَ

ْسَتاَن، َفاْفَتَتَحَها. َومَلَّا َكاَن َعَل الُكْوَفِة، َغَزا َطَبِ

َوفِْيِه َيُقْوُل الَفَرْزَدُق:

َما الَْمُر ُذو الََدَثاِن َعاَلَتَرى الُغرَّ الََحاِجَح ِمْن ُقَرْيٍش إَِذا 
َســـِعْيٍد إَِل  َينُْظـــُرْوَن  ِهـــَلَلِقَيامـــًا  بِـــِه  َيـــَرْوَن  ُـــُم  َكَأنَّ

ُه الُكْوَفَة ملَّا َعَزَل َعنَْها الَولِْيَد بَن  َوَلْ َيَزْل ِف َصَحاَبِة ُعْثَمَن لَِقَراَبتِِه ِمنُْه، َفَولَّ
ٌف، َفَأَضَّ بَِأْهِلَها، َفَولَِيَها مَخَْس ِسننِْيَ إِلَّ َأْشُهًرا. ُعْقَبَة، َفَقِدَمَها َوُهَو َشابٌّ ُمرْتَ

َد الَبْيَعَة  ُروا َعَلْيِهم َأَبا ُمْوَسى، َفَأَبى، َوَجدَّ ُثمَّ َقاَم َعَلْيِه َأْهُلَها، َوَطَرُدْوُه، َوَأمَّ
ِف َأْعنَاِقِهم لُِعْثَمَن، َفَولَُّه ُعْثَمُن َعَلْيِهم.

اِر َمَع امُلَقاتَِلِة َعْن ُعْثَمَن. َوَكاَن َسِعْيُد بُن الَعاِص َيْوَم الدَّ

، َفنََزُلوا بَِمرِّ الظَّْهَراِن، َقاَم َسـِعْيٌد َخطِيًبا، َوَقاَل:  َبـرْيُ َومَلَّـا َسـاَر َطْلَحُة َوالزُّ
ـا َبْعـُد، َفـإِنَّ ُعْثَمَن َعـاَش َحِيًدا، َوَذَهـَب َفِقيًدا شـهيًدا، َوَقـْد َزَعْمُتم َأنَُّكم  َأمَّ
 ، َخَرْجُتـم َتْطُلُبـْوَن بَِدِمـِه، َفـإِْن ُكنُْتـم ُتِرْيـُدْوَن َذا، َفـإِنَّ َقَتَلَتـُه َعـَل َهـِذِه امَلطِيِّ

َفِمْيُلوا َعَلْيِهم.
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ْأُي َما َرَأى َسِعْيٌد. ُة: الرَّ ُب َبْعَضُهم بَِبْعٍض. َفَقاَل امُلِغرْيَ َفَقاَل َمْرَواُن: لَ، َبْل َنرْضِ

. نْيُ َة، َحتَّى َمَضِت الََمُل َوِصفِّ َبَعُه بَِمكَّ َوَمَض إَِل الطَّاِئِف، َواْنَعَزَل َسِعْيٌد بَِمِن اتَّ

ُه َأْطَعَم النَّاَس ِف َقْحٍط َحتَّى َنِفَد َما ِف َبْيِت امَلاِل، َوادَّاَن، َفَعَزَلُه ُمَعاِوَيُة. َوِقْيَل: إِنَّ

َوِقْيَل: َماَت َوَعَلْيِه َثَمُنْوَن َأْلَف ِدْينَاٍر.

َوِقْيَل: إِنَّ َعْمَرو بَن َسِعْيِد بِن الَعاِص الَْشَدَق َساَر َبْعَد َمْوِت َأبِْيِه إَِل ُمَعاِوَيَة، 
ِذي بِالَعرَصِة بَِثَلِث ماَئِة َأْلِف ِدْرَهٍم. َفَباَعُه َمنِْزَلُه َوُبْسَتاَنُه الَّ

. َبرْيُ َوُيَقاُل: بَِأْلِف َأْلِف ِدْرَهٍم. َقاَلُه: الزُّ

َوِف َذلَِك امَلَكاِن َيُقْوُل َعْمُرو بُن الَولِْيِد بِن ُعْقَبَة:

ُر َفْوَقُهــَم ْوَنالَقــرْصُ ُذو النَّْخــِل َوالـُـمَّ َأْشَهى إَِل النَّْفِس ِمْن َأْبَواِب َجرْيُ

َوَقْد َكاَن َسِعْيُد بُن الَعاِص َأَحَد َمْن َنَدَبه ُعْثَمُن لِِكَتاَبِة امُلْصَحِف؛ لَِفَصاَحتِِه، 
ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَشَبِه َلَْجتِِه بَِلْهَجِة الرَّ

 ذت: والد عمرو، وييى. 

ُقتَِل َأُبوه َيْوم بدر مشًكا، وخلَّف َسِعيًدا طفًل.

ِه. َرَوى َعْن: عمر، وعائشة. َوَعنُْه: ابناه، وُعروة بن الزبري، وسال بن َعْبد اللَّ

حني، واللمء العقلء.  َوَكاَن أحد الرشاف الجواد املمدَّ

ول إمرة املدينة غري مرة ملعاوية، وول الُكوَفة لُعْثَمن، واعتزل علًيا َوُمَعاِوَية 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 449-445(.
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من عقله، فلم صفا المر ملعاوية وفد إليه، فأمر َلُه بجائزة عظيمة، وقد غزا 
َسِعيد طبستان ف إمرته َعَل اْلُكوَفة، فافتتحها)1(.

َسِعيُد ْبُن َعاِمِر ْبِن ِحْذَيٍم ْبِن َسَلَماَن ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َحْرُقوَس، 4 -- 2
َوِقيـَل: اْبـُن ُعَوْيـِج ْبِن َسـْعِد ْبِن ُجَمـَح ْبِن َعْمِرو ْبـِن ُهَصْيِص ْبِن 

َكْعٍب ڤ.

ُه َأْرَوى بِنُْت َأِب ُمَعْيِط ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن   س: ُأمُّ
َعْبِد َمنَاٍف.

َوَلْ َيُكْن لَِسِعيٍد َوَلٌد َولَ َعِقٌب، َواْلَعِقُب لَِخيِه َجِيِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ِحْذَيٍم، 
ْحَِن ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َجِيٍل َوِلِّ اْلَقَضاِء بَِبْغَداَد ِف  ِمْن َوَلِدِه: َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

 . َعْسَكِر امَلْهِديِّ

، َوَهاَجَر إَِل امَلِدينَِة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه  َوَأْسَلَم َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َقْبَل َخْيَبَ
ملسو هيلع هللا ىلص َخْيَبَ َوَما َبْعَد َذلَِك ِمَن امَلَشاِهِد، َولَ َنْعَلُم َلُه بِامَلِدينَِة َداًرا.

ْبُن ُعَمَر: ومات سعيد بن عامر سنة عشين ف خلفة عمر  ُد  َقاَل ُمَمَّ
ابن الطاب)2(.

 ب: َكاَن َعامل عمر، َوَمات بحمص ِف َعهده. 

َوأمه أروى بنت أب معيط بن أب َعْمرو بن ُأميَّة بن َعْبد شمس بن َعْبد منَاف)3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 497(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )93-90/5(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )156/3(.
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 بش: كان عامل عمر بن الطاب، ومات ف خلفته)1(.

 ، ، َوَهاَجَر إَِل امَلِدينَِة، َوَشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َخْيَبَ  ع: َأْسَلم َقْبَل َخْيَبَ

ُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب  َوَما َبْعَد َذلَِك ِمَن امَلَشاِهِد، َولَ َنْعَلُم َلُه بِامَلِدينَِة َداًرا، َوولَّ
اِم،  َعَمَل ِعَياِض ْبِن َغنٍْم ِحنَي َماَت ِعَياٌض، َوَكاَن َعَل ِحَْص َوَما َيِليَها ِمَن الشَّ
َوَكاَنْت ُتِصيُبُه َغْشَيٌة، َوُهَو َبنْيَ َظْهَرْي َأْصَحابِِه، َفُذِكَر َذلَِك لُِعَمَر َقاَل: َفَسَأَلُه، 
ِه َما  َفَقاَل: ُكنُْت فِيَمْن َحرَضَ ُخَبْيًبا ڤ ِحنَي ُقتَِل، َوَسِمْعُت َدْعَوَتُه، َفَواللَّ

ا. َخَطَرْت َعَل َقْلبِي َوَأَنا ِف َمِْلٍس إِلَّ ُغيِشَ َعيَلَّ َقاَل: َفَزاَدُه ِعنَْد ُعَمَر َخرْيً

يَن، ِف ِخلََفِة ُعَمَر ڤ)2(. ُد ْبُن ُعَمَر: َوَماَت َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر َسنََة ِعْشِ َقاَل ُمَمَّ

ُه َأْرَوى بِنُْت َأِب ُمَعْيِط ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس،   ع: ُأمُّ

ُه.  ِة َوِبَا َقْبُ قَّ َ بِالرَّ ُتُوفِّ

َة. : َماَت بَِقْيَساِرَيَة، َوُهَو َأِمرُيَها َسنََة تِْسَع َعْشَ َوَقاَل اْلَْيَثُم ْبُن َعِديٍّ

َوِقيَل: َبْل َماَت َبْعَد ِعَياِض ْبِن َغنٍْم. 

َة. َوَكاَن َوالًِيا بِِحْمٍص، اْسَتْعَمَلُه َعَلْيَها ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب ڤ َسنََة َثَمِن َعْشَ

َحاَبِة، َحرَضَ َقْتَل: ُخَبْيِب ْبِن َعِديٍّ بِالتَّنِْعيِم، َفَكاَن  اِد ِمَن الصَّ هَّ َأَحُد الزُّ
ُيِصيُبُه ِمْن ِذْكِرِه َغْشَيًة)3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 51(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )403-402/9(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1292/3(.
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 بر: يَقاَل: إن سعيد بن عامر بن حذيم هذا أسلم قبل خيب، وشهدها 
وما بعدها من املشاهد.

ه ُعمــُر بعــَض أجنــاد الشــام، فبلــغ عمــر أنــه  وكان خــرًيا فاضــًل، وولَّ
يصيبه ملم، فأمره بالقدوم عليه، وكان زاهًدا، فلم ير معه إل مزوًدا وعكاًزا 
وقدًحا، َفَقاَل له عمر: َلْيَس معك إل ما أرى؟ َفَقاَل له سعيد: وما أكثر من 
هذا؟ عكاز أحل با زادي، وقدح آكل فيه! َفَقاَل له عمر: أبك ملم؟ َقاَل: 
ل. َقاَل: فم غشية بلغني أنا تصيبك؟ َقاَل: حرضت خبيب بن عدي حني 
صلب، فدعا عل قريش وأنا فيهم، فربم ذكرت َذلَِك فأخذتني فرتة يغشى 

عيل. َفَقاَل له عمر: فارجع إل عملك. فأبى وناشده إل أعفاه. 

بن أب  أبو عبيدة، ومعاذ، ويزيد  ملا مات  إنه  أعفاه. وقيل:  إنه  فقيل: 
سفيان، ولَّ ُعمُر سعيَد بَن عامر حَص، فلم يزل عليها حتى مات، فحينئذ 

جع عمر الشام ملعاوية.

واختلف ف وقت وفاته، فقيل: توف سنة تسع عشة، وقيل سنة عشين. 
وقيل سنة إحدى وعشين، وهو ابن أربعني سنة)1(.

 كو: له صحبة ورواية)2(. 

 كر: له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عبد الرحن بن سابط 
المحي، وشهر بن حوشب الشعري، وحسان بن عطية)3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )624/2، 625(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 143(.))) »اإلكمال« لبن ماكول )181/6(.
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ــاد مــن الصحابــة، وأســلم قبــل َخيــَب، وشــهدها مــع  هَّ  ث: أحــد الزُّ
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وما بعدها)1(.

 ثغ: قيل: إن سعيًدا أسلم قبل خيب، وهاجر إَِل املدينة، وشهد خيب 
وما بعدها من املشاهد. 

وكان من زهاد الصحابة وفضلئهم، ووعظ عمر بن الطاب يوًما، فقال 
له: ومن يقوى َعَل ذلك؟ قال: أنت يا أمري املؤمنني، إنم هو أن تقول فتطاع. 

ُه يصيبه ملم فأمره بالقدوم عليه، فلم ير معه  ه عمُر حَص فبلغه َأنَّ وولَّ
إل عكاًزا وقدًحا، فقال له عمر: ليس معك إل ما أرى؟ فقال له َسِعيد: وما 
أكثر من هذا؟ عكاز أحل عليه زادي، وقدح آكل فيه، فقال له عمر: أبك مَلٌَم؟ 
قال: ل. قال: فم غشية بلغني أنا تصيبك؟ قال: حرضت خبيب بن عدي 
حني صلب، فدعا َعَل قريش وأنا فيهم، فربم ذكرت ذلك، فأجد فرتة حتى 
يغشى عيل، فقال له عمر: ارجع إَِل عملك، فأبى، وناشده إل أعفاه، فقيل: 
إنه أعفاه، وقيل: إنه ملا مات أبو عبيدة، ومعاد ويزيد وله عمر حص، فلم يزل 
 عليها حتى مات، وقيل: استخلفه عياض بن غنم الفهري، فأقره عمر ڤ.
َأُبو عبيدة عمر فأمده  َيْوم الريموك استغاث  الروم  ُه ملا اجتمعت  َأنَّ وروي 

بسعيد بن عامر بن حذيم، وله أخبار عجيبة ف زهده ل نطول بذكرها.

تـوف بقيسـارية من الشـام، وهو أمريها سـنة تسـع عشة قالـه اليثم بن 
عدي، وقال أبو نعيم: توف بالّرقة، وبا قبه، وقيل: توف بحمص والًيا عليها 

))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 192(.
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بعد عياض بن غنم. وقيل: توف سنة عشين، وقيل: سنة إحدى وعشين، 
وهو ابن أربعني سنة، ول يعقب)1(.

 ذت: من أرشاف بني ُجَح.

له صحبة ورواية.

َرَوى َعنُْه: عبد الرحن بن سابط، وشهر بن َحْوشْب، وحسان بن عطية 
مرسًل)2(.

 جر: من كبار الصحابة وفضلئهم، وأمه أروى بنت أب معيط.

ه عمر حص، وكان مشهوًرا  أسلم قبل خيب وهاجر فشهدها وما بعدها وولَّ
بالري والزهد)3(.

َسِعيُد ْبُن َعْبِد َقْيِس ْبِن َلِقيِط ْبِن َعاِمِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْلَحاِرِث 4 9- 2
اْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك ڤ.

ْجَرِة الثَّانَِيِة  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض اْلََبَشِة ِف اْلِ  س: َكاَن َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ
ِد ْبِن ُعَمَر)4(. ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

 بر: كان من مهاجرة البشة، ويَقاَل فيه: سعيد)5(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )241/2، 242(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 118(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )347/4(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )200/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )599/2(.
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، الطَّاِئِفيُّ ڤ.4  - 2 َسِعيُد ْبُن ُعَبْيٍد، الثََّقِفيُّ

 ع: ُرِمَي َيْوَم الطَّاِئِف َفُأِصيَب َأْنُفُه، َرَوى َعنُْه: إِْسَمِعيُل، َذَكَرُه َبْعُض 
ِريَن)1(. امُلَتَأخِّ

 ثغ: رمي َيْوم الطائف فأصيب أنفه)2(.

ِهْم ڤ.4  - 2 ، َحِليٌف َلُهْم، َوَأُخوُهْم ُلمِّ َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو، التَِّميِميُّ

ُه اْبنَُة ُحْرَثاَن ْبِن َحبِيِب ْبِن ُسَواَءَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة. َهَكَذا   س: ُأمُّ
ُد ْبُن إِْسَحاَق: َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو.  َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َمْعَبُد ْبُن َعْمٍرو.  ، َوُمَمَّ َوَقاَل َأُبو َمْعَشٍ

ْجَرِة الثَّانَِيِة)3(. َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة اْلِ

 كر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهاجر إل أرض البشة، واستشهد بأجنادين، 
وهي ف قول سيف بعد الريموك)4(.

َسِعيُد بُن القشب الَْزِديُّ ڤ.4  - 2

ِه ملسو هيلع هللا ىلص جرش)5(. ه َرُسوُل اللَّ  بر: حليف لبني أمية، ولَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1302/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )243/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )183/4(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 261(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )626/2(.
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َسِعيُد ْبُن َقْيِس ْبِن َصْخٍر اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4  - 2

.)1(  ع: َبْدِريٌّ

ِد بِن ُعْقَبَة بِن أحيحة بن الجلح ڤ.4  - 2 َسِعيُد ْبُن الُمْنذِر بِن ُمَحمَّ

ِذي   ب: َأبوُه شهد َبْدًرا، َوَكاَن أحيحة أول من بني الكام، َوُهَو الَّ
َقاتل ُتبًَّعا)2(.

َسِعيُد ْبُن َنْوَفٍل ڤ.4  9 2

 ع: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اِلْستِْئَذاِن)3(.

ْرُم الَمْخُزوِميُّ ڤ.4 92 2 َسِعيُد ْبُن َيْرُبوَع بِن عنكثَة بِن َعاِمِر بِن َمْخُزوٍم الصِّ

ُه ُلْبنَى بِنُْت َسِعيِد ْبِن ِرَئاِب ْبِن َسْهٍم.  س: ُأمُّ

َفَوَلـَد َسـِعيُد ْبـُن َيْرُبوٍع: الََكَم -َوبِـِه َكاَن ُيَكنَّى-، َوَرْيَطـَة، َوِهنًْدا، َوُأمَّ 
ُهـْم ِهنْـُد بِنُْت َأِب امُلَطاِع ْبـِن ُعْثَمَن ْبِن َعْمـِرو ْبِن َكْعِب ْبِن  َحبِيـٍب، َوآِمنَـَة، َوُأمُّ

َة.  َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ُهْم ُأمُّ  ِه، َوِعَياًضا، َوَعَطاًء، َوَعْوًنا، َوُأمُّ ْحَِن، َوَعْبَد اللَّ َوُعَبْيًدا، َوَعْبَد الرَّ
ُعَبْيٍد، َوِهَي َأْرَوى بِنُْت َعَرَكى ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن ُسَوْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعكٍّ 

ِمْن َبنِي ِعْمَراَن. 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1305/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )157/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1299/3(.
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َة.  َوَأْسَلَم َسِعيُد ْبُن َيْرُبوٍع َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َغنَاِئِم  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًـا، َوَأْعَطاُه َرُسـوُل اللَّ َوَشـِهَد َمـَع َرُسـوِل اللَّ
ُحننَْيٍ مَخِْسنَي َبِعرًيا. 

َ َسِعيُد ْبُن َيْرُبوٍع بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبٍع َومَخِْسنَي ِف  ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ
يَن َسنًَة.  َ اْبَن ِماَئٍة َوِعْشِ ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَكاَن َيْوَم ُتُوفِّ

َوَكاَن َلُه َداٌر بِامَلِدينَِة ِعنَْد َطَرِف َبنِي َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة)1(.

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سمَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مخسني من اإلبل)2(.

 غ: سكن املدينة)3(.

ًما(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )سعيًدا(، كنيته   ب، بش: َكاَن اْسمه: )ِصْ
َأُبو هود، َكاَن فِيَمن َأْعَطاُهم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من امُلَؤّلَفة َيْوم حنني. 

َماَت سنة َأربع َومخسني، َوله عُشون َوِماَئة سنة. 

َوأمه ِهنْد بنت سعيد بن رَباب من سهم)4(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َسِعيًدا(،  َم(، َفَسمَّ ْ  ع: َسَكَن امَلِدينََة، َكاَن اْسُمُه: )الرصِّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )98-97/6(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 24(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )70/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )155/3، 156(، و»مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 60(.
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ُه:  َوُهَو َسِعيُد ْبُن َيْرُبوِع ْبِن َعنَْكَثَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمُْزوٍم، ُيَكنَّى: َأَبا ُهوٍد، َوُأمُّ
وَن َوِماَئُة َسنٍَة، َسنََة َأْرَبٍع  َ َوَلُه ِعْشُ ِهنُْد بِنُْت َسِعيِد ْبِن َرَباِب ْبِن َسْهٍم، ُتُوفِّ

َومَخِْسنَي)1(.

 بر: كان يلقب بالرصم. وكان له ابنان: عبد الله، وعبد الرحن. 

قيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفتح. وقيل: إنه من مسلمة الفتح.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني.

ف  ومخسني  أربع  سنة  بمكة  وقيل:  باملدينة،  يربوع  بن  سعيد  وتوف 
وأربع وعشون سنة. وقيل:  مائة سنة  توف  يوم  له  معاوية، وكان  خلفة 

مائة وعشون سنة، وكان له باملدينة دار بالبلط)2(.

 كر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه.

روى عنه: ابنه عبد الرحن بن سعيد. 

وقدم الشام مع عمر بن الطاب ف الرجة التي رجع منها من رسع)3(.

 جو: َكاَن اسمه: )الرصم(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )سعيًدا()4(. 

 ثغ: أمه هند بنت سعيد بن رئاب بن سهم، وقال الزبري: أمه هند 
بنت َأِب املطاع بن عثمن بن َعْمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1299-1298/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )626/2، 627(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 322، 323(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 144(.
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قيل: أسلم قبل الفتح وشهده. وقيل: هو من مسلمة الفتح، وكان اسمه: 
ه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )سعيًدا(. )صًما(، فسمَّ

مائة  عمره  وكان  بمكة،  وقيل  باملدينة  ومخسني  أربع  سنة  َسِعيد  توف 
سنة وأربًعا وعشين سنة، وقيل: مائة سنة وعشون سنة، وله دار باملدينة، 
وعمي أيام عمر بن الطاب، فأتاه عمر يعزيه بذهاب برصه، وقال: ل تدع 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ليس ل قائد، فبعث  المعة ول المعة ِف مسجد َرُسول اللَّ

إليه عمر بقائد من السبي)1(.

 ذس: َشْيُخ َبنِي َمُْزْوٍم، ِمْن ُمْسِلَمِة الَفْتِح.

اُن  َوَحسَّ ِحَزاٍم،  بُن  َحِكْيُم  َوَكَذلَِك:  َسنًَة،  ْيَن  َوِعْشِ َأْيًضا: ماَئًة  َعاَش 
ابُن َثابٍِت.

ُد َأْنَصاَب الََرِم. َوَكاَن مِمَّْن ُيَدِّ

.)2( : َسنََة َأْرَبٍع َومَخِْسنْيَ َ َأَضَّ بَِأَخَرٍة، َوُتُوفِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن   ذت: من ُمْسلمة الفتح، وشهد حنينًا، وأعطاه َرُسوِل اللَّ
غنائمها مخسني بعرًيا يتألفه بذلك. 

د أنصاب الرم لبته بحدود الرم. وكان ممن يدِّ

ْحَِن، َعنُْه، َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديًثا. َرَوى ابنه َعْبد الرَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )249/2(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )2//542(.
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َ َسنَة أربع ومخسني، وعاش مائة وعشين َسنَة، َوُهَو من أقران حكيم  ُتُوفِّ
ابن حزام)1(.

 سط: َعاَش ماَئة َوعْشين سنة، ِستِّنَي ِف الَاِهِليَّة َوِستِّنَي ِف اإلسلم، 

توّف سنة أْرَبْع َومخسني)2(.

َسِعيٌد َأُبو َعْبِد اْلَعِزيِز ڤ.4 -9 2

َحاَبِة)3(.  ع: ُيَعدُّ ِف الصَّ

َسِعيٌد َمْوَلى َكِبيَرَة ِبْنِت ُسْفَياَن ڤ.4 -9 2

 ع: َمَسَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرْأَسُه)4(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 501(.
))) »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: 67(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1304/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1306/3(.
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ُسفيان امُسه  من 

ُسـْفَياُن ْبـُن َأِبـي ُزَهْيٍر. َوِقيَل: ُسـْفَياُن ْبـُن ُنَمْيٍر ِمْن ُمـَراَدَة ْبِن 4 99 2
َعْبِد اهلِل ْبِن َماِلِك ْبِن َنْصِر ْبِن اْلَْزِد ْبِن َغْوِث ْبِن َنْبِت ْبِن َماِلِك ْبِن 

َنِويُّ ڤ. ، الشَّ َيِزيَد ْبِن َكْهَلَن، اْلَْزِديُّ

 غ: سكن املدينة)1(.

ِذي ُيَقال َلُه: ابن اْلَفرد.   ب: من َأْزد شنُوَءة من اليمن، َوُهَو الَّ

اِئب بن يِزيد بن ُأْخت نمر)2(. يروي َعنُه: السَّ

 ، َبرْيِ َث َعنُْه َعْبُد اللِه ْبُن الزُّ ، َحدَّ يُّ  ع: ِمْن َأْزِد َشنُوَءَة، َوِقيَل: ُهَو النَُّمرْيِ
اِئُب ْبُن َيِزيَد)3(. َوالسَّ

، َوِقيَل: اْبُن ُأَسْيٍد ڤ.4  9 2 ُسْفَياُن ْبُن َأَسٍد، اْلَحْضَرِميُّ

 غ: سكن الشام، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 م: عداده ف أهل الشام، روى عنه: جبري بن نفري)5(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )197-195/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1384/3(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )182/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )202/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 768(.
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.)1( اِميِّنَي، َرَوى َعنُْه: ُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ  ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: جبري بن نفري. وقيل: 
فيه ابن أسد)2(.

ُسْفَياُن بن َثاِبٍت ڤ.4  9 2

فِيَمِن  ِكَتابِِه  ِف  ُعَمَر  د بن  ُمَمَّ َذَكَرُه  ِمَن الَْنَصاِر،  النَّبِيِت  ِمَن   س: 
َنَسِب  ِكَتاِب  ِف  َنَسَبُه  َوَطَلْبت  ُه،  َغرْيُ َيْذُكْرُه  َوَلْ  َمُعوَنَة،  بِْئِر  َيْوَم  اْسُتْشِهَد 

النَّبِيِت َفَلْم َنِجْدُه)3(.

ُسْفَياُن ْبُن َحاِطِب بِن ُأَميََّة بِن َراِفعِ بِن ُسَوْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن اْلَهْيَثِم 4  9 2

اْبِن ُظُفٍر ڤ.

ه من أهل اليمن، وَشِهَد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ُأحًدا، واستشهد   س: ُأمُّ
يـوم بئـر َمُعونـة ف صفر عل رأس سـتة وثلثني شـهًرا من الجـرة، وليس له 

عقب)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا، وقتل يوم بئر معونة)5(.   بر: شهد مع َرُسول اللَّ

ـاِم ْبِن 4  9 2 ُسـْفَياُن ْبـُن َخْوِلـيِّ ْبـِن َعْبـِد َعْمـِرو ْبِن َخْوِلـيِّ ْبِن َهمَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1387/3(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )59/1(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )289/5(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )264/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )629/2(.
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اْلَفاِتـِك ْبـِن َجاِبـِر ْبـِن ِحْدِرَجاَن ْبِن ِعَسـاِس ْبِن َلْيِث ْبـِن ُحَداِد ْبِن 
َظاِلِم ْبِن ُذْهِل ْبِن ِعْجِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َوِديَعَة ْبِن ُلَكْيِز ْبِن َأْفَصى 

اْبِن َعْبِد اْلَقْيِس ڤ.

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

ُسْفَياُن ْبُن َسْهٍل الثََّقِفيُّ ڤ.4  9 2

 غ: أحسبه نزل الكوفة)2(.

، الطَّاِئِفيُّ ڤ.4    2 ُسْفَياُن ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِبي َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث، الثََّقِفيُّ

ِذيَن َقِدُموا َعَل   س: َكاَن َقْد َوِلَ الطَّاِئَف، َوَكاَن ِف الَوْفِد َأْيًضا الَّ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف.

ْهِري. َوَكاَن إِْسلم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسلَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اْلِ

ر َعَلْيِهم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُْم أمَّ َقاَل ابُن إِْسَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسوُل اللَّ
ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسلِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )123/8(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )205/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )74/8(.
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ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسـَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلـمَّ اْفَتَتـح النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسلم  َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ
َأْمَر هذا الَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واْلََرِم، وصيَح َوَلَد إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ل ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
ُه ل َطاَقَة َلُـْم بَحْرب النَّبِّي  ـة َوداَنـْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعـَرُب َأنَّ اْفُتتَِحـْت َمكَّ
ُبوَن  : أفواًجا: َيرْضِ ُه َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

 غ: سكن املدينة)2(.

 ب: عداده ِف أهل الطَّاِئف)3(.

 م: له صحبة، عداده ف أهل الطائف. روى عنه: عبد الله، وعروة 
ابنا الزبري، وعبد الله بن سفيان ابنه، ونافع بن جبري، وغري واحد)4(. 

، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُسـْفَياَن  َبـرْيِ  ع: َرَوى َعنْـُه: َعْبـُد اللـِه، َوُعـْرَوُة اْبنَـا الزُّ

َدَقاِت،  ، اْسـَتْعَمَلُه ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب َعَل الُعُشـوِر َوالصَّ اْبنُـُه، َوَنافِـُع ْبُن ُجَبرْيٍ
َسَكَن امَلِدينََة)5(.

 بر: معدود ف أهل الطائف، له صحبة، وسمع، ورواية. 

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 152، 155، 156(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )182/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )198/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 763(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1385/3(.
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ه عليها إذ عزل عثمن بن أب  كان عامًل لعمر بن الطاب عل الطائف، ولَّ
العاص عنها، ونقل عثمن بن أب العاص حينئذ إل البحرين، يعد ف البرصيني.

روى عنـه: ابنـه عبد الله بن سـفيان. ويَقاَل: ابنه أبو الكم بن سـفيان، 
وعروة بن الزبري، وممد بن عبد الله بن عامر)1(.

 خغ: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

حدث َعنُه: اْبنه َأُبو الكم، َوُعْرَوة بن الزبري، َغريمَها)2(.

 ثغ: له صحبة ورواية، وكان عامًل لعمر بن الطاب ڤ َعَل الطائف، 
استعمله عليه إذ عزل عثمن بن َأِب العاص عنها، ونقل عثمن إَِل البحرين.

ِه بن سفيان، ويقال: ابنه َأُبو الكم بن سفيان،  روى َعْن سفيان: ابنه َعْبد اللَّ
ِه بن ماعز، ونافع بن جبري)3(.  وعروة بن الزبري، وممد بن َعْبد اللَّ

 ذت: َوِلَ الطَّاِئَف لُِعَمَر بن الَطَّاِب، َوَلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوُهَو الَِّذي 
ِه، ُثمَّ اْسَتِقْم«. ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقْل آَمنُْت بِاللَّ َقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ

ْحَِن بن  ، َوَعْبُد الرَّ َبرْيِ ِه، َوَعاِصٌم، َوُعْرَوُة بن الزُّ َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه ُعَبْيُد اللَّ
َماِعٍز، َوآَخُروَن)4(.

 جر: أسلم مع الوفد، وسأل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عن أمر َيعَتِصم به فقال: »ُقْل 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )630/2(.
))) »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 207(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 412(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )253/2(.
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َرِبَ اللُه، ُثمَّ اْسَتِقم«. 

، واستعمله عمر عل صدقات  ِمذيُّ ، والرتِّ أخرج حديثه مسلٌم، والنسائيُّ
الطائف)1(.

ُسْفَياُن ْبُن َعِطيََّة ْبِن َرِبيَعَة الثََّقِفيُّ ڤ.4 2  2

، ذكر أن وفدهم قدموا عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  م: طائفيٌّ

، َذَكَر َقُدوَم َوْفِدِهْم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقيٍف)3(.  ع: َطاِئِفيٌّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  ثغ: هو طائفي، قدم مع َوْفُد َثِقيٍف َعَل َرُسوِل اللَّ

ُسْفَياُن ْبُن َقيس ْبِن َأَباَن الثََّقِفيُّ ڤ.4 -  2

 غ: روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول يذكر له حديًثا)5(.

 ب: َأُخو وهب بن قيس، َلُه ُصْحَبة)6(.

 ع: َأُخو َوْهٍب، َرَوى َعنُْه: ُأَمْيَمُة بِنُْت ُرَقْيَقَة)7(.

 بر: لـه صحبـة، ولخيـه وهـب بن قيس من حديث أميمـة بنت رقيقة 
عن أمها عنهم)8(.

 ثغ: له صحبة، ولخيه وهب بن قيس صحبة)9(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 779(.))) »اإلصابة« لبن حجر )372/4(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )254/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1389/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )182/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )204/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )630/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1386/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )255/2(.
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ُسْفَياُن، َوِقْيَل: َسْيُف بُن َقْيٍس الِكْنِديُّ ڤ.4 -  2

 ثغ: وفد مع الشعث بن قيس إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمره أن يؤذِّن لم، فلم 
يزل يؤذن حتى مات)1(.

ُسْفَياُن ْبُن ُمِجيٍب، َوُيَقاُل: ُنَفْيُر ْبُن ُمِجيٍب، اْلَْزِديُّ ڤ.4 9  2

 م: ذكر أنه كان من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ف صفة جهنم. روى عنه: 
الجاج بن عبيد الثمل)2(.

اُج ْبُن ُعَبْيٍد الثَُّمِلُّ ِف ِصَفِة َجَهنََّم)3(.  ع: ِقيَل: إِنَّ َلُه ُصْحَبًة، َرَوى َعنُْه: َحجَّ

، َكاَن من قدماء الصحابة.   بر: شاميٌّ

َوَقاَل َأُبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان: إنم ُهَو ُسْفَيان بن ميب. 

ول يقله غريمها، والله أعلم بالصواب)4(.

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: الجاج بن عبد الله 
الثمل)5(.

 وقال أيًضا كو: من قدماء أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: الجاج بن عبد الله الثَُّمل صحابٌّ أيًضا)6(.

 كر: له صحبة، وسفيان أصح، كان عل إمرة بعلبك من قبل معاوية. 

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 778(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )255/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )1510/4(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1390/3(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )275/7(.))) »اإلكمال« لبن ماكول )165/7(.
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، من قدماء أصحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.  ثغ: شاميٌّ

روى عنه: الجاج بن عبد الله الثمل)2(.

 ذت: َوِلَ َبْعَلَبكَّ ملَُِعاِوَيَة، َوَلُه ُصْحَبٌة)3(.

ُسْفَياُن ْبُن َمْعَمِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمٍح، َأُبو 4    2
ُجَناَدَة، َوَجاِبٍر، اْلُجَمِحيُّ ڤ.

اِئِب: َوُأمُّ ُسْفَياَن ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، َلْ  ِد ْبِن السَّ  س: َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
َيِزْد َعَل َذلَِك، َوَلْ َينِْسْبَها.

ْحبِيَل ْبِن َحَسنََة. ُد ْبُن ُعَمَر: ُأمُّ ُسْفَياَن ْبِن َمْعَمٍر: َحَسنَُة ُأمُّ رُشَ َوَقاَل ُمَمَّ

ْحبِيَل اْمَرَأَة ُسـْفَياَن ْبِن  ـُد ْبُن إِْسـَحاَق: َبْل َكاَنْت َحَسـنَُة ُأمُّ رُشَ َوَقـاَل ُمَمَّ
َمْعَمٍر، َوَلُه ِمنَْها ِمَن اْلَوَلِد َخالٌِد، َوُجنَاَدُة، اْبنَا ُسْفَياَن ْبِن َمْعَمٍر.

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة ِف اِلْجَرِة  َوَكاَن ُسْفَياُن َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ
ْحبِيُل ْبُن َحَسنَُة. الثَّانَِيِة، َوَمَعُه اْبنَاُه َخالٌِد، َوُجنَاَدُة، َورُشَ

ِد ْبِن  ـُه َحَسـنَُة َهاَجـَر ِبَا َأْيًضـا إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة، َهَذا ِف ِرَواَيـِة ُمَمَّ َوُأمُّ
ِد ْبِن ُعَمَر َعَل َما َذَكْرَنا ِمْن ِرَواَيِة ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهَم.  إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

َوَلْ َيْذُكْر ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ ُسْفَياَن ْبَن َمْعَمٍر، َولَ َأَحًدا ِمْن 
ْجَرِة إَِل َأْرِض اْلََبَشِة)4(. َوَلِدِه ِف اْلِ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )352/21(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )577/4(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )188/4(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )412/2(.
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 م: هاجر إل أرض البشة، وقد شهد بدًرا)1(.

 ع: ِمْن ُمَهاِجِري الََبَشِة، َوَقاَل اْبُن إِْسَحاَق: َكاَن ُسْفَياُن َرُجًل ِمَن 

َة َفَأَقاَم ِبَا  اْلَْنَصاِر، َأَحَد َبنِي ُزَرْيِق ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَْزَرِج، َقِدَم َمكَّ
فِيَها  َفَوَلَد  َحَسنََة،  اْبِن  ْحبِيَل  رُشَ ُأمِّ  بَِحَسنََة  َج  َوَتَزوَّ َحبِيٍب،  ْبَن  َمْعَمَر  َوَلِزَم 

ُجنَاَدَة، َوَجابًِرا)2(.

 بر، ثغ: أخو جيل بن معمر المحي، يكنى أبا جابر. وقيل: أبا جنادة.

كان من مهاجرة البشة، وابنه الارث بن سفيان أتى به من أرض البشة)3(.

ُسْفَياُن ْبُن َنْسِر ْبِن ُعَمر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث 4    2
اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 ، ِد ْبِن ُعَمَرَة الَْنَصاِريُّ ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ

ِد ْبِن إِْسـَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ ُسـْفَياُن  َوفِيـَم ُرِوَي َلنَـا َعْن ُموَسـى ْبـِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
، َوَلَعلَّ ُرَواهَتُْم َلْ َيْضبُِطوا َعنُْهْم َهَذا اِلْسَم.  اْبُن بِْشٍ

َوَشِهَد ُسْفَياُن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَكاَن َلُه َعِقٌب َفاْنَقَرُضوا)4(.

اٍم ِمْن َبِني َظَفِر ْبِن َظَفِر ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن َعْمِرو ْبِن 4    2 ُسْفَياُن ْبُن َهمَّ
َوِديَعَة ْبِن ُلَكْيِز ْبِن َأْفَصى ْبِن َعْبِد اْلَقْيِس الُمَحاِرِبيُّ ڤ.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1388/3(.))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 772(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )630/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )256/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )497/3(.
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 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ع: ِمْن َبنِي ُمَاِرِب ْبِن َخَصَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْيَلَن)2(.

ُسْفَياُن ْبُن َوْهٍب، ُيَكنَّى َأَبا َأْيَمَن، اْلَخْواَلِنيُّ ڤ.4    2

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من َخْولن.

وَخْولن ُهَو أْفكل ْبُن َعْمِرو ْبِن َمالٍِك ْبِن اْلَاِرِث.

ْبِن  َيْشُجَب  ْبِن  َزْيد  ْبِن  ُأَدَد  ْبِن  ة  ُمرَّ ْبُن  اْلَاِرث  َقاَل:  َنا ُمْصَعٌب؛  َأْخَبَ
ُعَرْيِب ْبِن َمالِِك ْبِن َزْيد ْبِن َكْهلن.

َنا اْلَفْضُل، َعْن َسَلَمَة، َعِن ابِن إِْسَحاَق؛ َقاَل: َكْهَلن ْبُن َسَبأ)3(. وَأْخَبَ

 غ: سكن املغرب، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ن: وفـد عـل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشـهد فتح مرص، وبقـي حتى ول اإلمارة 
لعبـد العزيـز بـن مروان عل بعث )الطالعة( إل إفريقية سـنة ثمن وسـبعني، 

ومات سنة اثنتني وثمنني.

روى عن: عمر، والزبري، وغريمها. روى عنه: بكر بن سوادة، وعبد الله 
ابن املغرية، وأبو الري، وأبو عّشانة، وغريهم. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )127/8(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1389/3(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 281(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )203/3(.
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روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا أغرب فيه، ل يروه عنه غريه)1(.

 ب: سكن مرص، َلُه ُصْحَبة)2(.

 م: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص وإفريقية، سنة ثمن وسبعني. 

وكان قد شهد حجة الوداع مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، توف سنة اثنتني وثمنني، قاله 
ل أبو سعيد بن يونس بن عبد العل.

روى عنه: مسلم بن يسار، وأبو عشانة، وأبو الري مرثد بن عبد الله، 
واسم أب عشانة: حي بن يؤمن)3(.

ُه مِمَّْن َشِهَد  َة اْلَوَداِع، ِقيَل: إِنَّ  ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َمَعُه َحجَّ

َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوَثَمننَِي.  َفْتَح ِمرْصَ َوَأْفِريِقيََّة َسنََة َثَمٍن َوَسْبِعنَي، ُتُوفِّ

اَنَة َحِييُّ ْبُن ُيْؤِمَن، َوُمْسِلُم  َرَوى َعنُْه: َأُبو الرَْيِ َمْرَثُد ْبُن َعْبِد اللِه، َوَأُبو ُعشَّ
اْبُن َيَساٍر، َسَكَن امَلْغِرَب)4(.

 بر: له صحبة، يعد ف أهل مرص. 

روى عنه: أبو الري الَيَزين، وأبو عشانة املعافري، وسعيد بن أب شمر. 

روى عنه: غياث ابن أب شبيب، َقاَل: كان سفيان بن وهب صاحب 
النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يمـرُّ بنـا ونحن غلمة بالقريوان فُيَسـلِّم علينا، ونحـن ف الُكتَّاب، 

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )215/1(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 769(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )182/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1387/3(.
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وعليه عممة قد أرخاها من خلفه)1(.

 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن الطاب، والزبري بن العوام، 
وأب أيوب، وعمرو بن العاص. 

وشهد خطبة عمر بالابية، وسكن مرص، وغزا املغرب. 

روى عنـه: أبـو عشـانة املعافـري، وأبـو الـري اليـزين، وبكـر بن سـوادة 
الذامي، واملغرية بن زياد الصبحي، وموسى بن عثمن السبائي، وييى 
ابـن ميمـون الرضمـي، ومسـلم بن يسـار الطنبـذي، ويزيد بـن أب حبيب، 

وسعيد بن أب شمر السبائي، وعبد الله بن املغرية)2(.

 ثـغ: وفـد َعـَل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وحرض حجـة الوداع، وشـهد فتح مرص 
َوإِفريقية، وسكن املغرب.

ِه، َوَأُبو عشانة، ومسلم بن يسار)3(. روى َعنُْه: َأُبو الري مرثد بن َعْبد اللَّ

َث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِحِدْيٍث ِف »ُمْسنَِد  ُر، َحدَّ ، امُلَعمَّ َحاِبُّ  ذس: الصَّ
. َأْحََد بِن َحنَْبٍل«، َوَبِقيٍّ

. َوَغَزا امَلْغِرَب َزَمَن ُعْثَمَن. َبرْيِ َث َعْن: ُعَمَر، َوالزُّ َوَحدَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )631/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 358(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )258/2(.
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، َوَبْكُر بُن َسَواَدَة، َوَيِزْيُد بُن َأِب َحبِْيٍب،  اَنَة امَلَعافِِريُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ُعشَّ
ُة بُن ِزَياٍد، َوآَخُرْوَن. َوامُلِغرْيَ

ٌة. َلُه َأَحاِدْيُث َيِسرْيَ

َثُه، َفُأيِتَ بِِه َمُْمْوًل  َوَقْد َطَلَبُه َصاِحُب ِمرْصَ َعْبُد الَعِزْيِز بُن َمْرَواَن لُِيَحدِّ
. ِمَن الِكَبِ

َواْبُن  َأِب َحاتٍِم،  بُن  ْحَِن  الرَّ َوَعْبُد   ، ِقيِّ الَبْ بُن  َأْحَُد  َحاَبِة:  ُه ِف الصَّ َعدَّ
ُهم. ُيْوُنَس، َوَغرْيُ

، َفاللُه َأْعَلُم. ، َفَذَكَراُه ِف التَّابِِعنْيَ ا اْبُن َسْعٍد، َوالُبَخاِريُّ َوَأمَّ

َة الَوَداِع -فِْيَم ِقْيَل-. َوَقْد َشِهَد َحجَّ

.)1( َخ امُلَسبِِّحيُّ َوَفاَتُه: َسنََة إِْحَدى َوتِْسِعنْيَ َأرَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 451، 453(.
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مان
ْ
َسل امُسه  من 

َسْلَماُن، َأُبو َعْبِد اهلِل، اْلَفاِرِسيُّ ڤ.4    2

 س: َأْسَلَم ِعنَْد َقُدوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َوَكاَن َقْبَل َذلَِك َيْقَرُأ اْلُكُتَب 

يَن، َوَكاَن َعْبًدا لَِقْوٍم ِمْن َبنِي ُقَرْيَظَة َفَكاَتَبُهْم َفَأدَّى َرُسوُل اللِه  َوَيْطُلُب الدِّ
ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاَبَتُه، َوُعتَِق، َوُهَو إَِل َبنِي َهاِشٍم.

َ بِامَلَداِئِن ِف ِخَلَفِة  ُل َمَشاِهِدِه اْلَنَْدُق، َوَقْد َكاَن َنَزَل الُكوَفَة، َوُتُوفِّ َوَأوَّ
اَن)1(. ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

 ل: له صحبة)2(.

إنه من فارس، من  إنه من أصبهان. ويقول قوم:  يقول قوم:   ق: 
رامهرمز، وأصبهان حتاّد فارس.

ول يشهد بدًرا، ول أحًدا؛ لنه كان ف أوقاهتم عبًدا.

وأول غزاة غزاها الندق سنة مخس من الجرة، وعّمر عمًرا طويًل.

ومات ف أول خلفة عثمن ڤ.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )139/8(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1766(.
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وف بعض الروايات أنه مات ف خلفة: عمر بن الطاب ڤ باملدائن)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن الَعَجم)2(.

 ط: أول غزاة غزاها سلمن الندق)3(. 

 غ: سكن الكوفة واملدائن.

رأيت ف كتاب ممد بن سعد: أخبنا ممد بن عمر، قال: توف سلمن 
باملدائن ف خلفة عثمن. 

وقال ابن زنجويه: بلغني أن سلمن توف سنة ست وثلثني قبل المل.

قال البغوي: وقد روى سلمن عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة)4(.

ِذي ُيَقال َلُه: )سلَمن الرَْي(، َومن   ب: َأصله من َقْرَية بأصبهان، َوُهَو الَّ
َُم اْثنَان فقد وهم.  زعم َأنَّ

سكن الُكوَفة، َماَت ِف خَلَفة عيلٍّ ڤ بِامَلَداِئِن سنة ِسّت َوَثَلثنَِي بعد 
الََمل)5(.

 بش: أصله من جي موضع بأصبهان، وهو الذي يقال له: )سلمن الري(. 

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 270، 271(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 209(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 34(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )161/3، و171(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )157/3، 158(.
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مات سنة ست وثلثني)1(.

ُه بِِه َأْصَبَهاَن، َوَأْهَلَها َأْن َجَعَل َسْلَمَن الَفاِريِسَّ  َن اللَّ  شص: مِمَّا َزيَّ
ِمنَْها، َوَرَزَقُه ُصْحَبَة َنبِيِّنَا ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َقاَل فِيِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َسْلَمُن ِمنَّا َأْهَل اْلَبْيِت«)2(.

 م: سابق أهل أصفهان وفارس إل اإلسلم، مول املصطفي ملسو هيلع هللا ىلص، 
شهد الندق. واسمه: مابه بن بوذخشان بن مورسلن بن ببوذان بن فريوز 

ابن شهرك، من ولد آب امللك.

توف ف خلفة عثمن، وعاش مائتني ومخسني سنة، ويقال: أنه أكثر، وكان 
أدرك ويص عيسى ڠ فيم يقال.

روى عنه: أبو هريرة، وابن عباس، وأنس بن مالك)3(.

ْسَلِم، َسابُِق َأْهِل َفاِرَس  ْسَلِم، َفَقاَل: َسْلَمُن ْبُن اإْلِ  ع: اْنَتَسَب إَِل اإْلِ
ْسَلِم.  َوَأْصَبَهاَن إَِل اإْلِ

ْبِن  ُموْرَسَلَن  ْبِن  ُبوَدْخَشاَن  ْبُن  َماَبُه  ْسَلِم:  اإْلِ َقْبَل  اْسُمُه  َكاَن  َوِقيَل: 
وَز ْبِن َشْهَرَك، ِمْن َوَلِد آَب امَلِلِك.  َبُْبوَذاَن ْبِن َفرْيُ

َوَكاَن َمُوِسيًّا َقاطَِن النَّاِر، َأْسَلَم َمْقَدَم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة. 

ْجَرِة.  َة َقْبَل اْلِ َوِقيَل: َأْسَلَم بَِمكَّ

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 76(.
))) »طبقات المحدثين« لبي الشيخ الصبهاني )1/ 203، 207(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 726(.
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َواِة. َوُهَو َوْهٌم ِمْن َبْعِض الرُّ

قُّ َعْن َبْدٍر َوُأُحٍد، ُثمَّ ُأْعتَِق َعْن ِكَتاَبٍة، َوَشِهَد الَنَْدَق َفَم َبْعَدُه  َوَمنََعُه الرِّ
، َوِقيَل: ِمْن َراْمَهْرَمَزا. ِمَن امَلَشاِهِد، َكاَن ِمْن َأْصَبَهاَن ِمْن َقْرَيِة َجيٍّ

ُْم  ِذي َدلَّ اْخَتَلَف فِيِه امُلَهاِجُروَن َواْلَْنَصاُر َيْوَم اْلَنَْدِق ِف َحْفِرِه، َوُهَو الَّ
َعَل َهِذِه امَلِكيَدِة َفَقاَل امُلَهاِجُروَن: ُهَو ِمنَّا، َوَقاَلِت اْلَْنَصاُر ُهَو ِمنَّا، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»َل، َبْل َسْلَمُن ِمنَّا َأْهَل اْلَبْيِت«.

َفَقاِء، َوُهَو َأَحُد َمِن اْشَتاَقِت اْلَنَُّة إَِلْيِه، َوَأْدَرَك  َوَكاَن َأَحَد النَُّجَباِء َوالرُّ
َل َواْلِخَر. َل َواْلِخَر، َوَقَرَأ اْلِكَتاَب اْلَوَّ اْلِعْلَم اْلَوَّ

ُه  اَم َزاِئًرا َلُه، َولَّ ْرَداِء، َفَقِدَم الشَّ آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َأِب الدَّ
ِريَن. ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب امَلَداِئَن، َوَكاَن ِمَن امُلَعمَّ

َأْدَرَك َويِصَّ ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، َوَعاَش َثَلَثِمَئٍة َومَخِْسنَي َسنًَة. َوِقيَل: ِماَئَتنْيِ 
ِحيُح. َومَخِْسنَي َسنًَة، َوُهَو الصَّ

َ ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن، َوِقيَل:  ُق بَِعَطاِئِه، ُتُوفِّ َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيَدْيِه، َوَيَتَصدَّ
َسنََة ِستٍّ َوَثَلثنَِي َقْبَل َوْقَعِة اْلََمِل.

، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك)1(. َث َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأُبو َسِعيٍد اْلُْدِريُّ َحدَّ

 بر: يَقاُل: إنه مول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ويعرف بـ)سلمن الري(، كان 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1328-1327/3(.
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أصله من فارس من رامهرمز، من قرية يقال لا جّي. ويقال: بل كان أصله 
من أصبهان.

وكان سلمن يطلب دين الله تعال، ويتبع من يرجو َذلَِك عنده، فدان 
بالنرصانية وغريها، وقرأ الكتب، وصب ف َذلَِك عل مشقات نالته، وذلك 

كله مذكور ف خب إسلمه.

وقد روي من وجوه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص اشرتاه عل العتق.

َم َعَمَل الُوِص بِامَلِدينَِة ِمَن الَْنَصاِر ِعنَْد َبْعِض َمَوالِيِه. ُه َتَعلَّ َوَذَكَر َأنَّ

أولُّ مشاهده الندق، وهو الذي أشار بحفره، َفَقاَل أبو سفيان وأصحابه، 
إذ رأوه: هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها. 

وقد قيل: إنه شهد بدًرا، وأحًدا، إل أنه كان عبًدا يومئذ، والكثر أن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. أول مشاهده الندق، ول يفته بعد َذلَِك مشهد مع َرُسول اللَّ

ًفا. وكان خرًيا فاضًل حًبا عامًلا زاهًدا متقشِّ

ا َلنَاَلُه  يُن ِعنَْد الثَُّريَّ وروي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه أنه َقاَل: »َلْو َكاَن الدِّ
َسْلَمن«. وف رواية أخرى: »َلنَاَلُه ِرَجاٌل ِمْن َفاِرس«. 

ْرَداِء، َفـَكاَن إَِذا َنَزَل  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص قـد آخـى بينـه وبـني َأِب الـدَّ َوَكاَن َرُسـوُل اللَّ
ْرَداِء. اَم َنَزَل َعَل َأِب الدَّ الشَّ

َوَلُه َأْخَباٌر ِحَساٌن َوَفَضاِئُل َجٌَّة ڤ.

توف سلمن ڤ ف آخر خلفة عثمن سنة مخس وثلثني. وقيل: بل توف 
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سنة ست وثلثني ف أولا. وقيل: توف ف آخر خلفة عمر.

والول أكثر، والله أعلم.

روى عنه من الصحابة: ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو الطفيل.

يعد ف الكوفيني)1(.

 عص: َسابُِق اْلُفْرِس، َوَصاِحُب اْلَغرِس، امُلْشَتاُق إَِلْيِه، َعُروُس اِلنَاِن، 
الُوُر اِلَساُن. 

ِمْن  آذرجشنس  ْبِن  بدخشان  ْبُن  مابه  َوِقيَل:  ماهويه.  اْسَمُه  إِنَّ  ُيَقاُل: 
َوَلِد منوشهر امَلِلِك. َوِقيَل: َكاَن اْسُمُه ببود ْبُن خشان. 

ِذي َل ُيَشكُّ فِيِه  اْخُتِلَف ِف ِسنِِّه، َفِقيَل: َعاَش َثَلَثِمَئٍة َومَخِْسنَي َسنًَة، َوالَّ
ِماَئَتنْيِ َومَخِْسنَي َسنًَة)2(.

 خت: يكنى أبا َعْبد الله، من أهل مدينة أصبهان، ويقال: من رامهرمز.

أسلم ف السنة الول من الجرة، وأول مشهد شهده مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
ا لقوم من اليهود  قًّ يوم الندق، وإنم منعه َعْن حضور ما قبل ذلك أنه كان ُمسرَتَ

وكاتبهم، وأدى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كتابته، وُعتِق. 

ول يزل باملدينة حتى غزا املسلمون العراق فخرج معهم، وحرض فتح 
املدائن ونزلا حتى مات با، وقبه الن ظاهر معروف بقرب إيوان كرسى 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )638-634/2(.
))) »ذكر أخبار أصبهان« لبي نعيم )1/ 74(.
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عليه بناء، وهناك خادم مقيم لفظ املوضع وعمرته، والنظر ف أمر مصاله، 
وقد رأيت املوضع وزرته غري مرة.

وأول مشاهد سلمن مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص غزوة الندق، وكانت ف السنة 
الامسة من الجرة.

ق ف السنة الول من الجرة ل يفته يشء من  ولو كان تلُّص سلمن من الرِّ
املغازي مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإن التاريخ بالجرة ل يكن ف عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

خ با ُعَمر بن الطاب ف خلفته، والله أعلم)1(. وأول من أرَّ

 ر: يقال له: )سلمن بن اإلسلم(، و)سلمن الري(، وكان اسمه الول 
عل ما حكى الافظ أبو نعيم: ماهويه. وقيل: بوذ بن بدخشان بن آذر جشنش 

من ولد منو جهر امللك. وقيل غريه. 

وكان من أهل أصبهان، ويقال:من جي أصبهان، ويقال: من رامهرمز. 

ويذكر أنه عاد إل أصبهان ف زمن عمر ڤ، وأنه كان له أخ بشرياز 
قد أعقب با، وبنتان بمرص، وأنه كان له ابن اسمه: كثري.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ف  وقـد تداولتـه أيـد كثـرية بعـد مـا اسـرَتقَّ إل أن أتى َرُسـوَل اللَّ
لة  السنة الول من الجرة، وأسلم وقصة إسلمه تروى بطرق كثرية مطوَّ

.)2( ومترصة 

))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 508، 518(.
))) »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )70/1(.
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 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ونبيشة الري)1(.

 و: َأْسَلَم َبْعَد ُقُدوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َوَكاَن َقْبَل َذلَِك َيْقَرُأ اْلُكُتَب، 
يَن.  َوَيْطُلُب الدِّ

ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  َفَأَعاَنُه  َفَكاَتَبُهْم،  ُقَرْيَظَة  َبنِي  ِمْن  لَِقْوٍم  َعْبًدا  َوَكاَن 
ِكَتاَبتِِه، َوُعتَِق)2(.

 كــر: ســابق أهــل فــارس إل اإلســلم، َصِحــَب النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وخدمه، 
وروى عنه. 

روى عنه: ابن عباس، وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر الهني، وأبو 
سعيد الدري، وكعب بن عجرة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وأبو عثمن 

عبد الرحن بن مل النهدي، وغريهم. 

قدم دمشق غازًيا ومرابًطا)3(.

 جو: من َأْصَبَهان من َقْرَية، ُيَقال َلَا: َجي. َوقيل: من رامهرمز. 

يـن َمـَع قـوم، فغـدروا بِـِه، فباعـوه مـن اْلَيُهود، ثـمَّ إِنَّه  َسـافر يْطلـب الدِّ
ُكوتَِب، فأعانه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِكَتاَبته. 

ّق َعن بدٍر، َوُأحٍد.  أسلم مقدم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َومنعه الرِّ

))) »اإلكمال« لبن ماكول )381/2(.
نَّة )437/1، 438(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )21/ 373(.
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َوأول غـَزاة َغَزاَهـا الَنْـَدق، َوشـهد َمـا بْعدَها، َوملا خطَّ َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
الَنْـَدَق، قطـع لـكل عـَشة َأْرَبِعنَي ِذَراًعـا، فاحتـجَّ امُلَهاِجـُروَن، َواْلَْنَصار ِف 

ا.  سلَمن، َوَكاَن رجًل َقِويًّ

َفَقاَل امُلَهاِجُروَن: سلَمن ِمنَّا، َوَقاَلت اْلَْنَصار: سلَمن ِمنَّا، َفَقاَل َرُسوُل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »َسْلَمُن ِمنَّا َأْهل الَبْيِت«. 

ه عمُر امَلَداِئَن، َفَكاَن من املعمرين. َوُهَو أحد الَّذين اشتاقت إَِلْيِهم النَُّة، ولَّ

أْدَرَك النَّبِيُّ ِعيَسـى ابن َمْرَيم َعاَش ِماَئَتنْيِ َومخسـني سـنة. َوقيل: ثلثمئة 
َومخسني، َوالول أصح. 

ق بعطائه.  َوَكاَن َيْأُكل من عمل َيده من لِيف الوص، َويَتَصدَّ

توّف سلَمن بِامَلَداِئن ِف خَلَفة ُعْثَمن. َوقيل: سنة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي)1(.

 وقال أيًضا: جو: َأَعاَنُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِكَتاَبته)2(.

 ث: سلمن ابن السلم، أصُله من أصفهان من قريٍة يقاُل لا: َجي، 
وقيل: من رام ُهرُمز.

قُّ عن بدٍر وأُحد.  وكان موسيًّا، وأسَلَم َمقَدَم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، ومنَعه الرِّ

ل غزاٍة غزاها الندق، وشهد ما بعدها. وأوَّ

واختلف فيه املهاجروَن والنصار يوم الندق ف َحفِره؛ فقال املهاجرون: 

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 98، 99(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 33(.
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ا. وقـال النصار: هو منَّا، فقال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ، َبْل َسـْلَمن ِمنَّا  هـو منَـّ
َأْهَل الَبْيِت«.

وهو أحُد من اشتاقت إليه النَّة.

أدرك الِعلَم الول والخر، وقرأ الكتاب الول والخر. 

وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني أب الدرداء. 

ه عمُر بن الطاب املدائن.  وولَّ

وكان من املعمرين؛ أدرك ويصَّ عيسى ابن مريم ڠ. 

قيل: عاش ثلث مئِة ومخسني سنة. وقيل: مئتني ومخسني، وهو الصحيح. 

ق بعطائه.  وكان يأكل من عمل يده ، ويتصدَّ

روى عنه: أبوهريرة، وأبو سعيد الدري، وابن عباس، وأنس بن مالك)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وسئل َعْن نسبه،   ثغ: يعرف بـ)سلمن الري(، مول َرُسول اللَّ
فقال: أنا سلمن بن اإلسلم. أصله من فارس، من رامهرمز، وقيل إنه من 

جي، وهي مدينة أصفهان. 

وكان اسمه قبل اإلسلم ما به بن بوذخشان بن مورسلن بن ببوذان بن 
فريوز بن سهرك، من ولد آب امللك.

وكان ببلد فارس موسيًّا سادن النار.

وقيل: إنه لقي بعض الواريني، وقيل: إنه أسلم بمكة، وليس بيشء.

))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 194(.
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وأول مشاهده مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الندق، ول يتخلَّف َعْن مشهد بعد الندق. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه، وبني َأِب الدرداء.  وآخى َرُسول اللَّ

وكان سلمن من خيار الصحابة، وزّهادهم، وفضلئهم، وذوي القرب 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. من َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بني سلمن وأب الدرداء، وسكن َأُبو الدرداء  وكان َرُسول اللَّ
الشام، وسكن سلمن العراق، فكتب َأُبو الدرداء إَِل سلمن: )سلم عليك، 
أما بعد، فإن اللَّه رزقني بعدك ماًل وولًدا، ونزلت الرض املقدسة(. فكتب 
إليـه سـلمن: )سـلم عليكـم، أما بعـد، فإنك كتبـت إلَّ أن اللَّـه رزقك ماًل 
وولًدا، فاعلم أن الري ليس بكثرة املال والولد، ولكن الري أن يكثر حلمك، 
وأن ينفعك علمك، وكتبت إَِلَّ أنك نزلت الرض املقدسة، َوإِن الرض ل 

تعمل لحد، اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك من املوتى(.

َقه، وأكل من كسب يده  وكان عطاؤه مخسة آلف، فإذا خرج عطاؤه َفرَّ
وكان يسّف الوص.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بحفر الندق ملا جاءت الحزاب،  وهو الذي أشار َعَل َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بحفره احتج املهاجرون والنصار ف سلمن، وكان  فلم أمر َرُسوُل اللَّ
رجًل قوًيا، فقال املهاجرون: سلمن منا، وقال النصار: سلمن منا، فقال 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َسْلَمُن ِمنَّا َأْهَل الَبْيت«. َرُسوُل اللَّ

وروى عنه: ابن عباس، وأنس، وعقبة بن عامر، َوَأُبو َسِعيد، وكعب بن 
عجرة، َوَأُبو عثمن النهدي، ورشحبيل بن السمط، وغريهم.
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توف سنة مخس وثلثني ف آخر خلفة عثمن، وقيل: أول سنة ست وثلثني، 
وقيل: توف ف خلفة عمر، والول أكثر.

وكان له ثلث بنات: بنت بإصبهان، وزعم جاعة أنم من ولدها، وابنتان 
بمرض)1(.

«: ِستُّْوَن َحِدْيًثا.  ذس: َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

َوَأْخَرَج َلُه الُبَخاِريُّ َأْرَبَعَة َأَحاِدْيَث، َوُمْسِلٌم َثَلَثَة َأَحاِدْيَث.

َجاِل، َوُعبَّاِدِهم، َوُنَبَلِئِهم)2(. َوَكاَن َلبِْيًبا، َحاِزًما، ِمْن ُعَقَلِء الرِّ

 ذت: سابُق الُفْرس إل اإلسلم، َخَدَم النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وَصِحَبه.

َرَوى َعنُْه: ابن عباس، وأنس أبو الطفيل، وأبو عثمن النهدي، وأبو عمر 
زاذان، وجاعة سواهم.

قيل: عاش مائتني ومخسني سنة، وأكثر َما قيل: إنه عاش ثلثمئة ومخسني 
سنة، والول أصّح)3(.

 ذك: كان كبري القدر، وهو أسن الصحابة مطلًقا ف قوٍل، من نبلء 
الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)4(.

 جر: يَقاُل َلُه: )سلمن بن اإلسلم(، و)سلمن الري(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )269-265/2(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 505(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 288، 293(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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كان أول مشاهده الندق، وشهد بقية املشاهد، وفتوح العراق، وول املدائن)1(.

َسْلَماُن ْبُن ُثَماَمَة بِن َشراِحيِل بِن اَلْصَهِب الُجْعِفيُّ ڤ.4    2

، نزل الرقة، له وفادة عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله مسجد   م، ثغ: غزا مع عيلٍّ
بالرقة)2(.

َسْلَماُن ْبُن َصْخٍر الَبَياِضيُّ ڤ.4 2  2

 م: ظاهر من امرأته، أنه سأل النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه اختلف. وقيل: سلمة 
ابن صخر، وهو الصحيح)3(.

َسْلَماُن ْبُن َعاِمِر ْبِن َأْوِس ْبِن َحَجِر ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 4 -  2
بِّيُّ ڤ. َتْيِم ْبِن ُذْهِل ْبِن َماِلِك ْبِن َسْعِد ْبِن َبْكِر ْبِن َضبََّة الضَّ

 غ: كان سلمن بن عامر ينزل البرصة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صالة)4(.

ة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)5(.  ب: َلُه ُصْحَبة، سكن الَبرْصَ

 م: عداده ف البرصيني. روى عنه: ممد بن سريين، وعبد العزيز بن 
بشري، وغري واحد.

وقال مسلم بن الجاج: ل يكن ف الصحابة ضبي غريه)6(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )402/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 730(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )263/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 730(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )174/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 727(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )158/3(.



199 ين
ِّ

حرف الس

َحاَبِة  اِج: َلْ َيُكْن ِف الصَّ َة َوِبَا َماَت، َوَقاَل ُمْسِلُم ْبُن اْلَجَّ  ع: َنَزَل اْلَبرْصَ
ُه. َضبِّيٌّ َغرْيَ

َباُب اْمَرَأٌة ِمْن َبنِي َضبََّة ُيَقاُل  ٌد َوَحْفَصُة اْبنَا ِسرِييَن، َوالرَّ َث َعنُْه: ُمَمَّ َحدَّ
ُهْم)1(. ابِِح بِنُْت ُصَلْيٍع، َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َبِشرٍي، َوَغرْيُ َلَا: ُأمُّ الرَّ

 بر: سكن سلمن بن عامر البرصة، وله با دار قريب من الامع.

بن  صليع  بنت  الرباب  وهي  َباب،  والرَّ سريين،  بن  ممد  عنه:  روى 
عامر بنت أخي سلمن بن عامر)2(.

 جر: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت عنه: ابنة أخيه أم الرائح، واسمها: 
الرباب بنت صليع، وحفيده عبد العزيز بن بش بن سلمن الضبي.

سكن البرصة، ووهم من زعم أنه مات ف خلفة عمر؛ فإن الصواب 
أنه عاش إل خلفة معاوية)3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1331/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )633/2(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )401/4(.
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مة
َ
َسل امُسه  من 

سلمة ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َواْسُمُه: َعْبُد َمَناِف ْبُن َعْبِد اْلَْسِد ْبِن 4 -  2
ِهَلِل ْبِن َعْبِد اهللَّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم ڤ.

ه أم سلمة بنت أب أمية بن املغرية بن عبد الله بن عمر بن مزوم،   س: ُأمُّ
زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َج رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص سلمَة بَن أب سلمة ُأمامَة بنَت حزة بن عبد املطلب  وزوَّ
، وجعفٌر، وزيُد بُن حارثة حني أخرجت  ابن هاشم، وهي التي اختصم فيها عيلٌّ
من مكة، كلٌّ واحٍد منهم يسأل أن تكون عنده، فقض با رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لعفر 

ابن أب طالب؛ لن خالتها أسمء بنت عميس الثعمية كانت عنده.

جها من سلمة: »َهْل َجَزْيُت َسَلَمَة؟«.  وقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حني زوَّ

يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ذلك؛ لن سلمة بن أب سلمة هو زّوَج رسوَل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ سلمة، ووَل ذلك دون غريه من أهل بيتها، فرأى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أنه قد 
جزاه بم صنع حني زوجه ابنة عمه حزة بن عبد املطلب، ول نعلم سلمة حفظ 

عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا.

وتوف باملدينة ف خلفة عبد امللك بن مروان، وولية أبان بن عثمن عل املدينة)1(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )532/6(.
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 بر: ربيب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمه أم سلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول أهل العلم 
ِه  بالنسب: إنه الذي عقد لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عل أمه أم سلمة، فلم زوجه َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص أمامة بنت حزة بن عبد املطلب أقبل عل أصحابه، َفَقاَل: تروين كافأته!.

وكان سلمة أسن من أخيه عمر بن أب سلمة، وعاش إل خلفة عبد امللك 
ابن مروان. 

ل أحفظ له رواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقد روى أخوه عمر)1(. 

ه أمُّ سلمة.  ثغ: ربيب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ

هاجـر بـه أبـوه َأُبـو سـلمة وأمه أم سـلمة إَِل املدينـة وهو صغـري، وبه كانا 
يكنيان وهو الذي عقد النكاح لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل أمه أم سلمة، فلم زوجه 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص أمامـة بنت حزة بن عبـد املطلب أقبل َعـَل أصحابه، وقال:  َرُسـول اللَّ

هل تروين كافأته؟.

وكان أسن من أخيه عمر بن أب سلمة، وعاش إل أيام عبد امللك بن 
مروان، ل تعرف له رواية، وليس له عقب)2(.

 ذس: َطاَل ُعُمُرُه، َوَما َرَوى َكِلَمًة.

ِه ُأمِّ َسَلَمَة، َفَجَزاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد  َج َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بُِأمِّ ِذي َزوَّ َوُهَو الَّ
تِي اْخَتَصَم ِف َكَفاَلتَِها:  ِه ُأَماَمَة بِنِْت َحَْزَة الَّ َجُه بِبِنِْت َعمِّ ُعْمَرِة الَقِضيَِّة بَِأْن َزوَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )277/2(.
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، َوَجْعَفٌر، َوَزْيُد بُن َحاِرَثَة)1(. َعيِلٌّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ابن أم سلمة.  ذت: َربِيُب َرُسول اللَّ

له رؤية ول حتفظ َلُه ِرَواَيٌة)2(.

، َأُبو َعْمِرو ْبُن َسَلَمَة ڤ.4 9  2 َسَلَمُة ْبُن َأِبي َسَلَمَة، اْلَجْرِميُّ

، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َجْرم)3(.  خ: ُهَو َجْرِميٌّ

 غ: سكن البادية من طريق البرصة، ووفد إل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 م: والد عمرو بن سلمة، وفد عل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو سلمة بن نفيع الرمي)5(.

 ع: ِقيَل: ُهَو َسَلَمُة ْبُن ُنَفْيٍع. َأَحُد َمْن َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُجْرٍم)6(.

 بر: والد عمرو بن سلمة، له صحبة، ولبنه عمرو الذي كان يؤم قومه 
وهو ابن سبع سنني أو ثمن، وعليه بردة، كان إذا سجد بدت منها عورته، 

فقالت امرأة من الي: غطوا عنا است قارئكم. ذكره البخاري)7(.

 بر: له صحبة، روى عنه: جابر الرمي)8(. 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 408، 409(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 815(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 288(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )126/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 683(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1341/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )687/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.
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 ثغ: والد عمرو بن سلمة، وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو سلمة بن نفيع الرمي)1(.

، َوِقيَل: اْلِكْنِديُّ ڤ.4    2 َسَلَمُة ْبُن َأِبي َسَلَمَة، اْلَهْمَداِنيُّ

َحاَبِة)2(.  ع: ُيَعدُّ ِف الصَّ

َسَلَمُة ْبُن َأْسَلَم ْبِن َحِريِش ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة، ُيْكَنى 4    2
َأَبا َسْعٍد، اْلَْشَهِليُّ ڤ.

ُه ُسَعاُد بِنُْت َرافِِع ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ
اِر ِمَن اْلَْزَرِج، َوَبنُو َحِريِش ْبِن َعِديٍّ َدْعَوهُتُْم، َوَداُرُهْم ِف َبنِي  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َعْبِد الَْشَهِل. 

ِل اإِلْسلِم َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد.  َوَقِد اْنَقَرُضوا ِف َأوَّ

َهــا َمــَع  َوَشــِهَد َســَلَمُة ْبــُن َأْســَلَم َبــْدًرا، َوُأُحــًدا، َوالَنـْـَدَق، َوامَلَشــاِهَد ُكلَّ
َرُسوِل اللِه.

ِل ِخَلَفِة  َة ِف َأوَّ َوُقتَِل بِاْلِعَراِق َيْوَم ِجرْسِ َأِب ُعَبْيٍد الثََّقِفيِّ َسنََة َأْرَبَع َعْشَ
ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوُهَو اْبُن َثَلٍث َوِستِّنَي َسنًَة)3(.

 ب: قتل َيْوم جرس بن عبيد سنة َأربع عَشة، َوُهَو ابن َثَلث َوعْشين 
سنة)4(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )279/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1351/3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )411/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )167/3(.
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 م: شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ل تعرف له رواية)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)2(.

 بر: شهد بدًرا واملشاهد كلها. 

وُقتَِل يوم جرس أب عبيد سنة أربع عشة، وهو ابن ثمن وثلثني سنة. 
وقيل: بل قتل وهو ابن ثلث وستني سنة يوم جرس أب عبيد)3(.

 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد بدًرا، وخرج ف جيش أسامة 
ابن زيد الذي بعثه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص قبل موته إل أرض البلقاء ليدركوا آثار 

من أصيب بمؤتة. 

وله رواية ل أراها متصلة. 

روى عنه: أبو سفيان مول ابن أب أحد)4(.

 ذت: اسُتْشِهد يوم الرس)5(.

َسَلَمُة بُن اَلْسَود بِن شجرَة ڤ.4    2

 ثغ: له مسجد بالكوفة، وفد َعَل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم)6(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 697(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1349/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )638/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )22/ 3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 78(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )271/2(.
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اِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َبْكِر 4    2 َسَلَمُة ْبُن ُأَميََّة ْبِن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َهمَّ
اْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم ڤ.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ة، وهم حلفاء   ب: َأُخو َيْعَل ْبِن ُأَميََّة، َلُه ُصْحَبة، عداده ِف أهل َمكَّ
بني َعْبد شمس)2(.

 م: أخو يعل بن أمية، هاجر مع أخيه يعل إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده ف 
أهل مكة)3(.

يِّنَي)4(.  ع: َأُخو َيْعَل ْبِن ُأَميََّة، َهاَجَر َمَع َأِخيِه َيْعَل، ُيَعدُّ ِف امَلكِّ

، له حديث واحد، َلْيَس يوجد إل عند   بر: أخو يعل بن أمية. كوفٌّ
ابن إسحاق. روى عنه: صفوان بن يعل ابن أخيه)5(. 

 كو: َأُخو َيْعَل، له صحبة، روى عن: ابن أخيه صفوان بن يعل)6(. 

 جو: َأُخو َيْعَل)7(. 

 ثغ: أخو يعل بن أمية املعروف بابن منية، أمهم جيًعا منية.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )124/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )166/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 681(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1342/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )640/2(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )46/6(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 145(.
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هاجر مع أخيه يعل، يعد ف املكيني)1(.

َسَلَمُة ْبُن َثاِبِت ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل، 4    2
الَْنَصاِريُّ ِمن َبِني َعْبِد اَلْشَهِل ڤ.

ُه َلْيَل بِنُْت اْلَيَمِن، َوُهَو ُحَسْيُل ْبُن َجابٍِر، َوِهَي ُأْخُت ُحَذْيَفَة   س: ُأمُّ

اْبِن اْلَيَمِن ُحَلَفاُء َبنِي َعْبِد الَْشَهل. 

َشـِهَد َسـَلَمُة ْبـُن َثابٍِت َبْدًرا، َوَشـِهَد َيْوَم ُأُحـٍد، َفُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشـِهيًدا، َقَتَلُه 
اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا  َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة، َوَذلَِك ِف َشوَّ
ُه ِرَفاَعُة ْبُن َوْقٍش  ْجَرِة، َوُقتَِل َمَعُه َيْوَم ُأُحٍد َأُبوُه َثابُِت ْبُن َوْقٍش، َوَعمُّ ِمَن اْلِ

َشِهيَدْيِن َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َوَلْيَس لَِسَلَمَة ْبِن َثابٍِت َعِقٌب، َوَقِد اْنَقَرَض َوَلُد َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة َجِيًعا َفَلْم 
َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

َقاَل إِْسَحاَق: َوَقْد َزَعَم ل َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة َأنَّ َأَباُه َثابًِتا ُقتَِل َيْوَمِئٍذ)3(. 

  م: شهد بدًرا، وقتل بأحد، ل تعرف له رواية)4(.

 بر: شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا هو وأخوه عمرو بن ثابت)5(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )407/3(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )272/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 691(.))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )640/2(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(.

 ذت: ِمْن َأْهِل امَلِدينَِة.

، َوَعاَش َسْبِعنَي َسنًَة. َكاَن َأَحُد َمْن َشِهَد َبْدًرا َواْلَعَقَبَتنْيِ

َ َسنََة مَخٍْس َوَأْرَبِعنَي، َوِقيَل: َسنََة َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي. ُتُوفِّ

َرَوى َعنُْه: ممود بن لبيد ِف »ُمسنَِد َأْحََد«)2(.

َسَلَمُة ْبُن َجاِرَيَة ڤ.4    2

.)3( ، َوَسَلَمُة اْلَُزاِعيُّ  ع: ِقيَل: َسْهٌل، َوَسَلَمُة ْبُن ُسَحْيٍم، َوِقيَل: ُنَفْيٌع اْلََسِديُّ

َسَلَمُة بُن َحاِطِب بِن َعْمِرو بِن َعِتيك بِن ُأَميََّة بِن َزْيٍد ڤ.4 2  2

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا)4(. 

َسَلَمُة ْبُن َذْكَواَن، ُيَقاُل َلُه: اْبُن اْلَْدَرعِ ڤ.4 -  2

 م، ع: هو الذي قال له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َمَع اْبِن اأْلَْدَرِع«، وكان ممن يرس 
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َسَلَمُة ْبُن َسْعِد ْبِن ُصَرْيٍم اْلَعَنِزيُّ ڤ.4 -  2

 م، ع: اْلَوافُِد َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 413(.))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )641/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1356/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 686(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1343/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 708(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1355/3(.
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ِم ڤ.4 9  2 َسَلَمُة ْبُن َسلَّ

ٍم. فيه وف أصحابه نزلت: ﴿چ   م، ع: اْبُن َأِخي َعْبِد اللِه ْبِن َسلَّ
چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ ]النساء: 631[)1(.

َسَلَمُة ْبُن َسَلَمَة الثَّْعَلِبيُّ ڤ.4    2

 غ: نزل الكوفة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َسَلَمُة ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل 4    2
اْبِن ُخَثْيٍم، ُيْكَنى َأَبا َعْوٍف، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َسْلَمى بِنُْت َسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخالِِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة   س: ُأمُّ

ِد ْبِن َمْسَلَمَة.  ُة ُمَمَّ اْبِن َحاِرَثَة ِمَن الَْوِس َوِهَي َعمَّ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوَكاَن لَِسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ِمَن اْلَوَلِد: َعْوٌف، َوُأمُّ

َها ُأمُّ َعيِلِّ بِنِْت َخالِِد ْبِن َزْيِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن َبَياَضَة ِمَن  َوَمْيُموَنُة، َوُأمُّ
اْلََعاِدَرِة ِمْن َساِكنِي َراتٍِج ِمَن الَْوِس، ُحَلَفاٍء لَِبنِي َزُعوَراَء ْبِن ُجَشَم. 

ْبِعنَي. َوَشِهَد َسَلَمُة ْبُن َسَلَمَة الَعَقَبَة الُوَل، َوَشِهَد الَعَقَبَة الِخَرَة َمَع السَّ

ُد  ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َأْجََع َعَل َذلَِك ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
اْبُن ُعَمَر.

َها  َقاُلوا: َوَشـِهَد َسـَلَمُة ْبُن َسـَلَمَة َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 709-710(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1356/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )140/3(.
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َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َوَماَت َسنََة مَخٍْس َوَأْرَبِعنَي، َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي َسنًَة، َوُدفَِن بِامَلِدينَِة، َوَقِد 
اْنَقَرَض َعِقُبُه َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

.)2(  ص: َبْدِريُّ َعَقبِيٌّ

 غ: سكن املدينة. وقيل: إنه آخر أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص موًتا باملدينة)3(.

 ب: شهد َبْدًرا والعقبة، َماَت سنة َأربع َوَثَلثنَِي، َوقد قيل: إِنَّه َماَت 
سنة مخس َوَأْرَبعني ِف وَلَية ُمَعاِوَية، َوُهَو َأُخو أب نائلة سلكان بن َسلَمة، 

َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َسْبُعوَن سنة. 

َوأمه سلمى بنت َسلَمة بن َخالِد بن عدي)4(.

 بش: أخو أب نائلة سلكان بن سلمة، كنيته أبو عوف، ممن شهد العقبَة 
وَبْدًرا، مات باملدينة سنة مخس وأربعني ف ولية معاوية بن أب سفيان، وله 

يوم مات سبعون سنة)5(.

 م: أخو سعد بن سلمة، شهد بدًرا والعقبة، توف سنة مخس وأربعني، 
وهو ابن أربعني سنة)6(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )406-405/3(.
))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )10/4(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )163/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )132/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 40، 41(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 678(.
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َ َسنََة مَخٍْس َوَأْرَبِعنَي،   ع: ِمْن َأْهِل اْلَعَقَبِة، َشِهَد َبْدًرا، ُيَكنَّى َأَبا َعْوٍف، َوُتُوفِّ
َوِقيَل: َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي، َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي َسنًَة، َوُهَو اْلَقاِئُل: َتْدِوي َيْوَم َبْدٍر ملَّا 
ْت َعَلْيَها َما ِف َبْطنَِها، َفِفي  َسَأَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعمَّ ِف َبْطِن َناَقتِِه، َفَقاَل َلُه َسَلَمُة: َتَدوَّ

َبْطنَِها َسْخَلُة ِمْسٍك)1(.

 بر: أمه سلمى بنت سلمة بن خالد بن عدي، أنصارية حارثية، يكنى 
أبا عوف.

شهد العقبة الول والعقبة الخرة ف قول جيعهم، ثم شهد بدًرا واملشاهد 
كلها، واستعمله عمر عل اليممة، ثم توف سنة مخس وأربعني باملدينة، وهو 

ابن سبعني سنة. روى عنه: ممود بن لبيد، وجبرية والد زيد بن جبرية)2(. 

 ثغ: أمه سلمى بنت سلمة بن َخالِد بن عدي النصارية الارثية، 
يكنى أبا عوف.

شهد العقبتني: الول والثانية، ف قول الميع، ثم شهد بدًرا واملشاهد 
كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمله عمر َعَل اليممة.

هو أخو سلكان بن سلمة، روى عنه: ممود بن لبيد، وجبرية والد زيد.

توف سنة أربع وثلثني، وهو ابن سبعني سنة)3(.

، َوبدًرا، َوأحًدا، َوامَلَشاِهَد. ِد بِن َمْسَلَمَة، َشِهَد: الَعَقَبَتنْيِ ِة ُمَمَّ  ذس: اْبُن َعمَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1337/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )641/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )276/2، 277(.
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َوَلُه َحِدْيٌث ِف »ُمْسنَِد اإِلَماِم َأْحََد« ِمْن ِرَواَيِة َمُْمْوِد بِن َلبِْيٍد، َعنُْه. 

. َ َسنََة َأْرَبٍع َوَثَلثنِْيَ ِقْيَل: ُتُوفِّ

. َوِقْيَل: َبْينَُه َوَبنْيَ  َة بِن َأِب ُرْهٍم الَعاِمِريِّ آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َأِب َسْبَ
اِم)1(. َبرْيِ بِن الَعوَّ الزُّ

ِة بِن َحاِرَثَة بِن الَحاِرِث ْبِن 4    2 مَّ َسَلَمُة بُن َصْخِر بِن َسْلَمان ْبِن الصِّ
َزْيِد َمَناَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َماِلِك ْبِن َغْضِب ْبِن ُجَشَم ْبِن 

، َوِقيَل: ُسَلْيَماُن، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.  اْلَخْزَرجِ، اْلَبَياِضيُّ

ائني الذين أتوا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يريد الروج   س: هو أحُد الَبكَّ
وأعينهم  وا  فتولَّ َعَلْيِه«،  َأْحُِلُكْم  َما  َأِجُد  »َل  فقال:  يستحملونه،  تبوك  إل 

تفيض من الدمع َحزًنا، ونزل فيهم القرآن. 

وُتوف سلمة وليس له عقب)2(.

 ف: َأَحُد َبنِي َبَياَضَة)3(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

وليس لسلمة بن صخر عقب)4(.

ِذي َوقع عل اْمَرَأته ِف شهر َرَمَضان، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْعتِْق   ب: الَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 355، 356(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )389/5(.

))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )335/1(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )119-116/3(.



حابة األماثل 212
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َرَقَبة«، َفَقاَل: َما أملك إِلَّ رقبتي َهِذه، َقاَل: »َفصم َشْهَرْين ُمَتَتابعني«، َقاَل: 
ْوم، َقاَل: »َفَأْطِعم ِستِّنَي ِمْسكينًا«)1(. َوهل دخل عل َما دخل إِلَّ ِف الصَّ

َسَلَمُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد اْلََسِد الَمْخُزوِميُّ ڤ.4    2

 م: َربِيُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابنه عبد الله)2(.

ُه ُأمَّ َسَلَمَة َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َهاَجَر َأَبَواُه  َج ُأمَّ  ع: َربِيُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َزوَّ

َأُبو َسَلَمَة، َوُأمُّ َسَلَمَة إَِل امَلِدينَِة َوُهَو َصِغرٌي)3(.

2    4 ، َسَلَمُة بُن َعْمِرو بِن َوْهِب بِن ِسَناِن، وهو ابن اَلْكَوُع، اَلْسَلِميُّ
، ُيْكَنى َأَبا ُمْسِلٍم ڤ. الَمَدِنيُّ

 ق: كان من الّرماة املذكورين، ومات سنة أربع وسبعني، وهو ابن 

ثمنني سنة)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)5(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

 غ: سكن املدينة.

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: سلمة بن عمرو بن الكوع السلمي.

يقال: كنيته أبو إياس. ويقال: أبو عامر. ويقال: أبو مسلم. 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )3/ 166(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 698-697(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1354/3(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 323(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 104(.
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وقال ممد بن عمر: حدثني عبد العزيز بن عقبة عن إياس بن سلمة، قال: 
توف أب باملدينة سنة أربع وسبعني، وهو ابن ثمنني سنة)1(.

 ب: َكاَن من َأشد النَّاس وأشجعهم َراِجًل.

َماَت سنة َأربع َوسبعني، َوُهَو ابن َثَمننَِي سنة، والكوع لقب، واْسمه ِسنَان)2(.

 بش: قيل: إن الكوع لقٌب كنيته أبو عامر، كان من أشد الناس بأًسا، 
وأشجعهم قلًبا، وأقواهم راجًل، أعطاه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة ذات قرد 

سهم الراجل والفارس مًعا. 

ومات باملدينة سنة أربع وسبعني)3(.

 رع: َماَت بِامَلِدينَِة، َوُهَو ابن َثَمننَِي سنة)4(. 

 م: توف باملدينة سنة أربع وستني، وهو ابن ثمنني سنة. 

روى عنه: ابنه إياس، والسن بن ممد بن النفية، وعبد وعبد الرحن 
ابنا كعب بن مالك، وأبو سلمة بن عبد الرحن)5(.

 د: َقاَل عبد الَباِقي: اسم الَْكَوع: ِسنَان بن عبد الله بن بشري بن ُخَزْيَمة 
ابن سلمان بن أسلم بن أْقَص أبو ُمسلم.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )120/3، و123(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )163/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 42(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )194/1(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 680-679(.
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ايِن: توّف بِامَلِدينَِة، َوُهَو ابن َثَمننَِي سنة)1(. َوَقاَل الطََّبَ

 بر: كان ممن بايع حتت الشجرة، سكن بالربذة، وتوف باملدينة سنة 
أربع وسبعني، وهو ابن ثمنني سنة، وهو معدود ف أهلها. 

وكان شجاًعا رامًيا سخيًّا خرًيا فاضًل.

روى عنه جاعة من تابعي أهل املدينة. 

روى عنه: ابنه إياس بن سلمة، ويزيد بن أب عبيد ويزيد بن خصيفة)2(. 

 كر: قيل: إنه شهد غزوة مؤتة من أرض البلقاء. 

ابنه إياس بن سلمة، وموله يزيد بن أب عبيد، ويزيد بن  روى عنه: 
خصيفة، وعبد الرحن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وموسى بن إبراهيم 
ابن عبد الرحن بن أب ربيعة، وأبو سلمة بن عبد الرحن بن عوف، والسن 

ابن ممد بن النفية)3(.

 ثغ: كان سلمة ممن بايع حتت الشجرة مرتني، وسكن املدينة، ثم 
انتقل فسكن الربذة.

وكان شجاًعا رامًيا مسنًا خرًيا فاضًل، روى عنه جاعة من أهل املدينة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُ ِرَجاَلتِنَا َسَلَمُة بُن األَْكَوع«. قاله ف غزوة  وَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ذي قرد ملا استنقذ لقاح َرُسول اللَّ

))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 54(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )639/2، 640(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )22/ 83(.
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ُه قال: بايعت رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم الديبية َعَل املوت.  وروي عنه َأنَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سبع غزوات. وقال ابنه إياس: ما كذب َأِب قط.  وغزا مع َرُسول اللَّ

ج هناك وولد له أولد، فلم  َبَذة، وتزوَّ وملا ُقتَِل عثمن ڤ خرج إَِل الرَّ
يزل هناك حتى كان قبل أن يموت بليال عاد إَِل املدينة.

روى عنه: ابنه إياس، ويزيد بن أبى عبيد موله، وغريمها.

توف سلمة سنة أربع وسبعني باملدينة، وهو ابن ثمنني سنة. وقيل: توف 
سنة أربع وستني، وكان يصفر ليته ورأسه)1(.

ْضَواِن.   ذس: ِقْيَل: َشِهَد ُمْؤَتَة، َوُهَو ِمْن َأْهِل َبْيَعِة الرُّ

َة َأَحاِدْيَث. َرَوى: ِعدَّ

ْحَِن بُن  َث َعنْـُه: اْبنُـُه؛ إَِيـاٌس، َوَمـْولَُه؛ َيِزْيـُد بـُن َأِب ُعَبْيـٍد، َوَعْبـُد الرَّ َحـدَّ
ِد اْبِن الَنَِفيَِّة،  ْحَِن، َوالََسُن بُن ُمَمَّ َعْبِد اللِه بِن َكْعٍب، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ

َوَيِزْيُد بُن ُخَصْيَفَة.

ُر ِلَْيَتُه. َقاَل َمْولَُه َيِزْيُد: َرَأْيُت َسَلَمَة ُيَصفِّ

َوَسِمْعُتُه َيُقْوُل: َباَيْعُت َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل امَلْوِت، َوَغَزوُت َمَعُه َسْبَع َغَزَواٍت.

.)2(» ، َوَحِدْيُثه ِمْن َعَواِل »َصِحْيِح الُبَخاِريِّ َكاَن ِمْن َأْبنَاِء التِّْسِعنْيَ

َجَرِة، َوالَْكَوُع  َت الشَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأَحُد َمْن َباَيَع حَتْ  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَّ
َلَقُب ِسنَاٍن. 

))) »سير أعلم النبلء« )3/ 326، 331(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )271/2، 272(.
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َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه إَِيـاٌس، َوَمـْولُه َيِزيُد بـن َأِب ُعَبْيٍد، َوَيِزيُد بـن ُخَصْيَفَة، 
ْحَِن،  ِه بن َكْعِب بن َمالٍِك، َوَأُبو َسـَلَمَة بـن َعْبِد الرَّ ْحَـِن بـن َعْبِد اللَّ َوَعْبـُد الرَّ

َواْلََسُن بن ممد ابن اْلَنَِفيَِّة)1(.

