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َّ
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َّ

الش

َف َراِضًيا.  ا َواْنَصَ َفَأَقاَم ِعنَْدُهْم َعْرً

، َواْسَتْعَمَلُه َعَل َحَرِسِه بَِتُبوَك  َوَجَعَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َمَقاِسِم ُحنَْيٍ
يَن َيْوًما.  ِمْن َيْوِم َقِدَم إَِل َأْن َرَحَل، َوَكاَن َأَقاَم ِبَا ِعْرِ

ٌة لِْلِقَتاِل، َوَطَلٌب  َوَشِهَد َيْوَم اْلَيَمَمِة َوَكاَن َلُه َيْوَمِئٍذ َباَلٌء َوَغنَاٌء َوُمَباَشَ
َخٍْس  اْبُن  َيْوَمِئٍذ  َوُهَو  َة،  َعْرَ اْثنََتْي  َسنََة  َشِهيًدا  َيْوَمِئٍذ  ُقتَِل  َحتَّى  َهاَدِة  لِلشَّ

َوَأْرَبِعَي َسنًَة)1(.

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

 ب: شهد َبْدًرا، َواْستْشهَد َيْوم الَيَمَمة ِف عهد أب بكر)3(.

 بش: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(.

 مف: َلُه ُصْحَبة َوِقَدم)5(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َلُه َعِقٌب، َوُقتَِل َيْوَم الَيَمَمِة. 

ْحَِن ْبُن َثابٍِت.  َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَعْبُد الرَّ

ْيـِل، َفَقـاَل لَِعاِئَشـَة:  ِديـَن، َسـِمَعُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقـَرُأ بِاللَّ َكاَن َأَحـُد امُلَتَهجِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )407/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )306/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 48(.

)5( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2780(.



7 ين
َ
حرف الع

ْيِل َفَمَشى ِف  ِذي َأَضاَء َلُه اْلَعَصا ِف اللَّ »َهَذا َصْوُت َعبَّاٍد«، َوَدَعا َلُه، َوُهَو الَّ
َضْوِئَها)1(.

 بر: ال خيتلفون أنه أسلم باملدينة عل يد مصعب بن عمي، وذلك 
قبل إسالم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضي. 

وشهد بدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلها، وكان فيمن قتل كعب بن األشف 
اليهودي، وكان من فضالء الصحابة.

كان عباد بن بر ممن قتل كعب بن األشف اليهودي الذي كان يؤذي 
ض عل أذاه. َوَقاَل عباد بن بر ف ذلك شعًرا: ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وحيرِّ َرُسوَل اللَّ

وواىف طالعــا مــن رأس جــدررصخت به فلم يعرض لصويت
فقلــت أخــوك عبــاد بــن بــرفعــدت لــه َفَقــاَل مــن املنــادي
ــا فخذهــا ــا رهن لشــهر إن وىف أو نصف شــهروهــذي درعن
ومـا عدلوا الغنى من غي فقرَفَقــاَل معــاش ســغبوا وجاعوا
َوَقــاَل لنــا لقــد جئتــم بأمــرفأقبــل نحونــا هيــوى رسيعــا
جـــداد بيـــض  أيمننـــا  نفــريوىف  الكفــار  بــا  جمــردة 
الكفــار كالليــث اهلزبــرفعانقــه ابــن مســلمة املــردي بــه 
ــروشـــد بســـيفه صلتـــا عليـــه ــن ج ــس ب ــو عب ــره أب فقط
بأنعـــم نعمـــة وأعـــز نـــصفـــكان اللـــه سادســـنا فأبنـــا
كـــرام نفـــر  برأســـه  مهــو ناهيــك مــن صــدق وبــّروجـــاء 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1927/4(.
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والذين قتلوا كعب بن األشف: ممد بن مسلمة، والارث بن أوس، 
وعباد بن بر، وأبو عبس بن جر، وأبو نائلة سلكان بن وقش األشهيل)1(.

ِذي َأَضاَء َلُه  ِدين، َوُهَو الَّ  و: َأْنَصاِريٌّ َشِهَد َبْدًرا، َوَكاَن َأَحَد امُلَتَهجِّ

ْيِل َفَمَشى ِف َضْوِئَها)2(. اْلَعَصا ِف اللَّ

 ثغ: أسلم باملدينة َعَل يد مصعب بن عمي، قبل إسالم سعد بن معاذ، 

وأسيد بن حضي. وشهد بدًرا، وُأُحًدا، واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه  ِذي َكاَن ُيْؤِذي َرُسوَل اللَّ وكان ممن قتل كعب بن األشف اليهودي، الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمي، وكان الذين قتلوه عباًدا، وممد بن مسلمة، وأبا عبس بن جر، 

وأبا نائلة، وغيهم.

وكان من فضالء الصحابة. 

َيْوم اليممة، وكان له يومئذ بالء عظيم، وكان عمره خًسا  وُقتَِل عباد 
وأربعي سنة، وال عقب له)3(.

، َكاَن ِمْن َساَدِة األَْوِس. ْيَ ، َأَحُد الَبْدِريِّ ، األَْشَهيِلُّ  ذس: اإِلَماُم، األَْنَصاِريُّ

ِذي َأَضاءْت َلُه َعَصاُتُه َلْيَلَة اْنَقَلَب إَِل  َعاَش َخًْسا َوَأْرَبِعْيَ َسنًَة، َوُهَو الَّ
َمنِْزلِِه ِمْن ِعنِْد َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )801/2، 803، 804(.
نَّة )ص: 546(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )46/3، 47(.



9 ين
َ
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ِف  ، َوَكاَن َأَحَد َمْن َقَتَل َكْعَب بَن األَْشَ َأْسَلَم َعَل َيِد ُمْصَعِب بِن ُعَمْيٍ
. الَيُهْوِديَّ

َعَل  َوَجَعَلُه  ُسَلْيٍم،  َوَبنِي  ُمَزْينََة،  َصَدَقاِت  َعَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َواْسَتْعَمَلُه 
َحَرِسِه ِف َغْزَوِة َتُبْوٍك. 

ْجَعاِن  َوَكاَن َكبِْيَ الَقْدِر ڤ َأْبَل َيْوَم الَيَمَمِة َباَلًء َحَسنًا، َوَكاَن َأَحَد الشُّ
. امَلْوُصْوفِْيَ

آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْيَ َأِب ُحَذْيَفَة بِن ُعْتَبَة بِن َربِْيَعَة.

ُيْوِف(، َوَقاَتَل َحتَّى  ُنظَِر َيْوَم الَيَمَمِة َوُهَو َيِصْيُح: )اْحطُِموا ُجُفْوَن السُّ
َباٍت ِف َوْجِهِه ڤ)1(. ُقتَِل بَِضَ

ِذي َأَضاءْت َلُه َعَصاُه بدريٌّ ِمْن ُشَهَداِء الَيَمَمِة ممن اْسُتْشِهَد   ذس: الَّ
َيْوَمِئٍذ ِمْن َأْصَحاِب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

َجْحَجبا 9  131 بِن  اأَلْصَرِم  بِن  اأَلْسَوِد  بِن  َعِديِّ  بِن  الَحاِرِث  ْبُن  َعبَّاُد 
األَْنَصاِريُّ اأَلْوِسيُّ ڤ.

 س: هو فارس ذي اِلرق، فرس كان له ُيَقاتِل عليه. 

وكان لعباد من الولد: عبد الله درج وال عقب له. 

ملسو هيلع هللا ىلص عل  اللِه  ُأحًدا، والندق، واملشاهد كلَّها مع رسوِل  وشهد عباٌد 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 337، 338(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 299(.
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فرسه ذي الِرق، وشهد عليه يوم اليممة، فاستشهد ذلك اليوم ف خالفة 
أب بكر الصديق ڤ سنة اثنتي عرة)1(.

 بر: يعرف بفارس ذي الرق، فرس كان يقاتل عليه. 

شهد أحًدا، واملشاهَد كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عل فرسه ذي الرق. 

وشهد عليه اليممة، فقتل يومئذ شهيًدا)2(.

ة ْبِن َعْبٍس ِمْن ِرَفاَعة، 9  131 عبَّاُد ْبُن ِسَنان ْبِن َجاِبِر ْبِن َساِلِم ْبِن ُمرَّ
َلِميُّ ڤ. َوِقيَل: َعبَّاد بن َشْيَبان، َأُبو ِإْبَراِهيَم، السُّ

 ع: َحِليُف ُقَرْيٍش، َخَطَب إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأَمْيَمَة بِنَْت َربِيَعَة ْبِن اْلَاِرِث)3(.

 ثغ: خطب إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أمامَة بنت ربيعة بن الارث بن عبد املطلب، 
فأنكحه ول يشهد. 

روى عنه: ابنه إِْبَراِهيم)4(.

ْبِن 9  131 َحِريِش  ْبِن  َقْلعِ  ْبِن  َمْخَرَمَة  ْبِن  َمْخَرَمَة  ْبِن  َسْهِل  ْبُن  عبَّاُد 
، اأْلَْشَهِليُّ ڤ. َعْبِد اأْلَْشَهِل، اأْلَْنَصاِريُّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وقتل يومئذ َشِهيًدا، وال عقب له، قتله صفوان 
ابن ُأَمية اجلمحي)5(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )805/2(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )311/4(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )49/3(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1934/4(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )243/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)1(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)2(.

 بر: قتل يوم أحد شهيًدا، قتله صفوان بن أمية اجلمحي)3(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(. 

عبَّاُد ْبُن ُشَرْحِبيَل ْبِن اأْلَْشَيِم ْبِن ُأَميََّة اْلَعَنِزيُّ ِمْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل 9  131
اْلَيْشُكِريُّ اْلُغَبِريُّ ڤ.

َي، َحِديُثُه ِعنَْد َأِب بِْرٍ َجْعَفِر ْبِن َأِب َوْحِشيََّة)5(. يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبْصِ

َة ْبِن َعْبِس ْبِن ِرَفاَعَة 9  131 َعبَّاُد ْبُن َشْيَباَن ْبِن َجاِبِر ْبِن َساِلِم ْبِن ُمرَّ
اْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم، َوُهَو َحِليُف َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب 

اْبِن َهاِشٍم ڤ.

َجه ول يتشهد، يعني ل خيطب)6(.  س: روى عن رسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أنه زوَّ

 بر: َقاَل: خطبُت إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أمامة بنت عبد املطلب فأنكحني، ول 
يشهد. روى عنه ابناه: عيسى بن عباد، وحييى بن عّباد)7(.

)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1933/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )805/2(.
)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1929/4(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )549/6(.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر )805/2(.
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، َوِقيَل: اللَّْيِثيُّ ڤ.9 1313 يِليُّ عبَّاُد ْبُن َعْمٍرو، الدِّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: البصيون معارُك بُن بر بن عباد َوَغُيه)1(.

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيَِّي)2(.

عبَّاُد ْبُن َعْمٍرو، َوِقيَل: َعيَّاُد ْبُن َعْمٍرو ڤ.9  -13

ُدُم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.  ع، ثغ: َكاَن خَيْ

 جو: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

13-1 9 ، عبَّاُد ْبُن َقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َخاِلِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، اأْلَْنَصاِريُّ
الزَُّرِقيُّ ڤ.

ُه َخْوَلُة بِنُْت بِْرِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.   س: ُأمُّ

ُه ُأمُّ َثابٍِت بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن َوْهٍب  ْحَِن، َوُأمُّ َوَكاَن َلَعبَّاٍد ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ
ِمْن َأْشَجَع.

َبْدًرا،  ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد  َشِهَد الَعَقَبَة َمَع السَّ
َ َوَلُه َعِقٌب)5(. َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

، َأُخو ُسَوْيد بن قيس)6(.  ب: َبْدِريٌّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1931/4(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )306/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1935/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )50/3(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 155(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )549/3(.

)6( »الثقات« البن ِحبَّان )306/3(.



13 ين
َ
حرف الع

 ع: َشِهَد َبْدًرا َواْلَعَقَبَة، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)1(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا بعد أن شهد العقبة)2(.

 بر: شهد العقبة، ثم شهد بدًرا)3(.

َعبَّاُد بُن َقْيِظيٍّ األَْنَصاِريُّ الَحاِرِثيُّ ڤ.9 --13

 بر: أخو عبد الله وعقبة ابني قيظي، وقتل هو وأخوه يوم جرس أب 
عبيد، له صحبة)4(.

عبَّاٌد، َأُبو َثْعَلَبَة، اْلَعْبِديُّ ڤ.9  -13

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من َعْبد الَقْيس)5(. 

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َحِديُثُه ِعنَْد اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس)6(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1929/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )806/2(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 821(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )806/2(.

)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 243(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1931/4(.



حابة األماثل 14
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عبادة امُسه  من 

عَباَدُة ْبُن اأْلَْشَيِب اْلَعَنِزيُّ ڤ.9  -13

 ع: ِعَداُدُه ِف َأْهِل فَِلْسطَِي)1(.

َره عل قومه)2(.  بر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب له كتاًبا، وَأمَّ

ره عل قومه، روى عنه: املصادف بن   كو: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأمَّ
أمية العنزي)3(. 

َوِقيَل: 9  -13  ، األَْنَصاِريُّ َزْمَزَمَة  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اْلَخْشَخاِش  ْبُن  عَباَدُة 
َعْبَدُة ڤ.

ُر ْبُن ِذَياٍد ِف   ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد َفُدفَِن ُهَو َوالنُّْعَمُن ْبُن َمالٍِك َوامُلَجذَّ
َقْرٍ َواِحٍد)4(.

 بر: شهد بدًرا، وقتل يوم أحد شهيًدا. 

ويَقاَل فيه عباد بن الشخاش بال هاء، واألكثر يقولون عبادة)5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1925/4(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )33/7(.)2( »االستيعاب« البن عبد البر )807/2(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1926/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )807/2(.



15 ين
َ
حرف الع

 ثغ: شهد بدًرا، وُقتَِل َيْوم أحد شهيًدا)1(.

، َوِقيَل: َعبَّاٌد. َوِقيَل: َأُبو ُعَباَدَة، فإن كان هو فاسمه: 9  -13 عَباَدُة الزَُّرِقيُّ
َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َخاِلِد ْبِن َمْخَلِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعِقِب ْبِن 

ُجَشِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

.)2(  ص، ع: َبْدِريٌّ

َم َما َبْيَ  َه َحـرَّ  ب: َلـُه ُصْحَبـة، َقاَل َسـِمعت النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إِنَّ اللَّ
َة«)3(. َم إِْبَراِهيُم َمكَّ الَبَتْيَها َكَم َحرَّ

، وقد روى عنه ابناه: َعْبد اللَّه،   ثغ: يعد ف أهل الجاز، وهو بدريٌّ
وسعد)4(.

اِمِت ْبِن َقْيِس ْبِن َأْصَرِم ْبِن ِفْهِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 9  -13 عَباَدُة ْبُن الصَّ
َغْنِم ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، ِمَن اْلَقَواِقَلِة، 

ُيْكَنى: َأَبا اْلَوِليِد ڤ.

ُة اْلَعْيِ بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَعْجالِن ْبِن  ُه ُقرَّ  س: ُأمُّ

َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج. 

ُه َجِيَلُة بِنُْت َأِب َصْعَصَعَة،  اِمِت ِمَن اْلَوَلِد: اْلَولِيُد، َوُأمُّ َوَكاَن لُِعَباَدَة ْبِن الصَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )54/3(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )36/4(، و»معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1925/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )304/3(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )55/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اِر. َوُهَو َعْمُرو ْبُن َزْيِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ُه ُأمُّ َحَراٍم بِنُْت ِمْلَحاَن ْبِن َخالِِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب  ٌد، َوُأمُّ َوُمَمَّ
اِر. اْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا. َوَشِهَد ُعَباَدُة الَعَقَبَة َمَع السَّ

. َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ

. اِمِت َوَأِب َمْرَثٍد اْلَغنَِويِّ وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشِهَد ُعَباَدُة َبْدًرا َوُأُحًدا َواْلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
ا. ا َأْنَصاِريًّ َوَكاَن ُعَباَدُة َعَقبِيًّا َنِقيًبا َبْدِريًّ

َ ِف ِخاَلَفِة  ُه َبِقَي َحتَّى ُتُوفِّ ُد ْبُن َسْعٍد: َوَسِمْعُت َمْن َيُقوُل: إِنَّ َقاَل ُمَمَّ
اِم)1(. ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن بِالشَّ

ُة اْلَعْيِ بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن  ُه ُقرَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْلَعْجالِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج. 

. ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر، َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ َشِهَد ُعَباَدُة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
 . َ اِم إَِل َأْن ُتُوفِّ اِم ِحَي َغَزاَها امُلْسِلُموَن، َفَلْم َيَزْل بِالشَّ َخَرَج إَِل الشَّ

َ ِف ِخاَلَفِة  ُه َبِقَي َحتَّى ُتُوفِّ ُد ْبُن َسْعٍد: َوَسِمْعُت َمْن َيُقوُل: إِنَّ َقاَل ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )506/3(.



17 ين
َ
حرف الع

اِم)1(. ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن بِالشَّ

ُة اْلَعْيِ بِنُْت ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َمالِِك ْبِن  ُه ُقرَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ
اْلَعْجالِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج، 

َوُيْكنَى َأَبا اْلَولِيِد. 

 . ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر، َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َوَقْد َكَتْبنَا َأْمَرُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمَن اْلَقَواِقَلِة)2(.

 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ه: قرة العي بنت عبادة بن نضلة خزرجّية، وكان عبادة أحد   ق: أمُّ
النّقباء االثني عر.

وشهد بدًرا، واملشاهَد ُكلَّها، وشهَد العقبَة مع السبعي.

وأخوه أوس بن الصامت شهد بدًرا، وهو أول من ظاهر ف اإلسالم.

وكان به ملم، فالحى امرأته خولة ف بعض صحواته، فقال: َأْنِت عيلَّ 
كظهر أمي، ثم ندم... القصة.

وكان عبادُة طوياًل جياًل، جسيًم، وتوف بالّرملة، من الشام سنة أربع 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )391/9(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )573/3(.
)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3457(.
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َّ
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وثالثي، وهو يومئذ ابن اثنتي وسبعي سنة.

وابنه: الوليد بن عبادة، ولد ف آخر عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف ف خالفة: 
عبد امللك بن مروان، بالشام، وكان ثقة، قليل الديث، وله عقب)1(. 

َوُدفَِن  اِم،  بِالشَّ َوَثاَلثَِي  َأْرَبٍع  َسنََة   َ ُتُوفِّ َنِقيٌب،  َعَقبِيٌّ  َبْدِريٌّ  ص:   
بَِبْيِت امَلْقِدِس ڤ)2(.

ُم  اِمت، مِمَّن شهد العقَبة، من القواقل، َوإِنَّ  ب: َأُخو َأْوس بن الصَّ
ْيف، َقاُلوا َلُه: )َقْوِقْل  سمو القواقل؛ ألَنم َكاُنوا ِف اجلَاِهِليَّة إِذا نزل بم الضَّ
َحْيُث ِشْئَت(، ُيِريُدوَن اْذَهْب َحْيُث ِشْئت، َوُقل َما ِشْئت، َفإِن َلك اأْلمان؛ 

تِي.  أِلَنَّك ِف ِذمَّ

ام، َوَمات بالرملة، َوُدفَِن ببيت املقدس  كنية عَباَدة َأُبو الَولِيد، سكن الشَّ
ان،  سنة َأربع َوَثاَلثَِي، َوُهَو ابن اْثنََتْيِ َوسبعي سنة ِف خاَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ

َوَكاَن عل الَقَضاء َبا، َوُهَو أول من ويل الَقَضاء بفلسطي. 

ة العي بنت عَباَدة بن َنْضَلة بن َمالك بن العجالن، َوِهي  َوَكاَنت أمه ُقرَّ
ُأْخت َعبَّاس بن عَباَدة بن َنْضَلة)3(.

 بش: مات سنة أربع وثالثي، وهو ابن ثنتي وثمني سنة، وكان 
أول من ويل قضاء فلسطي)4(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 255(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )302/3، 303(.)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )429/3(.

)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 88(.



19 ين
َ
حرف الع

، َنِقيٌب، َشِهَد امَلَشاِهَد، َوَسِعَد  ، َشَجِريٌّ ، ُأُحِديٌّ ، َبْدِريٌّ  ع: َعَقبِيٌّ

ِة والتََّعاُضَد.  ُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص َعَل النُّْصَ بَِعْقِد امَلَعاِقِد ِحَي َباَيُعوا الرَّ

َباَيَعُهْم  بِاْلَعَقَبِة،  اأْلُوَل  َفاْلَبْيَعُة  َوالثَّانَِيِة،  اأْلُوَل  بِاْلَعَقَبِة  اْلَبْيَعَتْيِ  َشِهَد 
، َوامَلنَْشِط َوامَلْكَرِه، َوَأْن َيُقوُلوا  ْمِع َوالطَّاَعِة ِف اْلُعرْسِ َواْلُيرْسِ َبْيَعَة النَِّساِء إَِل السَّ

بِاْلَقِّ اَل َتْأُخُذُهْم َلْوَمُة اَلِئٍم، َوَأْن اَل ُينَاِزُعوا اأْلَْمَر َأْهَلُه.

َوالَبْيَعُة الثَّانَِيُة بِاْلَعَقَبِة َعَل َحْرِب اأْلَْحَِر َواأْلَْسَوِد، َوَضِمَن هَلُْم بِاْلَوَفاِء 
بَِذلَِك اجْلَنََّة. 

َدَقاِت.  اَم َواْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َبْعِض الصَّ َسَكَن الشَّ

النَّاَس  َم  لُِيَعلِّ اْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َبَعَثُه  اْلُقْرآَن،  ِة  فَّ الصُّ َأْهَل  ُم  ُيَعلِّ َوَكاَن 
ْمَلِة، َسنََة َأْرَبٍع َوَثاَلثَِي، َوُهَو اْبُن  َ بَِبْيِت امَلْقِدِس، َوِقيَل: بِالرَّ اْلُقْرآَن، َوُتُوفِّ

اْثنَْيِ َوَسْبِعَي َسنًَة. 

َحاَبِة: َجابٌِر، َوَفَضاَلُة ْبُن ُعَبْيٍد، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَأُبو  َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ
بِيِع. ، َوامْلِْقَداُم ْبُن َمْعِدي َكِرَب، َوَعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو، َوَمُْموُد ْبُن الرَّ ُأَماَمَة اْلَباِهيِلُّ

ــٌد، َوَعْبــُد اللــِه، َوَأُبــو إِْدِريــَس، َوَأُبــو ُمْســِلٍم  َوَمــْن َأْواَلِدِه: اْلَولِيــُد، َوُمَمَّ
َغنٍْم،  ْبُن  ْحَِن  الرَّ َوَعْبُد   ، ُنَفْيٍ ْبُن  َوُجَبْيُ  ُأَميََّة،  َأِب  ْبُن  َوُجنَاَدُة  الَْواَلْنَياُن، 
َقاِشُّ  َة، َوَأُبو اأْلَْشَعِث، َوَحطَّاُن ْبُن َعْبِد اللِه الرَّ ، َوَكثُِي ْبُن ُمرَّ نَابِِحيُّ َوالصُّ

اللُه)1(. َرِحَُهُم 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1919/4(.



حابة األماثل 20
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بر: كان عبادة نقيًبا، وشهد العقبة األول والثانية والثالثة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي أب َمْرَثد الَغنَوي.  وآخى َرُسول اللَّ

وُمَعلًِّم،  قاضًيا  الشام  إل  عمر  وجهه  ثم  َها،  ُكلَّ واملشاهَد  بدًرا  وشهد 
املقدس،  بالبيت  ودفن  با،  ومات  فلسطي،  إل  انتقل  ثم  بحمص،  فأقام 

وقره با معروف إل اليوم.

وقيل: إنه توف باملدينة، واألول أشهر وأكثر.

توف عبادة بن الصامت سنة أربع وثالثي بالرملة. وقيل بالبيت املقّدس، 
وهو ابن اثنتي وسبعي سنة.

روى عنه من الصحابة: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وفضالة بن 
عبيد، واملِْقَدام بن معديكرب، وأبو أمامة الباهيل، ورفاعة بن رافع، وأوس 
نَابِحي،  ابن عبد الله الثقفي، وشحبيل بن َحَسنة، وممود بن الربيع، والصُّ

وجاعة من التابعي)1(.

 ، ، َبْدِريٌّ ، َعَقبِيٌّ  و: ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج، َأْنَصاِريٌّ

، َنِقيٌب.  َشَجِريٌّ

، الَبْيَعَة اأْلُوَل: ِحَي َباَيَعُهُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َها، َشِهَد اْلَبْيَعَتْيِ َشِهَد امَلَشاِهَد ُكلَّ
 ، ، َوامَلنَْشِط َوامَلْكَرِه، َوَأْن َيُقوُلوا اْلَقَّ ْمِع َوالطَّاَعِة ِف اْلُعرْسِ َواْلُيرْسِ َعَل السَّ

ِه َلْوَمَة اَلِئٍم.  اَل َيْأُخُذُهْم ِف اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )808/2، 809(.



21 ين
َ
حرف الع

ِب اأْلَْبَيَض َواأْلَْسَوَد، َوَضِمَن هَلُْم  َوالَبْيَعَة الثَّانَِيَة: ِحَي َباَيَعُهْم َعَل َضْ
بِاْلَوَفاِء بَِذلَِك اجْلَنََّة.

َم النَّاَس اْلُقْرآَن. اِم لُِيَعلِّ َوِقيَل: َبَعَثُه ُعَمُر ڤ، إَِل الشَّ

ْمَلِة َسنََة َأْرَبٍع َوَثاَلثَِي، َوُهَو اْبُن اْثنََتْيِ  َ بَِبْيِت امَلْقِدِس، َوِقيَل: بِالرَّ ُتُوفِّ
َوَسْبِعَي َسنًَة)1(.

 كر: صاحُب رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، أحُد االثني عر نقيًبا ليلة العقبة. 

سكن الشام، ودخل دمشق قبل فتحها وبعده. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: أنس بن مالك، وأبو أمامة الباهيل، وأبو ُأِبّ ابن امرأته، وأبو 
مسلم الَْوالين، وأبو إدريس الَْواَلين، وغيهم)2(.

 جو: شهد اْلعقَبة َمَع الّسْبعي َوُهَو أحد النَُّقَباء اإلثني عر. 

َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َوشهد َبْدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّ

ة اْلُقْرآن.  فَّ َوَكاَن ُيَعلِّم أهَل الصُّ

َوله من الَوَلد: الَولِيد، َوُمَّمد. 

ام. َوقيل: بَِبْيت املقدس سنة َأربع َوَثاَلثَِي،  َوَمات بالرملة من َأرض الشَّ
َوُهَو اْبن اْثنََتْيِ َوسبعي. 

نَّة )ص: 545(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 175(.
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الش

ِحيح)1(. َوقيل: َبِقي َحتَّى توّف ِف خاَلَفة ُمَعاِوَية، َوُهَو الصَّ

ه قرة العي بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن.  ثغ: أمُّ

شهد العقبة األول والثانية، وكان نقيًبا عل القواقل بني عوف بن الزرج. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي َأِب مرثد الغنوي.  وآخى َرُسوُل اللَّ

وشهد بدًرا، وُأُحًدا، والندَق، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

َه، ال َتْأِت  ِق اللَّ واستعمله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل بعض الصدقات، وقال له: »اتَّ
ا ُثَواٌج«. قال:  ا ُخَواٌر، َأْو َشاٍة َلَ ِمُلُه َلُه ُرَغاٌء، َأْو َبَقَرٍة َلَ َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِبِعرٍي َتْ

فو الذي بعثك بالق ال أعمل َعَل اثني.

ة القرآن، وملا فتح املسلمون الشام أرسله  فَّ وكان عبادة ُيعلِّم أهَل الصُّ
عمر بن الطاب، وأرسل معه معاذ بن جبل، وأبا الدرداء، ليعلِّموا الناس 

القرآن بالشام ويفقهوهم ف الدين.

وأقــام عبــادة بحمــص، وأقــام َأُبــو الــدرداء بدمشــق، ومــى معــاذ إَِل 
فلسطي، ثم صار عبادة بعد إَِل فلسطي، وكان معاوية خالفه ف شء أنكره 
عبادة، فأغلظ له معاوية ف القول، فقال عبادة: ال أساكنك بأرض واحدة 
إَِل  املدينة، فقال عمر: ما أقدمك؟ فأخره، فقال: ارجع  إَِل  أبًدا، ورحل 
ُه أرًضا لست فيها أنت وال أمثالك، وكتب إَِل معاوية: ال  مكانك، فقبَّح اللَّ

إمرة لك عليه.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 95، 96(.



23 ين
َ
حرف الع

ِه، وفضالة بن عبيد، واملقدام  روى عنه: أنس بن مالك، وجابر بن َعْبد اللَّ
ابن عمرو بن معديكرب، َوَأُبو أمامة الباهيل، ورفاعة بن رافع، وأوس بن 
ِه الثقفي، وشحبيل بن حسنة، وكلهم صحاب. وروى عنه جاعة  َعْبد اللَّ

من التابعي.

بالبيت املقدس، وهو  وتوف عبادة سنة أربع وثالثي بالرملة، وقيل: 
ابن اثنتي وسبعي سنة، وكان طوياًل جسيًم جياًل. 

وقيل: توف سنة خس وأربعي أيام معاوية. واألول أصح)1(.

َوِمْن  الَعَقَبِة،  َلْيَلَة  النَُّقَباِء  َأَحُد   ، األَْنَصاِريُّ الُقْدَوُة،  اإِلَماُم،   ذس: 

. ْيَ َأْعَياِن الَبْدِريِّ

َسَكَن َبْيَت امَلْقِدِس.

اِهُد،  ، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَأُبو ُمْسِلٍم الَْواليَِنُّ الزَّ َث َعنُْه: َأُبو ُأَماَمَة الَباِهيِلُّ َحدَّ
 ، نَابِِحيُّ ْحَـِن بُن ُعَسـْيَلَة الصُّ ، َوُجنَـاَدُة بـُن َأِب ُأَميََّة، َوَعْبُد الرَّ َوُجَبـْيُ بـُن ُنَفـْيٍ
، َواْبنُُه؛  نَْعايِنُّ ، َوَأُبو األَْشَعِث الصَّ بِْيِع، َوَأُبو إِْدِرْيَس الَْواليَِنُّ َوَمُْمْوُد بُن الرَّ
ْحَِن، َوَخالُِد بُن َمْعَداَن -َوَلْ َيْلَحَقاُه،  الَولِْيُد بُن ُعَباَدَة، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ
َة، َوِحطَّاُن بـُن َعْبِد اللِه  ، َوَكثِـْيُ بـُن ُمـرَّ َفُهـَو ُمْرَسـٌل- َواْبـُن َزْوَجتِـِه؛ َأُبـو ُأَبٍّ

، َوآَخُرْوَن. َقاِشُّ الرَّ

، َوُهَو اْبُن اْثنََتْيِ َوَسْبِعْيَ َسنًَة. ْمَلِة، َسنََة َأْرَبٍع َوَثاَلثِْيَ َماَت: بِالرَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )56/3، 57(.
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 ) َساَق َلُه َبِقيٌّ ِف »ُمْسنَِدِه« ماَئًة َوأحًدا َوَثَمنِْيَ َحِدْيًثا، َوَلُه ِف )الُبَخاِريِّ
َو)ُمْسِلٍم(: ِستٌَّة.

.)1( ، َوُمْسِلٌم: بَِحِدْيَثْيِ : بَِحِدْيَثْيِ َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ

 ذت: أحد النُّقباء ليلة الَعَقبة، شِهد بْدًرا واملشاهَد، وُويلِّ قضاء فلسطي، 
وسكن الشام.

الله  بن عبد  بن مالك، وجبي، وحطان  أمامة، وأنس  َأُبو  َعنُْه:  َرَوى 
نْعاين، وأبو إدريس عائذ الله الَْوالين،  اِحيَل الصَّ قاش، وأبو األشعث ُشَ الرَّ

وخْلٌق سواهم.

ْملة، ويقال: ُتُوف  وكان فيم بلغنا رجاًل طوااًل جسيًم جياًل، ُتُوف بالرَّ
ببيت املقدس )2(.

ف  حديثهم  الذين  الصحابة  نبالء  من  النقباء،  أحُد  البدريُّ  ذك:   
الصحاح)3(.

13-  9 ، عَباَدُة ْبُن ُقْرٍط، َوِقيَل: اْبُن ُقْرٍص، َوِقيَل: اْبُن َقْرٍض، اللَّْيِثيُّ
ْبِن  َقْيِس  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  ُبَجْيِر  ْبِن  ُعْرَوَة  ْبِن  ُقْرِص  ْبُن  ُعَباَدُة  َوُهَو 

َماِلِك ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد َمنَاة 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 5، 10، 11(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 229(.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.



25 ين
َ
حرف الع

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)1(. َأْخَرَ

ة، يروي َعنُه: حيد بن ِهاَلل.   ب: سكن الَبْصَ

اد.  ِحيح بالصَّ َوَكاَن َأيُّوب َيُقول: )عَباَدة بن قرط(، َوالصَّ

ِة سنة إِْحَدى َوَأْرَبعي ِف وْقَعة بن َعامر بن سهم بن َغالب  ُقتَِل بِالَبْصَ
اهلَُجْيِمي)2(.

 بش: من بني ليث قتل بالبصة سنة إحدى وأربعي)3(.

َي، َقَتْلُتُه اْلََواِرُج بِاأْلَْهَواِز.  يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف اْلَبْصِ

.)4( َرَوى َعنُْه: َأُبو َقَتاَدَة اْلَعَدِويُّ

 بر: يَقاَل: )ابن قرط(. والصواب عند أكثرهم: )قرص(.

وروى عنه: أبو قتادة العدوي، وحيد بن هالل)5(.

عَبـاَدُة ْبـُن َقْيـِس ْبـِن َكْعِب ْبـِن َقْيِس ْبِن َعَبَسـَة ْبـِن ُأَميََّة ْبِن 9 13-3
، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن  َماِلِك ْبِن َعاِمَرَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، اأْلَْنَصاِريُّ

اْلَخْزَرجِ ڤ.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 295، 296(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )303/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 72(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1924/4(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )809/2(.
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ْرَداِء، َوَلْيَس لُِعَباَدَة َعِقٌب.   س: َعمُّ َأِب الدَّ

، َوَيْوَم ُمْؤَتَة،  َوَشِهَد ُعَباَدُة َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َواْلَُدْيبَِيَة، َوَخْيَرَ

ْجَرِة.  َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف ُجَاَدى األُوَل َسنََة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ُه َكاَن لُِسَبْيِع ْبِن َقْيٍس َأٌخ  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َأنَّ َوَذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

ِه ُيَقاُل َلُه: َزْيُد ْبُن َقْيٍس، َوَلْ َيْشَهْد َبْدًرا، َوَقْد َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ألَبِيِه، َوُأمِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بـر: شـهد بـدًرا، وأحـًدا، والنـدق، والديبيـة، وخيـر، وُقتَِل يوم 

مؤتة شهيًدا)3(.

 بر: شهد بدًرا هو وأخوه سبيع بن قيس، وُقتَِل يوم مؤتة شهيًدا)4(.

 كر: شهد غزوة ُمؤتة، واستشهد با)5(.

 ثـغ: شـهد بـدًرا، وأحًدا، والنـدَق، والديبيـَة، وخيَر، وُقتِـَل َيْوم 

مؤتة شهيًدا)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )494/3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1924/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )810/2(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )806/2(.

)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 236(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )58/3(.
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األَْنَصاِريُّ 9   13 َمْبُذول،  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ُمْحصِن  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  ُعَباَدُة 

اِريُّ ڤ. ُثمَّ النَّجَّ

 ثغ: ُقتَِل َيْوم بئر معونة)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )57/3(.
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اس عبَّ امُسه  من 

عبَّاُس ْبُن ُعَباَدَة ْبِن َنْضَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن 9 1 13
َغْنِم ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ اْلَعْجَلِنيُّ ڤ.

ه َعمية بنت ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن ُأَمية بن   س: ُأمُّ
بياضة بن عامر بن الزرج، وهو خاُل ُعبادة بن الصامت.

فولد العباُس بُن ُعَبادة: ممًدا، وأمه أنيسة بنت عبد الله بن َعْمرو بن 
مالك بن العجالن بن عامر بن بياضة بن عامر بن الزرج. 

وأخوه ألمه َجَبلة بن َعْمرو بن أوس بن عامر بن ثعلبة بن وقش بن ثعلبة 
ابن طريف بن الزرج بن ساعدة. 

ه الُفريعة بنت السكن، ويقال: الفريعة بنت ِخَداِش  وحزَة بَن العباس، وُأمُّ
العدوي، وكان هلم عقٌب فانقرضوا، وانقرض ولد مالك بن العجالن كلهم.

وكان العباس بن عبادة خطيًبا، وخرج من املدينة إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأقام 
معه بمكة، وشهد الَعَقَبَتْي جيًعا، ثم هاجر مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل املدينة، فكان 

ا.  مهاجًرا أنصاريًّ

لمي، فضبه  وشهد يوم ُأحٍد، فالتقى هو وسفيان بن عبد شمس السُّ
العباُس ضبتي فجرحه جرحتي عظيمي، فارُتّث يومئٍذ، ومكث جرحًيا 



29 ين
َ
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سنًة، ثم اسَتَبل، وقد كان ضب العباس بن عبادة ضباٍت، وكان صفوان 
ابن ُأَمية يقول: أنا قتلت ابن قوقل، يعني العباس بن عبادة يوم ُأحد. 

ولعلهم جيًعا شكاء ف قتله)1(. 

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

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، مِمَّن خرج إَِل َرُسوِل اللَّ  ب: شهد العقبتي َمَع َرُسول اللَّ
، ُقتَِل  ة، َوأَقام َبا إَِل َأن قدم امَلِدينَة، َفَكاَن ُيَقال َلُه: ُمَهاِجِريٌّ َأْنَصاِريٌّ بَِمكَّ

َيْوم ُأحٍد َشِهيًدا)3(.

 ع: ِمْن َأْهِل اْلَعَقَبِة، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، ِمْن َبنِي َساِلِ ْبِن َعْوٍف، َوُهَو 
اْلَقاِئُل َلْيَلَة اْلَعَقَبِة لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: َلِئْن ِشْئَت َلنَِميَلنَّ بَِأْسَيافِنَا َغًدا. 

َوَشدَّ لِْلَعْقِد ِف اْلَبْيَعِة لَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 بر: شهد بيعة العقبة الثانية.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حي هاجر  ُقتَِل يوم أحد شهيًدا، ول يشهد بدًرا، وآخى َرُسول اللَّ
إل املدينة بينه وبي عثمن بن مظعون)5(.

، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َوُهَو  ، َأْنَصاِريٌّ ْبِن َعْوٍف، َعَقبِيٌّ  و: ِمْن َبنِي َساِلِ 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )370/4(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )288/3، 289(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2124/4(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 810(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. ِذي َشدَّ الِعْقَد ِف اْلَبْيَعِة َلْيَلَة اْلَعَقَبَة لَِرُسوِل اللَّ الَّ

 ثغ: شهد بيعة العقبة، وقيل: شهد العقبتي. وقيل: بل كان ف النفر 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا قبل جيع األنصار)2(. ِذيَن لقوا َرُسوَل اللَّ الستة من األنصار الَّ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(. 

ُقَصيِّ 9 - 13 ْبِن  َمَناِف  َعْبِد  ْبِن  َهاِشِم  ْبِن  الُمطَِّلِب  َعْبِد  ْبُن  اْلَعبَّاُس 
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن  اْبِن ِكَلِب ْبِن ُمرَّ
النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر ْبِن ِنَزاِر 

اْبِن َمْعِد ْبِن َعْدَناَن، ُيَكنَّى َأَبا اْلَفْضِل ڤ.

 س: ُأمُّ اْلَعبَّاِس ُنَتْيَلُة بِنُْت َجنَاِب ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َمالِِك ْبِن َعْمِرو ْبِن 

ْحَياُن ْبُن َسْعِد ْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َتْيِم اللِه  َعاِمِر ْبِن َزْيٍد َمنَاَة ْبِن َعاِمٍر، َوُهَو الضَّ
اْبِن النَِّمِر ْبِن َقاِسِط ْبِن ِهنِْب ْبِن َأْفَص ْبِن ُدْعِميِّ ْبِن َجِديَلَة ْبِن َأَسِد ْبِن َربِيَعَة 

اْبِن نَِزاِر ْبِن َمْعِد ْبِن َعْدَناَن، َوَكاَن اْلَعبَّاُس ُيْكنَى َأَبا اْلَفْضِل.

َقاُلوا: َوَكاَن لِْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ِمَن اْلَوَلِد: اْلَفْضُل، َوَكاَن َأْكَرَ َوَلِدِه، 
اِم  تِِه، َوَماَت بِالشَّ َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوَكاَن َجِياًل، َوَأْرَدَفُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ

ِف َطاُعوِن َعَمَواَس، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. 

، َدَعا َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَماَت بِالطَّاِئِف، َوَلُه َعِقٌب.  َوَعْبُد اللِه َوُهَو اْلَْرُ

نَّة )ص: 619(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )59/3(.
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اًدا َسِخيَّا َذا َماٍل، َماَت بِامَلِدينَِة، َوَلُه َعِقٌب.  َوُعَبْيُد اللِه َكاَن َجوَّ

اِم، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.  ْحَِن َماَت بِالشَّ َوَعْبُد الرَّ

َوُقَثُم، َوَكاَن ُيَشبَُّه بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َخَرَج إَِل ُخَراَساَن جُمَاِهًدا، َفَمَت 
بَِسَمْرَقنَْد، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.

َوَمْعَبٌد ُقتَِل بِإِْفِريِقيََّة َشِهيًدا، َوَلُه َعِقٌب.

ى  اْلُكْرَ ُلَباَبُة  َوِهَي  اْلَفْضِل،  ُأمُّ  َجِيًعا  ُهْم  َوُأمُّ اْلَعبَّاِس،  بِنُْت  َحبِيَبَة  َوُأمُّ 
بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُبَجْيِ ْبِن اهْلَْزِم ْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِهاَلِل ْبِن 
َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن ْبِن َمنُْصوِر ْبِن ِعْكِرَمَة ْبِن 

 . َخَصَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْياَلَن ْبِن ُمَضَ

: اَليِلُّ َوِف َوَلِد ُأمِّ اْلَفْضِل َهُؤالِء ِمَن اْلَعبَّاِس َيُقوُل َعْبُد اللِه ْبُن َيِزيَد اهْلِ

ــِل ــْن َفْح ــٌة ِم ــَدْت َنِجيَب ــا َوَل َســـْهِلَم َأْو  َنْعَلُمـــُه  بَِجَبـــٍل 
ــِلَكِســتٍَّة ِمــْن َبْطــِن ُأمِّ اْلَفْضــِل ــٍة َوَكْه ــْن َكْهَل ــا ِم ــِرْم ِبَ َأْك

ُه َفَرَض َلُه َخَْسَة آالٍَف َكَفَراِئِض  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد َرَوى َبْعُضُهْم َأنَّ َقاَل ُمَمَّ
ْل َأَحًدا  َأْهِل َبْدٍر لَِقَراَبتِِه بَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْلََقُه بَِفَراِئِض َأْهِل َبْدٍر، َوَلْ ُيَفضِّ

َعَل َأْهِل َبْدٍر إاِلَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ل: عمُّ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 2719(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )26-5/4(.
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قاية وزمزم، دفعهم إليه   ق: كان يكنى: أبا الفضل، وكانت له السِّ

النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة. 

وكان يوم العقبة مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَعَقد له عل األنصار، وقام بذلك األمر.

ومات ف خالفة عثمن باملدينة -وقد ُكفَّ بُصُه- وهو ابن تسع وثمني سنة.

وكان ولد قبل الفيل بثالث سني، فكان أسّن من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وصلَّ عليه عثمن، ودخل قره عبد الله ابنه.

وكان لـه مـن الولـد: عبـد اللـه، والفضـل، وعبيـد الله، وقثـم، ومعبد، 
هم أمُّ الفضل بنت الارث بن حزن اهلاللّية،  وعبد الرحن، وأّم حبيب، وأمُّ

أخت ميمونة بنت الارث، زوج النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، واسم أمِّ الفضل: لبابة. 

ومتّام، وكثي، والارث، وآمنة، وصفية ألّمهات أوالد.

فأّما الفضل، فكان يكنى: أبا ممد، وكان أكر ولده، وبه كان يكنى. 

ومات بالشام ف طاعون عمواس، وال عقب له إالَّ بنت، يقال هلا: أّم 
كلثوم، وكانت عند: أب موسى األشعري)1(.

ِه، َقاَل: َعبَّاس ْبُن َعْبِد امُلطَِّلب ُيْكنَى  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخَرَ

َأَبا اْلَفْضل)2(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 121(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 362(.
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ان)1(.  خ: مات بامَلِدْينَة، وصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن بُن َعفَّ

ا َلُه َضِفَيَتاِن ُمْعَتِدَل اْلَقنَاِة، َوَكاَن َمْولُِدُه   ص: َكاَن َجِياًل َأْبَيَض َبضًّ

َقْبَل اْلِفيِل بَِثاَلِث ِسنَِي، َوَماَت َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَثَمنَِي َسنًَة. 

ُعْثَمَن  ِخاَلَفِة  ِف  ڤ  اْلَعبَّاُس   َ ُتُوفِّ َيُقوُل:  َشْيَبَة  َأِب  ْبُن  َبْكِر  َأُبو  َقاَل 
ْساَلِم.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِصنُْو َأبِيِه، َقِديُم اإْلِ ڤ، َكاَن َصيًِّتا، َعمُّ َرُسوِل اللَّ

بِيـِع بِنْـُت َجنَـاِب ْبـِن ُكَلْيِب ْبـِن َمالِِك ْبِن  ـُه نْقَلـُة َوُيَقـاُل ُنَتْيَلـُة ُأمُّ الرَّ َوُأمُّ
ِه ْبـِن النَِّمِر ْبِن  َعْمـِرو ْبـِن َزْيـِد َمنَـاَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َسـْعِد ْبـِن اْلَْزَرِج ْبـِن َتْيِم اللَّ

َقاِسِط ْبِن ِهنِْب ْبِن َأْفَص ْبِن ُدْعِميِّ ْبِن َجِديَلَة ْبِن َأَسِد ْبِن َربِيَعَة.

ـابَِي: َفْيَقَلـُة بِنْـُت ُكَلْيـِب ْبـِن َمالِِك ْبِن َجنَـاِب ْبِن  َوَقـْد َقـاَل َبْعـُض النَّسَّ
َحطَّاِب ْبِن النَِّمِر ْبِن َقاِسٍط)2(.

ه ُنَتْيَلة ابنة جناب بن كليب بن مالك بن   ط: عمُّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ
عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر، وهو الضحيان بن سعد بن الزرج 
ابن تيم الله بن النمر بن قاسط بن ِهنْب بن أفص بن ُدْعِمي بن َجِديلة بن 

أسد بن ربيعة بن نزار بن معّد بن عدنان.

وكان العباس يكنى أبا الفضل، وكان الفضل أكر ولده، وكان العباس 
فيم قيل: أسنُّ من رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بثالث سني، ولد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عام 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 58(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )267/1(.
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الفيل، وولد العباس $ قبل ذلك بثالث سني. 

وشهد العباُس مع رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فتح مكَة، وُحنَينًا، والطائف، وتبوك. 

وثبت معه يوم حني ف أهل بيته حي انكشف الناس عنه. 

وتوف العباس يوم اجلمعة ألربع عرة ليلة خلت من رجب سنة اثنتي 
وثالثي ف خالفة عثمن بن عفان، وهو ابن ثمن وثمني سنة، ودفن بالبقيع 
ف مقرة بني هاشم، وُذِكَر أن الذي َويِلَ غسَل الَعبَّاس حي مات عيلُّ بُن أب 

طالب، وعبد الله، وعبيد الله، وقثم بن العباس)1(. 

ملسو هيلع هللا ىلص، وبنوه: الفضل، وعبد الله،  ط: عمُّ رسوِل اللِه   وقال أيًضا 

وعبيد الله، وكلُّ هؤالء أدركوا رسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ورووا عنه، وُنِقَل عنهم 
العلم، وأكر من ذكرت من ولد العباس وأسنهم: الفضل وبه كان يكنى 
العباس، وهو أقدمهم موًتا، وتوىف بالشام ف طاعون عمواس قبل أبيه، ثم 
عبد الله وهو الذي أوسع الناس علًم وُمدَّ له ف العمر فعاش إل أيام فتنة 
ابن الزبي وعبد امللك بن مروان، ثم عبيد الله وكان أصغر الثالثة من ولد 
العباس ِسنًّا، كان عبد الله أسن منه بسنة، وتوف عبيد الله قبل عبد الله، 
كانت وفاة عبيد الله ف أيام يزيد بن معاوية ووفاة عبد الله بعد ذلك بسني. 

وكانت أم الفضل، وعبد الله، وعبيد الله، وقثم واحدة، أمهم جيًعا أمُّ 
الفضل وهي لبابة الكرى بنت الارث بن حزن من بني هالل بن عامر. 

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 12(.
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وقد كان ف ولد العباس لصلبه ممن نقل عنه العلم ورويت عنه اآلثار 
من  منهم سوى  أِلَحٍد  ُيْعَلم  ال  أنه  ومعبد، غي  ومتام،  غي هؤالء ككثي، 

ذكرت سمع من رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يصح)1(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ولد قبل اْلِفيل بَِثاَلث ِسنِي، َوَمات سنة   ب: َعمُّ َرُسوِل اللَّ

ان، َوُهَو ابن َثَمن َوَثَمنَِي سنة، فصلَّ  ثِنَْتْيِ َوَثاَلثَِي ِف خاَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ
ان.  َعَلْيِه ُعْثَمن بن َعفَّ

َوأمه ُنَتْيَلة بنت جناب بن ُكَلْيب بن النمر بن قاسط)2(.

 بش: أمه ابنة جناب بن كلب بن مالك بن النمر بن قاسط. 

كان مولده قبل الفيل بثالث سني، ومات سنة ثنتي وثالثي ف خالفة 
عثمن بن عفان ڤ، وهو ابن ثمن وثمني سنة باملدينة، وصل عليه عثمن 

ابن عفان ڤ)3(.

بِيِع، َوِقيَل: َنْثَلُة  ُه ُنَثْيَلُة ُأمُّ الرَّ  ع: َعمُّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِصنُْو َأبِيِه، ُأمُّ

بِنُْت ُحَباِب ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َمالِِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة.

َوَقاَل اْلَقاِسُم ْبُن َمْعٍن: اْسُمَها ُنَثْيَلُة بِنُْت ُكَلْيِب ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَباِب ْبِن 
َحَطاِئَط ْبِن النَِّمِر ْبِن َقاِسٍط.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 48(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )288/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 27، 28(.
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ْبِن  ْبِن َعْبِد َمنَاِف  ْبِن َمالِِك  ُكَلْيِب  ْبِن  ُنَتْيَلُة بِنُْت َجنَاِب  ُه  ُأمَّ َوِقيَل: إِنَّ 
ِت ْبِن  َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َتْيِم الالَّ
النَِّمِر ْبِن َقاِسِط ْبِن َأْفَص ْبِن ُجَذْيَلَة ْبِن َأَسِد ْبِن َربِيَعَة ْبِن نَِزاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن 

َعْدَناَن)1(.

 بر: َعمُّ رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا الفضل بابنه الفضل بن العباس، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بسنتي. وقيل: بثالث سني.  وكان العباس أسّن من َرُسوِل اللَّ

ـه امـرأٌة مـن النمر بن قاسـط وهـي نتلة. وقيـل: ُنَتْيَلة بنـت خباب بن  أمُّ
كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر، وهو الضيحان بن 

سعد بن الزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط، هكذا نسبها الزبي وغيه.

ٌ ِف َحِديِث  ، َوَكاَن َيْكُتُم إِْسالَمُه، َوَذلَِك َبيِّ َأْسَلَم الَعبَّاُس َقْبَل َفْتِح َخْيَرَ
۵ َعَل امُلْسِلِمَي، ُثمَّ  ُه  َيْفَتُح اللَّ ُه َما  ُه َكاَن ُمْسِلًم َيرُسُّ َأنَّ اِج بن ِعالٍط  الَجَّ

َة، َوَشِهَد ُحنَْينًا َوالطَّاِئَف َوَتُبوَك.  َأْظَهَر إِْسالَمُه َيْوَم َفْتِح َمكَّ

إَِل  املركي  بأخبار  يكتب  ڤ  وكان  بدر،  قبل  إسالمه  إن  وقيل: 
يقدم  أن  حيب  وكان  بمكة،  به  ينقّوون  املسلمون  وكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِه  اللَّ َرُسوِل 
 ،» َة َخرْيٌ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فكتب إليه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ُمَقاُمَك بَِمكَّ عل َرُسوِل اللَّ
ه  فلذلك َقاَل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر: »َمْن َلِقَي ِمنُْكم الَعبَّاَس َفَل َيْقُتْله، فِإنَّ

َم ُأْخِرَج َكاِرًها«. إِنَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2120/4(.
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أب طالب، وحض  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  لرسوِل  الناس  أنص  العباس  وكان 
ملسو هيلع هللا ىلص العقبة يشرتط له عل األنصار، وكان عل دين قومه يومئذ،  مع النَّبيِّ 
ابني  ونوفاًل  عقياًل  يومئذ  وفدى  قوم،  زعم  فيم  مكرًها  بدر  إل  وأخرج 
أخويه أب طالب والارث من ماله، وويل السقاية بعد أب طالب وقام با، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم حني غيه وغي عمر، وعيل، وأب  وانزم الناس عن َرُسوِل اللَّ

سفيان بن الارث.

وقد قيل غي سبعة من أهل بيته، وذلك مذكور ف شعر العباس اّلذي 
يقول فيه:

تــرعأال هل أتى عريس مكري ومقدمي واألســنة  حنــي  بــوادي 
وأدرعوقويل إذا ما النفس جاشت هلا قدى بالسـيوف  تدهـدى  وهـام 
ومتنـعوكيـف رددت اليـل وهـى مغية اليديـن  ف  تعطـى  بـزوراء 

ي« البن إسحاق، وفيه: وهو شعٌر مذكوٌر ف »السِّ

وقــد فــر مــن قــد فــر عنه وأقشــعنصنا َرُسول اللَِّه ف الرب سبعة
يتوجــعوثامننـــا القـــى الـــمم بســـيفه ال  اللــه  ف  مســه  بــم 

، والعباس، والفضل بن العباس، وأبو  َوَقاَل ابن إسحاق: السبعة: عيلٌّ
سفيان بن الارث، وابنه جعفر، وربيعة بن الارث، وأسامة بن زيد، والثامن 

أيمن بن عبيد.

وجعل غي ابن إسحاق ف موضع أب سفيان عمَر بَن الطاب. 
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فيه،  خيتلف  ل  معه  يومئذ  كان  الارث  بن  سفيان  أبا  أن  والصحيح؛ 
واختلف ف عمر.

ويقول:  وجيلُّه،  ويعظِّمه  إسالمه  بعد  العباس  يكرم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  وكان 
ي َوِصنْو َأِب«. »َهَذا َعمِّ

حم، ذا رأٍي حسٍن، ودعوٍة مرجّوة.  وكان العباُس جواًدا ُمطِعًم وصواًل للرَّ

َقاَل ابن عبد الر: وكان سبب َذلَِك أن األرض أجدبت إجداًبا شديًدا 
مادة، سنة سبع عرة، َفَقاَل كعب: يا أمي املؤمني،  عل عهد عمر زمن الرَّ
إن بني إرسائيل كانوا إذا أصابم مثل هذا استسقوا بعصبة األنبياء، َفَقاَل 
إليه  بني هاشم، فمشى  أبيه، وسيِّد  ملسو هيلع هللا ىلص وِصنو  ِه  اللَّ َرُسوِل  عمر: هذا عمُّ 
العباس،  املنر ومعه  الَقْحط، ثم صعد  الناس من  فيه  إليه ما  عمر، وشكا 
َفَقاَل: اللَّهّم إنا قد توجهنا إليك بعمِّ نبينا وصنو أبيه، فاسقنا الغيث، وال 

جتعلنا من القانطي. 

ثم َقاَل عمر: يا أبا الفضل، قم فادع. فقام العباس. َفَقاَل بعد حد الله 
تعال والثناء عليه: اللَّهمَّ إن عندك سحاًبا، وعندك ماء، فانر السحاب، 
ل  إنك  اللَّهمَّ  الضع،  به  وأدر  به األصل،  فاشدد  علينا،  منه  املاء  أنزل  ثم 
تنزل بالء إال بذنب، ول تكشفه إال بتوبة، وقد توجه القوم إليك، فاسقنا 
الغيث، اللَّهمَّ شفعنا ف أنفسنا وأهلينا، اللَّهمَّ إنا شفعنا بمن ال ينطق من 
ا، اللَّهّم إنا  ا عامًّ بائمنا وأنعامنا، اللَّهّم اسقنا سقًيا وادًعا نافًعا، طبًقا َسحًّ
ال نرجو إال إياك، وال ندعو غيك، وال نرغب إال إليك، اللَّهّم إليك نشكو 
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جوع كل جائع، وعرى كل عار، وخوف كل خائف، وضعف كل ضعيف 
... ف دعاء كثي. 

وهذه األلفاظ كلها ل جتيء ف حديث واحد، ولكنها جاءت ف أحاديث 
جعتها واختصهتا، ول أخالف شيئا منها. وف بعضها: فسقوا والمد الله. 
اجلبال، حتى  بأمثال  فجاءت  إليها،  عز  السمء  فأرخت  قال:  بعضها،  وف 

استوت الفر باآلكام، وأخصبت األرض، وعاش الناس.

َقاَل ابن عبد الر: هذا والله الوسيلة إل الله ۵ واملكان منه.

َ اْلَعبَّاُس بِامَلِدينَِة َيْوَم اجْلُُمَعِة الْثنََتْي عرة ليلة خلت من رجب.  ُتُوفِّ
، َوَصلَّ َعَلْيِه  وقيل: َبْل ِمْن َرَمَضاَن َسنََة اْثنََتْيِ َوَثالثَِي َقْبَل َقْتِل ُعْثَمَن بَِسنََتْيِ

ُعْثَمُن َوُدفَِن بالبقيع، وهو ابن ثمن وثمني سنة. وقيل: ابن تِْسٍع َوَثَمنَِي. 

َأْدَرَك ِف اإِلْسالِم اْثنََتْيِ َوَثالثَِي َسنًَة َوِف اجْلَاِهِليَِّة ِستًّا َوَخِْسَي َسنًَة)1(.

 كر: عمُّ رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. قيل: إنه أسلم قبل اهلجرة وكتم إسالمه 
إل أن ُأرِسَ ببدر فأظهر إسالمه. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابناه عبد الله وكثي، وعامر بن سعد 
ابن أب وقاص، واألحنف بن قيس، وعبد الله بن الارث بن نوفل، وجابر 
ابـن عبـد اللـه، وأم كلثوم ابنـة العباس، وإسـحاق بن عبد الله بـن نوفل بن 

عبد املطلب، وعبد الله بن عنمة امُلَزين. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 817-810(.
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وقدم الشام مع عمر بن الطاب)1(.

 جو: أمه ُنَتْيَلة بنت جناب، َوَكاَن أسن من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بَِثاَلث ِسنِي. 

َوَكاَن َلـُه مـن الَوَلـد: الفضـل َوُهـَو أكـر َوَلـده، َوعبـد الله َوُهـَو الَْر، 
ْحَن، َوقثم، ومعبد، َوأم حبيب، وأمهم  َوعبيد الله َوَكاَن جواًدا، وعبد الرَّ

َجِيًعا أم الفضل َواْسمَها لبابة بنت الَاِرث بن حزن. 

َوكثي، َومَتام، َوصِفيَّة، َوُأميَّة، أّمهم أم ولد. 

والَارث، َوأمه حجيلة بنت ُجنُْدب.

أسـلم الَعبَّـاُس َقِديـًم، َوَكاَن يكتـم إِْسـاَلَمه، َوخـرج َمـَع امُلْركـي َيْوم 
ُه ُأْخِرَج ُمْسـَتْكرًها«،  بـدر، َفَقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َلِقَي الَعبَّـاَس َفَل َيْقُتْلُه؛ َفإِنَّ
ة، ثمَّ أقبل إَِل  َفأرسُه َأُبو اْلُبرْس َكْعب بن َعْمرو ففدى َنفسه، َورجع إَِل َمكَّ

امَلِدينَة ُمَهاجًرا. 

َوُتوفِّ َيْوم اجْلُُمَعة ألَْرَبع عَرة خلت من َرَجب سنة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي ِف 
خاَلَفة ُعْثَمن، َوُهَو اْبن َثَمن َوَثَمنَِي سنة، َوُدفَِن بِالَبِقيِع)2(.

 ث: عمُّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان أسنُّ منه بثالث سني، وكان قد أسلم 
قبل أن هياجر النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل املدينة وكتم إسالمه. 

د با، وكان َمن با  ملسو هيلع هللا ىلص بم يتجدَّ وكان ُمقيًم بمّكة ُيكاتب َرُسوَل الله 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )26/ 273، 274(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 97(.



41 ين
َ
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من املؤمني يصيون إليه ويتقّوون به، وكان هلم عوًنا عل إسالمهم، وكان 
ُمقاَمَك  »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  َرُسوُل  إليه  فكتب  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  عل  يقدم  أن  يطلب 

ُمَاِهٌد َحَسٌن«، فأقام بأمره)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وصنو أبيه، يكنى أبا الفضل، بابنه.  ثغ: عمُّ َرُسوِل اللَّ

ه نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن َعْمرو بن َعاِمر بن زيد  وأمُّ
مناة بن عامر- وهو الضحيان- بن سعد بن الزرج بن تيم اللَّه بن النمر بن 
يباَج وأصناَف الكسوة،  قاسط، وهي أول عربية كست البيَت الريَر والدِّ
وسببه أن العباس ضاع، وهو صغي، فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت، 

فوجدته، ففعلت. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بسنتي، وقيل: بثالث سني.  وكان أسن من َرُسوِل اللَّ

وكان العباس ف اجلاهلية رئيًسا ف قريش، َوإِليه كانت عمرة املسجد 
املسجد  عمرة  وأما  فمعروفة،  السقاية  أما  اجلاهلية،  ف  والسقاية  الرام، 
الرام؛ فإنه كان ال يدع أحًدا يسب ف املسجد الرام، وال يقول فيه هجًرا 
اجتمعوا وتعاقدوا  قد  كانوا  َمأل قريش  امتناًعا، ألن  لذلك  يستطيعون  ال 

َعَل ذلك، فكانوا له أعواًنا عليه. 

وشهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بيعَة العقبة، ملا بايعه األنصار، ليشدد له العقد، 
بدر مكرها، وُأرَسَ  إَِل  وكان حينئذ مرًكا، وكان ممن خرج مع املركي 

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 257(.
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يومئذ فيمن ُأرس، وكان قد شد وثاقه، فسهر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص تلك الليلة ول ينم، 
فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي اللَّه؟ فقال: أسهر ألني العباس، 
فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه، فقال له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِلْ اَل َأْسَمُع 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َأنِْيَ الَعبَّاس؟«، فقال الرجل: أنا أرخيت من وثاقه، فقال َرُسول اللَّ
ى ُكلِِّهم«، وفدى َيْوم بدر نفسه وابني أخويه: عقيل بن  »َفاْفَعْل َذلَِك بِاألَْسَ

َأِب طالب، ونوفل بن الارث، وأسلم عقيب ذلك. 

وقيـل: إنه أسـلم قبل اهلجـرة، وكان يكتم إسـالمه، وكان بمكة يكتب 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص أخبار املركي، وكان من بمكة من املسلمي يتقوون  إَِل َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال  به، وكان هلم عوًنا َعَل إسالمهم، وأراد اهلجرة إَِل َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم  «، فلذلك قال َرُسول اللَّ َة َخرْيٌ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَقامَك بَِمكَّ له َرُسوُل اللَّ
ـه ُأْخـِرَج ُكْرًها«، وقصـة الجاج بن  بـدر: »َمـْن َلِقـَي الَعبَّـاَس َفـَل َيْقُتله، َفإِنَّ
نِي آِخر  عالط، تشهد بذلك. وقال َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْنَت َآِخُر امُلَهاِجِرين َكَم َأنَّ

األَْنبَِياء«. 

ثم هاجر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد معه فتَح مكة، وانقطعت اهلجرة، وشهد 
ِه  حنينًـا، وثبـت مع َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ملـا انزم الناس بحني، وكان َرُسـوُل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص يعظِّمه ويكرمه بعد إسالمه.

وكان وصواًل ألرحام قريش، مِسنًا إليهم، ذا رأي سديد، وعقل غزير، 
ا، َوَأْوَصلها،  وقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص له: »َهَذا الَعبَّاُس بُن َعْبِد امُلطَّلِب َأْجَود ُقَريٍش َكفًّ

َوَقاَل: َهَذا َبِقيَّة آَبائِي«.
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ِه بن الارث، وعامر بن سعد، واألحنف بن قيس،  روى عنه: َعْبد اللَّ
وغيهم، وله أحاديث. 

استسقى عمر بن الطاب بالعباس ڤ عام الرمادة ملا اشتد القحط، 
فسقاهم اللَّه تعال به، وأخصبت األرض. فقال عمر: هذا والله الوسيلة إَِل 
اللَّه، واملكان منه. وملا ُسقي الناس طفقوا يتمسحون بالعباس، ويقولون: 

هنيًئا لك ساقي الرمي.

مونه، ويشاورونه، ويأخذون  وكان الصحابة يعرفون للعباس فضله، ويقدِّ
ى بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا مات، ول خيلف من  ُه كان ُيعزَّ برأيه، وكفاه شًفا وفضاًل َأنَّ

عصباته أقرب منه.

وكان له من الولد عرة ذكور سوى اإلناث، منهم: الفضل، وعبد اللَّه، 
وعبيد اللَّه، وقثم، وعبد الرحن، ومعبد، والارث، وكثي، وعون، ومتام، 

وكان أصغر ولد أبيه.

وأض العباس ف آخر عمره، وتوف باملدينة َيْوم اجلمعة الثنتي عرة 
ليلة خلت من رجب، وقيل: بل من رمضان، سنة اثنتي وثالثي، قبل قتل 

عثمن بسنتي. 

وصل عليه عثمن، وُدفَِن بالبقيع، وهو ابن ثمن وثمني سنة. 

وكان طوياًل جياًل أبيض بًضا، ذا ضفيتي.

وملا ُأرِسَ َيْوم َبدٍر ل جيدوا قميًصا يصلح عليه إال قميص عبد الله بن 
ِه  نَه َرُسوُل اللَّ ِه بن َأِب كفَّ أب بن سلول، فألبسوه إياه، وهلذا ملا مات َعْبد اللَّ
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ملسو هيلع هللا ىلص ف قميصه. 

وأعتق العباس سبعي عبًدا)1(.

 ذت: عمُّ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ُولَِد قبل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بسنتي أو ثالث، وحض بْدًرا فأرسه املسلمون، ثمَّ 
أسلم بعد أن َفَدى نفسه وقِدم مّكة. 

له أحاديث.

بن  الله، واألحنف بن قيس، وعامر  الله وعبيد  ابناه عبد  َعنُْه:  َرَوى 
سعد، ومالك بن أوس بن الََدثان، ونافع بن ُجَبْي بن ُمْطعم، وأم ُكْلثوم 

بنته، وعبد الله بن الارث بن نوفل.

وله فضائل ومناقب ڤ)2(.

ُه َأْسَلَم َقْبَل اهِلْجَرِة، َوَكَتَم إِْساَلَمُه، َوَخَرَج َمَع َقْوِمِه   ذس: ِقْيَل: إِنَّ

ُه ُمْسِلٌم، َفاللُه َأْعَلُم. َعى َأنَّ إَِل َبْدٍر، َفُأرِسَ َيْوَمِئٍذ، َفادَّ

ُه َكاَن َقْد َقِدَم إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل الَفْتِح؛  َلَقاِء؛ َفإِنَّ َوَلْيَس ُهَو ِف ِعَداِد الطُّ
َأالَ َتَراُه َأَجاَر َأَبا ُسْفَياَن بَن َحْرٍب.

 ، «، َوِف الُبَخاِريِّ ُة َأَحاِدْيَث، ِمنَْها: َخَْسٌة َوَثاَلُثْوَن ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ َوَلُه: ِعدَّ
( َحِدْيٌث، َوِف )ُمْسِلٍم( َثاَلَثُة َأَحاِدْيَث. َوُمْسِلٍم َحِدْيٌث، َوِف )الُبَخاِريِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )63-60/3(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 202(.
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؛ َواألَْحنَُف بـُن َقْيٍس، َوَعْبـُد اللِه بُن  َرَوى َعنْـُه: اْبنَـاُه َعْبـُد اللـِه، َوَكثِـْيٌ
الَاِرِث بِن َنْوَفٍل، َوَجابُِر بُن َعْبِد اللِه، َوُأمُّ ُكْلُثْوٍم بِنُْت الَعبَّاِس، َوَعْبُد اللِه 
َة، َوَعاِمـُر بُن َسـْعٍد، َوإِْسـَحاُق بُن َعْبـِد اللِه بِن َنْوَفـٍل، َوَمالُِك بُن  ابـُن َعِمـْيَ
َأْوِس بـِن الََدَثـاِن، َوَنافِـُع بـُن ُجَبْيِ بِن ُمْطِعـٍم، َواْبنُُه ُعَبْيُد اللـِه بُن الَعبَّاِس، 

َوآَخُرْوَن.

اَم َمَع ُعَمَر. َوَقِدَم الشَّ

. ُولَِد َقْبَل َعاِم الِفْيِل بَِثاَلِث ِسنِْيَ

َجاِل، َوَأْحَسنِِهْم ُصْوَرًة، َوَأْبَاُهم، َوَأْجَهِرِهْم َصْوًتا،  وَكاَن ِمْن َأْطَوِل الرِّ
ْؤُدِد َمَع اِلْلِم الَوافِِر، َوالسُّ

ُهْم-، َوَعْبُد اللِه الَبْحُر، َوُعَبْيُد اللِه، َوُقَثُم -َوَلْ  َوَبنُْوُه: الَفْضُل -َوُهَو َأْكَرُ
اِم َوَلْ ُيْعِقْب-، َوَمَعْبٌد -اْسُتْشِهَد بِإِْفِرْيِقَيَة-،  َ بِالشَّ ْحَِن -ُتُوفِّ ُيْعِقْب-، َوَعْبُد الرَّ

َوَأمُّ َحبِْيٍب.

: ُهْم: ُأمُّ الَفْضِل ُلَباَبُة اهِلاَللِيَُّة، َوفِْيَها َيُقْوُل اْبُن َيِزْيَد اهِلاَليِلُّ َوُأمُّ

ــِل ــْن َفْح ــٌة ِم ــَدْت َنِجْيَب ــا َوَل َســـْهِلَم َأْو  َنْعَلُمـــُه  بَِجَبـــٍل 
ــِلَكِســتٍَّة ِمــْن َبْطــِن ُأمِّ الَفْضــِل ــٍة َوَكْه ــْن َكْهَل ــا ِم ــِرْم ِبَ َأْك

َّاٌم -َوَكاَن ِمْن َأَشدِّ ُقَرْيٍش-  َوِمْن َأْوالَِد الَعبَّاِس: َكثِْيٌ -َوَكاَن َفِقْيًها- َومَت
ُه: ُحَجْيَلـُة بِنُْت ُجنَْدٍب  ُهـْم ُأمُّ َوَلـٍد، َوالَاِرُث بُن الَعبَّـاِس؛ َوُأمُّ َوُأَمْيَمـُة؛ َوُأمُّ

التَِّمْيِميَُّة.
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ٌة. هُتُْم َعْرَ َفِعدَّ

، َوْقَت اهلَِزْيَمِة، آِخذًا بِِلَجاِم َبْغَلِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَثَبَت َأنَّ الَعبَّاَس َكاَن َيْوَم ُحنِْيٍ
. َوَثَبَت َمَعُه َحتَّى َنَزَل النَّْصُ

َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِذي  ا، َوُهَو الَّ ْوِت ِجدًّ ْكِل، َجْهَوِريَّ الصَّ وَكاَن َتامَّ الشَّ
َجَرِة. : َيا َأْصَحاَب الشَّ َأن هَيْتَِف َيْوَم ُحنَْيٍ

بًّا َلُه، َصابًِرا َعَل األََذى، َومَلَّا  َيَزِل الَعبَّاُس ُمْشِفًقا َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمِ وَلْ 
َق  ْيِل، َوَتَوثَّ ُه َلْيَلَة الَعَقَبِة ُعِرَف، َوَقاَم َمَع اْبِن َأِخْيِه ِف اللَّ ُيْسِلْم َبْعُد، بَِحْيُث َأنَّ
ُه َكاَن  ، َفَأْبَدى هَلُم َأنَّ ، ُثمَّ َخَرَج إَِل َبْدٍر َمَع َقْوِمِه ُمْكَرًها؛ َفُأرِسَ ْبِعْيَ َلُه ِمَن السَّ

َة. َأْسَلَم، ُثمَّ َرَجَع إَِل َمكَّ

َفَم َأْدِري ملَِاَذا َأَقاَم ِبَا؟!.

ُثمَّ الَ ِذْكَر َلُه َيْوَم ُأُحٍد، َوالَ َيْوَم الَنَْدِق، َوالَ َخَرَج َمَع َأِب ُسْفَياَن، َوالَ 
َقاَلْت َلُه ُقَرْيٌش ِف َذلَِك َشْيًئا، فِْيَم َعِلْمُت.

ْر َلنَا ُقُدْوُمُه. َة؛ َفَلْم َيَتَحرَّ ُثمَّ َجاَء إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَهاِجًرا ُقَبْيَل َفْتِح َمكَّ

َوَقْد َكاَن ُعَمُر َأَراَد َأْن َيْأُخَذ َلُه َدارًا بِالثََّمِن، لُِيْدِخَلَها ِف َمْسِجِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُة َمْشُهْوَرٌة، ُثمَّ َبَذهَلَا باِل َثَمٍن. اَكَم إَِل ُأِبِّ بِن َكْعٍب...، َوالِقصَّ َفاْمَتنََع، َحتَّى َتَ

َوَوَرَد َأنَّ ُعَمَر َعَمَد إَِل ِمْيَزاٍب لِْلَعبَّاِس َعَل مَمَرِّ النَّاِس، َفَقَلَعُه، َفَقاَل َلُه: 
ِذي َوَضَعُه ِف َمَكانِِه، َفَأْقَسَم ُعَمُر: َلَتْصَعَدنَّ  َأْشَهُد َأنَّ َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو الَّ
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َعَل َظْهِري، َوَلَتَضَعنَُّه َمْوِضَعُه.

ا، ُثمَّ َقاَل: »َيا َعّم، َلَيْملَِكنَّ  َوُيْرَوى ِف َخَرٍ ُمنَْكٍر: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَظَر إَِل الثَُّريَّ
تَِك َعَدُد ُنُجْوِمَها«. يَّ ِمْن ُذرِّ

ــَة الَعبَّــاِس ِف بِْضــٍع  َوَقــْد َعِمــَل الَافِــُظ َأُبــو الَقاِســِم اْبــُن َعَســاِكَر َتْرَجَ
َوَخِْسْيَ َوَرَقًة.

َوَقْد َعاَش َثَمنًِيا َوَثَمنِْيَ َسنًَة.

، َفَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن، َوُدفَِن بِالَبِقْيِع. َوَماَت: َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثِْيَ

ِه الَيْوَم ُقبٌَّة َعظِْيَمٌة ِمْن بِنَاِء ُخَلَفاِء آِل الَعبَّاِس. َوعَل َقْرِ

اُظ بَِجْمِع َفَضاِئِل الَعبَّاِس ِرَعاَيًة لِْلُخَلَفاِء. َوَقِد اْعَتنَى الُفَّ

َوبُِكلِّ َحاٍل، َلْو َكاَن َنبِيُّنَا ملسو هيلع هللا ىلص مِمَّْن ُيْوَرُث، مَلَا َوِرَثُه َأَحٌد َبْعَد بِنْتِِه َوَزْوَجاتِِه، 
إاِلَّ الَعبَّاُس.

ِة الَعبَّاِس، َواْسَتَمرَّ َذلَِك، َوَتَداَوَلُه تِْسَعٌة َوَثاَلُثْوَن  يَّ َوَقْد َصاَر امُلْلُك ِف ُذرِّ
َفاُح، َوَخِلْيَفُة َزَمانِنَا  هُلُُم السَّ َخِلْيَفًة إَِل َوْقتِنَا َهَذا، َوَذلَِك ِستُّ ماَئِة َعاٍم، َأوَّ
ـْلَطاِن امَلِلـِك النَّارِصِ  ، َوالَعْقـُد َوالَـلُّ بَِيِد السُّ يُّ امُلْسـَتْكِفي، َلـُه االْسـُم املِنْـَرِ

ا اللُه-. َدمُهَ -َأيَّ

َفْلنَْذُكْر  النُّْبَذِة،  ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َهِذِه  َمنَاِقِب َعمِّ َرُسْوِل اللِه  َنا ِمْن  اْقَتَصْ َوإَِذا 
َوَفاَتُه: َكاَنْت ِف َسنَِة اْثنََتْيِ َوَثاَلثِْيَ ِمَن اهِلْجَرِة، َوَلُه ِستٌّ َوَثَمُنْوَن َسنًَة؛ َوَلْ 
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تِِه الَُلَفاِء. يَّ نَّ ِمْن َأْوالَِدِه، َوالَ َأْوالَِدِهْم، َوالَ ُذرِّ َيْبُلْغ َأَحٌد َهِذِه السِّ

ِه بِالَبِقْيِع)1(. َوَلُه ُقبٌَّة َعظِْيَمٌة َشاِهَقٌة َعَل َقْرِ

 ذك: عمُّ رسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

ه نتيلة بنت جناب بن كلب.  جر: عمُّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َأبو الفضل، أمُّ

ه إن  ملسو هيلع هللا ىلص بسنتي، وضاع وهو صغي، فنذرت أمُّ ولد قبل َرُسوِل الله 
البيت الرير، فهي أول  البيت الرير، فوجدته فكست  وجدته أن تكسو 

من كساه ذلك. 

وكان إليه ف اجلاهلية: السقاية والعمرة، وحض بيعة العقبة مع األنصار 
قبل أن ُيسلم.

وَشِهَد َبْدًرا مع املركي ُمكرًها فُأرِسَ فافتدى نفسه، وافتدى ابن أخيه 
عقيل بن أب طالب، ورجع إل مكة، فيقال: إنه أسلم، وكتم قومه ذلك، 

وصار يكتب إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باألخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل. 

وشهد الفتح، وثبت يوم ُحنَي، وقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن آَذى الَعبَّاَس َفَقْد 
ِمذيُّ ف قصة. ُجِل ِصنْو َأَبِيِه«. َأخرجه الرتِّ َم َعمُّ الرَّ آَذاِن، َفإِنَّ

ث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأحاديث. روى عنه: أوالده، وعامر بن َسعد،  وقد حدَّ
واألحنف بن قيس، وعبد الله بن الارث، وغيهم.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 80-78، 84، 85، 88، 100-95(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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ومـات باملدينـة ف رجب أو رمضان سـنة اثنتي وثالثـي، وكان طوياًل 
جياًل أبيض)1(.

العبَّاُس ْبُن ِمْرَداَس ْبِن َأِبي َعاِمِر ْبُن َحاِرَث ْبِن َعْبِد ْبِن ِعيَسى 9   13
َلِميُّ ڤ. اْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم، َأُبو اْلَهْيَثِم، السُّ

ـَة، َوَواىَف َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف تِْسـِعِمَئٍة ِمـْن   س: َأْسـَلَم َقْبـَل َفْتـِح َمكَّ

وا َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ُروِع الظَّاِهـَرِة َلَيْحُضُ َقْوِمـِه َعـَل اْلُُيـوِل َواْلَقنَـا َوالـدُّ
َة. َفْتَح َمكَّ

بِامَلِدينَِة،  َوالَ  َة  َمكَّ ِمْرَداٍس  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َيْسُكِن  َوَلْ  ُعَمَر:  بن  د  ُمَمَّ َقاَل 
ِة،  َوَكاَن َيْغُزو َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَيْرِجُع إَِل باِلِد َقْوِمِه، َوَكاَن َينِْزُل بَِواِدي اْلَبْصَ

َة َكثًِيا .  َوَكاَن َيْأيِت اْلَبْصَ

ِة، َوَقْد َنَزَل َقْوٌم ِمنُْهُم  يُّوَن، َوَبِقيَُّة َوَلُدُه بَِباِدَيِة الَبْصَ َوَرَوى َعنُْه اْلَبْصِ
َة)2(. الَبْصَ

ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوَل  َوَواىَف  َة،  َمكَّ َفْتِح  َقْبَل  َأْسَلَم  س:  أيًضا  وقال   

وا  لَِيْحُضُ الظَّاِهَرُة؛  َوالدُروُع  اْلَقنَا  َمَعُهُم  اْلُُيوِل،  َعَل  َقْوِمِه  ِمْن  ِمَئٍة  تِْسِع 
َوَكاَن  َقْوِمِه،  باِلِد  إَِل  َوَرَجَع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  َمَع  َغَزا  َوَقْد  َة،  َمكَّ َفْتَح  َمَعُه 

َة َكثًِيا. ِة، َوَكاَن َيْأيِت اْلَبْصَ َينِْزُل بَِواِدي اْلَبْصَ

)1( »اإلصابة« البن حجر )577/5، 578(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )161-160/5(.
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ِة، َوَقْد َنـَزَل ِمنُْهْم َقْوٌم  ـوَن، َوَبِقيَّـُة َوَلـِدِه بَِباِدَيِة اْلَبْصَ يُّ َوَرَوى َعنْـُه اْلَبْصِ
َة)1(. اْلَبْصَ

 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: أسلم قبل فتح مكة، وحض مع َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة 
ف تسعمئة ونّيف، بالقنا والّدروع عل اليل. 

وكان يرجع إل بالد قومه، وال يسكن مكة وال املدينة.

وابنه جلهمة قد روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

َفـة قلوبـم، وقـد ُأعطي أباِعـَر فسـخطها، وعاَتَب فيها   خ: مـن امُلَؤلَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. َرُسوَل اللَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)5(. 

اق بن األَْقَيُص، َقاَل: الَعبَّاس  زَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َنا ُعَمر ْبُن ُمَمَّ  خ: َأْخَرَ

اْبُن ِمْرَداٍس ُيْكنَى َأَبا اْلَفْضل.

َوُهَو الَعبَّاس ْبُن ِمْرَداِس ْبِن َأِب َغالِب ْبِن َحاِرَثة ْبِن َعْبِد ْبِن َعْبس ْبِن 
ِرَفاَعـة بـن اْلَـاِرِث بـن ُبْثمة بن ُسـَلْيم بن منظور وُهـَو منظور ْبـِن ِعْكرَمة ْبِن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )32/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3561(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 336(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 44(.

)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 301(.
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َخَصَفَة ْبِن َقْيس ْبِن َعْياَلن ْبِن ُمَض)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َوُهَو اْلَعبَّاس بن مرداس بن أب َعامر بن َحاِرَثة بن 
َعْبد بن عبس بن ِرَفاَعة. 

َواْبنه جامهة بن اْلَعبَّاس، ُيَقال: إِن َلُه ُصْحَبة)2(.

فة قلوبم   بش: من بني الارث، كان ممن أعطاه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ف املؤلَّ
يوم حني)3(.

َمَد، َفَسِمَع َصاِئًحا ِمنُْه: َيا َعبَّاُس:  ع: َكاَن َلُه َصنٌَم ُيْدَعى الضِّ

َهـا َمُد َوَفاَز َأْهُل امَلْسِجِدُقـْل لِْلَقَباِئـِل ِمـْن ُسـَلْيٍم ُكلِّ َهَلَك الضِّ
ًة َمرَّ ُيْعَبُد  َوَكاَن  َمُد  الضِّ ِدَهَلَك  ُمَمَّ النَّبِيِّ  َعَل  اَلِة  الصَّ َقْبَل 

َفَجاَء ِف َثاَلثِِمَئِة َرْكٍب ِمْن َقْوِمِه، َفَأْسَلَم ُهَو َوَقْوُمُه، ُثمَّ َأْعَطاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
بِِل، َفاْسَتَزاَدُه َحتَّى َبَلَغ بِِه ِماَئًة.  َفِة َخِْسَي ِمَن اإْلِ َيْوَم ُحنَْيٍ َمَع امُلَؤلَّ

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َفْضِل َيْوِم َعَرَفَة)4(.

 بر: أسلم قبل فتح مكة بيسي، وكان مرداس أبوه شيًكا ومصافًيا 
لرب بن أمية، وقتلتهم جيعا اجلن، وخرمها معروف عند أهل األخبار.

وذكروا أن ثالثة نفر ذهبوا عل وجوههم، فهاموا ول يوجدوا، ول يسمع 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 362، 363(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )288/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 62(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2123-2122/4(.
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هلم بأثر: طالب بن أب طالب، وسنان بن حارثة، ومرداس بن أب عامر: أبو 
عباس بن مرداس.

فة قلوبم، وممن حسن إسالمه منهم،  وكان عباس بن مرداس من املؤلَّ
َفَة قلوبم من سبي حني األقرَع بَن حابس  ِه ملسو هيلع هللا ىلص املؤلَّ وملا أعطى َرُسوُل اللَّ
وعيينَة بَن حصن مائة مائة من اإلبل، ونقص طائفة من املائة، منهم عباس 
ابن مرداس، جعل عباس بن مرداس يقول- إذا ل يبلغ به من العطاء ما بلغ 

باألقرع بن حابس وعيينة بن حصن:

ــد ــب العبي ــي ون ــل نب واألقــــرعأجتع عيينــــة  بيــــن 
يفوقــان مــرداس ف جممــعفــم كان حصــن وال حابــس
ــوم ال يرفــعومــا كنــت دون امــرئ منهــم ومــن تضــع الي
فلــم أعــط شــيئا ول أمنــعوقــد كنــت ف القــوم ذا تــدرأ
األربـــعفصــــاال أفائــــل أعطيتهــــا قوائمهـــا  عديـــد 
تالفيتهـــا نابـــا  بكــري عل املهــر ف األجرعوكانـــت 
ــدوا ــعوإيقاظــي القــوم أن يرق ــاس ل أهج ــع الن إذا هج

ومنها  إسحاق،  ابُن  منها  كثًيا  ذكر  حسان،  أشعار  حني  يوم  ف  وله 
قوله، وهو من جيد قوله ف ذلك:

مثل المطة أغى فوقها الشـفرمــا بــال عينــك فيهــا عائــر ســهر
ــاد بــا مــن شــوقها أرق فاملــاء يغمرهــا طــورا وينحــدرعــي أق
ناظمـــه عنـــد  در  نظـــم  ــركأنـــه  ــو منتث ــه فه ــلك من ــع الس تقط
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ومــن أتــى دونــه الصــمن والفــريــا بعــد منــزل مــن ترجــو مودتــه
ول الشباب وجاء الشيب والذعردع ما تقدم من عهد الشباب فقد
ــالء ســليم ف مواطنهــا وف ســليم ألهــل الفخــر مفتخــرواذكــر ب

ف شعر مطول مذكور ف املغازي ف حني.

ومن قوله املستحسن:

الله خًيا خينا لصديقه ســـعدجزى  أب  كـــزاد  زادا  وزوده 
ونائـــال ا  وبِـــرًّ صدًقـــا  وما كان ف تلك الوفادة من حدوزوده 

وهو القائل:

مرسـل إنـك  النبـاء  خاتـم  بالق كل هدى السبيل هداكايـا 
مبــة عليــك  بنــى  اإللــه  ســـمكاإن  وممـــدا  خلقـــه  ف 

م  م المر ف اجلاهلية، وكان ممن حرَّ وكان عباس بن مرداس ممن َحرَّ
المـر ف اجلاهليـة أيًضـا أبو بكر الصديـق، وعثمن بن مظعـون، وعثمن بن 
عفـان، وعبـد الرحـن بـن عـوف، وقيـس بـن عاصـم، وحرمها قبـل هؤالء 
عبد املطلب بن هاشم، وعبد الله بن جدعان، وشيبة بن ربيعة، وورقة بن 
نوفل، والوليد بن املغية، وعامر بن الظرب، ويَقاَل هو أول من حرمها ف 

اجلاهلية عل نفسه.

ويَقاَل: بل عفيف بن معديكرب العبدي.

كان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصة. 
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روى عنه: ابنه كنانة بن عباس)1(.

 خـق: لـه صحبـٌة وروايٌة عن رسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص،... أسـلم يوم الفتح، 

فـة قلوبـم، وهو الذي أنشـد رسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  وشـهد ُحنينًـا، وكان مـن املؤلَّ
األبيات املذكورة ملا نقصه مما أعطى أبا سفيان، واألقرع بن حابس، وعيينة 

ابن حصن. 

ث عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، رواه عنه: ابنه كنانة بن العباس)2(.  وقد حدَّ

فة قلوبم.   كو: أسلم قبل الفتح، وشهد حنينًا، وكان من املؤلَّ

روى عن: النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، روى عنه: ابنه كنانة بن العباس)3(.

 ثغ: أسلم قبل فتح مكة بيسي، وكان أبوه مرداس شيًكا ومصافًيا 

لرب بن أمية، فقتلتهم اجلن جيًعا، وخرمها معروف، وذكروا أن ثالثة نفر 
ذهبوا َعَل وجوههم، فهاموا فلم يوجدوا، ول يسمع هلم بأثر: طالب بن َأِب 

طالب، وسنان بن حارثة املري، ومرداس.

فة قلوبم، وممن َحُسن إسالُمه منهم، وقدم َعَل  وكان العباس من املؤلَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف ثالثمئة راكب من قومه، فأسلموا وأسلم قومه. َرُسوِل اللَّ

وكان شاعًرا مسنًا، وشجاًعا مشهوًرا. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 820-817(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1658/3(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )4/2(.
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م المر ف اجلاهلية، فإنه قيل له: أال  وكان العباس بن مرداس ممن حرَّ
تأخذ من الراب فإنه يزيد ف قوتك وجراءتك؟ قال: ال أصبح سيد قومي 

وأميس سفيهها، ال والله ال يدخل جوف شء حيول بيني وبي عقيل أبًدا. 

وكان ممن حرمها أيًضا ف اجلاهلية: َأُبو بكر الصديق، وعثمن بن مظعون، 
وعثمن بن عفان، وعبد الرحن بن عوف -وفيه نظر-، وقيس بن عاصم.

وحرمها قبل هؤالء: عبد املطلب بن هاشم، وعبد اللَّه بن جدعان. ويقال: 
أول من حرمها َعَل نفسه ف اجلاهلية عامر بن الظرب العدواين. وقيل: بل 

عفيف بن معديكرب العبدي.

وكان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصة، وقيل: إنه قدم 
دمشق وابتنى با داًرا)1(.

 جر: مات أبوه، وشيكه حرب بن ُأَميَّة والد أب سفيان ف يوم واحد، 
، وهلم ف ذلك قصة.  قتلهم اجلنُّ

وشهد العباس بن مرداس مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الفتَح وُحنَينًا)2(. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )64/3، 65(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )580/5(.
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محن الرَّ عبد  امُسه  من 

ْحَمِن ْبُن َأْبَزى، َمْوَلى ُخَزاَعَة، اْلُخَزاِعيُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

َفُه  َة َخلَّ ْحَِن ْبُن َأْبَزى َعَل َمكَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َكاَن َعْبُد الرَّ  س: َقاَل ُمَمَّ

َعَلْيَها َنافُِع ْبُن َعْبِد اْلَاِرِث ِحَي َخَرَج إَِل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب)1(.

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

 ع: َسَكَن الُكوَفَة، َمْوَل َنافِِع ْبِن الَاِرِث)3(.

 بر: سكن الكوفة، واستعمله عيل عل خراسان، وأدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وصلَّ خلفه.