 ذك: أحد الشجعان املوصوفني، من نبلء الصحابة الذين حديثهم 
ف الصحاح)2(.

الفرَس  الشجعان، ويسبق  أول مشاهدة الديبية، وكان من  جر:   
عدًوا، وبايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عند الشجرة عيل املوت. رواه الُبخاِري من حديثه.

ج بـا، وولد له،  ل إل الربذة بعـد قتل عثمن وتزوَّ ونـزل املدينـة ثم حتـوَّ
حتـى كان قبـل أن يمـوت بليـال نـزل إل املدينـة فـمت بـا. رواه الُبخـاِري، 
وكان ذلك سنة أربع وسبعني سنة وهو عيل القول الول باطل، إذ يلزم أن 
يكون له ف الديبية نحو من عش سنني، ومن يكون ف تلك السن ليبايع 
عل املوت، ثم رأيت عند ابن سعد أنه مات ف آخر خلفة معاوية. وكذا 

ذكر البلُذِري)3(.

َسَلَمُة ْبُن َقْيٍس اْلَْشَجِعيُّ ڤ.4    2

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَزَل اْلُكوَفَة)4(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 818، 819(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )420/4(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )156/8(.
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 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َأْشَجٍع«)1(.

، روى َعنُه: ِهَلل بن يَساف اْلَْشَجِعّي)2(. ام، ُكوِفٌّ  ب: َلُه ُصْحَبة، سكن الشَّ

 م: عداده ف أهل الكوفة. روى عنه: هلل بن يساف، وسال بن أب 

العد، إن صح)3(.

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)4(.

 جر: له ُصحَبٌة. يقال نزل الكوفة، وله رواية َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َلِميُّ ڤ.4 2  2 َسَلَمُة ْبُن َماِلٍك السُّ

 ع: َأْقَطَعُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرَضُه، َوَكَتَب َلُه بِِه َعْهًدا)6(.

َسَلَمُة ْبُن الُمَحبِِّق، َواْسُم الُمَحبِِّق: َصْخُر ْبُن ُعْقَبَة ْبِن اْلَحاِرِث 4 -  2
اْبِن ِحْصِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َواِئِل ْبِن ُهَذْيِل ْبِن ُمْدِرَكَة 

اْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر ْبِن ِنَزاٍر ڤ.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُهَذْيل«)7(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 137(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )165/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 692(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1348/3(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )422/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1351/3(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 53(.
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 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ڠ من »ُهَذْيل«، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة.

َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة، وُمْدِرَكة اْسُمُه: َعاِمر ْبُن إِْلَياَس  َأْخَبَ
اْبِن ُمرَض)1(.

 غ: سكن البرصة)2(.

 م: سكن البرصة، ونسبه البخاري عن روح بن عبد املؤمن، له ولبنه 
سنان صحبة.

روى عنه ابنه: سنان، وقبيصة بن حريث، والسن بن أب السن، وغريهم)3(.

، َعْن َرْوِح ْبِن َعْبِد امُلْؤِمِن، َوَرَوى  َة، َوَنَسَبُه اْلُبَخاِريُّ  ع: َسَكَن اْلَبرْصَ
ُهَو َواْبنُُه ِسنَاٌن َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلَُم ُصْحَبٌة. 

َث َعنُْه: َجْوُن ْبُن َقَتاَدَة، َواْلََسُن، َوَقبِيَصُة ْبُن ُحَرْيٍث، َواْبنُُه ِسنَاٌن)4(. َحدَّ

َواب   جو: َأْصَحاُب الَِديث يفتحون الَباء، َوَقاَل لنا ابُن َناِص: الصَّ

كرسَها؛ ِلَنَُّه حبق َفسمي بذلك)5(. 

 ثغ: شهد ُحنينًا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد أيًضا فتح املدائن مع سعد بن 
َأِب وقاص، يعد ف البرصيني.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 188(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )137/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 684(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1344/3(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 145(.
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روى عنه: قبيصة بن حريث، وجون بني قتادة، وابنه سنان بن سلمة)1(.

َسَلَمُة ْبُن َمْسُعوِد بِن ِسَنان الَْنَصاِريُّ ڤ.4 -  2

 بر: من بني غنم بن كعب، قتل يوم اليممة شهيًدا)2(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(.

 َسَلَمُة ْبُن الميلء الُجَهِنيُّ ڤ.2  159

 بر: قتل يوم فتح مكة، كان ف خيل خالد بن الوليد)4(.

َسَلَمُة ْبُن ُنَعْيِم ْبِن َمْسُعوٍد اْلَْشَجِعيُّ ڤ.4    2

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَسِمَع ِمنُْه، َوَنَزَل اْلُكوَفَة َبْعُد، َوَرَوى َعِن 
ْك بِِه َشْيًئا َدَخَل اَلنََّة«)5(. َه َوَلْ ُيْشِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َلِقَي اللَّ

 غ: سكن الكوفة)6(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص:   ب: سـكن الُكوَفـة، َحِديثـه ِعنْـد َأهلَهـا، َقاَل: َقاَل َرُسـوُل اللَّ
ه َشْيًئا دخل النَّة«، َرَواُه َسال بن أب اْلَْعد)7(. »من َلِقي اللَّه َل ُيْشك بِاللَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )279/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )167/8(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )131/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )166/3(.
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َّ

الش

 م: عـداده ف الكوفيـني. روى عنـه: سـال بن أب العـد، وأبو مالك 
الشجعي)1(.

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)2(.

 بر: كوف. روى عنه: سال بن أب العد، له ولبيه نعيم صحبة. يعد 
ف الكوفيني)3(. 

ُكوِنيُّ ڤ.4    2 . َوِقيَل: السَّ َسَلَمُة ْبُن ُنَفْيٍل، التََّراِغِميُّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِكنَْدة)4(.

ام)5(.  غ: سكن الشَّ

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)6(.  ب: سكن الشَّ

نفري،  بن  جبري  عنه:  روى  حص.  أهل  ف  عداده  صحبة،  له  م:   
وضمرة بن حبيب)7(.

 ع: ِمْن َأْهِل ِحٍْص، َلُه ُصْحَبٌة)8(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 694(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1349/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 68(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )128/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )167/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 695(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1352/3(.
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 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: جبري بن نفري)1(. 

َسَلَمُة ْبُن ِهَشاِم ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم 4    2
الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ُه ُضَباَعُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُقْرِط ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُقَشرْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َربِيَعَة.  س: ُأمُّ

ِد ْبِن  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة -ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوُهَو َقِديُم اإِلْسلِم بَِمكَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-. إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

. َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ

ْبُن ِهَشاٍم ِمْن  ْبُن ُعَمَر: ُثمَّ َرَجَع َسَلَمُة  ُد  ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ ُد  َقاَل ُمَمَّ
َبُه َوَأَجاَعُه َوَأْعَطَشُه، َفَدَعا َلُه  َة، َفَحَبَسُه َأُبو َجْهٍل َوَضَ َأْرِض اْلََبَشِة إَِل َمكَّ

َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: َأُخو تيم وكلب، َوَكاَن َسلَمة مِمَّن َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالنجاة. 

ُقتَِل بمرج الصفر ِف امْلحرم سنة َأربع عَشة. 

َوأمه َضَباَبة بنت َعامر بن قرط بن َسلَمة بن ُقَشرْي)3(.

 بش: كان ممن دعا له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالنجاة)4(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )276/7(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )121/4(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )164/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 63(.
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َّ

الش

 م: قتل يوم أجنادين، ف خلفة عمر، قاله البخاري)1(.

َلُه  َشِهَد ُمْؤَتَة َمَع َجْعَفٍر، َوُقتَِل بَِأْجنَاِديَن ِف ِخَلَفِة ُعَمَر، َدَعا   ع: 
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِالنََّجاِة ِف ُقنُوتِِه)2(.

 بر: كان من مهاجرة البشة، وكان من خيار الصحابة وفضلئهم. 

كانوا مخسة إخوة: أبو جهل، والارث، وسلمة، والعاص، وخالد.

فأما أبو جهل والعاص فقتَل ببدر كافرين، وأرس خالد يومئذ، ثم فدي، 
ومات كافًرا.

وأسلم الارث وسلمة، وكانا من خيار املسلمني.

َب ف الله ۵، وكان  وكان سلمة قديم اإلسلم، واحتبس بمكة وُعذِّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له ف صلته، يقنت بالدعاء له ولغريه من املستضعفني  َرُسول اللَّ

بمكة.

ول يشهد سلمة بدًرا ملا وصفنا.

قتــل يــوم مــرج الصفــر ســنة أربــع عــشة ف خلفــة عمــر. وقيل: بــل قتل 
بأجناديــن ســنة ثــلث عــشة ف جــادى الول قبــل مــوت أب بكــر بأربــع 

وعشين ليلة.

فلم يزل سلمة مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل أن توف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج مع املسلمني 

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 699(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1353/3(.
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إل الشام، حني بعث أبو بكر اليوش لقتال الروم، فقتل سلمة شهيًدا بمرج 
الصفر ف املحرم سنة أربع عشة، وذلك ف أول خلفة عمر ڤ)1(. 

 كر: له صحبة، وهو قديم اإلسلم، دعا له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف صلته. 

شهد غزوة مؤتة ف حياة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم خرج إل الشام ماهًدا، فقتل 
بأجنادين. ويقال: يوم مرج الّصّفر، ول أعلم له رواية)2(.

 ثغ: أسلم قديًم، وأمه ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشري، 
وهو أخو َأِب جهل بن هشام، وابن عم خالد بن الوليد.

وكان من خيار الصحابة وفضلئهم، وهاجر إَِل البشة، ومنع سلمة 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له ف  ب ف اللَّه ۵، فكان َرُسوُل اللَّ من الجرة إَِل املدينة، وُعذِّ
صلته ف القنوت، له ولغريه من املستضعفني، ول يشهد بدًرا لذلك، فكان 
ُهمَّ َأْنِج اْلَولِيَد  ِه ملسو هيلع هللا ىلص إذا قنت ف الركعة من صلة الصبح قال: »اللَّ َرُسول اللَّ
َة«،  بَِمكَّ َوامُلْسَتْضَعِفنَي  َربِيَعَة  َأِب  ْبَن  َوَعيَّاَش  ِهَشاٍم  ْبَن  َوَسَلَمَة  اْلَولِيِد  اْبَن 
وهؤلء الثلثة من بني مزوم، فأما الَولِيد بن الَولِيد فهو أخو َخالِد، وأما 

عياش بن أب ربيعة بن املغرية فهو ابن عم َخالِد.

وهاجر سلمة إَِل املدينة بعد الندق.

وشهد موتة، وعاد منهزًما إَِل املدينة، فكان ل يرض الصلة؛ لن الناس 
اللَّه!  يا فرارين، فررتم ف سبيل  به وبمن سلم من مؤتة:  كانوا يصيحون 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )643/2، 644(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )22/ 134، 135(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص حتى توف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج إَِل الشام  ول يزل باملدينة مع َرُسول اللَّ
ماهًدا، حني بعث َأُبو بكر اليوش إَِل الشام، فقتل بمرج الصفر، سنة أربع 
عشة، أول خلفة عمر، وقيل: بل قتل بأجنادين ف جادى الول قبل وفاة 

َأِب بكر الصديق بأربع وعشين ليلة)1(.

 ذت: َأُخو َأِب َجْهٍل.

اْلُقنُوِت،  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َلُه  َيْدُعو  َكاَن  ِذي  الَّ َوُهَو  ْسَلِم،  اإْلِ َقِديُم  َكاَن 
اْنَسلَّ  ُثمَّ  َوَأَجاَعُه،  َجْهٍل  َأُبو  َفَحَبَسُه  َة  َمكَّ إَِل  اْلََبَشِة  ِمَن  َرَجَع  َقْد  َوَكاَن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد اْلَنَْدِق.  َفَلِحَق بَِرُسوِل اللَّ

اْسُتْشِهَد َيْوَم َأْجنَاَدْيَن)2(.

، َهاَجَر إَِل الََبَشِة، ُثمَّ َرَجَع  ابِِقنْيَ  ذس: ُهَو َأُخو َأِب َجْهٍل، ِمَن السَّ

َة، َفَحَبَسُه َأُخْوُه، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُعو َلُه َولَِعيَّاِش بِن َأِب َربِْيَعَة ِف  إَِل َمكَّ
الُقنُْوِت، ُثمَّ َهَرَب ُمَهاِجًرا َبْعَد الَنَْدِق.

]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[ )3(.

ر)4(. فًّ  ذت: اسُتْشِهد يوم مرج الصُّ

 جر: أخو أب جهل والارث، ُيكنى َأبا هاشم، كان من السابقني)5(. 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 56(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )283/2، 284(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 78(.))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 316(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )427/4(.
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عِ ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب 4    2 َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد ْبِن َمْشَجَعَة ْبِن الُمَجمِّ
اْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن ُحَرْيِم ْبِن ُجْعِفيِّ ْبِن َسْعِد اْلَعِشيَرِة ِمْن َمْذِحٍج 

اْلُجْعِفيُّ ڤ.

إَِلْيِه،  ُه َقاَم  َأنَّ  س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ُأَمَراُء َبْعَدَك َيْسَأُلوَنا  َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعَلْينَا  َوُهَو َيُْطُب َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه 
اْلَقَّ َوَيْمنَُعوَناُه)1(.

 وقال أيًضا س: أمه: مليكة بنت اللو بن مالك من بني حريم بن جعفي)2(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُجْعٍف«)3(.

 غ: أحد ابني مليكة، سكن الكوفة)4(.

 م: روى عنه: عبد الله بن مسعود، وعلقمة بن قيس. ويقال: أنه ابن 

مشجعة بن ممع بن كعب بن الارث، وأمه مليكة بنت مالك بن جعفي بن 
سعد. وله ذكر ف حديث وائل بن حجر)5(.

ُه ُمَلْيَكُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َجْعَفِر ْبِن َسْعٍد، َرَوى َعنُْه: َعْلَقَمُة ْبُن َقْيٍس)6(.  ع: ُأمُّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )153/8(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )266/6(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 284(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )115/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 687(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1345/3(.
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 خغ: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية َعن النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص. 

حدث َعنُه: َعْلَقَمة بن قيس، َويِزيد بن مّرة)1(.

ث عنه)2(.  جر: نزل الكوفة، وكان قد وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وحدَّ

َسَلَمُة ْبُن َيِزيَد، َأُبو َيِزيَد ڤ.4    2

 م: عداده ف أهل البرصة)3(.

يِّنَي)4(.  ع: ِعَداُدُه ِف اْلَبرْصِ

))) »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 209(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )429/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 700(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1350/3(.
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َسِليط امُسه  من 

َسِليُط ْبُن اْلَحاِرِث ڤ.4    2

َضاَعِة )1(. ُه َأُخو َمْيُموَنَة ِمَن الرَّ  ع: ِقيَل: إِنَّ

َسِليُط ْبُن َثاِبِت ْبِن َوْقٍش اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 2  2

.)2( َبرْيِ  ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َقاَلُه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

َسِليُط ْبُن ُسْفَيان بِن َخاِلِد بِن َعْوٍف ڤ.4 -  2

ِه ملسو هيلع هللا ىلص طلئع   بر: له صحبة. هو أحد الثلثة الذين بعثهم َرُسول اللَّ
ف آثار املشكني يوم أحد)3(. 

َسِليُط ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك 4 -  2
، َأُبو ُسَلْيٍط ڤ. اْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيِّ

ُه َخْوَلُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْمٍرو ِمْن َعْبٍس ِمَن اْلَيَمِن.   س: ُأمُّ

ُه ِقْهطُِم بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن  َوَكاَن لَِسِليِط ْبِن َعْمٍرو ِمَن الَوَلِد: َسِليُط، َوُأمُّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1432/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1433/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )645/2(.
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 . َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد َودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َة. لنَِي، َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ َوَكاَن َسِليٌط ِمَن امُلَهاِجِريَن الَوَّ

بِنُْت  َفاطَِمُة  اْمَرَأُتُه  َوَمَعُه  الثَّانَِيِة،  اِلْجَرِة  ِف  الََبَشِة  َأْرِض  إَِل  َوَهاَجَر 
ِد ْبِن ُعَمَر، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن  ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ َعْلَقَمَة -ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ُعْقَبَة-، َوَأُبو َمْعَشٍ ِف اِلْجَرِة إَِل َأْرِض الََبَشِة.

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

، َوَذلَِك ِف  َهُه بِِكَتابِِه إَِل َهْوَذَة ْبِن َعيِلٍّ اْلَنَِفيِّ َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوجَّ
ِم َسنََة َسْبٍع ِمَن اِلْجَرِة. امُلَحرَّ

َة ِف ِخَلَفِة َأِب  َوُقتَِل َسِليُط ْبُن َعْمٍرو َيْوَم الَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ
يِق)1(. دِّ َبْكٍر الصِّ

ْكَراِن ْبِن َعْمٍرو)2(.  ع: َأُخو السَّ

 بر: أخو سهيل بن عمرو، وكان من املهاجرين الولني ممن هاجر 
الجرتني.

وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدًرا، ول يذكره غريه ف البدريني، 
وهو الذي بعثه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إل هوذة بن عيل النفي وإل ثممة بن أثال 

النفي، ومها رئيسا اليممة، وذلك ف سنة ست أو سبع. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )189/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1432/3(.
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وقتل سنة أربع عشة)1(. 

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(. 

َسِليُط ْبُن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َحَسٍل ڤ.4 9  2

 ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َهْوَذَة ْبِن َعيِلٍّ َصاِحِب اْلَيَمَمِة)3(.

َسِليُط ْبُن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر 4    2
اِر ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُه ُزَغْيَبُة بِنُْت ُزَراَرَة ْبِن ُعَدَس ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ

اِر، َوِهَي ُأْخُت َأِب ُأَماَمَة َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة، َوَكاَن لَِسِليٌط ِمَن  َمالِِك ْبِن النَّجَّ
اْلَوَلِد ُثَبْيَتُة.

َمْبُذوٍل،  ْبِن  ْبِن َعْمِرو  َعتِيِك  ْبِن  ْبِن َعْمِرو  ِة  مَّ بِنُْت الصِّ َها ُسَخْيَلُة  َوُأمُّ
َمَة ملَّا َأْسَلَم  ِة، َوَكاَن َسِليُط ْبُن َقْيٍس َوَأُبو ِصْ مَّ َوِهَي ُأْخُت اْلَاِرِث ْبِن الصِّ
اِر، َوَشِهَد َسِليٌط َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق،  اِن َأْصنَاَم َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ َيْكرِسَ
َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُقتَِل َيْوَم ِجرْسٍ َأِب ُعَبْيٍد َشِهيًدا َسنََة َأْرَبَع  َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(. َعْشَ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )645/2، 646(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1434/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )474/3(.
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 ب: شهد َبْدًرا، َواْستْشهَد َيْوم الرس َمَع أب عبيد بن َمْسُعود الثََّقِفّي 
ِف خَلَفة عمر بن الطاب سنة َأربع عَشة)1(.

 بش: ممن شهد بدًرا وجوامع املشاهد، وكان من الشجعان واملبادرين 
إل الباز.

استشهد يوم الرس مع أب عبيد بن مسعود الثقفي ف خلفة عمر بن 
الطاب ڤ)2(.

 بر: شهد بدًرا وما بعدها من املشاهد كلها، وقتل يوم جرس أب عبيد 
شهيًدا.

روى عنه ابنه: عبد الله بن سليط)3(. 

َأِب  َيْوم جرس  املشاهد كلها، وقتل  بعدها من  بدًرا وما  ثغ: شهد   
عبيد الثقفي بالعراق)4(. 

 ذت: اسُتْشِهد يوم الرس)5(.

َسِليط، َأُبو ُسَلْيَماَن، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4    2

.)6(  ع: َبْدِريٌّ

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )181/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 42، 43(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )646/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )289/2(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 78(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1433/3(.
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َسِليط التَِّميِميُّ ڤ.4    2

 بر: له صحبة. يعد ف البرصيني. روى عنه: السن البرصي، وممد 
ابن سريين)1(. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )646/2(.
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مي
َ
ُسل امُسه  من 

ُسـَلْيُم ْبـُن َثاِبـِت ْبـِن َوْقـِش ْبـِن ُزْغَبـَة ْبِن َزُعـوَراَء ْبـِن َعْبِد 4    2
اْلَْشَهِل ڤ.

ه ليل بنت اليمن، وهو ُحسيل بن جابر العبيس، حليف بني   س: ُأمُّ
عبد الشهل، وهي أخت حذيفة بن اليمن. 

ـه هنـد بنت سـلمة بـن وقش بـن زغبة بن  فولـد ُسـَليم: عبـَد اللـه، وُأمُّ
زعوراء بن عبد الشهل، فولد عبُد الله بُن سليم: َعْمًرا، وموسى ُقتَِل يوم 

ة، وحيدَة، وأمَّ َعْمرو.  الَرَّ

َشِهَد سليم ُأحًدا، والندَق، والديببيَة، وخيَب، وُقتَِل يوم خيب َشِهيًدا 
سنة سبع من الجرة)1(.

 بر: شهد أحًدا، والندق، والديبية، وخيب، وقتل يوم خيب شهيًدا)2(. 

ُسَلْيُم ْبُن َجاِبٍر، َأْو َجاِبُر بُن ُسَلْيٍم ڤ.4    2

 غ: سكن البرصة)3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )241/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )646/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )176/3(.
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ة)1(.  ب: َلُه ُصْحَبة، َوقد قيل: َجابر بن سليم، عداده ِف أهل الَبرْصَ

َا ِمْن امَلِخيَلِة«. َزاِر َفإِنَّ اَك َوإِْسَباَل اْلِ  بش: قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص »إِيَّ

مات بالبرصة)2(.

 بر: له صحبة وسمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو رجاء العطاردي، وأبو متيمة الجيمي، وعقيل ابن طلحة، 
وغريه)3(.

ُسَلْيُم ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة 4    2
، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َلِميُّ اْبِن ِديَناٍر، السُّ

اِك َوُقْطَبَة َبنِي َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوٍد  حَّ  س: ُهَو َأُخو النُّْعَمِن َوالضَّ

اِء بِنِْت َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد الَْشَهِل.  َمرْيَ ِهُم السُّ لُمِّ

ُهَم ُسَهْيَمُة بِنُْت  َوَكاَن لُِسَلْيِم ْبِن الَاِرِث ِمَن الَوَلِد: الََكُم، َوَعِمرَيُة، َوُأمُّ
ِهَلِل ْبِن َداِرٍم ِمْن َبنِي ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر. 

اٍل َعَل  َوَشِهَد ُسَلْيُم ْبُن اْلَاِرِث َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف َشوَّ
َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اِلْجَرِة، َوَلُه َعِقٌب)4(.

 م: شهد بدًرا، وقتل بأحد. روى عنه: معان بن رفاعة، ول يصح 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )159/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 73(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )483/3(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )646/2(.
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له سمع منه)1(.

، ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد)2(.  ع: َبْدِريٌّ

 بر: شهد بدًرا. 

وقد قيل: إنه أخو الضحاك بن الارث بن ثعلبة. وقيل: إن الضحاك 
أخو سليم والنعمن ابني عبد عمرو بن مسعود بن عبد الشهل بن حارثة 

ابن دينار لمهم، وكلهم شهد بدًرا)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ثغ: شهد بدًرا، وقد قيل: إنه عبد لبني دينار، وقيل: إنه أخو الضحاك 
ابن الارث بن ثعلبة)5(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(. 

ُسَلْيُم ْبُن َسِعيِد اْلُجَشِميُّ ڤ.4 2  2

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.  م: له ولبيه ُلِقيٌّ َسمَّ

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 721-720(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1367/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )646/2، 647(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )293/2(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 723(.
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ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُسَلْيًم(، َذَكَرُه َبْعُض  ، َسمَّ  ع: َلُه َوِلَبِيِه ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُلِقيٌّ
ِريَن)1(. امُلَتَأخِّ

ُسَلْيُم ْبُن َعْمِرو ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 -  2

ُه ُأمُّ ُسَلْيِم بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  س: ُأمُّ

ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا. َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

ْجَرِة،  اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اْلِ َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا ِف َشوَّ
َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 م: شهد بدًرا، وقتل بأحد)3(.

، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)4(.  ع: َبْدِريٌّ

 بر: شهد العقبة، وشهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا مع موله عنرتة)5(.

 بر: ُقتَِل هو وموله عنرتة يوم أحد شهيدين)6(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)7(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1368/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )536/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 722(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1366/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )647/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )651/2(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.
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 ثغ: بايع بالعقبة مع السبعني، وشهد بدًرا، وقتل َيْوم أحد شهيًدا، 
ومعه موله عنرتة، وقيل: سليمن بن عمرو)1(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(. 

ُسَلْيُم ْبُن َقْيِس ْبِن َقْهٍد، َواْسُم َقْهٍد: َخاِلُد ْبُن َقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 4 -  2
ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنٍم ڤ.

ُه ُأمُّ ُسَلْيِم بِنُْت َخالِِد ْبِن ُطْعَمَة ْبِن ُسَحْيِم ْبِن الَْسَوِد ِمْن َبنِي   س: ُأمُّ

اِر. َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

اَن َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َواْلَعِقُب لَِخيِه َقْيِس  َ ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوُتُوفِّ
اْبِن َقْهٍد، َوَبْعُضُهْم َينَْتِسُب إَِل ُسَلْيٍم لُِشُهوِدِه َبْدًرا، َوَلْيَس لُِسَلْيٍم َعِقٌب)3(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، والندق، واملشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وتوف ف خلفة عثمن)4(.

ُسَلْيُم ْبُن َقْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن 4 9  2
َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ڤ.

ه لبنى بنت رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.   س: ُأمُّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )295/2(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )453/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )647/2(.
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فَوَلَد سليُم بُن قيس بن لوذان: قيًسا، وقيظًيا، ومسلًم، وهم لمٍّ واحدة 
ولم عقب، وسكنوا الكوفَة، وأرَض العراق منذ كان اإلسلم. 

وَشِهَد ُسليُم بُن قيس ُأحًدا مع أخيه قيظي وولده)1(.

ُسَلْيُم ْبُن ِمْلَحاَن، َواْسُم ِمْلَحاَن: َماِلُك ْبُن َخاِلِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم 4    2
اِر ڤ. اْبِن ُجْنُدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُه ُمَلْيَكُة بِنُْت َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

ا َأَخَوا ُأمِّ ُسَلْيِم بِنِْت ِمْلَحاَن ُأمِّ َأَنِس ْبِن َمالٍِك اْمَرَأِة  اِر، َومُهَ اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ
اِمِت.  َأِب َطْلَحَة، َوَأَخَوا ُأمِّ َحَراِم اْمَرَأِة ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َوَشِهَد ُسَلْيٌم َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا َمَع َمْن ُقتَِل 
ْجَرِة، َوَلْيَس  ِمَن الَْنَصاِر، َوَذلَِك ِف َصَفٍر َعَل َرْأِس ِستٍَّة َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اْلِ

َلُه َعِقٌب، َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َخالِِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)2(.

 بر: شهد بدًرا مع أخيه حرام بن ملحان، وشهد معه أحًدا، وقتل جيًعا 
يوم بئر معونة شهيدين ڤ، ومها أخوا أم سليم بنت ملحان. َقاَل ابن عقبة: 

ول عقب لم)3(.

ُسَلْيٌم، َأُبو ُحَرْيٍث، اْلُعْذِريُّ ڤ.4    2

 م: عداده ف أهل املدينة)4(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )478/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )288/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 725(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )648/2(.
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 ع: ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيِّنَي)1(.

 بر: قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد عذرة، وكانوا اثنى عش يعنى رجًل فأسلموا. 

ل أعلم له رواية)2(.

ُسَلْيٌم، َأُبو َكْبَشَة َموَلى َرُسوِل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص.4    2

ِدي َأْرِض َدْوٍس)3(.  س: َمْوَل َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسُمُه: ُسَلْيٌم ِمْن ُمَولَّ

 ق: من موّلدي أرض دوس، ويقال: من موّلدي مكة، ابتاعه رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقه.

وتوف أبو كبشة أّول يوم استخلف فيه عمر بن الطاب ڤ)4(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفأْعتقُه، َوُتوفِّ ِف  ة، ابتاعه َرُسـول اللَّ  ب: َكاَن مـن مولـِدي َمكَّ
أول َيْوم اْستْخلف فِيِه عمر بن الطاب ڤ)5(.

ِحيح: َأْوس، َوقد قيل:   وقال أيًضا ب: قيل: إِن اْسَمه: َسَلَمة، َوالصَّ
إِن اْسَمه: سليم.

َماَت َيْوم اْسُتْخِلَف عمر بن اْلطاب)6(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1369/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )649/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )46/3(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 148(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )159/3، 160(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )12/3(.
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 بش: مول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، اسمه: أوس)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

، َذَكَرُه اْبُن إِْسَحاَق فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)3(.  وقال أيًضا ع: َدْويِسٌّ

 بر، ثغ: مول َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد بدًرا واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ذت: من مولَّدي أرِض دْوٍس.

شِهَد بدًرا واملشاهد كلها، وملا هاجر إل املدينة نزل عل سعد ْبن َخْيَثَمة 
َ يوم الُثلثاء صبيحة وفاِة أب بكر الصديق)5(. فيم قيل، وُتُوفِّ

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 53(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2999/6(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )313/1(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )1738/4(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )261/5(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 72(.
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ُسلامين امُسه  من 

ُسَلْيَماُن بُن َأِبي َحْثَمَة، َأُبو َعْوٍف، اْلَعْدويُّ ڤ.4    2

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو ُسَلْيَمن بن أب حْثَمة بن ُحَذْيَفة بن َغانِم بن َعامر 
ابن َعْبد اللَّه بن عبيد بن عويج بن عدي بن َكْعب. 

َفاء بنت َعْبد اللَّه بن عبد شمس بن خلف بن صداد بن َعْبد اللَّه  َوأمه الشِّ
ابن قرط بن رزاح بن عدي بن َكْعب.

ام عمر بن اْلطاب ڤ)1(. اِويح َأيَّ َ َكاَن ُيَصيلِّ بِالنَّاِس الرتَّ

اِميُّ ڤ.4    2 ُسَلْيَماُن ْبُن َأِبي ُسَلْيَمان الشَّ

 م: جالس النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ُسَلْيَماُن ْبُن ُصَرَد ْبِن اْلَجْوِن ْبِن َأِبي اْلَجْوِن، َوُهَو َعْبُد اْلُعزَّى ْبُن 4  2 2
ُمْنِقِذ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن َضِبيِس ْبِن َحَراَم ْبِن ُحْبِشيََّة ْبِن َسُلوِل 

ٍف، اْلُخَزاِعيُّ ڤ. اْبِن َكْعٍب ِمْن ُخَزاَعَة، ُيْكَنى َأَبا ُمَطرِّ

َأْسَلَم  َفَلمَّ  اْسُمُه: )َيَساٌر(،  َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  َأْسَلَم َوَصِحَب   س: 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )161/3، 162(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 736(.
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ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُسَلْيَمَن(. َسمَّ

َل، َفنََزَل  وَّ ٌف ِف َقْوِمِه، َفَلمَّ ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حَتَ َوَكاَنْت َلُه ِسنٌّ َعالَِيٌة َورَشَ
اْلُكوَفَة ِحنَي َنَزَلَا امُلْسِلُموَن. 

نَي، َوَكاَن فِيَمْن َكَتَب  َوَشِهَد َمَع َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب ڠ اْلََمَل َوِصفِّ
إَِل اْلَُسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ َأْن َيْقَدَم اْلُكوَفَة، َفَلمَّ َقِدَمَها َأْمَسَك َعنُْه َوَلْ ُيَقاتِْل َمَعُه.

كِّ َواْلُوُقوِف، َفَلمَّ ُقتَِل اْلَُسنْيُ َنِدَم ُهَو َوامُلَسيَُّب ْبُن َنَجَبَة  َكاَن َكثرَِي الشَّ
اْلَفَزاِريُّ َوَجِيُع َمْن َخَذَل اْلَُسنْيَ َوَلْ ُيَقاتِْل َمَعُه، َفَقاُلوا: َما امَلْخَرُج َوالتَّْوَبُة 
مِمَّا َصنَْعنَا؟ َفَخَرُجوا َفَعْسَكُروا بِالنَُّخْيَلِة ملُِْسَتَهلِّ َشْهِر َربِيٍع الِخِر َسنََة مَخٍْس 
َفنَْطُلُب  اِم،  الشَّ إَِل  َنْخُرُج  َوَقاُلوا:  َد،  ُصَ ْبَن  ُسَلْيَمَن  َأْمَرُهْم  وا  َوَولَّ َوِستِّنَي 
َعنْيَ  َفَأَتْوا  َفَخَرُجوا،  آلٍَف،  َأْرَبَعَة  َوَكاُنوا  ابنَِي،  التَّوَّ وا  َفَسمُّ  ، اْلَُسنْيِ بَِدِم 
وَن َأْلًفا  اِم َوُهْم ِعْشُ اْلَوْرَدِة َوِهَي بِنَاِحَيِة ِقْرِقيَسَياَء، َفَلِقَيُهْم َجٌْع ِمْن َأْهِل الشَّ
َد، َفَقاَتَل، َفَرَماُه  َل ُسَلْيَمُن ْبُن ُصَ جَّ ، َفَقاَتُلوُهْم َفرَتَ َعَلْيِهُم اْلَُصنْيُ ْبُن ُنَمرْيٍ
َيِزيُد ْبُن اْلَُصنْيِ ْبِن ُنَمرْيٍ بَِسْهٍم، َفَقَتَلُه، َفَسَقَط، َوَقاَل: ُفْزُت َوَربِّ اْلَكْعَبِة، 
ُة َأْصَحابِِه َوَرَجَع َمْن َبِقَي ِمنُْهْم إَِل اْلُكوَفِة، َوَحََل َرْأَس ُسَلْيَمَن ْبِن  َوُقتَِل َعامَّ
، َوَكاَن  َد َوامُلَسيَِّب ْبِن َنَجَبَة إَِل َمْرَواَن ْبِن اْلََكِم َأْدَهُم ْبُن ُمِْرٍز اْلَباِهيِلُّ ُصَ

َد َيْوَم ُقتَِل اْبَن َثَلٍث َوتِْسِعنَي َسنًَة)1(. ُسَلْيَمُن ْبُن ُصَ

ُه َرُسوُل اللِه   وقال أيًضا: س: َكاَن اْسُمُه: )َيَساًرا(، َفَلمَّ َأْسَلَم َسمَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )196/5(.
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ملسو هيلع هللا ىلص: )ُسَلْيَمَن(، َوَكاَن ُمِسنًّا، َوَنَزَل اْلُكوَفَة َواْبَتنَى ِبَا َداًرا ِف ُخَزاَعَة. 

نَي، َوَكاَن فِيَمْن َكَتَب إَِل الَُسنْيِ َيْسَأُلُه اْلُقُدوَم َعَلْيِهُم  َوَشِهَد َمَع َعيِلٍّ ِصفِّ
اْلُكوَفَة، َفَلمَّ َقِدَم الَُسنْيُ اْلُكوَفَة اْعَتَزَلُه َفَلْم َيُكْن َمَعُه، َفَلمَّ ُقتَِل اْلَُسنْيُ َنِدَم 
بَِدِم  َيْطُلُبوَن  بِالنَُّخْيَلِة  َفَعْسَكُروا  َوَخَرُجوا  ِخْذلنِِه،  ِمْن  َوَتاُبوا  َخَذَلُه،  َمْن 
َد، ُثمَّ َخَرُجوا ُيِريُدوَن  ْوا َعَلْيِهْم ُسَلْيَمَن ْبَن ُصَ ابنَِي، َوَولَّ وا التَّوَّ الَُسنْيِ َفُسمُّ
اِم  الشَّ َأْهِل  َخْيُل  َلِقَيْتُهْم  الَِزيَرِة  َأْرِض  ِمْن  الَوْرَدِة  بَِعنْيِ  َكاُنوا  َفَلمَّ  اَم،  الشَّ
إِلَّ  ِمنُْهْم  َينَْفِلْت  َفَلْم  َأْكَثَرُهْم،  َفَقَتُلوا  َفَقاَتُلوُهْم،  ُنَمرْيٍ  ْبُن  اْلَُصنْيُ  َعَلْيِهُم 
َد َيْوَمِئٍذ َوَذلَِك ِف َشْهِر َربِيٍع الَخِر َسنََة مَخٍْس  اْلَيِسرُي، َوُقتَِل ُسَلْيَمُن ْبُن ُصَ

َوِستِّنَي، َوَكاَن َيْوَم ُقتَِل اْبُن َثَلٍث َوتِْسِعنَي َسنًَة)1(.

 ل: له صحبة)2(.

ه   ط: أسلم وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، كان اسمه: )يسار(، فلم أسلم سمَّ
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )سليمن(. 

وكانت له سنن عالية، ورشف ف قومه، ونزل الكوفة حني نزلا املسلمون. 

وشهد مع عيلٍّ ڠ ِصفِّني، وكان ممن كتب إل السني بن عيل ڠ 
يسأله قدوم الكوفة، فلم قدمها ترك القتال معه، فلم ُقتَِل السني ڠ ندم 
هو واملسّيب بن نجبة الفزاري وجيع من خذله فلم يقاتل معه، ثم قالوا: 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )147/8(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3239(.
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ما لنا توبة مما فعلنا إل أن نقتل أنفسنا ف الطلب بدمه، فعسكروا بالنخيلة 
وا أمَرهم سليمَن بَن صد  مستهل شهر ربيع الخر سنة مخس وستني، وولُّ
التوابني، وكانوا  وا  ڠ، فسمُّ بدم السني  الطلب  الشام ف  إل  وخرجوا 
أربعة آلف، فقتل سليمن بن صد ف هذه الوقعة، رماه يزيد بن الصني بن 
نمري بسهم فقتله، وَحََل رأَسه، ورأَس املسيب بن نجبة إل مروان بن الكم 

، وكان سليمن يوم قتل ابن ثلث وتسعني سنة)1(.  أدهُم بُن مرز الباهيلُّ

ه   وقال أيًضا: ط: كان اسمه قبل أن ُيسلم: )يسار(، فلم أسلم سمَّ
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )سليمن(. 

وشهد مع عيل بن أب طالب ڠ المل، وصفني. 

إنه ل يشهد المل، فأما ف شهوده معه صفني فلم ُيتلف  وقد قيل: 
فيه، وُقتَِل بعني الوردة بناحية قرقيسياء قتله يزيُد بُن الصني بن نمري، وهو 

ابني وصاحب أمرهم)2(.  يومئذ رئيس التوَّ

 غ: نزل الكوفة،... وقد روى سليمن بن صد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 ب: َأَتاُهم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَقاَم ِعنْدهم َثَلًثا، َوُقتَِل َمَع امُلْخَتار بن أب 
َمَع الَُسنْي بن َعيلٍّ  َوَكاَن  َوِستِّنَي،  َرَمَضان سنة سبع  ِف  الوردة  بَِعني  عبيد 
ڤ، َفَلمَّ قتل الَُسنْي اْنَفرد من عسكره تِْسَعة آَلف نفس فيهم: ُسَلْيَمن 

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 26، 27(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 80(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )158-157/3(.
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ابن ُصد، َوَقاُلوا: )َنحن التوابون(، َقتلهم كلُُّهم عبيُد اللَّه بُن ِزَياد، َوَكاَن 
فيهم امُلْخَتار بن أب عبيد)1(.

 بش: له صحبة، وكان مع السني بن عيل، فلم قتل السني انفرد 
من عسكره تسعة آلف نفس فيهم سليمن بن صد، فلم خرج املختار لق 
سـليمن بـه فقتـل مـع املختار بـن أب عبيد بعني الوردة ف رمضان سـنة سـبع 

وستني)2(.

 م: نزل رأس العني، وقيل: بناحيتها، وكان قد شهد مع عيل صفني 
والمل، يكنى أبا املطرف، الزاعي.

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وعدي بن ثابت، وعبد الله بن يسار، 
وموسى بن عبد الله بن يزيد وغريهم.

قتل يوم عني الوردة)3(.

، َوُقتِـَل بِنَاِحَيتَِها َيْوَم   ع: َشـِهَد َمـَع َعـيِلٍّ امَلَشـاِهَد، َوَنـَزَل َرْأَس اْلَعنْيِ

، َفَساَر إَِل  َعنْيِ اْلَوْرِد، َخَرَج َمَع امُلَسيِِّب ْبِن َنَجَبَة َيْطُلُب بَِدِم اْلَُسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ
ُعَبْيِد اللِه ْبِن ِزَياٍد، َوَذلَِك ُمْسَتَهلَّ َربِيٍع اْلَخِر، ِمْن َسنَِة مَخٍْس َوِستِّنَي، َفَلُقوا 

َمَتُه، َفُقتَِل ُسَلْيَمُن ِف آِخِر َشْهِر َربِيٍع اْلَخِر.  ُمَقدِّ

، َوَعِديُّ ْبُن َثابٍِت، َوَعْبُد اللِه ْبُن َيَساٍر،  بِيِعيُّ َث َعنُْه: َأُبو إِْسَحاَق السَّ َحدَّ

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )160/3، 161(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 81(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 731(.
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، ِف آَخِريَن)1(. َوُموَسى ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َيِزيَد اْلَْطِميُّ

 بر: كان خرًيا فاضًل، له دين وعبادة، كان اسمه ف الاهلية: )يساًرا(، 
ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )سليمن(، سكن الكوفة، وابتنى با داًرا ف خزاعة،  فَسمَّ
وكان نزوله با ف أول ما نزلا املسلمون، وكان له سن عالية، ورشف وقدر، 
وكلمة ف قومه، شهد مع عيلٍّ صفني، وهو الذي قتل حوشًبا ذا ظليم اللاين 

بصفني مبارزة، ثم اختلط الناس يومئذ.

وكان فيمن كتب إل السني بن عيل ڤ يسأله القدوم إل الكوفة، فلم 
قدمها ترك القتال معه، فلم قتل السني ندم هو، واملسيب بن نجبة الفزاري، 
وجيع من خزله إذ ل يقاتلوا معه، ثم قالوا: ما لنا من توبة مما فعلنا إل أن 
نقتل أنفسنا ف الطلب بدمه، فخرجوا فعسكروا بالنخيلة، وذلك مستهل 
ربيع الخر سنة مخس وستني، وولوا أمرهم سليمن بن صد، وسموه أمري 
التوابني، ثم ساروا إل عبيد الله بن زياد، فلقوا مقدمته ف أربعة آلف عليها 
رشحبيل ابن ذي الكلع، فاقتتلوا، فقتل سليمن بن صد واملسيب بن نجبة 

بموضع يَقاُل له: عني الوردة. 

وقيـل: إنـم خرجـوا إل الشـام ف الطلـب بـدم السـني ڤ، فسـموا 
التوابني، وكانوا أربعة آلف، فقتل سليمن بن صد، رماه يزيد بن الصني 
ابن نمري بسهم فقتله، وحل رأسه ورأس املسيب بن نجبة إل مروان بن الكم 

أدهم بن مرييز الباهيل، وكان سليمن يوم قتل ابن ثلث وتسعني سنة)2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1335-1334/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )649/2، 650(.
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 خت: نزل الكوفة وابتنى با داًرا ف خزاعة، وورد املدائن وبغداد، 
، وُقتَِل يوم عني الوردة بالزيرة، وكان يومئذ أمري  وحرض ِصفِّني مع َعيِلٍّ

ام)1(. ، فقتلهم أهُل الشَّ التوابني الذين طلبوا بدمِّ الَُسنْيِ بِن َعيِلٍّ

ابني)2(.   كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أمري التوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )سليمن(،  ه َرُسوُل اللَّ  ثغ: كان اسمه ف الاهلية: )يساًرا(، فسمَّ
يكنى أبا املطرف. 

وكان خرًيا فاضًل، له دين وعبادة، سكن الكوفة أول ما نزلا املسلمون، 
وكان له قدر ورشف ف قومه، وشهد مع عيل بن َأِب طالب ڤ مشاهده 
كلها، وهو الذي قتل حوشًبا ذا ظليم اللاين بصفني مبارزة، وكان فيمن 
كتب إَِل السني بن عيل ڤ بعد موت معاوية، يسأله القدوم إَِل الكوفة، 
نجبة  بن  واملسيب  هو  ندم  السني  قتل  فلم  معه،  القتال  ترك  قدمها  فلم 
الفزاري، وجيع من خذله ول يقاتل معه، وقالوا: ما لنا توبة إل أن نطلب 
بدمه، فخرجوا من الكوفة مستهل ربيع الخر من سنة مخس وستني، وولوا 
بن  اللَّه  عبيد  إَِل  التوابني، وساروا  أمري  وسموه  صد،  بن  أمرهم سليمن 
بعني  فالتقوا  العراق،  يريد  كبري،  جيش  ف  الشام  من  قد سار  وكان  زياد، 
الوردة، من أرض الزيرة، وهي رأس عني، فقتل سليمن بن صد واملسيب 
ابن نجبة وكثري ممن معهم، وحل رأس سليمن واملسيب إَِل مروان بن الكم 

))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 563(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )163/2(.
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بالشام، وكان عمر سليمن حني قتل ثلًثا وتسعني سنة.

روى عنه: أبو إِْسَحاق السبيعي، وعدي بن ثابت، وعبد اللَّه بن يسار، وغريهم)1(.

. َحاِبُّ ، الصَّ ، الُكْوِفُّ ٍف الَُزاِعيُّ ، َأُبو ُمَطرِّ  ذس: الَِمرْيُ

ٌة. َلُه: ِرَواَيٌة َيِسرْيَ

، َوُجَبرْيِ بِن ُمْطِعٍم. َوَعنُْه: َيَْيى بُن َيْعَمَر، َوَعِديُّ بُن َثابٍِت، َوَأُبو  َوَعْن: ُأَبٍّ
إِْسَحاَق، َوآَخُرْوَن.

ِهْيَد،  نًا َعابًِدا، َخَرَج ِف َجيٍش َتاُبوا إَِل اللِه ِمْن ِخْذلِنُِم الَُسنْيَ الشَّ َكاَن َديِّ
ابنَِي. وا َجْيَش التَّوَّ َوَساُروا لِلطَّلِب بَِدِمِه، َوُسمُّ

نْيَ َحْوَشًبا َذا ُظَلْيٍم، َفَقَتَلُه. ِذي َباَرَز َيْوَم ِصفِّ َوَكاَن ُهَو الَّ

َحضَّ ُسَلْيَمُن َعَل اِلَهاِد؛ َوَساَر ِف ُأُلوٍف ِلَْرِب ُعَبْيِد اللِه بِن ِزَياٍد، َوَقاَل: 
ُكُم امُلَسيَُّب بُن َنَجَبَة. إِْن ُقتِْلُت، َفَأِمرْيُ

اٍم،  َواْلَتَقى الَْمَعاِن، َوَكاَن ُعَبْيُد اللِه ِف َجيٍش َعظِيٍم، َفاْلَتَحَم الِقَتاُل َثَلَثَة َأيَّ
. َوُقتَِل َخْلٌق ِمَن الَفِرْيَقنْيِ

، َوُقتَِل ُأَمَراُؤُهم الَْرَبَعُة؛ ُسَلْيَمُن،  ابنَِي ِشْيَعِة الَُسنْيِ َواْسَتَحرَّ الَقْتُل بِالتَّوَّ
تِي  َوامُلَسيَُّب، َوَعْبُد اللِه بُن َسْعٍد، َوَعْبُد اللِه بُن َواِل، َوَذلَِك بَِعنْيِ الَوْرَدِة، الَّ
اٍد  يََّز بَِمْن َبِقَي ِمنُْهم ِرَفاَعُة بُن َشدَّ ، َوحَتَ ، َسنََة مَخٍْس َوِستِّنْيَ ُتْدَعى َرْأَس الَعنْيِ

إَِل الُكْوَفِة)2(.

))) »سير أعلم النبلء« )3/ 394، 395(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )297/2، 298(.
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َحاَبِة.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، ِمْن ِصَغاِر الصَّ

وَرَوى َأْيًضا َعْن: ُأَبِّ بن َكْعٍب، َوُجَبرْيِ بن مطعم.

، َوَجَاَعٌة. بِيِعيُّ َرَوى َعنُْه: َيَْيى بن َيْعُمَر، َوَعِديُّ بن َثابٍِت، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

ِقيَل: َعاَش َثلًثا َوتِْسِعنَي َسنًَة )1(.

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  جر: يقال كان اسمه: )يسار( فغريَّ

وقد روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عيل، وأب السن، وجبري بن مطعم.

روى عنه: َأبو إسحاق السبيعي، وييى بن يعمر، وعبد الله بن يسار، 
وَأبو الضحى.

، وَقَتَل حوشًبا مبارزًة، ثم كان  وكان خرًيا فاضًل، شهد ِصفِّني مع عيلٍّ
ممن كاتب السني ثم تلَّف عنه، ثم قدم هو واملسيب بن نجبة ف آخرين، 
فخرجـوا ف الطلـب بدمـه، وهـم أربعـة آلف، فالتقاهـم عبيد اللـه بن زياد 
بعـني الـوردة بعسـكر َمـروان، فقتل سـليمن ومن معه، وذلك ف سـنة مخس 

وستني ف شهر ربيع الخر. 

وكان لسليمن يوم قتل ثلث وتسعون سنة، وكان الذي قتل سليمَن يزيُد 
ابُن الصني بن نمري رماه بسهم فمت، وحل رأسه ورأس املسيب إل َمروان)2(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )454/4(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 643(.
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اك مِسَ امُسه  من 

ِسَماُك ْبُن َخَرَشَة ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 4 22 2
اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة، َأُبو ُدَجاَنَة، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َحْزَمُة بِنُْت َحْرَمَلَة ِمْن َبنِي ِزْعٍب ِمْن َبنِي ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر.   س: ُأمُّ

ُه آِمنَُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن الََجشِّ ِمْن  َوَكاَن لَِب ُدَجاَنَة ِمَن الَوَلِد: َخالٌِد، َوُأمُّ
ٍز ِمْن َبنِي ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر. َبنِي َبْ

وآَخى َرُسوُل اللِه َبنْيَ َأِب ُدَجاَنَة َوُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن، َوَشِهَد َأُبو ُدَجاَنَة َبْدًرا 
َوَكاَنْت َعَلْيِه َيْوَم َبْدٍر ِعَصاَبٌة َحَْراُء.

ُد ْبُن ُعَمُر: َوَشِهَد َأْيًضا َأُبو ُدَجاَنَة ُأُحًدا، َوَثَبَت َمَع َرُسوِل اللِه  َقاَل ُمَمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َوَباَيَعُه َعَل امَلْوِت.

َك ِف َقْتِل  ُد ْبُن ُعَمُر: َوَشِهَد َأُبو ُدَجاَنَة اْلَيَمَمَة، َوُهَو فِيَمْن رَشَ َقاَل ُمَمَّ
َة ِف ِخَلَفِة  اِب، َوُقتَِل َأُبو ُدَجاَنَة َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ ُمَسْيِلَمَة اْلَكذَّ

يِق.  دِّ َأِب َبْكٍر الصِّ

َولَِب ُدَجاَنَة َعِقٌب اْلَيْوَم بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد)1(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )516-515/3(.
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 ل: صاحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ق: كان شهد يوم مسيلمة، وشارك ف قتل مسيلمة، ثم قتل ذلك 
اليوم، وله عقب باملدينة، والعراق)2(.

الَيْوم،  َذلِك  ُمَسْيلَمة  قتل  ِف  َوقد رشك  الَيَمَمة،  َيْوم  اْستْشهد  ب:   
َولب ُدَجاَنة عقب بِامَلِدينَِة َواْلعراق َمًعا)3(.

 بش: من قراء النصار وساداهتم وفرسانم، واستشهد يوم اليممة 
ف خلفة أب بكر الصديق)4(.

ِذي َأَخَذ   ع: َبْدِريٌّ اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َخالٌِد، َوُهَو الَّ
ِه َيْوَم ُأُحٍد، َوَأْحَسَن اْلِقَتاَل)5(. َسْيَف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِحقِّ

 بر: أبو دجانة النصاري. هو مشهور بكنيته، شهد بدًرا، وكان أحد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو من كبار النصار،  الشجعان، له مقامات ممودة ف مغازي َرُسول اللَّ

استشهد يوم اليممة.

وقد قيل: إنه عاش حتى شهد مع عيل بن أب طالب ڤ صفني، والله 
أعلم، وإسناد حديثه ف الرز املنسوب إليه ضعيف)6(.

))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1077(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )180/3(.))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 271(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 43(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1435/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )651/2، 652(.
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ُيَقاُل: آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ ُعْتَبَة بِن َغْزَواَن)1(. 

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(.

 خق: شهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا وما بعدها، وأبل بلء حسنًا، وكان 
من فرسان املسلمني، وشجعان الصحابة الرضيني. 

وقتل شهيًدا يوم اليممة ف سنة اثنتي عشة، ويقال: هو الذي قتل مسيلمة 
الكذاب)3(.

 كو: له صحبٌة وآثاٌر ف الهاد)4(. 

 جو: له من الَوَلد: خلد. 

َوشهد َأُبو ُدَجاَنة َبْدًرا، وُأحًدا، َوَثبت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْومِئٍذ، َوَباَيَعُه عل امَلْوت.

 ، َوُقتِـَل َيـْوم الَيَمَمـة، َوَكاَن َيُقـول: َما من عمل يَشء أوثق ِعنْـِدي من اْثنََتنْيِ
إحدامها: َأينِّ كنت َل َأتَكّلم فِيَم َل يعنيني، َواْلُْخَرى: َأنَّ قلبِي َكاَن لْلُمسلمني 

سليًم)5(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأعطاه   ثـغ: شـهد بدًرا وأحًدا وجيع املشـاهد مع َرُسـول اللَّ
ـِه سـيفه َيـْوم أحـد، وقـال: من يأخذ هذا السـيف بحقـه، فأحجم  َرُسـول اللَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 244(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.

))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1134/2(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )349/4(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 94(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص إليه، ففلق به  القوم، فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، فدفعه َرُسول اللَّ
هام املشكني.

وكان مـن الشـجعان املشـهورين بالشـجاعة، وكانت لـه عصابة حراء، 
يعلم با ف الرب، فلم كان َيْوم أحد أعلم با، واختال بني الصفني، فقال 

ل إِلَّ ِف َهَذا امَلَقام«. ُه َعزَّ َوجَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َهِذه ِمْشَية ُيْبِغُضَها اللَّ َرُسول اللَّ

وهو من فضلء الصحابة وأكابرهم، استشهد يوم اليممة بعد ما أبل فيها بلء 
عظيًم، وكان لبني حنيفة باليممة حديقة يقاتلون من ورائها، فلم يقدر املسلمون 
َعَل الدخول إليهم، فأمرهم َأُبو دجانة أن يلقوه إليها، ففعلوا، فانكرست رجله، 
فقاتل َعَل باب الديقة، وأزاح املشكني عنه، ودخلها املسلمون، وقتل يومئذ. 

وقيل: بل عاش حتى شهد صفني مع عيل، والول أصح وأكثر.

وأما الرز املنسوب إليه فإسناده ضعيف)1(.

 ذس: بـدريٌّ ِمـْن ُشـَهَداِء الَيَمَمِة ممن اْسُتْشـِهَد َيْوَمِئٍذ ِمـْن َأْصَحاِب 
َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 وقال أيًضا ذس: َكاَن َيْوَم ُأُحٍد َعَلْيِه ِعَصاَبٌة َحَْراُء.

 جر: اسمه ِسمك بن خرشة، وقيل: ابن أوس بن خرشة.

متفٌق عل شهوده َبدًرا)3(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 299(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )299/2، 300(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )204/12(.
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ِسَماُك ْبُن َسْعِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َخلَّس ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك اَلَغرِّ ڤ.4 -2 2

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َخِليَفَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس.   س: ُأمُّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

، َأُخو بشري بن سعد، َوُهَو َعم النُّْعَمن بن بشري بن سعد)2(.  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َأُخو َبِشرِي ْبِن َسْعٍد، َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: أخو بشري بن سعد، وعم النعمن بن بشري. 

شهد بدًرا مع أخيه بشري بن سعد، وشهد سمك أحًدا. 

من ولده: بشري بن ثابت الذي يروي عنه شعبة)4(.

 كو: شهد بدًرا وأحًدا؛ وتوف وليس له عقب)5(.

 ثغ: أخو بشري بن سعد، والد النعمن بن بشري، شهد بدًرا مع أخيه 
بشري، وشهد أحًدا أيًضا، ول يعقب)6(.

ِسَماُك ْبُن َمْخَرَمَة اَلَسِديُّ ڤ.4 -2 2

 بر: له صحبة، وإليه ينسب مسجد سمك بالكوفة، وهو خال سمك 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )180/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )494/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1437/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )652/2(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )170/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )300/2(.
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َي)1(. ابن حرب، وعل اسمه ُسمِّ

ِسَماُك ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد ڤ.4 29 2

ه من بني عذرة.   س: ُأمُّ

َجها عثمُن بُن طلحة بن أب طلحة من  فَوَلَد سمٌك: َفَضالَة، ونسيبَة، تزوَّ
امة بنت عبد الله بن ُأَمية بن عبيد  بني عبد الدار بن قص فولدت له، وأمها بسَّ

ابن َعْمرو بن زيد بن ُأَمية. 

َجها ُعمرُي بُن سعد بن ُشهيد بن قيس بن َعْمرو  وأمَّ سمك بنت سمك تزوَّ
ابن زيد بن ُأَمية بن زيد)2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )652/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )289/4(.
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رة مَسُ امُسه  من 

َسـُمَرُة ْبـُن ُجَنـاَدَة ْبِن ُجْنـُدِب ْبِن ُحَجْيِر ْبـِن ِرَئاِب ْبـِن َحِبيِب ْبِن 4  2 2
َسَواَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ڤ.

ل إىل   س: صِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ورآه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف الشمس، فقال: »حَتوَّ
، فإنه ُمَباِرٌك«. الظِّلِّ

وحالَف َسُمرة بن ُجنادة بني ُزهرة بن كلب، ونزل الكوفة، وله با عقب)1(.

 َوَقال َأْيًضا س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنُْه)2(.

 ق: كان ابنه جابر بن سمرة يروي عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومات بالكوفة 
ف خلفة عبد امللك بن مروان)3(.

 ب: َوالِد َجابر بن َسُمَرة، َلُه ُصْحَبة، َوَمات بِالُكوَفِة ِف وَلَية َعْبد امللك 
ابن َمْرَوان.

َوُهَو َسُمَرة بن ُجنَاَدة بن ُجنُْدب بن ُحَجرْي بن رياب بن حبيب بن سواءة 
ابن َعامر بن صعصعة)4(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )146/8(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )205/6(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 305(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )175/3(.
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 ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َجابٌِر)1(.

َة ْبِن َحْزِن ْبِن َعْمِرو 4  2 2 َسُمَرُة ْبُن ُجْنُدِب ْبِن ِهَلِل ْبِن َحِريِج ْبِن ُمرَّ
 ، اْبِن َجاِبِر ْبِن ُخَشْيِن ْبِن َلْيِ ْبِن ُعَصْيِم ْبِن َشْمخِ ْبَن َفَزاَرَة، اْلَفَزاِريُّ
ْحَمن ڤ. ِمْن َبِني َشْمخِ ْبِن َفَزاَرَة، َأُبو َسِعيٍد، َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد الرَّ

 س: كانت أمُّ سمرة حتت ُمَرّي بن سنان بن ثعلبة، عمُّ أب سعيد 
الُْدِريِّ فكان ربيبه، فلمَّ َخَرَج رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إل ُأحٍد وعرض أصحابه فردَّ من 
اسُتصِغر، ردَّ سمرَة بَن جندب وأجاز رافَع بَن خديج، فقال سمرُة بُن ُجندب: 
لربيبه مري: يا أبت، أجاز رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص رافع بن خديج وردَّين، وأنا أصع 
رافع بن خديج، فقال مري بن سنان: يا رسول الله، رددت ابني وأجزت رافع 
ابن خديج وابني يرصعه، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لرافع وسمرة: »َتَصاَرَعا«، فرصع 

سمرة رافًعا، فأجازه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ف ُأحٍد فشهدها مع املسلمني)2(.

 وقال أيًضا س: َكاَن َلُه ِحْلٌف ِف الَْنَصاِر َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن 
ِة إَِذا َقِدَم اْلُكوَفَة)3(. ِزَياُد ْبُن َأِب ُسْفَياَن َيْسَتْعِمُلُه َعَل اْلَبرْصَ

 وقال أيًضا س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا َمَعُه، َوَلُه ِحْلٌف ِف الَْنَصاِر، 

ْوَن َأنَّ َسُمَرَة فِيَمْن  ، َفرَيَ ُه ِعنَْد ُمَريِّ ْبِن ِسنَاٍن َعمِّ َأِب َسِعيٍد اْلُْدِريِّ َوَكاَنْت ُأمُّ
ى ِبَا  َة َبْعَد َذلَِك، َفاْخَتطَّ ِبَا، ُثمَّ َأَتى اْلُكوَفَة، َفاْشرَتَ َشِهَد ُأُحًدا، َوَنَزَل اْلَبرْصَ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1412/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )364/4(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )157/8(.
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ُدوًرا ِف َبنِي َأَسٍد بِاْلُكنَاَسِة، َفَبنَاَها َفنََزَلَا، َوَماَت ِبَا، َوَلُه َبِقيٌَّة َوَعِقٌب. 

ِة  َوَرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث َكثرَِيًة، َوَكاَن ِزَياٌد َيْسَتْعِمُلُه َعَل اْلَبرْصَ
إَِذا َخَرَج إَِل اْلُكوَفِة)1(.

 ق: شهد أحًدا، وهو صغري. ويقال: إنه من العشة الذين قال فيهم 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »آِخُرُكم َمْوًتا ِف النَّاِر«. 

وكان أحول، وكانت أمه سوداء، واستعمله زياد عل البرصة، ومات 
بالكوفة سنة بضع وستني، وعقبه با)2(.

 غ: رأيت ف »كتاب ابن سعد«: سمرة بن جندب بن هلل بن فزارة، 
غزا مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فنزل بعد ذلك البرصة، ثم أتى الكوفة، واشرتى با ُدوًرا 

ف بني أسد، ومات با، وله بقية وعقب، وبقي إل أيام زياد.

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: سمرة بن جندب الفزاري أبو سعد)3(.

ة، َوِسـتَّة أشهر   ب، بش: َكاَن ِزَياد َيْسـَتْعِملُه ِسـتَّة أشـهر عل الَبرْصَ
عل الُكوَفة.

َوَمات آخر تسع َومخسني َوأول سنة ِستِّنَي، بعد أب ُهَرْيَرَة، َوَكاَن أخول 
حليًفا لأْلَْنَصار)4(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )48/9(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 305(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )207/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )174/3(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 67(.
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 م: عداده ف البرصيني. روى عنه: ابنه سليمن، والسن، وسوادة بن 
حنظلة، وقدامة بن وبرة.

مات سنة ثمن، وقيل: تسع ومخسني، وقيل: ستني)1(.

َجَها َرُجٌل ِمَن اْلَْنَصاِر،  ُه امَلِدينََة َبْعَد َمْوِت َأبِيِه، َفَتَزوَّ  ع: َقِدَمْت بِِه ُأمُّ
َعُه، َفَأَجاَزُه ِف  ِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفرَصَ َوَكاَن ِف ِحْجِرِه إَِل َأْن َصاَرَع ُغَلًما بَِحرْضَ

اْلَبْعِث.

َة، ُثمَّ اْنَتَقَل  َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيَ َغْزَوٍة، َنَزَل َبْعَد َذلَِك اْلَبرْصَ
ى َداًرا ِف َبنِي َأَسٍد، َوِبَا َعِقُبُه.  إَِل اْلُكوَفِة، َفاْشرَتَ

ْسَلَم  ْحَِن، َكاَن َعظِيَم اْلََماَنِة، ُيِبُّ اإْلِ ُيَكنَّى: َأَبا َسْعٍد، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد الرَّ
اِم ِزَياٍد، َوِقيَل:  َوَأْهَلُه، َلْ َيُكْن ُيتََّهُم َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلَِديِث، َوَبِقَي إَِل َأيَّ

َ َسنََة ِستٍَّة َوِستِّنَي َقْبَل ُمَعاِوَيَة ڤ بَِسنٍَة.  ُتُوفِّ

، وغريهم)2(. ، َواْبُن َأِب َلْيَل، َوَعيِلُّ ْبُن َربِيَعَة اْلَوالِبِيُّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ

 بر: كان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر وعل الكوفة ستة أشهر، فلم 
مات زياد استخلفه عل البرصة، فأقره معاوية عليها عاًما أو نحوه، ثم عزله. 

وكان شديًدا عل الرورية، كان إذا أتى بواحد منهم إليه قتله ول يقله، 
رون املسلمني، ويسفكون الدماء.  ويقول: رش قتيل حتت أديم السمء، يكفِّ

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 810(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1416/3(.
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فالرورية ومن قاربم ف مذهبهم يطعنون عليه وينالون منه.

وكان ابن سريين والسن وفضلء أهل البرصة يثنون عليه وييبون عنه.

ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت وفاته  الله  املكثرين عن رسول  وكان سمرة من الفاظ 
بالبرصة ف خلفة معاوية سنة ثمين ومخسني، سقط ف قدر مملوءة ماء حاًرا، 
كان يتعالج بالقعود عليها، من كزاز شديد أصابه، فسقط ف القدر الارة 
له ولب هريرة ولثالث  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسول  لقول  َذلَِك تصديًقا  فمت، فكان 

معهم: »آِخُرُكم َمْوًتا ِف النَّار«.

روى عن سمرة من الصحابة: عمران بن حصني، وروى عنه كبار التابعني 
بالبرصة)1(.

 خت: كان مع سعد بن َأِب وقاص ف فتح املدائن، ونزل الكوفة بعد 
هو وابنه. 

َوَقْد َرَوى َجابُِر بن َسُمَرَة، َعْن َأبِيِه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكِلَمًة ِمْن َحِديٍث، 
َبنْيَ  »إِنَّ  َيُقوُل:  َوُهَو  َيُْطُب  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوَل  َسِمْعُت  َسُمَرَة:  بُن  َجابُِر  َقاَل 
َقاَل:  َقاَل؟  َما  لَِب:  َفُقْلُت  َأْفَهْمَها،  َلْ  َكِلَمٌة  َفَقاَل  ابنَِي«،  َكذَّ اَعِة  السَّ َيَدِي 

»َفاْحَذُروُهْم«)2(.

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )654/2(.
))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 540(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )67/2(.
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 ثغ: سكن البرصة، قدمت به أمه املدينة بعد موت أبيه فتزوجها رجل 
من النصار، اسمه: مري بن سنان بن ثعلبة، وكان ف حجره إَِل أن صار 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يعـرض غلـمن النصـار كل سـنة، فمـر به غلم  غلًمـا، وكان َرُسـول اللَّ
ه، فقال سمرة: لقد أجزت  فأجازه ف البعث، وعرض عليه سمرة بعده، فردَّ
هذا ورددتني، ولو صارعته لرصعته، قال: فدونكه فصارعه، فرصعه سمرة، 

فأجازه ف البعث، قيل أجازه َيْوم أحد، والله أعلم.

وغزا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غري غزوة، وسكن البرصة، وكان زياد يستخلفه عليها 
إذا سار إَِل الكوفة، ويستخلفه َعَل الكوفة إذا سار إَِل البرصة، وكان يكون ف 
كل واحدة منهم ستة أشهر، وكان شديًدا َعَل الوارج، وكان إذا أتى بواحد 
منهم قتله، ويقول: رش قتيل حتت أديم السمء يكفرون املسلمني، ويسفكون 

الدماء، فالرورية ومن قاربم ف مذهبهم، يطعنون عليه، وينالون منه.

وكان ابن سريين، والسن، وفضلء أهل البرصة يثنون عليه.

روى عنه: الشعبي، وابن َأِب ليل، وعيل بن ربيعة، وعبد اللَّه بن بريدة، 
والسن البرصي، وابن سريين، وابن الشخري، َوَأُبو العلء، َوَأُبو الرجاء، وغريهم.

وتوف سمرة سنة تسع ومخسني، وقيل: سنة ثمن ومخسني بالبرصة، وسقط 
ف قدر مملوءة ماء حاًرا، كان يتعالج بالقعود عليها، من كزاز شديد أصابه، 

فسقط، فمت فيها)1(.

َة. َحاَبِة، َنَزَل الَبرْصَ  ذس: ِمْن ُعَلَمِء الصَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )302/2، 303(.
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َلُه: َأَحاِدْيُث َصاِلٌَة.

، َوَعْبُد اللِه بُن ُبَرْيَدَة، َوَأُبو  َث َعنُْه: اْبنُُه؛ ُسَلْيَمُن، َوَأُبو ِقَلَبَة الَْرِميُّ َحدَّ
ْيَن، َوَجَاَعٌة. ، َواْبُن ِسرْيِ يُّ ، َوالََسُن الَبرْصِ َة الَعْبِديُّ ، َوَأُبو َنرْضَ َرَجاٍء الُعَطاِرِديُّ

َوَبنْيَ الُعَلَمِء -فِْيَم َرَوى الََسُن َعْن َسُمَرَة- اْختَِلٌف ِف الْحتَِجاِج بَِذلَِك، 
. َح بَِذلَِك ِف َحِدْيَثنْيِ َوَقْد َثَبَت َسَمُع الََسِن ِمْن َسُمَرَة، َوَلِقَيُه بِل َرْيٍب، َصَّ

. . َوِقْيَل: َسنََة تِْسٍع َومَخِْسنْيَ َماَت َسُمَرُة: َسنََة َثَمٍن َومَخِْسنْيَ

ُه َسَقَط ِف ِقْدٍر مَمُْلْوءٍة َماًء َحاّرًا، َكاَن َيَتَعاَلُج بِِه ِمَن  : َأنَّ َوَنَقَل اْبُن الَثرِْيِ
الَباِرَدِة، َفَمَت فِْيَها.

ِة إَِذا َساَر إَِل الُكْوَفِة، َوَيْسَتْخِلُفُه  َوَكاَن ِزَياُد بُن َأبِْيِه َيْسَتْخِلُفُه َعَل الَبرْصَ
ِة. َعَل الُكْوَفِة إَِذا َساَر إَِل الَبرْصَ

َوَكاَن َشِدْيًدا َعَل الََواِرِج، َقَتَل ِمنُْهم َجَاَعًة.

ْيَن ُيْثنَِياِن َعَلْيِه ڤ)1(. َوَكاَن الََسُن َواْبُن ِسرْيِ

ة خلفة لزياد.  ذت: َلُه صحبة ورواية ورشف، ول إمرة اْلُكوَفة واْلَبرْصَ

َرَوى َعنُْه: ابنه سليمن، وَأُبو ِقلبة الَْرمي، وَأُبو رجاء الُعَطاردي، وَأُبو 
ِه بن ُبرْيدة، وممد بن ِسريين، والسن بن َأِب اْلََسن،  َنرْضة الَعْبدي، وَعْبد اللَّ
َعنُْه، َوَل عبة بقول  ِمنُْه ثابت، فالصحيح لزوم الحتجاج بروايته  وسمعة 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 183، 184، 186(.
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من َقاَل من الئمة: َلْ يسمع اْلََسن من َسُمرة، لن عندهم ِعلم زائًدا َعَل َما 
عندهم من نفي سمعة ِمنُْه.

َوَكاَن َسُمرة شديًدا َعَل الوارج، قتل منهم َجَاَعة، َوَكاَن الََسن، وابن 
سريين ُيْثنيان عليه.

َ َسْمرة َسنَة تسع ومخسني، َوُيَقاُل: ف أول َسنَة ستني)1(. ُتُوفِّ

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

َسُمَرُة ْبُن َعْمِرو بِن ُجْندِب بِن ُحَجْيِر بِن رَياِب بِن َسَواءة ڤ.4  2 2

 بر: روى عنه ابنه حديًثا وأحًدا، ليس له غريه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيُكوُن 
َبْعِدي اْثنَا َعَشَ َخلِْيَفة، ُكلُُّهم ِمْن ُقَرْيٍش«. ول يروه عنه غريه، وابنه جابر بن 

سمرة صاحب، له رواية)3(.

، ِمْن َوَلِد ُقْرِط ْبِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.4  2 2 َسُمَرُة ْبُن َعْمٍرو، اْلَعْنَبِريُّ

ك عليه)4(.  م: َمَسَح النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل رأسه، وَبرَّ

 ، اْلَعنَْبِ َبنِي  يِّ ِف إِْسَلِم  اْلَعنَْبِ ملسو هيلع هللا ىلص َشَهاَدَتُه لَِزبِيٍب  َأَجاَز النَّبِيُّ   ع: 
ِه)5(. َهاَدِة، َوَشِهَد بِِه لَِغرْيِ َوِقيَل: إِنَّ َسُمَرَة َأَبى إَِقاَمَة الشَّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 502، 504(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )655/2، 656(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 818(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1414/3(.



263 ين
ِّ

حرف الس

ِه بن جناب العنبي، أجاز النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ثغ: من ولد قرط بن َعْبد اللَّ

شهادته لزبيب العنبي بإسلمه، وقد تقدمت القصة واستخلفه َخالِد بن 
اْلَولِيد َعَل اليممة، حني انرصف عنها)1(.

، ِمْن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن 4  2 2 َسُمَرُة ْبُن َفاِتٍك، اْلََسِديُّ
ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر ڤ.

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

ُة بِاْلَباِء َوُهَو اْلَْشُهُر)3(.  ع: ِقيَل: َسْبَ

َسُمَرُة ْبُن ِمْعَيِر ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َسْعِد ْبِن ُجَمٍح، َأُبو َمْحُذوَرَة، 4  - 2
اْلُجَمِحيُّ ڤ.

 ق: أمه من خزاعة، وكان سمرة هذا، مؤذِّن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

اّلذي قال له عمر حني أّذن: أما خشيت أن تنشّق مريطاؤك!. واملريطاء: أسفل 
البطن ما بني الرّسة إل العانة.

وكان له أخ يقال له: أنيس بن معري، قتل يوم بدر كافًرا.

وأسلم أبو مذورة بعد حنني، وَأَمَرُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالذان بمكة، فالذان 
ف ولده إل اليوم ف املسجد الرام. 

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )304/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )214/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1413/3(.
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وتوف سنة تسع ومخسني)1(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

وقال مصعب: أبو مذورة بن معري بن لوذان بن سعد بن جح)2(.

 ب: َماَت بعد أب ُهَرْيَرَة. َوقيل: َماَت َسُمَرة َما َبني سنة َثَمن َومخسني 

ة بن مِعني. َوقيل: اسمه َأْوس بن معري. َوُيَقال:  تني. َوقد قيل: اْسمه ُسْبَ إَِل السِّ
معري بن مرييز.

ة َيْوم اْلَفْتح، فالذان  ِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلََذان بَِمكَّ ه َرُسوُل اللَّ ة، ولَّ عداده ِف أهل َمكَّ
ة ِف َوَلده إَِل الَيْوم)3(. بَِمكَّ

 بش: قد قيل: سبة بن معري. ويقال: أوس بن معري. ومنهم من زعم: 

معري بن مريز. ويقال: معني بن مرييز. 

والشبه سمرة بن معري بن لوذان. 

ويقيم  يؤذِّن  الصبيان  مع  يلعب  فرآه  الفتح،  يوم  مكة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  قدم 
قد  الصوت ف حزونه، وكان  ملسو هيلع هللا ىلص جهورّي  النَّبيُّ  فرآه  باإلسلم،  ويسخر 
ه ملسو هيلع هللا ىلص الذان بمكة، وعلمه  أدرك فدعاه وعرض عليه اإلسلم فقبله وولَّ
الذان، وألقاه عليه إلقاء، وأمره بالرتجيع فيه، وعلَّمه اإلقامة فلم يزل أبو 

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 307(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )211/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )174/3، 175(.



265 ين
ِّ

حرف الس

مذورة املؤذن ف املسجد الرام إل أن مات سنة ثمن ومخسني. 

وكان قدم ف آخر عمره الكوفة وبقي با مديدة)1(.

 م: مؤذن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، نزل الشام، وقيل: أوس. روى عنه: ابنه عبد امللك، 
وعبد الله بن مرييز، وعبد الله بن أب مليكة)2(.

ُن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َسُمَرُة ْبُن ِمْعرَيِ ْبِن َوْهِب ْبِن َدْعُموِص   ع: ُمَؤذِّ

َأُبو  ُجٍَح  ْبِن  َسْعِد  ْبِن  َلْوَذاَن  ْبِن  ِمْعرَيِ  ْبُن  َسُمَرُة  َوِقيَل:  ُجٍَح،  ْبِن  َسْعِد  اْبِن 
ٌة  ، َكاَنْت َلُه ُقصَّ اَم، َوِقيَل: َأْوُس ْبُن ِمْعرَيٍ ُن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َنَزَل الشَّ َمُْذوَرَة، ُمَؤذِّ
ِلْقَها؟ َفَقاَل:  ِم َرْأِسِه ُيْرِسُلَها َفَتْبُلُغ اْلَْرَض إَِذا َجَلَس، َفُقْلنَا َلُه: َل حَتْ ِف ُمَقدَّ
إِنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح َعَلْيَها بَِيِدِه، َفَلْسُت َأْحِلُقَها َحتَّى َأُموَت، َفَم َحَلَقَها 

َحتَّى َماَت)3(.

 ثغ: روى عنه: ابن َعْبد امَلِلِك، وابن مرييز، وابن َأِب مليكة، وعطاء، 

وعبد العزيز بن رفيع، وغريهم.

توف َأُبو مذورة بمكة سنة تسع وسبعني)4(.

 ذت: َلُه ُصْحبة ورواية، اختلفوا ف اسمه وف نسبه، َوُهَو أوس بن 
معري َعَل الصحيح، َوُهَو من مسلمة الفتح.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 56، 57(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 814(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1411/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )305/2(.



حابة األماثل 266
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َرَوى َعنُْه: ابنه َعْبد امللك، وزوجته، والسود بن يزيد، وابن َأِب ُمَلْيكة، 
ِه بن ُمرَْييز الَُمحي، وغريهم. وَعْبد اللَّ

وتوف َسنَة تسع ومخسني، َوَكاَن مؤذن املسجد الرام، علََّمه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
الذان)1(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 558، 559(.



267 ين
ِّ

حرف الس

عان مِسْ امُسه  من 

ِسْمَعاُن ْبُن َخاِلٍد اْلِكَلِبيُّ ڤ.4 2- 2

َكِة، َوَمَسَح َناِصَيَتُه ملَّا َوَفَد َعَلْيِه)1(.  ع: ِمْن َبنِي ُقَرْيَظَة، َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْلَبَ

 ثغ: دعا له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالبكة، ومسح ناصيته ملا وفد عليه، وقال له: 
يـا سـمعان، أيـم أحب إليـك، جتعل رزقـك ف الوبر أو ف املـدر؟ قال: بل ف 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  الوبر، وأنه جعل له امليسم علطني بالسالفة اليرسى، وإن َرُسول اللَّ

ج أخت سمعان. تزوَّ

حديثه عند أولده)2(.

ِسْمَعاُن ْبُن َعْمرو بِن ُحْجٍر ڤ.4 -- 2

 ثغ: له صحبة، وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فبايعه َعَل اإلسلم، وصدق إليه 
ماله، فأقطعه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ما بني الرسلني والدركاء.

روى حديثه ابنه خيار)3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )305/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1454/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )305/2(.
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ِسنان امُسه  من 

، اْبِن َأِخي 4 -- 2 ، اْلََسِديُّ َؤِليُّ ِسَناُن ْبُن َأِبي ِسَناِن ْبِن ِمْحَصٍن، الدُّ
اَشَة ْبِن ِمْحَصٍن ڤ. ُعكَّ

وَن َسنًَة َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا،  نِّ ِعْشُ  س: َكاَن َبْينَُه َوَبنْيَ َأبِيِه ِف السِّ
 َ َوُتُوفِّ ْضَواِن،  الرِّ َبْيَعَة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َباَيَع  َمْن  ُل  َأوَّ َوُهَو  َواْلَُدْيبَِيَة،  َواْلَنَْدَق، 

َسنََة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي)1(.

 ب: َماَت سنة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي، َوَكاَن َبينه َوَبني َأبِيه عُشون سنة، َوَمات 
َأبوُه َأُبو ِسنَان اْلَسدي َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل ُقَرْيَظة)2(.

 م: ابن أخي عكاشة بن مصن، شهد بدًرا)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

 بر: شهد بدًرا هو وأخوه وأبوه وعمه عكاشة بن مصن، وشهدوا 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  سائر املشاهد مع َرُسول اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )3/ 88(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 827(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1428/3(.
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حرف الس

وتوف سنان بن أب سنان سنة اثنني وثلثني.

والكثـر والشـهر أن أبـاه أبـا سـنان هـو أول من بايـع بيعـة الرضوان، 
والله أعلم)1(.

 ثغ: هو ابن أخي عّكاشة ان مصن، شهد بدًرا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وسـنان هـذا أول من  وشـهد أيًضـا سـائر املشـاهد مع َرُسـول اللَّ
بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، ف قول الواقدي، وقال غريه: بل أبوه سنان، 

وهو الشهر.

وتوف سنان سنة اثنتني وثلثني)2(.

 ذت: حليف بني عبد شمس.

وكان أسن من عّمه عكاشة، هاجر هو وأبوه وشهد بدًرا.

ُتُوّف َأُبوه والنّبّي ملسو هيلع هللا ىلص ياص بني ُقَرْيظة، وكان ِسنان من سادة الصحابة)3(.

ِسَناُن ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ.4 9- 2

َجها عبيد السهام بن   س: ولد سنان: جيلة وهي من املبايعات، تزوَّ
سليم بن ضبع بن عامر بن مدعة بن جشم بن حارثة. 

وليس لسنان بن ثعلبة عقٌب، وقد انقرض أيًضا ولد مدعة بن جشم 
ابن حارثة فلم يبق منهم أحٌد إل عبيد السهام. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )658/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )308/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 202(.
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َشِهد ُأُحًدا)1(.

 بر: شهد أحًدا)2(.

ْحَمِن، اْلُهَذِليُّ ڤ.4  - 2 ِسَناُن ْبُن َسَلَمَة ْبِن الُمَحبِِّق، َأُبو َعْبِد الرَّ

.)3( ، َأْو ُهَذِلُّ َدايِنٌّ  ص: َل َأْدِري مَهَ

ْحَن،  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ِسنَاًنا(، كنيته َأُبو َعْبد الرَّ  ب: ُولَِد َيْوم حنني، َسمَّ
ة. عداده ِف أهل الَبرْصَ

اج بن ُيوُسف الثََّقِفّي َأَحاِديث َقَتاَدة َعنُه ُمْرسَلة)4(. َماَت ِف آخر وَلَية الجَّ

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ِسنَاًنا(، كنيته أبو عبد الرحن،   بش: ولد يوم حنني، وسمَّ
يعد ف الصحابة، مات ف ولية الجاج بن يوسف بالبرصة)5(.

، َوَحبِيٌب  اِسبِيُّ  ع: َرَوى َعنُْه: َسَلَمُة ْبُن ُجنَاَدَة، َوُمَعاُذ ْبُن َسْعَوَة الرَّ
َمِد)6(. َأُبو َعْبِد الصَّ

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )سناًنا(، روى عن أبيه)7(.   كو: أخو موسى، سمَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )280/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )657/2(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )312/2(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 71(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1427/3(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )439/4(.
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ِسَناُن ْبُن َسنََّة اْلَْسَلِميُّ ڤ. 4  - 2

ْحَِن ْبُن َحْرَمَلَة الَْسَلِميُّ   س: ُهَو َعمُّ َحْرَمَلَة ْبِن َعْمٍرو َأُبو َعْبِد الرَّ
ِذي َرَوى َعْن َسِعيِد ْبِن امُلَسيَِّب .  الَّ

َأْسَلَم ِسنَاُن ْبُن َسنََّة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

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

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، ُيَقال: إِنَّه توّف سنة َثَلثنَِي ِف خَلَفة ُعْثَمن)4(.

. روى عنه: ابن أخيه حرملة، وحكيم بن أب حرة)5(.  م، ع: ِحَجاِزيٌّ

 بر: مدين، له صحبة ورواية. ويَقاَل: إنه عم حرملة بن عمرو السلمي، 
والد عبد الرحن بن حرملة.

روى عنه: حكيم بن أب حرة، وييى بن هند، ومعاذ بن سعوة)6(.

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )222/5(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 104(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )262/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )3/ 178(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 825(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1425/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )658/2(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )439/4(.
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ِسَناُن ْبُن َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ُعَبْيٍد ڤ.4  - 2

ُه َناِئَلُة بِنُْت َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاٍن ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوَكاَن لِِسنَاِن ْبِن َصْيِفيٍّ ِمَن اْلَوَلِد: َمْسُعوٍد، َوُأمُّ

ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا َوَشِهَد  َوَشِهَد ِسنَاٌن اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 بر: شهد العقبة، وشهد بدًرا)2(.

ِسَناُن ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُقَشْيِر ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن َسَلَماَن 4  - 2
اْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْفَصى اَلْكَوُع ڤ.

 س: َأْسَلَم َقِديًم ُهَو َواْبنَاُه َعاِمٌر، َوَسَلَمُة، َوَصِحُبوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجِيًعا)3(.

ِسَناُن ْبُن َعْبِد اهلِل الُجَهِنيُّ ڤ.4  - 2

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: عبد الله بن عباس)4(. 

ِسَناُن ْبُن َعْمِرو بِن َطْلٍق، َوُهو ِمن َبِني َسلَمان بِن َسْعِد بِن 4  - 2
ُهَذْيٍم ِمْن ُقَضاَعَة، َأُبو الُمَقنَّع ڤ.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )529/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )659/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )208/5(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )439/4(.
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 س: كانت له سابقٌة، ورشٌف، وولدٌة، وَشِهَد مع رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
ُأحًدا وغريها من املشاهد، وقد بقي له عقٌب)1(.

 بر: كانت له سابقة ورشف، شهد مع َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا وما بعدها 
من املشاهد)2(.

ِسَناُن ْبُن َغَرَفَة ڤ.4 2- 2

اَم، َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ   س: ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن الشَّ
َمِن، َيْعنِي:  ُجِل َيُموُت َمَع النَِّساِء ُيَيمَّ َجاِل، َأِو الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْرَأِة مَتُوُت َمَع الرِّ

لِن)3(. َول ُيَغسَّ

ٍن ڤ. 4 -- 2 ٍن، َأُخو النُّْعَماِن ْبِن ُمَقرِّ ِسَناُن ْبُن ُمَقرِّ

 س: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 وقال أيًضا: س: َقْد َشِهَد اْلَنَْدَق)5(.

َحاَبِة)6(.  ع: َلُه ِذْكٌر ِف الصَّ

 بر: أخو النعمن بن مقرن، له صحبة)7(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )269/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )659/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )425/9(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )5/ 147(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )142/8(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1430/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )659/2(.



حابة األماثل 274
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ثغ: أخو النعمن بن مقرن، له ذكر ف املغازي، وله صحبة)1(.

، َكاَن َحِليًفــا ِفــي َبِنــي َســاِلٍم، ِمــَن 4 -- 2 ، اْلُجَهِنــيُّ ِســَناُن ْبــُن َوَبــرٍّ
الَْنَصاِر ڤ.

ِذي َناَزَع َجْهَجاَه ْبَن   س: َشِهَد امُلَرْيِسيَع َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ

بِاْلَقَباِئِل،  َوَتنَاَدَيا  َوَتنَاَزَعا،  َفاْخَتَلَفا،  امَلاَء،  َيْسِقَياِن  ا  َومُهَ ْلَو،  الدَّ َيْوَمِئٍذ  َسْعٍد 

َم َعْبُد اللِه ْبُن ُأَبٍّ  َفنَاَدى ِسنَاٌن بِالَْنَصاِر، َوَناَدى َجْهَجاُه: َيا آَل ُقَرْيٍش، َفَتَكلَّ

اْبـِن َسـُلوَل، َوَقـاَل: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾ 

ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  إَِل  َذلَِك  َأْرَقَم  ْبُن  َزْيُد  َفنََم  َكثرٍِي،  َلُه  َكَلٍم  ِف  ]املنافقون: 8[ 

.)2( ، َفنََزَل اْلُقْرآُن بَِتْصِديِق َزْيٍد، َوَتْكِذيِب اْبِن ُأَبٍّ َفَأْنَكَر َذلَِك َعْبُد اللِه ْبُن ُأَبٍّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص املريسيع، وهي غزوة بني املصطلق، وكان   بر: غزا مع َرُسول اللَّ

شعارهم يومئذ: )يا منصور، أمت أمت(. يَقاَل: إنه الذي سمع عبد الله بن 
أب بن سلول يقول: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ﴾ 
]املنافقــون: 8[. وقــد قيــل: إن الــذي رفــع َذلـِـَك وســمعه زيــد بــن أرقــم. وهــو 

الصحيح.

وإنم سنان هذا هو الذي نازع جهجاه الغفاري يومئذ، وكان جهجاه 
الناس  فبينا  الغزاة،  تلك  له ف  أجرًيا  بن الطاب، وكان  لعمر  فرًسا  يقود 

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )311/2(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )267/5(.
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فاقتتل، فرصخ  املاء  تيم الهني عل  بن  ازدحم جهجاه، وسنان  املاء  عل 
يا معش املهاجرين، فغضب  الهني: يا معش النصار، وصخ جهجاه: 

عبد الله بن أب ابن سلول، َفَقاَل: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گگ﴾ ]املنافقون: 8[. والب بذلك مشهور ف السري وغريها)1(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )656/2، 657(.
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َسْهل امُسه  من 

َسْهُل ْبُن َأِبي َحْثَمَة، َواْسُمُه: َعْبُد اهللَّ ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن 4 9- 2
، َأُبو  َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث، اْلَْنَصاِريُّ

ٍد ڤ. َيْحَيى، َأَحُد َبِني َحاِرَثَة، َوِقيَل: َأُبو ُمَحمَّ

ه أمُّ الربيع بنت أسلم بن َحِريس بن عدي بن مدعة بن حارثة   س: أمُّ
ابن الارث.

َيا بنت الباء بن  ه حَتْ فَوَلَد سهُل بُن أب حثمة: ممًدا، وهو أبو ُعَفري، وُأمُّ
عازب بن الارث بن عدي بن ُجَشم بن مدعة بن حارثة بن الارث. 

ه أمة الله بنت متيم بن معبد بن عبد سعد بن عامر بن عدي  وسليمَن، وُأمُّ
ابن ُجَشم بن مدعة بن حارثة بن الارث. 

ه أمامة بنت عبد الرحن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن  وييى، وُأمُّ
عدي بن مدعة بن حارثة بن الارث. 

وإسحاَق، ل عقب له، وعيسى، ل عقب له، وأمهم أم ولد.

ُد ْبُن ُعَمَر: كان سهل بن أب حثمة يكنى أبا ييى، ويقال: أبا ممد.  َقاَل ُمَمَّ
وُقبض رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن ثمين سنني، وقد حفظ عنه)1(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )558/6(.
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 خ: من الَْنَصار، واسُم َأِب َحْثَمة: َعاِمر ْبُن َساِعَدة.

َسِمْعُت َسْعَد ْبَن َعْبِد اْلَِمْيد َيُقوُل: َسْهل ْبُن َأِب َحْثَمة ِمْن َبنِي َحاِرَثة ِمَن 
الَْوس َوَكاَن َدلِيَل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ُأُحٍد.

وَسْهل ْبُن َأِب َحْثَمة ُيْكنَى: َأَبا َيَْيى، فِيَم َبَلَغنِي)1(.

 خ: مات أيًضا ف خلفة ُمَعاِوَية)2(.

 غ: سكن سهل املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عيل عهده صغرًيا)3(.

 ب: أمه أمُّ الّربيع بنت َسال بن عدي بن مدعة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. َكاَن ابن َثَمن ِسننِي ملَّا ُقبَِض َرُسوُل اللَّ

: اْسُم َأِب َحْثَمَة َعاِمُر ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمٍر، َكاَن َدلِيَل   ع: َقاَل اْلَواِقِديُّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ُأُحٍد، َوَشِهَد َمَعُه امَلَشاِهَد. 

َوِقيَل: إِنَّ اْسَم َأِب َحْثَمَة: َعْبُد اللِه ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشَم ِمَن اْلَْوِس.

بِيِع بِنُْت َساِلِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َمَْدَعَة.  ُه ُأمُّ الرَّ َوُأمُّ

َل ِوَلَيِة ُمَعاِوَيَة.  َ َأوَّ ُتُوفِّ

ْحَِن ْبُن َمْسـُعوٍد، َوَبِشـرُي ْبُن َيَسـاٍر،  ، َوَعْبُد الرَّ َرَوى َعنْـُه: َنافِـُع ْبـُن ُجَبـرْيٍ

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 267-266(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 50(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )93/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )169/3(.
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اٍت)1(. َوَصالُِح ْبُن َخوَّ

 بر: ولد سهل بن أب حثمة سنة ثلث من الجرة. 

وهو معدود ف أهل املدينة، وبا كانت وفاته. 

روى عنه: نافع بن جبري، وبشري بن يسار، وعبد الرحن بن مسعود، وابن 
شهاب، وما أظن ابن شهاب سمع منه)2(.

اِن،  ُد بن َمْسَلَمَة، َوَأُبو َلْيَل اْلَْنَصاِريَّ َحاَبِة ُمَمَّ  ذت: َرَوى َعنُْه: ِمَن الصَّ

اٍت، َوَبِشرُي بن َيَساٍر،  ُد بن ُسَلْيَمَن، َوَصالُِح بن َخوَّ ُد، َوابن َأِخيِه ُمَمَّ َواْبنُُه ُمَمَّ
، َوآَخُروَن. ، َوَنافُِع بن ُجَبرْيٍ َبرْيِ َوُعْرَوُة بن الزُّ

ْهِريِّ َعنُْه ُمْرَسـَلٌة، َوِف اْسـِم َأبِيِه  َ ِف ِخَلَفـِة ُمَعاِوَيَة، َوِرَواَيِة الزُّ ُه ُتـُوفِّ َأُظنُـّ
َأْقَواٌل)3(.

َسْهُل ْبُن َأِبي َصْعَصَعة ْبِن َزْيِد ْبِن َعوف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو 4  - 2
اِر ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ه َشْيَبُة بنت عاصم بن َعْمرو بن عوف بن مبذول.  س: ُأمُّ

فَوَلَد سهُل بُن أب صعصعة: الارَث ُقتَِل يوم الطائف َشِهيًدا، وليس له 
َجها عبادة  عقب، وكانت لم أخت يقال لا: جيلة بنت أب صعصعة، تزوَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1311/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )661/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 413(.
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ابـن الصامـت، وُأخـت ُأخرى )ُيقـال( لا: ُكبيشـة ل تبز، وأمها أيًضا َشـْيَبُة 
بنـت عاصـم بـن َعْمـرو بـن عـوف بـن مبـذول، وكان أخوهـم قيـس بن أب 

صعصعة فيمن َشِهَد بدًرا)1(.

َسْهُل اْبُن َبْيَضاَء، َوِهَي ُأمُُّه، َوَأُبوُه َوْهُب ْبُن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل 4  - 2
اْبِن َماِلَك ْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك ڤ.

ـُه اْلَبْيَضـاُء، َوِهـَي َدْعـٌد بِنْـُت َجْحَدِم ْبِن َعْمِرو ْبـِن َعاِئِش ْبِن   س: ُأمُّ

َظِرِب ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر. 

َفَشِهَد  َبْدٍر،  ُنَفرْيِ  َمَعَها ِف  ُقَرْيٌش  َفَأْخَرَجْتُه  َوَكَتَم إِْسَلَمُه،  َة  َأْسَلَم بَِمكَّ
ُه َرآُه ُيَصيلِّ  ِكنَي، َفُأرِسَ َيْوَمِئٍذ، َفَشِهَد َلُه َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد َأنَّ َبْدًرا َمَع امُلْشِ

َ َعنُْه.  َة َفُخيلِّ بَِمكَّ

َة ِف ُسَهْيِل اْبِن َبْيَضاَء َقْد َأْخَطَأ ُسَهْيُل اْبُن َبْيَضاَء  ِذي َرَوى َهِذِه اْلِقصَّ َوالَّ
َيْسَتْخِف بِإِْسلِمِه، َوَهاَجَر إَِل امَلِدينَِة،  َقْبَل َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َوَلْ  َأْسَلَم 

َوَشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسِلًم لَ َشكَّ فِيه. 

َفَغَلَط َمْن َرَوى َذلَِك الَِديَث َما َبْينَُه َوَبنْيَ َأِخيِه، لَنَّ ُسَهْيًل َأْشُهُر ِمْن 
ُة ِف َسْهٍل.  َأِخيِه َسْهٍل، َوالَقصَّ

َوَأَقاَم َسْهٌل بِامَلِدينَِة َبْعَد َذلَِك، َوَشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَض امَلَشاِهِد، َوَبِقَي 
َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )199/4(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )340/4(.
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 ب: ُيَقال َلُه: ابن الَبْيَضاء، والبيضاء أمه. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْسِجد)1(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوصل َعَلْيِه َرُسول اللَّ  َماَت ِف عهد َرُسول اللَّ

ِذي اْبَتنَاُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمْسـِجَدُه،   ع: َأُخو ُسـَهْيٍل، َصاِحَبا امْلِْرَبِد الَّ

َ ِف َعْهـِد النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَصـلَّ َعَلْيـِه، َوِهَم  َوَكاَنـا ِف َحْجـِر َأْسـَعَد ْبـِن ُزَراَرَة ُتـُوفِّ
ُه َأُخو ُسَهْيِل اْبِن َبْيَضاَء َفَقاَل: ُسَهْيُل اْبُن َبْيَضاَء َوَأُخوُه  ِريَن َفَقاَل: إِنَّ َبْعُض امُلَتَأخِّ

َسْهٌل: اْسُمُه َصْفَواُن)2(.

 بر: أخو سهيل وصفوان، أمهم البيضاء، واسمها: دعد بنت الحدم 
ابن أمية بن ضبة بن الارث بن فهر بن مالك.

وأبوهم: وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلل بن أهيب 
ابن مالك بن ضبة بن الارث بن فهر.

كان سهل ابن بيضاء ممن أظهر إسلمه بمكة، وهو الذي مشى إل النفر 
الذين قاموا ف شأن الصحيفة التي كتبها مشكو قريش عيل بني هاشم حتى 
اجتمع له نفر تبءوا من الصحيفة وأنكروها، وهم: هشام بن عمرو بن ربيعة، 
واملطعم بن عدي بن نوفل، وزمعة بن السود بن عبد املطلب بن أسد، وأبو 

البخرتي بن هشام بن الارث بن أسد، وزهري بن أب أمية بن املغرية.

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة، وأخفى إسلمه، فأخرجته قريش معهم 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )170/3، 171(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1314/3(.
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إل بدر، فأرس يومئذ مع املشكني، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة 
يصيل، فخّل عنه. 

ل أعلم له رواية.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف املسجد.  ومات باملدينة، وفيها مات أخوه سهيل وصل عليهم َرُسول اللَّ

وقد قيل: إن سهل ابن بيضاء مات بعد َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ثغ: كان سهل ممن أظهر إسلمه بمكة، وهو الذي مشى إَِل النفر الذين 
قاموا ف نقض الصحيفة، التي كتبها مشكو مكة َعَل بني هاشم، حتى نقضوها 
وأنكروها، وهم: هشام بن عمرو بن ربيعة، واملطعم بن عدي بن نوفل، وزمعة 
ابن السود بن املطلب بن أسد، َوَأُبو البخرتّي بن هشام بن الارث بن أسد، 

وزهري بن َأِب أمية بن املغرية املخزومي.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وصل عليهم  توف سهل وأخوه سهيل باملدينة، ف حياة َرُسول اللَّ
ف املسجد)2(.

 جر: كان ممن قام ف نقض الصحيفة التي كتبتها قريش عل بني هاشم)3(.

َسْهُل ْبُن َجاِرَيَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 4  - 2

 غ: كان يسكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َحاَبِة، َوِقيَل: َسَلَمُة)5(.  ع: َسَكَن امَلِدينََة. َذَكَرُه اْبُن َأِب َعاِصٍم ِف الصَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )314/2(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )659/2، 661(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )99/3(.))) »اإلصابة« لبن حجر )490/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1318/3(.
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َسْهُل ْبُن اْلَحْنَظِليَِّة، َوُهَو َسْهُل ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن 4  - 2
، ِمْن َبِني َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ِمَن اْلَْوِس ڤ.  ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة، اْلَْنَصاِريُّ

ِه، َفِقيَل: اْبُن  ُه ِمْن َبنِي مَتِيٍم، ُثمَّ ِمْن َبنِي َحنَْظَلَة، َفنُِسَب إَِل ُأمِّ  س: ُأمُّ

اْلَنَْظِليَِّة.

اِم،  َل إَِل الشَّ وَّ َشِهَد ُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ حَتَ
َفنََزَل ِدَمْشَق َحتَّى َماَت ِبَا)1(.

ـُه ِمـْن َبنِـي مَتِيٍم، ُثمَّ ِمـْن َبنِي َحنَْظَلـَة، وهو ابن   وقـال أيًضـا س: ُأمُّ

النظلية، وهي أم أبيه َعْمرو بن عدي بن زيد بن جشم، واسمها: أم إياس 
بنـت أبـان بـن دارم، ثـم من بنـي متيم ثم من بنـي حنظلة، فمـن كان من ولد 

َعْمرو بن عدي، قيل له: ابن النظلية. 

َل إَِل  وَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ حَتَ َشِهَد سهٌل ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ
اِم، َفنََزَلا َحتَّى َماَت فيها)2(. الشَّ

ه سهلة بنت امرئ القيس بن كعب بن عامر بن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

عدي بن مدعة بن حارثة، وهي أيًضا من بني النظلية؛ لنا أم جده َعْمرو 
ابن عدي، وشهد معهم ُأحًدا)3(.

 خ: من الَْنَصار)4(.

))) السابق )277/4(.))) السابق )276/4(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )404/9(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 265(.
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 غ: كان يسكن املدينة، ثم قدم دمشق فأقام با، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

قال أبو القاسم: وقد روى ابن النظلية عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)1(.

ام)2(. ه، َواسم َأبِيه: عقيب اْلْنَصاِرّي التَِّميِمي، سكن الشَّ  ب: النظلية أمُّ َجدِّ

ًدا َل ُيَالُِط  َجَرِة، َوَكاَن ُمَتَعبًِّدا ُمَتَوحِّ َت الشَّ ِه، َباَيَع حَتْ  ع: الَنَْظِليَُّة اْسُم ُأمِّ
النَّاَس، َسَكَن ِدَمْشَق)3(.

 بر: النظلية أمه، وقيل: هي أم جده. 

كان ممن بايع حتت الشجرة، وكان فاضًل عامًلا معتزًل عن الناس، كثري 
الصلة والذكر ل يالس أحًدا. 

سكن الشام، ومات بدمشق ف أول خلفة معاوية، ول عقب له.

ى عقبة، ولم صحبة)4(. ى سعًدا، وأخ ُيَسمَّ له أخ ُيَسمَّ

ه، َصِحَب َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وباَيَعه حتت الشجرة، وسكن   كر: النظليُة أمُّ
دمشق، وكان داره بدمشق ف حجر الذهب مما ييل سور املدينة.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنـه: القاسـم أبـو عبـد الرحن، وبش بـن قيس التَّْغَلبِي، وأبو كبشـة 
السلول)5(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )170/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )96/3، و98(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1309/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )662/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )73/ 18، 19(.
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 ثغ: كان ممن بايع حتت الشجرة، وكان فاضًل، معتزًل َعِن الناس، 
كثري الصلة والذكر، كان ل يزال يصيل مهم هو باملسجد، فإذا انرصف ل 

يزال ذاكًرا من تسبيح وهتليل، حتى يأيت أهله.

وسكن دمشق، ومات با أول خلفة معاوية، ول عقب له، وكان يقول: 
لن يكون ل سقط ف اإلسلم أحب إل مما طلعت عليه الشمس. 

وله أخ اسمه عقبة له صحبة)1(.

ْضَواِن، َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: َشِهَد َبْيَعَة الرِّ

. ُلوِلُّ ، َوَأُبو َكْبَشَة السَّ َوَعنُْه: بِْشُ َأُبو َقْيٍس التَّْغِلبِيُّ

َم  َف إِنَّ َم ُهَو ِف َصَلٍة، َفإَِذا اْنرَصَ ًدا َما ُيَالُِس َأَحًدا، إِنَّ َوَكاَن َرُجًل ُمَتَوحِّ
ُهَو ِف َتْسبِيٍح َوِذْكٍر، َوَشِهَد ُأُحًدا َواْلَنَْدَق، َوَسَكَن الشام، وتوف ف صدر 

خلفة معاوية)2(.

َسْهُل ْبُن ُحَنْيِف ْبِن َواِهِب ْبِن اْلُعَكْيِم، َوِقيَل: َحِكيُم ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن 4  - 2
َمْجَدَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمِرو ْبِن ِخَلِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف اْبِن َماِلِك 
اْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَْوِس، َوُيْكَنى َسْهٌل: َأَبا َسْعٍد َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد اهلِل، َوُيَقاُل: 

، ِمَن الَْنَصاِر، ِمن َبِني َعْمِرو ابِن َعْوٍف ڤ.  َأُبو َثاِبٍت، الَبْدِريُّ

 س: ُأمُّ َسْهٍل اْسُمَها ِهنُْد بِنُْت َرافِِع ْبِن ُعَمْيِس ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُأَميََّة 

َة ْبِن َمالِِك ْبِن الَْوِس ِمَن اْلََعاِدَرِة.  اْبِن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِمَرَة ْبِن ُمرَّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 414(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )317/2(.
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ـِه َعْبـُد اللـِه َوالنُّْعـَمُن اْبنَـا َأِب َحبِيَبـَة ْبـِن الَْزَعِر ْبـِن َزْيِد ْبِن  َوَأَخـَواُه لُمِّ
اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة. 

ِه َأِب  َوَكاَن لَِسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف ِمَن اْلَوَلِد: َأُبو ُأَماَمَة َواْسُمُه َأْسَعُد بِاْسِم َجدِّ
ُهَم َحبِيَبُة بِنُْت َأِب ُأَماَمَة َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن ُعَبْيِد  ِه، َوُعْثَمُن َوُأمُّ ُأمِّ

اِر.  اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اِص ْبِن ُوَهْيِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف  ُه ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َأِب َوقَّ َوَسْعٌد، َوُأمُّ
اْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكلٍب. 

َولَِسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف اْلَيْوَم َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد.

َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف َوَعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب. 

َوَشِهَد َسْهٌل َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَثَبَت َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد ِحنَي اْنَكَشَف 
النَّاُس َوَباَيَعُه َعَل امَلْوِت، َوَجَعَل َينَْضُح َيْوَمِئٍذ بِالنَّْبِل َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُه َسْهٌل«، َوَشِهَد َسْهٌل َأْيًضا اْلَنَْدَق  َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َنبُِّلوا َسْهًل َفإِنَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

وقال أيًضا س: َشِهَد َبْدًرا، َوَكاَن َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب ڤ ِحنَي َخَرَج ِمَن 

ُه امَلِدينََة ُثمَّ َكَتَب إَِلْيِه َأْن َيْلَحَق بِِه، َفَلِحَق بِِه َوَلْ َيَزْل َمَعُه، َوَشِهَد َمَعُه  امَلِدينَِة َولَّ
نَي، ُثمَّ َرَجَع إَِل اْلُكوَفِة، َفَلْم َيَزْل ِبَا َحتَّى َماَت َسنََة َثَمٍن َوَثَلثنَِي َوَصلَّ  ِصفِّ
ُه ِمْن َأْهِل َبْدٍر(. َوَقْد َكَتْبنَا  َ َعَلْيِه ِستًّا، َوَقاَل: )إِنَّ َعَلْيِه َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب َوَكبَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )437-436/3(.
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ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)1(. َخَبَ

 ل: شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: شهد مع عيّل بن أب طالب صّفني، وكان يسكن الكوفة. 

ومات با سنة ثمن وثلثني، وصّل عليه عيل بن أب طالب وكبَّ عليه 
. ستًّا، وقال: إنه بدريٌّ

وابنه أبو أمامة بن سهل كثري الديث. واسمه: أسعد. سمى باسم جده 
-أب أمه- أسعد بن زرارة.

ولسهل بنون غريه، وعقب باملدينة، وبغداد)3(.

.)4(  ف: َبْدِريٌّ

 خ: من الَْنَصار)5(.

َ َسنََة َثَمٍن َوَثَلثنَِي)6(.  ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ڤ ُتُوفِّ

ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد  الله   ط: شهد سهٌل بدًرا وأحًدا، وثبت مع رسول 
حني انكشف الناس عنه، وبايعه عل املوت، وجعل ينضح يومئذ بالنَّبل عن 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َنبُِّلوا َسْهًل، فِإنَّه َسْهٌل«. 

))) »الكنى والسماء« لمسلم )رقم: 476(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )137/8(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 291(.

))) »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )337/1(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 265(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )455/3(.
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وشهد أيًضا الندق، واملشاهد كلها معه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وشهد سهل بن حنيف ِصفِّني مع عيل بن أب طالب ڠ)1(. 

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص نحًوا من عشين حديًثا)2(.

، سكن الُكوَفة.   ب: َبْدِريٌّ

َماَت بعد صّفني سنة َثَمن َوَثَلثنَِي بِالُكوَفِة، َوصل َعَلْيِه َعيلُّ بُن أب َطالب 
َوكبَّ َعَلْيِه َأْربًعا، َوقد قيل: ِسًتا. 

َوَكاَنت كنية سهل َأُبو سعيد، َوله عقب بِامَلِدينَِة)3(.

 بش: ممن شهد بدًرا، مات سنة ثمن وثلثني وصل عليه عيلُّ بن أب 
طالب وكبَّ عليه أربًعا)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد، َأْحَسَن اْلِقَتاَل َيْوَم ُأُحٍد. 

ْسِم َأْبَيَض، َفاْعَتاَنُه َعاِمُر ْبُن َربِيَعَة َفُلبَِط بِِه.  َوَكاَن َحَسَن اْلِ

َعَلْيِه  َفَصلَّ  َوَثَلثنَِي،  َثَمٍن  َوِقيَل:  َسْبٍع،  َسنََة  نَي  َبْعَد ِصفِّ بِاْلِعَراِق   َ ُتُوفِّ
 . ُه َبْدِريٌّ َ َعَلْيِه ِستَّ َتْكبرَِياٍت، َوَقاَل: إِنَّ َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب، َفَكبَّ

ُيَكنَّى َأَبا َثابٍِت، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد اللِه، َوِقيَل: َأُبو اْلَولِيِد. 

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 17(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )82/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )3/ 170(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 80(.
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َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، َواْبنُُه َعْبُد اللِه ْبُن َسْهٍل، 
ْحَِن ْبـُن َأِب َلْيَل،  ـبَّاُق، َوَأُبـو َواِئـٍل، َوُيَسـرْيُ ْبُن َعْمـٍرو، َوَعْبـُد الرَّ َوُعَبْيـٌد السَّ

ُهْم)1(. َوَغرْيُ

 بر: شهد بدًرا واملشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وثبت يوم أحد، 
وكان بايعه يومئذ عل املوت، فثبت معه حني انكشف الناس عنه، وجعل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َنبُِّلوا َسْهًل  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ينضح بالنَّْبل يومئذ عن َرُسول اللَّ

َفإِنَّه َسْهٌل«.

ثم صحب عليًّا ڤ من حني بويع له، وإياه استخلف عيلٌّ ڤ حني 
ه عل فارس،  البرصة، ثم شهد مع عيلٍّ صفني، وولَّ إل  املدينة  خرج من 

فأخرجه أهل فارس، فوجه عيلٌّ زياًدا فأرضوه وصالوه، وأدوا الراج.

ومـات سـهل بـن حنيـف بالكوفة سـنة ثـمن وثلثني، وصـل عليه عيل 
وكب ِستًّا. 

روى عنه: ابنه وجاعة معه)2(.

 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وثبت َيْوم أحد   ثغ: شهد بدًرا واملشاهد كلها مع َرُسول اللَّ
املوت، وكان  َعَل  يومئذ  بايعه  الناس، وكان  انزم  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسول  مع 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1307-1306/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )662/2، 663(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )559/2(.
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يرمي بالنبل َعْن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

صحب عيل بن َأِب طالب، حني بويع له، فلم سار عيل من املدينة إَِل 
البرصة استخلفه َعَل املدينة، وشهد مع صفني، ووله بلد فارس، فأخرجه 

أهلها، فاستعمل زياد بن أبيه، فصالوه، وأدوا الراج.

ومات سهل بالكوفة سنة ثمن وثلثني، وصل عليه عيل، وكب عليه 
. ستًّا، وقال: إنه بدريٌّ

روى عنه ابناه: َأُبو أمامة، وعبد امللك، وعبيد بن السباق، َوَأُبو وائل، 
وعبد الرحن بن أبى ليل، وغريهم)1(.

، َوالُِد َأِب ُأَماَمَة بِن َسـْهٍل، َوَأُخو   ذس: الَْنَصـاِريُّ الَْويِسُّ الَعـْوِفُّ

ُعْثَمَن بِن ُحنَْيٍف.

َشِهَد بدًرا، َوامَلَشاِهَد.

بَّاِق، َوَأُبو َواِئٍل،  َث َعنُْه: اْبنَاُه؛ َأُبو ُأَماَمَة َوَعْبُد اللِه؛ َوُعَبْيُد بُن السَّ َحدَّ
ْحَِن بُن َأِب َلْيَل، َوُيَسرْيُ بُن َعْمٍرو؛ َوآَخُرْوَن. َوَعْبُد الرَّ

َوَكاَن ِمْن ُأَمَراِء َعيِلٍّ ڤ.

. ، َوَصلَّ َعَلْيِه َعيِلٌّ َماَت: بِالُكْوَفِة، ِف َسنَِة َثَمٍن َوَثَلثنِْيَ

تَّة)2(. َوَحِدْيُثُه ِف الُكُتِب السِّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )318/2(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 325(.
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 ذت: والد أب أمامة، وأخو ُعْثَمن.

شِهَد بْدًرا واملشاهد، وله رواية.

ـبَّاق،  َرَوى َعنْـُه: ابنـاه َأُبـو ُأمامة، وعبُد اللـه، وأبو وائل، وعبيد بن السَّ
ْحَن بن أب ليل، وُيَسرْي بن َعْمرو)1(. وعبد الرَّ

 ذك: أحد البدريني، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

 جر: من أهل بدر، كان من السابقني، وَشِهَد َبْدًرا، وثبت يوم ُأُحد 
حني انكشف الناس، وبايع يومئذ عل املوت، وكان ينفح َعن رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص بالنبل، فيقول: »َنبُِّلوا َسْهًل َفإِنَّه َسْهل«.

وشهد أيًضا الندق واملشاهد كلها، واستخلفه عيلٌّ عل البرصة بعد المل، 
ثم شهد معه صفني. 

وُيقال: آخى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عيل بن أب طالب.

ومات سنة ثمن وثلثني)3(.

َسْهُل ْبُن َراِفعِ ْبِن َأِبي َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن 4  9 2
اِر، ِمَن اْلَخْزَرجِ ڤ. َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ه ُزغيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الارث، من بني مالك بن النجار،   س: ُأمُّ
وهو أخو سهيل بن رافع من أهل بدر، ومها صاحبا املِْرَبد الذي ُبنَِي فيه مسجُد 

))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 337(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )497/4(.
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رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكانا يتيمني لسعد بن ُزرارة.

َشِهَد سهل بن رافع ُأحًدا، وتوف وليس له عقب، وقد انقرض أيًضا ولد 
عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، فلم يبق منهم أحٌد)1(.

 م: له صحبة، يقال: أنه شهد أحًدا، ومات ف خلفة عمر، وقيل: سهيل)2(.

ى سهيًل. ومها اليتيمن اللذان كان لم املربد الذي بنى   بر: له أخ ُيَسمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص فيه املسجد، كانا يتيمني ف حجر أب أمامة أسعد بن زرارة.  َرُسول اللَّ

ل يشهد بدًرا وشهدها أخوه سهيل)3(.

ِذي ابتناه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْسجَده)4(.   جو: َأُخو ُسَهْيل، ومها صاحبا املِْرَبد الَّ

 ثغ: أخو سهيل، ومها صاحبا املربد، الذي بنى فيه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.  مسجده، وكانا ف حجر أسعد بن زرارة، توف ف عهد َرُسول اللَّ

َسْهُل ْبُن ُروميِّ ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل، 4 92 2
ِمَن اْلَْوِس ڤ.

ه ُسَهْيَمُة بنت عبد الله بن رفاعة بن نجدة بن ُنمري، من بني   س: ُأمُّ
واقف من الوس، وهو أخو سعد بن سلمة لمه. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )318/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 663(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )663/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 147(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )323/2(.
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وُقتِـَل سـهٌل يوم ُأحٍد َشـِهيًدا، وليس له عقب، وقـد انقرض بنو وقش 
ابـن زغبـة بـن زعـوراء، فلم يبق منهـم أحٌد، وانقـرض أيًضا ولـد زعوراء بن 

عبد الشهل كلهم)1(.

َسـْهُل ْبـُن َسـْعِد ْبِن َماِلـِك ْبِن َخاِلِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن َحاِرَثَة ْبِن 4 -9 2
، ُيَكنَّى  اِعِديُّ َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ، السَّ

َأَبا اْلَعبَّاِس، َوِقيَل: َأُبو َيْحَيى ڤ.

 س: أمه أَبيَّة بنت الارث بنت بن عبد الله بن كعب بن مالك من خثعم.

فولـد سـهُل بُن سـعد: العبـاَس، وُمصعًبا، وعائشـَة، وأمهم عائشـة بنت 
خزيمة بن َوْحَوح بن الخثم بن عبد الله بن وهب بن عبد الله بن ُقنفذ بن مالك 

ابن عوف بن امرىء القيس بن ُبثة بن ُسَليم بن منصور من قيس َعيلن. 

وُعَمًرا، وأمه امرأٌة من ِكندة. 

يُة بنت مصن بن فراس بن  والشعَث، وخديَة، وأمَّ كلثوم، وأمهم أبَّ
حارثة بن الخثم من بني سليم. 

وأمَّ كلثوم الصغرى، وأمها أم ولد.

قال سهل بن سعد: كنت أصغر أصحاب ف تبوك، فكنت شفرهتم -يعني 
خادمهم-)2(.

اِعِدي. َ بامَلِدْينَة: َسْهل بن َسْعد السَّ  خ: آخر من ُتوفِّ

ُه آِخُر َمن َبِقَي ِمن َأْصَحاِب  َقاَل َأُبو َضْمَرة َأَنُس بن ِعَياٍض: سمعُت َأنَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )375/5(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )242/4(.
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َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ل: له صحبة)2(.

 غ: سكن املدينة، ومات با، آخر من مات با من أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبو ضمرة: سمعت أنه آخر من بقي من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
يعني باملدينة.

قال أبو القاسم: ورأيت ف »كتاب عمي« نسَب سهل بن سعد بن مالك بن 
 خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الزرج بن ساعدة بن كعب بن الزرج.
ُد ْبُن ُعَمَر: قال سهل بن سعد: كنت أصغر أصحاب ف تبوك كنت  وَقاَل ُمَمَّ

شفرهتم يعني خادمهم.

وقال ابن نمري: مات سهل سنة إحدى وتسعني)3(.

 ب، بش: َماَت سنة إِْحَدى َوتِْسعني، َوقد قيل: سنة َثَمن َوَثَمننَِي. 

َكاَن اْسـمه: )حزًنـا(، َفَسـمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )سـهًل(، َوُهَو آخـر من َماَت من 
َحاَبة بِامَلِدينَِة)4(. الصَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َسْهًل()5(.  م، ع: َكاَن اْسُمُه: )َحْزًنا(، َفَسمَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )375/5(.
))) »الكنى والسماء« لمسلم )رقم: 2486(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )92-87/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )168/3(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 48(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 669(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1321/3(.
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 َ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مَخَْسَة َعَشَ َسنًَة، َوُتُوفِّ  ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلُه َيْوَم ُتُوفِّ

َحاَبِة َمْوًتا بِامَلِدينَِة،  َسنََة َثَمٍن َوَثَمننَِي، َوِقيَل: إِْحَدى َوتِْسِعنَي بِامَلِدينَِة، آِخُر الصَّ

َق َبْينَُهَم،  ُه َفرَّ ، َوَأنَّ َأْحَصَن َسْبِعنَي اْمَرَأًة، َشِهَد َقَضاَء َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف امُلَتَلِعننَْيِ

ُر ِلَْيَتُه،  ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسْهًل، َوَكاَن َذا َوْفَرٍة ُيَصفِّ َوَكاَن اْسُمُه َحْزًنا َفَسمَّ

، َوَأُبو َحاِزٍم، َوَعبَّاٌس  ْهِريُّ َث َعنُْه َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوالزُّ َحدَّ

، َوَبْكُر  ِميُّ ، َوَأُبو ُزْرَعَة َعْمُرو ْبُن َجابٍِر اْلَرْضَ ِميُّ اْبنُُه، َوَيَْيى ْبُن َمْيُموٍن اْلَرْضَ

.)1( اْبُن َسَواَدَة، َوِعْمَراُن ْبُن َأِب َأَنٍس، َوَجِيٌل اْلَْسَلِميُّ

 بر: اختلف ف وقت وفاة سهل بن سعد. فقيل: توف سنة ثمن وثمنني، 
وهو ابن ست وتسعني سنة. وقيل: توف سنة إحدى وتسعني، وقد بلغ مائة سنة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ويَقاَل: إنه آخر من بقي باملدينة من أصحاب َرُسول اللَّ

 خق: صحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومات باملدينة سنة إحدى وتسعني، 
وقد بلغ مائة سنة. 

وهو آخر من مات من الصحابة باملدينة)3(.

 جو: آخُر من َماَت بِامَلِدينَِة)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف املتلعنني، وأنه فرق بينهم، وكان   ثغ: شهد قضاء َرُسول اللَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )665/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1312/3(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1138/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 324(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )سهًل(. ه َرُسوُل اللَّ اسمه: )حزًنا(، فسمَّ

وعاش سهل وطال عمره، حتى أدرك الجاج بن يوسف، وامتحن معه، 
أرسل الجاج سنة أربع وسبعني إَِل سهل بن سعد ڤ، وقال له: ما منعك 
من نرص أمري املؤمنني عثمن؟ قال: قد فعلته، قال: كذبت، ثم أمر به فختم ف 
عنقه، وختم أيًضا ف عنق أنس بن مالك ڤ، حتى ورد عليه كتاب عبد امللك 
ِه يريد إذللم بذلك، وأن يتنبهم  ابن مروان فيه، وختم ف يد جابر بن َعْبد اللَّ

الناس، ول يسمعوا منهم.

ْهِري، َوَأُبو حازم، وابنه  روى َعنه: َأُبو هريرة، وسعيد بن املسيب، والزُّ
عباس بن سهل، وغريهم.

توف سهل سنة ثمن وثمنني، وهو ابن ست وتسعني سنة، وقيل: توف 
سنة إحدى وتسعني، وقد بلغ مائة سنة، ويقال: إنه آخر من بقي من أصحاب 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة.

ر ليته)1(. وكان يصفِّ

ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسْوِل  َأْصَحاِب  َبِقيَُّة  ُر،  امُلَعمَّ الَفاِضُل،  اإِلَماُم،  ذس:   
ِذْيَن ُتُوفُّوا ِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َحاَبِة الَّ َوَكاَن َأُبْوُه ِمَن الصَّ

َكاَن َسْهٌل َيُقْوُل: َشِهْدُت امُلَتَلِعننَْيِ ِعنَْد َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا اْبُن مَخَْس 
َة َسنًَة. َعْشَ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )320/2، 321(.
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َة َأَحاِدْيَث. َرَوى َسْهٌل: ِعدَّ

ْحَِن  َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َعبَّاٌس، َوَأُبو َحاِزٍم الَْعَرُج، َوَعْبُد اللِه بُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
 ، ِميُّ ، َوَيَْيى بُن َمْيُمْوٍن الَرْضَ ْهِريُّ ابِن الَاِرِث بِن َأِب ُذَباٍب، َواْبُن ِشَهاٍب الزُّ

ُهم. َوَغرْيُ

َحاَبِة، َوَكاَن ِمْن َأْبنَاِء املاَئِة. َوُهَو آِخُر َمْن َماَت بِامَلِدْينَِة ِمَن الصَّ

َقاتِِه، َفَلمَّ َخَرَج،  ًة َولِْيَمًة، َفَكاَن فِْيَها تِْسٌع ِمْن ُمَطلَّ َوُيْرَوى: َأنَّه َحرَضَ َمرَّ
َوَقْفَن َلُه، َوُقْلَن: َكْيَف َأْنَت َيا َأَبا الَعبَّاِس؟. 

ُقْلُت: َبْعُض النَّاِس َأْسَقَط ِمْن َنَسبِِه )َسْعًدا( الثَّايِن.

َوَبْعُضُهم َكنَّاُه: َأَبا َيَْيى.

.)1( َذَكَر َعَدٌد َكبرِْيٌ َوَفاَتُه ِف َسنَِة إِْحَدى َوتِْسِعنْيَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِلَبِيِه َأْيًضا ُصْحبة.  ذت: َصاِحِب َرُسوِل اللَّ

ِه. َرَوى َعن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأَبِّ بن َكْعٍب، َوَغرْيِ

، وأبو حازم العرج، وآخرون. ْهِريُّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعبَّاُس بن َسْهٍل، َوالزُّ

َحاَبِة بِامَلِدينَِة وقد قارب املائة سنة، وقد شهد  َوُهَو آِخُر َمْن َماَت ِمَن الصَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص وله مخس عشة َسنٍَة. املتلعنني ِعنَْد َرُسوِل اللَّ

ُه َماَت َسنََة إِْحَدى َوتِْسِعنَي، إِل َما َذَكَر َأُبو ُنَعْيٍم َواْلُبَخاِريُّ  َفُقوا َعَل َأنَّ اتَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 422، 423(.
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ُه َماَت َسنََة ثمٍن َوَثَمننَِي)1(. َأنَّ

 ذك: آخر من مات باملدينة من الصحابة، من نبلء الصحابة الذين 
حديثهم ف الصحاح)2(.

 جر: من مشاهري الصحابة، يقال: كان اسمه: )حزًنا(، فغريه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
حكاه ابن حبان)3(.

، َوِقيَل: ُسَهْيٌل ڤ. 4 -9 2 َسْهُل ْبُن َصْخٍر، اللَّْيِثيُّ

 غ: ل ُيسند عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا أعلمه)4(.

 م: عداده ف املدنيني، سكن البرصة)5(.

ُد ْبُن َسْعٍد: ُهَو َسْهُل  َة، َقاَل ُمَمَّ  ع: ِعَداُدُه ِف امَلَدنِيِّنَي، َسَكَن الَبرْصَ

ْيِح ْبِن َعاِمِر  اْبُن َصْخِر ْبِن َواِقِد ْبِن ِعْصَمَة ْبِن َأِب َعْوِف ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن رُشَ

اْبِن َيِسرِي ْبِن َبْكِر ْبِن ِكنَاَنَة)6(.

 بر: له صحبة ورواية)7(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 1112، 1113(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )500/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )112/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 660(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1315/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )665/2(.
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َسْهُل ْبُن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َثِقِف ْبِن َماِلِك ْبِن َمْبُذوٍل، 4 99 2
اِريُّ ڤ.  ، النَّجَّ اِر، اْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبِني َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 س: ُقتَِل يوم بئر معونة َشِهيًدا ف صفر عل رأس اثنني وثلثني شهًرا 
من الجرة، ول عقب له)1(.

 م: قتل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة)2(.

 ع، بر: اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة)3(.

 بر: قتل مع عمه سهل ابن عمرو شهيدين يوم بئر معونة)4(.

اِر ڤ.4  9 2 ، ِمن َبِني َعاِمِر بِن َماِلِك بِن النَّجَّ َسْهُل ْبُن ُعَبْيٍد، الَْنَصاِريُّ

 م: شهد بدًرا)5(.

َسْهُل ْبُن َعِتيِك ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن 4  9 2
َمْبُذوٍل اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َجِيَلُة بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َثِقِف ْبِن َمالِِك ْبِن َمْبُذوٍل.   س: ُأمُّ

ى اْلَاِرُث ْبُن َعتِيٍك َوُيْكنَى َأَبا َأْخَزَم، َوَلْ َيْشَهْد َبْدًرا. َوَكاَن لَِسْهٍل َأٌخ ُيَسمَّ

ُه َأْيًضا َجِيَلُة بِنُْت َعْلَقَمَة َوِهَي ُأمُّ َسْهٍل، َوَكاَن َأُبو َمْعَشٍ َوْحَدُه َيُقوُل:  َوُأمُّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )320/5(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 666(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1320/3(، »الستيعاب« لبن عبد البر )669/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )665/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 661(.
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َسْهُل ْبُن ُعَبْيٍد، َوُهَو َخَطٌأ ِمنُْه َأْو َعنُْه. 

ْبِعنَي -ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة ُموَسى  َوَشِهَد َسْهُل ْبُن َعتِيٍك اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-.  ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ اْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

َوَشِهَد َسْهُل ْبُن َعتِيٍك َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوُقتَِل َأُخوُه َأُبو َأْخَزَم 
َيْوَم ِجرْسِ َأِب ُعَبْيٍد َشِهيًدا، َوَكاَن َقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 م: شهد العقبة الثانية، توف عل عهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصلَّ عليه)2(.

َرُه َبْعُض  َ َعَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَصلَّ َعَلْيِه، َكرَّ  ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة، ُتُوفِّ
َفُه َفَقاَل: َسْهُل ْبُن ُعَبْيٍد)3(. َم ِذْكُرُه َوَصحَّ ِذي َتَقدَّ ِريَن َوُهَو الَّ امُلَتَأخِّ

َفُه،  ِريَن َفَصحَّ  وقال أيًضا ع: َشِهَد َبْدًرا َواْلَعَقَبَة، َوِهَم فِيِه َبْعُض امُلَتَأخِّ
َم ُهَو َعتِيٌك، َوَرَواُه بَِعِقبِِه فِيَمِن اْسُمُه: ُسَهْيٌل َعْن  َفَقاَل: َسْهُل ْبُن ُعَبْيٍد، َوإِنَّ

ْسنَاِد، َفَقاَل: ُسَهْيُل ْبُن َعتِيٍك)4(. َهَذا َأْحِسُبُه ِبََذا اإْلِ

 بر: شهد العقبة، ثم شهد بدًرا، ل عقب له)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.   ثغ: شهد العقبة الثانية، وتوف َعَل عهد َرُسول اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )472/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 665(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1320/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1316/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )667/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )322/2(.
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َسْهُل ْبُن َعِديٍّ اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 4  9 2

.)1(  ع: َبْدِريٌّ

َسْهُل ْبُن َعِديِّ بِن َزْيِد بِن َعاِمِر بِن جشٍم ڤ.4  9 2

ه أميمة بنت قيظي بن َعْمرو بن سهل بن مرمة بن قلع بن حريش   س: ُأمُّ
ابن عبد الشهل. 

ُقتَِل يوم ُأحٍد َشِهيًدا، وليس له عقب، وقد انقرض ولد َعْمرو بن جشم)2(. 

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا)3(.

َسْهُل ْبُن َعِديِّ بِن َماِلِك بِن َحَراِم بِن ُخَدْيِج بِن ُمَعاِوَيَة ڤ.4  9 2

ه أم عثمن بنت معاذ بن فروة بن َعْمرو بن حبيب بن غنم، من   س: ُأمُّ
بني قوقل.

َشِهد ُأُحًدا)4(.

َسْهُل ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس بِن وّد بِن َنْصِر بِن َماِلِك بِن 4    2
ِحسِل بِن َعاِمِر بِن لؤي الَعاِمِريُّ ڤ. 

ُه َعاتَِكُة بِنُْت ُزَهرْيِ ْبِن َعْبِد َأْسَعَد ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن ِحْسِل   س: ُأمُّ
 . اْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1320/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )246/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )667/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )303/4(.
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ُهـَم َظْبَيُة بِنُْت  ـِه، َل َبِقيََّة َلُـَم، َوُأمُّ َفَوَلـَد َسـْهُل ْبـُن ُعَمـَر: َعْمـًرا، َوَعْبَد اللَّ
. ِه ْبِن َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ َعْبِد اللَّ

َة َمَع َأِخيِه ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو، َوَقِدَم  َوَأْسَلَم َسْهُل ْبُن َعْمٍرو َيْوَم َفْتِح َمكَّ
ِه  َسْهُل ْبُن َعْمٍرو َبْعَد َذلَِك امَلِدينََة، َفنََزَلَا َوَلُه ِبَا َداٌر، َوَبِقَي َبْعَد َرُسوِل اللَّ

َ بِامَلِدينَِة)1(. ملسو هيلع هللا ىلص َدْهًرا َطِويًل، ُثمَّ ُتُوفِّ

 بر: أخو سهيل بن عمرو، كان من مسلمة الفتح، ومات ف خلفة 
أب بكر، أو صدر خلفة عمر ڤ)2(.

َسـْهُل ْبـُن َقَرَظـَة ْبـِن َقْيـِس ْبـِن َعْبـَدَة ْبـِن ُأَميَّـَة ْبـِن َزْيـِد ْبِن 4 2  2
ُأَميَّـَة اْبِن َزْيِد ْبِن َماِلٍك ڤ.

ه أمامة بنت شاس بن قيس بن عبادة بن زهري بن عطية بن زيد   س: ُأمُّ
ابن قيس بن عامرة بن مرة بن مالك بن الوس. 

فولد سهل بن قرظة: هاروَن، وممًدا، وعبَد الله، وسهًل، وُسكينَة، وأمَّ 
َعْمٍرو، وأمهم أم ولد. 

وَشِهَد سهٌل ُأحًدا.

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان ابنه حنظلة بن أب عامر من خيار املسلمني وأهل  َقاَل ُمَمَّ
النية، وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بني حنظلة بن أب عامر وشمس بن عثمن بن 

الشيد املخزومي. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )667/2(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )126/6(.
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ه جيلة بنت عبد الله  ة، وُأمُّ وكان لنظلة من الولد: عبد الله ُقتِل يوم الَرَّ
ابن ُأَبّ بن سلول من بِلُحْبيَل)1(.

 كو: شهد أحًدا)2(. 

َسـْهُل ْبـُن َقْيِس ْبـِن َأِبي َكْعِب ْبـِن اْلَقْيِن ْبِن َكْعِب ْبِن َسـَواٍد، 4 -  2
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َناِئَلُة بِنُْت َسَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد الَْشَهِل   س: ُأمُّ
اِعِر. ِمَن الَْوِس، َوُهَو اْبُن َعمِّ َكْعِب ْبِن َمالِِك ْبِن َأِب َكْعِب ْبِن اْلَقنْيِ الشَّ

اٍل َعَل َرْأِس  َوَشِهَد َسْهٌل َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا ِف َشوَّ
ْجَرِة.  اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اْلِ

َوُهَو َصاِحُب اْلَقْبِ امَلْعُروِف بُِأُحٍد، َوَبِقَي ِمْن َعِقبِِه َرُجٌل َواْمَرَأٌة)3(.

 م: قتل يوم أحد، وكان شهد بدًرا)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)5(.

 بر، ثغ: شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا)6(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)7(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

))) »اإلكمال« لبن ماكول )29/6(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )289/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 663(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )538/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1319/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )667/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )324/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.
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َسْهُل ْبُن َماِلٍك، َأُخو َكْعِب ْبِن َماِلٍك ڤ. 4 -  2

 م: يقال: أنه أخو كعب بن مالك. روى عنه: ابنه يوسف)1(.

 ع: َسَكَن امَلِدينََة، َرَوى َعنُْه اْبنُُه ُيوُسُف)2(.

، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 9  2 َسْهٌل، اْلَبَلِويُّ

ِذي مَلََزُه امُلنَافُِقوَن، ُيَقاُل: َسْهُل ْبُن َرافِِع ْبِن  ، الَّ اَعنْيِ  ع: َصاِحُب الصَّ
َأِب َعْمِرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم. 

َ ِف ِخَلَفِة ُعَمَر، َوِقيَل: ُسَهْيٌل)3(. َشِهَد ُأُحًدا، ُتُوفِّ

 جو: َصاحب الصاعني الَِّذي ملزه امُلنَافُِقوَن. َوقيل: ُهَو سهل بن َرافع. 
َوقيل: ُسَهْيل)4(.

َسْهٌل، َمْوَلى َبِني ُظُفٍر الَْنَصاِريُّ ڤ.4    2

 س: َشِهد ُأُحًدا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 بر: شهد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1317/3(.))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 661(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1318/3(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 148(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )667/2(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )270/4(.
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َسْهم امُسه  من 

َسْهُم ْبُن َعْمٍرو اَلْشَعِريُّ ڤ.4    2

ملسو هيلع هللا ىلص،  َقِدَم َمَع َأِب ُموَسى الَْشَعِريِّ َعَل َرُسوِل اللِه  مِمَّْن   س: َكاَن 
َذلَِك،  َبْعَد  اِم  الشَّ إَِل  َخَرَج  ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  َوَصِحَب  َفَأْسَلَم،   ، بَِخْيَبَ َوُهَو 

َفنََزَلَا)1(.

َسْهُم ْبُن َماِزن ڤ.4    2

 نق: َلُه ُصْحَبة، َوقيل: سهم بن َمْرَوان مول زيد بن أب ِسنَان)2(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )437/9(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )3544(.
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ُسَهْيل امُسه  من 

ُسَهْيُل اْبُن َبْيَضاَء، َوُهو: اْبُن َوْهِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن ُوَهْيِب 4    2
اْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر، ُيْكَنى َأَبا َيِزيَد، وَأَبا ُموَسى ڤ.

ُه اْلَبْيَضاُء َوِهَي َدْعُد بِنُْت َجْحَدِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِئِش ْبِن َظِرِب   س: ُأمُّ

اْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

ـِد ْبِن  َوَهاَجـَر ُسـَهْيٌل إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة اِلْجَرَتـنْيِ َجِيًعـا -ِف ِرَواَيـِة ُمَمَّ
ِد ْبِن ُعَمَر-. إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

َقاُلـوا: َوَشـِهَد ُسـَهْيٌل َبْدًرا، َوُهـَو اْبُن َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي َسـنًَة، َوَشـِهَد ُأُحًدا، 
َهـا َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنـاَداُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف  َواْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
َمِسـرِيِه إَِل َتُبـوَك َفَقـاَل: »َيـا ُسـَهْيُل«، َفَقـاَل: َلبَّْيـَك، َفَوَقَف النَّاُس ملَّا َسـِمُعوا 
َه َوْحَدُه  َكَلَم َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُسـوُل اللِه: »َمْن َشـِهَد َأنَّ لَ إَِلـَه إِلَّ اللَّ

ُه َعَل النَّاِر«. َمُه اللَّ يَك َلُه، َحرَّ لَ َشِ

َوَماَت ُسَهْيٌل َبْعَد ُرُجوِع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َتُبوَك بِامَلِدينَِة َسنََة تِْسٍع، 
َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )384/3(.
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ة، وُسَهْيل ْبُن َبْيَضاء: َقْد َشِهَد َبْدًرا؛  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بَمكَّ  خ: َأْسَلَم ورسوُل اللَّ
َيْعنِي: َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسِلًم.

ا ُسَهْيل ْبُن َبْيَضاء، َفَكاَن ُمْسِلًم ل َشكَّ فِيِه. َوَأمَّ

َثنَا  واسُم الَبْيَضاء: دعد بنت جحدم، َغَلَبْت، َعَلْيِه فُهَو ُينَْسُب إَِلْيِها. َحدَّ
بَِذاَك اْبُن َأيُّوب، َعْن إِْبَراِهْيم، َعِن ابِن إِْسَحاَق)1(.

ه)2(.  خ: الَبْيَضاء ُأمُّ

ِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.  ُه اْلَبْيَضاُء بِنُْت َبْخَدَم ْبِن ُمَطرِّ  ص: ُأمُّ

 َ َبْيَضاَء ُتُوفِّ َ ِف َطاُعوِن َعْمَواٍس)3(، َوُيَقاُل: إِنَّ َأَخاُه َصْفَواَن اْبَن  ُتُوفِّ
فِيَها، َوُيْكنَى َأَبا َعْمٍرو، َوَقْد َشِهَد َبْدًرا)4(.

 غ: شهد بدًرا، وتوف عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

قال ممد بن سعد: سهيل بن بيضاء، البيضاء أمه، وأبوه وهب بن ربيعة 
ابن هلل بن مالك بن ضبة بن الارث بن فهر بن مالك. 

أسلم سهيل بمكة، وَكَتَم إسلُمه، فأخرجته قريٌش معها ف نفري بدر، 
فشهد بدًرا مع املشكني َفُأرِسَ يومئذ، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه 

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 168، 170(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 267(.

))) هذا وهٌم منه $، فقد توفي على عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وصلى عليه في المسجد. 
وطاعون عمواس كان في خلفة عمر بن الخطاب ڤ في سنة ثماني عشر.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )134/2(.
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ُيَصيلِّ بمكة، َفَخلَّ عنه، فأقام باملدينة بعد ذلك، وشهد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعَض 
املشاهد)1(.

 م: توف عل عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وصل عليه ف املسجد، بيضاء أمه، اسمها 
دعد بنت َبْخَدَم. روى عنه: عبد الله بن أنيس، وأنس بن مالك)2(.

ه، واسمها: دعد   د: توّف عل عهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْسِجد، وبيضاء: أمُّ
بنت جحدم)3(.

ُه، َواْسُمَها: َدْعُد بِنُْت َأَسِد ْبِن َبْخَدَم ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْلَاِرِث   ع: َبْيَضاُء ُأمُّ
اْبِن فِْهٍر. 

َ بِامَلِدينَِة ِف َحَياِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصلَّ َعَلْيِه ِف امَلْسِجِد)4(. َشِهَد َبْدًرا ُتُوفِّ

 بر: البيضاء أمه التي كان ينسب إليها اسمها: دعد بنت الحدم بن 
أمية بن ضبة بن الارث بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة. 

وهو سهيل بن عمرو بن وهب. وقيل: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلل 
ابن أهيب بن ضبة بن الارث بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة. وقيل: سهيل 

ابن عمرو بن وهب بن ربيعة بن هلل.

خرج سهيل مهاجًرا إل أرض البشة حتى فشا اإلسلم وظهر، ثم قدم 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )100/3، و105-104(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 671-670(.

))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 58(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1321/3(.
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عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، فأقام معه حتى هاجر، وهاجر سهيل، فجمع الجرتني 
جيعا، ثم شهد بدًرا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع، وصل عليه رسول الله  ومات باملدينة ف حياة َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ف املسجد)1(.

 جو: ِهي أمه، َوَأبوُه وهب بن ربيَعة بن ِهَلل بن َمالك بن ضبة، يكنى 

َأَبا ُموَسى.

َوأمه الَبْيَضاء: ِهَي دعد بنت جحدم بن َعْمرو.

أسلم َقِديًم، َوَهاَجر إَِل الََبَشة الجرتني، َوشهد َبْدًرا وُأحًدا، واملشاهَد 
َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  كلَّ

َوَمات بعد ُرُجوع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من َتُبوك بِامَلِدينَِة سنة تسع، َوَلْيَس َلُه عقب)2(.

اْبِن  ِرَواَيِة  ِف  الََبَشِة  إَِل  اِلْجَرَتنْيِ  َهاَجَر  امُلَهاِجِرْيَن.  ِمَن  ذس:   

. إِْسَحاَق، َوالَواِقِديِّ

َوُهَو الَِّذي َصلَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْسِجِد.

، َوَشِهَد بدًرا، َوَشِهَد أحًدا)3(. َوَلُه َأٌخ اْسُمُه: َسْهُل اْبُن َبْيَضاَء الِفْهِريُّ

ُسَهْيُل ْبُن َخِليَفَة، َأُبو ُسَويََّة، اْلِمْنَقِريُّ ڤ.4    2

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )667/2، 668(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 92(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 384، 385(.
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 م، ع: َنِسيُب َقْيِس ْبِن َعاِصٍم، ِعَداُدُه َوَأُبوه ِف امُلَهاِجِريَن)1(.

2    4 ، ُسَهْيُل ْبُن َراِفعِ ْبِن َأِبي َعْمٍرو ْبِن َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنٍم، اْلَْنَصاِريُّ
اِريُّ ڤ. النَّجَّ

ِذي ُبنَِي فِيِه َمْسـِجُد  ا َصاِحَبا امْلِْرَبِد الَّ  س: َأُخـو َسـْهِل ْبـِن َرافِـٍع، َومُهَ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنا َيتِيَمنْي لَِب ُأَماَمَة َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة، َفَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن 
ُد ِمْن ِمْرَبِد َسْهٍل َوُسَهْيٍل، َيْعنِي َهَذْيِن.  ُأَبٍّ ْبِن َسُلوَل: َأْخَرَجنِي ُمَمَّ

َوَلْ َيْشَهْد َسْهٌل َبْدًرا، َوُأمُّ َسْهٍل َوُسَهْيٍل ُزَغْيَبُة بِنُْت َسْهِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن الَاِرِث 
اِر.  ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشِهَد ُسَهْيٌل َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َ ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َواْنَقَرَض َأْيًضا َبنُو  َوُتُوفِّ

َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم َجِيًعا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)2(.

 غ: صاحب الصاعني)3(.

 م: شهد بدًرا، وقيل: سهل)4(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، والندق، واملشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وتوف ف خلفة عمر بن الطاب ڤ)5(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 677- 678(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1327/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )106/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )454/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 676(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )668/2(.
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.)1( ِذي َبنَاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمْسِجَدُه، َبْدِريٌّ  ع: َأُخوُه َسْهٌل َصاِحُب امْلِْرَبِد الَّ

 جو: َأُخو سهل ومها صاحبا املِْرَبد)2(. 

ُسَهْيُل ْبُن ُعَبْيِد ْبِن النُّْعَماِن اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 2  2

.)3(  ع: َبْدِريٌّ

ار ڤ.4 -  2 ُسَهْيُل ْبُن َعِتيٍك، ِمْن َبِني النَّجَّ

 م: شهد بدًرا، وقيل: سهل)4(.

ُسَهْيُل ْبُن َعِديٍّ الَْزِديُّ ڤ.4 -  2

 بر: قتل يوم اليممة شهيًدا)5(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)6(.

ُسَهْيُل ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك 4 9  2
، يكنى َأَبا َيِزيد ڤ. اْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه ُحبَّى بِنُْت َقْيِس ْبِن ُضَبْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحيَّاَن ْبِن َغنِْم ْبِن َمِليِح   س: ُأمُّ
اْبِن َعْمٍرو، ِمْن ُخَزاَعَة.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1323/3(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 148(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1324/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 677(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )669/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.
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لنَِي، َوَقْد َشِهَد  ِه، َوَكاَن ِمَن امُلَهاِجِريَن اْلَوَّ َفَوَلَد ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو: َعْبَد اللَّ
َبْدًرا، َوَأَبا َجنَْدٍل، َل َبِقيََّة َلُه، َوَقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُعْتَبَة، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوَلَدْت 
ُهْم َفاِخَتُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن  ، َوُأمُّ ى اْلَعاِمِريِّ َة ْبِن َأِب ُرْهِم ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ِلَِب َسْبَ

. َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

َوِهنًْدا َوَلَدْت ِلَْفِص ْبِن َعْبِد ْبِن َزْمَعَة، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها ُعْثَمُن ْبُن َعتَّاِب 
ِه ْبُن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيِز  اْبِن َأِسيٍد ْبِن َأِب الِعيِص ْبِن ُأَميََّة، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْبُد اللَّ
َها  اْبِن َربِيَعَة، َفَوَلَدْت َلُه، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها اْلََسُن ْبُن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، َوُأمُّ

الَنَْفاُء بِنُْت َأِب َجْهِل ْبِن ِهَشاِم ْبِن امُلِغرَيِة.

ُد ْبُن َأِب ُحَذْيَفَة ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس،  َوَسْهَلَة بِنَْت ُسَهْيٍل، َلَا ُمَمَّ
ِه ْبِن اْلَْسَوِد ْبِن َعْمٍرو، ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر  َوَلَا َسِليُط ْبُن َعْبِد اللَّ
َة ْبِن  ُخ ْبُن َسِعيِد ْبِن َقانِِف ْبِن اْلَْوَقِص ْبِن ُمرَّ ، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َشمَّ اْبِن ُلَؤيٍّ
َثَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َمنُْصوٍر، َفَوَلَدْت َلُه.  ِهَلِل ْبِن َفالِِج ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُبْ
ى ْبِن  َها َفاطَِمُة بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ ْحَِن ْبِن َعْوٍف، َوُأمُّ َوَلَا َأْيًضا: َسلُم ْبُن َعْبِد الرَّ

 . َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

اِف ُقَرْيٍش َوُرَؤَساِئِهْم َوامَلنُْظوِر  ُد ْبُن ُعَمَر: َكاَن ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو ِمْن َأرْشَ َقاَل ُمَمَّ
ْخُشِم َفَقاَل: ُه َمالُِك ْبُن الدُّ ، َأرَسَ ِكنَي َبْدًرا َفُأرِسَ إَِلْيِه ِمنُْهْم، َوَشِهَد َمَع امُلْشِ

ُت ُســـَهْيًل َفَلـــْم َأْبَتِغـــي ُه ِمـــْن َجِيـــِع اْلَُمـــْمَأرَسْ بِـــِه َغـــرْيَ
اْلَفَتـــى َأنَّ  َتْعَلـــُم  ُســـَهْيًل َفَتاَهـــا إَِذا َتْصَطِلـــْمَوِخنْـــِدُف 
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ْفِر َحتَّى اْنَحنَى ْبُت بِِذي الشِّ َوَأْكَرْهــُت َنْفــيِس َعــَل اْلَْعَلْمَضَ

َوُيْرَوى: َعَل ِذي اْلَعَلْم، َوُهَو َأْجَوُد.

ْخُشـِم،  ـَفِة، َوَكاَن ُسـَهْيٌل َمَع َمالِِك ْبِن الدُّ َقـاَل: َوَكاَن ُسـَهْيٌل َأْعَلـُم الشَّ
ملَِالٍِك: َخلِّ  َقاَل ُسَهْيٌل  َوَمَلٍل-،  يَّاَلِة  َبنْيَ السَّ فِيَم  بَِشنُوَكَة -َوِهَي  َكاُنوا  َفَلمَّ 
َعنِّي،  َفاْسَتْأِخْر  َأْحَتِشُم،  إيِنِّ  ُسَهْيٌل:  َفَقاَل  َمالٌِك،  َمَعُه  َفَقاَم  لِْلَغاِئِط.  َسبِييِل 
َفاْسَتْأَخَر َعنُْه، َوَمَض ُسَهْيٌل َعَل َوْجِهِه َواْنَتَزَع َيَدُه ِمَن اْلِقَراِن، َفَلمَّ َأْبَطَأ َعَل 

َمالٍِك؛ َأْقَبَل َفَصاَح ِف النَّاِس، َفَخَرُجوا ِف َطَلبِِه. 

َوَخَرَج َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِف َطَلبِِه، َوَقاَل: »َمْن َوَجَدُه َفْلَيْقُتْلُه«. َفَوَجَدُه َرُسوُل 
ملسو هيلع هللا ىلص )َقْد َأْخَفى( َنْفَسُه َبنْيَ َسُمَراٍت، َفَأَمَر بِِه َفُربَِطْت َيَداُه إَِل ُعنُِقِه، ُثمَّ َقَرَنُه 

إَِل َراِحَلتِِه، َفَلْم َيْرَكْب ُخْطَوًة َحتَّى َوَرَد امَلِدينََة)1(.

ُه ُحبَّى بِنُْت َقْيِس ْبِن َضبِيٍس ِمْن ُخَزاَعَة، َوَخَرَج   وقال أيًضا س: ُأمُّ

ِكِه، َفَأْسَلَم  َة إَِل ُحننَْيٍ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َعَل رِشْ ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو ِمْن َمكَّ
ْعَراَنِة َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِمَئًة ِمَن اإِلبِِل.  بِاْلِ

َوَقْد َرَوى ُسَهْيٌل َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث)2(.

 وقـال أيًضـا س: َخـَرَج إَِل ُحنَـنْيٍ َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهـَو َعَل 

َفَأْعَطاُه   ، ُحننَْيٍ ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  ِف  ُمنرَْصَ ْعَراَنِة  بِاْلِ َأْسَلَم  َحتَّى  ِكِه  رِشْ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )121-119/6(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )14/8(.
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.)1( ِمَئًة ِمَن اإِلبِِل ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ َيْوَمِئٍذ  ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اللِه 

َفِة ُقُلوُبُم)2(.   خط: من امُلَؤلَّ

 ق: خرج إل حنني مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو عل رشكه وأسلم بالعرانة. 

فة قلوبم، ثم حسن إسلمه، وخرج إل الشام ف خلفة  وكان من املؤلَّ
عمر بن الطاب ماهًدا، فمت با ف طاعون عمواس. 

وكان أعلم الّشفة، ول عقب له من الرجا. 

والعلم: املشقوق الشفة، وكذا الفلح.

وكان أخوه السكران بن عمرو من مهاجرة البشة، وكانت سودة حتته، 
َجها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وليس للّسكران عقب أيًضا، وإنم العقب لخيهم  فلم مات تزوَّ

سهل بن عمرو باملدينة.

وكان سهل بن عمرو أسلم يوم فتح مكة، وتوف باملدينة)3(.

فة قلوبم)4(.  خ: يكنى أبا َزْيد، وهو من املؤلَّ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سمَّ  وقال أيًضا خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)5(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )408/9(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 284(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )1/ 185(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 23(.
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 غ: كان يسكن مكة ثم انتقل إل الشام)1(.

ة، اْنتقل إَِل امَلِدينَة.   ب: َوالُِد أب َجنْدل بن ُسَهْيل، من أهل َمكَّ

َوأمه حبى بنت قيس بن ضبيس بن َثْعَلَبة بن َحيَّان بن غنم بن مليح بن 
َعْمرو بن ُخَزاَعة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل حنني، َوُهَو ُمْشك، َوأسلم  َوُهَو من ُقَرْيش خرج َمَع َرُسول اللَّ
بالعرانة. 

ام ِف خَلَفة  َفة ُقُلوبم، ثمَّ َحُسن إِْسَلُمه، َوخرج إَِل الشَّ َوَكاَن من امُلَؤلَّ
عمر غازًيا. 

َوَمات َبا ِف طاعون عمواس سنة َثَمن عَشة)2(.

 بش: والد أب جندل ممن ُيعرف بالري ف الاهلية واإلسلم، عداده 
ف أهل مكة، وتوف باملدينة)3(.

 م: والد أب جندل بن سهيل، توف سنة ثمن عشة من هجرة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو سعد بن أب فضالة، ويزيد بن عمرية)4(.

ِكنَي، َوالُِد   ع: َفاِصُل اْلَقِضيَِّة َيْوَم اْلَُدْيبَِيِة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لِْلُمْشِ
َة، َوُهَو  اِم ِف َطاُعوِن َعَمَواَس َسنََة َثَمِن َعْشَ َ بِالشَّ َأِب َجنَْدِل ْبِن ُسَهْيٍل، ُتُوفِّ
َل َلُكْم َأْمُرُكْم«.  ِذي َتَفاَءَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْسِمِه ملَّا َأْقَبَل َيْوَم الَُدْيبَِيِة، َفَقاَل: »ُسهِّ الَّ

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )169/3، 170(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )109/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 60(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 672(.
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َنَزَلْت فِيِه َوِف اْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َوَصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َلْيَس َلَك ِمَن اْلَْمِر 
َبُْم.  ٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذِّ يَشْ

َث َعنُْه: َأُبو َسْعِد ْبُن َأِب َفَضاَلَة، َوَيِزيُد ْبُن َعِمرَيَة َصاِحُب ُمَعاِذ ْبِن  َحدَّ
َجَبٍل)1(.

 بــر: يكنــى أبــا يزيــد، كان أحــد الرشاف مــن قريــش وســاداهتم ف 
ِه،  الاهلية، ُأرِسَ يوم بدر كافًرا، وكان خطيب قريش، َفَقاَل عمر: َيا َرُسوَل اللَّ
انزع ثنيته، فل يقوم عليك خطيًبا أبًدا. َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »دعه، فعسى أن يقوم مقاًما 

حتمده«، وكان اّلذي أمره مالك بن الّدخشم، فقال ف ذلك:

أبتغـــي فـــم  ســـهيًل  أســرًيا بــه مــن جيــع المــمأرست 
الفتـــى أن  تعلـــم  ســـهيًل فتاهـــا إذا تصطلـــموخنـــدق 
وأكرهت سيفي عل ذي العلمضبت بذي الشفر حتى انثنى

َقاَل: فقدم مكرز بن حفص بن الحنف العامري فقاطعهم ف فدائه، 
َوَقاَل: ضعوا رجيل ف القيد حتى يأتيكم الفداء، ففعلوا َذلَِك.

وكان سهيل أعلم مشقوق الشفة، وهو الذي جاء ف الصلح يوم الديبية، 
ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص حني رآه: »قد سهل لكم من أمركم«. وعقد مع َرُسول اللَّ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص الصلح يومئذ، وهو كان متول َذلَِك دون سائر قريش، وهو الذي مدحه 

أمية بن أب الصلت فقال:

وسجال كفك يستهل ويمطرأبا يزيد، رأيت ســيبك واســًعا

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1324/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص لعمر: »دعه  وكان املقام الذي قامه ف اإلسلم الذي َقاَل َرُسوُل اللَّ
فعسى أن يقوم مقاًما حتمده«، فكان مقامه ف َذلَِك، أنه ملا ماج أهل مكة عند 
وفاة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وارتدَّ من ارتدَّ من العرب، قام سهيل بن عمرو خطيًبا، َفَقاَل: 
والله إين أعلم أن هذا الدين سيمتّد امتداد الشمس ف طلوعها إل غروبا، 

وأتى ف خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصديق ڤ باملدينة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فيه لعمر. والله أعلم)1(. فكان َذلَِك معنى قول َرُسول اللَّ

 كر: أحد خطباء قريش، له صحبٌة، أسلم يوم فتح مكة، وخرج إل 

الشام ماهًدا ف جاعة أهل بيته، وهلك بالشام. 

وقيل: إنه ُقتَِل بالريموك، وكان أمرًيا عل كردوس يومئذ.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأب بكر. روى عنه: أبو سعد بن أب فضالة)2(.

 ث: ُأرِس يوم بدر مشًكا وُفدي، وهو الذي تولَّ امُلصالة عل القضيَّة 

التي ُكتبت بالُديبية، وأقام عل دينه إل يوم الفتح. 

لني، فبعث إليه يسأُله أن يستأمن  وكان ابنه عبد الله من املهاجرين الوَّ
نه، ثم خرج مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إل ُحننَي  له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح، فأمَّ

وهو عل رِشِكه، فأسَلَم باِلعرانة.

وهو الذي قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم الديبية ملا أقبل من مكة »َمن هذا؟«، 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )671-669/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )73/ 41، 42(.
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فقالوا : سهيل بن عمرو، فقال: »َسُهَل َلُكْم أمُرُكم«.

وفيه وف الارث بن هشام، وصفوان بن أميَّة، نزل قوُله تعال: ﴿ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]آل عمران: 128[، وذلك أن النَّبيَّ 

ملسو هيلع هللا ىلص كان يدعو عليهم ف الصلة.

وقيل: إن سهيًل مات ف طاعون عمواس سنة ثمين عشة)1(.

 ثغ: أحـد أرشاف قريـش وعقلئهـم وخطبائهـم وسـاداهتم. أرس َيْوم 

ِه، أنـزع ثنيتيه، فل  بـدر كافـًرا، وكان أعلم الشـفة، فقـال عمر: يا َرُسـول اللَّ
يا عمر، فعسى أن يقوم مقاًما حتمده  أبًدا؟ فقال: دعه  يقوم عليك خطيًبا 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ملـا تـوف ارجتت مكـة، ملا رأت  عليـه، فـكان ذلـك املقـام أن َرُسـول اللَّ
قريـش مـن ارتـداد العـرب، واختفى عتـاب بن أسـيد الموي أمري مكـة للنَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقام سهيل بن عمرو خطيًبا، فقال: يا معش قريش، ل تكونوا آخر من 
أسلم وأول من ارتد، والله إن هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر من 
طلوعهم إَِل غروبم...ف كلم طويل، مثل كلم َأِب بكر ف ذكر وفاة النَّبِيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، وأحرض عتاب أسيد، وثبتت قريش َعَل اإلسلم.

خشم، وأسلم سهيل َيْوم الفتح. ه َيْوم بدر مالُك بُن الدُّ وكان الذي أرَسَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حني اصطلحوا)2(.  وهو صاحب القضية َيْوم الديبية مع َرُسول اللَّ

))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 195(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )328/2، 329(.
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افِِهم.  ذس: َكاَن َخطِْيَب ُقَرْيٍش، َوَفِصْيَحُهم، َوِمْن َأرْشَ

ْلِح: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسُهَل َأْمُرُكم«. ملَّا َأْقَبَل ِف َشْأِن الصُّ

َر إِْسَلُمُه إَِل َيْوِم الَفْتِح، ُثمَّ َحُسَن إِْسَلُمُه. َتَأخَّ

َوَكاَن َقْد ُأرِسَ َيْوم َبْدٍر، َوَتَلََّص.

َباَة  ًدا َوالصُّ ، َوَقاَل: َياَلَغالٍِب! َأَتاِرُكْوَن َأْنُتم ُمَمَّ َة، َوَحضَّ َعَل النَِّفرْيِ َقاَم بَِمكَّ
ٌة. ًة َفَهِذِه ُقوَّ ُكم؟ َمْن َأَراَد َماًل َفَهَذا َماٌل، َوَمْن َأَراَد ُقوَّ َيْأُخُذْوَن ِعرْيَ

ًها. َوَكاَن َسْمًحا، َجَواًدا، ُمَفوَّ

ْيِق  دِّ َة َخطِْيًبا ِعنَْد َوَفاِة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِنَْحٍو ِمْن ُخْطَبِة الصِّ َوَقْد َقاَم بَِمكَّ
نَُهم، َوَعظََّم اإِلْسلَم. بِامَلِدْينَِة، َفَسكَّ

، َوَكاَن َكثرِْيَ الُبَكاِء إَِذا  َ َد َحتَّى َشُحَب َلْوُنُه َوَتَغريَّ ُه َصاَم َوهَتَجَّ َوُيَقاُل: إِنَّ
َسِمَع الُقْرآَن.

ُمْوِك. ا َعَل ُكْرُدْوٍس َيْوم الرَيْ َوَكاَن َأِمرْيً

ُه)1(.  ، َوَغرْيُ َبْيِديُّ َة الزُّ َث َعنُْه: َيِزْيُد بُن َعِمرْيَ َحدَّ

 ذت: أحد خطباء قريش وأرشافهم، أسلم يوم الفتح وَحُسن إسلمه، 
وكان قـد ُأرس يـوم بـدر، وكان قـد قام بمكـة وحض عل النفري، َفَقـاَل: يا آل 
باة يأخذون ِعريكم، من أراد ماًل فهذا مال،  غالب، أتاركون أنتم ممًدا والصُّ

ومن أراد قوًة فهذه قوة. 

))) »سير أعلم النبلء« )1/ 194، 195(.
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وكان سمًحا جواًدا فصيًحا، قام خطيًبا بمكة أيًضا عند َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
نهم، وهو الَِّذي مشى ف صلح الديبية.  بِنَْحٍو خطبة أب بكر فسكَّ

َرَوى َعنُْه: يزيد بن عمرية الزبيدي وغريه، َعِن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص.

وقيل: كان أمرًيا عل ُكْرُدوٍس يوم الريموك)1(.

 وقال أيًضا ذت: خطيب قريش.

ف الطاعون بخلٍف، وقد مرَّ سنة مخس عشة)2(.

 جر: معدود ف املؤلفة)3(.

ُسَهْيُل بُن َقْيٍس ڤ.4    2

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(. 

))) »تاريخ اإلسلم« )2/ 88، 89(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 104(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )522/4(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.
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َسَواد امُسه  من 

َسَواُد ْبُن َرْزِن ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن 4    2
َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُه ُأمُّ َقْيِس بِنُْت اْلَقنْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسَواٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َهَكَذا   س: ُأمُّ
 . ِد ْبِن ُعَمَرَة الَْنَصاِريُّ ُد ْبُن ُعَمَر ،َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ ُه َوَنَسَبُه ُمَمَّ َسمَّ

َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: ُهَو َأْسَوُد ْبُن ُرْزِن ْبِن َثْعَلَبَة، َوَلْ َيْذُكْر َزْيًدا. 

: َسَواُد ْبُن ُزَرْيِق ْبِن َثْعَلَبَة، َوَهَذا ِعنَْدَنا  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َوَقاَل ُمَمَّ
َتْصِحيٌف ِمْن ُرواهِتِِم. 

َوَكاَن لَِسـَواِد ْبـِن ُرْزٍن ِمـَن الَوَلـِد: ُأمُّ َعْبـِد اللـِه بِنِْت َسـَواٍد، َوَكاَنْت ِمَن 
امُلَباِيَعاِت، َوُأمُّ ُرْزِن بِنُْت َسَواٍد، َوِهَي َأْيًضا ِمَن امُلَباِيَعاِت.

َها َخنَْساُء بِنُْت ِرَئاِب ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد.  َوُأمُّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَشِهَد َسَواُد ْبُن ُرْزٍن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

َسَواُد ْبُن َغِزيََّة ْبِن َوْهِب ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة 4    2
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )534/3(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.   س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

اَها َفَقاَل: »اْسَتِقْد«،  ٍة، ُثمَّ َأْعَطاُه إِيَّ ِذي َطَعنَُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِمْخرَصَ َوُهَو الَّ
اِم بِإِيِلَياَء)1(. َوَلُه َعِقٌب بِالشَّ

َره النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل خيب، وأقاده من نفسه)2(.  م: هو الذي َأمَّ

اِر، َأَقاَدُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َنْفِسِه   ع: َشِهَد َبْدًرا، َحِليُف َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ
.)3( َرُه َعَل َخْيَبَ َيْوَم َبْدٍر، َوَأمَّ

 بر: هو الذي أرس خالد بن هشام املخزومي يوم بدر.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل خيب، فأتاه بتمر جنيب قد أخذ منه صاًعا  وكان عامل َرُسول اللَّ
بصاعني من المع)4(.

 ثغ: شهد بدًرا واملشاهد بعدها، وهو الذي أرس َخالِد بن هشام املخزومي 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل خيب، فأتاه بتمر جنيب، قد  بوم بدر، وهو َكاَن عامل َرُسول اللَّ

اشرتى منه صاًعا بصاعني من المع)5(.

، َوِقيَل: اْلَْزِديُّ ڤ.4    2 ُدوِسيُّ َسَواُد ْبُن َقاِرٍب، السَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من »سدوس«، َوَسُدوٌس ُهَو اْبُن َشْيَبان ْبِن ُذْهل 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )478/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 801(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1404/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )673/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )332/2(.
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.)1( اْبِن َثْعَلَبة ْبِن ُعَكاَبة ْبِن َصْعب ْبِن َعيِلٍّ

 غ: كان يسكن البادية)2(.

 جي: يعد بالبرصة)3(.

 م: كان كاهنًا ف الاهلية. 

روى عنه: سعيد بن جبري، وأبو جعفر ممد بن عيل)4(.

اِن الَاِهِليَِّة، َفَأْسَلَم.   ع: َسَكَن اْلَباِدَيَة: َكاَن َأَحَد ُكهَّ

ُد ْبُن  ، َوُمَمَّ ، َوَسـِعيُد ْبُن ُجَبـرْيٍ ِد ْبـِن َعيِلٍّ َرَوى َعنْـُه: َأُبـو َجْعَفـِر ْبـُن ُمَمَّ
.)5( َكْعٍب اْلُقَرظِيُّ

ن ف الاهلية، وكان شاعًرا ثم أسلم، وداعبه عمر يوًما،   بر: كان يتكهَّ
َفَقاَل: ما فعلت كهانتك يا سواد! فغضب، َوَقاَل: ما كنا عليه نحن وأنت يا 
عمر من جهلنا وكفرنا رّش من الكهانة، فم لك تعريين بيشء تبت منه، وأرجو 

من الله العفو عنه؟)6(.

 كر: له صحبٌة ووفادٌة عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، من أهل الشاة، من جبال البلقاء.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 90(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )243/3(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 50(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 803(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1405-1404/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )674/2(.
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روى حديث إسلمه عنه: سعيد بن جبري، وأرسله أبو جعفر ممد بن 
عيل عنه)1(.

َحاَبة.  ِذي َأَتاُه رؤيٌة بُِظُهور َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، يعد ِف الصَّ  نق: الَّ

د بن َعيل، َوُمَّمد بن َكْعب القرظِي.  روى َعنُه: َأُبو َجْعَفر ُمَمَّ

ِذي أْنشدُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ة إِْسَلمه، وِشْعِره الَّ َحِديثه ِف الطوالت ِف قصَّ

َسَواُد ْبُن َيِزيد ڤ.4    2

 بر: شهد بدًرا وأحًدا)3(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )316/72(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )4878(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )675/2(.
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َسَوادة امُسه  من 

ِبيعِ الَجْرِميُّ ڤ.4    2 َسَواَدُة بُن الرَّ

 غ: سكن البرصة)1(.

 ب: َأمر َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بذود. 

ة، َوُيَقال: سَواَدة بن الّربيع)2(. عداده ِف أهل الَبرْصَ

 بش: وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأمر له املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بزود، انتقل إل البرصة)3(.

 بر: له صحبة برصي. روى عنه: سال بن عبد الرحن الرمي)4(.

، َوِقيَل: َسَواَدُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِطيََّة 4 2  2 َسَواُد ْبُن َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ
اْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنٍم ڤ.

 غ: أحسبه سكن البرصة)5(.

َة)6(. : َسَكَن الَبرْصَ  ع: َرَوى َعنُْه: اْبُن ِسرِييَن، َواْلََسُن. َقاَل امَلنِيِعيُّ

 ثغ: سكن البرصة، وهو أخو غزية ورساقة ابني عمرو بن عطية)7(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3، 179(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )241/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 69(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )238/3(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )676/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )331/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1407/3(.
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ُسَوْيد امُسه  من 

ُسَوْيُد ْبُن َحْنَظَلَة اْلُجْعِفيُّ ڤ.4 -  2

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »ُجْعٍف«)1(.

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

 ع: َسَكَن الَباِدَيَة)3(.

 ثغ: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سكن البادية)4(. 

، َأُخو ِرَفاَعَة ڤ.4 -  2 ُسَوْيُد ْبُن َزْيٍد، اْلُجَذاِميُّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َماَت بَِبْيت جبين من كور فلسطني)5(.

 م: أخو رفاعة، وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع إخوته. َذَكَرُه ُموَسى ْبُن َسْهٍل 
فِيَمْن َنَزَل فَِلْسطِنَي)6(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 284(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )221/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1397/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )336/2(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )177/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 788(.
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ْميِلُّ فِيَمْن   ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع إِْخَوتِِه. َذَكَرُه ُموَسى ْبُن َسْهٍل الرَّ

َنَزَل فَِلْسطِنَي)1(.

ُسَوْيُد ْبُن الَصاِمِت ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن 4 9  2
َماِلٍك، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: ل ُتَسمَّ لنا أمه، وَشِهد ُأُحًدا، وتوف وليس له عقب)2(.

ُسَوْيُد ْبُن َصْخٍر اْلُجَهِنيُّ ڤ.4    2

 س: َأْسَلَم َقِديًم، َوَكاَن َمَع ُكْرِز ْبِن َجابٍِر اْلِفْهِريِّ ِحنَي َبَعَثُه َرُسوُل اللِه 

ِذيَن َأَغاُروا َعَل لَِقاِح َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِذي اْلَْدِر،  ًة إَِل اْلُعَرنِيِّنَي الَّ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ
اٍل َسنََة ِستٍّ ِمَن اِلْجَرِة.  َوَذلَِك ِف َشوَّ

ْضَواِن.  َجَرِة َبْيَعَة الرِّ َت الشَّ َوَشِهَد َبْعَد َذلَِك الَُدْيبَِيَة، َوَباَيَع حَتْ

تِـي َعَقَدَها َلُْم  ِذيـَن َحَُلوا َأْلِوَيـَة ُجَهْينَـَة الَْرَبَعِة الَّ َوُهـَو َأَحـُد الَْرَبَعـِة الَّ
َة)3(.  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 ب: َوالِد عقَبة بن ُسَوْيد، َلُه ُصْحَبة)4(.

ُسَوْيُد ْبُن َطاِرٍق اْلَحْنَظِليُّ ڤ.4    2

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1399/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )347/4(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )266/5(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3(.
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 غ: سكن الكوفة)1(.

 ص: َلْيَس َلُه َحِديٌث)2(.

ُسَوْيُد ْبُن َعْمٍرو ڤ.4    2

 بر: قتل يوم مؤتة شهيًدا، وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني 
وهب بن سعد بن أب رسح العامري)3(.

ُسَوْيُد ْبُن َقْيٍس، َأُبو َمْرَحٍب، َوِقيَل: َأُبو َصْفَواَن ڤ.4    2

 ل: له صحبة)4(.

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 مف: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: سمك بن َحْرب وكناه)6(.

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)7(.

ُسَوْيُد ْبُن َمْخِشي، َأُبو َمْخِشي، الطَّاِئيُّ ڤ.4    2

 بر: ُهَو سويد بن ميش. َوُهَو أشهر بكنيته.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )234/3(.
))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )388/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )679/2(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1670(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )228/3(.
))) »فتح الباب في الكنى واللقاب« لبن منده )3942(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1398/3(.
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شهد بدًرا، ل أعلم له رواية)1(.

2    4 ، ِن ْبِن َعاِئِذ ْبِن َمْنَجا ْبِن َنْصِر ْبِن َكْعٍب، الُمَزِنيُّ ُسَوْيُد ْبُن ُمَقرِّ
َأُخو النُّْعَماِن، ُيَكنَّى: َأَبا َعِديٍّ ڤ.

 س: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه)2(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)3(.

 غ: سكن املدينة.

ن وكنيته أبو عدي املزين.  قال هارون أبو موسى: سويد بن ُمَقرِّ

اءون)4(. ن سبعة، وهم البكَّ ُد ْبُن ُعَمَر: بنو ُمَقرِّ وَقاَل ُمَمَّ

 ب: َأُخو النُّْعَمن بن مقرن، سكن الُكوَفة)5(.

اِئنَي، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه ُمَعاِوَيَة)6(.  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَكاَن ِمَن اْلَبكَّ

ُسَوْيُد ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْجَدَعَة ْبُن ُجَشَم ْبُن 4 2  2
َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث اْلَْوِسيُّ ڤ.

ه الوقصاء بنت مسعود بن عامر بن عدي بن جشم بن مدعة   س: ُأمُّ
ابن حارثة.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )1754/4(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )146/5(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 61(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )176/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )218/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1394/3(.
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فولد سويُد بُن النعمن: ثابًتا، وجيلَة، وأمهم ُعمرية بنت ُمرشد بن َجب 
ابن مالك بن ُجويرية بن حارثة بن الارث. 

وَشِهَد سويُد بُن النعمن ُأحًدا، وهو الذي روى حديث العورات الثلث)1(.

 غ: سكن املدينة)2(.

 م: شهد أحًدا واملشاهد كلها. روى عنه: بشري بن يسار)3(.

َها)4(.  ع: َسَكَن امَلِدينََة، َشِهَد ُأُحًدا َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 بر: شهد بيعة الرضوان. وقيل: إنه شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد 
مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

يعد ف أهل املدينة. روى عنه: بشري بن يسار)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،   ثغ: شهد أحًدا، وما بعدها من املشاهد كلها مع َرُسول اللَّ
يعد ف أهل املدينة)6(.

ُسَوْيُد ْبُن ُهَبْيَرَة ڤ.4 -  2

 غ: سكن البرصة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)7(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )217/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )281/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 780(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1393/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )680/2، 681(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )342/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )222/3(.
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 م: روى عنه: إياس بن زهري، عداده ف البرصيني)1(.

ِة)2(.  ع: ِمْن َساِكنِي الَبرْصَ

، َأُبو ُعْقَبَة، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 -  2 ُسَوْيٌد، الُجَهِنيُّ

 ع: َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه ُعْقَبَة، َسَكَن امَلِدينََة)3(.

 غ: سكن املدينة)4(.

))) »معرفة الصحابة« لبن منده )ص: 789(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1400/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1396/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )224/3(.
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َسالمة امُسه  من 

َسَلَمُة ْبُن َعْمٍرو ڤ.4 9  2

 ع: ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َسَلَمُة ْبُن ُعَمْيِر ْبِن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِعيَسى 4    2
اْبِن َهَواِزَن ْبِن َأْسَلَم، َأُبو َحْدَرٍد، اْلَْسَلِميُّ ڤ.

 خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)2(.

 غ: قال هارون بن موسى: أبو حدرد السلمي، يقال اسمه: سلمة. 

توف سنة إحدى وسبعني.

قال ابن سعد: واسم أب حدرد سلمة بن عمري بن أب سلمة بن سعد 
ابن الارث بن عبس بن هوازن بن أسلم. 

توف سنة إحدى وسبعني.

قال البغوي: قد روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

َ َسنََة إِْحَدى َوَسْبِعنَي.   ع: َلُه ُصْحَبٌة. ُتُوفِّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1359/3(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 104(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )155-154/3(.
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َوَقاَل َصالُِح ْبُن َأْحََد، َعْن َأبِيِه: اْسُم َأِب َحْدَرٍد: َعْبٌد)1(.

، َوِقيَل: اْسُمُه َعْبٌد)2(.  وقال أيًضا ع: اْسُمُه: َسَلَمُة ْبُن ُعَمرْيٍ

 كو: له صحبة ورواية)3(.

 نق: ُيَْتلف ِف اْسِمه، َفقيل: َسلَمة. َوقيل: عبد. 

َحاَبة، روى َعنُه: إِْبَراِهيم التَّْيِمّي)4(. ُيَعدُّ ِف الصَّ

َسَلَمُة ْبُن َقْيَصٍر، َوِقيَل: َسَلَمُة، الَحْضَرِميُّ ڤ.4    2

 غ: سكن مرص، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ن: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

، وأبو الّشعثاء عمرو بن ربيعة  روى عنه: أبو الري مرثد بن عبد الله الَيَزينُّ
الرضمي)6(.

 ب: سـكن مـرص، َحِديثـه ِعنْد َأهلَهـا، َماَت بَِبْيت امُلَقـّدس وقبه َبا، 
َوله بكور فلسطني عقب)7(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1358/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2869/5(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )445/4(.

))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )1497(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )153/3(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )227/1(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )170/3(.
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نَي، َوِلَ َبْيَت امَلْقِدِس.  يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف امْلرِْصِ

ْعَثاِء: َعْمُرو ْبُن  ، َوَأُبو الشَّ : َمْرَثُد ْبُن َعْبِد اللِه اْلَيَزيِنُّ َث َعنُْه: َأُبو اْلرَْيِ َحدَّ
.)1( ِميُّ َربِيَعَة اْلَرْضَ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1357/3(.
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ني السِّ َحرف  من  األفراد 

َساِبٌق ڤ.4    2

 ع، جو: َمْوَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَخاِدُمُه)1(.

ِسْجٌل ڤ.4    2

 ع: َكاتُِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َسْخَبَرُة، َأُبو َعْبُد اهللَّ، الَْزِديُّ ڤ.4    2

 غ: سكن الكوفة)3(.

 جي: يعد بالكوفة)4(.

 زص: له صحبة، روى عنه: ابنه عبد الله)5(.

 بر: والد عبد الله بن سخبة، له صحبة)6(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1448/3(، »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 148(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1453/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )269/3(.
))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 36(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 138(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )682/2(.
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ُق بُن َأَسٍد الُجَهِنيُّ ڤ.4    2 ُسرَّ

 غ: كان يسكن مرص)1(.

 جي: اختلف فيه فقال بعضهم: يعد باملدينة. وقال بعضهم: يعد بمرص)2(.

 ب: َكاَن اْسمه: )الباب(، سكن مرص، َلُه ُصْحَبة)3(.

 زص: له صحبة، سكن مرص، له حديث)4(.

 ن: هو رجٌل من الصحابة، معروف من أهل مرص، شهد فتح مرص، 

واختط با، كان باإلسكندرية. 

روى عنه: زيد بن أسلم)5(.

ًقا()6(. ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )رُسَّ َحاَبِة، َسمَّ َة، ُيَعدُّ ِف الصَّ ْسَكنَْدِريَّ  ع: َسَكَن اإْلِ

ه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:   بر: سكن مرص كان اسمه: )الباب(، فيم يقولون فسمَّ

)رسق(؛ لنه ابتاع من رجل من أهل البادية راحلتني، كان قدم بم املدينة وأخذمها 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، َفَقاَل: »الَتِمُسوه«. فلم أتوا به  ثم هرب، وتغيَّب عنه، فُأخب َرُسول اللَّ

ق«. ف حديث فيه طول.  إل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأْنَت ُسّ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )267/3(.
))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 39(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )182/3(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 139(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )200/1(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1445/3(.
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وبعضهم يقول ف حديثه هذا: أنه ملا ابتاع من البادي راحلتني أتى به 
إل دار لا بابان، فأجلسه عل أحدمها، ودخل فخرج من الباب الخر، وهرب 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )رسق(، فل أحب أن ُأدَعى  ين َرُسول اللَّ بم، وكان رسق يقول: سمَّ

بغريه)1(.

 كو: له صحبة ورواية، كان باإلسكندرية، روى عنه: زيد بن أسلم، 
وزيد مول املنبعث)2(.

 ثغ: سكن اإلسكندرية من مرص، له صحبة)3(.

ْعِديُّ التَِّميِميُّ ڤ.4 2  2 َسِريُع ْبُن اْلَحَكِم السَّ

 ع: َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْفِد مَتِيٍم، َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا)4(.

َؤِليُّ اْلِكَناِنيُّ ڤ.4 -  2 ِسْعٌر الدُّ

 غ: سكن اليممة)5(.

 جي: روى عنه ابنه -وابنه ل يسمى-، يعد بالشام)6(.

 ع: َرَوى َعنُْه اْبنُُه َجابٌِر)7(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )684/2(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )295/4(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )181/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1453/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )280-279/3(.
))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 43(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1449/3(.
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ْحَمِن، َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 4 -  2 َسِفيَنُة، واسُمُه: ِمْهران، َأُبو َعْبِد الرَّ

 س: كان من مولدى العراب)1(.

 ق: كان أسود من موّلدي العراب. 

واختلفوا ف اسمه، فقال بعضهم: كان اسمه: مهران، ويكنى: أبا عبد الرحن.

ه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )سفينة(.  وقال بعضهم: كان اسمه: رباًحا، وسمَّ

وذلك أنه كان ف سفر، فكان كل من أعبا وكّل ألقى عليه بعض متاعه، 
ُترًسا كان أو سيًفا، حتى حل من ذلك شيًئا كثرًيا، فمرَّ به النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: 

»َأْنَت َسِفينَة«.

واختلفوا أيًضا ف قصته، فقال بعضهم: كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص اشرتاه وأعتقه.

وقال آخرون: اشرتته أمُّ سلمة وأعتقته، ورشطت عليه أن يدم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ما عاش)2(.

 جي: مول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ، قد روى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سمه: )سفينة(. 
يعد باملدينة)3(.

 غ: كان يسكن ببطن النخل، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

رأيت ف كتاب ممد بن سعد: سفينة مول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كان اسمه: 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )100/5(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 146(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 36(.
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مهران، وكان من مولدي العراب)1(.

ِذي ُيَقال َلُه: )سفينة()2(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ  ب: مول َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه ُصْحَبـة، َحِديثه ِعنْد   ب: مـول أم َسـلَمة َزْوَجـُة َرُسـوِل اللَّ
سـعيد بـن ْجَهـان، َكاَن يسـكن بطـن َنْخَلة، َوقـد قيـل: إِن اْسـمه َرَباح مول 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َرُسول اللَّ

 بش: مول أم سلمة زوجة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، كنيته أبو عبد الرحن)4(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: إِنَّ اْسَمُه َعْبٌس، َوِقيَل: ُروَماُن.   ع: َسمَّ

ُد ْبُن امُلنَْكِدِر، َوُعَمُر اْبنُُه)5(.  َرَوى َعنُْه: َسِعيُد ْبُن ُجَْهاَن، َوُمَمَّ

 بر: وقيل: مول أم سلمة، زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. قيل: أعتقه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. 
وقيل: أعتقته أم سلمة واشرتطت عليه خدمة النِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص ما عاش. 