أكثــر رواياتــه عــن عمــر، وُأَبّ بــن كعــب، َوَقــاَل فيــه عمر بــن الطاب: 
عبد الرحن بن أبزى ممن رفعه الله بالقرآن. 

وروى عنـه ابنـاه: سـعيد، وعبـد اللـه، وروى عنـه أيًضـا: ممـد بن أب 
املجالد)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )23/8(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )466/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1823/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 822(.
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َأِبي 9   13 ْبُن  اللَّ  َعْبُد  َواْسُمُه:  يِق،  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأِبي  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ عْبُد 
ْبِن  َسْعِد  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعاِمِر  ْبُن  ُعْثَماُن  َواْسُمُه:  ُقحافة، 

ة، ُيَكنَّى َأَبا ُعْثَماَن، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد الِل ڤ. َتْيم ْبِن ُمرَّ

ه أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب   س: ُأمُّ
ابن أذينة بن سبيع بن دمهان بن الارث بن غنم بن مالك بن كنانة.

قال ممد بن سعد: وسمعت من ينسبها إل غي هذا النََّسب، فيقول: 
أم ُرومان بنت عامر بن عمية بن ذهل بن دمهان بن الارث بن غنم بن 

مالك بن كنانة.

وكان لعبد الرحن بن أب بكر من الولد: ممد، وهو أبو عتيق، فولده 
يقال هلم: )بنو أب عتيق(، وأمه أمية بنت عدي بن قيس بن حذافة بن سعد 

ابن سهم.

وعبـد اللـه بن عبـد الرحن، وأمُّ حكيـم، وحفصة الكـرى، وهي التي 
زوجتهـا عائشـة املنـذر بـن الزبـي، وعبد الرحـن غائب، فلم قدم أراد نسـخ 

ذلك، وَقاَل: ُيفَتاُت عيلَّ ف بنايت. ثم ريض وأجاز ما صنعت عائشة. 

وأسمُء، وأمُّ كلثوم، وحفصُة الصغرى، وهم ألمهات أوالد شتى.

َقاُلـوا: ول يـزل عبـد الرحـن بـن أب بكـر عـل ديـن قومـه وشـهد بـدًرا 
مـع املركـي، ودعـا إل املبـارزة فقام إليه أبـو بكر الصديق ليبـارزه فقال له 
رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمتِّْعنَا بِنَْفِسَك«، ثم أسلم عبد الرحن بن أب بكر ف هدنة 
الديبية، وهاجر إل املدينة، وأطعمه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بخير أربعي وسًقا. 
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وكان عبد الرحن يكنى أبا عبد الله، ومات سنة ثالث وخسي ف خالفة 
معاوية بن أب سفيان بعد سعد بن أب وقاص)1(.

 ل: سمع رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْحَن ْبُن َأِب َبْكر َأَسّن َوَلد َأِب َبْكٍر،  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعْبد الرَّ  خ: َأْخَرَ

ْجَرِة َحتَّى َأْسَلم َبْعُد)3(. َوَكاَن َتَلََّف َعِن اهْلِ

َة، َوُحَِل  َبِريٍد ِمْن َمكَّ بِاْلُْبِشِّ َعَل  َ َسنََة َثاَلٍث َوَخِْسَي   ص: ُتُوفِّ

ُه ُأمُّ ُروَماَن بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َغنِْم ْبِن ِكنَاَنَة)4(. َة، َوُأمُّ َفُدفَِن بَِمكَّ

 غ: كان يسكن املدينة، ومات بمكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

حدثني ابن زنجويه قال: توف عبد الرحن بن أب بكر ف خالفة معاوية، 
وُدفَِن بمكة قبل وفاة عائشة.

وقال ابن سعد: توف سنة ثالث وخسي ف خالفة معاوية)5(.

ه َوأمُّ َعاِئَشة، أمُّ ُروَمان بنت َعامر بن ُعَوْيِمر.   ب، بش: أمُّ

َماَت بِالََبَشِة سنة َثَمن َوخسي قبل َعاِئَشة. َوقد قيل: سنة َثاَلث َوخسي، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )21/5(.

)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2883(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 357، 358(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )470/1(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )414/4، و419(.
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َوَكاَن خيضب بِاِلنَّاِء والكتم)1(.

ْحَِن(،  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ ى(، َفَسمَّ  ع: َكاَن اْسُمُه ِف اجلَاِهِليَِّة: )َعْبَد الُعزَّ

اَن، َأَحُد َبنِي فَِراِس ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة،  ُه ُأمُّ ُروَماَن بِنُْت َعْبِد َدمْهَ ُأمُّ
َها.  َوُهَو َأُخو َعاِئَشَة أِلَبِيَها َوُأمِّ

َة ِف َنْوَمٍة َناَمَها َعَل اْثنَْي  َ بَِمكَّ َكاَن َأَسنَّ َوَلِد َأِب َبْكٍر، َسَكَن امَلِدينََة، ُتُوفِّ
َة ِف إِْمَرِة  َة، بَِمْوِضٍع ُيَقاُل َلُه: الََبُش، َفنََقَلْتُه َعاِئَشُة إَِل َمكَّ َعَرَ ِمياًل ِمْن َمكَّ

ُمَعاِوَيَة َسنََة َثاَلٍث َوَخِْسَي، َوِقيَل: َخٍْس َوَخِْسَي، َوِقيَل: ِستٍّ َوَخِْسَي.

ْحَِن ْبُن َأِب  ، َوَعْمُرو ْبُن َأْوٍس، َوَعْبـُد الرَّ َرَوى َعنْـُه: َأُبـو ُعْثَمَن النَّْهـِديُّ
ْيٌح اْلَقايِض.  َلْيَل، َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوُشَ

ِريَن: َرَوى َعنُْه َعاِئَشُة، َوَحْفَصُة.  َوَقاَل َبْعُض امُلَتَأخِّ

ْحَِن، اَل َحْفَصُة بِنُْت ُعَمَر َزْوَجُة  َم ِهَي َحْفَصُة بِنُْت َعْبِد الرَّ َوَوِهَم؛ َفإِنَّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

بِنَْت  َلْيَل  َفَهِوَي  ُقَرْيٍش،  َوَماِل  بَِملِِه،  اِم  الشَّ إَِل  اجلَاِهِليَِّة  ِف  َيتَِّجُر  َكاَن 
َشَغًفا،  ِبَا  َفاْزَداَد  إَِلْيِه،  ُعَمَر َصاَرْت  َزَمَن  اَم  الشَّ َخالٌِد  اْفَتَتَح  َفَلمَّ   ، اجلُوِديِّ

َفَكاَن ُيَشبُِّب ِبَا، َوَيُقوُل:

ــا ــَمَوُة ُدوَنَ ــَل َوالسَّ ــْرُت َلْي َفـَم اَلْبنَـِة اجْلُـوِديِّ َلْيَل َوَمـا َلنَا؟)2(َتَذكَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )249/3(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 34، 35(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1815/4(.
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 بر: يكنى أبا عبد الله. وقيل: بل يكنى أبا ممد بابنه ممد الذي يَقاُل 
له: )أبو عتيق(، والد عبد الله بن أب عتيق، وأدرك أبو عتيق ممد بن عبد الرحن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ابن أب بكر بن أب قحافة هو، وأبوه، وجده وأبو جده َرُسوَل اللَّ

ُولَِد أبو عتيق ممد بن عبد الرحن قبل موت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأم عبد الرحن 
أم رومان بنت الارث بن غنم الكنانية، فهو شقيق عائشة. 

وشـهد عبـد الرحـن بـن أب بكـر بـدًرا وأحـًدا مـع قومـه كافـًرا، ودعـا إل 
الراز، فقام إليه أبوه ليبارزه، فذكر أنَّ رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل له: »َمتِّْعنَا بِنَْفِسَك«. 

ثم أسلم وحسن إسالمه، وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف هدنة الديبية. 

ِه  هذا قول أهل السية. قالوا : كان اسمه: )عبد الكعبة(، فغيَّ َرُسوُل اللَّ
ه: )عبد الرحن(. ملسو هيلع هللا ىلص اسمه، وسمَّ

وشهد اجلمل مع أخته عائشة، وكان أخوه ممد يومئذ مع عيل ڤ.

له:  يَقاُل  بموضع  فجاءة  مات  بكر  أب  بن  الرحن  عبد  إن  يقولون: 
البش عل نحو عرة أميال من مكة، وحل إل مكة فدفن با. 

أم  بأخته عائشة  نامها، وملا اتصل خر موته  نومة  إنه توف ف  ويَقاَل: 
وكانت  قره-  عل  وقفت  حتى  حاجة  املدينة  من  ظعنت  ڤ  املؤمني 

شقيقته- فبكت عليه ومتثَّلت:

من الدهر حتى قيل لن يتصدعاوكنـا كندمـاين جذيمـة حقبـة
ومالـــكا كأين  تفرقنـــا  لطـول اجتـمع ل نبت ليلة معافلـــم 
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أما والله لو حضتك لدفنتك حيث مت مكانك، ولو حضت ما بكيتك.

ويَقاَل: إنه ل ُيْدِرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أربعٌة وال أب وبنوه، إال أبو قحافة، وابنه 
أبو بكر، وابنه عبد الرحن بن أب بكر، وابنه أبو عتيق ممد بن عبد الرحن 

والله أعلم.

وكانت وفاة عبد الرحن بن أب بكر سنة ثالث وخسي. وقيل: سنة 
خس وخسي بمكة، واألول أكثر)1(.

 خق: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

د، َوُهَو َأُبو َعتيق، َوعبد الله،   جو: أمه أم ُروَمان، َوله من الَوَلد: ُمَمَّ

ْحَن قدم  امُلنْذَر بَن الزبي، َوعبُد الرَّ تِي زوجتها َعاِئَشُة  الَّ َوأم َحِكيم، َوِهي 
غضب من َذلِك ثمَّ َريِض. 

ْحَن عل دين قومه.  َوَأْسَمُء، َوأمُّ ُكْلُثوم، َوَحْفَصُة، َول يزل عبد الرَّ

الّصديق  بكر  َأُبو  َفَقاَم  املبارزة  إَِل  ودعى  امُلْركي،  َمَع  َبْدًرا  َوشهد 
ليبارزه َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمتِّْعنَا بِنَْفِسَك«. 

ْحَن ِف هدنة الَُدْيبَِية، َوَهاَجر إَِل امَلِدينَة، َوَمات َفْجَأة  ثمَّ أسلم عبد الرَّ
َفحمل  َأْمَيال،  ِستَّة  ة  َمكَّ َوَبي  َبينه  جبل  َوُهَو  بالش  َوخسي  َثاَلث  سنة 
ة، َفقدمت َعاِئَشة من امَلِدينَة، َفَأَتت َقره، فصلَّت  َجال إَِل َمكَّ عل ِرَقاب الرِّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 826-824(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1476/3(.
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اِعر: َعَلْيِه، ومتثَّلت بقول الشَّ

ـا كندمــاين جذيمــة حقبــة ْهر َحتَّى قيل لن يتصدعاَوُكنَـّ من الدَّ
ــا ــاة َوَقبلنَ ــي ِف اْلََي ى وُتـبَّعاوعشــنا بَِخ أَصاب املنايا َرْهط كرْسَ
ومالـــكا َكَأينِّ  تفرقنـــا  لطـول اْجتِـَمع ل نبت َلْيَلـة َمًعا)1(َفَلـــمَّ 

 كـر: لـه صحبٌة روى عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديـَث. روى عنه: أبو عثمن 

النَّْهِدي، وعمرو بن أوس، والقاسم بن ممد، وأبو ثور الفهمي، وابن أب 
مليكة، وعبد الله بن كعب، وموسى بن وردان، وميمون بن مهران، وابنته 
حفصة بنت عبد الرحن، وعبد الرحن بن أب ليل، وُشيح بن الارث القايض.

وقدم الشام قبل الفتح، ورأى ابنة اجلودي ببصى ثم دخل الشام بعد 
الفتح)2(.

ه أمُّ رومان، سكن املدينة، وتوف بمكة.   ثغ: أمُّ

ِذي  وال ُيعَرُف ِف الصحابة أربعة والء: أب وبنوه بعده، كلٌّ منهم ابن الَّ
الصديق،  َبْكر  َأُبو  وابنه  قحافة،  َأُبو  إال  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أسلموا وصحبوا  قبله، 
د بن َعْبد الرحن أبو عتيق، وكان  ْحَن بن َأِب َبْكر، وابنه ُمَمَّ وابنه َعْبد الرَّ

ْحَن شقيق عائشة.  َعْبد الرَّ

وشـهد بـدًرا، وُأحـًدا َمـَع الكفـار، ودعـا إَِل الـراز، فقـام إَِلْيـه َأُبـو َبْكر 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 105(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 24، 25(.
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ُه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمتِّْعنِي بِنَْفِسك«.  ليبارزه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ

مي، وأسلم ِف هدنة الديبية، وحسن إسالمه. وكان شجاًعا رامًيا حسَن الرَّ

ْحَن(.  ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الرَّ وكان اسُمُه: )َعْبَد الكعبة(، فَسمَّ

وقيل: َكاَن اسُمُه: )َعْبَد العزى(.

وشهد اليممة َمَع َخالِد بن الَولِيد، فقتل سبعة من أكابرهم، وهو الَِّذي 
قتل مكم اليممة ابن طفيل، رماه بسهم ِف نحره فقتله، وكان مكم اليممة 

ِف ثلمة ِف الصن، فلم قتل دخل املسلمون منها.

وشهد وقعة اجلمل َمَع أخته َعاِئَشة.

وكان موته فجأة من نومة نامها، بمكان اسمه حبش َعَل نحو عرة 
ة فدفن با.  ة، وحل إَِل مكَّ أميال من مكَّ

ة حاجة، فوقفت َعَل  وملا اتصل خر موته بأخته َعاِئَشة، ظعنت إَِل مكَّ
قره، فبكت َعَلْيِه ومتثَّلت:

من الدهر حتى قيل لن يتصدعاوكنـا كندمـاين جذيمـة حقبـة
ومالـــكا كأين  تفرقنـــا  لطـول اجتـمع ل نبت ليلة معافلـــم 

أما والله لو حضتك لدفنتك حيث مّت، ولو حضتك ما بكيتك.

وكان موته سـنة ثالث. وقيل: سـنة خس وخسـي. وقيل: سـنة سـت 
وخسي، واألول أكثر)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )365-362/3(.
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ُه  ؛ ُثمَّ إِنَّ ِكـْيَ  ذس: َشـِقْيُق ُأمِّ امُلْؤِمنِـْيَ َعاِئَشـَة، َحـَضَ بـدًرا َمَع امُلْرِ

َأْسَلَم، َوَهاَجَر ُقَبْيَل الَفْتِح.

َر إِْساَلُمُه إَِل َيْوِم الَفْتِح. ُه َأُبو ُقَحاَفَة َفَتَأخَّ ا َجدُّ َوَأمَّ

ْجَعاِن. َماِة امَلْذُكْوِرْيَن، َوالشُّ ْيِق، َوَكاَن ِمَن الرُّ دِّ َوَكاَن َهَذا َأَسنَّ َأْوالِد الصِّ

َقَتَل َيْوَم الَيَمَمِة َسْبَعًة ِمْن ِكَباِرِهْم.

ْيَخاِن َعَل َثاَلَثٍة ِمنَْها. َفَق الشَّ َلُه َأَحاِدْيُث، َنْحُو الثََّمنَِيِة. اتَّ

ٍد، َوَأُبو  َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه؛ َعْبُد اللِه َوَحْفَصُة، َواْبُن َأِخْيِه؛ الَقاِسُم بُن ُمَمَّ
، َواْبُن َأِب  ْحَِن بُن َأِب َلْيَل، َوَعْمُرو بُن َأْوٍس الثََّقِفيُّ ، َوَعْبُد الرَّ ُعْثَمَن النَّْهِديُّ

ُمَلْيَكَة، َوآَخُرْوَن.

ِة الَوَداِع َأْن ُيْعِمَر ُأْخَتُه َعاِئَشَة ِمَن التَّنِْعْيِم. َرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ ِذي َأمَّ َوُهَو الَّ

. : ِف َسنَِة َثاَلٍث َوَخِْسْيَ َ ُتُوفِّ

ُه َدَخَل َعَل َعاِئَشَة  ُخْوُه، َوالَ َيْسَتِقْيُم؛ َفإِنَّ ِف »َصِحْيِح ُمْسِلٍم«: َأنَّ هَكَذا َورَّ
َأ. َفَقاَلْت َلُه: َأْسبِِغ الُوُضْوَء، َسِمْعُت َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َيْوَم َمْوِت َسْعٍد، َفَتَوضَّ

َيُقْوُل: »َوْيٌل لأَِلْعَقاِب مَن النَّاِر«.

ْحَِن َخَرَج إَِل َجنَاَزِة َسْعِد  َوَقْد َصحَّ ِف )ُمْسِلٍم( ِف الُوُضْوِء: َأنَّ َعْبَد الرَّ
ُه َعاَش َبْعَد َسْعٍد )1(. اْبن َأِب َوقَّاٍص، َفَهَذا َيُدلُّ َعَل َأنَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )473-471/2(.
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 ذت: شقيق أم املْؤِمنَِي عائشة.

َأِب  َوَكاَن أسن ولد  الفتح وهاجر،  ُثمَّ أسلم قبل  حض بدًرا مرًكا، 
بكر، َوَكاَن شجاًعا رامًيا، قتَل َيْوم اليممة سبعة.

َرَوى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعن أبيه.

ْحَِن  ِه، وَحْفَصة، وابن أخيه القاسم بن ممد، وَعْبد الرَّ َوَعنُْه: ابناه َعْبد اللَّ
ابن َأِب لييل، وَأُبو ُعْثَمن النهدي، وعمرو بن أوس الثقفي، وابن َأِب ُمَلْيكة، 

وجاعة.

ام. َوَكاَن يّتجر إَِل الشَّ

وقد صّح ف اْلَوضوء من »صحيح مسلم« َعن سال سبالن مول املهري، 
ْحَِن بن َأِب بكر إَِل جنازة سعد بن َأِب وقاص. َقاَل: خرجت أنا وَعْبد الرَّ

وصّح أن سعًدا مات َسنَة خس وخسي)1(.

 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

ه أمُّ رومان والدة عائشة.  جر: أمُّ

ر إسالُمه إل أيام اهلدنة،  ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتأخَّ كان اسُمُه: )عبَد الكعبة(، فغيَّ
فأسلم وَحُسن إسالُمه)3(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 520، 521(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )512/6(.
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ْحَمِن ْبُن َأِبي َسْبَرَة، واْسُم َأِبي َسْبَرَة: َيِزيُد ْبُن َماِلِك ْبِن 9   13 عْبُد الرَّ
َعْبِد الِل ْبِن ُذؤيٍب، َأُبو َخْيَثَمَة، اْلُجْعِفيُّ ڤ.

ْحَن.   لح: ل يرو َعنُه إاِلَّ اْبنه َخْيَثَمة بن عبد الرَّ

ْحَن(. ْحَن َكاَن اسمه ِف اجلَاِهِليَّة: )ُعَزير(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الرَّ َوعبُد الرَّ

ة َجدُّ َخْيَثَمة اسمه: يِزيد بن َمالك)1(.  َوَأُبو ُسْرَ

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)2(.

ْحَـن َأَتى َمَع َأبِيه النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُه:   ب: َوالِـد َخْيَثَمـة بـن َعْبد الرَّ

.)3( الّشعبِيُّ

ْحَِن(، ِعَداُدُه ِف اْلُكوفِيَِّي)4(. ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ  ع: َسمَّ

ِه  ه َرُسـوُل اللَّ  بر: معدود ف الكوفيي، وكان اسـمه: )ُعَزْيًرا(، فسـمَّ

ْحَن«. ْحَن(، َوَقاَل: »َأَحبُّ األَْسَمِء إَِل اللِه: َعْبُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد الرَّ

هو والد خيثمة بن عبد الرحن. 

روى عنه: الشعبي، وابنه خيثمة بن عبد الرحن)5(.

)1( »المنفردات والوحدان« لإلمام مسلم )رقم: 5(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )457/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )252/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1830/4(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 833(.
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ْحَن ِف اجلَاِهِليَّة: )ُعَزْيًرا(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:   جو: َكاَن اْسم عبد الرَّ
ْحَن()1(.  )عبد الرَّ

اللَّه  َرُسوُل  ه  فَسمَّ اسُمُه: )عزيًزا(،  َكاَن  الكوفيي،  ِف  ثغ: معدوٌد   

ْحَن«.  ِه، َوَعْبُد الرَّ ِه: َعْبُد اللَّ ْحَن(، وَقاَل: »َأَحبُّ األَْسَمء إَِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ

ْحَن.  وهو والد خيثمة بن َعْبد الرَّ

ْحَن«. وقيل:  َوِقيَل: َكاَن اْسُمُه: )َجبَّاًرا(، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُهَو َعْبد الرَّ
ى()2(. َكاَن اسُمُه: )َعْبَد الُعزَّ

ْحَمِن ْبُن َأِبي الَعاص الثََّقِفيُّ ڤ.9   13 َعْبُد الرَّ

 جر: أخو عثمن بن أب العاص، أمي الطائف لرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ْحَمِن ْبُن َأِبي َعِقيِل بِن َمْسُعوِد بِن َعاِمٍر الثََّقِفيُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف، َوَكاَن إِْسالم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة 
ْهِري. َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

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

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 162(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )350/3(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )503/6(.
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َّ

الش

ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب  َضَ

ِمْن  َأْمَر هذا الَّي  ْسالم  باإْلِ َتربَّص  اْلَعَرب  َكاَنِت  َم  َوإِنَّ ِمْن ُكلِّ وجٍه، 
ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل اْلَبْيِت واْلََرِم، 
ة  َمكَّ اْفُتتَِحْت  َفَلمَّ  َذلَِك،  ُينَْكُروَن  اْلَعَرب ال  إْسَمِعيَل، وقادَةُ  َوَلَد  ورصيَح 
ُه ال َطاَقَة هَلُْم بَحْرب النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه،  َوداَنْت ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت اْلَعَرُب َأنَّ
ُبوَن إَِلْيِه ِمْن كلِّ  -: أفواًجا: َيْضِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

وجٍه)1(.

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، عداده ِف أهل الُكوَفة، َوَكاَن قد َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا)3(.

ْحَِن   ع: َوَفَد َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيَِّي، ُيَقاُل َلُه: َعْبُد الرَّ

اْبُن ُأمِّ اْلََكِم اْبِن بِنِْت ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍب)4(.

اِميُّ ڤ.9 3 13 ْحَمِن ْبُن َأِبي ُعَمْيَرَة الُمَزِنيُّ الشَّ عْبُد الرَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 152، 155، 156(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )461/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )257/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1843/4(.
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َ
حرف الع

ـِذي  ـاَم، َوُهـَو الَّ  س: َكاَن ِمـْن َأْصَحـاِب َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َنـَزَل الشَّ
َرَوى ِف ُمَعاِوَيَة َما ُرِوَي ِمْن َحِديِث اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلٍم)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من األَْزد)2(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)3(.  ب: سكن الشَّ

اِميَِّي، َرَوى َعنُْه: َربِيَعُة ْبُن َيِزيَد، َواْلَقاِسُم َأُبو َعْبِد   ع: ِعَداُدُه ِف الشَّ
ْحَِن)4(. الرَّ

 خـش: َلـُه ُصْحَبـٌة َوِرَواَيـٌة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنـُه: ربيَعة بن يِزيد 
َمْشِقي.  الدِّ

َواَل أعلم َلُه غي َحِديث َواِحد)5(.

. َلُه َحِديث َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَواُه َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.  خغ: َصَحاِبٌّ َشاميٌّ

 كر: أخو ممد بن أب عمية، وله صحبة

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنـه: خالـد بـن معـدان، وربيعـة بن يزيـد الدمشـقي، ويونس بن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )421/9(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 140(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )252/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1836/4(.

)5( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )539/2(.
)6( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 9(.
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الش

ميرسة بن حلبس، والقاسم أبو عبد الرحن، وجبي بن نفي. 

وقيل: إنه سكن دمشق، واألظهر: أنه كان يسكن حص)1(.

، َلُه َأَحاِديُث، َوَقْد َسَكَن ِحَْص َوَتاَجَر.  ذت: َصَحاِبٌّ

ْحَِن، َوَربِيَعُة بن َيِزيَد  َرَوى َعنُْه: َخالُِد بن َمْعَداَن، َوالَقاِسُم َأُبو َعْبِد الرَّ
اْلَقِصُي.

.)2( َوَبْعُضُهْم َيُقوُل: ُهَو َتابِِعيٌّ

ْحَمِن ْبُن أبي ُقَراٍد األَْنَصاِريُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 س: أسلم وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه حديًثا)3(.

ْحَمِن ْبُن َأْزَهَر ْبِن َعْبِد َعْوٍف ْبِن َعْبِد اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة 9 1 13 عْبُد الرَّ
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهٍر ڤ. اْبِن ِكَلِب ْبِن ُمرَّ

 س: أمه البكية بنت عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف 
ابن قيص.

فولـد عبـُد الرحـن بـُن أزهر: ُجَبـًيا بـه كان يكنـى، وُطَليًبا، وسـليمَن، 
وعبَد اللـه األكـر، وحفصـَة، وعائشـَة، وأمهـم أم سـلمة بنـت خفاجـة بـن 
هرثمة بن مسعود بن ثعلبة بن حبيب بن وائلة بن دمهان بن نص بن معاوية 

ابن بكر بن هوازن.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 229، 230(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )390/5(.)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 674(.
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َ
حرف الع

َعْمًرا، وعبَد الرحن، وأبا عبد الله، وعبَد الميد، وأمهم ِسْعَل بنت 
ِزْنباع بن َجِذْيمة بن رواحة من  غاّلق بن مروان بن الكم بن مروان بن 

بني ُعَبْيس.

وعبَد الله األصغر، وموهًبا، وأمَّ عبد الله، وأمهم أم ولد. 

وأزهَر، وإسحاَق، وأمهم أم ولد. 

ه أم ولد.  وإسحاَق األصغر، وُأمُّ

وأمَّ مسلم، وأمها ُقّذة بنت عرفجة بن عثمن بن عبد الله بن عمر بن 
خمزوم.

وزينَب، وأمها ابنة أب ُعَصيم بن زيد بن عباس بن عامر بن حّي بن 
ِرعل، من بني سليم. 

وزرعَة، وأمَّ جيل، وأمهم أم ولد)1(.

 ل: ابُن عمِّ عبد الرحن بن عوف، له صحبة)2(.

ْحَن ْبُن َأْزَهر ْبِن َعْوف َشِهَد ُحنَْينًا  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعْبد الرَّ  خ: َأْخَرَ
َمَع النَّبِيِّ وَرَوَى َعنْه)3(.

ْحَن بن عوف.   خ: ابن أخي َعْبد الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )520/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 597(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 353(.
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ْحَن بن أزهر بن عوف بن  الرَّ َعْبد  َقاَل:  اللَّه،  َعْبد  َثنَا ُمْصَعب بن  َحدَّ
ْحَن بن عوف بن َعْبد عوف القرش)1(. َعْبد عوف، وَعْبد الرَّ

.)2( َبْيِ  ص: َماَت ِف إِْمَرِة اْبِن الزُّ

 ط: شهد ُحنَينًا مع رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وهو ابن أخي عبد الرحن 
ابن عوف)4(.

ة َيْوم اأْلَْرَبَعاء لليلتي  ة بأشهر، َكاَنت وْقَعة الرَّ  ب: َماَت قبل الرَّ
ة سنة َثاَلث َوِستَِّي)5(. َبِقَيَتا من ِذي الجَّ

ة بأشهر)6(.  بش: له صحبٌة، مات قبل الَرَّ

 مف: َلُه ُصْحَبة، ورؤية)7(.

َة َيْسَتِدلُّ َعَل َرْحِل َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد.   ع: َسَكَن َمكَّ

ُه بِنُْت َعْبِد َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.  ُأمُّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 56(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )458/1(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 55(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )425/4(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )258/3، 259(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 52(.

)7( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1616(.
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َشِهَد ُحنَْينًا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َيْسَعى َبْيَ َيَدْي َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو 
ْحَِن ْبِن َعْوٍف)1(. اْبُن َأِخي َعْبِد الرَّ

 بر: شهد مع رسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَينًا، يكنى أبا جبي.

إبراهيم بن الارث  الرحن، وممد بن  أبو سلمة بن عبد  روى عنه: 
التيمي، وابنه عبد الميد بن عبد الرحن بن أزهر، وابن شهاب الزهري، 

وأروى الناس عنه الزهري. 

وقد غلط فيه من جعله ابن عم عبد الرحن بن عوف، َوَقاَل فيه: عبد 
الرحن بن أزهر بن عبد عوف)2(. 

 خق: شهد حنينًا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.   كر: له صحبٌة، حدَّ

روى عنه: ابنه عبد الميد بن عبد الرحن، وأبو سلمة بن عبد الرحن، 
وممد بن إبراهيم بن الارث التيمي، وممد بن مسلم الزهري. 

وقدم الشام مع عمر بن الطاب ف خرجته التي رجع فيها من رسع)4(.

 ذس: َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة، َوفِْقٌه، َوِعْلٌم.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1818/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 823(.

)3( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1505/3(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )34/ 183(.
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َة  َوُهـَو َمـْوَل َنافِـِع بـِن َعْبـِد الَـاِرِث، َكاَن َنافِـٌع َمـْوالُه اْسـَتنَاَبُه َعـَل َمكَّ
ى ُعَمُر بُن الَطَّاِب إَِل ُعْسَفاَن، َفَقاَل َلُه: َمِن اْسَتْخَلْفَت َعَل َأْهِل  ِحْيَ َتَلقَّ
ُه  ـَة -. َقاَل: اْبـَن َأْبَزى. َقـاَل: َوَمِن اْبُن َأْبـَزى؟ َقاَل: إِنَّ الـَواِدي؟ -َيْعنِـي: َمكَّ
َعـاِلٌ بِالَفَراِئـِض، َقـاِرٌئ لِِكَتـاِب اللـِه. َقـاَل: َأَمـا إِنَّ َنبِيَُّكم ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »إِنَّ َهَذا 

الُقْرآَن َيْرَفُع اللُه بِِه َأْقَواًما، َوَيَضُع بِِه آَخِرْيَن«.

ِر  ْحَِن َأْيًضا َعْن: َأِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُأَبِّ بِن َكْعٍب، َوَعمَّ َث َعْبُد الرَّ َوَحدَّ
. ابِن َيارِسٍ

، َوَعْلَقَمُة بُن َمْرَثٍد، َوَأُبو  ْعبِيُّ َث َعنُْه: اْبنَاُه؛ َعْبُد اللِه َوَسِعْيٌد، َوالشَّ َحدَّ
، َوآَخُرْوَن. بِْيِعيُّ إِْسَحاَق السَّ

َسَكَن الُكْوَفَة.

ُه َقاَل: اْبُن َأْبَزى مِمَّْن َرَفَعُه اللُه بِالُقْرآِن. َوُيْرَوى َعْن ُعَمَر بِن الَطَّاِب، َأنَّ

ُقْلُت: َعاَش إَِل َسنَِة َنيٍِّف َوَسْبِعْيَ - فِْيَم َيْظَهُر يِل - )1(. 

ْحَِن بن َعْوٍف.  ذت: ابن َعمِّ َعْبِد الرَّ

َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَشِهَد ُحنَْينًا.

ِه بن َعْوٍف،  ِه، َوْعَبُد اْلَِميِد، َوَطْلَحُة بن َعْبِد اللَّ َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه َعْبُد اللَّ
. ُد بن إِْبَراِهيَم التَّْيِميُّ ْحَِن، َوُمَمَّ َوَأُبو َسَلَمَة بن َعْبِد الرَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 201(.
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َواَيِة، َلُه َأْرَبَعُة َأَحاِديَث)1(. ُه ِمْن َبنِي َعْبِد َمنَاٍف، وُهَو ُمِقلٌّ ِمَن الرِّ َوُأمُّ

. َوُيَقاُل: األَْنَماِريُّ ڤ.9 - 13 ْحَمِن ْبُن َأْشَيَم اأْلَْنَصاِريُّ عْبُد الرَّ

ُد ْبُن إِْسَمِعيَل: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيَِّي)2(.  ع: َقاَل ُمَمَّ

 بر: يَقاَل األنصاري. وأظنه حليًفا هلم، له صحبة. 

روى عنه: سلمة بن وردان أنه كان ال يغيِّ شيَبه، فيمن َذَكَر من الصحابة 
ْيب)3(. ون الشَّ أنه رآهم ال ُيغيِّ

اِمِت ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد 9   13 ْحَمِن ْبُن َثاِبِت بِن الصَّ عْبُد الرَّ
اأْلَْشَهِل ڤ.

ه ِقالبة بنت صيفي بن َعْمرو بن زيد بن ُجَشم بن حارثة بن الارث.  س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا، وُقطعت رجله يومئذ. 

فولـد عبـد الرحـُن بـُن ثابـت: َعْمـًرا، وعبـَد الرحـن، وأمهم أسـمء بنت 
َعْمرو، من أشجع من قيس عيالن، وقد انقرض ولد الصامت بن عدي، 

فلم يبق منهم أحٌد)4(.

 بر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف أبوه ثابت بن الصامت قديًم ف اجلاهلية)5(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 671(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1826/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 823(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )239/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 827(.
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ْحَمِن ْبُن َجْبِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن جشِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 9   13 عْبُد الرَّ
الَحاِرث، ُيَكنَّى َأَبا َعْبٍس، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َلْيَل بِنُْت َرافِِع ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن جَمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة.   س: ُأمُّ

ُهَم ُأمُّ ِعيَسى بِنُْت َمْسَلَمَة  ٌد، َوَمُْموٌد، َوُأمُّ َوَكاَن ألَِب َعْبٍس ِمَن اْلَوَلِد: ُمَمَّ
ِد ْبِن َمْسَلَمَة،  اْبِن َسَلَمَة ْبِن َخالِِد ْبِن َعِديِّ ْبِن جَمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة، َوِهَي ُأْخُت ُمَمَّ

َوَكاَنْت ِمَن امْلَُباِيَعاِت.

ِد ْبِن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخالِِد  ُه ُأمُّ اْلَاِرِث بِنُْت ُمَمَّ َوُعَبْيُد اللِه، َوُأمُّ
اْبِن َعِديِّ ْبِن جَمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة. 

ُهَم.  َوَزْيٌد، َوُحَْيَدُة، َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمَّ

َوألَِب َعْبٍس َبِقيٌَّة، َوَعِقٌب َكثٌِي بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد. 

َوَكاَن َأُبو َعْبٍس َيْكُتُب بِاْلَعَربِيَِّة َقْبَل اإِلْساَلِم، َوَكاَنِت الِكَتاَبُة ِف الَعَرِب َقِلياًل.

اِن َأْصنَاَم َبنِي َحاِرَثَة ِحَي َأْسَلَم. َوَكاَن َأُبو َعْبٍس، َوَأُبو ُبْرَدَة ْبُن نَِياٍر َيْكرِسَ

ْهِميِّ  وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ َأِب َعْبِس ْبِن َجْرٍ َوَبْيَ ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة السَّ
ِمْن َأْهِل َبْدٍر، َوُهَو َزْوُج َحْفَصَة بِنِْت ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب َقْبَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َأُبو َعْبٍس َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ُق  ِف، َوَكاَن ُعَمُر َوُعْثَمُن َيْبَعَثانِِه ُيَصدِّ َوَكاَن فِيَمْن َقَتَل َكْعَب ْبَن األَْشَ
النَّاَس)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )415/3(.



77 ين
َ
حرف الع

 ل: شهد بدًرا)1(.

 ق: اسمه: عبد الرحن، من: الزرج، وكان أبو عبس يكتب بالعربية 
قبل اإلسالم. ومات سنة أربع وثالثي، وُدفَِن بالبقيع، وكان خيضب بالنَّاء.

وعقبه باملدينة و بغداد كثي)2(.

؛ َقاَل: َماَت َأُبو َعْبس ْبُن َجْرٍ َسنََة َأْرَبٍع وَثاَلثِْي،  َنا امَلَداِئنِيُّ  خ: َأْخَرَ

ان، وُدفَِن بِاْلَبِقيِع)3(. َ َعَلْيِه ُعْثَمن ْبُن َعفَّ وُهَو اْبُن َسْبِعَي َسنًَة، َصلَّ

َنا بذاك  ان. َأْخَرَ  وقال أيًضا خ: ُدفِن بالبقيع، وصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن بن َعفَّ
امَلَداِئنِي)4(.

نَّاِء.  َ بِامَلِدينَِة ِف َسنَِة َأْرَبٍع َوَثاَلثَِي، َوَكاَن خَيِْضُب بِاْلِ  ص: ُتُوفِّ

َوَقاُلـوا َأْيًضـا: َأُبـو َعْبـِس ْبُن َجْرِ ْبـِن اْلَاِرَثِة ْبـِن اْلَْزَرِج ْبـِن َعْمِرو ْبِن 
َمالِِك ْبِن َأْوٍس. 

.)5( َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن ڤ، َبْدِريٌّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

قال ابن عمر -يعني الواقدي-: مات أبو عبس بن جر األنصاري باملدينة، 

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2656(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 326(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )353/1، 354(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )57/2(.
)5( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )57/2(.
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وكان من أهل بدر، مات وهو ابن سبعي سنة. 

قـال: فحدثنـي عبـد املجيـد بـن أب عبـس مـن ولـده قـال: كان خيضب 
باِلنَّاء، وصلَّ عليه عثمن، وُدفَِن بالبقيع، ونزل ف قره أبو بردة بن دينار، 

وسلمُة بن وقش، ذلك ف شوال ف سنة أربع وثالثي)1(.

 ب: شهد َبْدًرا، كنيته َأُبو عبس.

َماَت سنة َأربع َوَثاَلثَِي، َوله َسْبُعوَن سنة، َوُدفَِن بِالَبِقيِع َوصل َعَلْيِه ُعْثَمن 
ان، َودخل حفرته َأُبو بردة بن نيار، َوَسَلَمة بن َسالَمة بن وقش.  ابن َعفَّ

ْحَـن(، َوَكاَن خيضب  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الرَّ َكاَن اْسـُمه: )معبـًدا(، َفَسـمَّ
بِاِلنَّاِء، َوله عقب كثي. 

َوأمه ليل بنت َرافع بن َعْمرو بن عدي بن جمدعة)2(.

ْحَن(،  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الرَّ  بش: ممن شهد بدًرا، َكاَن اْسُمه: )معبًدا(، َفَسمَّ
مات باملدينة سنة أربع وثالثي، وله حينئذ سبعون سنة)3(.

ُه َرُسوُل اللِه  ى(، َفَسمَّ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َكاَن اْسُمُه ِف اجلَاِهِليَِّة: )َعْبُد الُعزَّ
ْحَِن(. ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ

ْحَـِن ْبـُن َجْرِ ْبِن َعْمـِرو ْبِن َزْيِد ْبـِن َحاِرَثَة ْبـِن اْلَاِرِث ْبِن  َوُهـَو َعْبـُد الرَّ
اْلَْزَرِج ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن اأْلَْوِس. 

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )438/4، و439(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 48(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )254/3، 255(.
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َوِقيَل: اْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن جُمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن 
اْلَْزَرِج ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن اأْلَْوِس. 

َ بِامَلِدينَِة َسنََة َأْرَبٍع َوَثاَلثَِي، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن ْبُن  َسَكَن امَلِدينََة، َوُتُوفِّ
ُد ْبُن َمْسَلَمَة، َوَساَلَمَة ْبُن َوْقٍش. ِه َأُبو ُبْرَدَة ْبُن نَِياٍر، َوُمَمَّ اَن، َوَنَزَل ِف َقْرِ َعفَّ

َر َلُه َعَصاُه ِف  َصلَّ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلِعَشاَء، ُثمَّ َرَجَع إَِل َمنِْزلِِه َلْياًل، َفنَوَّ
ِف)1(. َلْيَلٍة ُمْظِلَمٍة َمطَِرٍة، َوُهَو َأَحُد َقَتَلِة َكْعِب ْبِن اأْلَْشَ

 وقال أيًضا ع: َشِهَد َبْدًرا، َسَكَن اْلُكوَفَة)2(.

 بر: أبو عبس، غلبت عليه كنيته، شهد بدًرا، وكانت سنه إذ شهدها 
ثمنًيا وأربعي سنة أو نحوها.

ويقـال: إنـه كان يكتـب بالعـرب قبـل اإلسـالم، وكان فيمـن قتل كعب 
ابن األشف، وكان كعب بن األشف وأبو رافع بن أب القيق اليهوديان 
يؤذيان َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأذن الله ف قتلهم، وذلك قبل نزول سورة براءة.

توف أبو عبس بن جر األنصاري سنة أربع وثالثي، وهو ابن سبعي سنة.

روى عنه: عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج)3(.

 وقال أيًضا بر: شهد بدًرا واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو 
معدوٌد ِف كباِر الصحابة من األنصار.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1811/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )827/2(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2976/5(.
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مات سنة أربع وثالثي، َوُهَو ابن سبعي سنة، وصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن، ودفن 
بالبقيع، ونزل ِف قره َأُبو بردة بن نيار، وقتادة بن النعمن، وممد بن مسلمة، 

وسلمة بن سالمة بن وقش.

قيل: إنه شهد بدًرا، َوُهَو ابن ثمن وأربعي سنة أو نحوها. 

روى عنه: عباية بن رافع بن خديج. 

قيـل: إن أبـا عبس بن جـر، َكاَن يكتب بالعربية قبل اإلسـالم، َوَكاَن 
فيمن قتل كعب بن األشف)1(.

 بر: أبو عبس، غلبت عليه كنيته، شهد بدًرا، وكانت سنه إذ شهدها 
ثمنًيا وأربعي سنة أو نحوها.

ويقـال: إنـه كان يكتـب بالعـرب قبـل اإلسـالم، وكان فيمـن قتل كعب 
ابن األشف، وكان كعب بن األشف وأبو رافع بن أب القيق اليهوديان 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فأذن الله ف قتلهم، وذلك قبل نزول سورة براءة. يؤذيان َرُسوَل اللَّ

توف أبو عبس بن جر األنصاري سنة أربع وثالثي، وهو ابن سبعي سنة.

روى عنه: عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج)2(.

د)3(. ث َعنُه: اْبنه ُمَمَّ  خش: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حدَّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)2( السابق )827/2(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1708/4، 1709(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )16/2(.)3( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )548/2(.



81 ين
َ
حرف الع

 ثغ: شهد بدًرا، وكان عمره فيها ثمنًيا وأربعي سنة، وهو أحد قتلة 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمي. ِذي َكاَن ُيْؤِذي َرُسوَل اللَّ كعب بن األشف اليهودي الَّ

روى عنه: عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. 

وكان يكتب بالعرب قبل اإلسالم)1(.

ٌة بِامَلِدْينَِة َوبَِبْغَداَد. يَّ ، َلُه ُذرِّ  ذس: َبْدِريٌّ َكبِْيٌ

اِن َأْصنَاَم َبنِي َحاِرَثَة. َوَكاَن َيْكُتُب بِالَعَربِيَِّة، َوَكاَن ُهَو َوَأُبو ُبْرَدَة بُن نَِياٍر َيْكرِسَ

. ْهِميِّ آَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْيَ ُخنَْيِس بِن ُحَذاَفَة السَّ

ِف، َوَكاَن ُعَمُر  َشـِهَد بـدًرا، َوامَلَشـاِهَد، َوَكاَن فِْيَمْن َقَتَل َكْعَب بـَن األَْشَ
ًقا. َوُعْثَمُن َيْبَعَثانِِه ُمَصدِّ

ِد بِن َأِب َعْبٍس، َوَعَباَيُة  َث َعنُْه: اْبنُُه َزْيٌد، َوَحِفْيُدُه؛ َأُبو َعْبٍس بُن ُمَمَّ َحدَّ
ابُن ِرَفاَعَة.

، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن، َوَعاَش َسْبِعْيَ َسنًَة،  َماَت بِامَلِدْينَِة َسنََة َأْرَبٍع َوَثاَلثِْيَ
ُه بِالَبِقْيِع)2(. َوَقْرُ

ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.  ى(، فغيَّ  ذت: كان اسمه: )عبد الُعزَّ

 . َوَكاَن من َقَتَلِة كعب بن األشف اليهوديِّ

َشِهد بْدًرا وغيها.

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )189/1(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )327/3(.
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الش

َرَوى َعنُْه: ابنه زيد، وحفيده َأُبو عبس بن ممد، وَعَباية بن ِرفاعة، وغيهم.

وُتُوفَّ باملدينة، وصلَّ عليه عثمن)1(.

ه   جر: قيل: كان اسمه ف اجلاهلية: )عبد العزى(، وقيل: )معبد(، فسمَّ
النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الرحن()2(.

ْحَمِن ْبُن الَحاِرِث بِن ِهَشاِم ْبِن الُمَغْيَرَة ْبِن َعْبِد اللَّ ْبِن 9   13 عْبُد الرَّ
ُعَمَر الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ْحَن، ولد ِف زمن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َول يسمع   ب: َوالِد أب بكر بن َعْبد الرَّ

د.  ِمنُْه َشْيًئا، كنيته َأُبو ُمَمَّ

ه َفاطَِمة بنت اْلَولِيد بن امُلغَية.  أمُّ

َوَكاَن ِف حجر عمر بن الطاب، َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان)3(.

ه فاطمة بِنْت الَولِيد بن املغية.  ثغ: ُأمُّ

روى عن: ُعَمر، وعثمن، وعيل، وعائشة، وغيهم. روى عنه: ابنه َأُبو 
َبْكر، والشعبي، وغيمها.

ج ُعَمـُر بُن  وتـوف َأُبـوُه الـارث بـن هشـام ِف طاعـون عمـواس، فتـزوَّ
ْحَن ِف حجر ُعَمر.  ْحَن، ونشأ َعْبُد الرَّ الطاب امرأَته فاطمَة أمَّ َعْبد الرَّ

وكان اسُمُه: )إِْبَراِهيم(، فغيَّ ُعَمر اسُمُه ملا غيَّ أسمء من تسمى باألنبياء، 

)2( »اإلصابة« البن حجر )434/12(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )231/2(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )253/3(.



83 ين
َ
حرف الع

ْحَن(. ه: )َعْبد الرَّ وسمَّ

َج مريَم اْبنََة عثمن.  وَشِهَد اجلمَل َمَع َعاِئَشَة، وكان ِصْهَر عثمن، تزوَّ

وهو ممن أمره عثمُن أن يكتب املصاحف َمَع َزْيد بن ثابت، وسعيد بن 
َبْي، وشـهد الـدار َمَع عثـمن، وُجـِرَح، وُحَِل إَِل  العـاص، وعبـد اللَّـه بن الزُّ

بيته، فصاح نساؤه، فسمع عمر بن يارس أصواهتن، فأنشد:

مــن الّر ف أكبادنا والّتحّوبفذوقــوا كــم ذقنــا غــداة مّجــر

ه سمية. ْحَن- قتل ُأمَّ يريد أن أبا جهل- وهو عّم َعْبد الرَّ

ْحَن  ْحَن، وتوف َعْبد الرَّ وانقرض عقب الارث بن هشام إال من َعْبد الرَّ
ِف خالفة معاوية)1(.

ْحَمِن ْبُن َحَسـَنَة ْبـِن الُمَطاعِ ْبِن َعْبـِد الِل ْبِن اْلِغْطِريِف 9   13 عْبـُد الرَّ
اْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِخَتاَمَة ْبِن َماِئِل ْبِن ُمَلِدِم ْبِن َماِلِك ْبِن ُرْهِم ْبِن 

َة، الُجَهِنيُّ ڤ. ِر ْبِن اْلَغْوِث ْبِن ُمرَّ َيْشُكَر ْبِن ُمَبشِّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُجَهْينَة)2(.

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

ْحبِيَل اْبِن َحَسنََة،  ُه ِمْن ِكنَْدَة، َأُخو ُشَ ، َوُيَقاُل: إِنَّ  ع: َأُخو مَتِيِم ْبِن ُمرٍّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )327/3، 328(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )459/4(.
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ُهَم، َسَكَن الُكوَفَة)1(. َوَحَسنَُة ُأمُّ

 بـر: أخـو شحبيـل ابـن حسـنة، لـه صحبـة، أمهـم مـوالة لعمـر بن 
حبيب بن حذافة بن جح. 

اختلف ف اسم أبيهم وف نسبه، وف والئه عل. 

ل يرو عن عبد الرحن بن حسنة غي زيد بن وهب)2(.

ْحَمِن ْبُن َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد ْبِن الُمِغيَرِة الَمْخُزوِميُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َماَت بحمص سنة ِسّت َوَأْرَبعي قبل سعيد بن الَعاِص)3(.

 بش: له صحبٌة، مات سنة ست وأربعي)4(.

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرآُه، َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة)5(.

َلِميُّ ڤ.9   13 ْحَمِن ْبُن َخبَّاٍب السُّ عْبُد الرَّ

 غ: سكن البصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

يَِّي)7(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبْصِ

 بر: روي عنه حديث واحد ف فضل عثمن، رواه عنه فرقد أبو طلحة.

يعد ف أهل البصة. 

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 828(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1814/4(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 89(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )250/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1844/4(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )209/4(، و)445/4(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1839/4(.



85 ين
َ
حرف الع

وقد قيل: إنه عبد الرحن بن خباب بن األرّت، وليس بشء)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: فرقد أبو طلحة. 

ة)2(. له حديث واحد: سمعت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص حيضُّ عل َجْيِش الُعرْسَ

ْحَمِن ْبُن ُخَبْيٍب اْلُجَهِنيُّ ڤ.9 3 13 عْبُد الرَّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

ْحَمِن ْبُن خنبش التَِّميِميُّ ڤ.9   13 َعْبُد الرَّ

 ب: َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أب التياح، َوُيَقال: ابن ُخنَْيس)4(.

 بر: قيل فيه: عبد الله. والصحيح: عبد الرحن. 

روى عنه: أبو التياح، يعد ف البصيي)5(.

َة ْبِن 9 1 13 ْحَمِن ْبُن ُرَقْيِش ْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن ُمرَّ َعْبُد الرَّ
َكِبيِر ْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ڤ.

ِذي َشِهَد َبْدًرا)6(.  س: َشِهَد ُأُحًدا، َوُهَو َأُخو َيِزيَد ْبِن ُرَقْيٍش الَّ

 بر: شهد أحًدا، هو أخو يزيد بن رقيش)7(.

ِبيِر -بفتح الزَّاي َوَكسِر الَمَوحََّدة- بِن َباطَيا 9 - 13 ْحَمِن بُن الزَّ َعْبُد الرَّ
الُقَرِظيُّ ڤ.

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )149/2(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 830(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )256/3(.)3( »معجم الصحابة« للبغوي )479/4(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )97/4(.)5( »االستيعاب« البن عبد البر )831/2(.

)7( »االستيعاب« البن عبد البر )833/2(.
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 بر: هو الذي قالت فيه امرأته متيمة بنت وهب: إنم معه مثل هدبة 
الثوب، وكان تزوجها بعد رفاعة بن سموأل، فاعرتض عنها، ول يستطع أن 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فذكر حديث الُعَسيلة)1(. ها، فشكته إَِل َرُسوِل اللَّ يمسَّ

ْحَمِن ْبُن َسْعِد ْبِن الُمْنِذِر ْبِن َماِلِك ْبِن َخاِلٍد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 9   13 عْبُد الرَّ
اِعِديُّ ڤ. َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة َأُبو ُحَمْيٍد، السَّ

ه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن ُأَمية بن حارثة بن َعْمرو بن   س: ُأمُّ
الزرج بن ساعدة.

فولد أبو حيٍد: املنذَر، وسعًدا، وعمرَة، وأمهم كبشة بنت عبد َعْمرو بن 
عبيد بن عامر بن عوف بن حارثة بن َعْمرو بن الزرج بن ساعدة. 

وكانـت هلـم بقيـة وأوالد فانقرضـوا، وانقرض ولد ثعلبة بـن حارثة بن 
َعْمرو بن الزرج بن ساعدة، فلم يبق منهم أحٌد. 

وشـهد أبـو حيـد ُأحـًدا، وتـوف أبو حيـد ف آخـر خالفة معاويـة بن أب 
سفيان، أو أول خالفة يزيد بن معاوية)2(.

 بش: كان من صالي األنصار وقرائهم، ممن واظب عل حفظ الصالة 
وفصوهلا من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان مالزًما للدين إل أن توف باملدينة)3(.

 مف: َلُه ُصْحَبة، روى َعنُه: ُعْرَوة بن الزبي، َوَغيه)4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )367/4(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )833/2(. 
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 41(.

)4( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2314(.



87 ين
َ
حرف الع

، َوَقاَل: َشِهَد ُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد، اْنَقَرَض   ع: َنَسَبُه اْلَواِقِديُّ

، َوِقيَل: إِنَّ  اِعِديُّ َأْواَلُدُه، َفَلْم َيْبَق َلُه َعِقٌب، َوِقيَل: اْبُن امُلنِْذِر ْبِن ُحَْيٍد السَّ
اْسَمُه امُلنِْذُر. 

 ، َبْيِ الزُّ ْبُن  َوُعْرَوُة  َسْهٍل،  ْبُن  َوَعبَّاُس  اللِه،  َعْبِد  ْبُن  َجابُِر  َعنُْه:  َرَوى 
َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن َسِعيِد ْبِن ُسَوْيٍد)1(.

 بر: أبو حيد الساعدي، غلبت عليه كنيته. واختلف ف اسمه، يعد 
ف أهل املدينة. روى عنه جاعة من أهلها، وتوف ف آخر خالفة معاوية)2(.

 خق: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،... وكلُّ الروايات عنه يكنى 

ى)3(. فيها وال ُيَسمَّ

ْحَِن. َوِقْيَل: امُلنِْذُر بُن َسْعٍد.  ذس: ِقْيَل: اْسُمُه َعْبُد الرَّ

ِمْن ُفَقَهاِء َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

، َوَعْمــُرو بُن ُســَلْيٍم  َبــْيِ َرَوى َعنـْـُه: َجابـِـُر بــُن َعْبــِد اللــِه، َوُعــْرَوُة بــُن الزُّ
ُد بُن َعْمِرو بِن  ، َوَعبَّاُس بُن َسْهِل بن َسْعٍد، َوَخاِرَجُة بُن َزْيٍد، َوُمَمَّ َرِقيُّ الزُّ

ُهْم. َعَطاٍء؛ َوَغْيُ

. َ َسنََة بِْضٍع َوَخِْسْيَ . َوِقْيَل: ُتُوفِّ : َسنََة ِستِّْيَ َ ُتُوفِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1813/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 833(.

)3( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1479/3(.
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َوَلُه َحِدْيٌث ِف َوْصِفِه َهْيَئَة َصاَلِة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ْوَن َحِدْيًثا)1(.  «: ِستٌَّة َوِعْرُ َوَقع َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

ْحَمِن ْبُن َسُمَرَة ْبِن َحِبيٍب ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف 9   13 عْبُد الرَّ
، ُيَكنَّى َأَبا َسِعيٍد ڤ. ، اْلُقَرِشيُّ اْبِن ُقَصيٍّ

ُه بِنُْت َأِب اْلُقْرَعِة َوُهَو َحاِرَثُة ْبُن َقْيِس ْبِن َأْعَيا ْبِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

َعْلَقَمَة ْبِن فَِراِس ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة. 

ًدا،  ِه، َوُعْثـَمَن، َوُمَمَّ ـِه، َوُعَبْيَد اللَّ ْحَِن ْبُن َسـُمَرَة: َعْبَد اللَّ َفَوَلـَد َعْبـُد الرَّ
ُهْم ِهنُْد بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َشْمِس  َوَعْبَد امَلِلِك، َوُشَعْيًبا، َوُأمُّ

.)2( اْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

ـُه َأْرَوى بِنْـُت َأِب اْلَفَرَعـِة، َواْسـُم َأِب اْلَفَرَعـِة:   وقـال أيًضـا س: ُأمُّ

ْيٍس، ِمْن َبنِي فَِراِس ْبِن َغنٍْم.  ِف ْبِن ُضَ َحاِرَثُة ْبُن َكْعِب ْبِن ُمَطرِّ

ِة َوَنَزهَلَا، َوَرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث. ْحَِن إَِل اْلَبْصَ َل َعْبُد الرَّ وَّ َتَ

ْحَِن(،  ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحَي َأْسَلَم: )َعْبَد الرَّ َوَكاَن اْسُمُه: )َعْبَد اْلَكْعَبِة(، َفَسمَّ
ْحَِن، الَ َتْسَأِل اإِلَماَرَة«.  َوَقاَل َلُه: »َيا َعْبَد الرَّ

َواْسَتْعَمَلُه َعْبُد اللِه ْبُن َعاِمٍر َعَل ِسِجْسَتاَن، َوَغَزا ُخَراَساَن، َفَفَتَح ِبَا 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2//481(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )40/6(.
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ِة، َفـَمَت ِبَا َسـنََة َخِْسـَي، َوَصـلَّ َعَلْيِه ِزَيـاُد ْبُن  ُفُتوًحـا، ُثـمَّ َرَجـَع إَِل اْلَبـْصَ
َأِب ُسْفَياَن)1(.

ِة َوَنَزهَلَا، َوَماَت ِبَا، َوَقْد َرَوى َعْن  َل إَِل اْلَبْصَ وَّ  وقال أيًضا س: َتَ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ل: له صحبة)3(.

ه النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبـد الرحـن(،  ى: )عبـد كالل(، فسـمَّ  ق: كان ُيَسـمَّ

وقال له: »اَل َتْطُلِب اإِلَماَرَة، َفإِنََّك إِْن ُأوتِيَتَها َعْن َغرْيِ َمْسَأَلٍة ُأِعنَْت َعَلْيَها«.

ه عبُد الله بُن عامر سجستان فافتتحها، وهو افتتح كابل. ووالَّ

وكان له أخ، يقال له: عمرو بن سمرة، وقطعه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف رسقة، وهلم 
عقب، و منصور بن زاذان مواله)4(.

ْحَن ْبُن َسُمَرة افتتح سجستان)5(. يِن ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعْبد الرَّ  خ: َأْخَرَ

ِة ڤ، َسِمْعُت َأَبا ُموَسى َيُقوُل:   ص: َماَت ِف َسنَِة َخِْسَي بِاْلَبْصَ

ْحَِن ْبُن َسُمَرَة، ُكنَْيُتُه َأُبو َسِعيٍد)6(. َعْبُد الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )370/9(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )15/9(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1273(.
)4( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 304(.

)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 349(.
)6( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )409/1(.
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 غ: سكن البصة ومات با)1(.

 ب: َماَت بِالُكوَفِة سنة خسي، َوصلَّ َعَلْيِه ِزَياد، َوَكاَن اسمه: )َعْبد 
ْحَن()2(. ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد الرَّ كالل( ِف اجلَاِهِليَّة، َفَسمَّ

 بش: مات سنة خسي)3(.

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: عبد الله بن َعبَّاس، َوالسن بن أب السن)4(.

ُه بِنُْت َأِب َفَرَعَة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َطِريِف ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن   ع: ُأمُّ
َة، َوَماَت ِبَا، َواْبنُُه ُعَبْيُد اللِه  َعْلَقَمَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة، َسَكَن الَبْصَ

اَم اْبِن اأْلَْشَعِث.  ِة َأيَّ ْحَِن َغَلَب َعَل اْلَبْصَ اْبُن َعْبِد الرَّ

، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب)5(. َرَوى َعنُْه: َأُبو َلبِيٍد، َواْلََسُن، َوَحيَّاُن ْبُن ُعَمْيٍ

 بر: أسلم يوم فتح مكة، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، ثم غزا 
خراسان ف زمن عثمن، وهو الذي افتتح سجستان، وكابل)6(.

 خت: أمه أروى بنت َأِب الفرعة، ويقال: بنت َأِب الفارعة بن حارثة 
ابن كعب من بني فراس بن غنم. 

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )420/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )249/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 77(.
)4( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3192(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1816/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 835(.
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ْحَِن(،  ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد الرَّ كان اسمه: )َعْبد الكعبة(، فلم أسلم سمَّ
ْحَِن اَل َتَسِل اإِلَماَرَة، َفإِنََّك إِْن ُأْعطِْيَتَها َعْن َمْسَأَلٍة ُوكِلَت  َوَقاَل له: »يا َعْبد الرَّ

إَِلْيَها، َوإِْن ُأْعطِْيَتَها َعْن َغرْيِ َمْسَأَلٍة ُأِعنَْت َعَلْيَها«.

ْحَِن بعد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إَِل البصة، فنزهلا، واستعمله  ل َعْبُد الرَّ وتوَّ
ِه بُن عامر عل سجستان، وغزا خراسان ففتح با فتوًحا. َعْبُد اللَّ

ثم رجع إَِل البصة، فأقام با حتى مات، ودفن با، وصل عليه زياد.

وكان وروده املدائن رسواًل إَِل الََسن بن َعيِلٍّ من عند معاوية، فعن َأِب 
السـفر، وغـيه، قالـوا: )بايـع أهُل العـراق بعد َعيِلِّ بـِن َأِب طالب الََسـَن ابَن 

،... فذكر الديث وقصة نزول الََسن املدائن. َعيِلٍّ

لح، ويسلم له األمر عل  َقاَل: وكتب إَِل معاوية بن َأِب سفيان يسأله الصُّ
أن يسلم له خصااًل ذكرها، فأجابه معاوية إَِل ذلك وأعطاه ما سأل(.

ِه بـَن الارث بـن نوفل إَِل  : َعْبـَد اللَّ ويقـال: بل أرسـل الََسـُن بـُن َعيِلٍّ
ِه بَن عامـر بن كريز،  معاويـة حتـى أخـذ له ما سـأل، وأرسـل معاويُة َعْبـَد اللَّ
ْحَن بَن سمرة بن حبيب بن َعْبد شمس، فقدما املدائن إَِل الََسن،  وعبَد الرَّ

فأعطياه ما أراد ووثقا له)1(.

 خـش: َلـُه ُصْحَبـٌة َوِرَواَيٌة َعن َرُسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن اسـمه: )عبد 

ْحَن اَل تْسَأل  ْحَن(. َوَقاَل َلُه: »َيا عبد الرَّ الَكْعَبة(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الرَّ

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 533، 534(.
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َمـاَرة، َفإنَّـك إِن أعطيتَهـا َعـن َمْسـَأَلة وكِلَت إَِلْيَهـا، َوإِْن ُأْعطِْيَتَهـا َعْن َغرْيِ  اإْلِ
َمْسَأَلٍة ُأِعنَت َعَلْيَها«.

ة  ة، َوويل إَِماَرة سجستان، وافتتح عدَّ ْحَن بن َسُمَرة الَبْصَ نزل عبد الرَّ
َفَمَت َبا، وروى َعنُه: السن بن أب  ة  الَبْصَ إَِل  فتوح بخراسان ثمَّ َرَجَع 

السن َوَغيه)1(.

 كـر: صحـابٌّ مـن سـاكني البـصة، وغـزا سجسـتان أمـًيا مـن ِقَبِل 
عبد الله بن عامر، وشهد غزوة مؤتة، وكانت له بدمشق دار، ومات بالبصة، 

ويقال: بمرو.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وعن معاذ بن جبل. روى عنه: عبد الله 
ابن عباس، والسن، وسعيد ابنا أب السن البصيان، وممد بن سيين، 
وعمر بن أب عمر مول بني هاشم، وسعيد بن املسيب، وكثي مول عبد الرحن 
ابن سمرة، وحيان بن عمي، وأبو لبيد ملازة بن زبار، وحيد بن هالل، وهصان 

ابن كاهن، وأبو زينب التيمي)2(.

ه بِنْت َأِب الفرعة، واسمه: حارثة بن قيس بن أعيا بن َمالِك   ثغ: أمُّ
ابن علقمة جذل الطعان الكناين.

يكنى أبا َسِعيد، أسلم َيْوم الفتح، وَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ْحَن(.  ه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ وكان اسُمُه: )َعْبَد الكعبة(، فَسمَّ

)1( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )546/2، 547(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )34/ 405(.
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وسكن البصة، واستعمَلُه َعْبُد اللَّه بُن َعاِمر ملا َكاَن أمًيا َعَل البصة 
َعَل جيٍش، فافتتح سجستان سنة ثالث وثالثي، وصالح صاحب الرخج، 
وأقام با حتَّى اضطرب أمر عثمن بن عفان، فسار َعنَْها واستخلف رجاًل 

من بني يشكر، فأخرجه أهل سجستان.

ْحَن  ُثمَّ ملا استعمل معاويُة َعْبَد اللَّه بَن َعاِمر َعَل البصة، سيَّ َعْبُد الرَّ
ابـُن سـمرة إَِل سجسـتان أيًضـا سـنة اثنتـي وأربعـي، ومعه ِف تلـك الغزوة 
ي، واملهلَّب بن َأِب ُصفرة، وقطري ابن الفجاءة، ففتح زرنج.  الََسن الَبْصِ

وف سنة ثالث وأربعي فتح الرخج وزابلستان.

ُثمَّ عزله معاوية سنة ست وأربعي َعْن سجستان، واستعمل بعده الربيع 
ابن زياد، فلم عزل عاد إَِل البصة، فتوف با سنة خسي، وقيل: سنة إحدى 
وخسي، وقيل: كانت وفاته بمرو، واألول أثبت وأكثر، وإليه ُتنَسب سّكة 

سمرة بالبصة.

وكان متواضًعا، فإذا كان اليوم املطي لبس برنًسا، وأخذ املسحاة يكنس 
الطريق.

روى عنه: الََسن، وابن ِسِييَن، وعمر بن َأِب عمر َمْوَل بني هاشم، 
وسعيد بن املسيب، وغيهم)1(.

اِف. ْحَِن َيْوَم الَفْتِح، َوَكاَن َأَحَد األَْشَ  ذس: َأْسَلَم َعْبُد الرَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )351/3(.
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ا َعَل اجلَْيِش. َة، َوَغَزا ِسِجْسَتاَن َأِمْيً َنَزَل الَبْصَ

ْحَِن، الَ َتْسَأِل اإِلَماَرَة«. ِذي َقاَل َلُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعْبَد الرَّ َوُهَو الَّ

ْحَِن بُن َأِب َلْيَل،  َث َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَعْبُد الرَّ َحدَّ
الََسِن،  َأِب  بُن  َسِعْيُد  َوَأُخْوُه؛  َوالََسُن،  ْيَن،  ِسْيِ َواْبُن   ، ُعَمْيٍ بُن  َوَحيَّاُن 

َوُحَْيُد بُن ِهالٍل.

ُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َ َوِقْيَل: َكاَن اْسُمُه: )َعْبُد ُكالٍل(، َفَغيَّ

«: َأْرَبَعَة َعَرَ َحِدْيًثا. َوَلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

َ َسنََة إِْحَدى َوَخِْسْيَ )1(.  . َوِقْيَل: ُتُوفِّ ِة، َسنََة َخِْسْيَ َماَت: بِالَبْصَ

َة، َوَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َتْسَأِل   ذت: َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح، َوَنَزَل اْلَبْصَ

َماَرَة«. َوَغَزا ِسِجْسَتاَن َأِمًيا َكَم َمَى. اإْلِ

َرَوى َعنْـُه: ابن َعبَّاٍس، َوَسـِعيُد بن املسـيب، وعبـد الرحن بن أب َلْيَل، 
 ، يُّ اْلَبْصِ َواْلََسُن  ِهاَلٍل،  َوُحَْيُد بن  ُد بن ِسِييَن،  َوُمَمَّ  ، ُعَمْيٍ َوَحيَّاُن بن 

َوَأُخوُه َسِعيٌد.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َ َوُيْرَوى َأنَّ اْسَمُه َكاَن: )َعْبَد َكاَلٍل(، َفَغيَّ

ِة، َوُيَقاُل: َسنََة إِْحَدى َوَخِْسَي)2(. َ َسنََة َخِْسَي بِاْلَبْصَ ُتُوفِّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2// 571، 572(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 419، 420(.
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 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

ْحَمِن ْبُن َسنََّة ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

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

 ع: َسَكَن امَلِدينََة)3(.

ْحَمِن ْبُن َسْنَدٍر، َأُبو اأْلَْسَوِد، َوِقيَل: َعْبُد الِل ْبُن َسْنَدٍر ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 غ: سكن الشام، سمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 جي: روى عنه ابنه،... يعد بالشام)5(.

.)6( ْنَباِع َأِب َرْوٍح اجْلَُذاِميِّ ُروِميٌّ  ع: َمْوَل الزِّ

ْحَمِن ْبُن َسْهِل ْبِن َزْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن 9   13 َعْبُد الرَّ

ُمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َلْيَل بِنُْت َرافِِع ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن جَمَْدَعَة ْبِن َحاِرَثَة.   س: ُأمُّ

ُه َفاطَِمُة بِنُْت بِْرِ ْبِن َعِديِّ ْبِن  فولد عبُد الرحن: ممًدا ال عقب له، ُأمُّ
ُأَبِّ ْبِن َغنِْم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج، ِمَن اْلَقَواِقَلِة، وهم ف 

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )492/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1853/4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )214/4(.

)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 46(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1859/4(.
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َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل.

ه أم بشي بنت بشي بن سعد بن النعمن  ة، وُأمُّ وعبَد اللِه ُقتَِل يوم الَرَّ
ال، وهو زيد بن لوذان بن الارث بن ُأَمية بن معاوية بن مالك، من  ابن ُأكَّ
النعمن بن أكال هو الذي خرج ف زمان  بني َعْمرو بن عوف، وسعد بن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص معتمًرا، فأخذته قريش فدفعوه إل أب سفيان بن حرب، فافتداه 

رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بَعْمرو بن أب سفيان بن حرب، وكان ف أسارى بدر. 

َجها سهُل بُن أب َحْثَمة، وأمها أم ولد.  وأمامَة بنَت عبد الرحن تزوَّ

َها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. وَشِهَد عبُد الرحن بُن سهٍل ُأحًدا والَنَْدَق وامَلَشاِهَد ُكلَّ

وهو املنهوش بُحَريَرات األفاعي، فأمر رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عمرة بن حزم 
يرقيه بُرقية أمره با فرقاه، فهي ُرقية آل حزم يتوارثونا إيل اليوم)1(.

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

ُه َلْيَل بِنُْت َنافِِع ْبِن َعاِمٍر.   ع: ُأمُّ

ْحَِن ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  َشِهَد َعْبُد الرَّ

َوُهَو امَلنُْهوُش، َفَأَمَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُعَمَرَة ْبَن َحْزٍم َفَرَقاُه، اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر ْبُن 
ِة َبْعَد َمْوِت ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن)3(. اْلَطَّاِب َعَل اْلَبْصَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )286/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )504/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1828/4(.
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 بر: يَقاُل: إنه شهد بدًرا، وكان له فهم وعلم)1(.

 كر: ممن شهد أحًدا، والندق.

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بحديث. روى عنه: ممد بن كعب القرظي.  وَحدَّ

وقدم الشام غازًيا ف خالفة عثمن)2(.

 ذت: استعمله ُعَمر عل البصة بعد موت ُعْتبة بن َغْزوان.

وقد ورد أّن هذا غزا ف خالفة عثمن)3(.

 جر: أخو َعبد الله، ابن عمِّ حويصة وميصة، هو الذي قتل أخوه 
َعبد الله بن سهل بخير، فجاء يطلب دمه، فأراد أن يتكلَّم وهو أصغر القوم، 
«، فتكلَّم ميصة، ثبت ذلك ف »الصحيحي«)4(. ْ ْ َكبِّ فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكبِّ

ْحَمِن ْبُن ِشْبِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َنْجَدَة ْبِن َماِلِك ْبِن 9   13 َعْبُد الرَّ
َلـْوَذاَن ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َعـْوٍف . َوَبُنو َماِلِك ْبِن َلـْوَذاَن ُيَقـاُل َلُهْم: َبُنو 
اِء، َوِهَي اْمَرَأٌة ِمْن  مَّ َمْيَعِة . َكاَن ُيَقاُل َلُهْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة: َبُنو الصَّ السُّ
ملسو هيلع هللا ىلص  الِل  َرُسوُل  اُهْم  َفَسمَّ َلْوَذاَن،  ْبَن  َماِلَك  َأَباُهْم  َأْرَضَعْت  ُمَزْيَنَة 

َبِني الّسَمْيَعِة ڤ.

ْحَِن ْبِن َحاِرَثَة ْبِن  ْحَِن ْبِن ِشْبٍل ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت َعْبِد الرَّ  س: ُأمُّ َعْبِد الرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 836(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )34/ 419، 420(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 189(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )495/6(.
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َسْهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َمالِِك ْبِن َلْوَذاَن. 

ُهْم. ْحَِن: َعِزيًزا، َوَمْسُعوًدا، َوُموَسى، َوُجَْيَلَة، َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ َفَوَلَد َعْبُد الرَّ

اْلُغَراِب  َنْقَرِة  َعْن  َنَى  ُه  َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعِن  ِشْبٍل  ْبُن  ْحَِن  الرَّ َعْبُد  َوَرَوى 
ْبِع)1(. اِش السَّ َواْفرَتَ

ُه َنَى َعْن  اَم، َوَرَوى َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ  وقال أيًضا س: َنَزَل الشَّ
ُبِع)2(. اِش السَّ َنْقَرِة اْلُغَراِب، َواْفرِتَ

 . ِه ْبُن ِشْبٍل ڤ َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديَثْيِ  ص: َعْبُد اللَّ

ِه  ْحَِن ْبُن ِشْبٍل. َوَقَرْأُت ِف ِكَتاِب اْبِن الَيَمِن: َعْبُد اللَّ َوَقاَل َقْوٌم: ُهَو َعْبُد الرَّ
اْبُن ِشْبٍل)3(.

 غ: سكن دمشق، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )4(.

ام)5(.  ب: سكن الشَّ

اَم)6(.  ع: ِمْن ُفَقَهاِئِهْم، َسَكَن الشَّ

 بر: له صحبٌة. روى عنه: متيم بن ممود، وأبو راشد الراين. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )292/5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )406/9(.
)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )135/4(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )440/4(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )251/3(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1825/4(.
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وأخوه عبد الله بن شبل له أيًضا صحبة)1(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنـه ابـٌن لـه غي مسـمى، وأبو سـالم األسـود، ومتيم بـن ممود، 
وأبو راشد الراين. 

وسكن الشام)2(.

 ذت: أحد كبار األنصار، َكاَن فقيًها فاضاًل َنَزَل حص، وله أحاديث 
عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َرَوى عنه: أبو راشد الراين، وَأُبو سالم األسود، ومتيم بن ممود، وغيهم.

َ زمن ُمَعاِوَية)3(. ُتُوفِّ

ْحَمِن ْبُن َصْخٍر، َأُبو ُهَرْيَرَة ڤ.9 3 13 عْبُد الرَّ

َي ِف اإِلْسالِم:  ُد ْبُن ُعَمَر: َكاَن اْسَمُه: َعْبُد َشْمٍس، َفُسمِّ  س: َقاَل ُمَمَّ

. ُه: اْسُمُه َعْبُد َنٍِم، َوُيَقاَل: َعْبُد َغنٍْم، َوُيَقاَل: ُسَكْيٌ َعْبُد اللِه. َوَقاَل َغْيُ

: اْسـُمُه ُعَمـْيُ ْبُن َعاِمِر  ـاِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َقـاَل: َوَقـاَل ِهَشـاُم ْبُن ُمَمَّ
ى ْبِن َطِريِف ْبِن ِغَياِث ْبِن َأِب َصْعِب ْبُن ُهنَيََّة ْبِن َسْعِد ْبِن  َ اْبِن َعْبِد ِذي الرِّ

َثْعَلَبَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َفُهْم ْبِن َغنِْم ْبِن َدْوٍس.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 836(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )34/ 424(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 519، 520(.
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ُه اْبنَُة ُصَفْيِح ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َشاِب ْبِن َأِب َصْعِب ْبِن ُهنَيََّة ْبِن َسْعِد ْبِن  َوُأمُّ

َثْعَلَبَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َفُهْم ْبِن َغنِْم ْبِن َدْوٍس.

اِء َبنِي َدْوٍس، َفَكاَن الَ  َوَكاَن َسْعُد ْبُن ُصَفْيٍح َخاَل َأِب ُهَرْيَرَة ِمْن َأِشدَّ

. ْويِسِّ َيْأُخُذ َأَحًدا ِمْن ُقَرْيٍش إاِلَّ َقَتَلُه بَِأِب ُأَزهْيٍر الدَّ

بِامَلِدينَِة  َداٌر  َوَلُه  اْلَُلْيَفِة،  َذا  َينِْزُل  ُهَرْيَرَة  َأُبو  َوَكاَن  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 

َق ِبَا َعَل َمَوالِيِه، َفَباُعوَها َبْعَد َذلَِك ِمْن ُعَمَر ْبِن َبِزيٍع. َتَصدَّ

َ َسنََة تِْسٍع َوَخِْسَي ِف  َأُبو ُهَرْيَرَة َعْن َأِب َبْكٍر َوُعَمَر، َوُتُوفِّ َوَقْد َرَوى 

َ َثَمٍن َوَسْبُعوَن َسنًَة.  آِخِر ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َوَكاَن َلُه َيْوَم ُتُوفِّ

َوُهَو َصلَّ َعَل َعاِئَشِة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َشْهِر َرَمَضاَن َسنََة َثَمٍن َوَخِْسَي، 

اٍل َسنََة تِْسِع َوَخِْسَي، َوَكاَن  َوُهَو َصلَّ َعَل ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َشوَّ

اْلَوايِل َعَل امَلِدينَِة اْلَولِيُد ْبُن ُعْتَبَة، َفَرِكَب إَِل اْلَغاَبِة، َوَأَمَر َأَبا ُهَرْيَرَة ُيَصيلِّ بِالنَّاِس، 

نَِّة)1(. َ َأُبو ُهَرْيَرَة َبْعَد َذلَِك ِف َهِذِه السُّ اٍل، ُثمَّ ُتُوفِّ َفَصلَّ َعَل ُأمِّ َسَلَمَة ِف َشوَّ

 ق: اختلفوا ف اسمه، وأكثروا.

من قبيلة من اليمن، يقال هلا: دوس. وهو: دوس بن عدثان بن عبد الله 
ابن زهران، من األزد.

وأمه: أميمة بنت صفيح بن الارث، من دوس، وقد أسلمت أمه.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )257-230/5(.
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وخاله: سعد بن صفيح، من أشّد أهل زمانه.

وكان قدومه املدينة سنة سبع، والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بخير، فسار إل خير حتى 
قدم مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة.

وكان أبو هريرة آدم، بعيد ما بي املنكبي، ذا ضفيتي، أفرق الّثنيتي، 
اًحا. ر ليته ويعفيها، وحيفي شاربه، وكان َمزَّ يصفِّ

وتوف سنة تسع وخسي. ويقال: سنة سبع وخسي)1(.

 خ: َسِمْعُت َأْحَد ْبَن َحنَْبٍل، َيُقوُل: َأُبو ُهَرْيَرَة ُيَقاُل: اْسُمُه َعْبد َشْمس، 

وَعْبد َنْم ْبُن َعاِمر، َوُيَقاُل: َعْبُد َغنْم، َوُيَقاُل: ُسكْي.

ِه بن َشْمس، َوُيَقاُل: َعاِمٌر. َسِمْعُت َأِب َيُقوُل: َأُبو ُهَرْيَرَة اْسُمُه: َعْبد اللَّ

ِه ْبُن َعبَّاس، وَأَنس ْبُن َمالٍِك األَْنَصاِري،  َرَوَى َعنُْه ِمَن الصحابِة: َعْبد اللَّ

اج. اج ْبُن الَجَّ ِه األَْنَصاِري، والَجَّ واملِْسَور بن خَمَْرَمة، وَجابِر ْبُن َعْبِد اللَّ

ة: َعَطاء ْبُن َأِب َرَباح- وأْدَخَل عطاُء بُن َأِب َرَباح  وَرَوَى َعنْه ِمْن أهِل َمكَّ

بينَـُه وبـي َأِب ُهَرْيـَرَة: ُسـَعْي َمـْوَل َخِلْيَفـة-، وجُمَاِهد ْبـُن َجْرٍ - وَقـْد َأْدَخَل 

ِه ْبُن َأِب ُمَلْيَكة، وُعَبْيد  جُمَاِهٌد َبْينَُه وبَي َأِب ُهَرْيَرَة: ابَن َأِب ُذَباب-، وَعْبد اللَّ

ر،  ْحَن ْبِن َأِب َعمَّ ِه ْبِن َعْبِد الرَّ ر وُهَو َعْبد اللَّ ْيثِّي، َواْبُن َأِب َعمَّ اْبُن ُعَمْيٍ اللَّ

ام ْبُن ُمنَبِّه. ي، وُيوُسف ْبُن َماِهٍك، َوَطاُوٌس الَيَميِن، ومَهَّ َوَأُبو َنِجْيٍح امَلكِّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 277، 278(.
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وَرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة ِمْن َأْهِل امَلِدْينَة: َسِعيد ْبُن امُلَسّيب، َوَأُبو َسَلَمة ْبُن 
ِد ْبِن  ام، والَقاِسـم ْبـُن ُمَمَّ َبْي ْبِن الَعوَّ ْحَـن ْبـِن َعـْوف، وُعْرَوة ْبـُن الزُّ َعْبـِد الرَّ
ِه بن  ِه ْبُن َعْبِد اللَّ ِه ْبُن ُعَمَر ْبِن الَطَّاب، وُعَبْيد اللَّ َأِب َبْكر، وَساِل ْبُن َعْبِد اللَّ
ْحَن ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  ُعْتَبة بن َمْسُعود، وُسَلْيَمن ْبُن َيَسار، َوَأُبو َبْكر ْبَن َعْبِد الرَّ

ِهَشام، وَقبِْيَصة ْبُن ُذَؤْيب. َفَهُؤالِء ُفَقَهاُء امَلِدْينَة.

َقْد َرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َغْيُ إِْنَسان اْسُمُه َسِعيد: َسِعيد ْبُن امُلَسّيب، وَسِعيد 
ي، وَسِعيد ْبُن َمْرَجاَنَة، وَسِعيد ْبُن َسْمَعان، وَسِعيد ْبُن  اْبُن َأِب َسِعيد امَلْقُرِ
ي، وَسِعيد  َيَسار، وَسِعيد ْبُن الَاِرِث، وَسِعيد امَلدين، وُسَعْيد َمْوَل َخِلْيَفة امَلكِّ

ابن ِدْينَار، وَسِعيد ْبُن مْيناء.

ي، َوَأُبو  َمْن َرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة ُيْكنَى َأَبا َسِعيد: َأُبو َسِعيد َكْيَسان امَلْقُرِ
. َسِعيد امَلْهرّي مدينٌّ

ْحَن،  الرَّ َعْبِد  ْبُن  َسَلَمة  َأُبو  ِه:  اللَّ َعْبد  اْسُمُه  َمِن  ُهَرْيَرَة  َأِب  َعْن  وَرَوَى 
ِه  ِه ْبُن َرافِع َمْوَل ُأمِّ َسَلَمة، وَعْبد اللَّ ، وَعْبد اللَّ يٌّ ِه ْبُن اْلَاِرِث َبْصِ وَعْبد اللَّ
 ، َلمي كوفٌّ ْحَِن السُّ ِه ْبُن َحبِيٍب َأُبو َعْبِد الرَّ اْبُن إِْبَراِهْيَم ْبِن َقاِرٍظ، َوَعْبُد اللَّ
ر،  ْحَن ْبِن َأِب َعمَّ ِه ْبُن َعْبِد الرَّ ، وَعْبد اللَّ يٌّ ِه ْبُن َشِقيق الُعَقْييِل َبْصِ وَعْبد اللَّ
 ، ايِنُّ مَّ ِه ْبُن َمْعَبد الزِّ ِه ْبُن َزْيد َعمُّ َأِب املِنَْهال َنْص ْبِن َأْوس، وَعْبد اللَّ وَعْبد اللَّ
َأِب َحْدَرد،  ْبُن  ِه  اللَّ ْبِن َهاِشم، وَعْبد  امُلطَِّلب  َعْبِد  ْبِن  َعبَّاس  ْبُن  ِه  اللَّ وَعْبد 

ِه ْبُن نَِيار. وَعْبد اللَّ
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َمْن َرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة ُيْكنَى َأَبا َعْبد اللَِّه: صالٌح َمْوَل التَّْوَأَمة، وأبو 

اُظ. ِه الَقرَّ اد، َوَأُبو َعْبد اللَّ ِه َمْوَل َشدَّ َعْبد الله األََغّر، َوَأُبو َعْبد اللَّ

وَرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َمِن اْسُمُه ُعَبْيد: ُعَبْيد بن ُحَصْي، وُعَبْيد ْبُن َباٍب، 

ي، وُعَبْيد َمْوَل َأِب ُرْهٍم. وُعَبْيد ْبُن ُعَمْيٍ امَلكِّ

ِه ْبـِن ُعَمَر ْبِن  وَمـْن َرَوَى َعـْن َأِب ُهَرْيـَرَة اْسـُمُه َسـاِل: َسـاِل ْبـُن َعْبـِد اللَّ

ّيي، وَساِل ْبُن َأِب اجْلَْعد. الَطَّاب ُيْكنَي َأَبا ُعَمر، وَأُبو الْغيث، وَساِل َمْوَل النَّْصِ

وَمْن َرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة اْسُمُه ُسَلْيَمن: ُسَلْيَمن ْبُن َيَسار، وُسَلْيَمن ْبُن 

ان. َأِب ُسَلْيَمن، وُسَلْيَمن َأُبو َأيُّوب َمْوَل ُعْثَمن ْبِن َعفَّ

َة كوٌف ُهَو  وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه َسْلَمن: َسْلَمن األََغّر، وَسْلَمن َمْوَل َعزَّ

َأُبو َحاِزم.

ْحَـن األَْعـَرج،  ْحَـن: َعْبـد الرَّ وَمـْن َرَوَى َعـْن َأِب ُهَرْيـَرَة اْسـُمُه َعْبـد الرَّ

 ، ْحَن ْبُن كلمة َملًّ النَّْهِدي َأُبو ُعْثَمن بصيٌّ ْحَن ْبُن َسْعٍد، وَعْبد الرَّ وَعْبد الرَّ

ْحَـن ْبـُن َأِب  ْحَـن ْبـُن آَدَم، وَعْبـد الرَّ ْحَـن ْبـُن َأِب َحـْدَرد، وَعْبـد الرَّ وَعْبـد الرَّ

ْحَن ْبُن ُعَبْيِد،  د َعْبد الرَّ ْحَن ْبُن َيْعُقوب َأُبو الَعالء، َوَأُبو ُمَمَّ َعْمَرة، وَعْبد الرَّ

ْحَن ْبُن ِمْهَران امَلِدْينِي. اِئب، وَعْبد الرَّ ْحَن بن السَّ ْحَن ْبُن َغنْم، وَعْبد الرَّ وَعْبد الرَّ

، وَعَطاء  وَرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة ِمْن اْسُمُه َعَطاء: َعَطاء ْبُن َأِب َرَباح مكيٌّ

اْبُن َيَسار، وَعَطاء بن ميناء َمْوَل اْبِن َأِب ُذَباب، وَعَطاء رجٌل ِمْن َأْهِل امَلِدْينَة، 
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ْيثِي. وَعَطاء ْبُن َيِزيد اللَّ

ــُن  ــد ْب ــو ُمَمَّ ــْن اْســُمُه َعْجــالن: الَعْجــالن َأُب ــَرَة ِم وَرَوَى َعــْن َأِب ُهَرْي
َأِب ِذْئب. اْبُن  َعْجالن، وَعْجالن َمْوَل امُلْشَمِعل َرَوَى َعنْه 

ـد بن ِسـِيين -وَقـْد َأْدَخَل  ـد: ُمَمَّ َمـْن َرَوَى َعـْن َأِب ُهَرْيـَرَة اْسـُمُه ُمَمَّ
د  اب-، وُمَمَّ ُد ْبُن ِسِيين َبْينَُه َوَبْيَ َأِب ُهَرْيَرَة َرُجاًل، ُيَقاُل َلُه: َعْبد اْلَوهَّ ُمَمَّ
ْحَن  د ْبُن َعْبِد الرَّ ، وُمَمَّ د ْبُن َكْعب اْلُقَرظِي َمَديِنٌّ اْبُن َعيِل َأُبو َجْعَفر، وُمَمَّ
د ْبُن َأِب َعاِئَشة. د ْبُن َعبَّاد، وُمَمَّ د ْبُن َثابِت، وُمَمَّ د ْبُن ِزَياٍد، وُمَمَّ اْبِن َثْوَبان، وُمَمَّ

ِه ْبِن ُعَمَر ْبِن  وَرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َمِن اْسُمُه َنافِع: َنافِع َمْوَل َعْبد اللَّ
َلــْق  الَطَّــاب، وَنافـِـع َمــْوَل َأِب َقَتــاَدة، وَنافـِـع ْبــُن َعيَّــاش َمــْوَل َعْبَلــة اْبنـَـِة الطَّ

الِغفاِري، وَنافِع ْبُن ُجَبْي ْبِن ُمْطِعٍم، وَنافِع ْبُن َأِب َنافِع.

وَرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة ِمْن اْسُمُه ِزَياد: َأُبو األَْوَبِر ِزَياد الَاِرثِي، وِزَياد 
َثْوَبان، وِزَياد  ْبُن  ْبُن ِمْلَقط، وِزَياد  ْبُن ِرَياح، وِزَياد  َمْوَل بن خَمُْزوٍم، وِزَياد 

اْبُن ُثَوْيب.

يُّ  َمْن َرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة اْسُمُه َيِزيد: َيِزيد بن األصم، َوَأُبو َكثِي اْلُغَرِ
ْيك. َيِزيد، وَيِزيد ْبُن َشِ

وَرَوَى َعـْن َأِب ُهَرْيـَرَة َمـِن اْسـُمُه َعاِمر: َعاِمر ْبُن َسـْعٍد ْبـِن َأِب َوقَّاٍص، 
ر ْبَن َأِب  ـْعبِّي -وَأْدَخـَل َبْينَـُه وبـي َأِب ُهَرْيـَرَة: ُمَـرَّ اِحيـل الشَّ وَعاِمـر بـن َشَ

ْيح ْبَن َهانِئ-. ُهَرْيَرَة، وُشَ
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وَرَوَى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َمِن اْسُمُه ُعَمر: ُعَمر ْبُن َأِب ُسْفَيان بن ُأَسيد ْبِن 
ْحَن، وُعَمر ْبُن اْلََكِم. َجاِرية، وُعَمر ْبُن َعْبِد الرَّ

وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه َمالِك: َمالِك ْبُن َأِب َعاِمر، وَمالِك ْبُن َأِب َعاِمر 
ُهَو َأُبو َأِب ُسَهْيل ْبِن َمالٍِك، وَمالِك ْبُن َظاِل. 

ِه، وُموَسى  وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه ُموَسى: ُموَسى ْبِن َطْلَحة ْبِن ُعَبْيِد اللَّ
د ْبِن إِْسَحاَق، وُموَسى ْبُن َوْرَدان. اْبُن َيَسار َعمُّ ُمَمَّ

وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه ُمْسِلم: ُمْسِلم ْبُن َسْمَعان، وُمْسِلم الَيَّاط، وُمْسِلم 
اْبُن َيَسار َأُبو ُعْثَمن.

ِه ْبِن َقاِرٍظ، وإِْبَراِهْيم  وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه إِْبَراِهْيم: إِْبَراِهْيم ْبِن َعْبِد اللَّ
اْبُن إِْسَمِعْيَل، وإِْبَراِهْيم ْبُن َنافِع.

ِه ْبـِن الَاِرِث،  وَرَوَى َعنْـه َمـِن اْسـُمُه إِْسـَحاق: إِْسـَحاق َمـْوَل َعْبـد اللَّ
وإِْسَحاق َمْوَل َزاِئَدة.

وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه َصالِح: َصالِح َمْوَل التَّْوَأَمِة، وَصالِح ْبُن َأِب ُسَلْيَمن.

وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه َعيِل: َعيِلّ ْبُن َرَباح، -وَقْد َأْدَخَل َعيِلّ ْبُن َرَباح َبْينَُه 
خ. َوَبْيَ َأِب ُهَرْيَرَة: َعْبد اْلَعِزْيز ْبَن َمْرَوان-، وَعيِلّ ْبُن َشمَّ

َأِب َسْوَدة،  ْبُن  س، وُعْثَمن  ْبُن َشمَّ وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه ُعْثَمن: ُعْثَمن 
ِه بن َمْوِهب.  وُعْثَمن ْبُن َعْبِد اللَّ
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وَرَوَى َعنْه َمْن ُكنَْيته َأُبو ُعْثَمن: َأُبو ُعْثَمن النَّْهِدي، َوَأُبو ُعْثَمن ُمْسِلم بن 

ة ْبِن ُشْعَبة َرَوَى َعنْه َمنُْصور ْبُن امُلْعَتِمر، ال َأْعِرُف  َيَسار، َوَأُبو ُعْثَمن َمْوَل امُلِغْيَ

اْسَمُه، َوَأُبو ُعْثَمن َأُبو ُموَسى ْبُن َأِب ُعْثَمن.

د ْبُن َقْيس. وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه َقْيس: َقْيس ْبُن َأِب َحاِزم، وَقْيس َأُبو ُمَمَّ

ْحَن ْبِن َعْوف، وُحَْيد ْبُن َمالٍِك. وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه ُحَْيد: ُحَْيد ْبُن َعْبِد الرَّ

وَرَوَى َعنـْـه َمــِن اْســُمُه َصْعَصَعــة: َصْعَصَعــة ْبــُن َمالـِـٍك، وَصْعَصَعــة ْبــُن 

ُمَعاِوَية َأْو ُمَعاِوَية ْبُن َصْعَصَعة.

وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه ِهالل: ِهالل َأُبو ُمْصَعب، وِهالل ْبُن يسان.

ْحَن. وَرَوَى َعنْه َمِن اْسُمُه َعْمرو: َعْمرو ْبُن َعاِصم، وَعْمرو ْبُن َعْبِد الرَّ

األفراد: ِعَراُك ْبُن َمالٍِك، وَحنَْظَلة ْبِن َعيِلّ األَْسَلِمي، وَكْعٌب، وُحَرْيث، 

وَضْمَضـم ْبـُن َجـْوس، ُوَزراَرة بـن َأْوىَف، وَحْفـص ْبـُن َعاِصـم، وَشـْهر ْبـُن 

َغنْم- ،  ْبَن  ْحَن  الرَّ َعْبَد  ُهَرْيَرَة:  َأِب  وبَي  بينَُه  شهٌر  َأْدَخَل  -وَقْد  َحْوَشب 

ق،  والَقْعَقـاع ْبـُن اللَّْجـالج، وِعْكرَمـة َمـْوَل اْبـِن َعبَّـاس، وَخالِـد بـن َغـالَّ

وِخالس ْبُن َعْمٍرو، -وَقْد َأْدَخَل ِخالس َبْينَُه َوَبْيَ َأِب ُهَرْيَرَة: َأَبا َرافِع-، 

ْلت ْبُن َغالِب، َوَسَلَمُة ْبُن  بِّي، والصَّ وَعبَّاس اجلَُشِمي، وَأَنس ْبُن َحِكْيٍم الضَّ

ْيح  ر، وُشَ اد َأُبو َعمَّ ِه، وَشدَّ َقْيَص، وَمْرَوان ْبُن الََكِم، وَبْعَجة ْبُن َعْبِد اللَّ

، وُبَشْي ْبُن َكْعب،  ِميُّ اْبُن َهانِئ، وَجْر ْبُن َعبِْيَدة، وَعبِْيَدة ْبُن ُسْفَيان اْلَْضَ
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، وُنَعْيم  ِه الَْواليَِنُّ ِه ْبُن َعْبِد اللَّ وَبِشي ْبُن َنِيك، وُبرْس بن َسِعيد، وَعاِئذ اللَّ
ة  ـِه امُلْجِمر، وَكثِي بن ُعَبْيِد، وَحيَّان َأُبو ُسـَلْيم ْبـُن َحيَّان، وامُلِغْيَ اْبـُن َعْبـِد اللَّ
اْبُن َأِب ُبْردة، وَأْوس ْبُن َخالٍِد، وَداُود ْبُن َفَراِهيج، وُكَلْيب اجلَْرِمي، وحييى 
ابـن َجْعـَدة، وَحيَّـة، وَعْبد الَواِحد ْبُن َقْيـس، وَزاِهر ْبُن َيْرُبوع، وِشـَهاب ْبُن 
ة،  ِه بن ُعْتَبة، وُسْلمى، وَمْيُمون ْبُن َمْيرَسَ ي، وَعْون ْبُن َعْبِد اللَّ ُمْدلِج الَعنَْرِ

َرِزين  َوَأُبو   ، ْبِن ُسَمىٍّ َعيَّاش، وُمرَثُد  َأِب  ْبِن  إِْسَحاَق، وُمَعاِوَية  ْبُن  وُعَمْي 
 ، ْحَن ْبُن َأِب نْعم، َوَأُبو إِْدِريَس الَْواليَِنُّ َرِقي، وَعْبد الرَّ َمْسُعود، وَثابِت الزُّ

َوَأُبـو اْلَغْيـث َسـاِل، وَطاِرق بن خُمَاِشـن، واْلَولِْيد ْبُن َرَباح، وُكَمْيـل ْبُن ِزَياٍد، 
َرِقي، وُحَصْي بن اللَّْجالج، وَداُود ْبُن َفَراِهْيج، َوَأُبو األَْحَوص  وَثابِت الزُّ

اْسُمُه: َعْوف ْبُن َمالٍِك.

ان،  َمْن َرَوى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة ُيْكنَى: َأَبا َأيُّوب: َأُبو َأيُّوب َمْوَل ُعْثَمن ْبِن َعفَّ
َوَأُبو َأيُّوب حَيَْيى ْبُن َمالٍِك.

وَرَوى َعنْه َمْن ُيْعرف بِاْلُكنَْيِة َوال ُيعرف بِاْسِمِه: َأُبو َرافِع، َوَأُبو َمْيُمونة، 
َوَأُبو ُزْرَعَة ْبُن َعْمِرو ْبِن َجِرْير، وأبو حَيَْيى َرَوى َعنْه: ُموَسى ْبُن َأِب ُعْثَمن، 
ِذي َرَوى َعنْه حَيَْيى ْبُن َأِب َكثِي، َوَأُبو امُلَعاِرك اهلَُجْيمي، َوَأُبو  َوَأُبو َجْعَفر الَّ
ْحَن ْبِن الَاِرِث ْبِن ِهَشام،  ة، َوَأُبو َبْكر ْبُن َعْبِد الرَّ حَيَْيى َمْوَل َجْعَدة ْبِن ُهَبْيَ
ـَة، َوَأُبو ِكَباٍش،  َوَأُبـو الَولِْيـد َمـْوَل َعْمرو ْبِن ِخـَداٍش، َوَأُبو َعْلَقَمـة، َوَأُبو ُمِدلَّ
د ْبـُن َأِب حَيَْيى، َوَأُبو  ـان، َوَأُبـو َمْرَيم، َوَأُبـو حَيَْيى، وَأُبـو ُمَمَّ َوَأُبـو ِزَيـاد الطَّحَّ
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 ، ايِنُّ ، َوَأُبـو َعَمر الُغدَّ ، َوَأُبو َجْعَفر األَْشـَجِعيُّ ِميُّ ِعَيـاض، َوَأُبـو ُلْقـَمن اْلَْضَ
َوَأُبو َخالٍِد، وَأُبو إِْسَمِعْيَل.

ن، َوَأُبو َصالِح  مَّ وَرَوى َعنْه َمْن ُيْكنَى َأَبا َصالِح َذْكَوان: َأُبو َصالِح السَّ
َصاِحُب التَّْيِمي، وَأُبو َصالِح َمْوَل ُضَباَعة.

، وَجدُّ  ، َواْبُن َعطِيَّة األَْشَجِعيُّ وَرَوى َعنْه َمْن ال ُيْعَرُف اْسُمُه: الطَُّفاِويُّ
س. إِْبَراِهْيم ْبِن َأِب ُأَسْيد، َواْبُن ِمْكَرٍز، َواْبُن َأِب َأَنس، َوَأُبو َأِب الَعنَْبس، وامُلَطوِّ

وَرَوْت َعنْه: َزْينَُة بِنُْت النُّْعَمن.

َهَذا آِخُر َما َكاَن ِف ِكَتاِب َأِب ِمْن َتْسِمَيِة َمْن َرَوى َعْن َأِب ُهَرْيَرَة)1(.

؛ َقاَل: َماَت َأُبو ُهَرْيَرَة َسنََة َثَمٍن وَخِْسْي. نا امَلَداِئنِيُّ وَأْخَرَ

َثنَا َهاُروُن ْبُن َمْعُروف، َقاَل: َسِمْعُت َضْمَرة َيْذُكُر َأنَّ َأَبا ُهَرْيَرَة َماَت  َحدَّ
َسنََة ثمٍن وَخِْسْي ِمَن التَّاِريِخ

َوَأُبو ُهَرْيَرَة َقِدَم َعَل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَخْيَر ِف َنَفٍر ِمْن َدْوٍس وَقْد َرَوى َعِن 
النَّبِيِّ ِمْن َدْوٍس)2(.

)1( ليس الغرض من هذا ذكر كلَّ من روى عن أبي هريرة، فهذا كثير معروف له مصادره، بل قد 
روى عنه نحو ثمانمائة إنسان كما سيأتي من كالم الذهبي في »معرفة القراء الكبار«. 

ولكني وجدته تقسيًما حسنًا للرواة عنه على األسامي والكنى، لم أره لغير ابن أبي خيثمة، 
م الطبقة، فأحببت ذكره، واإلفادة منه. وهو متقدِّ

)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 432، 445- 494(.
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 ب: دوس َقبيَلة من اليمن، اْختلُفوا ِف اْسمه، َفمنهْم من َقاَل: َعْبد شمس. 

َوِمنُْهم من َقاَل: َعْبد َعْمرو. َوِمنُْهم من َقاَل: سكي بن َعْمرو. َوِمنُْهم من 
َقاَل: ُعَمْي بن َعامر بن َعْبد ود. 

َوقد قيل: إِن اسمه: َعْبد َعْمرو بن َعْبد غنم. َوِمنُْهم من َقاَل: َكاَن اسمه: 
ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْبد اللَّه. َوَهَذا أشبه  َعْبد نم، َفَسمَّ

َماَت سنة سبع َأو َثَمن َوخسي، َوَكاَن قد َدَعا: )اللَُّهمَّ اَل يدركني سنة 
ِستَِّي(، َوأْكثر َما َكاَن ينزل َدار الَِليَفة)1(.

 بش: اختلفوا ف اسمه فمنهم من زعم: أنه عمي بن عامر بن عبد. 

ومنهم من قال: سكي بن عمرو. ومنهم من قال: عبد الله بن عمرو. وقد 
قيل: عبد الرحن بن صخر. ويقال: إن اسمه عبد شمس. ومنهم من قال: 
عبد نم. ومنهم من قال: عبد عمرو. وقد قيل: إن اسمه ف اجلاهلية )عبد 

ه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(، وهذا أشبه.  نم(، فسمَّ

اظ املواظبي  كان إسالمه سنة خير سنة سبع من اهلجرة، وكان من الُفَّ
عـل صحبـِة رُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ف كلِّ وقـت عـل مـلء بطنـه، وقـد كان دعـا: 

)اللهم ال تدركني سنة ستي(، فمت سنة ثمن وخسي باملدينة)2(.

 ص: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة َيُقوُل: اْسُم َأِب ُهَرْيَرَة ڤ َعْبُد َشْمٍس)3(.

)2( »مشاهير علماء األمصار« له )ص: 35(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )284/3، 289(.
)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )381/4(.



حابة األماثل 110
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اٍر:   ع: َقاَل ُشْعَبُة: اْسُمُه َعْبُد َشْمٍس. َوِقيَل: َعْبُد َنٍْم. َوَقاَل َبْكُر ْبُن َبكَّ

اْسُمُه َعْمُرو ْبُن َعْبِد َغنِْم. َوِقيَل: َعاِمُر ْبُن َعْبِد َشْمٍس. َوِقيَل: َعْبُد َيالِيَل. َوِقيَل: 
 . ى. َوِقيَل: َعاِمُر ْبُن َعْبِد َشْمِس. َوَقاَل َأُبو ُعَبْيٍد: اْسُمُه َعاِمُر ْبُن ُعَمْيٍ َعْبُد الُعزَّ
ٍد: اْسُمُه ُعَمْيُ ْبُن َعاِمٍر. َوِقيَل: َسْعُد ْبُن اْلَاِرِث. َوِقيَل:  َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
. َوِقيَل: َسَكُن ْبُن َصْخٍر. َوِقيَل: ُسَكْيُ  ُسَكْيُ ْبُن َدْزَمَة. َوِقيَل: ُسَكْيُ ْبُن ُملٍّ
اِب  ، َواْلَولِيُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ اْبُن َهانٍِئ. َوِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َعاِئٍذ، َقاَلُه اْلَواِقِديُّ
: اْسُمُه َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو. َوَقاَل اأْلَْعَمُش، َعْن  اَبُة. َوَقاَل حَيَْيى ْبُن ُبَكْيٍ النَّسَّ
 ، ْهِريِّ ، َعِن الزُّ ْحَِن ْبُن َصْخٍر. َوَقاَل ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْيٍ َأِب َصالٍِح: اْسُمُه َعْبُد الرَّ
ْحَِن ْبَن َغنٍْم. َوَقاَل إِْبَراِهيُم  ِر ْبِن َأِب ُهَرْيَرَة: َكاَن اْسُم َأِب: َعْبَد الرَّ َعِن امُلَحرَّ
: َكاَن اْسُمُه ِف اجْلَاِهِليَِّة َعْبَد َشْمٍس، َوُكنَْيُتُه َأُبو اأْلَْسَوِد،  اْبُن اْلَفْضِل امَلْخُزوِميُّ

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبُد اللِه(، َوَكنَّاُه بَِأِب ُهَرْيَرَة.  َفَسمَّ

َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبِن َرافٍِع: ُقْلُت أِلَِب ُهَرْيَرَة: ِلَ َكنَّْوَك بَِأِب ُهَرْيَرَة؟ َقاَل: َأَما 
َتْفُرُق ِمنِّي؟ ُقْلُت: َبَل، إيِنِّ أَلََهاُبَك، َفَقاَل: ُكنُْت َأْرَعى َغنََم َأْهيِل، َفَكاَنْت يِل 

ُهَرْيَرٌة َصِغَيٌة َأْلَعُب ِبَا، َفَكنَّْويِن َأَبا ُهَرْيَرَة. 

، َكاَن َأُخوُه َأُبو َكِريٍم ِمْن َبنِي ُسَلْيِم ْبِن فِْهِر  َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْكنِيِه َأَبا ِهرٍّ
اْبِن َغنِْم ْبِن َدْوٍس. 

، اْسُم َأِب ُهَرْيَرَة ُعَمْيُ  ٍد اْلَكْلبِيِّ ُد ْبُن َسْعٍد: َعْن ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ َقاَل ُمَمَّ
اْبـُن َعاِمـِر ْبـِن َعْبـِد ْبـِن َطِريِف ْبـِن َعتَّاِب ْبـِن َأِب َصْعِب ْبـِن َهيِّنََة ْبِن َسـْعِد ْبِن 
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َثْعَلَبَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن فِْهِر ْبِن َغنِْم ْبِن َدْوٍس. 

َوُأمُّ َأِب ُهَرْيَرَة بِنُْت صفيِح ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َأِب َصْعِب ْبِن ُهنَيََّة ْبِن َسْعِد 
اْبِن َثْعَلَبَة، َأْسَلَمْت َوَماَتْت ُمْسِلَمًة َرِحََها اللُه. 

َحاَبِة أِلَْخَباِر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوآَثاِرِه، َوَدَعا َلُه َرُسوُل اللِه  َكاَن َأْحَفَظ الصَّ

بَِّبُه اللُه إَِل امُلْؤِمنَِي ِمْن ِعَباِدِه.  ملسو هيلع هللا ىلص بَِأْن حُيَ

 ، ، َقِدَم امَلِدينََة ُمَهاِجًرا َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَرَ َكاَن إِْساَلُمُه َبْيَ الَُدْيبَِيِة َوَخْيَرَ

َفَشِهَد َفْتَح َخْيَرَ َوَلْ ُيْسِهْم َلُه. 

َفــِق ِف اأْلَْســَواِق، َواَل بِِغــْرِس اْلَوَلــِد،  ــَة، َوَلْ َيْشــَتِغْل بِالصُّ فَّ َســَكَن الصُّ
َوَقْطِع اأْلَْعَذاِق. 

ْمـاَلِق، َفَكاَن َيْشـَهُد إَِذا  َلـِزَم النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َثـاَلَث ِسـنَِي خُمََتـاًرا لِْلَعـَدِم َواإْلِ
َفَرَغ فِيَها ِمْن َحِديثِِه،  ملسو هيلع هللا ىلص، َحتَّى  َنِمَرَتُه لِلنَّبِيِّ  َفُظ إَِذا َنُسوا َبَسَط  َغاُبوا، َوحَيْ
َفَجَمَعَها إَِل َصْدِرِه، فَِصاَر لِْلُعُلوِم َواِعًيا، َوِمَن اهْلُُموِم َخالًِيا، َكاَن ِمْن َأْرَوى 

َحاَبِة َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْحَفظِِهْم.  الصَّ

َ بِاْلَعِقيــِق، َوِقيــَل: بِامَلِدينـَـِة َســنََة َســْبٍع، َوِقيــَل: َثــَمٍن، َوِقيــَل: تِْســٍع  ُتــُوفِّ
اِم، َوبِاْلِعَراِق َوبِاْلَبْحَرْيِن. َث بِالشَّ اِم ُمَعاِوَيَة ڤ َحدَّ َوَخِْسَي ِف َأيَّ

اِكِريَن َنِعَم اللِه َبْعَد َأْن َكاَن َفِقًيا  ِه َكثًِيا، َوِمَن الشَّ اِكِريَن لِلَّ َكاَن ِمَن الذَّ
َدَقـاِت ِمـَن التَّْمـِر امُلَعـدِّ  َأِجـًيا، َصاِحـَب امْلِـْزَوِد امُلَبـاَرِك، َوامُلـَولَّ َحْفـَظ الصَّ



حابة األماثل 112
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

امَلْخُزوِن)1(.

ِد ْبِن  ِه، َعْن ُمَمَّ ، َعْن َأبِيِه، َوَعمِّ ْهِريُّ ُه ُعَبْيُد اللِه ْبُن َسْعٍد الزُّ  ع: َسمَّ

ْحَِن ْبُن َصْخٍر، خُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه)2(. إِْسَحاَق، َقاَل: اْسُم َأِب ُهَرْيَرَة: َعْبُد الرَّ

 بر: صاحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

ُمَاٌل َأْن َيُكوَن اْسُمُه ِف اإِلْسالِم: َعْبَد َشْمٍس، َأْو: َعْبَد َعْمٍرو، َأْو: َعْبَد 
َم َكاَن ِف اجلَاِهِليَِّة.  ٌء ِمنُْه، َفإِنَّ َغنٍْم، َأْو: َعْبَد َنٍِم، َوَهَذا إِْن َكاَن َشْ

ُه َأْعَلُم.  ْحَِن، َواللَّ ِه، َأْو: َعْبُد الرَّ ا ِف اإِلسالِم َفاْسُمُه: َعْبُد اللَّ َوَأمَّ

ُه اْخُتِلَف ِف َذلَِك َأْيًضا اْختاِلًفا َكثًِيا. َعَل َأنَّ

ويقال َأْيًضا ِف اسم أب هريرة: َعْمرو بن عبد العزى، وعمرو بن عبد 
ِه بن عبد العزى، وعبد الرحن بن عمرو، ويزيد بن عبيد اللَّه.  غنم، وَعْبد اللَّ

ومثل َهَذا االختالف واالضطراب ال يصح معه شء ُيعتمد َعَلْيِه، إال 
ْحَِن، ُهَو الَِّذي سكن إليه القلب ِف اسمه ِف اإلسالم،  ِه َأْو َعْبد الرَّ أن َعْبد اللَّ

والله أعلم. 

وكنيته أول به َعَل َما كناه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

أسلم َأُبو هريرة عام خير، وشهدها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثم لزمه، وواظب 
َعَلْيِه، رغبة ِف العلم، راضًيا بشبع بطنه، فكانت يده َمَع يد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، 

َوَكاَن يدور معه حيث دار.

)2( السابق )1846/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1886-1885/4(.
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َوَكاَن من أحفظ َأصحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان حيض ما ال حيض سائر 
املهاجرين واألنصار، الشتغال املهاجرين بالتجارة واألنصار بحوائجهم. 

وقد شهد له َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بأنه حريص َعَل العلم والديث، َوَقاَل له: 
ِه، إين قد سمعت منك حديًثا كثًيا، وأنا أخشى أن أنسى، َفَقاَل:  َيا َرُسوَل اللَّ
ُه«، َفَضَمْمُتُه،  »اْبُسْط ِرَداَءَك«. َقاَل: فبسطُتُه، فغرف بيده فيه، ثم َقاَل: »ُضمَّ

فم نسيُت َشْيًئا بعَده.

ِه،  وممن روى عنه من الصحابة: ابُن عباس، وابُن عمر، وجابُر بُن َعْبد اللَّ
وأنُس بُن مالك، وواثلُة بُن األسقع، وعائشُة ڤ.

استعمله ُعَمُر بُن الَطَّاِب َعَل البحرين ثم عزله، ثم أراده َعَل العمل 
فأبى َعَلْيِه، ول يزل يسكن املدينة وبا كانت وفاته)1(.

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، اخُتِلَف ف اسمه اختالًفا كثًيا. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر، وروى عن: أب بكر، وعمر، وعبد الله بن 
سالم، وبصة بن أب بصة الغفاري، وعائشة، وكعب بن ماتع الر. 

روى عنه: ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله 
ابن ثعلبة بن أب صعية، وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وعيل بن 
السي، وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبي، والقاسم بن ممد، وسال بن 

عبد الله بن عمر،... وغيهم من أهل البلدان. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1771-1769/4(.
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وشهد اليموك وقدم دمشق ف خالفة معاوية)1(.

ُحوَن  َح ُمَرجِّ  ر: َقْد َكُثَر االْختاِلُف ِف اْسِم َأِب ُهَرْيَرَة، َواْسِم َأبِيِه، َوَرجَّ
ْحَِن، َوِف اْسِم َأبِيِه: َصْخًرا. َواَياِت ِف اْسِمِه: َعْبَد الرَّ ِمَن الرِّ

ق بداره باملدينـة عل مواليه،  يقـال: أنـه كان ينـزل ذا الليقة، وأنه تصـدَّ
وأنه قدم املدينة والنبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بخير سنة سبع، فسار إل خير وعاد منه إل املدينة، 
وأنه كان من أحفظ أصحاب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأحرصهم عل طلب العلم، وأنه 
ة يسكنها حياة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عريف أهلها، وأنه  فَّ كان من مالزمي الصُّ
كان يـيل األعـمل اسـتعمله عمـُر ڤ عـل البحريـن، ومروان عـل املدينة، 
ة الال ف  وكان مع تويل اإلمارة ال يتحاشى عن إظهار ما كان عليه من ِرقَّ

االبتداء، ويشكر اللَّه تعال عل ما أتاه)2(. 

 جو: َقاَل ُشْعَبة: اسمه: عبد شمس. َوُيَقال: عبدنم. 

َوقد اْختلُفوا ِف اسمه، َواسم َأبِيه عل َثَمنَِية عر قواًل.

َوُيَقال: َكاَن اْسُمُه ِف اجلَاِهِليَّة: عبد شمس بن َعامر بن عبد ِذي الرى 
ْساَلم: عبد الله.  ي ِف اإْلِ ابن طريف بن غياث، َفُسمِّ

َوَكاَنت َلُه هرة فكنى َبا قدم امَلِدينَة سنة سبع َوَرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَر 
َفَسار إَِل َخْيَر َحتَّى قدم َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَة. 

َوقيل: صحب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأربع ِسنِي توّف بِامَلِدينَِة. َوقيل: بالعقيق سنة سبع.

)2( »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )86/1(.)1( »تاريخ دمشق« )67/ 295، 296(.
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َوقيــل: َثــَمن. َوقيــل: تســع َوخســي ِف آخــر خاَلَفــة ُمَعاِوَيــة، َولــه َثــَمن 
َوَسْبُعوَن سنة)1(.

 ث: اختلف الرواة ف اسمه عل ثمنية عر قواًل، أشهرها: أنه كان 
اسمه عبد شمس، فُسّمَي ف اإلسالم: عبد الله؛ وقيل: عبد الرحن، وهو من 

ٌة صغيٌة فُكني با. َدوس، وكانت له هرَّ

وقِدم إيل املدينة ف سنِة سبٍع، وَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَخيَر ، فسار إل خير، 
ثم َقِدم معه املدينة.

ة واستوطنها طول عمر النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول ينتقل  فَّ وهو أشهر من سكن الصُّ
ة من القاطني، ومن أنزهلا من الطارقي،  فَّ عنها، وكان عريف من سكن الصُّ

اء واملساكي)2(. وكان أحد أعالم الُقرَّ

 ثغ: صاِحُب َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأكثر الصحابة رواية عنده، اخُتِلَف 
ِف اسمه كثًيا)3(.

 ذس: اإِلَماُم، الَفِقْيُه، امُلْجَتِهُد، الَافُِظ، َصاِحُب َرُسْوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو 
اِظ األَْثَباِت. ، َسيُِّد الُفَّ ، الَيَميِنُّ ْويِسُّ ُهَرْيَرَة الدَّ

ْحَِن بُن َصْخٍر. َوِقْيَل:  اْخُتِلَف ِف اْسِمِه َعَل َأْقَواٍل َجٍَّة، َأْرَجُحَها: َعْبُد الرَّ
. َوِقْيَل: َعاِمٌر.  اْبُن َغنٍْم. َوِقْيَل: َكاَن اْسُمُه َعْبَد َشْمٍس، َوَعْبَد الله. َوِقْيَل: َسِكْيٌ

َوِقْيَل: َبِرْيٌر. َوِقْيَل: َعْبُد بُن َغنٍْم. َوِقْيَل: َعْمٌرو. َوِقْيَل: َسِعْيٌد.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 109(.
)3( »ُأْسد الغابة« )413/3(.)2( »المختار من مناقب األخيار« البن األثير )رقم: 497(.
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َوَكَذا ِف اْسِم َأبِْيِه َأْقَواٌل.

ُه َرُسْوُل الله  َوُيَقاُل: َكاَن ِف اجلَاِهِليَِّة اْسُمُه َعْبُد َشْمٍس، َأُبو األَْسَوِد، َفَسمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الله(، َوَكنَّاُه َأَبا ُهَرْيَرَة.

ي،  ٍة. َقاَل: َوَجْدهُتَا، َفَأَخْذهُتَا ِف ُكمِّ يَّ ٍة َبرِّ ُه ُكنَِي بَِأْواَلِد ِهرَّ َوامَلْشُهْوُر َعنُْه: َأنَّ
َفُكنِْيُت َبَذلَِك.

ا، َطيًِّبا، ُمَباَرًكا فِْيِه، َلْ ُيْلَحْق ِف َكْثَرتِِه، َوَعْن:  َحََل َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْلًم َكثِْيً
َة،  َة بِن َأِب َبْصَ ، َوَأِب َبْكـٍر، َوُعَمَر، َوُأَسـاَمَة، َوَعاِئَشـَة، َوالَفْضِل، َوَبـْصَ ُأَبٍّ

. َوَكْعٍب الَْرِ

. َحاَبِة َوالتَّابِِعْيَ َث َعنُْه: َخْلٌق َكثِْيٌ ِمَن الصَّ َحدَّ

َفِقْيَل: َبَلَغ َعَدُد َأْصَحابِِه َثَمِن ماَئٍة، َفاْقَتَصَ َصاِحُب »التَّْهِذْيِب«، َفَذَكَر 
تَِّة، َوُهْم: إِْبَراِهْيُم بُن إِْسَمِعْيَل، َوإِْبَراِهْيُم بُن  ِة السِّ َمْن َلُه ِرَواَيٌة َعنُْه ِف ُكُتِب األَِئمَّ
ْهِريُّ - َوُيَقاُل: َعْبُد الله  ، َوإِْبَراِهْيُم بُن َعْبِد الله بِن َقاِرٍظ الزُّ َعْبِد الله بِن ُحنَْيٍ
ابُن إِْبَراِهْيَم - َوإِْسَحاُق َمْوَل َزاِئَدَة، َوَأْسَوُد بُن ِهاَلٍل،...وذكر خلًقا سواهم.

ًنا. ، َوَبَعَث َمَعُه َأَبا ُهَرْيَرَة ُمَؤذِّ ِميِّ َر الَعاَلَء بَن الَْضَ َوِقْيَل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأمَّ

ِة. َوَكاَن ِحْفُظ َأِب ُهَرْيَرَة الَاِرُق ِمْن ُمْعِجَزاِت النُُّبوَّ

 َكاَن َأُبو ُهَرْيَرَة َيُقْوُل: )ُربَّ ِكْيٍس ِعنَْد َأِب ُهَرْيَرَة َلْ َيْفَتْحُه -َيْعنِي: ِمَن 
الِعْلِم-(.

ُك فِْتنًَة ِف  ـرِّ تِي ُتَ ُقْلـُت: َهـَذا َدالٌّ َعـَل َجـَواِز ِكْتـَمِن َبْعِض األََحاِدْيـِث الَّ
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، َأَمـا َحِدْيٌث َيَتَعلَُّق بِِحـلٍّ َأْو َحَراٍم َفاَل  مِّ األُُصـْوِل َأِو الُفـُرْوِع، َأِو امَلـْدِح َوالذَّ
ُه ِمَن الَبيِّنَاِت َواهلَُدى.  حَيِلُّ ِكْتَمُنُه بَِوْجٍه، َفإِنَّ

َوَكَذا َلْو َبثَّ َأُبو ُهَرْيَرَة َذلَِك الِوَعاَء، ألُْوِذَي، َبْل َلُقتَِل، َوَلِكنَّ الَعاِلَ َقْد 
نَِّة، َفَلُه َما َنَوى، َوَلُه َأْجٌر،  ْيِه اْجتَِهاُدُه إَِل َأْن َينُْرَ الَِدْيَث الُفاَليِنَّ إِْحَياًء لِلسُّ ُيَؤدِّ

َوإِْن َغِلَط ِف اْجتَِهاِدِه.

ْفظِِه، َوَجاَلَلتِِه، َوإِْتَقانِِه، َوفِْقِهِه،  اْحَتجَّ امُلْسِلُمْوَن َقِدْيًم َوَحِدْيًثا بَِحِدْيثِِه، ِلِ
ُب َمَعُه، َوَيُقْوُل: َأْفِت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة. َوَناِهْيَك َأنَّ ِمْثَل اْبِن َعبَّاٍس َيَتَأدَّ

، َعْن َسـِعْيِد بِن امُلَسـيِِّب، َعْن  ْهِريِّ َوَأَصـحُّ األََحاِدْيـِث َمـا َجـاَء: َعِن الزُّ
َأِب ُهَرْيَرَة.

َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن َأِب ُهَرْيَرَة. َوَما َجاَء َعْن: َأِب الزِّ

ْيَن، َعْن َأِب ُهَرْيَرَة. ِد بِن ِسْيِ ْوَب، َعْن ُمَمَّ َوَما َجاَء َعِن: اْبِن َعْوٍن، َوَأيُّ

َوَأْيَن ِمْثُل َأِب ُهَرْيَرَة ِف ِحْفظِِه، َوَسَعِة ِعْلِمِه.

َم َناَب ِف امَلِدْينَِة َعْن َمْرَواَن َأْيًضا. َكاَن َأُبو ُهَرْيَرَة َطيَِّب األَْخاَلِق، ُربَّ

ُسْوِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَداِئِه بُِحُرْوفِِه. َوَأُبو ُهَرْيَرَة: إَِلْيِه امُلنَْتَهى ِف َحِفِظ َما َسِمَعُه ِمَن الرَّ

َوَقـْد َويِلَ َأُبـو ُهَرْيـَرَة الَبْحَرْيِن لُِعَمَر، َوَأفَتـى ِبَا، َوَكَذلَِك َأْفَتـى َأُبو ُهَرْيَرَة 
َحاَبُة َفَمْن َبْعَدُهْم بَِحِدْيِث  ِف ِدَقاِق امَلَساِئِل َمَع ِمْثِل اْبِن َعبَّاٍس، َوَقْد َعِمَل الصَّ

ٍة، ُتَالُِف الِقَياَس. َأِب ُهَرْيَرَة ِف َمَساِئَل َكثِْيَ

ُه َأْخَطَأ ِف َحِدْيٍث. َوَقْد َكاَن َأُبو ُهَرْيَرَة َوثِْيَق اِلْفِظ، َما َعِلْمنَا َأنَّ
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، َوَشـيََّعُه  َوِقْيـَل: َصـلَّ َعَل َأِب ُهَرْيـَرَة األَِمْيُ الَولِْيُد بُن ُعْتَبَة، َبْعَد الَعْصِ
اْبُن ُعَمَر، َوَأُبو َسِعْيٍد، َوُدفَِن بِالَبِقْيِع.

ُه َقَرَأ َعَل ُأَبِّ بِن َكْعٍب. اِء«، َوَأنَّ َوَقْد َذَكْرُتُه ِف »َطَبَقاِت الُقرَّ

َأَخَذ َعنُْه: األَْعَرُج، َوَأُبو َجْعَفٍر، َوَطاِئَفٌة.

نَِّة، َوِف الِفْقِه. اِظ«، َفُهَو َرْأٌس ِف الُقْرآِن، َوِف السُّ َوَذَكْرُتُه ِف »َتْذِكَرِة الُفَّ

ُمْسنَُدُه: َخَْسُة آالٍَف َوَثاَلُث ماَئٍة َوَأْرَبَعٌة َوَسْبُعْوَن َحِدْيًثا.

ْوَن. امُلتََّفُق ِف الُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم ِمنَْها: َثاَلُث ماَئٍة َوِستٌَّة َوِعْرُ

: بَِثاَلَثٍة َوتِْسِعْيَ َحِدْيًثا، َوُمْسِلٌم: بَِثَمنَِيٍة َوتِْسِعْيَ َحِدْيًثا)1(. َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ

 ذط: الافُظ، صاحُب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ممن هاجر إل املدينة ليايل فتحت 
خير سنة سبع. 

ف اسـمه عـدة أقـوال: أقواها وأشـهرها: عبد الرحن بـن صخر، وكان 
اسمه ف اجلاهلية: عبد شمس، فأسلم هو وأمه، وروى ما ال يوصف كثرة 

عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وقرأ القرآن عل أب بن كعب.

ث عنه نحو من ثمنمئة  قرأ عليه ف أيام معاوية ڤ غي واحد، وحدَّ
إنسان، وحديثه املخرج ف »مسند بقي بن خملد«، أزيد من خسة آالف حديث. 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )578/2، 579، 594، 597، 598، 609، 614، 619، 620، 
.)632 ،627 ،621



119 ين
َ
حرف الع

وكان إماًما، فقيًها، مفتًيا، صالًا، حسَن األخالق، متواضًعا، مبًَّبا إل األمة.

ث عنه: سعيد بن املسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحن، وعبيد الله  حدَّ
ابن عبد الله، وأبو صالح السمن، وأبو حازم األشجعي، وعروة، وابن سيين، 

ومهام بن ُمنبِّه، وسعيد املقري، وممد بن زياد اجلمحي، وخلق.

وكان رجــاًل آدم، بعيــد مــا بــي املنكبــي، ذا ضفيتــي، أفــرق الثنيتــي، 
خيضب بالمرة. 

وقد ذاق ف أول إسالمه جوًعا وفاقة شديدة، ثم استعمله عمر ڤ، 
فأثرى، وكثر ماله، وويل إمرة املدينة زمن معاوية.

وكان كثي العبادة والذكر، مرَّ ف واليته، وهو حامل ُحزمة حطب وهو 
يقول: أوسعوا الطريق لألمي.

وأخبار أب هريرة مستوفاة ف »تاريخ دمشق«.

تــوف ڤ ســنة ســبع وخســي. وقيــل: ســنة ثــمن وخســي، فالقوالن 
مشهوران، توف باملدينة)1(.

 ذك: الفقيـُه، صاحـُب رسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، عبد الرحـن بن صخر عل 
األشهر، كان اسمه ف اجلاهلية: )عبد شمس(، وقال: كنانى أب بأب هريرة، 
ة وحشـية، فلم أبصهن وسـمع  ألين كنـت أرعـى غنـًم، فوجـدت أوالد ِهرَّ

(، وكان اسمى: )عبد شمس(. أصواهتن أخرته فقال: )أنت أبو ِهرٍّ

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 63، 64(.
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قدم أبو هريرة مهاجًرا ليايل فتح خير حفظ عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الكثي، وعن 
أب بكر، وعمر، وأب بن كعب، وكعب. 

وكان مـن أوعيـة العلـم، ومـن كبـار أئمـة الفتوى مـع اجلاللـة والعبادة 
والتواضع. 

وقيــل: كان آدم، بعيــد مــا بــي املنكبــي، أفــرق الثنيتــي، لــه ضفيتــان، 
خيضب بالمرة. 

ـة فقـًيا ذاق جوًعا وفاقة، ثم بعـد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  فَّ وكان مـن أصحـاب الصُّ
صلـح حالـه، وكثر مالـه، وكان كثي التعبُّـد والذكر، ويل إمـرة املدينة وناب 
أيًضا عن مروان ف إمرهتا، وكان يمرُّ ف السوق حيمل الزمة، وهو يقول: 

)أوسعوا الطريق لألمي(، وكان فيه دعابة ڤ.

توف أبو هريرة سنة ثمن وخسي، قاله جاعة. وقال آخرون: سنة تسع. 
وقيل: سنة سبع وخسي ڤ)1(.

ْحَمِن ْبُن َصْفَواَن ْبِن ُأميََّة بِن َخَلٍف الُقَرِشيُّ الُجَمِحيُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، أمه ُأَمْيَمة ُأْخت أم َحبِيَبة بنت أب ُسْفَيان بن َحْرب)2(.

 بر: يعّد ف املكيي، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه استعار سالًحا من أبيه 
صفوان بن أمية.

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )16(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )251/3(.
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روى عنه: ابن أب مليكة)1(.

ْحَمِن ْبُن َصْفَواَن ْبِن َقَتاَدَة، َوِقْيَل: ُقَداَمَة، الُقَرِشيُّ ڤ.9 1 13 عْبُد الرَّ

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الرحن(.  ه َرُسوُل اللَّ  بر: كان اسمه: )عبد العزى(، فسمَّ

وكان قدم مع أبيه صفوان، ومع أخيه عبد الله عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

وأبوه صفوان بن قدامة له صحبة، يعد ف أهل املدينة)4(.

ْحَن(.  ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ  ثغ: كان اسُمُه: )عبَد العزي(، فسمَّ

وكان قدم َمَع َأبِيِه صفوان وأخيه َعْبد اللَّه َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وألبيه صفوان 
صحبة، يعد ِف أهل املدينة)5(.

ْحَمِن ْبُن َعاِئِذ ْبِن ُمَعاِذ ْبِن َأَنٍس األَنصاِريُّ ڤ.9 - 13 َعْبُد الرَّ

 جر: شهد هو وأبوه ُأُحًدا)6(.

ْحَمِن ْبُن َعاِئٍش اْلَحْضَرِميُّ ڤ.9   13 َعْبُد الرَّ

َ ِف َأْحَسِن  ُه، َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َرَأْيُت َربِّ ِذي َرَوى َأنَّ  س: الَّ
ُصوَرٍة«)7(.

)2( »معجم الصحابة« للبغوي )477/4(.)1( »االستيعاب« )2/ 836، 837(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 837(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1822/4(.

)6( »اإلصابة« البن حجر )504/6(.)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )359/3(.
)7( »الطبقات الكبير« البن سعد )441/9(.
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َمْوت)1(.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحْضَ

 غ: سكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْحَمِن ْبُن َعْبٍد، َوِقيَل: اْبُن ُعَبْيٍد، َأُبو َراِشٍد، اأْلَْزِديُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

ْحَِن)3(.  م: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ف أهل فلسطي، ويقال: اْسُمُه َعْبُد الرَّ

اِميَِّي)4(.  ع: ِعَداُدُه ِف الشَّ

 وقال أيًضا ع: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ْحَِن)6(. اِميَِّي، ِقيَل: اْسُمُه َعْبُد الرَّ  وقال أيًضا ع: َلُه ُصْحَبٌة، ِعَداُدُه ِف الشَّ

 بر: َوَفَد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له: »َما اْسُمَك؟«، َفَقاَل: عبد العزي. 

ْحَـن َأُبو  َك َعْبـد الرَّ ، َوَلكِنَـّ َقـاَل: »َأُبـو َمـْن؟«، َقـاَل: أبـو مغويـة. َقـاَل: »َكلَّ
َراِشـٍد«. َقـاَل: »َفَمـْن َهَذا َمَعـك؟«، َقاَل: موالي، َقـاَل: »َما اْسـُمُه؟«، َقاَل: 

، َوَلكِنَُّه َعْبد الَقيُّوم، َأُبو ُعَبْيَدة«)7(. قيوم. َقاَل: »َكلَّ

ْحَن()8(.  ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِـ)َعْبِد الرَّ َ ى(، َفَغيَّ  جو: َكاَن اْسُمُه: )عبد الُعزَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 587(.
)3( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 867(.)2( »معجم الصحابة« للبغوي )463/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1834/4(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1864/4(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1834/4(.
)7( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 832(.

)8( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 162(.
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َ
حرف الع

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكنَّاه، نزل األردن، ويقال: إنه نزل   كر: له صحبٌة َسمَّ

داريا، حديثه عند أوالده، وأوالد مواله عبد القيوم)1(.

ْحَمـِن ْبـُن َعْبـِد الِل ْبـِن َثْعَلَبـَة ْبِن َبْيَحـاَن ْبـِن َعاِمِر ْبِن 9   13 َعْبـُد الرَّ
اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َعاِمِر ْبِن ُأَنْيِف ْبِن ُجَشَم ْبِن َعاِئِذ الِل ْبِن َتِميِم 
ْبِن َتْيِم ْبِن َيَراَش، َوُهَو ِإَراَشُة ْبُن َعاِمِر ْبِن  اْبِن َعْوَذ َمَناَة ْبِن َناجِ 
َعِبيَلَة ْبِن ِقْسِميَل ْبِن ِفَراِن ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، 

، األَُنْيِفيُّ ڤ. َأُبو َعِقيٍل، اإِلَراِشيُّ

ُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ى(، َفَسـمَّ  س: َكاَن اْسـُم َأِب َعِقيـٍل: )َعْبـُد اْلُعـزَّ

ْحَِن َعُدوَّ األَْوَثاِن(.  )َعْبَد الرَّ

ُد ْبُن ُعَمَر.  ، َوُمَمَّ اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َهَكَذا َنَسُبُه ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ َينِْسَبانِِه إَِل ُجَشَم ِمْثَل َهِذِه النِّْسَبِة  َوَكاَن ُمَمَّ
 . َتِلَفاِن ِف َساِئِر آَباِئِه إَِل َبيِلٍّ ُثمَّ خَيْ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َة،  يِق َسنََة اْثنََتْي َعْرَ دِّ َيْوَم الَيَمَمِة َشِهيًدا ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َوُقتَِل 
َوَلُه َعِقٌب)2(.

ْحَن(.  ى(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد الرَّ  ب: َكاَن اْسمه: )َعْبد الُعزَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 89(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )439/3(.
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ُقتَِل َيْوم الَيَمَمة سنة اْثنََتْي عَرة)1(.

اِع، َفَلَمَزُه امُلنَافُِقوَن، ُيَكنَّى َأَبا َعِقيٍل)2(. َق بِالصَّ ِذي َتَصدَّ  ع: َأُخو ُأَنْيٍف الَّ

اِع َفَلَمَزُه امُلنَافُِقوَن، خُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه)3(. ُق بِالصَّ  ع: امُلَتَصدِّ

ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص:  ى(، فسمَّ  بر: كان اسمه ف اجلاهلية: )عبد الُعزَّ
)عبد الرحن عدو األوثان(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وقتل يوم اليممة شهيًدا، قاله الواقدي)4(. شهد بدًرا مع َرُسول اللَّ

 كو: شهد بدًرا، وحلفه ف بني جحجبا)5(.

 ث: شهد َبدًرا واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل يوم اليممة 
شهيًدا)6(.

ْحَمِن ْبُن ُعَبْيِد الِل ْبِن ُعْثَمان الُقَرِشيُّ التَّْيِميُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 بر: أخو طلحة بن عبيد الله له صحبة. 

ُقتَِل يوم اجلمل، وذلك ف جادى اآلخرة سنة ست وثالثي، وفيها ُقتَِل 
طلحة أخوه ڤ)7(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1832/4(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )254/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2974/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 838، 839(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )76/7(.
)6( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 258(.

)7( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 839(.
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ْحَمِن ْبُن ُعْثَماَن بِن ُعَبْيِد الِل ْبِن ُعْثَماَن -َوَكان ُعْثَمان 9   13 عْبُد الرَّ
اْبِن  ب-  ُيَلقَّ َكاَن  َوِبه  الذََّهُب  َشاِرُب  َلُه:  ُيَقال  َكْعٍب،  بِن  َعمُرو  ابُن 
َة ْبِن َكْعِب اْبُن َأِخي َطْلَحَة  َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتِميِم ْبِن ُمرَّ

اْبِن ُعَبْيِد الِل، ُيْكَنى َأَبا َسِعيٍد، التَّْيِميُّ ڤ.

ه هند بنت عمي بن جدعان أخي عبد الله بن جدعان.   س: أمُّ

وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله.

وكان لعبد الرحن بن عثمن من الولد: معاٌذ ألمِّ ولد. 

وعثـمُن، وأمُّ أبيهـا، وهنـٌد، وأمهـم جفنة بنت الصي بـن عبد الله بن 
األعلم بن خليع بن ربيعة بن عقيل. 

وأمُّ عثمن بنت عبد الرحن، وأمها أمُّ ولد.

وأسلم أيام الُديبية، وروى َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: دخلنا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ف عمرة القضية، فسلك بي الصخرتي اللتي ف املروة مصعًدا فيها. 

وروى عنه: سعيد بن املسيب)1(.

َ َسنََة َثاَلٍث َوَخِْسَي)2(.  ص: ُتُوفِّ

 غ: من رهط أب بكر الصديق، كان يسكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )25/5(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )10/2(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )423/4(.
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 ب: َلُه ُصْحَبة، ُقتَِل َمَع ابن الزبي ِف َيْوم َواِحٍد، َحِديثه ِعنْد أهل امَلِدينَة)1(.

 بش: ابن أخي طلحة بن عبيد الله، ُقتَِل مع عبد الله بن الزبي ف 
يوم واحد)2(.

، َفُدفَِن ِف  َبْيِ ُموَك َمَع َأِب ُعَبْيَدَة، َوُأِصيَب َمَع اْبِن الزُّ  ع: َشِهَد اْلَيْ
اِم)3(. ِه َعْن َأْهِل الشَّ امَلْسِجِد اْلََراِم، َوُأْخِفَي َمَكاُن َقْرِ

ابن  مع  ُقتَِل  الفتح،  يوم  أسلم  بل  الديبية. وقيل:  يوم  أسلم  بر:   
الزبي بمكة ف يوم واحد. 

وكان له من الولد: معاذ، وعثمن، رويا عنه. 

وروى عنه: ممد بن املنكدر، وأبو سلمة بن عبد الرحن، وحييى بن 
عبد الرحن بن حاطب. 

من حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: رأيُت رُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف عمرة القضية، 
فسلك بي الشجرتي اللتي ف املروة مصعًدا. 

ومن حديثه أيُضا عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أنه نى عن ُلَقطة الاج)4(. 

 كر: لـه صحبـٌة، روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديـث، وروى عن: طلحة 
ابن عبيد الله.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )252/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 58(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1819/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 840(.
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روى عنـه: سـعيد بـن املسـيب، وأبو سـلمة بن عبد الرحـن، وممد بن 
املنكـدر، وممـد بـن إبراهيـم بن الارث التيمـي، وحييى بن عبـد الرحن بن 

حاطب، والسائب بن يزيد، وابنته هند بنت عبد الرحن، 

وهو ممن شهد اليموك)1(.

ه عمـية بِنْت جدعان   ثغ: هـو ابـن أخـي طلحـة بـن ُعَبْيد اللَّـه، وأمُّ
أخت َعْبد اللَّه بن جدعان.

أسلم َيْوم الديبية. وقيل: أسلم َيْوم الفتح. 

وشهد اليموك َمَع َأِب عبيدة بن اجلراح، وله من الولد: ُمَعاٌذ، وعثمن، 
رويا َعنُْه. 

ْحَِن بن  وروى عنه: َسِعيد بن املسيب، َوَأُبو َسَلَمَة، َوحَيَْيى بن َعْبِد الرَّ
َحاطِِب.

َبْي، فدفن ِف  َبْي، فُقتَِل معه، فأمر بِِه ابُن الزُّ وكان من أصحاب ابن الزُّ
املسجد، وأخفي قره، وأجرى َعَلْيِه اليل لئال يراه أهُل الشام)2(.

ه عمية  ب: )شارب الذهب(، وأمُّ  جر: ابن أخي طلحة، وكان ُيَلقَّ
بنت جدعان أخت عبيد الله بن جدعان.

كان من مسلمة الفتح. وقيل: أسلم ف الديبية، وأول مشاهده عمرة 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 94، 95(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )368/3، 369(.
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القضاء، وشهد اليموك مع أب عبيدة بن اجلراح، وأخرج حديثه مسلم ف 
»صحيحه«)1(.

ْحَمِن ْبُن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َحَراِم ْبِن َخِديجِ ْبِن ُمَعاِوَيَة 9   13 عْبُد الرَّ
اْبِن َماِلٍك اأَلْوِسيُّ ڤ.

ه أم عثمن بنت معاذ بن فروة بن َعْمرو بن حبيب بن غنم،   س: ُأمُّ
من بني قوقل.

َشِهد ُأُحًدا، وقد انقرضوا جيًعا فلم يبق هلم عقب، وانقرض أيًضا ولُد 
مالك بن عوف بن َعْمرو، فلم يبق منهم أحٌد إال ولد مروان بن معاوية، 

من ولد جر بن عتيك)2(. 

ْحَن َيْوم جرس َأِب عبيد)3(.  ثغ: شهد ُأُحًدا، وقتل َعْبد الرَّ

 جر: شهد ُأُحًدا)4(.

ْحَمِن ْبُن ُعَدْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيٍد اْلَبَلِويُّ ڤ.9 3 13 عْبُد الرَّ

ُعْثَمَن  إَِل  َرَحَل  فِيَمْن  َوَكاَن  ِمنُْه،  َوَسِمَع  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ   س: َصِحَب 
ِحَي ُحِصَ َحتَّى ُقتَِل، َوَكاَن َرْأًسا فِيِهْم)5(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )522/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )304/4(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )369/3(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )524/6(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )514/9(.



129 ين
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 غ: كان ممن بايع تت الشجرة، ُقتَِل ف زمن معاوية، وكان ممن سار 
إل عثمن)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، عداده ِف أهل مص، َوقد قيل: عديس)2(.

 ن: بايَع رُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص تت الشجرة، وشهد فتح مص، واختط با. 

التى  اليل  رئيس  كان  ثم  بمص،  املعدودين  بل  فرسان  أحد  وكان 
سارت من مص إل عثمن بن عفان ڤ ف الفتنة. 

هن.  وكان فيمن أخرجه معاوية من مص ف الرَّ

وُقتَِل بفلسطي سنة ست وثالثي.

روى عنه: عبد الرحن بن شمسة، وكذلك أبو ثور الفهمي الصحاب، 
واهليثم بن شفي، وسبيع الجري، وكلهم شهد الفتح بمص)3(.

 بش: له صحبة)4(.

َجَرِة، ُقتَِل َزَمَن ُمَعاِوَيَة بَِجَبِل اْلَِليِل.  َت الشَّ  ع: َكاَن مِمَّْن َباَيَع َتْ

ِريَن،  ، َنَسَبُه َبْعُض امُلَتَأخِّ ُه َكاَن فِيَمْن َساَر إَِل ُعْثَمَن، َسَكَن ِمْصَ ِقيَل: إِنَّ
اَن ْبِن  ْحَِن ْبُن ُعَدْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ِكاَلِب ْبِن َدمْهَ َفَقاَل: ُهَو َعْبُد الرَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )484/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )255/3، 256(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )308/1، 309(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 95(.
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ْيِم ْبِن ُذْهِل ْبِن َبيِلِّ ْبِن َعْمٍرو.  َغنِْم ْبِن مُهَ

.)1( ، َوَأُبو َثْوٍر اْلَفْهِميُّ َرَوى َعنُْه: َتبِيٌع اهْلََجِريُّ

القادمي من  الديبية، كان األمي عل اجليش  ، شهد  مصيٌّ بر:   
مص إل املدينة الذين حصوا عثمن وقتلوه.

قالوا: توف عبد الرحن بن عديس بالشام سنة ست وثالثي. 

روى عنه جاعة من التابعي بمص منهم: أبو الصي الجري، واسمه: 
اهليثم بن شفي. وروى عنه: أبو ثور الفهمي)2(.

 كر: له صحبٌة، وهو ممن بايع تت الشجرة. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، وعن ابن مسعود.

أبو الصي،  الفهمي الصحاب، واهليثم بن شفي  ثور  أبو  روى عنه: 
وسبيع بن عامر الجريان. 

وكان ممــن ســكن مــص، وأعــان عــل قتــل عثــمن رضــوان اللــه عليــه، 
لبنان من  فأدرك بجبل  بفلسطي، فهرب  ببعلبك. ويقال:  فحبسه معاوية 

َفُقتَِل)3(. أعمل دمشق 

 ثغ: ممن بايع بيعة الرضوان تت الشجرة، سكن مص)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1853-1852/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 840(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )412/3(.)3( »تاريخ دمشق« )35/ 107، 108(.
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 ذت: له ُصْحبٌة، وبايع تت الشجرة، وله رواية. 

سـكن مـص، وكان ممـن خـرج عـل عثـمن وسـار إل قتالـه -نسـأل الله 
العافيـة-، ثـّم ظفـر بـه معاويـة فسـجنه بفلسـطي ف جاعـة، ثـّم هـرب مـن 
الّسجن، فأدركوه بجبل لبنان فُقتَِل، ومّلا أدركوه َقاَل ملن قتله: َوحْيََك اّتِق الله 

َجُر باجلبل كثي، وقتله)1(. جرة، َفَقاَل: الشَّ ف دمي، فإيّن من أصحاب الشَّ

ٍن الُمَزِنيُّ ڤ.9   13 ْحَمِن ْبُن َعِقيِل ْبِن ُمَقرِّ َعْبُد الرَّ

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

ْحَمِن ْبُن َعْلَقَمَة الثََّقِفيُّ ڤ.9 1 13 عْبُد الرَّ

 خ: َرَوَى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َثِقْيٍف. َوَكاَن إِْسـالم َثِقْيـف َقْبَل َغْزَوِة 
ْهِري. َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ر َعَلْيِهم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُـْم أمَّ َقـاَل ابـُن إِْسـَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسـوُل اللَّ
ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسالم  َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ َضَ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 298(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )148/5(.
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َأْمَر هذا الَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا 

ــَد  ــَرِم، ورصيــَح َوَل ــْم، وأهــَل اْلَبْيــِت واْلَ ــاِس، َوَهاِدهَيُ َكاُنــوا إمــاَم النَّ
ة َوداَنْت ُقَرْيٌش؛  إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُه ال َطاَقَة هَلُْم بَحْرب النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن  َعرَفِت اْلَعَرُب َأنَّ

ُبوَن إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(. -: أفواًجا: َيْضِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ اللِه، َكَم َقاَل اللَّ

، َوُيَقاُل: اْبُن َأِب َعْلَقَمَة، َأَحُد َمْن َوَفَد ِمْن َثِقيٍف ِف َوْفِدِهْم   ع: ُكوِفٌّ

َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسٍد الُقَرِشيُّ اأَلَسِديُّ ڤ.9 - 13 ْحَمِن ْبُن الَعوَّ َعْبُد الرَّ

 بر: أخو الزبي بن العوام، أسلم عام الفتح، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

استشهد يوم اليموك، وُقتَِل ابنه عبد الله بن عبد الرحن يوم الدار)3(.

 كر: أخو الزبي بن العوام، له صحبٌة وال نعلم له رواية. 

شهد اليموك واستشهد يومئذ، وكان قد شهد بدًرا مع املركي فنجا 
ثم أسلم بعد ذلك)4(.

ه أمُّ الي بِنْت َمالِك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قيص.  ثغ: أمُّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 153، 155، 156(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1840/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 843(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 233(.
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أسلم عام الفتح، وَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ِك، ُثــمَّ َأْســَلَم، َوَجاَهــَد،  ْ ، َحــَضَ بــدًرا َعــَل الــرِّ َبــْيِ  ذس: َأُخــو الزُّ
َوَحُسَن إِْساَلُمُه.

]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[)2(.

ام ألبيه، حض بـْدًرا هو وأخـوه ُعَبْيد الله  َبـْي بـن الَعـوَّ  ذت: أخـو الزُّ
األعـرج مركـي، فهربـا، فـأدرك ُعَبْيـد اللـه فُقتَِل، ُثمَّ أسـلم فيـم بعد هذا، 

وَصِحَب النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستشهد باليموك)3(.

ه أمُّ الي بنت مالك   جر: أخو الزبي بن العوام، وكان األكر، وأمُّ
بن عميلة العبدرية)4(.

ْحَمِن ْبُن َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن 9   13 َعْبُد الرَّ
، الزُّْهِريُّ ڤ. ٍد، الُقَرِشيُّ ، َأُبو ُمَحمَّ َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ ِكَلِب ْبِن ُمرَّ

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص   س: َكاَن اْسُمُه ِف اجلَاِهِليَِّة: )َعْبُد َعْمٍرو(، َفَسمَّ
ٍد. ْحَِن(، َوُيْكنَى َأَبا ُمَمَّ ِحَي َأْسَلَم: )َعْبَد الرَّ

َفاُء بِنُْت َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن الَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكالٍب. ُه الشِّ َوُأمُّ

ْحَِن ْبُن َعْوٍف إَِل َأْرِض الََبَشِة اهِلْجَرَتْيِ َجِيًعا  َقاُلوا: َوَهاَجَر َعْبُد الرَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )375/3، 376(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 316(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 89(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )541/6(.
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ِد ْبِن ُعَمَر. ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

َقْبَل  ، َماَت  ْحَِن ْبِن َعْوٍف ِمَن اْلَوَلِد: َساِلٌ األَْكَرُ َقاُلوا: َوَكاَن لَِعْبِد الرَّ
ُه ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنِْت ُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة.  اإِلْساَلِم، َوُأمُّ

َها بِنُْت َشـْيَبَة ْبـِن َربِيَعَة ْبِن  َوُأمُّ اْلَقاِسـِم، ُولِـَدْت َأْيًضـا ِف اجلَاِهِليَّـِة، َوُأمُّ
َعْبِد َشْمٍس. 

ْحَِن،  ٌد َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوإِْبَراِهيُم، َوُحَْيٌد، َوإِْسَمِعيُل، َوَحِيَدُة، َوَأَمُة الرَّ َوُمَمَّ
ُهْم ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت ُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيِط ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس. َوُأمُّ

ُهْم َسْهَلُة بِنُْت َعاِصِم  ْغَرى، َوُأمُّ ْحَِن الصُّ َوَمْعُن، َوُعَمُر، َوَزْيٌد، َوَأَمُة الرَّ
اْبِن َعِديِّ ْبِن اجْلَدِّ ْبِن اْلَعْجاَلِن ِمْن َبيِلٍّ ِمْن ُقَضاَعَة، َوُهْم ِمَن األَْنَصاِر. 

ْبِن  َقبِيَصَة  ْبِن  َهانِِئ  بِنُْت  ُة  َبْحِريَّ ُه  َوُأمُّ إِْفِريِقيََّة،  َيْوَم  ُقتَِل  َوُعْرَوُة األَْكَرُ 
َهانِِئ ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َأِب َربِيَعَة ِمْن َبنِي َشْيَباَن. 

ُه َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيِل ْبِن َعْمِرو  َوَساِلُ األَْصَغُر ُقتَِل َيْوَم َفْتِح إِْفِريِقيََّة، َوُأمُّ
 . اْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن َحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه ُأمُّ َحِكيِم بِنُْت َقاَرِظ ْبِن َخالِِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُسَوْيٍد َحِليُفُهْم. َوَأُبو َبْكٍر، َوُأمُّ

ْحَِن ُقتَِل بِإِْفِريِقيََّة َيْوَم ُفتَِحْت، َوُأّمُه اْبنَُة َأِب الَْيرَس  َوَعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد الرَّ
اْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل ِمَن األَْوِس ِمَن األَْنَصاِر. 

ُه مُتَاِضُ بِنُْت األَْصَبِغ ْبِن َعْمِرو  َوَأُبو َسَلَمَة، َوُهَو َعْبُد اللِه األَْصَغُر، َوُأمُّ
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ُل  اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِحْصِن ْبِن َضْمَضِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َجنَاٍب ِمْن َكْلٍب، َوِهَي َأوَّ
 . َكْلبِيٍَّة َنَكَحَها ُقَرِشٌّ

َبَة ْبِن  ـُه َأْسـَمُء بِنُْت َسـاَلَمَة ْبـِن خُمَرِّ ْحَـِن، َوُأمُّ ْحَـِن ْبـُن َعْبـِد الرَّ َوَعْبـُد الرَّ

َجنَْدِل ْبِن َنَْشِل ْبِن َداِرٍم. 

َراَء.  ُهْم ُأمُّ ُحَرْيٍث ِمْن َسْبي َبْ َوُمْصَعُب، َوآِمنَُة، َوَمْرَيُم، َوُأمُّ

ُه جَمْـُد بِنُْت َيِزيَد ْبِن َسـاَلَمَة ِذي َفاِئٍش  َوُسـَهْيٌل، َوُهـَو َأُبـو األَْبَيِض، َوُأمُّ

ُة. يَّ ْمَيِ اْلِ

ى ُأمُّ َوَلٍد ِمْن َسْبي َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص  ُه َغَزاُل بِنُْت ِكرْسَ َوُعْثَمُن، َوُأمُّ

َيْوَم امَلَداِئِن. 

َهاِت َأْوالٍَد َدَرُجوا.  َوُعْرَوُة َدَرَج، َوحَيَْيى، َوباَِلٌل ألُمَّ

بَّـاِح ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن  َهـا َزْينَـُب بِنْـُت الصَّ ْحَـِن، َوُأمُّ َيـى بِنْـُت َعْبـِد الرَّ َوُأمُّ حَيْ

َراَء َأْيًضا.  َعْوِف ْبِن َشبِيِب ْبِن َماِزٍن ِمْن َسْبِي َبْ

. َها َباِدَيُة بِنُْت َغْياَلَن ْبِن َسَلَمَة ْبِن ُمَعتٍِّب الثََّقِفيُّ ْحَِن، َوُأمُّ َوُجَوْيِرَيُة بِنُْت َعْبِد الرَّ

َها َمَع  ْحَِن ْبُن َعْوٍف َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ َقاُلـوا: َوَشـِهَد َعْبـُد الرَّ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَثَبَت َيْوَم ُأُحٍد ِحَي َولَّ النَّاُس َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

نََة  َة َبَعَث تِْلَك السَّ َقاُلوا: مَلَّا اْسُتْخِلَف ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َسنََة َثاَلَث َعْرَ

آِخَر  َأْيًضا  ُعَمَر  َمَع  َوَحجَّ  بِالنَّاِس،  َفَحجَّ  َعْوٍف  ْبِن  ْحَِن  الرَّ َعْبَد  الَجِّ  َعَل 
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نََة ألَْزَواِج النَّبِيِّ  يَن، َوَأِذَن ُعَمُر تِْلَك السَّ َها ُعَمُر َسنََة َثاَلٍث َوِعْرِ ٍة َحجَّ َحجَّ

ْحَِن  اَن َوَعْبَد الرَّ ، َفُحِمْلَن ِف اهْلََواِدِج، َوَبَعَث َمَعُهنَّ ُعْثَمَن ْبَن َعفَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلَجِّ

 ، اْبَن َعْوٍف، َفَكاَن ُعْثَمُن َيِسُي َعَل َراِحَلتِِه َأَماَمُهنَّ َفاَل َيَدُع َأَحًدا َيْدُنو ِمنُْهنَّ

ْحَِن ْبُن َعْوٍف َيِسُي ِمْن َوَراِئِهنَّ َعَل َراِحَلتِِه َفاَل َيَدُع َأَحًدا َيْدُنو  َوَكاَن َعْبُد الرَّ

ْحَِن َينِْزالَِن ِبِنَّ ِف  ، َوَينِْزْلَن َمَع ُعَمَر ُكلَّ َمنِْزٍل، َفَكاَن ُعْثَمُن َوَعْبُد الرَّ ِمنُْهنَّ

َكاِن َأَحًدا  ْعِب، َفاَل َيرْتُ ِل الشِّ ا ِف َأوَّ َعاَب، َوَينِْزالَِن مُهَ َعاِب َفُيَقبُِّلوَنُنَّ الشِّ الشِّ

تِْلَك  َبَعَث  يَن  َوِعْرِ َأْرَبٍع  َسنََة  اَن  َعفَّ ْبُن  ُعْثَمُن  اْسُتْخِلَف  َفَلمَّ   ، َعَلْيِهنَّ َيُمرُّ 

ْحَِن ْبَن َعْوٍف َفَحجَّ بِالنَّاِس)1(. نََّة َعَل اْلَجِّ َعْبَد الرَّ السُّ

 ل: شهد بدًرا)2(.

 ق: كان اسمه ف اجلاهلية: )عبد الارث(، - ويقال: )عبد عمرو(، 
ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الرحن(.  فسمَّ

وُقتَِل أبوه عوف ف اجلاهلية بالغميصاء، قتله: بنو جذيمة.

ى: الشفاء، وهي زهرية أيًضا. وكانت أمه ُتَسمَّ

وكان لعبـد الرحـن إخـوة، أحدهـم: عبـد اللـه بن عـوف، من رسوات 
قريش، وابنه: طلحة بن عبد الله بن عوف، وله عقب باملدينة- واآلخر: 

األسود بن عوف، وكانت له صحبة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )124-115/3(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2875(.
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ووجده عمر بن الطاب ڤ بمكة شارًبا، فأمر به فُجِلَد الَّد، وَشِهَد 
يوم اجلمل مع عائشة فقتل، وله عقب.

وا للجنة،  وكان عبد الرحن يكنى: أبا ممد، وهو أحد العرة الذين ُسمُّ
ص له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف  ورى، وكان به برش، فَرخَّ وأحد الستة الذين ُذِكُروا للشُّ

لبس الرير لذلك.

هم: أم كلثوم بنت  فَوَلَد عبُد الرحن: ممًدا، وإبراهيَم، وحيًدا، وزيًدا، ُأمُّ
عقبة بن أب معيط. 

ه: متاض بنت األصبغ الكلبية.  وأبا سلمة الفقيه، ُأمُّ

ه يمنية.  ه يمنية. وُسهياًل، ُأمُّ وُمصعًبا، ُأمُّ

وعثمَن، واملسوَر، وعمَر، وغَيُهم، وبنات.

فأما ممد بن عبد الرحن، فكان شديد الغية، وولد: عبد الواحد، وله عقب.

ج  وأما إبراهيم بن عبد الرحن، فكان سيِّد القوم، وكان قصًيا، وتزوَّ
سكينة بنت السي، فلم يرض بذلك بنو هاشم، فخلعت منه، وكان يكنى: 

أبا إسحاق، ومات سنة ست وتسعي، وهو ابن خس وسبعي سنة.

وأمـا حيـد بـن عبـد الرحـن، فكان له مـاٌل وجـاٌه، وُحَِل عنـه الديث، 
أبا عبد الرحن. ومن ولده: عبد الرحن بن حيد، وكان من  وكان يكنى: 
رسوات قريش باملدينة، ومات باملدينة سنة خس وتسعي، وهو ابن ثالث 

وسبعي سنة. وقال بعضهم: مات سنة خس ومائة.
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وأمــا أبــو ســلمة بــن عبــد الرحــن، فــكان فقيًهــا، حُيمــل عنــه الديــث، 
واسمه: عبد الله، وابنه: عمر بن أب سلمة، قتله أبو جعفر بالشام، وكان 

عمر مع بني أخت له من بني أمية، فقتله معهم.

سنة.  وسبعي  اثنتي  ابن  وهو  وتسعي،  أربع  سنة  سلمة  أبو  ومات 
ويقال: إنه مات سنة أربع ومائة.

وأما مصعب بن عبد الرحن، فكان شجاًعا، وُقتَِل مع ابن الزبي، وكان 
قبل ذلك مع مروان بن الكم عل شطته ف املدينة. 

أمية  بني  من  امرأة  الّثريا  تزّوج  فكان  الرحن  عبد  بن  سهيل  وأما 
الصغرى، وهي التي يشّبب با عمر بن أب ربيعة.

ولسهيل عقب باملدينة، منهم: عتي بن سهيل، وكان صاحب شاب. 

وأما عمر بن عبد الرحن، فكان من جلداء قريش، وهو أحد من عمل 
ف أمر الجاج بن يوسف، حتى عزله عبد امللك عن املدينة.

ومن ولده: ممد بن عبد العزيز، قايض أب جعفر عل املدينة، وله عقب.

وأما زيد بن عبد الرحن، فال عقب له.

ة.  وأما املسور بن عبد الرحن، فُقتَِل يوم الَرَّ

وأما عثمن بن عبد الرحن، فله عقب بالبصة)1(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 240-235(.
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ْحَن بن عوف ُدفَِن بالبقيع)1(. َنا امَلَداِئنِّي، َقاَل: َعْبد الرَّ  خ: َأْخَرَ

َفاُء بِنُْت َعْوِف ْبِن َعْبِد اْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة.  ُه اْلَعنَْقاُء َوِهَي الشِّ  ص: ُأمُّ

، َماَت َوُهَو اْبُن َخٍْس َوَسْبِعَي)2(. َبْدِريٌّ ُمَهاِجٌر ِهْجَرَتْيِ

 غ: كان يسكن املدينة ومات با ڤ)3(.

 ب، بش: َكاَن اْسمه ِف اجلَاِهِليَّة: )َعْبد َعْمرو(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْحَن(. )عبد الرَّ

َفاء بنت َعْوف بن َعْبد بن اْلَاِرث بن زهَرة بن كالب من امُلَهاِجَرات.  ه الشِّ َوأمُّ

َماَت لستٍّ َبقَي من خاَلَفة ُعْثَمن، َوُهَو ابن خس َوسبعي سنة، َوُدفَِن بِالَبِقيِع. 

د، َوإِْبَراِهيـم، َوحيد، َوزيد،  ْحَـن بن َعـْوف عَرة َبنِـَي: ُمَمَّ ولَعْبـد الرَّ
الَبنَات  سوى  واملسور،  َوعمر،  َوُعْثَمن،  َوُسهيل،  َومْصَعب،  َسلَمة،  َوَأُبو 

الالئي ُكنَّ َلُه)4(.

د)5(.  رع: َماَت سنة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي، َوُهَو ابن خس َوسبعي، ويكنى َأَبا ُمَمَّ

وَرى،  َها، َأَحُد َأْصَحاِب الشُّ ، َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد ُكلَّ ْجَرَتْيِ  ع: ُذو اهْلِ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 45(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )173/1(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )404/4(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )342/2(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 26(.

)5( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )124/1(.
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َواَء بَِيِدِه.  َمُه، َوَعَقَد َلُه اللِّ ٍة َوَعمَّ يَّ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف رَسِ

َأْهَتَم،  َفَكاَن  َثنِيََّتاُه  َفَسَقَطْت  َكثَِيٌة،  ِجَراَحاٌت  ُأُحٍد  َيْوَم  َأَصاَبُه  َوَكاَن 
َوَعِرَج ِف ِرْجِلِه َفَكاَن َأْعَرَج. 

، َأْهَدَب  ًبا ُحَْرًة، َأْعَيَ ِة، َأْبَيَض ُمْرَ َكاَن َرُجاًل ُطَوااًل َحَسنًا، َدِقيَق اْلَبْرَ
ُ َرْأَسُه َواَل ِلَْيَتُه.  اأْلَْشَفاِر، اَل ُيَغيِّ

َكاَن اْسُمُه ِف اجلَاِهِليَِّة: )َعْبَد اْلَكْعَبِة(، َوِقيَل: )َعْبُد َعْمٍرو(. 

َوَمْولُِدُه َبْعَد اْلِفيِل بَِعْرِ ِسنَِي، َوَماَت َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي بِامَلِدينَِة، َفَصلَّ 
اَن، َوَلُه َخٌْس َوَسْبُعوَن َسنًَة، َوِقيَل اْثنََتْيِ َوَسْبِعَي َسنًَة.  َعَلْيِه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ

ِصَفاتِِه،  َذَكْرَنا  َقْد  ُزْهَرَة،  ْبِن  اْلَاِرِث  َعْبِد  ْبِن  َعْوِف  بِنُْت  َفاُء  الشِّ ُه  ُأمُّ
ِة.  َوَأْحَواَلُه، َوَأَساِمَي َأْواَلِدِه ِف اْلَعَرَ

 .)1( يِضَ ُه الَعْدَل الرَّ َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب، َوَسمَّ

بِنُْت  اْلَعنَْقاُء  َوِقيَل:  اُء.  فَّ الشِّ َفِقيَل:  ِه،  ُأمِّ اْسِم  ِف  اْخُتِلَف  أيًضا:  وقال 
َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن ُزْهَرَة، َوَكاَنْت ُمَهاِجَرًة. 

 ، ، َواْلََواِريُّ اِدُق، َواْلَبارُّ ِة ِمْن َأْحَوالِِه: اأْلَِمُي، َوالصَّ َوِمْن َأَساِميِه امُلْشَتقَّ
َواأْلَِمُي امُلْعِصُم، َوامُلْسَقى ِمْن َسْلَسبِيِل اجْلَنَِّة. 

َب  ِه، َشِ َعاَدُة َوُهَو ِف َبْطِن ُأمِّ َم الَْمَر ِف اجْلَاِهِليَِّة، َوَسَبَقْت َلُه السَّ َحرَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1810/4(.
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ُق بَِملِِه)1(. ْنَق، امُلَتَصدِّ ْفَو، َوَسَبَق الرَّ الصَّ

 بـر: يكنـى أبـا ممد، كان اسـمه ف اجلاهلية: )عبد عمـرو(، وقيل: 
ه رُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الرحن(.  )عبد الكعبة(، فسمَّ

أمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الارث بن زهرة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم. ولد بعد الفيل بعر سني، وأسلم قبل أن يدخل َرُسوُل اللَّ

وكان مــن املهاجريــن األولــي، جــع اهلجرتــي جيًعــا: هاجــر إل أرض 
البشة، ثم قدم قبل اهلجرة، وهاجر إل املدينة. 

وآخى َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي سعد بن الربيع. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  وشهد بدًرا واملشاهد كلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبَعَثُه َرُسوُل اللَّ
َمه بيده، وسدهلا بي كتفيه، َوَقاَل له: »ِس  إل دومة اجلَنَْدل إل كلب وَعمَّ
بِاْسِم اللِه«، وأوصاه بوصاياه ألمراء رساياه. ثم َقاَل له: »إِْن َفَتَح اللُه َعَلْيَك 

يِفِهم«. ْج بِنَْت َملِْيكِِهم، َأْو َقاَل: بِنَْت َشِ َفَتَزوَّ

ج بنَتــه متــاض بنــت  وكان األصبــغ بــن ثعلبــة الكلبــي شيفهــم، فتــزوَّ
األصبغ، وهي أم ابنه أب سلمة الفقيه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  وكان عبد الرحن بن عوف أحد العرة الذين شهد هلم َرُسوُل اللَّ
ِه  باجلنة، وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم، وأخر أن َرُسوَل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص توف وهو عنهم راض.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )120/1(.



حابة األماثل 142
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ــاَل:  ــه َق ــه ملسو هيلع هللا ىلص أن ــفرة، وروي عن ــه ف س ــِه ملسو هيلع هللا ىلص خلف ــوُل اللَّ ــلَّ َرُس وص
ْحَِن بُن َعْوٍف َسيٌِّد ِمْن َساَداِت امُلْسلِمَي«. وروي عنه ڠ أنه َقاَل:  »َعْبُد الرَّ

َمِء، َوَأِمْيٌ ِفْ األَْرِض«.  ْحَُن بُن َعْوٍف َأِمْيٌ ِفْ السَّ »َعْبُد الرَّ

كان تاجـًرا جمـدوًدا ف التجـارة، وكسـب مااًل كثـًيا، وخلَّف ألف بعي 
وثالثـة آالف شـاة، ومائـة فـرس ترعـى بالبقيـع، وكان يـزرع باجلـرف عـل 

عرين ناضًحا، فكان يدخل منه قوت أهله سنة.

ُه َأْعَتَق ِف َيْوٍم َواِحٍد َثالثَِي َعْبًدا.  َوَرَوى َعنُْه َأنَّ

ْتــُه اْلَوَفــاُة َبَكــى ُبــَكاًء َشــِديًدا، َفُســِئَل َعــْن ُبَكاِئــِه، َفَقــاَل: إِنَّ  َومَلَّــا َحَضَ
َ َعَل عهِد رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْ َيُكْن َلُه  ا ِمنِّي، ُتُوفِّ ُمْصَعَب بن ُعَمْيٍ َكاَن َخْيً
ا ِمنِّي َلْ َنِجْد َلُه َكَفنًا، َوإيِنِّ  ُن فِيِه، َوإِنَّ حزة بن َعْبِد امُلطَِّلِب َكاَن َخْيً َما ُيَكفَّ
ْنَيا، َوَأْخَشى َأْن َأْحَتبَِس  َلْت َلُه َطيَِّباُتُه ِف َحَياِة الدُّ َأْخَشى َأْن َأُكوَن مِمَّْن ُعجِّ

َعْن َأْصَحاِب بَِكْثَرِة َمايِل)1(.

ة الَّذين شهد هَلُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاجلنَِّة، َوَكاَن قد شهد   خغ: أحد اْلعْرَ

َبْدًرا، واملشاهد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوأْسنَد َعنُه َأَحاِديث.

َرَواَها َعنُه: ُجَبي بن مطعم، َوَجابِر بن عبد الله، َوعبد الله بن َعبَّاس، 
َوعبد الله بن عمر، َوأنس بن َمالك، واملسور بن خَمَْزَمَة)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )848-844/2(.
)2( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 259(.
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َة ْبِن َكْعٍب. ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُمرَّ  و: َيْلَتِقي َمَع َرُسوِل اللَّ

ْحَِن ْبَن َعْوٍف، َقاَل: َكاَن اْسِمي ِف اجلَاِهِليَِّة: )َعْبُد َعْمٍرو(،  ُرِوَي َأنَّ َعْبَد الرَّ
ْحَِن()1(.  ْيُت ِحَي َأْسَلْمُت: )َعْبَد الرَّ َفَتَسمَّ

ــن شــهد هلــم  ــُد العــرة الذي ــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأَح ــوِل الل ــُب َرُس  كــر: صاِح
رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، من املهاجرين األولي، هاجر اهلجرتي، وشهد بدًرا 

وغَيها من املشاهد. 

وهـو أحـد الثمنيـة الذيـن سـبقوا إل اإلسـالم، وأحـد المسـة الذيـن 
أسلموا عل يدي أب بكر عل ما حكيناه ف ترجة الزبي، وأحد الستة الذين 
جعل عمر بن الطاب فيهم الشورى، وَأْخَرَ َأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص توف وهو 

عنهم راض. 

وكان اسمه ف اجلاهلية: )عبد عمرو(. ويقال: )عبد الكعبة(. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، 
وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وجبي بن مطعم، وبنوه: إبراهيم، وحيد، 
وأبو سلمة، ومصعب، وعمر، وابن أخته املسور بن خمرمة، وعبد الله بن 
عامـر بـن ربيعـة، وعبـد اللـه بن عبد اللـه بن الـارث بن نوفـل، وبجالة بن 

عبدة، ومالك بن أوس بن الدثان، وممد بن جبي بن مطعم، وغيهم. 

وقـدم مـع عمـر بـن الطـاب اجلابية، وشـهد ف كتاب صلـح أهل بيت 

نَّة )ص: 249(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
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املقـدس كـم ذكـر سـيف بـن عمـر، وكان عـل ميمنة عمـر ف تلـك الرجة، 
وعل ميرسته ف خرجته الثانية ال الشام التى رجع عمر فيها من رسع)1(.

 جو: َكاَن اْسمه ِف اجلَاِهِليَّة: )عبد َعْمرو(، َوقيل: )عبد الَاِرث(، 

ْحَن(.  َوقيل: )عبد الَكْعَبة(، َفَسمُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِحي أسلم: )عبد الرَّ

أمه الشفاء بنت َعْوف أسلمت َوَهاَجرت.

ْحَن قبل َأن يْدخل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َداَر األرقم، َوَهاَجر  أسلم عبد الرَّ
إَِل َأرض الََبَشة اهلجرتي َجِيًعا. 

ُأُحٍد،  َيْوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َوَثبت  َها،  كلَّ واملشاهَد  وُأحًدا،  َبْدًرا،  َوشهد 
َوعبد  فَجاء  للطََّهاَرة  ذهب  َتُبوك،  َغْزَوة  ِف  َخلفه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َوصل 
ِذي َفاَتُه، َوَقاَل: »َما ُقبَِض َنبِيٌّ  ْحَن قد صل بم َرْكَعة فصلَّ َخلفه َوأتم الَّ الرَّ

تِِه«. َحتَّى ُيَصلِّ َخْلَف َرُجٍل َصالٍِح ِمْن ُأمَّ

َكاَن َطويــاًل، َرِقيــَق البــَرة، فِيــِه جنــأ، َأبيــَض ُمرًبــا بحمــرة، ضخــَم 
، أقنى. ْيِ الَكفَّ

ْسـاَلم، أمـه أم ُكْلُثوم بنت  َكاَن َلـُه مـن الَوَلـد: َسـال اأْلَْكـَر َماَت قبل اإْلِ
عتَبة بن ربيَعة. 

َوأمُّ اْلَقاِسم ُولَِدت ِف اجلَاِهِليَّة، َوأّمَها بنت شيَبة بن ربيَعة، 

هم أم  ْحَن، أمُّ َوُمَّمٌد، َوإِْبَراِهيُم، َوحيٌد، َوإِْسَمِعيُل، وحيدة، َوَأَمُة الرَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 235(.
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ُكْلُثوم بنت عقَبة بن أب معيط.

هم سهلة بنت َعاِصم  ْغَرى، أمُّ ْحَن الصُّ ومعٌن، َوَعْمٌرو، َوزيٌد، َوَأَمة الرَّ
ابن عدي. 

ه بحية بنت هانىء.  َوُعْرَوُة اأْلَْكَر، أمُّ

ه سهلة بنت ُسَهْيل بن َعْمرو.  َوَسال اأْلَْصَغر، أمُّ

ه أم َحِكيم بنت قارظ.  َوَأُبو بكر، أمُّ

ه ابنة أب الشخاش.  َوعبُد الله أمُّ

ه متاض بنت اأْلَْصَبغ، َوَأُبو َسلَمة َوُهَو عبُد الله اأْلَْصَغر، أمُّ

ه َأسَمء بنت َسالَمة.  ْحَن أمُّ َوعبُد الرَّ

هم أم ُحَرْيث من بني برأ.  َومْصَعٌب، وآمنُة، َوَمْرَيم، أمُّ

ه جمد بنت يِزيد.  َوُسهْيل َأُبو اأْلَْبَيض أمُّ

ى أمُّ ولد.  ه غزال بنت كرْسَ َوُعْثَمُن أمُّ

َهات َأْواَلٍد.  َوُعْرَوة، َوحييى، وبالل، ألمَّ

َها َزْينَب بنت الصياح.  َوأمُّ حييى، أمُّ

َها بادية بنت غياَلن. َوُجَوْيِريُة أمُّ

َثَمنَِية عر ذكًرا وبنًتا  بِالَبِقيِع، َوترك  اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي، َوُدفَِن  َماَت سنة 
َواِحَدة، فأخرجت َواِحَدة من نَِساِئِه من ثمنَها بَِثَمنَِي ألًفا بعد َأن أوىص ِف 
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بِيل بَِخْمِسَي ألًفا.  السَّ

َوِف ِسنِِّه َثاَلَثة َأْقَوال: َأحدَها: اثنََتاِن َوَسْبُعوَن. َوالثَّايِن: خس َوَسْبُعوَن. 
َوالثَّالِث: َثَمن َوَسْبُعوَن)1(.

 ث: أسلم قديًم قبل أن يدخل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم، وهاجر 

اهلجرتي، وَشِهِد املشاهَد كلَّها. 

وهو أحُد العرة املشهود هلم باجلنَّة، وأحُد الستِة أصحاب الشورى؛ 
ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنه راٍض، وهو أحد الثمنية الذين سبقوا إل  وتوىفِّ رُسوُل الله 

ديق ڤ. اإلسالم، وأحُد المسة الذين أسلموا عل يد أب بكر الصٍّ

وتوفِّ عبد الرحن بن عوف سنة إحدى وثالثي، وقيل: ثنتي وثالثي، 
وله خس وسبعون سنة، وقيل: اثنتاِن وسبعون سنة، وُدفَِن بالبقيع، وصلَّ 

عليه عثمُن ڤ)2(.

 ثغ: َكاَن اسُمُه ِف اجلاهلية: )َعْبَد َعْمرو(، وقيل: )َعْبد الكعبة(، 

ْحَن(.  ه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ فَسمَّ

ه الشفا بِنْت عوف بن عبد بن الارث بن زهرة. وأمُّ

دار  ملسو هيلع هللا ىلص  ُسول  الرَّ يدخل  أن  قبل  وأسلم  سني،  بعر  الفيل  بعد  ولد 
ِذيَن  ِذيَن سبقوا إل اإلسالم، وأحد المسة الَّ األرقم، وكان أحد الثمنية الَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 84-82(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 9(.
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أسلموا َعَل يد َأِب َبْكر، َوَقْد ذكرناهم ِف ترجة َأِب َبْكر. 

وكان من املهاجرين األولي، هاجر إَِل البشة، َوإِل املدينة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي سعد بن الربيع. وآخى َرُسول اللَّ

وشهد بدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبعثه َرُسوُل 
مه بيده وسدهلا بي كتفيه. وَقاَل َلُه:  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إل دومة اجلندل إل كلب، وعمَّ
يِفِهم«، وكان األصبغ  ْج اْبنََة َملِكِِهم، َأْو َقاَل: َشِ »إِْن َفَتَح اللُه َعَلْيَك َفَتَزوَّ
بِنْت األصبغ،  ابنته متاض  ج  ابن ثعلبة بن ضمضم الكلبي شيفهم، فتزوَّ

ْحَن. فولدت َلُه أبا َسَلمة بن َعْبد الرَّ

وكان أحد العرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، 
ِذيَن جعل ُعَمر بن الطاب الالفة فيهم، وأخر أن َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص توف  الَّ

وهو َعنُْهْم راض، وصلَّ َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص خلفه ِف سفرة. 

وُجِرَح َيْوم أحد إحدى وعرين جراحة، وجرح ِف رجله فكان يعرج 
منها، وسقطت ثنيتاه فكان أهتم.

وكان َكثِْي اإلنفاق ِف سبيل اللَّه ۵، أعتق ِف َيْوم واحد ثالثي عبًدا.

ْحَـن بن عوف ألصحاب الشـورى  وملـا تـوف ُعَمـر ڤ، َقـاَل َعْبد الرَّ
ِمنْها، وخيتار للمسلمي؟  ُعَمر الالفة فيهم: من خيرج نفسه  ِذين جعل  الَّ
فلم جييبوه إل َذلَِك، َفَقاَل: َأَنا أخرج نفيس من الالفة وأختار للمسلمي، 
فأجابوه إل َذلَِك وأخذ مواثيقهم َعَلْيِه، فاختار عثمن فبايعه. والقصة مشهورة.
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وكان عظيم التجارة جمدوًدا فيها، َكثِْي املال. قيل: إنه دخل َعَل أم َسَلمة 
َفَقاَل:يا أمه، َقْد خفت أن هيلكني كثرة مايل، َقاَلْت: يا بني، أنفق.

روى عنـه: ابـن َعبَّـاس، وابـن ُعَمر، وجابـر، وأنس وجبـي بن مطعم، 
ْحَن، واملسور  وبنوه: إِْبَراِهيم، وحيد، وأبو َسَلمة، ومصعب أوالد َعْبد الرَّ
ْحَن، وعبد اللَّه بن َعاِمر بن َربِيعة، ومالك  ابن خمرمة، وهو ابن أخت َعْبد الرَّ

ابن أوس بن الدثان، وغيهم.

وتوف سنة إحدى وثالثي باملدينة، وهو ابن خس وسبعي سنة، وأوىص 
َبْي. بخمسي ألف دينار ِف سبيل اللَّه، قاله عروة بن الَزُ

وخلَّف مااًل عظيًم، من َذلَِك ذهب قطع بالفئوس، حتَّى جملت أيدي 
الرجال ِمنُْه، وترك ألف بعي، ومائة فرس، وثالثة آالف شاة ترعي بالبقيع، 

وكان له أربع نسوة، أخرجت اْمَرَأة بثمني ألًفا- يعني صولت.

وكان أبيـض مرًبـا بحمرة، حسـن الوجه، رقيـق البرة، أعي أهدب 
األشـفار، أقنـى، َلـُه جـة ضخـم الكفي، غليـظ األصابع، ال يغـي ليته وال 

رأسه)1(.

ابِِقْيَ  السَّ َوَأَحُد  ْوَرى،  الشُّ َأْهِل  تَِّة  السِّ َوَأَحُد  ِة،  الَعْرَ َأَحُد   ذس: 

. ْهِريُّ ، الزُّ ، الُقَرِشُّ ْيَ الَبْدِريِّ

ِذْيَن َباَدُروا إَِل اإِلْساَلِم. َوُهَو َأَحُد الثََّمنَِيِة الَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )381-376/3(.
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ُة َأَحاِدْيَث.  َلُه ِعدَّ

َرَوى َعنْـُه: اْبـُن َعبَّـاٍس، َواْبُن ُعَمـَر، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَبنُـوُه: إِْبَراِهْيُم، 
ْحَِن، َوَمالُِك بُن َأْوٍس،  َوُحَْيٌد، َوَأُبو َسَلَمَة، َوَعْمٌرو، َوُمْصَعٌب َبنُو َعْبِد الرَّ

َوَطاِئَفٌة ِسَواُهم.

( َحِدْيَثاِن، َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ بَِخْمَسِة َأَحاِدْيَث. ِحْيَحْيِ َلُه ِف )الصَّ

«: َخَْسة َوِستُّْوَن َحِدْيًثا. َوجَمُْمْوُع َما َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

ُه  َوَكاَن اْسـُمُه ِف اجلَاِهِليَّـِة: )َعْبـُد َعْمـٍرو(. َوِقْيَل: )َعْبُد الَكْعَبِة(، َفَسـمَّ
ْحَِن(. النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبُد الرَّ

َحاَبِة: ُجَبْيُ بُن ُمْطِعٍم، َوَجابُِر بُن َعْبِد اللِه،  َث َعنُْه َأْيًضا ِمَن الصَّ َوَحدَّ
َواملِْسَوُر بُن خَمَْرَمٍة، َوَعْبُد اللِه بُن َعاِمِر بِن َربِْيَعَة.

ِة. ٍغ َعَل امَلْيرَسَ َوَقِدَم اجلَابَِيَة َمَع ُعَمَر، َفَكاَن َعَل امَلْيَمنَِة، َوَكاَن ِف َنْوَبِة رَسْ

َفاُء بِنُْت َعْوِف بِن َعْبِد بِن الَاِرِث بِن ُزْهَرَة. ْحَِن: ِهَي الشِّ َوُأمُّ َعْبِد الرَّ

َقاَلُه َجَاَعٌة.