توف سفينة ف زمن الجاج. روى عنه السن، وممد بن املنكدر، وسعيد 
ابن جهان)6(.

 جو: اسمه: مْهَران، من مولِدي اْلَْعَراب، اشرتته أم َسلَمة، واشرتطت 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )252/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )403/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )180/3، 181(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 71(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1392-1391/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )684/2، 685(.
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َعَلْيِه َأن ْيدم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َما َعاَش. 

ْحَن، َقاَل سفينة: خرج النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َأْصَحابه، فثقل  ويكنى َأَبا عبد الرَّ
لوا فِيِه َمَتاعهْم، ثمَّ  َعَلْيِهم َمَتاعهْم، َفَقاَل ل: »اْبُسْط كَِساَءَك«، فبسطت فحوَّ

، َفَقاَل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْحِْل، َفَم َأْنَت إِلَّ َسِفينَة«. حلوه َعيلَّ

ء َحتَّى خرجت إَِل الزيرة،   َقاَل: َوركبت الَبْحر فانكرس بم، فتعلقت بيَِشْ
َفإِذا فِيَها السد، َفقلت: َأَبا اْلَاِرث َأنا سفينة مول َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فطأطأ 
َرأسه، َوجعل يدفعني بجنبه يدلني عل الطَِّريق، َفَلمَّ خرجت إَِل الطَِّريق مَههْم، 

َفَظنَنْت َأنه يودعني)1(.

 ث: مول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، اسمه: ِمهران، وقيل: َعبس، وكنيته أبو 
عبد الرحن، من مولَّدى العراب، وسفينُة لقٌب)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: مول أم سلمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهي   ثغ: مول َرُسول اللَّ
أعتقته، واختلف ف اسمه، فقيل: مهران، وقيل: رومان: وقيل: عبس، كنيته 

َأُبو عبد الرحن، وقيل: َأُبو البخرتي، والول أكثر. 

روى عنه: حشج بن نباتة، وسعيد بن جهان.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )سفينة(؛ لنه كان معه ف سفر، فكلم أعيا بعض  ه َرُسول اللَّ وسمَّ
القوم ألقى عيل سيفه وترسه ورمه، حتى حلت شيًئا كثرًيا، فقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

»َأْنَت َسِفْينَة«، فبقي عليه. 

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 107(.
))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 193(.
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وكان يسكن بطن نخلة، وهو من مولدي العرب، وقيل: هو من أبناء 
فارس، واسمه سقية بن مارفنّه، وكان إذا قيل له: ما اسمك؟ يقول: ما أنا 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )سفينة(، فل أريد غريه. وقال: أعتقتني  يِن َرُسوُل اللَّ بمخبك، َسمَّ

أم سلمة ورشطت عيل خدمة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َطْت   ذس: َمْوَل َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن َعْبًدا لُمِّ َسَلَمَة، َفَأْعَتَقْتُه، َورَشَ
َعَلْيِه ِخْدَمَة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َما َعاَش.

ٌج ِف الُكُتِب،  «: َأْرَبَعَة َعَشَ َحِدْيًثا. َوَحِدْيُثُه ُمَرَّ ُرِوَي َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ
.» ِسَوى »َصِحْيِح الُبَخاِريِّ

بُن  َوَسِعْيُد   ، يُّ الَبرْصِ َوالََسُن  ْحَِن،  الرَّ َوَعْبُد  ُعَمُر  اْبنَاُه؛  َعنُْه:  َث  َحدَّ
اَنَة َعْبُد اللِه بُن َمَطٍر، َوَساِلُ بُن َعْبِد اللِه،  ُد بُن امُلنَْكِدِر، َوَأُبو َرْيَ ُجَْهاَن، َوُمَمَّ

ُهم. َوَصالٌِح َأُبو الَِلْيِل، َوَغرْيُ

َوَسِفْينَُة: َلَقٌب َلُه، َواْسُمُه: ِمْهَراُن. َوِقْيَل: ُرْوَماُن. َوِقْيَل: َقْيٌس.

َفاِق، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْنَت إِلَّ َسِفْينٌَة«.  ًة َمَتاَع الرِّ ُه َحََل َمرَّ ِقْيَل: إِنَّ
َفَلِزَمُه َذلَِك.

.)2( : َبْعَد َسنََة َسْبِعنْيَ َ ُتُوفِّ

النَّبِيَّ  ُدَم  َيْ َعَلْيِه أن  َطْت  َفَأْعَتَقْتُه، َورَشَ َسَلَمَة  َعْبًدا لُمِّ  َكاَن   ذت: 
ملسو هيلع هللا ىلص َما َعاَش.

))) »سير أعلم النبلء« )3/ 172، 173(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )259/2(.
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َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

 ، يُّ ْحَِن، َوُعَمُر، َوَسِعيُد بن ُجَْهاَن، َوالََسُن اْلَبرْصِ َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه َعْبُد الرَّ
ِه  اَنَة َعْبُد اللَّ ِه، َوَصالٌِح َأُبو اْلَِليِل، َوَأُبو َرْيَ ُد بن امُلنَْكِدِر، َوَساِلُ بن َعْبِد اللَّ َوُمَمَّ

ُهْم. ابن َمَطٍر، َوَقَتاَدُة، َوَغرْيُ

َواْسُمُه: ِمْهَراُن، َوِقيَل: ُروَماُن، َوِقيَل: َقْيٌس، َوِقيَل َغرْيُ َذلَِك.

ًة َمَتـاَع اْلَقْوِم، َفَقـاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لـه: »َما َأْنَت إِل َسـِفينَُة،  َوَقـْد َحَـَل َمـرَّ
َفَلِزَمُه«)1(.

ُسْكَبُة اْلَْسَلِميُّ ڤ.4 9  2

ِريَن)2(. َث َعنُْه: ِمَْجٌن اْلَْسَلِميُّ َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحدَّ

ْكَراُن ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك 4    2 السَّ

اْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

ُه ُحبَّى بِنُْت َقْيِس ْبِن ُضَبْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِحبَّاَن ْبِن َغنِْم ْبِن   س: ُأمُّ
َمِليِح ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة. 

ُه َسْوَدُة بِنُْت َزْمَعَة  ْكَراِن ْبِن َعْمٍرو ِمَن الَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ َوَكاَن لِلسَّ
اْبـِن َقْيـِس ْبـِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن َعْبـِد َودِّ ْبِن َنرْصِ ْبـِن َمالِِك ْبِن َحَسـِل ْبِن َعاِمِر 

. اْبِن ُلَؤيٍّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 817(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1443/3(.
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َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض اْلََبَشِة  ْكَراُن ْبُن َعْمٍرو َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ َوَكاَن السَّ
ْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه َسْوَدُة بِنُْت َزْمَعَة.  ِف اْلِ

ْكَراَن ْبَن َعْمٍرو فِيَمْن َهاَجَر  ُهْم ِف ِرَواَيتِِهْم َعَل َذلَِك: َأنَّ السَّ َوَأْجَُعوا ُكلُّ
إَِل َأْرِض اْلََبَشِة، َوَمَعُه اْمَرَأُتُه َسْوَدُة بِنُْت َزْمَعَة.

ْكَراُن بَِأْرِض اْلََبَشِة.  : َوَماَت السَّ َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ

َة، َفَمَت  ْكَراُن إَِل َمكَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َرَجَع السَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ َوَقاَل ُمَمَّ
ِبَا َقْبَل اِلْجَرِة إَِل امَلِدينَِة. 

َل اْمَرَأٍة  َوَخلََّف َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل اْمَرَأتِِه َسْوَدَة بِنِْت َزْمَعَة، َفَكاَنْت َأوَّ
.)1( ى ْبِن ُقَصٍّ َجَها َبْعَد َمْوِت َخِدَيَة بِنِْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َتَزوَّ

 ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة)2(.

 بر: أخو سهيل بن عمرو لبيه وأمه.

كان السـكران بـن عمـرو مـن مهاجـرة البشـة، هاجـر إليها مـع زوجه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  سودة بنت زمعة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومات هناك، ثم تزوجها َرُسول اللَّ

هذا قول موسى بن عقبة، وأب معش.

َوَقاَل ابن إسحاق، والواقدي: رجع السكران بن عمرو إل مكة فمت 
با قبل الجرة إل املدينة، وخلف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عل زوجه سودة ڤ)3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1449/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )190/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )686/2(.
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ْمِريُّ ڤ.4    2 ُسَكين الضَّ

 بر: مدين، له صحبة، روى عنه: عطاء بن يسار)1(.

ٌم اْبُن ُأْخِت َعْبِد اهلِل ْبِن َسَلٍم ڤ.4    2 َسلَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ﴾   ع: فِيِه َوِف َأْصَحابِِه َنَزَلْت: ﴿چ 
َم ِذْكُرُه َمَع َسَلَمَة اْبِن َأِخي َعْبِد اللِه ْبِن َسَلٍم)2(. ]النساء: 136[، َتَقدَّ

ِسْلَكاُن ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل، 4    2
َأُبو َناِئَلَة، اْلَْشَهِليُّ ڤ.

ه أم َعْمرو بنت عتيك بن َعْمرو بن عبد الشهل بن عامر بن   س: ُأمُّ
زعوراء بن ُجشم بن الارث بن الزرج بن َعْمرو بن مالك بن الوس. 

فَوَلَد سلكاُن بُن سلمة: عبَّاًدا قتل يوم الرة، وعبد الله، وامُلحيَّاَة وكانت 
من املبايعات، وأمهم أم سهيل بنت رومي بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن 

عبد الشهل. 

وَشِهَد أبو نائلة ُأحًدا، وهو فيمن قتل كعب بن الرشف. 

وكان أخاه من الرضاعة، وكان أبو نائلة من الرماة املذكورين من أصحاب 
رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يقــول الشــعر، وهــو الــذي وَل كلم ابــن الرشف، 
ودعاه أن يأتيه بعّدٍة من قومه معهم ُرُهٌن ُيعطونه ويأخذون منه متًرا سلًفا 
وأّنَسُه حتى اطمأن إليه وأتاه بالنفر الذين كانوا معه، ودعاه أبو نائلة فخرج 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )687/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1359/3(.
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ه إليه، وقال:  َثه وأنََّسه، وأدخل يده ف رأسه وكان كثري الشعر، فمدَّ إليه فحدَّ
وا عل كعب فقتلوه)1(. اقتلوا َعُدوَّ الله، فشدُّ

 ب: شهد َبْدًرا)2(.

َضاَعـِة، َوَكاَن َشـاِعًرا َأَخَذ  ِف ِمـَن الرَّ  ع: َكاَن َأَخـا َكْعـِب ْبـِن اْلرَْشَ
ُد ْبُن َمْسَلَمَة َوَأْصَحاُبُه)3(. َبُه ُمَمَّ بَِفْوَدْي َرْأِس َكْعٍب، َفرَضَ

 بر: يقال: سلكان لقٌب له، واسمه: سعد.

َشِهَد ُأُحًدا، َوَكاَن ممن قتل كعَب بَن الرشف، َوَكاَن أخاه من الرضاعة. 

َماة املذكورين من أصحاِب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن شاعًرا)4(. َوَكاَن من الرُّ

َسِلَمُة –بكسر اللم– بُن َقْيٍس الَجْرِميُّ ڤ.4    2

 بر: هو والد عمرو بن سلمة الرمي، له صحبة، برصي. 

روى عنه: ابنه عمرو بن سلمة)5(.

سلمى بن َحْنَظَلة السحيميُّ ڤ.4    2

 ب: من أهل الَيَمَمة، َلُه ُصْحَبة)6(.

 بر: له حديث واحد عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ليس له غريه)7(. 

ُسَلْيُك ْبُن َعْمٍرو، َوِقيَل: اْبُن ُهْدَبَة اْلَغَطَفاِنيُّ ڤ.4 2  2

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )242/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )1765/4(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1441/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )162/3(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )645/2(.
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 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َغَطَفان«)1(.

 غ: سكن املدينة)2(.

.)3(  ب: دخل امَلْسِجَد َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ْيطب، َوأمره َأن ُيَصيلِّ َرْكَعَتنْيِ

ِليُل اَلْشَجِعيُّ ڤ.4 -  2 السَّ

 غ: سكن البرصة)4(.

 جي: يعد باملدينة)5(.

 بر: روى عنه: أبو املليح، معدود ف الصحابة)6(.

ُسَمْيُر بُن الُحَصْيِن بِن الَحاِرِث بِن أبي َحِزيمة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف 4 -  2
اْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

 س: ولد سمري: إياًسا َدَرَج، وليس له عقب. 

وشهد ُسمرٌي ُأحًدا)7(.

 كو: شهد أحًدا وما بعدها)8(.

َسْنَدٌر، أبو اَلْسَوِد ڤ.4 9  2

 ل: له صحبة)9(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 576(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )273/3(.
))) »طبقات السماء المفردة« )ص: 40(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )271/3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )368/4(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )687/2(.
))) »الكنى والسماء« لمسلم )رقم: 139(.))) »اإلكمال« لبن ماكول )371/4(.
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 غ: سكن مرص)1(.

 زص: له صحبة، كناه عثمن بن صالح)2(.

ُسَنْيُن ْبُن َواِقٍد، َأُبو َجِمْيَلَة، الظفِريُّ ڤ.4    2

 ب: َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعام الَفْتح)3(.

 زص: أدرك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وخرج معه عام الَفْتح)4(.

 ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلْ ُيْسنَْد َعنُْه)5(.

 ثغ: صاحب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ل ُيعرف له حديث مسند)6(.

، َأُخو َحبََّة ڤ.4    2 َسَواُء ْبُن َخاِلٍد، اْلُخَزاِعيُّ

 غ: سكن الكوفة)7(.

 ب: َأُخو َحبَّة بن َخالِد، َلُه ُصْحَبة)8(.

 ع: َقاَل َشبَّاٌب: ُهَو َعاِمِريٌّ ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن َعاِمٍر)9(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )275/3(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 140(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )178/3(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 135(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1435/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )313/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )281-280/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )181/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1410/3(.
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ُسَوْيِبُط ْبُن َحْرَمَلَة ْبِن َماِلٍك َوَكاَن َماِلٌك َشاِعًرا اْبِن َعِميَلَة ْبِن 4    2
اِر ْبِن  ، ِمْن َبِني َعْبـِد الدَّ ، اْلَعْبـَدِريُّ اِر ْبـِن ُقَصيٍّ ـبَّاِق ْبـِن َعْبـِد الدَّ السَّ

ُقَصيٍّ ڤ.

َحاَن ْبِن ُمنِْقِذ ْبِن ُسَبْيِع ْبِن ُجْعُثَمَة  ُه ُهنَْيَدُة بِنُْت َخبَّاٍب َأِب رِسْ  س: ُأمُّ
اْبِن َسْعِد ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة.

َوَكاَن ُسَوْيبٌِط ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة.

. َرِقيِّ َقاُلوا: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُسَوْيبِِط ْبِن َسْعٍد َوَعاِئِذ ْبِن َماِعٍص الزُّ

َشِهَد ُسَوْيبٌِط َبْدًرا َوُأُحًدا)1(.

اًحا، وهو   ق: كان من مهاجرة البشة، وشهد بدًرا، وأحًدا، وكان َمزَّ
اّلـذي ضحـك النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاُبـه من قّصتـه حوًل، وذلك أنـه خرج مع أب 
بكـر الصديـق ڤ ف جتـارة إل بـرصى، ومعهـم نعيـمن، وكان نعيـمن ممن 
شـهد بـدًرا أيًضـا، وكان عـل الـّزاد، فقـال لـه سـويبط: أطعمنـي. فقـال: حتـى 
يـئ أبـو بكـر. فقـال: أما واللـه لغيظنك! فمـروا بقوم، فقال لم سـويبط: 
تشرتون مني عبًدا؟ قالوا: نعم. فقال: إنه عبد له كلم، وهو قائل لكم: إين 
، فإن كنتم، إذا قال لكم هذه املقالة، تركتموه، فل تفسدوا عيلَّ عبدي.  حرٌّ
قالوا: بل نشرتيه منك. فاشرتوه بعش قلئص، ثم جاءوا، فوضعوا ف عنقه 
. فقالوا: قد عرفنا خبك،  حبًل. فقال نعيمن: إن هذا يستهزئ بكم، وإين حرٌّ

وانطلقوا به.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )114-113/3(.
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فلم جاء أبو بكر أخبوه، فأتبعهم، وردَّ عليهم القلئص، وأخذه، فلم 
قدموا عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أخبوه، فضحك هو وأصحاُبه من ذلك حوًل.

اًحا، وجلده النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أربع مرات ف المر.  وكان نعيمن أيًضا مزَّ

ومرَّ بمخرمة بن نوفل، وقد ُكفَّ برُصه، فقال: أل رجل يقودين حتى 
أبـول، فأخـذ بيـده نعيـمن فلـم بلـغ مؤخر املسـجد، قـال: هاهنا فبـل. فبال، 
فصيح به، فقال: من قادين؟ قيل: نعيمن. فقال: للَّه عيلَّ أن أضبه بعصاي 
هذه. فبلغت نعيمن فأتاه، فقال له: هل لك ف نعيمن؟ قال: نعم. قال: فقم. 
فقام معه. فأتى به عثمن بن عفان ڤ، وهو يصيل، فقال: دونك الرجل.

فجمع يديه ف العصا، ثم ضبه. فقال الناس: أمري املؤمنني! فقال: من 
قادين؟ قالوا: نعيمن. قال: ل أعود إل نعيمن أبًدا)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: أمه امرأة من خزاعة تسمى هنيدة. 

كان مــن مهاجــرة البشــة، ول يذكــره ابــن عقبــة فيمن هاجــر إل أرض 
البشة، سقط له، وذكره ممد بن إسحاق وغريه.

وشـهد سـويبط بدًرا، وكان مزاًحا، يفرط ف الدعابة، وله قصة ظريفة 
مع نعيمن وأب بكر الصديق)3(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 328، 329(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1439/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )698/2، 690(.
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 كر: له صحبٌة من َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول حُتَفظ له رواية، وهو ممن هاجر 
الجرتني كلمها.

وشهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وخرج مع أب بكر الصديق ف جتارة إل 
برصى قبل فتح الشام، وهو صاحب القصة املشهورة مع نعيمن. 

ه، فيقال: سويبط بن حرملة)1(. وأكثر ما ُينَسب إل جدِّ

 نق: شهد َبْدًرا، َلُه ذكر ِف ِرَواَية عبد الله بن وهب بن َزمَعة، َعن 
أم َسلَمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرض َعنَْها)2(.

 ثغ: أمه امرأة من خزاعة تسمى هنيدة.

أسلم قديًم وهاجر إَِل البشة، ول يذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر 
إَِل البشـة، وذكره غريه، وشـهد بدًرا، وهو الذي سـار مع َأِب بكر ونعيمن 

إَِل الشام، فباعه نعيمن، وقد ذكرنا القصة ف نعيمن)3(.

2    4. ُسَويبُق بُن َحاِطِب بِن الَحاِرِث بِن َحاِطِب بِن هيشَة الَْنَصاِريُّ

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا، قتله ضار بن الطاب)4(.

َة ْبِن 4    2 ِسَياَبُة ْبُن َعاِصِم ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُخَزاِعيِّ ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ُمرَّ
َلِميُّ ڤ. ِهَلٍل السُّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )72/ 327، 328(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )4286(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )335/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )691/2(.
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 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، من »ُسَلْيٍم«)1(. 

 غ: سكن الشام)2(.

 جي: روى عنه: عمرو بن سعيد. يعد باملدينة)3(.

 ، اُف ْبُن َحِكيٍم ِمَن اْلُكوَفِة، َوَكاَنا َيَمنِيِّنْيَ  ع: َوَفَد ُهَو َواْبُن َأِخيِه اْلَجَّ
وٌح َعِقَب َكثرٍِي)4(. َها َورُسُ َوَلُه بِنَاِحَيِة الرُّ

َسْيٌف ڤ.4  2 2

 بر: من ولد قيس بن معد يكرب الكندي، له صحبة)5(.

ِسيَمَوْيِه اْلَبْلَقاِويُّ ڤ.4 22 2

انِيًّا   ع: َرَوى َعنُْه: َمنُْصوُر ْبُن ُصَبْيٍح،... َوَكاَن ِسيَمَوْيِه ِمْن بِِلَقاَء َنرْصَ
يَن َوِماَئًة َسنٍَة )6(. ًسا، َفَأْسَلَم َوَحُسُن إِْسَلُمُه، َوَعاَش ِعْشِ َشمَّ

�ن �ي
ِّ  ال�ش

وه حر�نُ
لُ �ت َ

، و�ي �ن �ي
 ال�ِّ

هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )302/1(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )277/3(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 37(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )691/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1444/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1455/3، 1456(.



�ن �ي حر�ف السشِّ
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ِبيب
َ

ش امُسه  من 

َشِبيُب ْبُن َحَرام بِن مهان بِن َوْهِب بِن َلِقيِط بِن َيْعمر الشداخ 4 -2 2
ابِن َعْوِف بِن َكْعِب بِن َعاِمِر بِن َلْيٍث ڤ.

 س: َشِهَد الديبيَة مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف رواية هشام بن ممد بن السائب 
عن أبيه)1(.

 جو: شهد الَُدْيبَِية)2(. 

َشِبيُب ْبُن َغاِلٍب اْلِكْنِديُّ ڤ.4 -2 2

ُه َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن امَلْسِح  ِريَن، َوَأنَّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة فِيَم َزَعَم َبْعُض امُلَتَأخِّ
.)3( نْيِ َعَل اْلُفَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )128/5(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 149(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1483/3(.
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اد دَّ
َ

ش امُسه  من 

اُد ْبُن ُأَساَمَة ْبِن َعْمٍرو، َوَعْمٌرو ُهَو اْلَهاِد ْبِن َعْبِد اهللَّ ْبِن 4 29 2 َشدَّ
َجاِبِر ْبِن ِبْشِر ْبِن َعُتَواَرَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيٍث ڤ.

 س: كانت عند شداد بن الادي سلمى بنت عميس أخت أسمء بنت 
ًثا.  عميس الثعمية، فولدت له: عبد الله بن شداد، وكان فقيًها مدِّ

وهـو ابـن خالـة عبـد الله بن عبـاس بن عبـد املطلب، وخالد بـن الوليد 
ابـن املغـرية؛ لن أم عبـد الله وأم خالد أختان لسـمء وسـلمى ابنتي عميس 

لمهم. 

وقد روى شداد بن الادي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ق: هو: شّداد بن أسامة، سمى بالادي؛ لنه كان يوقد النار ليًل ملن 
يسلك الطريق، وكانت عنده سلمى بنت عميس، أخت أسمء بنت عميس، 

ًثا.  فولدت له: عبد الله بن شداد، وكان فقيًها مدِّ

وهو ابن خالة عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد؛ لن أم عبد الله 
وأم خالد أختان لسمء وسلمى ابنتي عميس)2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )121/5(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 282(.
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 ط: كانت عند شداد بن أسامة سلمى بنت عميس أخت أسمء بنت 
عميس الثعمية.

روى شداد عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 غ: سكن الكوفة. 

رأيت ف كتاب ممد بن سعد: وإنم عمرو بن الاد؛ لنه كان يوقد ناًرا 
لألضياف ومن سلك الطريق. 

قال البغوي: وقد روى شداد عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ابَِلِة، َوالَاِدي اْسُمُه: َعْمُرو  يَقاِدِه النَّاَر لأِْلَْضَياِف َوالسَّ َي اْلَاِد إِلِ  ع: ُسمِّ

اْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َجابِِر ْبِن ِعْتَواَرَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة 
.)3( اْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَضَ

 بر: كان شداد بن الادي سلًفا لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ولب بكر؛ لنه كانت 
عنده سلمى بنت عميس أخت أسمء بنت عميس، وهي أخت ميمونة بنت 

الارث لمهم. 

ل منها إل الكوفة، وداره باملدينة معروفة. وسكن املدينة ثم حتوَّ

روى عنه: ابنه عبد الله بن شداد بن الادي، وروى عنه: ابن أب عمر، 
والله أعلم)4(.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 63(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )288-287/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )696/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1457/3(.
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ِه بن شداد، َوإِنم قيل له: )الادي(؛ لنه كان   ثغ: هو والد َعْبد اللَّ
يوقد النار ليًل لألضياف)1(.

َلِميُّ ڤ.4  2 2 اُد ْبُن ُأَسْيٍد السُّ َشدَّ

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

اد)3(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديثه ِعنْد اْبنه َعامر بن َشدَّ  ب: َعاده َرُسوُل اللَّ

اُد ْبُن ُأَميََّة، َأُبو ُعْقَبَة، اْلُجَهِنيُّ ڤ.4  2 2 َشدَّ

ِريَن َأنَّ َلُه ُصْحَبًة)4(. ، َذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: ِحَجاِزيٌّ

 ثغ: عداده ف أهل الجار، له صحبة.

روى عنه ابنه عقبة َأنَُّه جاء إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو شيخ كبري، وأهدى له 
َذا؟«، فقال: من ذي الضللة.  عسًل، فقال له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمْن َأْيَن َأَتْيَت ِبَ
فقال رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َل، َوَلكِْن ِمْن ِذْي اهُلَدى«، وهو واد حذو اليممة يسمى 

الدى)5(. 

اُد ْبُن َأْوِس ْبِن َثاِبِت ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن 4  2 2 َشدَّ
اِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيَكنَّى َأَبا َيْعَلى ڤ. َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )357/2، 358(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )290/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )187/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1459/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )354/2، 355(.
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َل إَِل فَِلْسطِنَي، َفنََزَلَا،  وَّ اِعِر، َوحَتَ اَن ْبِن َثابٍِت الشَّ  س: ُهَو اْبُن َأِخي َحسَّ

َوَماَت ِبَا َسنََة َثَمٍن َومَخِْسنَي، ِف آِخِر ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَكاَن َيْوَم 
َماَت اْبَن مَخٍْس َوتِْسِعنَي َسنًَة، َوَلُه َبِقيٌَّة َوَعِقٌب ِف َبْيٌت امَلْقِدٌس. 

َوَكاَنْت َلُه ِعَباَدٌة َواْجتَِهاٌد ِف اْلَعَمِل، َوَقْد َرَوى َعْن َكْعِب الَْحَباِر)1(. 

 وقال أيًضا س: ل ُتسّم لنا أمه، فولد شداد: ممًدا، ويعيل وبه كان 
يكنى، وكبشة، ول تسّم لنا أمهم. 

م)2(. )قلت(: وذكر مثل ما تقدَّ

 ل: ابن أخي حسان بن ثابت، له صحبة)3(.

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

ام، َوَمات بَِبْيت امُلَقّدس سنة َثَمن َومخسني ِف وَلَية   ب: سكن الشَّ
ُمَعاِوَية بن َأب ُسْفَيان، وقبه َبا)5(.

 بش: ابن أخى حسان بن ثابت أبو يعل مات سنة ثمن ومخسني)6(.

َ بِِفَلْسطِنَي َسنََة َثَمٍن َومَخِْسنَي،  اَن ْبِن َثابٍِت، ُتُوفِّ  ع: ُهَو اْبُن َأِخي َحسَّ
اِم ُمَعاِوَيَة، َعِقُبُه بَِبْيِت امَلْقِدِس.  َوَلُه مَخٌْس َوَأْرَبُعوَن َسنًَة ِف َأيَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )322/5(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )405/9(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3785(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )283/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )185/3، 186(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 85(.
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ُه َشِهَد َبْدًرا، َوَنَسَبُه إَِل ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوَوِهَم  ِريَن َأنَّ َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ
ُه ِمْن َأْهِل َبْدٍر  ِف َذلَِك، َفإِنَّ ُموَسى ْبَن ُعْقَبَة َذَكَر َأْوَس ْبَن َثابِِت ْبِن امُلنِْذِر َأنَّ

اُد ْبُن َأْوٍس.  ُه َشدَّ َر َأنَّ ُه، َفَقدَّ ِر َأْو َغرْيُ َفَوِهَم َهَذا امُلَتَأخِّ

ْحَِن  ، َوَمُْموُد ْبُن َلبِيٍد، َوَأُبو اْلَْشَعِث، َوَعْبُد الرَّ َرَوى َعنُْه: ُأَساَمُة اْلَُذِلُّ
، َوَأُبو إِْدِريَس  َحبِيُّ ، َوَأُبو َأْسَمَء الرَّ ، َوَعَباَدُة ْبُن َنيِسٍّ اْبُن َغنٍْم، َوُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ
اِد ْبِن َأْوٍس، َوَبِشرُي ْبُن َكْعٍب، َوَضْمَرُة ْبُن َحبِيٍب)1(. ، َوَيْعَل ْبُن َشدَّ اْلَْوَليِنُّ

 بر: ابن أخي حسان بن ثابت،... نزل الشام بناحية فلسطني، ومات 
با سنة ثمن ومخسني، وهو ابن مخس وسبعني سنة. وقيل: بل توف شداد بن 

أوس سنة إحدى وأربعني. وقيل: بل توف سنة أربع وستني)2(. 

َ بَِفَلْسطِنَي َسنََة َثَمٍن َومَخِْسنَي  اِن ْبِن َثابٍِت، ُتُوفِّ  و: ُهَو اْبُن َأِخي َحسَّ
اِم ُمَعاِوَيَة ڤ)3(. ِف َأيَّ

ان بن ثابت النصاري، من بني مغالة، وهم بنو   كر: ابُن أخي حسَّ
عمرو بن مالك. 

له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن كعب الحبار.

روى عنه: ابنه يعل بن شداد، وأبو إدريس الولين، وأبو الشعث الصنعاين، 
وأبو أسمء الرحبي، وضمرة بن حبيب، وجبري بن نفري، وشداد أبو عّمر، 

وبشري بن كعب، وكثري بن مرة، وممود بن لبيد، وعبد الرحن بن غنم.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1460-1459/3(.
َلف الصالحين« )446/1(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )694/2(. ))) »سير السَّ
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وسكن بيت املقدس، وقدم دمشق والابية، وكان قد شهد الريموك)1(.

 ثغ: هو ابن أخي حسان بن ثابت النصاري الزرجي.

كان شداد كثري العبادة والورع والوف من اللَّه تعال.

ابن  توف شداد سنة إحدى وأربعني، وقيل: سنة ثمن ومخسني، وهو 
مخس وسبعني سنة، وقيل توف سنة أربع وستني)2(.

اِن بِن َثابٍِت، َشاِعِر َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِمْن ُفَضَلِء   ذس: ُهَو اْبُن َأِخي َحسَّ

َحاَبِة، َوُعَلَمِئِهْم، َنَزَل َبْيَت امَلْقِدِس. الصَّ

، َوَأُبو  َحبِيُّ ، َوَأُبو َأْسَمَء الرَّ َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َيْعَل، َوَأُبو إِْدِرْيَس الَْوليَِنُّ َحدَّ
َة، َوَبِشرْيُ  ، َوَكثرِْيُ بُن ُمرَّ ْحَِن بُن َغنٍْم، َوُجَبرْيُ بُن ُنَفرْيٍ ، َوَعْبُد الرَّ نَْعايِنُّ الَْشَعِث الصَّ

ابُن َكْعٍب، َوآَخُرْوَن.

َوَكاَن  َجْت ِف الَْزِد،  َوَتَزوَّ بِنُْتُه َخْزَرٌج،  ِمنُْهْم:  َأْوَلٍد،  مَخَْسُة  َلُه  َوَكاَن   
اِب، َوامُلنِْذُر. ٌد، ُثمَّ َعْبُد الَوهَّ ُهْم َيْعَل، ُثمَّ ُمَمَّ َأْكَبُ

ْيِن، َوَأْعَقُبوا ِسَوى َيْعَل. اِب، َوامُلنِْذَر َصِغرْيَ اٌد، َوَخلََّف َعْبَد الَوهَّ َفَمَت َشدَّ

َوَنَسَأ لْبنَتِِه َنْسٌل إَِل َسنَِة َثَلثنِْيَ َوماَئٍة.

َها بَِبْيِت  ـنَِة، َوَكاَن َأَشـدُّ ـاِم ِف َهِذِه السَّ تِي َكاَنْت بِالشَّ ْجَفـُة الَّ َوَكاَنـِت الرَّ
اٍد  ِهْم، َوَوَقَع َمنِْزُل َشـدَّ امَلْقـِدِس، َفَفنِـَي َكثِـرْيٌ مِمَّْن َكاَن فِْيَها ِمـَن الَْنَصاِر َوَغرْيِ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )37/ 941(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )355/2(.
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ْدِم. َت الرَّ ٌد، َوَقْد َذَهَبْت ِرْجُلُه حَتْ َعَلْيِهْم، َوَسِلَم ُمَمَّ

ِد بِن  اٌد ِعنَْد َوَلـِدِه، َفَصـاَرْت إَِل ُمَمَّ َفَهـا َشـدَّ َوَكاَنـِت النَّْعـُل َزْوًجـا، َخلَّ
اٍد، َفَلـمَّ َأْن َرَأْت ُأْخُتـُه َخـْزَرٌج َمـا َنَزَل بِـِه َوبَِأْهِلـِه َجاءْت، َفَأَخـَذْت َفْرَد  َشـدَّ
، َوَقاَلْت: )َيا َأِخي، َلْيَس َلَك َنْسٌل، َوَقْد ُرِزْقُت َوَلًدا، َوَهِذِه َمْكُرَمُة  النَّْعَلنْيِ
ـا ِمنْـُه، َوَكاَن َذلِـَك  َك فِْيَهـا َوَلـِدي(. َفَأَخَذهْتَ َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأِحـبُّ َأْن ُتـْشِ
ْجَفـِة، َفَمَكَثـِت النَّْعـُل ِعنَْدَهـا َحتَّـى َأْدَرَك َأْولَُدَها، َفَلمَّ َجاَء  ِل َأَواِن الرَّ ِف َأوَّ
اٍد، َفَعَرَف َذلَِك،  ُفْوُه َنَسَبَها ِمْن َشدَّ َأَتْوُه ِبَا، َوَعرَّ امَلْهِديُّ إَِل َبْيِت امَلْقِدِس، 
َوَقبَِلـُه، َوَأَجـاَز ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهـَم بَِأْلِف ِدْينَاٍر، َوَأَمَر لُِكلِّ َواِحـٍد ِمنُْهَم بَِضْيَعٍة، 
َمـُل لَِزَماَنتِِه، َفَسـَأَلُه َعْن َخـَبِ النَّْعِل،  اٍد، َفـُأيِتَ بِـِه ُيْ ـِد بـِن َشـدَّ َوَبَعـَث إَِل ُمَمَّ
: اْئتِنِي بِالُْخَرى. َفَبَكى، َوَناَشَدُه اللَه،  . َفَقاَل َلُه امَلْهِديُّ ُجَلنْيِ َق َمَقاَلَة الرَّ َفَصدَّ

َفَرقَّ َلُه، َوَخلََّها ِعنَْدُه. 

، إِلَّ َما ُيْرَوى َعْن َبْعِض َأْهِل  َفُقوا َعَل َمْوتِِه َكَم ُقْلنَا ِف َسنَِة َثَمٍن َومَخِْسنْيَ اتَّ
. ُه ِف َسنَِة َأْرَبٍع َوِستِّنْيَ َبْيتِِه: َأنَّ

«: مَخُْسْوَن َحِدْيًثا،  تَِّة، َوَعَدُد َأَحاِدْيثِِه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ ُجوا َلُه ِف الُكُتِب السِّ َخرَّ
ِر)1(. َأْعنِي بِامُلَكرَّ

 ذت: ابن أخي حّسان بن ثابت.

َلُه ُصْحبة ورواية، أحد سادة الصحابة.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )463-460/2، 466، 467(.
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َرَوى َعنُْه: بشري بن كعب، وخالد بن َمْعدان، وَأُبو الشعث الصنعاين 
رشاحيل، وَأُبو إدريس الَْولين، وَأُبو أسمء الرحبي، وجاعة، وممد ويعيل ابناه.

وذكر غري واحد وفاة شداد َسنَة ثمن ومخسني، إِلَّ َما رواه ابن َجْوصا، َعن 
َ َسنَة أربع وستني. ُه ُتُوفِّ ممد بن َعْبد اْلَوهاب بن ممد املذكور، َعن آبائه، َأنَّ

َنَزَل شّداد بيت املقدس، وأخباره ف تاريخ دمشق)1(.

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

اُد ْبُن ُشَرْحِبيَل اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4  2 2 َشدَّ

ام، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد َعيَّاش بن ُيوُنس)3(.  ب: سكن الشَّ

ْمِصيِّنَي، َوِعَداُدُه فِيِهْم)4(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديُثُه ِعنَْد اْلِ

، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب ڤ.4  2 2 اُد ْبُن َعْبِد اهلِل، اْلَقَناِنيُّ َشدَّ

ِذيَن َقِدُموا َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد)5(.  س: َكاَن ِف اْلَوْفِد الَّ

 بر: قدم عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بلحارث بن كعب سنة عش 
مع خالد بن الوليد، فأسلم َوَحُسَن إسلُمه)6(.

))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 504، 505(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1458/3(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )187/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )695/2(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )88/8(.
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َشَراِحيُل ْبُن ُزْرَعَة الَحْضَرِميُّ ڤ.4  - 2

 بر، ثغ: قدم ف وفد حرضموت عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا)1(.

َشَراِحيُل ْبُن الُمْنِقِر، َوِقيَل: اْلِمْنَقِريُّ ڤ.4 2- 2

ْمِصيِّنَي)2(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلِ

 بر: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. يعد ف الشاميني. روى عنه: أبو 
يزيد الوزين)3(.

 ثغ: له صحبة، يعد ف المصيني. روى عنه: َأُبو يزيد الوذين)4(.

َشَراِحيُل اْلِكْنِديُّ ڤ.4  - 2

ِريَن)5(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة فِيَم َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )697/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )358/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )697/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1473/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1473/3(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )359/2(.
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َرْحِبيل
ُ

ش امُسه  من 

ُشَرْحِبيُل ْبُن َأْوٍس اْلِكْنِديُّ ڤ.4 2- 2

 غ: سكن الشام، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)2(.  ب: سكن الشَّ

ْمِصيِّنَي)3(.  ع: َحِديُثُه ِعنَْد اْلِ

ْبُن 4 -- 2 ُشَرْحِبيُل  َوُهَو  ِه،  ُأمِّ اْسُم  َوَحَسَنُة  َحَسَنَة،  اْبُن  ُشَرْحِبيُل 
َعْبِد اهلِل ْبِن الُمَطاعِ ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلِغْطِريِف ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن 
َجثَّاَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن ُمَلِزِم ْبِن َماِلِك ْبِن ُرْهِم ْبِن َسْعِد ْبِن َيْشُكَر 
، َوِقيَل: ِإنَُّه ِمْن ِكْنَدَة،  ِر ْبِن اْلَغْوِث ْبِن ُمرٍّ َأِخي َتِميِم ْبِن ُمرٍّ اْبِن ُمَبشِّ

ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ.

ُد ْبُن إِْسَحاَق  ْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَكاَن ُمَمَّ  س: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة ِف اْلِ

ْحبِيَل اْمَرَأَة ُسْفَياَن ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب  َيُقوُل: َكاَنْت َحَسنَُة ُأمُّ رُشَ

ُسْفَياَن،  اْبنَا  َوُجنَاَدُة  َخالٌِد،  اْلَوَلِد:  ِمَن  ِمنَْها  َلُه  َوَكاَن  ُجٍَح،  ْبِن  ُحَذاَفَة  اْبِن 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )303/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )188/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1467/3(.
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َفَهاَجَر ُسْفَياُن ْبُن َمْعَمٍر إَِل َأْرِض اْلََبَشِة، َفَخَرَج بِاْمَرَأتِِه َحَسنََة َمَعُه، َوَخَرَج 
ْحبِيَل ْبَن َحَسنََة  ِهْم رُشَ بَِوَلِدِه َخالٍِد، َوُجنَاَدَة َمَعُه، َوَأْخَرَج َمَعُهْم َأَخاُهْم لُمِّ

ْجَرِة الثَّانَِيِة إَِل َأْرِض اْلََبَشِة.  ِف اْلِ

ُد ْبُن ُعَمَر َيُقوُل: َبْل َكاَن ُسْفَياُن ْبُن َمْعَمِر ْبِن َحبِيٍب اْلَُمِحيُّ  َوَكاَن ُمَمَّ
ِه، َوَكاَنْت ُأمُّ ُسْفَياَن َلْ َتُكِن اْمَرَأَتُه، َوَهاَجَر إَِل  ْحبِيَل ْبِن َحَسنََة لُمِّ َأَخا رُشَ
ُه َحَسنَُة، َوَمَعُه اْبنَاُه ُجنَاَدُة، َوَخالٌِد،  ْحبِيُل َوَمَعُه ُأمُّ َأْرِض اْلََبَشِة َوَمَعُه َأُخوُه رُشَ
ُه فِيَمْن َهاَجَر ِمْن َبنِي ُجٍَح إَِل  ْحبِيَل ْبَن َحَسنََة، َوُأمُّ َوَكاَن َأُبو َمْعَشٍ َيْذُكُر رُشَ

َأْرِض اْلََبَشِة، َولَ َيْذُكُر ُسْفَياَن ْبَن َمْعَمٍر َولَ َأَحًدا ِمْن َوَلِدِه.

ْحبِيَل ِف ِرَواَيتِِه فِيَمْن  َوَلْ َيْذُكْر ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َأَحًدا ِمنُْهْم َولَ َذَكَر رُشَ
َهاَجَر إَِل َأْرَض اْلََبَشُة.

َم ُذِكَر ِف َبنِي  ْحبِيَل َوَأبِيِه لَِبنِي ُزْهَرَة، َوإِنَّ ُد ْبُن ُعَمَر: ِحْلُف رُشَ َقاَل ُمَمَّ
 . ُجٍَح لَِسَبِب ُسْفَياَن ْبِن َمْعَمٍر اْلَُمِحيِّ

ْحبِيُل ِمْن ُعَليَِّة َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا َمَعُه َغَزَواٍت.  َوَكاَن رُشَ

اِم.  يُق إَِل الشَّ دِّ ِذيَن َعَقَد َلُْم َأُبو َبْكٍر الصِّ َوُهَو َأَحُد الَُمَراِء الَّ

َة  اِم َسنََة َثَميِن َعْشَ ْحبِيُل ْبُن َحَسنََة ِف َطاُعوِن َعَمَواَس بِالشَّ َوَماَت رُشَ
ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوُهَو اْبُن َسْبٍع َوِستِّنَي َسنًَة)1(.

َة، َوُهَو ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة ِف اِلْجَرِة   وقال أيًضا س: َأْسَلَم َقِديًم بَِمكَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )119/4(.
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الثَّانَِيِة، َوَكاَن ِمْن ِعْلَيِة َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا َمَعُه َغَزَواٍت. 

اِم.  يُق ڤ إَِل الشَّ دِّ ِذيَن َعِهَد َلُْم َأُبو َبْكٍر الصِّ َوُهَو َأَحُد الَُمَراِء الَّ

َة،  اِم، َسنََة َثَميِنَ َعْشَ ْحبِيُل اْبُن َحَسنََة ِف َطاُعوِن َعَمَواَس بِالشَّ َوَماَت رُشَ
ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوُهَو اْبُن َسْبٍع َوِستِّنَي َسنًَة)1(.

 ل: له صحبة)2(.

 ق: هو منسوب إل أمه. وأبوه: عبد الله بن املطاع بن عمرو، من 
اليمن، حليف لبني زهرة. وكان يكنى: أبا عبد الله.

ومات ف طاعون عمواس سنة ثمن عشة، وهو ابن أربع وستني)3(.

َة)4(. َ َسنََة َثَمِن َعْشَ ُه َحَسنَُة، ُتُوفِّ  ص: َحِليُف َبنِي ُزْهَرَة، َوُأمُّ

 غ: سكن دمشق. 

وقال ابن نمري: مات رشحبيل بن حسنة سنة ثمن عشة)5(.

 ن: وهو رشحبيل بن حسنة، وهي أمه. 

قدم مرص رسوًل من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل ملكها، وتوف النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمرص. 

روى عنه: ابنه ربيعة)6(.

))) »الكنى والسماء« لمسلم )رقم: 1773(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )397/9(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 325(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )456/1(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )302-301/3(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )230/1(.
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ْحَن بن َحَسنَة، وَحَسنَة مولة ملعمر بن حبيب   ب: ُهَو َأُخو َعْبد الرَّ
ابن وهب بن حذافة بن جح من اليمن. 

َهاَجرت َمَع َزوجَها إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوزوجَها ُسْفَيان. 

ْحبِيل سنة َثَمن عَشة ِف طاعون عمواس ِف خَلَفة عمر، َوُهَو  َماَت رُشَ
ابن سبع َوِستِّنَي سنة، َوَكاَن من ُأَمَراء الجناد، وكنيته َأُبو َعْبد اللَّه، من مهاجرة 

الََبَشة، َوالله أعلم)1(.

الكندي،  املطاع  بن  الله  عبد  بن  رشحبيل  وهو  أمه  حسنة  بش:   
أخو عبد الرحن بن حسنة، ول أبو بكر الصديق رشحبيل بن حسنة اليش 

حيث أنفذهم إل الشام. 

وكان من أمراء الجناد الربعة، وكنيته أبو عبد الله. 

بن  عمر  خلفة  ف  عشة  ثمين  سنة  عمواس  طاعون  ف  بالشام  مات 
الطاب)2(.

، ِهْجَرِة اْلََبَشِة َوِهْجَرِة امَلِدينَِة، َأَحُد ُأَمَراِء اْلَْجنَاِد  ْجَرَتنْيِ  ع: ُذو اْلِ

َ ِبَا ِف الطَّاُعوِن َوالًِيا َعَل َبْعِض ُكوِرَها ِف ِخَلَفِة ُعَمَر، َوَكاَن  اِم ُتُوفِّ بِالشَّ
َة، َوُهَو اْبُن مَخٍْس َوَسْبِعنَي، َوِقيَل:  َأْو َثَمَن َعْشَ َة،  َعاِمًل َلُه َسنََة َسْبَع َعْشَ
اِج ِف َيْوٍم َواِحٍد ِف َطاُعوِن  اْبُن َسْبٍع َوِستِّنَي، ُطِعَن ُهَو َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَرَّ

َعَمَواَس.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )186/3، 187(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 41(.
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ُه ِمْن ِحْرَيَ َكاَنْت َمْوَلًة ملَِْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن  َكاَنْت ُأمُّ
ِه:  ْحبِيُل َحِليًفا لَِبنِي ُزْهَرَة حاَلَفُهْم َبْعَد َمْوِت َأَخَوْيِه ِمْن ُأمِّ ُجٍَح، َوَكاَن رُشَ

ُجنَاَدُة َوَجابٌِر اْبنَا ُسْفَياَن ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحبِيٍب)1(.

 بر: نسب إل أمه حسنة، وكانت مولة ملعمر بن حبيب بن وهب 

ابن حذافة بن جح.

كان رشحبيل ابن حسنة من مهاجرة البشة، معدود ف وجوه قريش، 
وكان أمرًيا عل ربع من أرباع الشام لعمر بن الطاب ڤ.

توف ف طاعون عمواس سنة ثمن عشة، وهو ابن سبع وستني سنة)2(. 

أمه، وهو  ابن حسنة، وهي  البشة، ورشحبيل  مهاجرة  كو: من   
رشحبيل بن عبد الله بن املطاع، قدم مرص رسوًل من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل ملكها، 

وتوف النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمرص. 

روى عنه: ابنه ربيعة)3(. 

ِه ْبِن امُلَطاِوِع، ُيَقاُل َلُه: ُذو  ْحبِيُل ْبُن َعْبِد اللَّ ُه، َوُهَو رُشَ  و: َحَسنَُة ُأمُّ

اِم.  : ِهْجَرٌة بِاْلََبَشِة، َوِهْجَرٌة بِامَلِدينَِة، َأَحُد ُأَمَراِء اْلَْجنَاِد بِالشَّ ْجَرَتنْيِ اْلِ

َ ِبَا ِف الطَّاُعوِن ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ڤ. ُتُوفِّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1465-1464/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )698/2، 699(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )469/2(.



حابة األماثل 368
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اِح ِف َيْوِم َواِحٍد)1(. ُطِعَن ُهَو، َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَرَّ

 ثغ: أمه حسنة مولة ملعمر بن حبيب بن وهب بن حذافة المحي. 

وكان رشحبيل حليًفا لبني زهرة، حالفهم بعد موت أخويه لمه: جنادة 
ِه والد رشحبيل  وجابر ابني سفيان بن معمر بن حبيب، وملا مات َعْبد اللَّ
تزوج أمه حسنة أم رشحبيل رجل من النصار، من بني زريق، اسمه سفيان، 
َجه حسنة ومعها  وكان يقال: سفيان بن معمر؛ لن معمًرا تبنَّاه وحالفه، وزوَّ

رشحبيل، فولدت جابًرا وجنادة ابني سفيان.

فلم  وأخواه،  هو  البشة  إَِل  وهاجر  وأخواه،  قديًم  رشحبيل  وأسلم 
قدموا من البشة نزلوا ف بني زريق ف ربعهم، ونزل رشحبيل مع إخوته 
ل  لمه، ثم هلك سفيان وابناه ف خلفة عمر ڤ، ول يرتكوا عقًبا، فتحوَّ
َأُبو  فخاصمهم  فيهم،  ونزل  فحالفهم  زهرة،  بني  إَِل  حسنة  بن  رشحبيل 
إَِل  يتحول  أن  له  ليس  حليفي  وقال:  عمر،  إَِل  الزرقي  املعل  بن  َسِعيد 
غريي، فقال رشحبيل: ما كنت حليًفا لم، َوإِنم نزلت مع أخوي، فلم هلكا 
حالفت من أردت، فقال عمر: يا أبا َسِعيد، إن جئت ببينة َوإِل فهو أول 

بنفسه، فلم يأت ببينة، فثبت رشحبيل َعَل حلفه)2(.

 ذس: الَِمرْيُ امُلَجاِهُد)3(. 

نَّة )452/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )360/2، 361(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 330(.
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 ذت: من ِكنْدة.

هاجر هو وأمه إل البشة، وله رواية حديثني.

َرَوى َعنُْه: عبد الرحن بن غنم، وأبوه عبد الله الشعري. وكان أحد المراء 
الربعة الذين أمرهم أبو بكر الصديق ڤ)1(.

مط، 4 -- 2 مط ْبِن اَلْسَود، َأُبو َيِزيد، َوُيَقاُل: َأُبو السِّ ُشَرْحِبيُل بُن السَّ
الِكْنِديُّ ڤ.

 بر: أدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان أمرًيا عل حص ملعاوية، ومات با، وصل 
عليه حبيب بن سلمة.

وقيل: إنه مات سنة أربعني.

وكان رشحبيـل بـن السـمط عـل حـص، فلـم قـدم جريـر عـل معاويـة 
د ف أمره، فقيل ملعاوية:  رسوًل من عند عيلٍّ ڤ حبسه أشهًرا يتحريَّ ويرتدَّ
إن جريًرا قد رد بصائر أهل الشام ف أن عليًّا ما قتل عثمن، ول بد لك من 
ابن  نعلمه إل رشحبيل  له صحبة ومنزلة، ول  َذلَِك ممن  يناقضه ف  رجل 

السمط، فإنه عدو لرير.

له رجاًل يشهدون عنده أن عليًّا  فاستقدمه معاوية، فقدم عليه، فهيأ 
قتل عثمن، منهم: برس بن أرطاة، ويزيد بن أسد جد خالد بن عبد القرسي، 
وأبو العور السلمي، وحابس بن سعد الطائي، ومارق بن الارث الزبيدي، 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 103(.
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وحزة بن مالك المداين، قد واطأهم معاوية عل َذلَِك، فشهدوا عنده أن 
عليًّا قتل عثمن. 

فلقـي جريـًرا فناظـره فأبـى أن يرجع. َوَقـاَل: قد صحَّ عنـدي أن عليًّا قد 
قتـل عثـمن، ثـم خرج إل مدائن الشـام يـب بذلك، وينـدب إل الطلب بدم 

عثمن. 

وله قصص طويلة، وفيها أشعار كثرية َلْيَس كتابنا هذا موضوعا لا، وهو 
َلمي)1(. معدود ف طبقة برس بن أرطاة، وأب العور السُّ

َههم    كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأحد أمراء الجناد الذين وجَّ
أبو بكر لفتح الشام، وهو أخو عبد الرحن بن حسنة، وحسنة أمهم. 

ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. روى عنه: أبو عبد الله الشعري، وعبد  روى عن النَّبيِّ 
الرحن بن غنم، وعمر بن عبد الرحن)2(.

 نق: َلُه ُصْحَبة، َكاَن عل حص صل َعَلْيِه، حبيب بن مسلمة)3(. 

 ذت: له صحبة ورواية.

َوَرَوى أيضا َعْن: عمر، وسلمن الفاريس.

َوَعنُْه: ُجَبرْي بن نفري، وُكَثرّي بن ُمّرة، وجاعة)4(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )642/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )22/ 464(.

))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )2919(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 350(.
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، َأُبـو ُعْقَبَة، َوِقيـَل: َأُبو 4 9- 2 ْحَمـِن، اْلُجْعِفيُّ ُشـَرْحِبيُل ْبـُن َعْبـِد الرَّ
ْحَمِن ڤ. َعْبِد الرَّ

 غ: سكن البرصة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ِة)2(.  ع: َحِديُثُه بِاْلَبرْصَ

 بر: َوَقاَل بعضهم فيه: )رشاحيل(. حديثه ف أعلم النبوة ف قصة 
ملسو هيلع هللا ىلص، فنفث فيها رسوُل الله  ِه  السلعة التي كانت به، شكاها إَِل َرُسوِل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، ووضع يده عليها، ثم رفع يده فلم ير لا أثر.

روى عنه: ابنه عبد الرحن)3(.

ُشَرْحِبيُل ْبُن َغْيَلَن ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُمَعتٍِّب ڤ.4  - 2

ِذيَن َقِدُموا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.   س: َكاَن ِف اْلَوْفِد الَّ

ْحبِيُل َسنََة ِستِّنَي)4(. َوَماَت رُشَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َماَت سنة ِستِّنَي.   ب: َكاَن مِمَّن َوفد إَِل َرُسوِل اللَّ

َوأمه رائطة بنت وهب بن معتب)5(.

 بر: له ولبيه غيلن بن سلمة صحبة)6(. 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1468/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )305/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )700/2، 701(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )67/8(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )187/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )700/2(.
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ُشَرْحِبيُل ْبُن َمْعِدي َكِرَب ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجَبَلَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 4  - 2
َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلَْكَرِميَن ُيْعَرُف ِبَعِفيٍف ڤ.

 س: هو َعمُّ الشعث بن قيس بن معد يكرب، وكان اسم رشحبيل: 

عفيًفا، ووفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وكان ف ألفني ومخسمئة من العطاء)1(.

ى بِِه َعِفيٌف، َذَكَرُه  ْعَوِة، َواِلْسُم امُلَسمَّ ِل الدَّ َة َتاِجًرا ِف َأوَّ  ع: َقِدَم َمكَّ
ْحبِيُل، َوُيْعَرُف بَِعِفيٍف)2(. ِريَن، َوَقاَل: اْسُمُه رُشَ َبْعُض امُلَتَأخِّ

 ثغ: وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ف ألفني ومخسمئة من العطاء)3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )238/6(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1469/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )364/2(.
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ح
ْ

َري
ُ

ش امُسه  من 

ُشَرْيُح ْبُن َأِبي ُشَرْيحٍ ڤ.4  - 2

، َلُه ُصْحَبٌة)1(.  ع: ِحَجاِزيٌّ

ُشَرْيُح ْبُن َأْبَرَهَة، َوِقيَل: ُشَرْيٌح اْلَياِفِعيُّ ڤ.4  - 2

 ن: رجٌل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مرص. 

قرأت ف كتاب »نسب حري« املنسوب إل هانئ بن املنذر الكلعي: وفد 
رشيح اليافعي عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فبايعه: ل إياب، ول انقلب، فأقام رشيح، 

ورجع علقمة بن يزيد إل اليمن)2(.

 وقال أيًضا ن: له صحبة، وهو ممن بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص)3(.

.)4( ُه َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َوَبْيَعٌة، َزَعَم َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اْلَْعَل َأنَّ

ُشَرْيُح بُن َضْمَرَة الُمَزِنيُّ ڤ.4  - 2

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1479/3(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )233/1(.
))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )233/1(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1481-1480/3(.
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هو أول من قدم بصدقة ُمَزينة، إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ْعِديُّ ڤ.4  - 2 ُشَرْيُح بُن َعاِمٍر السَّ

ه عمُر بُن الطاب ڤ البرصَة،  من بني سعد بن بكر، له صحبة، ولَّ
فُقتَِل بناحية الهواز)2(. 

ُشَرْيٌح الَحْضَرِميُّ ڤ.4 2- 2

 بر، ثغ: كان من أفاضل أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )702/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )702/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )702/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )366/2(.
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َ

ش امُسه  من 

َشِريُك بُن َأِبي الغفل بِن َسَلَمَة بِن عميَرَة بِن قرٍط ڤ.4 -- 2

 ن: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، وكان شاعًرا)1(.

َشِريُك بُن َأِبي الَحْيسِر، واسُم أبي الَحْيسر: َأَنُس ْبُن َراِفعِ ْبِن 4 -- 2
اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيٍد َعْبِد اْلَْشَهِل ِمَن اْلَْنَصاِر ڤ.

يِك بِنُْت َخالِِد ْبِن ُخنَْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن  ُه ُأمُّ رَشِ  س: ُأمُّ
َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

وهو أخو الَاِرِث بِن َأَنٍس الِفْهِري الذي شهد بدًرا.

يـٌك: عبـَد الله شـهد معـه ُأحـًدا، وأمَّ صخر، وحبيبـَة، وأمهم  فولـد رَشِ
أمامة بنت سمك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الشهل، فولد 
ه غَليَظة بنت بش من بني فهر  ة، وُأمُّ يٍك: شيبَة ُقتَِل يوم الَرَّ عبُد الله بُن رَشِ

من قريش، وقد انقرض ولد أب اليرس جيًعا)2(.

 ثغ: هو أخو الارث بن أنس الذي شهد بدًرا، وشهد رشيك أحًدا، 

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )234/1(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )237/4(.
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ومعه ابنه َعْبد الله)1(.

َشِريُك بُن َأَنِس بِن َراِفعِ بِن اْمرئ الَقْيِس بِن َزْيِد بِن َعْبِد 4 9- 2
اَلْشَهِل الَْنَصاِريُّ اَلْشَهِليُّ ڤ.

هو أخو الارث بن أنس الذي شهد بدًرا، وابنه عبد الله بن رشيك شهد 
معه أحًدا)2(.

َشِريُك بُن َحْنَبٍل ڤ.4  - 2

 غ: سكن الكوفة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

، الُمَراِديُّ ڤ.4  - 2 ، الغطيِفيُّ َشِريُك بُن سميٍّ

 ن: وفد عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عل مقدمة عمرو بن العاص 
ف فتح مرص)4(.

َشِريُك ْبُن َطاِرِق ْبِن ُسْفَياَن اْلَحْنَظِليُّ َوِقيَل: الُمَحاِرِبيُّ ڤ.4  - 2

 غ: سكن الكوفة)5(.

 ع: َأَحُد َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن ِذْبَياَن ْبِن َيِفيَض ْبِن َرْبِث ْبِن َغَطَفاَن، َوِقيَل: 
َأَحُد َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن َعْوِف ْبِن ُسْفَياَن ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن َحنَْظَلَة، 

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )370/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )704/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )310/3(.

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )234/1(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )309-308/3(.
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َوِقيَل: ُهَو اْبُن َسْعٍد ِمْن َبنِي مَتِيِم ْبِن َحنَْظَلَة. 

َرَوى َعنُْه: ِزَياُد ْبُن ِعَلَقَة)1(.

َشِريُك ْبُن ْبُن َعْبَدَة ْبِن ُمِغيِث ْبِن اْلَجدِّ ْبِن اْلَعْجَلِن، َوُيَقاُل َلُه: 4  - 2
ْحَماء ڤ. َشِريُك ْبُن السَّ

ْحَمء الذي رماه عويمُر بُن الارث بامرأته، وكان   س: وهو ابن السَّ
لعان، هكذا قال ممد بن عمر، وعبد الله بن ممد بن عمرة النصاري،  فيه الِّ

قال: شهد رشيٌك ُأحًدا. 

وقال هشام بن ممد بن السائب الكلبي: الذي َشِهد ُأُحًدا أبوه عبدة بن 
ُمغيث، ول يشهد رشيك ُأحًدا ف روايته)2(.

َكٌة)3(. ْحَمِء رِشْ َم َكاَنْت َبْينَُه َوَبنْيَ اْبِن السَّ  ع: ِقيَل: إِنَّ َهَذا َلْ َيُكِن اْسَمُه؛ إِنَّ

 بر، ثغ: هو رشيك ابن سحمء صاحب اللعان، نسب ف َذلَِك الديث 
إل أمه، قيل: إنه شهد مع أبيه أحًدا، وهو أخو الباء بن مالك لمه، وهو الذي 

قذفه هلل بن أمية بامرأته. 

قيل: إنه أول من لعن ف اإلسلم، قاله هشام بن حسان، عن ممد بن 
سريين، عن أنس بن مالك)4(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1474/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )295/4(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1475/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )705/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )371/2(.
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َشِريُك ْبُن َعْبِد َعْمِرو بِن َقْيِظيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم 4  - 2
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ڤ.

ه سلمة بنت قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مدعة   س: ُأمُّ

ابن حارثة.

فولد رشيُك بُن عبد َعْمرو: رشيَك بَن رشيك، وشقًرا، وأمهم من بني 
نرص بن معاوية، من هوازن. 

وثابًتا، وعبَد الرحن، وأمهم بنت أب بردة بن نيار بن َعْمرو البلوي حليف 
بني حارثة. 

وَشِهَد رشيُك بُن عبد َعْمرو ُأحًدا)1(.

 بر: شهد أحًدا هو وأخوه أبو ثابت)2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )279/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )705/2(.
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ِشهاب امُسه  من 

ِشَهاُب ْبُن ُخْرَفَة ڤ.4  9 2

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْسِلًم()1(.  ع، جو: َسمَّ

ِشَهاُب ْبُن ُزَهْيِر ْبِن َمْذُعوٍر ڤ.4 92 2

 ع: َهاَجَر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِشَهاُب ْبُن َماِلٍك الَيَماِميُّ ڤ.4 -9 2

 غ: أحسبه من أهل اليممة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 بر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

ِشَهاُب ْبُن الَمْتُروِك، َواْسُم الَمْتُروِك: َعبَّاُد ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ِشَهاِب 4 -9 2
اْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْصِر ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس.

 س: َكاَن ِف اْلَوْفِد)5(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1478/3(، »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 150(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1479-1478/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )314/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )705/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )124/8(.
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ِشَهاُب ْبُن َمْجُنوٍن، َأُبو ُكَلْيٍب، اْلَجْرِميُّ ڤ.4 99 2

 خ: َجدُّ َعاِصم ْبِن ُكَلْيٍب اْلَْرِمي، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َجْرم)1(.

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

 ب: َجدُّ َعاِصم بن ُكَلْيب، َلُه ُصْحَبة)3(.

 ع: َجدُّ َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: ِشَهاٌب، َوِقيَل: 

ُه: ِشَهاُب ْبُن ُكَلْيِب ْبِن ِشَهاٍب  ِريَن َأنَّ َشبِيٌب، َوِقيَل: ُشَترْيٌ َذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ
، َوَلْ َيْأِت َعَلْيِه فِيِه تِْبَياٌن ِعَداُدُه ِف اْلُكوفِيِّنَي)4(. اْلَْرِميُّ

 بر: جد عاصم بن كليب، له ولبيه صحبٌة، وسمٌع، وروايٌة)5(.

 كو: جدُّ عاصم بن كليب، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

ِشَهاٌب َمْوَلى ُقَرْيٍش ڤ.4  9 2

 ع: َسَكَن ِحَْص، َرَوى َعنُْه: اْبُن َعاِئٍذ)7(.

ِشَهاٌب َواِلُد َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم ڤ.4  9 2

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 288(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )313/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )190/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1476/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )705/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )380/2(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )452/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1477/3(.
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ُه: )ِهَشاًما()1(. َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسُمُه، َفَسمَّ  ع: َغريَّ

ِشَهاٌب ڤ.4  9 2

.)2( َحاَبِة، َسِمَع ِمنُْه: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه، َنَزَل ِمرْصَ  ع: َرُجٌل ِمَن الصَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1478/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1477/3(.
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ْيبة
َ

ش امُسه  من 

َشْيَبُة اْلَحاِجُب ْبُن ُعْثَماَن، َوُهو الَوقِص ْبِن َأِبي َطْلَحَة، واسُمُه: 4  9 2
، َأُبو ُعْثَماَن،  اِر ْبِن ُقَصيٍّ َعْبُد اهلِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الدَّ

، الَمكِّيُّ ڤ. الُقرِشيُّ

اِر  ُه ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت ُعَمرْيِ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ  س: ُأمُّ

، َخَرَج َشْيَبُة َمَع ُقَرْيٍش إَِل َهَواِزَن بُِحننَْيٍ َفَأْسَلَم ُهنَاَك َوَشْيَبُة ُهَو  اْبِن ُقَصٍّ
َأُبو َصِفيََّة بِنِْت َشْيَبَة َوَبِقَي َحتَّى َأْدَرَك َيِزيَد ْبَن ُمَعاِوَيَة)1(.

ُه ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت ُعَمرْيِ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

. اِر ْبِن ُقَصٍّ َعْبِد الدَّ

، َوُأمَّ  ْحَِن اْلَْكَبَ ا، َوَعْبَد الرَّ ، َوُجَبرْيً ِه اْلَْكَبَ َفَوَلَد َشْيَبُة ْبُن ُعْثَمَن: َعْبَد اللَّ
ُهْم ُأمُّ ُعْثَمَن، َوِهَي  ِه ْبِن َخالِِد ْبِن ُأَسْيٍد، َوُأمُّ ُحَجرْيٍ َوِهَي َصِفيَُّة َلَا َبنُو َعْبِد اللَّ

. َلِميِّ ُة بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن َسِعيِد ْبِن َقاِيِف ْبِن اْلَْوَقِص السُّ َبرَّ

َب ِف َسَببِِه َخالُِد ْبُن  ِه اْلَْصَغَر، َوُهَو اْلَْعَجُم، َوُهَو الَِّذي ُضِ َوَعْبَد اللَّ
اِد ْبِن َقْيِس ْبِن اْلَْوَبِر ْبِن  ُهَم ُلْبنَى بِنُْت َشدَّ ِه، َوَعْبَد امَلِلِك ْبَن َشْيَبَة َوُأمُّ َعْبِد اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )10/8(.
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اٍع ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب.  َأَباَن ْبِن َصْفَواَن ْبِن َدرَّ

اِئِب ْبِن  اِئِب ْبِن َأِب السَّ ُهَم اْبنَُة السَّ ، َوُأمُّ ِه، َوُهَو اْلَعنَْقِريُّ َوُعْثَمَن َوَعْبَد اللَّ
َعاِيِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمُْزوٍم.

َوَعْبَد اْلَكِريِم َواْلَولِيَد ِلُمِّ َوَلٍد. 

ِع  ُهَم اْبنَُة َأِب َفْرَوَة ْبِن اْلَْجِن ْبِن امُلَرقِّ ْحَِن اْلَْصَغَر، َوُأمُّ ِه، َوَعْبَد الرَّ َوَعْبَد َربِّ
اْلَْزِديِّ ِمْن َغاِمٍد.

ُه، َوُيَقاُل: َبْل ُأمُّ َصِفيََّة بِنُْت َشْيَبَة، َرْيَطُة  َوُمْصَعَب ْبَن َشْيَبَة َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ
ْعِدي)1(. بِنُْت َعْرَفَجَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َكِرِب ْبِن َصْفَواَن ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُشْجنََة السَّ

َ َشْيَبة ْبُن ُعْثَمن سنَة ثمٍن ومَخِْسنْي)2(. ؛ َقاَل: ُتوفِّ َنا امَلَداِئنِيُّ  خ: َأْخَبَ

 ط: أسلم بحنني ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يارب هوازن. 

روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 ب، بش: َماَت سنة تسع َومخسني)4(.

 بر: أبوه عثمن بن أب طلحة يعرف بالوقص، قتله عيل بن أب طالب 
ڤ يوم أحد كافًرا. واسم أب طلحة: عبد الله بن عبد العزى.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )63/6(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 297(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 54(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )187/3(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 56(.
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أسلم شيبة بن عثمن يوم فتح مكة، وشهد حنينًا، وقيل: بل أسلم بحنني.

توف ف آخر خلفة معاوية سنة تسع ومخسني. وقيل: بل توف ف أيام يزيد.

ذكره بعضهم ف املؤّلفة قلوبم، وهو من فضلئهم)1(. 

.)2(  و: َأْسَلَم َيْوَم ُحننَْيٍ

 كر: حاجب الكعبة، وهو جد الشيبيني. 

له صحبة من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بعد الفتح، وشهد حنينًا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مشًكا. 

روى أحاديث روى عنه: ابناه مصعب، ومسافع ابنا شيبة، وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة، وعكرمة مول ابن عباس، وعبد الرحن بن الزجاج، ومسافع بن 

عبد الله العبدري. 

ووفد عل معاوية)3(.

 ثغ: من أهل مكة، يكنى أبا عثمن، وقيل: أبا صفية، وأبوه عثمن 
يعرف بالوقص، قتله َعَل َيْوم أحد كافًرا، وأسلم شيبة َيْوم الفتح، وقيل: 

أسلم َيْوم حنني.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مفتاح الكعبة،  وكان شيبة من خيار املسلمني، ودفع له َرُسوُل اللَّ
َدًة  َوإِل ابن عمه عثمن بن طلحة بن َأِب طلحة، وقال: »ُخُذوَها َخالَِدًة ُمَلَّ

َتالَِدًة إىَِل َيْوِم الِقَياَمِة، َيا َبنِي َأِب َطْلَحَة، َل َيْأُخذَها ِمنُْكم إِلَّ َظاِلٌ«.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )712/2، 713(.
نَّة )450/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )23/ 249(.
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وهو جد هؤلء بني شيبة، الذين يلون حجابة البيت، الذين بأيديم 
مفتاح الكعبة إَِل يومنا هذا.

وتوف سنة سبع ومخسني، وقيل: بل توف أيام يزيد بن معاوية، وذكره 
فة، وحسن إسلمه)1(. بعضهم ف املؤلَّ

، َحاِجُب الَكْعَبِة ڤ، َكاَن ُمَشاِرًكا  ، الََجبِيُّ يُّ ، امَلكِّ  ذس: الَعْبَدِريُّ

ِه ُعْثَمَن الََجبِيِّ ِف َسَداَنِة َبْيِت اللِه َتَعاَل. لْبِن َعمِّ

َوُهَو َأُبو َصِفيََّة. َوِقْيَل: ُكنَْيُتُه َأُبو ُعْثَمَن.

ِهْيُد َخاَلُه، َوَحَجَبُة الَبْيِت َبنُْو َشْيَبَة  َوَكاَن ُمْصَعُب بُن ُعَمرْيٍ الَعْبَدِريُّ الشَّ
َيتِِه. ِمْن ُذرِّ

ُقتَِل َأُبْوُه َيْوَم ُأُحٍد َكافًِرا، َقَتَلُه َعيِلٌّ ڤ، َفَلمَّ َكاَن َعاُم الَفْتِح، َمنَّ النَّبِيُّ 
ِكِه. ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َشْيَبَة، َوَأْمَهَلُه، َوَخَرَج َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ُحننَْيٍ َعَل رِشْ

ُه َنَوى َأْن َيْغَتاَل َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َمنَّ اللُه َعَلْيِه بِاإِلْسلِم، َوَحُسَن  َوِقْيَل: إِنَّ
، َوَثَبَت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. إِْسَلُمُه، َوَقاَتَل َيْوَم ُحننَْيٍ

َث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن: َأِب َبْكٍر، َوُعَمَر. َوَحدَّ

َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه؛ ُمْصَعُب بُن َشْيَبَة، َوَصِفيَُّة بِنُْت َشْيَبَة، َوَأُبو َواِئٍل، َوِعْكِرَمُة 
َمْوَل اْبِن َعبَّاٍس، َوَحِفْيُدُه ُمَسافُِع بُن َعْبِد اللِه بِن َشْيَبَة.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )382/2، 383(.
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« َعْن ُعَمَر بِن الَطَّاِب. َوَرَوى َلُه َأْيًضا:  َوَلُه َحِدْيٌث ِف »َصِحْيِح الُبَخاِريِّ
َأُبو َداُوَد، َواْبُن َماَجه.

َة. ، بَِمكَّ . َوِقْيَل: ِف َسنَِة َثَمٍن َومَخِْسنْيَ َوَكاَنْت َوَفاُتُه ِف َسنَِة تِْسٍع َومَخِْسنْيَ

َوَصِفيَُّة بِنُْتُه ُولَِدْت ِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُيَقاُل: َلَا ُصْحَبٌة، َوَلْ َيْثُبْت َذلَِك)1(.

 ذت: حاجب الكعبة، ابن أخت ُمْصَعب بن ُعَمري الَعْبدري، وإليه 
ينسب بنو شيبة َحَجبة الكعبة.

وأبوه قتله عيل َيْوم ُأُحد، فلم َكاَن عام الفتح خرج شيبة مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ هداه اللَّه، ومنَّ َعَلْيِه  كافًرا إَِل ُحنني، ومن نيته اغتيال َرُسول اللَّ

باإلسلم، فأسلم، وقاتل يومئذ وثبت ول يول.

َرَوى َعْن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعن َأِب بكر، وعمر.

َوَعنُْه: ابناه ُمْصَعب بن شيبة، وصفية بِنْت شيبة، وَأُبو وائل، وعكرمة، 
ِه. وحفيده ُمَسافع بن َعْبد اللَّ

َ َسنَة تسع ومخسني، وقيل: َسنَة ثمن ومخسني. ُتُوفِّ

وحديثه ف البخاري عن عمر)2(.

َشْيَبُة ْبُن ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف، َأُبو 4  9 2
َهاِشٍم، َخاُل ُمَعاِوَيَة ڤ.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )12/3، 13(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 506(.



387 ين

ِّ

حرف الش

ِب ْبِن ُحَجرْيِ ْبِن َعْبِد َمِعيِص ْبِن  ُه ُخنَاُس بِنُْت َمالِِك ْبِن امُلرَضِّ  ع: ُأمُّ

َ ِف َزَمِن  ُموِك، َوَكاَن َأْعَوَر، ُتُوفِّ َعاِمِر ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغالٍِب، ُفِقَئْت َعْينُُه َيْوَم اْلرَيْ
ُمَعاِوَيَة. َرَوى َعنُْه: َأُبو ُكْلُثٍم، َوَسُمَرُة ْبُن َسْهٍم)1(.

َشْيَبُة ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َطْلَحَة ْبِن َأِبي َطْلَحَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن 4    2
، ُيْكَنى َأَبا َصِفيََّة،  ، اْلَحَجِبيُّ اِر ْبِن ُقَصيٍّ ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد الدَّ

َوِقيَل: َأُبو ُعْثَماَن ڤ.

ِه إَِل حنني  َنا ُمْصَعب، َقاَل: خرج َشْيَبة بن ُعْثَمن بن َعْبد اللَّ  خ: َأْخَبَ

مشًكا فَأْسَلم وقاتل مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َ َسنََة تِْسٍع َومَخِْسنَي)3(.  ص: ُتُوفِّ

َفِة)4(.   ع: ِمْن ُمْسَلَمِة اْلَفْتِح، َوِقيَل: َبْل َأْسَلَم َيْوَم ُحننَْيٍ َوَكاَن ِمَن امُلَؤلَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1463/3(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )1/ 183(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )438/1(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1461/3(.
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الش َحرف  من  األفراد 

َشَبُث ْبُن َسْعٍد اْلَبَلِويُّ ڤ.4 2  2

 ن: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مرص، وله ذكر ف كتاب 
»الفتوح«. 

ذكروه ف كتبهم، ول نعلم له رواية. 

ويقال: شيث بن سعد)1(.

َأِب  ِريَن، َعْن  امُلَتَأخِّ َبْعُض  َقاَلُه  فِيَم  َلُه ُصْحَبٌة   ، َفْتَح ِمرْصَ َشِهَد   ع: 
َسِعيِد ْبِن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اْلَْعَل، َوَحَكى َأنَّ َلُه ِذْكًرا ِف ِكَتاِب »الُفُتوِح«)2(.

ُشْبُرَمُة ڤ.4 -  2

َ َقْبَل َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َغرْيُ َمنُْسوٍب ُتُوفِّ

ُشَجاُع ْبُن َوْهِب بِن َرِبْيَعَة بِن َأَسِد بِن ُصَهْيِب بِن َماِلِك بِن َكِثيِر 4 -  2
ابِن غنٍم، َأُبو َوْهٍب، اْلََسِديُّ ڤ.

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(.  خط: َبْدِريٌّ

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )229/1(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1491/3(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1493/3(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 111(.
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.)1(  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َهاَجَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَبَعَثُه َرُسوًل إَِل امُلنِْذِر ْبِن َأِب ِشْمٍر 
، َوِقيَل: إَِل َجَبَلَة ْبِن اْلَْيَِم، َوِقيَل: إَِل ِهَرْقَل)2(. ايَنِّ اْلَغسَّ

كان ممن هاجر إل أرض البشة الجرة الثانية، وممن قدم املدينة منها 
حني بلغهم إسلم أهل مكة، وكان رجًل نحيًفا طواًل أجنأ. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني ابن خول. وآخى َرُسوُل اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إل الارث بن أب شـمر  وشـجاع هـذا هـو الـذي بعثه َرُسـول اللَّ
الغساين، وإل جبلة بن اليم الغساين، واستشهد شجاع هذا يوم اليممة، وهو 

ابن بضع وأربعني سنة)3(.

  كر: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ورسوله إل الارث بن أب شمر إل 
غوطة دمشق، ويقال: إل جبلة بن اليم الغّساين، ويقال: إل هرقل مع دحية 

ابن خليفة الكلبي إل ناحية ُبرصى، وهو من مهاجرة البشة. 

وَشِهَد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

  ثغ: أسلم قديًم، وهاجر إَِل البشة الجرة الثانية، وعاد إَِل مكة ملا 
بلغهم أن أهل مكة أسلموا، ثم هاجر إَِل املدينة. 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )190/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1486/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )707/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )مستدرك( )140/73(.
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وشـهد بـدًرا، هـو وأخـوه عقبة بن َأِب وهب، وشـهد املشـاهد كلها مع 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني ابن خول. وآخى َرُسوُل اللَّ

واستشهد شجاع َيْوم اليممة، وهو ابن بضع وأربعني سنة، وكان أجنى 
نحيًفا)1(.

ِريُد ْبُن ُسَوْيٍد، َأُبو َعْمٍرو، الثََّقِفيُّ ڤ.4 9  2 الشَّ

يِد، َوَأْرَدَفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسَتنَْشَدُه  ِ يُد ُهَو َأُبو َعْمِرو ْبُن الشَّ ِ  س: الشَّ

ْلِت، َقاَل: َفَجَعْلُت ُأْنِشُدُه َوَجَعَل َيُقوُل: إِْن َكاَد لُِيْسِلُم.  ِمْن ِشْعِر ُأَميََّة ْبِن َأِب الصَّ

يُد ْبُن ُسَوْيٍد ِف ِخَلَفِة َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)2(. ِ َوَماَت الشَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن »َثِقْيٍف«.

ْهِري. َوَكاَن إِْسلم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسلَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اْلِ

ر َعَلْيِهم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُْم أمَّ َقاَل ابُن إِْسَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسوُل اللَّ
ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسلِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )74/8(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )353/2(.
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ْسلم  َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ
َأْمَر هذا الَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واْلََرِم، وصيَح َوَلَد إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ل ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
ُه ل َطاَقَة َلُْم بَحْرب النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص  ة َوداَنْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعَرُب َأنَّ اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُبوَن  -: أفواًجا: َيرْضِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

 غ: سكن الطائف واملدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

 ب: عداده ِف أهل الطَّاِئف، َوُهَو َوالِد َعْمرو بن الشيد، ُيَقال: إِنَّه 
من َحرضَمْوت. َوُيَقال َأْيًضا: إِنَّه من مَهَدان، َحِليٌف لثقيف)3(.

 بش: من حرضموت أبو عمرو وله صحبة سكن الطائف)4(.

 د: َوالِد َعْمرو، وعداده ِف أهل الطَّاِئف)5(.

ْلِت)6(.  ع: َأْرَدَفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرآُه، َواْسَتنَْشَدُه بِِشْعِر ُأَميََّة ْبِن َأِب الصَّ

 بر: قيل: إنه من حرضموت، ولكن عداده ف ثقيف. روى عنه: ابنه 
عمرو بن الشيد، ويعقوب بن عاصم، يعد ف أهل الجاز)7(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 152، 155، 156(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )188/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )298/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 98(.
))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 51(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )708/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1484/3(.
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 كو: ُقتَِل قتيًل من قومه، ثم لق بمكة فحالف بني مالك بن حطيط 
ابن جشم بن ثقيف، ثم وفد عل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، وبايع حتت الشجرة. 

ُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )الشيد()1(. وَسمَّ

 نق: َلُه ُصْحَبة، أردفه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَراءه، واستنشده من شعر ُأميَّة بن 
ْلت)2(. أب الصَّ

 جو: َكاَن اسمه: )َمالًِكا(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )الشيد(؛ َوَذلَِك َأنه قتل 
ة َفأسلم)3(.  َقتِيًل من قومه ثمَّ لق بَِمكَّ

ِه   ثغ: وفد إَِل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم، وبايعه بيعة الرضوان، وسمه َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص الشيد، وهو زوج ريانة بنت أبى العاص بن أمية)4(.

َشِريُط ْبُن َأَنٍس اْلَْشَجِعيُّ ڤ.4    2

 غ: سكن الكوفة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ع: َجـدُّ َسـَلَمَة ْبـِن ُنَبْيـٍط، َوِلْبنِِه ُنَبْيـٍط َوِلَِخيِه ُصْحَبـٌة، ِعَداُدُهْم ِف 
اْلُكوفِيِّنَي)6(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )51/7(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )3163(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 150(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )369/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )316/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1485/3(.



393 ين

ِّ

حرف الش

ة الوداع مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع فيه خطبته، وكان ردفه   بر: شهد َحجَّ
يومئذ ابنه نبيط بن رشيط، وكلمها مذكور ف الصحابة.

 ثغ: جد سلمة بن نبيط بن رشيط.

ابنه نبيط  ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع منه خطبته، وكان  النَّبِيِّ  شهد حجة الوداع مع 
ردفه، ولم صحبة، سكن الكوفة)1(.

شطٌب الممُدوِد، َأُبو َطِويٍل ڤ.4    2

 زص: سكن اليمن يكنى أبا طويل، له صحبة. 

روى عنه: عبد الرحن بن جبري)2(.

 بر: نزل الشام وسكن با، روى عنه: عبد الرحن بن جبري)3(. 

ُشْقَراُن َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. 4    2

 ق: اسمه: صالح، ويقال: إّن أباه كان يقال له: عدي.

واختلفوا ف قصته. فقال بعضهم: كان لعبد الرحن بن عوف، فابتاعه 
منه فأعتقه)4(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )369/2(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 151(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )708/2(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 147(.
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وليس لشقران اسٌم فيمن شهد بدًرا ف كتاب الزهري، ول ف كتاب 
ابن إسحاق)1(.

اُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمنُْه، اْسمه:  ْحَن بن َعْوف، َفاْشرَتَ  ب، بش: َكاَن لعبد الرَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلَقْب( )2(. َصالح، َوَكاَن َيُقول: )َأنا وضعت القطيفة حَتت َرُسول اللَّ

 ع: اْسُمُه: َصالٌِح)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، مشهور بذا اللقب، قيل: اسمه صالح.  ثغ: مول َرُسول اللَّ

وكان عبًدا حبشًيا لعبد الرحن بن عوف، فأهداه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: بل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص عند  ِه ملسو هيلع هللا ىلص منه، فأعتقه بعد بدر، وأوىص به َرُسول اللَّ اشرتاه َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عند موته. موته، وكان فيمن حرض غسل َرُسول اللَّ

وقد انقرض ولد شقران، مات آخرهم باملدينة ف ولية الرشيد، وكان 
بالبرصة منهم رجل قال مصعب: فل أدري أترك عقًبا أم ل؟)4(.

َشَكُل ْبُن ُحَمْيٍد اْلَعْبِسيُّ ڤ.4    2

ُهمَّ   س: ُهَو َأُبو ُشَترْيِ ْبُن َشَكٍل. َوَحِديُثُه: َسِمْعُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اللَّ
ي َوِمْن َشٍّ َمنِيِّي«)5(. إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َسْمِعي َوِمْن َشِّ َبَصِ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )312-311/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )188/3(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 53(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1493/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )375/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )167/8(.
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َبنُو َعْبِس ْبِن َبِغيِض   خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َعْبٍس، َوُهْم 
اْبِن َرْيٍث)1(.

 غ: سكن الكوفة)2(.

 جي: يعد بالكوفة)3(. 

 ب: َوالِد ُشَترْي بن شكل، َلُه ُصْحَبة، سكن الُكوَفة)4(.

.)5(  ع: ِعَداُدُه ِف اْلُكوفِيِّنَي، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه ُشَترْيٍ

ِذي َقاَل للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َعلمنِي   نق: َلُه ُصْحَبة، يعد ِف الُكوفِّيني، َوُهَو الَّ
ي، َوَشِّ لَِساِن، َوَشِّ  عوذة، َفَقاَل َلُه: »ُقْل َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َسْمِعي، َوشِّ َبَصِ

َقْلبِي، وَشٍّ َمنِيِّي«)6(.

ِريِد ْبِن َهَرِميِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َمْخُزوٍم 4    2 اُس ْبُن ُعْثَماَن ْبِن الشَّ َشمَّ
اٍس: ُعْثَماُن ڤ. ، َوَكاَن اْسُم َشمَّ الَمْخُزوِميُّ

ًسا لَِوَضاَءتِِه َفَغَلَب َعَل اْسِمِه. َي َشمَّ َم ُسمِّ  س: إِنَّ

. ُه َصِفيَُّة بِنُْت َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ َوُأمُّ

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 298(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )324/3(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 35(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )190/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1490/3(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )3510(.
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ُة  يَّ رْيِ ُة بِنُْت َأِب َقْيِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكلٍب، َوالضَّ يَّ رْيِ ُه)1( الضَّ َوُأمُّ
ِهَي ُأمُّ َأِب ُمَلْيَكَة. 

 . ٍس ُسَوْيَد ْبَن َهَرِميٍّ ُد ْبُن إِْسَحاَق َيِزيُد ِف َنَسِب َشمَّ َوَكاَن ُمَمَّ

يُد ْبُن َهَرِميٍّ  ِ ُد ْبُن ُعَمَر، َفَكاَنا َيُقولَِن: الشَّ ، َوُمَمَّ ا ِهَشاُم ْبُن اْلَكْلبِيِّ َوَأمَّ
َول َيْذُكَراِن: ُسَوْيًدا.

ُه ُأمُّ َحبِيِب بِنُْت َسِعيِد ْبِن َيْرُبوِع  ٍس ِمَن الَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ َوَكاَن لَِشمَّ
اْبِن َعنَْكَثَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمُْزوٍم، َوَكاَنْت ُأمُّ َحبِيٍب ِمَن امُلَهاِجَراِت الَُوِل. 

ِد  ٌس مِمَّْن َهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة ِف اِلْجَرِة الثَّانَِيِة -ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَكاَن َشمَّ
.)2( ِد ْبِن ُعَمَر-، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ اْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

  ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، فِيِه َوِف َأْصَحابِِه َحَْزَة، َوُمْصَعٍب، 
ڱڱ﴾  ڳ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  َنَزَلْت  َجْحٍش،  ْبِن  اللِه  َوَعْبِد 

]آل عمران: 961[ اْلَيَة)4(.

 بر، ثغ: أمه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس، كان من مهاجرة البشة، 
ثم شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا، وكان يوم قتل ابن أربع وثلثني سنة، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َما َوَجدُت لِشمس َشَبًها إِلَّ احَليَّة«، يعنى بم  وكان َرُسول اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )226/3(.))) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: أمها.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1489/3(.))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ل يرمى ببرصة يمينًا  ِه ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ، وكان َرُسول اللَّ يقاتل عن َرُسول اللَّ
ِه  ول شمًل إل رأى شمًسا ف َذلَِك الوجه يذب بسيفه حتى غيش َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فرتَّس بنفسه دونه حتى ُقتَِل، فحمل إل املدينة وبه رمق، فأدخل عل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  عائشة فقالت أم سلمة: ابن عمي يدخل عل غريي! َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص أن  »اْحُِلـوه إىَِل ُأمِّ َسـَلَمَة«، فحمـل إليها فـمت عندها، فأمر َرُسـوُل اللَّ
ُيردَّ إل ُأحٍد، فيدفن هنالك كم هو ف ثيابه التي مات فيها بعد أن مكث يوًما 

وليلة، إل أنه ل يأكل ول يشب. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ول يغّسله.  ول يصل عليه َرُسوُل اللَّ

وذكر أبو عبيدة أن شمًسا هذا قتل يوم بدر. فغلط)1(.

. َوُيَقاُل: الُقَرِشيُّ ڤ.4    2 َشمُغوُن بُن َزْيٍد، َأُبو َرْيَحاَنَة، اْلَْنَصاِريُّ

 جي: هو أبو ريانة، يعد بالشام)2(.

 ن: له صحبة، ورواية. 

روى عنه: أبو الصني اليثم بن شفي، وأبو عيل المداين، وكريب بن 
أبرهة الصبحي، وأبو عامر الجري. 

ذكره أحد بن ييى بن وزير فيمن قدم مرص من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وما عرفنا وقت قدومه. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )711/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )377/2(.
))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 52(.
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ويقال ف اسمه: شمغون -بالغني املعجمة-، وهو أصح عندي)1(.

 ب: قد قيل: اسمه َعْبد اللَّه بن النَّرض َواْلول أصح، سكن مرص، 
َوَمات بَِبْيت امُلَقّدس، َوله َبا عقب)2(.

 زص: غلبت عليه كنيته نزل الشام، له صحبة)3(.

ْبُن  َوُعَباَدُة  َأْبَرَهَة،  ْبُن  ُكَرْيُب  َث َعنُْه:  اِم، َحدَّ َكاَن بِِمرْصَ َوالشَّ  ع: 
، َوَشْهُر ْبُن َحْوَشٍب)4(. َنيِسٍّ

ِه   بر: يقال: إنه مول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كانت ابنته ريانة رسية َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مشهور بكنيته، له صحبة وسمع ورواية، وكان من الفضلء الخيار 

النجباء الزاهدين ف الدنيا الراجني ما عند الله، نزل الشام.

روى عنه: الشاميون)5(. 

 ثغ: صحب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه أحاديث، وسكن الشام بالبيت املقدس.

روى عنه: عمرو بن مالك النبي، وأبو رشدين كريب بن أبرهة، وعبادة 
ابن نيس، وشهر بن حوشب، وماهد، وغريهم.

وهـو ممن شـهد فتح دمشـق، وقدم مـرص، ورابط، بميافارقـني، من أرض 

))) »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )239/1(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )188/3(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 149(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1488/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )712/2(.
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الزيرة، ثم عاد إَِل الشام، وكان من صالي الصحابة وعبادهم)1(.