ْحَِن َعـْن ِرَفاِقِه لِلِحَسـاِب َوَدَخَل اجلَنََّة  ـَر َعْبُد الرَّ َوبِـُكلِّ َحـاٍل، َفَلْو َتَأخَّ
ِب امَلَثِل؛ َفإِنَّ َمنِْزَلَتُه ِف اجلَنَِّة َلْيَسْت بُِدْوِن  َحْبًوا َعَل َسبِْيِل االْستَِعاَرِة، َوَضْ

.- َبْيِ -َريِضَ اللُه َعِن الُكلِّ َمنِْزَلِة َعيِلٍّ َوالزُّ

ِذْيَن ِقْيَل  ُه ِمْن َأْهِل َبْدٍر الَّ َوِمْن َمنَاِقبِِه: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشِهَد َلُه بِاجلَنَِّة، َوَأنَّ
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هَلُم: »اْعَمُلوا َما ِشْئُتم«.

َوِمْن َأْهِل َهِذِه اآلَيِة: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ﴾ ]الَفْتُح: 18[.

َوَقْد َصلَّ َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَراءُه.

َء َلُه، َفآَخى َرُسـْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه  ا الَ َشْ َومَلَّـا َهاَجـَر إَِل امَلِدْينَـِة َكاَن َفِقـْيً
بِْيـِع، َأَحـِد النَُّقَباِء، َفَعـَرَض َعَلْيِه َأْن ُيَشـاطَِرُه نِْعَمَتـُه، َوَأْن  َوَبـْيَ َسـْعِد بـِن الرَّ

َق َلُه َأْحَسَن َزْوَجَتْيِه. ُيَطلِّ

ـْوِق،  نِي َعَل السُّ َفَقـاَل َلـُه: َبـاَرَك اللـُه َلـَك ِف َأْهِلـَك َوَمالَِك، َوَلِكـْن ُدلَّ
َج  ى، َوَربِـَح، ُثـمَّ َلْ َينَْشـْب َأْن َصـاَر َمَعُه َدَراِهـَم، َفَتَزوَّ َفَذَهـَب، َفَبـاَع َواْشـرَتَ
اْمـَرَأًة َعـَل ِزَنـٍة َنـَواٍة ِمـْن َذَهـٍب، َفَقاَل َلـُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقـْد َرَأى َعَلْيِه َأَثـًرا ِمْن 

ُصْفَرٍة: »َأْوِلْ َوَلْو بَِشاٍة«.

ُثمَّ آَل َأْمُرُه ِف التَِّجاَرِة إَِل َما آَل)1(.

 ذت: أحُد الَعَرة املشهود هلم باجلنة، وأحُد الثمنية الذين سبقوا إل 

وَرى. اإلسالم، وأحد الستة أصحاب الشُّ

َرَوى َعنْــُه: بنــوه إبراهيــم، وُحَْيــد، وَعْمــرو، وُمْصَعــب، وأبــو ســلمة، 
ومالك بن أوس بن الدثان، وأنس بن مالك، وممد بن ُجَبْي بن ُمْطعم، 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 68، 69، 74، 77، 78، 91(.
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ْحبيل، وآخرون. وِغيالن بن ُشَ

وكان اسمه ف اجلاهلية: )عبد عمرو(، وقيل: )عبد الكعبة(. 

غ. وكان عل َمْيَمنة ُعَمر ف قْدَمتِه إل اجلابية، وعل ميرسته ف نوبة رَسْ

مولده بعد الفيل بعر سني، وقد أسقط البخاري وغيه »عبًدا« من نسبه.

ًة أرًضا  ل، حّتى إّنه باع مرَّ كان تاجًرا سعيًدا ُفتِح عليه ف التجارة ومتوَّ
ق با، وحل عل خس مائة فرٍس ف سبيل الله،  بأربعي ألف دينار فتصدَّ

ثّم عل خس مائة راحلة.

ُتُوّف سنة اثنتي وثالثي، وله خٌس وسبعون سنة، وُدفَِن بالبقيع ڤ)1(.

 ذك: البدري أحد العرة املشهود هلم باجلنة، من نبالء الصحابة 
الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

 جر: أحد العرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى 
الذي أخر عمُر عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أنه توف وهو عنهم راض، وأسند رفقته 

أمرهم إليه حتى بايع عثمن، ثبت ذلك ف الصحيح.

َبْدًرا،  وَشِهَد  اهلجرتي،  وهاجر  األرقم،  دار  دخول  قبل  قديًم  أسلم 
وسائر املشاهد.

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  وكان اسـُمُه: )عبـَد الكعبة(، وُيقـال: )عبَد َعمٍرو(، فغـيَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 215-211(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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وجزم ابُن َمنَْده بالثاين.

مـات سـنة إحـدى وثالثـي. وقيـل: سـنة اثنتي وهـو األشـهر، وعاش 
اثنتـي وسـبعي سـنة. وقيـل: ثمنًيا وسـبعي، واألول أثبت، وُدفِـَن بالبقيع، 

وصل عليه عثمن، وُيقال: الزبي بن العوام)1(.

ْحَمِن ْبُن ِعيَسى ْبِن َعِقيٍل، َوِقيَل: اْبِن َمْعِقٍل ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

ْحَِن(، َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة)2(. ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الرَّ  ع: َسمَّ

، اأْلْنَصاِريُّ ڤ.9   13 َلِميُّ ْحَمِن ْبُن َقَتاَدَة، السُّ عْبُد الرَّ

اَم)3(.  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَنَزَل الشَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)4(. 

 غ: سكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)5(.

ام)6(.  ب: سكن الشَّ

 ع: ُيَعدُّ ِف اِلْمِصيَِّي)7(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )543/6، 544، 548(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1833/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/9(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 302(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )469/4(.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان )251/3(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1851/4(.
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، ُيَقاُل َلُه: اْبُن اْلَفاِكِه ڤ.9   13 َلِميُّ ْحَمِن ْبُن ُقَراٍد، السُّ عْبُد الرَّ

َجاِزيَِّي)1(.  ع: ِعَداُدُه ِف اْلِ

 بر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحدِيًثا واحًدا ف آداب الوضوء 
إنه كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا أراد حاجته أبعد. وحديًثا آخر ف الوضوء. 

وله أحاديث، ُيَعدُّ ف أهل الجاز. 

وروى عنه: أبو جعفر الطمي، وعمي بن يزيد، وعمرة بن خزيمة، 
والارث بن الفضيل)2(.

ْحَمِن ْبُن ُقْرٍط الثَُّماِليُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 غ: سكن دمشق، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 ب: َكاَن من َأْصَحاب الّصفة)4(.

 ع: ِمْن َأْهِل فَِلْسطَِي)5(.

 بر: مذكوٌر ف الصحابة، أظنّه أخا عبد الله ابن قرط. 

ْمَلة  ن الرَّ روى عـن: عبـد الرحـن بـن قرط، ومسـكي بـن ميمـون مـؤذِّ
حديًثا ف اإلرساء. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1837/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 851(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )448/4(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )254/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1848/4(.
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وروى عنه: عروة بن رويم، وسليم بن عامر)1(. 

 كر: له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

روى عنه: عروة بن رويم، وسليم بن عامر. 

وقيل: إنه سكن دمشق. وقيل: هو من أهل فلسطي)2(.

ْحَمِن ْبُن َكْعِب بِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو 9   13 عْبُد الرَّ

، َوِقيَل: َعْبُد الِل  ارِ، َأُبو َلْيَلى، اأْلَْنَصاِريُّ اْبِن َغْنم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

اْبُن َكْعٍب ڤ.

ه الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد بن ثعلبة بن زيد   س: ُأمُّ

مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الزرج. 

ه بريدة امرأة من أسلم.  فَوَلَد أبو ليل: سلمَة، وُأمُّ

ائي الذيـن أتوا رُسـوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص  وشـهد أبـو ليـل ُأحـًدا، وهو أحـُد البكَّ
تبوك، فسألوه أن حيملهم، وكانوا فقراء فلم جيدوا  يريد الروج إل  وهو 

وا وهو يبكون، فأنزل الله فيهم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ُحالًنا، فتولَّ
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

وا بذلك  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]التوبة: 92[، فعذرهم الله، وُسمُّ

البكائي، وهم سبعة وقد سميناهم ف مواضعهم، وقد ُروي لنا؛ أن البكائي 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 851(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )35/ 341(.
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ن من ُمَزينة النعمن وإخوته، وكانوا سبعًة، فالله أعلم. بنو ُمَقرِّ

وأخوه عبد الله بن كعب شهد بدًرا. 

وتوف أبو ليل، وليس له عقب)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت ِف آخر خاَلَفة عمر بن الطاب، َوَلْيَس َهَذا 
بِأب ليل)2(.

 ع: َأُخو َبنِي َماِزٍن، َنَزَلْت فِيِه: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ﴾ ]التوبة: 92[)3(.

أحد  وهو  وعرين،  أربع  سنة  ومات  بدًرا،  شهد  ليل،  أبو  بر:   
وا وأعينهم تفيض  البكائي الذين ل يقدروا عل التحمل ف غزوة تبوك، فتولَّ

من الدمع َحَزًنا أالَّ جيدوا ما ُينفقون)4(. 

 ذت: شِهَد ُأُحًدا وما بعدها، وكان أحد البكائي الذين نزل فيهم: 
﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]التوبة: 92[)5(.

ُجَشِم 9 3 13 ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َقْيِظيِّ  ْبِن  ِمْرَبع  ْبُن  ْحَمِن  الرَّ عْبُد 
اْبِن َحاِرَثَة األَْنَصاِريُّ ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )333/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )251/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1838/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 851، 852(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 167(.
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ه عمية بنت ظهي بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.  س: ُأمُّ

شهد مع أخيه ُأحًدا، وُقتَِل معه يوم جرس أب عبيد َشِهيًدا وال عقب له. 

وكان لعبد الله وعبد الرحن أيًضا أخوان من أبيهم وأمهم، يقال هلم: 
زيٌد، وُمرارة، وقد صحبا النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ول يشهدا ُأحًدا. 

وكان أبوهم مربع بن قيظي منافًقا، وكان أعمى، فلم خرج رُسوُل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص إل ُأحٍد سلك ف حائٍط له، فجعل حيثو الرتاب ف وجوههم، ويقول: 
)إن كنت رسواًل فال تدخل حائطي(، فضبه سعد بن زيد األشهيل بقوس 

فشّجه ف رأسه َفنََزا الدم)1(.

 بر: أخو عبد الله بن مربع األنصاري الارثي ألبيه وأمه. 

شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد، وُقتَِل يوم جرس أب عبيد شهيًدا، مها 
-يعني: وعبد الله- أخوا زيد بن مربع، ومرارة بن مربع)2(.

 بر: شهد أحًدا مع أبيه قيظي، وُقتَِل يوم اليممة شهيًدا)3(.

 كو: أسلم، وشهد أحًدا، وقتل يوم جرس أب عبيد، وكان له أخوان 

من أمه ومها: زيد، ومرارة صحبا النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول يشهدا أحًدا)4(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )279/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 852(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 851(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )204/7(.
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 ذت: اسُتْشِهد يوم اجلرس)1(.

َلِميُّ ڤ.9   13 عِ السُّ ْحَمِن ْبُن الُمَرقَّ عْبُد الرَّ

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

. ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيَِّي)3(. َث َعنُْه: َأُبو َيِزيَد امَلَديِنُّ  ع: َحدَّ

 بر: سكن مكة واملدينة. روى عنه: أبو يزيد املدين)4(.

ْحَمِن ْبُن ُمِطيعِ بِن اأَلْسَوِد بِن الُمطَِّلِب بِن َأَسِد بِن َعْبِد 9 1 13 عْبُد الرَّ

اْلُعزَّى، َأُبو َعْبِد اللَّ، الُقرِشيُّ ڤ.

 ب: َأُخو َعْبد اللَّه بن ُمطِيع، َلُه ُصْحَبٌة.

أمه أم ُكْلُثوم بنت ُمَعاِوَية بن ُعْرَوة)5(.

ْحَمِن ْبُن ُمَعاِذ ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد 9 - 13 عْبُد الرَّ
َة التَّْيِميُّ ڤ. اْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ُه ِهنُْد بِنُْت ُعْرَوَة ْبِن َمالِِك ْبِن َربِيَعَة ْبِن ِرَياِح ْبِن َأِب َربِيَعَة   س: ُأمُّ

اْبِن َنِيِك ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمٍر. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 79(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )473/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1847/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 852(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )252/3، 253(.
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َهـِب، لَِكْثَرِة  ِه ُعْثـَمَن ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َكْعٍب: َشـاِرُب الذَّ َوَكاَن ُيَقـاُل جِلَـدِّ

َوإِْطَعاِمِه.  إِْنَفاِقِه 

ُه ِمْن َبنِي َجِذيَمَة)1(. ْحَِن ْبُن ُمَعاٍذ: ُمَعاًذا، َوُأمُّ َفَوَلَد َعْبُد الرَّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)2(.

 بر: ابُن عمِّ طلحة بن عبيد الله)3(.

 ثغ: ابُن َعمِّ طلحة بن ُعَبْيد اللَّه.

د بن إِْبَراِهيم بن الارث التيمي، ول يدركه)4(. َلُه صحبٌة، روى عنه: ُمَمَّ

َلِميُّ ڤ.9   13 ْحَمِن ْبُن َمْعِقٍل السُّ عْبُد الرَّ

 غ: سكن البصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

ْحَمِن ْبُن ُمَقرِّن ْبِن َعاِئٍذ الُمَزِنيُّ ڤ.9   13 عْبُد الرَّ

 س: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

ْحَمِن ْبُن َمْشُنوِء ْبِن َعْبِد ْبِن َوْقَداَن ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن 9   13 َعْبُد الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )81/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1820/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 853(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )392/3(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )453/4(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )147/5(.
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َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ الَعاِمِريُّ ڤ.

ه أمُّ حاطب بنت عبد العزى بن أب قيس بن عبد ود بن نص   س: ُأمُّ
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 

فَوَلَد عبُد الرحن بُن َمشنوء: ُمسِلًم، وعائشَة، وأمَّ حييى، ومريَم، هلا بنو 
أب الكم بن حويطب بن عبد العزى بن أب قيس العامري، وأمهم أميمة 
بنت َزْمَعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نص، أخت سودة بنت 

َزْمَعة.

ُه  َأرَسَ يومئذ،  فُأرِسَ  بدًرا،  بُن مشنوء مع املركي  الرحن  عبُد  وشهد 
النُّعمُن بُن مالك، ثم أسلم عبد الرحن بن مشنوء بعد ذلك. 

حن()1(. ه رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الرَّ ى(، فسمَّ وكان اسمه: )عبد الُعزَّ

ْحَمِن بن اْلُهَبْيِب ِمْن َبِني َسْعِد ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد 9   13 َعْبُد الرَّ
َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة الِكَناِنيُّ ُثمَّ اللَّْيِثيُّ ِمْن َبِني َسْعِد بِن اللَّْيِث ڤ.

ى ْبِن  ُه ُأمُّ َنْوَفٍل بِنُْت َنْوَفِل ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ
. ُقيَصٍّ

ِف  َشِهيًدا  َيْوَمِئٍذ  َوُقتِل  ُأُحًدا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  َمَع  َوَشِهَد  َقِديًم،  َأْسَلم 
اَل َعَل َرْأِس اْثنَْيِ َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهِلْجَرِة)2(. َشوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )134/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )230/4(.
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يِليُّ ڤ.9   13 ْحَمِن ْبُن َيْعَمَر الدِّ عْبُد الرَّ

َيِل)1(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي الدِّ

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)2(.

َة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد  ة، شهد َحجَّ  ب: من أهل َمكَّ
بكي بن َعطاء. 

ُيَقال: إِنَّه َماَت بخراسان)3(.

َة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كان يسكن مكة مدة، والكوفة زماًنا،   بش: شهد َحجَّ
ومات بالكوفة)4(.

 ع: ِعَداُدُه ِف َأْهِل اْلُكوَفِة)5(.

 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »احَلجُّ َعَرَفات...« الديث. ول يروه غيه، 
ول يرو عنه غي بكُي بُن عطاء)6(.

 كو: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »احَلجُّ َعَرَفة«، روى عنه: بكي 
ابن عطاء.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 225(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )451/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )250/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 61(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1835/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 856(.
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، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   13 ْحَمِن، َأُبو ُموَسى، اْلَخْطِميُّ عْبُد الرَّ

ْحَن، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد أهل امَلِدينَة)1(.  ب: َوالِد ُموَسى بن َعْبد الرَّ

 ع: ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيَِّي )2(.

. روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف امَلْيرِس. روى عنه: ابنه موسى بن   بر: مدينٌّ
عبد الرحن)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )255/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1841/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 856(.
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اهلل عبد  امُسه  من 

َعْبُد الِل ْبُن ُأَبيِّ ْبِن َخَلٍف الُقَرِشيُّ الُجَمِحيُّ ڤ.9 3 13

 بر: أسلم عام اْلَفْتح، وقتل َيْوم اجلمل)1(.

َمْخُزوٍم، 9  133 ْبِن  اللَّ  َعْبِد  ْبِن  الُمِغيَرِة  ْبِن  ُأَميََّة  َأِبي  ْبُن  الِل  عْبُد 
، َأُخو ُأمِّ َسَلَمَة ڤ. الَمْخُزوِميُّ

 س: أمه عاتكة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص.

وكان اسم أب أمية بن املغية: سهيل، وهو زاد الركب، كان إذا سافر 
معه قوٌم أنفق عليهم.

وكان لعبد الله بن أب أمية من الولد: عبُد الله، وسليمُن َدَرَج، وأمهم 
أمُّ عبد الله بنت طارق بن عامر بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن 

نص بن معاوية.

ها ريطة بنت هشام بن املغية بن عبد الله بن عمر بن خمزوم. وخدجيُة، وأمُّ

اللِه  املغية أشد قريش عداوة لرُسوِل  أمية بن  الله بن أب  وكان عبد 
ملسو هيلع هللا ىلص، وأشدها مباداة بردِّ ما جاء من عند الله، وكان َيعِرض لرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )865/3(.
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باألذى، ونزل فيه آيٌّ من كتاب الله، وكان مؤذًيا للمسلمي جاعة، وكان 
يوضع ف كلِّ مسي تسيه قريٌش لقتال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

فلم كانت عمرة القضية، ودخل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مكة، خرج فنزل بعيلٍّ 
عل عرة أميال من مكة، فأقام حتى خرج رُسوُل الِله ملسو هيلع هللا ىلص، فكان من مرَّ به 
رون  ن معه من املسلمي، فيعيبون وُيَصغِّ يستخره عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وعمَّ
األمر، حتى مرَّ به رجٌل من بني بكر بن هوازن فسأله؟ فَقاَل: يا أبا ممد، 

الصدُق أحّب إليك أم الكذب؟ َقاَل: بل الصدق، وما خي ف الكذب؟!.

فأخره عن رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمي، وعن قوهتم، وصحتهم، وجاعاهتم، 
وعلُّو أمرهم. 

َقاَل: فعرفُت كلَّ ما َقاَل، ووقع مني كلَّ موقع، وندمت عل ما سلف 
َيقَبُل مني، ثم عزم يل عل  مني، وَدَخَلني اإلسالم، فقلت: ما أرى ممًدا 
الروج إليه، فلقيت أبا سفيان بن الارث، فإذا رأيه مثل رأيي، فخرجنا 
جيًعـا نريـد رسـوَل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص باملدينـة، فلقينـاه بنيـق العقـاب فيـم بي السـقيا 
والعرج، ول نكن شعرنا بخروجه لغزوة الفتح، وذلك أن األخبار ُطويت 
َمْته أمُّ سـلمة،  عـن أهـل مكـة، فطلبنـا الدخـول عليـه فأبـى أن ُيدخلنـا، فكلَّ
فقالـت: يـا َرُسـول اللـه صهـرك، وابـن عمـك، وابـن عمتـك، وأخـوك من 
الله بم  أبا سفيان بن الارث بن عبد املطلب، وقد جاء  الرضاعة، تعني 

مسِلَمْي ال يكونا أشقى الناس بك!. 
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َة َما َقاَل«.  ا َأُخوِك َفالَقائُِل ِلْ بَِمكَّ فقال رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َحاَجَة ِلْ ِبَِم، َأمَّ
فقالـت: إنـم هـو مـن قومك، ما هـو وكلُّ قريش قـد تكلَّم ونزل القـرآن فيه، 

وقد عفوَت عمن هو أعظم ُجرًما منه، وأنت أحق الناس عفا عن جرمه.

قك، وأومن بك، ويل من  فقال عبد الله بن أب أمية: إنم جئت ألصدِّ
القرابة ما يل، والصهر بك. 

قـه عليهـم، َفـَرقَّ رُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص هلم،  وَجَعَلـت أمُّ سـلمة تكلِّمـه وترقِّ
فدخال وأسلم، وكانا جيًعا َحَسنِي اإلسالم. 

وشهدا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فتَح مكَة، وحنَي، والطائَف، وُرِمَي عبُد الله 
ابُن أب أمية من ِحْصِن الطَّاِئف، َفُقتَِل يومئذ َشِهيًدا)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمَي َيْوم الطَّاِئف،...َماَت من رميمة رمية َبا)2(. 

ِه ْبُن َأِب ُأَميَّة َأُخو ُأمِّ َسَلَمة َزْوِج  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعْبد اللَّ  خ: َأْخَرَ

، ُقتَِل َيْوم الطَّاِئف ُمْسِلًم)3(. النَّبِيِّ

 ط: أمه عاتكة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو أخو 

أم سلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

الطائف  َفُرِمَي يوم  فتَح مكَة، وُحنَينًا، والطَّاِئَف،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  َشِهَد مع 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )46-45/5(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 323(.
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ي ال اختالف بينهم ف ذلك)1(.  بسهم فأصابه، فقتله فيم يقول أهُل السِّ

 غ: أخـو أمِّ سـلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، سـكن املدينـة، وروى عن النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

ُد ْبُن ُعَمَر: توف رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وعبُد الله بُن أب أمية ابن ثمن  َقاَل ُمَمَّ
سني)2(.

 ع: إِْساَلُمُه َعاَم اْلَفْتِح، َوِقيَل: َيْوَم الطَّاِئِف، َواْسُم َأِب ُأَميََّة: ُحَذْيَفُة 
ِلـِب، ُرِمَي َيـْوَم الطَّاِئِف َرْمَيـًة َفَمَت  ـُه: َعاتَِكـُة بِنْـُت َعْبـِد امُلطَّ اْبـُن امُلِغـَيِة، ُأمُّ

َشِهيًدا)3(.

 بر: أخو أمِّ سلمَة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أمه عاتكة بِنْت عبد املطلب بن 
هاشم، يقال ألبيه َأِب ُأَميَّة زاد الركب. 

النَّبِيَّ  ُه رأى  َأنَّ َعنُْه  َبْي َرَوى  الزُّ بَن  ُعْرَوَة  اج أنَّ  بُن الَجَّ ُمْسِلُم  وزعم 
ملسو هيلع هللا ىلص يصيلِّ ِف بيت أمِّ َسَلَمة ِف ثوب واحد، ملتحًفا بِِه، خمالًفا بي طرفيه.

ِذي َرَوى َعنُْه ُعْرَوة ابنه عبد الله بن عبد الله بن  وذلك غلط؛ وإنم الَّ
أب ُأَميَّة)4(.

 خغ: َأُخو أمِّ َسلَمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوشهد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح 

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 58(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )534-533/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1589/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 870(.
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ة، ووقعة حني، َوُقتَِل َيْوم الطَّاِئف َشِهيًدا)1(. َمكَّ

 خق: أخو أمَّ سلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، كان شديد الالف عل املسلمي 

ثم هاجر إل رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فلقيه بي السقيا والعرج، فأسلم عل يده. 

وشهد فتح مكة، ووقعة حني، وقتل يوم الطائف شهيًدا، وكان اسمه: 
)الوليد(، فسمي: )عبد الله(. 

وهـو املذكـور ف حديـث أمِّ سـلمة ملـا دخـل النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عليهـا وهيـب 
املخنث يقول لعبد الله بن أب أمية: إن فتح الله عليكم الطائف دللتكم عل 

ابنة غيالن، فإنا ُتقبِل بأربع وتدبر بثمن)2(.

ه عاتكة بنت عبد املطلب،   ثغ: أخو أمِّ سلمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. عمة َرُسوِل اللَّ

ِه  ـِه بـن َأِب أمية شـديًدا َعـَل املسـلمي، خمالًفا لَِرُسـوِل اللَّ وكان َعْبـد اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهـَو الـذي قـال لـه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 

اآلية ]اإلرساء: 90[.

وكان شديد الَعَداَوِة لَِرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ول يزل كذلك إَِل عام الفتح، 
وهاجر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قبيل الفتح هو َوَأُبو سفيان بن الارث بن عبد املطلب، 

فلقيا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بالطريق. 

)1( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 220(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1250/2، 1251(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح مكة مسلًم، وحنينًا، والطائف،  ِه مع َرُسوِل اللَّ وشهد َعْبد اللَّ
ورمي من الطائف بسهم فقتله، ومات يومئذ)1(.

عْبُد الِل ْبُن َأِبي ُأَميََّة ْبِن َوْهٍب، َحِليُف ِلَبني َأَسِد ْبِن َعْبِد الُعزَّي 9 1331
، وابُن ُأْخِتِهم ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

 س: قتل بخير َشِهيًدا بالنطاة)2(.

َعْبُد الِل ْبُن َأِبي َأْوَفى، َواْسُم َأِبي َأْوَفى: َعْلَقَمُة ْبُن َخاِلِد ْبِن اْلَحاِرِث 9 -133
اْبِن َأِبي ُأَسْيِد ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َهَواِزَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْفَصى 

ٍد ڤ. ، َوُيَقاُل: َأُبو ُمَحمَّ ِمْن ُخَزاَعَة، ُيْكَنى َأَبا ُمَعاِوَيَة، اأْلَْسَلِميُّ

ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َقـْد َرَوى الُكوفِيُّـوَن َعْن َعْبِد اللـِه ْبِن َأِب   س: َقـاَل ُمَمَّ

ُل َمْشَهٍد َشِهَدُه ِعنَْدَنا َخْيَرُ َوَما  ا ِف ِرَواَيتِنَا، َفَأوَّ َأْوىَف َما َتَرى ِف َمَشاِهِدِه، َوَأمَّ
َبْعَد َذلَِك.

ُقبَِض  َحتَّى  بِامَلِدينَِة  َأْوىَف  َأِب  ْبُن  اللِه  َعْبُد  َيَزْل  َوَلْ  ُعَمَر:  ْبُن  د  ُمَمَّ َقاَل 
َل إَِل الُكوَفِة، َفنََزهَلَا َحْيُث َنَزهَلَا امُلْسِلُموَن، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتَحوَّ

َ بِاْلُكوَفِة َسنََة ِستٍّ َوَثَمنَِي)3(. ُه، َوُتُوفِّ ِف َأْسَلَم، َوَكاَن َقْد َذَهَب َبَصُ

 ل: له صحبٌة، أبو إبراهيم، ويقال: أبو معاوية)4(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )73/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )106/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )206/5-207(، و)144/8(.
)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 98(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)1(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

من  آخر  وهو  بصه،  وذهب  داًرا،  با  وابتنى  الكوفة،  سكن  غ:   
مات من أصحاَب رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص با. 

سمعت من يروي غي هذا، ويقول: ابن أب أوىف األسلمي، يكنى بأب 
معاوية، واسم أب أوىف: علقمة، كان ينزل البصة)2(.

ُهمَّ َصلِّ َعَل آِل َأِب َأْوَف«.   ب: صل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلْيِهم، َقاَل: »اللَّ

َماَت بعد َما عمي بِالُكوَفِة سنة سبع َوَثَمنَِي، َوَكاَن خيضب بِاِلنَّاِء. 

َوُهَو آخر من َماَت بِالُكوَفِة من َأْصَحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َأَبا أوىف بن َخالِد بن الَاِرث بن أب أسيد بن ِرَفاَعة بن  َوقد قيل: إِن 
َثْعَلَبة بن هَوازن بن أسلم بن أفص بن َحاِرَثة)3(.

بش: مات بعد ما عمي سنة سبع وثمني، كان خيضب بالناء، وهو 
آخر من مات بالكوفة من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َحاَبة بِالُكوَفِة)5(.  رع: مات بِالُكوَفِة، َوُهَو آخر من َماَت من الصَّ

َجَرِة، َغَزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِستَّ َغَزَواٍت، َوَأَصاَبْتُه   ع: ِمْن َأْصَحاِب الشَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )128/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )222/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 83(.

)5( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )213/1(.
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نَّاِء،  َبٌة ِف ِذَراَعِه، ُيْكنَى: َأَبا ُمَعاِوَيَة، َكاَن َيْصُبُغ ِلَْيَتُه َوَرْأَسُه بِاْلِ َيْوَم ُحنَْيٍ َضْ
ُه ِف آِخِر ُعْمِرِه.  َوَلُه َضِفَيَتاِن، ُكفَّ َبَصُ

َ َسنََة ِستٍّ َوَثَمنَِي. َوِقيَل: َسْبٌع َوَثَمنَِي بِالُكوَفِة، آِخُر َمْن َماَت ِبَا  ُتُوفِّ
َحاَبِة.  ِمَن الصَّ

َواْسُم َأِب َأْوىَف: َعْلَقَمُة ْبُن َخالِِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َأِب ُأَسْيِد ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن 
َثْعَلَبَة ْبِن َهَواِزَن ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْفَص ْبِن َحاِرَثَة. 

 ، ، َوَعْبُد امَلِلـِك ْبُن ُعَمْيٍ ـْعبِيُّ َث َعنْـُه: إِْسـَمِعيُل ْبُن َأِب َخالٍِد، َوالشَّ َحـدَّ
ٍف، َوإِْبَراِهيُم  َة، َوَطْلَحـُة ْبـُن ُمـَصِّ ، َوَعْمـُرو ْبـُن ُمـرَّ ـْيَبايِنُّ َوَأُبـو إِْسـَحاَق الشَّ
، َواْلََكُم ْبُن ُعَتْيَبَة، َوَسَلَمُة ْبُن  ، َواأْلَْعَمُش، َوَأُبو َيْعُفوَر اْلَعْبِديُّ ْكَسِكيُّ السَّ

، َوُعَبْيٌد َأُبو اْلََسِن ِف آَخِريَن)1(. ُكَهْيٍل، َوإِْبَراِهيُم اجْلَْويِنُّ

 بر: ُهَو أخو َزْيد بن َأِب أوىف، يكنى َأَبا ُمَعاِوَية. وقيل: َأَبا إِْبَراِهيم. 
وقيل: أبا ممد. 

شهد الُديبّية وخير وما بعد َذلَِك من املشاهد، ول يزل باملدينة َحتَّى 
ل إَِل الكوفة.  وَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َتَ ُقبَِض َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوُهَو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب َرُسوِل اللَّ

مات سنة سبع وثمني بالكوفة، َوَكاَن ابتنى با داًرا ِف أسلم، َوَكاَن قد 
ُكفَّ بُصه، وقيل: بل مات بالكوفة سنة ست وثمني)2(.

)2( »االستيعاب« )3/ 870-871(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1592/3(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة)1(.

 كـر: َصاِحـُب َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وخزاعـة هـم بنو عمرو بـن عامر، 
وا بذلك؛ ألنم انخزعوا عن قومهم.  ُسمُّ

وعبد الله بن أب أوىف ممن سكن الُكوفة.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وكان ممن بايع تت الشجرة، وكان قد 
قدم عل أب ُعَبيدة وهو مارص دمشق بكتاب عمر بن الطاب. 

، وعبـد امللـك بن عمـي، وأبو إسـحاق إبراهيم بن  ـعبيُّ روى عنـه: الشَّ
فيوز الشيباين، وإسمعيل بن أب خالد،...وغيهم)2(.

 جو: آخر من َماَت بِالُكوَفِة)3(.

 ثغ: شهد الديبية، وبايع بيعة الرضوان، وشهد خير، وما بعدها 
ل إَِل  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثـم تـوَّ مـن املشـاهد، ول يـزل باملدينـة حتـى ُقبِـَض َرُسـوُل اللَّ

الكوفة، وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: إِْسَمِعيل بن َأِب َخالِد، والشعبي، وعبد امللك بن عمي، َوَأُبو 
إِْسَحاق الشيباين، والكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وغيهم.

ِه بن َأِب أوىف بالكوفة سنة ست وثمني، وقيل: سبع وثمني،  توف َعْبد اللَّ
بعد ما ُكفَّ بُصه، وكان يصبغ رأسه وليته بالناء، وكان له ضفيتان)4(.

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )30/31، 31(.)1( »اإلكمال« البن ماكوال )59/1(.
)4( »ُأْسد الغابة« )78/3، 79(.)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 324(.
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ـُر، َصاِحـُب النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأُبو ُمَعاِوَيـَة. َوِقْيَل: َأُبو   ذس: الَفِقْيـُه، امُلَعمَّ

ٍد. َوِقْيَل: َأُبو إِْبَراِهْيَم. ُمَمَّ

َحاَبِة. ْضَواِن، َوَخامِتَُة َمْن َماَت بِالُكْوَفِة ِمَن الصَّ ِمْن َأْهِل َبْيَعِة الرُّ

ُة َأَحاِدْيَث. َوَكاَن َأُبْوُه َصَحابِيًّا َأْيًضا. َوَلُه: ِعدَّ

ــِن  ْحَ ، َوإِْبَراِهْيــُم بــُن َعْبــِد الرَّ ــُه: إِْبَراِهْيــُم بــُن ُمْســِلٍم اهلََجــِريُّ َرَوى َعنْ
اِئِب، َوُسَلْيَمُن األَْعَمُش،  ، َوإِْسَمِعْيُل بُن َأِب َخالٍِد، َوَعَطاُء بُن السَّ ْكَسِكيُّ السَّ
َة، َوَأُبــو َيْعُفْوٍر  ٍف، َوَعْمــُرو بــُن ُمــرَّ ، َوَطْلَحــُة بــُن ُمــَصِّ ــْيَبايِنُّ َوَأُبــو إِْســَحاَق الشَّ

ُهم. َوْقَداُن، َوجَمَْزَأُة بُن َزاِهٍر، َوَغْيُ

َ اْبُن َأِب  ُه َكاَن َمَعـُه ِف الَبَلِد، َومَلَّا ُتـُوفِّ َوِقْيـَل: َلْ ُيَشـافِْهُه األَْعَمـُش َمـَع َأنَّ
ْوَن َسنًَة. َأْوىَف، َكاَن األَْعَمُش َرُجاًل َلُه بِْضٌع َوِعْرُ

ِة َحْيُث َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِزَكاِة َوالِِدِه. ْعَوِة النََّبِويَّ َوَقْد َفاَز َعْبُد اللِه بِالدَّ

ُهمَّ َصلِّ َعَل آِل َأِب َأْوَف«. َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

. ُه ِمَن الِكَرِ َوَقْد ُكفَّ َبَصُ

، َوَقْد  َ َسنََة َثَمٍن َوَثَمنِْيَ . َوِقْيَل: َبْل ُتُوفِّ َ َعْبُد اللِه: َسنََة ِستٍّ َوَثَمنِْيَ ُتُوفِّ
َقاَرَب ِماَئَة َسنٍَة ڤ)1(.

ْضَواِن، َوَلُه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَحُد َمْن َباَيَع َبْيَعَة الرِّ  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 430-428(.
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ُة َأَحاِديَث. ِعدَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سْبَع غزواٍت َنْأُكُل اجْلََراَد. َقاَل َأُبو َيْعُفوٍر، َعنُْه: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اللَّ

ُه َقِدَم َعَل َأِب ُعَبْيَدَة بكتاٍب ِمْن ُعَمَر َوُهَو ُمَارِصٌ ِدَمْشَق. َوَبَلَغنَا َأنَّ

َة، َوَعِديُّ بن َثابٍِت، َوَسَلَمُة بن ُكَهْيٍل،  ، َوَعْمُرو بن ُمرَّ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: الشَّ
 ، ْكَسـِكيُّ ، َوإِْبَراِهيُم السَّ ٍف، َوإِْبَراِهيُم بن ُمْسـِلٍم اهْلََجـِريُّ َوَطْلَحـُة بن ُمـَصِّ
، َوَسِعيُد بن جهمن،  ْيَبايِنُّ ، َواألَْعَمُش، َوَأُبو إِْسَحاَق الشَّ َوَعْبُد امَلِلِك بن ُعَمْيٍ

وإسمعيل بن أب خالد، وآخرون.

َحاَبِة بِاْلُكوَفِة)1(. َوُهَو آِخُر َمْن َماَت ِمَن الصَّ

 ذك: آخر الصحابة موًتا بالكوفة، من نبالء الصحابة الذين حديثهم 

ف الصحاح)2(.

 جر: له، وألَبيه ُصحَبٌة، وشهد َعبد الله الديبية، وروى أحاديث 

شهية، ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثمني)3(.

يُق ابُن َأبي ُقَحاَفَة، َواْسُمُه ُعْثَماُن 9  133 دِّ عْبُد الِل ْبُن َأِبي َبْكٍر الصِّ
ة ِمْن َبِني َتْيِم  اْبُن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيم ْبِن ُمرَّ

َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب ڤ. اْبِن ُمرَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 950(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )29/6(.
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ى ْبـِن َأْسـَعَد ْبـِن َنـْضِ ْبِن َمالِـِك ْبِن  ـُه ُقَتْيَلـُة بِنْـُت َعْبـِد اْلُعـزَّ  س: أمُّ

. وهي أيًضا: أمُّ أسمء بنت أب بكر. َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ه عائشة بنت إياس  وكان لعبد الله بن أب بكر من الولد: إبراهيُم، وأمُّ
ابن قنفذ بن عمي بن جدعان من بني تيم بن مرة، وقد انقرض ولد عبد الله 

ابن أب بكر فلم يبق له عقب. 

وأسلم عبد الله بن أب بكر قديًم.

قال ممد بن سعد: ول نسمع هلم بمشهٍد إال يوم الطَّائف، فإنه شهد 
يومئذ مع رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فَرَماه أبو ِمَْجن بسهٍم، فلم يزل منه جرحًيا ثم 
اْنَدَمـَل اجلـرح، ثـم انتقـض بعـد ذلـك، فتـوف بعـد وفاة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ف 
ال سنة إحدى عرة من اهلجرة ف خالفة أب بكر الصديق، فكان ُيَعدُّ  شوَّ
من شهداء الطَّائف، ونزل ف حفرته عمُر بُن الطاب، وطلحُة بُن عبيد الله، 

وعبُد الرحن بُن أب بكر)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمَي َيْوم الطَّاِئف،... ُرمي بَِسْهم َفَمَت ِف 

امَلِدينَة بعد َوَفاِة َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِمَْجٍن  َأُبو  َرَماُه  بِالطَّاِئِف،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َوُهَو  َسْهٌم  َأَصاَبُه  ص:   

َ َسنََة  َوُتُوفِّ ڤ،  َبْكٍر  َأُبو  َعَلْيِه  َفَمَت، َوَصلَّ  بِِه  اْنَتَقَض  ُثمَّ  َئ،  َفَرِ الثََّقِفيُّ 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )20/5(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.
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َة)1(. إِْحَدى َعْرَ

 غ: ف حديـث الزهـري: عبـد اللـه بن عثـمن بن عامر بـن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

وأم أب بكر: أم الي سلمى بنت صخر بنت عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة.

وقال مصعب الزبيي: سمي أبو بكر َعتِيًقا؛ ألنه ل يكن ف نسبه شء 
َي  ُيَعـاب بـه. قـال: ويقـال: كان لـه أخـوان، يقال هلـم: عتيًقـا، ومعتًقا، فُسـمِّ

بأحدمها رضوان الله عليه)2(.

 ب: ابــن أب بكــر الّصديــق، َكاَن خْيَتلــف إَِل النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأبِيــِه لَيــايِل 
ديق)3(. اْلَغار،... َماَت قبل أب بكر الصِّ

 بش: ممن أسلم بمكة، وكان ممن خيتلف إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأبيه ليايل 
الغار، فيكون عندمها بالليل، ويأتيهم بالر، وبم يكتادان به، ثم يدلج إل 

مكة فيصبح كبائت با.

توف باملدينة قبل أب بكر الصديق ڤ وعن أبيه وعن جيع املؤمني)4(.

 بش: كان يقيم باملدينة مدة بمكة زماًنا، فهو ممن قطن الرمي مًعا، 

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )468/1(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )447/3(، و)14/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )210/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 37(.
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وله با ُدوٌر وأموال)1(.

ـِذي َيْأيِت   ع: ُهـَو َعْبـُد اللـِه ْبـُن َعْبـِد اللِه ْبِن ُعْثـَمَن ْبِن َعاِمـٍر، َوُهَو الَّ
َة ُكلَّ َلْيَلٍة.  ا َوَأْخَباِر َمكَّ ا ِف اْلَغاِر بَِزاِدمِهَ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَباُه إِْذ مُهَ

ِل  ُرِمَي َيْوَم الطَّاِئِف بَِسْهٍم، َفَلْم َيَزْل َيَتَعاَهُدُه َحتَّى َماَت بِامَلِدينَِة ِف َأوَّ
ِخاَلَفِة َأبِيِه. 

ْحَـِن ْبـِن َأِب َبْكٍر  ِريـَن، َفَقـاَل: َعْبـُد اللـِه ْبـُن َعْبـِد الرَّ َذَكـَرُه َبْعـُض امُلَتَأخِّ
الطَّاِئِف.  َيْوَم  َفُقتَِل  يِق،  دِّ الصِّ

َم ُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َأِب َبْكٍر)2(. َوَوِهَم إِنَّ

ه وأمُّ َأْسَمء واحدة، امرأة من بني َعاِمر بن لؤي، َسِميُّ َأبِيِه.   بر: أمُّ

ـِه بـُن َأِب َبْكـر الطائف مع َرُسـوِل الِله ملسو هيلع هللا ىلص فرمي بسـهم،  شـهد َعْبـُد اللَّ
َرَماه بِِه َأُبو ِمَْجن الثََّقِفي فيم ذكر الَواِقِدّي، فُدِمَل ُجرُحه َحتَّى انتقض به 

فمت منه ف أول خالفة َأبِيِه، وذلك ِف شوال من سنة إحدى عرة. 

الَفْتَح، وُحنَْينًا،  َلُه بمشهد إال شهوده  َوَكاَن إسالُمه قديًم، ول يسمع 
والطَّاِئَف، والله أعلم.

َوَكاَن قد ابتاع الُلَّة التي أرادوا َدْفَن رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فيها بتسعة دناني، 
فيها خي  َكاَن  فلو  فيها،  َقاَل: ال تكفنوين  الوفاة  فيها، فلم حضته  ن  لُيَكفَّ

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 56(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1695/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ن فيها َرُسوُل اللَّ ُكفِّ

وُدفـِـَن بعــد الظهــر، وصــلَّ َعَلْيــِه أبــوه، ونــزل ِف قــره ُعَمــر، وطلحــة، 
وعبد الرحن أخوه ڤ)1(.

 ثغ: أخو أسمَء بِنْت َأِب َبْكر ألبوهيا، أمهم ُقتيلة، من بني َعاِمر بن لؤي.

ِذي َكاَن يأيت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وأباه أبا َبْكٍر بالطعام وبأخبار قريش، إذ  وهو الَّ
مها ِف الغار، كل ليلة، فمكثا ِف الغار ثالث ليال. وقيل غي َذلَِك. 

َحر،  وكان عبد الله يبيت عندمها وهو شاب، فيخرج من عندمها السَّ
فيصبح َمَع قريش فال يسمع أمًرا يكادان بِِه إال وعاه حتَّى يأتيهم بخر َذلَِك 

إَِذا اختلط الظالم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فرمي بسـهم، رمـاه َأُبو  ـه الطائـَف َمَع َرُسـوِل اللَّ وَشـِهَد َعْبـُد اللَّ
مجن الثقفي فجرحه، فاندمل جرحه، ُثمَّ انتقض بِِه، فمت ِمنُْه أول خالفة 

َأبِيِه َأِب َبْكر، وذلك ِف شوال من سنة إحدى عرة.

الفتح، وحنينًا،  َلُه بمشهد إال شهوده  وكان إسالُمُه قديًم، ول يسمع 
والطائف.

وكان َقْد ابتاع الُلَّة التي أرادوا، أن ُيدَفَن فيها َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بسبعة 
ن فيها، فلم حضته  ن فيها َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فرتكها لنفسه لُيَكفَّ دناني، فلم ُيكفَّ

ن فيها َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.  الوفاة َقاَل: ال تكفنوين فيها، فلو كان فيها خي لُكفِّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 874-874(.
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ْحَن،  َأُبوُه، ونزل ِف قره أخوه َعْبد الرَّ وُدفَِن بعد الظهر، وصلَّ َعَلْيِه 
وعمر، وطلحة بن ُعَبْيد الله ڤ)1(.

عْبُد الِل ْبُن َأِبي اْلَجْدَعاِء التَِّميِميُّ الَعاِمِريُّ ڤ.9  133

 غ: سكن بيت املقدس، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)2(.

َي، َوَقاَل َبْعُضُهْم: اْبُن َأِب الَْمَساِء.  يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف اْلَبْصِ

: ُهْم َثاَلَثٌة اَل َيْرِوي َعنُْهْم إاِلَّ َعْبُد اللِه ْبُن َشِقيٍق)3(. اِزيُّ َقاَل َأُبو َحاتٍِم الرَّ

ِه بن شـقيق   بـر: يقـال الكنـاين، ويقـال العبـدي. َرَوى َعنْـُه: َعْبـد اللَّ
حديًثا مرفوًعا ِف الساعة)4(.

 بر: من بني َعاِمر بن صعصعة، ُيَعدُّ ِف أهل البصة. ويقال: سكن مكة. 

ُه َقاَل: بعت بيًعا من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن ُيْبَعث)5(. من حديثه َأنَّ

َعْبُد الِل ْبُن َأِبي َجهم ْبِن ُحَذيَفة ْبِن َغاِنِم ْبِن َعاِمٍر الُقَرِشيُّ 9  133
الَعَدِويُّ ڤ.

ُه ُأمُّ ُكْلُثوٍم بِنُْت َجْرَوِل ْبِن َمالِِك ْبِن امُلَسيِِّب ْبِن َربِيَعَة.   س: ُأمُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )195/3، 196(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )134/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1613/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 880(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 892(.
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الش

اِم َغاِزًيا، َفُقتَِل َيْوَم َأْجنَاَدْيِن  َة َمَع َأبِيِه، َوَخَرَج إَِل الشَّ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
َشِهيًدا)1(.

 غ: اْسُتشِهَد َيْوَم َأْجنَاَدْيِن)2(.

إَِل الشام غازًيا، وُقتَِل بأجنادين  َيْوم فتح مكة، وخرج  أسلم  بر:   
شهيًدا)3(.

 كر: أسلم يوم فتح مكة، وُقتَِل يوم أجنادين)4(.

ِه بن عمر بن الطاب ألمه، أسلم َيْوم فتح مكة،   ثغ: أخو ُعَبْيد اللَّ
وخرج إَِل الشام غازًيا، وقتل بأجنادين شهيًدا)5(.

عْبــُد الِل ْبــُن َأِبــي َحِبيَبــَة ْبــِن األْزَعــر ْبــُن َزْيــِد ْبــِن اْلَعطَّــاِف ْبِن 9  133
ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن 

، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ. اأْلَْوِس، اأْلَْشَهِليُّ

ه أم سهل بنت رافع بن قيس بن معاوية بن ُأَمية بن زيد من   س: أمُّ
اجلََعاِدَرة، وهم ولد ُمرة بن مالك بن األوس.

فَوَلَد عبُد الله بُن أب حبيبة: عبَد الرحن، وساملَة، وأمهم كبشة بنت أب 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )103/6(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )291/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 882(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 364(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )96-94/3(.
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َ
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أمامة أسعد بن ُزرارة، نقيب بني النجار، وهي من املبايعات، وأمها عمية 
بنت سهل بن ثعلبة من املبايعات. 

وعمـًرا، والنُّعـمَن، وأمهم عائشـة بنت النعمن بن العجـالن بن النعمن 
ابن عامر بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق من الزرج)1(.

 غ: كان يسكن قباء، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص )2(.

 ع: اْسُم َأِب َحبِيَبَة: اأْلَْدَرُع ْبُن اأْلَْزَعِر ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة. 

ْضَواِن، َوَأُبو َحبِيَبَة َشِهَد َبْدًرا)3(. َشِهَد َبْيَعَة الرِّ

 بر: من بني عبد األشهل، َلُه صحبة.

بن  َمالِك  بن  بن عوف  َعْمرو  بني  َأِب حبيبة من  بن  ِه  اللَّ َعْبد  ويقال: 
األوس. َرَوى َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َصلَّ ِف نعليه)4(.

َعْبُد الِل ْبُن َأِبي َحْدَرٍد، َواْسُم َأِبي َحْدَرٍد: َسَلَمُة ْبُن ُعَمْيِر ْبِن 9  133
َأِبي َسَلَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَساِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِس ْبِن َهَواِزَن ْبِن 

َأْسَلَم ْبِن َأْفَصى اأْلَْسَلِميُّ ڤ.

ٍد.  س: َقاَل َبْعُضُهُم: اْسُم َأِب َحْدَرٍد: َعْبُد اللِه، َوُيْكنَى َعْبَد اللِه َأَبا ُمَمَّ

َبْعَد  َوَما   ، َخْيَرُ ُثمَّ  الَُدْيبَِيُة،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  َمَع  َشِهَدُه  َمْشَهٍد  ُل  َوَأوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )559/6(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )89/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1591-1590/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 887(.
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َذلَِك ِمَن امَلَشاِهِد)1(.

ِه ْبُن َأِب  َنا امَلَداِئنِي؛ َقاَل: َعْبد اللَّ  خ: اْسُم َأِب َحْدَرد: َسالَمُة. َوَأْخَرَ
د، َماَت َسنََة إِْحَدى َوَسْبِعَي، وُهَو اْبُن إِْحَدى َوَثَمنَِي  َحْدَرد ُيْكنَى: َأَبا ُمَمَّ

َسنًَة)2(.

 غ: سكن املدينة، ويكنى أبا ممد، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )3(.

 ب: َماَت سنة إِْحَدى َوسبعي، َوُهَو ابن إِْحَدى َوَثَمنَِي سنة)4(.

 بش: توىف سنة إحدى وسبعي، وهو ابن إحدى وثمني سنة، واسم 
أب حدرد: سالمة. وقيل: عبد)5(.

َم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َكْعَب ْبَن َمالٍِك فِيِه ِحَي   ع: اْسُم َأِب َحْدَرٍد: َساَلَمُة، َكلَّ
ٍد.  َتَقاَضاُه َأْن َيَضَع َعنُْه َشْطَر َدْينِِه، ُيْكنَى: َأَبا ُمَمَّ

ِة َأَضٍم إَِل َعاِمِر ْبِن اأْلَْضَبِط.  يَّ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف رَسِ

َ َسنََة إِْحَدى َوَسْبِعَي، َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوَثَمنَِي)6(. ُتُوفِّ

د، واسم َأِب حدرد: سالمة بن ُعَمْي بن َأِب سالمة   بر: يكنى َأَبا ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )215/5(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 333-332(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )136/4(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )231/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 49(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1624/3(.
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ابن هوازن بن أسلم. 

وقيل: عبيد بن ُعَمْي بن َأِب سالمة بن َسْعد، من ولد عبس بن هوازن 
ابن أسلم بن أفص بن حارثة بن ُعَمْي بن َعاِمر. 

ِه بن َأِب حدرد األسلمي َهَذا الديبية ُثمَّ خير وما بعدها. أول مشاهد َعْبد اللَّ

ُيَعدُّ ِف أهل املدينة.

قـد َرَوى َعنْـُه ابنـه القعقاع وغيه، وقد أنكر بعضهـم صحبته وروايته. 
َوَقاَل: إن أحاديثه مرسلة. 

ومن َقاَل َهَذا فقد َجِهَل مكانه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل رساياه واحدة بعد أخرى. َرُه َرُسوُل اللَّ وقد َأمَّ

ِه ابن َأِب حدرد َلُه صحبة.  وقد قيل: إن القعقاع بن َعْبد اللَّ

وأمـا إنـكار مـن أنكر أن يكـون لعبد الله بـن َأِب حدرد صحبـة لروايته 
َعْن َأبِيِه فليس بشء، وقد َرَوى ابُن ُعَمر وغيه، َعْن َأبِيِه، وعن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ْهِرّي من  وكذلـك ليـس قـول من َقـاَل: إنـه ل يذكر فيمـن َرَوى َعنْـُه الزُّ
ْهِرّي سمع منه)1(. الصحابة؛ ألنه ل يصح َعِن الزُّ

د، توف سنة إحدى وسبعي. واخُتِلَف ِف اسم َأِب   بر: يكنى َأَبا ُمَمَّ
حدرد)2(. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 887(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )887/3 (.
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ر عل الرسايا)1(.   بر: كان من وجوه أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ممن ُيَؤمَّ

 كر: له صحبٌة مع رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ورواية، وروى عن: عمر بن الطاب.

روى عنه: يزيد بن عبد الله بن قسيط، وأبو بكر بن ممد بن عمرو بن 
حزم األنصاري، وأبو بكر بن شهاب الزهري، وممد بن جعفر بن الزبي 
األسدي، وسفيان بن فروة األسلمي، وابنه القعقاع بن عبد الله بن أب حدرد. 

وشهد اجلابية مع عمر بن الطاب ڤ)2(.

َحاَبة، روى َعنُه: عبد الله بن أب سعيد امَلْقُري)3(.  نق: ُيَعدُّ ِف الصَّ

د، وأول مشاهده الديبية وخير وما بعدمها،   ثغ: له صحبٌة، يكنى أبا ُمَمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عينًا إَِل مالك بن عوف النصي، وف رسية أخرى: ُقتَِل  وبعثه َرُسوُل اللَّ
فيها عامُر بُن األضبط، فحياهم بتحية اإلسالم، فقتَله مّلُم بُن جّثامة، فنزلت: 

﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ اآلية ]النساء: 94[.

واتفق أهُل املعرفة عل أنه له صحبة، وشّذ بعضهم، فقال: ال صحبة 
له، َوإِن أحاديثه مرسلة. 

ة ف  ة عينًا، ومرَّ ومن قال هذا فقد أخطأ؛ ألن فيم تقدم- من إرساله مرَّ
ة ملن يقول: له صحبة. الرسية التي ُقتَِل فيها ملم عامر بن األضبط- ُحجَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 923(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 332(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1498(.
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واحتجَّ من زعم أن َعْبد اللَِّه ال صحبة له بأنه يروي َعْن أبيه، وليس فيه 
حجة، فقد روى ابن عمر َعْن أبيه، وكثي ممن له وألبيه صحبة يروي االبن 
تارة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتارة َعْن أبيه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف بعض ما يروي، وأما 
إن عليًّا مع كثرة صحبته  َعْن بعض فكثي، حتى  الصحابة بعضهم  رواية 

ومالزمته يروي َعْن َأِب بكر، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَرَوى َأْيًضا َعْن ُعَمَر.

ِه بن ُقَسْيٍط،  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه اْلَقْعَقاُع، َوَأُبو َبْكِر بن َحْزٍم، َوَيِزيُد بن َعْبد اللَّ
. ، َوُسْفَياُن بن َفْرَوَة األَْسَلِميُّ ْهِريُّ َوالزُّ

َوَشِهَد اجْلَابَِيَة َمَع ُعَمَر.

َ َسـنََة إِْحـَدى َوَسـْبِعَي، إاِل َخِليَفَة، َفَقاَل: َسـنََة  وقـال غـي واحـد: ُتـُوفِّ
اْثنََتْيِ َوَسْبِعَي.

ِه بـن َأِب َحْدَرٍد، وسـاقها ف  َل َأُبـو َأْحَـَد الَاِكُم َتْرَجَـَة َعْبِد اللَّ َوَقـْد َطـوَّ
ـُه ال ُصْحَبـَة َلـُه، َوَلْ َيْصنَـْع َشـْيًئا؛ َبـْل َأَفاَدَنـا اْلِعْلـُم بِـَأنَّ َلُه  كـراس، وَنـَصَ َأنَّ

ُصْحَبًة، َوَقْد علقت حاشية ف ذلك عل َتْرَجَتِِه ِف »َتاِريِخ ِدَمْشَق«)2(.

عْبُد الِل ْبُن َأِبي اْلَحْمَساِء الَعاِمِريُّ ڤ.9  133

 غ: يقال: إنه سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 828، 829(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )106/3(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )152/4(.



حابة األماثل 184
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة)1(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل الَبْصَ

َي. َوِقيَل: َأُبو الَْسَمِء. َوِقيَل: اْبُن َأِب اجلَْدَعاِء)2(. يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف الَبْصِ

َعْبُد الِل ْبُن َأِبي َرِبيَعَة ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد الِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، 9 1333
، َأُخو َعيَّاِش ْبُن َأِبي َرِبيَعَة ڤ. ْحَمن، الَمْخُزوِميُّ َأُبو َعْبد الرَّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت خَمَْرَبَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن ُأَبْيِ ْبِن َنَْشِل ْبِن َداِرٍم، َوِهَي   س: ُأمُّ

ُأمُّ َأِب َجْهٍل، َواْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم.

ـُه لَِييِلَ بِنُْت ُعَطـاِرِد ْبِن  ْحَِن، َوُأمُّ ـِه ْبـُن َأِب َربِيَعـَة: َعْبـَد الرَّ َفَوَلـَد َعْبـُد اللَّ

ِه ْبِن َداِرٍم. َحاِجِب ْبِن ُزَراَرَة ْبِن ُعُدِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اللَّ

اِعُر أِلُمِّ َوَلٍد.  َوُعَمَر ُهَو الشَّ

َوالَاِرَث أِلُمِّ َوَلٍد. 

بَّاِح. اَنُة بِنُْت َأْبَرَهَة ْبِن الصَّ ُهَم َرحْيَ َوَعْمَرَة، َوُأمَّ َحِكيٍم، َوُأمُّ

َوَفاطَِمَة، َوُأمَّ اجْلُاَلِس، أِلُمٍّ َلْ ُتَسمَّ َلنَا.

َة، َوَكاَن اْسُمُه: َبِحًيا، َفَلمَّ  ِه ْبُن َأِب َربِيَعَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَأْسَلَم َعْبُد اللَّ

ِه)3(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص: َعْبَد اللَّ ُه َرُسوُل اللَّ َأْسَلَم َسمَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )239/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1625/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )89/6(.
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َبَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن ُأَبْيِ ْبِن َنَْشِل  ُه َأْسَمُء بِنُْت خُمَرِّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن َداِرٍم.

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ا(، َفَلمَّ َأْسَلَم َسمَّ َوَكاَن اْسُم َعْبِد اللِه ِف اجلَاِهِليَِّة: )َبِحْيً
)َعْبَد اللِه(.

َوَوالَُّه ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب الَيَمَن)1(.

 ل: أخو عياش، له صحبة)2(.

ِه ْبُن َأِب َربِْيَعة َكاَن ِمْن  َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد الله؛ َقاَل: َعْبد اللَّ  خ: َأْخَرَ

ِه(.  : )َعْبَد اللَّ ُه النَّبِيُّ َأَشاِف ُقَرْيش ف اجلَاِهِليَّة، كان اسُمُه: )َبِحًيا(، َفَسمَّ

اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَل الَيَمن)3(.

ه، وأبو عمر بن عبد الله   ط: هو أخو عياش بن أب ربيعة ألبيه وأمِّ

ابن أب ربيعة الشاعر. 

الله بن أب ربيعة، يوم فتح مكة، وكان اسُمُه: )َبِحًيا(،  وأسلم عبد 
ه رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله()4(.  فلم أسلم َسمَّ

 غ: أحسبه سكن املدينة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )5/8(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2023(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 325(.

)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 59(.



حابة األماثل 186
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

قال ابن الزبي: عبد الله بن أب ربيعة بن املغية بن عبد الله بن عمر بن 
ه رُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله(. خمزوم، وكان اسم عبد الله: )َبِحًيا(، فَسمَّ

وهو أخو عياش بن أب ربيعة املخزومي)1(.

ة َفَمَت.   ب: سقط عن َراِحَلته بِقرب َمكَّ

ه)2(. َوأمه َأسَمء بنت خمرَمة، َوُهَو َأُخو الَاِرث بن ِهَشام بن امُلغَية ألمِّ

 ع: اْسُم َأِب َربِيَعَة: َعْمُرو ْبُن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم، 
ُه َثَقِفيٌَّة)3(. َوُأمُّ

ْحَِن، َوَكاَن اسمه ِف  َأَبا َعْبد الرَّ  بر: أخو َعيَّاش بن َأِب َربِيَعة، يكنى 
ه رُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(، وفيه يقول ابن الزبعري: اجلاهلية: )َبِحًيا(، فَسمَّ

وراح علينــا فضلــه غــي عاتــمبحي ابن ذي الرمي قرب جمليس

واختلف ِف اسم َأبِيِه َأِب َربِيَعة، فقيل: اسمه َعْمرو بن امُلِغَية. وقيل: 
بل اسمه حذيفة بن امُلِغَية. وقيل: بل اسمه كنيته، واألكثر عل أن اسم َأِب 

ِه بن َعْمرو بن خمزوم. َربِيَعة َعْمرو بن امُلِغَية بن َعْبد اللَّ

ـِه مـن أشاف قريش ِف اجلاهلية، أسـلم َيـْوم الَفْتح، َوَكاَن  َكاَن َعْبـد اللَّ
ِذي بعثته قريش مع َعْمرو بن الَعاص إَِل  من أحسن قريش وجًها، َوُهَو الَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص الذين كانوا عنده بأرض البشة. النجاش ِف مطالبة أصحاِب َرُسوِل اللَّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )217/3(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )3/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1645/3(.
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َوَقـاَل بعـض أهل العلم بالر والنسـب: إنه الَِّذي اسـتجار َيـْوم الَفْتح 
ِهَشام، وأراد عيل قتلهم،  َوَكاَن مع الَاِرث بن  َأِب طالب،  بِنْت  بأم هانئ 
فمنعته منهم أم هانئ، ُثمَّ أتت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخرته بذلك، َفَقاَل: »َقْد َأَجْرَنا 

َمْن َأَجْرِت«.

هـو أخـو َعيَّاش بـن َأِب َربِيَعة ألبيـه وأمه، وأمهم َأْسـَمء بنت خمرمة من 
بنـي خمـزوم، قيـل: مـن بنـي نشـل بـن دارم، وأخومهـا ألمهـم َأُبـو جهل بن 
ِه بن َأِب َربِيَعة الشاعر، ووالد الَاِرث  ِهَشام، َوُهَو والد َعْمرو بن َعْبد اللَّ
ه أهُل  َبْي عل البـصة، الَِّذي سـمَّ ـِه بـن َأِب َربِيَعـة عامل ابـن الزُّ ابـن َعْبـد اللَّ

البصة القباع، َوَكاَن فاضاًل خالف أخيه. 

ـِه بـَن َأِب َربِيَعـة َهـَذا اجلَنَد  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ولَّ َعْبـَد اللَّ َبـْيُ أنَّ َرُسـوَل اللَّ ذكـر الزُّ
وخماليفها، فلم يزل والًيا عليها َحتَّى ُقتَِل عمر.

ِه بَن  َوَقاَل ُهَو وغيه: إن ُعَمر ولَّ عل اليمن- صنعاء واجلَنَد- َعْبَد اللَّ
ُعْثَمن جاء لينصه،  أيًضا، فلم ُحِصَ  َذلَِك  ه  ُعْثَمُن فوالَّ ُثمَّ ويل  َربِيَعة،  َأِب 

فسقط َعْن راحلته بقرب مكة فمت.

ج حديثه عنهم. من حديثه َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه  يعد ِف أهل املدينة، وخُمَرَّ
َلف احَلْمُد َوالَوَفاء«.  َم َجَزاُء السَّ قال: »إِنَّ

يقولون: إنه ل يرو َعنُْه غي ابنه إِْبَراِهيم)1(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 897-896(.
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 خـغ: َأُخـو َعيَّـاش بن أب ربيَعـة امَلْخُزوِمي، َلـُه ُصْحَبـٌة، َوِرَواَيٌة َعن 
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ث َعنُه: اْبنه إِْبَراِهيم)1(. حدَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد الله()2(.   جو: َأُخو َعيَّاش، َكاَن اْسُمُه: )َبِحًيا(، َفَسمَّ

ه وأمُّ أخيه عياش بن َأِب ربيعة: أسمء بنت  ه ثقفية. وقيل: أمُّ  ثغ: أمُّ
خمربة من بني خمزوم. وقيل: من بني فهشل بن دارم، والله أعلم. 

ِه بن َأِب ربيعة الشاعر املشهور، يكنى أبا عبد الرحن.  وهو والد عمر بن َعْبد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَِّه(.  ه َرُسوُل اللَّ ا( فسمَّ وكان اسُمُه ف اجلاهلية: )َبِحْيً

واسـم َأِب ربيعـة: عمـرو، وقيـل: حذيفة. وقيل: اسـمه كنيتـه. واألكثر 
يقوله: عمرو.

وكان َأُبو ربيعة يقال له: ذو الرمي، وكان من أشاف قريش ف اجلاهلية، 
وأسلم َيْوم الفتح، وكان من أحسن الناس وجًها، وهو الذي أرسلته قريش 
مع عمرو بن العاص إَِل النجاش ف طلب أصحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الذين 

كانوا بالبشة، وقيل غيه. 

الارث  مع  الفتح، وكان  َيْوم  هانئ  بأم  استجار  اّلذي  هو  إنه  وقيل: 
ابن هشام، فأراد عيلٌّ قتلهم، فمنعته منهم، وأتت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخرته بذلك، 

)1( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 236(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 160(.
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فقال: »َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت«. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص اجلند من اليمن وخماليفها، ول يزل والًيا عليها  ه َرُسوُل اللَّ ووالَّ
حتى قتل عمر ڤ، وكان عمر قد أضاف إليه صنعاء، ثم ويل عثمن الالفة 
ه ذلك أيًضا، فلم ُحِصَ عثمن جاء لينصه فسقط َعْن راحلته  ڤ، فوالَّ

بقرب مكة فمت.

يعد ف أهل املدينة، وخمرج حديثه عنهم)1(.

 ذت: والد الشاعر املشهور عمر، وأخو عياش، كان اسُمُه: )َبِحًيا(، 
ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَِّه(. فَسمَّ

ـِذي َبَعَثْتـه  وكان أحـَد األشاف، ومـن أحسـن النّـاس صـورًة، وهـو الَّ
ية ُمَهاِجرة الََبشة، ثمَّ أسلم  قريٌش مع عمرو بن العاص إل النَّجاشِّ ألذِّ

إسالُمه. وَحُسن 

فتنة عثمن،  أّيام  إل  فيها  فبقي  وخَمَاليَفها،  اجلَنَد  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  ه  والَّ
ه، فوقع َعْن راحلته فمت بقرب مكة. فجاء لينُصَ

وقد استقرض منه النّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أربعي ألًفا، فأقرضه.

ْحَِن بن َعْبِد اللَِّه، عن أبيه)2(. له حديٌث عند حفيده إِْبَراِهيم بن َعْبِد الرَّ

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. َ  جر: كان اسُمُه: )َبِحًيا(، فغيَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )128/3، 129(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 257(.
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وهـو أخـو عيـاش بـن أب ربيعـة ألبويـه، أمهم أسـمء بنت خمرمـة، وهو 
والد عمر بن َعبد الله بن أب ربيعة الشاعر املشهور)1(.

عْبُد الِل ْبُن َأِبي ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب الُقَرِشيُّ 9    -
الَهاِشِميُّ ڤ.

 غ: أحسبه سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

َسْت   بر: اسم َأِب ُسْفَيان: امُلِغَية. َرَوى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َما ُقدِّ
َا َغري ُمَتَضيٍِّع«. رواه َعنُْه سمك بن حرب،  ُه ِمْن َقِويِّ ٌة اَل ُيْؤَخُذ لَِضِعْيِفَها َحقَّ ُأمَّ

وقد َرَوى َهَذا الديث َعْن َأبِيِه.

وأي َذلَِك َكاَن فقد رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن معه ُمسلًم بعد اْلَفْتح)3(.

عْبُد الِل ْبُن َأِبي سقبة الَباِهِليُّ ڤ.9 1  -

 غ: سكن ناحية املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

َعْبُد اللَّ ْبُن َأِبي َكِرِب ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن َشَجَرَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َرِبيَعَة 9 -  -
اْبِن َوْهِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اأْلَْكَرِميَن، َأُبو ِليَنَة، الِكْنِديُّ ڤ.

 س، ثغ: وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم)5(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )133/6(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )222/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 921(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )216/4(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )244/6(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )267/3(.
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ٍف األَْزِديُّ ڤ.9    - عْبُد الِل ْبُن َأِبي ُمَطرِّ

 غ: ال ُيعرُف مسكنُُه، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)2(.

طَّى  َتَ »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  اللِه  َرُسوَل  َسِمَع  الشاميي،  ِف  بر: حديثه   

َقُه ابن َعبَّاس.  ْيِف«. وَصدَّ ُبوا َوَسَطُه بِالسَّ ْرَمَتْيِ َفاْضِ احْلُ

حديثه َهَذا ِعنَْد رفدة بن قضاعة، َعْن َصالِح بن راشد َعنُْه، ويقولون: 
إن رفدة بن قضاعة غلط فِيِه، ول يصح عندي قول من َقاَل َذلَِك)3(.

.)4(  ثغ: له صحبٌة، عداده ِف الشاميي، وهو أْزِديٌّ

َعْبُد اللَّ ْبُن أبي َمْعِقِل ْبِن َنِهيِك ْبِن ِإَساِف ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد 9    -
اْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة األَْنَصاِريُّ ڤ.

 غ: َشِهَد ُأحًدا. 

ويقال: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جش، َشِهَد مع رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص املشاهد، وتوف ف آخر خالفة معاوية)5(.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )207/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1790/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 994(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )288/3(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )288/4(.
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 بر: شهد أحًدا مع َأبِيِه)1(.

عْبُد الِل ْبُن األَْرَقَم ْبِن َعْبِد َيُغوَث ْبِن َوْهِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن 9    -
ُزْهَرَة اْلُقَرِشيٌّ ڤ.

ى ْبِن َعاِمَرَة  َهَمَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت َحْرِب ْبِن َأِب مَهْ  س: ُأمُّ

اْبِن َعِمَيَة ْبِن َوِديَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر. 

َعْبِد  ْبِن  اأْلَْسَوِد  بِنُْت  َخالَِدُة  ُه  َوُأمُّ َعْمًرا،  اأْلَْرَقِم:  ْبُن  ِه  اللَّ َعْبُد  َفَوَلَد 
َيُغوَث ْبِن َوْهِب ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُزْهَرَة.

َها ُأمُّ َوَلٍد ِمْن َأْهِل اْلَيَمَمِة َسْوَداُء. َوَزْينََب، َوُأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ـَة، َوَأْطَعَمُه َرُسـوُل اللَّ ـِه ْبـُن اأْلَْرَقـِم َيْوَم َفْتـِح َمكَّ َوَأْسـَلَم َعْبـُد اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوأِلَِب َبْكٍر ڤ)2(.  بَِخْيَرَ َخِْسَي َوْسًقا، َوَكاَن َيْكُتُب لَِرُسوِل اللَّ

 غ: كان يسكن املدينة، وهو ابن األرقم بن أب األرقم بن وهب بن 

عبد مناف بن زهرة بن كالب.

وكان عبد الله قد كتب لَرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وألب بكر، وعمر، وكان عل 
بيت املال لعثمن ڤ)3(.

ه َعاتَِكة بنت َعْوف بن َعْبد َعْوف بن َعْبد بن اْلَاِرث بن زهَرة.   ب: أمُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )995/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )72/6(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )527/3(.
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ة َيْوم َجاَءُهم نعي يِزيد بن ُمَعاِوَية، َوَذلَِك ِف شهر ربيع األول  َماَت بَِمكَّ
سنة َأربع َوِستَِّي، َوصلَّ َعَلْيِه َعْبد اللَّه بن الزبي، َوُدفَِن بالجون، َوله َيْوم 

َماَت اْثنَان َوِستُّوَن سنة)1(.

ُه: َعْمَرُة   ع: َجَعَلُه ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب َعَل َبْيِت امَلاِل ِف ِخاَلَفتِِه، َوُأمُّ

بِنُْت اأْلَْرَقِم ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف. 

َكاَن َأَحَد ُكتَّاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَتَب أِلَِب َبْكٍر َوُعَمَر ڤ، َعِمَي َقْبَل َوَفاتِِه)2(.

 بر: أسلم عام اْلَفْتح، وكتب للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ ألب َبْكر ڤ، واستكتبه 
أيًضـا ُعَمـر ڤ، واسـتعمل عـل بيـت املال خالفـة ُعَمر كلها وسـنتي من 

خالفة ُعْثَمن ڤ، َحتَّى استعفاه من َذلَِك فأعفاه)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عمة أبيه األرقم، وأمه   ثغ: كانت آمنة بنت وهب أمُّ َرُسول اللَّ

أميمة بنت حرب بن َأِب مههمة بن عبد العزي الفهري. وقيل: عمرة بنت 
األوقص بن هاشم بن عبد مناف.

أسلم عام الفتح، وكتب للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وألب بكر، وعمر ڤ. وأعطاه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بخير خسي وسًقا، واستعمله عمر َعَل بيت املال، وعثمن  َرُسوُل اللَّ

بعده، ثم إنه استعفى عثمن من ذلك فأعفاه.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )218/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1582/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )865/3(.
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ملسو هيلع هللا ىلص أمن إليه ووثق به، فكان إذا كتب له إَِل  ِه  وملا استكتبه َرُسوُل اللَّ
بعض امللوك يأمره أن خيتمه وال يقرؤه ألمانته عنده)1(.

لِلنَّبِيِّ  َوكَتَب  إِْساَلُمُه،  مِمَّْن َحُسَن  َوَكاَن  الَفْتِح،  ُمْسِلَمِة  ِمْن   ذس: 

ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َكَتَب ألَِب َبْكٍر، َولُِعَمَر.

ِة  ًة، َوَكاَن ِمْن ِجلَّ َوَوالَُّه ُعَمُر َبْيَت امَلاِل، َوَويِلَ َبْيَت امَلاِل َأْيًضا لُِعْثَمَن ُمدَّ
َحاَبِة، َوُصَلَحاِئِهْم. الصَّ

نَِن(.  َلُه َحِدْيٌث ِف )السُّ

ُه)2(. َرَوى َعنُْه: ُعْرَوُة، َوَغْيُ

 ذت: كان ممـّـن أســلم َيــْوم الفتــح، وحُســن إســالُمُه، وَكَتــب للنَّبــيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ ألب بكر، وعمر، ُثمَّ ويل بيت املال لُعَمر، وُعْثَمن ُمَديدة، َوَكاَن من 
فضالء الصحابة وُصَلحائهم. 

َرَوى َعنُْه: ُعْروة، وغيه)3(.

َخْنَساَء 9    - ْبِن  َصْخِر  ْبِن  َوْقِش  ْبِن  َأْوِس  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  الِل  عْبُد 
اْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

 غ: من أصحاِب رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيْسنِد عن رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )68/3، 69(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2//482، 483(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 514، 515(.



195 ين
َ
حرف الع

من َأْهِل َبْدٍر)1(.

عْبُد الِل ْبُن َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    -

 ب: َكاَن َأبوُه َسيًِّدا)2(.

 ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة)3(.

عْبـُد الِل ْبـُن َأْسـَلَم بـِن َزْيِد بـِن َبيحاَن بـِن َعاِمِر بـِن َماِلك بِن 9    -
ِذ َمَناَة ْبِن َناجِ ْبِن َتْيِم ْبِن  َعاِمِر بِن ُأَنيِف بِن ُجَشِم ْبِن َتِميِم ْبِن َعوَّ
. َوَلُه َحَلٌف  َأَراَشَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعَبْيَلَة ْبِن ِقْسِميِل ْبِن َفَراَن ْبِن َبِليٍّ

ِفي َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ِمَن اأْلَْنَصاِر ڤ.

 س: بايع تت الشجرة)4(.

 غ: ممن بايع تت الشجرة)5(.

عْبُد الِل ْبُن اأْلَْسَوِد اليماميُّ ڤ.9 3  -

 خغ: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

حدث َعنُه: َوَلده)6(.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )115/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )242/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1587/3(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )306/5(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )285/4(.
)6( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 223(.
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ُدوِسيُّ ڤ.9  1 - عْبُد الِل ْبُن اأْلَْسَوِد السَّ

 س: َقاَل َقَتاَدُة: َوَقْد َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْفِد َبنِي َسُدوٍس)1(.

 غ: وفد عبد الله بن األسود السدويس ف وفد بني سدوس إل النبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعلم له حديًثا)2(.

 ع: َأَحُد اْلَوْفِد ِمْن َبنِي َسُدوٍس، َحِديُثُه ِعنَْد َأْواَلِدِه. 

ْعِق ْبِن َحْزٍن َقاَل:  َوَقاَل َقَتاَدُة فِيَم َرَوى َعنُْه ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم، َعِن الصَّ
َهاَجَر َأْرَبَعٌة ِمْن َربِيَعَة: َبِشُي ْبُن اْلََصاِصَيِة، َوَعْبُد اللِه ْبُن اأْلَْسَوِد، َوُفَراُت 

اْبُن َحيَّاَن، َوَعْمُرو ْبُن َتْغِلَب)3(.

ٌج حديُثه  ُه دعا هلم بالركة ِف التَّمر. خُمَرَّ  بر: حديثه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
َعْن ولده. وقيل: إنه وفد عل رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بني سدوس)4(.

عْبُد الِل ْبُن اأْلَْعَوِر الَماِزِنيُّ ڤ.9 11 -

 غ: سكن البادية، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

اِعُر)6(.  ع: ُهَو اأْلَْعَشى الشَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )65/9(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )154/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1588/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 866(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )269/4(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1587/3(.



197 ين
َ
حرف الع

ِه بن األطول الرمازي املازين.  بر: قيل: َعْبد اللَّ

ِه، ُهَو من بني مازن بن َعْمرو بن  قيل اسم األعور أو األطول: َعْبد اللَّ
متيم، َوُهَو األعش الشاعر املازين، كانت عنده امرأة يقال هلا: معاذة، فخرج 
َيِمي أهَله من َهَجر، فهربت امرأته بعده ناشزة َعَلْيِه، فعاذت برجل منهم، 
يقال َلُه: مطرف بن نصل، فجعلها َخَلف ظهره، فلم قدم األعشى ل جيدها 
َا نشزت، وأنا عاذت بمطرف بن نصل، فأتاه، فقال له:  ِف بيته، وأخر َأنَّ
، َفَقاَل: ليست عندي، ولو كانت  يا ابن عم، عندك امرأيت معاذة فادفعها إيلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َوَكاَن مطرف أعز منه، فخرج َحتَّى أتى  عندي ل أدفعها إليك، 

فعاذ بِِه، وأنشأ َيُقول:

أشـكو إليك ذربة من الذربيـا سـيد النـاس وديـان العرب
خرجت أبغيها الطعام ِف رجبكالذئبة العسالء ف كل الرسب
وحـــرب بنـــزاع  أخلفت العهد ولطت بالذنبفخلفتنـــي 

وهــن ش غالــب ملــن غلــب

فقـال النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُهـنَّ َشُّ َغالِـٍب مَلَـْن َغَلـب«. وشـكا إَِلْيـِه امرأتـه وما 
صنعت، وأنا ِعنَْد رجل منهم يقال َلُه: مطرف بن نصل. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل مطرف: انظر امرأة َهَذا معاذة، فادفعها إَِلْيِه،  فكتب َرُسوُل اللَّ
فأتاه بكتاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقرئ َعَلْيِه، َفَقاَل هَلَا: َيا معاذة، َهَذا كتاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فيـك، وأنـا دافعـك إَِلْيـِه. فقالت: خذ يل العهـد وامليثاق وذمـة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أال 
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يعاقبني فيم صنعت، فأخذ هلم ذلك، ودفعها إليه، فأنشأ يقول:

يغـيه الواش وال قـدم العهدلعمـرك َما حبي معـاذة بالذي
غواة رجاٍل إذ ينادونا بعدي)1(وال سوء َما جاءت به إذ أزاهلا

عْبُد الِل ْبُن َأْقَرَم ْبِن َزْيٍد اْلُخَزاِعيُّ ڤ.9 -1 -

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

 ب: َلُه ُصْحَبة، َكاَن ينزل القاع من نمرة)3(.

ِه بن أقرم)4(.  بر: معدوٌد ِف أهل املدينة. َرَوى َعنُْه: ابنه ُعَبْيد الله بن َعْبد اللَّ

عْبُد الِل ْبُن ُأمِّ َحَراٍم ِبْنِت ِمْلَحاَن، وهو َعْبُد الِل ْبُن َعْمِرو ْبِن 9  1 -
اِر، ِمَن  اِد ْبِن َماِلِك ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َسوَّ

األَْنَصاِر، ِمَن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 .  س: َشِهَد َأُبوُه َوَأُخوُه َقْيُس ْبُن َعْمٍرو َبْدًرا، َوَلْ َيْشَهْدَها َأُبو ُأَبٍّ

اِم،  َل َأُبو ُأَبٍّ إَِل الشَّ وَّ ُه ُأمُّ َحَراٍم بِنُْت ِمْلَحاَن، َخاَلُة َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َوَتَ َوُأمُّ
َفنََزَل بَِبْيِت امَلْقِدِس، َوَلُه َعِقٌب ُهنَاَك، َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

اْسُمُه:  ُأَبًّ  َأَبا  أنَّ  َبَلَغنِي  َيُقوُل:  َمْرَوان،  ْبَن  ُحَذْيَفة  َأَبا  َسِمْعُت   خ: 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 868-866(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )158/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )242/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 868(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )405/9(.
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َ اْلِقْبَلَتْي َمَع  اِمت، َوَكاَن َقْد َصلَّ ِه ْبُن أمِّ َحَرام اْمَرَأِة ُعَباَدة ْبِن الصَّ َعْبد اللَّ
َرسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 غ: يكنى أبا أب، وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت.

قال أبو حذيفة عبد الله بن مروان بن معاوية الفزاري: بلغني أن اسم 
أب: عبد الله بن أم حرام ابن امرأة عبادة بن الصامت.

قال شداد بن عبد الرحن األنصاري من ولد شداد بن أوس: وكان أبو 
أب يسكن بيت املقدس)2(. 

 ب: سكن بيت املقدس، روى َعنُه: إِْبَراِهيم بن أب عبلة)3(.

 بش: ابن امرأة عبادة بن الصامت، وهو عبد الله بن عمرو بن قيس 
األنصاري أبو أب)4(.

 مف: ُيَقال: عبد الله بن ُأَب، َوُيَقال: عبد الله بن َعْمرو، َوُيَقال: ابُن 
أمِّ حَرام، َوُيَقال: عبد الله بن َعْمرو بن قيس بن زيد بن َسواد بن َمالك بن 
اِمت اأْلْنَصاِري،  غنم بن َمالك بن النجار. َوُيَقاُل: اْبُن اْمَرَأة عَباَدة بن الصَّ

َوُيَقال: اسمه عبد الله بن َكْعب.

اِمت، َوِهي بنت ِمْلَحان  َوأمُّ حَرام ِهَي: أمه، َوِهي اْمَرَأة عَباَدة بن الصَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 328، 329(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )83-82/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )233/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 91(.
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ابن َخالِد بن زيد بن حَرام بن ُجنُْدب بن َعامر.

َوِهي ُأْخت: أم سليَمة، أم أنس بن َمالك.

َلُه ُصْحَبة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيَعدُّ ِف الشاميي ڤ.

روى َعنُه: إِْبَراِهيم بن أب عبلة)1(.

اِمِت، َصلَّ اْلِقْبَلَتْيِ َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.   ع: َأُبو ُأَبِّ اْبُن اْمَرَأِة ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 . ، َهَكَذا َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن ُأَبٍّ

َرَوى َعنُْه: إِْبَراِهيُم ْبُن َأِب َعْبَلَة. 

اِد ْبِن َمالِِك ْبِن  َوِقيَل: ُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َسوَّ
اِر)2(. َعْمِرو ْبِن النَّجَّ

اِمِت)3(.  ع: ِقيَل: َعْبُد اللِه اْبُن ُأمِّ َحَراٍم، َوُهَو اْبُن اْمَرَأِة ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

ه أمُّ حرام، هي زوج عبادة بن الصامت، يعرف بربيب عبادة.   بر: أمُّ

ِه  َوَكاَن خًيا فاضاًل، قد َصلَّ القبلتي مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َعْبد اللَّ
ابن َعْمرو بن زيد بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم بن َمالِك بن 
ِه بن َأِب ابن أم حرام، َوُهَو خطأ  غنم بن النجار. وبعضهم َيُقول فِيِه: َعْبد اللَّ

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )621(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1590/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1726/3(.
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ُه َقاَل: »َأْكِرُموا اخُلْبَز«)1(. من قائله، وإنم ُهَو َأُبو َأِب. من حديثه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

 بر: ابن أم حرام. وغلب َعَلْيِه ابن أم حرام، َوُهَو ابن خالة أنس بن 
ه أمُّ حرام بِنْت ملحان، وربيب عبادة بن الصامت.  َمالِك، أمُّ

ر َحتَّى َرَوى عنه إبراهيُم بُن َأِب عبلة.  ُعمِّ

ُيَعدُّ ِف الشاميي)2(.

 كر: أبو ُأَبِّ بن أمِّ حرام امرأة عبادة بن الصامت. 

َصِحَب َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وصلَّ معه القبلتي وروى عنه حديًثا. وروى 
عن: ُعَبادة. 

روى عنه: إبراهيم بن أب عبلة، وأبو املثنى الميص. 

بدمشق، وإن قره با ف  إنه مات  املقدس. وقيل:  بيت  وكان يسكن 
مقرة باب الصغي)3(.

عْبُد الِل ْبُن ُأَنْيِس ْبِن َأْسَعَد ْبِن َحَراِم ْبِن َحبيِب ْبِن َماِلِك ْبِن 9  1 -
غْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َتْيِم ْبِن ُبهَثة ْبِن َناِشرة ْبِن َيرُبوعِ ْبِن الَبْرِك ْبِن 

، َحِليُف اأْلَْنَصاِر ڤ. َوبَرَة، ِمْن ُقَضاَعَة، ُيَكنَّى َأَبا َيْحَيى، اْلُجَهِنيُّ

 س: عـداده ف ُجهينـة، وهـو حليـٌف لبني سـواد من بني سـلمة من 
األنصار.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 891(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 959(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 73(.
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وَشِهَد العقبَة مع السبعي من األنصار، وكان ُيَكرسِّ أصنام بني سلمة 
هو ومعاذ بن جبل حي أسلم. 

ول يشهد بدًرا، وَشِهد ُأُحًدا، والَنَْدَق وما بعد ذلك من املشاهد مع 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وَبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص رسيًة َوْحَده)1(.

، وليس بجهنـي، ولكنه من   ق: يكنـى: أبـا حييـى. وُيعـَرُف باجلهنـيِّ
وبرة من قضاعة، وجهينة أيًضا من قضاعة، حليٌف لبني سلمة.

شهد العقبَة، وأحًدا، واختلف ف بدر أشهدها أم ل يشهدها.

وكان منزلــه بأعــراف عــل بريــد مــن املدينــة، وأعطــاه َرُســوُل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص 
وَن َيْوَمئِذ«.  عصا، وقال له: »ِهَي آَيٌة َبْينِي َوَبْينَك، إِنَّ َأَقلَّ النَّاس امَلُتَخصِّ

الله  َرُسوُل  اجلهنّي، وكان  وليلة  األعراب،  ليلة  فيه:  يقال  اّلذي  وهو 
ملسو هيلع هللا ىلص أمره أن ينزل من باديته إل مسجده، فيصيل فيه ليلة ثالث وعرين، 
فكان يدخل مساء ليلة ثالث وعرين، إذا صّل العص، ثم ال خيرج عنه إال 

لاجة، حتى يصل الصبح، ثم خيرج إل أهله. فقيل: ليلة اجلهنّي.

وهو اّلذي روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف ليلة القدر أنه قال: »الَتِمُسوَها 
ْيَلَة«، َوَكاَنت َلْيَلَة ثالث وعرين.  اللَّ

ومات باملدينة ف خالفة معاوية)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )398/4(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 280(.
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.)1(  ص: َعَقبِيٌّ

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

ام، ومص.   ب: َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

املْحض،  َوُهَو َصاحب  ُسْفَيان،  ُمَعاِوَية بن أب  ِف واَلَية  بِامَلِدينَِة  َماَت 
َوَكاَن منزله عل بريد من امَلِدينَة بِموضع ُيعَرُف بأعراف)3(.

 ع: ِعَداُدُه ِف اأْلَْنَصاِر، َحِليُف َبنِي َناِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواَدَة. 

ًة َوْحَدُه إَِل َخالِِد ْبِن  يَّ ، ُيْكنَى: َأَبا حَيَْيى، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ
َوَقاَل:  ُه،  خِمَْصَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َوَأْعَطاُه  َفَقَتَلُه   ، اهْلَُذيِلُّ ُسْفَياُن  َوِقيَل:   . اهْلَُذيِلِّ َتْيٍج 

ا َيْوَم الِقَياَمِة«، َفُدفِنَْت َمَعُه َيْوَم ُدفَِن.  ِذِه َحتَّى َتْلَقاِن ِبَ ْ ِبَ »َتَصَّ

ِذيَن َقَتُلوا اْبَن َأِب الَُقْيِق.  ُه َأَحُد النَّْفِر الَّ َوِقيَل: إِنَّ

وا آهِلََة َبنِي َسَلَمَة، َكاَن َينِْزُل ِمَن امَلِدينَِة َعَل ُبَرْيٍد،  ُ ِذيَن َكرسَّ َوُهَو َأَحُد الَّ
ُه َبْعُض اْلَيُهوِد ِف َوْجِهِه، َفَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتَفَل فِيَها َفَلْم َيَتَأذَّ ِبَا.  َوَشجَّ

 . َرَوى َعنُْه: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه، َوَأُبو ُأَماَمَة اأْلَْنَصاِريُّ

: َعْبُد اللِه ْبـُن ُأَنْيٍس اأْلَْنَصـاِريُّ َغْيُ َعْبـِد اللِه ْبِن  َوَقـاَل َعـيِلُّ ْبـُن امَلِدينِـيِّ
 . ُأَنْيٍس اجلَُهنِيُّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )77/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )255/4(، و)67-66/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )233/3، 234(.
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ِذي َرَوى َعنُْه: َجابُِر ْبُن َعْبِد اللِه  َق َبْينَُهَم، َفَقاَل: اأْلَْنَصاِريُّ ُهَو الَّ َوَفرَّ
ِذي َرَوى َعنُْه َأْواَلُدُه ِف ُنُزوِل َلْيَلِة اْلَقْدِر.  ِف اْلِقَصاِص، َوَلْيَس اجْلَُهنِيَّ الَّ

ْجنَا  ، َوَجَْعنَا َبْينَُهَم، َوَخرَّ ِريَن َبْينَُهَم َفَجَعَلُهَم َتْرَجََتْيِ َق َبْعُض امُلَتَأخِّ َوَفرَّ
َج)1(. َعنُْهَم َما َخرَّ

ـِه، َوَرَوى َعنْـُه مـن   بـر: َرَوى َعنْـُه: َأُبـو أمامـة، وجابـر بـن َعْبـد اللَّ

التابعـي: ُبـرس بـُن َسـِعيد، وبنوه: عطيـة، َوَعْمرو، وضمرة، وعبـد الله، بنو 
ِه بن أنيس، َوُهَو الَِّذي سأل َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ليلة القدر، َوَقاَل  َعْبد اللَّ
ار، َفُمرين بليلة أنزل هَلَا. َفَقاَل: »َأْنِزْل َلْيَلَة  ِه، إيِنِّ شاسع الدَّ َلُه: َيا َرُسوَل اللَّ
يَن«. وُتْعَرف تلك الليلة بليلة اجلَُهنِيِّ باملدينة، َوُهَو أحد الذين  َثلٍث َوِعْشِ

كرسوا آهلة بني َسَلَمة.

توىف سنة أربع وخسي)2(.

.)3(  خق: صحابٌّ مهاجريٌّ أنصاريٌّ َعَقبيٌّ

 ذت: َحِليُف اأْلَْنَصاِر.

َشِهَد اْلَعَقَبَة، َوَبْدًرا َلْ َيْشَهْدَها، َبْل َشِهَد ُأُحًدا.

؛ َبْل َذلَِك َلَقٌب  ، َوَلْيَس بُِجَهنِيٍّ ُكنَْيُتُه َأُبو حَيَْيى، َوِقيَل: ُيَقاُل َلُه: اجْلَُهنِيُّ
َلُه، َوُهَو ِمْن ُقَضاَعَة.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 870(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1585/3(.

)3( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1246/2(.
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ُ ِبَا.  ًة َكاَن َيَتَخصَّ َرَوى َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَفَع إَِلْيِه خِمَْصَ

ِمنُْه َحِديَث  ، َوَسِمَع  ِه إَِل ِمْصَ اللَّ َعْبِد  إَِلْيِه َجابُِر بن  ِذي َرَحَل  الَّ َوُهَو 
اْلِقَصاِص.

َ ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة)1(. ُتُوفِّ

 ذت: شّذ َخِليَفُة بُن خياط، َفَقاَل: شهد بدًرا.

واملشهور َأنَُّه شهد الَعَقبة َوُأُحًدا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعثه وحده رسية إَِل خالد بن نبيح العنزي، فقتله. وَبَلَغنا َأنَّ َرُسوَل اللَّ

قيل: إنم قيل له: اجلَُهنِي، َلَقًبا، وإال فهو من قضاعة.

َرَوى َعنُْه: جابر بن َعْبد اللَِّه ورحل إليه، وبرس بن َسِعيد، وَضْمَرة ابنه، 
ْحَِن، وآخرون. ِه، وَعْبد الرَّ وابنا كعب بن مالك؛ َعْبد اللَّ

َ َسنَة أربع وخسي)2(. ُتُوفِّ

ْبِن 9  1 - َأْسَعَد  ْبِن  اَن  ِخشَّ ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َبْدِر  ْبُن  الِل  َعْبُد 
ْبَعـِة ْبِن ِرْشـَداَن ْبِن  َوِديَعـَة ْبـِن َمْبـُذوِل ْبـِن َعـِديِّ ْبـِن َغْنِم ْبـِن الرَّ

ڤ. الُجَهِنيُّ  َبْعَجَة،  َأُبو  ُجَهْيَنَة،  ْبِن  َقْيِس 

َي: )َعْبد اللِه(.  َ اْسُمُه، َفُسمِّ ى(، َفَلمَّ َأْسَلَم ُغيِّ  س: َكاَن اْسُمُه: )َعْبَد اْلُعزَّ

ِذي َذَكَرُه الَعبَّاُس ْبُن ِمْرَداٍس ِف ِشْعِرِه.  َوَأُبوُه َبْدُر ْبُن َزْيٍد الَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 417(.

)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 514(.
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َوَكاَن َعْبُد اللِه ْبُن َبْدٍر َمَع ُكْرِز ْبِن َجابٍِر الِفْهِريِّ ِحَي َبَعَثُه َرُسوُل اللِه 
ِذيَن َأَغاُروا َعَل لَِقاِح َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِذي اجلَْدِر.  ًة إَِل اْلُعَرنِيَِّي الَّ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ

تِي َعَقَدَها هَلُْم َرُسوُل اللِه  ِذيَن َحَُلوا َأْلِوَيَة ُجَهْينََة الَّ َوُهَو َأَحُد األَْرَبَعِة الَّ
َة.  ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ـا َداٌر، َوَكاَن َينْـِزُل َأْيًضـا الَباِدَيَة  َوَنـَزَل َعْبـُد اللـِه ْبـُن َبـْدٍر امَلِدينَـَة َوَلـُه ِبَ
ُجَهْينََة.  ِجَباِل  ِمْن  بِاْلَقَبِليَِّة 

َوَقْد َرَوى َعْن َأِب َبْكٍر. 

َوَماَت َعْبُد اللِه ْبُن َبْدٍر ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

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

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه عند ابنه بعجة بن َعْبد اللَّه، َكاَن حيمل لَِواء 
ُجَهْينَة َيْوم الَفْتح، َوَكاَن ينزل الَباِدَية بالقبلية من جبال ُجَهْينَة. 

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان)3(.

 ع: ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيَِّي، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه َبْعَجَة)4(.

ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله(.  ى(، فَسمَّ ، َكاَن اسُمُه: )عبَد الُعزَّ  بر: مدينٌّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )264/5(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )218/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )239/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1596/3(.
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َوُهَو أحد الذين حلوا راية جهينة َيْوم الفتح، يكنى َأَبا بعجة بابنه بعجة. 

َرَوى َعنُْه: ابنه بعجة، ل يرو َعنُْه غُيُه، َوَرَوى َعْن بعجة: حَيَْيى بُن َأِب 
َكثِي، َوَأُبو َحاِزم.

د، وله ابن يقال َلُه: ُمَعاِوَية بن بعجة.  ومات بعجة قبل الَقاِسم بن ُمَمَّ

.)1( َرَوى عنه: الدراورديُّ

 وقال أيًضا بر: وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: »َما اْسُمَك؟«، َقاَل: 

ه: )َعْبد الَعِزيِز(، وذكره ابن الكلبي ِف  عبد العزى، فغيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اسمه، وسمَّ
نسب قضاعة)2(.

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَِّه(  ي(، فسمَّ  ثغ: كان اسُمُه: )عبَد الُعزَّ

يكنى أبا بعجة.

وهو أحد الذين حلوا راية جهينة َيْوم الفتح. روى عنه: ابنه بعجة)3(. 

َعْبُد الِل بُن ُبَدْيِل بِن َوْرَقاء بِن َعْبِد الُعزَّى، َأُبو ُعَمٍرو، الُخزاِعيُّ ڤ.9  1 -

ي  َة، وُحنَْينًا، وتبوَك، وُقتَِل يوم ِصفِّ  ط: شهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فتَح َمكَّ

مع أمي املؤمني عيل بن أب طالب ڠ)4(. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 873(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1006/3(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )79/3(.
)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 17(.
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 بر: أسلم مع َأبِيِه قبل اْلَفْتح، وشهد ُحنَْينًا، والطَّاِئَف، َوَكاَن سيَِّد خزاعة، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: بل ُهَو وأخوه من مسلمة اْلَفْتح. وخزاعة عيبة َرُسوِل اللَّ

ُه أسلم قبل اْلَفْتح، وَشِهَد ُحنينًا، والطائف، وتبوك. قاله  والصحيح َأنَّ
الطري وغيه. 

ْحَِن بن بديل بصفي،  الرَّ َعْبد  ُهَو وأخوه  ُقتَِل  َلُه قدٌر وجاللٌة،  َوَكاَن 
َوَكاَن يومئذ عل رجالة عيل ڤ. 

ِه  َكاَن من وجوه الصحابة، َوُهَو الَِّذي َصالِح أهل أصبهان مع َعْبد اللَّ
ابن َعاِمر، وكان عل مقدمته، وذلك ِف زمن ُعْثَمن سنة تسع وعرين من 

اهلجرة)1(.

َعيِلٍّ حيث  املدائن ف عسكر  ابنا بديل  اللَِّه وممد  َعْبد   خت: ورد 

سارا إَِل ِصفِّي، وُذِكَر أنم ُقتاَِل بِصفِّي)2(. 

 ثغ: أسلم مع أبيه قبل الفتح، وكان سيد خزاعة، وقيل: بل هو من 

مسلمة الفتح. واألول أصح.

وُقتَِل  له نخل كثي،  والطائف، وتبوك، وكان  الفتح، وحنينًا،  وشهد 
الة، وهو من أفاضل  جَّ ، وكان َعَل الرَّ هو وأخوه عبد الرحن بصفي مع عيلٍّ

أصحاب عيلٍّ وأعيانم. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 874(.
)2( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 569(.
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ِه بن عامر، ف خالفة عثمن  وهو الذي صالح أهل أصبهان مع َعْبد اللَّ
سنة تسع وعرين)1(.

 ذت: أسـلم مـع َأبِيـِه قبـل الفتـح، وشـهد الفتـح ومـا بعدهـا، وكان 
، وكان عل  ْحَن يوم ِصفِّي مع عيلٍّ شيًفا وجلياًل. ُقتَِل ُهَو وأخوه َعْبد الرَّ

الة)2(. جَّ الرَّ

، َماِزُن ْبُن َمْنُصوٍر َأِخي ُسَلْيِم 9  1 - ، الَماِزِنيُّ َلِميُّ عْبُد الِل ْبُن ُبْسٍر، السُّ
اْبِن َمْنُصوٍر، ُيْكَنى: َأَبا ُبْسٍر، َوِقيَل: َأُبو َصْفَواَن ڤ.

َ َعْبُد اللِه ْبُن ُبرْسٍ َسنََة َثَمٍن َوَثَمنَِي.  ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ  س: َقاَل ُمَمَّ

َيْوَم  َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن  اِم  بِالشَّ َماَت  َمْن  آِخُر  َوُهَو 
َماَت اْبَن َأْرَبٍع َوتِْسِعَي َسنًَة)3(.

، له صحبة)4(.  ل: أبو صفوان، ويقال: أبو ُبرْسٍ

 ق: آخر من مات بالشام من الصحابة سنة ثمن وثمني)5(.

َ َسنََة َثَمٍن َوَثَمنَِي)6(.  ص: ُتُوفِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )80/3(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 320(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )417-416/9(.
)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1671(.

)5( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 341(.
)6( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )46/3(.
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 غ: سكن حص، يكنى أبا صفوان، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)1(.

ام، َوُهَو آخر من  أ َفْجَأة سنة َثَمن َوَثَمنَِي بِالشَّ  ب: َماَت َوُهَو يَتَوضَّ

ـُجود ِف َجبهته َبيِّنًـا، َوَكاَن  َمـاَت َبـا من َأْصَحـاب النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن أثر السُّ

ر ليَته)2(. يصفِّ

 بــش: قــدم هــو وأبــوه الشــام وهلــم صحبــة، ومــات عبــد اللــه وهــو 

يتوضأ فجأة سنة ثمن وثمني، وهو آخر من مات من أصحاِب رُسوِل الله 

ام)3(. ملسو هيلع هللا ىلص بالشَّ

، َوَضَع النَّبِيُّ  َحاَبِة، َوَصلَّ اْلِقْبَلَتْيِ اِم ِمَن الصَّ  ع: آِخُر َمْن َماَت بِالشَّ

ُه َوَأُخوُه َعطِيَُّة،  َك َعَلْيِه َوَدَعا َلُه، َصِحَب ُهَو َوَأُبوُه َوُأمُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَدُه َعَل َرْأِسِه َوَبرَّ

ُء النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.  مَّ َوُأْخُتُه الصَّ

َ َسنََة ِستٍّ َوتِْسِعَي ِف ِخاَلَفِة ُسَلْيَمَن. َوِقيَل: َسنََة َثَمٍن َوَثَمنَِي، َوَلُه  ُتُوفِّ

ُر ِلَْيَتُه)4(. ِماَئُة َسنٍَة، َوِقيَل: َأْرَبٌع َوتِْسُعوَن، َوَكاَن ُيَصفِّ

 بر: ُهَو أخو الصمء، مات بالشام سنة ثمني، َوُهَو ابن أربع وتسعي، 

َوُهَو آخر من مات بالشام بحمص من أصحاِب رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )170/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )233/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 92(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1595/3(.
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َرَوى َعنُْه الشاميون، منهم: َخالِد بن معدان، َوَيِزيد بن خي، وسليم 
ابن َعاِمر، وراشد بن سعد، وأبو الزاهرية، ولقمن بن عامر، وممد بن ِزَياد. 

يقال: إنه ممن َصلَّ الِقْبَلتي)1(.

 كر: له صحبٌة ِمْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ورواية عنه.

روى عنه: ممد بن عبد الرحن بن عرق اليحصبي، وراشد بن سعد 
املقرائـي، وحسـان بـن نـوح، ويزيـد بـن حـي، وعمرو بـن قيس السـكوين، 
وممد بن زياد األهلاين، وخالد بن معدان، وأبو الزاهرية حدير بن كريب، 

وسليم بن عامر، وحريز بن عثمن الرحبي. 

ا، وركب منها البحر  وقدم دمشق أو ساحلها جمتاًزا من حص إل عكَّ
ام« الذي صنََّفه)2(. لغزو قرس مع معاوية فيم ذكره الواقديُّ ف »فتوح الشَّ

 ثغ: صلَّ القبلتي، وضع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يده َعَل رأسه ودعا له. 

ه، وأخوه عطية، وأخته الصمء.  َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو وأبوه، وأمُّ

روى عنه الشاميون منهم: َخالِد بن معدان، ويزيد بن خي، وسليم بن 
عامر، وراشد بن سعد، وغيهم.

توف سنة ثمن وثمني، وهو ابن أربع وتسعي سنة. وقيل: مات بحمص 
سنة ست وتسعي، أيام سليمن بن َعْبد امَلِلِك وعمره مائة سنة، وهو آخر 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )874/3 (.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 139، 140(.
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من مات بالشام من الصحابة)1(.

، َنِزْيُل ِحَْص. اِم، َأُبو َصْفَواَن امَلاِزيِنُّ ُر، َبَرَكُة الشَّ ، امُلَعمَّ َحاِبُّ  ذس: الصَّ

ِء َوألَبِيِهم ُصْحَبٌة. مَّ ٌة، َوألََخَوْيِه َعطِيََّة َوالصَّ َلُه: َأَحاِدْيُث َقِليَلٌة، َوُصْحَبٌة َيِسْيَ

، َوَراِشُد بُن َسْعٍد، َوَخالُِد  ْحَِن الَيْحُصبِيُّ ُد بُن َعْبِد الرَّ َث َعنُْه: ُمَمَّ َحدَّ
 ، ــُد بــُن ِزَيــاٍد األهَْلـَـايِنُّ ــِة، َوُســَلْيُم بــُن َعاِمــٍر، َوُمَمَّ اِهِريَّ ابــُن َمْعــَداَن، َوَأُبــو الزَّ

اُن بُن ُنْوٍح، َوَصْفَواُن بُن َعْمٍرو، َوَحِرْيُز بُن ُعْثَمَن اِلْمِصيُّْوَن. َوَحسَّ

َس َمَع ُمَعاِوَيَة ِف َدْوَلِة ُعْثَمَن. َوَقْد َغَزا َجِزْيَرَة ُقْرُ

تَِّة)2(. َحِدْيُثُه ِف الُكُتِب السِّ

 ذت: َنِزيُل ِحَْص، َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

، َوَراِشُد بن َسْعٍد، َوَخالُِد  ْحَِن اْلَيْحُصبِيُّ ُد بن َعْبِد الرَّ َرَوى َعنُْه: ُمَمَّ
، َوُسَلْيُم بن َعاِمٍر، َوَحِريُز  ُد بن ِزَياٍد األهَْلَايِنُّ َة، َوُمَمَّ اِهِريَّ ابن َمْعَداَن، َوَأُبو الزَّ

ُهْم. اُن بن ُنوٍح، َوَغْيُ ابن ُعْثَمَن، َوَصْفَواُن بن َعْمٍرو، َوَحسَّ

 ، ِء بِنِْت ُبرْسٍ مَّ ، َوالصَّ َس َمَع ُمَعاِوَيَة، َوُهَو َأُخو َعطِيََّة بن ُبرْسٍ َوَغَزا ُقْرُ
َوهَلُْم َوأِلَبِيِهْم ُصْحَبٌة.

َوَكاَن ِف َوْجِهِه ُثْؤُلوٌل، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال َيُموُت َهَذا اْلُغلُم َحتَّى َيْذَهُب 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )82/3(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 430، 431، 443(.
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َهَذا الثُّْؤُلوُل«، َفَلْم َيُمْت َحتَّى َذَهَب)1(.

 جر: له وألبويه وأخويه عطية والصمء صحبة.

وروى هو َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن َأبيه، وأخيه، وقيل: عن عمته.

أربع  ابن  وهو  وثمني،  ثمن  سنة  منها  بحمص  وقيل:  بالشام،  مات 
وتسعي، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة)2(.

عْبُد الِل ْبُن ُبْسٍر النَّْصِريُّ ڤ. 9  1 -

 كر: والد عبد الواحد بن عبد الله، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: ابنه عبد الواحد، وعمر بن رؤبة. 

ونزل دمشق)3(.

ْعِديُّ ڤ.9 13 - عْبُد الِل ْبُن َبْكِر بِن َرِبيَعَة السَّ

 خغ: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

حدث َعنُه: اْبنه فَضالة)4(.

عْبُد الِل ْبُن َثاِبِت ْبِن َقْيِس ْبِن َهْيَشة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن 9  - -

ِبيع، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ. ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعمرو ْبِن َعْوٍف َأُبو الرَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 951، 952(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )37/6، 38(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 162(.
)4( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 229(.
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بيع، واسمه: عبد الله بن عبد الله.  س: َوَلَد عبُد الله بُن ثابٍت: أبا الرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  رُسوِل  َعْهِد  الربيع ف  أبو  أبيه، وتوف  مع  أيًضا  ُأُحًدا  َشِهد 
َقميَص  نَه ف قميصه -يعني  َكفَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  بِن مالٍك  بنو معاويَة  م  وتزعَّ

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-، وصلَّ عليه ف مسجد بني معاوية. 

وأما أبوه عبد الله بن ثابت فبقي وشهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص املشاهد)1(.

 غ: توف عل َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة، ول يرو عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

.)3(  ب: َلُه ُصْحَبٌة، يروي َعنُه الّشعبِيُّ

 مف: َلُه ُصْحَبٌة َوِقَدم)4(.

 ع: ُيَعدُّ ِف الُكوفِيَِّي)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وف حياته.   بر: توف عل عهد َرُسوِل اللَّ

حديثه ِف »املوطأ« وغيه، َوُهَو الَِّذي قال فيه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُغلِْبنَا 
بِيع«. ومالٌك أحسـُن النَّاِس سـياقًة لديثه َذلَِك ِف اإلسـناد  َعَلْيـَك َيـا َأَبا الرَّ
واملتـن، إال أنَّ ابـن جريـج، وإن ل يقـم إسـناده فقـد أتـى فِيـِه بألفاظ ِحَسـان 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )300/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )74/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )242/3(.
)4( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2781(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1600/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف  نَُه َرُسوُل اللَّ غي خارجٍة َعْن معنى حديث َمالٍِك وزاد فِيِه. )َوَكفَّ
َقِمْيِصِه(، َوَقاَل جلبي بن َعتِيك إذ نى النِّساَء َعِن الُبَكاء َعَلْيِه: »َدْعُهَن َيا َأَبا 

...« الديث)1(. بِيع َما َداَم َبْينَُهنَّ ِن َفْلَيْبكَِي َأَبا الرَّ ْحَ َعْبِد الرَّ

اَرَة ْبِن 9 1- - عْبُد الِل ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َخْزَمَة ْبِن َأْصَرَم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعمَّ
َماِلٍك اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

.)3(  ب: َبْدِريٌّ

 رع: قتل بِالَيَمَمِة من أهل َبْدٍر)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا ِمَن اْلَْزَرِج)5(.

 بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه بحاث بن ثعلبة وقيل بّحات، وقيل بجاب)6(.

 نق: شهد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

 ثغ: شهد بدًرا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، هو وأخوه بحاث)8(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 875(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )513/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )229/3(.
)4( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )90/1(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1602/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 876(.

)7( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4513(.
)8( »ُأْسد الغابة« البن األثير )86/3(.
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ُعَمَر 9 -- - ْبِن  ُصَعْيِر  َأِبي  اْبُن  َوِقيَل:  ُصَعْيٍر،  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبُن  الِل  عْبُد 
اْبِن َزْيِد ْبِن ِسَناِن ْبِن الُمْهَتِجِر ْبِن َسَلَماَن ْبِن َعِديِّ ْبِن َصِغيِر ْبِن 
بن  ُسود  بن  ليث  بن  زيد  بن  سعد  بن  ُعْذَرة  بن  َكاِهِل  ْبِن  اِز  اْلَخزَّ
، َحِليُف َبِني  ٍد، اْلُعْذِريُّ أسلم بن الحاف بن قضاعة، ُيْكَنى: َأَبا ُمَحمَّ

ُزْهَرَة ِمْن َبِني ُعْذَرَة ڤ.

 س: كان أبوه ثعلبة بن ُصَعي شاعًرا، وكان حليًفا لبني زهرة بن 
كالب، ويكنى عبد الله أبا ممد، وقد رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

قال ممد بن عمر: وقد روى عبد الله بن ثعلبة عن ُعَمر.

ثالث  ابن  وهو  باملدينة،  وثمني  سبع  سنة  ثعلبة  بن  الله  عبد  ومات 
وثمني سنة)1(.

 ل: حليف بني زهرة، له صحبٌة)2(.

اْلَفْتِح  اَم  َأيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َرَأى  ُه  َأنَّ ُيَقاُل:  ُزْهَرَة،  لَِبنِي  َحِليٌف  ُهَو  ف:   
ومسح وجهه)3(.

، َواْبُن اأْلُْصِعِي)4(. ، َواْبُن َأِب ُصَعْيٍ  ص: َقاُلوا: اْبُن ُصَعْيٍ

 غ: رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وَحِفَظ عنه، وهو عبد الله بن ثعلبة بن ُصَعي بن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )556-555/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2882(.

)3( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )253/1(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )68/5(.
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عمرو بن يزيد من بني كاهل بن عذرة، حليف بني زهرة، يكنى أبا ممد. 

توف سنة سبع وثمني، وهو ابن ثالث وثمني)1(.

النَّاس  َفَكاَن أعلَم  اْلَفْتح،  َيْوم  ملسو هيلع هللا ىلص َرأسه َوَوجهه  النَّبِيُّ   ب: مسح 
باألنساب. 

َماَت سنة تسع َوَثَمنَِي، َوُهَو ابن َثاَلث َوَثَمُنوَن سنة، وهم حلفاء بني زهَرة)2(.

 بش: َمَسَح النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوْجَهُه يوَم الَفْتِح، وكان من أعلم الناس باألنساب. 

مات سنة تسع وثمني)3(.

 . ْهِريُّ ُد ْبُن ُمْسِلٍم الزُّ  ع: َماَت َسنََة تِْسٍع َوَثَمنَِي. َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َوُمَمَّ

َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم اْلَفْتِح، َوَمَسَح بَِوْجِهِه َوَدَعا َلُه)4(.

 بر: يقال ابن َأِب صغي العذري، من بني عذرة، حليف لبني زهرة، 
د.  يكنى َأَبا ُمَمَّ

ولد قبل اهلجرة بأربع سني، وتوف سنة تسع وثمني، َوُهَو ابن ثالث 
وتسعي. وقيل سنة سبع وثمني، َوُهَو ابن ثالث وثمني. وقيل: إنه ولد 
بعد اهلجرة وأنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص توف وهو ابن أربع سني. وقيل: سنة سبع، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فمسح عل وجهه ورأسه زمن الَفْتح. وأنه ُأيِت بِِه َرُسول اللَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )236/4(، و)37-36/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )246/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 64(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1602/3(.
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روى عنه: ابن شهاب، وعبد الميد بن جعفر)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

عْبُد الِل ْبُن َجاِبٍر اْلَبَياِضيُّ ڤ.9  - -

َماُم َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل ِف  ، َذَكَرُه اإْلِ ُه َأْنَصاِريٌّ َغْيُ اْلَعْبِديِّ  ع: ِقيَل: إِنَّ
َحاَبِة)3(. الصَّ

 بر: َرَوى َعنُْه عقبة بن َأِب َعاِئَشة ِف وضع اليمنى عل اليرسى ِف 
الصالة)4(.

 جر: ذكره البخاريُّ ف الصحابة. وقال ابن حبان: له صحبة)5(.

عْبُد الِل ْبُن َجاِبٍر اْلَعْبِديُّ ڤ.9  - -

 غ: من عبد قيس، سكن البصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

 ع: َأَحُد الَوْفِد ِمْن َعْبِد الَقْيِس، َكاَن َمَع َأبِيِه ِحَي َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

 بر: من عبد القيس، مذكور ِف الصحابة)8(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 876(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )449/2(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1610/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 877(.

)5( »اإلصابة« البن حجر )6/ 53(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )132/4(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1609/3(.
)8( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 877(.
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اْمُرُؤ 9  - - َوُهَو  اْلُبَرِك،  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  النُّْعَماِن  ْبِن  ُجَبْيِر  ْبُن  الِل  عْبُد 
، اأْلَْوِسيُّ ڤ. اْلَقْيِس ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، اأْلَْنَصاِريُّ

ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر  ُه ِمْن َبنِي َعْبِد اللِه ْبِن َغَطَفاَن، َوَشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ  س: أمُّ

ِد ْبِن ُعَمَر. ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَرٍ ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

َوَشِهَد َعْبُد اللِه َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد َعَل 

بَِقنَاٍة  َجَبٌل  َوُهَو   ، َعْينَْيِ َعَل  َفَوَقُفوا  َوَأَمَرُهْم،  َرُجاًل  َخُْسوَن  َوُهْم  َماِة  الرُّ

ُكْم َهَذا َفاْحُوا ُظُهوَرَنا، َفإِْن َرَأْيُتُموَنا  َوَأْوَعَز إَِلْيِهْم، َفَقاَل: ُقوُموا َعَل َمَصافِّ

وَنا.  ُكوَنا، َوإِْن َرَأْيُتُموَنا ُنْقَتُل َفاَل َتنُْصُ َقْد َغنِْمنَا َفاَل َتْرِ

َحْيُث  فِيِهْم  اَلَح  السِّ َيَضُعوَن  امُلْسِلُموَن  َوَتبَِعُهُم  ُكوَن،  امُلْرِ اْنََزَم  َفَلمَّ 

َماِة لَِبْعٍض:  َشاُؤوا، َوَينَْهُبوَن َعْسَكَرُهْم، َوَيْأُخُذوَن اْلَغنَاِئَم، َفَقاَل َبْعُض الرُّ

ُه اْلَعُدوَّ َفاْغنَُموا َمَع إِْخَوانُِكْم،  ٍء، َفَقْد َهَزَم اللَّ َما ُتِقيُموَن َهاُهنَا ِف َغْيِ َشْ

َفاَل  ُظُهوَرَنا  اْحُوا  َلُكُم  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوَل  َأنَّ  َتْعَلُموا  َأَلْ  َبْعُضُهْم:  َوَقاَل 

ُه  ُحوا َمَكاَنُكْم؟ َفَقاَل اآلَخُروَن: َلْ َيِرْد َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َهَذا، َوَقْد َأَذلَّ اللَّ َتْرَ

ُمْعَلًم  َيْوَمِئٍذ  َوَكاَن   ، ُجَبْيٍ ْبُن  اللِه  َعْبُد  َأِمُيُهْم  َفَخَطَبُهْم  َوَهَزَمُهْم،  اْلَعُدوَّ 

َه َوَأْثنَى َعَلْيِه بَِم ُهَو َأْهُلُه ُثمَّ َأَمَر بَِطاَعِة اللِه َوَطاَعِة  بِثَِياٍب بِيٍض، َفَحِمَد اللَّ

َيْبَق  َفَلْم  َواْنَطَلُقوا،  َفَعَصْوا  َأْمٌر،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  لَِرُسوِل  خُيَاَلَف  الَ  َوَأْن  َرُسولِِه 

َة، فِيِهُم الَاِرُث  َيْبُلُغوَن اْلَعَرَ ُنَفْيٌ َما  ْبِن ُجَبْيٍ إاِلَّ  َماِة َمَع َعْبِد اللِه  ِمَن الرُّ

ِة َأْهِلِه، َفَكرَّ  اْبُن َأَنِس ْبِن َرافٍِع، َوَنَظَر َخالُِد ْبُن الَولِيِد إَِل َخاَلِء اجلََبِل، َوِقلَّ
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َماِة، َفَحَمُلوا َعَل  بِاْلَْيل، َفَتبَِعُه ِعْكِرَمُة ْبُن َأِب َجْهٍل، َفاْنَطَلَقا إَِل َمْوِضِع الرُّ

َمْن َبِقَي ِمنُْهْم، َفَرَماُهُم اْلَقْوُم َحتَّى ُأِصيُبوا، َوَرَمى َعْبُد اللِه ْبُن ُجَبْيٍ َحتَّى 

ْمِح َحتَّى اْنَكرَس،َ ُثمَّ َكرَسَ َجْفَن َسْيِفِه، َفَقاَتَلُهْم َحتَّى  َفنَِيْت َنْبُلُه ُثمَّ َطاَعَن بِالرُّ

َعْت ِف  َماُح َقْد َشَ َأْقَبَح امَلْثِل، َوَكاَنِت الرِّ ُدوُه َوَمثَُّلوا بِِه  ُقتَِل، َفَلمَّ َوَقَع َجرَّ

َقْد  َفَكاَنْت َحْشَوُتُه  إَِل َعاَنتِِه،  تِِه  تِِه إَِل َخارِصَ َبْيَ رُسَّ َما  َبْطنِِه َحتَّى َخَرَقْت 

َخَرَجْت ِمنَْها. 

: َفَلمَّ َجاَل امُلْسِلُموَن تِْلَك اجْلَْوَلَة، َمَرْرُت بِِه َعَل  اُت ْبُن ُجَبْيٍ َقاَل َخوَّ

ِف  َوَنِعْسُت  َأَحٌد،  فِيِه  َضِحَك  َما  َمْوِضٍع  ِف  َضِحْكُت  َفَلَقْد  اْلَاِل،  تِْلَك 

َما  َفِقيَل:  َأَحٌد،  فِيِه  َبِخَل  َما  َمْوِضٍع  ِف  َوَبِخْلُت  َأَحٌد،  فِيِه  َنَعَس  َما  َمْوِضٍع 

َسَدْدُت  َوَقْد  بِِرْجَلْيِه،  َحنََّة  َأُبو  َوَأَخَذ  بَِضْبَعْيِه،  َفَأَخْذُت  َحَْلُتُه  َفَقاَل:  ِهَي؟ 

ُكوَن َناِحَيًة إَِل َأْن َسَقَطْت ِعَمَمتِي  ُجْرَحُه بِِعَمَمتِي، َفَبْينَا َنْحُن َنْحِمُلُه َوامُلْرِ

ُه  ُت َوَراَءُه، َيُظنُّ َأنَّ ِمْن ُجْرِحِه، َفَخَرَجْت َحْشَوُتُه َفَفِزَع َصاِحبِي، َوَجَعَل َيَتَلفَّ

اْلَعُدوُّ َفَضِحْكُت. 

َوَزاَل  النَّْوُم  َفَغَلَبنِي  َنْحِري  ُثْغَرَة  بِِه  َيْسَتْقبُِل  بُِرْمٍح  َرُجٌل  يِل  َع  َوَلَقْد َشَ

َعَلْينَا  َوَغُلَظ  َقْويِس،  َوَمِعي  َلُه  اْلَْفِر  إَِل  اْنَتَهْيُت  ِحَي  َرَأْيُتنِي  َوَلَقْد  ْمُح.  الرُّ

َفُقْلُت:  اْلَوَتُر،  َوفِيَها  اْلَقْوِس  بِِسَيِة  َلُه  َفَحَفْرُت  اْلَواِدي  إَِل  بِِه  َفَهَبْطنَا  اجْلََبُل 

ْفنَا،  الَ ُأْفِسُد اْلَوَتَر َفَحَلْلُتُه، ُثمَّ َحَفْرُت بِِسَيتَِها َحتَّى َأْنَعْمنَا ُثمَّ َغيَّْبنَاُه َواْنَصَ

ْوا.  اَجْزَنا َفَلْم َينِْشُبوا َأْن َولَّ ُكوَن َبْعُد َناِحَيًة، َوَقْد َتَ َوامُلْرِ
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ِذي َقَتَل َعْبَد اللِه ْبَن ُجَبْيٍ ِعْكِرَمُة ْبُن َأِب َجْهٍل، َوَلْيَس لَِعْبِد اللِه  َوَكاَن الَّ
اْبِن ُجَبْيٍ َعِقٌب)1(.

َماة)2(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،... َأِمي الرُّ  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

َماِة َيْوَم ُأُحٍد، َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ ڤ)3(.  ص: ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا، َصاِحُب الرُّ

 غ: قال ابن إسحاق: ابن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو. 

َماة)4(. َشِهَد بدًرا، وُقتَِل يوم ُأحٍد، وهو أمي الرُّ

ماة، ُقتَِل يوم أحد)5(.  غ: قال أيًضا: أمي الرُّ

َماة َيْوم أحد، َوُقتَِل ِف َذلِك   ب: شهد َبْدًرا والعقبَة، َوَكاَن َأِمي الرُّ
الَيْوم َشِهيًدا)6(.

 ب: َأُخو َخوات بن ُجَبي، َلُه ُصْحَبة)7(.

َرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل  ، َأمَّ اِت ْبِن ُجَبْيٍ ، َأُخو َخوَّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ُأُحِديٌّ
ِه، اَل َعِقَب َلُه)8(. َماِة َيْوَم ُأُحٍد، َفاْسُتْشِهَد بِِه. َوِقيَل: َعْبُد َربِّ الرُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )441-440/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )63/4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )112/4(.
)5( »معجم الصحابة« للبغوي )182/4(.

)6( »الثقات« البن ِحبَّان )220/3(.

)7( »الثقات« البن ِحبَّان )242/3(.
)8( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1608/3(.
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 بر: شهد العقبة، ُثمَّ شهد بدًرا، وُقتَِل َيْوم أحد شهيًدا، َوَكاَن يومئذ 
َوُهَو أخو خوات بن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  َعِن  َلُه رواية  َماة، وال أعلم  الرُّ أمًيا عل 

ُجَبْي بن النعمن ألبيه وأمه)1(.

 ثغ: شهد العقبة وبدًرا، وُقتَِل َيْوم ُأُحٍد، وهو أخو خوات بن جبي، 
صاحب ذات النحيي.

ـِه َعـَل الرمـاة َيـْوم ُأُحـٍد، وكانـوا  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص جعـَل َعْبـد اللَّ وكان َرُسـوُل اللَّ
خسـي رجـاًل، وقال هلـم: )ال ترحوا مكانكـم، َوإِن رأيتم الطـي تطفنا(. 
فلـم انـزم املركـون نـزل من عنـده من الرمـاة ليأخـذوا الغنيمـة، فقال هلم 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ فمضوا وتركوه،  ِه بن جبي: كيف تصنعون بَِقْوِل َرُسوِل اللَّ َعْبد اللَّ

فأتاه املركون فقتلوه. ول يعقب)2(. 

، َوبدًرا، َوأحًدا. ْبِعْيَ  ذس: َشِهَد: الَعَقَبَة َمَع السَّ

َرُجاًل،  َخُْسْوَن  َوُهْم  َماِة،  الرُّ َعَل  َيْوَمِئٍذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسْوُل  َواْسَتْعَمَلُه 
، َفاْسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ، َوُمثَِّل بِِه. َوَأَمَرُهم، َفَوَقُفوا َعَل َعْينَْيِ

َقَتَلُه ِعْكِرَمُة بُن َأِب َجْهٍل)3(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 877(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )90/3(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 331(.

)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.
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ْبِن 9  - - َة  ُمرَّ ْبِن  َصِبَرَة  ْبِن  َيْعُمَر  ْبِن  ِرَياِب  ْبِن  َجْحِش  ْبُن  الِل  َعْبُد 
ٍد،  َكِبيــِر ْبــِن َغْنــِم ْبــِن ُدوَداَن ْبــِن َأَســِد ْبــِن ُخَزْيَمــَة، ُيْكَنــى َأَبــا ُمَحمَّ

ڤ. اأْلََسِديُّ 

.)1( ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ  س: ُأمُّ

ـُه ُأَمْيَمـُة بِنْـُت َعْبـِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشـِم ْبـِن َعْبِد   وقـال أيًضـا س: ُأمُّ

.)2( َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 غ: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َأُخو أب َأْحَد بن جحش، أمهم ُأَمْيَمة بنت َعْبد املطلب)5(.

 مف: أمه: ُأَمْيَمة بنت عبد املطلب، َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة، َوُهَو ِمْن َأَسِد 

َهاَدَة َفاْسُتِجيَبْت  ُه ۵ الشَّ اْبِن ُخَزْيَمَة َحِليُف َبنِي ُأَميََّة، َأُخو َأِب َأْحََد، َسَأَل َربَّ
ِكَي َغنِيَمًة، َفَبَعَثُه  َرُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَغنَِم ِمَن امُلْرِ ُل َأِمٍي َأمَّ َدْعَوُتُه، َوُهَو َأوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )84/3(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )96/4(.
)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 68(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )524/3(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )237/3(.

)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )299(.
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َل َغنِيَمٍة َغنَِمَها امُلْسِلُموَن  ُس َأْخَباَر ُقَرْيٍش، َفَكاَنْت َغنِيَمُتُه َأوَّ إَِل َنْخَلٍة َيَتَحسَّ
ِكَي، َوفِيِه َوِف َأْصَحابِِه َنَزَلْت ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ِمَن امُلْرِ
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ ]البقرة: 218[. 

ْبِن  َعاِصِم  َعَل  ُمَهاِجِريَن  امَلِدينََة  َقِدَما  ِحَي  َأْحََد  َأُبو  َوَأُخوُه  ُهَو  َنَزَل 
َثابِِت ْبِن َأِب اأْلَْقَلِح، َكاَن ِصْهَر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُأْخُتُه َزْينَُب بِنُْت َجْحٍش 

ُه ُأَمْيَمُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم.  َت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَنْت ُأمُّ َتْ

َرَوى َعنُْه: َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص)1(.

ـه أميمـُة بِنْـُت عبـد املطلـب، َوُهَو حليـف لبني عبد شـمس.   بـر: أمُّ
وقيل: حليف لرب بن ُأَميَّة. 

َأُبو َأْحَد عبد بن َجْحش من املهاجرين األولي ممن  َوَكاَن ُهَو وأخوه 
هاجر اهلجرتي، وأخومها ُعَبْيد الله بن َجْحش َتنَصَّ بأرض البشة، ومات 
َجها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  با نصانيًّا، وبانت منه امرأته أم حبيبة بِنْت َأِب ُسْفَيان، فتزوَّ

وأختهم زينُب بنُت جحش زوُج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ حبيبة، وَحْنَة.

َوَكاَن َعْبُد اللَِّه ممن هاجر إَِل أرض البشة مع أخويه: أب أحد، وعبيد الله 
ابن َجْحش، ُثمَّ هاجر إَِل املدينة، وشهد بدًرا، واستشهد َيْوم ُأُحٍد، ُيعَرف 

باملجدع ِف الله؛ ألنه ُمثَِّل بِِه َيْوم ُأُحٍد وُقطَِع أنُفُه. 

وعبد الله بن َجْحش َهَذا ُهَو أول من َسنَّ الُمس من الغنيمة للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1607-1606/3(.
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من قبل أن يفرض الله المس، فأنزل الله تعال بعد َذلَِك آية المس، وإنم 
َكاَن قبل َذلَِك املرباع. 

الثقفي،  َأُبو الكم بن األخنس بن شيق  ُأُحٍد  َيْوم  قتَلُه  إنه  يقولون: 
َوُهَو َيْوم ُقتَِل ابن نيف وأربعي سنة)1(.

ِه بن َجْحش: َسْعُد بُن َأِب َوقَّاص. َوَرَوى َعنُْه: َسِعيُد  روى َعْن َعْبد اللَّ
ابُن املسيب، ول يسمع منه)2(. 

ُمَهاِجَرِة  َأَحُد  بُِأُحٍد،  َواْسُتْشِهَد  َبْدًرا،  َشِهَد  ُخَزْيَمَة،  َأَسِد  ِمْن  و:   

َعْبِد  بِنُْت  ُأَمْيَمُة  ُه  َوُأمُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  َزْوَجُة  َجْحٍش  بِنُْت  َزْينَُب  ُأْخُتُه  الََبَشِة، 
ُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. امُلطَِّلِب َعمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِكَي، َبَعَثُه َرُسوُل اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَغنَِم ِمَن امُلْرِ َرُه َرُسوُل اللَّ ُل َأِمٍي َأمَّ ُهَو َأوَّ
َل َغنَيَمٍة، َوفِيِه َوِف  ُس ِمْن َأْخَباِر ُقَرْيٍش، َفَكاَنْت َغنِيَمُتُه َأوَّ إَِل َنْخَلَة َيَتَحسَّ

﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  َنَزَلْت:  َأْصَحابِِه 
َهاَدَة، َفاْسُتِجيَب َلُه)3(. ُه الشَّ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴾ ]البقرة: 218[، َسَأَل َربَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، أسلم قديًم قبل دخول َرُسوِل الله  ة َرُسوِل الله   ث: ابُن عمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 877(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )880-877/3(.

نَّة )ص: 515(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
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وهاجر إل أرض البشة اهلجرة الثانية، وشهد بدًرا. 

وهـو أخـو زينـب بنت جحـش زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، وبعَثه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
ل من ُدعي بذلك)1(. ى بأمي املؤمني، فهو أوَّ ة إيل َنْخلة، وفيها تسمَّ برسيَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو حليف  ُة َرُسوِل اللَّ ه أميمة بنت عبد املطلب عمَّ  ثغ: أمُّ
لبني عبد شمس، وقيل: حليف حرب بن أمية، َوإِذا كان حليًفا لرب فهو 

حليف لعبد شمس، ألنه منهم.

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقــم، وهاجــر اهلجرتي إل  أســلم قبــل دخــول َرُســوِل اللَّ
أرض البشة هو وأخواه َأُبو أحد، وعبيد اللَّه، وأختهم زينب بنت جحش 
زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأم حبيبة، وحنة بنات جحش، فأما عبيد اللَّه فإنه تنصَّ 
َأِب سفيان،  بنت  أم حبيبة  منه زوجه  وبانت  بالبشة، ومات با نصانًيا، 
ِه إَِل املدينة  ِه ملسو هيلع هللا ىلص وهي بأرض البشة، وهاجر َعْبد اللَّ َجها َرُسوُل اللَّ فتزوَّ

بأهله وأخيه َأِب أحد، فنزل َعَل عاصم بن ثابت بن َأِب األقلح.

ـَره -ف قـول-،  ل أمـي َأمَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَل رسيـة، وهـو أوَّ ـَره َرُسـوُل اللَّ وأمَّ
وغنيمته أول غنيمة غنمها املسلمون، وخس الغنيمة وقسم الباقي، فكان 

أول خس ف اإلسالم.

ثم شهد بدًرا، وقتل َيْوم أحد.

ِه، يقال له: املجدع ف اللَّه)2(. وكان َعْبد اللَّ

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 259(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )92-90/3(.
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، هو وَحَْزُة)1(.  ذس: اْبُن ُأْخِت َحَْزَة، ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد، ُدفَِن ِف َقْرٍ

عْبُد الِل ْبُن اْلَجدِّ ْبِن َقْيِس ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسَناِن ْبِن 9  - -
ُعَبْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ِه  ْبَعِة، َوَأُخوُه ألُمِّ ُه ِهنُْد بِنُْت َسْهٍل ِمْن ُجَهْينََة ُثمَّ ِمْن َبنِي الرَّ  س: ُأمُّ

ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل.

َشِهَد َعْبُد اللِه َبْدًرا، َوُأُحًدا. 

َوَكاَن َأُبوُه اجْلَدُّ ْبُن َقْيٍس ُيْكنَى َأَبا َوْهٍب، َوَكاَن َقْد َأْظَهَر اإِلْسالَم َوَغَزا َمَع 
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغَزَواٍت، َوَكاَن ُمنَافًِقا، َوفِيِه َنَزَل ِحَي َغَزا َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َتُبوَك: 
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴾ ]التوبة: 49[.

ِد ْبِن اجلَدِّ ْبِن َقْيٍس)2(. َوَلْيَس لَِعْبِد اللِه ْبِن اجلَدِّ َعِقٌب، َوالَعِقُب ألَِخيِه ُمَمَّ

، َشِهَد َبْدًرا)3(.  ع: ِمَن اْلَْزَرِج ِمْن َبنِي ُعَبْيِد ْبِن َعِديٍّ

 بر: من بني َسَلَمة، شهد بدًرا وأحًدا)4(.

 ثغ: شهد بدًرا وأحًدا)5(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )529/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1612/3(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 880(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )92/3(.
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- -  9 ، عْبـُد الِل ْبـُن َجَراد ْبِن الُمنتفـِق ْبِن َعاِمِر ْبِن عقيـٍل، اْلَخَفاِجيُّ
الُعَقْيِليُّ ڤ.

 غ: نزل اجلزيرة، وسمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

وروى عنه: يعل بن األشدق وحده)1(.

 ع: َخَفاَجُة ِمْن َبنِي َعِقيٍل، ِعَداُدُه ِف َأْهِل الطَّاِئِف، َحِديُثُه ِعنَْد اْبِن 
َأِخيِه َيْعَل ْبِن اأْلَْشَدِق)2(.

 بر: روى عنه: يعل بن األشدق، َوُهَو عمه، وال ُيعَرف بغي رواية 
يعل بن األشدق َعنُْه، ويعل بن األشدق ليس عندهم بالقوي)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 كر: يقال له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وعن أب هريرة. 

روى عنه: أبو قتادة الشامي، ويعل بن األشدق. 

وقدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من مؤتة من الشام)5(.

َلِميُّ ڤ.9 3- - عْبُد الِل ْبُن َجْزِء ْبِن َأَنِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِليٍّ السُّ

 غ: قال البخاري: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)6(.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )243/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1612/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 882-880(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 240(.)4( »اإلكمال« البن ماكوال )174/2(.

)6( »معجم الصحابة« للبغوي )49/4(.
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ُه َجدُّ َناِئِل ْبِن  ِريَن َوَزَعَم َأنَّ َي، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبْصِ
ٍف)1(. ُمَطرِّ

ْبِن َهاِشِم 9    - الُمطَِّلِب  ْبِن َعْبِد  ْبِن َأِبي َطاِلِب  َجْعَفِر  ْبُن  عْبُد الِل 
، َأُبو َجْعَفٍر، اْلَهاِشِميُّ ڤ. اْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ

ـه أسـمُء بنـُت ُعَميـس بـن معـد بـن تيم بـن مالك بـن ُقَحافة   س: أمُّ
ابن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نرس بن وهب الله بن شهران بن 

عفرس بن أفتل، وهو جاع خثعم بن أنمر.

ه األمية،  فَوَلـَد عبـُد اللـه بُن جعفـر: جعفًرا األكر وبـه كان يكنـى، وُأمُّ
وتكنى أم عمرو بنت خراش بن جحش من بني عبس بن بغيض.

وعلًيا، وعوًنا األكر، وممًدا، وعبَّاًسا، وأمَّ كلثوم، وأمهم زينب بنت 
عيل بن أب طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وُحَسينًا َدَرَج، وعوًنا األصغر، ُقتل مع السي بن عيل ال بقية له، وأمهم 
ُجانة بنت املسيب بن نجبة بن ربيعة بن عوف بن رياح من بني فزارة. 

وَأَبا َبكٍر، وعبيَد اللِه، وممًدا، وأمهم الوصاء بنت خصفة بن ثقف 
ابن عايذ بن عدي بن الارث بن تيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل.

وصالًا ال بقية له، وحييى، وهاروَن ال بقية هلم، وموسى ال بقية له، 
وجعفًرا وأمَّ أبيها، وأمَّ ممد، وأمهم ليل بنت مسعود بن خالد بن مالك 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1613/3(.
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ابن ربعي بن ُسلمّي بن جندل بن نشل بن دارم.

وحيًدا، والََسَن ألمِّ ولد. 

الله بن أب  أمُّ السن بنت كعب بن عبد  وجعفًرا وَأَبا سعيٍد، وأمهم 
بكر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

ومعاويَة، وإسحاَق، وإسمعيَل، وُقَثَم ال بقية له، وَعبَّاًسا، وأمَّ عون، 
هات أوالٍد شتَّى. ألمَّ

قالوا: وملَّا هاجَر جعفُر بُن أب طالب إل أرض الََبَشة ف اهلجرة الثانية، 
حل معه امرأَته أسمَء بنَت ُعَمْيٍس الَْثَعميَّة، فولدت له هناك عبَد الله، وعوًنا، 
وممـًدا، ثـم ُولِـَد للنجـاش بعدمـا ولـدت أسـمء ابنهـا عبد اللـه بأيـام ابٌن، 
ى النجـاشُّ ابنه  فأرسـل إل جعفـر، مـا سـميََّت ابنك؟ قـال: عبد الله، َفَسـمَّ
عبَد الله، وأخذته أسمء بنت عميس، فأرضعته حتى فطمته بلبن عبد الله 

ابن جعفر، ونزلت أسمء بذلك عندهم منزلة.

فكان من أسلم من البشة يأيت أسمء َبْعُد فيخرها خرهم، فلم ركب 
النََّجاِش،  َفهم من عند  جعفر بن أب طالب مع أصحاب السفينتي منَْصَ
حل معه امرأته أسمء بنت عميس، وولده منها الذين ولدوا هناك، عبَد الله، 
وعوًنا، وممًدا، حتى قدم بم املدينة، فلم يزالوا با حتى وّجه رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص جعفًرا إل مؤتة فقتل با َشِهيًدا.

قال ممد بن عمر: مات عبد الله بن جعفر سنة ثمني، وهو عام اجلَُحاف 
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-سيل كان ببطن مكة جحف الاج وذهب باإلبل وعليها المولة-، وكان 
الوايل يومئٍذ عل املدينة أبان بن عثمن ف خالفة عبد امللك بن مروان، وهو 

صلَّ عليه، وكان عبد الله بن جعفر يوم توف ابن تسعي سنة)1(.

 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ة)3(.  خط: ُقتَِل َيْوم الَرَّ

يق  دِّ َبْكٍر الصِّ َأِب  ْبِن  د  َأِب َطالٍِب، وُمَمَّ ْبِن  َعيِلِّ  ْبِن  حَيَْيى  َأُخو   خ: 
.)4( َنا بَِذاَك امَلَداِئنِيُّ هم َأْسَمء بِنُْت ُعَمْيس. َأْخَرَ هَم، ُأمُّ أِلُمِّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس، َماَت َسنََة َثَمنَِي بِامَلِدينَِة، َوَكاَن خَيِْضُب   ص: ُأمُّ
نَّاِء)5(. َرْأَسُه َوِلَْيَتُه بِاْلِ

 غ: أمه أسمء بنت عميس، كان يسكن املدينة، وكان قد أتى الشام، 
والبصة، والكوفة.

قــال الزبــي: وتــوف عبــد اللــه بــن جعفــر باملدينــة ســنة ثمنــي وهــو عام 
اجلَُحــاف -ســيل كان ببطــن مكــة، جحــف الــاج، فذهــب باإلبــل عليهــا 
المولة-، وصلَّ عليه أباُن بُن عثمن، وكان وايل املدينة يومئذ، وكان ابن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )469-461/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 499(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 240(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 524(.

)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )313/1(.
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جعفر يوم توف ابن تسعي سنة)1(.

ِذي ُيَقال: َلُه قطب السخاء.  ر ليته، َوُهَو الَّ  ب: َكاَن ُيَصفِّ

ة.  َماَت سنة َثَمنَِي سنة سيل اجلحاف الَِّذي ذهب بالاج من َمكَّ

َوَكاَنت َأسَمء بنت ُعَمْيس بن َكْعب بن ربيَعة الَْثَعِمي َولدته بَِأْرض الََبَشة.

نة  يت تِْلَك السَّ َم ُسمِّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص ابن عر سنة، َوإِنَّ َوَكاَن َيْوم ُتوفِّ َرُسوُل اللَّ
ـنة أغـار اجلحـاف عل بنـي َثْعَلـب، َفقيل:  سـيل اجلحـاف؛ أِلَن ِف تِْلـَك السَّ

سيل اجلحاف)2(.

 بـش: أمـه أسـمء بنت عميس بن كعـب بن ربيعـة الثعمي، ولدته 

بأرض البشة أول سنة من ِسني اهلجرة. 

وكان يقال له: قطب السخاء.

مات سنة ثمني باملدينة سنة سيل اجلحاف الذي ذهب بالاج من مكة، 
ر ليته)3(. وكان ُيَصفِّ

ُه: َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيِس ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َمالِِك ْبِن ُقَحاَفَة   ع: ُأمُّ

اْبِن َخْثَعٍم، َمْولُِدُه بَِأْرِض اْلََبَشِة، ُيْكنَى: َأَبا َجْعَفٍر. 

َبْيِ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبُن َسْبِع ِسنَِي.  َباَيَع ُهَو َوَعْبُد اللِه ْبُن الزُّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )513-503/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )207/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 27(.
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اِف، َوَكاَن خَيِْضُب  َ بِامَلِدينَِة َسـنََة َثَمنَِي َعـاَم اجلَحَّ خُمَْتَلـٌف ِف َوَفاتِِه، ُتُوفِّ
: َسنََة َأْرَبٍع َوَثَمنَِي.  بِاِلنَّاِء. َوَقاَل امَلَداِئنِيُّ

ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب  ٍد، َوُمَمَّ ، َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَمَّ َبْيِ َرَوى َعنُْه: ُعْرَوُة ْبُن الزُّ
، َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَمْن َأْواَلِدِه: إِْسَمِعيُل، َوُمَعاِوَيُة، َوإِْسَحاُق)1(. ْعبِيُّ َوالشَّ

 د: ولد بَِأْرض الََبَشة ڤ)2(.

 بر: ولدته أمه َأْسَمء بِنْت عميس بأرض البشة، َوُهَو أول مولود 

ولد ف اإلسالم بأرض البشة، وقدم مع َأبِيِه املدينة، وحفظ َعْن َرُسوِل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وروى َعنُْه.

وتـوف باملدينـة سـنة ثمني، َوُهَو ابن تسـعي سـنة. وقيل: إنه توف سـنة 
أربع أو خس وثمني، َوُهَو ابن ثمني سنة. 

َعَلْيِه  ُه توف سنة ثمني، وصلَّ  َأنَّ أكثرهم  واألول عندي أول، وعليه 
َوُهَو يومئذ أمي املدينة، وذلك العام يعرف بعام اجلحاف  ُعْثَمن،  أبان بن 

لسيل َكاَن بمكة أجحف بالاج، وذهب باإلبل، وعليها المولة.

ــِه بــُن َجْعَفــر كريــًم، َجــواًدا ظريًفــا، خليًقــا عفيًفــا َســِخيًّا  َوَكاَن َعْبــُد اللَّ
ى: )بحَر اجلُود(، ويقال: إنه ل يكن ِف اإلسالم أسخى منه، َوَكاَن ال  ُيَسمَّ

يرى بسمع الغناء بأًسا.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1605/3(.
)2( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 27(.
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يقولـون: إن أجـواد العـرب ِف اإلسـالم عـرة: فأجـواد أهـل الجـاز 
ـِه بـن َجْعَفـر، وعبيـد اللـه بـن َعبَّـاس بـن عبـد املطلـب، وسـعيد بـن  َعْبد اللَّ
الَعـاص، وأجـود أهـل الكوفـة عتـاب بن ورقـاء أحد بنـي رباح بـن يربوع، 
وأسمء بن خارجة بن حصن الفزاري، وعكرمة بن ربعي الفياض أحد بني 
تيم الله بن ثعلبة، وأجواد أهل البصة َعْمرو بن ُعَبْيد الله بن َمْعَمر، وطلحة 
ِه بن َخَلف الزاعي ُثمَّ أحد بني مليح َوُهَو َطْلَحة الطلحات،  اللَّ ابن َعْبد 
وعبيد الله بن َأِب بكرة، وأجواد أهل الشام َخالِد بن ُعَبْيد الله بن َخالِد بن 

َأَسد بن َأِب اْلَعاص بن ُأَميَّة بن عبد شمس.

ُمْسِلٌم  َجْعَفر، ول يكن  بن  ِه  اللَّ َعْبد  ِف هؤالء كلهم أجود من  وليس 
يبلُغ َمْبَلَغُه ِف اجلُود، وعوتب ِف َذلَِك َفَقاَل: إن الله عودين عادة، وعودت 

الناس عادة، فأنا أخاف إن قطعتها ُقطَِعت عني.

د بن عيل، َوالَقاِسم  َرَوى َعنُْه ابناه: إِْسَمِعيل، ومعاوية، َوَأُبو َجْعَفر ُمَمَّ
ق  عبي، وُمَورِّ َبْي، وسعد بن إِْبَراِهيم األكر، والشَّ د، وعروة بن الزُّ ابن ُمَمَّ
الِعْجيل، وعبد الله بن شداد، والسن بن َسْعد، وعباس بن َسْهل بن َسْعد، 

وغيهم)1(.

ه أسمء   كر: له صحبٌة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وروى عن أمِّ

ه عيل بن أب طالب.  بنت ُعميس، وعمِّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 882(.
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روى عنه بنوه: إسمعيل، وإسحاق، ومعاوية، وممد بن عيل بن السي، 
والقاسم بن ممد، وعروة بن الزبي، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن 
عوف، وعبد الله بن أب مليكة، وعبد الله بن شداد بن اهلاد، والشعبي، وعباس 
ق الِعْجيِل، وخالد بن سارة، وممد بن عبد الرحن  ابن سهل بن سعد، ومورِّ
ابن أب رافع الفهمي، والسن بن سعد مول السن بن عيل، وعقبة، ويقال: 

عتبة بن ممد بن الارث، وعتبة بن أم كالب.

وولد بأرض البشة إذ كان أبواه مهاجرين با. 

وكان جـواًدا ممدًحـا، سـكن املدينـة، وقـدم دمشـق عـل معاويـة بن أب 
سفيان، ويزيد بن معاوية، وعبد امللك بن مروان)1(.

ـه أسـمء بنـت عميـس الثعميـة، ولـد بـأرض   ثـغ: لـه صحبـٌة، وأمُّ

البشـة، وكان أبـواه ڤ هاجـرا إليهـا، فولـد هناك، وهـو أول مولود ولد 
د بن َأِب بكر  ف اإلسالم بأرض البشة، وقدم مع أبيه املدينة، وهو أخو ُمَمَّ

الصديق، وحييى بن َعيِلِّ بن َأِب طالب ڤ ألمهم.

ه أسـمء، وعّمه عيل بن  وروي عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديـث، وروى َعـْن أمِّ
َأِب طالب.

روى عنه بنوه: إِْسَمِعيل، َوإِْسَحاق، ومعاوية، وممد بن َعيِلِّ بن السي، 
د، وعروة بن الزبي، والشعبي، وغيهم. والقاسم بن ُمَمَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 248(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ولعبد اللَّه عر سني. وتوف َرُسول اللَّ

ى: )بحَر اجلُود(، وأخباره ف  ِه كريًم جواًدا حليًم، يسمَّ وكان َعْبد اللَّ
ُجوده، وِحلمه، وَكرمه كثية ال ُتص. 

وتـوف سـنة ثمنـي، عام اجلحـاف باملدينة، وأمـي املدينة أبـان بن عثمن 
ِه وكفنه، والوالئد خلف رسيره  لعبد امللك بن مروان، فحض غسل َعْبد اللَّ
قد شققن اجليوب، والناس يزدحون َعَل رسيره، وأبان بن عثمن قد حل 
الرسير بي العمودين، فم فارقه حتى وضعه بالبقيع، َوإِن دموعه لتسيل َعَل 
خديه، وهو يقول: كنت والله خًيا ال شَّ فيك، وكنت والله شيًفا واصاًل بًرا.

َي عــام اجلحــاف؛ ألنــه جــاء ســيل عظيــم ببطن مكــة جحف  وإنــم ُســمِّ
الاج، وذهب باإلبل عليها أحاهلا، وصل عليه أبان بن عثمن، ورئي َعَل 

قره مكتوب:

لقـاؤك ال يرجي وأنت قريبمقيـم إَِل أن يبعـث اللَّـه خلقه
وتنسـى كم تبـل وأنت حبيبتزيــد بــل ف كل َيــْوم وليلــة

وقيل: توف سنة أربع أو خس وثمني، واألول أكثر، قال املدائني: كان 
عمره تسعي سنة، وقيل: إحدى، وقيل: اثنان وتسعون سنة)1(.

اِر، اجلََواُد اْبُن اجلََواِد  يُِّد، الَعاِلُ، الََبِشُّ امَلْولِِد، امَلَديِنُّ الدَّ  ذس: السَّ

. ِذي اجلَنَاَحْيِ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )96-94/3(.
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َحاَبِة. َلُه ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة، ِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ

اْسُتْشِهَد َأُبْوُه َيْوَم ُمْؤَتَة، َفَكِفَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَشَأ ِف َحْجِرِه.

ِه؛ َأْسَمَء بِنِْت ُعَمْيٍس. ، َوَعْن ُأمِّ ِه؛ َعيِلٍّ َوَرَوى َأْيًضا َعْن: َعمِّ

َث َعنُْه: َأْوالَُدُه؛ إِْسـَمِعْيُل، َوإِْسـَحاُق، َوُمَعاِوَيـُة، َوَأُبو َجْعَفٍر الَباِقُر،  َحدَّ
، َوُعْرَوُة،  ـْعبِيُّ ٍد، َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوالشَّ َوَسـْعُد بُن إِْبَراِهْيَم، َوالَقاِسـُم بُن ُمَمَّ

ِد بِن َعِقْيٍل، َوآَخُرْوَن. َوَعبَّاُس بُن َسْهِل بِن َسْعٍد، َوَعْبُد اللِه بُن ُمَمَّ

َوُهَو آِخُر َمْن َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَصِحَبُه ِمْن َبنِي َهاِشٍم.

َوَلُه ِوَفاَدٌة َعَل ُمَعاِوَيَة، َوَعَل َعْبِد امَلِلِك.

ْأِن، َكِرْيًم، َجَواًدا، َيْصُلُح لإِِلَماَمِة.  َوَكاَن َكبِْيَ الشَّ

َولَِعْبِد اللِه بِن َجْعَفٍر َأْخَباٌر ِف اجلُْوِد َوالَبْذِل.

ِم، َومِمَّْن َيْسَتِمُع الِغنَاَء)1(. َوَكاَن َوافَِر اِلْشَمِة، َكثِْيَ التَّنَعُّ

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، ُولَِد بِاْلََبَشِة ِمْن َأْسَمَء بنت ُعَمْيٍس، َوُيَقاُل: 
َلْ َيُكْن ِف اإِلْسالِم َأْسَخى ِمنُْه.

. ِه َعيِلٍّ َوَرَوى َأْيًضا َعْن َأَبَوْيِه، َوَعْن َعمِّ

َرَوى َعنُْه: َبنُوُه إِْسَمِعيُل َوإِْسَحاُق َوُمَعاِوَيُة، وابن أب ُمَلْيَكَة، َوَسْعُد بن 
ِد بن ُعَقْيٍل، َواْلَقاِسُم  ِه بن ُمَمَّ إِْبَراِهيَم، َوَعبَّاُس بن َسْهِل بن َسْعٍد، َوَعْبُد اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 456، 461، 462(.
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ٍد، َوآَخُروَن. ابن ُمَمَّ

َوُهَو آِخُر ِمْن َرَأى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َهاِشٍم، َسَكَن امَلِدينََة، َوَوَفَد َعَل 
ُمَعاِوَيَة َواْبنِِه َوَعْبِد امَلِلِك)1(.

ه أسمء بنت عميس الثعمية، أخت ميمونة بنت الارث ألمها.  جر: أمُّ

ولد بأرض البشة ملا هاجر أبواه إليها، وهو أول من ولَِد با من املسلمي، 
وَحِفَظ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِة ْبـِن َزْيِد َمَنـاَة ْبِن 9 1  - مَّ عْبـُد الِل ْبـُن ُجَهْيـِم ْبـِن الَحـاِرِث ْبـِن الصِّ
ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ  َجْهٍم،  َأبو  َحِبيٍب، 

 ل: قال وكيع: اسمه: عبد الله بن جهيم، له صحبة)3(.

ِة ْبِن َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح. َوَقاَل َأْحَُد ْبُن ِرْشِديَن:  مَّ  ع: َوِقيَل: اْبُن الصِّ

ِة ْبِن َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح ْبِن ِحَذاِم ْبِن َغنِْم ْبِن  مَّ َأُبو ُجَهْيِم ْبُن اْلَاِرِث ْبِن الصِّ
َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َعيِلِّ ْبِن َأَسِد ْبِن َساِدَرَة ْبِن َتِزيَد ْبِن ُجَشَم َوُهَو 

اْبُن ُأْخِت ُأَبِّ ْبِن َكْعٍب)4(.

ـُه َقـاَل: »َلـْو َيْعَلـُم امَلـارُّ َبْيَ َيـَدِي امُلَصلِّ   بـر: َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

ا َلُه ِمْن َأْن َيُمرَّ َبْيَ َيَدْيِه«. كنَّاه َمالٌِك ِف  َماَذا َعَلْيِه َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعَي َخرْيً
ه َوِكيٌع َوابُن ُعَيْينَة ِف َذلَِك الديث. حديثه، وسمَّ

)2( »اإلصابة« البن حجر )65/6(.)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 825(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1611/3(.)3( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 598(.
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َرَوى َعنُْه: برُس بُن َسِعيد. يقال: إنه ابن أخت َأِب بن َكْعب.

وقد قيل: إنه ابن أخي الارث بن الصمة أو ابن عمه. والله أعلم)1(.

، اْلَعَدِويُّ ڤ.9 -  - عْبُد الِل ْبُن اْلَحاِرِث، َأُبو ِرَفاَعَة، اْلُعْذِريُّ

ِريَن، َوَأُبو ِرَفاَعَة اْسُمُه: مَتِيُم ْبُن ُأَسْيٍد. َوِقيَل:   ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

اْبُن إَِياٍس. َوِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد الَاِرِث)2(.

 ع: اْسُمُه: مَتِيُم ْبُن َأَسٍد، َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو خَيُْطُب)3(.

 بر: َكاَن من فضالء الصحابة، اختلف ف اسمه، فقيل: متيم بن أسيد. 
ِه بن الارث.  وقيل: ابن أسد. وقيل: َعْبد اللَّ

يعد ِف أهل البصة، قتل بكابل سنة أربع وأربعي. 

روى عنه: صلة بن أشيم، وحيد بن هالل)4(.

عْبُد الِل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َأِبي ِضَراٍر الُخَزاِعيُّ ڤ.9    -

 غ: قال البخاري: سكن الكوفة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ع: َلُه ِرَواَيٌة، َذَكَر َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َغَزا َبنِي امُلْصَطِلِق، َوُكنُْت َأَنا َوُجَوْيِرَيُة 
َباُء)6(. مِمَّْن َأَصاَبنَا السِّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1620/3(.)1( »االستيعاب« )3/ 883-882(.
)4( »االستيعاب« )1658/4(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2889/5(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )48/4(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1618/3(.
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 بر: ُهَو أخو جويرية بِنْت الَاِرث زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقِدَم عل النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص ِف فَِداء ُأَسارى بني املصطلق، وغيب ِف بعض الطريق ذوًدا ُكنَّ معه، 
ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف فَِداء األُسارى، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ وجارية، سوداء، َفَكلَّم َرُسوَل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعْم، َفَم ِجْئَت بِِه؟«، َقاَل: َما جئت بشء، َقاَل: »َفَأْيَن الذْوَد واجَلاِرَيَة 
ُه وأنك  ـْوَداء الَّتـي َغيَّْبـَت بَِمْوِضـَع َكـَذا؟«. َقاَل: أشـهد َأنَّ ال إَِلـَه إاِل اللَّ السَّ
َرُسول الله، والله َما َكاَن معي أحد، وال سبقني إليك أحد، فأسلم، َفَقاَل 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَك اِلْجَرَة َحتَّى َتْبُلَغ َبرَك الَغَمِد«)1(. َلُه َرُسوُل اللَّ

 كو: يقال: هو ابن أخي ممية بن جزء، له صحبٌة وروايٌة)2(.

 جو: َأُخو جَوْيِرية زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

، َوُزَبْيٌد ِمْن َمْذِحجٍ ڤ.9    - عْبُد الِل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َجْزٍء الزَُّبْيِديُّ

يُّوَن)4(. ، َوَرَوى َعنُْه املِْصِ  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل بِِمْصَ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي ُزَبْيٍد)5(.

 غ: توف بمص، وهو آخر من توف من أصحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص با.

وقد روى ابُن َجْزٍء عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث صالة)6(.

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )91/2(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )884/3(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 156(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )503/9(.
)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 380(.

)6( »معجم الصحابة« للبغوي )162-160/4(.
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 ن: شهد بدًرا، وتوف سنة ست وثمني بعد أن عمي. وقيل: بل ُقتَِل باليممة.

روى عنه: يزيد بن أب حبيب، وعقبة بن مسلم، وغيمها)1(.

 ب: سكن مص، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)2(.

 بش: له صحبٌة، سكن مص، وهو آخر من مات بمص من الصحابة)3(.

 ،  ع: َوَمْذِحـٌج ِمـْن َكْهاَلَن َحِليُف َبنِي َسـْهِم ْبِن َعْمٍرو، َسـَكَن ِمْصَ

ـا َمـاَت، َوِقيـَل: َعْبـُد اللِه ْبُن اْلَـاِرِث ْبِن َجْزِء ْبـِن َمْعِدي َكـِرَب ْبِن َعْمِرو  َوِبَ
اْبِن َعْصِ ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَوْيِج ْبِن َعْمِرو ْبِن ُزَبْيٍد. 

َ َسنََة ِستٍّ َوَثَمنَِي.  ُتُوفِّ

ُه َشِهَد َبْدًرا.  ِريَن َأنَّ َوَذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ

َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن الَاِرِث ْبِن َأِب َمالِِك ْبِن الَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالٍِك، 
ُيْكنَى: َأَبا الَاِرِث)4(.

ر طوياًل، وكانت وفاته بعد الثمني.  بر: سكن مص، وتوف با بعد أن ُعمِّ

وقيل: سنة ثمن أو سبع وثمني. وقيل: سنة خس وثمني. 

هو ابن أخي ممية بن جزء الزبيدي. 

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )264/1(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )239/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 96(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1619-1618/3(.
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روى عنه جاعٌة من املصيي منهم: َيِزيُد بُن َأِب َحبِيب)1(.

 خق: سكن مص، وله صحبٌة)2(.

 كو: يقال: هو ابن أخي ممية بن جزء، له صحبٌة وروايٌة)3(. 

ـــاِرِث  ـــو الَ ، َأُب ـــْيَ يِّ ـــْيُخ املِْصِ ـــُر، َش ـــاِلُ، امُلَعمَّ ، الَع ـــاِبُّ َح  ذس: الصَّ

. يُّ ، املِْصِ َبْيِديُّ الزُّ

َحاَبِة ِبَا َمْوًتا. ، َوَسَكنََها، َفَكاَن آِخَر الصَّ َشِهَد َفْتَح ِمْصَ

ٌة.  َلُه َجَاَعُة َأَحاِدْيَث، َرَوى َعنُْه َأِئمَّ

ِة،  َث َعنُْه: َيِزْيُد بُن َأِب َحبِْيٍب، َوُعْقَبُة بُن ُمْسِلٍم، َوُعَبْيُد اللِه بُن امُلِغْيَ َحدَّ

، َوآَخُرْوَن. ِميُّ ، َوَعْمُرو بُن َجابٍِر الَْضَ ِميُّ َوُسَلْيَمُن بُن ِزَياٍد الَْضَ

َوَزَعَم َمْن الَ َمْعِرَفَة َلُه: َأنَّ اإِلَماَم َأَبا َحنِْيَفَة َلِقَيُه، َوَسِمَع ِمنُْه.

َوَهَذا َجاَء ِمْن ِرَواَيِة َرُجٍل ُمتََّهٍم بِالَكِذِب.

َأَحِد  الُكْوِفِّ  َبْيِديِّ  الزُّ الَاِرِث  بِن  اللِه  َعْبِد  َعْن  َأَخَذ  َحنِْيَفَة  َأَبا  َوَلَعلَّ 

، َفَهَذا ُمَْتَمٌل. التَّابِِعْيَ

، َفَلْم َيَرُه َأَبًدا. َحاِبُّ ا الصَّ َوَأمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 883(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1466/3(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )91/2(.



243 ين
َ
حرف الع

َحاَبِة  َل بِِه َأُبْوُه، َوَداَر َعَل َسْبَعٍة ِمَن الصَّ َوَيْزُعُم الَواِضُع: َأنَّ اإِلَماَم اْرَتَ
ُه َرَأى َأَنَس بَن َمالٍِك مَلَّا َقِدَم َعَلْيِهُم  َم امَلْحُفوُظ: َأنَّ ِريَن، َوَشاَفَهُهم، َوإِنَّ امُلَتَأخِّ

الُكْوَفَة.

. َبْيِديِّ َحاِبِّ َمِْمَيَة بِن َجْزٍء الزُّ َجَِة؛ ُهَو اْبُن َأِخي الصَّ ْ َنَعْم َوَصاِحُب الرتَّ

َوَقْد َطاَل ُعُمُرُه، َوَعِمَي، َوَماَت بَِقِرَيِة َسْفِط الُقُدْوِر ِمْن َأْسَفِل ِمْصَ ِف 
. َسنَِة ِستٍّ َوَثَمنِْيَ

. َ َسنََة َسْبٍع. َوِقْيَل: َسنََة َخٍْس َوَثَمنِْيَ َوِقْيَل: ُتُوفِّ

، َوَأْشَهُر. ُل َأَصحُّ َواألَوَّ

 ،» َلُه ِرَواَيٌة ِف: »ُسنَِن َأِب َداُوَد«، َو»َجاِمِع َأِب ِعْيَسى«، َو»ُسنُِن الَقْزِوْينِيِّ
َواللُه َأْعَلُم)1(.

َحاَبِة ِبَا َمْوًتا.  ذت: َشِهَد َفْتَح ِمْصَ َوَسَكنََها، َوُهَو آِخُر الصَّ

َلُه َأَحاِديُث.

ِه بن امُلِغَيِة، َوُعْقَبُة بن ُمْسِلٍم، َوُسَلْيَمُن بن ِزَياٍد  ُة: ُعَبيُد اللَّ َرَوى َعنُْه األَِئمَّ
، َوآَخُروَن. ِميُّ ، َوَيِزيُد بن َأِب جبيب، َوَعْمُرو بن َجابٍِر اْلَْضَ ِميُّ اْلَْضَ

، َسنََة ِستٍّ َوَثَمنَِي، َوَقْد َعِمَي.  َ بَِقْرَيِة َسْفِط اْلُقُدوِر ِمْن َأْسَفِل ِمْصَ ُتُوفِّ

َ َسنََة َخٍْس، َوِقيَل: َسنََة سبٍع، َأْو َسنََة ثمٍن َوَثَمنَِي.  َوِقيَل: ُتُوفِّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 387، 388(.
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. ُل َأَصحُّ َواألَوَّ

َوُهَو ابن َأِخي َمِْميََّة بن َجْزٍء)1(.

َعْبُد الِل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 9    -
اْبِن ُقَصيٍّ الَهاِشِميُّ ڤ.

ْبِن  ْبِن َعاِمَرَة  ى  اْلُعزَّ َعْبِد  ْبِن  ْبِن َطِريِف  َقْيِس  بِنُْت  ُة  َغِزيَّ ُه  ُأمُّ  س: 

َعِمَيَة ْبِن َوِديَعَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن فِْهٍر، َوَكاَن اْسُم َعْبِد اللِه: َعْبَد َشْمٍس)2(.

ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله(. ومات بالّصفراء بعهد َرُسوِل اللِه   ق: َسمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، َفَدَفنَه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف قميصه. 

وعقبه بالشام يقال هلم: املوزة، لقلَّتهم، وألنم ال يكادون يزيدون عل 
ثالثة)3(.

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حي أسلم: )عبَد الله(.   ط: كان اسمه: )عبد شمس(، َفَسمَّ

خـرج مـن مكـة قبـل الفتح مهاجـًرا إل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثـم خرج مع 
َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ف بعـض مغازيـه، فـمت بالصفـراء فدَفنَـه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
َعاَدُة«)4(.  ف قميصه -يعني قميَص النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-، وقال له: »َسِعْيٌد َأْدَرَكْتُه السَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 953، 954(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )45/4(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 127(.
)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 31(.
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 غ: ليس له عقب، وليس له حديث فيم أعلم)1(.

ِه(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّ ه َرُسول اللَّ ى: )عبد شمس(، فَسمَّ  بر: َكاَن ُيَسمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف قميصه،  مات بالصفراء ف حياة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فدفنَه َرُسوُل اللَّ
َعاَدُة«. ذكره مصعب وغيه)2(. َوَقاَل َلُه: »َسِعْيٌد، َأْدَرَكْتُه السَّ

، َفَرَوْوا  َ  ذس: َأُخو َربِْيَعَة َوَنْوَفٍل. َوَكاَن اْسُمُه: )َعْبَد َشْمٍس(، َفُغيِّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه(. ُه َهاجَر ُقَبْيَل الَفْتِح، َفَسمَّ َأنَّ

نَــُه ِف  ْفــَراِء، َفَكفَّ َوَخــَرَج َمــَع النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َبْعــِض َمَغاِزْيــِه، َفــَمَت بِالصَّ
َقِمْيِصِه -َيْعنِي: َقِمْيَص النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-.

ـَعاَدُة«. َكـَذا َأْوَرَد اْبُن  ـُه َقاَل فِْيـِه: »ُهـَو َسـِعْيٌد، َأْدَرَكْتُه السَّ َوَقـْد ِقْيـَل: إِنَّ
َسْعٍد َهَذا باِل إِْسنَاٍد.

َوالَ َنْسَل هِلََذا)3(. 

َعْبـُد الِل ْبـُن اْلَحـاِرِث ْبـِن َقْيـِس ْبِن َعـِديِّ ْبِن َسـْعِد ْبِن َسـْهٍم 9    -
ْهِميُّ ڤ. السَّ

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

ُق  ُد ْبُن إِْسَحاَق: َوَكاَن َعْبُد اللِه ْبُن اْلَاِرِث َشاِعًرا، َوُهَو امُلْرِ َقاَل ُمَمَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )21/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )884/3(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 259(.
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َي بَِذلَِك بَِبْيٍت َقاَلُه: َوُسمِّ

ــْعنَنِي ــاَل َيَس ــِرْق َف ــا َلْ ُأْب ِمَن األَْرِض َبرٌّ ُذو َفَضاٍء َوالَ َبْحُرإَِذا َأَن

َة ِف  َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة، ُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْرَ
يِق)1(. دِّ ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمَي َيْوم الطَّاِئف)2(. 

 غ: قال ابن إسحاق: ُقتَِل يوم خير من رمية رميها)3(.

 غ: وقال أيًضا: كان عبد الله شاعًرا، قديَم اإلسالم، من مهاجرة 

البشة، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة ثنتي عرة ف خالفة أب بكر ڤ)4(.

اِئِب، ُقتَِل َيْوَم الطَّاِئِف َشِهيًدا، ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة)5(.  ع: َأُخو السَّ

 بر: َكاَن من مهاجرة البشة، َوَكاَن شاعًرا، َوُهَو الَِّذي يدعى املرق 

لبيت قاله، َوُهَو:

ــْعنَنِي ــاَل َيَس ــِرْق َف ــا َلْ ُأْب ِمَن األَْرِض َبرٌّ ُذو َفَضاٍء َوالَ َبْحُرإَِذا َأَن

وفيها َيُقول:

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )181/4(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )30/4(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )289/4(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1620/3(.
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كم جحدت عاد ومدين والجروتلــك قريــش جتحــد اللــه ربــا

ـِه بـن الَـاِرث بـن َقْيس َيـْوم الطائف شـهيًدا ُهـَو وأخوه  وُقتِـَل َعْبـد اللَّ
َبْي وطائفة.  السائب بن الَاِرث بن َقْيس، كذا َقاَل الزُّ

وقد قيل: إنه ُقتَِل باليممة شهيًدا ُهَو وأخوه َأُبو قيس، والله أعلم)1(.

 ثغ: كان من مهاجرة البشة، وكان شاعًرا، وهو الذي يدعى املرق، 

لبيت قاله وهو:

ــْعنَنِي ــاَل َيَس ــِرْق َف ــا َلْ ُأْب ِمَن األَْرِض َبرٌّ ُذو َفَضاٍء َوالَ َبْحُرإَِذا َأَن

يقول فيها:

ــا ــه رب ــد اللَّ ــش جتح ــك قري كم جحدت عاد ومدين والجر)2(وتل

عْبُد الِل ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َهْيَشة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة 9    -
اْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعمرو ْبِن َعْوٍف األَْنَصاِريُّ ڤ.

ه َبشية بنت عدي بن ضمضم، من ولد َعْمرو بن عامر،   س: ُأمُّ

وهم ف بني معاوية. 

َجها أبو سعيد الُدري.  فولد عبُد الله بُن الارث: أمَّ عبِد الله تزوَّ

وَشِهَد عبُد الله ُأحًدا، وتوف وليس له عقب)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 885(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )102/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )301/4(.
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 غ: شهد ُأحًدا، وتوف وليس له عقب)1(.

 ثغ: شهد أحًدا، وال عقب له، وأخوه عمرو بن الارث شهد أحًدا 
أيًضا، وال عقب له)2(.

عْبُد الِل ْبُن اْلَحاِرِث، أبو ُمِجيَبَة، الَباِهليُّ ڤ.9    -

 غ: سكن البصة، وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

عْبُد الِل ْبُن َحاِرَثَة ْبِن النُّْعَماِن األَْنَصاِريُّ ڤ.9 3  -

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ع: ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيَِّي، َحِديُثُه ِعنَْد َأْواَلِدِه)5(.

 بر: َلُه صحبٌة وروايٌة، وأبوه حارثة بن النعمن من كبار الصحابة)6(.

عْبُد الِل ْبُن ُحْبِشيٍّ اْلَخْثَعِميُّ ڤ.9    -

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)7(.

ة)8(.  ب: عداده ِف أهل َمكَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )288/4(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )104/3(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )220/4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )77/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1624/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 887(.

)7( »معجم الصحابة« للبغوي )187/4(.
)8( »الثقات« البن ِحبَّان )240/3(.



249 ين
َ
حرف الع

.)1( ِد ْبِن ُجَبْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمْيٍ  ع: َرَوى َعنُْه: َسِعيُد ْبُن ُمَمَّ

در.   بر: سكن مكة، َرَوى ِف فضائل األعمل وف قطع السِّ

د بن ُجَبْي بن مطعم)2(. َرَوى َعنُْه: ُعَبْيُد بُن ُعَمْي، وسعيُد بُن ُمَمَّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عبيد بن عمي)3(.

 ثغ: سكن مكة، وله صحبٌة. 

روى عنه: عبيد بن عمي، وممد بن جبي بن مطعم)4(.

َعْبُد الِل ْبُن ُحَذاَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهِم ْبِن 9 1  -
ْهِميُّ ڤ. َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ السَّ

ُه مَتِيَمُة بِنُْت ُحْرَثاَن ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة، َوُهَو   س: ُأمُّ

َأُخو ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة َزْوِج َحْفَصَة بِنِْت ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َقْبَل َرُسوَل اللِه 
َة.  ملسو هيلع هللا ىلص. َوَشِهَد ُخنَْيٌس َبْدًرا، َوَلْ َيْشَهْد َعْبُد اللِه َبْدًرا، َوَلِكنَُّه َقِديُم اإِلْساَلِم بَِمكَّ

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

ى. َوُهَو َرُسوُل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بِِكَتابِِه إَِل ِكرْسَ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1622/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 887(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )384/2(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )104/3(.
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ْت َعْبَد اللِه ْبَن ُحَذاَفَة، َفَكَتَب  وُم َقْد َأرَسَ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنِت الرُّ َقاَل ُمَمَّ
فِيِه ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب إَِل ُقْسَطنْطَِي َفَخلَّ َعنُْه، َوَماَت َعْبُد اللِه ْبُن ُحَذاَفَة ِف 

اَن. ِخاَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َلْ َيْشَهْد َعْبُد اللِه ْبُن ُحَذاَفَة َبْدًرا)1(. َقاَل ُمَمَّ

 ل: له صحبٌة)2(.

 غ: كان قديــم، وهاجــر إل أرض البشــة ف اهلجــرة الثانيــة، ســكن 

املدينة، وكان يكنى أبا حذافة)3(.

 ن: من مهاجرة البشة، رسوُل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إل كرسى.

شهد بدًرا، والفتوَح أيام أب بكر، وعمر، شهد الفتح بمص.

مـات ف خالفـة عثـمن بمـص، ولـه بـا دار. وفيه نزلـت: ﴿ۈئ ېئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث﴾ ]النساء: 59[)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأن ُينَادي  ِذي أَمَرُه َرُسوُل اللَّ  ب: َماَت ِف خاَلَفة ُعْثَمن، َوُهَو الَّ

ام أكل َوشب.  ام منى َأيَّ َأيَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )178-176/4(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 936(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )540/3(.
)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )264/1، 265(.
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ه كنانية بنت حرثان من بني الَاِرث بن َعْبد َمنَاة.  َوأمُّ

َكاَنـت الـّروم قـد أرستـه، َفكتـب عمر بـن الطـاب إَِل َصاحـب الّروم 
فخلَّ َعنُه)1(.

َي.   ع: َلْ َيْذُكْرُه ُعْرَوُة، َواَل اْبُن ِشَهاٍب، َواَل اْبُن إِْسَحاَق ِف الَبْدِريِّ

َوَقاَل اْبُن إِْسَحاَق: ُهَو ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة َوَلْ ُيَتاَبْع َعَلْيِه. 

ُه ِمْن َأْهِل َبْدٍر.  َوُرِوَي ِف َبْعِض اأْلَْخَباِر َأنَّ

ٍب.  اُم َأَكٍل َوُشْ َا َأيَّ اَم ِمنًى َأنَّ ِة الَوَداِع َأيَّ َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمنَاِدًيا ِف َحجَّ

َوَأْثَبَت النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَسَبُه، َفَقاَل: »َأُبوَك ُحَذاَفُة«، َأُخو َخاِرَجَة ْبِن ُحَذاَفَة، 
ٍة َبَعَثَها. يَّ َرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل رَسِ َوَأمَّ

َ بِِمْصَ ِف ِخاَلَفِة  ى، ُتُوفِّ َوَكاَن اْمَرًأ فِيِه ُدَعاَبٌة، َوَبْعَثُه َأْيًضا َرُسواًل إَِل ِكرْسَ
ُعْثَمَن، َوَنَزَلْت فِيِه ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی﴾ ]النساء: 59[)2(.

أرض  إَِل  هاجر  األولي،  املهاجرين  من  وكان  قديًم،  أسلم  بر:   
البشة اهلجرة الثانية مع أخيه قيس بن حذافة ف قول بن إِْسَحاق والواقدي، 

ول يذكره ُموَسى، َوَأُبو معر. 

ِذي َكاَن زوج  َوُهَو أخو َأِب األخنس بن ُحَذاَفة، وخنيس بن ُحَذاَفة الَّ
حفصة قبل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. يقال: إنه شهد بدًرا. ول يذكره ابن إسحاق ف البدريي.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )216/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1615/3(.
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وعبد الله بن ُحَذاَفة َهَذا ُهَو القائل لَرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص حي َقاَل: »َسُلوِن 
َعمَّ ِشْئُتم«: من َأِب؟ َفَقاَل: »َأُبوَك ُحَذاَفُة بُن َقْيٍس«. فقالت َلُه أمه: َما سمعت 
بابن أعق منك، أمنت أن تكون أمك قارفت َما تقارف نساء أهل اجلاهلية 
فتفضحها عل أعي الناس! َفَقاَل: والله لو ألقني بعبد أسود للحقت بِِه. 

ِه  ـِه بـن ُحَذاَفـة دعابـة معروفـة، ومـن دعابة َعْبـد اللَّ وكانـت ِف َعْبـد اللَّ
َره عـل رسية، فأمرهـم أن جيمعوا حطًبا  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأمَّ ابـن ُحَذاَفـة: أن َرُسـوَل اللَّ
ويوقدوا ناًرا، فلم أوقدوها أمرهم بالقحم فيها، فأبوا، َفَقاَل هلم: أل يأمركم 
ي َفَقْد َأَطاَعنِي؟«، فقالوا:  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بطاعتي؟ َوَقاَل: »َمْن َأَطاَع َأِمرْيِ َرُسوُل اللَّ

َما آمنا باللَّه واتبعنا َرُسوَله إال لننجو من النار. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص فعلهـم، َوَقاَل: »اَل َطاَعـَة ملَِْخُلـوٍق ِف َمْعِصَيِة  ب َرُسـوُل اللَّ َفَصـوَّ
اخَلالِـِق، َقـاَل الله تعـال: ﴿ڃ چ چچ﴾ ]النسـاء: 29[«. وهو حديث 

صحيح اإلسناد مشهور.

 َرَوى َعنُْه من املدنيي: َمْسُعوُد بُن الََكم، َوَأُبو َسَلَمة، وسليمن بن سنان.
َوَرَوى َعنُْه من الكوفيي: َأُبو وائل)1(. 

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 كر: َصِحَب رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأسلم قديًم، وهاجر إل أرض البشة، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 891-888(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )437/2(.
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ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  وبَعَثه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رسواًل إل كرسى، وحدَّ

خرج إل الشام جماهًدا، فأرسته الروم عل قيسارية، وحل إل الطاغية، 
ففتنه عن دينه، فلم ُيفتتن فأطلقه.

روى عنـه: سـليمن بـن يسـار، وأبو سـلمة بن عبـد الرحـن، وأبو وائل 
شقيق بن سلمة، ومسعود بن الكم الزرقي)1(.

ه بنت حرثان، من بني الارث بن عبد مناة، أسلم قديًم،  أمُّ  ثغ: 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجر إَِل أرض البشة اهلجرة الثانية، مع أخيه  وَصِحَب َرُسوَل اللَّ
قيس بن حذافة، وهو أخو خنيس بن حذافة، زوج حفصة بنت عمر بن 

الطاب قبل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ق كتاَب  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بكتابه إَِل كرسى يدعوه إَِل اإلسالم، فمزَّ وأرسله َرُسوُل اللَّ
ق ُمْلَكُه«. فقتله ابنه شيويه. ُهمَّ َمزِّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال َرُسوُل اللَّ

وكان فيه دعابة، وأرَسته الروُم ف بعض غزواته َعَل قيسارية)2(.

َذُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسـْواًل  ، َهاَجـَر إَِل الََبَشـِة، َوَنفَّ ـابِِقْيَ  ذس: َأَحـُد السَّ
ى.  إَِل ِكرْسَ

ٌة. َوَلُه ِرَواَيٌة َيِسْيَ

َة، َوَحَُلــْوُه إَِل َطاِغَيتِِهــم،  ــاِم جُمَاِهــًدا، َفــُأرِسَ َعــَل َقْيَســاِريَّ َخــَرَج إَِل الشَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 345، 355(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )107/3، 108(.
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َفَراَوَدُه َعْن ِدْينِِه، َفَلْم ُيْفَتَتْن.

َث َعنْـُه: ُسـَلْيَمُن بُن َيَسـاٍر، َوَأُبـو َواِئٍل، َوَمْسـُعْوُد بُن الََكـِم، َوَأُبو  َحـدَّ
ْحَِن. َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ

َماَت اْبُن ُحَذاَفَة ِف ِخاَلَفِة ُعْثَمَن ڤ)1(.

 ذت: من املهاجرين األّولي، هاجر مع أخيه قيس إل البشة، َوَكاَن 
ى، وكانت فيه ُدَعاَبة.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ِكرْسَ َرُسوُل َرُسوِل اللَّ

وقد أرسه الروم زمن ُعَمر فأرادوه عل الُكْفر فأبى عليهم، َفَقاَل له ملكهم: 
َقبِّل رأيس حّتى ُأْطِلَقَك ومن معك، ففعل فأطلقه وثمني أسًيا، فلّم قِدم َقاَل 

له ُعَمر: حٌق عل كلِّ مسلم أن ُيَقبَِّل رأَسك وأنا أبدأ، فقام فقبَّل رأسه.