َشْيَباُن، َأُبو َيْحَيى، الْنَصاِريُّ ڤ.4 2  2

َة، َوَكاَن ِمَن الَْنَصاِر)2(.  س: َجدُّ َأِب ُهَبرْيَ

ة ييى بن عباد، َلُه ُصْحَبة، سكن الُكوَفة)3(.  ب: َجدُّ أب ُهَبرْيَ

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

َة َيَْيى ْبُن َعبَّاِد ْبِن َشْيَباَن، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.  ع: َجدُّ َأِب ُهَبرْيَ

، َوِقيَل: َأُبو َسِعيٍد ڤ.4 -  2 ْهِميُّ ُشَيْيٌم، َأُبو َعاِصٍم، السَّ

 غ: أحسبه سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

َجاِزيِّنَي)7(.  ع: َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه َعاِصٌم َوَسِعيٌد، ُيَعدُّ ِف اْلِ

اد  الصَّ
وه حر�نُ

لُ �ت َ
، و�ي �ن �ي

ِّ  ال�ش
هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )177/8(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )377/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )296/3-297(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )188/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )317/3(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1482/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1490/3(.
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َصاِلُح ْبُن َعِديٍّ َمْوَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.4 -  2

ْحَِن ْبِن َعْوٍف، َفَأْعَجَب   س: ُغَلُم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن لَِعْبِد الرَّ

َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَخَذُه ِمنُْه بِالثََّمِن، َوَكاَن َعْبًدا َحَبِشيًّا.

ى َوَلْ ُيْسَهْم  َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو مَمُْلوٌك َفاْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل الرَْسَ
ِم. َلُه، َفَجَزاُه ُكلُّ َرُجٍل َلُه َأِسرٌي، َفَأَصاَب َأْكَثَر مِمَّا َأَصاَب َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم ِمَن امُلَقسَّ

ْحَِن ْبـِن َعْوٍف،  َوَحـرَضَ َبـْدًرا َأْيًضـا َثَلَثـُة َأْعُبـٍد مَمَالِيَك: ُغـَلٌم لَِعْبِد الرَّ
اللِه  َفَجَزاُهْم َرُسوُل  ُمَعاٍذ،  ْبِن  َبْلَتَعَة، َوُغَلٌم لَِسْعِد  َأِب  ْبِن  َوُغَلٌم ِلَاطِِب 

ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْ ُيْسِهْم َلُْم)1(.

ِه؛ َقاَل: َصالِح ُشْقَراُن، َكاَن َحَبِشيًّا،  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخَبَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ْحَن ْبِن َعْوف فَوَهَبُه لَِرسوِل اللَّ َوَكاَن لَعْبد الرَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ڠ ِمَن الََبَشة)3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )47/3(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 210، 308(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 193(.
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 ع: ُيْعَرُف بُِشْقَراَن)1(.

 بر، ثغ: مول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، يقال له: )شقران(، غلب عليه ذلك، 
والسم صالح. 

كان َحبشيًّا عند عبد الرحن بن عوف، فوهبه لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فأعتقه)2(.

اِم ڤ.4 9  2 َصاِلُح ْبُن النَّحَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َصاِلًا()3(.  ع، جو، ثغ: َكاَن اْسُمُه: )ُنَعْيًم(، َفَسمَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1507/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )735/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )387/2(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1506/3(، »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 150(، 
»ُأْسد الغابة« لبن الثير )388/2(.
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2    4 ، َصْخُر ْبُن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناف بِن ُقَصيٍّ
َأُبو ُسْفَياَن ڤ.

ِه  ُه َصِفيَُّة بِنُْت َحْزِن ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اْلَْزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

اْبِن ِهَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن َقْيِس َعْيَلَن.

َفَوَلَد َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب: َحنَْظَلَة، ُقتَِل َيْوَم َبْدٍر َكافًِرا، َوَل َعِقَب َلُه. 

ِه ْبُن َجْحِش ْبِن ِرَئاٍب اْلََسِديُّ َحِليُف َبنِي  َجَها ُعَبْيُد اللَّ َوُأمَّ َحبِيَبَة َتَزوَّ
َج  ا بَِأْرِض اْلََبَشِة، َفَتَزوَّ ِه ُمْرَتدًّ َ ُعَبْيُد اللَّ َعْبِد َشْمٍس، َفَوَلَدْت َلُه َحبِيَبَة، ُثمَّ ُتُوفِّ

. اُه النََّجايِشُّ َجَها إِيَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأمَّ َحبِيَبَة َوِهَي بَِأْرِض اْلََبَشِة، َزوَّ َرُسوُل اللَّ

ى  َجَها ُحَوْيطُِب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّ َوُأَمْيَمَة َوِهَي ُأمُّ َحبِيٍب بِنُْت َأِب ُسْفَياَن، َتَزوَّ
، َفَوَلَدْت َلُه: َأَبا ُسْفَياَن ْبَن ُحَوْيطٍِب. اْبن َأِب َقْيٍس ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ْحَِن ْبَن َصْفَواَن.  ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة، َفَوَلَدْت َلُه َعْبَد الرَّ

ُهْم َجِيًعا َصِفيَُّة بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  َوُأمُّ

اِئُب ْبُن َأِب ُحَبْيِش ْبِن امُلطَِّلِب  َجَها السَّ َوُمَعاِوَيَة، َوُعْتَبَة، َوُجَوْيِرَيَة، َتَزوَّ
ْحَـِن ْبُن اْلَاِرِث  ، ُثمَّ َخَلـَف َعَلْيَها َعْبُد الرَّ ى ْبِن ُقَصٍّ اْبـِن َأَسـِد ْبـِن َعْبِد اْلُعـزَّ



حابة األماثل 406
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اْبِن ُأَميََّة اْلَْصَغِر ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاٍف. 

ِه ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َحبِيِب  ِه ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َعْبِد اللَّ َجَها َعْبُد اللَّ َوُأمَّ اْلََكِم َتَزوَّ
ْحَِن  اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَطْيط بن جشم ِمْن َثِقيٍف، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد الرَّ

ِذي ُيْدَعى اْبَن ُأمِّ اْلََكِم.  الَّ

ُهْم َجِيًعا ِهنُْد بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاٍف. َوُأمُّ

ُه َزْينَُب بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َخَلِف ْبِن َقَواَلَة ْبِن َجِذيَمَة  َوَيِزيَد ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوُأمُّ
اْبِن َعْلَقَمَة ْبِن فَِراِس ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة. 

ُهَم َعاتَِكُة بِنُْت َأِب ُأَزْيِِر ْبِن ُأَنْيِس ْبِن اْلْيَسِق ْبِن َكْعِب  ًدا َوَعنَْبَسَة، َوُأمُّ َوُمَمَّ
ِه ْبِن اْلَاِرِث اْلِغْطِريِف ِمَن اْلَْزِد.  اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اللَّ

َوَعْمًرا ُأرِسَ َيْوَم َبْدٍر، َوُعَمَر. 

يٍق الثََّقِفيُّ َفَوَلَدْت َلُه.  َجَها َسِعيُد ْبُن اْلَْخنَِس ْبِن رَشِ َوَصْخَرَة َتَزوَّ

َجَها اْلَاِرُث ْبُن َنْوَفِل ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َفَوَلَدْت َلُه:  َوِهنًْدا َتَزوَّ
. َبرْيِ ِه ْبِن الزُّ اَم َعْبِد اللَّ ِة َأيَّ ِذي اْصَطَلَح َعَلْيِه َأْهُل اْلَبرْصَ ِه ْبَن اْلَاِرِث، الَّ َعْبَد اللَّ

ُهْم َجِيًعا َصِفيَُّة بِنُْت َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  َوُأمُّ

، َفَوَلَدْت َلُه، ُثمَّ  َجَها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوِد ْبِن ُمَعتٍِّب الثََّقِفيُّ َوَمْيُموَنَة، َتَزوَّ
َها ُلَباَبُة بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن  ، َوُأمُّ َخَلَف َعَلْيَها امُلِغرَيُة ْبُن ُشْعَبَة الثََّقِفيُّ

َعْبِد َشْمس.
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اَن ْبِن َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة، َفَوَلَدْت  َجَها َسِعيُد ْبُن ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوَرْمَلَة َتَزوَّ
ًدا، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َعْمُرو ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس،  َلُه: ُمَمَّ
َها ُأَماَمُة بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن َوْهِب ْبِن اْلَْشَيِم ِمْن َبنِي اْلَاِرِث  َفُقتَِل َعنَْها، َوُأمُّ

اْبِن َعْبِد َمنَاَة 

ُه ُسَميَُّة. َقاَل: َوَيُقوُلوَن: َوِزَياًدا، َوُأمُّ

ِك َحتَّى َأْسَلَم َيْوَم  ْ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَلْ َيَزْل َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب َعَل الشِّ َقاَل ُمَمَّ
ِه  اِم، َوَخَرَج َرُسوُل اللَّ تِي َأْقَبَلْت ِمَن الشَّ َة، َوُهَو َكاَن ِف ِعرِي ُقَرْيٍش الَّ َفْتِح َمكَّ
ُض َلَا َحتَّى َوَرَد َبْدًرا، َوَساَحَل َأُبو ُسْفَياَن بِاْلِعرِي، َوَبَعَث إَِل ُقَرْيٍش  ملسو هيلع هللا ىلص َيْعرَتِ
َأْن  َوَيْأُمُرُهْم  لِِعرِيِهْم،  ُض  َيْعرَتِ َخَرَج  َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوَل  َأنَّ  ُهْم  ِبُ ُيْ َة  بَِمكَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْدٍر َوَنَجا َأُبو ُسْفَياَن  َينِْفُروا إَِلْيِه، َفنََفُروا َوَخَرُجوا َحتَّى َلُقوا َرُسوَل اللَّ
ُرْج َمَع ُقَرْيٍش َأَحٌد ِمْن َبنِي ُزْهَرَة َوَل ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب.  بِاْلِعرِي، َوَلْ َيْ

ُل َمْن َقاَل َهِذِه اْلَكِلَمَة. َفَقاَل َلُْم َأُبو ُسْفَياَن: )َل ِف اْلِعرِي َوَل ِف النَِّفرِي(. َفُهَو َأوَّ

ِكنَي َيْوَم ُأُحٍد، َوُهَو َكاَن َرْأَس اْلَْحَزاِب َيْوَم اْلَنَْدِق. َوُهَو َكاَن َعَل َرْأِس امُلْشِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد َأْن َيْلَتُقوا بَِبْدٍر امَلْوِعَد َعَل  َوَقْبَل َذلَِك َما َواَعَد َرُسوَل اللَّ
ُيَواِف َأُبو ُسْفَياَن َوَل  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف امُلْسِلِمنَي، َوَلْ  َرْأِس اْلَْوِل، َفَواَف َرُسوُل اللَّ

ِكنَي. َأَحٌد ِمَن امُلْشِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف  َة َلْ َيْلَق َرُسوَل اللَّ افِِه َعِن اْلَنَْدِق بَِمكَّ َوَلْ َيَزْل َأُبو ُسْفَياَن َبْعَد اْنرِصَ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َة َفَأْسَلَم َأُبو ُسْفَياَن، َوَقْد َكاَن َرُسوُل اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ َجٍْع إَِل َأْن َفْتَح َرُسوُل اللَّ
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحاَجتِِهْم. َبَعَث إَِلْيِه َقْبَل َأْن ُيْسِلَم بَِمٍل َيْقِسُمُه ِف ُقَرْيٍش ملَِا َبَلَغ َرُسوَل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُرِمَي  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد َأُبو ُسْفَياَن الطَّاِئَف َمَع َرُسوِل اللَّ َقاَل ُمَمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن  ، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَّ َيْوَمِئٍذ َفَذَهَبْت إِْحَدى َعْينَْيِه، َوَشِهَد َيْوَم ُحننَْيٍ
بِِل َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيًَّة َوَزَنَا َلُه بَِلٌل، َفَلمَّ َأْعَطاُه َوَأْعَطى  َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِماَئًة ِمَن اإْلِ
ي، َلَقْد  ِه إِنََّك َلَكِريٌم، فَِداَك َأِب َوُأمِّ اْبنَْيِه َيِزيَد َوُمَعاِوَيَة، َقاَل َلُه َأُبو ُسْفَياَن: َواللَّ
ا. ُه َخرْيً َحاَرْبُتَك َفنِْعَم امُلَحاِرُب ُكنَْت، ُثمَّ َسامَلُْتَك َفنِْعَم امُلَساِلُ َأْنَت، َفَجَزاَك اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَأْصَحاُبنَا ُينِْكُروَن َهَذا -يعني أنَّ َرُسوَل اللَّ َقاَل ُمَمَّ
َ َوَأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب َعاِمُلُه َعَل َنْجَراَن-، َوَيُقوُلوَن: َكاَن َأُبو ُسْفَياَن  ُتُوفِّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل  َة، َوَكاَن َعاِمُل َرُسوِل اللَّ ا بَِمكَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َحاِضً َ َرُسوُل اللَّ ِحنَي ُتُوفِّ

َنْجَراَن َعْمَرو ْبَن َحْزٍم.

ُد ْبُن ُعَمَر: َنَزَل َأُبو ُسْفَياَن امَلِدينََة ِف آِخِر ُعُمِرِه، َوَماَت ِبَا َسنََة  َقاَل ُمَمَّ
اَن، َوُهَو َيْوَم َماَت اْبُن َثَمٍن َوَثَمننَِي  اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي ِف آِخِر ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

َسنًَة)1(.

َفِة ُقُلوُبُم)2(.  خط: من امُلَؤلَّ

 ل: والد معاوية، له صحبة)3(.

ِه َيُقوُلوَن: َأُبو   خ: َسِمْعُت َأِب وَأْحَد ْبَن َحنَْبٍل، وُمْصَعب ْبَن َعْبِد اللَّ

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )13-5/6(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1439(.
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ُسْفَيان: اْسُمُه َصْخُر ْبُن َحْرٍب.

َ َعَلْيِه  َ أبو ُسـْفَيان سـنة أربعه وَثَلثنِْي، َصـلَّ ؛ َقـاَل: ُتوفِّ َنـا امَلَداِئنِـيُّ َفَأْخَبَ
َ ابنُه ُعْتَبُة َسنََة أربع وَأْرَبِعنْي حني َصَدر َأُخوُه ُمَعاِوَية  ان، وُتوفِّ ُعْثَمن ْبُن َعفَّ

. َعِن اْلَجِّ

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديًثا، َرَواُه َعنْه: اْبُن َعبَّاس)1(.

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سمَّ  وقال أيًضا خ: من امْلَُؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)2(.

َثنَا بذاك امَلَداِئنِي)3(.  وقال أيًضا خ: مات بامَلِدْينَة صل َعَلْيِه ُعْثَمن. َحدَّ

 ص: َماَت َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَثَمننَِي َسنًَة، َوُولَِد َقْبَل اْلِفيِل بَِعْشِ ِسننَِي، 

َ َسنََة ثِنَْتنْيِ َوَثَلثنَِي بِامَلِدينَِة، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع. َوَقاُلوا: َسنََة إِْحَدى َوَثَلثنَِي. َوُتُوفِّ

َوَكاَن َرُجًل َرْبَعًة، َدْحَداًحا، َعظِيَم الَاَمِة، َأْعَمى، ُأِصيَب بِإِْحَدى َعْينَْيِه 
َيْوَم الطَّاِئِف)4(.

 غ: قال ابن عمر -يعني الواقدي-: أم أب سفيان صفية ابنة حزن من 

بني هلل بن عامر بن صعصعة.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )305/1(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )23/2(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )56/2(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )363/1(.
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أسلم أبو سفيان قبل فتح مكة، وشهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الطائف، وُرِمَي 
يومئذ، فذهبت إحدى عينيه، وشهد يوم حنني، فأعطاه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من 

غنائم حنني مائة من اإلبل، وأربعني أوقية، وأعطى ابنيه: يزيَد، ومعاويَة. 

قال أبو سفيان: فداك أب وأمي، والله إنك لكريم، وقد حاربتك، فنعم 
املحارب كنت، ثم ساملتك، فنعم املسال أنت، فجزاك الله خرًيا.

قـال: وتوف رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وأبو سـفيان عامله عل َنْجـَران، وكان أبو 
سفيان ذهب برصه ف آخر عمره.

ـُد ْبـُن ُعَمَر: نزل أبو سـفيان بـن حرب املدينـة ف آخر عمره،  وَقـاَل ُمَمَّ
ومات فيها سنة اثنتني وثلثني، وهو ابن ثمن وثمنني سنة)1(.

ان، َوُهَو ابن   ب: َماَت سنة إِْحَدى َوَثَلثنَِي ِف خَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ
َثَمن َوَثَمننَِي سنة. 

َوأم أب ُسْفَيان َصِفيَّة بنت حزن بن بجري بن الزم بن رويبة بن َعْبد اللَّه 
ابن ِهَلل)2(.

 بش: والد معاوية بن أب سفيان، مات سنة إحدى وثلثني)3(.

 ع: َسيُِّد اْلَبْطَحاِء، َوَأُبو اْلَُمَراِء َعاَش َثَمٍن َوَثَمننَِي َسنًَة، َوِقيَل: َثَلًثا 
َوتِْسِعنَي. 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )361-352/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )193/3(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 58(.
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َمْولُِدُه َقْبَل اْلِفيِل بَِعْشِ ِسننَِي، َوإِْسَلِمِه َعاَم اْلَفْتِح َلْيَلَة اْلَفْتِح. 

َوُأِصيَبِت  َعْينَاُه،  َوُأِصيَبْت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  ََمَع  َوالطَّاِئَف  ُحنَْينًا  َشِهَد 
ُموِك.  اْلُْخَرى َيْوَم اْلرَيْ

بِِل،  َكاَن ِرْبَعًة َعظِيَم الَاَمِة، َأْعَطاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِماَئًة ِمَن اإْلِ
ًفا، َوَأْعَطى اْبنَْيِه: َزْيد َوُمَعاِوَيَة. َفَقاَل َأُبو ُسْفَياَن: فَِداَك َأِب  َوَأْرَبِعنَي ُأوِقيًَّة َتَألُّ
ي، َواللِه إِنََّك َلَكِريٌم، َوَلَقْد َحاَرْبُتَك َفنِْعَم ُمَاِرِب ُكنَْت، ُثمَّ َسامَلُْتَك َفنِْعَم  َوُأمِّ

ا.  امُلَساِلُ َأْنَت، َفَجَزاَك اللُه َخرْيً

َ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو ُسْفَياَن َعاِمُلُه َعَل َنْجَراَن.  ُتُوفِّ

اْمَرَأُتُه: َصِفيَُّة بِنُْت َحْزٍن ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة. 

َ َسنََة إِْحَدى َوَثَلثنَِي. َوِقيَل: اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي بِامَلِدينَِة َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن  ُتُوفِّ
ُه، َوَكاَن ُغَلُمُه َيُقوُدُه)1(. اَن ڤ َبْعَدَما َعِمَي َبرَصُ اْبُن َعفَّ

 بر: أمه صفية بنت حزن الللية، أسلم يوم فتح مكة، وَشِهَد ُحنَْينًا، 
وأعطاه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص من غنائمها مائة بعري وأربعني أوقية، كم أعطى سائر 
فة قلوبم، وأعطى ابنيه: يزيد، ومعاوية، َفَقاَل له أبو سفيان: والله إنك  املؤلَّ
لكريم، فداك أب وأمي! والله لقد حاربتك فنعم املحارب كنت، ولقد ساملتك 

فنعم املسال أنت، جزاك الله خرًيا.

وشهد الطَّائف، وُرِمَي بسهم، ففقئت عينه الواحدة. 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1509/3(.
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واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل نجران، فمت النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو واٍل عليها، ورجع 
ة فسكنها برهة، ثم رجع إل املدينة فمت با. إل مكَّ

ويقال: إنه ُفِقئت عينه الخرى يوم الريموك. 

ى حنظلة، قتله عيلُّ  وقيل: إنه كان له كنية أخرى، أبو حنظلة بابن له ُيَسمَّ
ابُن أب طالب ڤ يوم بدر كافًرا.

وتوف أبو سفيان املدينة سنة ثلثني فيم ذكر. وقيل: سنة إحدى وثلثني، 
وهو ابن ثمن وثمنني سنة. َوَقاَل املدائني: توف أبو سفيان سنة أربع وثلثني، 

وصلَّ عليه عثمن بن عفان.

ته مع هرقل حديًثا حسنًا)1(. روى عنه عبد الله بن عباس قصَّ

 وقال أيًضا بر: والد معاوية، ويزيد، وعتبة، وإخوهتم. 

ولد قبل الفيل بعش سنني، َوَكاَن من أرشاف قريش ِف الاهلية، َوَكاَن 
ار بمله وأموال قريش إَِل الشام وغريها من أرض العجم،  ز الُتجَّ تاجًرا يهِّ
َوَكاَن يرج أحياًنا بنفسه، فكانت إليه راية الرؤساء املعروفة بالعقاب، َوَكاَن 
ل يبسها إل رئيس، فإذا حيت الرب اجتمعت قريٌش فوضعت تلك الراية 

بيد الرئيس. 

ويقـال: َكاَن أفضـل قريـش ِف الاهليـة رأًيـا ثلثـة: عتبـة، وأبو جهل، 
وأبو سفيان، فلم أتى اللَّه باإلسلم أدبروا ِف الرأي. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )714/2، 715(.
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َوَكاَن َأُبو ُسْفَيان صديق العباس ونديمه ِف الاهلية.

أسلم َأُبو ُسْفَيان يوم الفتح، وشهد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا، وأعطاه 
من غنائمها مائة بعري وأربعني أوقية وزنا له بلل، وأعطى ابنيه َيِزيد ومعاوية.

واختلـف ف حـني إسـلمه، فطائفـة تـرى أنه ملا أسـلم حسـن إسـلمه، 
وذكروا َعْن َسِعيد بن املسيب، َعْن أبيه- َقاَل: رأيت أبا ُسْفَيان يوم الريموك 

حتت راية ابنه َيِزيد يقاتل ويقول: َيا نرص اللَّه اقرتب. 

وروي أن أبا ُسْفَيان ابن حرب َكاَن يقف َعَل الكراديس يوم الريموك، 
ـه اللَّه، فإنكـم ذادة العرب وأنصار اإلسـلم، وإنم ذادة  فيقـول للنـاس: اللَّ
الـروم وأنصـار املشكـني، اللَّهـمَّ َهَذا يوم من أيامـك، اللَّهمَّ أنـزل نرصك َعَل 

عبادك. 

وف حديـث ابـن عبـاس َعْن أبيـه أنه ملا أتى بـه العباس- وقـد أردفه خلفه 
يـوم الفتـح إَِل َرُسـوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص وسـأله أن يؤمنه-، فلم رآه َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، 

َقاَل له: »َوْيََك َيا َأَبا ُسْفَيان! َأَما آَن َلَك- َأْن َتْعَلَم َأْن َل إَِله إِلَّ اللَّه«.

ي، ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! والله لقد ظننت  َفَقاَل: بأب أنت وأمِّ
أنه لو َكاَن َمَع اللَّه إلًا غريه لقد أغنى عني َشْيًئا. َفَقاَل: »َوْيََك َيا َأَبا ُسْفَيان، 
ـِه!«. َفَقـاَل: بأب أنت وأمـي، َما أوصلك  َأَلْ َيـْأِن َلـَك َأْن َتْعَلـَم َأنِّ َرُسـوُل اللَّ
وأحلمك وأكرمك! أما هذه ففي النفس منها يشء. َفَقاَل له العباس: ويلك! 

اشهد شهادة الق قبل أن ترضب عنقك.
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ن من دخل  فشـهد وأسـلم، ثم سـأل له العباُس َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أن ُيَؤمِّ
داَره، َوَقاَل: إنه رجل يب الفخر والذكر، فأسعفه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف ذلك. 
َوَقاَل: »َمْن َدَخل َداَر َأِب ُسْفَيان، َفُهو َآِمٌن، َوَمْن َدَخَل الَكْعَبَة َفُهو َآِمٌن، َوَمْن 

َلَح َفُهو َآِمٌن، َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َعَل َنْفِسِه َفُهو َآِمٌن«.  َأْلَقى السِّ

وكانت له كنية أخرى: َأُبو حنظلة بابنه حنظلة املقتول يوم بدر كافًرا.

وشهد َأُبو ُسْفَيان حنينًا مسلًم، وفقئت عينه يوم الطائف، فلم يزل أعور 
َحتَّى فقئت عينه الخرى يوم الريموك أصابا حجر فشدخها فعمى. 

ومات سنة ثلث وثلثني ِف خلفة ُعْثَمن. وقيل: سنة اثنتني وثلثني. 
وقيل: سنة إحدى وثلثني. وقيل: سنة أربع وثلثني، وصلَّ َعَلْيِه ابنه معاوية.

وقيل: بل صلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن بموضع النائز، وُدفَِن بالبقيع، َوُهَو ابُن ثمن 
وثمنني سنة. وقيل: ابن بضع وتسعني سنة. 

َوَكاَن ربعة دحداًحا ذا هامة عظيمة)1(.

 كر: أسـلم بعـد الفتـح، روى عنـه: ابن عباس، وابنـه معاوية بن أب 
سفيان، وشهد الريموك. 

وكان القاض يومئذ)2(.

 جو: أسـلم َيْوم اْلَفْتح،... َوشـهد َأُبو ُسـْفَيان الطَّاِئَف َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )1680-1677/4(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )23/ 421، 422(.
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َوُرِمَي َيْومِئٍذ، َفَذَهبت إِْحَدى َعْينَْيِه، َوشهد َيْوم َخْيَب. 

: َونزل امَلِدينَة ِف آخر عمره، َماَت سـنة إِْحـَدى َوَثَلثنَِي،  َقـاَل الَواِقـِديُّ
َوقيل: سنة َأربع َوَثَلثنَِي)1(.

 ثغ: أمُّ َأِب سفيان صفية بنت حزن بن بجري بن الزم بن رويبة بن 

ِه بن هلل بن عامر بن صعصعة، وهي عمة ميمونة بنت الارث  َعْبد اللَّ
ابن حزن، زوجة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ولد قبل الفيل بعش سنني، وأسلم ليلة الفتح. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، أعطاه َرُسـول اللَّ وشـهد ُحنَينًـا، والطَّائـف، مع َرُسـول اللَّ
فة، وأعطى  مـن غنائـم حنـني مائة بعـري وأربعني أوقية، كـم أعطى سـائر املؤلَّ
ابنيه يزيد ومعاوية، فقال له َأُبو سفيان: والله إنك لكريم، فداك َأِب وأمي، 
والله لقـد حاربتـك فلنعـم املحارب كنت، ولقد سـاملتك فنعم املسـال أنت، 

جزاك اللَّه خرًيا. 

وُفِقئت عني َأِب سفيان يوم الطَّائف، واستعمله رسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َعَل نجران، 
فمت النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو واٍل عليها، ورجع إَِل مكة فسكنها ُبرَهة، ثم عاد إَِل 

املدينة فمت با.

وقيل: إن عني َأِب سفيان الخرى فقئت َيْوم الريموك. 

ضهم ويثهم  وشهد الريموك، وكان هو القاّص ف جيش املسلمني، يرِّ

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 111(.
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عل القتال.

وملا عمي َأُبو سفيان كان يقوده مول له.

وتوف سنة إحدى وثلثني، وعمره ثمن وثمنون سنة، وقيل: توف سنة 
اثنتني وثلثني.

وقيل: سنة أربع وثلثني. وقيل: كان عمره ثلًثا وتسعني سنة.

وكان ربعة، عظيم الامة، وقيل: كان قصرًيا دحداًحا، وصلَّ عليه عثمن 
ابن عفان)1(.

 ذس: َرْأُس ُقَرْيٍش، َوَقاِئُدُهْم َيْوَم ُأُحٍد، َوَيْوَم الَنَْدِق.

َوَلُه َهنَاٌت َوُأُمْوٌر َصْعَبٌة، َلِكْن َتَداَرَكُه اللُه بِاإِلْسلِم َيْوَم الَفْتِح، َفَأْسَلَم 
اٍم َصُلَح إِْسَلُمُه. ِشْبَه ُمْكَرٍه َخاِئٍف، ُثمَّ َبْعَد َأيَّ

ِف فِْيِهْم، َفَشِهَد ُحنَْينًا،  َ ْأِي َوالشَّ َوَكاَن ِمْن ُدَهاِة الَعَرِب، َوِمْن َأْهِل الرَّ

َوَأْعَطاُه ِصْهُرُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الَغنَاِئِم ماَئًة ِمَن اإِلبِِل، َوَأْرَبِعنْيَ ُأْوِقيًَّة ِمَن 

ُفُه بَِذِل. َراِهِم َيَتَألَّ الدَّ

َفَفَرَغ َعْن ِعَباَدِة ُهَبَل، َوَماَل إَِل اإِلْسلِم.

ُمْوِك،  َوَشِهَد ِقَتاَل الطَّاِئِف، َفُقِلَعْت َعْينُُه ِحْينَِئٍذ، ُثمَّ ُقِلَعِت الُْخَرى َيْوَم الرَيْ

ُض َعَل اِلَهاِد. ُه َكاَن َيْوَمِئٍذ ُيَرِّ َوَكاَن َيْوَمِئٍذ َقْد َحُسَن -إِْن َشاَء اللُه- إِْيَمُنُه، َفإِنَّ

ْب. َت َراَيِة َوَلِدِه َيِزْيَد، َفَكاَن َيِصْيُح: َيا َنرْصَ اللِه اْقرَتِ َوَكاَن حَتْ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )392/2، 393(.
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ُكْم َأْنَصاُر اإِلْسلِم  ُر، َوَيُقْوُل: اللَه اللَه، إِنَّ َوَكاَن َيِقُف َعَل الَكَراِدْيِس ُيَذكِّ

اِمَك،  ْوِم؛ اللَُّهمَّ َهَذا َيْوٌم ِمْن َأيَّ ِك َوَداَرُة الرُّ ْ َوَداَرُة الَعَرِب، َوَهُؤلِء َأْنَصاُر الشِّ

َك. اللَُّهمَّ َأْنِزْل َنرْصَ

ُه ُيْغَبُط بَِذلَِك. َفإِْن َصحَّ َهَذا َعنُْه، َفإِنَّ

َولَ َرْيَب َأنَّ َحِدْيَثُه َعْن ِهَرْقَل َوِكَتاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُدلُّ َعَل إِْيَمنِِه، َوللِه الَْمُد.

ْيَن َسنًَة. ، َوَعاَش َبْعَدُه ِعْشِ َوَكاَن َأَسنَّ ِمْن َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِعْشِ ِسننِْيَ

ُه َكاَن َكبرِْيَ َبنِي ُأَميََّة، َوَكاَن َحَْو النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ُمُه؛ َوَذلَِك لَنَّ رَتِ َوَكاَن ُعَمُر َيْ

ْيِن َعَل ِدَمْشَق. َوَما َماَت َحتَّى َرَأى َوَلَدْيِه َيِزْيَد ُثمَّ ُمَعاِوَيَة َأِمرْيَ

ِه ُعْثَمَن. ٌة ِف ِخَلَفِة اْبِن َعمِّ ْكَر، َوَكاَن َلُه ُسْوَرٌة َكبرِْيَ َياَسَة َوالذِّ َوَكاَن ُيِبُّ الرِّ

. َوِقْيَل: َسنََة َثَلٍث  . َوِقْيَل: َسنََة اْثنََتنْيِ : بِامَلِدْينَِة َسنََة إِْحَدى َوَثَلثنِْيَ َ ُتُوفِّ

.)1( ، َوَلُه َنْحُو التِّْسِعنْيَ َأْو َأْرَبٍع َوَثَلثنِْيَ

 ذت: أحُد ُدهاة العرب، وشيخ قريش، وقائدهم َنْوبة الحزاب. 

ثمَّ أسلم يوم الفتح وشهد ُحنَْينًا، وأعطاه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الغنائم مائًة من 
ُموك، فكان  البل وأربعني أوقية، وقد ُفِقَئْت عينه يوم الطَّائف، ُثمَّ شِهَد الرَيْ

يذكر َيْوَمِئٍذ ويض عل القتال.

َرَوى َعنُْه: ابن عّباس، وقيس بن أب حازم.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 106، 107(.
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وقيل: فِقَئْت عينُُه الخرى يوم الريموك ف سبيل الله، $، وكان مقّدم 
جيش الاهلّية يوم ُأُحٍد.

وكان َأَسنُّ ِمْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَعْشِ سنني، وكان يتَّجر إل الشام وغريها.

وكان يوم الريموك حتت راية ابنه يزيد بن أب ُسْفَيان، فكان يقاتل ويقول: 
)يا نرص الله اقرتْب(. 

وكان يقف عل الكراديس يقّص ويقول: )الله الله، إّنكم دارة العرب 
ُهـمَّ هذا يوم من  وأنصـار اإلسـلم، وهـؤلء دارُة الروم وأنصـار املشكني، اللَّ

أيامك، اللَُّهمَّ أنزل نرصك عل عبادك(.

توف سنة إحدى وثلثني، وقيل: سنة اثنتني، وقيل: سنة ثلث، وقيل: 
سنة أربٍع وثلثني، وله نحو تسعني سنة.

ويقــال: ُتــُوّف فيهــا املِْقــداد، والعّبــاس، وابــن عــوف، وعامــر بــن ربيعــة، 
وسيأتون بعدها ڤ)1(.

ه صفية   جر: مشهور باسمه وكنيته، وكان يكنى أيًضا أبا حنظلة، وأمُّ
بنت حزن الللية عمة ميمونة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكان أسّن من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعش سنني، وقيل غري ذلك بحسب الختلف 
ف سنة موته، وهو والد معاوية. 

أسلم عام الفتح، َوَشِهَد ُحنَْينًا، والطائف. 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )200/2، 201(.



419 اد
َّ

حرف الص

كان من املؤلَّفة، وكان قبل ذلك رأس املشكني يوم ُأُحد ويوم الحزاب. 

وُيقال: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استعمله عل نجران ول يثبت.

وقد روى َأبو سفيان َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابن عباس، وقيس بن 
حازم، وابنه معاوية)1(.

َصْخُر ْبُن َسْلَماَن ڤ.4    2

اِئنَي َنَزَلْت فِيِه َوِف َأْصَحابِِه: ﴿ۈ ۈ ٴۇ   ع: َأَحُد اْلَبكَّ
ۋ ۋ﴾ ]التوبة: 92[)2(.

ائني، وفيه وف أصحابه نزل   ثغ: متلف ف اسمه، وهو أحد البكَّ
قوله تعال: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]التوبة: 92[)3(.

َصْخُر ْبُن َصْعَصَعَة الزَُّبْيِديُّ ڤ.4    2

ِذي َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن   ع: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو َصْعَصَعَة، َوُهَو الَّ
ُينَاِدَي ِف النَّاِس: »َل َيْصَحْبنَا ُمْضِعٌف، َوَل ُمْصَعٌب«، ِف َمَْرِجِه إَِل َتُبوَك)4(.

 ثغ: صاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمره النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن ينادي ف الناس: »َيْصَحْبنَا 
ُمْضِعٌف، َوَل ُمْصَعٌب«، فعمد رجٌل من املنافقني إَِل قعود له، فركبه، فلم 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  اختلط الظلم شددنا َعَل راحلته، حتى أصبحنا، َفَأَتْينَا بِِه َرُسوَل اللَّ

))) »اإلصابة« لبن حجر )227/5، 228(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1516/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )393/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1519/3(.
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َّ
امل في الت

َّ

الش

فقال: »َيا َصْخر«، قلت: لبيك وسعديك، قال: »َناِد ِف النَّاِس: َل َيْدُخل اَلنََّة 
َم اَلنََّة َعَل العَاِص«. َه َحرَّ إِلَّ ُمؤمٌن، إنَّ اللَّ

 وامُلْضِعف: الذي دابته ضعيفة. وامُلْصَعب: الذي دابته صعبة ل يرضها، 
والله أعلم)1(.

َصْخـُر ْبـُن اْلَعْيَلـِة ْبِن َعْبـِد اهلِل ْبِن َرِبيَعَة ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعِليِّ ْبِن 4    2
، اْلَبَجِليُّ ڤ. َأْسَلَم ْبِن َأْحَمَس، اْلَْحَمِسيُّ

 غ: نزل الكوفة)2(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، ِعَداُدُه ِف الُكوفِيِّنَي، َرَوى َعنُْه: ُعْثَمُن ْبُن َأِب َحاِزٍم)3(.

 وقال أيًضا ع: َوالِـُد َقْيـِس ْبـِن َأِب َحـاِزٍم، َذَكَرُه ُسـَلْيَمُن ْبُن َأْحََد ِف 
»امُلْعَجـِم« فِيَمـِن اْسـُمُه َصْخـٌر، ُمَْتَلٌف ِف اْسـِمِه، َوِقيَل: إِنَّ اْسـَمُه َعْوُف ْبُن 

ِة)4(. مَّ اْلَاِرِث، َوُهَو اْبُن الصِّ

 بر: يكنى أبا حازم، من حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إِنَّ اْلَقْوَم إَِذا 
ْم َوِدَماَءُهْم«.  َأْسَلُموا َأْحَرُزوا َأْمَواهَلُ

روى عنه: قيس بن أب حازم. حديثه عند أهل الكوفة، وعداده ف الكوفيني. 

ه. والعيلة ف أسمء نساء قريش متكررة)5(. وقد قيل: إن عيلة أمُّ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )364/3(.))) »ُأْسد الغابة« )393/2، 394(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1515/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1517/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )715/2(.
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َّ
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 كو: له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: عثمن بن أب حازم، 
كنية صخر: أبو حازم)1(. 

 ثغ: عداده ف أهل الكوفة)2(. 

َصْخُر ْبُن الَقْعَقاع الَباِهِليُّ ڤ.4    2

 ثغ، جر: هو خال سويد بن حجري)3(.

َصْخـُر ْبـُن َوَداَعـَة ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعْبـِد اهلِل ْبِن َكْعِب ْبـِن َعْبِد اهلِل 4    2
اْبِن َماِلِك ْبِن َنْصِر ْبِن اْلَْزِد اْلَغاِمِديُّ ڤ.

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

َجاِزيِّنَي)5(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلِ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغاِمٍد)6(.

 بر: سكن الطَّائف، وهو معدوٌد ف أهل الجاز.

روى عنه: عمرة بن حديد، وعمرة رجٌل مهوٌل ل يرو عنه غري يعل بن 
عطاء الطائفي.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )302/2(، )307/6(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )394/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )396/2(، »اإلصابة« لبن حجر )237/5(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )363-362/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1514/3(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 306(.
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تِي ِف ُبُكوِرَها«. وهو  ول أعلم لصخر الغامدي غري حديث: »ُبوِرَك أِلُمَّ
لفظ رواه جاعة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 كو: غامد ف الزد، سكن الطائف، وهو معدود ف أهل الجاز، 

له صحبة ورواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

تِي ِف ُبُكوِرَها«، وليس  روى عنه: عمرة بن جديد حديث: »ُبوِرَك أِلُمَّ
له غري هذا الديث.

وقد روى هذا الديَث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص جاعٌة بألفاظ متلفة)2(.

ُهمَّ   نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية، روى َعنُه: عَمَرة بن َحِديد َقْوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ
تِي ِف ُبُكوِرَها«)3(. َبارك أِلُمَّ

 ثغ: هو معدود ف أهل الجاز، سكن الطائف)4(.

))) »اإلكمال« لبن ماكول )32/7(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )716/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )397/2(.))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )4272(.



423 اد
َّ
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َصْعَصعة امُسه  من 

َة 4 2  2 اِل ْبِن ُمرَّ َصْعَصَعـُة ْبـُن ُمَعاِوَيـَة ْبـِن ُحَصْيِن ْبِن ُعَبـاَدَة ْبِن َنـزَّ
اْبـِن ُعَبْيـِد ْبـِن اْلَحـاِرِث ْبِن َعْمِرو ْبِن َسـْعِد ْبـِن َزْيِد َمَناَة ْبـِن َتِميِم 

اْبِن ُمْرَعٍم ڤ.

َة)1(.  ع: َنَزَل اْلَبرْصَ

 جر: عمُّ الحنف بن قيس، روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعمر، وأب ذر، 
وأب هريرة، وعائشة.

وعنه: ابنه َعبد الله، والحنف، ومروان الصغر، والسن البرصي)2(.

ِد ْبِن ُسـْفَياَن ْبِن ُمَجاِشـعِ 4 -  2 َصْعَصَعـُة ْبـُن َناِجَيَة ْبِن ِعَقاِل ْبِن ُمَحمَّ
اْبـِن َداِرِم ْبـِن َماِلـِك ْبـِن َحْنَظَلَة ْبـِن َماِلك ْبـِن َزْيِد َمَناَة ْبـِن َتِميٍم، 

، الُمَجاِشِعيُّ ڤ. التَِّميِميُّ

اِعُر- اْبُن   س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم، َوِمْن َوَلِدِه اْلَفَرْزَدُق -الشَّ

َغالِِب ْبِن َصْعَصَعَة. 

َة.  َوَقْد َرَوى َصْعَصَعُة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل ُهَو َوَوَلُدُه اْلَبرْصَ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1530/3(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )257/5(.
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.)1( اِئِب اْلَكْلبِيِّ ِد ْبِن السَّ َوَهَكَذا َوَجْدَنا َنَسَبُه ِف ِكَتاِب »النََّسِب« َعْن ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ

 س: وفد صعصعة عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأسلم. 

من ولده: الفرزدق الشاعر بن غالب بن صعصعة، ومن ولده أيًضا: ِعقال 
ابن شبَّة بن ِعقال بن صعصعة بن ناجية الطيب)2(.

ِد ْبِن ُسْفَيان بن ُمَاِشع بن  اِل ْبِن ُمَمَّ  خ: ُهَو َصْعَصَعة ْبُن َناِجَية ْبِن َعقَّ

ام ْبُن َغالِب ْبِن َصْعَصَعة ْبِن َناِجَية. درام، َواْلَفَرْزَدُق اْسُمُه: مَهَّ

ِد ْبِن َسلٍَّم اْلَُمِحّي. أخذُت َهَذا النََّسب َعْن ُمَمَّ

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن باِهَلٍة)3(.

 ط: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، ومن ولده: الفرزدق الشاعر بن غالب 

ابن صعصعة، ومن ولده أيًضا: عقال بن شبة بن عقال بن صعصعة الطيب)4(. 

 غ: َجدُّ الفرزدق، سكن البرصة، روى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني)5(.

ة. ه، قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوقد سكن الَبرْصَ  ب: َعمُّ الفرزدق، َوُيَقال: ُهَو َجدُّ

َيْيَك َوُرْجَلْيَك«.  سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »اْحَفْظ َما َبنْيَ حَلْ

روى َعنُه: عقال بن صعصعة بن َناِجية)6(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )164/6(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )37/9(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 307(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 42(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )194/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )373/3(.
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 بش: عمُّ الفرزدق، وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عن قومه وفًدا، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص : 
َيْيَك َوُرْجَلْيَك«)1(. »اْحَفْظ َما َبنْيَ حَلْ

َفْيُل ْبُن َعْمٍرو)2(. َث َعنُْه: الطُّ َة، َحدَّ اِعِر، َسَكَن اْلَبرْصَ  ع: َجدُّ اْلَفَرْزَدِق الشَّ

 بر: َجدُّ فرزدق بن غالب بن صعصعة بن ناجية. روى عنه: طفيل بن 
عمرو، وابنه عَقال. 

وروى عنه السن إل أنه قال: )صعصعة َعمُّ الفرزدق(. 

وهو عندهم َجدُّ الفرزدق الشاعر. 

وكان صعصعة هذا من أرشاف بنى متيم ووجوه بنى ماشع، كان ف 
الاهلية يفتدي املوءودات من بني متيم)3(. 

 جر: َجدُّ الفرزدق الشاعر، روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه عقال، 
والطفيل بن َعمرو، والسن.

وكان صعصعة من أرشاف بني ماشع ف الاهلية واإلسلم، وهو ابن 
عم القرع بن حابس)4(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 69، 70(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1528/3(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )258/5، 260(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )718/2(.
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وان
ْ

َصف امُسه  من 

َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة ْبِن َخَلِف ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمِح، َواْسُمُه: 4 -  2
، ُيْكَنـى َأَبا َوْهٍب،  َتْيـُم ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعـِب ْبِن ُلَؤيٍّ

اْلُجَمِحيُّ ڤ.

ُه َصِفيَُّة بِنُْت َمْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح.   س: ُأمُّ

، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ مَخِْسنَي َبِعرًيا. َأْسَلَم َصْفَواُن بُِحننَْيٍ

ُيَاِجْر،  َلْ  ملَِْن  إِْسلَم  ُه ل  إِنَّ ُأَميََّة  ْبِن  لَِصْفَواَن  ِقيَل  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
َفَقِدَم امَلِدينََة، َفُأْخِبَ بَِذلَِك النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َلُه: »َعَزْمُت َعَلْيَك َيا َأَبا َوْهٍب مَلَا 
اَم ُخُروِج  َة َفَلْم َيَزْل ِبَا َحتَّى َماَت َأيَّ َة«، َفَرَجَع إَِل َمكَّ َرَجْعَت إىَِل َأَباطِِح َمكَّ

اٍل َسنََة ِستٍّ َوَثَلثنَِي.  َة إَِل الََمِل، َوَذلَِك ِف َشوَّ النَّاِس ِمْن َمكَّ

ُض النَّاَس َعَل اْلُُروِج إَِل اْلََمِل)1(. َوَكاَن ُيَرِّ

ُه َصِفيَُّة بِنُْت َمْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة   وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن ُجََح.

َمَع  ُقتَِل  الطَِّويُل  َوُهَو  اْلَْكَبَ  ِه  اللَّ َوَعْبَد  َعْمًرا،  ُأَميََّة:  ْبُن  َفَوَلَد َصْفَواُن 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )11-10/8(.
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، َوآِمنََة، َوُأمَّ َحبِيٍب،  اِم َيْوَم ُقتَِل، َوِهَشاًما اْلَْكَبَ َبرْيِ ْبِن اْلَعوَّ ِه ْبِن الزُّ َعْبِد اللَّ
ُهْم  ائِب ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن َعاِيِذ ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم، َوُأمُّ َوَلَدْت لَِقْيِس ْبِن السَّ
َها َأَمُة بِنُْت َخَلِف ْبِن َوْهِب  َبْرَزُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَمرْيٍ الثََّقِفي، َوُأمُّ

اْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجََح.

ِه اْلَْصَغَر ْبَن َصْفَواَن، َوَصْفَواَن ْبَن َصْفَواَن، َوَعْمًرا اْلَْصَغَر،  َوَعْبَد اللَّ
ِل، َوُهَو َخالُِد ْبُن َعْمِرو ْبِن ُسْفَياَن ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  ُهُم اْلَبُغوُم بِنُْت امُلَعذِّ َوُأمُّ

زيان ْبِن َعْبِد َيالِيَل ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة.

َخْيَلِة  ُهْم َبْرَزُة بِنُْت َأِب السُّ ، َوَخالًِدا، َوَخالَِدَة، َوُأمُّ ْحَِن اْلَْكَبَ َوَعْبَد الرَّ
ِمْن َبنِي فَِراِس ْبِن ُغنَْيٍم ِمْن ِكنَاَنَة.

َها  ُه بِنُْت َأِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرِب ْبِن ُأَميََّة، َوُأمُّ ْحَِن اْلَْصَغَر، َوُأمُّ َوَعْبَد الرَّ
َها َصِفيَُّة بِنْت َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن  ُصَفيًّا بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة، َوُأمُّ

. َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

َوَوْهًبا َوبِِه َكاَن ُيَكنَّى، َوَحِكيًم، َوِهَشاًما اْلَْصَغَر، َوالََكَم، َوَأَبا اْلََكِم، 
ُهْم ُأمُّ َوْهٍب بِنُْت َأِب ُأَمْيَمَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم. َوُأمَّ الََكِم، َوُأمُّ

ُه َغَزا  ْسَلِم، َوَلْ َيْبُلْغنَا َأنَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَلْ َيَزْل َصْفَواُن َصِحيَح اإْلِ َقاَل ُمَمَّ
ِل  َة إَِل َأْن َماَت ِبَا ِف َأوَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا َوَل َبْعَدُه، َوَلْ َيَزْل ُمِقيًم بَِمكَّ َمَع َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث )1(. ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن. َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )112-109/6(.



حابة األماثل 428
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ل: له صحبة)1(.

َفِة ُقُلوُبُم)2(.   خط: من امُلَؤلَّ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سمَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)3(.

َفة قلوبم)4(.  خ: هو من امُلَؤلَّ

تِي َماَت فِيَها،  نَِة الَّ  ص: َماَت ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة، َل ُيوَقُف َعَل السَّ
ُيْكنَى َأَبا َوْهٍب)5(.

 ط: عاش بعهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، وهو من مسلمة الفتح)6(. 

 غ: قال ممد بن سعد: أمه صفية ابنة يعمر بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جح يكنى صفوان أبا وهب. 

كان يسكن مكة، وقدم عل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة)7(.

ة.   ب: عداده ِف أهل َمكَّ

َماَت سنة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبعني ِف وَلَية ُمَعاِوَية. 

))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3484(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 23(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )1/ 187(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )79/2(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 61(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )333/3(.
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ه َصِفيَّة بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح)1(. َوأمُّ

 بش: مات سنة ثنتني وأربعني)2(.

ٌك،   ع: َكنَّاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأَبا َوْهٍب، َأْسَلَم َبْعَد اْلَفْتِح، َوَشِهَد ُحنَْينًا َوُهَو ُمْشِ
ُثمَّ َأْسَلَم َبْعَد َذلَِك. 

اَن، اْسَتَعاَر ِمنُْه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْدَراَعُه.  َ ]َقْبَل[ َمْقَتل ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ ُتُوفِّ

َرَوى َعنُْه: َعاِمُر ْبُن َمالٍِك، َواْبنُُه َيْعَل، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب)3(.

 بر: كان إسلم صفوان بن أمية بعد الفتح، وكان صفوان بن أمية 
أحد أرشاف قريش ف الاهلية، وإليه كانت فيهم اليسار، وهي الزلم، 

فكان ل يسبق بأمر عام حتى يكون هو الذي يري يرسه عل يديه. 

وكان أحد املطعمني، وكان يَقاُل له: سداد البطحاء. 

فة قلوبم، وممن حسن إسلمه منهم، وكان من أفصح  وهو أحد املؤلَّ
قريش لساًنا. يَقاُل: إنه ل يتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون مخسة إل لعمرو 
ابن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، أطعم: خلف، وأمية، وصفوان، 
وعبد الله، وعمرو، ول يكن ف العرب غريهم إل قيس بن سعد بن عبادة 

ابن دليم النصاري؛ فإن هؤلء الربعة مطعمون.

ا  وُقتَِل ابنُه عبُد الله بُن صفوان بمكة مع ابن الزبري، وذلك أنه كان عدوًّ
لبني أمية. 

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 56(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )191/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1498/3(.
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ى ربيعة بن أمية بن خلف، له مع عمر بن  وكان لصفوان بن أمية أخ ُيَسمَّ
الطاب ڤ قصتان.

ومات صفوان بن أمية بمكة سنة اثنتني وأربعني ف أول خلفة معاوية.

روى عنه: ابنه عبد الله بن صفوان، وابن أخيه حيد، وعبد الله بن الارث، 
وعامر بن مالك، وطاوس)1(.

 كر: له صحبة، أسلم بعد فتح مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: ابنه عبد الله بن صفوان، وابن أخيه حيد، وسعيد بن املسيب، 
وعامر بن مالك، وطارق بن املرقع، وعبد الله بن الارث بن نوفل، وطاوس 

ابن كيسان اليمين، وعطاء بن أب رباح. 

وشهد الريموك، وكان أمرًيا عل كردوس. وقيل: إنه وفد عل معاوية، 
وأقطعه الزقاق املعروف بزقاق صفوان)2(.

 ثغ: أمه صفية بِنْت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح، 
جحية أيًضا، يكنى أبا وهب، وقيل: َأُبو أمية.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قال: )والله ما طابت  وملا َرَأى صفوان كثرة ما أعطاه َرُسول اللَّ
(، فأسلم. بذا إل نفس َنبِيٍّ

فة، وحسن إسلمه، وأقام بمكة، فقيل له: من ل ياجر  وكان من املؤلَّ
هلك، ول إسلم ملن ل هجرة له: فقدم املدينة مهاجًرا، فنزل َعَل العباس 

))) »الستيعاب« )721/2، 722(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 102(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ِهْجَرَة  ابن عبد املطلب، َفَذَكَر َذلَِك لَِرُسوِل اللَّ
َبْعَد الَفْتِح«. وقال: َعَل من نزلت؟ فقال: عل العباس. فقال: نزلت َعَل أشد 
قريش لقريش ُحبًّا، ثم قال له: ارجع أبا وهب إَِل أباطح مكة، فقّروا َعَل 

سكناتكم، فرجع إليها، وأقام با حتى مات. 

وكان أحد أرشاف قريش ف الاهلية، وكان أحد املطعمني، فكان يقال 
له: سداد البطحاء. 

وكان من أفصح قريش، قيل: ل يتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون 
ِه بن صفوان بن أمية بن خلف، أطعم خلف،  مخسة إل لعمرو بن َعْبد اللَّ

وأمية، وصفوان، وعبد اللَّه، وعمرو. 

ِه بن صفوان. فقال:  وقال معاوية يوًما: من يطعم بمكة؟ فقالوا: َعْبد اللَّ
بخ بخ، تلك نار ل ُتطفأ.

ِه بن الزبري، ومات صفوان  ِه بن صفوان بمكة، مع َعْبد اللَّ وُقتَِل َعْبد اللَّ
ابن أمية بمكة سنة اثنتني وأربعني، أول خلفة معاوية. وقيل: توف مقتل 
عثمن بن عفان ڤ. وقيل: توف وقت مسري الناس إَِل البرصة لوقعة المل.

ِه، وعبد اللَّه بن الارث، وعامر بن مالك، وطاوس)1(. روى َعنُْه: ابنه َعْبد اللَّ

 ذس: َأْسَلَم َبْعَد الَفْتِح، َوَرَوى َأَحاِدْيَث، َوَحُسَن إِْسلُمُه، َوَشِهَد 
ا َعَل ُكْرُدْوٍس. ُمْوَك َأِمرْيً الرَيْ

ُه َوَفَد َعَل ُمَعاِوَيَة، َوَأْقَطَعُه ُزَقاَق َصْفَواَن. َوُيَقاُل: إِنَّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )406/2، 407(.
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َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َعْبُد اللِه، َواْبُن ُأْختِِه؛ ُحَْيٌد، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَطاُوْوٌس،  َحدَّ
َوَعْبُد اللِه بُن الَاِرِث بِن َنْوَفٍل، َوَعَطاُء بُن َأِب َرَباٍح، َوَجَاَعٌة.

اِء ُقَرْيٍش، ُقتَِل َأُبْوُه َمَع َأِب َجْهٍل. َوَكاَن ِمْن ُكَبَ

َوِقْيَل: َكاَن إَِل َصْفَواَن الَْزلُم ِف الَاِهِليَِّة، َوَكاَن َسيَِّد َبنِي ُجٍَح)1(.

 ذت: ُقتَِل َأُبوُه َيْوَم َبْدٍر، َوَأْسَلَم ُهَو َيْوَم اْلَفْتِح َبْل َبْعَدُه، َوَكاَن ِمَن 
ُموَك َأِمرًيا َعَل ُكْرُدوٍس. َفِة ُقُلوُبُْم، ُثمَّ َشِهَد اْلرَيْ امُلَؤلَّ

، َوَسـِعيُد بن امُلَسـيَِّب،  َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه ُأَميَّـَة، َوابـن َأِخيِه ُحَْيُد بن ُحَجرْيٍ
ِه بن الَاِرِث بن َنْوَفَل، َوَطاُوٌس. َوَعْبُد اللَّ

ِكِه َبْعُد، َوَأَعاَر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِسَلًحا  َوَشِهَد ُحنَْينًا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َعَل رِشْ
َوَأْدُرًعا َيْوَمِئٍذ.

َهِب. ُه َمَلَك ِقنَْطاًرا ِمَن الذَّ يًفا ُمَطاًعا َكثرَِي امَلاِل، َوَرَد َأنَّ َوَكاَن رَشِ

ُه َوَفَد َعَل ُمَعاِوَيَة، َفَأْقَطَعُه ُزَقاَق َصْفَواَن)2(. ُيَقاُل: َأنَّ

 جر: أمه صفية بنت معمر بن حبيب جحية أيًضا. 

ُقتَِل أبوه يوم بدر كافًرا، وحكى الزبري أنه كان إليه أمر الزلم ف الاهلية.

وكان استعار النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص منه سلحه ملا خرج إل حنني، وهو القائل يوم 
حنني: لن يربني رجل من قريش أحب إلَّ من أن يربني رجل من هوازن 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )2// 563، 567(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 414(.



433 اد
َّ

حرف الص

وأعطاه النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص.

ونزل صفوان عل العباس باملدينة، ثم أذن له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف الرجوع إل 
مكة، فأقام با حتى مات با مقتل عثمن. 

وقيل: دفن مسري الناس إل المل. وقيل: عاش إل أول خلفة معاوية.

وكان أحد املطعمني ف الاهلية والفصحاء.

روى عنه أولده: َعبد الله، وعبد الرحن، وأمية، وابن ابنه صفوان بن 
َعبد الله، وابن أخيه حيد بن حجري، وعبد الله بن الارث، وسعيد بن املسيب، 

وعامر بن مالك، وعطاء، وطاُووس، وعكرمة، وطارق بن املرقع. 

وُيقال: إنه شهد الريموك. 

.)1( مات قبل عثمن وقيل عاش إل زمن عيلٍّ

َلِميُّ ڤ.4 9  2 َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة ْبِن َعْمٍرو السُّ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(. 

 بر: حليف بني أسد بن خزيمة، اخُتِلَف ف شهوده بدًرا، وشهدها 
أخوه مالك بن أمية، وُقتَِل جيًعا شهيدين باليممة ڤ)3(.

 ثغ: اختلف ف شهوده بدًرا، وشهدها أخوه مالك بن أمية، وُقتَِل 
جيًعا شهيدين باليممة)4(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 111(.))) »اإلصابة« لبن حجر )268-264/5(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )407/2(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )722/2(.



حابة األماثل 434
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َصْفَواُن اْبُن َبْيَضاَء ْبِن َوْهِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن ُوَهْيِب 4    2
اْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر، ُيْكَنى َأَبا َعْمٍرو ڤ.

ْبِن  َعاِئِش  ْبِن  ْبِن َعْمِرو  بِنُْت َجْحَدِم  َدْعُد  َوِهَي  اْلَبْيَضاُء  ُه  ُأمُّ  س: 
َظِرِب ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.

 ، َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َصْفَواَن اْبِن َبْيَضاَء َوَرافِِع ْبِن امُلَعلَّ
َوُقتِل َيْوَم َبْدٍر َجِيًعا)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،...َقَتَلُه طعيمة بن عدي)2(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ب: َبْيَضاء، َوِهي أمه، َوَأبوُه وهب بن ربيَعة بن ِهَلل بن أهيب بن 
ضبة، كنيته َأُبو َعْمرو. 

َماَت سنة َثَلثنَِي)3(.

 رع: مات ِف شهر َرَمَضان، َوقد شهد َبْدًرا)4(. 

ِة  يَّ ُه، َوُهَو َأُخو ُسَهْيٍل، َشِهَد َبْدًرا َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف رَسِ  ع: َبْيَضاُء ُأمُّ
َ ِف َطاُعوِن َعَمَواَس)5(. َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش ِقَبَل اْلَْبَواِء، ُتُوفِّ

ه،... أخو سهيل وسهل ابني وهب، املعروفون ببني   بر: البيضاء أمُّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )385/3(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )191/3(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )130/1(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1504/3(.



435 اد
َّ

حرف الص

البيضاء، وهي أمهم، واسمها: دعد بنت الحدم بن أمية بن ضبة بن الارث 
ابن فهر بن مالك.

وقيل: اسم البيضاء: دعد بنت جحدر بن عمرو بن عايش بن غوث 
ابن فهر.

وأما سهل ابن بيضاء فشهد مع املشكني بدًرا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا. وأما سهيل وصفوان فشهدا جيًعا مع َرُسول اللَّ

وُقتَِل صفوان يومئذ ببدر شهيًدا، قتله طعيمة بن عدي، فيم قال ابن إسحاق.

وقد قيل: إنه ل يقتل ببدر، وإنه مات ف شهر رمضان سنة ثمن وثلثني.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص آخى بني صفوان بن بيضاء، ورافع بن عجلن،  ويَقاَل: إن َرُسول اللَّ
وُقتَِل جيًعا ببدر)1(.

ُة. ُه. اْسُمَها: َدْعُد بِنُْت َجْحَدٍم الِفْهِريَّ  ذس: َبْيَضاء ِهَي ُأمُّ

َوَأُبْوُه: ُهَو َوْهُب بُن َربِْيَعَة بِن ِهلِل بِن َمالِِك بِن َضبََّة بِن الَاِرِث بِن 
. ، الِفْهِريُّ فِْهِر بِن َمالٍِك، َأُبو َعْمٍرو الُقَريِشُّ

ِمَن امُلَهاِجِرْيَن، َشِهَد َبْدًرا.

، َوَشِهَد َبْدًرا، َوَشِهَد ُأُحًدا)2(. َوَلُه َأٌخ اْسُمُه: َسْهُل اْبُن َبْيَضاَء الِفْهِريُّ

 وقال أيًضا: ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)3(.

))) »سير أعلم النبلء« )1/ 384، 385(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )723/2(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 170(.



حابة األماثل 436
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ْحَمن بِن َصْفَوان الُقَرِشيُّ الُجَمِحيُّ ڤ.4    2 َصْفَواُن ْبُن َعْبِد الرَّ

ْحَن بن َصْفَوان، َلُه ُصْحَبة، َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبايعُه   ب: َوالِد َعْبد الرَّ
َحِديثه ِعنْد َوَلده. َوقد قيل: إِنَّه َصْفَوان بن قداَمة، َوُهَو أشهر)1(.

ْجَرِة، َفَقاَل   بر، ثغ: أتى به أبوه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم الفتح لُِيَباِيَعُه َعَل اْلِ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ِهْجَرَة َبْعَد الَفْتِح«. وشفع له العباس، فبايعه)2(. َرُسوُل اللَّ

ه)3(.  جر: له رؤية ولبيه صحبة ولدِّ

ْبِض ْبـِن َزاِهِر ْبُن 4    2 ، ِمـْن َبِني الرَّ ـاٍل، الُمَراِديُّ َصْفـَواُن ْبـُن َعسَّ
ُمَراٍد ڤ.

 س: ِعَداُدُه ِف َجٍَل)4(.

 وقال أيًضا: س: أسلم وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَراَد.

وُمَراد ُهَو ُيَابِر بن َمالِِك بن َأَدد ْبِن َزْيد.

َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َأَدُد ْبُن َزْيد ْبِن َيْشُجب، ْبِن َعِريب ْبِن َزْيد ْبِن  فَأْخَبَ
َكْهَلن ْبِن َسَبإٍ. والنََّسب َبْعَد َسَبأ واحٌد)6(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )192/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )723/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )408/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )149/8(.))) »اإلصابة« لبن حجر )303/5(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )265/6(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )304/1، 502(.
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َّ

حرف الص

 ط: أسلم وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 غ: سكن الكوفة)2(.

 ب: سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)3(.

 بش: له صحبة)4(.

َة  َعْشَ اْثنََتْي  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  َمَع  َغَزا  َجٍَل،  َبنِي  ِف  ِعَداُدُه  َكاَن   ع: 
َغْزَوًة، َسَكَن اْلُكوَفَة. 

َث َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد، َوَأُبو اْلَغِريِف، َوِزرُّ ْبُن ُحَبْيٍش، َوَعْبُد اللِه  َحدَّ
ْحَِن، َوَأُبو اْلَْوَزاِء)5(. ، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ اْبُن َسَلَمَة امُلَراِديُّ

 بر: من بني الربض بن زاهر املرادي، سكن الكوفة، يقال: إنه روى 
عنه من الصحابة: عبد الله بن مسعود. 

وأما الذين يروون عنه فزر بن حبيش، وعبد الله بن سلمة، وأبو العريف، 
يقولون: إنه من بني جل بن كنانة بن ناجية بن مراد)6(.

 ثغ: سكن الكوفة، وغزا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثنتي عشة غزوة.

))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 46(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )340/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )191/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 80(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1501/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )724/2(.
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َّ
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َّ

الش

ِه بن مسعود، وزر بن حبيش، وعبد اللَّه بن سلمة،  روى عنه: َعْبد اللَّ
َوَأُبو الغريف)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ثِنَْتْي عشة غزوة. وله أحاديث.  ذت: َغَزا َمَع َرُسوِل اللَّ

َرَوى َعنُْه: ِزّر بن ُحَبْيش، وعبد الله بن مسَلمة امُلَرادي وأبو الُغَرْيف 
ْحَن. ُعَبْيد الله بن خليفة، وأبو سلمة بن َعْبد الرَّ

وسكن الكوفة)2(.

 جر: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: زر بن حبيش، وعبد الله 
ابن سلمة، وغريمها. 

وذكر أنه غزا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص اثنتي عشة غزوة)3(.

َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َوُهَو ِمْن َبِني ُسَلْيِم ْبِن َمْنُصوٍر، ِمْن َقْيِس 4    2
َعْيَلَن، ُحَلَفاُء َبِني َكِبيِر ْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، 

ُحَلَفاُء َبِني َعْبِد َشْمٍس ڤ.

ِذيَن   س: َشِهَد ُأُحًدا، َوُهَو َأُخو َمالٍِك، َوِمْدلٍج، َوَثْقِف َبنِي َعْمٍرو الَّ
َشِهُدوا َبْدًرا)4(.

َلِميِّني أو الَْسَلِميِّني.   بر: أخو مدلج، وثقف، ومالك بني عمرو السُّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )409/2(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 377، 378(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )270/5(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )98/4(.
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شهد صفوان بن عمرو ُأُحًدا، ول يشهد بدًرا، وشهدها إخوته، وهم 
حلفاء بني عبد شمس)1(.

 ثغ: شهد صفوان أحًدا، ول يشهد بدًرا، وشهدها إخوته: مدلج وثقف 
ومالك، وهم حلفاء بني عبد شمس)2(.

َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو ڤ.4    2

 ع: ِمَن امُلَهاِجِريَن، َقِدَم امَلِدينََة ِف َرْهِط َعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش اْلََسِديِّ 
ُمَهاِجًرا)3(.

َصْفَواُن ْبُن ُقَداَمَة الَمَراِئيُّ ڤ.4    2

 س: َهاَجَر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَباَيَعُه،... َوَكاَن َصْفَواُن ْبُن ُقَداَمَة َحْيُث 

َأَراَد اِلْجَرَة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بِامَلِدينَِة َدَعا َقْوَمُه َوَبنِي َأِخيِه لَِيْخُرُجوا َمَعُه 
ْحَِن َوَعْبَد اللِه، َوَكاَن  َفَأَبْوا َعَلْيِه َفَخَرَج َوَتَرَكُهْم، َوَأْخَرَج َمَعُه اْبنَْيِه: َعْبَد الرَّ
ا:  مُهَ ا َوَسمَّ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْسَمَءمُهَ ى، َوَعْبَد َنٍْم، َفَغريَّ َأْسَمُؤُهْم ِف الَاِهِليَِّة: َعْبَد اْلُعزَّ
ْحَـِن، َوَعْبـَد اللـِه(، َوَقـاَل ِف َذلِـَك اْبـُن َأِخيِه َنـرْصُ ْبُن ُقَداَمـَة َيْذُكُر  )َعْبـَد الرَّ

ُخُروَج َصْفَواَن:

ــا ــَح َغاِدَي ــَواٌن َفَأْصَب ــَل َصْف مَّ امَلَوالَِيــاحَتَ َوَخــلَّ  َعْمــًرا  بَِأْبنَاِئــِه 
ُه ِذي َيْبَقــى َوآَثْرُت َغرْيَ ــاطِــَلَب الَّ ــا َكاَن َباِقَي ــى َوَم ــا َيْفنَ ــتَّاَن َم َفَش
ــًدا ــِر ُمَفنِّ ــاَر اْلَْم ــُت ُمَْت ــاَفَأْصَبْح ــِرَب َثاِوَي ــَواُن بَِيْث ــَح َصْف َوَأْصَب

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )410/2(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )724/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1505/3(.



حابة األماثل 440
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ــًدا ُمَمَّ ُســوَل  الرَّ َجــاَء  ــابَِأْبنَاِئــِه  ــقِّ َطاِعَي ــاَء بِاْلَ ــُه إِْذ َج ــا َل يًب ُمِ
ــْم َبْعُتُه ــنْيِ اتَّ ــْوَم اْلُنَ ــي َي ــا َلْيَتنِ َقَض اللُه ِف اْلَْشَياِء َما َكاَن َقاِضَياَفَي

ُه َصْفَواُن ْبُن ُقَداَمَة َفَقاَل: َفَأَجاَبُه َعمُّ

ــٍب ــاَلَة َعاتِ ا ِرَس ــرْصً ــُغ َن ــْن ُمْبِل بَِأنََّك بِاْلَبْقِصــرِي َأْصَبْحَت َراِضَياَم

ُه: َوَزاَد َغرْيُ

ــى اْلََمانَِيـــاُمِقيــًم َعَل َأْوَطــاِن ِهَرْقــَل لِْلَهَوى َوآتِـــٌل َمْغـــُروٌر مَتَنَـّ
ــي تِ ــَك الَّ ــاَن آَباِئ ــْن ُبنَْي ِدَم ــَل هَتْ َباِقَياَف ْهِر  لِلدَّ َكاَن  َقْد  َحَسًبا  َبنَْت 

ْحَِن ُمِقيًم بِامَلِدينَِة َفَقاَل  َفَأَقاَم َصْفَواُن بِامَلِدينَِة َحتَّى َهَلَك َوَتَرَك اْبنَُه َعْبَد الرَّ
ْحَِن ِعنَْد َمْوِت َأبِيِه َصْفَواُن: َعْبُد الرَّ

ِذي َســَبَقْت َلُه ــَلِمَأَنــا اْبُن َصْفــَواٍن الَّ ْسـ ــَوابُِق اإْلِ ــيِّ َسـ ــَد النَّبِـ ِعنْـ
َوآلِــِه النَّبِــيِّ  َعــَل  َلــُه  اإْلِ َوَثنَـــى َعَلْيِهـــْم َبْعـــَدُه بَِســـَلِمَصــلَّ 
َوُمَهاِجــًرا ُمَباِيًعــا  النَّبِــيَّ  َمَقـــاِمَفَأَتــى  لُِطـــوِل  ُمَْتـــاًرا  بِاْبنَْيـــِه 
ُفـــوا ُخلِّ ِذيـــَن  الَّ النَّبِـــيِّ  َمــِل َمُْضــوٌر بِــِه َوُســَواِمِعنْـــَد  ِف الرَّ

ْحَِن بِامَلِدينَِة إَِل ِخَلَفِة ُعَمَر ڤ، ُثمَّ إِنَّ ُعَمَر ڤ  ِف َأْبَياٍت، َفَأَقاَم َعْبُد الرَّ
َبَعَث َجِريَر ْبَن َعْبِد اللِه إَِل امُلَثنَّى ْبِن َخالٍِد. 

ْحَِن  ُه، َفَبَعَث إَِلْيِه َجِريَر ْبَن َعْبِد اللِه َوَعْبَد الرَّ َوَكاَن َكَتَب إَِل ُعَمَر ڤ َيْسَتِمدُّ
اْبَن َصْفَواَن ِف َجْيٍش َمَدًدا لِْلُمَثنَّى)1(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1504-1502/3(.



441 اد
َّ

حرف الص

 بر: هاجر إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقدم عليه املدينة ومعه ابناه: عبد العزي، 
ِه  اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومدَّ إليه يده، فمسح عليها َرُسوُل  ِه  اللَّ وعبد نم، فبايعه َرُسوُل 
ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل له صفوان: إين أحّبك يا رسول الله، فقال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »امَلْرُء 

َمَع َمْن َأَحّب«.

ى،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َما اْسـُم اْبنَيـَك؟«، َفَقاَل: هـذا عبد الُعزَّ َوَقـاَل لـه َرُسـوُل اللَّ
ى  ى: )عبد الرحن(، وَسـمَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص عبَد الُعزَّ ى َرُسـوُل اللَّ وهذا عبد نم. فَسـمَّ

عبَد نم: )عبد الله(، وأقام صفوان باملدينة حتى مات با)1(.

 ثـغ: روى عنـه: عبـد الرحن بـن صفوان بن قدامة، قـال: هاجر إَِل 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل املدينة، فبايعه عل اإلسلم، فمدَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يده، فمسح عليها 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »امَلْرُء  ِه، فقال َرُسول اللَّ صفوان، فقال صفوان: إين أحبك يا َرُسول اللَّ

َمَع َمْن َأَحّب«.

وكان صفوان بن قدامة حني أراد الجرة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، دعا قومه وبني 
أخيه، ليخرجوا معه، فأبوا عليه، فخرج وتركهم، وأخرج معه ابنيه: عبد العزى، 
وعبد نم، فغريَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أسمءمها، فسممها: )عبد الرحن، وعبد اللَّه(، وقال 

ف ذلك ابن أخيه نرص بن قدامة:

ــاحتمــل صفــوان فأصبــح غاديــا ــل املوالي ــًدا وخ ــه عم بأبنائ
فشــتان ما يفنى ومــا كان باقياطلب الذي يبقى وآثرت غريه
وأصبح صفــوان بيثرب ثاويافأصبحــت متــاًرا لمــر مفنــد

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )724/2(.
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َّ
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َّ

الش

ــد ميًبــا لــه إذ جــاء بالــق داعيــابأبنائــه جــار الرســول ُمَمَّ

وأقـام صفـوان باملدينة حتى هلـك، وترك ابنه عبد الرحـن مقيًم باملدينة، 
املثنى  إَِل  ِه  اللَّ َعْبد  ڤ، ثم إن عمر بعث جرير بن  إَِل خلفة عمر  فأقام 
ابن حارثة بالعراق، وكان املثنى كتب إَِل عمر يستمده، فأرسل إليه جريًرا 

وعبد الرحن بن صفوان املرئّي ف جيش مدًدا له)1(.

َصْفَواُن ْبُن َماِلِك بِن َصْفَوان بِن البدن بِن الَحْلَحل التَِّميِميُّ 4 2  2
اَلَسِديُّ ڤ.

 ثغ: له صحبة، وكان من خيار املهاجرين)2(.

 جر: له ُصحَبٌة، وكان من خيار املهاجرين قاله ابن الَكْلبِي، واستدركه 
ابن الَثرِي)3(.

َصْفَواُن ْبُن َمْخَرَمة ڤ.4 -  2

 غ: أخو املسور بن مرمة الزهري، سكن املدينة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
حديًثا)4(.

 بر: يَقاُل: إنه أخو املسور بن مرمة. ل يرو عنه غري ابنه قاسم بن صفوان)5(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )410/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )411/2(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )276/5(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )339/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )724/2(.



443 اد
َّ

حرف الص

ـِل ْبِن ُخَزاِعـيِّ ْبِن 4 -  2 َصْفـَواُن ْبـُن الُمَعطَّـِل ْبـِن َرَحَضـَة ْبـِن الُمَؤمَّ
 ، َلِميُّ ِهَلِل ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم، أبو َعْمٍرو، السُّ

ْكَواِنيُّ ڤ. الذَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: وشهد صفوان مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الندق،   س: َقاَل ُمَمَّ
ومشاهده كلها. 

وكان مع كرز بن جابر الفهري ف طلب العرنيني الذين أغاروا عل لقاح 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بذي الدر. 

ومات صفوان بسميساط سنة ستني)1(.

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

 غ: سكن املدينة. 

ُد ْبُن ُعَمَر: مات صفوان بن املعطل السلمي بسميساط، وهو  َقاَل ُمَمَّ
ابن بضع وستني سنة، ويكنى أبا عمرو)3(.

َوُهَو  ُقتَِل سنة تسع عَشة غازًيا عل عهد عمر بن الطاب،   ب: 
ِذي ُرميت بِِه َعاِئَشة أم امُلؤمننَِي ڤ.  الَّ

َوَكاَن عل ساقة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َغْزَوة امُلرْيِسيع)4(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )5/ 156(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 301(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )338-337/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )3/ 192(.
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َّ
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َّ

الش

 بش: هو الذي رميت عائشة به حتى برأها الله من فوق سبع سموات، 
وأنزل الله ف براءهتا آيات.

ُقتَِل صفوان غازًيا سنة تسع عشة)1(.

ِل  ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو َصْفَواُن ْبُن امُلَعطَِّل ْبِن َرَحَضَة ْبِن امُلَؤمَّ  ع: َقاَل ُمَمَّ
َثَة ْبِن ُسَلْيٍم، ُيْكنَى: َأَبا َعْمٍرو  اْبِن ُخَزاِعيِّ ْبِن ِهَلِل ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َبْ

 . ْكَوايِنَّ الذَّ

َماَت بَِشْمَشاَط، َوُهَو اْبُن بِْضٍع َوِستِّنَي، َقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َعلِْمُت 
َساِن«.  ُه َطيُِّب اْلَقْلِب َخبِيُث اللِّ ا«، َوَقاَل: »إِنَّ ِمنُْه إِلَّ َخْيً

ْبَن  اَن  َب َحسَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َضَ اللِه  َرُسوِل  َغَزَواِت  ِمْن  َغْزَوٍة  َعْن  َيَتَخلَّْف  َلْ 
ُه ِمنُْه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َثابٍِت بَِسْيِفِه ملَّا َهَجاُه، َفَلْم َيُقصَّ

ْحَِن ْبِن الَاِرِث. ، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّ يُّ َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوامَلْقُبِ

ِمنَْها  َضُه  َفَعوَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  لَِرُسوِل  َفَوَهَبَها  ِجنَاَيَتُه،  اَن  َحسَّ ِمْن  اْسَتْوَهَب 
اَن)2(. ْحَِن ْبَن َحسَّ َحاَء، َوِسرِييَن َأَمًة ِقْبطِيًَّة، َفَوَلَدْت َعْبَد الرَّ َبرْيَ

 بر: يَقاُل: إنه أسلم قبل املريسيع، كان يكون عل َساَقِة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ول يتخلَّف بعد عن غزوة غزاها.

قيل: إنه مات بالزيرة ف ناحية شمشاط، وُدفَِن هناك، والله أعلم.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 59(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1499/3(.



445 اد
َّ

حرف الص

ويَقاَل: إنه غزا الروم ف خلفة معاوية فانَدقَّت ساُقه، ول يزل يطاعن 
حتى مات، وذلك سنة ثمن ومخسني، وهو ابن بضع وستني. وقيل: مات 

سنة تسع ومخسني ف آخر خلفة معاوية. 

ا فاضًل ُشَجاًعا بطًل.  ً وله داٌر بالبرصة ف سكة املربد، وكان خريِّ

وهو الذي َقاَل فيه أهل اإلفك ما قالوا مع عائشة، فبأمها الله مما قالوا)1(.

»َما َعلِْمُت  ملسو هيلع هللا ىلص الذي أثنى عليه، وقال:   كر: صاحب رسول الله 
ا«.  َعْليِه إِلَّ َخْيً

بن  الرحن  بن عبد  بكر  أبو  ملسو هيلع هللا ىلص حديثني. روى عنه:  النَّبيِّ  روى عن 
الارث بن هشام، وسعيد بن املسيب بن حزن املخزوميَّان، وسعيد املقبي، 

وسلم أبو عيسى.

وشهد فتح دمشق، واستشهد بسميساط)2(.

 ثغ: أسلم قبل املريسيع، وشهد املريسيع. 

روى عنه: َأُبو هريرة، َوَأُبو بكر بن عبد الرحن بن الارث.

ا«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال »َما َعلِْمُت ِمنُْه إِلَّ َخْيً وأثنى عليه َرُسول اللَّ

أه اللَّه ۵، ورسوله، وحديثه  وهو الذي قال فيه أهل اإلفك ما َقاُلوا، فبَّ
مشهور، وملا بلغ صفوان أن حسان بن ثابت ممن قال فيه ضبه بالسيف، 

فجرحه، وقال:

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )725/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 158، 159(.
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غلم إذا هو جيت لسب بشاعرتلــق ذبــاب الســيف منــي فإننــي
ــتفي ــاي وأش ــى ح ــي أح من الباهت الرامي الباء الطواهرولكنن

ضه حائًطا من نخل، وسريين جارية،  اُن إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فعوَّ فشكى حسَّ
فولدت له: عبد الرحن بن حسان.

وقيل: مات بالزيرة بناحية شمشاط، ودفن هناك، وقيل: إنه غزا الروم 
ف خلفة معاوية، فاندقت ساقه، ثم ل يزل يطاعن حتى مات، وذلك سنة ثمن 

ومخسني، والله أعلم)1(.

اءِة ِمَن اإِلْفِك. ، امَلْذُكْوُر بِالَبَ ْكَوايِنُّ ، ُثمَّ الذَّ َلِميُّ  ذس: السُّ

ا«. ِة اإِلْفِك، َقاَل فِْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َعلِْمُت إِلَّ َخْيً َوِف ِقصَّ

، َفَرَأى َسَواَد إِْنَساٍن، َفَقُرَب، َفإَِذا ُهَو  َوَكاَن َيِسرْيُ ِف َساَقِة الَْيِش، َفَمرَّ
ْت ُتَفتُِّش َعَلْيِه،  بُِأمِّ امُلْؤِمننِْيَ َعاِئَشَة، َقْد َذَهَبْت ِلَاَجتَِها، َفاْنَقَطَع َلَا ِعْقٌد، َفُردَّ
اْثنَا َعَشَ  َلَا  ًة،  َيُظنُّْوَنَا فِْيِه، َوَكاَنْت َصِغرْيَ َفَحَمُلْوا َهْوَدَجَها  النَّاُس،  َوَحََل 
ْت إَِل امَلنِْزَلِة، َفَلْم َتْلَق َأَحدًا، َفَقَعْدْت، َوَقاَلْت: َسْوَف  َعاًما، َوَساُرْوا، َفُردَّ

َيْفِقُدْوَننِي.

َفَلمَّ َجاَء َصْفَواُن، َرآَها، َوَكاَن َيَراَها َقْبَل اِلَجاِب، َوَكاَن اِلَجاُب َقْد 
َها، َوَأَناَخ  َينْطِْق بَِغرْيِ ا إَِلْيِه َراِجُعْوَن! َلْ  ا للِه َوإِنَّ َنَزَل ِمْن َنْحِو َسنٍَة. َفَقاَل: إِنَّ
َم  َق النَّاَس َناِزلنِْيَ ِف امَلْضَحى، َفَتَكلَّ َبَها، َوَساَر َيُقْوُد ِبَا، َحتَّى َلِ ُه، َوَركَّ َبِعرْيَ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )412/2(.
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َأْهُل اإِلْفِك، َوَجِهُلْوا، َحتَّى َأْنَزَل اللُه الَياِت ِف َبَراءهِتَا -َوللِه الَْمُد-.

. َوَقاَل َصْفَواُن: إِْن َكَشْفُت َكنََف ُأْنَثى َقطُّ

َوَقْد ُرِوَي َلُه َحِدْيَثاِن.

 ، يُّ ْحَِن، َوَسِعْيٌد امَلْقُبِ َث َعنُْه: َسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َبْكٍر بُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
َوَسَلٌم َأُبو ِعْيَسى، َوِرَواَيُتُهْم َعنُْه ُمْرَسَلٌة، َلْ َيْلَحُقْوُه فِْيَم َأَرى، إِْن َكاَن َماَت 

َة. َسنََة تِْسَع َعْشَ

ْمُس، َفَسَأُله  ُه َينَاُم َحتَّى َتْطُلُع الشَّ َوَقْد ُرِوَي: َأنَّ َصْفَواَن َشَكْتُه َزْوَجُتُه َأنَّ
ا َأْهُل َبْيٍت َمْعُروُفْوَن بَِذلَِك(. النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذلَِك؟ َفَقاَل: )إِنَّ

َفَهَذا َبِعْيٌد ِمْن َحاِل َصْفَواَن َأْن َيُكْوَن َكَذلَِك، َوَقْد َجَعَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل 
ُه آَخُر بِاْسِمِه)1(. َساَقِة الَْيِش، َفَلَعلَّ

 جر: ُيقال: أول مشاهده املريسيع جرى ذكرها ف حديث اإلفك املشهور 
ف الصحيحني وغريمها وفيه قول النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َعلِْمُت َعْليِه إِلَّ َخْيًا«)2(.

َصْفَواُن ْبُن َوْهِب بِن َرِبيَعَة بِن ِهَلِل بِن َوْهِب بِن َضبََّة بِن 4 9  2
الَحاِرِث بِن ِفْهٍر بِن َماِلٍك ڤ.

 جو: أمه َبْيَضاء، َوُهَو َأُخو ُسَهْيل)3(. 

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )2// 545، 546، 549، 550(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )278/5(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 151(.
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 كر: املعروف بابن بيضاء وهي أمه، واسمها: دعد بنت جحدم بن عمرو 
ابن عايش.

له صحبٌة شهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا، واستشهد با. 

ويقال: بل عاش بعدها إل أن مات ف طاعون عمواس بناحية الردن)1(.

 ثغ: قيل: مات ف طاعون عمواس من الشام، وكان سنة ثمين عشة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني رافع بن العجلن، فُقتَِل جيًعا ببدر. وقيل: آخى َرُسول اللَّ

ِه بِن جحش قبل البواء،  ِة َعْبِد اللَّ ه ف رَسيَّ َ ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد َسريَّ وكان َرُسول اللَّ
فغنموا، وفيهم نزلت: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴾ ]البقرة: 217[. 

قاله عكرمة، َعِن ابن عباس)2(.

 جر: أخو سهل وسهيل، وهي أمهم -يعني: البيضاء- ويكنى أبا عمرو.

قيل: إنه الخ املذكور ف حديث عائشة، ما صلَّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل سهيل 
ابن بيضاء وأخيه إل ف املسجد. 

اتفقوا عل أنه شهد بدًرا)3(.

َصْفَواُن ْبُن الَيَمان ڤ.4    2

 س: هو أخو أب اليثم بن التيهان بن مالك لبيه وأمه، وشهد معهم 

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 177(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )413/2(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )282/5(.
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-يعني أبا َنِضري، وُعبيَد الله، ابنا التَّيَّهان بن مالك- ُأحًدا)1(.

 بر، ثغ: أخو حذيفة بن اليمن، حليف بني عبد الشهل، شهد أحًدا 
مع أبيه حسيل، وهو اليمن، ومع أخيه حذيفة)2(.

 ثغ: أخو حذيفة بن اليمن، وهو عبيس حليف بني عبد الشهل   
شهد أحًدا مع أبيه حسيل، ومع أخيه حذيفة الصلت بن مرمة بن املطلب 

ابن عبد مناف القريش املطلبي. 

أخو قيس والقاسم ابني مرمة. 

أعطاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأخاه اْلَقاِسم مائة وسق من خيب، وأعطى قيًسا مخسني 
وسًقا)3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )258/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )725/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )414/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )414/2، 415(.
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ت
ْ
ل الصَّ امُسه  من 

ْلُت ْبُن َمْخَرَمَة ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.4    2 الصَّ

ُة بِنُْت َمْعَمِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمٍر ِمْن َبنِي َبَياَضَة.  ُه ُهَبرْيَ  س: ُأمُّ

ِذي َرَأى  ْلـِت، َوُهَو الَّ ْلـِت ْبـِن َمَْرَمَة ِمـَن اْلَوَلِد: ُجَهْيُم ْبُن الصَّ َوَكاَن لِلصَّ
ُهـْم َفاطَِمُة بِنْـُت َقْيِس ْبِن  ْؤَيـا َيـْوَم َبـْدٍر، َوَحِكيـٌم، َوَعْمـٌرو، َوَعاتَِكُة، َوُأمُّ الرُّ

 . اِر ْبِن ُقَصٍّ ْحبِيَل ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َعْبِد الدَّ َعْبِد رُشَ

ُه ُرَهْيَمُة َلْ ُتنَْسْب َلنَا.  ْلِت، َوُأمُّ َوَكِميُم ْبُن الصَّ

َوْسٍق،  ِماَئَة  بَِخْيَبَ  اْبنَْيِه  َمَع  َمَْرَمَة  ْبَن  ْلَت  الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  َوَأْطَعَم 
ْلِت ِمنَْها َأْرَبُعوَن َوْسًقا.  لِلصَّ

َة)1(. ْلُت َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَأْسَلَم الصَّ

 ط: أسلم الصلت يوم فتح مكة)2(. 

 ثغ: أخيه حذيفة الصلت بن مرمة بن املطلب بن عبد مناف القريش املطلبي.

أخو قيس والقاسم ابني مرمة. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )42/6(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 39(.
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أعطاه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأخاه اْلَقاِسم مائة وسق من خيب، وأعطى قيًسا مخسني 
وسًقا)1(.

ْلُت بُن َمعِدي َكِرب بِن ُمَعاِوَيَة الِكْنِديُّ ڤ.4    2 الصَّ

 جر: والد كثري بن الصلت)2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )415/2(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )285/5(.
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َصْيِفيٌّ امُسه  من 

َصْيِفيُّ بُن َأِبي َعاِمِر ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َماِلِك ْبِن َأَمَة 4    2
اْبِن ُضَبْيَعَة ڤ.

ه ُعمرية بنت الارث، من بني واقف من الوس.  س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا مع أخيه حنظلة بن أب عامر، وتوف وليس له عقب)1(.

 جر: أخو حنظلة غسيل امللئكة.

قال ابن سعد، والطباين: شهد أحًدا)2(.

َصْيِفيُّ ْبُن َسَواِد ْبِن ُعَباَدَة بن َعْمِرو بِن َسَواِد بِن غنِم بِن 4    2
اِد ْبِن َغْنِم ْبِن َثْعَلَبَة ڤ. ، ِمْن َبِني َسوَّ َكْعِب بِن َسَلَمَة، اْلَْنَصاِريُّ

اد.  س: هكذا قال ممُد بُن إسحاَق، وممُد بُن عمر: َصْيِفيُّ بُن َسوَّ

: َصْيِفيُّ بُن السود. وقال عبُد الله بُن ممِد بِن عمرة النصاريُّ

اٍد، ِمْن  ـه ُحَْيَمـُة بِنْـُت ُعَبْيـِد ْبِن َأِب َكْعـِب ْبِن اْلَقنْيِ ْبـِن َكْعِب ْبِن َسـوَّ وُأمُّ
َبنِي َسِلَمَة.

ه ِحبَُّة بنُت َعْمِرو بِن حصِن بِن َخالِد بِن َمَْلِد  ًدا، وُأمُّ : ُمَمَّ فولد صيفيٌّ

))) »اإلصابة« لبن حجر )5/ 300(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )292/4(.
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ابِن َعاِمِر بِن ُزَريق. 

ُهَم أمُّ َحِكيم بنُت النَّرْضِ بِن َضْمَضم بِن َزْيِد بِن  وييى، وعبَد الله، وأمُّ
ُة َأَنِس بِن َمالٍِك.  ار، َوِهَي َعمَّ َحَراٍم، ِمْن َبنِي َعِديِّ بِن النَّجَّ

ْبعنَي ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِهم َجِيًعا، وَشِهد  وَشِهَد َصيفيٌّ الَعَقَبَة َمَع السَّ
ُأُحًدا)1(.

.)2( َبرْيِ ِريَن، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ  ع: َشِهَد َبْدًرا فِيَم َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 بر، ثغ: شهد بيعة العقبة الثانية، ول يشهد بدًرا)3(.

َصْيِفيُّ ْبُن َعاِمٍر، َسّيُد َبِني َثْعَلَبَة ڤ.4    2

َره فيه عل قومه)4(.  بر، ثغ: كتب له رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا َأمَّ

َره النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل قومه)5(.  جر: أمَّ

َصْيِفيُّ ْبُن َقْيِظّي بن َعْمِرو بِن َسْهِل بِن َمْخَرَمَة بِن قلعِ بِن 4 2  2
حريِش بِن َعْبِد اَلْشَهل ڤ.

ْعَبُة بِنُْت التَّيَِّهاِن ْبِن َمالٍِك، ُأْخُت َأِب  ه أمُّ الَُباب، َوِهَي الصَّ  س: ُأمُّ
اْلَْيَثِم ْبِن التَّيَِّهاِن. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )396/4(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1525/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )734/2(، و»ُأْسد الغابة« لبن الثير )423/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )734/2(، و»ُأْسد الغابة« لبن الثير )423/2(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )300/5(.
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اُر بُن الَطَّاب  َشِهد ُأُحًدا، َوُقتَِل َيوَمئٍذ َشِهيًدا، َوَلْيَس َله َعِقب، َقَتَلُه ِضَ
.)1( الِفْهِريُّ

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

، ُقتَِل َجِيًعا َيْوَم ُأُحٍد ِمَن اْلَْنَصاِر)3(.  ع: َأُخو اْلَُباِب ْبِن َقْيظِيٍّ

ْعَبُة بِنُْت التَّيَِّهاِن  ه الصَّ  بر، ثغ: هو ابن أخت أب اليثم بن التيهان، ُأمُّ
اْبِن َمالٍِك.

اُر بُن الَطَّاب)4(.  ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا، َقَتَلُه ِضَ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

 جر: أخو الباب، وهو ابن الصعبة بنت التيهان أخت أب اليثم)6(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )243/4(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1525/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )734/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )423/2(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )302/5(.



455 اد
َّ

حرف الص

اد الصَّ َحرف  من  األفراد 

ُصَبْيٌح َمْوَلى َأِبي اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس. وقيل: َمْوَلى 4 -  2
َأبي أحيحة َسِعيِد بِن الَعاص ڤ.

 ع: َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: قيل: إنه ملا مرض َحََل عل بعريه أبا سلمة إل َبدٍر، ل أنَّ رسوَل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص َحََلُه)2(.

ز لذلك، فمرض، فحمل   ثغ: كان ممن يريد املسري إَِل بدر، فتجهَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل بعريه أبا سلمة بن عبد السد.  َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. ثم شهد صبيح املشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ

صبيحة بُن الَحاِرِث بِن جبيَلَة بِن َعاِمٍر التَّْيِميُّ ڤ.4 -  2

 بر، ثغ: كان من املهاجرين، وهو أحد النَّفر من قريش الذين بعثهم 
دون أعلَم الََرم.  عمر بن الطاب ڤ يدِّ

وكان عمر قد دعاه إل صحبته ومرافقته ف سفر، فخرج فيه معه)4(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )735/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1528/3(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )390/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )735/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )391/2(.



حابة األماثل 456
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 جر: من مسلمة الفتح، وُهو َأَحد من بعثه عمر لتحديد أنصاب الرم)1(.

ُصَحاُر ْبُن َعبَّاٍس، َوِقيَل: اْبُن َعاِئٍش، َوِقيَل: ُصَحاُر ْبُن َصْخٍر، 4 9  2
ْحَمِن،  يِل، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الرَّ َة ْبِن َظَفِر ْبِن الدِّ ، ِمْن َبِني ُمرَّ اْلَعْبِديُّ

ِمْن َعْبِد َقْيٍس ڤ.

 س: َكاَن ِف َوْفِد َعْبِد الَقْيِس)2(.

 ق: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، وكان من أخطب الناس، وأبينهم، 
وكان أحر أزرق.

وكان عثمنيًّا، وكانت عبد القيس تتشّيع، فخالفها.

ا، فاضًل، متهًدا، عابًدا. وهو جد جعفر بن زيد، وكان خرّيً

وقد روى صحار عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني، أو ثلثة)3(.

 جي: يعد بالبرصة)4(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من َعْبد الَقْيس)5(.

ة، َوَمات َبا،  ِذي ُيَقال َلُه: صحار بن َعبَّاس، سكن الَبرْصَ  ب: ُهَو الَّ
ْحَن)6(. َلُه ُصْحَبة، كنيته َأُبو َعْبد الرَّ

))) »اإلصابة« لبن حجر )219/5(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )123/8(، و)86/9(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 339(.
))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 48(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 243(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )194/3، 195(.



457 اد
َّ

حرف الص

ْحَِن، َوَجْعَفٌر، َوَمنُْصوُر ْبُن َأِب َمنُْصوٍر،   ع: َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه: َعْبُد الرَّ
َوُمْصَعُب ْبُن امُلَثنَّى)1(.

 بر: هو صحار بن صخر. ويقال: صحار بن عباس بن رشاحيل الَعْبِدي، 
من عبد القيس، يكنى أبا عبد الرحن. 

له صحبٌة وروايٌة. 

ُيَعدُّ ف أهل البرصة، وكان بليًغا َلِسنًا مطبوَع البلغة مشهوًرا بذلك. 

ة.  ص له وهو سقيم أن ينبذ ف َجرَّ حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف الرشبة أنه َرخَّ

وهو الذي قال له معاوية: يا أزرق. قال: البازي أزرق. قال له: يا أحر. 
قال: الذهب أحر. 

وهو القائل ملعاوية -إذ سأله عن البلغة- قال: ل تطىء ول تبطئ)2(.

ًها)3(.   جر: ولصحار أخبار حسان، وكان بليًغا ُمَفوَّ

ْرُم ْبُن َيْرُبوَع ڤ.4    2 الصَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )سعيًدا()4(.  ع، ثغ: سمَّ

ُصَديُّ ْبُن َعْجَلَن ْبِن اْلَحاِرِث َوِقيَل: اْبُن َعْجَلَن ْبِن َعْمِرو ْبِن 4    2
َوْهٍب ِمْن َبِني َسْهِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة َبْطٍن، ِمْن َبِني ُقَتْيَبَة، ُيْكَنى 

َأَبا ُأَماَمَة، اْلَباِهِلّي ڤ.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1521/3(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )221/5(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )735/2، 736(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1532/3(، و»ُأْسد الغابة« لبن الثير )399/2(.



حابة األماثل 458
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ل إل الشام فنزلا)1(.  س: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمع منه، َوَرَوى عنه، وحتوَّ

 ل: سكن حص، له صحبة)2(.

 ق: كان ممن شهد مع عيلٍّ صّفني، ونزل بالشام، وهو ممن يعد فيمن تأخر 

موته من الصحابة.

وتوف سنة ست وثمنني، وهو ابن إحدى وتسعني سنة، وكان يصّفر ليته.

وف النصار: أبو أمامة أسعد بن زرارة، وأبو أمامة الارثي ثعلبة بن سهل)3(.

 خ: َسِمْعُت َأْحَد ْبَن َحنَْبٍل، َيُقوُل: َأُبو ُأَماَمة َصِدي ْبُن َعْجلن.

اِم ِمْن َأْصَحاِب  َثنَا َأُبو اْلَفْتِح، َقاَل: َقاَل ُسْفَيان: َكاَن آِخُر َمْن َبِقَي بالشَّ َحدَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: َأُبو ُأَماَمة اْلَباِهيِل. رسوِل اللَّ

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغاِمٍد)4(.

 غ: سكن دمشق، وبيت املقدس، وتوف سنة ست وثمنني)5(.

 ب: َماَت سنة ِسّت َوَثَمننَِي، َوُهَو ابن إِْحَدى َوتِْسعني سنة. 

ر ليته، َوَكاَن َأُبو ُأَماَمة َمَع عيلٍّ بصفني)6(. َوَكاَن ُيَصفِّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )211/6(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 236(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 309(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 306(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )381/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )195/3(.



459 اد
َّ

حرف الص

 بش: مات سنة ست وثمنني وهو ابن إحدى وسبعني سنة)1(.

 رع: َماَت َوُهَو ابن أحد َوتِْسعني)2(.

ام، عداده ِف   مف: َلُه ُصْحَبة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سكن مرص، َوَمات بِالشَّ

أهل حص)3(.

َحاَبِة ِبَا َمْوًتا َسنََة ِستٍّ َوَثَمننَِي، َوَلُه إِْحَدى  اِم، آِخُر الصَّ َ بِالشَّ  ع: ُتُوفِّ
َوتِْسُعوَن َسنًَة. 

ُر ِلَْيَتُه، َسَكَن ِحَْص)4(. َكاَن ُيَصفِّ

 بر: غلبت عليه كنيته، ول أعلم ف اسمه اختلًفا، كان يسكن حص.

توف سنة إحدى وثمنني، وهو ابن إحدى وتسعني سنة. ويَقاَل: مات 
سنة ست وثمنني.

ـام من  ـام بعـده عبـد الله بن بـرس، هو آخر مـن مات بالشَّ قـد بقـي بالشَّ
أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

كان أبو أمامة الباهيل ممن روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر. 

روى عنه جاعة من التابعني، منهم: سليم بن عامر البائري، والقاسم 
ابن عبد الرحن، وأبو غالب حزور، ورشحبيل بن مسلم، وممد بن زياد)5(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 86(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )1/ 213(.

))) »فتح الباب في الكنى واللقاب« لبن منده )539(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )736/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1526/3(.



حابة األماثل 460
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َحاَبة ڤ)1(. ام من الصَّ  د: آخر من َماَت بِالشَّ

 كر: صحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه، وروى عن: عمر بن الطاب، 
وأب عبيدة بن الراح، وأب الدرداء، ومعاذ بن جبل. 

وسكن حص، وقدم دمشق. 

روى عنه: القاسم أبو عبد الرحن، وعمر بن عبد الله الرضمي، وسليمن 
ابن حبيب املحارب، وحصني بن السود اللل، وخالد بن معدان، وغريهم)2(.

 ثغ: سكن حص من الشام، روى عنه: سليم بن عامر البائري، والقاسم 
َأُبو عبد الرحن، َوَأُبو غالب حزور، ورشحبيل بن مسلم، وممد بن زياد، 

وغريهم. 

وروي َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر.

ر ليَته، قال سفيان بن عيينة: هو  وتوف سنة إحدى وثمنني، وكان ُيَصفِّ
ِه  آخر من مات بالشام من الصحابة، وقيل: كان آخرهم موًتا بالشام َعْبد اللَّ

بن برس، وهو الصحيح)3(. 

 ذس: َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَنِزيُل ِحَْص.

َث َعْن: ُعَمَر، َوُمَعاٍذ، َوَأِب ُعَبْيَدَة. ا. َوَحدَّ َرَوى: ِعْلًم َكثرِْيً

ْحَِن، َوَساِلُ بُن َأِب الَْعِد،  َرَوى َعنُْه: َخالُِد بُن َمْعَداَن، َوالَقاِسُم َأُبو َعْبِد الرَّ

))) »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 78(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )398/2(.))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 50(.



461 اد
َّ

حرف الص

 ، ُد بُن ِزَياٍد الَْلَايِنُّ ، َوُمَمَّ ْحبِْيُل بُن ُمْسِلٍم، َوُسَلْيَمُن بُن َحبِْيٍب امُلَحاِرِبُّ َورُشَ
ٌر، َوَرَجاُء بُن َحْيَوَة، َوآَخُرْوَن)1(. َوُسَلْيُم بُن َعاِمٍر، َوَأُبو َغالٍِب َحَزوَّ

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

 جر: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر، وعثمن، وعيل، وأب عبيدة، ومعاذ، 
وأب الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعمرو بن عبسة، وغريهم.

روى عنه: َأبو سلم الَسود، وممد بن زياد اللاين، ورشحبيل بن مسلم، 
اد، وَأبو عمر، والقاسم بن عبد الرحن، وشهر بن حوشب، ومكحول،  وشدَّ

وخالد بن معدان، وآخرون)3(.

ُصَرُد ْبُن َعْبِد اهلِل اْلَْزِديُّ ڤ.4    2

 س: َكاَن َينِْزُل ُجَرَش)4(.

ٍة إَِل ُجَرَش)5(. يَّ  ع: َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم َوَحُسَن إِْسَلُمُه َوُبِعَث ِف رَسِ

 بر: قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد قومه، فأسلم وَحُسَن إسلمه، وذلك 
ف سنة عش. 

َره رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل من أسلم من قومه، وأمره أن ياهد بمن أسلم  وأمَّ

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 359(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )241/5(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )86/8(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1527/3(.



حابة األماثل 462
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

من قومه من يليه من أهل الشك من قبائل اليمن. خبه بتممه ف املغازي)1(.

ِصْرَمُة بُن َأِبي َأَنِس بِن ِصْرَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن 4    2
، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اِر، َأُبو َقْيٍس، اْلَخْطِميُّ َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َمُة بُن َأِب َأَنٍس: َقْيًسا.  س: َكاَن َأُبو َأَنٍس َشاِعًرا، َفوَلَد ِصْ

َمَة بِن َمالِِك بِن َعِديِّ بِن َعاِمِر بِن غنِم  ه أمُّ َقْيِس بنُت َمالِِك بِن ِصْ وُأمُّ
ار. ابِن َعِديِّ بِن النَّجَّ

َمُة ُأُحًدا)2(. َشِهَد ِصْ

 ع: َكاَن َشاِعًرا ُيْكنَى: َأَبا َقْيٍس َنَزَلْت فِيِه ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]البقرة: 187[)3(.
 بر: يكنى أبا قيس، غلبت عليه كنيته، وربم قال فيه بعضهم: صمة 

ه. ابن مالك، فنسبه إل َجدِّ

وهو الذي نزلت ف سببه وسبب عمر بن الطاب ڤ: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ﴾ إل قوله تعال: ﴿ڄ ڄ﴾ الية ]البقرة: 187[، 

القصة مفوظة ف التفسري، وف الناسخ واملنسوخ)4(.

 جو: فِيِه نزل َقْوله َتَعاَل ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الَبَقَرة: 187[)5(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )327/4(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )737/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )737/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1524/3(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 151(.



463 اد
َّ

حرف الص

 جر: كان شيًخا كبرًيا، فجاء أهله عشاء وهو صائم، وكانوا إذا نام 
أحدهـم قبـل أن يفطـر ل يـأكل إل مثلها واملرأة إذا نامـت ل يكن لزوجها أن 
يأتيها حتى مثلها، فلم جاء صمة إل أهله دعا بعشائه، فقالوا: أمهل حتى 
نجعـل لـك سـخنًا تفطر عليه، فوضع الشـيخ رأسـه فنام، فجـاُؤوا بطعامه، 
فقال: قد كنت نمت فلم يطعم، فبات ليلته يتقلَّب بطنًا لظهر، فلم أصبح 
ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  الية:  هذه  فأنزلت  فأخبه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أتى 
ص لم أن يأكلوا الليل كله من أوله إل آخره ثم ذكر قصة  ]البقرة: 187[، فرخَّ

عمر ف نزول قوله تعال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]البقرة: 187[، 
وهذا مرسل صحيح اإلسناد)1(.

ْعُب ْبُن َجثَّاَمَة بِن َقْيِس بِن َعْبِد اهلِل بِن َيعمر اللَّْيِثيُّ ڤ.4    2 الصَّ

ان)2(.  س: كان الصعب بن جثامة ينزل ودَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد َمنَاة 

اْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)3(. َأْخَبَ

 خ: يروى عنه َعْبد الله بن َعبَّاس، قديم املوت)4(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )248/5، 249(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )122/5(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 295، 296(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 51(.



حابة األماثل 464
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 جي: روى عنه: ابن عباس، وهو يعد باملدينة)1(.

 غ: سكن املدينة)2(.

 ب: َهاجر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعداده ِف أهل الطَّاِئف. 

َماَت ِف آخر خَلَفة عمر، َوَكاَن ينزل ودان)3(.

 بش: هاجر إل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ربم سكن الطائف. 

مات ف خلفة عمر بن الطاب ف آخرها)4(.

اَن، ُثمَّ اْنَتَقَل إَِل امَلِدينَِة.  ع: َسَكَن اِلَجاَز، َوَكاَن َينِْزُل ِف َودَّ

ُه: َزْينَُب بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، ُأْخُت َأِب ُسْفَياَن، َوَحاَلَف  ُأمُّ
َجثَّاَمُة ُقَرْيًشا)5(.

 بر: من بني عامر بن ليث، وهو أخو مسلم بن جثامة، كان ينزل ودان 
من أرض الجاز.

مات ف خلفة أب بكر الصديق. 

روى عنه: عبد الله بن عباس، ورشيح بن عبيد الرضمي)6(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 42(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )377/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )195/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 97(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1520/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )739/2(.



465 اد
َّ

حرف الص

 نق: َلُه ُصْحَبة. َوُيَقال: إِن أمه َزْينَب ُأْخت أب ُسْفَيان بن َحْرب. َوُيَقال: 
إِن جثامة َكاَن حليًفا لقريش)1(.

 ثغ: أمه زينب بنت حرب بن أمية، أخت َأِب سفيان، وحالف جثامة قريًشا.

ان والبواء، من أرض الجاز، وتوف ف خلفة  كان الصعب ينزل ودَّ
َأِب بكر ڤ.

ِه َوَرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص«)2(.  روى عنه ابن عباس أنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َل ِحَى إِلَّ لِلَّ

ِذي َأْهَدى لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَاَر َوْحٍش. اَن، َوُهَو الَّ  ذت: كان َينِْزُل َودَّ

َرَوى َعنُْه: َحِديَثُه ابُن َعبَّاٍس.

َ ِف إِْمَرِة َأِب َبْكٍر )3(. ُتُوفِّ

 جر: حليف قريش، أمه أخت أب سفيان بن حرب، واسمها: فاختة. وقيل: 
زينب. وُيقال: هو أخو ملم بن جثامة.

ان. وُيقال: مات ف خلفة أب بكر. وُيقال: ف آخر  وكان الصعب ينزل ودَّ
خلفة عمر قاله ابن حبان. وُيقال: مات ف خلفة عثمن. 

وشهد فتح اصطخر)4(.

))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )1682(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )402/2(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 48(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )253/5(.



حابة األماثل 466
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلْهَمِس ْبِن َجَمِل ْبِن َجْنَدَلَة ْبِن َبِجيَلَة ْبِن ُمْنِقِل 4    2 ْلَصاُل ْبُن الدَّ الصَّ
اْبِن َعاِمِر ْبِن الُمْحَتِجِب ْبِن اْلََغرِّ ْبِن اْلَغَضْنَفِر ْبِن َتْيِم ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 

ِنَزاٍر، َأُبو اْلَغَضْنَفِر ڤ.

ْوء بن الصلصال)1(.  ب، ع: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد اْبنه الضَّ

صلصُل بُن ُشَرْحِبيل ڤ.4 2  2

 بر: ل أقف عل نسبه، له صحبة، ول أعلم له رواية، وخبه مشهور 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إياه إل صفوان بن أمية وسبة العنبي، ووكيع  ف إرسال َرُسوِل اللَّ
ارمي، وعمرو بن املحجوب العامري، وعمرو بن الفاجي من بني عامر،  الدَّ

وهو أحد رسله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِصَلُة بُن الَحاِرث الِغَفاِريُّ ڤ.4 -  2

 غ: سكن مرص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 بر: معدوٌد ف املرصيني. وهو اّلذي قال لسليم بن عنز التجيبي -إذ 
قام يقصُّ عل الناس ويعظهم-: ما تركنا عهد نبينا، ول قطعنا أرحامنا حتى 

قمت أنت وأصحابك بني أظهرنا)4(.

 ثغ: عداده ِف أهل مرص، َلُه صحبة، روى عنه: َأُبو صالح الغفاري 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )196/3(، »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1533/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )739/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )375/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )739/2(.



467 اد
َّ

حرف الص

َسِعيد بن عبد الرحن، َوَأُبو قبيل)1(.

َناِبُح بُن اَلْعَسِر اَلحمِسيُّ ڤ.4 -  2 الصُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُبَجْيَلة)2(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

 جي: روى عنه: قيس بن أب حازم، يعد بالكوفة)3(. 

 غ: سكن الكوفة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ب، بش: َلُه ُصْحَبة، سكن الُكوَفة، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »إِنِّ ُمَكاثٌِر 
بُِكم اأْلَُمَم َفَل ُتْقَتَتُلنَّ َبْعِدي«.

روى َعنُه: قيس بن أب َحاِزم)5(.

.)6( نَابِِحيُّ  ع: ِمْن َبِجيَلَة َسَكَن اْلُكوَفَة، َوِقيَل: الصُّ

 بر: له صحبٌة، وهو معدوٌد ف أهل الكوفة من الصحابة.

نَابِحي الذي  روى عنه: قيس بن أب حازم، ل يرو عنه غريه، وليس هو الصُّ
روى عن أب بكر الصديق الذي يروى عنه عطاء بن يسار ف فضل الوضوء، 

وف النهي عن الصلة ف الوقات الثلثة، وذلك ل تصح له صحبة. 

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )416/2(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 132(.

))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 53(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )366/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )196/3(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 82(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1521/3(.



حابة األماثل 468
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وقد بَينَّا القول فيه ف كتاب »التمهيد«، و»الستذكار« أيًضا، وذكرناه 
نَابِِحي، منسوب إل قبيلة  أيًضا ف باب عبد الرحن من هذا الكتاب، وهو الصُّ

نَابِح اسٌم ل َنَسب، ونسبه ف أحس. من اليمن، وهذا الصُّ

، وهذا له صحبة.  وذلك تابعيٌّ

وذلك معدوٌد ف أهل الشام، وهذا كوفٌّ له صحبة ورواية)1(.

 كو: له صحبة ورواية، روى عنه: قيس بن أب حازم)2(.

 جر: اختلف ف اسم َأبيه، فاملشهور أنه عبد الرحن بن عسيلة. وقيل: 
عبد الله. وقيل: بل عبد الله الصنابحي الذي روى عنه عطاء بن يسار آخر 

صحاب، وهو غري عبد الرحن بن عسيلة الصنابحي املشهور)3(.

ُصَؤاٌب ڤ.4 9  2

.)4( َة فِيَم َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ َحاَبِة، َلُه ِذْكٌر، َسَكَن اْلَبرْصَ  ع: َرُجٌل ِمَن الصَّ

 بر: رجلٌّ من الصحابة، وكان ل يضع خوانه إل دعا يتيًم أو يتيمني)5(.

ُصَهْيُب ْبُن ِسَناِن ْبِن َماِلِك ْبِن َعْبِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِقيِل ْبِن 4    2
َجْنَدَلَة ْبِن ُخَزْيَمَة، َوِقيَل: ُخَزْيَمُة ْبُن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َأْسَلَم ْبِن 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )740/2(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )100/1(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )291/5(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1531/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )740/2(.



469 اد
َّ

حرف الص

َأْوِس ْبِن َمَناَة ْبِن النَِّمِر ْبِن َقاِسِط ْبِن ِهْنِب ْبِن َأْفَصى ْبِن ُجَزْيَلَة 
، َحِليِف َعْبِد اهللَّ ْبِن ُجْدَعاَن،  اْبِن َأَسِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِنَزاٍر التَّْيِميِّ

ُيْكَنى َأَبا َيْحَيى ڤ.

ُه َسْلَمى بِنُْت َقِعيُد ْبُن َمِهيِض ْبِن ُخَزاِعيِّ ْبِن َماِزِن ْبِن َمالِِك   س: ُأمُّ

اْبِن َعْمِرو ْبِن مَتِيٍم.

ِة، َوَكاَنْت  ى َعَل الُُبلَّ ُه َعاِمًل لِِكرْسَ َوَكاَن َأُبوُه ِسنَاُن ْبُن َمالٍِك َأْو َعمُّ
َييِل  مِمَّا  اْلُفَراِت  َشطِّ  َعَل  َقْرَيٍة  ِف  َكاَنوا  َوُيَقاُل:  امَلْوِصِل،  بَِأْرِض  َمنَاِزُلُْم 
َوُهَو  ُصَهْيًبا،  َفَسَبْت  النَّاِحَيِة  تِْلَك  َعَل  وُم  الرُّ َفَأَغاَرِت  َوامَلْوِصِل  اْلَِزيَرَة 

ُه: ُغَلٌم َصِغرٌي، َفَقاَل َعمُّ

ــِرْى ــَلُم النََّم ــه اْلُغ ــد باللَّ ــْيَأْنُش ــيِل بِالنَّبِ ــروم َوَأْه ــِه ال َدجٌّ بِ

وِم َفَصاَر  تِي َكاَن َأْهُلُه ِبَا، َفنََشَأ ُصَهْيٌب بِالرُّ َقاَل: َوالنَّبِي اْسُم اْلَقْرَيِة الَّ
اُه َعْبُد اللِه ْبُن ُجْدَعاَن  َة َفاْشرَتَ َأْلَكَن، َفاْبَتاَعْتُه َكْلٌب ِمنُْهْم، ُثمَّ َقِدَمْت بِِه َمكَّ
َة إَِل َأْن َهَلَك َعْبُد اللِه ْبُن ُجْدَعاَن َوُبِعَث  التَّْيِميُّ ِمنُْهْم َفَأْعَتَقُه َفَأَقاَم َمَعُه بَِمكَّ

ُه بِِه ِمَن اْلَكَراَمِة، َوَمنَّ بِِه َعَلْيِه ِمَن اإِلْسَلِم.  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ملَِا َأَراَد اللَّ

وِم ِحنَي َبَلَغ َوَعَقَل،  ا َأْهُل ُصَهْيٍب َوَوَلُدُه َفَيُقوُلوَن: َبْل َهَرَب ِمَن الرُّ َوَأمَّ
َة َفَحاَلَف َعْبَد اللِه ْبَن ُجْدَعاَن، َوَأَقاَم َمَعُه إَِل َأْن َهَلَك.  َفَقِدَم َمكَّ

َوَكاَن ُصَهْيٌب َرُجًل َأْحََر َشِديَد اْلُْمَرِة، َلْيَس بِالطَِّويِل َولَ بِاْلَقِصرِي، َوُهَو 
نَّاِء. ْأِس، َوَكاَن َيِْضُب بِاْلِ إَِل اْلِقرَصِ َأْقَرُب، َوَكاَن َكثرَِي َشْعِر الرَّ



حابة األماثل 470
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َة َواْلَاِرِث ْبِن َأْوِس ْبِن ُمَعاٍذ. َقاُلوا: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َعاِمِر ْبِن ُفَهرْيَ

َة َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة َسنََة َأْرَبٍع ِمَن  َوَشِهَد َعاِمُر ْبُن ُفَهرْيَ
ْجَرِة، َوَكاَن َيْوَم ُقتَِل اْبَن َأْرَبِعنَي َسنًَة)1(. اْلِ

، وجيع املدنيني يثبتون نسبه ف النمر بن قاسط. وأمه: سلمى،   ق: بدريٌّ
من: مازن متيم.

وقال بعضهم: كان أبوه سنان بن مالك عامًل لكرسى عل البلة، وكانت 
منازلم بأرض املوصل وما يليها من الزيرة، فأغارت الروم عل تلك الناحية، 
فَسُبوا صهيًبا، وهو غلم صغري، فنشأ ف الروم، فابتاعته كلب منهم، ثم قدمت 

به مكة، فاشرتاه عبد الله بن جدعان.

ويقال: إن ابن جدعان أعتقه وبعث به إل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ويقول ولده: إنه هرب من الروم فقدم مّكة، فخالف عبد الله بن جدعان.

توف باملدينة سنة ثمن وثلثني ف شوال، وهو ابن سبعني سنة، فدفن بالبقيع.

وأولده: حزة، وصيفي، وعمرة، بنو صهيب)2(.

، ُيْكنَى: َأَبا َيَْيى. َأْكنَاُه َلنَا َأِب)3(.  خ: َأْصُلُه روميٌّ

َنا امَلَداِئنِي أنه مات بامَلِدْينَة)4(.   خ: َأْخَبَ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )206/3، و211(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 264، 265(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 300(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 50(.
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اٍل، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي َسنًَة.  ص: َماَت بِامَلِدينَِة ِف َشوَّ

ِلٌّ َبْدِريٌّ ڤ)1(. نَّاِء، ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ َوَكاَن َأْحََر َلْيَس بِالطَِّويِل َيِْضُب بِاْلِ

 جي: يعد بالشام)2(.

 غ: مات سنة ثمن وثلثني، وكان يسكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

قال أبو القاسم: ورأيت ف »كتاب ممد بن عمر«: صهيٌب رجٌل أحُر 
شديُد المرة، وكان ينتمي إل النمر، وكان كثري شعر الرأس. 

مات باملدينة ف شوال سنة ثمن وثلثني، ودفن بالبقيع. 

وف »كتاب موسى بن عقبة« عن الزهري: عثمن بن مالك من بني متيم 
ابن مرة، قتله صهيب بن سنان)3(.

 ب: من سبي املوصل، َأصله من الزيرة. 

أمه سلمى بنت قعيد.

ال سنة َثَمن َوَثَلثنَِي ِف خَلَفة َعيل بن أب َطالب، َوُدفَِن بِالَبِقيِع،  َماَت ِف َشوَّ
َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َسْبُعوَن سنة. 

َومن َأْوَلده: َحَْزة، وعباد)4(.

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )217/1(.
))) »طبقات السماء المفردة« للبرديجي )ص: 41(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )344-343/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )193/3، 194(.
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 بش: من الصالني والقراء، مات باملدينة ف شهر شوال سنة ثمن 
وثلثني ف خلفة عيل بن أب طالب ودفن بالبقيع)1(.

وُم ِمَن امَلْوِصِل َصِغرًيا، َكنَّاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: َأَبا َيَْيى.   ع: َسَبْتُه الرُّ

ِكنَي بَِملِِه،  ابِِقنَي امُلَهاِجِريَن، اْفَتَدى َنْفَسُه ِمَن امُلْشِ َشِهَد َبْدًرا، ُهَو ِمَن السَّ
َفنََزَلْت فِيِه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴾ ]البقرة: 207[. 

ِه: َسْلَمى بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َمْعَبِد ْبِن ُمَهْيِص ْبِن ُخَزاَعَة ْبِن َماِزِن  اْسُم ُأمِّ
اْبِن َمالٍِك. 

اُه َفَأْعَتَقُه.  َكاَن َحِليَف َعْبِد اللِه ْبِن ُجْدَعاَن التَّْيِميِّ اْشرَتَ

نَّاِء، ِمْطَعاًما،  ْأِس َيِْضُب بِاْلِ َكاَن َرُجًل َأْحََر، َشِديَد اْلُْمَرِة، َكثرَِي َشْعِر الرَّ
وِم.  َسابَِق الرُّ

اٍل َسنََة َثَمٍن َوَثَلثنَِي َفُدفَِن بِاْلَبِقيِع، َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي. َ بِامَلِدينَِة ِف َشوَّ ُتُوفِّ

َرَوى َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َوَجابٌِر، َوَأُبو َلْيَل، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأْسَلُم َمْوَل 
، َوُعْثَمُن)2(. ْحَِن ْبُن َأِب َلْيَل، َوَأْوَلُدُه: َحَْزُة، َوَصْيِفيٌّ ُعَمَر، َوَعْبُد الرَّ

 بر: الروميُّ ُيعَرُف بذلك؛ لنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغري، 
وهو نمري من النمر بن قاسط، ل يتلفون ف ذلك.

ه عامًل لكرسى عل البلة، وكانت منازلم  كان أبوه سنان بن مالك أو عمُّ

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 41(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1496/3(.
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بأرض املوصل ف قرية من َشطِّ الُفَرات مما ييل الزيرة واملوصل، فأغارت الروم 
وم، فصار  عل تلك الناحية، َفَسَبت ُصهيًبا وهو غلم صغري، فنشأ صهيٌب بالرُّ
ألكن، فابتاعته منهم كلب، ثم قدمت به مكة، فاشرتاه عبد الله بن جدعان 
التيمي منهم، فأعتقه، فأقام معه بمكة حتى هلك عبد الله بن جدعان، وُبِعَث 

النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وأما أهل صهيب وولده فيزعمون أنه إنم هرب من الروم حني عقل 
وبلغ، فقدم مكة، فحالف عبد الله بن جدعان، وأقام معه إل أن هلك.

وكان صهيٌب فيم ذكروا: أحَر شديَد الُْمرَة، َلْيَس بالطَّويل ول بالقصري، 
وهو إل الِقرَصِ أقرب، كثري شعر الرأس.

وم، وَسْلَمُن َسابُِق َفاِرس،  وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ُصَهْيٌب َسابُِق الرُّ
ِه َوالَيْوِم  وبَِلٌل َسابُِق احَلَبَشة«. وروي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َمْن َكاْن ُيؤِمُن بِاللَّ

اآلِخِر َفْلُيِحّب ُصَهيًبا ُحبَّ الَوالَِدِة لَِوَلِدَها«.

ُه  َأنَّ َعنُْه  َرَوْينَا  ُمَداِعًبا،  اْلُُلِق  َحِسَن  َوَوَرِعِه  َفْضِلِه  َمَع  ُصَهْيٌب  وَكاَن 
َقاَل: ِجْئُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َناِزٌل بُِقَباَء، َوَبنْيَ َأْيِديِْم ُرَطٌب َومَتٌْر، َوَأَنا َأْرَمُد 
ِه،  َفَأَكْلُت، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َنْأُكُل التَّْمَر َعَل َعْينَِك؟«. َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه.  ِحيَحِة. َفَضِحَك َرُسوُل اللَّ آُكُل ِف ِشقِّ َعْينِي الصَّ

وَرى،  لِة بَِجَمَعِة امُلْسِلِمنَي َحتَّى َيتَِّفَق َأْهُل الشُّ َوَأْوىَص إَِلْيِه ُعَمُر بِالصَّ
. رَيِ َوالِعلِم بِالََبِ اْسَتْخَلَفُه َعَل َذلَِك َثلًثا، َوَهَذا مِمَّا َأْجََع َعَلْيِه َأْهُل السِّ
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ال. وقيل: مات ف سنة  ومات صهيب باملدينة سنة ثمن وثمنني ف شوَّ
تسع وثلثني، وهو ابن ثلث وسبعني سنة. وقيل: ابن تسعني، ودفن بالبقيع.

وروى عنه من الصحابة: عبد الله بن عمر، ومن التابعني: كعب الحبار، 
وعبد الرحن بن أب ليل، وأسلم مول عمر، وجاعة. 

ُيَعدُّ ف املدنيني)1(.

ِكنَي  لنَِي، اْفَتَدى َنْفَسُه َوِدينَُه ِمَن امُلْشِ ابِِقنَي اْلَوَّ  و: َشِهَد َبْدًرا، ِمَن السَّ
بَِملِِه، َفنََزَلْت فِيِه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

ہ ھ ھ﴾ ]البقرة: 207[)2(.
 جو: ُسبي َوُهَو ُغَلم، َفنََشَأ بالروم وابتاعه ِمنُْهم كلب، َفقدمت بِِه 

ة.  اُه عبد الله بن جدَعان، َفأْعتقُه َوأسلم َقِديًم بَِمكَّ ة، َفاْشرَتَ بَِمكَّ

بني ِف الله َتَعاَل ثمَّ َهاجر إَِل امَلِدينَة.  َوَكاَن من امُلْسَتْضَعِفنَي امُلَعذَّ

لني،  ابِقني اْلَوَّ َوشهد َبْدًرا وأحًدا واملشاهد كلَها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو من السَّ
َوُهَو َسابق الّروم. 

ْأس،  َكاَن َأْحَر، َشِديد المَرة، َلْيَس بالطويل َوَل بالقصري، كثري شعر الرَّ
يضب بِاِلنَّاِء.

ال سنة َثَمن َوَثَلثنَِي، َوُهَو اْبن سبعني سنة، َودفن بِالَبِقيِع)3(. َوُتوفِّ بِامَلِدينَِة ِف َشوَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )729-726/2، 733(.
نَّة )453/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 91(.



475 اد
َّ

حرف الص

 كر: صاحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ممن شهد بدًرا، وهو املعروف بـ)صهيب الرومي(.

وم وهو صغري، وأعتقه عبد الله بن جدعان،  كان من أهل املوصل، فسبته الرُّ
ويقال: هو حليفه.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: عبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، 
وعبد الرحن بن أب ليل، وسعيد بن املسيب، وبنوه: عثمن، وصيفي، وحزة، 
وسعد، وعباد، وحبيب، وصالح، وممد بنو صهيب، وكعب الحبار، وعبيد 

ابن عمري، وأبو السليل، وعبد الرحن بن حاطب.

وقدم الابية مع عمر بن الطاب)1(.

 ثغ: إنم قيل له: الرومي؛ لنَّ الروم سبوه صغرًيا، وكان أبوه وعمه 
عاملني لكرسى َعَل البلة، وكانت منازلم َعَل دجلة عند املوصل، وقيل: 
كانوا َعَل الفرات من أرض الزيرة، فأغارت الروم عليهم، فأخذت صهيًبا 
وهو صغري فنشأ بالروم، فصار ألكن، فابتاعته منهم كلب، ثم قدموا به مكة 
فأقام معه حتى هلك  التيمي منهم، فأعتقه،  ِه بن جدعان  اللَّ َعْبد  فاشرتاه 

ِه بن جدعان. َعْبد اللَّ

وقال أهل صهيب وولده ومصعب الزبريي: إنه هرب من الروم ملا كب 
وعقل، فقدم مكة فحالف ابن جدعان، وأقام معه إَِل أن هلك.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم وكان من السابقني إَِل اإلسلم، وكان  وملا ُبِعَث َرُسوُل اللَّ
بوا. من املستضعفني بمكة الذين ُعذِّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 209، 210(.



حابة األماثل 476
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني الارث بن الصمة.  وآخى َرُسول اللَّ

وملا هاجر صهيب إَِل املدينة تبعه نفر من املشكني، فنثل كنانته وقال لم: يا 
معش قريش، تعلمون أّنى من أرماكم، ووالله ل تصلون إل حتى أرميكم بكل 
سهم معي، ثم أضبكم بسيفي ما بقي ف يدي منه يشء، فإن كنتم تريدون مال 
دللتكم عليه، َقاُلوا: فدلنا َعَل مالك ونخيلِّ عنك، فتعاهدوا َعَل ذلك، فدلم 
عليه، ولق برسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َربَِح الَبْيَع َأَبا َيَْيى«، 

فأنزل اللَّه ۵: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ 
ھ ھ﴾ ]البقرة: 207[.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وَشِهَد صهيب بدًرا، وُأحًدا، والندق، واملشاهد ُكلَّها مع َرُسول اللَّ

ُه  َأنَّ عنه  مداعبة وحسن خلق، روى  فيه مع فضله وعلُّو درجته  وكان 
قال: جئت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو نازل بقباء، وبني أيديم رطب ومتر، وأنا أرمد، 
فأكلت، فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَتْأُكُل التَّْمَر َوَأْنَت َأْرَمد«. فقلت: إنم آكل َعَل شق 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت نواجذه.  عيني الصحيحة، فضحك َرُسوُل اللَّ

وكان ف لسانه عجمة شديدة. 

وكان عمر بن الطاب ڤ ُمبًّا لصهيب، حسن الظّن فيه، حتى إنه ملا 
َب أويص أن ُيصيل عليه صهيب، وأن يصيل بجمعة املسلمني ثلًثا، حتى  ُضِ

ورى َعَل من يستخلف. يتفق أهل الشُّ

ال، وقيل: سنة تسع وثلثني،  وتوف صهيب باملدينة سنة ثمن وثلثني ف شوَّ
وهو ابن ثلث وسبعني سنة، وقيل: ابن سبعني سنة، ودفن باملدينة.
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وكان أحر شديد المرة، ليس بالطويل ول بالقصري، وهو إَِل القرص 
أقرب، كثري شعر الرأس)1(.

ًة. ْوِم ُمدَّ ُه َأَقاَم ِف الرُّ ؛ لَنَّ ْوِميِّ  ذس: ِمَن النَِّمِر بِن َقاِسٍط. َوُيْعَرُف بِالرُّ

َوُهَو ِمْن َأْهِل الَِزْيَرِة، ُسبَِي ِمْن َقْرَيِة نِْينََوى، ِمْن َأْعَمِل امَلْوِصِل.

اُه  َة، َفاْشـرَتَ ُه ُجِلَب إَِل َمكَّ ى، ُثمَّ إِنَّ ـُه َعاِمًل لِِكـرْسَ َوَقـْد َكاَن َأُبـْوُه َأْو َعمُّ
. َعْبُد اللِه بُن ُجْدَعاَن الُقَريِشُّ التَّْيِميُّ

َة، َوَحاَلَف اْبَن ُجْدَعاَن. َوُيَقاُل: َبْل َهَرَب، َفَأَتى َمكَّ

. نْيَ ابِِقنْيَ الَبْدِريِّ َكاَن ِمْن ِكَباِر السَّ

 ، َث َعنُْه: َبنُْوُه؛ َحبِْيٌب، َوِزَياٌد، َوَحَْزُة؛ َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَكْعُب الَْبُ َحدَّ
ْحَِن بُن َأِب َلْيَل، َوآَخُرْوَن. َوَعْبُد الرَّ

ُجوا َلُه ِف الُكُتِب. َرَوى َأَحاِدْيَث َمْعُدْوَدًة، َخرَّ

ُة َأْولٍَد. َوَكاَن َفاِضًل، َوافَِر الُْرَمِة، َلُه ِعدَّ

ْوَرى  لِة بِامُلْسِلِمنْيَ إَِل َأْن َيتَِّفَق َأْهُل الشُّ َومَلَّا ُطِعَن ُعَمُر، اْسَتنَاَبُه َعَل الصَّ
َعَل إَِماٍم.

َمَحِة ڤ. َوَكاَن َمْوُصْوًفا بِالَكَرِم َوالسَّ

الِفْتنََة،  اْعَتَزَل  مِمَِّن  َوَكاَن   ، َوَثَلثنِْيَ َثَمٍن  اٍل، َسنََة  بِامَلِدْينَِة، ِف َشوَّ َماَت: 
َوَأْقَبَل َعَل َشْأنِِه ڤ.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )421-418/2(.
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ُه: َسْلَمى بِنُْت ُقَعْيٍد. َوُأمُّ

ِوْيِل َوَكاَن َرُجًل َأْحََر، َشِدْيَد الُْمَرِة، َلْيَس بِالطَّ

َلُه َنْحٌو ِمْن َثَلثنِْيَ َحِدْيًثا. َرَوى َلُه ُمْسِلٌم ِمنَْها َثَلَثَة َأَحاِدْيَث)1(.

؛ لنَّ الروم َسَبْتُه من نِينََوى باملوصل، وهو من النمر  وميُّ  ذت: الرُّ
ابن قاسط.

ه عامًل بنِينَُوى لِكرْسى، ُثمَّ إّنه ُجِلب إَِل مكة، فاشرتاه  كان أبوه أو عمُّ
َعْبد الله بن جدعان التيمي. 

وقيل: بل هرب من الروم فقِدَم مكة، وحالف ابن ُجْدعان.

كان ُصَهْيب من السابقني الّولني، شِهَد بْدًرا واملشاهد.

ْحَن  َرَوى َعنُْه: من أولده حبيب وزياد وحزة، وسعيد بن املسيب، وعبد الرَّ
ابن أب ليل، وكعب الحبار، وغريهم.

وكنيته َأُبو ييى، ُتُوف باملدينة ِف شّوال، ونشأ ُصَهْيب بالروم، فبقيت 
فِيِه ُعْجمة.

وكان رجًل أحر شديد الُْمرة ليس بالّطويل ول بالقصري، وكان كثري 
شعر الرأس، وَيِْضب بالنّاء.

وم«. ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُصَهْيٌب َسابُِق الرُّ َصحَّ ِمْن َمَراِسيَل الََسِن َأنَّ َرُسوَل اللَّ

َوَوَرَد َأْيًضا َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكنَّاُه: َأَبا َيَْيى)2(.

))) »تاريخ اإلسلم« )2/ 338، 339(.))) »سير أعلم النبلء« )2/ 19-17، 26(.
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 ذك: أحد السابقني، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

 جر: أمه من بني مالك بن َعمرو بن متيم وهو الروميُّ قيل له ذلك؛ 
لن الروم سبوه صغرًيا.

ومات صهيب سنة ثمن وثلثني. وقيل: سنة تسع.

وروى عنه أولده: حبيب، وحزة، وسعد، وصالح، وصيفي، وعباد، 
وعثمن، وممد، وحفيده زياد بن صيفي.

وروى عنه أيًضا: جابر الصحاب، وسعيد بن املسيب، وعبد الرحن بن 
أب ليل، وآخرون)2(.

اد
 الصنَّ

وه حر�نُ
لُ �ت َ

اد، و�ي  الصَّ
هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )293/5، 297(.





اد حر�ف الصفَّ
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حرف الض

ـاك ـحَّ الضَّ امُسه  من 

اُك ْبُن َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم 4    2 حَّ الضَّ
، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، اْلَْنَصاِريُّ

ُه ِهنُْد بِنُْت َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة.  س: ُأمُّ

ْبِن  َزْيِد  ْبِن  ِث  ُمَرِّ بِنُْت  ُأَماَمُة  ُه  َوُأمُّ َيِزيُد،  اْلَوَلِد  ِمَن  اِك  حَّ لِلضَّ َوَكاَن   
اِك ُمنُْذ َزَماٍن.  حَّ َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة، َوَقِد اْنَقَرَض َعِقُب الضَّ

ْبِعنَي ِمَن الَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  اُك اْلَعَقَبَة َمَع السَّ حَّ َوَشِهَد الضَّ

َوَشِهَد َبْدًرا)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: شهد العقبة، ثم شهد بدًرا)3(.

اُك ْبُن َخِليَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل ڤ.4    2 حَّ الضَّ

اء بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب، من بني  ه رَسَّ  س: ُأمُّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )533/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1540/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )741/2(.
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عدي بن النجار.

يوم  ُقتَِل  خليفة،  ابنا  ويزيد  ممود  لم:  يقال  أخوان  للضحاك  وكان 
ُبعاث ول عقب لم. 

فَوَلَد الضحاُك بُن خليفة: ثابًتا، وأبا بكر، وعمر، وهو أبو حفص، وأبا 
وحادة،  الضحاك،  بنت  وبكرة  مسلمة،  بن  ممد  َجها  تزوَّ وُثَبْيَتَة،  جبرية، 
وصفية، وأمهم أسمء بنت مرشدة بن جب بن مالك بن جويرية بن حارثة 

من الوس.

بني  ة، وكان صاحب اليل يومئذ، وأمه من  ُقتَِل يوم الَرَّ الله  وعبَد 
جعفر بن كلب بن ربيعة، من قيس عيلن. 

وأمَّ حفص وأمها أم ولد. 

وقد انقرض ولد ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الشهل، فلم يبق 
منهم إل ولد ثابت، وولد أب جبرية ابني الضحاك بن خليفة. 

وكان الضحاك قد أسلم وَشِهد ُأُحًدا، وكان مغموًصا عليه. 

وتوف ف خلفة عمر بن الطاب)1(.

 بر: شهد أحًدا، وتوف ف آخر خلفة عمر بن الطاب ڤ، وهو 
تسمى  أخت  ولم  الضحاك،  بن  جبرية  أب  وأبو  الضحاك،  بن  ثابت  أبو 
نبيشة، وكلهم بنو الضحاك بن خليفة، وهو الذي تنازع مع ممد بن مسلمة 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )239/4(.
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ن با  ف الساقية، وارتفعا إل عمر، َفَقاَل عمر ملحمد بن مسلمة: والله ليمرَّ
ولو عل بطنك.

وقيل: إن أول مشاهده غزوة بني النضري، ول أعلم له رواية)1(.

اُك ْبُن ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َزاِئَدَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َحِبيِب 4    2 حَّ الضَّ
اْبِن َماِلِك ْبِن ُخَفاِف ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم ڤ.

َة)2(.  س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَقَد َلُه لَِواًء َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ُقُهْم،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َبنِي ِكَلٍب ُيَصدِّ  وقال أيًضا س: َأْسَلَم َوَبَعَثُه َرُسوُل اللَّ

ْسَلِم، َفَدَعاُهْم َفَأَبْوا،  ًة إَِل اْلُقْرَطا ِمْن َبنِي ِكَلٍب، َيْدُعوُهْم إَِل اإْلِ يَّ َوَبَعَثُه رَسِ
َفَقاَتَلُهْم. 

اُك ْبُن ُسْفَياَن َعاِمُلُه َعَل َصَدَقاِت َبنِي ِكَلٍب،  حَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوالضَّ َوُقبَِض َرُسوُل اللَّ
َة َوَما َواَلَها)3(. يَّ َوَكاَن َيْسُكُن َضِ

ـاُك ْبـُن ُسـْفَياَن بـِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبـِن ِكَلِب ْبِن َرِبيَعَة 4    2 حَّ الضَّ
اْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهوَزاَن ْبِن َمْنُصوِر 

اْبِن ِعْكِرَمَة ْبِن َقْيِس َغْيَلَن اْلِكَلِبيُّ ڤ.

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني.

ملسو هيلع هللا ىلص والضحاك بن سفيان عل  الله  ُعَمَر: توف رسول  ْبُن  ُد  ُمَمَّ وَقاَل 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )741/2، 742(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )191/6(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )163/5(.
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صدقات بني كلب يعني عامًل لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: َكاَن ينزل الَباِدَية، َلُه ُصْحَبة. 

َكاَن ينزل الرضية من نجد)2(.

ِة،   ع: اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل اْلَْعَراِب، َكاَن َينِْزُل الَباِدَيَة بِنَاِحَيِة اْلَبرْصَ

َباِبِّ َفَأَخَذ بَِقْولِِه.  َث اْمَرَأَة َأْشَيَم الضِّ ُه َورَّ ُه ُعَمَر ْبَن اْلَطَّاِب َأنَّ َأْخَبَ

َرَوى َعنُْه: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َواْلََسُن ْبُن َأِب اْلََسِن)3(.

 بر: معدوٌد ف أهل املدينة، كان ينزل باديتها. وقيل: كان نازًل بحرة، 
ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل من أسلم من قومه، وكتب إليه أن يورث امرأة  وولَّ
أشيم الضباب من دية زوجها، وكان قتل أشيم خطأ، وشهد بذلك الضحاك 

ابن سفيان عند عمر بن الطاب، فقض به وترك رأيه.

الضحاك بن سفيان هذا،  ملسو هيلع هللا ىلص رسيًة، وأَمرَّ عليهم  ِه  اللَّ َرُسوُل  وبعَث 
فذكره عباس بن مرداس ف شعره، فقال:

عاهدهتم بم  وفوا  الذين  جيش بعثت عليهم الضحاكاإن 
كأنــه الســنان  ذرب  يــراكاأمرتــه  العــدو  تكنفــه  ملــا 
يفرى المجــم صارما بّتاكاطــورا يعانــق باليديــن وتــارة

وكان الضحاك بن سفيان الكلب أحد البطال، وكان يقوم عل رأس 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )387/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )198/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1538/3(.
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ًحا سيفه، وكان ُيَعّد بمئة فارس وحده. ِه ملسو هيلع هللا ىلص متَوشِّ َرُسول اللَّ

وروى عنه: سعيد بن املسيب، والسن البرصي)1(.

ه   ثغ: أسلم، وصحب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ينزل ف بادية املدينة، وولَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل من أسلم من قومه، وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم  َرُسوُل اللَّ
ِه  الضباب من دية زوجها، وكان قتل خطأ، وكان يقوم َعَل رأس َرُسِول اللَّ
ًحا بسيفه، وكان من الشجعان البطال، يعد وحده بمئة فارس،  ملسو هيلع هللا ىلص متوشِّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل فتح مكة أمره َعَل بني سليم؛ لنم كانوا تسعمئة،  وملا سار َرُسوُل اللَّ
َأْلًفا؟«،  ُيوفِيُكم  ماَئًة  َيعِدُل  َرُجٍل  ِف  َلُكم  »َهْل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِه  اللَّ َرُسوُل  َلُْم  َفَقاَل 
َوإِنم جعله عليهم؛ لنم جيعهم من  بالضحاك، وكان رئيسهم،  فوفاهم 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل رسية. قيس عيلن، واستعمله َرُسول اللَّ

روى عنه: َسِعيد بن املسيب، والسن البرصي)2(.

ْبِن 4  2 2 اَلْشَهِل  َعْبِد  ْبِن  َمْسُعوِد  ْبِن  َعْمِرو  َعْبِد  ْبُن  اُك  حَّ الضَّ
َحاِرَثَة ْبِن ِديَناٍر اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

اُء بِنُْت َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد الَْشَهِل. َمرْيَ ُه َأْيًضا السُّ  س: ُأمُّ

َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. 

َلُه: ُقْطَبُة ْبُن َعْبِد  ُيَقاُل  ِهَم،  َأبِيِهَم َوُأمِّ اِك َأٌخ ِمْن  حَّ َوَكاَن لِلنُّْعَمِن َولِلضَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )742/2، 743(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )429/2، 430(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعْمِرو ْبِن َمْسُعوٍد، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة َشِهيًدا)1(.

 ب: شهد َبْدًرا)2(.

اِر، َشِهَد َبْدًرا)3(.  ع: ِمْن َبنِي ِدينَاِر ْبِن النَّجَّ

 بر: شهد بدًرا مع أخيه النعمن بن عبد عمرو وشهد أحًدا)4(.

اُك ْبُن َقْيِس ْبِن َخاِلِد الكبر ْبِن َوْهِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َواِئَلَة 4 22 2 حَّ الضَّ
اْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة، 

، ُيْكَنى: َأَبا َسِعيٍد، َوِقيَل: َأُبو ُأَنْيٍس ڤ. اْلِفْهِريُّ

ه أميمُة بنُت ربيعَة بِن ِحْذيم بِن َعامِر بِن َمبُذوِل بِن الَحر   س: ُأمُّ
ابِن الَارِث بِن َعْبِد َمنَاة بِن ِكنَانة.

ه من بني عوف بن حرب عبيد بن خزيمة  اُك: َعمًرا، وُأمُّ حَّ َفَوَلَد الضَّ
ابن لؤي.

حن، وأمهم ماوية بنت يزيد بن جبلة بن لم بن حصني  وممًدا، وعبَد الرَّ
ابن كعب بن ُعليم من كلب. 

ه أمُّ عبد الله بنت عروة بن معاوية بن ربيعة بن البرص  وَحبيًبا، وُأمُّ
ه الكوفة. ابن ربيعة بن عامر، كان عل رشطة معاوية ثم ولَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )482/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )198/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1539/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )744/2(.



489 اد
َّ

حرف الض

قال ممد بن عمر -ف روايتنا-: أنَّ رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ُقبَِض والضحاُك بُن 
قيس غلم ل يبلغ.

وف رواية غرينا: أنه أدرَك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمع منه.

َقاَل ممد بن عمر: ملا بلغ الضحاك أن مروان قد بايع لنفسه عل اللفة، 
بايع من معه لبن الزبري، ثم سار كلُّ واحٍد منهم إل صاحبه بمن تبعه، فالتقوا 
بمرج راهط للنصف من ذي الجة متام سنة أربع وستني، فاقتتلوا قتاًل شديًدا، 
فُقتِل الضحاك وأصحابه، وقتلت قيس بمرج راهط مقتلة ل ُتقتلُه ف موطن قط)1(.

ُد ْبُن ُعَمَر -ِف ِرَواَيتِنَا-: َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص   وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ

اُك ْبُن َقْيٍس ُغَلٌم َلْ َيْبُلْغ.  حَّ ُقبَِض َوالضَّ

ُه َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَسِمَع ِمنُْه.  ِه: َأنَّ َوِف ِرَواَيِة َغرْيِ

ُد ْبُن ُعَمَر: ملَّا َماَت ُمَعاِوَيُة ْبُن َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة، َواْخَتَلَف النَّاُس  َقاَل ُمَمَّ
، َوَكَتَب إَِلْيِه َعْبُد اللِه ْبُن  َبرْيِ اُك ْبُن َقْيٍس لَِعْبِد اللِه ْبِن الزُّ حَّ اِم َدَعا الضَّ بِالشَّ
ْأِم، َوُبوِيَع ملَِْرَواَن ْبِن اْلََكِم، َفَساَر إَِلْيِه، َفاْلَتَقْوا بَِمْرِج  َبرْيِ بِِولََيتِِه َعَل الشَّ الزُّ
ِذي  ِمْن  لِلنِّْصِف  َراِهَط  بَِمْرِج  َقْيٍس  ْبُن  اُك  حَّ الضَّ َفُقتَِل  َفاْقَتَتُلوا،  َراِهَط، 

ِة َسنََة َأْرَبٍع َوِستِّنَي)2(. جَّ اْلِ

 ل: شهد بدًرا)3(.

))) السابق )414/9(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )548-543/6(.
))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 253(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِة ِمْن َسنَِة َأْرَبٍع  جَّ  ص: َقَتَلُه َمْرَواُن ْبُن اْلََكِم بَِمْرِج َراِهٍط ِف ِذي اْلِ
َوِستِّنَي، َوُهَو َأُخو َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس)1(.

 غ: أخو فاطمة بنت قيس الفهرية، سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
حديثني)2(.

 ب: َأُخو َفاطَِمة بنت قيس اْلقريِش.

ام بعد موت يِزيد بن ُمَعاِوَية سنة مخس َوِستِّنَي)3(. ُقتَِل بمرج راهط بِالشَّ

 بش: أخو فاطمة بنت قيس أبو أنيس)4(.

 مف: َأُخو َفاطَِمة، َلُه ُصْحَبة من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ام َيْوم مرج راهط ِف الِفْتنَة سنة َأربع َوِستِّنَي، عداده ِف أهل الجاز)5(. ُقتَِل بِالشَّ

ُهَم: ُأَمْيَمُة بِنُْت َربِيَعَة ْبِن ِكنَاَنَة ُقتَِل بَِمْرِج   ع: َأُخو َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس، ُأمُّ
َراِهٍط َبْعَد َوَفاِة َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة ملَّا ُبوِيَع ملَِْرَواَن ْبِن اْلََكِم، َسنََة َأْرَبٍع َوِستِّنَي.

ْخِر،  الشَّ ْبُن  اْلَعَلِء  َوَأُبو  َوالََسُن  ُسْفَياَن،  َأِب  ْبُن  ُمَعاِوَيُة  َعنُْه:  َث  َحدَّ
، َومَتِيُم ْبُن َطَرَفَة)6(. َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمرْيٍ

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )136/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )390/3(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )199/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 91(.

))) »فتح الباب في الكنى واللقاب« لبن منده )611(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1537/3(.



491 اد
َّ

حرف الض

 بر: أخو فاطمة بنت قيس، وكان أصغر سنا منها. يَقاُل: إنه ولد قبل 
وفاة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بسبع سنني ونحوها، وينفون سمعه من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. والله أعلم.

ه  كان عل رشطة معاوية، ثم صار عامًل له عل الكوفة بعد زياد، ولَّ
عليها معاوية سنة ثلث ومخسني، وعزله سنة سبع، وولَّ مكانه عبد الرحن 
ه إل الشام، وكان معه حتى مات معاوية، فصلَّ عليه،  ابن أم الكم، وضمَّ
وقام بخلفته حتى قدم يزيد بن معاوية، فكان مع يزيد وابنه معاوية إل أن 
قيس  بَن  الضحاَك  فبايع  له،  فبويع  الشام،  مرواُن عل بعض  ماتا، ووثب 
أكثُر أهِل الشام لبن الزبري، ودعا له، فاقتتلوا، وُقتَِل الضحاك بن قيس، 

وذلك بمرج راهط.

وكان يوم املرج حيث قتل الضحاك للنصف من ذي الجة سنة أربع وستني.

روى عنه: السن البرصي، ومتيم بن طرفة، وممد بن سويد الفهري، 
وميمون بن مهران، وسمك بن حرب، فحديث السن عنه ف الفتن، وحديث 

متيم عنه ف ذم الدنيا وإخلص العمل للَّه ۵)1(.

 كر: له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا يسرًيا. ويقال: إنه ل صحبة له.

روى عن: حبيب بن مسلمة الفهري، وعمر بن الطاب. 

روى عنه: السن البرصي، وعروة بن الزبري، وأبو إسحاق السبيعي، 
ومتيم بن طرفة، وميمون بن مهران، وسمك بن حرب، وعمري بن سعيد النخعي، 

وعامر الشعبي، وعبد امللك بن عمري.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )745/2، 746(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

شهد فتح دمشق، وسكنها إل آخر عمره، وكانت داره ف حجر الذهب 
مما ييل حائط املدينة مشقة عل بردى، وشهد صفني مع معاوية، وكان عل 

أهل دمشق، وهم القلب)1(.

ْحَِن. َوِقْيَل:  ، َأُبو ُأَميََّة. َوِقْيَل: َأُبو ُأَنْيٍس. َوِقْيَل: َأُبو َعْبِد الرَّ  ذس: الَِمرْيُ
. ، الُقَريِشُّ َأُبو َسِعْيٍد الِفْهِريُّ

َحاَبِة، َوَلُه َأَحاِدْيُث. ِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ

. َج َلُه النََّساِئيُّ َخرَّ

َوَقْد َرَوى َعْن: َحبِْيِب بِن َمْسَلَمَة َأْيًضا.

 ، َث َعنُْه: ُمَعاِوَيُة بُن َأِب ُسْفَياَن -َوَوَصَفُه بِالَعَداَلِة- َوَسِعْيُد بُن ُجَبرْيٍ َحدَّ
َوُعَمرْيُ بُن َسْعٍد، َوِسَمُك بُن َحْرٍب،   ، الِفْهِريُّ ُد بُن ُسَوْيٍد  َوُمَمَّ  ، ْعبِيُّ َوالشَّ

. بِْيِعيُّ َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

. نْيَ َوَكاَن َعَل َعْسكِر ِدَمْشَق َيْوَم ِصفِّ

اَك َخطَب بِالُكْوَفِة َقاِعًدا. حَّ َوِقْيَل: إِنَّ الضَّ

بِِه،  َرُجٌل  َفَساوَمُه  ِدْينَاٍر،  ماَئِة  َثَلَث  ُتَساِوي  ُبْرًدا  َلبَِس  َجَواًدا،  َوَكاَن 
َفَوَهَبُه َلُه، َوَقاَل: ُشحٌّ بِامَلْرِء َأْن َيبيَع ِعَطاَفُه.

َج َمْرَواُن بَوالَِدِة َخالِِد بِن َيِزْيَد، َوِهَي اْبنَُة َهاِشِم بِن ُعْتَبَة بِن َربِْيَعَة،  َوَتزوَّ
اِك ُزَفُر بُن الَاِرِث  حَّ َوانضمَّ إَِلْيِهْم َعبَّاُد بُن ِزَياٍد ِف َمَوالِْيِه، َوانضمَّ إَِل الضَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 280(.



493 اد
َّ

حرف الض

ْحبِْيُل بُن ِذي الَكَلِع، َفَصاَر ِف َثَلثنِْيَ َأْلًفا، َوَمْرَواُن  ْيَن، َورُشَ الِكَلِبُّ َأِمرْيُ ِقنَّرْسِ
اَلٌة. ِف َثَلَثَة َعَشَ َأْلًفا، َأْكَثُرُهم َرجَّ

اًما.  َوِقْيَل: َلْ َيُكْن َمَع َمْرَواَن ِسَوى َثَمننِْيَ َفَرسًا، َفالَتَقْوا بِامَلرِج َأيَّ

ِحنْيَ  الَن  َوَقاَل:  َقْتَلُه،  َكِرَه  اِك،  حَّ الضَّ بَِرْأِس  ُأيِتَ  ملَّا  َمْرَواَن  إِنَّ  َوِقْيَل: 
ُب َبعَضَها بَِبْعٍض؟)1(. ْت ِسنِّي، َواْقرتَب َأَجيِل، َأْقَبْلُت بِالَكَتاِئِب َأْضِ َكِبَ

 ذت: َأُخو َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس ڤ َوَعنُْه، َوَكاَنْت َأْكَبُ ِمنُْه بَِعْشِ ِسننَِي.

ُه َوِرَواَيٌة، ُيْكنَى َأَبا ُأَميََّة، َوُيَقاُل: َأَبا ُأَنْيٍس، َوُيَقاُل:  َلُه ُصْحَبٌة إِْن َشاَء اللَّ
ْحَِن، َوُيَقاُل: َأَبا َسِعيٍد. َأَبا َعْبِد الرَّ

َوَرَوى َأْيًضا َعْن َحبِيِب بن ُمْسِلَمَة.

 ، ُد بن ُسَوْيٍد اْلِفْهِريُّ ، َوُمَمَّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: ُمَعاِوَيُة َوُهَو َأْكَبُ ِمنُْه، َوالشَّ
. بِيِعيُّ َوَسِعيُد بن جبري، وسمك بن حرب، وعمري بن سعيد، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

نَي. َوَشِهَد َفْتَح ِدَمْشَق َوَسَكنََها، َوَكاَن َعَل َعْسَكِر َأْهِل ِدَمْشَق َيْوَم ِصفِّ

اُك َأَحَد الَْجَواِد، َكاَن َعَلْيِه ُبْرٌد ِقيَمُتُه َثلُثِمَئِة ِدينَاٍر، َفَأَتاُه  حَّ َوَكاَن الضَّ
ُجِل َأْن َيبِيَع ِعَطاَفُه،  اُه َوَقاَل: ُشحٌّ بِالرَّ َرُجٌل ل َيْعِرُفُه َفَساَوَمُه بِِه، َفَأْعَطاُه إِيَّ

َفُخْذُه َفاْلَبْسُه)2(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 241، 242، 244، 245(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 647، 648(.
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ِضرار امُسه  من 

ِضَراُر ْبُن الَْزَوِر، َواْسُم الَْزَوِر: َماِلُك ْبُن َأْوِس ْبِن َجِذيَمَة ْبِن 4 -2 2
َرِبيَعَة ْبِن َماِلِك ْبِن َماِلِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة 

، َأَسُد ْبُن ُخَزْيَمَة ڤ. اْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر، َأَسِديٌّ

 س: َكاَن َفاِرًسا َوَأْسَلَم، َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديَث اللَُّقوِح: »َدْع 
َبِن«. َداِعَي اللَّ

اُر ْبُن الَْزَوِر َيْوَم اْلَيَمَمِة َأَشدَّ اْلِقَتاِل َحتَّى ُقطَِعْت َساَقاُه َجِيًعا،  َوَقاَتَل ِضَ
ُبو َعَل ُرْكَبَتْيِه َوُيَقاتُِل َوَتَطُؤُه اْلَْيُل َحتَّى َغَلَبُه امَلْوُت.  َفَجَعَل َيْ

الَْزَوِر  ْبُن  اُر  َمَكَث ِضَ َجْعَفٍر:  ْبُن  اللِه  َعْبُد  َقاَل  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
َقاَل  َكاَن  َوَقْد  َفَمَت،  بَِيْوٍم  اْلَولِيِد  ْبُن  َخالُِد  َيْرَحَل  َأْن  َقْبَل  َمُْروًحا  بِاْلَيَمَمِة 

تِي َعَل امْلِيِم. َقِصيَدَتُه الَّ

ِه)1(. ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهَذا َأْثَبُت ِعنَْدَنا ِمْن َغرْيِ َقاَل ُمَمَّ

ِذي َيُقوُل ِحنَي َأْسَلَم: اٌر َفاِرًسا َشاِعًرا، َوُهَو الَّ  وقال أيًضا س: َكاَن ِضَ

ِن َواْلَْمــَر َتْصِلَيــًة َواْبتَِهــاَلَخَلْعــُت اْلِقــَداَح َوَعــْزَف اْلِقَيــا

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )162/8(.
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َغْمـــَرٍة ِف   َ امُلَحـــبَّ ى  ِكنَي اْلِقَتاَلَوَكـــرِّ َوَجْهِدي َعَل امُلْشِ
ْدَتنَـــا َبدَّ َجِيَلـــُة:  ْحَت َأْهَلَك َشــتَّى َشَلَلَوَقاَلـــْت  َوَطرَّ
َوَقــْد بِْعــُت َأْهــيِل َوَمــاِل َبــَداَلَفَيـــاَربِّ َل ُأْغَبنَـــْن َصْفَقتِـــي

َبِن«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َحِديَث اللُُّقوِح: »َدْع َدَواِعَي اللَّ ِذي َرَوى َعْن َرُسوِل اللَّ َوُهَو الَّ

َجِيًعا،  َساَقاُه  ُقطَِعْت  َحتَّى  اْلِقَتاِل  َأَشدَّ  َفَقاَتَل  الَيَمَمِة،  َيْوَم  َشِهَد  َوَكاَن 
ُبوا َوُيَقاتُِل َوَتَطُأُه اْلَْيُل َحتَّى َغَلَبُه امَلْوُت.  َفَجَعَل َيْ

اُر بِاْلَيَمَمِة َمُْروًحا،  ُد ْبُن َجْعَفٍر: َمَكَث ِضَ ُد ْبُن ُعَمَر: َقاَل ُمَمَّ َوَقاَل ُمَمَّ
تِي َعَل امْلِيِم.  اٌر، َوَقْد َقاَل َقِصيَدَتُه الَّ َفَقْبَل َأْن َيْرَحَل َخالٌِد بَِيْوٍم َماَت ِضَ

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهَذا َأْثَبُت ِعنَْدَنا)1(. َقاَل ُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َأَسد. َث َعْن رسوِل اللَّ  خ: َحدَّ

َقاَل ابن إسحاَق: َأَسد ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار 
اْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس بن ُمرَض، فأما َأَسدة  َأْخَبَ
ُه أبو جذام ولم وعاملة، واسم جذام: َعاِمر، َوَقِد اْنَتَسَبْت بنو  فيزعمون َأنَّ
ة ْبُن ُأَدَد ْبِن َزْيد ْبِن  َأَسدة ِف اليمِن؛ َفَقاُلوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ)2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )159/6(.
))) »التاريخ الكبير-السفر الثاني« لبن أبي خيثمة )1/ 194، 195(.
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 غ: سكن الكوفة)1(.

 ب: سكن الُكوَفة، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)2(.

ِم ْبـِن ُنَوْيَرَة، َوِقيـَل: ُقتَِل َيْوَم   ع: ُهـَو َقاتِـُل َمالِـِك ْبـِن ُنَوْيـَرَة َأِخي ُمَتمِّ

ُمَسْيِلَمَة، َوِقيَل: َبْل ُقتَِل ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ِحنَي َبَعَثُه َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد إَِل َأْجنَاِديَن، 
ِحيُح، َوَشِهَد َأْيًضا َمَع َخالٍِد. ُهَو الصَّ

ْسَلِم َراِغًبا فِيِه ُمْهَتِدًيا َلُه، َبْعَد  َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة َفَباَيَعُه َعَل اإْلِ
َأْن َكاَن ُمْبِغًضا لإِْلِْسَلِم َراِغًبا َعنُْه، َوَخلََّف َأْلَف َبِعرٍي َوُرَعاهَتَا، َوَأْسَلَم.

اَن. اًرا َنَزَل َحرَّ ايِنِّ َأنَّ ِضَ ِريَن َعْن َأِب َعُروَبَة اْلَرَّ َوَحَكى َبْعُض امُلَتَأخِّ

اًرا فِيَمْن  نَي، َوَلْ َيْذُكْر ِضَ َبَقاِت لِْلَجَزِريِّ َوُهَو َوْهٌم؛ ِلَنَّ َأَبا َعُروَبَة َجََع الطَّ
َنَزَل اْلَِزيَرَة)3(.

 بــر: يكنــى أبــا الزور. ويَقــاَل أبــو بــلل، والول أكثر. كان فارًســا 
شجاًعا، شاعًرا مطبوًعا، استشهد يوم اليممة، وملا قدم عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

فأسلم قال:

تعللــــة وانتهــــالتركت المور وضب القداح واللهــــو 
فقــد بعــت أهــيل ومــال بــدالفيـــا رب ل تغبنـــن صفقتـــي

))) »معجم الصحابة« للبغوي )398-395/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )200/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1534/3(.
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ومنهم من ينشدها :

والثـــملخلعت القـداح وعزف القيان أرشبـــا  والمـــر 
غمـــرة ف  املحـــب  وجهدي عل املشكني القتالوكـــري 
بددتنــــا جيلــــة  وطرحت أهلك شــتى شــملوقالــــت 
ــي ــن صفقتـ ــا رب ل أغبنـ فقــد بعــت أهــيل ومــال بــدالفيـ

ار«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ُغبِنَْت َصْفَقُتَك َيا ِضَ َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

وهو الذي قتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد سنة ثلث عشة 
ف خلفة أب بكر الصديق ڤ، ذكره ابن شهاب.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بعثـه إل بنـي الصيداء وبعض  وضار بـن الزور كان َرُسـول اللَّ
بني الديل.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْحلِب َهذه النَّاَقَة  من حديثه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل ل َرُسول اللَّ
َبِن«.  وَدْع َدَواِعَي اللَّ

وقد قيل: مكث ضار باليممة مروًحا، ثم مات قبل أن يرحتل خالد بيوم.

َقاَل: وهذا أثبت عندي من غريه)1(.

.)2( َ  و: َأَسِديٌّ ِمْن َأَسِد ُخَزْيَمَة، َسَكَن اْلُكوَفَة َوِبَا ُتُوفِّ

 كـر: لـه صحبـة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنـه: يعقوب بن بحري، 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )748-746/2(.
نَّة )460/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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وعبد الله بن سنان عل ما قيل، وأبو وائل شقيق بن سلمة. 

وبعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رسوًل إل بعض بني الصيداء، وشهد الريموك أمرًيا عل 
كردوس، وارتث يومئذ، وشهد فتح دمشق. وقيل: كان عل ميرسة خالد بن 

الوليد يوم لقي الروم ببرصى.

ة،  دَّ ل إل الزيرة، ومات با، وقيل: إنه قاتل ف الرِّ وسكن الكوفة، ثم حتوَّ
والله تعال أعلم)1(.

 ذس: َأَحـُد الَْبَطـاِل، َلُه ُصْحَبٌة، َوَحِدْيٌث َواِحٌد، َوَكاَن َعَل َمْيرَسِة 

ى، َوَلُه َمَواِقُف َمْشـُهْوَدٌة، من ُشـَهَداء َأْجنَاِدْيـَن. َوِقْيَل: َماَت  َخالِـٍد َيـْوَم ُبرْصَ
بِالَِزْيَرِة َبْعُد)2(.

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة.

َكاَن ِمْن َأْبَطاِل اْلَْعَراِب َوُفْرَساَنُْم. َمرَّ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيِْلُب، َفَقاَل: 
ِه بن ِسنَاٍن، َعنُْه. َبِن!«. َقاَلُه اْلَْعَمُش َعْن َعْبِد اللَّ »َدْع َداِعي اللَّ

ِة َخالِِد بن اْلَولِيِد َيْوَم  َم اْسُمُه َمالُِك بن َأْوٍس، َوَكاَن َعَل َمْيرَسَ َوِقيَل: إِنَّ
ى، َوَشِهَد ُحُروًبا َوُفُتوًحا َكثرَِيًة، َوَنَزَل اْلَِزيَرَة َوَماَت ِبَا. ُبرْصَ

ُه ُقتَِل بَِأْجنَاَدْيَن)3(. ا ُموَسى بن ُعْقَبَة َوُعْرَوُة َفَذَكَرا َأنَّ َوَأمَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 378، 388(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 315(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 56(.
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ِضَراُر ْبُن اْلَخطَّاِب ْبِن ِمْرَداِس ْبِن َكِبيِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحِبيِب ْبِن 4 -2 2
ْحَمن، الِفهريُّ ڤ. َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهِر، َأُبو َعْبد الرَّ

َة   س: َكاَن َفاِرَس ُقَرْيٍش َوَشاِعَرُهْم، َوَأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح، َوَلْ َيَزْل بَِمكَّ

َحتَّى َخَرَج إَِل اْلَيَمَمِة َفُقتَِل ِبَا َشِهيًدا)1(.

َة، َوَكاَن َفاِرًسا، َوَصِحَب   وقال أيًضا س: َكاَن َشاِعًرا، َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

اِم ُمَاِهًدا، َفَمَت ُهنَاَك)2(. النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحُسَن إِْسَلُمُه، َوَخَرَج إَِل الشَّ

اِر ْبِن َعْمٍرو، َواْسُمَها: ِهنُْد بِنُْت َمالِِك  ُه: ُأمُّ ِضَ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن َجْحَواَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَاِرِب ْبِن فِْهٍر.

ُه َأَغاَر َعَل َبنِي َبْكٍر،  ْقِب، َوَذاَك َأنَّ ُه َعْمُرو ْبُن َحبِيٍب، َوُهَو آِكُل السَّ َوَجدُّ
ُه َحْفُص ْبـُن ِمْرَداٍس  ـْقَب َفَأَكَلـُه، َوَكاَن َعمُّ َوَلُـْم َسـْقٌب َيْعُبُدوَنـُه َفَأَخـَذ السَّ

يًفا. رَشِ

اُر ْبُن اْلَطَّاِب َفاِرَس ُقَرْيٍش َوَشاِعَرُهْم، َوَحرَضَ َمَعُهُم امَلَشاِهَد  َوَكاَن ِضَ
ِكنَي بِِشْعِرِه، َوُهَو َقَتَل َعْمَرو ْبَن  ُض امُلْشِ َها، َفَكاَن ُيَقاتُِل َأَشدَّ اْلِقَتاِل َوُيَرِّ ُكلَّ
َجَك  ُمَعاٍذ َأَخا َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َيْوَم ُأُحٍد، َوَقاَل ِحنَي َقَتَلُه: َل َتْعَدَمنَّ َرُجًل َزوَّ

. ِمَن اْلُوِر اْلَعنْيِ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  ًة ِمْن َأْصَحاِب ُمَمَّ ْجُت َعْشَ َوَكاَن َيُقوُل: َزوَّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )16/8(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )411/9(.
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َبُه بِاْلَقنَاِة ُثمَّ َرَفَعَها َعنُْه، َفَقاَل: َيا اْبَن اْلَطَّاِب،  َوَأْدَرَك ُعَمَر ْبَن اْلَطَّاِب، َفرَضَ
ِه َما ُكنُْت ِلَْقُتَلَك.  َا نِْعَمٌة َمْشُكوَرٌة، َواللَّ إِنَّ

َماِة َفَأْعَلَم َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد،  ِذي َنَظَر َيْوَم ُأُحٍد إَِل َخَلِء اْلََبِل ِمَن الرُّ َوُهَو الَّ
َماِة َعَل اْلََبِل، ُثمَّ َدَخُلوا َعْسَكَر  ا َجِيًعا بَِمْن َمَعُهَم َحتَّى َقَتُلوا َمْن َبِقَي ِمَن الرُّ َفَكرَّ

امُلْسِلِمنَي ِمْن َوَراِئِهْم. 

َوَكاَن َلُه ِذْكٌر ِف اْلَنَْدِق َوَحَرَكٌة، ُيطِيُف بِاْلََبِل، ُيِريُد َأْن َيْعُبَ بَِمْن َمَعُه، 
َفَمنََعُه امُلْسِلُموَن ِمْن َذلَِك.

اٍر ُعَيْينَُة ْبُن ِحْصٍن  َوَلَقْد َواَقَفُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َلْيَلًة َعَل اْلَنَْدِق َوَمَع ِضَ
َجاَرِة  ِف َخْيٍل ِمْن َخْيِل َغَطَفاَن ِعنَْد َجَبِل َبنِي ُعَبْيٍد، َوامُلْسِلُموَن ُيَراُموَنُْم بِاْلِ

َراَحُة. َوالنَّْبِل، َحتَّى َرَجُعوا َمْغُلولنَِي َقْد َكُثَرْت فِيِهُم اْلِ

َة َفَحُسَن إِْسَلُمُه. ْسَلِم َيْوَم َفْتِح َمكَّ َه  َمنَّ َعَلْيِه بِاإْلِ ثمَّ إِنَّ اللَّ

ُم َعَل  حَّ تِِه َذلَِك، َوَيرَتَ َوَكاَن َيْذُكُر َما َكاَن فِيِه ِمْن ُمَشاَهَدتِِه اْلِقَتاَل َوُمَبارَشَ
اِلَِة،  ِه ِف تِْلَك امَلَواطِِن الصَّ اْلَْنَصاِر َوَيْذُكُر َبَلَءُهْم َوَمَواِقَفُهْم، َوَبْذَلُْم َأْنُفَسُهْم لِلَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ْسَلِم، َوَمنَّ َعَلْينَا بُِمَحمَّ ِذي َأْكَرَمنَا بِاإْلِ ِه الَّ َوَكاَن َيُقوُل: اْلَْمُد لِلَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْع َداِعي اللََّبن«)2(، َوَكاَن ضار َفارس 

ُقَرْيش وشاعرها.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )137-135/6(.
))) الصواب أن هذا قيل لضرار بن الزور كما في الترجمة التي قبل تلك.



501 اد
َّ

حرف الض

َوأمه ِهنْد بنت َمالك بن حجوان بن َعْمرو)1(.

 خت: حرض فتح املدائن، ونزل بلد الشام، له َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص رواية)2(.

 بـر: كان أبـوه الطـاب بن مـرداس رئيس بني فهـر ف زمانه، وكان 
يأخذ املرباع لقومه، وكان ضار بن الطاب يوم الفجار عل بني مارب بن 
فهر، وكان من فرسـان قريش وشـجعانم وشـعرائهم املطبوعني املجودين 
حتـى قالـوا: ضار بن الطاب فارس قريش وشـاعرهم، وهو أحد الربعة 

الذين وثبوا الندق.

وكان ضار بن الطاب من مسلمة الفتح، ومن شعره ف يوم الفتح 
قوله:

لــا إليــك  الــدى  نبــي  حــي قريــش وأنــت خــري لاءيــا 
ض وعاداهـــم إلـــه الســـمءحني ضاقت عليهم ســعة الر
ونــودوا بالصيلــم الصلعــاءوالتقت حلقنا البطان عل القوم
ــاءإن ســعدا يريــد قاصمــة الظهر ــون والبطحـ ــل الجـ بأهـ

َوَقاَل ضار بن الطاب يوًما لب بكر الصديق: نحن كنا لقريش خرًيا 
منكم، أدخلناهم النة وأوردمتوهم النار.

واختلف الوس والزرج فيمن كان أشجع يوم أحد، فمرَّ بم ضار 
ابن الطاب فقالوا: هذا شهدها، وهو عال با، فبعثوا إليه فتى منهم، فسأله 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )201/3(.
))) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 562(.



حابة األماثل 502
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عن َذلَِك، َفَقاَل: ل أدري ما أوسكم من خزرجكم، ولكني زوجت يوم أحد 
منكم أحد عش رجًل من الور العني)1(.

 كر: له صحبة، أسلم يوم فتح مكة، وشهد مع أب عبيدة فتوح الشام)2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )748/2، 749(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )24/ 392(.



503 اد
َّ

حرف الض

ِضَمام امُسه  من 

ْعِديُّ ڤ.4 29 2 ِضَماُم ْبُن َثْعَلَبَة، السَّ

 غ: كان ينزل البادية، وقدم عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وروى عن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ب: أحد بني سعد بن بكر، َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 ع: ِمْن َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكٍر، َرَوى َعنُْه: اْبُن ُعَمَر، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأَنُس 
اْبُن َمالٍِك ڤ)3(.

 بر: أحد بني سعد بن بكر السعدي، ويَقاَل التميمي، وليس بيشء، 
قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، بعثه بنو سعد بن بكر وافدا)4(. 

 جو: من َأْزد شنُوَءة، َوُهَو اْلَقاِئل للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َبَلَغْت َكلَِمُتَك َقاُموَس 
الَبْحر«)5(.

 نق: َلُه ُصْحَبة،... َوُهَو َوافد بني سعد بن بكر إَِل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )200/3، 201(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )401/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )751/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1543/3(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 152(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )3821(.



حابة األماثل 504
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِضَماُم ْبُن َزْيِد ْبِن َثَواَبَة ْبِن اْلَحَكِم ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد ْبِن َعْمِرو 4  2 2
اْبِن اْلَخاِرِف، َواْسُمُه: َعْبُد اهللَّ ْبُن َكِثيِر ْبِن َماِلِك ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِشِد ْبِن 

ُجَشِم ْبِن َخْيَراَن ْبِن َنْوِف ْبِن َهْمَداَن ڤ.

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلُْم َبِقيٌَّة )1(.

 جر: قال ابن الكلبي، والطبي، والمداين: وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم)2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )307/6(.
))) »اإلصابة« لبن حجر )350/5(.



505 اد
َّ

حرف الض

ْمَرة
َ

ض امُسه  من 

، َويَقاَل: النَّْصِريُّ ڤ.4  2 2 َضْمَرُة ْبُن َثْعَلَبَة الَبْهِزيُّ

 غ: سكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ام)2(.  ب: َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

اَسُدوا«.  بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتَزاُلوَن بَِخٍي َما َلْ حَتَ

روى عنه: أبو بحرّية السكوين، وييى بن جابر الطائي. ويعد ف الشاميني)3(. 

ام، َلُه ُصْحَبة)4(.  نق: سكن الشَّ

، َوِقيَل: ُضَمْيَرُة ڤ.4  2 2 َلِميُّ َضْمَرُة ْبُن َسْعٍد، السُّ

 ب: شهد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَينًا)5(.

 ع: َلُه َوِلَبِيِه ُصْحَبٌة)6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )405/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )200/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )749/2(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )721(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )199/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1546/3(.



حابة األماثل 506
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َضْمَرُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر 4  2 2
َعَة اْلُجَهِنيُّ ڤ. اْبِن ِرَفاَعَة ْبِن ُكَلْيِب ْبِن ُمَودَّ

اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ   س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف َشوَّ

ْجَرِة، َوَذَكُروا َأنَّ َلُه َعِقًبا اْنَتَسَب َبْعُضُهْم إَِل َبْسَبِس ْبِن  َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اْلِ
.)1( َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة اْلَُهنِيِّ

 ع: َحِليُف اْلَْنَصاِر، اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)2(.

 بر: يَقاَل: ضمرة بن بش. والكثر يقولون: ضمرة بن عمرو بن كعب 
ابن عدي الهني. حليٌف لبني طريف من الزرج.

وقيل: حليٌف لبني ساعدة من النصار. َوَقاَل موسى بن عقبة: هو مول 
لم، شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)4(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

َضْمَرُة ْبُن ِعَياٍض، ِمَن َبِني الَبْرِك بِن وبرة، ُهو ابُن َعمِّ َعْبِد اهلِل 4  2 2
ابِن ُأَنْيٍس، َحِليٌف ِلَبِني َسواٍد، ِمن َبِني َسَلَمَة ڤ.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )519/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1545/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )749/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.



507 اد
َّ

حرف الض

 س: َشِهد ُأُحًدا، وقتل يوم اليممة سنة اثنتي عشة ف خلفة أب بكر 
الصديق ڤ)1(.

 بر: َشِهد ُأُحًدا، وقتل يوم اليممة شهيًدا، وهو ابن عم عبد الله بن أنيس)2(.

ِه ْبن أنيس، اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(.   خط: اْبن َعم َعْبد اللَّ

 جـو: خـرج ُمَهاجـًرا، َفـَمَت ِف َطِريقه َفنزل فِيـِه ﴿ې ى ى ائ 
ائ﴾ ]النَِّساء: 100[)4(.

َضْمَرُة ْبُن َغِزيََّة بِن َعْمِرو بِن َعِطيََّة بِن َخْنَساِء بِن َمبُذوٍل ڤ.4  - 2

 بر: شهد أحًدا مع أبيه، وقتل يوم جرس أب عبيد شهيًدا)5(.

 ذت: اسُتْشِهد يوم الرس)6(.

َضْمَرُة ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديٍّ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.4 2- 2

 ع: َشِهَد َبْدًرا)7(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )401/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )749/2(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 152(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )750/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 79(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1545/3(.



حابة األماثل 508
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َمْية
ُ

ض امُسه  من 

، اللَّْيِثيُّ ڤ.4 -- 2 ُضَمْيَرُة ْبُن َأِبي ُضَمْيَرَة، الضمِريُّ

 ب: َجدُّ ُحَسنْي بن َعْبد اللَّه بن ضمرَية، من أهل امَلِدينَة، َلُه ُصْحَبة)1(.

 زص: له صحبة، روى عنه: زياد بن مخري)2(.

 ع: َمْوَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، له ولبيه أب ضمرية صحبة، وهو   بر، ثغ: مول َرُسول اللَّ
جد حسني بن عبد الله بن ضمرية.

يعد ف أهل املدينة)4(. 

ْمِريُّ ڤ.4 -- 2 ُضَمْيَرُة ْبُن َسْعٍد الضَّ

 س: هو وأبوه شهدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غزوة حنني)5(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )199/3(.
))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 168(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1548/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )750/2(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )446/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )143/6(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )404-403/3(.



509 اد
َّ

حرف الض

 بر: يَقاَل الضمري. هو جد زياد بن سعيد بن ضمرية. مرج حديثه 
عن أهل املدينة وعداده فيهم)1(. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )750/2(.



حابة األماثل 510
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اد الضَّ َحرف  من  األفراد 

ِضَماد اْلَْزِديُّ ڤ.4 9- 2

 ب: من َأْزد شنُوَءة، َكاَن صديًقا للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الَاِهِليَّة)1(. 

 بر: من أزد شنوءة، َكاَن صديًقا للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الَاِهِليَّة، وكان رجًل 
يتطبب ويرقى، ويطلب العلم، أسلم ف أول اإلسلم)2(.

َضْمَضـُم بُن َماِلِك بـِن المضرِب بِن َعمِرو بِن َوْهٍب الُقرِشـيُّ 4  - 2
الَعاِمريُّ ڤ.

 جر: من مسلمة الفتح، وُقتَِل أخوه شيبة بن مالك يوم ُأُحد كافًرا)3(.

اء
َّ

 الط
وه حر�نُ

لُ �ت َ
اد، و�ي

 الصنَّ
هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )201/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )751/2(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )360/5(.
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َطاِرُق ْبُن َأْشَيَم اْلَْشَجِعيُّ ڤ.4  - 2

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)1(.

 ب: َوالِد أب َمالك اْلَْشَجِعي، سكن الُكوَفة)2(.

 ع: ِعَداُدُه ِف اْلُكوفِيِّنَي)3(.

 بر: والد أب مالك الشجعي، واسم أب مالك: سعد بن طارق.

روى عنه: ابنه أبو مالك. يعد ف الكوفيني، ذكرته طائفة ف الصحابة)4(.

 نق: َلُه ُصْحَبة، يعد ِف الُكوفِّيني، َحِديثه ِعنْد ابنه سعد أب َمالك)5(.

، الُجْعِفيُّ ڤ.4  - 2 َطاِرُق ْبُن ُسَوْيٍد، اْلَحْضَرِميُّ

 غ: سمع عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، وسكن الكوفة)6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )419/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )204/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1557/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )754/2(.

))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )74(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )427/3(.
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َمْوت)1(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحرْضَ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد اْلُكوفِّيني، َوُهَو الَِّذي يروي َعْن ِسَمِك 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ابـن َحـْرٍب، َعـْن َعْلَقَمـَة بن َواِئٍل، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َطاِرًقا َسـَأَل َرُسـوَل اللَّ

َا َداٌء، َوَلْيَسْت بَِدَواٍء«، َونى َعنَْها)2(. َفَقاَل: َأَنَتَداَوى بِاْلَْمِر؟، َفَقاَل: »إِنَّ

 ع: َرَوى َعنُْه: َواِئُل ْبُن ُحْجٍر، َواْبنُُه َعْلَقَمُة)3(.

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)4(.

 بر: يَقاَل: سويد بن طارق. له صحبة.

حديثه ف الشاب -يعني المر- حديث صحيح اإلسناد)5(.

َطاِرُق ْبُن َعْبِد اهلِل الُمَحاِرِبيُّ ڤ.4  - 2

 غ: سكن الكوفة. روى عنه: ربعي بن حراش، وأبو صخرة جامع 
ابن شداد، ورأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمع منه حديثني)6(.

 ب، بش: رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف سوق ِذي املَجاز، َوَأُبو َلب يتبعُه يرميه 
اد)7(. بِاِلَجاَرِة، سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َجامع بن َشدَّ

))) التاريخ الكبير-السفر الثاني لبن أبي خيثمة )1/ 279، 587(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1559/3(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )201/3، 202(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1398/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )754/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )426-423/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )204/3(، »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 83(.
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 ذت: َلُه صحبة ورواية.

َرَوى َعنُْه: ِرْبعي بن ِحراش، وَأُبو صخرة جامع بن شداد.

وله حديثان إسنادمها صحيح، َوُهَو ف ِعداد َأْهل الكوفة)1(.

 بر: له صحبة، روى عنه: جامع بن شّداد، وربعي ابن حراش. 

يعد ف الكوفيني)2(.

 ثغ: من مارب بن خصفة، له صحبة. 

روى عنه: جامع بن شداد، وربعي بن حراش)3(.