له حديٌث.

َرَوى َعنْـُه: َأُبـو وائـل، وأبو َسـَلَمَة بن عبد الرحن، وُسـليمن بن َيَسـار، 
ول ُيْدِركاه)2(.

ه متيمة بنت حرثان من بني الارث بن عبد مناة، من السابقي   جر: أمُّ
األولي)3(.

َعْبُد الِل ْبُن َحِكْيِم ْبِن ِحَزاٍم الُقَرِشيُّ اأَلَسِديُّ ڤ.9 -  -

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 11، 12، 16(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 188(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )95/6(.
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 بر: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو وأبوه حكيم بن حزام، وإخوته: هشام، 

وخالد، وحييى، بنو حكيم بن حزام، َوَكاَن إسالمهم َيْوم اْلَفْتح. 

ِه بُن حكيم َهَذا َيْوم اجلمل مع َعاِئَشة، َوُهَو َكاَن صاحب  وُقتَِل َعْبُد اللَّ
لواء َطْلَحة والزبي بن العوام يومئذ ڤ)1(.

َعْبُد اللَّ ْبُن َحِكيِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.9    -

 . ى ْبِن ُقيَصٍّ اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ُه َزْينَُب بِنُْت اْلَعوَّ  س: ُأمُّ

ُهْم  َوُأمُّ َشْيَبَة،  َوُأمَّ  َلنَا،  ُيَسمَّ  َلْ  َوآَخَر  ُعْثَمَن،  ْبُن َحِكيٍم:  ِه  اللَّ َعْبُد  َفَوَلَد 
اِك ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َأِب َبْكِر ْبِن ِكاَلٍب ِمْن  حَّ ُة بِنُْت الضَّ َسارَّ

َقْيِس َعْياَلَن. 

َة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ِه ْبُن َحِكيٍم َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَأْسَلَم َعْبُد اللَّ

َعْبُد اللَّ ْبُن َحِكيٍم الِكَناِنيُّ ڤ.9    -

ُهمَّ  ِة الوداع: »اللَّ  بر: من أهل اليمن، َسِمَع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول ِف َحجَّ

ًة اَل ِرَياَء فِْيَها َواَل ُسْمَعة«)3(.  اْجَعْلَها َحجَّ

َعْبُد الِل ْبُن اْلُحَميِِّر، ِمْن َأْشَجَع، ُثمَّ ِمْن َبِني ُدْهَماَن ڤ.9    -

َتِلُفوا ِف َأْمِرِه.   س: اْجَتَمُعوا َجِيًعا َعَل اْسِمِه َوَلْ خَيْ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 892-891(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )57/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 892(.



حابة األماثل 256
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 غ: من أصحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيْسنِد عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل َبْدٍر)2(.

 بر: شهد بدًرا مع أخيه خارجة، وشهد أحًدا)3(.

يقظَة 9    - بِن  َمْخُزوِم  بِن  َعْمرِو  بِن  ُعَبْيِد  بِن  َحٍنَطب  ْبُن  اللَّ  َعْبُد 
َة، َأُبو الُمطَِّلِب ڤ. ابِن ُمرَّ

 غ: سكن املدينة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ب: َوالِد املطلب بن َعْبد اللَّه بن حنَْطب)5(.

 بر: َلُه صحبٌة)6(.

اِهِب، َواسُم َأِبي َعاِمٍر: َعْبُد 9    - َعْبُد الِل ْبُن َحْنَظَلَة بِن َأِبي َعاِمٍر الرَّ
َعْمِرو بُن َصِيفيِّ بِن َزْيِد بِن ُأميََّة بِن ُضَبْيَعَة بِن َزْيٍد الَغِسيل ڤ.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

 غ: قـال ابـن سـعد: اسـم أب عامر: عمـرو وهو الراهـب بن صيفي 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )535/3(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )108/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 892(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )535/3(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )219/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 894-892(.
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ابن النعمن بن مالك بن ضبعة، ُقتَِل حنظلُة بُأحٍد، وروي عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
َمِء َواألَْرِض«.  َلُه امَلَلئَِكُة َبْيَ السَّ قال: »َرَأْيُت َحنَْظلَة ُتَغسِّ

وكان عبـد اللـه بـن حنظلـة ُولِـَد عل عهد رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عند 
ة. وفاته صغًيا، َوُقتَِل عبد الله يوم الَرَّ

قال ممد بن عمر: عبد الله بن حنظلة بن أب عامر الراهب، ُقتَِل يوم 
ة، وقد رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن سبع سني)1(. الَرَّ

ة، َوُقتَِل ِف َذلِك الَيْوم، وكنيته َأُبو  ته اأْلَْوُس أمَرَها َيْوم الرَّ  ب: َولَّ
ْحَن، َوَأُبو َعامر.  َعْبد الرَّ

ة سنة َثاَلث َوِستَِّي.  اهب، ُقتَِل َيْوم الرَّ ى الرَّ َكاَن ُيسمَّ

َوأمه جيَلة بنت َعْبد اللَّه بن أب بن سلول. 

ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن سبع ِسنِي)2(.

 بر: يقال َلُه: )ابن الغسيل(؛ ألن أباه َحنَْظَلة غسيل املالئكة. ويقال 
ِه بن َحنَْظَلة بن  له: )عبد الله ابن الراهب(، ينتسب إَِل جده، َوُهَو َعْبد اللَّ

الراهب، والراهب ُهَو َأُبو َعاِمر، واسمه: عبد َعْمرو بن صيفي.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ولد عل عهد َرُسوِل اللَّ

ًما ِف األنصار.  َكاَن خًيا فاضاًل ُمَقدَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )96-94/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )226/3(.
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َرَوى َعنُْه: ابن َأِب مليكة، وضمضم بن جوس، وأسمء بِنْت َزْيد بن الطاب.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرَوى َعنُْه من الصحابة: َقْيُس بُن َسْعد بِن ُعَبادة أنَّ َرُسوَل اللَّ
ُجُل َأَحقُّ بِالَصَلِة ِف َمنِْزلِِه«. َقاَل: »الرَّ

قال ابن عبد الر: أحاديثه عندي مرسلة.

ِه بُن َحنَْظَلة َيْوم الرة سنة ثالث وستي، وكانت األنصار  وُقتَِل َعْبُد اللَّ
ِه بن مطيع، َوَكاَن ُعْثَمن بن ممد بن  قد بايعته يومئذ، وبايعت قريش َعْبد اللَّ

َأِب ُسْفَيان قد أوفده إَِل َيِزيد بن ُمَعاِوَية، فلم قدم عل َيِزيد حباه وأعطاه. 

ـِه فاضـاًل ِف نفسـه، فـرأى منه َما ال يصلح، فلـم ينتفع بم  َوَكاَن َعْبـُد اللَّ
َوْهـب َلـُه، فلـم انـصف خلعـه ِف جاعة أهـل املدينة، فبعـث إَِلْيِه ُمْسـِلم بن 

ة)1(. عقبة، فكانت الَرَّ

 كــر: مــن أهــل املدينــة، أدرك النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنــه، وعــن عمــر، 
وكعب األحبار.

روى عنه: عبد الله بن يزيد الطمي، وعبد الله بن عبيد الله بن أب 
مليكة، وضمضم بن جوس، وأسمء بنت زيد بن الطاب، وعبد امللك بن 

أب بكر بن عبد الرحن بن الارث بن هشام املخزومي. 

ووفد عل يزيد بن معاوية، ثم رجع من عنده، وخرج مع من خرج ف 
ة َفُقتَِل. فتنة الَرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 894(.
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وأبوه حنظلة بن أب عامر غسيل املالئكة ُقتَِل مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
ُأُحٍد شهيًدا)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص؛   ثغ: أبوه حنظلة هو غسيل املالئكة، ولد َعَل عهد َرُسوِل اللَّ

ألن أباه ُقتَِل بأحد، وملا توف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص كان لعبد اللَّه سبع سني. 

ِه بن َأِب  ه جيلة بنت َعْبد اللَّ يكنى أبا عبد الرحن، وقيل: َأُبو بكر، وأمُّ
ابن سلول، فدخل با الليلة التي ف صبيحتها قتال أحد، فبات عندها، فلم 
ُه  َأنَّ صلَّ الصبح عاد إليها، فأرسلت إَِل أربعة من قومها، فأشهدهتم عليه 
دخـل بـا، فقيـل هلا بعـد: ل فعلت هـذا؟ قالت: رأيت كأن السـمء انفرجت 
فدخـل فيهـا ثـم أطبقت، فقلـت: هذه الشـهادة: فأشـهدت عليـه، وخلقت 

بعبد اللَّه تلك الليلة.

ِه بـن َيِزيَد الطمي،  وقـد روى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ورآه. روى عنه: َعْبد اللَّ
وأسمء بنت زيد بن الطاب، وعبد اللَّه بن َأِب مليكة، وغيهم.

ة، ف ذي الجة، سنة ثالث وستي، قتله أهُل  ِه َيْوم الَرَّ وُقتَِل َعْبُد اللَّ
ُه وفد هو وغيه من أهل املدينة إَِل يزيد  الشام، وكان سبب وقعة الرة: َأنَّ
ابن معاوية، فرأوا منه ماال يصلح، فلم ينتفعوا بم أخذوا منه، فرجعوا إَِل 
املدينة،  الزبي، ووافقهم أهل  بن  اللَّه  لعبد  يزيد، وبايعوا  املدينة، وخلعوا 
ه الناُس بعد وقعة  فأرسل إليهم يزيُد: مسلَم بَن عقبة املري، وهو الذي سمَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 417(.
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ة جُمِْرًما، فأوقع بأهل املدينة وقعة عظيمة، قتل كثًيا منهم ف املعركة،  الَرَّ
وقتل كثًيا صًرا. 

م  ـِه بـن حنظلـة ممـن ُقتِـَل ف املعركـة، وملا اشـتد القتـال قدَّ وكان َعْبـد اللَّ
بنيه واحًدا واحًدا، حتى ُقتِلوا كلهم، وهم ثمنية بني، ثم كرس جفن سيفه، 

فقاتل حتى قتل.

وكان فاضاًل صالًا، عظيم الشأن كبي املحل، شيف البيت والنسب. 
سـمع قارًئا يقـرأ: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ﴾ ]األعراف: 41[، 
فبكى، حتى ظنوا أن نفسه ستخرج، ثم قام فقيل: يا أبا عبد الرحن، اقعد. 

فقال: منع مني ذكر جهنم القعود، وال أدرى لعيلِّ أحدهم.

وقـال مـواله َسـِعيد: ل يكـن لعبد اللَّه بـن حنظلة فراش ينـام عليه، إنم 
د رداَءه وذراَعه، وهيجع شيًئا)1(. كان يلقي نفسه إذا أعيا من الصالة، يتوسَّ

َحاَبِة. ، ِمْن ِصَغاِر الصَّ ، امَلَديِنُّ ، األَْويِسُّ  ذس: األَْنَصاِريُّ

ِهْيُد  َل الشَّ َلْتُه املاَلِئَكُة لَِكْونِِه ُجنًُبا، َفَلو ُغسِّ اسُتْشِهَد َأُبْوُه َيْوَم ُأُحٍد، َفَغسَّ
ِذي َيُكْوُن ُجنًُبا اْستِْدالاًَل ِبََذا، َلَكاَن َحَسنًا. الَّ

َث َعْن َعْبِد اللِه: َعْبُد اللِه بُن َيِزْيَد الَْطِميُّ -َرفِيُقُه- َواْبُن َأِب ُمَلْيَكَة،  َحدَّ
ُة. َوَضْمَضُم بُن َجْوٍس، َوَأْسَمُء بِنُْت َزْيٍد الَعَدِويَّ

َوَقْد َرَوى َأْيًضا َعْن: ُعَمَر، َوَعْن َكْعِب األَْحَباِر.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )114/3، 115(.



261 ين
َ
حرف الع

ِة. َوَكاَن َرْأَس الثَّاِئِرْيَن َعَل َيِزْيَد َنْوَبَة الَرَّ

َوَقْد َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُطْوُف بِالَبْيِت َعَل َناَقٍة. إِْسنَاُدُه َحَسٌن.

َوُهَو: اْبُن َجِْيَلَة بِنِْت َعْبِد اللِه بِن ُأَبِّ اْبِن َسُلْوٍل.

َوَفَد ِف َبنِْيِه الثََّمنَِيِة َعَل َيِزْيَد، َفَأْعَطاُهم ماَئَتْي َأْلٍف َوِخَلعًا؛ َفَلمَّ َرَجَع، 

 ، اُء امَلِدْينَِة: َما َوَراءَك؟ َقاَل: ِجْئُت ِمْن ِعنِْد َرُجٍل َلْو َلْ َأِجْد إاِلَّ َبنِيَّ َقاَل َلُه ُكَرَ

ى بِِه َعَلْيِه. ُه َأْكَرَمَك َوَأْعَطاَك! َقاَل: َوَما َقْبلُت إاِلَّ ألََتَقوَّ جَلَاَهدُتُه ِبِم. َقاُلوا: إِنَّ

َر َعَل ُقَرْيـٍش َعْبُد اللِه  َر َعَل األَْنَصـاِر، َوُأمِّ اَس َفَباَيُعـْوُه، َوُأمِّ َوَحـضَّ النَـّ

، َوَنَفْوا  ، َوَعَل َباِقي امُلَهاِجِرْيَن َمْعِقُل بُن ِسنَاٍن األَْشَجِعيُّ ابُن ُمطِْيٍع الَعَدِويُّ

َبنِي ُأَميََّة.

 - يَّ ًفا امُلرِّ َز َيِزْيُد هَلُم َجْيًشا، َعَلْيِهم ُمْسِلُم بُن ُعْقَبَة -َوُيْدَعى: ُمرْسِ َفَجهَّ

َدْعنِي  َفَقاَل:  امَلِدْينَِة،  َأْهِل  ِف  َجْعَفٍر  بُن  اللِه  َعْبُد  َمُه  َفكلَّ َأْلًفا،  َعَرَ  اْثنَْي  ِف 

َة، َفإِْن ُهم َلْ  َأْشَتِفي؛ َلكنِّي آُمُر ُمْسِلَم بَن ُعْقَبَة َأْن َيتَّخَذ امَلِدْينََة َطِريَقُه إَِل َمكَّ

، َوإِْن َحارُبْوُه َقاَتَلُهم، َفإِْن ُنِصَ  َبْيِ حُيَاِرُبوُه َوَترُكوُه، َفَيْمِضَ ِلَْرِب اْبِن الزُّ

. َبْيِ َقَتَل، َوَأْنََب امَلِدْينََة َثاَلًثا، ُثمَّ َيمِض إَِل اْبِن الزُّ

وا، َفَقِدَم ُمْسِلٌم، َفَحاَرُبْوُه، َوَناُلوا  َوَكَتَب َعْبُد اللِه بُن َجْعَفٍر إَِلْيِهم لَِيُكفُّ

َلِل، َوَعِهَد إَِل ُحَصْيِ  ِمْن َيِزْيَد، َفَأوَقَع ِبِم، َوَأْنََبَها َثاَلًثا، َوَساَر، َفَمَت بِالشَّ

ُهُم اْبُن ُعَمَر َعَل َشقِّ الَعَصا. ، َوَذمَّ ِل َسنَِة َأْرَبٍع َوِستِّْيَ ابِن ُنَمْيٍ ِف َأوَّ
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َثاَلٍث  َسنََة  ِة،  اِلجَّ ِذي  ِمْن  َبِقْيَ  لَِثاَلٍث  ة-  الَرَّ الَوْقَعُة -يعني  َكاَنِت 

، َوُأِصْيَب َيْوَمِئٍذ َعْبُد اللِه بُن َزْيِد بِن َعاِصٍم َحاِكي ُوُضوَء النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوِستِّْيَ

َحاَبِة،  اِء الصَّ ٌة ِمْن َأْوالَِد ُكَرَ ُد بُن ُأَبِّ بِن َكْعٍب، َوِعدَّ َوَمْعِقُل بُن ِسنَاٍن، َوُمَمَّ

ا. َوُقتَِل َجَاَعٌة َصْرً

ِة ِمْن َحََلِة الُقْرآِن َسْبُع ماَئٍة. َوَعْن َمالِِك بِن َأَنٍس، َقاَل: ُقتَِل َيْوَم الَرَّ

ُقْلُت -أي الذهبي-: َفَلمَّ َجَرْت َهِذِه الَكاِئنَُة، اشَتدَّ ُبْغُض النَّاِس لَِيِزْيَد 

َة  ِة ِدْينِِه؛ َفَخَرَج َعَلْيِه َأُبو باِلٍل ِمْرَداُس بُن ُأَديَّ َمَع فِْعِلِه بِالَُسْيِ َوآلِِه، َوَمَع ِقلَّ

، َفَم َأْمَهَلُه اللُه،  ُدْويِسُّ اٌف السَّ ، َوَخَرَج َنافُِع بُن األَْزَرِق، َوَخَرَج َطوَّ الَنَْظيِلُّ

َوَهَلَك َبْعَد َنيٍِّف َوَسْبِعْيَ َيْوًما)1(.

 . اِهِب، األَْنَصاِريُّ األَْويِسُّ امَلَديِنُّ  ذت: ُيْعَرُف َأُبو َعاِمٍر بِالرَّ

َحاَبِة. َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَصِحَبُه، َوَرَوى َعنُْه، َوُهَو ِمْن ِصَغاِر الصَّ

، َوابن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَضْمَضُم بن  ِه بن َيِزيَد اْلَْطِميُّ َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللَّ

َجْوٍس، َوَأْسَمُء بِنُْت َزْيِد بن اْلَطَّاِب. َوَلُه ِرَواَيٌة َعْن ُعَمَر، َوَكْعِب األَْحَباِر. 

ة)2(. َوَكاَن َرْأُس َأْهِل امَلِدينَِة َيْوَم اْلَرَّ

ه جيلة بنت َعبد الله بن ُأّب.  جر: أمُّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 323-321، 325(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 656(.
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وقد َحِفَظ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه، وعن عمر، وعبد الله بن سالم، 
وكعب األحبار)1(.

عْبُد الِل ْبُن َحَواَلَة، أبو َحَواَلَة، اأْلَْزِديُّ ڤ.9    -

: ُهَو ِمَن األَْزِد.   س: َقاَل اهلَْيَثُم ْبُن َعِديٍّ

، َوُيْكنَى  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ُهَو ِمـْن َبنِي َمِعيـِص ْبِن َعاِمـِر ْبِن ُلـَؤيٍّ َوَقـاَل ُمَمَّ
، َوَماَت َسـنََة َثَمٍن َوَخِْسـَي، ِف آِخـِر ِخاَلَفِة  ـٍد، َوَكاَن َيْسـُكُن األُْرُدنَّ َأَبـا ُمَمَّ

ُمَعاِوَيَة، َوُهَو اْبُن اْثنََتْيِ َوَسْبِعَي َسنًَة)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن األَْزِد)3(.  خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

 غ: نزل الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

األردين،  ِحَواَلة  بن  اللَّه  َعْبد  َيُقول:  َوِمنُْهم من  ام،  الشَّ ب: سكن   
يسكنَها، روى  َوَكاَن  ام،  بِالشَّ َمِدينَة  اأْلُْرُدن،  إَِل  نسبه  فقد  َذلِك  َقاَل  َومن 

ام.  َعنُه أهل الشَّ

َمـاَت ابـن ِحَواَلة سـنة َثـَمن َوخسـي ِف واَلَية ُمَعاِوَيـة، َوُهَو ابـن اْثنََتْيِ 
َوسبعي سنة. 

د، َوقد قيل: َأُبو ِحَواَلة)5(. كنيته َأُبو ُمَمَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )417/9(.)1( »اإلصابة« البن حجر )109/6(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 140(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )243/3(.)4( »معجم الصحابة« للبغوي )155/4(.
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 بش: مات سنة ثمن وخسي)1(.

.)2(  ع: َسَكَن اأْلُْرُدنَّ

 بر: نزل الشام. َرَوى َعنُْه من أهلها: َأُبو إدريس الَْواَليِن، وجبي بن 
ُنَفْي، ومرثد بن وداعة، وغيهم.

وقدم مص فروى َعنُْه من أهلها َربِيَعُة بُن لقيط التُِّجيبي.

وتوف بالشام سنة ثمني. َوَرَوى ِف فضل الشام أحاديث)3(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنـه: أبـو إدريـس الَـْواَلين، وعبـد اللـه بن شـقيق الُعَقيـيِل، وأبو 
قتيلة مرثد بن وداعة املعني، وعبد الله بن زغب اإليادي، وجبي بن نفي، 
وربيعة بن لقيط، وسلمن بن سمي، وعبد الله بن عبد الثميل، وكثي بن مرة، 
والارث بن الارث المصيون، وبرس بن عبيد الله الدمشقي، وحييى بن 

جابر الطائي، وصالح بن رستم. 

ونزل األردن. وقيل: إنه سكن دمشق)4(.

 ذت: له صحبٌة وروايٌة، نزل الشام.

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 88(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1621/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 894(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )27/ 433(.
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َوَرَوى َعنُْه: ُجَبي بن ُنَفي، وكثي بن ُمّرة، وربيعة بن يزيد القصي، وجاعة.

كنيته َأُبو َحَوالة، َوُيَقاُل: َأُبو ممد)1(.

، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9 3  - ، الَمَدِنيُّ عْبُد الِل ْبُن ُخَبْيٍب، اْلُجَهِنيُّ

 س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)2(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 ع: َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه ُمَعاٍذ، ُيَعدُّ ِف امَلَدنِيَِّي)4(.

. َرَوى َعنُْه ابنه ُمَعاذ)5(.  بر: حليف لألنصار، مدينٌّ

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

 ثغ: عداده ف أهل املدينة، له وألبيه صحبة، روى عنه ابنه معاذ)7(.

عْبُد الِل ْبُن ُخَزْيَمَة بِن َأْصَرم ڤ.9    -

 غ: من أصحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيسنِْد عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل َبْدٍر)8(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 515(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )268/5(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )165/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1630/3(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 894(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )302/2(.

)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )119/3(.
)8( »معجم الصحابة« للبغوي )108/4(.
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عْبُد الِل ْبُن ُخَمْيٍر، ِمْن َبِني ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن 9 1  -
َسَلَمَة ڤ.

 .)1(  ع: َشِهَد َبْدًرا، َأُخو َخاِرَجَة ْبِن ُخَْيٍ

َعْبُد الِل ْبُن َخْيَثَمَة ْبِن َثْعَلَبَة بِن الَعْجَلن، َأُبو َخْيَثَمَة الَعْجَلِنيُّ ڤ.9 -  -

 ب: َماَت ِف واَلَية يِزيد بن ُمَعاِوَية، َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َغْزَوة َتُبوك)2(.

َعْبُد الِل ْبُن َخْيَثَمَة ْبِن َقْيِس ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َحَراِم ْبِن 9    -
َرِبيَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُه َعاِئَشُة بِنُْت َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

ْيِه  ُه َقْد َشِهَد َبْدًرا َمَع َعمَّ ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َأنَّ َذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ
 . َسِعيد َوَعْبِد اللِه اْبنَْي َقْيِس ْبِن َصْيِفيٍّ

ُد ْبُن  ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ
ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهْم َبْدًرا. 

َ َعْبُد اللِه ْبُن َخْيَثَمَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. َقاَل: َوُتُوفِّ

َعْبــُد اللَّ ْبــُن َراِفــعِ ْبــِن ُســَوْيِد ْبــِن َحــَراِم ْبــِن اْلَهْيَثــِم ْبــِن ُظَفــَر 9    -
األَْنَصاِريُّ الظَُّفِريُّ ڤ.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1631/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )239/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )578/3(.
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ه هند بنت حبيب بن حرام بن اهليثم بن ظفر.   س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا، وتوف َوَلْيَس َلُه َعِقٌب )1(.

 غ: شهد عبد الله أحًدا، وتوف وليس له عقب)2(.

 بر: شهد أحًدا)3(.

ِبيعِ ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َعبَّاِد ْبِن األَْبَجِر َواْسُمُه 9    - عْبُد الِل ْبُن الرَّ
ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، ِمْن َبِني اأْلَْبَجِر ْبِن َعْوٍف، َوَقاَل 

َبْعُضُهْم: ُخْدَرُة، َوِهَي ُأمُّ األَْبَجِر، َفالل َأْعَلُم ڤ.

بِيِع َفاطَِمُة بِنُْت َعْمِرو ْبِن َعطِيََّة ْبِن َخنَْساَء ْبِن  س: ُأمُّ َعْبِد اللِه ْبُن الرَّ
اِر.  َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ُهَم ِمْن َطيٍِّئ، َوَقِد  ْحَِن، َوَسْعٌد، َوُأمُّ َوَكاَن لَِعْبِد اللِه ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ
اْنَقـَرَض َعِقُبـُه َفَلْيـَس َلُه َبِقيَّـٌة، َواْنَقَرَض َأْيًضا َوَلـُد َعبَّاِد ْبِن األَْبَجـِر َفَلْم َيْبَق 

ِمنُْهْم َأَحٌد.

ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم  بِيِع اْلَعَقَبَة َمَع السَّ َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن الرَّ
َجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا)4(.

 غ: من أصحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيْسنِد عن رُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )263/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )287/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 895(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )499/3(.
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من أهل َبْدٍر)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َقاَلُه ُعْرَوُة، َواْبُن إِْسَحاَق)2(.

 بر: شهد بدًرا بعد أن شهد العقبة)3(.

 كر: شهد العقبة، وبدًرا، وأحًدا، ومؤتة، واستشهد با)4(.

 ثغ: شهد العقبة)5(. 

َعْبُد اللَّ ْبُن َرِبيَعَة ْبِن األغفل الَعاِمِريُّ ڤ.9    -

 بر: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع َعاِمر بن الُطَفيل، َوَرَوى قصة َعاِمر بتممها، 
ٌج حديُثه َعْن أهِل البصة)6(. ُهمَّ َأْهلِْك َعاِمًرا«. خُمَرَّ وقول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

َلِميُّ ڤ.9    - عْبُد الِل ْبُن َرِبيَعَة السُّ

.)7(  ف: ُيَقاَل َلُه ُرْؤَيٌة َوُصْحَبٌة َوُهَو ُسَلِميٌّ

 ص: َلُه َحِديٌث ُمْسنٌَد، َوَلْ َيَقْع ِعنِْدي)8(.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )107/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1644/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 895(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )28/ 80(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )125/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 896(.

)7( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )258/1، 259(.
)8( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )249/3(.
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 غ: سكن الكوفة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، َوُيَشكُّ فيه)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه أهل الُكوَفة)2(.

 بش: ممن له صحبة)3(.

 ع: َرَوى َعنُْه: اْبُن َأِب َلْيَل، َكاَن ِمْن َأْعَمِم َمنُْصوِر ْبِن امُلْعَتِمِر، ِقيَل: 

ُه َخاُل َعْمِرو ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َفْرَقٍد)4(. إِنَّ

عْبُد الِل ْبُن َرَواَحَة ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد ْبِن َعْمِرو 9    -
اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َماِلِك اأَلَغرِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن 

اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ األَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ.

ُه َكْبَشُة بِنُْت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن اإِلْطنَاَبِة ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة   س: ُأمُّ

. اْبِن َمالِِك األََغرِّ

َم َطاَف َعْبُد اللِه ْبُن َرَواَحَة بِالَبْيِت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف  ُد ْبُن ُعَمَر: إِنَّ َقاَل ُمَمَّ
ُعْمَرِة اْلَقِضيَِّة ِف ِذي اْلَقْعَدِة َسنََة َسْبٍع، َوَكاَن َعْبُد اللِه ْبُن َرَواَحَة َشاِعًرا)5(.

ْبِن  اإِلْطنَاَبِة  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َواِقِد  بِنُْت  َكْبَشُة  ُه  ُأمُّ س:  أيًضا  وقال   

 . َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َمالِِك األََغرِّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )179/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )231/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 78(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1641/3(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )488-486/3(.
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َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ ِمَن األَْنَصاِر، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، 
، َوُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة َشِهيًدا، َوُهَو َأَحُد األَُمَراِء َيْوَمِئٍذ.  َوالَُدْيبَِيَة، َوَخْيَرَ

َوَقْد َكَتْبنَا َأْمَرُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي الَاِرِث ْبِن الَْزَرِج)1(.

 ف: َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة َمَع َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب)2(.

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

 ص: ُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة، َبْدِريٌّ ڤ)4(.

 غ: َشِهَد بدًرا، والَعَقبَة، وُأحًدا، والندَق، وَمَشاِهَد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َأِمًيا   ب: شهد َبْدًرا، ُقتَِل َيْوم ُمْؤَتة عل عهد َرُسوِل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل اجلَْيش)6(. لَرُسوِل اللَّ

َرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َجْعَفٍر َسنََة َثَمٍن، اْسُتْشِهَد َيْوَم  ، َأمَّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ُمْؤَتَة َأَحُد النَُّقَباِء. 

اُم امَلْشـُهوَرُة، َكاَن َحاِرَس النَّبِيِّ  ْسـاَلِم امَلنَاِقـُب امَلْذُكوَرُة، َواأْلَيَّ َلـُه ِف اإْلِ
َة ُمْعَتِمـًرا ِف ُعْمَرِة  ملسو هيلع هللا ىلص َوَشـاِعَرُه، َأْرَجـَز َبـْيَ َيـَدِي النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَي َدَخـَل َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )565/3(.
)2( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )259/1، 260(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 582، 583(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )37/4(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )54/4(.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان )229/3(.
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اْلَقَضاِء. َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك ڤ)1(.

 بر: أحد النقباء، شهد العقبة وبدًرا وأحًدا والندق والديبية وعمرة 
القضاء، واملشاهد كلها إال اْلَفْتح وما بعده؛ ألنه قتل َيْوم مؤتة شهيًدا. 

َوُهَو أحد األمراء ِف غزوة مؤتة، وأحد الشعراء املحسني الذين كانوا 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. يردون األذى َعْن َرُسول اللَّ

ان، وكعب بن َمالِك نزلت: ﴿ائ ائ ەئ  وفيه وف صاحبيه: َحسَّ
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴾ اآلية ]الشعراء: 227[.

ِه بن رواحة ِف جادى من  وكانت غزوة مؤتة التي استشهد فيها َعْبد اللَّ
سنة ثمن بأرض الشام.

َرَوى َعنُْه من الصحابة: ابن َعبَّاس، َوَأُبو ُهَرْيَرَة ڤ. 

وقصته مع زوجته ِف حي وقع عل أمته مشهورة، رويناها من وجوه صحاح، 
وذلك َأنَُّه مشى ليلة إَِل أمة َلُه فناهلا، وفطنت َلُه امرأته فالمته، فجحدها.

وكانـت قـد رأت جاعـة هَلَـا، فقالـت َلـُه: إن كنـت صادًقا فاقـرأ القرآن 
فاجلنب ال يقرأ القرآن، فقال:

ــاشـهدت بـأن وعـد اللـه حق ــوى الكافرين ــار مث وأن الن
وفـوق العـرش رب العامليناوأن العـرش فـوق املـاء حـق
غـــالظ مالئكـــة  مســـوميناوتملـــه  اإللـــه  مالئكـــة 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1638/3(.
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فقالت امرأته: صدق الله، وكذبت عيني، وكانت ال تفظ القرآن وال تقرءوه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  وروينا من وجوه من حديث َأِب الدرداء، َقاَل: لقد رأيتنا مع َرُسول اللَّ
ِف بعض أسفاره ِف اليوم الار الشديد َحتَّى أن الرجل ليضع من شدة الَرِّ 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وعبُد الله بُن رواحة)1(. يده عل رأسه، وما ِف القوم صائم إال َرُسوُل اللَّ

 خش: َلُه ُصْحَبٌة، َوشهد َبْدًرا وأحًدا، َوَكاَن نقيب اأْلَْنَصار، َواْسُتْشهَد 
َيْوم ُمْؤَتة)2(.

، َنِقيُب َبنِي اْلَاِرِث ْبِن الَْزَرِج، َشِهَد اْلَعَقَبَة الثَّانَِيَة،  ، َبْدِريٌّ  و: َعَقبِيٌّ

َم َيْوَمِئٍذ، َفَأْحَسَن اْلَقْوَل، ُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة)3(. َوَكاَن مِمَّْن َتَكلَّ

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن بالل.   كر: َحدَّ

روى عنه: أبو سلمة بن عبد الرحن، وعكرمة، وزيد بن أسلم، وعطاء 
ابن يسار ول يدركه أحد منهم. 

وشهد بدًرا، والعقبة، وهو أحد النقباء، وأحد األمراء ف غزوة مؤتة، 
واستشهد با)4(.

 جو: أمه َكْبَشة بنت َواقد، شهد العقَبة َمَع الّسْبعي َوُهَو أحد النَُّقَباء 

االثني عر، َوشهد َبْدًرا وُأُحًدا َوالَنَْدَق َوالَُدْيبَِيَة وخيَر َوعمَرَة الَقِضيَّة.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )898/3، 900، 901(.
)2( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )210/1(.

نَّة )ص: 519(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )28/ 78(.
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َوقدمه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من بدر ُيبرِّ أهَل الَعالَِية بَِم فتح الله َعَلْيِه، والعالية 
َبنو َعْمرو بن َعْوف، وخطمة، َوَواِئل. 

واستخلفه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل امَلِدينَة ِف َغْزَوة بدر املوعد. 

َوَبعثه برسية ِف َثاَلثَِي إَِل َأِسي بن رزام اْلَيُهوِدّي، َوَبعثه إَِل َخْيَر خارًصا.

َوُقتَِل بمؤتة)1(.

 ث: أحد النُقباء االثني عر، شِهَد العقبة مع السبعي، وبدًرا وُأُحًدا 
والندَق والَُديبيَة وَخْيَر وُعمرَة القضاء)2(.

 ثغ: كان ممن شهد العقبة، وكان نقيب بن الارث بن الزرج. 

وشهد بدًرا وأحًدا والندَق والديبيَة وخيَر وعمرَة القضاء واملشاهَد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، إال الفتح وما بعده، فإنه كان قد ُقتَِل قبله. كلَّها مع َرُسوِل اللَّ

وهو أحد األمراء ف غزوة مؤتة، وهو خال النعمن بن بشي.

الشعراء  قافل، وكان من  الغزو وآخر  إَِل  أول خارج  ِه  اللَّ َعْبد  وكان 
الذين يناضلون عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومن شعره ف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:

واللـه يعلـم أن مـا خاننـي البصإين تفرســت فيــك الــي أعرفــه
يوم السـاب فقد أزرى به القدرأنــت النَّبِــّي ومــن حيــرم شــفاعته
ــه مــا آتــاك مــن حســن تثبيت موسى ونًصا كالذي نصوافثبــت اللَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 94(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 260(.
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ُه َيا اْبَن َرَواَحة«)1(.  فقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَأْنَت، َفَثبََّتَك اللَّ

 ، ، الَبْدِريُّ ، الَْزَرِجـيُّ ـِهْيُد، األَْنَصاِريُّ ـِعْيُد، الشَّ ، السَّ  ذس: األَِمـْيُ

اِعُر. النَِّقْيُب، الشَّ

َلُه: َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن باِلٍل.

، َوَأْرَسَل َعنُْه: َقْيُس بُن  َث َعنُْه: َأَنُس بُن َمالٍِك، َوالنُّْعَمُن بُن َبِشْيٍ َحدَّ
ُهم. ْحَِن، َوعَطاُء بُن َيَساٍر، َوِعْكِرَمُة، َوَغْيُ َأِب َحاِزٍم، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ

َشِهَد بدًرا، َوالَعَقَبَة.

ٍد، َوَأَبا َرَواَحَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. َوُيْكنَى: َأَبا ُمَمَّ

، َوَكاَن ِمْن ُكتَّاِب األَْنَصاِر. َوُهَو َخاُل النُّْعَمِن بِن َبِشْيٍ

ــُه النَّبِــيُّ  ــْدٍر امَلْوِعــِد، َوَبَعَث ــِة ِف َغــْزَوِة َب اْســَتْخَلَفُه النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعــَل امَلِدْينَ
، َفَقَتَلُه. ًة ِف َثاَلثِْيَ َراِكًبا، إَِل ُأَسْيِ بِن ِرَزاٍم الَيُهْوِديِّ بَِخْيَرَ يَّ  رَسِ

َز النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ُمْؤَتَة األَُمَراَء الثَّاَلَثَة، َفَقاَل: »األَِمرْيُ َزْيٌد، َفإِْن  ِقْيَل: مَلَّا َجهَّ
ُأِصْيَب َفَجْعَفٌر، َفإِْن ُأِصْيَب َفاْبُن َرَواَحَة«.

َفَلمَّ ُقتاَِل، َكِرَه اْبُن َرَواَحَة اإِلْقَداَم، َفَقاَل:

ـْه ـــــْهَأْقَســْمُت َيــا َنْفــُس َلَتنِْزَلنَـّ َطاِئَعــــــًة َأْو اَل َلُتْكَرِهنَـّ
ـْه ُمْطَمِئنَـّ ُكنْــِت  َقــْد  ـْهَفَطامَلَــا  َمــا يِل َأَراِك َتْكَرِهــْيَ اجلَنَـّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )131/3(.
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َفَقاَتَل َحتَّى ُقتَِل)1(. 

 ذت: أحــد النُّقبــاء ليلــة الَعَقبــة، شــِهد بْدًرا واملشــاهَد، وكان شــاعر 

ْرداء ألّمه. النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخا َأِب الدَّ

َرَوى َعنْـُه: َأُبـو ُهَرْيـَرَة، وابـُن أختـه النُّعـمن بـن بشـي، وزيد بـن أرقم، 
وَأَنس - قوله. وأرسل َعنُْه جاعة من الّتابعي)2(.

ه كبشة بنت واقد بن َعمرو بن اإلطنابة خزرجية أيًضا وليس   جر: أمُّ

له عقب. 

من السابقي األولي من األنصار.

وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وَشِهَد َبْدًرا وما بعدها إل أن استشهد بمؤتة)3(.

عْبُد الِل ْبُن َزاِئَدَة، َوُهَو اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم اأْلَْعَمى ڤ.9 3  -

ا َأْهُل امَلِدينَِة َفَيُقوُلوَن: اْسُمُه َعْبُد اللِه.   س: َأمَّ

اِئِب، َفَيُقوُلوَن: اْسُمُه َعْمٌرو.  ِد ْبِن السَّ ا َأْهُل اْلِعَراِق، َوِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ َوَأمَّ

ُثمَّ اْجَتَمُعوا َعَل َنَسبِِه، َفَقاُلوا: اْبُن َقْيِس ْبِن َزاِئَدَة ْبِن األََصمِّ ْبِن َرَواَحَة 
. اْبَن ُحْجِر ْبِن َعْبِد ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه َعاتَِكُة، َوِهَي ُأمُّ َمْكُتوٍم بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َعنَْكَثَة ْبِن َعاِمِر ْبِن خَمُْزوِم  َوُأمُّ
اْبِن َيْقَظة.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )230/1، 231، 233، 234(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )138/6(.)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )333/1(.
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، َوَقـِدَم امَلِدينَـَة  يـَر الَبـَصِ ـَة َقِديـًم، َوَكاَن َضِ َأْسـَلَم اْبـُن ُأمِّ َمْكُتـوٍم بَِمكَّ
اِء َوِهـَي َداُر خَمَْرَمَة ْبِن َنْوَفـٍل، َوَكاَن  ُمَهاِجـًرا َبْعـَد َبـْدٍر بَِيِسـٍي، َفنََزَل َداَر اْلُقـرَّ

ُن لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَِة َمَع باِلٍل.  ُيَؤذِّ

ِة َغَزَواِت  َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتْخِلُفُه َعَل امَلِدينَِة ُيَصيلِّ بِالنَّاِس ِف َعامَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َقاَل ابن سعد: َوَقْد ُرِوَي َلنَا َأنَّ اْبَن ُأمِّ َمْكُتوٍم َهاَجَر إَِل امَلِدينَِة َقْبَل َأْن 
َيْقَدَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة َوَقْبَل َبْدٍر.

بِِذْكٍر  َلُه  ُيْسَمْع  َوَلْ  ِبَا،  َفَمَت  امَلِدينَِة،  إَِل  ُثمَّ َرَجَع  ْبُن ُعَمَر:  ُد  َقاَل ُمَمَّ
َبْعَد ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب)1(.

 ق: قـدم املدينـة مهاجـًرا بعـد بـدر بيسـي، وقـد ذهب بـصه، وكان 

َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يستخلفه عل املدينة، ُيَصلِّ بالناس ف عامة غزواته.

وشـهد القادسـية، ومعـه راية سـوداء، وعليـه درع، ثم رجـع إل املدينة 
فمت با)2(.

الله.   ط: اخُتِلَف ف اسمه: فأما أهل املدينة فيقولون: اسمه عبد 

وأما أهل العراق، وهشام بن ممد فيقولون: اسمه عمرو بن قيس بن زائدة 
ابن األصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )198-191/4(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 290(.
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وُنِسَب إل أمه أم مكتوم، واسم أمه: أم مكتوم عاتكة ابنة عبد الله بن 
عنكثة بن عامر بن خمزوم بن يقظة. 

أسلم ابن أم مكتوم بمكة قديًم، وكان ضيَر البص، وقدم املدينة مهاجًرا)1(. 

 غ: كان يؤذِّن للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان ضيًرا، واستخَلَفُه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
عل املدينَة، َوَشِهَد القادسية ف خالفة عمر، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: عبد الله. ويقال: عمرو بن أم مكتوم. 
قال: ويقال: عبد الله بن شيح)2(.

 ب: قدم امَلِدينَة بعد َبْدٍر بَِيِسي، َفنزل َدار خمرَمة بن َنْوَفل، َومن َقاَل 
ه َزاِئَدة.  ُهَو َعْبد اللَّه بن َزاِئَدة فقد نسبه إَِل جدِّ جدِّ

َوَكاَن اْسمه: )الصي(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّه(. 

َوِمنُْهم من زعم َأن اسم ابن أم َمْكُتوم: )َعْمرو(. 

َوأم َمْكُتوم ِهَي أمه، َواْسمَها: َعاتَِكة من بني خَمُْزوم. 

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َوَكاَن  ه،  َبَصُ َفذهب   ، بِسنَتْيِ َبْدٍر  بعد  ُمَهاجًرا  امَلِدينََة  قدم 
ة َغَزَواته.  يستخلفه عل امَلِدينَة ليصيل بِالنَّاِس ِف َعامَّ

امَلِدينَة،  َوشهد الَقاِدِسيَّة، َوَمَعُه راية َسْوَداء، َوَعِليِه درع، ثمَّ َرَجَع إَِل 
َوَمات َبا ِف خاَلَفة عمر بن الطاب)3(.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 37(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )214/3، 215(.)2( »معجم الصحابة« للبغوي )6/4(.
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ه النًّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(.   بش: كان اسمه قبل أن ُيسلم: )الصي(، فَسمَّ

مات باملدينة)1(.

 ع: خُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َعْمٌر. َوِقيَل: َعْبُد اللِه. َوَقاَل اْبُن إِْسَحاَق: 

ْيِح ْبِن َقْيِس ْبِن َزاِئَدَة ْبِن اأْلََصمِّ ِمْن َبنِي َعاِمِر  ُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن ُشَ
ْيِح ْبِن َمالٍِك.  . َوِقيَل: َعْمُرو ْبُن َقْيِس ْبِن ُشَ اْبِن ُلَؤيٍّ

: َوُأمُّ َمْكُتـوٍم اْسـُمَها َعاتَِكـُة بِنْـُت َعْبـِد اللـِه ْبِن  يُّ َبـْيِ َوَقـاَل ُمْصَعـٌب الزُّ
َم.  َجَهـا َقْيـُس ْبـُن َزاِئَدَة ْبـِن اأْلََصمِّ ْبـِن رُصَ َعنَْكَثَة ْبـِن َعاِمـِر ْبـِن خَمْـُزوٍم، َتَزوَّ
َوِقيـَل: َهـِرُم ْبـُن َرَواَحـَة ْبـِن ُحْجِر ْبـِن َعْبِد ْبـِن َمِعيِص ْبـِن َعاِمِر ْبِن ُلـَؤيِّ ْبِن 

ِذي َذَكَر اللُه َتَعاَل َفَقاَل ﴿ٱ ٻ ٻ  َغالِِب ْبِن فِْهٍر، َفَوَلَدْت َلُه اأْلَْعَمى الَّ
ُه، َعْن  ٻ ٻ پ پ﴾ ]عبس: 1، 2[، َواْسُمُه: َعْمٌرو، َوَقاَل َأُبو ِهاَلٍل َوَغْيُ

َقَتاَدَة: َعْبُد اللِه ْبُن َزاِئَدَة، َوُهَو اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم اأْلَْعَمى. 

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َكاَن   ، ُعَمْيٍ ْبِن  ُمْصَعِب  َبْعَد  امَلِدينََة  َقِدَم  َمْن  َل  َأوَّ َوَكاَن 
َواُء، َكاَن َيْرجَتُِز بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اْسَتْخَلَفُه َعَل امَلِدينَِة، َوَشِهَد اْلَقاِدِسيَِّة، َوَمَعُه اللِّ

تِِه ِحَي َطاَف بِاْلَبْيِت)2(. ِف َحجَّ

 وقال أيًضا ع: ِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو، َوِقيَل: َعْمُرو ْبُن َقْيِس ْبِن 

ْيِح ْبِن َمالٍِك، َوُأمُّ َمْكُتوٍم اْسُمَها َعاتَِكُة)3(. ُشَ

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 36(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1998/4(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1659/3(.
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 بر: ل خيتلفوا أنه من بني عامر بن لؤي، واسم أمه: أم مكتوم عاتكة 
ِه بن عنكثة بن َعاِمر بن خمزوم. بِنْت َعْبد اللَّ

ِه بن زائدة بن األصم،  واختلفوا ِف اسم َأبِيِه، َفَقاَل بعضهم: ُهَو َعْبد اللَّ
ـِه بـن َقْيس بـن َمالِك بـن األصم بـن رواحة بن  وقـال آخـرون: ُهـَو َعْبـد اللَّ

صخر بن عبد بن معيص ابن َعاِمر بن لؤي القرش العامري.

َكاَن قديم اإلسالم بمكة وهاجر إَِل املدينة.

واختلف ِف وقت هجرته إليها، فقيل: َكاَن ممن قدم املدينة مع مصعب 
ابن ُعَمْي قبل َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وأكثر أهل الديث َيُقول اسم ابن أم مكتوم: َعْمرو بن أم مكتوم.

َوَكاَن يؤذِّن لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مع بالل، وشهد القادسية فيم يقولون)1(.

ِه بن   وقال أيًضا بر: أمه أم مكتوم، واسمها: عاتكة بِنْت َعْبد اللَّ

عنكثة بن َعاِمر بن خمزوم.

واختلف ِف اسم ابن أم مكتوم، فقيل: َعْبد اللَِّه عل َما ذكرناه ِف العبادلة. 
َبْي ومصعب  وقيـل: َعْمـرو، َوُهَو األكثـر ِعنَْد أهل الديـث، وكذلك َقـاَل الزُّ

َقاُلوا: َوُهَو ابن خال خدجية بِنْت خويلد أخي أمها. 

َوَكاَن ممن قدم املدينة مع مصعب بن ُعَمْي قبل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )997/3، 998(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1198/3(.
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ُه َتَعاَل: ﴿ٱ  ِذي َذَكَرُه اللَّ  و: ِقيَل: اْسُمُه َعْمٌرو، َوُهَو اأْلَْعَمى الَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]عبــس: 1، 2[، َوَنَزَلــْت فِيــِه َأْيًضــا ﴿پ پ 

.]95 پ﴾ ]النساء: 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع باَِلٍل، َكاَن َينِْزُل َهَذا َوَيْصَعُد َهَذا)1(. َكاَن ُمَؤذِّن َرُسوِل اللَّ

ير  ـة، َوَكاَن َضِ  جـو: اسـم أمـه: َعاتَِكة، َوأسـلم ابـُن أمِّ َمْكُتـوم بَِمكَّ
الَبَص، َوَهاَجر.

َوَكاَن ُيؤذِّن للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَِة َمَع باَِلل َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يستخلفه عل 
ة َغَزَواته)2(. امَلِدينَة ليصيلِّ بِالنَّاِس ِف َعامَّ

ه، واسمها: عاتكة، وهو ابن خال خدجية بنت خويلد.  ث: ُأمُّ مكتوم أمُّ

أسـلم قديـًم بمكـة، وكان أعمى، وهاجر إيل املدينـة، وكان يؤذِّن للنَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص مع بالل. 

ة غزواته)3(. وكان َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص يستخلفه عل املدينة فُيصيلِّ بالناس ف عامَّ

 ذت: كان مؤذِّن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستخلفه عل املدينة ف غي غزوة، 
قيل: كان اللواء معه يوم القادسية، واسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ. 

َرَوى َعنُْه: عبد الرحن بن أب ليل، وأبو رزين األسدي. 

نَّة )ص: 517(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 99(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 276(.
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وله ترجٌة طويلٌة ف كتاب ابن سعد)1(.

 ذس: خُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه: َفَأْهُل امَلِدْينَِة َيُقْوُلْوَن: َعْبُد اللِه بُن َقْيِس بِن 

. ، الَعاِمِريُّ َزاِئَدَة بِن األََصمِّ بِن َرَواَحَة الُقَرِشُّ

ْوُه َعْمًرا. ا َأْهُل الِعَراِق: َفَسمَّ َوَأمَّ

ُه ُأمُّ َمْكُتْوٍم: ِهَي َعاتَِكُة بِنُْت َعْبِد اللِه بِن َعنَْكَثَة بِن َعاِمِر بِن خَمُْزْوِم  َوُأمُّ
ابِن َيَقَظَة امَلْخُزْوِميَُّة.

ابِِقْيَ امُلَهاِجِرْيَن. ِمَن السَّ

ُمُه، َوَيْسَتْخِلُفُه َعَل امَلِدْينَِة، َفُيَصيلِّ بَِبَقاَيا النَّاِس. رَتِ َوَقْد َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حَيْ

ُيَقاُل: اْسُتْشِهَد َيْوَم الَقاِدِسيَِّة.

ا. مُهَ ، َوَغْيُ ْحَِن بُن َأِب َلْيَل ُمْرَسٌل، َوَأُبو َرِزْيٍن األََسِديُّ َث َعنُْه: َعْبُد الرَّ َحدَّ

َّْت بِالِعَراِق، َوَعَل امُلْسِلِمْيَ َسْعُد بُن َأِب  ى، مَت َوالَقاِدِسيَُّة: َمْلَحَمٌة ُكْرَ
ِكْيَ ُرْسُتٌم، َوُذْو الَاِجِب، َواجلَالِْينُْوُس)2(. َوقَّاٍص، َوَعَل امُلْرِ

َبْعَريِّ ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم الُقَرِشيُّ 9    - َعْبُد الِل ْبُن الزِّ
ْهِميُّ ڤ. السَّ

ِه ْبِن ُعَمْيِ ْبِن ُأَهْيِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجََح.  ُه َعاتَِكُة بِنُْت َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 89، 90(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 063، 163، 563(.
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ِه  ِذي َكاَن هَيُْجو َأْصَحاَب َرُسوِل اللَّ اِعُر الَّ َبْعَريِّ ُهَو الشَّ ِه ْبُن الزِّ َوَعْبُد اللَّ

ُه  اَن ْبَن َثابٍِت َوَغْيَ ِكَي َعَل امُلْسِلِمَي ِف َشْعِرِه، َوهُيَاِجي َحسَّ ُض امُلْرِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوحُيَرِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َعَراِء امُلْسِلِمَي، َوَيِسُي َمَع ُقَرْيٍش َحْيُث َساَرْت ِلَْرِب َرُسوِل اللَّ ِمَن الشُّ

ُه  ا َكافًِرا، َوُأمُّ َة ُمْرَتدًّ ِذي ُقتَِل َيْوَم َفْتِح َمكَّ ْيثِيُّ الَّ َواْبُن ُأْختِِه ِمْقَيُس ْبُن ُصَباَبَة اللَّ

 .)1( َبْعَريِّ َرْيَطُة بِنُْت الزِّ

َوُهَو  امُلْسِلِمَي  َوهُيَاِجي  ُقَرْيٍش  َعْن  ُينَاِضُل  َكاَن َشاِعًرا َجِداًل،   ع: 

ُد ْبُن إِْسَحاَق.  ٌك، ُثمَّ َأْسَلَم َبْعَد اْلَفْتِح، َوَحُسَن إِْساَلُمُه، فِيَم َذَكَرُه ُمَمَّ ُمْرِ

.)2( َبْعَرى ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْهٍم اْلُقَرِشُّ َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن الزِّ

ِه بن َعْمرو بن َوْهب بن ُحَذاَفة بن جح.   بر: أمه عاتكة بِنْت َعْبد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وعل أصحابه بلسانه ونفسه،  َكاَن من َأَشدَّ النَّاِس َعَل َرُسوِل اللَّ

َوَكاَن من أشعر الناس وأبلغهم. يقولون: إنه أشعر قريش قاطبة.

ان بن َثابِت، وكعب بن َمالِك، ُثمَّ  قال ابن عبد الر: َكاَن هياجي َحسَّ

ِه الزبعري عام الَفْتح بعد أن هرب َيْوم اْلَفْتح إَِل نجران، فرماه  أسلم َعْبد اللَّ

ان بن ثابت ببيت واحد، فم زاده عليه: َحسَّ

ــمال تعد من رجال أحلك بغضه ــد أثي ــش أج ــران ِف عي نج

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )108/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1662/3(.
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َوَحُسَن  ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم  ِه  اللَّ َرُسوِل  الزبعري قدم عل  ابن  َذلَِك  بلغ  فلم 
إسالُمُه، واعتذر إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقبل عذره، ُثمَّ شهد َما بعد الَفْتح من 

املشاهد.

ومن قوله بعد إسالمه للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص معتذًرا:

ــا رســول املليــك، إن لســاين ــوري ــا ب ــت إذ أن ــا فتق ــق َم رات
ــا ِف ذاك خــارس مثبــورإذ أجاري الشيطان ِف سنن الغـ ـــي أن
ونفــيس الشــهيد وهــي البــييشـهد السمع والفؤاد بم قلت
ــدٍق ــق ص ــِه ح ــا بِ ــا جئتن منــيإن َم مــضء  نــوره  ســاطع 
وف الصــدق واليقــي الرسورجئتنــا باليقــي والصــدق والر
وامليســـورأذهــب اللــه ضلــة اجلهــل عنــا الرخـــاء  وأتانـــا 

ف أبيات َلُه.

والبور: الضال اهلالك، َوُهَو لفظ للواحد واجلمع.

وقال أيًضا:

إذ كـــن بـــي اجللـــد والعظـــمرست اهلمـــوم بمنـــزل الســـهم
ـــٍل ـــن زل ـــا َكاَن م ـــل َم ـــا ع إذ كنـــت ِف فتـــن مـــن اإلثـــمندم
ضاللتـــه ِف  يعمـــه  الظلـــمحـــيان  مســـتوردا لرائـــع 
جــــٍح بنــــو  يزينــــه  ــهمعمــــه  ــو سـ ــِه بنـ ــوازرت فِيـ وتـ
عظمـــى، وآمـــن بعـــده لمـــيفاليـــوم آمـــن بعـــد قســـوته
بِـــِه جيـــيء  وملـــا  مـــن ســـنة الرهـــان والكـــمملحمـــٍد 
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ف قصيدة َلُه يمدح با النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله ِف مدحه أشعار كثية ينسخ با 
َما قد مى من شعره ِف كفره، منها قوله:

ومهــوم بالبــل  الرقــاد  والليــل معتلــج الــرواق بيــممنــع 
المنــي َأْحَــد  أن  أتــاين  ممــومممــا  كأننــي  فبــت  فيــه، 
ــوميـا خي من حلت عل أوصاهلا ــن غش ــة رسح اليدي عيان
أسديت إذ أنا ِف الضالل أهيمإين ملعتــذر إليــك مــن التــي
خطــة بأغــوى  تأمــرين  ســهم، وتأمــرين بــا خمــزومأيــام 
أمــر الغــواة وأمرهــم مشــئوموأمد أســباب اهلــوى ويقودين
ــد ُمَمَّ بالنبــي  آمــن  قلبــي وخمطــئ َهــِذِه مــرومفاليــوم 
ــوممضت العداوة وانقضت أسبابا وأتــت أوارص بيننــا وحل
وارحــم فإنــك راحــم مرحومفاغفر فدى لك والدي كالمها
خمتــوموعليك من سمة املليك عالمة وخاتــم  أغــر  نــور 
برهانــه مبــٍة  بعــد  ــم)1(أعطــاك  ــه عظي ــان اإلل ــا وبره شف

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ف اجلاهلية، وعل   ثـغ: كان مـن أشـد النـاس َعـَل َرُسـوِل اللَّ
أصحابه بلسانه ونفسه، وكان يناضل َعْن قريش وهياجي املسلمي، وكان 

من أشعر قريش.

ِه بعد الفتح، وَحُسَن إسالُمه)2(. ثم أسلم َعْبد اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 903-901(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )135/3(.
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ه عاتكة بنت َعبد الله بن َعمرو بن وهب بن حذافة بن جح.  جر: أمُّ

كان من أشعر قريش، وكان شديًدا عل املسلمي، ثم أسلم ف الفتح)1(.

َمَناِف 9 1  - َعْبِد  ْبِن  َهاِشِم  ْبِن  الُمطَِّلِب  َعْبِد  ْبِن  َبْيِر  الزُّ ْبُن  الِل  َعْبُد 
اْبِن ُقَصيٍّ الَهاشميُّ ڤ.

ه عاتكة بنت أب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم.  س: ُأمُّ

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان فتح أجنادين يوم االثني الثنتي عرة ليلة  َقاَل ُمَمَّ
بقيت من جادي األول سنة ثالث عرة ف خالفة أب بكر الصديق ڤ.

وكان عبُد الله بُن الزبي يوم ُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص له نحو من ثالثي سنة، 
وال نعلمه غزا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا، و ال روى عنه حديًثا)2(.

م، ول يزد عليه شيًئا)3(. )قلت(: وقد نقل البغويُّ كالَم ابِن سعٍد امُلَتَقدِّ

ة $)4(.  خ: ُقتَِل بَمكَّ

 بـر: أمـه عاتكـة ابنـة أب وهـب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن ِعْمـَران بن 
َبْكر شهيًدا، ووجد  َأِب  َيْوم أجنادين ِف خالفة  َلُه، وُقتَِل  خمزوم، ال عقب 

ُثمَّ أثخنته اجلراح، فمت. عنده عصبة من الروم قد قتلهم، 

)1( »اإلصابة« البن حجر )144/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )472-471/6(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )516/2(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 190(.
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ال أحفظ َلُه رواية َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روت َعنُْه أختاه ضباعة، وأم الكم 
َبْي بن عبد املطلب، وكانت سنه َيْوم توف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص نحًوا من ثالثي  ابنتا الزُّ

سنة)1(.

 كر: له صحبٌة، وال أعرف له رواية، استشهد بأجنادين، وهي عل 

قول سيٍف بعد وقعة اليموك. وقيل: استشهد بفحل)2(.

ُه: َعاتَِكُة بِنُْت َأِب َوْهٍب امَلْخُزْوِميَُّة،   ذس: اْبُن َعمِّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأمُّ

ِمْن ُمْسِلَمِة الَفْتِح.

الَ َنْعَلُم َلُه ِرَواَيًة.

َجاَعِة َوالُفُرْوِسيَِّة. َكاَن َمْوُصَوًفا بِالشَّ

َ َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن هِلََذا َنْحٌو ِمْن َثاَلثِْيَ َسنًَة)3(. َومَلَّا ُتُوفِّ

َبـُه َعْبُد اللـِه َبْعَد   ذس: اْبـُن َعـمِّ َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبـَرَز بِْطِرْيـٌق، َفَضَ

َع ِف َمنِْكبِِه، َومَلَّا اْلَتَحَم  ْرَع، َوَأْشَ ُمنَاَزَلٍة َطِوْيَلٍة َعَل َعاتِِقِه، َفَأْثَبَتُه، َوَقَطَع الدِّ
الَْرُب، ُوِجَد َمْقُتْواًل ڤ. 

. ِقْيَل: َعاَش َثاَلثِْيَ َسنًَة. َوُيَقاُل: َثَبَت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحنَْيٍ

]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 905-904(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )28/ 137(.

)4( »سير أعالم النبالء« )1/ 315(.)3( »سير أعالم النبالء« )3/ 381، 382(.
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 ذت: قتل يوم َأجنادين، ووجدوا حوله ُعْصبة من الروم قتلهم، ُثمَّ 
أثخنته اجلراح فمت، وكان أحد األبطال، وعاش نحو ثالثي سنة)1(.

اِم ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد العزَّى 9 -  - َبْيِر ْبِن اْلَعوَّ عْبُد الِل ْبُن الزُّ
، يكنى أَبا َبْكٍر، َوِقيَل: َأُبو ُخَبْيٍب ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

ه أسمء بنت أب بكر الصديق.  س: ُأمُّ

بـي اثنى عر رجـاًل وخس نسـوة: ُخَبيًبا ال بقية  فَوَلـَد عبـُد اللـه بُن الزُّ
له، وحزَة، وعباًدا، وثابًتا، وأمهم: متاض بنت منظور بن زبان بن سيار بن 

عمرو بن جابر بن عقيل بن هالل بن سمّي بن مازن بن فزارة.

بَي، وأمهم: أم هاشم ُزجلة  وهاشًم، وقيًسا، وعروَة، ُقتَِل مع أبيه، والزُّ
بنت منظور بن زّبان بن سيار.

وعامًرا، وموسى، وأمَّ حكيٍم، وفاطمَة، وفاِخَتَة، وأمهم: حنتمة بنت 
عبد الرحن بن الارث بن هشام بن املغية.

ه: ريطة بنت عبد الرحن بن الارث بن هشام بن املغية. وأبا بكٍر، وُأمُّ

وبكًرا، ورقيَة، وأمهم: عائشة بنت عثمن بن عفان.

وعبَد الله بَن عبِد الله، ألمِّ ولد. 

ه: نفيسة وهي أم السن بنت السن بن عيل بن أب  وَبكًرا آخر، وُأمُّ
طالب، مات صغًيا.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 57(.
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بي: - َمْقَتُل عبِد الله بِن الزُّ

الزبي، بعث الجاج  بَن  بُن مروان مصعَب  امللك  َقَتل عبُد  ملا  قالوا: 
ابن يوسف إل عبد الله بن الزبي بمكة ف ألفي من جند أهل الشام، فأقبل 
حتى نزل الطائف، فكان يبعث البعوث إل عرفة، ويبعث ابن الزبي بعًثا، 
فيلتقون فُتْهزم خيل ابن الزبي، وترجع خيل الجاج إل الطائف، فكتب 
يمده  وأن  الزبي،  ابن  ومارصة  الرم  دخول  ف  امللك  عبد  إل  الجاج 
برجال، فأجابه عبد امللك إل ذلك، وكتب إل طارق بن عمرو، يأمره أن 
يلحق بالجاج، فسار طارق ف أصحابه وهم خسة آالف فلحق بالجاج، 
بالناس  وحج  املسجد،  ف  الزبي  ابن  فحص  الطائف،  من  الجاج  فنزل 
الجاج سنة اثنتي وسبعي وابن الزبي مصور، ثم صدر الّجاج وطارق 
حي فرغا من الج، فنزال بئر ميمون ول َيُطوفا بالبيت، ول يقربا النساء وال 
الطيب إل أن ُقتَِل ابن الزبي فطافا بالبيت، وذبحا ُجُزًرا، وحص ابن الزبي 
ليلة،  عرة  وسبع  أشهر  ستة  وسبعي،  اثنتي  سنة  القعدة  ذي  هالل  ليلة 
وُقتَِل يوم الثالثاء لسبع عرة خلت من جادى األول سنة ثالث وسبعي.

مهم  وقدم عل ابن الزبي ُحْبَشان من أرض البشة يرمون باملزاريق، فقدَّ
ألهل الشام، فجعلوا يرمون بمزاريقهم، فال يقع هلم مزراق إال ف إنسان، 
فقتلوا من أهل الشام قتل كثية، ثم حل عليهم أهل الشام حلة واحدة، 
م هو ما  فانكشفوا، وكان ابن الزبي يقدم أصحاب النكاية بالسيوف، ويتقدَّ
يستفزه صياحهم، وكان معه قوم من أهل مص، فقاتلوا معه قتااًل شديًدا، 
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وكانوا خوارًجا، حتى ذكروا عثمن فترأوا منه، فبلغ ابن الزبي فناكرهم، 
وقال: ما بيني وبي الناس إال باب عثمن فانصفوا عنه.

ونصب الجاج املنجنيق يرمي با أحثَّ الرمي، وألّح عليهم بالقتال 
مـن كل وجـه، وحبـس عنهـم املـية، وحصهـم أشـد الصار، حتـى ُجهَد 

أصحاب ابن الزبي، وأصابتهم جماعة شديدة.

وكان ابـن الزبـي قـد وضـع ف كل موضـع خيـاف منه َمْسـلحة، فكانت 
مسـاله كثـية يطـوف عليهـا أهـل الثبـات مـن أصحابـه، وهـم عـل ذلـك 
مبلوغـون مـن اجلـوع مـا يقـدر الرجـل يقاتـل وال حيمـل السـالح كـم يريـد 
مـن الضعـف، وكانـوا يسـتغيثون بزمزم فيربـون منها فتعصمهـم، وجعل 
الجـارة مـن املنجنيـق ُيْرمـى بـا الكعبـة، حتـى ُيؤثـر فيهـا كأنـا جيـوب 
النسـاء، وُيْرَمـى باملنجنيـق مـن أب قبيـس فتمـّر الجـارة وابـن الزبي يصيل 
عنـد املقـام كأنه شـجرة قائمة مـا ينثني، هتوي الجـارة ُمَلْمَلَمـة ملس كأنا 

ُخِرَطـت ومـا يصيبـه منهـا شء وال يتنحـى عنهـا وال يفـزع هلـا. 

وحر الجاج أهل الشام يوًما وخطبهم، وأمرهم بالطاعة، وأن َيَرى 
وسمعت  وَفَرح،  َزَجل  وهلم  فأقبلوا  اقرتب،  قد  األمر  فإن  اليوم،  أثرهم 
بذلك أسمء بنت أب بكر الصديق أم عبد الله بن الزبي، فقالت لعبد الله 
اللهم  عصيب،  يوم  اليوم  هذا  إن  الناس،  فعل  ما  فانظر  اذهب  موالها: 
َأْمِض ابني عل َبيِّنَة، فذهب عبد الله ثم رجع، فقال: رأيت أهل الشام قد 
أخذوا بأبواب املسجد، وهم من األبواب إل الجون، فخرج أمي املؤمني 
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خَيْطِر بسيفه وهو يقول:

ــْرإينِّ إذا َأْعــرُف يومــي أْصــِرْ ــم ُينِْك إذ بعضهــم يعــرُف ث

فدفعهم دفعة تراكموا منها فوقعوا عل وجوههم، وأكثر فيهم القتل، 
وُنفَيٌ  بيته،  أهل  معه  قال:  معه؟  رأيت  من  قالت:  موضعه،  إل  رجع  ثم 
قليل، قالت أمه: خذلوه وأحبوا الياة، ول ينظروا لدينهم وال ألحسابم، 
ثم قامت تصيل وتدعو، وتقول: )اللهم إن عبد الله بن الزبي كان معّظًم 
لرمتك، كريٌه إليه أن ُتعَص، وقد جاهد فيك أعداءك، وبذلك مهجة نفسه 
لرجاء ثوابك، اللهم فال تيبه، اللهم ارحم ذلك السجود والنحيب والظمأ 
ف تلك اهلواجر، اللهم ال أقوله تزكية ولكن الذي أعلم، وأنت أعلم به، 

ا بالوالدين(. اللهم وكان برًّ

رع واملِْغَفر،  ه وعليه الدِّ قال: ثم جاء عبد الله بن الزبي، فدخل عل أمِّ
فوقف عليها فسلَّم ثم دنا فتناول يدها فقبَّلها وودعها، فقالت: هذا وداع 
نعم جئت مودًعا لك، إين ألرى  الزبي:  ابن  فقال  النار.  إال من  َتْبَعْد  فال 
َيُمرُّ ب، واعلمي يا أّمه أين إن ُقتلُت، فإنم أنا لم  هذا آخر يوم من الدنيا 
ن  ودم ال يضين ما ُصنع ب. قالت: صدقت، فامض عل بصيتك، وال متكِّ
ابن أب عقيل منك، واْدُن مني أودعك، فدنا منها فعانقها فمّست الدرع، 
الدرع إال ألُشّد  تريد، فقال: ما لبست  يريد ما  فقالت: ما هذا صنيع من 
منك، قالت: فإنه ال يشّد مني بل خيالفني فنزعها، ثم أدرج ُكّمه وشد أسفل 
املِنَْطقة، وأّمه تقول:  القميص وأدخل أسفلها ف  قميصه، وُجّبَة َخّز تت 
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أليس ثيابك ُمَشمرة؟ قال: بل هي عل عهدك، قالت: ثبتك الله، فانصف 
من عندها وهو يقول:

ــْرإينِّ إذا َأْعــرُف يومــي أْصــِرْ ــم ُينِْك إذ بعضهــم يعــرُف ث

ففهمـت قولـه، فقالـت: َتْصـِر والله إن شـاء الله، أليس أبـوك الزبي؟ 
قـال: ثـم القاهـم، فحمـل عليهـم حلـة هزمهـم، حتـى أوقفهـم خارًجا من 

الباب، ثم حل عليه أهل حص، فحمل عليهم مثل ذلك)1(.

ة $)2(.  خ: ُقتَِل بَمكَّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت َأِب َبْكٍر ڤ)3(.  ص: ُأمُّ

 ط: أمه أسمء بنت أب بكر، ولد ف شوال ف السنة الثانية من اهلجرة. 

وقيل: إن أمه أسمء هاجرت إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهي حامل به، وكان يكنى: 
أبا بكر، وأبا حبيب)4(.

ه أسمء بنت أب بكر ڤ.  غ: سكن مكة، وُقتَِل با، وأمُّ

قال مالك: كان مقتل الزبي عل رأس ثنتي وسبعي)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )502-473/6(.

)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 190(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )411/1(.

)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 54(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )521-514/3(.
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ة، َوخرجت   ب، بش: أمه َأسَمء بنت أب بكر الّصديق، حلت بِِه بَِمكَّ

مهاجرة إَِل امَلِدينَة، َوِهي َحاِمل بَِعْبد اللَّه بن الزبي، َفَلمَّ دخلت امَلِدينَة نزلت 
ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَوَضعته ِف حجره، َفَدَعا َرُسوُل اللَّ قَباء، فولدته َوَأَتْت بِِه َرُسوَل اللَّ
ِه  ء دخل َجْوفه ريق َرُسوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة فمضغها وحنَّكه َبا، َفَكاَن أول َشْ

ك َعَلْيِه.  ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ َدَعا َلُه، وبرَّ

ْساَلم من امُلَهاِجرين إل امَلِدينَة.  َوُهَو أول َمْوُلود ولد ِف اإْلِ

اُج بُن ُيوُسف َيْوم الثُّاَلَثاء لسبع عَرة َلْيَلة خلت من شهر  َقتله الجَّ
ُجَاَدى اآْلِخَرة ِف امَلْسِجد سنة ثِنَْتْيِ َوسبعي. َوقد قيل: أول سنة َثاَلَثة َوسبعي، 
ثمَّ صلبه عل جذع ُمنَكًسا، َفمرَّ َعْبد اللَّه بن عمر بن الطاب َعَلْيِه َوُهَو عل 
اًما  َخَشَبة َفوقف َوبكى َوَقاَل: )َيْرَحك اللَّه َيا َأَبا خبيب، َما علمتك إاِلَّ صوَّ

اًما، َوإِنَّ قوًما َأْنت شهم ليار()1(. َقوَّ

ُه َأْسَمُء بِنُْت َأِب َبْكٍر،   شص: ُيَكنَّى: َأَبا ُخَبْيٍب، َوُيَقاُل: َأُبو َبْكٍر، َوُأمُّ

َة َسنََة َثاَلٍث َوَسْبِعَي)2(. ُقتَِل بَِمكَّ

 رع: َكاَن أول ولد ولد من امُلَهاِجرين بِامَلِدينَِة)3(. 

ة َيْوم الثُّاَلَثاء لتْسع عَرة َلْيَلة خلت من   وقال أيًضا رع: مات بَِمكَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )212/3(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 56(.

)2( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )1/ 195(.

)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )69/1(.
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ُجَاَدى األول، َوُهَو اْبن اْثنََتْيِ َوسبعي سنة)1(. 

 مـف: أمـه: َأسـَمء بنـت أب بكر الّصديـق، َوُهَو أول َمْوُلـود، ولد ِف 

ة، وُصِلَب َبا،  اإلسالم بِامَلِدينَِة، ولد بعد اهِلْجَرة بِعْرين شهًرا، َوُقتَِل بَِمكَّ
َوُحَِل َرأُسه إَِل ُخَراَسان، َوُدفَِن َبا $)2(.

 ش: هــو أول مولــود ولــد ف اإلســالم بعــد اهلجــرة، فكر أصحاب 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لوالدته. 

الله بن عمر تكبي أهل  وُقتَِل بمكة سنة خس وسبعي، وسمع عبد 
الشام عل قتله، فقال: الذين كروا عل مولده خي من الذي كروا عل قتله. 

وبويع عل الالفة، وال يبايع عل الالفة إال فقيه جمتهد)3(.

يِق،  دِّ ُه َأْسَمُء بِنُْت َأِب َبْكٍر الصِّ  ع: َأُبوُه َحَواِريُّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأمُّ

ُتُه َخِدجَيُة  يُق، َوَعمَّ دِّ ُه َأُبو َبْكٍر الصِّ َوَخاَلُتُه َعاِئَشُة َزْوَجُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَجدُّ
ُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ُتُه َصِفيَُّة َعمَّ َزْوَجُة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَجدَّ

ْساَلِم لِْلُمَهاِجِريَن بِامَلِدينَِة، َفَحنََّكُه َرُسوُل اللِه  ُل َمْوُلوٍد ُولَِد ِف اإْلِ ُهَو َأوَّ
َحاَبِة َوامُلْسِلُموَن ملَِْولِِدِه اْستِْكَثاًرا.  َ َبَرَرُة الصَّ ُه: َعْبَد اللِه، َفَكرَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَسمَّ

اِم ملَِْقَتِلِه اْستِْكَباًرا.  َ َفَجَرُة َأْهِل الشَّ َة، َفَكرَّ َوُقتَِل َسنََة َثاَلٍث َوَسْبِعَي ِف َمكَّ

)1( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )191/1، 192(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )672(.
)3( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )50/1(.
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ِحِم  ااًل، َولِلرَّ اًما، بِاْلَقِّ َقوَّ اًما َقوَّ َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َثَمٍن، َكاَن َصوَّ
اُج ْبُن ُيوُسَف  َرِة، َقَتَلُه اْلَجَّ ااًل، َشِديًدا َعَل اْلَفَجَرِة، َذلِياًل لأِْلَْتِقَياِء اْلَرَ َوصَّ
ـَة، َوَصَلَبـُه ِف ُجَـاَدى اآْلِخَرِة َسـنََة َثـاَلٍث َوَسـْبِعَي، َوَكاَن َذا ُجٍَّة َطِويَلٍة  بَِمكَّ

َيْفَرُق)1(.

 ، ِة، اْبُن اْلََواِريِّ ُف بِاأْلُُموَمِة َواأْلُُبوَّ ِة، امُلَرَّ  عص: امُلَحنَُّك َبِريِق النُُّبوَّ

اِم َأِب ُخَبْيٍب، َوِقيَل: َأُبو َبْكٍر،  َبْيِ ْبِن اْلَعوَّ ِه ْبُن الزُّ يِق، َعْبُد اللَّ دِّ َوِسْبُط الصِّ
اِر، امَلْصُلوُب ُظْلًم،  ِديُد َعَل اأْلَْشَ اُم، اْلَكِريُم َعَل اأْلَْبَراِر، الشَّ اُم، اْلَقوَّ وَّ الصُّ

ًما.  َوامَلنُْكوُب رَصْ

يَن َشْهًرا،  ْجَرِة بِِعْرِ َل َمْقَدِم امُلَهاِجِريَن امَلِدينََة َبْعَد اهْلِ َكاَن َمْولُِدُه بُِقَباَء َأوَّ
َة َسنََة َثاَلٍث َوَسْبِعَي.  َوَمْقَتُلُه بَِمكَّ

.)2( َكاَنْت َقْدَمُتُه َأْصَبَهاَن َمَع اْلََسِن ْبِن َعيِلٍّ ِف خَمَْرِجِهَم إَِل ُجْرَجاَن َغاِزَيْيِ

َي وأهل األثر عل أن كنيته َأُبو َبْكر، وله كنية   بر: اجلمهور من أهل السِّ
أخرى: َأُبو خبيب، وكان أسن ولده، وخبيب ُهَو صاحب ُعَمر بن َعْبد الَعِزيِز 
الَِّذي مات من ضبه، إذ َكاَن ُعَمر والًيا عل املدينة للوليد، َوَكاَن الَولِيد قد 

أمره بضبه، فمت من أدبه َذلَِك، فوداه ُعَمر بعده.

ه باسمه. ِه ملسو هيلع هللا ىلص باسم جده َأِب أمه أب بكر الصديق، وسمَّ كنَّاه َرُسوُل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1647/3(.
)2( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 72(.
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ِه بن  ه َأْسَمء بِنْت َأِب َبْكر من مكة، وهي حامل بابنها َعْبد اللَّ هاجرت أمُّ
َبْي، فولدته ِف سنة اثنتي من اهلجرة بعرين شهًرا من التاريخ. وقيل:  الزُّ
إنه ولد ِف السنة األول، َوُهَو أول مولود ِف اإلسالم من املهاجرين باملدينة.

من  ليلة خلت  لسبع عرة  الثالثاء  َيْوم  امَلِلِك  َعْبد  أيام  ِف   $ ُقتَِل 
جـادى األول. وقيـل: جـادى اآلخـرة، سـنة ثالث وسـبعي، َوُهـَو ابن ثنتي 
ـاج بحصاره مـن أول  وسـبعي سـنة، وصلـب بعـد قتلـه بمكـة، وبـدأ الَجَّ
ـاج ِف َذلَِك  ليلـة مـن ذي الجـة سـنة اثنتـي وسـبعي، وحـج بالنـاس الَجَّ
العام، ووقف بعرفة وعليه درع ومغفر، ول يطوفوا بالبيت ِف تلك الجة، 
فحـارصه سـتة أشـهر وسـبعة عـر يوًمـا إَِل أن قتـل ِف النصف مـن جادى 

اآلخرة، سنة ثالث وسبعي.

َبْي إَِل َعْبد امَلِلِك بن َمَرَوان، فرغب إَِلْيِه ِف إنزاله من  رحل ُعْرَوة بن الزُّ
الشبة، فأسعفه، فأنزل)1(.

 كر: كان أول مولود ولد ف اإلسالم باملدينة من قريش، له صحبة. 

وروى عن عمر بن الطاب، وعثمن بن عفان، وسفيان بن أب زهي. 

روى عنه: عامر وعباد ابنا عبد الله، وابن أخيه ممد بن عروة بن الزبي، 
ْلمين، وعطاء بن أب رباح، والشعبي، وطاوس، وعمرو بن دينار،  وَعبِيدة السَّ
ووهـب بـن كيسـان، وابـن أب ُمَليكـة، وأبو إسـحاق السـبيعي، وسـمك بن 
حرب، ومغيث بن سمي، وثابت بن أسلم البناين، وزرعة بن عبد الرحن 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 908-905(.
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ويوسف بن الزبي مول آلل الزبي. 

وحض وقعة اليموك مع أبيه وشهد خطبة عمر باجلابية، وقدم دمشق 
لغـزو القسـطنطينية أيـام معاويـة وبويع بالالفـة بعد موت يزيـد بن معاوية 
بمكـة وغلـب عل الجـاز، والعراَقـْي، واليمـن، ومص، وأكثر الشـام، ثم 

قتله الجاج بن يوسف ف أيام عبد الله بن مروان)1(. 

ُه َأْسـَمُء بِنْـُت َأِب َبْكٍر،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُأمُّ َبـْيُ َحَواِريُّ َرُسـوِل اللَّ  و: َأُبـوُه الزُّ

ُتُه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعمَّ ُة َرُسوِل اللَّ ُتُه َصِفيَُّة َعمَّ ُه َأُبو َبْكٍر، َوَخاَلُتُه َعاِئَشُة، َوَجدَّ َوَجدُّ
َخِدجَيُة َزْوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ي َوَأَنا َحٌْل ِف َبْطنَِها.  َبْيِ َيُقوُل: َهاَجَرْت ِب ُأمِّ ِه ْبُن الزُّ َكاَن َعْبُد اللَّ

ْســاَلِم  ِذيــَن ُولـِـُدوا ِف اإْلِ ِقيــَل: َجَــَع النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امُلَهاِجِريــَن َواأْلَْنَصــاَر الَّ
َبْيِ ڤ)2(. ِه ْبُن الزُّ َحْيُث َتَرْعَرُعوا، َفَباَيَعُهْم، َوَكاَن فِيِهْم َعْبُد اللَّ

 جـو: ُبوِيـَع عبـد اللـه بـن الزبـي لتْسـع خلـون مـن َرَجب سـنة َأربع 

َفَبايعُه  بيَعة ابن الزبي بأشهر  ام بعد  بِالشَّ َمْرَوان بن الكم  َقاَم  َوِستَِّي، ثمَّ 
ـام، َوَذلِـَك لِلنِّْصِف مـن ِذي اْلقعَدة سـنة َأربع َوِسـتَِّي،  َجاَعـة مـن أهل الشَّ
ثـمَّ َمـاَت ِف َرَمَضان سـنة خس َوِسـتَِّي، َفَكاَنت واَلَيته تِْسـَعة أشـهر َوَثَمنِية 
َوعْريـن َيْوًمـا، َفَقـاَم مَقامـه اْبنـه عبـد امللك بن َمـْرَوان وجهز العسـاكر َمَع 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )28/ 141(.
نَّة )ص: 509، 510(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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ـاج َوقتل ابـن الزبي ِف  ـاج بـن ُيوُسـف لِقَتـال ابـن الزبي، فقاتلـه الجَّ الجَّ
ة ِف َيْوم الثُّاَلَثاء لثالث عَرة بقيت من ُجَاَدى اآْلِخَرة  امَلْسِجد الََرام بَِمكَّ
سـنة َثاَلث َوسـبعي، َفَكاَنت واَلَيته تِْسـَعة َأْعَوام وشـهرين َونصًفا. َوقيل: 

تِْسَعة َأْعَوام َوعر َلَيال)1(. 

 ث: أبو بكر، وأبو ُخَبْيب، أول مولوٍد ُولد للمهاجرين باملدينة بعد 

ديق ف ُاُذنه، وَحنََّكه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بتمرة. اهلجرة، وأذَّن أبو بكر الصِّ

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

عبي، وطاوس،  روى عنه: ُعْروة أخوه ، وابناه عامر، وعبَّاد، وعطاء، والشَّ
وخلق كثي.

ه أسمء  اجتمع إليه مال جَيتمع لغيه، أبوه َحَواريُّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وُأمُّ
ة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وعمته  ته صفّية عمَّ ه الصديق، وجدَّ بنت الصديق، َوَجدُّ

خدجية زوجة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وخالته عائشة زوجة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه: )عبـَد الله( رسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبايَع َرُسـوَل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن  وسـمَّ
ثمين سني. 

اًما، قائاًل بالق، َوُصواًل للرحم، شديًدا عل الَفَجرة،  اًما َقوَّ وكان صوَّ
ذلياًل لألتقياء الررة)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 61(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 261(.
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ته  النطاقي، وجدَّ َأِب قحافة ذات  َأِب بكر بن  ه أسمء بنت  أمُّ  ثغ: 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وخدجية بنت خويلد  ة َرُسوِل اللَّ ألبيه: صفية بنت عبد املطلب، عمَّ

عمة أبيه الزبي بن العوام بن خويلد، وخالته عائشة أم املؤمني.

وهـو أول مولـود ولـد ف اإلسـالم بعـد اهلجـرة للمهاجريـن، فحنَّكـه 
ِه  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بتمـرة الكهـا ف فيـه، ثـم حنَّكه با، فـكان ريق َرُسـوِل اللَّ َرُسـوُل اللَّ
ه: )َعْبد اللَِّه(، وكنَّاه أبا بكر بجده َأِب بكر  ملسو هيلع هللا ىلص أول شء دخل جوفه، وسمَّ

ه باسمه، قاله َأُبو عمر. الصديق، وسمَّ

ـه إَِل املدينـة وهـي حامـل به، وقيـل: حلت بـه بعد ذلك،  وهاجـرت أمُّ
وولدتـه باملدينـة عـل عـل رأس عريـن شـهًرا مـن اهلجـرة. وقيـل: ولد ف 

السنة األول. 

وملا ولد كرَّ املسلمون وفرحوا به كثًيا؛ ألن اليهود كانوا يقولون: قد 
ُه ۵. بم اللَّ سحرناهم، فال يولد هلم ولد، فكذَّ

اًما، طويَل الصالة، عظيَم الشجاعة.  اًما قوَّ وكان صوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ليبايعه وعمره سبع سني أو  وأحضه أبوه الزبي عند َرُسوِل اللَّ
م، ثم بايعه. ثمين سني، َفَلمَّ َرآُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مقباًل تبسَّ

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث، وعن أبيه، وعن عمر، وعثمن، وغيمها. 

ْلَمين، وعطاء  روى عنه: أخوه عروة، وابناه: عامر، وعباد، وَعبِيدة السَّ
ْعبِي، وغيهم. ابن َأِب رباح، والشَّ
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ٍح،  ِه بن َسـْعِد بـن َأِب رَسْ ـِه بـُن الزبـي إفريقيَة مـع َعْبُد اللَّ وغـزا َعْبـُد اللَّ
فأتاهم جرجي ملك إفريقية ف مائة ألف وعرين ألًفا، وكان املسلمون ف 
ِه فرأى جرجي، وقد خرج من  عرين ألًفا، فُسِقَط ف أيدهيم، فنظر َعْبُد اللَّ
الفتح َعَل  عسكره، فأخذ معه جاعة من املسلمي وقصده فقتله، ثم كان 

يده.

، فكان عيلٌّ يقول: ما زال الزبي  وشهد اجلمل مع أبيه الزبي مقاتاًل لعيلٍّ
ِه.  منا أهل البيت حتى نشأ له َعْبد اللَّ

وامتنع من بيعة يزيد بن معاوية بعد موت أبيه معاوية، فأرسل إليه يزيُد 
مسلَم بَن عقبة املري فحص املدينة، وأوقع بأهلها وقعة الرة املشهورة، ثم 
سار إَِل مكة ليقاتل ابن الزبي، فمت ف الطريق، فاستخلف الصي بن نمي 
السكوين َعَل اجليش، فصار الصي وحص ابن الزبي بمكة ألربع بقي من 
م من سنة أربع وستي، فأقام عليه مارًصا، وف هذا الص احرتقت  املحرَّ
الكعبة، واحرتق فيها قرنا الكبش الذي فدي به إِْسَمِعيَل بَن إِْبَراِهيم الليُل 
صل اللَّه عليهم وسلَّم، ودام الص إَِل أن مات يزيد، منتصف ربيع األول 
من السنة، فدعاه الصي ليبايعه وخيرج معه إَِل الشام، وهيدر الدماء التي 
بينهم ممن قتل بمكة واملدينة ف وقعة الرة، فلم جيبه ابن الزبي، وقال: ال 
ُه من َيُعّدك داهًيا أو أريًبا، أدعوك إل  أهدر الدماء. فقال الصي: قبَّح اللَّ

الالفة، وتدعونني إل القتل!!.

ِه بن الزبي بالالفة بعد موت يزيد، وأطاعه أهل الجاز،  وبويع َعْبد اللَّ
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واليمـن، والعـراق، وخراسـان، وجدد عـمرة الكعبة، وأدخـل فيها الجر، 
فلـم قتـل ابـن الزبـي َأَمـَر َعْبـُد امَلِلِك بن مـروان أن تعاد عـمرة الكعبـة إَِل ما 

كانت أواًل، وخيرج الجر منها، ففعل ذلك، فهي هذه العمرة الباقية.

وبقـي ابـن الزبـي خليفـة إَِل أن ويل َعْبـد امَلِلِك بن مروان بعـد أبيه، فلم 
اسـتقام له الشـام ومص جهز العسـاكر، فسـار إَِل العراق فقتل مصعب بن 
ِه بـن الزبي  الزبـي، وسـيَّ الجـاج بـن يوسـف إَِل الجـاز، فحص َعْبـد اللَّ
اُج ول  بمكة أول ليلة من ذي الجة سنة اثنتي وسبعي، وحجَّ بالناس الجَّ
يطف بالبيت وال بي الصفا واملروة، ونصب منجنيًقا َعَل جبل َأِب قبيس، 
فكان يرمي الجارة إَِل املسجد، ول يزل حيارصه إَِل أن ُقتَِل ف النصف من 

جادى اآلخرة، من سنة ثالث وسبعي.

ِه قبل قتله بعرة أيام،  قال عروة بن الزبي: ملا اشتد الص َعَل َعْبد اللَّ
ـه أسـمء وهـي شـاكية، فقـال هلـا: إن ف املـوت لراحـة. فقالت له:  دخـل َعـَل ُأمِّ
لعلـك متنيتـه يل، مـا أحـب أن أموت حتى يـأيت عيلَّ أحُد طرفيـك، إما قتلت 
فأحتسبك، َوإِما ظفرت بعدوك فتقّر عيني. فضحك. فلم كان اليوم الذي 
ُقتَِل فيه دخل عليها، فقالت له: يا بني، ال تقبلنَّ منهم ُخطَّة تاف فيها عل 
نفسـك الـذل خمافـة القتـل، فوالله لضبة بسـيف ف عزٍّ خي من ضبة بسـوٍط 

ف ُذل.

وخرج َعَل الناس وقاتلهم ف املسجد، فكان ال حيمل َعَل ناحية إال 
هزم من فيها من جند الشام، فأتاه حجر من ناحية الصفا، فوقع بي عينيه، 
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فنكس رأسه وهو يقول:

مـاولسنا َعَل األعقاب تدمى كلومنا ولكـن َعـَل أقدامنـا يقطـر الدِّ

ِه بن  ثـم اجتمعـوا عليـه فقتلـوه، فلم قتلوه كـرَّ أهُل الشـام، فقال َعْبـد اللَّ
عمر: املكرون عليه َيْوم ولد، خي من املكرين عليه َيْوم ُقتِل)1(.

 ، يُّ ، امَلكِّ ، األََسِديُّ ، َأُبو َبْكٍر، َوَأُبو ُخَبْيٍب الُقَرِشُّ  ذس: َأِمْيُ امُلْؤِمنِْيَ

 . ُثمَّ امَلَديِنُّ

ِة َرُسـْوِل اللِه  َأَحـُد األَْعـاَلِم، َوَلـُد الََواِريِّ اإِلَمـاِم َأِب َعْبِد اللِه، اْبِن َعمِّ
ِه. ملسو هيلع هللا ىلص َوَحَواِريِّ

َفَقا َلُه َعـَل َحِديٍث َواِحٍد،  )ُمْسـنَُدُه(: َنْحـٌو ِمـْن َثاَلَثٍة َوَثاَلثِـْيَ َحِدْيًثا. اتَّ
. : بِِستَِّة َأَحاِدْيَث، َوُمْسِلٌم: بَِحِدْيَثْيِ َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ

َل َموُلوٍد لِْلُمَهاِجِريَن بِامَلِدْينَِة. َكاَن َعْبُد اللِه َأوَّ

. َوِقْيَل: َسنََة إِْحَدى. ُولَِد: َسنََة اْثنََتْيِ

َوَلُه ُصْحَبٌة، َوِرَواَيُة َأَحاِدْيَث.

ِف، َواجِلَهاِد،  َ ا ِف الِعْلِم، َوالرَّ َحاَبِة، َوإِْن َكاَن َكبِْيً ِعَداُده ِف ِصَغاِر الصَّ
َوالِعَباَدِة.