َطاِرُق ْبُن َعْلَقَمَة ْبِن َأِبي َراِفعٍ ڤ.4  - 2

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ْحَِن)5(.  ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبُد الرَّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 507(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )756/2(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )453/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )423/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1559/3(.
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يِّ 4  - 2 َطْلَحُة ْبُن اْلَبَراِء ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َوَبَرَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن ُسرِّ
ِذ َمَناَة ْبِن َناجِ ْبِن َتْيِم  اْبِن َسَلَمَة ْبِن ُأَنْيِف ْبِن ُجَشِم ْبِن َتِميِم ْبِن َعوَّ
اْبِن َأَراَشَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعَبْيَلَة ْبِن ِقْسِميِل ْبِن َفَراَن ْبِن َبِليٍّ ڤ.

ِذي َقاَل َلُه   س: َلُه حلٌف ِف َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ِمَن الَْنَصاِر، َوُهَو الَّ
ُهمَّ َأْلِق َطْلَحَة َوَأْنَت َتْضَحُك إَِلْيِه َوُهَو يْضَحُك إَِلْيك«. النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

 ، اِئِب اْلَكْلبِيِّ ِد ْبِن السَّ تِِه َهِذِه ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ يِن بِنََسِب َطْلَحَة َوَقصَّ َقاَل: َأْخَبَ
عن أبيه)1(.

 غ: حليف بني عمرو بن عوف النصاري، توف عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ُد ْبُن ُعَمَر: طلحة بن الباء بن عمري بن وبرة بن ثعلبة بن متيم بن  َقاَل ُمَمَّ
غنم بن سلمة بن جشم بن غنم من بيل.

وله حلف ف بني عمرو بن عوف من النصار، وهو الذي قال له رسول الله 
ُهمَّ َأْلِق َطْلَحَة َوَأْنَت َتْضَحُك إَِلْيِه َوُهَو يْضَحُك إَِلْيك«)2(. ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

َجاِزيِّنَي)3(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف اْلِ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )415/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )271/5(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1552/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص إذ مات   بر: من بني عمرو بن عوف. هو الذي َقاَل فيه َرُسول اللَّ
ُهمَّ َأْلِق َطْلَحَة َوَأْنَت َتْضَحُك إَِلْيِه َوُهَو يْضَحُك إَِلْيك«.  وصل عليه: »اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو غلم، فجعل يلصق برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  وكان لقي َرُسوَل اللَّ
ِه فل أعص لك أمًرا،  ويقبل قدميه، ويقول: مرين بم أحببت يا َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُأعجب به، ثم مرض ومات فصلَّ َرُسوُل اللَّ َفرُسَّ َرُسوُل اللَّ

عل قبه ودعا له)1(.

ُهمَّ َأْلِق َطْلَحَة َتْضَحُك إَِلْيِه  ِذي َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحقه: »اللَّ  جو: ُهَو الَّ
َوُهَو يْضَحُك إَِلْيك«)2(. 

َطْلَحُة ْبُن َزْيٍد الَْنَصاِريُّ ڤ.4 2- 2

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني الرقم بن أب الرقم، أظنه أخا   بر: آخى َرُسول اللَّ
خارجة بن زيد بن أب زهري)3(.

، َأَحُد َبِني َلْيٍث ِمْن ِكَناَنَة ڤ. 4 -- 2 َطْلَحُة ْبُن َعْبِد اهلِل، النَّْضِريُّ

ِة)4(. فَّ  س: َبْعُضُهْم َيُقوُل: َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو، َوَكاَن ِمْن َأْهِل الصُّ

 بر: له صحبة. كان من أهل الصفة. وقد قيل فيه طلحة بن عبد الله 
الطبي. وقيل: فيه أبو طلحة)5(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )763/2(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 153(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )50/9(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )764/2(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )770/2(.
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َطْلَحـُة ْبـُن ُعَبْيِد اهللَّ ْبـِن ُعْثَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسـْعِد ْبِن 4 -- 2
، َتْيُم ُقَرْيٍش ڤ. ٍد، التَّْيِميُّ َة، َأُبو ُمَحمَّ َتْيِم ْبِن ُمرَّ

َها َعاتَِكُة بِنُْت  ، َوُأمُّ ِميِّ ْعَبُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ِعَمٍد اْلَرْضَ ُه الصَّ  س: ُأمُّ

َفاَدِة ُدوَن  َوْهِب ْبِن َعْبِد ْبِن ُقَصِّ ْبِن ِكلٍب، َوَكاَن َوْهُب ْبُن َعْبٍد َصاِحُب الرِّ
َها. ُقَرْيٍش ُكلِّ

اُد، َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، ُقتَِل َيْوَم  جَّ ٌد، َوُهَو السَّ َوَكاَن لَِطْلَحَة ِمَن اْلَوَلِد: ُمَمَّ
ُهَم َحْنَُة بِنُْت َجْحِش ْبِن ِرَئاِب ْبِن  الََمِل َمَع َأبِيِه، َوِعْمَراُن ْبُن َطْلَحَة، َوُأمُّ
َها  َة ْبِن َكبرِِي ْبِن َغنِْم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، َوُأمُّ َة ْبِن ُمرَّ َيْعَمَر ْبِن َصِبَ

 . ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

ُه َخْوَلُة بِنُْت اْلَقْعَقاِع ْبِن َمْعَبِد ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعَدِس  َوُموَسى ْبُن َطْلَحَة، َوُأمُّ
اْبِن َزْيٍد ِمْن َبنِي مَتِيٍم، َوَكاَن ُيَقاُل لِْلَقْعَقاِع: )َتيَّاُر اْلُفَراِت( ِمْن َسَخاِئِه، َوَيْعُقوُب 
ُهْم ُأمُّ َأَباَن  ِة، َوإِْسَمِعيُل، َوإِْسَحاُق، َوُأمُّ اْبُن َطْلَحَة َوَكاَن َجَواًدا، ُقتَِل َيْوَم اْلَرَّ

بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.

يِق.  دِّ ُهْم ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت َأِب َبْكٍر الصِّ وزكرياُء، َوُيوُسُف، َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ

ُهَم ُسْعَدى بِنُْت َعْوِف ْبِن َخاِرَجَة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َأِب  َوِعيَسى، َوَيَْيى، َوُأمُّ
 . يِّ َحاِرَثَة امُلرِّ

َجَها اْلََسُن ْبُن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، َفَوَلَدْت  َوُأمُّ إِْسَحاَق بِنُْت َطْلَحَة، َتَزوَّ
، َفَوَلَدْت َلُه َفاطَِمة،  َ َعنَْها، َفَخَلَف َعَلْيَها الَُسنْيُ ْبُن َعيِلٍّ َلُه َطْلَحَة، ُثمَّ ُتُوفِّ
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َها الَْرَباُء، َوِهَي ُأمُّ اْلَاِرِث بِنُْت َقَساَمَة ْبِن َحنَْظَلَة ْبِن َوْهِب ْبِن َقْيِس ْبِن  َوُأمُّ
ُعَبْيِد ْبِن َطِريِف ْبِن َمالِِك ْبِن َجْدَعاَء ِمْن َطيٍِّئ. 

َها ُأمُّ َوَلٍد.  ْعَبُة بِنُْت َطْلَحَة، َوُأمُّ َوالصَّ

َها ُأمُّ َوَلٍد.  َوَمْرَيُم اْبنَُة َطْلَحَة، َوُأمُّ

ُه اْلَفَرَعُة بِنُْت َعيِلٍّ َسبِيٌَّة ِمْن َبنِي َتْغِلَب)1(. َوَصالُِح ْبُن َطْلَحَة َدَرَج، َوُأمُّ

 خط: ُقتَِل َيْوم الََمل)2(. 

 ق: كان يقال له: )طلحة الري( و)طلحة الفيَّاض( و)طلحة الطَّْلَحات(.

وليس هو طلحة الطلحات الذي يقال فيه:

بسجســتان طلحــة الطلحاترحـــم اللـــه أعظـــم دفنوهـــا

بل ذلك من خزاعة.

وكان طلحة من املهاجرين الّولني، ومن العشة املسّمني للجنة، وأحد 
أصحاب الّشورى، ول يرض يوم التشاور، وكان غائًبا. 

وثبت مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، ووقاه بيده يومئذ من ضبة قصد 
با فشلَّت يده، فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْوَجَب َطْلَحة«.

وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سعد بن أب وّقاص. 

وكان شديًدا عل عثمن بن عفان.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )196/3(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 188(.
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وأمه: الّصعبة بنت الرضمي، وكانت قبل أن تكون عند عبيد الله حتت 
أب سفيان بن حرب فطّلقها، ثم تتبعتها نفسه.

وملا قدم البرصة لقتال عيلٍّ شهد يوم المل، فنظر إليه مروان بن الكم، 
وكان يقد عليه ما كان منه من أمر عثمن ڤ فرماه بسهم، فأصاب ساقه، 
فشّكها بجنب الفرس، فاعتنق هاديه -يعنى: عنق الفرس- وقال: تاللَّه ما 

رأيت مرصع أشياخ أضيع، ومات، فدفن بقنطرة قّرة.

ثم رأت عائشة ابنته بعد موته بثلثني سنة ف املنام، أنه يشكو إليها النّز، 
، ودفن ف  الّتيميُّ بُن سلمة  الرحن  عبُد  إخراَجه  وتوّل  ا،  فاسُتخِرَج طريًّ

داره، ف الجرّيني بالبرصة، فقبه هناك مشهور.

وكان لطلحة أخوان: عثمن بن عبيد الله، ومالك بن عبيد الله.

فأما عثمن فكان له قدر ف قريش ف الاهلية، وأدرك اإلسلم، فأخذ 
َيا القرينني.  طلحة وأبا بكر فقرنم بحبل، فلذلك ُسمِّ

ولعثمن عقب، وملالك أيًضا عقب بمكة.

َوَلَد طلحُة عشَة بنني وأربع بنات، لمهات متلفات، منهم: ممد بن 
طلحة، وأمه: حنة بنت جحش، وأمها: أميمة بنت عبد املطلب، عمة النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عابًدا، يقال له: السّجاد، ويكنى: أبا القاسم، وشهد يوم المل، 

فنهى عنه عيلٌّ فقال: إياكم وصاحب البنس. 

بنت  أم كلثوم،  بن طلحة، وأمه: حنة، وكانت عنده  ومنهم: عمران 
الفضل بن العباس، ول عقب له.
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 ومنهم: عيسى بن طلحة، وكان ناسًكا بخيًل، وفد إل عبد امللك بن مروان،
فكلمه ف عزل الجاج بن يوسف، مع عمر بن عبد الرحن بن عوف حتى 

عزله عن الجاز. وتوف ف خلفة عمر بن عبد العزيز، وله عقب.

ومنهم: ييى بن طلحة، وكان من خيار ولد طلحة، وكان ابنه إسحاق 
ابن ييى بن طلحة، يروى عنه الفقه، وأم إسحاق بن ييى: أم إياس بنت أب 

موسى الشعري.

ومنهم: إسمعيل بن طلحة وكان رسّيا، وكانت عنده لبابة بنت عبد الله 
ابن عّباس.

ومنهم: إسحاق بن طلحة، وكان معاوية استعمله عل خراسان رشيًكا 
لسعيد بن عثمن بن عفان، ومات بالرّي، ولولده عدد.

ومنهم: يعقوب بن طلحة، ُقتَِل يوم الرة، وله عقب.

ومنهم: أبو يعرة عامل أب جعفر عل البحرين.

ومنهم: موسى بن طلحة، وكان من خيار ولده، وله قدر ونبل، ومات 
بالكوفة سنة أربع ومائة، وكان يكنى: أبا عيسى، وكان يشّد أسنانه بالذهب، 
ويضب بالّسواد، وابنه: ممد بن موسى كانت أمه: بنت عبد الرحن بن 
أب بكر الصديق، ووّجهه عبد امللك بن مروان إل شبيب الارجي، فقتله 

شبيب. وعمران بن موسى أمه أم ولد، وكان سخّيا، وله عقب.

ومنهم: زكريا بن طلحة، وأمه: أم كلثوم بنت أب بكر الصديق، وأخته 
لبيه وأمه: عائشة بنت طلحة، وكان سخيًّا، وله عقب.
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ومنهم: صالح بن طلحة، أمه تغلبية.

ومن بناته: أم إسحاق بنت طلحة، وكانت حتت السن بن عيل، فولدت 
له: طلحة بن السن، وهلك وهو صغري. ثم تزوجها السني بن عيل، فولدت 
له: فاطمة بنت السني، وهي أم عبد الله بن السن، ثم تزوجها عبد الله بن 

ممد بن أب عتيق، فولدت له: أمية.

ومن بناته أيًضا: عائشة بنت طلحة، وتزّوجها: عبد الله بن عبد الرحن 
ابن أب بكر، ثم تزّوجها مصعب بن الزبري، فأعطاها ألف ألف درهم.

فلم ُقتَِل مصعب، تزّوجها: عمر بن عبيد الله بن معمر الّتيمي، ول تلد 
إل لعبد الله بن عبد الرحن بن أب بكر.

ومن بناته: الّصعبة لَمٍة، ومريم لَمٍة)1(.

 وقال أيًضا ق: كان بالشام، فتخلَّف عن بدر، وقدم بعد أن رجع 
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص فكلَّمه، فرضب له بسهم. قال: وأجرى يا رسول الله؟ قال: 

»َوَأْجُرَك«)2(. 

ان.  خ: قدم امَلِدْينَة مهاجًرا مع ُعْثَمن بن َعفَّ

وُقتَِل طلحة بن ُعَبْيد الله $ ثالث أيام المل سنة ستٍّ وثلثني.

َقاَل أبو بكر بن أب خيثمة: رأيت قبه با)3(.

))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 234-228(.
))) »المعارف« لبن قتيبة الدينوري )ص: 154(.

))) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« لبن أبي خيثمة )2/ 44(.
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إَِذا  َتنْيِ  اْلُغرَّ َرِقيَق  اْلَوْجِه،  َحَسَن  َرِجًل  ْعِر  الشَّ َكثرَِي  آَدَم  َكاَن   ص: 
ٌء َنْعَتِمُدُه)1(. َع، َلْ َيْبُلْغنَا ِف ِخَضابِِه يَشْ َمَشى َأرْسَ

 ط: أمه الصعبة ابنة عبد الله الرضمي، قتل يوم المل قتله مروان 
ابن الكم.

اد، وبه كان طلحة يكنى. جَّ وكان له ابٌن يقال له: ممد، وهو الذي يدعى: السَّ

وقتل مع أبيه طلحة يوم المل، وكان طلحة قديم اإلسلم، ول يشهد بدًرا)2(.

 غ: قال عيسى بن طلحة: قتل وهو ابن اثنني وستني)3(.

 ب: َكاَن ُيَقال َلُه: اْلَفيَّاض لَِكْثَرة بذله اْلَْمَوال، لق النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ببدر، 
س َأْخَبار العري، َفرضب  بعد َفَراغه من بدر َبعثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل حوراء ليتجسَّ

َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره. 

َقتله املروان بن الكم بَِسْهم َرَماه، َوَمات سنة ِستٍّ َوَثَلثنَِي َيْوم المل 
لعش َلَيال خلون من ُجَاَدى الول، َوُهَو ابن َأربع َوِستِّنَي سنة، َوقد قيل: ِف 

ِة َمْشُهور يزار.  شهر َرَجب، وقبه بِالَبرْصَ

َوأمُّ َطْلَحة الصعبة بنت َعْبد اللَّه بن عمد بن َمالك بن َحرضَمْوت)4(. 

 بش: كان يقال له: الفياض، يعد من البدريني، ول يلحق بدًرا كان 

))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )163/1(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 14(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )412/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )339-338/2(.
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س أخبار العري، َفَلِحَق النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ببدر بعد  بعثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل الوران ليتجسَّ
فراغه من الوقعة، فرضب له ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره. 

قتله مروان بن الكم يوم المل بسهم رماه سنة ست وثلثني، وهو 
ابن أربع وستني سنة ف شهر رجب وقبه بالبرصة مشهور يزار)1(.

 ع: ُأِصيَبــْت َيــُدُه َيــْوَم ُأُحــٍد، َثَبــَت َمــَع َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلــْم َيْثُبــْت 
َبًة َوَرْمَيًة، َحتَّى ُقطَِع نَِساُه  َمَعُه َأَحٌد، َفَكاَنْت فِيِه مَخٌْس َوَسْبُعوَن َطْعنًَة َوَضْ

َوُشلَّْت ُأْصُبُعُه)2(. 

، َواْلَفيَّاُض،  ِة ِمْن َأْحَوالِِه َوَأْفَعالِِه: اْلرَْيُ وقال أيًضا: َوِمْن َأَساِميِه امُلْشَتقَّ
بِيُح، َوامَلِليُح، َواْلَفِصيُح)3(.  َواْلُوُد، َوالصَّ

اُد،  جَّ ُد السَّ َناِث: ُمَمَّ ُكوِر َوَواِحَدًة ِمَن اإْلِ وقال أيًضا: َخلََّف تِْسَعًة ِمَن الذُّ
ُهَم َحْنَُة بِنُْت َجْحٍش. َوِعْمَراُن، ُأمُّ

ُه َخْوَلُة بِنُْت اْلَقْعَقاِع ْبِن َمْعَبٍد.  َوُموَسى، َوُأمُّ

ُهْم ُأمُّ َأَباَن بِنِْت ُعْتَبَة  ِة، َوإِْسَمِعيُل، َوإِْسَحاُق، َوُأمُّ َوَيْعُقوُب ُقتَِل َيْوَم اْلَرَّ
اْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس، َوُهْم َبنُو َخاَلِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن. 

يِق.  دِّ ُهَم ُأمُّ ُكْلُثوٍم بِنُْت َأِب َبْكٍر الصِّ ا ْبُن َطْلَحَة، َوَعاِئَشُة، ُأمُّ َوَزَكِريَّ

ُهَم ُسْعَدى بِنُْت َعْوِف ْبِن َخاِرَجَة.  َوِعيَسى، َوَيَْيى، َوُأمُّ

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 25(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )97/1(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )96/1(.
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.)1( لُّ ْلُم؟ َفَقاَل: الذُّ َوَكاَن ِعيَسى ُيَعدُّ ِمْن ُحَلَمَء ُقَرْيٍش، ِقيَل َلُه: َما اْلِ

 بر: أمه الرضمية، اسمها: الصعبة بنت عبد الله بن عمد بن مالك 
ابن ربيعة بن أكب بن مالك بن عويف بن مالك بن الزرج بن إياد بن الصدف 
ابن حرضموت بن كندة، يعرف أبوها بعبد الله بالرضمي. ويَقاَل لا: بنت 

الرضمي. 

يكنى طلحة أبا ممد، يعرف بـ)طلحة الفياض(.

 وذكر أهل النسب أن طلحة اشرتى ماًل بموضع يَقاُل له بيسان، َفَقاَل 
ي طلحة الفياض.  له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َأْنَت إِلَّ َفيَّاض«، فُسمِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني كعب بن مالك  وملا قدم طلحة املدينة آخى َرُسول اللَّ
حني آخى بني املهاجرين والنصار. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف سهمه، َفَقاَل له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَك َسْهُمَك«،  وكلَّم َرُسول اللَّ
َقاَل: وأجري يا َرُسول اللَِّه؟ قال: »َوَأْجُرَك«.

شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص نض يوم أحد ليصعد صخرة، وكان ظاهر  ويروى أن َرُسول اللَّ
بني درعني فلم يستطع النهوض، فاحتمله طلحة بن عبيد الله فأنضه حتى 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْوَجَب َطْلَحة«.  استوى عليها، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َنَظَر إَِلْيِه، َفَقاَل: »َمْن َأَحبَّ َأْن َينُْظَر إىَِل َشِهيٍد  َوُرِوَي َأنَّ َرُسول اللَّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )100/1(.
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َيْمِش َعَل َوْجِه األَْرِض َفْلَينُْظْر إىَِل َطْلَحَة«. 

، َفَزَعَم َبْعُض َأْهِل  ِه َيْوَم اْلََمِل ُمَاِرًبا لَِعيِلٍّ ُثمَّ َشِهَد َطْلَحُة بن ُعَبْيِد اللَّ
َرُه َأْشَياَء ِمْن َسَوابِِقِه َوَفْضِلِه، َفَرَجَع َطْلَحُة َعْن ِقَتالِِه  اْلِعْلِم َأنَّ َعِليًّا َدَعاُه َفَذكَّ
ُفوِف َفُرِمَي بَِسْهٍم، َفَقَطَع ِمْن  ، َواْعَتَزَل ِف َبْعِض الصُّ َبرْيِ َعَل َنْحِو َما َصنََع الزُّ

ِرْجِلِه ِعْرَق النََّسا، َفَلْم َيَزْل َدُمُه َينِْزُف َحتَّى َماَت.

ويَقاَل: إن السهم أصاب ثغرة نحره، وإن الذي رماه مرواُن بُن الكم 
بسهم فقتله. َفَقاَل: ل أطلب بثأري بعد اليوم. وذلك أن طلحة -فيم زعموا- 

كان ممن حاص عثمن واستبدَّ عليه. 

ول يتلف العلمء الثقات ف أن مروان قتل طلحة يومئذ، وكان ف حزبه.

وقتل طلحة ڤ وهو ابن ستني سنة. وقيل: ابن اثنتني وستني سنة. -وقيل: 
ابن أربع وستني سنة- يوم المل.

وكانت وقعة المل لعش خلون من جادى الخرة سنة ست وثلثني.

وقيل: كانت سنه يوم قتل مخًسا وسبعني، وما أظن َذلَِك صحيًحا.

وكان طلحة رجًل آدم، حسن الوجه، كثري الشعر، َلْيَس بالعد القطط 
ول بالسبط، وكان ل يغري شعره)1(.

َة ْبِن َكْعٍب)2(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُمرَّ  و: َيْلَتِقي َمَع َرُسوِل اللَّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )770-764/2(.
نَّة )209/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
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 كر: أحد العشة املشهود لم بالنة، وأحد الثمنية الذين سبقوا إل 
اإلسلم، وأحد المسة الذين أسلموا عل يدي أب بكر، وأحد الستة أصحاب 

الشورى الذين توف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنهم راض. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: بنوه ييى، وموسى، وعيسى 
بنو طلحة، وقيس بن أب حازم، وأبو سلمة بن عبد الرحن، ومالك بن عامر 

الصبحي، والحنف بن قيس.

وقدم الشام ف جتارة عدة دفعات، فرضب له رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه 
وأجره ثم خرج إل الشام ماهًدا ف زمن عمر بن الطاب. 

وكان مع عمر ملا خرج إل الابية، وجعله عل املهاجرين)1(.

ِمّي ُأْخت الَعَلء، أسلمت َوأسلم َطلَحة   جو: أمه الصعبة بنت الَرْضَ
سان  َقِديًم، َوَبعثه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َمَع سعد بن زيد قبل ُخُروجه إَِل بدر يتجسَّ
ت بم، َوبلغ َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الََب، َفخرج ورجعا ُيريَدان  خَب العري، فمرَّ
ِذي َلَقى فِيِه َرُسول الله  امَلِدينَة، َول يعلَم بُِخُروج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفقدما ِف اْلَيْوم الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص امُلْشكني، َفَخَرَجا يعرتضان َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فلقياه منرصًفا من بدر، 

َفرضب َلم بسهامها وأجورمها، َوَكاَنا كمن َشِهَدَها. 

َوشهد َطْلَحة أحًدا َوَثبت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْومِئٍذ، ووقاه بَِيِدِه، فُشلَّت إصبعاه، 
وجـرح َيْومِئـٍذ َأْربًعـا َوعْشيـن ِجَراَحـة. َوقيـل: َكاَنت فِيـِه مخس َوَسـْبُعوَن َبني 
ُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد: )َطْلَحة اْلرَْي(، َوَيْوم  طعنة وضبة ورمية، َوَسمَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )25/ 54(.
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َغْزَوة َذات الَعِشرَية: )َطْلَحة اْلَفيَّاض(، َوَيْوم حنني: )َطْلَحة الُود(.

َكاَن آدم، كثري الّشْعر، َلْيَس بالعد القطط َوَل بالسبط، حسن الَوْجه، 
َدِقيق العرننِي، َل ُيغرّي شعره.

اد، قتل َمَعه َيْوم المل، َوعْمَران،  جَّ د َوُهَو السَّ َكاَن َلُه من الَوَلد: ُمَمَّ
أمهم ْحنَة بنت جحش. 

وُموَسى، أمه َخْوَلة بنت الَقْعَقاع. 

ة، َوإِْسَمِعيل، َوإِْسَحاق، أّمهم أم أبان بنت ربيَعة.  َوَيْعُقوب قتل َيْوم الرَّ

وَزَكِريا، ويوسف، َوَعاِئَشة، أّمهم أم ُكْلُثوم بنت أب بكر الّصديق. 

َوِعيَسى، َوييى، أمهم سعدى بنت َعْوف. 

جَها السن بن َعيل، والصعبة بنت َطْلَحة، أمهم أم ولد.  َوأم إِْسَحاق تَزوَّ

َوَمْرَيم، أمَها أم ولد. 

َوَصالح، أمه الغرقة.

ُقتَِل َيْوم المل، َوَكاَن َيْوم الَِميس لعش خلون من ُجَاَدى الخر سنة 
ِسّت َوَثَلثنَِي.

َوُيَقال: إِنَّ َسْهًم غرًبا َأَتاُه، َفَوقع ِف َحلَقة، َفَقاَل: بِسم الله، َوَكاَن َأمُر الله 
ًرا.  قدًرا ُمَقدَّ

ِة.  َوُيَقال: إِن َمْرَوان بن الكم َقتله، َوُهَو أصح، َودفن بِالَبرْصَ

َوِستُّوَن.  اْثنََتاِن  َوالثَّايِن:  َوِستُّوَن.  َأربع  َأْقَوال َأحدَها:  َثَلَثة،  َوِف سنة 
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َوالثَّالِث: ِستُّوَن)1(.

 ث: أحـُد العشة املشـهود لـم بالنة، وأحُد الثمنية الذين سـبقوا إل 
ديق، وأحُد الستة  اإلسلم، وأحُد المسة الذين أسلموا عل يد أب بكر الصِّ

وَرى الذين توف َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنهم راض. أصحاب الشُّ

سان  وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعثه مع سعيد بن زيد قبل خروجه إل بدٍر يتجسَّ
ت بم، وبلغ َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الب فخـرج إل بدٍر، ورجعا  َخـَب الِعـري، فمرَّ
يريـدان املدينـة، ول يعلـم بخـروج النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقِدمـا ف اليوم الـذي لقى فيه 
َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص املشكني، فخرجا يعرتضان َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص فلقياه منرِصًفا 

من بدٍر، فرضب لم بسهامهم، وأجِرمها، فكانا كمن شهدها.

ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحد: )طلحَة الرَْي(، ويوم غزوة ذات الُعَشرَية:  وسمَّ
)طلحَة الفيَّاض(، ويوم َخيَب: )طلحَة الُود(.

وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني الُزَبري؛ وقيل: بينه وبني أب أيوب النصاري.

وملا َوَقى َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بيده يوم ُأُحٍد فقطعت، فقال: َحّس! فقال له النَّبيُّ 
ْنَيا«. ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُقْلَت بِْسِم اللِه، َلَرَأْيَت بِنَاَءَك الَِّذي َبنَى اللِه َلَك ِف اَلنَِّة َوَأْنَت ِف الدُّ

وُقتِـل طلحـة يـوم الميـس لعٍش خَلوَن من جادى الخرة، سـنة سـتٍّ 
وثلثني، وُدفِن بالبرصة ف ناحية َثقيٍف، وله ستون سنة. 

وقيل: اثنتان وستون. وقيل: أربٌع وستون ڤ وأرضاه)2(.

))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 80، 81(.
))) »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير.
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ِه بن مالك الرضمية، يعرف بـ)طلحة   ثغ: أمه الصعبة بنت َعْبد اللَّ
الري(، وطلحة الفّياض(.

وهو من السابقني الولني إَِل اإلسلم، دعاه َأُبو بكر الصديق إَِل اإلسلم، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم أسلم هو َوَأُبو بكر.  فأخذه ودخل به َعَل َرُسوِل اللَّ

أخذمها نوفل بن خويلد بن العدوية فشدمها ف حبل واحد، ول يمنعهم 
يان القرينني. بنو تيم، وكان نوفل أشد قريش، فلذلك كان َأُبو بكر وطلحة يسمَّ

وقيل: إن الذي قرنم عثمن بن عبيد اللَّه أخو طلحة، فشدمها ليمنعهم 
َعِن الصلة، وعن دينهم، فلم ييباه، فلم يرعهم إل ومها ُمْطَلَقان ُيصلِّيان.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينهم بمكة قبل الجرة.  وملا أسلم طلحة والزبري آخى َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بني طلحة وبني َأِب  فلم هاجر املسلمون إَِل املدينة آخى َرُسوُل اللَّ
أيوب النصاري.

وهو أحد العشة املشهود لم بالنة، وأحد أصحاب الشورى، ول يشهد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص من بدر، فكلَّم َرُسوُل اللَِّه  بدًرا؛ لنه كان بالشام، فقدم بعد رجوع َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ف سهمه، فقال: »َلَك َسْهمَك«، قال: وأجرى؟ قال: »َوَأْجُرك«. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ومعه َسِعيد  فقيل: كان ف الشام تاجًرا، وقيل: بل أرسله َرُسوُل اللَّ
سان الخبار، ثم رجعا إَِل املدينة، وهذا أصح،  ابن زيد إَِل طريق الشام يتجسَّ

ولول ذلك ل يطلب سهمه وأجره.

وشـهد أحـًدا ومـا بعدها من املشـاهد، وبايـع بيعة الرضـوان، وأبل َيْوم 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بنفسـه، واتَّقى عنه النَّْبـل بيده، حتى  أحـد بـلء عظيـًم، ووقى َرُسـوَل اللَّ
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَل ظهره حتى  ُشـلَّت إصبعـه، وضب َعَل رأسـه، وحل َرُسـوَل اللَّ
صعد الصخرة.

وكان آدم حسن الوجه كثري الشعر، ليس بالعد القطط ول بالسبط، 
وكان ل يغري شيبه.

وقيل: كان أبيض يرضب إَِل المرة، مربوًعا، إَِل القرص أٌقرب، رحب 
الصدر، عريض املنكبني، إذا التفت التفت جيًعا، ضخم القدمني)1(.

ُة َأَحاِدْيَث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِة امَلْشُهْوِد َلُم بِالَنَِّة، َلُه ِعدَّ  ذس: َأَحُد الَعَشَ

ِر: َثَمنَِيٌة َوَثَلُثْوَن َحِدْيًثا. َوَلُه ِف )ُمْسنَِد َبِقيِّ بِن َمَْلٍد( بِامُلَكرَّ

، َوُمْسِلٌم بَِثلََثِة َأَحاِدْيَث. َلُه َحِدْيَثاِن ُمتََّفٌق َعَلْيِهَم، َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ بَِحِدْيَثنْيِ

اِئُب بُن َيِزْيَد، َوَمالُِك بُن  َث َعنُْه: َبنُْوُه؛ َيَْيى، َوُمْوَسى، َوِعْيَسى، َوالسَّ َحدَّ
، َوَقْيُس بُن َأِب َحاِزٍم، َوَمالُِك بُن َأِب َعاِمٍر  َأْوِس بِن الََدَثاِن، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ
ْحَِن، َوآَخُرْوَن. ، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ ، َوالَْحنَُف بُن َقْيٍس التَِّمْيِميُّ الَْصَبِحيُّ

ُه َغاَب َعْن َوْقَعة  َفَق َأنَّ َكاَن مِمَّْن َسَبَق إَِل اإِلْسلِم، َوُأْوِذَي ِف اللِه، ُثمَّ َهاَجَر، َفاتَّ
َب َلُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْهِمِه، َوَأجره.  َ لَِغْيَبتِِه، َفرَضَ اِم، َوَتَألَّ اَرٍة َلُه بِالشَّ َبْدٍر ِف جِتَ

َ ِعنَْدَما  ِذي َكاَن ِمنُْه ِف َحقِّ ُعْثَمَن مَتَْغُفٌل َوَتْأليٌب، َفَعَلُه بِاْجتَِهاٍد، ُثمَّ َتَغريَّ الَّ
َل َمْن َباَيَع  تِِه ڤ، َوَكاَن َطْلَحُة َأوَّ َع ُعْثَمَن، َفنَِدَم َعَل َتْرِك ُنرْصَ َشاَهَد َمرْصَ

وُه َحتَّى َباَيَع.  َعِليًّا، َأْرَهَقُه َقَتَلُة ُعْثَمَن، َوَأْحرَضُ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )2/ 470-467(.
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ا، َعابًِدا،  ً ا، َخريِّ اُد(، َكاَن َشابًّ جَّ ٌد السَّ َولَِطْلَحَة َأْولٌَد ُنَجَباُء، َأْفَضُلُهْم: )ُمَمَّ
ِه. َقانًِتا لِلِّ

، َوَقاَل:  ُولَِد ِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُقتَِل َيْوَم الََمِل َأْيًضا، َفَحِزَن َعَلْيِه َعيِلٌّ
ُه بَِأبِْيِه)1(. َعُه بِرُّ َصَ

 ذت: أحد السابقني الّولني، وأحُد الَعْشة املشهود لم بالنة.

َرَوى َعنُْه: بنوه ييى، وموسى، وعيسى، وقيس بن أب حازم، والحنف 
ابن قيس، والّسائب بن يزيد، وأبو عثمن النَّْهدّي، وأبو َسَلَمَة بن عبد الرحن.

وغاب عن بْدٍر ف جتارة بالشام، فرضب له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأْجره، 
وخرج مع عمر إل الابية، وكان عل املهاجرين. 

وكان رجًل آدم، كثرَي الشعر، ليس بالعد، وبالسبط، َحَسَن الوْجه، 
إذا مشى أرسع، ول ُيَغرّي َشْيَبه)2(.

 ذك: أحد العشة، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

 جر: أحد العشة، وأحد الثمنية الذين سبقوا إل اإلسلم، وأحد المسة 

الذي أسلموا عل يد أب بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى.

وأمه الصعبة بنت الرضمي امرأة من أهل اليمن، وهي أخت العلء بن 
الرضمي، واسم الرضمي: عبد الله بن عباد بن ربيعة.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 24، 25، 35، 40(.
))) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 293(.
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وكان عند وقعة بدر ف جتارة الشام، فرضب له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره، 
وشهد أحًدا، وأبل فيها بلء حسنًا، ووقى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه، واتقى النَّبَل عنه 

بيده، حتى شلت أصبعه)1(.

َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللَّ ْبِن مَساِفعِ بِن ِعَياٍض ڤ.4 9- 2

َي طلحة بن عبيد اللَّه، الذي   ثغ: سمي: )طلحة الري( أيًضا كم ُسمِّ
من العشة، وأشكل َعَل الناس)2(.

َطْلَحُة ْبُن ُعْتَبَة الَْنَصاِريُّ ڤ.4  - 2

 س: وجدناه ممن َشِهَد ُأُحًدا، ول نعرف له نسًبا ول ِحْلًفا غري اسمه 
واسم أبيه فيمن َشِهد ُأُحًدا، ووجدناه فيمن ُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(. 

 بر: من بني جحجبي، من الوس، شهد أحًدا، وقتل يوم اليممة شهيًدا)5(.

، ِمْن َبِني َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ڤ.4  - 2 َطْلَحُة ْبُن َعْمٍرو، النَّْصِريُّ

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )417/5، 418(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )472/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )311/4(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )770/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )414-413/3(.
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ة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َوُهَو من َأْصَحاب الّصفة)1(.  ب: سكن الَبرْصَ

 ثغ: كان من أصحاب الصفة)2(.

، َوُيَقاُل: اللَّْيِثيُّ ڤ.4  - 2 َطْلَحُة ْبُن َماِلٍك، اْلُخَزاِعيُّ

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ة، َلُه ُصْحَبة)4(.  ب: عداده ِف أهل الَبرْصَ

 ع: َمْوَل ُأمِّ اْلَِزيِن، َوُيَقاُل: ُأمُّ اْلَِريِر)5(.

اَعِة َهَلك الَعَرِب«)6(. اِب السَّ  بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِمِن اْقِتَ

َطْلَحُة، َأُبو ُعَبْيٍد، الزَُّرِقَي ڤ.4  - 2

َجَرِة، َوِقيَل: ُهَو اْبُن َأِب َحْدَرٍد)7(.  ع: َكاَن ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

 ثغ: من أصحاب الشجرة)8(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )472/2(.))) »الثقات« لبن ِحبَّان )204/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )204/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )417/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )770/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1550/3(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )466/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1555/3(.
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الط امُسه  من 

الطَُّفْيُل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن الُمطَِّلِب ِمْن َبِني الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف 4  - 2
اْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

ُه ُسَخْيَلُة بِنُْت ُخَزاِعيٍّ الثََّقِفيَُّة َوِهَي ُأمُّ ُعَبْيَدَة ْبِن الَاِرِث.   س: ُأمُّ

َفْيِل. َفْيِل ِمَن اْلَوَلِد: َعاِمُر ْبُن الطُّ َوَكاَن لِلطُّ

ِد ْبِن ُعْقَبَة  َفْيِل ْبِن اْلَاِرِث، َوامُلنِْذِر ْبِن ُمَمَّ وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ الطُّ
ِد ْبِن ُعَمَر.  اْبِن ُأَحْيَحَة ْبِن اْلُلِح، َهَذا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

َفْيِل ْبِن اْلَاِرِث، َوُسْفَياِن  ُه آَخى َبنْيَ الطُّ ِد ْبِن إِْسَحاَق: َفإِنَّ ا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَأمَّ
. اْبِن َنرْسِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَاِرِث الَْنَصاِريِّ

َهــا َمــَع  َفْيــُل َبــْدًرا، َوُأُحــًدا َوامَلَشــاِهَد ُكلَّ ــُد ْبــُن ُعَمــَر: َوَشــِهَد الطُّ َقــاَل ُمَمَّ
َ ِف َسنَِة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي، َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي َسنًَة)1(. َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُوفِّ

 ط: أخو عبيدة بن الارث الذي بارز عتبة بن ربيعة يوم بدر. 

وشهد الطفيل بن الارث بدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وتوف سنة اثنتني وثلثني، وهو ابن سبعني سنة)2(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )49/3(.
))) »المنتخب من ذيل المذيل« لبن جرير الطبري )ص: 11، 12(.
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 غ: ل يرو حديًثا)1(.

 ب: أمه سخيلة بنت خزاعي بن الَُوْيِرث بن حبيب بن َمالك بن 
الَاِرث بن حطيط بن جشم بن قيس، َوُهَو َثِقيف بن ُمنَّبه بن بكر بن هَوازن. 

َماَت سنة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي، َوُهَو ابن سبعني سنة، َوقد قيل: إِنَّه َماَت ُهَو 
َوَأُخوُه ُحَصنْي بن اْلَاِرث بن املطلب سنة َثَلثنَِي)2(.

من سادات قريش مات هو وأبو سفيان بن الارث أخوه   بش: 
سنة ثلثني باملدينة)3(.

 رع: َأُخو عبيده بن الَاِرث، شهد َبْدًرا.

َماَت َوُهَو ابن سبعني سنة)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)5(. 

بن  والصني  الارث،  بن  عبيدة  وأخواه:  هو  بدًرا  شهد  بر:   
الارث، وقتل أخومها عبيدة بن الارث ببدر. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وشهد الطفيُل وحصنُي ُأُحًدا وسائَر املشاهَد مع َرُسول اللَّ

ومات طفيل وحصني جيًعا ف سنة ثلث وثلثني. وقيل: سنة إحدى 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )436/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )202/3، 203(.

))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 34(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )120/1(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1566/3(.
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وثلثني. وقيل: سنة اثنتني وثلثني من الجرة ف عام واحد، مات الطفيل 
ثم تله الصني بعده بأربعة أشهر)1(.

 ثغ: أمه سخيلة بنت خزاعي بن الويرث الثقفية. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، هو  َها مع رسول اللَّ شهد بدًرا، وأحًدا، والندَق، واملشاهَد كلَّ
وأخوه عبيدة والصني ابنا الارث، وقتل عبيدة ببدر)2(.

 ذت: هو أخو عبيدة بن الارث والَُصنْي بن الارث.

كان من السابقني الّولني، شِهد بْدًرا)3(.

الطَُّفْيُل ْبُن َسْخَبَرَة، َوُهَو الطَُّفْيُل ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 4  9 2
َة ْبِن ُجَشَم ْبِن َأْوِس ْبِن النَِّمِر  َسْخَبَرَة ْبِن ُجْرُثوَمَة ْبِن ُعَباَدَة ْبِن ُمرَّ

اْبِن ُعْثَماَن ْبِن اْلَْزِد ڤ.

َضاَعِة)4(.  ص: َأخو َعاِئَشَة ڤ ِمَن الرَّ

َها)5(.  خ: َأُخو َعاِئَشة ِلُمِّ

 غ: هو أخو عائشة لمها، وسكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

ُه ُأمُّ ُروَماَن ُأمِّ   ع: َأُخو َعاِئَشَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،... َسَكَن بِامَلِدينَِة ُأمُّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )756/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )458/2(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 184(.
))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )213/5(.

))) التاريخ الكبير-السفر الثاني لبن أبي خيثمة )1/ 525(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )431-430/3(.
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ُه ُأمُّ اْلَُوْيِرِث بِنُْت ِكنَاَنَة)1(. َعاِئَشَة َوَعْبِد اللِه اْبنَْي َأِب َبْكٍر، َوِقيَل: ُأمُّ

 بر: َلْيَس من قريش، وإنم هو من الزد. 

روى عن الطفيل هذا ربعي بن حراش)2(.

 خق: له صحبة، وهو أخو عائشة أم املؤمنني لمها، روى عن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا، رواه عنه: ربعي بن خراش)3(.

 ثغ: هو أخو عائشة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعبد الرحن، ولدي َأِب بكر 
ِه)4(. الصديق لمهم أم رومان، خلف عليها َأُبو بكر بعد َعْبد اللَّ

الطَُّفْيـُل ْبُن َسـْعِد ْبـِن َعْمِرو ْبِن َثِقٍف َواْسـُمُه: َكْعـُب ْبُن َماِلِك 4 92 2
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبِن َمْبُذوِل ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم بئر معونة َشِهيًدا، وذلك ف صفر عل رأس 
اثنني وثلثني شهًرا من الجرة، وليس له عقب.

قال عبد الله بن ممد بن عمرة: وُقتَِل معه يومئٍذ ببئر معونة ابن أخيه سهل 
ابن عامر بن سعد بن َعْمرو بن ثقف، وكانت له صحبة، وكان أبوه عامر بن 

سعد قد شهد بدًرا. 

ول ُيذكر عامَر بَن سعد فيمن شهد بدًرا غرُيُه -يعني: عبد الله بن ممد 
ابن عمرة-، وقد انقرضوا وليس لم عقب)5(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )756/2(.))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1565/3(.
))) »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1242/2(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )322/4(.))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )459/2، 460(.
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 وقال أيًضا س: قتل يوم بئر معونة َشِهيًدا ول عقب له)1(.

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة)2(. 

 بر: شهد أحًدا مع أبيه سعد بن عمرو، وقتل هو وأبوه يوم بئر معونة 

شهيدين)3(.

الطَُّفْيـُل ْبـُن َعْمـِرو ْبِن َطِريِف ْبـِن اْلَعاِص ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُسـَلْيِم 4 -9 2
اْبِن َفْهِم ْبِن َغْنِم ْبِن َدْوِس ْبِن َعْدَناَن ْبِن َعْبِد اهللَّ ْبِن زهراَن ْبِن 
َكْعِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اهللَّ ْبِن َماِلِك ْبِن َنْصِر ْبِن اْلَْزِد 

ْوِسيُّ ڤ. الدَّ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(. 

 غ: أحسبه من الشام. 

وللطفيل بن عمرو رواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ويقال: إن الطفيل ُقتَِل يوم اليممة)5(.

ة، َوقدم عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف عْمَرة اْلَقَضاء.   ب: أسلم بَِمكَّ

ام ِف عهد عمر بن الطاب)6(. ُقتَِل َيْوم الريموك بِالشَّ

 رع: اْستْشهد ُهَو َواْبنه بِالَيَمَمِة سنة اْثنََتْي عَشة)7(. 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1568/3(.))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )319/5(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 111(.))) »الستيعاب« لبن عبد البر )756/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )433-432/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )203/3، 204(.

))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )89/1(.
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ْعَوِة  َل الدَّ َة َأوَّ  ع: َكاَن َسيَِّد َدْوٍس، ُمَطاًعا فِيِهْم، َشاِعًرا َلبِيًبا، َقِدَم َمكَّ

ْصَغاِء إَِل َكَلِمِه، َفَسدَّ ُأُذَنُه  َرْتُه ُقَرْيٌش َعِن اِلْستَِمِع ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواإْلِ َفَحذَّ
بِاْلُكْرُسِف َخْوًفا ِمْن َأْن َيَقَع َكَلُمُه ِف َمَساِمِعِه َفَأَبى اللُه َتَعاَل إِلَّ َأْن َيِْدَيُه 
إَِل  َفَدَعاُهْم  َقْوِمِه  إَِل  َوَرَجَع  ْسَلِم،  اإْلِ َعَل  َوَباَيَعُه  َة،  بَِمكَّ َفَأْسَلَم  َفَهَداُه 
َة َفَشَكى َدْوًسا إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ْسَلِم، َوَأْسَلَم َأُبوُه َوَزْوَجُتُه، ُثمَّ َعاَد إَِل َمكَّ اإْلِ
َفَبَعَثُه  َخْيَبَ  َعاَم  اْلَنَْدِق  َبْعَد  امَلِدينََة  َمَعُه  َوَقِدُموا  َفاْهَتَدْوا  بِاْلَُدى  َلُْم  َفَدَعا 
َفَأْحَرَقُه،  َة،  َفْتِح َمكَّ َبْعَد  ُحََمَة،  ْبِن  ، َصنٍَم لَِعْمِرو  نْيِ اْلَكفَّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ِذي  النَّبِيُّ 

َ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ُثمَّ َرَجَع إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسَتْوَطَن امَلِدينََة َحتَّى ُتُوفِّ

ُموِك  اِء، َوِقيَل: اْسُتْشِهَد بِاْلرَيْ َوَساَر إَِل اْلَيَمَمِة، َفاْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَيَمَمِة َمَع اْلُقرَّ
ِف ِخَلَفِة ُعَمَر. 

ُموِك.  َفْيِل بِاْلرَيْ ُه ُقتَِل بِاْلَيَمَمِة َواْبنُُه َعْمُرو ْبُن الطُّ ِحيُح: َأنَّ َوالصَّ

َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَجابٌِر)1(.

َق النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، ثم رجع إل بلد قومه   بر: من دوس، أسلم وَصدَّ
من أرض دوس، فلم يزل مقيًم با حتى هاجر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قدم عل 
ِه  رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو بخيب بمن تبعه من قومه، فلم يزل مقيًم مع َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُقبَِض ملسو هيلع هللا ىلص، ثم كان مع املسلمني حتى ُقتَِل باليممة شهيًدا.

من حديثه أنه أتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: )إنَّ دوًسا قد عصت ...( الديث. 

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1562-1561/3(.
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فقتل الطفيل شهيًدا يوم اليممة، وجرح ابنه، ثم قتل بالريموك بعد َذلَِك 
ف زمن عمر بن الطاب شهيًدا)1(.

َة، َكاَن َسيَِّد َدْوٍس)2(.  و: َقِدَم َمكَّ

 كر: له صحبة، وكان سيًِّدا ف قومه قتل بأجنادين. وقيل: بالريموك. 
وقيل: قتل باليممة)3(.

ْر َلُه«،  ُهمَّ َنوِّ  جو: ُيَقال َلُه: )ُذو النُّور(، َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »اللَّ
ل إَِل طرف َسْوطه،  فسطع نور َبني َعْينَْيِه، َفَقاَل: َأَخاف َأن َيُقوُلوا مثَلة، فتحوَّ

ْيَلة املْظلَمة، َفسمي: )َذا النُّور(، ذكره الَكلبِي)4(.  َفَكاَن ييضء ِف اللَّ

اِف الَعَرِب.  ذس: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َسيًِّدا ُمَطاًعا ِمْن َأرْشَ

َوَدْوٌس َبْطٌن ِمَن الَْزِد.

َة. ُب: َذا النُّْوِر، َأْسَلَم َقْبَل اِلْجَرِة بَِمكَّ َفْيُل ُيَلقَّ َوَكاَن الطُّ

َحاَبِة،  َحاَبِة، َوَكَذا َأُبْوُه َينَْبِغي َأْن ُيَعدَّ ِف الصَّ َوَقْد ُعدَّ َوَلُدُه َعْمٌرو ِف الصَّ
ُه َهاَجَر، َولَ َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(. َفَقْد َأْسَلَم فِْيَم َذَكْرَنا، َلِكْن َما َبَلَغنَا َأنَّ

الطَُّفْيُل ْبُن َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيٍد ڤ.4 -9 2

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )760-757/2(.
نَّة )462/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )25/ 7(.
))) »تلقيح فهوم أهل الثر« لبن الجوزي )ص: 153(.

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 344، 347(.
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اٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.  ُه َأْسَمُء بِنُْت اْلَقنْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

ُهَم إَِداُم بِنُْت  بِيُع، َوُأمُّ َفْيِل ْبِن َمالٍِك ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوالرَّ َوَكاَن لِلطُّ
ُقْرِط ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.

َفْيُل ْبُن َمالٍِك اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا.  َوَشِهَد الطُّ

َوَكاَن َلُه َعِقٌب َفاْنَقَرُضوا َوَدَرُجوا)1(.

 غ: ل أعلم له حديًثا ُمسنًَدا)2(.

 ع، ثغ: َشِهَد َبْدًرا َلُه ِذْكٌر، َوَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)3(.

 بر: مدين. َقاَل: طاف النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وبني يديه أبو بكر، وهو يرجتز بأبيات 
أب أحد بن جحش املكفوف:

وادي مــن  مكــة  وأولديحبــذا  أهلــــي  بــــا 
بـــل هـــادي بـــا أمـــيش 

البيات بتممها. روى عنه: عامر بن عبد الله بن الزبري)4(.

الطَُّفْيُل ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيٍد ڤ.4 99 2

ُة  ُه َخنَْساُء بِنُْت ِرَئاِب ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد َوِهَي َعمَّ  س: ُأمُّ
َجابِِر ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِرَئاٍب. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )530/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )435/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1567/3(، »ُأْسد الغابة« لبن الثير )463/2(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )763/2(.



543 اء
َّ

حرف الط

َوُجِرَح  َوُأُحًدا  َبْدًرا،  َوَشِهَد  َجِيًعا،  ِرَواَيتِِهْم  ِف  اْلَعَقَبَة  َفْيُل  الطُّ َوَشِهَد 
 ، َقَتَلُه َوْحيِشُّ بُِأُحٍد َثَلَثَة َعَشَ ُجْرًحا، َوَشِهَد اْلَنَْدَق َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، 
، َوَلْ  َفْيَل ْبَن النُّْعَمِن بَِيَديَّ ُه َحَْزَة ْبَن َعْبِد امُلطَِّلِب، َوالطُّ َفَكاَن َيُقوُل: َأْكَرَم اللَّ

ُيِنِّي بَِأْيِديَِم، َيْعنِي ُأْقَتْل َكافًِرا. 

َجَها َأُبو  َبيُِّع َتَزوَّ َفْيِل ْبِن النُّْعَمِن ِمَن اْلَوَلِد: بِنٌْت ُيَقاُل َلَا: الرُّ َوَكاَن لِلطُّ
َها  َيَْيى َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد َمنَاِف ْبِن النُّْعَمِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد، َفَوَلَدْت َلُه، َوُأمُّ

َأْسَمُء بِنُْت ُقْرِط ْبِن َخنَْساِء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد. 

َفْيِل ْبِن النُّْعَمِن َعِقٌب)1(. َوَلْيَس لِلطُّ

 س: ُقتَِل بخيب شهيًدا. هكذا وجدناه ف غزوة خيب. 

قال: وطلبنَاه ف نسب بني سلمة فلم نجده. 

قال ممد بن سعد: ول أحسبه إل وهل ف الكتاب -يعني فقال: الُفَضيل 
ابن النُعمن-؛ وإنم أراد الُطفيل بن النعمن بن خنساء بن سنان، وهذا قد 

َشهد بدًرا، وُقتل يوم الندق شهيًدا، فالله أعلم)2(.

 غ: ل أعلم للطفيل بن النعمن حديًثا)3(.

 رع: اْستْشهَد َيْوم الَنَْدق)4(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )530/3(.

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )376/5(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )434/3(.

))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )78/1(.
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ُه اْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَنَْدِق)1(. ، ِقيَل: إِنَّ  ع: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ

 بر: قيل: الطفيل بن النعمن بن خنساء النصاري السلمي، من بني سلمة.

شهد العقبة، وشهد بدًرا، وأحًدا.

وُجِرَح بأحد ثلثة عش جرًحا، وعاش حتى شهد الندق، وقتل يوم الندق، 
شهيًدا، قتله وحيش بن حرب)2(.

، استشهد َيْوم الندق)3(.  ثغ: عقبيٌّ بدريٌّ

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1567/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )762/2، 763(.

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )464/2(.
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ُ
ط امُسه  من 

ُطَليـُب ْبـُن َأْزَهـَر ْبـِن َعْبِد َعـْوِف ْبِن َعْبـِد اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهـَرَة ْبِن 4  9 2
ِكَلٍب ڤ.

ُة بِنُْت َعْبِد َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف  ُه اْلُبَكرْيَ  س: ُأمَّ
. اْبِن ُقَصٍّ

ِد ْبِن  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض اْلََبَشِة ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَكاَن َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ
 . ِد ْبِن ُعَمَر، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

ُه َرْمَلُة بِنُْت َأِب َعْوِف ْبُن  ٌد، َوُأمُّ َوَكاَن لُِطَلْيِب ْبِن َأْزَهَر ِمَن اْلَوَلِد: ُمَمَّ
َة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم.  ُصَبرْيَ

َكاَن ُطَليٌب ُخلَِّف َعَل َرْمَلَة َبْعَد َأِخيِه امُلطَِّلِب ْبِن َأْزَهَر)1(. 

 بر: كان هو وأخوه مطلب بن أزهر من مهاجرة البشة، وبا ماتا 
جيًعا، ومها أخوا عبد الرحن بن أزهر)2(.

ُطَلْيُب ْبُن ُعَمْيٍر، َوِقيَل: َعْمُرو ْبُن َوْهِب ْبِن َكِثيِر ْبِن َعْبِد ْبِن 4  9 2
، ُيَكنَّى َأَبا َعِديٍّ ڤ. ُقَصيٍّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )117/4(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )771/2(.
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. ُه َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

ْجَرِة الثَّانَِيِة، َذَكُروُه  َقاُلوا: َوَكاَن ُطَلْيُب ْبُن ُعَمرْيٍ ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة ِف اْلِ
ُد ْبُن ُعَمَر،  ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َجِيًعا، ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

َوَأْجَُعوا َعَل َذلَِك.

. اِعِديِّ َقاُلوا: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُطَلْيِب ْبِن ُعَمرْيٍ َوامُلنِْذِر ْبِن َعْمٍرو السَّ

ِد ْبِن ُعَمَر، َوَثَبَت َذلَِك، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى  َوَشِهَد ُطَلْيٌب َبْدًرا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ
ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ مِمَّْن َشِهَد َبْدًرا)1(. اْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

لنِي،  امُلَهاِجرين الَوَّ ِمَن  ُعَمرْي  ْبُن  ُطَلْيُب  َقاَل:  ُمْصَعٌب؛  َنا  َأْخَبَ  خ: 

موك. ، وُقتَِل َيْوم اْلرَيْ َشِهَد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ

ه: َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلب بن َهاِشم)2(. ُأمُّ

ه: َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلب بن َهاِشم، ُقتَِل بأجنادين   ب: َلُه ُصْحَبة، ُأمُّ

سنة َثَلث عَشة، َوُهَو ابن مخس َوَثَلثنَِي سنة)3(.

ام ِف ُجَاَدى الول سنة َثَلث عَشة،   رع: اْستْشهد َيْوم أجنادين بِالشَّ

َوُهَو ابن مخس َوَثَمننَِي)4(. 

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )115-114/3(.
))) التاريخ الكبير-السفر الثاني لبن أبي خيثمة )1/ 318، 319(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )205/3(.
))) »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« لبن زبر الربعي )94/1(.
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ُه: َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب  ُموِك، ُأمُّ ، ُقتَِل َيْوَم اْلرَيْ  ع: ُمَهاِجِريٌّ َبْدِريٌّ
اْبِن َهاِشِم)1(.

ه: َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلب بن َهاِشم بِن َعْبِد َمنَاف، يكنى أبا عدي.  بر: ُأمُّ

 وعبـد بـن قـص هـو أخـو عبـد الدار بـن قص، وعبـد مناف بـن قص، 
وعبد الُعزى بن قص بن كلب.

هاجر طليب بن عمري إل أرض البشة، ثم شهد بدًرا ف قول ابن إسحاق، 
والواقدي، وقد سقط ف بعض الروايات عن ابن إسحاق. 

وكان من خيار الصحابة)2(.

ة رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من  ه: َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلب بن َهاِشم، َعمَّ  كر: ُأمُّ
املهاجرين الولني. 

يقال: إنه شهد بدًرا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستشهد يوم الريموك، ويقال: 
يوم أجنادين)3(.

ه: َأْرَوى بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلب، عمة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا عدي.   ثغ ُأمُّ

من السابقني إَِل اإلسلم، أسلم ورسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ف دار الرقم، وخرج 
خالك،  ابن  وازرت  من  أحق  )إن  فقالت:  ممًدا،  اتبعت  فقال:  أمه،  إَِل 

والله لو نقدر َعَل ما يقدر عليه الرجال ملنعناه(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1575/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )772/2(.

))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )25/ 142(.
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وهاجر إَِل أرض البشة)1(.

، ِمَن  َبْدِريٌّ َأْرَوى،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ِة  اْبُن َعمَّ َوُهَو  َأُخو ُمْصَعٍب،   ذس: 
، َهاَجَر َأْيضًا إَِل الََبَشِة اِلْجَرَة الثَّانَِيَة. ابِِقنْيَ السَّ

من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن)2(.

ُيَقاُل:  لنَِي.  اْلَوَّ امُلَهاِجِريَن  ِمَن  امُلطَِّلِب،  َعْبِد  بِنُْت  َأْرَوى  ُه  ُأمُّ  ذت: 
 . َبرْيُ َشِهَد َبْدًرا. َقاَلُه ابن إِْسَحاَق َواْلَواِقِديُّ َوالزُّ

ْجَرَة الثَّانَِيَة إَِل اْلََبَشِة. َوَقْد َهاَجَر اْلِ

َوَقِد اْنَقَرَض َوَلُد َعْبِد بن ُقَصِّ بن ِكَلٍب، َوآِخُر َمْن َبِقَي ِمنُْهْم ل يكن 
، وعبيُد الله بُن  له َمْن َيِرُثُه ِمْن َبنِي َعْبٍد، فَوِرَثَه عبُد الصمد بُن عيلٍّ العبايسُّ

َبرْي بالقعدد إل قص، ومها سواء)3(. عروة بِن الزُّ

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )476/2(.
))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 315(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 56، 57(.
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الط َحرف  من  األفراد 

الطَّاِهُر بُن َأِبي َهاَلَة ڤ.4  9 2

 بـر: أخـو هنـد، وهالة بنـو أب هالة السـدي التميمـي، حليف بني 
عبد الدار بن قص.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عامًل عل بعض اليمن)1(. أمه خدية زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، بعثه َرُسوُل اللَّ

، َأُخو َأِبي ِهْنٍد ڤ.4  9 2 اِريُّ الطَّيُِّب ْبُن َعْبِد اهلِل، الدَّ

َنا اْلَفْضُل، َعْن َسَلَمة،  ِه(، فِيَم َأْخَبَ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّ ُه َرُسوُل اللَّ  خ: سمَّ
َعِن ابِن إِْسَحاَق.

اِرّيني، وَصِحُبوه َوَرَوْوا َعنْه)2(. وهو ممن َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الدَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد اللَّه(، َحِديثه ِعنْد َوَلده)3(. اِرّي َسمَّ  ب: َأُخو أب ِهنْد الدَّ

ْحَِن()4(. ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ  ع: َقِدَم َمَع أَِخيِه َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسمَّ

 بر: أخو أب هند الداري لمه، قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص منرصفه من تبوك، 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )775/2(.
))) التاريخ الكبير-السفر الثاني لبن أبي خيثمة )1/ 97(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )204/3، 205(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1575/3(.
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ه َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله()1(. وكان أحد الوفد الداريني فأسلم، وسمَّ

 ثغ: أخو َأِب هند. قدم مع أخيه َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد الرحن()2(. ه َرُسوُل اللَّ فَسمَّ

َؤِليُّ ڤ.4  9 2 طحيلة الدُّ

 غ: رأيت ف »كتاب ممد بن إسمعيل البخاري«: سكن املدينة، وروى 
عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

ول يذكر ابُن إسمعيل الديَث، ول أجده عندي)3(.

َطِريُف ْبُن َأَباَن ْبِن َسَلَمَة ْبِن َجاِرَيَة ِمْن َبِني َجِديَلَة ْبِن َأَسِد 4    2
اْبِن َرِبيَعَة ڤ.

 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)قلت(: قال الافظ ابن حجر ف ترجة ابنه: لبيه صحبة وله رؤية)5(.

َطْلُق ْبُن َعِليِّ ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن 4 2  2
َؤِل  ، ِمْن َوَلِد الدُّ َحْيِميُّ ، السُّ ، اْلَحَنِفيُّ ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى، َأُبو َعِليٍّ

اْبِن َحِنيَفَة ڤ.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )777/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )482/2(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )437/3(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )125/8(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )565/4(.
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 ل: له صحبة)1(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َحنِْيَفة، وَعِن ابِن إِْسَحاَق؛ قال: َحنِْيَفة 

ابن لم ْبِن َصْعب ْبِن َعيِلِّ ْبِن َبْكر ْبِن َواِئل ْبِن َقاِسط ْبِن ِهنْب ْبِن َأْفَص ْبِن 
َجِدْيَلة ْبِن َأَسد ْبِن َربِْيَعة بن نَِزار بن َمَعدِّ بن َعْدَنان)2(.

 غ: من ولد الدول بن جنيفة، سكن اليممة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

أحاديث)3(.

 ب: َوفد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بـش: مـن أهـل اليممة، وفـد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حيث كان يبني مسـجد 

ه ِمْن َأْحَسنُِكم  ، َفإِنَّ ُموا الطِّنْيَ ِمَن الَيَمِميِّ الديبية، فكان املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َقدِّ
ا«، يريد طلق بن عيل ثم رجع إل بلده وسكنها إل أن مات)5(. َلُه َمسًّ

ِذيَن َوَفُدوا َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة،   ع: َسَكَن الَيَمَمَة، َأَحُد الَوْفِد الَّ

َوَعِمَل َمَعُه ِف بِنَاِء َمْسِجِدِه. 

ْحَِن ْبُن َعيِلِّ ْبِن َشْيَباَن، َوَعْبُد اللِه ْبُن َبْدٍر)6(. َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َقْيٌس، َوَعْبُد الرَّ

 بر: مرج حديثه عن أهل اليممة. 

))) »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2230(.
))) التاريخ الكبير-السفر الثاني لبن أبي خيثمة )1/ 566(.

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )205/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )440/3(.
))) »مشاهير علماء المصار« ل بن حبان )ص: 98، 99(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1568/3(.
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ويَقاَل: طلق بن ثممة، وهو والد قيس بن طلق اليممي.

َم ُهَو َبْضَعٌة  كر: »إِنَّ روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل ِوْتَراِن ِفْ َلْيَلٍة«، وف مسِّ الذَّ
ِمنَْك«، وف الفجر، أنه الفجر املعرتض الحر)1(.

ِذيَن   ثغ: هو والد قيس بن طلق، وكنيته َأُبو عيل، وكان من الوفد الَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص من اليممة فأسلموا.  قدموا َعَل َرُسول اللَّ

ج حديثه َعْن أهل اليممة)2(. ُمَرَّ

 جر: مشهوٌر، وله ُصحَبٌة، ووفادٌة، وروايٌة)3(.

ُطَلْيَحُة ْبُن ُخَوْيِلِد ْبِن َنْوَفِل ْبِن َنْضَلَة ْبِن اْلَْشَتِر ْبِن َجْحَواَن 4 -  2
اْبِن َفْقَعِس ْبِن َطِريِف ْبِن َعْمِرو ْبِن ُقَعْيِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة 
اْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر 

اَلَسِديُّ ڤ.

ِه بِالَْرب)4(. تِِه َوَشَجاَعتِِه َوَبرَصِ  س: َكاَن ُطَلْيَحُة ُيَعدُّ بَِأْلِف َفاِرٍس لِِشدَّ

 بر: ارتد بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وادَّعى النبوة، وكان فارًسا مشهوًرا بطًل، 
واجتمع عليه قومه، فخرج إليهم خالد بن الوليد ف أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

فانزم طليحة وأصحابه، وقتل أكثرهم. 

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )776/2(.
))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )474/2(.

))) »اإلصابة« لبن حجر )479/5(.
))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )155/6(.
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، وثابَت  َقَتَل هو وأخوه عكاشَة بَن مصن السديَّ وكان طليحُة قد 
ام، فكان عند بني جفنة، حتى قدم مسلًم مع الاج  ابَن أقرم، ثم لق بالشَّ
املدينة، فلم يعرض له أبو بكر، ثم قدم زمن عمر بن الطاب، َفَقاَل له عمر: 
أنت قاتل الرجلني الصالني -يعني ثابت بن أقرم، وعكاشة بن مصن-، 
َفَقاَل: ل ُينِّي الله بأيديم وأكرمهم بيدي. َفَقاَل: والله ل أحبك أبًدا. َقاَل: 

فمعارشة جيلة يا أمري املؤمنني. 

ثم شهد طليحة القادسية، فأبل فيها بلًء حسنًا)1(.

 كر: كان ممن شهد مع الحزاب الندق، ثم قدم عل رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع فأسلم، ثم ارتدَّ وادعى النبوة ف عهد أب بكر الصديق. 

وكانت له مع املسلمني وقائع ثم خذله الله، فهرب حتى لق بأعمل 
دمشق، ونزل عل آل جفنة. 

ثم أسلم، وقدم مكة معتمًرا، ثم خرج إل الشام ماهًدا، وشهد الريموك، 
وشهد بعض حروب الفرس)2(.

ُب بَِشَجاَعتِِه امَلَثُل. اُر، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْن ُيرْضَ  ذس: الَبَطُل الَكرَّ

َّْت َلُه ُحُرْوٌب َمَع  ، َوَظَلَم َنْفَسُه، َوَتنَبََّأ بِنَْجٍد، َومَت َأْسَلَم َسنََة تِْسٍع، ُثمَّ اْرَتدَّ
اِم، ُثمَّ اْرَعَوى،  انِيِّنْيَ بِالشَّ َق بِآِل َجْفنََة الَغسَّ ، ُثمَّ اْنََزَم، َوُخِذَل، َوَلِ امُلْسِلِمنْيَ

. ْيُق، َوَأْحَرَم بِالَجِّ دِّ َ الصِّ َوَأْسَلَم، َوَحُسَن إِْسلُمُه ملَّا ُتُوفِّ

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )773/2(.
))) »تاريخ دمشق« لبن عساكر )25/ 149(.
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َأْبَل َيْوَم َنَاَوْنَد، ُثمَّ اْسُتْشِهَد، رض اللَّه عنه َوَساَمَُه)1(.

، وتنبأ بنْجٍد، وحارب امُلْسـِلمني، ثم   ذت: أسـلم سـنة تسـٍع، ُثمَّ ارتدَّ
انزم ولق بنواحي دمشق عند آل َجْفنة، فلم توف الصديق تاب وخرج ُمِْرًما 
بالج، فلّم رآه ُعَمر، َقاَل: يا ُطَلْيَحة، َل أحبك بعد قتل عكاشة بن ِمصن، 
وثابت بن أقرم. َفَقاَل: يا أمري املؤمنني، رُجَلنْي أكرمهم الله بيدي ول ُيِنّي بأيديم.

ثّم حُسن إسلُمه وِشهد القادسية، وكتب ُعَمر إل سعد أْن شاِور ُطَلْيَحَة 
ه شيًئا)2(. ف أمر الرب ول ُتَولِّ

ُطَلْيُق بُن ُسْفَيان بِن ُأَميََّة بِن َعْبِد َشْمِس بِن َعْبِد َمَناٍف ڤ.4 -  2

فة قلوبم، هو وابنه حكيم بن طليق، ل أعرفه بغري   بر: مذكور ف املؤلَّ
ذلك)3(.

َطْهَماُن. َوِقْيَل: َذْكَواُن َمْوَلى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 4 9  2

 غ: كان يسكن املدينة)4(.

 ع: َمْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َطْهَفُة، َوِقيَل: ِطْخَفُة، َوِقيَل: َقْيٍس، اْلِغَفاِريُّ ڤ.4    2

))) »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 317(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 126، 127(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )777/2(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )443/3(.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1574/3(.
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 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُيَقال: طخفة، روى َعنُه: اْبنه يِعيش بن طهفة)2(.

ِة)3(. فَّ  ع: َنَزَل امَلِدينََة، َوَكاَن ِمْن َأْهِل الصُّ

 بر: اختلف فيه اختلًفا كثرًيا، واضطُِّرَب فيه اضطراًبا شديًدا، فقيل: 
طهفـة بـن قيـس بالـاء. وقيل: طخفة بن قيـس بالاء. وقيـل: طغفة بالغني. 
وقيل: طقفة بالقاف والفاء. وقيل: قيس بن طخيفة . وقيل: يعيش بن طخفة 
َعْن َأبِيِه. وقيل عبد الله بن طخفة، َعْن َأبِيِه، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: طهفة، عن 
ة عل بطني،  فَّ أب ذر، عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وحديثهم كلهم واحد: كنت نائًم ف الصُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص برجله، َوَقاَل: »َهِذه َنْوَمٌة ُيْبِغُضَها اللُه ۵«.  فركضني َرُسول اللَّ

ة.  فَّ وكان من أصحاب الصُّ

ومن أهل العلم من يقول: إن الصحبة لعبد الله ابنه، وإنه صاحب القصة.

حديثه عند َيَْيى بن أب كثري، وعليه اختلفوا فيه)4(.

، َواْبُن  ايِنُّ َبَ م الطَّ  نق: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: اْبنه يِعيش بن طهفة، َوَقدَّ
َمنَْده، َوَأُبو نعيم: الَاَء عل الَاِء ِف طهفة ِف كتبهم )5(. 

 ثغ: كان من أهل الصفة، وقد اختلف ف اسمه اختلًفا كثرًيا، واضطرب 

))) »الثقات« لبن ِحبَّان )205/3، 206(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )438/3(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1572/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )774/2(.
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )3895(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

فيه اضطراًبا عظيًم)1(.

، ِمْن َبِني 4    2 َطْهَيُة ْبُن َأِبي ُزَهْيٍر. َوِقيَل: َطْهَفُة ْبُن ُزَهْيٍر النَّْهِديُّ
َنْهِد ْبِن َزْيٍد َخِطيُب ڤ.

 ع: َوْفِد َبنِي َنٍْد ِحنَي َقِدُموا َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 بـر: وفـد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف سـنة تسـٍع حني وفد أكثـر العرب، فكلََّمه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بمثله، وكتب له كتاًبا إل قومه بني  بكلم فصيح، وأجابه َرُسوُل اللَّ

ند بن زيد)3(.

اء
نَّ

 الط
وه حر�نُ

لُ �ت َ
اء، و�ي

َّ
 الط

هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »ُأْسد الغابة« لبن الثير )480/2(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1570/3(.

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )774/2(.



اء َّ حر�ف الطظ





559 اء
َّ

حرف الظ

اء
َّ

الظ َحرف 

َظْبَياُن ْبُن َكَذاَدَة، َوِقيَل: َكَداَدُة اإِلَياِديُّ ڤ.4    2

ْنَيا َيُزوُل«)1(.  ع: َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َنِعيَم الدُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف حديث طويل يرويه أهل الخبار   بر: قدم عل َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص قطعة من بلده، ومن قوله فيه: والغريب، فأقطعه َرُسول اللَّ

ــلفأشهد بالبيت العتيق وبالصفا ــانه متقب ــن إحس ــهادة م ش
القـــولبأنــك ممــود لدينــا مبــارك صـــادق  أمـــني  وف 

مرسل)2(.

ُظَهْيُر ْبُن َراِفعِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشَم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث 4    2
اْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َماِلِك ْبـِن اْلَْوِس ْبِن َحاِرَثـَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبـِن َعْمِرو ْبِن 

َعاِمٍر ڤ.

ه أم كلثوم بنت َعْمرو بن كعب بن عبس بن حرام بن جندب،   س: ُأمُّ
من بني عدي بن النجار.

))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1580-1579/3(.
))) »الستيعاب« لبن عبد البر )778/2(.
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َّ
امل في الت

َّ

الش

فولد ظهرُي بُن رافع: أسيًدا، وعمريَة، وأمهم فاطمة بنت بش بن عدي 
ابن ُأَبّ بن غنم بن عوف بن َعْمرو بن عوف، من القواقلة من الزرج حلفاء 

ف بني عبد الشهل.

ه أم ولد.  وعبَد الرحن ل عقب له، وُأمُّ

وقد َشِهَد ظهرُي بُن رافع العقبة الثانية مع السبعني من النصار ف روايتهم 
جيًعا.

وَشِهد ُأُحًدا واملشاهَد ُكلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

.)2(  ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

 غ: سكن املدينة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا)3(.

 ب: َعمُّ َرافع بن خديج، َلُه ُصْحَبة)4(. 

 زص: شهد بدًرا)5(.

، َوُهَو َعمُّ َرافِِع ْبِن َخِديٍج َسَكَن اْلُكوَفَة)6(. ، َبْدِريٌّ  ع: َعَقبِيٌّ

))) »الطبقات الكبير« لبن سعد )271/4(.
))) »الحاد والمثاني« لبن أبي عاصم )52/4(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )444/3(.
))) »الثقات« لبن ِحبَّان )206/3(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 175(.
))) »معرفة الصحابة« لبي نعيم )1577/3(.



561 اء
َّ

حرف الظ

 بر: شهد العقبة الثانية، وبايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص با، ول يشهد بدًرا، وشهد 
أحًدا، وما بعدها من املشاهد، هو وأخوه مظهر بن رافع فيم َقاَل ابن إسحاق 

وغريه. وهو عمُّ رافع ابن خديج، ووالد أسيد بن ظهري.

روى عنه: رافع ابن خديج)1(.

 كو: عمُّ رافع بن خديج، له صحبٌة وروايٌة. 

روى عنه: ابن أخيه رافع بن خديج)2(.

 و: َعمِّ َرافِِع ْبِن ُخَدْيٍج، َشِهَد اْلَعَقَبَة َرَوى َحِديَث ِكَراِء امَلَحاِقِل)3(.

 نق: َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية)4(.

�ن  الع�ي
وه حر�نُ

لُ �ت َ
اء، و�ي

نَّ
 الط

هى حر�نُ �ت ا�ن

))) »الستيعاب« لبن عبد البر )778/2(.
))) »اإلكمال« لبن ماكول )201/7(.

نَّة )464/1(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ))) »سير السَّ
))) »إكمال اإلكمال« لبي بكر ابن نقطة )3984(.
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565 ين
َ
حرف الع

عاِئذ امُسه  من 

َعاِئُذ ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َوَبٍر اْلَبَلِويُّ ڤ.8  -59

َس َسنََة َثَلٍث َوَخِْسنَي،  لُّ وُم بُِبُ ، َقَتَلُه الرُّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َوَشِهَد َفْتَح ِمْصَ
َقاَلُه: َأُبو َسِعيِد ْبُن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اْلَْعَل)1(.

 جر: ذكر حمّمد بن الّربيع اجليزي أنه شهد بيعة الرضوان، وله خطة 
بمص)2(.

َعاِئُذ ْبُن َسِعيد ْبِن ُجْنُدِب ْبِن َجاِبِر ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث 8  -59
اْبِن َبِغيِض ْبِن َشْكِم ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن َزْيِد ْبِن َبْكِر ْبِن َعِمْيَرَة ْبِن 

َعِليِّ ْبِن َجْسِر ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن َخَصَفَة اْلَجْسِريُّ ڤ.

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِمْن َوَلِدِه: َلِقيُط ْبُن ُبَكْيِ ْبِن النَّْضِ ْبِن َسِعيِد 
اِم النَّاِس َصُدوًقا)3(. اْبِن َعاِئِذ ْبِن َسِعيٍد، َوَكاَن َعالًِا بَِأيَّ

)قلت(: وذكره ابن سعد يف الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة وما 
بعد ذلك.

)1( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2223/4(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )5/ 540(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/ 209(.
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َّ
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َّ

الش

نَي  يُّ َحيٌّ ِمْن َعنََزَة ِمْن َربِيَعَة،... ُقتَِل َمَع َعِلٍّ ڤ بِِصفِّ  ع: اجْلَْسِ
َسنََة َسْبٍع َوَثَلثنَِي، َوَكاَن فِيَمْن َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ثغ: كان فيمن وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل مع عل بصفِّني سنة سبع 

وثلثني)2(.

َعاِئُذ ْبُن َعْبِد َعْمٍرو اْلَْزِديُّ ڤ.8 59-5

َ َبْعـَد ُعْثـَاَن ڤ، َذَكـَرُه اْلُبَخاِريُّ يِف  ـنَي، ُتـُويفِّ يِّ  ع: ِعـَداُدُه يِف اْلَبْصِ
ِريَن)3(. اْلُوْحَداِن، َوَلْ َيْذُكْر َلُه حديًثا فِيَا َحَكاُه َعنُْه َبْعُض اُلَتَأخِّ

َعاِئُذ ْبُن َعْمِرو ْبِن ِهَلِل ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َيِزيَد ْبِن َرَواَحَة ْبِن َزِبيَبَة 8  -59
اْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َثْوِر ْبِن ُهْرُمَز ْبِن َلِطِم 
َي ِباْسـِمِه اْبِن َأدِّ ْبِن  اْبـِن ُعْثَمـاَن ْبِن َعْمـٍرو، َوَعْمٌرو ُهَو ُمَزْيَنُة، ُسـمِّ

َطاِبَخَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر، َأُبو ُهَبْيَرَة، الُمَزِنيُّ ڤ.

 ل: سكن البصة، له صحبة)4(.

 ق: من مزينة ُمَض، وهو اّلذي قال له عبيد الله بن زياد: إنك لن 
حثالة أصحاب حممد.

فقال له عائذ: وهل يف أصحاب حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص حثالة؟. 

)1( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2222/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن الثير )43/3(.

)3( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2223/4(.
)4( »الكنى والسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3626(.



567 ين
َ
حرف الع

وله دار يف البصة يف مزينة)1(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)2(.

َجَرة، ُيَقال َلُه: اْلََشج الَعْبدي.   ب: من ُمَزْينَة ُمَض، من َأْصَحاب الشَّ

ِة، َوصـلَّ َعَلْيِه َأُبو َبـْرَزة، وداره  َمـاَت يِف إَِمـاَرة يِزيـد بن ُمَعاِوَيـة بِالَبْصَ
ِة َباِقَية إَِل الَيْوم يِف مزينة)3(. بِالَبْصَ

 بش: الذي يقال له: )الشج العبدي(، من أصحاب الشجرة. 

مات بالبصة يف إمارة يزيد بن معاوية، وصلَّ عليه َأُبو َبْرَزة)4(.

 شص: َأُخوُه َرافُِع ْبُن َعْمٍرو، َوُهْم ِمْن ُمَزْينََة،... َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. َرُسوِل اللَّ

ُه يِف شارِع الِْرَبِد ِعنَْد اَلنَاَرِة.  ِة َوَقْبُ َماَت بِاْلَبْصَ

َة)5(.  ِه ْبِن ِزَياٍد، ُيَكنَّى َأَبا ُهَبْيَ َوَماَت َعاِئٌذ يِف ِواَلَيِة ُعَبْيِد اللَّ

ِة، َأُخو َرافِِع ْبِن َعْمٍرو.  َة، َوُهَو ، َلُه َداٌر بِاْلَبْصَ  ع: َسَكَن الَبْصَ

َ َعَلْيِه، َفِقيَل َلُه: َأْوَص  ِة يِف إِْمَرِة اْبِن ِزَياٍد، َوَأَراَد َأْن ُيَصلِّ َ بِالَبْصَ ُتُويفِّ
َف اْبُن ِزَياٍد، َوَصلَّ َعَلْيِه َأُبو َبْرَزَة.  ، َفاْنَصَ َ َعَلْيِه َأُبو َبْرَزَة اْلَْسَلِميُّ َأْن ُيَصلِّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 298(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 60(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )313/3(.
)4( »مشاهير علماء المصار« البن حبان )ص: 71(.

)5( »طبقات المحدثين« لبي الشيخ الصبهاني )1/ 273(.
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َة، َواْلََسُن، َوَعاِمٌر اْلَْحَوُل،  َرَوى َعنُْه: َخِليَفُة ْبُن َعْبِد اللِه، َوُمَعاِوَيُة ْبُن ُقرَّ
َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأِب َسْعٍد اُلَزِنُّ يِف آَخِريَن)1(.

ِة َمْشُهوَرٌة،  ِة يِف َشاِرِع اْلِْرَبِد ِعنَْد اَلنَاَرِة، َداُرُه بِاْلَبْصَ ُه بِاْلَبْصَ  عص: َقْبُ

َوَصلَّ َعَلْيِه َأُبو َبْرَزَة اْلَْسَلِميُّ ڤ)2(.

 بر: كان ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، وكان من صالي 
الصحابة، سكن البصة، وابتنى هبا داًرا، وتويف يف إِمَرة عبيد الله بن زياد 

أيام يزيد بن معاوية.

روى عنه: السن، ومعاوية بن قرة، وعامر الحول)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، هو من أصحاب الشجرة. 

سكن البصة، كنيته أبو هبية، روى عنه: أبو شمر الضبعي)4(.

 ثغ: كان ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، وكان من صالي 
الصحابة، سكن البصة، وابتنى هبا داًرا، وتويف يف إمارة عبيد اللَّه بن زياد، 
أيام يزيد بن معاوية، وأوص أن يصل َعَلْيِه َأُبو برزة السلمي، لئل يصلِّ 

عليه ابُن زياد)5(.

)1( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2221-2220/4(.
)2( »ذكر أخبار أصبهان« لبي نعيم )1/ 91، 92(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )799/2، 800(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )5/6(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن الثير )43/3(.



569 ين
َ
حرف الع

َة.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َشِهَد َبْيَعَة الَُدْيبَِيِة، َوَنَزَل الَبْصَ

 ، ُبِعيُّ ، َوَأُبو ِشْمٍر الضَّ ُبِعيُّ َة، َوَأُبو َجَْرَة الضَّ َرَوى َعنُْه: الََسُن َوُمَعاِوَيُة بن ُقرَّ
. َوَأُبو ِعْمَراَن اجلَْوِنُّ

َ َعَلْيِه َأُبو َبْرَزَة  يِهْم، أوص أن ُيَصلِّ َحاَبِة َوَصاِلِ َوَكاَن ِمْن ُفَضلِء الصَّ
. الَْسَلِميُّ

ِه بن ِزَياٍد َفَوَعَظُه، وقال: إِنَّ َشّ الّرعاء الَُطمة)1(. َوَقْد َدَخَل َعَل ُعَبْيِد اللَّ

.)2(  جر: كان ممن بايع حتت الشجرة َثَبَت ذلك يف الُبخاِريِّ

ُكوِنيُّ ڤ.8  -59 َعاِئُذ ْبُن قرٍط السَّ

ُكوِن.  بر: شامي، روى عنه عمرو بن قيس السَّ

َها  من حديث عائذ بن قرط عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َمْن َصلَّ َصَلًة َلْ ُيتِمَّ
.)3(» ِزْيَد فِْيَها ِمْن ُسُبَحاتِِه ِحتَّى َتتِمَّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حديثه عند الشاميني)4(.

َعاِئُذ ْبُن َماِعِص ْبِن َقْيِس ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق ڤ.8  -59

ـُه ِمـْن َأْشـَجَع، وآَخى َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َعاِئـِذ ْبِن َماِعٍص   س: ُأمُّ
. َوُسَوْيبِِط ْبِن َعْمٍرو الَعْبَدِريِّ

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 656(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )543/5(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )800/2(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )86/7(.



حابة األماثل 570
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوَشِهَد َعاِئٌذ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا.

ُه َلْ ُيْقَتْل َيْوَم بِْئِر  ُد ْبُن ُعَمُر: َوَسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ َقاَل اْبُن َسْعٍد: َقاَل حُمَمَّ
ا َعاِئُذ ْبُن َماِعٍص  ِذي ُقتَِل َيْوَمِئٍذ َأُخوُه ُمَعاُذ ْبُن َماِعٍص، َوَأمَّ َا الَّ َمُعوَنَة، َوإِنَّ
َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد  َفَشِهَد َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة، َواخلَنَْدَق، َواَلَشاِهَد ُكلَّ
يِف  َة  َعْشَ اْثنََتْي  َسنََة  َشِهيًدا  َيْوَمِئٍذ  َوُقتَِل  الَولِيِد،  ْبِن  َخالِِد  َمَع  الَيَاَمِة  َيْوَم 

يِق ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. دِّ ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ

 بر: شهد بدًرا مع أخيه معاذ، وُقتَِل عائذ يوم اليامة شهيًدا يف قول 
بعضهم.

وقيل: إنه قتل يوم بئر معونة شهيًدا، كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بني 
عائذ بن ماعص وبني سويبط بن حرملة)2(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَاَمة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )550/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )800/2(.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.



571 ين
َ
حرف الع

عاِبس امُسه  من 

َعاِبُس ْبُن َرِبيَعَة بِن َعاِمٍر الُغَطْيِفيُّ ڤ.8 --59

 ن: رجٌل من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مص، ذكروه يف 
كتبهم، ول أجد هلم عنه رواية.

روى عنه: ابنه عبد الرمحن)1(.

َحاَبِة«  مْحَِن ْبِن َعابٍِس، َذَكَرُه اْبُن َأِب َداُوَد يِف »الصَّ  ع: َوالُِد َعْبِد الرَّ
ِريَن)2(. فِيَا َحَكاُه َعنُْه َبْعُض اُلَتَأخِّ

 ثغ: والد عبد الرمحن بن عباس، له صحبة)3(.

، َوِقيَل: َعْبُس ْبُن َعاِبٍس ڤ.8 --59 َعاِبٌس، اْلِغَفاِريُّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن ِغَفـار، َوُهـَو: ِغَفار ْبـُن ُمَلْيل ْبِن   خ: َرَوَى َعـْن رسـوِل اللَّ
َضْمـَرة ْبـِن َبْكـر ْبـِن َعْبـِد َمنَاة ْبـِن ِكنَاَنَة ْبـِن ُخَزْيَمة ْبـِن ُمْدِرَكة ْبـِن إِْلَياَس ْبِن 
َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)4(. ُمَض ْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخَبَ

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« لبي سعيد ابن يونس )249/1(.
)2( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2232/4(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن الثير )5/3(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 120، 122(.



حابة األماثل 572
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، َوَزاَذاُن َأُبو ُعَمَر)1(. ، َوُعَلْيٌم اْلِكنِْديُّ  ع: َرَوى َعنُْه: َأُبو ُأَماَمَة اْلَباِهِلُّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقال بعضهم: عبس. 

حديثه يف الكوفيني، روى عنه: أبو عمر زاذان)2(.

َعاِبٌس، َمْوَلى ُحَوْيِطِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ڤ.8  -59

 ع: َنَزَلْت فِيِه َويِف َأْصَحابِِه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہہ ہ ھ ھ﴾ ]البقرة: 207[)3(.

)1( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2231/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )16/6(.

)3( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2233/4(.



573 ين
َ
حرف الع

العاص امُسه  من 

الَعاُص ْبُن َعاِمِر ْبِن َعْوٍف ڤ.8 59-9

ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمطعًيا()1(.  س: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فساَّ

الَعاُص ْبُن ِهَشاٍم، َأُبو َخاِلٍد، الَمْخُزوِميُّ ڤ.8  -59

َة)2(.  ع، ثغ: َجدُّ ِعْكِرَمَة ْبِن َخالٍِد، َسَكَن َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )194/6(.
)2( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2261/4(، »ُأْسد الغابة« البن الثير )7/3(.



حابة األماثل 574
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عاصم امُسه  من 

َعاِصُم ْبُن َثاِبِت ْبِن َقْيٍس، َوَقْيٌس ُهَو َأُبو اَلْقَلحِ ْبُن ِعْصَمَة ْبِن 8   59
َماِلِك ْبِن َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة الَْنَصاِريُّ ڤ.

ُموُس بِنُْت َأِب َعاِمِر ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن النُّْعَاِن ْبِن َمالِِك ْبِن  ُه الشَّ  س: ُأمُّ

َأَمَة ْبِن ُضَبْيَعَة. 

ُه ِهنُْد بِنُْت َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة  ٌد، َوُأمُّ َوَكاَن لَِعاِصٍم ِمَن الَوَلِد: حُمَمَّ
ِد  اِعُر ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن حُمَمَّ ِمْن َبنِي َجْحَجَبا ْبِن ُكْلَفَة، ِمْن َوَلِدِه: الَْحَوُص الشَّ

اْبِن َعاِصٍم.

َوُيْكنَى َعاِصٌم َأَبا ُسَلْيَاَن، وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َعاِصِم ْبِن َثابٍِت 
َوَعْبِد اللِه ْبِن َجْحٍش. 

َوَشِهَد َعاِصٌم َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَثَبَت َيْوَم ُأُحٍد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحنَي 
َأْصَحاِب  ِمْن  اَلْذُكوِريَن  َماِة  الرُّ ِمَن  َوَكاَن  اَلْوِت،  َعَل  َوَباَيَعُه  النَّاُس،  َولَّ 

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِكنَي اْلَاِرَث َوُمَسافًِعا اْبنَْي  َواِء ِمَن اُلْشِ َوَقَتَل َيْوَم ُأُحٍد ِمْن َأْصَحاِب اللِّ
َهْيد ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن  ُهَا ُسَلَفُة بِنُْت َسْعِد ْبِن الشُّ َطْلَحَة ْبِن َأِب َطْلَحَة، َوُأمُّ



575 ين
َ
حرف الع

َب يِف ِقْحـِف َرْأِس َعاِصٍم اخلَْمـَر، َوَجَعَلْت لَِْن َجاَء  َعـْوٍف، َفنَـَذَرْت َأْن َتـْشَ
بَِرْأِسـِه ِمَئـَة َناَقـٍة، َفَقـِدَم َنـاٌس ِمْن َبنِـي ِلَْياَن ِمـْن ُهَذْيٍل َعَل َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
اِئَع اإِلْسَلِم،  َه َمَعُهْم َنَفًرا ُيْقِرُئوَنُُم اْلُقْرآَن، َوُيَعلُِّموَنُْم َشَ َفَسَأُلوُه َأْن ُيَوجِّ
ٍة ِمْن َأْصَحابِِه َفَلاَّ َقِدُموا بَِلَدُهْم، َقاَل  َه َمَعُهْم َعاِصَم ْبَن َثابٍِت يِف ِعدَّ َفَوجَّ
َة  َا ُنِريُد َأْن ُنْدِخَلُكْم َمكَّ ُنِريُد َقْتَلُكْم، َوإِنَّ وا، َفإِنَّا الَ  ُكوَن: اْسَتْأِسُ هَلُُم اُلْشِ
َأَبًدا،  ٍك  َأْقَبَل ِجَواَر ُمْشِ َنَذْرُت َأْن ال  َثَمنًا، َفَقاَل َعاِصٌم: إِنِّ  َفنُِصيَب بُِكْم 
َوَجَعَل ُيَقاتُِلُهْم َوَيْرَتُِز َوَرَمى َحتَّى َفنَِيْت َنْبَلُه، ُثمَّ َطاَعنَُهْم َحتَّى اْنَكَسَ ُرحْمُُه، 
َل النََّهاِر َفاْحِم ِل َلِْمي آِخَرُه. ْيُف، َفَقاَل: اللَُّهمَّ إِنِّ مَحَْيُت ِدينََك َأوَّ َوَبِقَي السَّ

ُدوَن ُكلَّ َمْن ُقتَِل ِمْن َأْصَحابِِه، ُثمَّ َقاَتَل َفَجَرَح ِمنُْهْم َرُجَلنْيِ  َوَكاُنوا ُيَرِّ
َوَقَتَل َواِحًدا َوَجَعَل َيُقوُل:

ــا ــِل َراَم ــَلْيَاَن َوِمْث ــو ُس ــا َأُب ِكَراَمـاَأَن ا  َمْعـَشً َوِرْثـُت َمْـِدي 
ِقَياَمــا َوَخالِــٌد  َمْرَثــٌد  ُأِصيــَب 

ُه  وا َرْأَسُه َفَبَعَث اللَّ َتزُّ ُعوا فِيِه الَِسنََّة َحتَّى َقَتُلوُه، َفَأَراُدوا َأْن َيْ ُثمَّ َشَ
َفَحَمَلُه  َأتِيًّا،  َسْيًل  ْيِل  اللَّ يِف  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  ُه  اللَّ َبَعَث  ُثمَّ  َفَحَمْتُه،  ْبَر  الدَّ إَِلْيِه 

َفَذَهَب بِِه َفَلْم َيِصُلوا إَِلْيِه. 