ِه َأْسـَمَء، َوَخاَلتِِه  ْيِق، َوُأمِّ دِّ ِه؛ الصِّ ِه ألُمِّ َوَقـْد َرَوى َأْيًضـا َعْن: َأبِْيِه، َوَجدِّ
ِهم. َعاِئَشَة، َوَعْن ُعَمَر، َوُعْثَمَن، َوَغْيِ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )140-138/3(.
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ُد  َث َعنُْه: َأُخْوُه؛ ُعْرَوُة الَفِقْيُه، َواْبنَاُه َعاِمٌر َوَعبَّاٌد، َواْبُن َأِخْيِه؛ ُمَمَّ َحدَّ

، َوَطاُوْوٌس، َوآَخُرْوَن. ْلَميِنُّ ابُن ُعْرَوَة، َوَعبِْيَدُة السَّ

َوَكاَن َفاِرَس ُقَرْيٍش ِف َزَمانِِه، َوَلُه َمَواِقُف َمشُهوَدٌة.

ُمْوَك َوُهَو ُمَراِهٌق، َوَفْتَح امَلْغِرِب، َوَغْزَو الُقْسَطنْطِْينِيَِّة،  ُه َشِهَد الَيْ ِقْيَل: إِنَّ

َوَيْوَم اجلََمِل َمَع َخاَلتِِه.

، َوَحَكَم َعَل اِلَجاِز،  َوُبْوِيَع بِاِلالَفِة ِعنَْد َمْوِت َيِزْيَد َسنََة َأْرَبٍع َوِستِّْيَ

اِم. ، َوالِعَراِق، َوُخَراَساَن، َوَبعِض الشَّ َوالَيَمِن، َوِمْصَ

 ، ُه َبْعُض الُعَلَمِء ِف ُأَمَراِء امُلْؤِمنِْيَ َوَلْ َيْسَتوِسْق َلُه األَْمُر، َوِمْن َثمَّ َلْ َيُعدَّ

، َوَقـاَم ِعنَْد  ـاِم ُثـمَّ ِمْصَ َوَعـدَّ َدْوَلَتـُه َزَمـَن ُفْرَقـٍة، َفـإِنَّ َمـْرَواَن َغَلـَب َعَل الشَّ

َبْيِ  ، َوُقتَِل اْبـُن الزُّ َبـْيِ َمصِعـِه اْبنُـُه َعْبـُد امَلِلـِك بُن َمـْرَواَن، َوَحاَرَب اْبـَن الزُّ

$ َفاْستَقلَّ بِاِلاَلَفِة َعْبُد امَلِلِك َوآُلُه، َواْسَتوَسَق هَلُُم األَْمُر، إَِل َأْن َقَهَرُهم 

َبنُو الَعبَّاِس َبْعَد ُمْلِك ِستِّْيَ َعاًما.

َبْيِ َأْدرَك ِمْن َحَياِة َرُسـْوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َثَمنَِيَة َأْعَواٍم َوَأْرَبَعَة  ِقْيـَل: إِنَّ اْبـَن الزُّ

ُد إَِل  دَّ َأْشُهٍر، َوَكاَن ُماَلِزًما لِلُوُلوِج َعَل َرُسْوِل اللِه، لَِكْونِِه ِمْن آلِِه، َفَكاَن َيرَتَ

َبْيِت َخاَلتِِه َعاِئَشَة.

َوَكاَنْت َلُه ُجٌَّة إَِل الُعنُِق، َوِلَْيُتُه َصْفَراُء.

ُب بَِشَجاَعتِِه امَلَثُل.  . وَقْد َكاَن ُيْضَ َبْيِ ڤ بُِشحٍّ ِعْيَب اْبُن الزُّ
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َعاَش: َنيًِّفا َوَسْبِعْيَ َسنًَة ڤ)1(.

ُل َمْوُلوٍد ُولَِد ِف اإِلْسالِم بِامَلِدينَِة.  ذت: َأوَّ

َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة.

َوَرَوى َأْيًضا َعْن: َأبِيِه، َوَأِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَمَن.

ُد بن ُعْرَوَة،  َرَوى َعنُْه: َأُخوُه ُعْرَوُة، َواْبنَاُه َعاِمٌر، َوَعبَّاٌد، َوابن َأِخيِه ُمَمَّ

 ، بِيِعيُّ ، َوَطاُوٌس، َوَعَطاٌء، َوابن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ ْلَميِنُّ َوُعبِيَدُة السَّ

، ووهب بن كيسـان،  ، َوَعْمـُرو بـن ِدينَـاٍر، َوَثابِـٌت اْلُبنَايِنُّ ـيُّ َبـْيِ امَلكِّ َوَأُبـو الزُّ

وسعيد بن ميناء، َوابن اْبنِِه ُمْصَعُب بن َثابٍِت، َوابن اْبنِِه اآلَخُر حَيَْيى بن َعبَّاٍد، 

َوَخْلٌق ِسَواُهْم.

ُموِك، َوَغَزا اْلُقْسـَطنْطِينِيََّة، َوَغَزا امَلْغِرَب، َوَلُه مواقف  َوَشـِهَد َوْقَعَة اْلَيْ

مشهودة، َوَكاَن َفاِرَس ُقَريٍش ِف َزَمانِِه.

 ، الَفِة ِف َسنَِة َأْرَبٍع َوِستَِّي، َوَحَكَم َعَل اِلَجاِز، َواْلَيَمِن، َوِمْصَ ُبِويَع بِاْلِ

اِم. َواْلِعَراِق، َوُخَراَساَن، َوَأْكَثِر الشَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَلُه َثَمِن ِسنَِي َوَأْرَبَعُة  َ َرُسوُل اللَّ ْجَرِة، َوُتُوفِّ ُولَِد َسنََة اْثنََتْيِ ِمَن اهْلِ

َأْشُهٍر)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 365-363، 368، 370، 374، 377(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 829، 830(.
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 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

ه أسمء بنت أب بكر الصديق، ولد عام اهلجرة، وَحِفَظ َعِن   جر: أمُّ

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو صغي.

ث عنـه بجملـة مـن الديـث، وعـن َأبيه، وعـن أب بكـر، وعمر،  وحـدَّ
وعثمن، وخالته عائشة، وسفيان بن أب زهي، وغيهم.

وهو أحد العبادلة، وأحد الشجعان من الصحابة، وأحد من ويل الالفة 
منهم، ُيكنى َأبا بكر، ثم قيل: له َأبو خبيب بولده.

وبويـع بالالفـة سـنه أربـع وسـتي عقـب مـوت يزيد بـن معاويـة، ول 
يتخلَّف عنه إال بعض أهل الشام.

ه  وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد اهلجرة، وحنََّكه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمَّ
ه وكنَّاه بكنيته)2(. باسم َجدِّ

عْبُد الِل ْبُن َزْمَعَة ْبِن اأْلَْسَوِد ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى 9    -
الُقَرِشيُّ  َغاِلٍب  ْبِن  ُلَؤيِّ  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  َة  ُمرَّ ْبِن  ِكَلِب  ْبِن  ُقَصيِّ  اْبِن 

اأَلَسِديُّ ڤ.

 س: أمه ُقَرْيبة الكرى بنت أب أمية بن املغية بن عبد الله بن عمر 

ابن خمزوم، وأمها عاتكة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص. 

فَوَلـَد عبـُد اللـه بـُن زمعـة: عبـَد الرحـن، ويزيـَد، ووهًبـا، وأبـا سـلمة، 

)2( »اإلصابة« البن حجر )147/6(.)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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وكبًيا، وأبا عبيدة، وقريبَة، وأمَّ كلثوم، وأمَّ سلمة، وأمهم زينب بنت أب 
سلمة بن عبد األسد بن عبد الله بن عمر بن خمزوم، وأمها أم سلمة بنت 
ابن أب أمية بن املغية بن عبد الله بن عمر بن خمزوم زوج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

وخالًدا ألمِّ ولد.

ُقبَِض رُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وعبد الله بن زمعة ابن خس عرة سنة، وقد 
َحِفَظ عنه)1(.

اِف  ِه ْبُن َزْمَعة ْبِن األَْسَود ِمْن أْشَ َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعْبد اللَّ  خ: َأْخَرَ
ُقَرْيش، َيْرِوي َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ط: أمه قريبة الكرى ابنة أبى أمية ابن املغية بن عبد الله بن عمربن 
خمزوم وأمها عاتكة ابنة عبد املطلب بن هاشم)3(. 

 غ: أمه قريبة بنت أب أمية بن املغية، أخت أم سلمة -زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص-.

كان يسكن املدينة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

 ب: َكاَن َزمَعة أحد املطعمي َيْوم بدر َمَع امُلْركي، َوُقتَِل َيْومِئٍذ َكافًِرا.

ى بنت أب ُأميَّة امُلغَية بن َعْبد اللَّه بن  َوأمُّ َعْبد اللَّه بن َزمَعة قريَبة الُكْرَ
اِكب.  ب بزاد الرَّ عمر بن خَمُْزوم، َوَكاَن َأُبو ُأميَّة ُيَلقَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )518/6(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 324(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 38(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )537/3(.
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ة سنة َثاَلث َوِستَِّي، َوَكاَن قد ُقبَِض  َوُقتَِل َعْبد اللَّه بن َزمَعة َيْوم الرَّ
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن خس عَرة سنة)1(.

ُه ُقَرْيَبُة بِنُْت َأِب ُأَميََّة ْبِن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر)2(.  ع: ُأمُّ

 بــر: أمــه قريبــة بِنـْـت َأِب ُأَميَّــة أخــت أمِّ َســَلَمة أم املؤمنــي، َكاَن مــن 
أشاف قريش، َوَكاَن يأذن عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يعد ف أهل املدينة.

َبـْي، فحديث َأِب  ْحَِن، وعـروة بن الزُّ َوَرَوى َعنْـُه: َأُبـو َبْكـر بـن َعْبد الرَّ
َبْكر َعنُْه أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصلِّ بِالنَّاِس«. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ذكر النساء،  وروى َعنُْه ُعْرَوة ثالثة أحاديث: أحدها: أنَّ َرُسوَل اللَّ
َب اْلَعْبِد، ُثمَّ ُيَضاِجُعَها ِمْن آِخِر َيْوِمِه!«.  ُب َأَحُدُكْم امَلْرَأَة َضْ َفَقاَل: »َيْضِ

َّا  َطة فوعظهم فيها، َفَقاَل: »ِلَ َيْضَحك َأَحُدُكْم ِم ْ ُه ذكر الضَّ والثاين: َأنَّ
َيْفَعل«. 

ا َرُجٌل َعِزيٌز َعاِرٌم َمنِيٌع  ُه ذكر ناقة َصالِح، َفَقاَل: »اْنَبَعَث َلَ والثالث: َأنَّ
ِفْ َرْهطِِه ِمْثَل َأِب َزْمَعَة ِف َقْوِمِه«. 

وربم جع ِهَشام بن ُعْرَوة َعْن َأبِيِه َهِذِه األحاديث الثالثة ِف حديث واحد.

وأبو زمعة َهَذا ُهَو األسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى بن قيص، 
كني بابنه زمعة، وُقتَِل زمعة بن األسود، وأخوه ُعَقْيل بن األسود َيْوم بدر 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )217/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1653/3(.
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كافرين، وأبومها األسود، كان أحد املستهزءين الذين َقاَل الله تعال فيهم: 
﴿ٿ ٹ ٹ﴾ ]الجـر: 95[، ذكـروا أن جريـل رمى ِف وجهه 

بورقة فعمي. 

ِه بـن زمعة زينـب بِنْت َأِب َسـَلَمة، وهـي أم بنته،  وكانـت تـت َعْبـد اللَّ
ِه بن زمعة.  وابنه َيِزيد بن َعْبد اللَّ

ُه أتى بِِه مرسف بن عقبة  ة، وذلك َأنَّ قتله مرسف بن عقبة صًرا َيْوم الَرَّ
أسـًيا، فقـال َلـُه: بايـع عل أنك خـول ألمي املؤمنـي، َيْعنِي َيِزيـد، حيكم ِف 
دمـك ومالـك، فقـال: أبايعه عل الكتاب والسـنة، وأنا ابن عـم أمي املؤمني، 
حيكـم ِف دمـي وأهـيل ومـايل، َوَكاَن صديًقـا ليزيد وصفيًّـا َلُه، فلم َقـاَل َذلَِك 
َقاَل مرسف: اضبوا عنقه، فوثب َمَرَوان فضمه إَِلْيِه ملا َكاَن يعرف بينه وبي 

َيِزيد.

فقال َمَرَوان: نعم يبايعك عل َما أحببت، وقال مرسف: والله ال أقبله أبًدا.

وقال: إن تنحى َعنُْه َمَرَوان وإال فاقتلومها معا، فرتكه َمَرَوان، وضبت 
َيِزيد بن عبد الله بن زمعة، وقتل يومئذ إخوته ِف القتال، فيقال: إنه  عنق 

ة بنون.  قتل لعبد الله بن زمعة َيْوم الَرَّ

ِه بن زمعة، َوُهَو جد َأُبو  ِه بن زمعة: َكثِي بن َعْبد اللَّ ومن ولد َعْبد اللَّ
ِه بن زمعة)1(. البخرتي، والقايض َوْهب بن َوْهب بن َكثِي بن َعْبد اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 912-910(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ه قريبة بنت َأِب أمية بن املغية، أخت أم سلمة أم املؤمني.  ثغ: أمُّ

كان من أشاف قريش، وكان يأذن َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: َأُبو بكر بن عبد الرحن، وعروة بن الزبي 

ــْوم بــدٍر كافــًرا،  ــَل زمعــة َي وأبــو زمعــة هــو األســود بــن املطلــب، وُقتِ
ــه تعــال فيهــم: ﴿ٿ ٹ  وكان األســود مــن املســتهزءين الذيــن قــال اللَّ

]الجر: 95[. ٹ﴾ 

َأِب  َعْن  العسكري  أحد  َأُبو  قاله  ار،  الدَّ َيْوم  ِه مع عثمن  اللَّ َعْبُد  وُقتَِل 
حسان الزيادي.

بُن  قتله مسلُم  ة صًرا،  الَرَّ َيْوم  ُقتَِل  يزيد،  اسُمُه  ابٌن  اللَّه  لعبد  وكان 
عقبة املّري)2(. 

ه: قريبة بنت َأب ُأَميَّة)3(.  جر: ابُن أخِت ُأمِّ َسَلمة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واسم ُأمِّ

عْبُد الِل ْبُن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد َربِِّه ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن 9    -
ٍد، َصاِحُب اأْلََذاِن ڤ. اْلَخْزَرجِ، َأُبو ُمَحمَّ

: َلْيَس ِف آَباِئِه َثْعَلَبُة،  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ  س: َقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )495/2(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )141/3، 142(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )155/6(.



309 ين
َ
حرف الع

ِه  ِه ْبـِن َزْيِد ْبِن اْلَـاِرِث، َوَثْعَلَبُة ْبـُن َعْبِد َربِّ َوُهـَو َعْبـُد اللـِه ْبـُن َزْيِد ْبـِن َعْبِد َربِّ
َأُخو َزْيٍد َوَعمُّ َعْبِد اللِه َفَأْدَخُلوُه ِف َنَسبِِه، َوَهَذا َخَطٌأ. 

ُه َسـْعَدُة بِنْـُت ُكَلْيِب ْبِن  ٌد، َوُأمُّ َوَكاَن لَِعْبـِد اللـِه ْبـِن َزْيـٍد ِمَن اْلَوَلـِد: ُمَمَّ
َيَساِف ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْمٍرو، َوِهَي اْبنَُة َأِخي ُخَبْيِب ْبِن َيَساٍف. 

َها ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن.  َوُأمُّ ُحَْيِد بِنُْت َعْبِد اللِه، َوُأمُّ

َولَِعْبِد اللِه ْبِن َزْيٍد َعِقٌب بِامَلِدينَِة، َوُهْم َقِليٌل.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن َعْبُد اللِه ْبُن َزْيٍد َيْكُتُب بِاْلَعَربِيَِّة َقْبَل اإِلْساَلِم،  َقاَل ُمَمَّ
َوَكاَنِت اْلِكَتاَبُة ِف اْلَعَرِب َقِلياًل. 

ـْبِعَي ِمـَن األَْنَصـاِر ِف ِرَواَيتِِهـْم َجِيًعا،  َوَشـِهَد َعْبـُد اللـِه اْلَعَقَبـَة َمـَع السَّ
َها َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت  َوَشـِهَد َبـْدًرا َوُأُحـًدا َواْلَنْـَدَق َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
ِذي ُأِرَي األََذاَن)1(. َمَعُه َراَيُة َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج ِف َغْزَوِة اْلَفْتِح، َوُهَو الَّ

.)2(  ف: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

َ َسنََة إِْحَدى َوَثاَلثَِي، َوُيَقاُل: اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي،  ، ُتُوفِّ  ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ٍد، َوَكاَن َرُجاًل َرْبَعًة)3(. َوُيْكنَى: َأَبا ُمَمَّ

 غ: َشِهَد بدًرا والعقبَة مع رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان الذي أري النداء.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )497/3(.
)2( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )260/1(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )475/3(.
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وقد روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غي هذا الديث)1(.

 غ: سكن املدينة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: عبد الرحن بن أب ليل حديًثا عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف األذان)2(.

 ب: شهد َبْدًرا، والعقبة. 

َماَت سنة ثِنَْتْيِ َوَثاَلثَِي، َوُهَو ابن َأربع َوِستَِّي سنة، َوصل َعَلْيِه ُعْثَمن 
ان َريِض اللَّه َعنُْهم َأْجَِعَي)3(. ابن َعفَّ

 بــش: صاحــب الرؤيــا ف األذان، كنيتــه أبــو ممــد، كان ممــن شــهد 

بدًرا، والَعَقَبَة.

ومات باملدينة سنة ثنتي وثالثي، وهو ابن أربع وستي سنة، وصل 
عليه عثمن بن عفان)4(.

، َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة.   ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ٌد، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم،  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُمَمَّ
ْحَِن ْبُن َأِب َلْيَل. َوَعْبُد الرَّ

َ بِامَلِدينَـِة َسـنََة اْثنََتـْيِ َوَثاَلثَِي َوُهـَو اْبُن َأْرَبٍع َوِسـتَِّي، َوَصـلَّ َعَلْيِه  ُتـُوفِّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )60-57/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )62/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )223/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 40(.
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َ
حرف الع

.)1( ْهِريُّ اَن ڤ فِيَم َقاَلُه الزُّ ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،   بر: شـهد العقبة، وشـهد بدًرا وسـائر املشـاهد مع َرُسـوِل اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بالاًل عـل َما رآه  وهـو اّلـذي أري األذان ِف النـوم فأمـر بِـِه َرُسـوُل اللَّ
ِه  ِه بن َزْيد َهَذا، وكانت رؤياه َذلَِك ِف سنة إحدى بعد بناء َرُسوِل اللَّ َعْبد اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص مسجَده. 

د، وكانت معه راية بني الَاِرث بن الزرج َيْوم اْلَفْتح. يكنى َأَبا ُمَمَّ

تـوف باملدينـة سـنة ثنتـي وثالثي، َوُهـَو ابن أربع وسـتي، وصـل َعَلْيِه 
د  ُعْثَمن. َوَرَوى َعنُْه: َسِعيد بن املسيب، وعبد الرحن بن َأِب ليل، وابنه ُمَمَّ

ابن عبد الله بن زيد)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ِه العقبة، وبدًرا، واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللَّ  ثغ: شهد َعْبد اللَّ

وهو الذي أري األذان ف النوم، فأمر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بالاًل أن يؤذِّن َعَل ما 
ِه.  رآه َعْبُد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مسجَده)3(. وكانت رؤياه سنة إحدى، بعد ما بنى َرُسوُل اللَّ

َحاَبِة. ، ِمْن َساَدِة الصَّ ، الَبْدِريُّ ، امَلَديِنُّ  ذس: الَْزَرِجيُّ

ــنَِة  ــِذي ُأِرَي األََذاَن، َوَكاَن َذلـِـَك ِف السَّ َشــِهَد: الَعَقَبــَة، َوبــدًرا، َوُهــَو الَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1653/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 912(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )143/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

األُْوَل مَن اهِلْجَرِة.

نَِن األَْرَبَعِة(. ٌة، َوَحِدْيُثُه ِف )السُّ َلُه َأَحاِدْيُث َيِسْيَ

َوِقْيَل: إِنَّ ِذْكَر َثْعَلَبَة ِف َنَسبِِه َخَطٌأ.

َيْلَقُه -  ْحَِن بُن َأِب َلْيَل - َوَلْ  َث َعنُْه: َسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَعْبُد الرَّ َحدَّ
ُد بُن َعْبِد اللِه َوَلُدُه.  َوُمَمَّ

.)1( : َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثِْيَ َ ُتُوفِّ

 ذت: قيل: إن ذكر ثعلبة ف نسبه خطأ.

شهد بدًرا، والعقبَة، وهو الذي ُأري األذان.

ْحَِن بن َأِب َلْيَل، َوَسِعيِد بن املسيب، وآخرون.  َرَوى َعنُْه: ابنه ممد، َوَعْبِد الرَّ

عاش هذا أربًعا وستي سنة)2(.

عْبُد الِل ْبُن َزْيِد ْبِن َعاِصِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن 9    -
 ، ، اْلَخْزَرِجيُّ ، اأْلَْنَصاِريُّ اِر، الَماِزِنيُّ َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

اِر ڤ. ِمْن َبِني النَّجَّ

ه ُعمرة، واسمها: نسيبة بنت كعب بن َعْمرو بن عوف بن مبذول.  س: ُأمُّ

ة، وأمهم أم ولد.  ًدا، وعليًّا ُقتاَِل يوم الَرَّ فَوَلَد عبُد الله بُن زيد: خالَّ

ة، وأمهم أم ثابت بنت سهل بن عتيك  وعمًيا، وأبا حسن ُقتَِل يوم الَرَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 375، 376(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 205(.
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َ
حرف الع

ابن النعمن بن َعْمرو بن عتيك بن َعْمرو بن مبذول.

وَشِهَد عبُد الله بُن زيد ُأحًدا والندَق واملشاهَد ُكلَّها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه.  وهو عمُّ عباد بن متيم ألمِّ

وقد روى عبد الله بن زيد عن أب بكر وعمر، وكان عبد الله بن زيد 
اب يوم اليممة. ممن قتل مسليمة الكذَّ

ة، وكانت ف آخر  قال ممد بن عمر: وُقتَِل عبد الله بن زيد يوم الَرَّ
ذي الجة سنة ثالث وستي ف خالفة يزيد بن معاوية بن أب سفيان)1(.

اب   رع: َعمُّ عباد بن مَتِيم َأُخو َأبِيه ألمه، ُهَو الَِّذي قتل ُمَسْيلَمة الكذَّ

َقتله ُهَو َوَوْحِش سنة اْثنََتْي عَرة)2(. 

 غ: قــد قيــل: إنــه َشــِهَد بــدًرا، وليــس بصحيــح، ســكن املدينــة، وأم 

عبد الله بن زيد: أم عمرة نسيبة بنت كعب.

ة سنة ثالث وستي  قال ابن سعد: بلغني قتل عبد الله بن زيد يوم الَرَّ
.)3( ٌد وَعيِلٌّ ف خالفة يزيد بن معاوية، وُقتَِل معه ابناه َخالَّ

 ب: روى َعنُه: عبَّاد بن مَتِيم، َوأمه أم عَمَرة بنت َكْعب بن َعْمرو بن 

َعْوف، َوأم عَمَرة َهِذه َقتلَها ُمَسْيلَمة، من بني َماِزن بن النجار، َصاحب الوُضوء. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )335/4(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )86/1(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )65-64/4(.



حابة األماثل 314
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة سـنة َثـاَلث َوِسـتَِّي، َوُهـَو ابـن َثـاَلث َوسـبعي ِف ِذي  ُقتِـَل َيـْوم الـرَّ
ة، َوَذلَِك َأن يِزيد بن ُمَعاِوَية بعث َجْيشه ُيِريد امَلِدينَة، َوَعَلْيِهم َصْخر  الجَّ
ابن أب اجلهم، َفتوف َصْخر قبل مسي اجلَْيش إَِلْيَها، َفاْستْعمل يِزيد َعَلْيِهم 
بعده ُمسلم بن عقَبة املري، َفَسار بم َحتَّى نزل امَلِدينَة َفَقاتلُهْم َحتَّى َهَزَمُهْم، 
ة لليال َبقَي ِمنُْه سنة َثاَلث  ام، َوَكاَن َذلِك ِف آخر ِذي الجَّ وأباحهم َثاَلَثة َأيَّ

ة)1(. َوِستَِّي، َفسمى َهِذه اْلَوْقَعة وْقَعة الرَّ

ة سنة ثالث وستي ف ذي الجة باملدينة، وإنم   بش: ُقتَِل يوم الَرَّ
َر صخَر بَن  ة؛ ألن يزيد بن معاوية بعث جيًشا إل املدينة وَأمَّ ي يوم الَرَّ ُسمِّ
أب اجلهـم فتـوف صخٌر قبل مسـي اجليش إليها، فاسـتعمل يزيـد بن معاوية 
عليهـم بعـده مسـلم بـن عقبـة املـري، فسـار بـم مسـلم حتـى نـزل املدينـة، 
فقاتلهم فهزمهم، واستباح املدينة ثالًثا نًبا وقتاًل، وكان ف آخر ذي الجة 

يت هذه الوقعة، وقعة الرة)2(. لليال بقي منه سنة ثالث وستي، فُسمِّ

ٍد.  ِة َسنََة َثاَلٍث َوِستَِّي ُيْكنَى َأَبا ُمَمَّ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوَم اْلَرَّ

: ُهَو اْبُن ُأمِّ ُعَباَدَة)3(. َقاَل اْلَواِقِديُّ

ـِذي قتـل مسـيلمة  بـر: يعـرف بابـن أم ُعـَمَرة، ول يشـهد بـدًرا، َوُهـَو الَّ
الكـذاب فيـم ذكـر خليفـة ابـن خيـاط وغـيه، َوَكاَن مسـيلمة، قد قتـل أخاه 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )225-223/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 40(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1655/3(.
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ِه  َحبِيب بن َزْيد، وقطعه عضًوا عضًوا، فقى الله أن شارك أخوه َعْبد اللَّ
ابن َزْيد ِف قتل مسيلمة.

قــال خليفــة: اشــرتك وحــش بــن حــرب، وعبــد اللــه بــن َزْيــد ِف قتــل 
ِه بن َزْيد بالسيف،  مسيلمة، رماه وحش بن حرب بالربة، وضبه َعْبد اللَّ
ة، وكانت الرة سنة ثالث وستي،  ِه بن َزْيد َيْوم الَرَّ فقتله، وقتل َعْبد اللَّ

َوُهَو صاحب حديث الوضوء. 

روى عنه: َسِعيد بن املسيب، َوابن أخيه عباد بن متيم بن َزْيد بن َعاِصم، 
وحييى بن ُعَمَرة بن َأِب حسن)1(.

َحاَبِة. اِريُّ َصاِحُب َحِدْيِث الُوُضْوِء، َفِمْن ُفَضالِء الصَّ  ذس: النَّجَّ

ُيْعَرُف: بِاْبِن ُأمِّ ُعَمَرَة، َوُهَو َعْبُد اللِه بُن َزْيِد بِن َعاِصِم بِن َكْعٍب، َأَحُد 
اِر. َبنِي َماِزِن بِن النَّجَّ

. ُه َبْدِريٌّ َذَكَر اْبُن َمنَْدَة َفَقْط َأنَّ

. ُه: َبْل ُهَو ُأُحِديٌّ ، َوَغْيُ َوَقاَل َأُبو ُعَمَر بُن َعْبِد الَرِّ

ْيِف َمَع َرْمَيِة َوْحِشٍّ َلُه بَِحْرَبتِِه. ِذي َقَتَل ُمَسْيِلَمَة بِالسَّ َوُهَو الَّ

َوُهَو َعمُّ َعبَّاِد بِن مَتِْيٍم.

.)2( ِة، َسنََة َثاَلٍث َوِستِّْيَ ُه ُقتَِل َيْوَم الَرَّ ِقْيَل: إِنَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 914-913(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 377، 378(.
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َّ
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َّ

الش

اُب، َوَعمِّ َعبَّاٍد بن مَتِيٍم،   ذت: أخو حبيب الذي قطعه ُمَسْيَلَمُة اْلَكذَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوُهَو الَِّذي َحَكى ُوُضوَء َرُسوُل اللَّ

َكا ِف  ، اْشرَتَ ِذي َقَتَل ُمَسْيَلَمَة َمَع َوْحِشٍّ ُه الَّ َوَلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة، َوِقيَل: إِنَّ
َقْتِلِه، َوَأَخَذ بَِثْأِر َأِخيِه.

ُهْم.  َرَوى َعنُْه: ابن َأِخيِه َعبَّاٌد، َوَسِعيُد بن امَلسيِِّب، َوَواِسُع بن ِحبَّاَن َوَغْيُ
ِة)1(. َواْسُتْشِهَد َيْوَم اْلَرَّ

َعْبُد الِل ْبُن َزْيٍد ڤ.9    -

َهُهْم َمَع ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل إَِل  ِذيَن َوجَّ  س: ِمْن ُرُسِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

اْلَيَمِن)2(.

اِئِب ْبِن َعاِبِد ْبِن َعْبِد الِل ْبِن 9    - اِئِب ْبِن َأِبي السَّ َعْبُد الِل ْبُن السَّ
، اْلَقاِرئ،  ، اْلَعاِئِذيُّ ْحَمِن، الَمْخُزوِميُّ ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الرَّ

ِمْن َبِني َقاَرَة ڤ.

َدْيِن، َوُهَو َربِيَعُة ْبُن ِرَياِح ْبِن َأِب  ُه َرْمَلُة بِنُْت ُعْرَوَة ِذي اْلَرْ  س: ُأمُّ

َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة. 

ُهَم ُأَنْيَسُة بِنُْت  ْحَِن، َوُأمَّ الََكِم، َوُأمُّ اِئِب: َعْبَد الرَّ ِه ْبُن السَّ َفَوَلَد َعْبُد اللَّ
ُأَبِّ ْبِن َخَلِف ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 657(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )90/8(.
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ُه َصِفيَُّة بِنُْت َمْرَواَن ْبِن َقْيٍس ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة  َوُموَسى، َوُأمُّ
اْبِن ِكنَاَنَة.

َة.  ُه َحيَُّة بِنُْت امُلطَِّلِب ْبِن َأِب َوَداَعَة ْبِن ُصَبْيَ ِه، َوُأمُّ ِه ْبَن َعْبِد اللَّ َوَعْبَد اللَّ

ُة بِنُْت َأِب إَِهاِب ْبِن َعِزيِز ْبِن َقْيٍس  ُهَم ُجْلِذيَّ ِه، َوُأمُّ َوُأمَّ َنافٍِع، َوُأمَّ َعْبِد اللَّ
ِمْن َبنِي مَتِيٍم. 

ْحَِن)1(. اِئِب ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ ِه ْبُن السَّ َوَكاَن َعْبُد اللَّ

َدْيِن ِمْن َبنِي ِهاَلِل ْبِن  ُه َرْمَلُة بِنُْت ُعْرَوَة ِذي اْلُرْ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة. 

َة إَِل َأْن َماَت ِبَا ِف َزَمِن  َأْسَلَم َعْبُد اللِه َيْوَم اْلَفْتِح، َوَلْ َيَزْل ُمِقيًم بَِمكَّ
.)2( َبْيِ َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ

 ل: له صحبة)3(.

 غ: اسم أب السائب: صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن خمزوم.

كان شيك النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف اجلاهلية)4(.

ة.  ب: عداده ِف أهل َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )94/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )7/8(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2019(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )530/3(.
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َماَت ِف زمن َعْبد اللَّه بن الزبي، َوَكاَن من أحسن النَّاس ِقَراَءة. 

اِئب:  أمه َرمَلة بنت ُعْرَوة بن ربيَعة بن َمالك بن رَياح، َواسم أب السَّ
جده الصيفي)1(.

اِئِب ْبِن  يَك النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْثنَى َعَلْيِه، َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن السَّ  ع: َكاَن َشِ

َة، َماَت ِف َزَمِن َعْبِد اللِه ْبِن  َعاِئِذ ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم، َسَكَن َمكَّ
.)2( َبْيِ الزُّ

 بر: اسم َأِب السائب: صيفي من عائذ بن عبد الله بن عمر بن خمزوم 
ْحَِن، وقيل: َأَبا السائب، يعرف  القرش امَلْخُزوِمي القارئ، يكنى َأَبا َعْبد الرَّ
بالقارئ، أخذ عنه أهل مكة القراءة، وعليه قرأ جُمَاِهد وغيه من قراء أهل مكة. 

َبْي بيسي. وقيل: إنه مول جماهد.  سكن مكة، وتوف با قبل قتل ابن الزُّ
وقيل: إن جماهًدا مول َقْيس بن السائب)3(.

 خق: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

َحاَبِة. َة، َوَلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، ِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ  ذس: ُمْقِرُئ َمكَّ

ْيَك النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل امَلْبَعِث. َوَكاَن َأُبْوُه َشِ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )215/3، 216(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1674/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 915(.
)4( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1461/3(.
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َث َعنُْه َأْيًضا، َوَعْن: ُعَمَر. َقَرَأ َعْبُد اللِه الُقْرآَن َعَل: ُأَبِّ بِن َكْعٍب، َوَحدَّ

َعَرَض َعَلْيِه الُقْرآَن: جُمَاِهٌد، َوُيَقاُل: إِنَّ َعْبَد اللِه بَن َكثِْيٍ َتال َعَلْيِه -َفاللُه 
َأْعَلُم-.

ُد بُن َعبَّاِد بِن َجْعَفٍر،  َث َعنُْه: اْبُن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَعَطاٌء، َواْبُن بِنْتِِه؛ ُمَمَّ َوَحدَّ
ُهم. ، َوَغْيُ ْحَِن امَلْخُزْوِميُّ ُد بُن َعْبِد الرَّ ُد بُن َعْبِد اللِه، َوُمَمَّ َوَوَلُدُه؛ ُمَمَّ

. َة، َفَقَرَأ بُِسْوَرِة امُلْؤِمنِْيَ َوَصلَّ َخْلَف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ

َوَكاَن َخِلْيًطا لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اجلَاِهِليَِّة.

َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم اخَللِْيُط؛ َكاَن الَ ُيَشاِري َوالَ ُيَمِري«.

.)1( َبْيِ اِئِب ِف إَِماَرِة اْبِن الزُّ ِقْيَل: َماَت اْبُن السَّ

فهو معدود ف  يسية،  له صحبة، ورواية  أهل مكة،  قارئ  ذط:   

صغار الصحابة.

وأبوه أو جده ڤ، فكان شيك النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل النبوة. 

ث أيًضا عن عمر ڤ وغيه. قرأ عبد الله القرآن عل أب بن كعب، وَحدَّ

عرض عليه القرآن جماهد. 

وحدث عنه: ابن أب مليكة، وعطاء بن أب رباح، وسبطه ممد بن عباد 
ابن جعفر املخزومي، وآخرون.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 390-388(.
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توف ف دولة ابن الزبي قبل السبعي)1(.

َة.  ذت: َقاِرُئ َأْهِل َمكَّ

يــَك النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبــَل امَلْبَعِث،  ــاِئِب َشِ َلــُه ُصْحَبــٌة َوِرَواَيــٌة، َوَكاَن َأُبــو السَّ
َرَمَضاَن  ِف  َة  بَِمكَّ النَّاَس  أمَّ  ِه  اللَّ َعْبَد  َأنَّ  َوَجاَء  اْلَفْتِح،  َيْوَم  اِئُب  السَّ َوَأْسَلَم 

َزَمَن ُعَمَر.

ـُد بن َعبَّاِد بن  َرَوى َعنْـُه: ابـن َأِب ُمَلْيَكـَة، َوَعَطاٌء، َوجُمَاِهٌد، َوِسـْبُطُه ُمَمَّ
ُه، َوآِخُر ِمْن  َجْعَفٍر، َوآَخُروَن. َقَرَأ َعَل ُأَبِّ بن َكْعٍب. َوَقَرَأ َعَلْيِه جُمَاِهٌد َوَغْيُ

َرَوى َعنُْه اْلُقْرآَن َعْبُد الله بن كثي.

َحاَبِة)2(. توف بعد السبعي، وقيل غي ذلك، َوُهَو ِمْن ِصَغاِر الصَّ

 جر: كان َعبد الله من قراء القرآن، أخذ عنه جماهد. 

ووهم ابن َمنَْده فقال: )القاري من القارة(، هذا بعد أن قال فيه: )املخزومي(. 

والوهم ف قوله من القارة؛ إنم هو القارىء باهلمزة، فقد وصفوه، بأنه 
كان قارىء أهل مكة.

ومات َعبد الله بن السائب ف مكة ف إمارة ابن الزبي، وصلَّ عليه ابُن 
عباس)3(.

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 65، 66(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 657(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )166/6، 167(.
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، َواْسُمُه: َعْمُرو ْبُن َوْقَداَن ْبِن َعْبِد َشْمِس 9    - ْعِديِّ َعْبُد الِل ْبُن السَّ
 ، ، اْلُقَرِشيُّ اْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ٍد ڤ. ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ

َة، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَقِدَم   س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

اِم، َفنََزَل ِدَمْشَق، َفَمَت ُهنَاَك)1(. إَِل الشَّ

اِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َسِعيِد ْبِن  ُه بِنُْت اْلَجَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

ْعِديِّ َيْوَم اْلَفْتِح)2(. َسْهٍم. َوَأْسَلَم َعْبُد اللِه ْبُن السَّ

ْعِدّي: َعْمرو بن َوْقَدان)3(. ة، والسَّ  خ: َأْسَلم يوم فتح َمكَّ

ْعِدّي، َكاَنْت  ِه ْبُن السَّ َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد الله، َقاَل: َعْبد اللَّ  خ: َأْخَرَ

ْعِدّي: َعْمرو ْبُن َوْقَداَن بن َعْبِد َشْمس)4(. ِه، والسَّ َلُه ُصْحَبٌة ِمْن َرُسوِل اللَّ

ِضَع ِف َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكٍر.  ُه اْسرُتْ ؛ أِلَنَّ ْعِديَّ َي السَّ  ص: ُسمِّ

اِم َوَلُه َأْخَباٌر ڤ)5(. َماَت ِف َسنَِة َسْبٍع َوَخِْسَي، ِمْن َساِكنِي الشَّ

 ب: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة وافًدا. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )411/9(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )15/8(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 185(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 325(.

)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )118/2(.
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اج بن َعامر بن سعد بن سهم.  ه اْبنة الجَّ أمُّ

َماَت ِف خاَلَفة عمر بن الطاب ڤ)1(.

، َوُهـَو  ـْعِديِّ َضًعا ِف َبنِـي َسـْعٍد، َفُهـَو ُيْدَعـى اْبـَن السَّ  ع: َكاَن ُمْسـرَتْ
َعْبُد اللـِه ْبـُن َعْبـِد ْبـِن َوْقـَداَن ْبِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن َعْبـِد َودِّ ْبِن َنْصِ ْبـِن َمالِِك 
اْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغالٍِب، َوُيَقاُل: َعْبُد اللِه ْبُن َسْعٍد، َوُيَقاُل: 

َعْبُد اللِه ْبُن َوْقَداَن)2(.

 بر: اختلف ِف اسم السعدي َأبِيِه، فقيل: قدامة بن وقدان. وقيل: 
َعْمرو بن وقدان، َوُهَو الصواب ِعنَْد أهل العلم بنسب قريش، َوُهَو وقدان 
ابـن عبـد شـمس بـن عبـد ود بن نص بـن مالك بن حسـل بن عامـر بن لؤي 

د.  القرش العامري، يكنى َأَبا ُمَمَّ

توف سنة سبع وخسي، وإنم قيل ألبيه: السعدي؛ ألنه اسرتضع َلُه ِف 
بني َسْعد بن َبْكر)3(.

ِه بن السعدي، واسم أبيه السعدي:   وقال أيًضا بر: يقال َلُه: َعْبد اللَّ
َعْمرو، قيل ألبيه السعدي؛ ألنه اسرتضع َلُه ِف بني َسْعد بن بكر. 

د)4(. توف عبد الله بن السعدي سنة سبع وخسي، يكنى َأَبا ُمَمَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )240/3، 241(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1671/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 920(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 960-959(.
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 وقال أيًضا بر: يعرف بالسعدي؛ ألنه َكاَن مسرتضًعا ِف بني َسْعد 

ابن َبْكر، وقدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بني َسْعد. 

روى عنـه كبـار التابعـي بالشـام: َأُبـو إدريس الـوالين، وعبـد الله بن 
مييز، ومالك بن خيامر، وغيهم)1(. 

ُه َكاَن مسرتضًعا ف بني سعد. ب عمرو بالسعدي؛ ألَنَّ  ذت: ُلقِّ

ِه ُصْحبة ورواية، َنَزَل األردن، َوَرَوى َعن عمر بن الطاب.  لَعْبد اللَّ

ِه بن ُمَْييز، وُبرْس بن َسِعيد،  ى، وَعْبد اللَّ َرَوى َعنُْه: ُحَوْيطب بن َعْبد اْلُعزَّ
وَأُبو إدريس الْوالين، وغيهم )2(.

عْبُد الِل ْبُن َساِبِط ْبِن َأِبي حميَضَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة 9 3  -
ْحَمن، الُجَمِحيُّ ڤ. ، َأُبو َعْبِد الرَّ اْبِن ُجَمحٍ الُقَرِشيُّ

 غ: أدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه فيم بلغني. 

قال مصعب بن عبد الله: هو عبد الله بن سابط بن أب حيضة بن عمرو 
ابن أهيب اجلمحي)3(.

ْحَِن بن سابط نسبه  ْحَِن، ومن َقاَل: َعْبد الرَّ  بر: روى َعنُْه: ابنه َعْبد الرَّ

ِه بن سابط، من كبار التابعي، أكثر  ْحَِن بن َعْبد اللَّ إَِل جده. وإنم ُهَو َعْبد الرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1001/3(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 514، 515(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )20/4(.
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ْحَِن بن سابط إذا َرَوى َعنُْه  َما يأيت ذكره ابن سابط غي منسوب، أو َعْبد الرَّ
ِه َلُه صحبة ِف قول من حكينا قوله. من رأيه أو من غي رأيه شء، َوَأُبو َعْبد اللَّ

ـِه وعبـد الرحن ابني سـابط  وقـد زعـم بعـض أهـل النسـب أن َعْبـد اللَّ
َبْي وعمه مصعب:  أخوان، ال صحبة هلم، وأنم جيًعا كانا فقيهي، وقال الزُّ
ِه، وربيعة، وموسى، وفراس،  ْحَِن بن سابط، أمه وأم أخوته: َعْبد اللَّ َعْبد الرَّ
وعبيد الله، وإسحاق، والارث، أم ُموَسى بِنْت األعور، واسمه َخَلف بن 
ْحَِن  َعْمرو بن َوْهب بن ُحَذاَفة بن جح، واسمها متاض. قال: َوَكاَن َعْبد الرَّ

فقيًها.

ِه بن سابط من كبار التابعي  ْحَِن بن َعْبد اللَّ قال ابن عبد الر: ُهَو َعْبد الرَّ
ِه بن سابط مذكوٌر  ث َعنُْه ابن جريج ونظراؤه، وأبوه َعْبد اللَّ وفقهائهم، حدَّ

حبة، مشهوُر النََّسب)1(. ِف الصحابة من بني جح ِف قريش، َمْعُروُف الصُّ

عْبُد الِل ويقال: َعاِمُر ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم 9    -
اْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة َأُبو َحْثَمَة ڤ.

ـه أم أنـس بنـت أنـس بن ضبـع بن عامر بن جمدعة بن جشـم   س: ُأمُّ

ابن حارثة.

فَوَلَد أبو حثمة: سهَل بَن أب حثمة، وعميَة مبايعة، وأمَّ ضمرة، وأمهم 
أم الربيع بنت أسلم بن َحريش بن عدي بن جمدعة بن حارثة.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 915-914(.
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ة بنت ُعمي بن عقبـة بن َعْمرو  وأميمـَة، وأمَّ سـهل مبايعـة، وأمهـم َحجَّ
ابن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.

وكان أبــو حثمــة كبــًيا، وهــو دليــل النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل ُأُحــٍد، وَشــِهَد معــه 
َب لــه بخير  املشــاهَد بعــد ذلــك، وَبَعَثــُه النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خارًصــا إل خيــر، وَضَ

بسهمه وسهم فرسه، وكان أبو بكر وعمر وعثمن يبعثونه خارًصا. 

وتوف ف أول خالفة معاوية بن أب سفيان)1(.

عْبُد الِل ْبُن ُسَراَقَة ْبِن الُمْعَتِمِر ْبِن َأَنِس ْبِن َأَذاَة ْبِن ِرَياحِ ْبِن 9 1  -
، َأُخو َعْمٍرو ڤ. َعْبِد الِل ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه َأَمُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمْيِ ْبِن ُأَهْيِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح.  س: ُأمُّ

اَقَة َبْدًرا َمَع َأِخيِه  ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدُه: َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن رُسَ َقاَل ُمَمَّ

اَقَة. َعْمِرو ْبِن رُسَ

ُد ْبُن ُعَمَر: َلْ َيْشَهْد َعْبُد اللِه ْبُن  ، َوُمَمَّ َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَرٍ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. اَقَة َبْدًرا، َوَلِكنَُّه َقْد َشِهَد ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ  رُسَ

اَقَة َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َ َعْبُد اللِه ْبُن رُسَ ُد ْبُن إِْسَحاَق: َوُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ

 غ: قال ابن سعد: كان عبد الله بن رساقة قديم اإلسالم، وقدم املدينة 
ف اهلجرة، ونزل عل رفاعة بن عبد املنذر، وَشِهَد املشاِهَد كلَّها.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )283/4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )132/4(.
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قال أبو القاسم: ول يرو عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا ُهَو َوَأُخوُه)2(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأب عبيدة بن اجلراح. 

وشهده خطيًبا باجلابية. 

روى عنه: عبد الله بن شقيق العقييل، وعبد الله بن الارث نسيب ابن 
سيين، وعقبة بن وساج البصيون)3(.

ْهـِرّي: إّنه   ذت: لـه ُصْحبـٌة وروايـٌة، شـِهد ُأُحـًدا وغَيها، َوَقـاَل الزُّ
شِهد بْدًرا.

َرَوى َعنُْه: عبد الله بن شقيق، وعقبة بن وساج، وغيمها. وروى أيًضا 
عن أب عبيدة.

وهو أخو عمرو. وقيل: إّنه الَِّذي روى َعْن أب عبيدة. 

وروى عنه: عبد الله بن شقيق ف الّدّجال )4(.

ُهـم أمـة بنت َعبـد الله بـن عمي بن   جـر: أخـو َعمـرو بـن رساقـة، أمُّ
أهيب بن حذافة بن جح)5(.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )27-26/4(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1673/3(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 12(.

)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 188(.
)5( »اإلصابة« البن حجر )170/6(.
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عْبُد الِل ْبُن َسْرِجَس الُمَزِنيُّ ڤ.9 -  -

 غ: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. روى عنه: عاصم األحول، وقتادة. 

وال أدري أين سكن وأين توف؟)1(.

ة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)2(.   ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الَبْصَ

 بش: ممن استغفر له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ورأى خاتم النبوة عند نغض 
كتفه اليرسى جًعا عليه خيالن)3(.

يَِّي)4(.  ع: َأَكَل َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُخْبًزا َوَلًْم، َواْسَتْغَفَر َلُه، ِعَداُدُه ِف اْلَبْصِ

.  بر: يقال: امَلْخُزوِمّي، أظنه حليًفا هلم، بصيٌّ

روى َعنُْه: َعاِصم األحول، وقتادة. 

ِه بن رسجس رأى النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص ول يكن َلُه صحبة. قال َعاِصم األحول: َعْبد اللَّ

قال ابن عبد الر: ال خيتلفون ِف ذكره ِف الصحابة، ويقولون: َلُه صحبة 
عل مذهبهم ِف اللقاء والرؤية والسمع، وأما َعاِصم األحول فأحسبه أراد 

الصحبة التي يذهب إليها العلمء، وأولئك قليل)5(.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )141-139/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )230/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 69(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1677-1676/3(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 917(.
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 خق: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،...سكن البصة)1(.

ِه  ِجَس: »َأَتْيُت َرُسوَل اللَّ ِه ْبُن رَسْ ِة َقاَل َعْبُد اللَّ  و: ُيَعدُّ ِف َأْهِل اْلَبْصَ

ِه، َفاْسَتْغَفَر ِل«)2(. ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَكْلُت ِمْن َطَعاِمِه، َوُقْلُت: اْسَتْغِفْر ِل َيا َرُسوَل اللَّ

 ثغ: أكل مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص خبًزا ولًم، واستغفر له، عداده ف البصيي.

روى عنه: عاصم األحول، وقتادة)3(. 

ِة، ِمْن ُحلَفاِء َبنِي خَمُْزْوٍم. ُر، َنِزْيُل الَبْصَ ، امُلَعمَّ َحاِبُّ  ذس: الصَّ

َصحَّ َأنَّ َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْغَفَر َلُه. 

َوَقْد َرَوى َأْيًضا َعْن: ُعَمَر.

َث َعنُْه: ُعْثَمُن بُن َحِكْيٍم، َوَقَتاَدُة بُن ِدَعاَمَة، َوَعاِصٌم األَْحَوُل. َحدَّ

ْختَِيايِنَّ َأْدَرَكُه. ْوَب السَّ َأُظنُّ َأنَّ َأيُّ

ِجَس َرَأى َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ا َقْوُل َعاِصٍم األَْحَوِل: إِنِّ َعْبَد اللِه بَن رَسْ َفَأمَّ
تِي َيْذَهُب إَِلْيَها َسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب،  ْحَبَة الَّ ُه َأَراَد الصُّ َيُكْن َلُه ُصْحَبٌة؛ َفإِنَّ َوَلْ 

ُه ِمْن ُطوِل امُلَصاَحَبِة - َواللُه َأْعَلُم -)4(. َوَغْيُ

 ذت: َحِليُف َبنِي خَمُْزوٍم

)1( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1261/2(.
نَّة )ص: 532(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )152/3(.
)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 426، 427(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْغَفَر َلُه. َوَرَوى َأْيًضا َعْن ُعَمَر. َلُه ُصْحَبٌة، َصحَّ َأنَّ َرُسوَل اللَّ

ُهْم)1(. َرَوى َعنُْه: ُعْثَمُن بن َحِكيٍم، َوَقَتاَدُة، َوَعاِصٌم األَْحَوُل، َوَغْيُ

عْبُد الِل ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َسْرحِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحِبيِب ْبِن َجِذيَمَة، 9    -
َوِقيــَل: اْبــُن ُحَذْيَفــَة ْبــِن َنْصــِر ْبــِن َماِلــِك ْبــِن ِحْســِل ْبــُن َعاِمــِر ْبــِن ُلَؤيٍّ 
 ، اْلُقَرِشــيٌّ ِمــْن َبِنــي َمِعيــِص ْبــِن َعاِمــٍر، ُثــمَّ ِمــْن َبِنــي َعاِمــِر ْبــِن ُلَؤيٍّ

ُيْكَنى َأَبا َيْحَيى ڤ.

َي.  ُه َمَهاَنُة بِنُْت َجابٍِر، ِمَن اأْلَْشَعِريِّ  س: ُأمُّ

ِح ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل.  ْ ُه بِنُْت َحَْزَة ْبِن الرسَّ ًدا، َوُأمُّ ِه ْبُن َسْعٍد: ُمَمَّ َفَوَلَد َعْبُد اللَّ

َوِعَياًضا، أِلُمِّ َوَلٍد. 

 . َها ِمْن ِحَْيَ َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمُّ

َها ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت َنْوَفِل ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب. َوَرْمَلَة، َوُأمُّ

َهاِت َأْواَلٍد. َوُأمَّ َجِيٍل، َوَدْعَد، َوُأمَّ اْلَفْضِل، َوُأمَّ َعْمٍرو، أِلُمَّ

ٍح َقْد َأْسَلَم َقِديًم، َوَكاَن َيْكُتُب  ِه ْبُن َسْعِد ْبِن َأِب رَسْ َقاُلوا: َوَكاَن َعْبُد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ی ی﴾ َفَكَتَب:  َم َأْمَل َعَلْيِه َرُسوُل اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلَوْحَي، َفُربَّ لَِرُسوِل اللَّ

ُه. ُه«. َوُيِقرُّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَيُقوُل: »َكَذلَِك اللَّ »َعلِيٌم َحكِيٌم«، َفَيْقَرُأُه َرُسوُل اللَّ

ٌد َما َيُقوُل، إيِنِّ أَلَْكُتُب َلُه  ِه ْبُن َسْعٍد، َوَقاَل: َما َيْدِري ُمَمَّ َفاْفُتتَِن َعْبُد اللَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 956(.
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ٍد. ِذي َكَتْبُت ُيوَحى إيَِلَّ َكَم ُيوَحى إَِل ُمَمَّ َما ِشْئُت، َهَذا الَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َدَمُه َيْوَم اْلَفْتِح.  َة ُمْرَتًدا، َفَأْهَدَر َرُسوُل اللَّ َوَخَرَج َهاِرًبا ِمَن امَلِدينَِة إَِل َمكَّ

َضاَعِة، َفَقاَل: َيا َأِخي، إيِنِّ  اَن، َوَكاَن َأَخاُه ِف الرَّ َفَجاَء إَِل ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ْمُه  َك، َفاْحبِْسنِي َهاُهنَا، َواْذَهْب إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكلِّ ُتَك َعَل َغْيِ ِه َقِد اْخرَتْ َواللَّ

ِذي فِيِه َعْينَاَي، إِنَّ ُجْرِمي َأْعَظُم اجْلُْرِم، َوَقْد  َب الَّ ًدا إِْن َرآيِن َضَ ، َفإِنَّ ُمَمَّ ِفَّ

ِجْئُتَك َتاِئًبا.

َبنَّ  ِه َلِئـْن َرآيِن َلَيْضِ ـِه: َواللَّ َفَقـاَل ُعْثـَمُن: َبـِل اْذَهـْب َمِعي. َفَقاَل َعْبُد اللَّ

ُعنُِقي َواَل ُينَاظُِريِن، َقْد َأْهَدَر َدِمي، َوَأْصَحاُبُه َيْطُلُبوَننِي ِف ُكلِّ َمْوِضٍع. 

ُه.  َفَقاَل ُعْثَمُن: اْنَطِلْق َمِعي، َفاَل َيْقُتُلَك إِْن َشاَء اللَّ

ِه ْبِن َسـْعِد ْبِن َأِب  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ بُِعْثَمَن آِخٌذ بَِيـِد َعْبِد اللَّ َفَلـْم ُيـَرْع َرُسـوُل اللَّ

ٍح َواِقَفْيِ َبْيَ َيَدْيِه.  رَسْ

ِمُلنِي  ُه َكاَنْت َتْ ِه، إِنَّ ُأمَّ َفَأْقَبَل ُعْثَمُن َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ

ُكُه، َفَهْبُه يِل.  َومُتِْشيِه، َوَكاَنْت ُتْرِضُعنِي َوَتْفطُِمُه، َوَكاَنْت ُتْلطُِفنِي َوَترْتُ

َم َأْعَرَض َعنُْه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَجَعَل ُعْثَمُن ُكلَّ َفَأْعَرَض َعنُْه َرُسوُل اللَّ

َم َأْعَرَض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِراَدَة َأْن  بَِوْجِهِه اْسَتْقَبَلُه، َفُيِعيُد َعَلْيِه َهَذا اْلَكاَلَم -َوإِنَّ

نُْه-، َفَلمَّ َرَأى َأنَّ اَل َيُقوُم َأَحٌد، َوُعْثَمُن  ُه َلْ ُيَؤمِّ َب ُعنَُقُه؛ أِلَنَّ َيُقوَم َرُجٌل َفَيْضِ

ِه، ُتَباِيُعُه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبُِّل َرْأَسُه، َوُهَو َيُقوُل: َيا َرُسوَل اللَّ َقْد َأَكبَّ َعَل َرُسوِل اللَّ
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ي. فَِداَك َأِب َوُأمِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعْم«، ُثمَّ اْلَتَفَت إَِل َأْصَحابِِه، َفَقاَل: »َما َمنََعُكْم  َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َأْن َيُقوَم َرُجٌل ِمنُْكْم إَِل َهَذا اْلَكْلِب َفَيْقُتُلُه«، َأْو َقاَل: »اْلَفاِسِق«؟. 

 ، ِذي َبَعَثَك بِاْلَقِّ : َأاَل َأْوَمْأَت إيَِلَّ َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َفَوالَّ َفَقاَل َعبَّاُد ْبُن بِْرٍ

َب ُعنَُقُه.  إيِنِّ أَلَْتَبُع َطْرَفَك ِف ُكلِّ َناِحَيٍة، َرَجاَء َأْن ُتِشَي إيَِلَّ َفَأْضِ

ُهْم َقاُلوُه  ، َوُيَقاُل: ُعَمُر ْبـُن اْلَطَّـاِب، َوَلَعلَّ َوُيَقـاُل: َقـاَل: َهـَذا َأُبو اْلَيـرَسِ

َشاَرِة«. ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ اَل َأْقُتُل بِاإْلِ َجِيًعا، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

 ،» َوَقاِئٌل َيُقوُل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َيْوَمِئٍذ: »إِنَّ النَّبِيَّ اَل َتُكوُن َلُه َخائِنَُة اأْلَْعُيِ

ْساَلِم. ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل اإْلِ َفَباَيَعُه َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيِفرُّ ِمنُْه. َم َرَأى َرُسوَل اللَّ ِه َبْعَد َذلَِك ُكلَّ َوَجَعَل َعْبُد اللَّ

ِه  ي، َلْو َتَرى اْبَن ُأمِّ َعْبِد اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: بَِأِب َأْنَت َوُأمِّ َفَقاَل ُعْثَمُن لَِرُسوِل اللَّ

َم َرآَك. َيِفرُّ ِمنَْك ُكلَّ

نْـُه«. َفَقـاَل: َبـَل،  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثـمَّ َقـاَل: »َأَوَلْ ُأَبايِْعـُه َوُأَؤمِّ ـَم َرُسـوُل اللَّ َفَتَبسَّ

ْسـاَلِم. َفَقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـُر َعظِيـَم ُجْرِمـِه ِف اإْلِ ُه َيَتَذكَّ ـِه، َوَلِكنَـّ َأْي َرُسـوَل اللَّ

َقْبَلُه«. َكاَن  َما  ْسَلُم َيُبُّ  »اإْلِ

ُم َعَل النَّبِيِّ  ُه، َفَكاَن َيْأيِت َفُيَسلِّ ِه ْبِن َسْعٍد َفَأْخَرَ َفَرَجَع ُعْثَمُن إَِل َعْبِد اللَّ
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ملسو هيلع هللا ىلص َمَع النَّاِس َبْعَد َذلَِك )1(.

 وقـال أيًضـا س: َكاَن َقـْد َأْسـَلم َقِديـًم، َوَكَتـَب لَِرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص 

ا، َفَأْهَدَر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َة ُمْرَتدًّ اْلَوْحَي، ُثمَّ اْفُتتَِن، َوَخَرَج ِمَن امَلِدينَِة إَِل َمكَّ

ـاَن إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسـَتْأَمَن َلـُه، َفآَمنَُه،  َدَمـُه َيـْوَم اْلَفْتـِح، َفَجـاَء ُعْثَمُن ْبـُن َعفَّ

َضاَعـِة، َوَقاَل: َيا َرُسـوَل اللـِه، ُتَباِيُعُه ؟ َفَباَيَعُه َرُسـوُل اللِه  َوَكاَن َأَخـاُه ِمـَن الرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ َعَل اإِلْساَلِم، َوَقاَل: »اإِلْسَلُم َيُبُّ َما َكاَن َقْبَلُه«. 

اَن ِمْصَ َبْعَد َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َفنََزهَلَا، َواْبَتنَى ِبَا  ُه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ َووالَّ

َداًرا، َفَلْم َيَزْل َوالًِيا ِبَا َحتَّى ُقتَِل ُعْثَمُن ڤ)2(. 

 ق: هـو الـذي كان يكتـب لَرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فيمـيل عليـه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

﴿ى ائ﴾، فيكتـب: غفـور رحيـم، وفيـه نزلـت: ﴿ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ﴾ ]األنعام: 93[، فَهَدَر النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَمُه، يوم فتح مكة.

وكان أخا عثمن من الرضاعة، فجاء به عثمن إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ول يزل به، 
نَه. حتى َأمَّ

واستعمله عثمن عل مص، وهو الذي افتتح إفريقية.

وأبوه سعد من املنافقي)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )131-129/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )502/9(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 300، 301(.
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ٍح ْبِن اْلَاِرِث  ِه ْبُن َسْعِد ْبِن َأِب رَسْ َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َعْبد اللَّ  خ: َأْخَرَ

ان ِمَن الّرَضاَعة،  اْبِن َحبِْيب ْبِن جذيمة ْبِن َمالٍِك ْبِن ِحْسٍل َأُخو ُعْثَمن ْبِن َعفَّ
اْسَتْعَمَلُه  ِذي  الَّ وُهَو  بَِقْتِلِه،  َأَمَر  َكاَن  وَقْد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ِمَن  ُعْثَمن  َلُه  اْسَتْأَمَن 
ٍح: َلِقَي َأْصَحـاب النَّبِيِّ  ِه ْبـِن َأِب رَسْ ، وِعَياض ْبُن َعْبـِد اللَّ ُعْثـَمن َعـَل ِمـْصَ

وُرِوَي َعنْه)1(.

َل إَِل  وَّ  ص: َماَت ِف َسنَِة ِستٍّ َوَثاَلثَِي بِِفَلْسطَِي، َكاَن بِِمْصَ ُثمَّ َتَ
فَِلْسطَِي)2(. 

عن  ارتدَّ  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  لرسول  يكتب  كان  وقد  قديًم،  أسلم  ط:   
اإلسالم، ثم أسلم يوم فتح مكة)3(. 

 غ: يقال: إنه ولد عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبو القاسم: بلغني أن عمرو بن سواد الرسحي املصي من ولده.

وبلغنـي عنـه أن نسـبه: عبـد الله بن سـعد بـن أب رسح بـن الارث بن 
حبيب بن جذيمة بن نص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب.

وكان عامل عثمن بن عفان عل مص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

وبلغني أن عبد الله بن سعد بن أب رسح ُولَِد عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 345(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )116/2(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 41(.
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وهو من بني عامر)1(.

ه عثمُن بُن عفان عل مص، وروى عن النَّبيِّ   وقال أيًضا غ: والَّ
ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

وبلغني أن عبد الله بن سعد بن أب رسح ُولَِد عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهو من بني عامر)2(.

 ن: شـهد فتـح مـص، واختّط بـا، وكان صاحب امليمنـة ف الرب 
مع عمرو بن العاص ف فتح مص، وكان فارس بني عامر بن لؤي املعدود 

فيهم، وله مواقف ممودة ف الفتوح. 

َره عثمُن عل مص، ويل ُجنَد مص له، وغزا منها إفريقية سنة سبع  وأمَّ
وعريـن، واألسـاود مـن أرض النوبة سـنة إحـدى وثالثي، وهـو هادنم 
هـذه اهلدنـة القائمـة إل اليـوم، وذات الّصـواري مـن أرض الـروم ف البحر 

سنة أربع وثالثي.

ثـم وفـد عـل عثمن بن عفان، واسـتخلف عل مص السـائب بن هشـام 
ابن عمرو العامري، فانتزى ممد بن أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
ـر عـل مـص، ورجع عبـد الله بن سـعد مـن وفادته،  شـمس، فخلعـه، وتأمَّ
فمنعه ابن أب حذيفة من دخول الفسطاط، فمى إل عسقالن، وقيل: إل 

، وال ملعاوية.  الرملة، فأقام با ول يبايع لعيلٍّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )24-22/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )250/4(.
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وقيل: بل شهد صفي، وعاش إل سنة سبع وخسي. 

بعسقالن سنة  توف  الّرعيني،  بن شفي  اهليثم  أبو الصي  عنه:  روى 
ست وثالثي . 

وكان أخا عثمن من الرضاع، أمه أرضعت عثمن. 

وكان قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم خرج إل مكة، وكان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أهدر دمه 
يوم الفتح، فاستأمن له عثمن من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأّمنه)1(.

ا من الِفْتنَة،  اَلة بالرملة َفارًّ  ب: َماَت سنة تسع َوخسي، َوُهَو ِف الصَّ

يْكتب  َكاَن  ِذي  الَّ إِنَّه  قيل:  َوقد  ُعْثَمن.  قتل  بعد  ام  الشَّ إَِل  ل  قد توَّ َوَكاَن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص فيميل َعَلْيِه: ﴿ى ائ﴾، َفيْكتب: )َغُفوٌر َرِحيٌم(.  لَرُسول اللَّ

َوَكاَن َوايِل ُعْثَمن عل مص، َوَكاَن َأبوُه سعد بن أب رسح من امُلنَافِقي 
الِكَبار، َوُهَو َأُخو ُعْثَمن من الرَضاَعة)2(.

 بش: كان بمص مدة وبالشام زماًنا، ومات بالرملة مات وهو ف 

ا من الفتنة سنة تسع وخسي)3(. الصالة فجأة فارًّ

َضاَعِة،  اَن ِمَن الرَّ ، َوَكاَن َأَخا ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ  ع: َكاَن َيْكُتُب اْلَوْحَي َفاْرَتدَّ

نَُه، ُثمَّ َرَجَع إَِل  َة مَلَّا َأْهَدَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَمُه اِلْرتَِداِدِه َفَأمَّ َفاْسَتْأَمنَُه َيْوَم َفْتِح َمكَّ

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )269/1، 270(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )213/3، 214(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« له )ص: 90(.
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 ، ، َوُقتَِل ُعْثَمُن َوُهَو َعَل ِمْصَ اَن َعَل ِمْصَ ْساَلِم، َواْسَتْعَمَلُه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ اإْلِ
َل إَِل فَِلْسطَِي.  وَّ ُثمَّ َتَ

ْمَلِة َسنََة تِْسٍع َوَخِْسَي. َ بِالرَّ َوَماَت بَِعْسَقاَلَن َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثَِي، َوِقيَل: ُتُوفِّ

اِم ُعْثَمَن)1(. َواْفَتَتَح إِْفِريِقيََّة َعَل َيِدِه ِف َأيَّ

 بـر: أسـلم قبـل اْلَفْتـح، وهاجـر، َوَكاَن يكتـب الوحي لَرُسـوِل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ ارتد مرًكا، وصار إَِل قريش بمكة، َفَقاَل هلم: إيِنِّ كنت أرصف 
ـًدا حيـث أريـد، َكاَن يمـيل عـيل: ﴿ى ائ﴾، فأقـول: أو عليـم  ُمَمَّ

حكيم؟ فيقول: نعم، كل صواب. 

ِه بن خطل،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بقتله، وقتل َعْبد اللَّ فلم َكاَن َيْوم الَفْتح أمَر َرُسوُل اللَّ
ِه بن َسـْعد  ومقيـس بـن حبابـة، ولو وجدوا تت أسـتار الكعبة، ففـر َعْبد اللَّ
ابـن َأِب الـرسح إَِل ُعْثـَمن، َوَكاَن أخـاه مـن الرضاعـة، أرضعـت أمـه ُعْثـَمن، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعـد ما اطمأن أهل مكة، فاسـتأمنه  فغيَّبـه ُعْثـَمن َحتَّـى أتـى بِِه َرُسـوُل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص طويـاًل، ُثـمَّ َقـاَل: نعم. فلـم انصف ُعْثـَمن َقاَل  َلـُه، فصمـت َرُسـوُل اللَّ
ُب ُعنََقُه«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ملن حوله: »َما َصَمتُّ إاِلَّ لَِيُقوم إَِلْيِه َبْعُضُكم َفَيْضِ َرُسوُل اللَّ
وقال رجل من األنصار: فهال أومأت إيل َيا َرُسول اللَِّه؟ َفَقاَل: »إِنَّ النَّبِيَّ اَل 

َينَْبِغي َأْن َيُكوَن َلُه َخائِنَة األَْعُي«. 

ـِه بن َسـْعد بن َأِب الرسح أيام اْلَفْتح، فَحُسـَن إسـالُمه،  وأسـلم َعْبـد اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1670/3(.
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فلم يظهر منه شء ينكر َعَلْيِه بعد َذلَِك، َوُهَو أحد النجباء العقالء الكرماء 
ه ُعْثَمن بعد َذلَِك مص ِف سنة خس وعرين، وفتح عل  من قريش، ُثمَّ والَّ
يديه إفريقية سنة سبع وعرين، َوَكاَن فارس بني َعاِمر بن لؤي املعدود فيهم، 

َوَكاَن صاحب ميمنة َعْمرو بن اْلَعاص ِف افتتاحه وف حروبه هناك كلها. 

ن، وعـزل عنهـا َعْمـرو  ه عـمَّ وويل حـرب مـص لعثـمن أيًضـا، فلـم والَّ
ابـن الَعـاص جعـل َعْمرو بن الَعـاص يطعن عل ُعْثـَمن أيًضا، ويؤلـب َعَلْيِه، 
ويسعى ِف إفساد أمره، فلم بلغه قتل ُعْثَمن، َوَكاَن معتزاًل بفلسطي، َقاَل: 

إيِنِّ إذا نكأت قرحًة أدميتها، أو نحو َهَذا.

ِه بن َسْعد بن َأِب رسح فافتتح إفريقية من مص سنة سبع  وأما َعْبد اللَّ
وعرين، وغزا منها األساود من أرض النوبة سنة إحدى وثالثي، َوُهَو 
ـِذي هادنـم اهلدنـة الباقيـة إَِل اليوم، وغـزا الصـواري ِف البحر من أرض  الَّ

الروم سنة أربع وثالثي، ُثمَّ قدم عل ُعْثَمن. 

واسـتخلف عـل مص السـائب بن هشـام بـن َعْمرو العامـري، فانتزى 
ر عل  ـد بـن َأِب حذيفـة بـن ُعْتَبـة بـن َربِيَعة، فخلـع السـائب، وتأمَّ َعَلْيـِه ُمَمَّ
ِه بن َسْعد من وفادته، فمنعه ابن َأِب حذيفة من دخول  مص، ورجع َعْبد اللَّ

الفسطاط فمى إَِل عسقالن، فأقام با حتى ُقتَِل ُعْثَمن ڤ. 

ا مـن الفتنـة، ودعا ربـه َفَقاَل:  وقيـل: بـل أقـام بالرملـة َحتَّـى مـات، فارًّ
ِف  فقرأ  الصبح،  ُثمَّ َصلَّ  فتوضأ  الصبح،  اجعل خامتة عميل صالة  اللَّهّم 
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الركعة األول بأم القرآن والعاديات، وف الثانية بأم القرآن وسورة، ُثمَّ سلم 
َعْن يمينه، وذهب يسلم َعْن يساره، فقبض الله روحه، ذكر َذلَِك كله َيِزيد 
ابن َأِب َحبِيب وغيه، ول يبايع لعيل وال ملعاوية، وكانت وفاته قبل اجتمع 

الناس عل ُمَعاِوَية. 

وقيل: إنه توف بإفريقية. 

ُه توف بعسقالن سنة ست أو سبع وثالثي)1(. والصحيح؛ َأنَّ

 كر: أخو عثمن بن عفان من الرضاع، وله صحبٌة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو الصي اهليثم بن شفي بن قاسط بن ذي نعم الرعيني. 

ه مص، فشكاه أهُل مص، وأخرجوه منها، فجاء  وكان عثمن قد والَّ
إل فلسطي، ثم قدم عل معاوية دمشق، وشهد معه صفي. 

ملة فراًرا من الفتنة، والله أعلم)2(. وقيل: بل ل يزل معتزاًل بالرَّ

 ثغ: هو أخو عثمن بن عفان من الرضاعة أرضعت أمه عثمن.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يكتـب الوحـي  أسـلم قبـل الفتـح، وهاجـر إَِل َرُسـوِل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثـمَّ ارتـدَّ مـرًكا، وصـار إَِل قريش بمكة، فقـال هلم: إين  لَرُسـوِل اللَّ
: »عزيز حكيم«، فأقول: »أو  كنت أرصف ممًدا حيث أريد، كان يميل عيلَّ

عليم حكيم؟«، فيقول: »نعم، كل صواب«. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 920-918(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 19(.
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ِه بن َخَطل،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بقتله، وقتل َعْبد اللَّ فلم كان َيْوم الفتح َأَمَر َرُسوُل اللَّ
ومقيس بن صبابة، ولو ُوِجُدوا تت أستار الكعبة. 

ِه بُن سعد إَِل عثمن بن عفان، فغيبه عثمن حتى أتى به إَِل  ففرَّ َعْبُد اللَّ
ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد ما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له، فصمت َرُسوُل اللَّ َرُسوِل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ملن  ملسو هيلع هللا ىلص طويـاًل، ثـم قـال: »َنَعـْم«. فلـم انصف عثـمن قال َرُسـوُل اللَّ
ُعنَُقه«. فقال رجٌل من  ب  َفَيْضِ َبْعُضُكم  إِليِه  لَِيُقوم  إاِلَّ  »َما َصَمتُّ  حوله: 
األنصار: فهالَّ أومأت إيلَّ يا َرُسول اللَِّه؟ فقال: »إِنَّ النَّبِيَّ اَل َينَْبِغي َأْن َيُكوَن 

َله َخائِنَة األَْعُي«.

وأسلم ذلك اليوم فَحُسن إسالُمه، ول يظهر منه بعد ذلك ما ُينكر عليه. 

ه عثمُن بعـد ذلك مَص  وهـو أحـد العقـالء الكرماء مـن قريش، ثـم والَّ
سنة خس وعرين، ففتح اللَّه َعَل يديه إفريقية، وكان فتًحا عظيًم بلغ سهم 

الفارس ثالثة آالف مثقال، وسهم الراجل ألف مثقال. 

ِه بن عمر، وعبد اللَّه بن الزبي، وعبد اللَّه  وشهد معه هذا الفتح َعْبد اللَّ
ابن عمرو بن العاص.

وكان فارس بني عامر بن لؤي، وكان َعَل ميمنة عمرو بن العاص ملا 
افتتح مص، وف حروبه هناك كلها، فلم استعمله عثمن َعَل مص، وعزل عنها 
عمًرا، جعل عمرو يطعن َعَل عثمن، ويؤلِّب عليه، ويسعى ف إفساد أمره.

ـِه بـن سـعد بعـد إفريقيـة األسـاود مـن أرض النوبة سـنة  وغـزا َعْبـد اللَّ
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وثالثي.  إحدى 

وهـو الـذي هادنـم اهلدنـة الباقيـة إَِل اليوم، وغـزا غـزوة الصواري ف 
البحر إَِل الروم.

ِه من مص يريد عثمن،  وملا اختلف الناُس َعَل عثمن ڤ، سار َعْبد اللَّ
ُد  واستخلف َعَل مص السائَب بَن هشام بن عمرو العامري، فظهر عليه ُمَمَّ
ر  ابُن َأِب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن أمية األموي، فأزال عنها السائب، وتأمَّ
ُد بُن َأِب حذيفة من دخول  ِه بُن سعد فمنعه ُمَمَّ َعَل مص، فرجع َعْبُد اللَّ
الُفسطاط، فمى إَِل عسقالن فأقام حتى ُقتَِل عثمن، وقيل: بل أقام بالرملة 

ا من الفتنة.  حتى مات، فارًّ

ـِه بـُن سـعد فقـال: )اللَّهمَّ اجعـل خامتة عمـيل الصالة(،  ودعـا َعْبـُد اللَّ
فصـلَّ الصبـح فقـرأ ف الركعة األول بـأمِّ القرآن والعاديـات، وف الثانية بأمِّ 
القرآن وسورة، وسلَّم َعْن يمينه، ثم ذهب يسلم َعْن يساره فتوف، ول يبايع 

لعيلٍّ وال ملعاوية. 

وقيل: بل شهد صفي مع معاوية. وقيل: َلْ يشهدها. وهو الصحيح.

وتوف بعسقالن: سنة ست وثالثي. وقيل: سنة سبع وثالثي. وقيل: 
بقي إَِل آخر أيام معاوية، فتوف سنة تسع وخسي. واألول أصح)1(.

؛ ِمْن َعاِمِر  ، الَعاِمِريُّ ، َقاِئُد اجلُُيْوِش، َأُبو حَيَْيى الُقَرِشُّ  ذس: األَِمْيُ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )155/3، 156(.
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ابِن ُلَؤيِّ بِن َغالٍِب.

َضاَعِة، َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيُة َحِدْيٍث. ُهَو َأُخو ُعْثَمَن ِمَن الرَّ

. َرَوى َعنُْه: اهلَْيَثُم بُن َشِفيٍّ

. ْيَ َويِلَ ِمْصَ لُِعْثَمَن. َوِقْيَل: َشِهَد ِصفِّ

ْمَلِة. ُه اْعَتَزَل الِفْتنََة، َواْنَزَوى إَِل الرَّ َوالظَّاِهُر َأنَّ

ِذي َفَتَح إِْفِرْيِقَيَة.  َوُهَو الَّ

َنَزَل بَِأَخَرٍة َعْسَقاَلَن، َفَلْم ُيَباِيْع َعِليًّا َوالَ ُمَعاِوَيَة.

، َوالَ َفَعَل َما ُينَْقُم َعَلْيِه َبْعَدَها. َوِقْيَل: إِنَّ َعْبَد اللِه َأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح، َوَلْ َيَتَعدَّ

َجاِل، َوَأَجَواِدِهم. َوَكاَن َأَحَد ُعَقاَلِء الرِّ

 . : َسنََة تِْسٍع َوَخِْسْيَ َ ُه ُتُوفِّ َوَمرَّ َأنَّ

: َوَفاُتُه ِف ِخاَلَفِة َعيِلٍّ ڤ)1(. َواألََصحُّ

 ذت: أخو عثمن من الّرضاعة

ه عثمُن مص، ومّلا مات عثمن اعتزل الفتنة، وجاء من  له ُصْحبٌة، والَّ
ْمَلِة، فُتُوّف با.  مص إل الرَّ

وكان صاحب َمْيَمنة َعْمرو بن العاص ف ُحُروبه، وكان بطاًل شجاًعا 
مذكوًرا.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )35-33/3(.



حابة األماثل 342
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ـَواِري من  غـزا باجليـش غـي مـّرة املغـرب، وكان أمـَي غـزوة ذات الصَّ
أرض الروم، غزاها ف البحر. 

َق باملركـي، فلم كان  وكان قـد أسـلم وكتـب للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثـمَّ ارتدَّ وَلِ
يوم الفتح ُأْهِدر دُمه، فأجاره عثمن، ُثمَّ حُسن إسالُمه وبالؤه.

بح، فلّم طلع الفجُر  ُهّم اجعل آخر عميل صالة الصُّ ومّلا احتض َقاَل: اللَّ
توّضأ وصّل، فلّم ذهب يسلِّم عن يساره فاضت نفسه.

وقيل: شهد ِصفِّي مع معاوية)1(.

عْبُد الِل ْبُن َسْعِد ْبِن َخْيَثَمَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن 9    -
َلِم،  السَّ ْبِن  َغْنِم  ْبِن  َحاِرَثَة  ْبِن  َكْعِب  ْبُن  اُط  النَّحَّ َوُيَقاَل:  اِط،  النَّحَّ

ِمْن َبِني َعْمِرو ْبِن َعْبِد َعْوٍف، ِمَن اأْلَْوِس ڤ.

اِهِب، َوُهَو َعْبُد َعْمِرو ْبِن َصْيِفيِّ  ُه َجِيَلُة بِنُْت َأِب َعاِمٍر الرَّ  س: ُأمُّ

اْبِن النُّْعَمِن ْبِن َمالِِك ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو 
اْبِن َعْوٍف، ِمَن األَْوِس.

ُهَم ُأَماَمُة  ْحَـِن، َوُأمُّ ْحَـِن، َوُأمَّ ُعَبْيِد الرَّ َفَوَلـَد َعْبـُد اللِه ْبُن َسـْعٍد: َعْبَد الرَّ
بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبٍّ ْبِن َسُلوَل ِمْن َبْلُحْبَل ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن 

اْلَْزَرِج)2(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 297، 298(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )300/5(.
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 غ: بلغني عن ممد بن عمر: أنه فقال: ل يشهد عبد الله بن سعد 
بدًرا وال ُأحًدا، وشهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الُديبيَة وخيَر)1(.

 ب: شهد َبْدًرا والعقبة)2(.

 بش: ممن شهد بدًرا، والعقبًة، وجوامَع املشاهد. 

وكان من املعدودين ف القراء واملشهورين ف الراز، توف باملدينة)3(.

َتَلُف ِف َأبِيِه، ُقتَِل   ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة، َشِهَد ُهَو َوَأُبوُه َبْدًرا، َواَل خُيْ
َسْعٌد بَِبْدٍر، َوَخْيَثَمُة بُِأُحٍد)4(.

 بر: له وألبيه وجلده صحبة، وقد ذكرنامها. 

ه َيْوم أحد.  ُقتَِل أبوه َيْوم بدر، وُقتَِل َجدُّ

وقد قيل: إنه شهد بدًرا، َوُعَمر، َوَرَوى َعنُْه)5(.

ه َيْوم ُأُحٍد)6(.  ثغ: له وألبيه وجلده صحبة، ُقتَِل أبوه َيْوم بدٍر، وُقتَِل جدُّ

 ذت: َلـُه ُصْحَبـٌة، َشـِهَد الديبيـة َوَخيـَر، َفَشـِهَدَها، َوَلـُه -فِيـَم َقاَل 
َة َسنًَة. - َسْبَع َعْرَ الَواِقِديُّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )71/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )229/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 49، 50(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1669/3(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 917(.
)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )154/3(.



حابة األماثل 344
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َبْيِ بِامَلِدينَِة. َ َبْعَد َمْقَتِل ابن الزُّ َوُتُوفِّ

ُه َيْوَم ُأُحٍد. َواْسُتْشِهَد َأُبوُه َيْوَم َبْدٍر، َوَجدُّ

َوَقْد َتَفّرَد َرَباُح بن َأِب َمْعُروٍف، َعِن امُلِغَيِة بن َحِكيٍم، َوُكلُّ ِمنُْهَم ثَِقٌة، 
ِه بن َسْعِد بن َخْيَثَمَة: َأَشِهْدَت َبْدًرا؟ َقاَل: َنَعْم، َواْلَعَقبَة  َقاَل: َسَأْلُت َعْبَد اللَّ

َمَع أب رديًفا)1(.

اِعِر ْبِن َساِلِم 9    - َعْبُد الِل ْبُن َسْعِد ْبِن ُسْفَياَن ْبِن َخاِلِد ْبِن ُعَبْيِد الشَّ
اْبِن َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوٍف، َأُبو َسْعٍد ڤ.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من تبوك.  ثغ: شهد أحًدا وما بعدها، وتوف منصف َرُسول اللَّ

نَه ف قميصه، ذكره  ملسو هيلع هللا ىلص كفَّ ِه  زعم بنو عوف بن الزرج أن َرُسوَل اللَّ
الغساين َعِن ابن القداح)2(.

عْبُد الِل ْبُن َسْعٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    -

 ب: َعمُّ حَرام بن َحِكيم األَْزِدي، َلُه ُصْحَبة)3(.

اِميَِّي)4(.   ع: َعمُّ َحَراِم ْبِن ُمَعاِوَيَة، َوِقيَل: َحَراُم ْبُن َحِكيٍم،... ُيَعدُّ ِف الشَّ

 بر: َعمُّ حرام بن حكيم، حديثه ِعنَْد أهل الشام. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 840(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )157/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )229/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1670/3(.
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يقال: إنه شهد القادسية، َوَكاَن يومئذ عل مقدمة اجليش. 

َرَوى عنه: حرام بن حكيم، وخالد بن معدان)1(.

َعْبُد الِل ْبُن َسْعٍد)2( ڤ.9    -

 .)3(  س: َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن ِمْصَ

عْبُد الِل ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف 9    -
اأْلَُمِويُّ ڤ.

ه صفية بنت املغية بن عبد الله بن عمر بن خمزوم.   س: ُأمُّ

ه َرُسوُل الله  وكان عبد الله اسمه: )الكم(، فأسلم قبل فتح مكة، فَسمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله(. 

وُقتَِل يوم مؤتة َشِهيًدا ف جادى األول سنة ثمن من اهلجرة. 

وليس له عقب.

وكان أخوه ألبيه وأمه العاص بن سعيد بن العاص ُقتَِل يوم بدر كافًرا، 
وهو أبو سعيد بن العاص الذي ويل الكوفة لعثمن بن عفان)4(.

 غ: سكن حص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 917(.
م ذكُره قبل ثالثة تراجم، فإنه سكن مصر، فلعل  )2( لعله عبد الله بن سعد بن أبي السرح المتقدِّ

ق بينهما، والله أعلم. األمر قد اشتبه فيه على ابن سعد ففرَّ
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )12/5(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )506/9(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )190/4(.
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 وقال أيًضا غ: قال ابن إسحاق: كان اسمه: )الكم(، فلم أسلم 
ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(، وُقتَِل يوم مؤتة)1(. سمَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه()2(.  ع: َكاَن اْسُمُه: )الََكَم(، َفَسمَّ

ِه(،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّ ه َرُسوُل اللَّ  بر: َكاَن اسمه ِف اجلاهلية: )الكم(، فَسمَّ
َم الكتابة باملدينة، َوَكاَن كاتًبا ُمِسنًا، ُقتَِل َيْوم بدر شهيًدا.  وأمره أن ُيعلِّ

وقيل: بل قتل يوم مؤتة شهيًدا)3(.

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله(،   كر: له صحبٌة، كان اسُمه: )الكم(، فسمَّ
واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل سوق املدينة. 

روى عنه: ابن ابن أخيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد 
ابن العاص.

واستشهد يوم مؤتة، وذكر أبو خِمْنَف أنه خرج مع إخوته خالد وعمر 
وأبان إل الشام جماهًدا، وذكر غيه أنه استشهد ببدر، والله أعلم)4(.

ِه بن عمر بن خمزوم.  ثغ: أمه صفية بنت َعْبد اللَّ

»َما اْسُمك؟«،  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  كان اسُمُه ف اجلاهلية: )الََكم(، فقال له 
ِه«.  قال: الكم. قال: »َأْنَت َعْبد اللَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )31/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1671/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 920(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 53(.
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ــاب  ــَم الكت ــِه ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلِّ ــوُل اللَّ ــة، فأمــره َرُس وكان يكتــب ف اجلاهلي
باملدينة، وكان كاتًبا مسنًا.

ُقتَِل َيْوم َبْدٍر شهيًدا)1(. 

عْبُد الِل ْبُن ُسْفَياَن اأْلَْزِديُّ ڤ.9 3  -

ْمِصيَِّي)2(.  ع: َرَوى َعنُْه: ُعَثاَمُة ْبُن َقْيٍس، َحِديُثُه ِعنَْد اْلِ

َكن ف الصحابة. قال َأبو  ، وابن السَّ  جر: نزيل حص. َذَكَرُه الُبَخاِريُّ

حاتم، وابن حبان: له ُصحَبٌة)3(.

ْبِن 9    - الِل  َعْبِد  ْبِن  ِهَلِل  ْبِن  اأْلََسِد  َعْبِد  ْبِن  ُسْفَياَن  ْبُن  الِل  عْبُد 
ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ـُه بِنْـُت َعْبـِد ْبـِن َأِب َقْيـِس ْبـِن َعْبِد َودِّ ْبـِن َنْصِ ْبـِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشِة ِف اهِلْجَرِة الثَّانَِيِة  َوَكاَن َقِديَم اإِلْسالِم بَِمكَّ
ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.

ُموِك َشِهيًدا ِف ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب)4(. َوُقتَِل َيْوَم الَيْ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )158/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1678/3(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )186/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )126/4(.
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ه ابنة عبد بن أب قيس بن عبد ُوّد بن نص بن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

مالك بن ِحْسل بن عامر بن لؤي. 

ُقتَِل يوم اليموك َشِهيًدا ف رجب سنة خس عرة من اهلجرة، وذلك 
ف خالفة عمر بن الطاب)1(.

ـِد ْبِن  ِريـَن َعـْن ُمَمَّ  ع: َأُخـو َهبَّـاِر ْبـِن ُسـْفَياَن فِيـَم َقاَلـُه َبْعـُض امُلَتَأخِّ

إِْسَحاَق، َوُهَو َيْزُعُم َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة، َوُقتَِل َيْوَم 
.)2( ْهِريُّ ُموِك فِيَم َقاَلُه الزُّ اْلَيْ

 بر: كان من مهاجرة البشة ُهَو وأخوه هبار بن ُسْفَيان)3(.

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بحديث وروى عنه عمرو بن   كر: له صحبٌة، حدَّ

دينار مرساًل. وقيل: إنه قتل باليموك)4(.

 ذت: هذا ابن أخي أب سلمة بن عبد األسد امَلْخُزوِمّي، له ُصحبٌة 

وهجرٌة إل البشة وروايٌة.

َرَوى َعنُْه: عمرو بن دينار منقطًعا، َواْسُتْشِهَد باليموك)5(.

، ِمْن َبِني َقْيُنَقاَع، ُيْكَنى 9 1  - عْبُد الِل ْبُن َسَلِم ْبِن اْلَحاِرِث، اْلَخْزَرِجيُّ
َأَبا ُيوُسَف ڤ.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1679/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )97/6(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 53(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 921(.

)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 89(.
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ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(.   س: كان اسمه: )الصي(، فلم أسلم سمَّ

وهو رجٌل من بني إرسائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحن ملسو هيلع هللا ىلص، وهو حليٌف للقواقلة من بني عوف بن الزرج)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

وقد  وأربعي،  ثالث  سنة  باملدينة  بلغني،  فيم  ابن سالم  توف  غ:   

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّه(، وكنيته   ب: َكاَن اسمه: )الصي(، َفَسمُه النَّبِيُّ 

َأُبو ُيوُسف، َوَكاَن َحًرا قبل َأن يسلم. 

َماَت سنة َثاَلث َوَأْرَبعي ِف واَلَية ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان. 

اِئيـل مـن ولـد ُيوُسـف بـن َيْعُقـوب بن إِْسـَحاق بن  َوَكاَن مـن بنـي إرِْسَ
اَلم)4(. ْحَن َعَلْيِهم السَّ إِْبَراِهيم َخِليل الرَّ

 بش: كان حًرا قبل أن ُيسلم، واسمه كان قبل اإلسالم: )الصي(، 

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(. فَسمَّ

وكان من فقهاء الصحابة وعلمئهم بالكتب، توف باملدينة سنة ثالث 
وأربعي)5(.

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 3751(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )377/5(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )228/3(.)3( »معجم الصحابة« للبغوي )106-102/4(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 36(.
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 َ ُه النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبــَد اللــِه(، َوَكاَن اْســُمُه: )ُحَصْينًــا(، ُتــُوفِّ  ع: َســمَّ
بِامَلِدينَِة َسنََة َثاَلٍث َوَأْرَبِعَي.

ٍل، َوُيوُسُف  َرَوى َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَغفَّ
، َوَقْيُس ْبُن َعبَّاٍد، َوِرْبِعيُّ ْبُن ِحَراٍش، َوُزَراَرُة  ٌد اْبنَاُه، َوُحَبْيٌش اْلِغَفاِريُّ َوُمَمَّ

، َوبِْرُ ْبُن ِشَعاٍف)1(. اْبُن َأْوىَف َوَخَرَشُة ْبُن اْلُرِّ

َوُهَو من ولد ُيوُسف بن يعقوب َصلَّ الله  َأَبا ُيوُسف،  يكنى  بر:   
عليهم، َكاَن حليًفا لألنصار. 

َوَكاَن اسمه ِف  يقال: َكاَن حليًفا للقواقلة من بني عوف بن الزرج، 
ِه(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَّ ه َرُسوُل اللَّ اجلاهلية: )الصي(، فلم أسلم َسمَّ

وتوف باملدينة ِف خالفة ُمَعاِوَية سنة ثالث وأربعي. 