ُه، َوَكاَن َقْتُلُه  ًكا َوالَ َيَمسُّ َوَكاَن َعاِصٌم َقْد َجَعَل َعَل َنْفِسِه َأالَ َيَمسَّ ُمْشِ
ْجَرِة)1(. ِجيِع يِف َصَفٍر َعَل َرْأِس ِستٍَّة َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ َوَقْتُل َأْصَحابِِه َيْوَم الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )429-428/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة، مِمَّن شهد َبْدًرا، َواسم أب القلح: قيس   ب: َلُه ُصْحَبة، سكن الَبْصَ

ابن عصَمة بن النُّْعَان بن َمالك بن ُأميَّة بن ضبيعة بن زيد. 

تِي َكاَن  ة الَّ اْستْشهد َيْوم الرجيع َمَع ُخَبيب بن عدي َوَأْصَحابه يِف الّسيَّ
َعَلْيَها مْرَثد بن أب مْرَثد)1(.

ِه.   ع: اْسُم َأِب اْلَْقَلِح: َقْيٌس َجدُّ َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب ِلُمِّ

ُكوَن  ِذي َأَراَد اُلْشِ ِجيِع َعَل َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ َشِهَد َبْدًرا، ُقتَِل بِالرَّ
ِكـنَي، َوُهـَو َعاِصـُم ْبُن َثابِـِت ْبـِن اْلَْقَلِح ْبِن  ُبـُر َعـِن اُلْشِ َرْأَسـُه، َفَحَمْتـُه الدُّ
ِعْصَمَة ْبِن َمالِِك ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن 

َعْوٍف)2(.

ُبُر وهي ذكور النَّْحل، محته من   بر: شهد بدًرا، وهو الذي محته الدُّ

جيع، حني قتله بنو ليان- حي من هذيل. الشكني أن يزوا رأسه يوم الرَّ

الرزاق، عن معمر، عن  َذلَِك، ما ذكره عبد  وأحسن أسانيد خربه يف 
الزهري، عن عمرو بن أب سفيان الثقفي، عن أب هريرة، َقااَل: َبَعَث النَّبيُّ 
ر عليهم عاصَم بَن ثابت، وهو جدُّ عاصم بن عمر بن  يًة عينًا له، وَأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِ
اخلطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بني عسفان ومكة نزواًل 
ذكروا ليٍّ من ُهذيل، يَقاُل هلم: بنو ليان، فتبعوهم يف قريب من مائة رجل 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )287/3(.
)2( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2141/4(.
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رام، فاقتصوا آثارهم حتى لقوا هبم، فلا رآهم عاصم بن ثابت وأصحابه 
جلئـوا إل فدفـد، وجـاء القوم فأحاطـوا هبم، وقالوا: لكم العهـد واليثاق إن 

نزلتم إلينا أال نقتل منكم رجًل. 

َفَقـاَل عاصـم بـن ثابـت: أما أنا فل أنـزل يف ذمة كافر، اللَّهـّم فأخب عنا 
رسولك. َفَقاَل: فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصًا يف سبعة نفر، وبقي 
ثِنَـة، وُخَبْيـب بن عدي، ورجـٌل آخر، فأعطوهـم العهد واليثاق  زيـد بـن الدَّ
أن ينزلـوا إليهـم، فنزلـوا إليهـم، فلـا اسـتمكنوا منهـم حلُّـوا أوتار قسـيهم، 
فربطوهم، َفَقاَل الرجل الثالث الذي كان معها: هذا أول الغدر، فأبى أن 
يصحبهـم فجـروه فأبـى أن يتبعهـم، َوَقـاَل: إن ل يف هـؤالء أسـوة، فضبوا 

ثِنَة حتى باعومها بمكة. عنقه، وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدَّ

وذكر خب خبيب إل صلبه. َقاَل: وَبَعَثْت قريٌش إل عاصم ليؤتوا بيشء من 
جسده ليحرقوه، وكان َقَتَل عظيًا من عظائهم يوم بدر، فبعث اللُه مثَل الظلة 
ُبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه عل يشء، فلا أعجزهم قالوا: إن  من الدُّ
ُبر ستذهب إذا جاء الليل، حتى بعث اللُه ۵ مطًرا جاء بسيل فحمله، فلم  الدُّ

يوجد، وكان قتل كبًيا منهم، فأرادوا رأسه، فحال الله بينهم وبينه.

ومن ولده: الحوص الشاعر، واسمه: عبد الله بن حممد بن عبد الله 
ابن عاصم بن ثابت بن أب القلح)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )779/2، 780(.
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 ث: شـهد بـدًرا وُأُحـًدا، وثبـت مع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص يومئٍذ حني ولَّ 

ماة الذكورين. الناس، وبايعه عل الوت، وكان من الرُّ

منهم:  أصحابه  من  نفًرا  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوُل  بعَث  َي:  السَّ أصحاب  قال 
جيع  َمْرَثد بن أب َمْرَثد، وعاصم بن ثابت، وخالد بن الْبكي؛ فلا كانوا بالرَّ
َمْرَثد وخالد وعاصم، فقالوا: والله ال نقبل  اسُتَصخ عليهم ُهذيل؛ فأما 

ُلشٍك عهًدا أبًدا، فقاتلوهم حتى قتلوهم. 

وكان عاصم قد َقَتل يوم أُحٍد من الشكني ُمسافًعا والارَث، فنَذَرت 
ُه ُسلفُة بنُت سعد أن تشب يف َقحف عاصٍم اخلمر؛ وجعلت لن جاءها  أمُّ

بِرأسه مئَة ناقة.

فلاَّ التقى عاصٌم مع أصحابِِه ُهَذيًل قاتلهم حتى َفنَِيت َنْبُله، ثم طاعنَهم 
حتى انكَس ُرحمُه، فقال: اللهم إن مَحْيُت دِينََك أول النهار، فاحِم لمي آخره.

فجــَرح رُجَلــني، وَقَتــَل واحــًدا، ثــم قتلــوه، وأرادوا أن يتُّــزوا رأَســه، 
ْبَر -وهو النَّْحل- فحَمْته؛ فلا حالوا  فيذهبوا به إل ُسلفة، فبعث اللُه الدَّ

بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى ُيميس فيذهب عنه الّدبر، ثم نأخذه. 

فأرسَل اللُه َسيًل فاحتمَل عاصًا وانطلق به. 

ه ُمِشك  ًكا، وال يمسَّ وكان عاصٌم قد أعطى اللَه عْهًدا أن ال يَمسَّ ُمْشِ
ًسا منهم. تنجُّ

فقال عمر بن اخلطَّاب حني بلغه اخلب: حفظ الله العبد الؤمن، كان عاصم 



579 ين
َ
حرف الع

َنَذَر يف حياته، فمنعه الله منهم بعد وفاته كا امتنع منهم يف حياته ڤ)1(.

ِه، وهو محي الدبر، شهد بدًرا.  ثغ: َجدَّ َعاِصِم بن ُعَمَر بن اخْلَطَّاِب لُمِّ

وكان قتل عقبة بن أبى معيط الموي يوم بدر)2(.

ه، من السابقني الولني)3(.  جر: َجدُّ عاصم بن َعمرو بن اخلطاب لمِّ

عاِصُم ْبُن َعْبِد اهللَّ ْبِن َقْيٍس، َوَقْيُس ُهو َأُبو َجَبِل بِن َماِلِك ْبِن 8 5 59
َعْمِرو ْبِن َعِزيِز ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

ه أم عاصم بنت عثان بن ثعلبة بن حاطب بن َعْمرو بن عبيد   س: ُأمُّ
ابن ُأَمية بن زيد، ويقال: بل أمه أم عاصم بنت سليم بن رافع بن سهل بن 
عدي بن زيد بن ُأَمية بن مازن بن سعد، من غسان من ساكني راتج، حلفاء 
بني َزُعوراء، وبني َعْمرو أخوي عبد الشهل، ودعوهتم يف بني عبد الشهل.

فولد عاصُم بُن عبد الله: عبَد الله، وعبَد الرمحن، وأمها أم ولد، وعزيًزا، 
وأم َعْمرو، وشهد عاصم بن عبد الله ُأحًدا)4(.

عاِصُم ْبُن َعِديِّ ْبِن اْلَجدِّ ْبِن َعْجَلَن ْبِن ُضَبْيَعَة َحِليٌف َلُهْم ِمْن 8   59
، َوِقيَل: ُيْكَنى َأَبا َبْكٍر، َوِقيَل: ُيْكَنى  ، ُيَكنَّى َأَبا َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ َبِليٍّ

َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ.

)1( »المختار من مناقب الخيار« لمجد الدين ابن الثير )رقم: 254(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن الثير )7/3(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )479/5(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )293/4(.
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 س: َلُه َعِقٌب.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشِهَد َعاِصُم ْبُن َعِديٍّ ُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َواَلَشاِهَد  َوَقاَل حُمَمَّ
ْبُن  َتُبوَك، َوَمَعُه َمالُِك  ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن  َوَبْعثِِه َرُسوُل اللِه  ملسو هيلع هللا ىلص  َها َمَع َرُسوِل اللِه  ُكلَّ

اِر بَِبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف بُِقَباٍء بِالنَّاِر. َ ْخُشِم َفَأْحَرَقا َمْسِجَد الضِّ الدُّ

نَّاِء. َوَكاَن َعاِصٌم إَِل اْلِقَصِ َما ُهَو، َوَكاَن َيِْضُب بِاْلِ

َوَماَت َسنََة َخٍْس َوَأْرَبِعنَي بِاَلِدينَِة يِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن ڤ، 
َة َوِماَئَة َسنٍَة)1(. َوُهَو اْبُن َخَْس َعْشَ

 ق: هو من العجلن، من بني قضاعة، ومات وهو ابن مائة وخس 
عشة سنة يف خلفة معاوية.

وأخوه معن بن عدي، له عقب، وُقتَِل باليامة.

ومن ولد عاصم: أبو البّداح بن عاصم بن عدي العجلن، لقٌب ُغِلَب 
عليه، وكان يكنى: أبا عمرو، ومُحَِل عنه الديث. وتوىف سنة سبع عشة ومائة، 

وهو ابن أربع وثانني سنة)2(.

.)3(  ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

 ب: شهد َبْدًرا، روى َعنُه: َأُبو البداح اْبنه. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )432/3(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 326(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )6/4(.
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َماَت َعاِصم بن عدي يِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوُهَو ابن ماَئة سنة َوْخس عَشة سنة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من بدر إَِل َمْسِجد الضار، َورضب َلُه  ه َرُسوُل اللَّ َوَكاَن قد َردَّ
بسهمه وأجره، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه)1(.

الطَِّريِق  ِمَن  ُه  َفَردَّ َبْدٍر،  إَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َخَرَج  بَِسْهِمِه،  َبْدِريٌّ  ع:   

َة َسنًَة.  ُه َعاَش ِماَئًة َوَخَْس َعْشَ َواْسَتْخَلَفُه َعَل اْلَعالَِيِة، َوِقيَل: إِنَّ

 ، دِّ ْبـِن َعْجَلَن ْبـِن ُضَبْيَعَة، َوُهَو ِمـْن َبِلٍّ َوُهـَو َعاِصـُم ْبـُن َعِديِّ ْبـِن اجْلِ
َحِليٌف لَِبنِي ُعَبْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمالِِك 

َعاِن)2(. ُة اللِّ ِذي َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص لُِعَوْيِمٍر، َفنََزَلْت ِقصَّ اْبِن اْلَْوِس، َوُهَو الَّ

 كو: شهد بدًرا)3(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، واخلندق، والشاهد كلها.

ه عن بدر بعد أن خرج  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ردَّ وقيل: ل يشهد بدًرا بنفسه؛ لن َرُسوَل اللَّ
معه إليها إل أهل مسجد الضار ليشء بلغه عنهم، ورضب له بسهمه وأجره.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد استخلفه حني خرج إل بدر عل قباء وأهل  وقيل: بل كان َرُسوُل اللَّ
العالية، ورضب له بسهمه، فكان كمن شهدها، وهو صاحب عويمر العجلن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اللعان. الذي َقاَل له: َسْل ِل َيا َعاِصم عن َذلَِك َرُسوَل اللَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )286/3، 287(.
)2( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2139/4(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )319/7(.
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وهو والد أب البداح بن عاصم بن عدي.

تويف سنة خس وأربعني، وقد بلغ قريًبا من عشين ومائة سنة)1(.

 ثغ: أخو معن بن عدي، وكان سيد بني العجلن.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  شهد بدًرا، وُأُحًدا، واخلندَق، والشاهَد كلَّها، مع َرُسوِل اللَّ

الروحاء،  من  ه  ردَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوَل  لن  بنفسه؛  بدًرا  يشهد  ل  وقيل: 
د بن إِْسَحاق، وابن شهاب.  واستخلفه َعَل العالية من الدينة، قاله حُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره. ورضب َلُه َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص لعويمر العجلن، فنزلت قصة اللعان،  ِذي َسَأَل َرُسوُل اللَّ وهو الَّ
وهو والد َأِب البداح ابن عاصم)2(.

 ذت: َحِليُف َبنِي َعْمِرو بن َعْوٍف.

َب له  ٍء َبَلَغُه َعنُْهْم، َورَضَ اِر ليَِشْ َ ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبْدٍر إَِل َمْسِجِد الضِّ َردَّ
بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه. 

َوَطاَل ُعْمُرُه، َوَكاَن َسيَِّد َبنِي الَعْجَلِن.

اِح َحِديًثا َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ يِف َرْمِي اجِلَاِر)3(.  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َأُبو اْلَبدَّ

 جر: كان سيد بني عجلن، وهو أخو معن بن عدي، ُيكنى َأبا عمرو، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )781/2، 782(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن الثير )10/3(.

)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 416(.
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وُيقال: أبا َعبد الله.

واتفقوا عل ذكره يف البدرين، وُيقال: إنه ل يشهدها بل خرج فُكِسَ 
ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الروحاء، واستخلفه عل العالية من الدينة.  فردَّ

وهذا هو العتمد، وبه جزم ابُن إسحاق وغُيه، وله روايٌة عند أمحد)1(.

ِذي َسَأَل َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص لعويمر َعن الَواِجد َمَع َزوجته   سط: ُهَو الَّ
رجًل)2(.

َعاِصُم ْبُن اْلُعَكيِر، َحِليٌف َلُهْم ِمْن ُمَزْيَنَة ڤ.8   59

 س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. 

 جر: َشِهَد َبْدًرا)4(.

َعاِصـُم ْبـُن َقْيـِس ْبِن َثاِبِت ْبـِن ُكْلَفَة ْبـِن َثْعَلَبَة ْبـِن َعْمِرو ْبِن 8   59
َعْوٍف ڤ.

ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب   س: َشِهَد َبْدًرا؛ يِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ
 . ِد ْبِن ُعَاَرَة الَْنَصاِريِّ ِد ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه ْبِن حُمَمَّ ، َوحُمَمَّ َمْعَشٍ

َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)5(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )485/5(.
)2( »ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين« للسيوطي )ص: 67(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )505/3(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )ضمن ترجمة عامر بن البكير( )5/ 516(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )446/3(.



حابة األماثل 584
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

.)1(  ع: َبْدِريٌّ

 بر: شهد بدًرا وأحًدا)2(.

َعاِصـُم ْبـُن َقْيـِس َأِبـي َجَبٍل بـِن َعْمِرو بـِن َماِلِك بـِن عزيِز بِن 8 - 59
َماِلٍك ڤ.

 كو: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله يف أيام عمر بن اخلطاب ذكٌر وشٌف، 
ول يزل يف ولده إمارة حتى كان آخرهم عبد الله بن عارة بن عبد الرمحن 
ابن عاصم بن أب جبل، وهو أحد القواد الربعة الذين قدموا عل الهدي 

يف أول من قدم عليه من النصار، ذكر ذلك ابن القداح)3(. 

)1( »معرفة الصحابة« لبي نعيم )2142/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )785/2(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )48/2(.



585 ين
َ
حرف الع

عامر امُسه  من 

عاِمُر ْبُن َأِبي ُأَميََّة ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اهللَّ ْبِن َمْخُزوٍم، الَمْخُزوِميُّ ڤ.8 - 59

 بر: أخو أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

أسلم عام الفتح،... ال أحفظ له رواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عن: أم سلمة. روى عنه: سعيد بن السّيب)1(.

 ثغ: أخو أمِّ سلمة، زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم عام الفتح، روى عن أمِّ 
سلمة)2(.

 جر: صهر النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أخو أم الؤمنني ُأم َسَلمة.

أسلم يوم الفتح، وله حديث َعن أخته ُأمِّ َسَلمة يف النسائي. روى عنه: 
سعيد بن السيب.

وَذَكَرُه ابن َمنَْده يف »الصحابة«، فعاب ذلك عليه َأبو نعيم.

وال عيب عليه؛ لن أباه ُقتَِل يف اجلاهلية، ول يبق بعد الفتح ُقريِشٌّ إال 
ة الَوَداع)3(. أسلم، وَشِهَد َحجَّ

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثير )14/3(.)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )788/2(.
) ) »اإلصابة« البن حجر )5/ 493(.



حابة األماثل 586
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عاِمُر ْبُن َأِبي اْلُبَكْيِر ْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َناِشِب ْبِن َعَنَزَة ْبِن َسْعِد 8   59
اْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة اللَّْيِثيُّ ڤ.

، َوَثابِِت ْبِن َقْيِس   س: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َعاِمِر ْبِن َأِب اْلُبَكْيِ
ٍس. اْبِن َشاَّ

َها َمَع  َوَشِهَد َعاِمُر ْبُن َأِب اْلُبَكْيِ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخلَنَْدَق، َواَلَشاِهَد ُكلَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَاَمة)2(.  خط: َبْدِريٌّ

، َشِهَد َبْدًرا)3(.  ع: َأُخو َعاِقٍل، َوَخالٍِد، َوإَِياٍس، َحِليُف َبنِي َعِديٍّ

 بر: شهد بدًرا هو وإخوته إياس بن البكي، وعاقل بن البكي، وخالد 
ابن البكي، كلهم شهدوا بدًرا وما بعدها من الشاهد، وأسلموا يف دار الرقم، 

وهم حلفاء بني عدي بن كعب، وال أعلم هلم رواية.

وُقتَِل عامر بن البكي يوم اليامة شهيًدا)4(.

 كو: شهد بدًرا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َعاِمُر ْبُن َأِبي َعاِمٍر اْلَْشَعِريُّ ڤ.8 9 59

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )362/3(.
) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2059/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )788/2(.

)-) »اإلكمال« البن ماكوال )301/6(.



587 ين
َ
حرف الع

 س: َقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا َمَعُه، َوَرَوى َعنُْه)1(.

ام، َلُه ُصْحَبة، َماَت بالردن يِف واَلَية َعْبد اللك بن   ب: سكن الشَّ
َمْرَوان)2(.

اص: َماِلُك ْبِن ُوَهْيِب ْبِن 8   59 اص، واسُم َأِبي َوقَّ َعاِمُر ْبُن َأِبي َوقَّ
َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب الُقَرِشيُّ الزُّْهِريُّ ڤ.

ُه مَحْنَُة بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوُهَو َأُخو َسْعٍد   س: ُأمُّ
ِه)3(. لَبِيِه َوُأمِّ

 بر: كان من مهاجرة البشة، ول هياجر إليها سعٌد أخوه، أسلم بعد 
عشة رجال)4(.

 كر: أخو سعد بن أب وقاص، له صحبٌة، وهو من مهاجرة البشة.

وقدم دمشق والسلمون حمارصوها بِِكَتاِب عمر بن اخلطاب بعزل خالد، 
وتأمي َأِب ُعَبيدة)5(.

 ثغ: أخو سعد بن َأِب وقاص، لبيه وأمه، وأمها محنة بنت سفيان 
ابن أمية بن عبد شمس)6(.

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )275/5(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )291/3(.

) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )115/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )799/2(.

)-) »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 94(.
)-) »ُأْسد الغابة« البن األثير )42/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

، َوِمْن ُمَهاِجَرِة  ابِِقنْيَ ، َأَحُد السَّ ْهِريِّ  ذس: َأُخو َسْعِد بِن َأِب َوقَّاٍص الزُّ

ْوَها بِِوالََيِة َأِب ُعَبْيَدَة.  الََبَشِة، َقِدَم ِدَمْشَق، َوُهْم حُمَارِصُ

ُمْوِك، َوِقْيَل: بَِأْجنَاِدْيَن)1(.  اْسُتْشِهَد بِالَيْ

 ذت: أخو سعد بن أب وقاص، من مهاجرة البشة، قدم دمشق 

بكتاب ُعَمر عل أب عبيدة بإمرته عل الشام وعزل خالد.

اْسُتْشِهَد يوم اليموك عل الصحيح)2(.

عاِمُر ْبُن اَلْضَبط اَلْشَجِعيُّ ڤ.8  599

ًذا يقول:  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يظنونـه متعـوِّ  بـر: هـو الـذي قتلتـه سيـُة َرُسـوِل اللَّ

َل  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل لقاتله قواًل عظيًا، َوَقاَل: »َفهَّ ال إله إال الله، َفَوَداه َرُسوُل اللَّ
َشَقْقَت َعْن َقْلبِِه«، فأنزل الله فيه: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]النساء: 94[.

وقد قيل: إن القتول يومئذ يف تلك السية مرداس بن نيك)3(.

عاِمُر ْبُن اْلَْكَوعِ، َعمُّ َسَلَمَة ْبِن َعْمٍرو ڤ.8 5995

 س: َكاَن َشاِعًرا)4(.

 رع: َعـمُّ َسـلَمة َرَجـَع َعَلْيـِه َسـْيُفُه، َوُهَو ُيَقاتل َمَع َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 

) ) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 89(.)5) »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 316(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )785/2(.

) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )208/5(.



589 ين
َ
حرف الع

َا َقَتَله  َفَكَلمُه َكْلًا َشِديًدا، َفَاَت ِمنُْه، َفَكَأن اُلسلمني، شكوا فِيِه، َوَقاُلوا: إِنَّ
سلُحه، َحتَّى َسَأَل اْبُن َأِخيه َسلَمُة بُن َعْمرو َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َوأْخَبُه بقول 
ه َلَشِهْيٌد«، َوصلَّ َعَلْيِه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّاس َعنُه، َفَقاَل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

َوصلَّ َعَلْيِه اُلسلُموَن)1(.

 خط: ُقتَِل ِمَن اُلسلمني يِف َخْيَب)2(. 

 ع: اْسُم اْلَْكَوِع: ِسنَاُن ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َبِشِي ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن َمالِِك ْبِن 

 . ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ َسَلَماَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْفَص، َقاَلُه حُمَمَّ

، َكاَن َشاِعًرا َيُْدو بَِمْن َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  اْسُتْشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَبَ
 َ ًبا َعظِيَم َخْيَبَ َفَرَجَع َعَلْيِه َسْيُف َنْفِسِه، َفُتُويفِّ يِف َغْزَوِة َخْيَبَ َوَيْرَتُِز، َباَرَز ُمَرحَّ
«، َفاْسـَتْغَفَر َلُه َوَدَعا َلـُه، َوَقاَل: »َماَت  َتْيِ ِمنْـُه، َفَقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلُه َأْجـُرُه َمرَّ

َجاِهًدا ُمَاِهًدا«)3(.

، عمُّ سلمة بن عمرو بن الكوع.   بر: هو عامر بن سنان النصاريُّ

استشهد يوم خيب)4(.

 ثغ: كان عامر شاعًرا، وسار مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص إَِل خيب، فقتل هبا)5(.

)5) »تاريخ مولد العلماء ووفياهتم« البن زبر الربعي )80/1(.
) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 83(.

) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2053/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )785/2(.

)-) »ُأْسد الغابة« البن األثير )20/3(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعاِمـُر ْبـُن ُأَميَّـَة ْبـِن َزْيِد ْبِن اْلَحْسـَحاِس ْبـِن َماِلِك ْبِن َعـِديِّ ْبِن 8  599
، الَخْزَرِجيُّ ڤ. اِر اَلَْنَصاِريُّ َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

 س: َكاَن لَِعاِمٍر ِمَن اْلَوَلِد: ِهَشاُم ْبُن َعاِمٍر، َوَقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
َراَء.  ُه ِمْن هَبْ َة، َوُأمُّ َوَنَزَل الَبْصَ

َوَشِهَد َعاِمٌر َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

اِر)2(.  ع: اَل َعِقَب َلُه، َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

 بـر: هـو والـد هشـام بن عامر، شـهد بدًرا، واستشـهد يـوم أحد، ال 
أحفظ له رواية عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َعاِمُر ْبُن َأْوِس ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اَلْعَلِم ْبِن َعاِمِر بِن 8  599
زعوراء ْبِن ُجَشم ْبِن الَحاِرِث ْبِن الَخْزَرجِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن اَلْوِس 

الَْنَصاِريُّ اَلْوِسيُّ ڤ.

ه هند بنت ثعلبة، َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول يَشِهد ُأُحًدا، وشهد   س: ُأمُّ
بعدها الشاهد، وُقتَِل يوم الرة)4(.

َعاِمُر ْبُن َثاِبِت ْبِن َأِبي اَلقَلحِ الَْنَصاِريُّ ڤ.8  599

 بر: أخو عاصم بن ثابت، هو الذي ول رضب عنق عقبة بن أب معيط 

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )475/3(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2061/4(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )788/2(.
) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )245/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: بل قتله عاصم أخوه)1(. يوم بدر، أمره َرُسوُل اللَّ

َعاِمـُر ْبـُن َثاِبـِت ْبِن َسـَلَمَة ْبـِن ُأَميََّة ْبِن َزْيـِد ْبِن َماِلـِك ْبِن َعْوِف 8 -599
اْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف الَْنَصاِريُّ اَلْوِسيُّ ڤ.

ـِع ْبـِن  ـِذي َقَتـَل َعاِمـَر ْبـَن ُمَمِّ ـُه ُقَتْيَلـُة بِنْـُت َمْسـُعوٍد اخْلَْطِمـيِّ الَّ  س: ُأمُّ

َة،  ِع ْبِن اْلَعطَّاِف َيْوَم اْلَيَاَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ اْلَعطَّاِف، َوُقتَِل َعاِمُر ْبُن ُمَمِّ
َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 وقال أيًضا س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يوم اليامة َشِهيًدا سنة اثنتي عشة)3(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَاَمة)4(. 

 بر: ُقتَِل يوم اليامة شهيًدا)5(.

 بر: شهد أحًدا، وُقتَِل يوم اليامة شهيًدا)6(.

عاِمُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َثْوَباَن ڤ.8 -599

 ع: َذَكَرُه اُلِحيُل)7( بِِذْكِره َعَل َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَْعَل، َوَحَكى َعنُْه 

)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )789/2(.
) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )292/5(.
) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )296/4(.

) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.
)-) »االستيعاب« البن عبد الرب )789/2(.
)-) »االستيعاب« البن عبد الرب )788/2(.

) ) يقصد به ابن منده.
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، َواَل َنْعِرُف َلُه ِرَواَيًة)1(. ُه َقاَل: َشِهد َفْتَح ِمْصَ َأنَّ

 ثغ: َلُه صحبٌة، شهد فتح مص، وال تعرف له رواية)2(. 

 جر: له ُصحَبٌة، وَشِهَد َفْتح ِمْصَ وال يعرف له رواية، قاله ابن َمنَْده)3(.

)قلت(: وترجته من الفقود من »معرفة الصحابة« البن منده.

، ِمْن َبِني الَحاِرِث ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك ڤ.8  599 عاِمُر ْبُن اْلَحاِرِث الِفْهِريُّ

 ثغ: شهد بدًرا، وال تعرف له رواية)4(.

عاِمُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ُكْلُثوٍم، ُيَكنَّى َأَبا َماِلٍك، اْلَْشَعِريُّ ڤ.8 5999

ِريَن)5(،  ـِفينَِة، َذَكَرُه َبْعُض اُلَتَأخِّ  ع: َقِدَم َعَل َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف السَّ

. ُه مِمَّْن َقِدَم ِمْصَ َوَزَعَم َأنَّ

اِميِّنَي:  نَي: إِْبَراِهيُم ْبُن ِمْقَسٍم َمْوَل ُهَذْيٍل، َوِمَن الشَّ يِّ َث َعنُْه ِمَن اْلِْصِ َحدَّ
، َوَحاَل بُِكلِّ َذلَِك َعَل َأِب َسـِعيِد  ٍم اْلََبـيِشُّ مْحَـِن ْبـُن َغنٍْم، َوَأُبو َسـلَّ َعْبـُد الرَّ
اْبـِن َعْبـِد اْلَْعَل، َوَأُبو َمالٍِك اْسـُمُه ُمَْتَلـٌف فِيِه، َفِقيَل: َعْمـٌرو، َوِقيَل: ُعَبْيٌد، 

َوِقيَل: الَاِرُث)6(.

)5) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2070/4(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثير )15/3(.
) ) »اإلصابة« البن حجر )5/ 495(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثير )15/3(.

)-) يقصد به ابن منده، وترجمته من المفقود من »معرفة الصحابة« البن منده.
)-) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2069/4(.
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، َأُبو الَجْهٍم، الَعْدويُّ ڤ.8  599 عاِمُر ْبُن ُحَذْيَفَة، الُقرِشيُّ

 ل: له صحبة)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوقد قيل: إِن اْسم أب جهم: عبيد بن ُحَذْيَفة بن َغانِم)2(.

عاِمـُر ْبـُن َرِبيَعـَة ْبـِن َماِلـِك ْبـِن َعاِمـِر ْبـِن َرِبيَعَة ْبـِن َحَجـِر ْبِن 8   59
َسَلَماَن ْبِن َرِبيَعَة ْبِن رفيدَة ْبِن َعْنِز ْبِن َواِئِل ْبِن َقاِسِط ْبِن َهْنِب 
اْبِن َأْفَصى ْبِن ُدْعَمى ْبِن َجِديَلَة ْبِن َأَسِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمْعِد 

، َحِليٌف َلُهْم ڤ. اْبِن َعْدَناَن ، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهللَّ، اْلَعَدِويُّ

 س: َكاَن َحِليًفا لِْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل، َوَكاَن اخْلَطَّاُب َلَّا َحاَلَفُه َعاِمُر ْبُن 

َعاُه إَِلْيِه، َفَكاَن ُيَقاُل َلُه: َعاِمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َحتَّى َنَزَل اْلُقْرآُن:  َربِيَعَة َتَبنَّاُه َوادَّ
﴿ڳ ڳ﴾ ]األحـزاب: 5[، َفَرَجـَع َعاِمـٌر إَِل َنَسـبِِه َفِقيـَل: َعاِمـُر ْبُن 

َربِيَعَة، َوُهَو َصِحيُح النََّسِب يِف َواِئٍل.

ْجَرَتنْيِ َجِيًعا، َوَمَعُه  - َقاُلوا: َوَهاَجَر َعاِمُر ْبُن َربِيَعَة إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اهْلِ
ُة . اْمَرَأُتُه َلْيَل بِنُْت َأِب َحْثَمَة اْلَعَدِويَّ

- َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة َوَيِزيَد ْبِن اُلنِْذِر ْبِن 
 . ٍح الَْنَصاِريِّ َسْ

َوَكاَن َعاِمُر ْبُن َربِيَعَة ُيْكنَى َأَبا َعْبِد اللِه، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، 

)5) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 550(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )291/3(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقْد َرَوى َعْن َأِب َبْكٍر َوُعَمَر)1(. َواَلَشاِهَد ُكلَّ

ِه وَعاِمر  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعاِمر ْبُن َربِْيَعة ُيْكنَى: َأَبا َعْبد اللَّ  خ: َأْخَبَ
اْبُن َربِْيَعة َحِلْيٌف لَِبنِي َعِديًّ آلِل ُعَمر ْبِن اخْلَطَّاب)2(.

 خ: يقال: إنه مات يف خلفة ُعْثَان $)3(.

.)4( َ َسنََة ثِنَْتنْيِ َوَثَلثنَِي، َبْدِريٌّ ُمَهاِجٌر ِهْجَرَتنْيِ  ص: ُتُويفِّ

 ب: َحِليـف عمـر بن اخلطاب. َوُيَقال: بل َحِليف ُمطِيع بن السـود 
ابن الطلب، ومطيع َكاَن حليًفا لبني عدي، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه، وعنز بن َواِئل 

ُهَو َأُخو بكر وتغلب.

َماَت َعامر بن ربيَعة قبل قتل ُعْثَان سنة َثَلث َوَثَلثنَِي، َوَكاَن قد َأمر 
بنيه، َفلم يْشعر النَّاس إاِلَّ وجنازته قد أخرجت َعَلْيِهم)5(.

 بش: من ولد عنزة بن وائل حليف عمر بن اخلطاب، كنيته أبو عبد الله، 
مات سنة ثلث وثلثني، وعنزة هو أخو بكر وتغلب)6(.

 رع: َماَت يِف الحرم وهو ابن َثَان َوِستِّنَي سنة)7(. 

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )360-359/3(.
) ) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 386(.
) ) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 45(.

)-) »الثقات« البن ِحبَّان )290/3(.) ) »اآلحاد والمثاين« البن أبي عاصم )249/1(.
)-) »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 59، 60(.

) ) »تاريخ مولد العلماء ووفياهتم« البن زبر الربعي )127/1(.
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، َشِهَد َبْدًرا، ُمَْتَلٌف يِف نِْسَبتِِه، َفِقيَل: ِمْن َعنِْز ْبِن َواِئٍل،  ْجَرَتنْيِ  ع: ُذو اهْلِ

َ َسنََة اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي ِحنَي َنَشُبوا يِف  َوِقيَل: ِمَن اْلَيَمِن، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اللِه، ُتُويفِّ

اْلِفْتنَِة َعَل ُعْثَاَن)1(.

  بر: أسلم عامر بن ربيعة قديًا بمكة، وهاجر إل أرض البشة مع امرأته،
ثم هاجر إل الدينة. 

وشهد بدًرا وسائر الشاهد، وتويف سنة ثلث وثلثني.

 وقيل: سنة اثنتني وثلثني. وقيل: سنة خس وثلثني بعد قتل عثان بأيام.
يكنى أبا عبد الله.

روى عنه جاعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن الزبي)2(.

ا ڤ)3(.  و: َكاَن َبْدِريًّ

 كر: من الهاجرين الولني ممن شهد بدًرا وهاجر اهلجرتني. 

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وعن أب بكر، وعمر. 

روى عنه: ابنه عبد الله بن عامر، وعبد الله بن الزبي، وعيسى الكمي. 

وقدم اجلابية مع عمر بن اخلطاب)4(.

)5) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2049/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )790/2(.

نَّة )ص: 624(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ) ) »سير السَّ
) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )25/ 313(.
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 ث: أسـلم قديًا قبل أن يدخل َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص داَر الرقم، وهاجر 
إل البشه اهلجَرَتنْي جيًعا، وهاجر إل الدينة، ول يسبقه غي أب سَلَمة. 

وَشِهَد بدًرا والشاهَد بعدها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ثغ: أسلم قديًا بمكة، وهاجر إل البشة، هو وامرأته، وعاد إَِل مكة، 
ثم هاجر إَِل الدينة أيًضا، ومعه امرأته ليل بنت َأِب حثمة، وقيل: إن ليل أول 

من هاجر إَِل الدينة، وقيل: إن أبا سلمة بن عبد السد أول من هاجر.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وروي َعِن  وشهد عامٌر بدًرا، وسائر الشاهد كلها مع َرُسوِل اللَّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وتويف سنة اثنتني وثلثني حني نشم الناس يف أمر عثان

وقيل: تويف بعد قتل عثان ڤ بأيام)2(.

 ، ، َأْسـَلَم َقْبـَل ُعَمَر، َوَهاَجـَر اهِلْجَرَتنْيِ لنِْيَ ـابِِقنْيَ الَوَّ  ذس: ِمـَن السَّ

َوَشِهَد بدًرا.

َلُه َأَحاِدْيُث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأِب َبْكٍر، َوُعَمَر.

، َوَأُبـو ُأَماَمَة بُن  َبْيِ َث َعنْـُه: َوَلـُدُه؛ َعْبـُد اللِه، َواْبـُن ُعَمَر، َواْبـُن الزُّ َحـدَّ
ُهْم. َسْهٍل، َوَغْيُ

َوَكاَن اخلَطَّاُب َقْد َتَبنَّاُه، َوَكاَن َمَعُه لَِواُء ُعَمَر َلَّا َقِدَم اجلَابَِيَة.

)5) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 255(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثير )18/3(.
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.)1( ، َقْبَل َمْقَتِل ُعْثَاَن بَِيِسْيٍ َ َعاِمٌر: َسنََة َخِْسنْيَ َوَثَلثنِْيَ ُتُويفِّ

 ذت: َعنَُز بن وائل، كان حليف آل اخلطاب، العَدِوّي.

أسلم قبل ُعَمر، وهاجر اهلجرتني، وشهد بدًرا. 

وله َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأَبِّ َبْكٍر، وعمر.

َبْي، وابن ُعَمر، وأبو أمامة بن سْهل، وغيهم،  َوَعنُْه: ابنه عبد الله، وابن الزُّ
وكان اخلّطاب قد تبنَّاه، وكان معه لواء ُعَمر لا قِدم اجلابية.

قيل: ُتُويّف قبل َمْقتِل عثان بيسي)2(.

 جر: كان أحد السابقني الولني، وهاجر إل البشة، ومعه امرأته ليل 
بنت أب خيثمة، ثم هاجر إل الدينة أيًضا.

وَشِهَد َبْدًرا وما بعدها، وله روايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

َعامُر بُن َساِعَدَة بِن َعاِمِر بِن َعِديِّ بِن مجدعَة بِن َحاِرَثَة بِن 8 5 59
، الَحاِرِثيُّ ڤ. الَحاِرِث بِن الَخْزَرج، َأُبو حْثَمة، الَْنَصاِريُّ

 غ: أخو عويم بن ساعدة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْبَعثُه خارًصا إَِل َخْيَب، َوله بَِخْيَب سهم َعظِيم.   ب: َكاَن َرُسول اللَّ

)5) »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 334(.
) ) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 256، 257(.

) ) »اإلصابة« البن حجر )497/5(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )88/4(.
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تويفِّ يِف آخر واَلَية ُمَعاِوَية، َوُهَو َوالِد سهل بن أب حْثَمة الَاِرثِّي)1(.

 ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخاِرًصا لِثَِاِر اَلِدينَِة، َوَشِهَد َخْيَبَ َمَع َرُسوِل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َدلِيَلُه إَِل َأَحٍد، َشِهَد َمَعُه اَلَشاِهَد.

ُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه، َفِقيَل: َعاِمُر ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشٍم، ِمَن اْلَْوِس، 
َوِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َساِعَدَة)2(.

 وقال أيًضا ع: َرَوى َعنُْه: ُمْسِلُم ْبُن ُجنُْدٍب)3(.

 بر: والد سهل ابن أب حثمة. وقد قيل: اسم أب حثمة هذا عبد الله 
ابن ساعدة، وكان أبو حثمة هذا دليل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد)4(.

 .  وقال أيًضا بر: أخو عويم بن ساعدة النصاري مدنٌّ

روى َعنُْه ُمْسِلم بن جندب َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َكاَنْت َلُه َغنٌَم 
َفْلَيِسْ هِبَا َعِن اَلِدْينَِة، فِإنَّ اَلِدْينََة َأَقّل َأْرِض اللِه َمَطًرا«)5(.

 ذت: شــهد اخلنــدق َوَمــا َبْعَدهــا، وبعثــه النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَأُبــو َبْكــٍر وعمر 
خارًصا إَِل خيب غي مرة.

َ يف أول خلفة ُمَعاِوَية)6(. ُتُويفِّ

) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2866/5(.)5) »الثقات« البن ِحبَّان )291/3، 292(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1682/3(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )791/2(.

)-) »االستيعاب« البن عبد الرب )915/3(.
)-) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )448/2(.
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َعاِمُر ْبُن َسْعِد بِن َعْمِرو بِن ثقِف بِن َماِلِك بِن َمْبُذول الَْنَصاِريُّ 8   59
اَلْوِسيُّ ڤ.

 ب: شهد َبْدًرا)1(.

َعاِمُر ْبُن َسَلَمَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َحِليٌف َلُهْم، ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، 8   59
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن َمالٍِك)3(.

، َأُبو الَكُنوِد، الُبَكْيِليُّ ڤ.8   59  عاِمُر ْبُن َشْهٍر اْلَهْمَداِنيُّ

 ب: سكن الُكوَفة، روى َعنُه: الّشعبِّي)4(.

 بر: يَقاَل: النَّاعطي. ويَقاَل الُبَكيل. وكل َذلَِك يف مهدان. يكنى أبا شهر.

وقيل: بل يكنى أبا الكنود ، روى عنه: الشعبي، ل يرو عنه غيه يف علمي، 
يعد يف الكوفيني.

وكان عامر بن شـهر اهلمدان أحد عال النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عل اليمن، ولسـت 
أحفظ له إال حديًثا واحًدا َحَسنًا، َقاَل: سمعت كلمتني: من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كلمة، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اْنُظُروا ُقَرْيًشا َفُخُذوا  ومن النََّجايِش كلمة، سمعت َرُسوُل اللَّ

)5) »الثقات« البن ِحبَّان )294/3(.
) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )505/3(.

) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2061/4(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )293/3(.
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ـم َوَدُعـوا فِْعَلُهـم«. وكنت عند النََّجايِش جالًسـا، فجـاءه ابٌن له من  ِمـْن َقْوِلِ
الُكتَّـاب، فقـرأ آيـة مـن اإلنجيـل، فعرفُتها وفهمُتهـا، فضحكت، َفَقـاَل: ممَّ 
تضحك؟ أمن كتاب الله! فو الله إنه مما أنزل عل عيسى ابن مريم ملسو هيلع هللا ىلص عل 

نبينا، وعليه: إن اللعنة تكون يف الرض إذا كان أمراؤها الصبيان)1(.

َعاِمُر ْبُن َعْبِد َقْيٍس، ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن َعْصٍر ڤ.8 - 59

ِذي َبَعَثُه الََشجُّ   س: َكاَن يِف اْلَوْفِد، َوُهَو َأُخو َعْمِرو ْبِن َعْبِد َقْيٍس الَّ
لَِيْعَلَم ِعْلَم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْبِن ِهَلِل ْبِن َأْهَيَب ْبِن َضبََّة ْبِن 8 - 59 احِ  َعاِمُر ْبُن َعْبِد اهللَّ ْبِن اْلَجرَّ
َبِني  ِمْن   ، اْلِفْهِريُّ ُعَبْيَدَة،  َأُبو  النَّْضِر،  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  ِفْهِر  ْبِن  اْلَحاِرِث 

اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك ڤ.

ى ْبِن َعاِمَرَة ْبِن َعِمَيَة،  ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت َغنِْم ْبِن َجابِِر ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ
َها َدْعُد بِنُْت ِهَلِل ْبِن ُأَهْيِب ْبِن َضبََّة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر.  َوُأمُّ

ُهَا ِهنُْد بِنْـُت َجابِِر ْبِن  ، َوُأمُّ َوَكاَن لَِب ُعَبْيـَدَة ِمـَن اْلَوَلـِد: َيِزيـُد، َوُعَمـْيٌ
، َفَدَرَج َوَلُد  َوْهِب ْبِن ِضَباِب ْبِن ُحَجْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

اِح، َفَلْيَس َلُه َعِقٌب. َأِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ

ِد  َقاُلوا: َوَهاَجَر َأُبو ُعَبْيَدَة إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اهْلَْجَرَة الثَّانَِيَة، يِف ِرَواَيِة حُمَمَّ
. ِد ْبِن ُعَمَر، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ اْبِن إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ

)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )792/2(.
) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )126/8(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َقاُلوا: َوَشِهَد َأُبو ُعَبْيَدَة اخْلَنَْدَق، َواَلَشاِهَد ُكلَّ

ًة يِف  يَّ ِة َسِ َوَكاَن ِمْن ِعْلَيِة َأْصَحابِِه، َوَبْعُثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ِذي اْلَقصَّ
َأْرَبِعنَي َرُجًل)1(.

ْبِن  ى  اْلُعزَّ َعْبِد  ْبِن  ْبِن َجابِِر  بِنُْت َغنِْم  ُأَمْيَمُة  ُه  ُأمُّ س:  أيًضا   وقال 
َعاِمِر ْبِن َعِمَيَة. 

َأْسَلَم َأُبو ُعَبْيَدَة َقْبَل ُدُخوِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َداَر الَْرَقِم، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض 
َها  الََبَشِة اهِلْجَرَة الثَّانَِيَة، ُثمَّ َقِدَم، َفَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َواَلَشاِهَد ُكلَّ

َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ـًة يِف َثَلثِِمَئٍة ِمَن اُلَهاِجِريـَن َوالَْنَصاِر إَِل َحيٍّ  يَّ َوَبَعَثـُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسِ
ِمْن ُجَهْينََة بَِساِحِل اْلَبْحِر، َوِهَي َغْزَوُة اخْلََبِط. 

ُه بَِعَمَواَس، َوُهَو ِمَن  َوَأُبو ُعَبْيَدَة َيْوَم َماَت اْبُن َثَاٍن َوَخِْسنَي َسنًَة، َوَقْبُ
ْمَلِة َعَل َأْرَبَعِة َأْمَياٍل مِمَّا َيِل َبْيَت اَلْقِدِس.  الرَّ

نَّاِء َواْلَكَتِم.  َوَكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة َيْصُبُغ َرْأَسُه َوِلَْيَتُه بِاْلِ

َوَقْد َرَوى َأُبو ُعَبْيَدَة َعْن ُعَمَر)2(.

 ل: شهد بدًرا)3(.

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )380-379/3(.

) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )389-388/9(.
) ) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2396(.
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 ق: من عظاء أصحاب رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِة: َأُبـو ُعَبْيَدَة بُن  ـٍة َأِمـٌي، َوَأِمـُي َهِذِه األُمَّ وقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »لِـُكلِّ ُأمَّ
اح«.  اجَلرَّ

مات أبو عبيدة بالشام يف طاعون عمواس، وال عقب له)1(.

َى  اح َعاِمر، َكاَن ُيَسمَّ ْبُن اجْلَرَّ َأُبو َعبِْيَدة  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل:  َأْخَبَ  خ: 

اْلَقِويَّ الَِمنْي)2(.

، َسـِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشـْيَبَة َيُقوُل: َأُبو  ِلٌّ َبْدِريٌّ  ص: ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ

َة يِف  اِح، َوَماَت َأُبو ُعَبْيَدَة َسـنََة َسـْبَع َعْشَ ـِه ْبِن اجْلَـرَّ ُعَبْيـَدَة َعاِمـُر ْبـُن َعْبِد اللَّ

نَّاِء  ـاِم َوُهَو اْبُن َثَاٍن َوَخِْسـنَي َسـنًَة، َوَكاَن َيِْضُب بِاْلِ َطاُعـوِن َعْمـَواٍس بِالشَّ

ُه ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر)3(. َواْلَكَتِم، َوُأمُّ

ام سنة َثَان عَشة يِف خَلَفة ُعَمر،   ب: ُتويفِّ يِف طاعون عمواس بِالشَّ

َوُهَو ابن َثَان َوخسني سنة. 

َحاَبة. َوَكاَن قد شهد َبْدًرا، َوُهَو ابن إِْحَدى َوَأْرَبعني سنة، َوُهَو من جلَّة الصَّ

ى بن َشِقيق بن سلمان من بني فهر)4(. ه بنت َعْبد اْلُعزَّ َوأمُّ

)5) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 247(.
) ) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 385(.

) ) »اآلحاد والمثاين« البن أبي عاصم )181/1(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )343/2(.
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ِة َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن  ٍة َأِمٌي َوَأِمُي َهِذِه اأْلُمَّ  بش: قال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »لُِكلِّ ُأمَّ
اِح«.  اجَلرَّ

تويف يف طاعون عمواس بالشام سنة ثان عشة يف خلفة عمر بن اخلطاب)1(.

ُه ُأمُّ َغنٍْم، َوِقيَل: ُأَمْيَمُة بِنُْت َغنِْم ْبِن َجابِِر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعاِمِر   ع: ُأمُّ

اْبِن َعِمَيَة ْبِن َوِديَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر. 

ُه:  ، َشـِهَد َبْدًرا، َشـِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاجْلَنَِّة، َوَسـاَّ ْجَرَتنْيِ ُمَهاِجـِريٌّ ُذو اهْلِ
ِة(.  )َأِمنَي اْلُمَّ

َة،  اِم يِف َطاُعوِن َعَمَواَس َسنََة َثَاِن َعْشَ َ بِالشَّ َكاَن َأَحَد ُأَمَراِء اْلَْجنَاِد، ُتُويفِّ
ْب، َوَصلَّ َعَلْيِه ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل)2(. َوَلْ ُيَعقِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا،...َوَقاَل إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن إِْسَحاَق: ُهَو َعاِمُر ْبُن 

اِح َأُبو ُعَبْيَدَة.  َعْبِد اللِه ْبِن اجْلَرَّ

َوَقاَل: ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب: ُهَو اْبُن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَاِرِث، 
ِمْن َبنِي َضبََّة، ِمْن َبنِي فِْهٍر)3(.

 بر: غلبت عليه كنيته. وذكره بعضهم فيمن هاجر إل أرض البشة، 
ول يتلفـوا يف شـهوده بـدًرا، والديبيـة، وهـو أحد العشة الذين شـهد هلم 

)5) »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 27(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2049/4(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2060/4(.



حابة األماثل 604
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، جاء ذكره فيهم يف بعض الروايات، ويف بعضها ابن 
مسعود، ويف بعضها النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، ول ختتلف تلك اآلثار يف التسعة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  وكان أبو عبيدة ُيْدَعى يف الصحابة القويَّ المنَي، لقول َرُسوِل اللَّ
ٍة َأِمٌي  «. ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لُِكلِّ ُأمَّ لهل َنْجران: »أَلُْرِسَلنَّ َمَعُكْم الَقِويَّ األَِمْيَ

اِح«.  تِي َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجَلرَّ َوَأِمُي ُأمَّ

وكان مــوت أبــو عبيــدة، ومعــاذ، ويزيــد يف طاعــون عمــواس، وكان 
طاعون عمواس بأرض الردن وفلسطني سنة ثان عشة، مات فيه نحو 

ألًفا. خسة وعشين 

ويَقاَل: إن عمواس قرية بني الرملة وبيت القدس. وقيل: إن َذلَِك كان 
لقوهلم عم واس، ذكر َذلَِك الصمعي. 

وكانت ِسنُّ أب عبيدة يوم تويف ثانًيا وخسني سنة)1(.

ة، وأحُد العشة الذين شهد هلم َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة.  كر: أمنُي الُمَّ

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: العرباض بن سارية، وجابر بن عبد الله، 
وأبو أمامة الباهل، وأبو َثعلبة اخلَُشنِي، وسمرة بن ُجندب، وعبد الله بن 
اقة، وأسلم مول عمر، وعياض بن غطيف، وميسة بن مسوق العنيس. ُسَ

وكان أحد المراء الذين ولوا فتح دمشق، وشهدوا اليموك، ثم أفضت 
ام)2(. إليه إمرة الشَّ

) ) »تاريخ دمشق« )25/ 435(.)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )793،794/2(.
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 جو: أْسَلم َمَع ُعْثَان بن َمْظُعون، َوَهاَجر إَِل الََبَشة اهِلْجَرة الثَّانَِية. 

َها، َوَثبت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم ُأحٍد، َونزع  َوشهد َبْدًرا، وُأحًدا، والشاهَد كلَّ
َتنْيِ دخلتا وجنتي َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من حلق الِْغَفر، َفَوَقعت  َيْومِئٍذ بِِفيِه اللقتني اللَّ

ثنيتاه، َفَكاَن من أحسن النَّاس َهْتًا.

َكاَن طَوااًل نحيًفا، جنئ معروق الَوْجه، أثرم الثنيتني، َخِفيف اللِّْحَية، 
َوَكاَن نقش َخامته: )الَمد لله(.

تويّف يِف طاعون عمواس بالردن، وقبه ببيسان، َوصل َعَلْيِه مَعاذ بن 
جبل، َوَذلَِك يِف سنة َثَاِن عَشة يِف خَلَفة عمر، َوُهَو اْبن َثَان َوخسني سنة)1(.

ـة، وأحـُد العـشة الشـهود هلم باجلنة، أسـلم قديًا مع   ث: أمـنُي الُمَّ
عثـان بـن مظعون، وهاجر إل البشـة، وشـهد بدًرا والشـاهَد كلَّها، وثبت 

يـوم ُأُحـد، وَقَتـل أبـاه كافـًرا يـوم بـدر، فأنـزل اللـه تعـال فيـه: ﴿ٱ ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

]الجادلة:22[. ڦڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ 
ومات أبو ُعبيدة يف طاعون عمواس سنة ثان عشة يف خلفة عمر، وكان 

له ثان وخسون سنة.

وقيل: إن قبه ببِيسان، وقيل بِِعمواس، وهي من الرملة عل أربعة أميال 

)5) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 86(.
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مما يل بيت القدس، رمحة الله عليه)1(.

 ثغ: أحد العشة الشهود هلم باجلنة، وشهد بدًرا، وأحًدا، والشاهد 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  كلَّها مع َرُسوِل اللَّ

وهو من السابقني إَِل اإلسلم، وهاجر إَِل البشة َوإِل الدينة أيًضا، وكان 
ُيدَعى القويَّ المني.

ــُه نــزع اللقتــني اللتــني دخلتــا يف وجــه  وكان أهتــم، وســبب ذلــك َأنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص من الغفر يوم أحد، فانتزعت ثنيتاه فحّسنتا فاه، فلا رئي  ِه  َرُسول اللَّ

أهتم قط أحسن منه.

وقـال لـه َأُبو بكـر الصديق َيْوم السـقيفة: )قد رضيُت لكـم أحَد هذين 
الرجلني: عمر بن اخلطاب، َوَأُبو عبيدة بن اجلراح.

وكان أحد المراء السيين إَِل الشام، والذين فتحوا دمشق، ولا ول 
أبا عبيدة، فقال  الَولِيد واستعمل  عمر بن اخلطاب اخللفة عزل َخالِد بن 
َخالِد: ول عليكم أمني هذه المة. ولا كان َأُبو عبيدة ببدر َيْوم الوقعة، جعل 
ى له، وجعل َأُبو عبيدة ييد عنه، فلا أكثر أبوه قصده قتله َأُبو  أبوه يتصدَّ

عبيدة، فأنزل اللَّه تعال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ اآلية ]الجادلة:22[. 

وكان الواقدي ينكر هذا، ويقول: تويف َأُبو َأِب عبيدة قبل اإلسلم. 

)5) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 10(.
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وقد ردَّ بعُض أهل العلم قوَل الواقدي.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني  ولا هاجر َأُبو عبيدة بن اجلراح إَِل الدينة آخى َرُسول اللَّ
َأِب طلحة النصاري.

ِه، َوَأُبو أمامة الباهل،  وروى عنه: العرباض بن سارية، وجابر بن َعْبد اللَّ
َوَأُبو ثعلبة اخلشني، وسمرة بن جندب، وغيهم.

وكان يضب رأسه وليته بالناء والكتم.

ولا حضه الوت استخلف معاذ بن جبل َعَل الناس)1(.

ْيُق َعَل َتْولَِيتِِه اخِلَلَفَة،  دِّ ، َوَمْن َعَزَم الصِّ لنِْيَ ابِِقنْيَ الَوَّ  ذس: َأَحُد السَّ

ِقْيَفِة؛ لَِكَاِل َأْهِليَّتِِه ِعنَْد َأِب َبْكٍر. َوَأَشاَر بِِه َيْوَم السَّ

َتِمُع يِف النََّسِب ُهَو َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف فِْهٍر. َيْ

ِة(. ُه: )َأِمنْيَ الُمَّ َشِهَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاجلَنَِّة، َوَساَّ

ٌة َجٌَّة. َوَمنَاِقُبُه َشِهْيَ

َرَوى َأَحاِدْيَث َمْعُدْوَدًة، َوَغَزا َغَزَواٍت َمْشُهْوَدًة.

 ، َث َعنُْه: الِعْرَباُض بُن َساِرَيَة، َوَجابُِر بُن َعْبِد اللِه، َوَأُبو ُأَماَمَة الَباِهِلُّ َحدَّ
مْحَِن بُن َغنٍْم، َوآَخُرْوَن. َوَسُمَرُة بُن ُجنَْدٍب، َوَأْسَلُم َمْوَل ُعَمَر، َوَعْبُد الرَّ

َلُه يِف »َصِحْيِح ُمْسِلٍم« َحِدْيٌث َواِحٌد، َوَلُه يِف »َجاِمِع َأِب ِعْيَسى« َحِدْيٌث، 

)5) »ُأْسد الغابة« البن األثير )26-24/3(.
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« َلُه َخَْسَة َعَشَ َحِدْيًثا. َويِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

َوَكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة َمْعُدْوًدا فِْيَمْن َجََع الُقْرآَن الَعظِْيَم.

َوَكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة َمْوُصْوًفا بُِحْسِن اخلُُلِق، َوبِاِلْلِم الَزاِئِد، َوالتََّواُضِع.

تِي َجاَع فِْيَها َعْسَكُرُه،  ُة الَّ ٍة، ِمنَْها اَلرَّ َوَقِد اْسَتْعَمَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا ُعَبْيَدَة َغْيَ َمرَّ
. ِذي ُيَقاُل َلُه: الَعنَْبُ َوَكاُنوا َثَلَث َماَئٍة، َفَأْلَقى هَلُُم الَبْحُر الُْوَت الَّ

َز  اِب، َجهَّ ِة، َوَحْرِب ُمَسْيِلَمَة الَكذَّ دَّ ْيُق ِمْن َحْرِب َأْهل الرِّ دِّ َغ الصِّ َوَلَّا َتَفرَّ
اِم، َفَبَعَث َأَبا ُعَبْيَدَة، َوَيِزْيَد بَن َأِب ُسْفَياَن، َوَعْمَرو بَن  ُأَمَراَء الَْجنَاِد لَِفْتِح الشَّ
ْمَلِة، َوَنَصَ اللُه  ْت َوْقَعُة َأْجنَاِدْيَن بُِقْرِب الرَّ ْحبِْيَل بَن َحَسنََة، َفَتمَّ الَعاِص، َوُشَ
ْيُق يِف َمَرِض اَلْوِت، ُثمَّ َكاَنْت َوْقَعُة فِْحٍل،  دِّ ى، َوالصِّ ، َفَجاءِت الُبْشَ اُلْؤِمننِْيَ
َ َأُبو َبْكٍر َخالًِدا لَِغْزِو الِعَراِق، ُثمَّ َبَعَث إَِلْيِه  ِر، َوَكاَن َقْد َسيَّ َوَوْقَعُة َمْرِج الُصفَّ
ْيُق َعَل الَُمَراِء  دِّ ُرُه الصِّ َاَوِة، َفَأمَّ ِة السَّ يَّ اِم، َفَقَطَع اَلَفاِوَز َعَل َبرِّ لُِينِْجَد َمْن بِالشَّ
َ َأُبو َبْكٍر، َفَباَدَر ُعَمُر بَِعْزِل َخالٍِد، َواْسَتْعَمَل  وا ِدَمْشَق، َوُتُويفِّ ُكلِِّهم، َوَحارَصُ
ِولِْينِِه  ِدْينِِه  ِمْن  َهَذا  َوُكلُّ  ًة،  ُمدَّ َفَكَتَمُه  التَّْقِلْيُد،  َفَجاءُه  ُعَبْيَدَة،  َأَبا  الُكلِّ  َعَل 
ْلَح  َوِحْلِمِه، َفَكاَن َفْتُح ِدَمْشَق َعَل َيِدِه، َفِعنَْد َذلَِك َأْظَهَر التَّْقِلْيَد، لَِيْعِقَد الصُّ
ْوِم، َفَفَتُحوا َلُه َباَب اجلَابَِيِة ُصْلًحا، َوإَِذا بَِخالٍِد َقِد اْفَتَتَح الَبَلَد َعنَْوًة ِمَن الَباِب  لِلرُّ

ْلَح)1(. ، َفَأْمَض هَلُم َأُبو ُعَبْيَدَة الصُّ ِقيِّ ْ الشَّ

 ذت: أمـني هـذه المـة، وأحد العشة، وأحـد الرجلني الذين عينها 

)5) »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 5، 6، 8، 13، 22-20(.
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ِقيفة. َأُبو بكر للخلفة يوم السَّ

َرَوى َعنُْه: جابر، وأبو أمامة، وأسلم مول ُعَمر، وجاعة.

ول إمرة ُأمراء الجناد بالشام، وكان من السابقني الولني، شِهَد بدًرا، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأحد بأسنانه  ونزع اللقتني اللتني دخلتا من الِْغَفر يف َوِجنَِة َرُسوِل اللَّ
ـن ذهاهبا فاه، حتى قيـل: َما رؤي  ِرْفًقـا بالنّبـّي ملسو هيلع هللا ىلص، فانُتزعـت َثنِيَّتـاه، فحسَّ

أحسن من َهْتم أب عبيدة. وقد انقرض َعِقَبه. 

وقيل: آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه وبني حممد بن مْسَلَمة.
ومناقب أب عبيدة كثية، ذكرها الافظ َأُبو القاسم يف »تاريخ دمشق«. 

وكان يضب بالناء والكتم، وله عقيصتان ڤ)1(.

 ذك: أمني هذه المة، من نبلء الصحابة الذين حديثهم يف الصحاح)2(.

َعاِمُر بُن َعْبِد اهلِل بِن َجْهٍم الَخْوَلِنيُّ ڤ.8   59

 ن: من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مص)3(.

َقاِشيُّ ڤ.8 9 59 عاِمُر ْبُن َعْبَدَة الرَّ

ِريَن)4(. ، ُمَْتَلٌف يِف اْسِمِه، فِيَا َذَكَرُه َبْعُض اُلَتَأخِّ َقايِشِّ َة الرَّ  ع: َعمُّ َأِب ُحرَّ

)5) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 101-99(.
) ) »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

) ) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )254/1(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2065/4(.
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ُجِل  ْيَطاَن َيْأِت الَقْوَم يِف ُصَوَرِة الرَّ  بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الشَّ

َثنَا َفَلٌن، َما اْسُمُه؟  َثُهْم، َفَيُقوُلون: َحدَّ َيْعِرُفوَن َوْجَهُه َوَل َيْعِرُفوَن َنَسَبُه، َفُيَحدِّ
َلْيَس َيْعِرُفوَنه«)1(.

عاِمُر ْبُن َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت، َوِقيَل: َعاِمُر ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َثاِبِت 8   59
اْبِن ُكْلَفَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَْوِس، 

َأُبو َحبََّة، اْلَبْدِريُّ ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر يِف ِكَتابِِه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا.   س: هكذا َذَكَرُه حُمَمَّ

، َوَقااَل: َأُبو َحبََّة َوَلْ َينِْسَباُه. ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َوَذَكَرُه حُمَمَّ

َا َأُبو  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَلْيَس فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا َأَحٌد ُيْكنَى َأَبا َحبََّة، َوإِنَّ َقاَل حُمَمَّ
اِر، َوُقتَِل بِاْلَيَاَمِة َلْ َيْشَهْد َبْدًرا،  َة ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ َحبََّة ْبُن َغِزيَّ
نَي َوَلْ  ِذي َكاَن َمَع َعِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب بِِصفِّ َوَأُبو َحبََّة ْبُن َعْبِد َعْمٍرو اْلَاِزِنُّ الَّ

َيْشَهْد َبْدًرا. 

ِذي َشِهَد َبْدًرا ُهَو  ، َفَقاَل: الَّ ِد ْبِن ُعَاَرَة الَْنَصاِريُّ ا َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ َوَأمَّ
ِك، َوُهَو َأُخو َأِب َضيَّاٍح. َأُبو َحنََّة ْبُن َثابِِت ْبِن النُّْعَاِن ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْلُبَ

ـُه ُأمُّ َأِب َضيَّـاٍح، َواْسُتْشـِهَد َيـْوَم ُأُحٍد، َوَلْيَس َلُه َعِقـٌب، َوَلْ َنِجْدُه يِف  َوُأمُّ
َوَلِد َعْمِرو ْبِن َثابِِت ْبِن ُكْلَفَة ْبِن َثْعَلَبَة يِف ِكَتاِب َنَسِب الَْنَصاِر)2(.

)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )795/2(.
) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )444/3(.
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 خ: من أهل بدر)1(.

 ص: َبْدِريٌّ ڤ)2(.

 ب: شهد َبْدًرا، من بني َماِزن بن النجار)3(.

 م: متلف يف اسمه، وقيل: اسمه عامر، ويقال: عمي، ويقال: ابن 
عمي بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عوف، وقيل: اسمه مالك.

شهد بدًرا. 

روى عنه: عار بن أب عار، وعبد اهلل بن عمرو بن عثان. 

وهو أخو سعد بن خيثمة لمه)4(.

ُهَا هنْـَد بِنِْت َأْوِس ْبـِن َعِديِّ ْبِن  ـِه، ُأمُّ  ع: َأُخـو َسـْعِد ْبـِن َخْيَثَمـَة ِلُمِّ
ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة. 

َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)5(.

 بر: غلـب عليـه أبو َحبَّة الَبْدِري لشـهوده بدًرا، واختلف يف اسـمه، 
وهو مشهور بكنيته)6(. 

)5) »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )51/2(.
) ) »اآلحاد والمثاين« البن أبي عاصم )19/4(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )293/3(.
) ) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 835(.
)-) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2058/4(.

)-) »االستيعاب« البن عبد الرب )795/2(.
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 ثغ: أخو سعد بن خيثمة لمه، أمها هند بنت أوس بن عدي بن أمية 
ابن َعاِمر بن خطمة.

شهد بدًرا، واستشهد َيْوم أحد)1(. 

عاِمُر ْبُن َعْمِرو ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن َعْبِد اهلِل اَلْعَجم ڤ.8    5

 ن: من أصحاِب رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مص، وهو معروٌف يف 
أهل مص. ذكروه يف كتبهم)2(.

 ثغ: من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مص، ال ُتعرف َلُه رواية)3(.

عاِمُر ْبُن ُعَمْيٍر النَُّمْيِريُّ ڤ.8 5  5

َة اْلَوَداِع َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ يِف اْلُكوفِيِّنَي)4(.  ع: َشِهَد َحجَّ

 ثغ: شهد حجة الوداع مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يعد يِف أهل الكوفة)5(. 

عاِمُر ْبُن َعْوِف ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.8    5

 ع: َشِهَد َبْدًرا)6(.

عاِمُر ْبُن َغْيَلن بِن َسَلَمَة الثََّقِفيُّ ڤ.8    5

)5) »ُأْسد الغابة« البن األثير )27/3(.
) ) »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )254/1، 255(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثير )30/3(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2063/4(.

)-) »ُأْسد الغابة« البن األثير )31/3(.
)-) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2062/4(.
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 بر: أسلم قبل أبيه وهاجر، ومات بالشام يف طاعون عمواس، وأبوه 
يومئذ حي)1(.

 كر: أسلم قبل أبيه، وهاجر إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه، وقدم مع خالد 
ابن الوليد يف الفتوح.

وكان شاعًرا، ومات يف حياة أبيه يف طاعون عمواس)2(.

يِق ڤ. 8    5 دِّ عاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة، َمْوَلى َأِبي َبْكٍر الصِّ

 ق: مـن مـوال أب بكر، كان للّطفيل بن الارث، أخي عائشـة لمها: 
أّم رومان.

ب يف الله. وأسلم عامر بن فهية، فاشرتاه أبو بكر فأعتقه، وكان ممن ُيَعذَّ

وكان عامر بن فهية مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حني هاجر إل الدينة، يدمه، 
وشهد: بدًرا، وبئر معونة، فاستشهد يومئذ)3(.

ة ُيْكنَى َأَبا َعْمرو، َمْوَل َأِب  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعاِمر ْبُن ُفَهْيَ  خ: َأْخَبَ

يق، َوَشِهَد َبْدًرا  دِّ يق، َهاَجَر إَِل اَلِدْينَة َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأِب َبْكر الصِّ دِّ َبْكر الصِّ
وُأُحًدا، وُقتَِل َيْوم بِْئِر َمُعوَنَة َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهِلْجَرة)4(.

 ب: َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأب بكر َحْيُث َهاجر إَِل اَلِدينَة)5(.

) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 87(.)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )796/2(.
) ) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 176، 177(.

) ) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 387(.
)-) »الثقات« البن ِحبَّان )292/3(.
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لِـنَي، َهاَجـَر َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأِب َبْكٍر   ع: ِمـَن اُلَهاِجِريـَن اْلَوَّ

َة.  ڤ ِمْن َمكَّ

، اْسُتْشِهَد بِبِْئِر َمُعوَنَة.  َبْدِريٌّ

مْحَِن ْبُن َعْوٍف، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه)1(. َرَوى َعنُْه: َعاِئَشُة، َوَعْبُد الرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وأب بكر يف هجرهتا إل الدينة، وشهد   بر: كان رفيق َرُسوِل اللَّ

بدًرا، وأحًدا، ثم قتل يوم بئر معونة، وهو ابن أربعني سنة. 

َطْعنٍة طعنتها  أولَّ  رأيُت  َقاَل:  أنه  الطَُّفيل، وُيروى عنه  بُن  قَتَلُه عامُر 
عامَر بَن فهية نوًرا ُأخِرَج فيها)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحنَي َهاَجَرا   و: َكاَن َدلِيَلُه –يعني أبا بكٍر ڤ- َوَدلِيَل َرُسوِل اللَّ

َة إَِل اَلِدينَِة، ُقتَِل َيْوَم بِْئِر َمُعوَنَة)3(. ِمْن َمكَّ

يق ڤ، اشرتاه فأعتقه.  ث: مول أب بكر الصدِّ

أسلم قديًا قبل أن يدخل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص داَر الرقم، وكان من اُلستضعفني 
ب ليجع عن دينه. بمّكة ُيعذَّ

وهو ثالث َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وأب بكر يف اهلجرة، وصاحبها يف الطريق)4(.

)5) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2051/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )796/2(.

نَّة )ص: 552(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ ) ) »سير السَّ
) ) »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 256(.
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ـًدا مـن موّلدي الزد، أسـود اللون، مملـوًكا للطفيل بن   ثغ: كان مولَّ
ِه بن سخبة، أخي عائشة لمها. َعْبد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص دار  وكان من السابقني إَِل اإلسلم، أسلم قبل أن يدخل َرُسوُل اللَّ
ب يف اللَّه، فاشرتاه  الرقم، أسلم وهو مملوك، وكان حسن اإلسلم، وُعذِّ

َأُبو بكر، فأعتقه.

ولـا خـرج َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وأبـو بكـر إَِل الغار بثـور مهاجرين، أمـر َأُبو 
بكر مواله عامر بن فهية أن يروح بغنم َأِب بكر عليها، وكان يرعاها، فكان 
عامر يرعى يف رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليها غنم َأِب بكر فاحتلباها، 
ِه بن َأِب بكر من عندمها اتبع عامر بن فهية أثره بالغنم حتى  َوإِذا غدا َعْبد اللَّ
يعفي عليه، فلا سار النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو َبْكٍر من الغار هاجر معها، فأردفه َأُبو بكر 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  خلفه، ومعهم دليلهم من بني الديل، وهو مشك، ولا قدم َرُسوُل اللَّ

الدينَة اشتكى أصحابه، فاشتكى َأُبو بكر، وبلل، وعامر ابن فهية ڤ.

وشـهد عامـٌر بدًرا وأحـًدا، وقتل َيْوم بئر معونة، سـنة أربع من اهلجرة، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، لَِا قدم عليه:  وهو ابن أربعني سنة، وقال عامر بن الطفيل لرسول اللَّ
مـن الرجـل الـذي لا قتـل رأيته ُرفَِع بني السـاء والرض حتى رأيت السـاء 

ة«)1(. دونه، قال: »ُهَو َعاِمُر بُن ُفَهْيَ

ِجْيِع)2(.  ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

)5) »ُأْسد الغابة« البن األثير )32/3، 33(.
) ) »سير أعالم النبالء« للذهبي )241/1(.
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، َأُبو ُبْرَدَة، َأُخو َأِبي ُموَسى ڤ.8 -  5 عاِمُر ْبُن َقْيٍس، اْلَْشَعِريُّ

، َأْسـَلَم، َوَهاَجَر ِمْن بَِلِد َقْوِمِه،   س: ُهَو َأُخو َأِب ُموَسـى الَْشـَعِريِّ
نَي، َوُيَقاَل: َكاُنوا َخِْسنَي َرُجًل  َفَواَفَق ُقُدوُمُه اَلِدينََة َمَع َمْن َهاَجَر ِمَن الَْشَعِريِّ

ِفينََتنْيِ ِمْن َأْرِض اْلََبَشِة.  َقُدوَم َأْهِل السَّ

َوَرَوى َأُبو ُبْرَدَة ْبُن َقْيٍس َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ل: له الصحبة)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِمْن الَْشَعِرّيني)3(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

اِج: اْسُمُه َعاِمٌر، َوَلُه ُصْحَبٌة)4(.  ع: َقاَل ُمْسِلُم ْبُن الَجَّ

 ب: َأُخو أب ُموَسى اْلَْشَعِري)5(.

 مف: َأُخو أب ُموَسى الَْشَعِري، َلُه ُصْحَبٌة)6(.

َعاِمُر ْبُن َكِريِز ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف 8 -  5
اْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الَعْبَشِميُّ ڤ.

ُه اْلَبْيَضاُء َوِهَي ُأمُّ َحِكيٍم بِنُْت َعْبِد اُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )274/5(.
) ) »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 430(.

) ) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 346(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2057/4(.

)-) »الثقات« البن ِحبَّان )451/3(.
)-) »فتح الباب يف الكنى واأللقاب« البن منده )1304(.
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. َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

ُهَا َدَجاَجُة بِنُْت َأْسـَاَء ْبِن  ِه، َوُأمَّ َرافِـٍع، َوُأمُّ َفَوَلـَد َعاِمـُر ْبـُن َكِريٍز: َعْبـَد اللَّ
ْلِب ْبِن َحبِيِب ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِهَلِل ْبِن َحَراِم ْبِن ِسَاِك ْبِن َعْوِف ْبِن اْمِرِئ  الصَّ

َثَة ْبِن ُسَلْيٍم.  اْلَقْيِس ْبِن هَبْ

ْهَباِء ْبِن َعاِمٍر ِلُمِّ َوَلٍد.  َوَأَبا الصُّ

اَن،  َة، َوَبِقَي إَِل ِخَلَفِة ُعْثَاَن ْبَن َعفَّ َوَأْسَلَم َعاِمُر ْبُن َكِريٍز َيْوَم َفْتِح َمكَّ
اَن.  َة َوُهَو َوالِيَها لُِعْثَاَن ْبِن َعفَّ ِه ْبِن َعاِمٍر الَبْصَ َوَقِدَم َعَل اْبنِِه َعْبِد اللَّ

اِم َكثٌِي)1(. ِة َوبِالشَّ َوَعِقُب َعاِمٍر بِاْلَبْصَ

 ط: أمه البيضاء، وهي أم حكيم ابنة عبد الطلب بن هاشم. 

أسـلم عامـر بـن كريز يـوم فتح مكة، وبقـي إل خلفة عثـان بن عفان، 
وقدم عل ابنه عبد الله بن عامر البصة، وهو واليها لعثان بن عفان)2(. 

 بر: أمه البيضاء بنت عبد الطلب، أسلم يوم الفتح، وبقي إل خلفة 
ه العراق وخراسان)3(. عثان، هو والد عبد الله بن عامر بن كريز الذي والَّ

 كو: أمـه البيضـاء بنـت عبـد الطلب، أسـلم يوم الفتـح، وعاش إل 
خلفة عثان ڤ)4(.

)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )40/6(.
) ) »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطربي )ص: 39(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )798/2(.
) ) »اإلكمال« البن ماكوال )131/7(.



حابة األماثل 618
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عاِمُر ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديجِ ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَحاِرِث 8    5
اعِر ڤ. اْبِن اْلَخْزَرجِ، أبو َزْعَنَة، الشَّ

 س: ولد أبو زعنة: عبد الله.

ه من بني عبد الشهل، وهلم بقيٌة، وهم بالدينة، وشهد أبو زعنة ُأحًدا)1(. وُأمُّ

اِد ْبِن َماِلِك ْبِن َغْنٍم، ِمْن َبِني 8 9  5 عاِمُر ْبُن َمْخَلِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ
اِد ْبِن َماِلٍك الَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ. َسوَّ

َة ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن  ُه ُعَاَرُة بِنُْت َخنَْساَء ْبِن ُعَسْيَ  س: ُأمُّ
اِر.  َمالِِك ْبِن النَّجَّ

اٍل َعَل َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد يِف َشوَّ
ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َشْهًرا ِمَن اهْلِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل بُِأُحٍد، اَل َعِقَب َلُه)4(.

 بر: شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا)5(.

 ثغ: ُقتَِل َيْوم أحد شهيًدا، وال عقب له)6(.

) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )458/3(.)5) »الطبقات الكبير« البن سعد )358/4(.
) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.

) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2060/4(.
)-) »االستيعاب« البن عبد الرب )798/2(.

)-) »ُأْسد الغابة« البن األثير )38/3(.
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َ
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(. 

َعاِمُر ْبُن ِهَلٍل، َأُبو سيارَة، المتعيُّ ڤ.8    5

 بر: اختلف يف اسمه، يَقاَل: إنه من بني عبس بن حبيب. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا، وهو باق عند بني عمه وبني بنيه يف التعّيني)2(. كتب له َرُسوُل اللَّ

ْبِن 8  5 5 ُحَمْيِس  ْبِن  َجاِبِر  ْبِن  ُعَمْيِر  ْبِن  اهللَّ  َعْبِد  ْبِن  َواِثَلَة  ْبُن  َعاِمُر 
َجْزِء، وقيل: ُجَدي ْبِن َسْعِد ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكنانة، 

، اْلَبْكِريُّ ڤ. ُيَكنَّى َأَبا الطَُّفْيِل، اْلِكَناِنيُّ

 س: كان من أصحاب حممد بن النفية، وابنه الطفيل بن عامر، قتل 
مـع عبـد الرمحـن بـن حممد بن الشـعث بـن قيس الكنـدي يوم ديـر اجلاجم، 

فقال أبوه:

َفَهـدَّ ذلـك ُرِكنـي َهـّدًة َعَجَبا)3(َخـلَّ ُطَفْيـٌل َعـَلَّ اهلمَّ فاْنَشـَعَبا

َفْيِل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَوَصَفُه)4(.  وقال أيًضا س: َوَقْد َرَأى َأُبو الطُّ

 ق: كان آخر من رآه موًتا، ومات بعد سنة مائة. 

وشهد مع علٍّ الشاهَد ُكلَّها، وكان مع الختار صاحب رايته، وكان يؤمن 
ْجَعة)5(. بالرَّ

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )798/2(.)5) »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.

) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )550/6(.

) ) »الطبقات الكبير« البن سعد )186/8(.
)-) »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 341(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َثَاِن ِسننَِي،   خ: َعْن َأِب الطَُّفْيل، َقاَل: َأْدَركُت ِمْن حياِة رسوِل اللَّ

َوُولِْدُت َعاَم ُأُحٍد.

ِه َثَاِن ِسننَِي. َفَمْولُِدُه يِف َسنََتنْيِ ِمَن اهِلْجَرة إِْن َكاَن َأْدَرك ِمْن َحَياِة َرُسوِل اللَّ

اٍل َسنََة َثلٍث؛  ْهِريَّ َقاَل: َكاَنْت َوْقَعُة ُأُحٍد يِف َشوَّ ا َعاُم ُأُحٍد؛ َفإِنَّ الزُّ َفَأمَّ
َيْعنِي: ِمَن اهِلْجَرة)1(.

َعَراء.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِمن الشُّ

َكاَن ِشْيِعيًّا، َوَكاَن َأُبو الَعبَّاس الَْعَمى ُعْثَانِيًّا، َفَقاَل َأُبو الَعبَّاس:

نِـــي َوَأَبـــا ُطَفْيـــل ـــِهْيُدلُعَمـــرك إِنَّ ـــِه الشَّ َلُْخَتِلَفــــــاِن َواللَّ

وَيْأَبـــى ـــا  َمْهِديًّ ُعْثـــَان  ُيريـــُد)2(َأَرى  َمـــا  َوآَبـــى  ُمَتاَبَعتِـــي 

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد َمنَاة 

اْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)3(. َأْخَبَ

َ يِف َســنَِة ثِنَْتــنْيِ َوِماَئــٍة، اَل ُيْعَلــُم َعــَل َوْجــِه  َفْيــُل ُتــُويفِّ  ص: َكاَن الطُّ

اْلَْرِض َعنْيٌ َبِقَيْت مِمَّا َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَدُه، َذَكٌر َواَل ُأْنَثى.

)5) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 388(.
) ) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 582، 585(.
) ) »التاريخ الكبير-السفر الثاين« البن أبي خيثمة )1/ 295، 296(.
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َفْيِل  الطُّ َأِب  ُغَلَم  َوَكاَن   ، اْلَباِهِلَّ َيَْيى  ْبَن  َد  حُمَمَّ َسِمْعُت  َبْكٍر:  َأُبو  َقاَل 
َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة ْبِن اْلَْسَقِع.

َفْيـِل َبْكـِرٌي، فمن َقاَل َبْكـِرٌي، َقاَل: ِمْن َبْكِر ْبـِن َواِئٍل،  َيُقوُلـوَن: َأُبـو الطُّ
َوَقـْد َأْدَخَلـُه َبْعـُض النَّاِس يِف َحِديـِث َربِيَعَة، َوَقـْد َقاَل َبْعُضُهْم: ُهـَو َبْكُر ْبُن 

َسْعِد ْبِن َهَواِزَن)1(.

ة سـنة  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمات بَِمكَّ  ب: أْدرك َثـَان ِسـننِي مـن َحَياة َرُسـول اللَّ
ـة، َوُهَو  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ سـبع َوِماَئـة، َوُهـَو آخـر من َماَت مـن َأْصَحاب َرُسـول اللَّ

من بني كنَاَنة)2(.

 بش: أدرك ثان سنني من حياة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومات سنة سبع 
ومائة، وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بمكة)3(.

 ع: َمْولُِدُه َعاَم ُأُحٍد، َأْدَرَك ِمْن َزَماِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َثَاِن ِسننَِي، َوَقاَل: 
ْهِل إَِل اجْلََبِل.  ُكنُْت يِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْنُقُل اللَّْحَم ِمَن السَّ

َة،  َل إَِل َمكَّ ـوَّ َحاَبـِة، َكاَن َيْسـُكُن اْلُكوَفـَة، ُثمَّ حَتَ آِخـُر َمـْن َمـاَت ِمَن الصَّ
ٍة َوِماَئٍة)4(. َفَاَت هِبَا َسنََة َعْشَ

َزَماِن  ِمْن  َأْدَرَك  ُأُحٍد،  َعاَم  ُولَِد  َوِماَئٍة،  ٍة  َعَشَ َسنََة  َة  بَِمكَّ  َ ُتُويفِّ ع:   

)5) »اآلحاد والمثاين« البن أبي عاصم )198/2، 199(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )291/3(.

) ) »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 64(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2067/4(.
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النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َثَاِنَ ِسننَِي)1(.

 خت: ولد عام ُأحٍد، وأدرك ثان سنني من حياة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 

وذكر أنه رأى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يطوف بالبيت.

. وروى عن ُعَمر، وعلٍّ

اليان، وبعد ذلك يف  ونزل الكوفة، وورد الدائن يف حياة حذيفة بن 

صحبة َعِلِّ بِن َأِب طالب.

وعاد إَِل مكة فأقام هبا حتى مات، وهو آخر من تويف من الصحابة)2(.

 بر: أبو الطفيل، غلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثان سنني.

كان مولده عام أحد، ومات سنة مائة أو نحوها. 

ويَقاَل: إنه آخر من مات ممن رأى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

بًّا لعلٍّ ڤ، وكان من أصحابه  وقد روى نحو أربعة أحاديث، وكان حُمِ

م عليًّا. ل الشيخني، إال أنه كان ُيَقدِّ يف مشاهده، وكان ثقة مأموًنا يعرتف ُيَفضِّ

تويف سنة مائة من اهلجرة)3(.

 كر: صاحُب رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وآخُر أصحابه موًتا. 

)5) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2943/5(.
) ) »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 559(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )798/2، 799(.
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وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وعن عل بن أب طالب. 

روى عنه: الزهري، وحبيب بن أب ثابت، ومعروف بن خربوذ، ويزيد 
ابن بلل، وسعيد بن إياس اجلريري، وغيهم)1(.

َحاَبة موًتا، َماَت بعد سنة ماَئٍة، َوُهَو آخر من رأى   جو: آخر َساِئر الصَّ

َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ثغ: ولد عام أحد، أدرك من حياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثان سنني، وكان يسكن 

الكوفة، ثم انتقل إَِل مكة.

وكان َأُبـو الطفيـل مـن أصحـاب َعـَل الحبني له، وشـهد معه مشـاهده 
ُه كان  كلهـا، وكان ثقـة مأموًنا يعـرتف بفضل َأِب بكر وعمر وغيمهـا، إال َأنَّ

م عليًّا. ُيقدِّ

تـويف سـنة مائـة، وقيـل: مات سـنة عش ومائـة، وهو آخر مـن مات ممن 
َرَأى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

. ْنَيا بِاإِلْجَاِعٍ  ذت: آِخُر ِمْن َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  يِف الدُّ

ْكَن، َوَعـْن: َأِب َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُمَعاُذ بن  َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اْسـتِلَمُه الرُّ
، َوابن َمْسُعوٍد. َجَبٍل، َوَعِلٍّ

)5) »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 113، 114(.
) ) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 324(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثير )41/3(.
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، َوَعِلُّ بن َزْيِد  َبـْيِ ، َوَحبِيُب بـن َأِب َثابٍِت، َوَأُبو الزُّ ْهـِريُّ َرَوى َعنْـُه: الزُّ
ِه بن ُعْثَاَن بن ُخَثْيٍم، َوَمْعُروُف بن  ، َوَعْبُد اللَّ ابن ُجْدَعاَن، َوَسِعيٌد اجْلَُرْيِريُّ

َخْرُبوَذ، َوفِْطُر بن َخِليَفَة.

َقاَل َمْعُروٌف: َسِمْعُتُه َيُقوُل: َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَنا غلٌم َشابٌّ َيُطوُف 
بِاْلَبْيِت َعَل َراِحَلتِِه، َيْسَتِلُم اْلََجَر بِِمْحَجنِِه.

َفْيِل ِمْن َأْعَواِن َعِلٍّ ڤ، َوَحَضَ َمَعُه ُحُروَبُه)1(. َكاَن َأُبو الطُّ

ْنَيا، َواْستَمرَّ الَاُل َعَل   ذس: َخاَتُم َمْن َرَأى َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يِف الدُّ
نِـي َرَأْيُت  : إِنَّ ا، الَ َيُقـْوُل آَدِميٌّ َذلِـَك يِف َعـْصِ التَّابِِعـنْيَ َوَتابِِعْيِهـم َوَهُلـمَّ َجـرَّ
ْحَبَة،  َعى الصُّ َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َنَبَغ بِاهِلنِْد َبْعَد َخِْس ماَئِة َعاٍم َباَبا َرَتَن، َفادَّ
قه يِف َدْعَواُه، َفَباَرَك اللُه يِف َعْقِلِه، َوَنْحُن  َبُه الُعَلَاُء، َفَمْن َصدَّ َوآَذى َنْفَسُه، َوَكذَّ

َنْحَمُد اللَه َعَل الَعافَِيِة.

ْيثِيُّ الِكنَاِنُّ  َفْيـِل: َعاِمـُر بُن َواثَِلـَة بِن َعْبِد اللِه بِن َعْمـٍرو اللَّ َواْسـُم َأِب الطُّ
. اِلَجاِزيُّ

َمْولُِدُه: َبْعَد اهِلْجَرِة.

ْكَن بِِمْحَجنِِه، ُثمَّ  َيْسَتلُم الرُّ ِة الَوَداِع َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يِف َحجَّ َرَأى النَّبِيَّ 
ُيَقبُِّل الِْحَجَن.

. َوَرَوى َعْن: َأِب َبْكٍر، َوُعَمَر بِن اخلَطَّاِب، َوُمَعاِذ بِن َجَبٍل، َواْبِن َمْسُعْوٍد، َوَعِلٍّ

)5) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )1201/2(.
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، َوَعِلُّ بُن  يُّ َبْيِ اَلكِّ ، َوَأُبو الزُّ ْهِريُّ َث َعنُْه: َحبِْيُب بُن َأِب َثابٍِت، َوالزُّ َحدَّ
 ، ُبْوَذ، َوَسِعْيٌد اجلَُرْيِريُّ َزْيِد بِن ُجْدَعاَن، َوَعْبُد اللِه بُن ُخَثْيٍم، َوَمْعُروُف بُن َخرَّ

َوفِْطُر بُن َخِلْيَفَة، َوَخْلٌق ِسَواُهم.

َفْيِل َكاَن َحاِمَل َراَيِة اُلْخَتاِر َلَّا َظَهَر بِالِعَراِق، َوَحاَرَب  َوِقْيَل: إِنَّ َأَبا الطُّ
. َقَتَلَة الَُسنْيِ

َر َدْهًرا  َفْيِل ثَِقًة فِيَا َينُْقُلُه، َصاِدًقا، َعالًِا، َشاِعًرا، َفاِرًسا، ُعمِّ َوَكاَن َأُبو الطُّ
َطِوْيًل، َوَشِهَد َمَع َعِلٍّ ُحُرْوَبُه.

َة َسنََة َعْشٍ َوماَئٍة،  َوَقاَل َوْهُب بُن َجِريٍر: َسِمْعُت َأِب َيُقْوُل: ُكنُْت بَِمكَّ
َفْيِل. َفَرَأْيُت ِجنَاَزًة، َفَسَأْلُت َعنَْها، َفَقاُلوا: َهَذا َأُبو الطُّ

ِحيُح ِمْن َوَفاتِِه لُِثُبوتِِه، َوَيْعُضُدُه َما َقْبَلُه. ُقْلُت -أي الذهبي-: َهَذا ُهَو الصَّ

.)1( َر ُهَو َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلَعاَش إَِل َسنَِة بِْضٍع َوماَئَتنْيِ َر َأَحٌد َبْعَدُه َكَا ُعمِّ َوَلْو ُعمِّ

عاِمٌر، َأُبو ِهَشاٍم، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.8 55 5

 ع، ثغ: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ام. 8  5 5 عاِمٌر الرَّ

، َحيٌّ ِمْن حُمَاِرٍب)3(.  ع: َأُخو اخلَِضِ

)5) »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 470-467(.
) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2058/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )40/3(.

) ) »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2064/4(.
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 بر: يَقاَل عامر الرام، أخو اخلض، واخلض قبيلة يف قيس عيلن. 

وهم بنو مالك بن طريف بن خلف بن حمارب بن خصفة بن قيس عيلن. 
يَقاُل هلم: اخلض)1(.

 كو: أخو اخلض، له صحبٌة وروايٌة)2(.

)5) »االستيعاب« البن عبد الرب )789/2(.
) ) »اإلكمال« البن ماكوال )161/3(.
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