َوُهَو أحد األحبار، أسلم إذ قدم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة.

ـِه بـن سـالم: خرجت ِف جاعـة من أهـل املدينة لننظـر إَِل  قـال َعْبـد اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف حي دخوله املدينة، فنظرت إَِلْيِه وتأملت وجهه، فعلمت  َرُسوِل اللَّ
ـُه ليـس بوجـه كـذاب، َوَكاَن أول شء سـمعته منـه: أهيـا النـاس، أفشـوا  َأنَّ
السـالم، وأطعمـوا الطعـام، وصلوا األرحـام، وصلوا بالليـل والناس نيام، 

تدخلوا اجلنة بسالٍم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص لعبد الله بن سالم باجلنة.  وَشِهَد َرُسوُل اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1665/3(.
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ين ِف قول اللـه ۵: ﴿ھ ھ ھ ے ے  وقـال بعـض املفرسِّ
ِه بن سالم. ۓ ۓ ڭ ڭڭ﴾ ]األحقاف: 10[، هو َعْبد اللَّ

وقـد قيـل ِف قـول اللـه ۵: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الرعـد: 43[، إنه 
ِه بن سالم. َعْبد اللَّ

وأنكر َذلَِك عكرمة والسن، وقاال: كيف يكون ذلك والسورة مكية 
ِه بن سالم َكاَن بعد؟. وإسالم َعْبد اللَّ

َقـاَل ابـن عبد الـر: وكذلك سـورة األحقاف مكية، فالقـوالن جيًعا ال 
وجه هلم ِعنَْد االعتبار، إال أن يكون ِف معنى قوله: ﴿ڭ ڭ ۇ 
آيات  السورة مكية، وفيها  ]يونس: 94[، وقد تكون  ۇ ۆ ۆۈ﴾ 

مدنية، كاألنعام وغيها)1(.

 كو: كان من أحبار اليهود، وأسلم، له صحبٌة وروايٌة. 

ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله()2(. ويقال كان اسمه: )الصي(، فسمَّ

 جو: أسلم ِف أول سنة من اهِلْجَرة َمَع قدوم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َوُتوفِّ 
َبا ِف سنة َثاَلث َوَأْرَبعي)3(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله()4(.   جو: َكاَن اسمه: )الصي(، َفَسمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 923-921(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )403/4، 404(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 111(.

)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 157(.
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 كر: حليُف األنصار، أسلم وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد له باجلنة، 
وروى عنه أحاديث.

ـل املزين،  روى عنـه: أبـو هريـرة، وأنـس بـن مالـك، وعبد الله بـن ُمَغفَّ
وابناه: يوسف وممد ابنا عبد الله بن سالم، وبر بن شغاف، وعطاء بن 
يسار، وعبد الله بن حنظلة بن الراهب، وزرارة بن أوىف، وخرشة بن الر، 
وقيس بن عباد، وأبو سلمة بن عبد الرحن، وعبيد الله بن خنيس الغفاري. 

وشهد مع عمر بن الطاب اجلابية، وفتح بيت املقدس)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص حي  ه َرُسوُل اللَّ  ثغ: كان اسُمُه ف اجلاهلية: )الصَي(، فسمَّ
أسلم: )َعْبَد اللَِّه(.

وكان إسالمه ملَِا قدم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينَة مهاجًرا.

روى عنه ابناه: يوسف وممد، وأنس بن مالك، وزرارة بن أوىف)2(.

 ذت: َحِليُف األنصار.

ُه:  (، َفَسمَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة، َوَكاَن اْسُمُه: )الَُصْيَ أسلم عند َمْقدم َرُسوُل اللَّ
)َعْبَد اللَِّه(، وشهد له باجلنة.

ِة، َوُزَراَرُة بــن َأْوىَف، َوَأُبــو  َرَوى َعنـْـُه: َأَنــُس بــن َمالـِـٍك، َوَقــايِض الَبــْصَ
ْحَِن، َوَأُبو ُبْرَدَة بن َأِب ُموَسى، وابناه  ، َوَأُبو َسَلَمَة بن َعْبِد الرَّ يُّ َسِعيٍد امَلْقُرِ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 96(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )160/3(.
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ِه، َوَجَاَعٌة.  ُد اْبنَا َعْبِد اللَّ ُيوُسَف َوُمَمَّ

َوَشِهَد َفَتَح َبْيِت امَلْقِدِس َمَع ُعَمَر.

ُه من ذرية يوسف ڠ، وحلفه ف القواقلة، َوَكاَن ِمَن اأْلَْحَباِر. َوِقيَل: إِنَّ

ُه َعاملُُِهْم  ِة، َوَأنَّ اْلَيُهوَد َشِهُدوا فِيِه َأنَّ َجَِة النََّبِويَّ ْ َم َخَرُ إِْساَلِمِه ِف الرتَّ َتَقدَّ
َوابن َعاملِِِهْم.

َفُقوا َعَل َوَفاتِِه ِف َسنَِة َثاَلٍث َوَأْرَبِعَي)1(. اتَّ

 ، اِئْييِلُّ ، امَلْشـُهْوُد َلـُه بِاجلَنَِّة، َأُبـو الَـاِرِث اإِلرْسَ  ذس: اإِلَمـاُم، الَـْرُ
َحِلْيُف األَْنَصاِر.

ِمْن َخَواصِّ َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َث َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَعْبُد اللِه بُن َمْعِقٍل، َوَعْبُد اللِه  َحدَّ
ٌد، َوآَخُرْوَن. ابُن َحنَْظَلَة بِن الَغِسْيِل، َواْبنَاُه؛ ُيْوُسُف َوُمَمَّ

َوَكاَن فِْيَم َبَلَغنَا مِمَّْن َشِهَد َفْتَح َبْيِت امَلْقِدِس.

. َ َسنََة َثاَلٍث َوَأْرَبِعْيَ ِفُقوا َعَل َأنَّ اْبَن َساَلٍم ُتُوفِّ اتَّ

َة َوَرَقًة)2(. َوَقْد َساَق الَافُِظ اْبُن َعَساِكَر َتْرَجََتُه ِف بِْضَع َعْرَ

 ذك: أسلم وقت مقدم النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وكان اسمه: )الصي(، 
ه َرُسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(، وشـهد له باجلنة، وفيه نزلت: ﴿ھ  فسـمَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 418-417(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )413/2، 420(.
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]األحقاف: 10[، وقوله تعال: ﴿ڀ ٺ 

ٺ ٺ﴾ ]الرعد: 43[.

وكان عبد الله عال أهل الكتاب وفاضلهم ف زمانه باملدينة. 

وروى عدة أحاديث)1(.

 جر: من ذرية يوسف النَّبيِّ ڠ، حليف القوافل من الزرج اإلرسائييل، 
ثم األَنصاِرّي كان حليًفا هلم، وكان من بني قينقاع.

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  يقال: كان اسُمُه: )الصي(، فغيَّ

ر إسالُمه إل سنة ثمن)2(. أسلم أول ما قدم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينَة. وقيل: تأخَّ

عْبُد الِل ْبُن َسَلَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلَجدِّ ْبِن 9 -  -
اْلَعْجَلِن، ُيْكَنى َأَبا اْلَحاِرِث ڤ.

ْحَِن  ُد ْبُن إِْسَحاَق، ِمْن َوَلِدِه َأُبو َعْبِد الرَّ  س: َلُه َعِقٌب، َوَكَذلَِك َقاَل ُمَمَّ

، َوَكاَنْت ِعنَْدُه َأَحاِديُث َيْرِوهَيا ِمْن ُأُموِر  ْحَِن الَعْجاليَنُّ امَلَديِنُّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ُمَمَّ
ُه.  اِئِب اْلَكْلبِيُّ َوَغْيُ ِد ْبِن السَّ النَّاِس، َوَقْد َلِقَيُه ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ

َوَرَوى َعنُْه، َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َسَلَمَة َبْدًرا، َوُأُحًدا َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد 
اٍل َعَل َرْأِس اْثنَْيِ َوَثاَلثَِي َشْهًرا.  ِف َشوَّ

َبْعَرى)3(. ِذي َقَتَلُه َعْبُد اللِه ْبُن الزِّ َوَكاَن الَّ

)2( »اإلصابة« البن حجر )190/6، 191(.)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )12(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )434/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)1(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

.)2( ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َعِديٍّ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد، ُأمُّ

ِه بن الزبعري فيم   بر: شهد بدًرا، وقتل َيْوم أحد شهيًدا، قتله َعْبد اللَّ

ذكر ابن إِْسَحاق وغيه. 

قال ابن عبد الر: قتل َيْوم أحد شهيًدا، وحل ُهَو واملجّذر بن ذياد عل 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ناصح واحد ِف عباءة واحدة، فعجب الناس هلم، فنظر إليهم َرُسول اللَّ

َفَقاَل: ساوى بينهم عملهم)3(.

 كو: شهد بدًرا، وقتل يوم أحد)4(.

ه أنيسة بنت عدي.  جر: أمُّ

وكان َعبد الله ثقياًل جسيًم، وكان املجذر قليل اللحم، فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
ى َما َبْينَُهَم َعَمُلُهَم«)5(. »َسوَّ

عْبُد الِل ْبُن َسْنَدٍر، َأُبو اأَلْسَوٍد، اْلُجَذاِميُّ ڤ.9    -

، َوَربِيَعُة ْبُن َلِقيٍط.   ع: َلُه َوأِلَبِيِه ُصْحَبٌة، َرَوى َعنُْه اْبنُُه، َوَأُبو الَْيِ

َوَكاَن َأُبوُه َسنَْدٌر َمْوًل لِِزْنَباِع ْبِن َساَلَمَة، ُيْكنَى َأَبا اأْلَْسَوِد)6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1675/3(.)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 924-923(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )335/4(، )319/7(.
)5( »اإلصابة« البن حجر )193/6، 194(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1683-1682/3(.
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.)1(  بر: َرَوى َعنُْه: َربِيَعُة بن َلِقيٍط، َوَأُبو الَْيِ الَيَزيِنُّ

 ثغ: كان أبوه سندر مول لزنباع بن سالمة اجلذامي، ولسندر والبنه 
َعْبد اللَِّه صحبة.

ِه اليزين، وربيعة بن لقيط)2(. روى عنه: ابنه، َوَأُبو الي مرثد بن َعْبد اللَّ

عْبُد الِل ْبُن َسْهِل ْبِن َراِفع بن المدرج اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9    -

.)3(  ص: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ

 غ: من أصحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيسنِد عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل بدر)4(.

 ع: ِمَن اأْلَْوِس ِمْن َبنِي النَّبِيِت، ُثمَّ ِمْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل، َشِهَد َبْدًرا)5(.

ْبِن 9    - ُجَشَم  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َسْهِل  ْبُن  الِل  َعْبُد 
اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن اأَلْوِس ڤ.

ْعَبُة بِنُْت التَّيَِّهاِن ْبِن َمالٍِك، ُأْخُت َأِب اهْلَْيَثِم ْبِن التَّيَِّهاِن. ُه الصَّ  س: ُأمُّ

ـَذاِن َخَرَجا إَِل  ا اللَّ ـُد ْبـُن ُعَمَر: َوُهَو َأُخـو َرافِِع ْبِن َسـْهٍل، َومُهَ َقـاَل ُمَمَّ
ا َصاِحَبُه، َوَلْ َيُكْن هَلَُم َظْهٍر.  ا َجِرحَياِن حَيِْمُل َأَحُدمُهَ َحَْراِء األََسِد َومُهَ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 924(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )163/3، 164(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )58/4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )107/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1668/3(.
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َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َسْهٍل َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَشِهَد َمَعُه ُأُحًدا َأُخوُه َرافُِع ْبُن 
َسـْهٍل، َوَشـِهَدا الَنْـَدَق، َوُقتِـَل َعْبُد اللِه َيْوَم اْلَنَْدِق َشـِهيًدا، َرَمـاُه َرُجٌل ِمْن 

َبنِي ُعَوْيٍف َفَقَتَلُه. 

َوَلْيَس لَِعْبِد اللِه ْبِن َسْهٍل َعِقٌب، َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َعْمِرو ْبِن ُجَشَم 
َأْهِل  َأْهُل َراتٍِج، إاِلَّ َأنَّ ِفَ  ْبِن اْلَْزَرِج ُمنُْذ َزَماٍن َطِويٍل، َوُهْم  اْبِن اْلَاِرِث 
اَن ِمْن َوَلِد ُعْلَبَة ْبِن َجْفنََة ُحَلَفاُؤُهْم آُل َأِب َسِعيٍد، َوهَلُُم  َراتٍِج َقْوًما ِمْن َغسَّ
ُْم ِمْن َوَلِد َرافِِع ْبِن  ُعوَن َأنَّ ْفَراَء بِنَاِحَيِة امَلِدينَِة َوَيدَّ اْلَيْوَم َعِقٌب َيْسُكنُوَن الصَّ

ِذي َشِهَد َبْدًرا)1(. ُهْم َعْبُد اللِه ْبُن َسْهٍل الَّ َسْهٍل َوَأنَّ َعمَّ

 رع: اْستْشهَد َيْوم الَنَْدق)2(. 

عْبُد الِل ْبُن َسْهِل ْبِن َزْيِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة 9    -
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث، ِمَن اأْلَْنَصاِر، َأُبو َلْيَلى، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

بنت رافع بن عامر بن عدي بن جمدعة بن حارثة،  ليل  أمه   س: 
ويكنى عبد الله أبا ليل. 

وَشـِهد ُأُحـًدا والنـدق والديبية وخير، وقتلته هيـود بعد ذلك بخير، 
ودلوه إل املنهر.

نه  وكان ميصة بن مسعود رفيًقا له فطلبه فاستخرجه من املنهر، فَكفَّ
وَدَفنَـه وأتـى َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ومعـه عبـد الرحـن بـن سـهل، وحويصـة بـن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )411/3(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )78/1(.
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بمئة  القسامة، وودي  ففيه كانت  قتله عل هيود،  مسعود فأخروه وادَّعوا 
ناقـة، قـال سـهل بن أب حثمـة: رأيتها ُأدخلـت عليهم، فركضتنـي منها ناقة 

حراء، وأنا يومئٍذ غالٌم، وليس لعبد الله بن سهل عقب)1(.

اليهود  شهد غزوة أحد، والندق، والديبية، وحني، وقتله  غ:   

بخير بعد ذلك)2(.

، حَكَم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقْتِلِه بِالَقَساَمِة)3(.  ع: َقتِيُل الَيُهوِد بَِخْيَرَ

املقتول  َوُهَو  وميصة،  حويصة  أخي  َوابن  ْحَِن  الرَّ َعْبد  أخو  بر:   

بخير الَِّذي ورد ِف قضيته القسامة)4(. 

 ثغ: قتيل اليهود بخير، وهو أخو عبد الرحن، وابن أخي حويصة 

ومّيصة، وبسببه كانت القسامة)5(.

ْبِن 9    - ُودِّ  َعْبِد  ْبِن  َشْمِس  َعْبِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ُسَهْيِل  ْبُن  الِل  عْبُد 
، َأُخو َأِبي َجْنَدِل ْبِن ُسَهْيٍل  َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

، ُيْكَنى َأَبا ُسَهْيٍل ڤ. ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

، َوَهاَجَر  ُه َفاِخَتُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ  س: ُأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )286/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )284/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1665/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 924(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )165/3(.
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ـِد ْبـِن  ْجـَرِة الثَّانَِيـِة ِف ِرَواَيـِة ُمَمَّ َعْبـُد اللـِه ْبـُن ُسـَهْيٍل إَِل َأْرِض الََبَشـِة ِف اهْلِ
، ُثمَّ َرَجَع إَِل  ِد ْبِن ُعَمَر، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوَأُبو َمْعَرٍ إِْسَحاَق َوُمَمَّ

َة َفَأَخَذُه َأُبوُه َفَأْوَثَقُه ِعنَْدُه َوَفَتنَُه ِف ِدينِِه)1(. َمكَّ

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

 غ: قال الزهري، وابن إسحاق: َفرَّ يوم بدر من أبيه إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِكَي، ُثمَّ َفرَّ ِمْن َأبِيِه إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،   ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َأبِيِه َوامُلْرِ
َفَشِهَدَها ُمْسِلًم)4(.

 بر: يكنى َأَبا سهيل، هاجر إَِل أرض البشة اهلجرة الثانية ِف قول 
د بن ُعَمر، ُثمَّ رجع إَِل مكة، فأخذه أبوه وأوثقه عنده،  ابن إِْسَحاق، َوُمَمَّ
وفتنه ِف دينه، ُثمَّ خرج مع َأبِيِه سهيل بن َعْمرو َيْوم بدر، َوَكاَن يكتم أباه 
ِه  إسالمه، فلم نزل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا اماز من املركي، وهرب إَِل َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص مسلًم، وشهد معه بدًرا واملشاهد كلَّها. 

َوَكاَن من فضالء الصحابة، َوُهَو أحد الشهود ِف صلح الديبية، َوُهَو 
أسنُّ من أخيه َأِب جندل، َوُهَو الَِّذي أخذ األمان ألبيه يوم الفتح. 

ِه، َأِب تؤمنه؟ َفَقاَل َرُسوُل الله  أتى َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسول اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )376/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )30/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1668/3(.



حابة األماثل 360
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعـْم، ُهـَو آَمـٍن بَِأَمـاِن اللـِه، َفْلَيْظَهر«. ُثمَّ َقاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َحْوَله: 
»َمْن َرَأى ُسَهْيَل بَن َعْمٍرو َفَل َيُشدَّ إَِلْيِه النََّظَر، َفَلَعْمِري إِنَّ ُسَهْيًل َلُه َعْقٌل 
ُه َلْ  ْسـَلَم، َوَلَقـْد َرَأى َمـا َكاَن ُيوَضع فِيـِه َأنَّ ٌف، َوَمـا ِمْثـُل ُسـَهْيٍل َجِهـَل اإْلِ َوَشَ

َيُكْن بِنَافِِعه«.

َفَقاَل سهيل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِه  اللَّ َأبِيِه، فأخره مقالة َرُسول  إَِل  ِه  اللَّ َعْبد  فخرج 
ا صغًيا وكبًيا. َكاَن والله َبرًّ

اثنتي عرة،  اليممة سنة  َيْوم  ِه بن سهيل بن َعْمرو  اللَّ َعْبد  واستشهد 
َوُهَو ابن ثمن وثالثي سنة)1(.

 ثغ: أخو َأِب جندل بن سهيل، شهد بدًرا)2(.

َل  وَّ  ذس: َخَرَج َمَع َأبِْيِه إَِل َبْدٍر َيْكُتُم إِْيَمَنُه، َفَلمَّ اْلَتَقى اجلَْمَعاِن، َتَ

ا ڤ. ، َوَقاَتَل، َوُعدَّ َبْدِريًّ إَِل امُلْسِلِمْيَ

َوَلُه َغَزَواٌت َوَمَواِقُف، َواْسُتْشِهَد َيْوَم الَيَمَمِة، َوَلُه َثَمٍن َوَثاَلُثْوَن َسنًَة.

ــُه َهاَجــَر إَِل الََبَشــِة اهِلْجَرَة  ، َوإِنَّ لـِـْيَ ــابِِقْيَ األَوَّ َوِقْيــَل: َبــْل ُهــَو ِمــَن السَّ
األُْوَل ڤ)3(. 

َأْصَحاِب  ِمْن  َيْوَمِئٍذ  اْسُتْشِهَد  الَيَمَمِة ممن  ُشَهَداِء  ِمْن   ذس: بدريٌّ 

َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )168/3(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )925/3(.
)4( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 299(.)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 193(.
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عْبُد الِل ْبُن ُسَوْيٍد األَْنَصاِريُّ اْلَحاِرِثيُّ ڤ.9    -

 غ: سكن املدينة)1(.

 ع: َأْنَصاِريٌّ َلُه ُصْحَبٌة، ِعَداُدُه ِف امَلَدنِيَِّي)2(.

 بر: أحد بني حارثة، َلُه صحبٌة)3(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل املدينة)4(.

عْبُد الِل ْبُن ِسيَلَن ڤ.9 3  -

ُه َأُبو َعيِلٍّ النَّْيَساُبوِريُّ اْلَافُِظ)5(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيَِّي، َسمَّ

 كو: ابُن ِسْياَلن، له صحبٌة، روى حديثه بيان بن بر عن قيس بن 
أب حازم عنه)6(.

عْبُد الِل ْبُن ِشْبٍل اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9  3 -

ْحَِن ْبِن ِشْبٍل)7(. ُه َأُخو َعْبِد الرَّ  ع: ِقيَل: إِنَّ

ْحَِن بن شبل، هَلَا   بر: َرَوى َعنُْه: أبو راشد الراين، هو أخو َعْبد الرَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )100/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1682/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 925(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )168/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1680/3(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )250/4(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1686/3(.
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جيًعا صحبٌة، وروايٌة. 

مذكوٌر فيمن نزل حص من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِه بن شبل األَْنَصاِرّي َكاَن أحد النقباء، بلغني  قال ابن ِعيَسى: َعْبد اللَّ
ُه مات ِف إمارة ُمَعاِوَية)1(. َأنَّ

خِّيِر ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َوْقَداَن ْبِن اْلَحِريِش 9 31 - َعْبُد الِل ْبُن الشِّ
ٍف،  اْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َكْعِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، َأُبو ُمَطرِّ

َوَيِزيَد، اْلَعاِمِريُّ ڤ.

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

َة َبْعَد   وقال أيًضا س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه، َوَنَزَل اْلَبْصَ
َذلَِك، َوَوَلُدُه ِبَا)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َعاِمر بن َصْعَصَعة.

ْي ِمْن  خِّ ٍف ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن الشِّ ْي َأُبو ُمَطرِّ خِّ َقاَل َلنَا َأِب: َعْبد اللِه ْبُن الشِّ
َبنِي َعاِمر ْبِن َصْعَصَعة)4(.

 غ: َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه، ونزل البصة بعد ذلك، وويل با)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 926(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )201/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )33/9(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 125(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )124/4(.
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ة،   ب: َوالِد مطرف بن َعْبد اللَّه بن الشخي، َلُه ُصْحَبة، سكن الَبْصَ
َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها)1(.

َة)2(.  ع: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن الَبْصَ

َلُه صحبٌة وروايٌة، يعد ِف البصيي، ُهَو والد مطرف الفقيه،   بر: 
وأخيه َيِزيد َأِب العالء)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وابناه: مطرف، ويزيد أبو العالء)4(.

َعْبُد الِل ْبُن َشِرْيِك ْبِن َأَنِس ْبِن َراِفعِ ْبِن اْمرئ الَقْيِس ْبِن َزْيِد 9 -3 -
اْبِن َعْبِد اأَلْشَهل ڤ.

ْيك بن أنس)5(.  بر: شهد أحًدا مع َأبِيِه ُشَ

 جر: شهد أحًدا مع َأبيه شيك، وليس هو أبا الي)6(.

عْبُد الِل ْبُن ِشْمٍر. وقيل: ِشْمَران، اْلَخْوَلِنيُّ ڤ.9  3 -

ملسو هيلع هللا ىلص، من أهل مص، معروف فيهم،   ن: من أصَحاِب َرُسوِل الله 
شهد فتح مص)7(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1684/3(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )238/3(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 926(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )47/5(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 926(.

)6( »اإلصابة« البن حجر )206/6(.
)7( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )272/1، 273(.
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ُزْهَرَة 9  3 - ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  الِل  َعْبِد  ْبِن  ِشَهاِب  ْبُن  اأَلْصَغُر  الِل  َعْبُد 
اْبِن ِكَلٍب ڤ.

ى ْبِن ُسَبْيِع ْبِن  ُه بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِرَئاِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

ُجْعُثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َمِليٍح، ِمْن ُخَزاَعَة. 

ُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:  (، َفَلمَّ َأْسـَلَم َسـمَّ ى: )َعْبَد اجلَانِّ َوَكاَن َعْبـُد اللـِه ُيَسـمَّ
)َعْبَد اللِه(. 

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض  َوُهَو َعْبُد اللِه األَْصَغُر ْبُن ِشَهاٍب، َأْسَلَم َقِديًم بَِمكَّ
 . اِئِب الَكْلبِيِّ ِد ْبِن السَّ ِد ْبِن ُعَمَر، َوِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ الََبَشِة ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ْهِريِّ ِمْن ِقَبِل  َة، َفَمَت ِبَا َقْبَل اهِلْجَرِة إَِل امَلِدينَِة، َوُهَو َجدُّ الزُّ ُثمَّ َقِدَم َمكَّ
ُه ِمْن ِقَبِل َأبِيِه َفُهَو َعْبُد اللِه األَْكَرُ ْبُن ِشَهاِب ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن  ا َجدُّ ِه، َوَأمَّ ُأمِّ

اْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب.

ى ْبِن ُسَبْيِع ْبِن  ُه َأْيًضا بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِرَئاِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َوُأمُّ
ُجْعُثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َمِليٍح، ِمْن ُخَزاَعَة. 

ِكَي، َوَكاَن َأَحَد النََّفِر األَْرَبَعِة  َوَلْيَسْت َلُه ِهْجَرٌة، َوَشِهَد َبْدًرا َمَع امُلْرِ
ُه َأْو  ِذيـَن َتَعاَهـُدوا َوَتَعاَقـُدوا َيـْوَم ُأُحـٍد َلِئـْن َرَأْوا َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َلَيْقُتُلنَـّ الَّ
َلُيْقَتَلنَّ ُدوَنُه َعْبُد اللِه ْبُن ِشَهاٍب، َوُأَبُّ ْبُن َخَلٍف، َواْبُن َقَمْيَئَة، َوُعْتَبُة ْبُن َأِب 

َوقَّاٍص)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )117/4(.
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َعْبُد الِل اأَلْكَبُر ْبُن ِشَهاِب ْبِن َعْبِد الِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن 9  3 -
ِكَلٍب، َجدُّ الزُِّهريُّ ڤ.

ى ْبِن ُسَبْيِع ْبِن  ُه بِنُْت ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ِرَئاِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

ُجْعُثَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة. 

ْجَرَتْيِ إَِل َأْرِض الََبَشِة.  َة، َوَماَت ِبَا َقِديًم َقْبَل اهْلِ َأْسَلَم بَِمكَّ

ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ُعَبْيِد اللِه ْبِن َعْبِد اللِه  ْهِريُّ اْلَفِقيُه، َواْسُمُه ُمَمَّ ِمْن َوَلِدِه: الزُّ
اْبِن ِشَهاٍب)1(.

ه،   غ: قال ابن سعد: كان عبد الله بن شهاب َجدُّ الزهري من قبل ُأمِّ
وكان اسمه: )عبد اجلان(، فلم أسلم سمه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(. 

وكان أسلم قديًم، وهاجر إل أرض البشة، ثم قدم مكة فمت با قبل اهلجرة. 

وليس له حديث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْهِرّي الفقيه.  بر: ُهَو جد ابن شهاب الزُّ

كان من املهاجرين إل إَِل أرض البشة، ومات بمكة قبل اهلجرة إَِل 
ُثمَّ  ِه بن شهاب األصغر، شهد أحًدا مع املركي،  اللَّ املدينة، وأخوه َعْبد 

أسلم بعد.

ِه بن شهاب الفقيه)3(.  د بن ُمْسِلم بن ُعَبْيد الله بن َعْبد اللَّ وهو جد ُمَمَّ

)2( »معجم الصحابة« للبغوي )22/4(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )118/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 927(.
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يَّاُب ڤ.9  3 - عْبُد الِل ْبُن الشَّ

ُه اْبُن َأِب َداُوَد)1(.  ع: ُيَعدُّ ِف َأْهِل ِحَْص، َسمَّ

 كو: ابن الشياب، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يعد ف الشاميي، 
روى عنه: ابن أب بالل)2(.

َعِديِّ 9  3 - ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َعِديِّ  ْبِن  َوْهِب  ْبِن  َصْعَصَعَة  ْبُن  الِل  عْبُد 
اْبِن َعاِمٍر األَْنَصاِريُّ ڤ.

 ثغ: شهد أحًدا، واملشاهَد بعدها، وُقتَِل يوم اجلرس)3(.

ار، شِهَد أُحًدا وما بعدها،  ذت: أحد بني عِديِّ بن النجَّ

وُقتِل يوم جرس أب ُعَبْيد. قاله ابن األثي)4(.

عْبُد الِل ْبُن َصْفَواَن ْبِن ُأميََّة الُجَمِحيُّ ڤ.9  3 -

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، كنيته َأُبو َصْفَوان. 

أمه َبرَزة بنت َمْسُعود بن َعْمرو بن ُعَمْي بن َعْوف)5(.

ُه َقاَل: »َلَيْغُزونَّ َهَذا الَبْيَت َجْيٌش ُيَْسُف   بر: روى َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
ِبِم بِالَبْيَداء«. منهم من جعله مرساًل، ومنهم من أدخله ِف املسند. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1686/3(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )17/5(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )175/3(.

)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 81(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )231/3(.
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ِه بن َصْفَوان. روى َعنُْه جاعة منهم: ُأَميَّة بن َعْبد اللَّ

َبـْي، سـنة ثـالث  ـِه بـن َصْفـَوان ِف َيـْوم واحـٍد مـع ابـن الزُّ ُقتِـَل َعْبـد اللَّ
َبْي، ورأس ُعَمَرة بن َعْمرو  اج برأسه، وبرأس ابن الزُّ وسبعي، وبعث الَجَّ
ابن حزم، إَِل املدينة، فنصبوها، وجعلوا يقربون رأس ابن َصْفَوان إَِل رأس 
َبـْي كأنه يسـاره، يلعبون بذلـك، ثم بعثوا برءوسـهم إَِل َعْبـد امَلِلِك،  ابـن الزُّ

َبْي عل ثنية أهل املدينة ِعنَْد املقابر)1(. وصلب جثة ابن الزُّ

عْبُد الِل ْبُن َصْفَواَن ْبِن ُقَداَمَة التَِّميِميُّ ڤ.9 33 -

ْحَِن، َلُه َوأِلَِخيِه َوَأبِيِه ُصْحَبٌة)2(.  ع: َأُخو َعْبِد الرَّ

 بر: قدم مع َأبِيِه َصْفَوان بن قدامة عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومعه أخوه، َوَكاَن 
ِه(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّ ه َرُسوُل اللَّ اسمه: )عبد نم(، فسمَّ

ْحَِن بن َصْفَوان)3(. وأخوه َعْبد الرَّ

 ثغ: قدم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع أبيه صفوان، وهو أخو عبد الرحن بن 
صفوان. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص كان اسممها:  له وألبيه وألخيه صحبة، وملا قدما َعَل َرُسوِل اللَّ
ِه، وعبَد الرحن()4(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَّ مُها َرُسوُل اللَّ )عبَد العزى، وعبَد نم، فسمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 928-927(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1688/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 928(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )177/3(.
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 جر: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع َأبيه، وهو أخو عبد الرحن بن صفوان)1(.

عْبُد الِل ْبُن َصيَّاٍد، َوُهو ابُن َصاِئٍد ڤ.9   1-

 س: كان أبـوه مـن اليهـود، ال ُيـْدَرى ممن هو، وعبـد الله الذي ولد 

عل عهد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو أعور خمتون.

، فسأله عم َخبَّى له، فأجابه.  فذكر ذلك لِرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فأتاه وهو صبيٌّ
فقيل: هو الدجال، فيه أحاديث كثية. 

وقد أسلم، وولد له، وغزا مع املسلمي، وكان يقول: يقولون إيّن الدجال، 
والدجال كافر، وأنا مؤمن بالله ورسوله، والدجال ال يولد له وقد ولد يل.

وكان من ولده: ُعمرة بن عبد الله بن صياد، من خيار املسلمي، وكان 
مـن أصحـاب سـعيد بن املسـيب، ولقيه مالـك بن أنس وروى عنـه، وكانوا 
يقولـون: نحـن مـن بني شـيهب بن النجـار، فَدَفَعْتُهم بنو النجـار عن ذلك، 
وحلف منهم تسعة وتسعون رجاًل ورجل من بني ساعدة عل منر رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص ما هم منهم، فطرحوا منهم، فقالوا: نحن حلفاء بني مالك بن النجار، 

َفُهْم فيهم اليوم عل هذا)2(.

يِّ ْبِن 9 1 1- َعْبُد الِل ْبُن َصْيِفيِّ ْبِن َوَبَرَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن ُسرِّ
َسَلَمَة ْبِن ُأَنْيف ْبِن ُجْشم، َحِليٌف ِلَبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ِمَن األَْنَصاِر، 

َوُهَو ِفي َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

)1( »اإلصابة« البن حجر )212/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )565/6(.
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َبْيَعَة  َجَرِة  َت الشَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَباَيَع َتْ  س: َشِهَد اْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه 
، َعْن َأبِيِه)1(.  اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ يِن بَِذلُِك ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ ْضَواِن. َقاَل: َأْخَرَ الرِّ

 وقال أيًضا س: بايع تت الشجرة)2(.

 غ: شهد الديبية، وبايع تت الشجرة)3(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وبايع تت الشـجرة بيعة   ثـغ: َشـِهَد اْلَُدْيبَِيـَة َمَع َرُسـوِل اللَّ
الرضوان)4(.

ْبِن 9 - 1- ُشْعَبَة  ْبِن  َتيِم  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َطاِرِق  ْبُن  الِل  َعْبُد 
َسْعِد الِل ْبِن ِفَراِن ْبِن َبِليِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، َحِليُف 

َبِني ظَفر ِمن بلي الظََّفِريُّ ڤ.

ِه  َأَخاُه ألُمِّ َوَنَسَب  ُعَمَر  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َنَسَبُه  َهَكَذا  َعِقٌب،  َلُه  َلْيَس   س: 
ُمَعتَِّب ْبَن ُعَبْيٍد.

ا فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا َوَلْ  مُهَ ُد ْبُن إِْسَحاَق َفَسمَّ ا ُمَمَّ َوَقْد َشِهَد َمَعُه َبْدًرا، َوَأمَّ
َينُْسْبُهَم.

ـاِئِب اْلَكْلبِيُّ َفَلْم  ـِد ْبِن السَّ ا ِهَشـاُم ْبُن ُمَمَّ َوَقـاَل: ُمَعتِّـُب ْبـُن َعْبَدَة، َوَأمَّ
ٍء.  ا ِف ِكَتاِب النََّسِب بَِشْ َيْذُكْرمُهَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )272/5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )306/5(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )285/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )179/3(.
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َوَشـِهَد َعْبـُد اللـِه ْبـُن َطـاِرٍق َبـْدًرا َوُأُحـًدا، َوَكاَن فِيَمـْن َخـَرَج ِف َغْزَوِة 
َة َمَع  وُه ِرَباًطـا لُِيْدِخُلـوُه َمكَّ ُكـوَن ِمـْن َبنِـي ِلَْياَن َفَشـدُّ ِجيـِع َفَأَخـَذُه امُلْرِ الرَّ
ـِه الَ ُأَصاِحُبُكـْم، إِنَّ يِل  ْهـَراِن َقـاَل: َواللَّ ُخَبْيـِب ْبـِن َعـِديٍّ َفَلـمَّ َكاَن بَِمـرِّ الظَّ
ِذيـَن ُقتُِلـوا َيْوَمِئٍذ، َوَنـَزَع َيَدُه ِمـْن ِرَباطِِه ُثمَّ  ِبَـُؤالَِء ُأْسـَوٌة، َيْعنِـي َأْصَحاَبـُه الَّ
َجاَرِة  َأَخَذ َسْيَفُه َفاْنَحاُزوا َعنُْه َفَجَعَل َيُشدُّ فِيِهْم َوُيْفِرُجوَن َعنُْه، َفَرَمْوُه بِاْلِ
ِجيِع ِف َصَفٍر َعَل َرْأِس ِستٍَّة  ُه بَِمرِّ الظَّْهَراِن، َوَكاَن َيْوُم الرَّ َحتَّى َقَتُلوُه، َفَقْرُ

ْجَرِة)1(. َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

 غ: من أصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيسند عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل بدر)2(.

: َعْبـُد اللِه ْبُن  َبْيِ ، َوَقـاَل ُعْرَوُة ْبـُن الزُّ ْهـِريُّ  ع: َشـِهَد َبـْدًرا، َقاَلـُه الزُّ
َطاِرٍق اْلَبَلِويُّ َحِليُف اأْلَْنَصاِر)3(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، َوُهَو أحد النفر الستة الذين بعثهم َرُسوُل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص إَِل رهط من عضل والقارة، ِف آخر سنة ثالث من اهلجرة، ليفقهوهم 
ِف الديـن، ويعلموهـم القـرآن، وشائع اإلسـالم، فخرجوا معهـم َحتَّى إذا 
كانوا بالرجيع- َوُهَو ماء هلذيل بناحية الجاز- استصخوا عليهم هذياًل، 
وغدروا بم، فقاتلوا َحتَّى قتلوا، وهم: َعاِصم بن ثابت، ومرثد بن أب مرثد، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/3(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )106/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1691/3(.
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وخبيب بن عدي، وخالد بن البكي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق. 

فأما مرثد، وخالد، وعاصم فقاتلوا َحتَّى قتلوا، وأما خبيب، وعبد الله، 
وزيد فالنوا ورقوا ورغبوا ِف الياة، فأعطوا بأيدهيم، فأرسوا، ُثمَّ خرجوا 
ـِه بـن طـارق يده من  بـم إَِل مكـة، َحتَّـى إذا كانـوا بالظهـران انتـزع َعْبـد اللَّ
القران، وأخذ سيفه، واستأخر َعِن القوم، فرموه بالجارة َحتَّى قتلوه. قره 

بالظهران. 

ان ِف شعره اّلذي يرنى بِِه أصحاب الرجيع: عاصم بن  وقد ذكره َحسَّ
َثابِت، ومرثد ابن َأِب مرثد، ومن ذكر معهم، َفَقاَل: 

ثِنـة َوابن طارق منهم املكتــوبوابن الدَّ حامــه  ُثــمَّ  وافــاه 

وأول هذا الشعر:

يـوم الرجيع فأكرمـوا وأثيبوا)1(َصـلَّ اإللـه عل الذيـن تتابعوا

ِه ملسو هيلع هللا ىلص   ثغ: شهد بدًرا وأحًدا، وهو أحد الستة الذين بعثهم َرُسوُل اللَّ

هوهم ف الدين،  إَِل رهط من عضل والقارة ف آخر سنة ثالث من اهلجرة، ليفقِّ
ويعلموهـم القـرآن، وشائع اإلسـالم، فلم كانوا بالرجيـع، وهو ماء هلذيل 
بالجاز، استصخوا عليهم هذياًل وغدروا بم فقاتلوهم، وكانوا: عاصم 
ابن ثابت، ومرثد بن أب مرثد، وحبيب بن عدي، وخالد بن البكي، وزيد 

ثِنة، وعبد اللَّه بن طارق.  ابن الدَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 929-928(.
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فُقتَِل مرثد وخالد وعاصم، واستسلم حبيب وعبد اللَّه وزيد، فُأِخُذوا 
ِه بن طارق  أرسى، وساروا بم إَِل مكة، فلم كانوا بالظهران انتزع َعْبد اللَّ
ـر القوم عنه، فرموه بالجـارة حتى قتلوه،  يـده مـن البل، وأخذ سـيفه فتأخَّ

فقره بالظهران، وذكرهم حسان ف شعره)1(.

ِجْيِع)2(.   ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

َعْبُد الِل ْبُن طهَفَة، وَبْعُضهم َيُقول: طخَفَة، الِغَفاِريُّ ڤ.9   1-

ة،  فَّ د ْبُن ُعَمَر: وكان عبد الله بن طهفة من أهل الصُّ  س: قال ُمَمَّ
وكان يسكن غيقة والصفراء)3(.

ة، سكن بناحية املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي. فَّ  غ: من أهل الصُّ

ة، وكان يسكن  فَّ قال ممد بن عمر: كان عبد الله بن طهفة من أهل الصُّ
عيقة من الصفراء)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُيَقال: َعْبد اللَّه بن طغفة، َوُيَقال: َعْبد اللَّه بن طهفة)5(.

عْبُد الِل ْبُن َعاِمِر ْبِن ُأَنْيِس ْبِن الُمْنَتِفِق ْبِن َعاِمٍر، أبو الُمْنَتِفِق، 9   1-
اْلَيْشُكِريُّ ڤ.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )180/3(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 241(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )115/5(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )213-212/4(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )240/3(.



373 ين
َ
حرف الع

 غ: قــال البخــاري: ســكن الكوفــة، وروى عــن النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثــا، 
ويشك فيه)1(.

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

اٍد،   ع: الَوافـِـُد َعــَل َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنـْـُه: َعْبــُد اللــِه ْبــُن َجــرَّ
.)3( َوامُلِغَيُة ْبُن َعْبِد اللِه الَيْشُكِريُّ

عْبُد الِل اأَلْصَغر بُن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة 9   1-
اْبِن ُحْجِر ْبِن َسَلَماَن ْبِن َماِلِك ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُرَفْيَدَة ْبِن َعْنِز ْبِن َواِئِل 
اْبِن َقاِسِط ْبِن ِهْنِب ْبِن َأْفَصى ْبِن ُدْعَمى ْبِن َجِديَلَة ْبِن َأَسِد ْبِن 
َرِبيَعَة ْبِن ِنَزاٍر َحِليُف اْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيٍل َأِبي ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، ُيْكَنى 
، اْلَعَنِزيُّ -َوَعَنَزُة ِمَن اْلَيَمِن- َحِليُف َبِني َعِديٍّ ڤ. ٍد، اْلَعَدِويُّ َأَبا ُمَحمَّ

 س: كان أبوه عامُر حليًفا للخطاب بن نفيل العدوي أب عمر بن 
ى: عبد الله األكر بن  الطاب، وكان لعامر بن ربيعة ابٌن أكر من هذا ُيَسمَّ

عامر، شهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الطائَف، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا.

وهذا عبد الله بن عامر األصغر، الذي بقى وُرِوَي عنه.

قال ممد بن عمر: وأما نحن فنقول: ولد عبد الله بن عامر بن ربيعة 
هذا، عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن خس سني؟. 

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )48/4(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )247/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1732/3(.
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وما رأى هذا الديث مفوًظا.

وقد روى عن أب بكر، وعمر، وعثمن، وعن أبيه، ومات سنة خس 
وثمني، وكان يكنى أبا ممد)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمَي َيْوم الطَّاِئف)2(. 

 ف: َحِليُف َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، َوُهَو ِمَن اْلَيَمِن)3(.

َ َسـنََة َخْـٍس َوَثَمنِـَي، َوُهـَو اْبُن ِسـتٍّ َوَثَمنَِي َسـنًَة َحِليًفا   ص: ُتـُوفِّ
لِْلَخطَّاِب)4(.

 غ: ُأخـرُت أن عبـد اللـه بـن عامـر بن ربيعـة بن مالك بـن عامر بن 
سالمان حليف بني عدي بن كعب. 

وقـد شـهد عامـٌر بـدًرا، وكان عبـد الله بن عامر، سـكن املدينـة، ورأى 
النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو صبيٌّ وروى عنه.

قـال ممـد بـن عمر: مـات عبد الله بـن عامـر -ويكنى أبا ممد- سـنة 
خس وثمني)5(.

د،  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َبيتهــْم َوُهــَو ُغــاَلم، كنيتــه َأُبــو ُمَمَّ  ب: َأَتاُهــم َرُســوُل اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )557-556/6(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 91(.

)3( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )251/1(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )69/2(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )40-38/4(.
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ة ِرَواَيته َعن َأْصَحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَعامُّ

ـه بنـت أب حْثَمـة بن َغانِم بـن َعامر بن َعْبـد اللَّه بن عبيد  ـه أم َعْبـد اللَّ أمُّ
ابن عويج. 

َماَت سنة تسع َوَثَمنَِي. َوقد قيل: سنة خس َوَثَمنَِي. 

َوُهَو َعْبد اللَّه بن َعامر بن ربيَعة بن َعامر بن حجر بن سالمان بن َمالك 
ابن ربيَعة بن رفيدة بن عنز بن َواِئل َحِليف بني عدي)1(.

 بش: كان من عنزة من اليمن، وهم حلفاء بني عدي أتاهم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ف بيتهم وهو غالم، وأكثر روايته عن الصحابة. 

مات سنة تسع وثمني باملدينة)2(.

َ النَّبِيُّ َوُهَو اْبُن َخٍْس َأْو َأْرَبِع ِسنَِي.   ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرآُه، ُتُوفِّ

: َهَلَك َزَمَن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد امَلِلِك)3(. َوَقاَل اهْلَْيَثُم ْبُن َعِديٍّ

 بر: َصِحَب ُهَو وأبوه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستشهد َيْوم الطائف مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: ِف سنة ست من اهلجرة،   بر: ولد عل عهد َرُسول اللَّ
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهــَو ابــن أربــع ســني أو  وحفــظ َعنْــُه َوُهــَو صغــي، وتــوف َرُســوُل اللَّ

خس سني. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )219/3، 220(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 38(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1730/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 929(.
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وأمه وأم أخيه ليل بِنْت َأِب حثمة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عويج 
ابن عدي بن َكْعب.

وأبومها َعاِمر بن َربِيَعة من كبار الصحابة، حليف للخطاب بن نفيل. 

وعبد الله بن َعاِمر َهَذا هو القائل يرثي زيد بن عمر بن الطاب. 

َوَكاَن ُقتَِل ِف حرب كانت بي عدي بن َكْعب جناها بنو َأِب جهيم ابن 
أب حذيفة وابن مطيع:

البقيــع ليلــة  عديــا  تكشفوا َعْن رجل رصيعإن 
أدركــه شــؤم بنــي مطيــعمقاتـٍل ِف السـب الرفيع

وتوف عبد الله بن عامر بن ربيعة سنة خس وثمني، يكنى أبا ممد)1(.

عْبُد الِل ْبُن َعاِمِر ْبِن َكِريِز ْبِن َرِبْيَعَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َشْمٍس 9   1-

اْلُقَرِشيُّ ڤ.

 ص: َماَت َسنََة تِْسٍع َوَخِْسَي)2(.

 ق: كان أبوه عامر بن كريز، أسلم يوم فتح مّكة، وبقي إل خالفة عثمن، 
وقدم عل ابنه عبد الله بن عامر البصة، وهو واليها لعثمن بن عفان ڤ.

أتى به أبوه النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فحنََّكه، فتثاءب، فتفل ف فمه، فازدرد ريقه. فقال 
النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ أَلَْرُجو َأْن َيُكوَن ُمتَِّقيًّا«. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 931-929(.

)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )408/1(.
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ـة فـارس، وخراسـان،  وكان يكنـى: أبـا عبـد الرحـن، وهـو افتتـح عامَّ
وسجستان، وكابل، واتذ النّباج، وغرس فيها، فهي تدعى نباج ابن عامر، 
واتذ القريتي وغرس با نخاًل، وأنبط عيوًنا ُتعَرف بعيون ابن عامر، بينها 
وبـي النّبـاج ليلة، عـل طريق املدينة، وحفـر الفي، ثم حفر الّسـمينة، واتذ 

بقرب قباء قًصا، وجعل فيه زنًجا، ليعملوا فيه، فمتوا فرتكه. 

واتذ بعرفات حياًضا ونخاًل، واحتفر بالبصة نرين، أحدمها ف الرق، 
واآلخر الذي يعرف بأم عبد الله. وأم عبد الله: َأَمٌة، واسمها: دجاجة بنت 

أسمء بنت الّصلت الّسلمي.

وحوض أم عبد الله بالبصة، منسوب إليها، وماتت بالبصة.

وعبد الله بن عامر حفر نر األبلة، وكان يقول: لو تركت لرجت املرأة 
ف حداجتها عل داّبتها، ترد كل يوم عل ماء وسوق، حتى تواف مكة.

ومات بمكة، فدفن بعرفات، وعقبه كثي، وكانت وفاته سنة تسع وخسي، 
قبل وفاة معاوية بسنة. 

وبلغني أنه ل يرو عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص إال حديًثا واحًدا: »َمْن ُقتَِل ُدوَن 
َمالِِه، َفُهو َشِهيٌد«)1(.

ِه ْبِن  ْحَـِن، َواْبنُُه َعْبـُد اأْلَْعَل ْبُن َعْبـِد اللَّ ى بِـَأِب َعْبِد الرَّ  شـص: ُيَكنَـّ

َعاِمِر ْبِن َكِريٍز. 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 322-320(.
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َة َوَسـاَر ِمنَْهـا إَِل َأْصَبَهـاَن  ـِه ْبـَن َعاِمـٍر الَبـْصَ َوَكاَن ُعْثـَمُن َولَّ َعْبـَد اللَّ
ِة  ِه ْبُن ُبَدْيـٍل َفَأَتى َأْصَبَهاَن َوَخلَّـَف َعَل اْلَبْصَ َمتِِه َعْبـُد اللَّ َغاِزًيـا، َوَعـَل ُمَقدِّ

وا إَِلْيِه َكَم ُيَؤدِّي َأْهُل َفاِرَس.  ِزَياًدا، َفَصاَلَُه َأْهُل َأْصَبَهاَن َأْن ُيَؤدُّ

َة َسنًَة)1(. ِه ْبُن َعاِمٍر اْبُن َثاَلَث َعْرَ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْبُد اللَّ َوُتُوفِّ

َ َسنََة ِستَِّي.  َة َسنًَة، َوُتُوفِّ َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلُه َثاَلَث َعْرَ  ع: ُتُوفِّ

ِذي َفَتَح َنْيَساُبوَر)2(. حنََّكُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبُن َثاَلِث ِسنَِي َوُهَو الَّ

َ َأُبو ُموَسى   عص: َبايِن اِلَياِض، َوَحافُِر اآْلَباِر لِلَحِجيِج، الَِّذي َبرَّ

ْحَِن، َواْبنُُه َعْبـُد اأْلَْعَل ْبِن  َأْصَحاَبـُه بَِمْقِدِمـِه َأْصَبَهـاَن،... ُيْكنَى بَِأِب َعْبـِد الرَّ
اَن؛ أِلَنَّ ُأمَّ ُعْثَمَن َأْرَوى بِنَْت ُكَرْيِز ْبِن  ِه، َوَكاَن اْبَن َخاِل ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َعْبِد اللَّ

َحبِيٍب، َوُأمُّ َأْرَوى اْلَبْيَضاُء ُأمُّ َحِكيِم بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب.

َة، َوَساَر ِمنَْها َغاِزًيا إَِل َأْصَبَهاَن.  ُه الَبْصَ َوَوالَّ

َ َسـنََة ِسـتَِّي، َوِقيَل:  َة َسـنًَة، َوُتُوفِّ َ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َلُه َثاَلَث َعْرَ ُتـُوفِّ
تِْسٍع َوَخِْسَي. 

َكاَن َجَواًدا َسْمًحا، ُيَعدُّ ِمَن اْلِكَراِم)3(.

ان، أم ُعْثَمن أروى بِنْت كريز، وأمها وأم   بر: ابن خال ُعْثَمن بن َعفَّ

)1( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )1/ 255(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1732/3(.

)3( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 87، 88(.
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ِه بن عامر بن  َعاِمر بن كريز البيضاء أم حكيم بِنْت عبد املطلب، وأم َعْبد اللَّ
َربِيَعة دجاجة بِنْت َأْسَمء بن الصلت. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهـَو صغي،  ولـد عـل عهـد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص فأتى بِِه َرُسـوَل اللَّ
ِه يتسوغ ريق  َفَقاَل: »َهَذا َشَبُهنَا«، وجعل يتفل َعَلْيِه ويعوذه، فجعل َعْبد اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقـاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إنـه مَلُْسـَقى«، فـكان ال يعالـج أرًضا إال  َرُسـوَل اللَّ

ظهر َلُه املاء. 

قيـل: ملـا أيت بعبـد اللـه بـن َعاِمـر بـن كريـز إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل لبني عبد 
شمس: »َهَذا َأْشَبُه بِنَا ِمنُْه بُِكم«، ُثمَّ تفل ِف فِيِه، فازدرده، َفَقاَل: »َأْرُجو َأْن 

َيُكوَن ُمسِقًيا«، َفَكاَن َكَم َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وقـد أيت عبـد املطلـب بـن هاشـم بأبيه َعاِمر بـن كريز، َوُهَو ابـن ابنته أم 
حكيم البيضاء، فتأمله عبد املطلب، َوَقاَل: َما ولدنا ولدا أحرص منه، وكانت 
أم حكيم البيضاء بِنْت عبد املطلب بن هاشم تت كريز بن ربيعة بن حبيب 

ِه بن َعاِمر َهَذا.  ابن عبد شمس، فولدت َلُه عامًرا َأَبا َعْبد اللَّ

ِه بن َعاِمر َهَذا َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وما أظنه سمع منه وال  وقد َرَوى َعْبد اللَّ
حفظ َعنُْه.

ول خيتلفوا أنه افتتح أطراف فارس كلها، وعامة خراسـان، وأصبهان، 
وحلـوان، وكرمـان، َوُهـَو الَِّذي شـق نر البـصة، ول يزل والًيـا لعثمن عل 
البـصة إل أن قتـل ُعْثـَمن ڤ، َوَكاَن ابـن عمته؛ ألن أم ُعْثـَمن أروى بِنْت 

كريز، ُثمَّ عقد َلُه ُمَعاِوَية عل البصة، ُثمَّ عزله عنها. 
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َبْي، ومات قبله بيسي،  ِه بن الزُّ َوَكاَن أحد األجواد، أوىص إَِل َعْبد اللَّ
ِذي َيُقول فِيِه ِزَياٌد يرثيه: َوُهَو الَّ

ـِذي أرجو لسـرت مفاقريفإن الَِّذي أعطى العراق ابن عامٍر لـرب الَّ

فيه َيُقول ِزَياد األعجم:

ــواداأخ لـــك ال تـــراه الدهـــر إال ــاما ج ــالت بس ــل الع ع
ــاداأخ لـــك َمـــا مودتـــه بمـــزٍق ــه ع ــر أخي ــاد فق ــا ع إذا َم
منيتنــا وزاداســـألناه اجلزيـــل فـــم تلـــكا فــوق  وأعطــى 
فأحســن ُثــمَّ عــدت َلــُه فعــاداوأحســن ُثــمَّ أحســن ُثــمَّ عدنــا
تبسـم ضاحكا وثنى الوسادا)1(مـــرارا َمـــا رجعـــت إلـــه إال

ها   ثغ: هو ابن خال عثمن بن عفان، أمُّ عثمن: أروى بنت كريز، وأمُّ

ة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُأمُّ  وأمُّ َعاِمر بن ُكَرْيز: ُأمُّ َحِكيم الَبْيَضاء بِنْت عبد املطلب، عمَّ
لت الّسلميَّة. َعْبد اللَّه ِدَجاَجة بِنْت أسمء بن الصَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُأيت بِِه النَّبِيَّ وهو صغي، َفَقاَل: »َهَذا  ُولَِد َعَل عهد َرُسوِل اللَّ
ُيْشبُِهنَا«. وجعل َيْتُفل َعَلْيِه وُيَعُوْذه، فجعل َعْبُد اللَّه يبتلُع ريَق َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
ه مَلُْسَقى«، فكان ال يعالج أرًضا، إال ظهر َلُه املاء. فقاَل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

وكان كريًم َمْيُمون النَِّقيَبة، واستعمله عثمُن َعَل البصة سنة تسع وعرين 
ه أيًضا بالد فارس بعد عثمن بن َأِب العاص، وَكاَن عمُرُه  بعد أب موسى، ووالَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 933-932(.
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ملا ويل البصة أربًعا، َأْو خًسا وعرين سنة، فافتتح خراسان كلَّها، وأطراف 
فارس، وهي أعمل َغزَنة.

أرسل اجليوَش ففتح َهِذِه الفتوح كلَّها، وف واليته ُقتِل كرسى َيْزَدُجرد، 
ٍة ُشْكًرا للَّه ۵، َعَل ما فتح َعَلْيِه،  فأحرم ابُن عامٍر من َنْيساُبور بعمرٍة وَحجَّ
ق ِف  وقـدم َعـَل عثـمن باملدينة، َفَقاَل َلـُه عثمن: ِصـْل َقَرابتك وَقْوَمـك. ففرَّ
قريـش واألنصـار شـيًئا عظيًم مـن األموال والسـكوات، فأثنـوا َعَلْيِه، وعاد 

إل عمله.

ام، وهو  وهو الَِّذي َسيَّ َعاِمَر بَن عبِد القيس الَعْبِدي من البصة إل الشَّ
وق بالبصة، اشرتى دوًرا فهدمها، وجعلها سوًقا.  الَِّذي اتذ السُّ

وهو أول من لبس الزَّ بالبصة، لبس جبة دكناء، َفَقاَل النَّاس: َلبس 
األمي جلد ُدّب. فلبس جبة حراء.

وهو أول من اتذ اِلَياض بعرفة، وأجرى إليها العي.

ول يزل والًيا َعَل البصة إل أن ُقتَِل عثمن، فلم َسِمَع ابن َعاِمر بقتله 
ـة، فواىف بـا طلحـَة، والزبَي، وعائشـَة،  َحَـل مـا ِف بيـت املـال وسـار إل مكَّ
وهـم يريـدون الشـام، َفَقاَل: بـل ائتوا البصة، فإن يل بـا صنائع، وهي أرض 
األموال وبا عدد الرجال، فساروا إل البصة، وشهد وقعة اجلمل معهم، 
َلُه بذكٍر ِف ِصفِّي، ولكن  فلم انزموا سار إل دمشق فأقام با، ول ُيسمع 
ملا بايع الََسُن معاويَة وسلَّم إَِلْيه األمَر، استعمل معاويُة ُبرَس بَن َأِب أرطاة 
َعَل البصة، َفَقاَل ابُن َعاِمر ملعاوية: إن يل بالبصة أموااًل عند أقوام، فإن ل 
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ه البصة ثالث سني. تولني البصة ذهبت، فوالَّ

وتوف ابن َعاِمر سنة سبع، وقيل: سنة ثمن وخسي، وأوىص إل َعْبد اللَّه 
َبْي، وكان أحد األجواد املمدوحي)1(. ابن الزُّ

ِذي اْفَتَتَح إِْقِلْيَم ُخَراَساَن. ، الَّ ، الَعْبَشِميُّ ، الُقَرِشُّ  ذس: األَِمْيُ

َرَأى النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َعنْـُه َحِدْيًثـا ِف: »َمـْن ُقتَِل ُدْوَن َمالِـِه«. َرَواُه َعنُْه: 
َحنَْظَلُة بُن َقْيٍس.

ِة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَبْيَضاِء  َوُهَو اْبُن َخاِل ُعْثَمَن، َوَأُبْوُه َعاِمٌر: ُهَو اْبُن َعمَّ
بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب.

َجُه بِاْبنَتِِه ِهنٍْد، َوَداُرُه بِِدَمْشَق  َة لُِعْثَمَن، ُثمَّ َوَفَد َعَل ُمَعاِوَيَة، َفَزوَّ َويِلَ الَبْصَ
. بِالَُوْيَرِة؛ ِهَي َداُر اْبِن الََرْسَتايِنِّ

ِة، َوَقاَل: إِنَّ يِل فِْيَها َصنَاِئَع. َبْيَ إَِل الَبْصَ ِذي َدَعا َطْلَحَة َوالزُّ َوُهَو الَّ

ى ِف ِوالََيتِِه، َوَأْحَرَم ِمْن َنْيَساُبْوَر  ِذي اْفَتَتَح ُخَراَساَن، َوُقتَِل ِكرْسَ َوُهَو الَّ
َقاَياِت بَِعَرَفَة، َوَكاَن َسِخيًّا َكِرْيًم. ُشْكًرا للِه، َوَعِمَل السِّ

ِة. َقِدَم َعَل َوَلِدِه َعْبِد اللِه َوُهَو َوايِل الَبْصَ

َوِقْيَل: ُولَِد َعْبُد اللِه َبْعَد اهِلْجَرِة، َفَلمَّ َقِدَم َرُسْوُل اللِه ُمْعَتِمًرا ُعْمَرَة الَقَضاِء، 
ْحَِن َوُهَو  ، َفَحنََّكُه، َوُولَِد َلُه َعْبُد الرَّ ُحَِل إَِلْيِه اْبُن َعاِمٍر َوُهَو اْبُن َثاَلِث ِسنِْيَ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )184/3، 185(.
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َة َسنًَة. اْبُن َثاَلَث َعْرَ

َوَقِد اْفَتَتَح َكْرَماَن، َوِسِجْسَتاَن.

َوَكاَن ِمْن ِكَباِر ُمُلْوِك الَعَرِب، َوُشْجَعاِنِم، َوَأَجَواِدِهم، َوَكاَن فِْيِه ِرْفُق َوِحْلٌم.

َة. َوالَُّه ُمَعاِوَيُة الَبْصَ

، َفَقاَل ُمَعاِوَيـُة: بَِمْن ُنَفاِخُر؟  : َقْبَل ُمَعاِوَيَة، ِف َسـنَِة تِْسـٍع َوَخِْسـْيَ َ ُتُوفِّ
َوبَِمْن ُنَباِهي َبْعَدُه؟!)1(.

عْبُد الِل ْبُن الَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 9   1-

، َأُبو اْلَعبَّاِس ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

ـه أمُّ الفضـل وهـي ُلبابـة الكـرى بنت الارث بـن حزن بن   س: أمُّ

ُبجي بن اهلُزم بن رويبة بن عبد الله بن هالل بن عامر. 

َفَوَلـَد عبـُد اللـه بـُن العباس: العباَس بـَن عبد الله وبـه كان يكنى، وهو 
أكر ولده، وليس له عقب، وعيلَّ بَن عبد الله، وهو أصغر ولده، وكان أجل 
اد، وله عقب،  قرش عل األرض، وأوسمه، وأكثر صالة، وكان يدعي الّسجَّ
وف ولده الالفة، والفضَل بَن عبد الله، ال بقية له، وممَد بَن عبد الله ال بقية 
له، وعبيَد الله بَن عبد الله، ال بقية له، ولبابَة بنَت عبد الله كانت عند عيل 
ابن أب طالب بن جعفر بن أب طالب: فولدت له، ولولدها أعقاب وبقية، 
وأمهم زرعة بنت ِمرح بن معديكرب بن وليعة بن شحبيل بن معاوية بن 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )21-18/3(.
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ُحجـر القـرد بـن الـارث الوالدة بـن عمرو بن معاويـة بن الارث بـن معاوية 
ابن مرتع وهو ِكندة. 

وأسـمَء بنـَت عبـد اللـه كانـت عند عبـد الله بن عبيـد الله بـن العباس بن 
ها أمُّ ولد. عبد املطلب بن هاشم، فولدت له َحَسنًا وُحسينًا الفقيه، وأمُّ

قـال ممـد بـن عمـر: ال اختالف عنـد أهل العلـم عندنا أن ابـن عباس 
عب، وبنو هاشم مصورون، فولَِد ابُن عباس قبل خروجهم منه  لد ف الشِّ ِوُ
بيسي، وذلك قبل اهلجرة بثالث سني، فتوف َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وابن عباس 
ابـن ثـالث عـرة سـنة، أال تـراه يقول ف حديـث مالك، عـن الزهري، عن 
عبيـد اللـه بـن عبـد الله، راهقـت اإلحتالم ف حجـة الوداع، وهـذا أثبت مما 

روى ُهشيم، عن أب بر عن سعيد بن جبي ف سنه)1(.

 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: كان يكنى: أبا العّباس، وبلغ سبعي سنة، وهلك بالطائف ف 

فتنـة ابـن الزبـي، وقـد ُكفَّ بُصه، وصـلَّ عليه ممـُد بُن النفيـة، وكرَّ عليه 
أربًعا، وضب عل قره ُفسَطاًطا.

ًدا، والفضَل، وعبد الرحن،  فولد عبُد الله: عيلَّ بَن عبد الله، وعّباًسا، وممَّ
هم زرعُة بنت مرح الكندّية.  وعبيد الله، ولبابة، وأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )321-320/6(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2485(.



385 ين
َ
حرف الع

وأسمء، ألّم ولد.

وأما عبيد الله، وممد، والفضل، فال أعقاب هلم.

وأما عيّل بن عبد الله، فكان من أعبد الناس، وأحلمهم، وأكثرهم صالًة، 
وكان ُيَصلِّ كلَّ يوم وليلة ألف ركعة. ويكنى: أبا ممد، ومات بالّراة سنة 

سبع عرة ومائة، وهو ابن ثمني سنة)1(.

 خ: مات بالطائف $)2(.

َ اْبَن َعبَّاٍس ڤ َسنََة   ص: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة َيُقوُل: ُتُوفِّ

ُر ِلَْيَتُه.  َثَمٍن َوِستَِّي، َقاَل: َوَكاَن ُيَصفِّ

ًبا ُصْفَرًة،  نَّاِء، َلُه َوْفَرٌة، َوَكاَن َأْبَيَض َطِوياًل ُمْرَ َوَقاُلوا: َكاَن خَيِْضُب بِاْلِ
َجِسيًم َوِسيًم َصبِيَح اْلَوْجِه)3(.

 ط: أمه أم الفضل وهي لبابة الكرى ابنة الارث بن حزن من بني 
هالل بن عامر. 

قال عيل بن ممد: ولد عبد الله بن عباس: عليًّا وهو َسيِّد ولده ولد سنة 
أربعي، ويقال: ولد عام اجلمل سنة ست وثالثي، وكان أجل قرش عل 
اد وف عقبه الالفة، وعبَّاًسا  جَّ األرض وأوسمه، وأكثره صالة، وكان ُيدعى السَّ
هم  ًدا، وعبيَد الله، والفضَل، ولبابَة، ُأمُّ وهو أكر ولده وبه كان يكنى، وُمَمَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 123، 124(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 190(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )284/1(.
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زرعة ابنة مرح بن معديكرب بن وليعة، ومرح أحد امللوك األربعة، وال 
بقية للعباس، وعبيد الله، والفضل، وممد بن عبد الله بن عباس، وأما لبابة 
ابنة عبد الله؛ فإنا كانت تت عيل بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب ڤ، 

فولدت له ولولدها أعقاب.

وأسمَء ابنة عبد الله كانت عند عبد الله بن عبيد الله بن العباس، فولدت 
له حسنًا وحسينًا أمها أم ولد)1(. 

ثمن  بالطائف سنة  ثم سكن مكة، ومات  املدينة،  كان يسكن  غ:   
وستي، وكان قدم مع عيلٍّ ڤ إل العراق)2(.

 ب: توّف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن َأربع عَرة سنة. 

ُهمَّ علمه  ولـد قبـل ِهْجـَرة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأْرَبع ِسـنِي، َقاَل َلُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ
احِلْكَمة«.

د  َماَت سـنة َثَمن َوِسـتَِّي بِالطَّاِئف. َوقيل: سـنة سـبعي َوصلَّ َعَلْيِه ُمَمَّ
ابـن الَنَِفيَّـة، َوكـرَّ َعَلْيـِه َأْربًعـا، َفَلمَّ أدنى مـن الفرة رمى َطاِئـر َأبيض َحتَّى 
دخل ِف َأْكَفانه، ثمَّ ل ير َخاِرًجا، َوُدفَِن بعد َأن ذهب َبَصه، وقره بِالطَّاِئف 

َمْشُهور يزار. 

َوأم بن َعبَّاس أم الفضل بنت الَاِرث)3(.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 26، 27(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )482/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )207/3، 208(.



387 ين
َ
حرف الع

 بش: ولد قبل اهلجرة، يعني هجرة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأربع سني، ومات 
بالطائف سنة ثمن وستي، وقد قيل: سنة سبعي، وصل عليه ممد بن النفية، 

وكرَّ عليه أربًعا، وقره بالطائف مشهور يزار)1(.

 ش: ابُن عمِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، توف َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وله ثالث عرة 
سنة، ومات بالطائف سنة ثمن وستي، وهو ابن إحدى وسبعي سنة.

وأخذ الفقه عن ابن عباس جاعة منهم: عطاء بن أب رباح، وطاوس، 
وجماهـد، وسـعيد بـن جبـي، وعبيـد اللـه بن عبـد الله بـن عتبة بن مسـعود، 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن أب مليكة، وعكرمة، وميمون بن مهران، 

وعمرو بن دينار)2(.

ُه ُلَباَبُة بِنُْت اْلَاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن َبِجيََّة ْبِن اهْلَْزِم ْبِن ُروبِيََّة ْبِن   ع: ُأمُّ

 . َعْبِد اللِه ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة اهِلاَليِلُّ

ــِة  ِة َفْهِمــِه، َوَحــْرُ اأْلُمَّ ــْرَ َوالَبْحــَر لَِكْثــَرِة ِعْلِمــِه، َوِحــدَّ ى الَ َكاَن ُيَســمَّ
بِِلَساِن  َلُه  َوَمْدُعوٌّ  ِة،  النُُّبوَّ بِِريِق  ُمَنٌَّك  َوِمنْطِيُقَها،  اْلَعِشَيِة  َولَِساُن  َوَفِقيُهَها، 
يَل  يِن، َوَعِلَم التَّْأِويَل، ُتْرُجَاُن اْلُقْرآِن، َسِمَع َنْجَوى ِجْرِ َساَلِة، َفِقَه ِف الدِّ الرِّ

َوَعاَينَُه.  ُسوِل  لِلرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َوُقبَِض  ِسنَِي،  بَِثاَلِث  ْجَرِة  اهْلِ َقْبَل  ْعِب  الشِّ َعاَم  َمْولُِدُه  َكاَن 
تِنُوَن لِْلبُِلوِغ.  َوُهَو َختٌِي، َوَكاُنوا خَيْ

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 28(.
)2( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )48/1، 49(.
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ُد  َ بِالطَّاِئِف َسنََة َثَمٍن َوِستَِّي، َوِقيَل: َسنََة َسْبِعَي، َوَصلَّ َعَلْيِه ُمَمَّ َوُتُوفِّ
ـِة، َفَجـاَء َطْيٌ َأْبَيـُض َفَدَخـَل ِف َأْكَفانِِه،  ـايِنَّ َهـِذِه اأْلُمَّ ُه َربَّ اْبـُن اْلَنَِفيَّـِة، َوَسـمَّ

ِه: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  َوَسـِمَع َهاتًِفا هَيْتُِف ِمـْن َقْرِ
ٹ ڤ﴾ ]الفجر: 27، 28[ اآْلَيَة.

َكاَن ُعَمـُر ْبـُن الَطَّـاِب ُيْدنِيـِه َوَيْسـَأُلُه، َوُيْدِخُلـُه َمـَع َمْشـَيَخِة َأْهـِل َبْدٍر، 
، َصبِيُح اْلَوْجِه، َلـُه َوْفَرٌة خَمُْضوَبٌة  اِضُ ، َوالَوْجُه النَـّ اُب الَـاِضُ َوَكاَن َلـُه اجلَـوَّ
ُه  ٌب ُصْفَرًة، َجِسـيٌم َوِسـيٌم، ِعْلُمُه َغِزيـٌر، َوَخَرُ اِء، َأْبَيـُض َطِويـٌل ُمـْرَ بِاِلنَـّ
َكثٌِي، َيْصُدُر اجْلَاِهُل َعْن ِعْلِمِه َوِحْكَمتِِه َيِفيَضاِن، َواجْلَاِئِع َعْن ُخْبِزِه َوَماِئَدتِِه 

َشْبَعاُن)1(.

 بـر: ولـد قبـل اهلجـرة بثالث سـني، َوَكاَن ابن ثالث عرة سـنة إذ 

توف َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َهَذا قول الَواِقِدي، والزبي. 

َبْي وغيه من أهل العلم بالسي والر: ولد َعْبد الله بن الَعبَّاس  قال الزُّ
ِف الشعب قبل خروج بني هاشم منه، وذلك قبل اهلجرة بثالث سني. 

وما قاله أهل السي والعلم بأيام الناس عندي أصح، والله أعلم، َوُهَو 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. قوهلم إّنه ابن َعبَّاس َكاَن ابن ثالث عرة سنة َيْوم توف َرُسول اللَّ

َبْي، َوَكاَن  ِه بن َعبَّاس بالطائف سنة ثمن وستي ِف أيام ابن الزُّ مات َعْبد اللَّ
َبْي قد أخرجه من مكة إَِل الطائف، ومات با َوُهَو ابن سبعي سنة.  ابن الزُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1700-1699/3(.
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وقيل: ابن إحدى وسبعي سنة. وقيل: ابن أربع وسبعي سنة، وصل 
د ابن النفية، وكرَّ َعَلْيِه أربًعا، َوَقاَل: اليوم مات رباين َهِذِه األمة،  َعَلْيِه ُمَمَّ

وضب عل قره فسطاًطا.

ُهمَّ  ُه َقاَل لعبـد الله بن عبـاس: »اللَّ وروى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مـن وجـوه َأنَّ
ْيِن،  ْهُه ِف الدِّ ُهمَّ َفقِّ ْمُه احِلْكَمَة، َوَتْأِويَل الُقَرآَن«، وف بعض الروايات: »اللَّ َعلِّ
ُهمَّ َباِرْك فِيِه، َواْنُش ِمنُْه، َواْجَعله ِمْن  ْمُه التَّْأِويَل«. وف حديث آخر: »اللَّ َوَعلِّ

ُهمَّ ِزْدُه ِعْلًم َوفِِقًها«.  ي«. وف حديث آخر: »اللَّ احِلِ ِعَباِدَك الصَّ

وهي كلها أحاديث صحاح.

وكان ُعَمر بن الطاب ڤ حيبه ويدنيه ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة. 
وكان ُعَمر َيُقول: ابن َعبَّاس فتى الكهول، َلُه لسان قئول، وقلب عقول. 

وكان ابن َعبَّاس ڤ قد عمي ِف آخر عمره. 

ـَي، والنَّْهَروان،  ِه بـن َعبَّاس مع عـيلٍّ ڤ اجلمَل، وِصفِّ شـهد َعْبـد اللَّ
ـد بنوه، وعبـد الله وقثم ابنـا الَعبَّاس،  وشـهد معه الََسـن، والسـي، َوُمَمَّ
ـد، وعبـد اللـه، وعـون بنـو َجْعَفر بـن َأِب طالب، واملغية بـن نوفل بن  َوُمَمَّ
الـارث بـن عبـد املطلـب، وعقيـل بـن َأِب طالـب، وعبـد الله بـن ربيعة بن 

الارث بن عبد املطلب)1(.

 خت: أمه لبابة بنت الارث بن حزن بن بجي اهلاللية أخت ميمونة 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 939-933(.
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زوج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة ف شعب بني هاشم قبل اهلجرة بثالث سني.

ْمُه احِلْكَمَة  ْيـِن، َوَعلِّ ْهُه ِف الدِّ ُهـمَّ َفقِّ ودعـا لـه رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »اللَّ
والتَّْأِويَل«.

به، ويدنيه، ويستشيه مع شيوخ الصحابة،  وكان ُعَمر بن الطاب يقرِّ
ويقول: نعم ترجان القرآن ابن عباس. وكانت عائشة، تقول: هو أعلم من 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.  بقي بالسنة. وكان ابن ُعَمر، يقول: هو أعلم الناس بم ُأنِزَل عل ُمَمَّ

وَشِهَد ابُن عبَّاٍس مع َعيِلّ بن َأِب طالب صفِّي، وقتال الوارج بالنَّهروان، 
وورد ف صحبته املدائن)1(.

 كر: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وحُر األمة، وترجان القرآن. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر، وعيل، ومعاذ بن جبل، وأب ذر. 

روى عنـه: عبـد اللـه بـن عمـر، وأنـس بـن مالك، وأبـو الطفيـل عامر بن 
واثلة، وثعلبة بن الكم، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وأخوه كثي بن عباس، 
وابنه عيل بن عبد الله، وابن أخيه عبد الله بن معبد بن عباس، ومواليه عكرمة، 

وأبو معبد نافذ، وكريب، وعوسجة، وغيهم.

وقدم دمشق وافًدا عل معاوية)2(.

 وقال أيًضا كر: كان بحًرا ال ينزف، ورأى جريل ڠ.

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 522، 523(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )29/ 287-285(.
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وقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَسى َأالَّ َيُموَت َحتَّى ُيْؤَتى ِعْلًم َوَيْذَهُب َبَصه«.

وكان عمر يأذن له مع املهاجرين، ويسأله ويقول: غص غّواص، وكان 
إذا رآه ُمْقباًِل، قال: أتاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول.

وقيل ف كنية عبد الله بن العباس: أبو عبد الرحن. 

وكان قد عمي قبل وفاته. ومات سنة ثمن وستي بالطائف ف فتنة ابن 
الزبي، فصلَّ عليه ممُد ابُن النفية.

وغزا عبد الله بن عباس إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعرين. 

ه أمُّ الفضل، أخُت ميمونة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واسمها: لبابة الصغرى  وأمُّ
بنت الارث بن حزن بن بجي بن اهلزم بن رويبة بن عبد الله بن هالل بن 
عامـر بـن صعصعـة بـن معاوية بـن بكر بن هـوازن بن منصور بـن عكرمة بن 

خصفة بن قيس عيالن بن مض بن نزار بن معد بن عدنان .

وكان بنو العباس بن عبد املطلب عرة: الفضل، وعبد الله، وعبيد الله، 
هم أمُّ الفضل بنت الارث.  ومعبد، وقثم، وعبد الرحن، وأمُّ

وكثـّي، والـارث، وعون، ومتّـام وهو أصغرهم، فـكان العباس حيمله 
ويقـول: متّـوا بتـّمم، فصاروا عرة، يـا رّب فاجعلهم كراًما بـرره، واجعلهم 

ذكًرا وأنم الثمره.

مــات كثــّي وقثــم بينبــع أخذتــه الّذبحــة، واستشــهد الفضــل بأجنادين، 
وعبد الرحن، ومعبد بإفريقية، وعبد الله بالطائف، وعبيد الله باليمن. 
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ويقـال: مـات قثم بسـمرقند، وكان خرج مع سـعيد بن عثـمن بن عفان 
ف زمن معاوية قره با.

وكان عبد الله طوياًل ُمرًبا صفرة، جسيًم، وسيًم، صبيَح الوجه، له 
وفرة، خيضب بالناء. 

ة فهمه، حر األمة وفقيهها،  ى الر والبحر لكثرة علمه وحدَّ وكان ُيَسمَّ
ة، ومدعو له بلسـان الرسـالة:  ك بريـق النبوَّ ولسـان العـرة ومنطيقهـا، منَـّ
فّقهـه ف الديـن وعّلمـه التأويـل. ترجان القرآن، سـمع نجوى جريل ڠ 

للَرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص وعاينه. 

عب قبل اهلجرة بثالث سني.  ومولده كان عام الشِّ

وُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو ختي، وكانوا خيتتنون للبلوغ، وتوف بالطائف 
سنة ثمن وستي.

ه: َربَّاين هذه األمة.  وقيل: سنة سبعي، وصلَّ عليه ممُد ابُن النفية، وسمَّ

وجاء طٌي أبيض فدخل ف أكفانه، وسمع هاتف هيتف من قره يقول: 
﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]الفجر: 27، 28[.

وكان عمـُر بـُن الطـاب ڤ يدنيـه ويسـأله ويستشـيه، ويدخلـه مع 
مشيخة أهل بدر. 

وكان له اجلواب الاض، والوجه الناض، صبيح الوجه، له وفرة خمضوبة 
بالناء، أبيض طويل، مرب صفرة، جسيم، وسيم، علمه غزير وخيه كثي، 
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يصدر اجلاهل عن علمه وحكمته يقظان، واجلائع عن خيه ومائدته شبعان. 

وكانت عائشة ڤ تقول: هو أعلم من بقي بالسنة. وكان ابُن عمر ڤ 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص. يقول: هو أعلم الناس بم أنزل عل ممَّ

وشهد ابُن عباٍس مع عيلِّ بن أب طالب ڠ ِصفِّي، وقتال الوارج 
بالنَّهروان، وورد ف صحبته املدائن.

وكان ابن عباس إذا قعد أخذ مقعد الرجلي، وكان خيضب بالسواد)1(.

 جو: ولد ِف الّشعب َوَبنُو َهاشم مصورون قبل ُخُروجهْم ِمنُْه بَِيِسي 
َوَذلَِك قبل اهِلْجَرة بَِثاَلث ِسنِي، َوُتوفِّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو اْبن َثاَلث عَرة سنة. 

، ودعا َلُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بالكمة، َوالِفْقه، والتأويل. َتْيِ يل مرَّ َوَرأى ِجْرِ

ه قبل َموته، َوَكاَن حر األمة، وسمي الر لغزارة علمه.  َوذهب َبَصُ

َوَمات بِالطَّاِئف سنة َثَمن َوِستَِّي، َوُهَو اْبن إِْحَدى َوسبعي)2(.

ى  ة، وَترجان القرآن، وُيسمَّ  ث: ابُن عمَّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وَحْر األُمَّ
البحر لغزارة علمه.

عب وبنو هاشم مصورون قبل خروجهم منه بيسي، وذلك  ُولِد ف الشِّ
قبل اهلجرة بثالث سني، وُتوفِّ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وله ثالث عرة سنة. 

وكان عمـُر وعثـمُن ُيداخالنـه ف الـرأي واملشـورة مع أهل بـدر وأكابر 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )مستدرك( )179-176/73(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 113(.
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حابة، وكان ُيفتي ف عهدمها. الصَّ

ْمُه  ُهمَّ َعلِّ ني َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إيل صدره وقال: »اللَّ قال ابن عباس: ضمَّ
الكَِتاب«)1(.

ه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، كني بابنه الَعبَّاس، وهو أكر ولده، وأمُّ  ثغ: ابُن عمِّ َرُسوِل اللَّ
لبابة الكرى بِنْت الارث بن حزن اهلاللية، وهو ابن خالة خالد بن الوليد.

ى: )البحر( لسعة علمه، ويسمى: )َحْر األمة(.  وكان ُيسمَّ

ة، َفُأيِتَ بِِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فحنَّكه  عب من مكَّ ولد والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأهُل بيته بالشِّ
بريقه، وذلك قبل اهلجرة بثالث سني، وقيل: غي َذلَِك، ورأى جريَل عند 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

واستعمله عيلُّ بُن َأِب َطالِب َعَل البصة، فبقي عليها أمًيا، ُثمَّ فارقها 
قبل أن ُيقَتل عيلُّ بُن أب َطالِب، وعاد إل الجاز، وشهد َمَع عيلٍّ صفي، 

وكان أحد األمراء فيها.

، ومعاذ بن جبل،  وروى ابـن عبـاس َعِن النَّبِـيٍّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن ُعَمر، وعـيلٍّ
وأب ذر.

ـه بـن عمـر، وأنـس مـن َمالِـك، وأبو الطفيـل، وأبو  روى عنـه: َعْبـد اللَّ
أمامة بن سهل بن حنيف، وأخوه َكثِي بن َعبَّاس، وولده عيّل بن َعْبد اللَّه 
ابن َعبَّاس، ومواليه: عكرمة، وكريب، وأبو معبد نافذ، وعطاء بن أب رباح، 

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 262(.
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وجماهـد، وابـن َأِب مليكـة، وعمـرو بـن دينـار، وعبيد بن عمي، وسـعيد بن 
املسيب، وخلق َكثِي غي َهُؤاَلِء.

وكان َلُه ملا توف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ثالث عرة سنة. وقيل: خس عرة سنة. وتوف 
سنة ثمن وستي بالطائف، وهو ابن سبعي سنة. وقيل: إحدى وسبعي سنة. 

وقيل: مات سنة سبعي.

وقيل: سنة ثالث وسبعي. وهذا القول غريب.

ر ليته، وقيل: َكاَن خيضب بالناء، وكان جياًل أبيض طوياًل،  وكان ُيَصفِّ
ُمْرًبا صفرة، جسيًم وسيًم صبيح الوجه، فصيًحا.

وحجَّ بالناس ملا ُحص عثمن، وكان َقْد عمي ِف آخر عمره، َفَقاَل ِف َذلَِك:

ــه مــن عينــي نورمهــا ــورإن يأخــذ اللَّ ــم ن ــي منه ــاين وقلب ــي لس فف
وف فمي صارم كالسـيف مأثور)1(قلبــي ذكي وعقــيل غي ذي دخل

 ذك: اإلمــام البحــر عــال العــص، أبــو العبــاس اهلاشــمي، ابــُن َعــمِّ 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو اللفاء، مات َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ولعبد الله ثالث عرة 

سنة، وقد دعا له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يفقهه الله ف الدين ويعلمه التأويل.

تـوف ابـن عبـاس بالطائـف ف سـنة ثمن وسـتي، فصـلَّ عليـه ممد بن 
النفية، وقال: اليوم مات رباينُّ هذه األمة ڤ)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )189-186/3(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )18(.
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، اْبُن َعمِّ َرُسْوِل اللِه  ، َوإَِماُم التَّْفِسْيِ ِة، َوَفِقْيُه الَعْصِ  ذس: َحْرُ األُمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص الَعبَّاِس بِن َعْبِد امُلطَِّلِب َشْيَبَة بِن َهاِشٍم.

. َمْولُِدُه: بِِشْعِب َبنِي َهاِشٍم، َقْبَل َعاِم اهِلْجَرِة بَِثاَلِث ِسنِْيَ

َث َعنُْه بُِجْمَلٍة َصاِلٍَة. َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْحًوا ِمْن َثاَلثَي َشْهًرا، َوَحدَّ

ْحَِن بِن َعْوٍف، َوَأِب ُسْفَياَن  ، َوُمَعاٍذ، َوَوالِِدِه، َوَعْبِد الرَّ َوَعْن: ُعَمَر، َوَعيِلٍّ
، َوُأَبِّ بِن َكْعٍب، َوَزْيِد بِن َثابٍِت، َوَخْلٍق.  َصْخِر بِن َحْرٍب، َوَأِب َذرٍّ

، َوَزْيٍد. َوَقَرَأ َعَل: ُأَبٍّ

، َواْبُن  ، َوَطاِئَفٌة. َرَوى َعنُْه: اْبنُه؛ َعيِلٌّ َقَرَأ َعَلْيِه: جُمَاِهٌد، َوَسِعْيُد بُن ُجَبْيٍ
َأِخْيـِه؛ َعْبـُد اللـِه بُن َمْعَبـٍد، َوَمَوالِيِه؛ ِعْكِرَمُة، َوِمْقَسـٌم، َوُكَرْيـٌب، َوَأُبو َمْعَبٍد 
َفْيِل، َوَأُبو ُأَماَمَة بُن َسْهٍل، َوَأُخْوُه؛ َكثِْيُ بُن  َنافٌِذ، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَأُبو الطُّ

الَعبَّاِس، َوَخْلٌق ِسَواُهم.

َواِة َعنُْه: ماَئَتاِن، ِسَوى َثاَلَثِة َأْنُفٍس. َوِف »التَّْهِذْيِب« ِمَن الرُّ

ُه؛ ِهَي ُأمُّ الَفْضِل ُلَباَبُة بِنُْت الَاِرِث بِن َحْزِن بِن ُبَجْيٍ اهِلاَللِيَُّة، ِمْن  َوُأمُّ
ِهاَلِل بِن َعاِمٍر.

ُهـُم: الَعبَّاُس -َوبِه َكاَن ُيْكنَـى- َوَعيِلٌّ َأُبو الَُلَفاِء  َوَلـُه َجَاَعـُة َأْوالٍد؛ َأْكَرُ
ٌد، َوُعَبْيُد اللِه، َوُلَباَبُة، َوَأْسَمُء. -َوُهَو َأْصَغُرُهم- َوالَفْضُل، َوُمَمَّ

َوَكاَن َوِسيًم، َجِْياًل، َمِديَد الَقاَمِة، َمِهيًبا، َكاِمَل الَعْقِل، َذِكيَّ النَّْفِس، ِمْن 
ِرَجاِل الَكَمِل.
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ٌد، َوُعَبْيُد اللِه، َماُتوا َوالَ َعِقَب هَلُم. َوَأْوالَُدُه: الَفْضُل، َوُمَمَّ

َوُلَباَبُة، َوهَلَا َأْوالٌد، َوَعِقٌب ِمْن َزْوِجَها َعيِلِّ بِن َعْبِد اللِه بِن َجْعَفِر بِن َأِب 

َها َعْبِد اللِه بِن ُعَبْيِد اللِه  َطالٍِب، َوبِنُْتُه األُْخَرى َأْسَمُء، َوَكاَنْت ِعنَْد اْبِن َعمِّ

ابِن الَعبَّاِس، َفَوَلَدْت َلُه: َحَسنًا، َوُحَسْينًا.

انَتَقـَل اْبـُن َعبَّـاٍس َمـَع َأَبويـِه إَِل َداِر اهِلْجـَرِة َسـنََة الَفْتِح، َوَقْد َأْسـَلَم َقبَل 

؛ َأَنا ِمَن الِوْلَداِن،  ي ِمَن امُلْسَتْضَعِفْيَ ُه َقاَل: ُكنُْت َأَنا َوُأمِّ ُه َصحَّ َعنُْه َأنَّ َذلَِك، َفإِنَّ

ي ِمَن النَِّساِء. َوُأمِّ

ًبا ُصْفَرًة، َجِسـيًم، َوِسـيًم، َصبِْيـَح الَوْجِه، َلُه  َوَكاَن َأبيـَض، َطِوْيـاًل، ُمْرَ
َوْفَرٌة، خَيِْضُب بِاِلنَّاِء، َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاِلْكَمِة.

. َوُهَو اْبُن َخاَلِة َخالِِد بِن الَولِْيِد امَلْخُزْوِميِّ

 :» ِحْيَحْيِ و)ُمْسنَُدُه(: َأْلٌف َوِستُّ ماَئٍة َوِستُّْوَن َحِديًثا. َوَلُه ِمْن َذلَِك ِف »الصَّ
َخَْسٌة َوَسْبُعْوَن.

َد: ُمْسِلٌم بِتِْسَعِة َأَحاِدْيَث)1(. ْيَن َحِديًثا، َوَتَفرَّ َد: الُبَخاِريُّ َلُه بِمَئٍة َوِعْرِ َوَتَفرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُبو الَُلَفاِء.  ذت: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللَّ

ُه  ُولَِد ِف ِشْعِب َبنِي َهاِشٍم َقْبَل اهِلْجَرِة بَِثالِث ِسنَِي، َوَذَكر ابن َعبَّاٍس َأنَّ
ِة الَوَداِع َكاَن َقْد َناَهَز االْحتاِلَم. َيْوَم َحجَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 332-331، 336، 359(.
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. َتْيِ ِه ملسو هيلع هللا ىلص بِاِلْكَمِة َمرَّ وَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَدَعا َلُه َرُسوُل اللَّ

، َوَأبِيِه اْلَعبَّاِس،  ، َوُأَبٍّ َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأِب َبْكٍر، وعمر، َوُعْثَمَن، َوَعيِلٍّ
َحاَبِة. ، َوَأِب ُسْفَياَن بن َحْرٍب، َوَطاِئَفٍة ِمَن الصَّ َوَأِب َذرٍّ

، َوَمَوالِيِه اْلَْمَسُة: ُكَرْيٌب،  َحاَبِة، َواْبنُُه َعيِلٌّ ُه ِمَن الصَّ َرَوى َعنُْه: َأَنٌس َوَغْيُ
َوِعْكِرَمُة، َوِمْقَسٌم، َوَأُبو معبد نافذ، وذفيف، َوجُمَاِهٌد، َوَطاُوٌس، وغيهم.

ُه َكاَن َيُصوُم االْثنَْيِ َواْلَِميِس. َوَجاَء َعنُْه َأنَّ

تِِه.  َي، َفَكاَن َعَل َمْيرَسَ ، َوَشِهَد َمَعُه ِصفِّ َة لَِعيِلٍّ َوَقْد َويِلَ الَبْصَ

َوَقْد َوَفَد َعَل ُمَعاِوَيَة، َفَأْكَرَمُه َوَأَجاَزُه. 

ًة بَِأْلِف ِدْرَهٍم. ُه َكاَن َيْلَبُس ِحلَّ َوَجاَء َأنَّ

َجاِز، َواْسُتْخِلَف  َق بِاْلِ َومَلَّا ُقتَِل َعيِلٌّ َحََل ابن َعبَّاٍس َمْبَلًغا ِمَن امَلاِل َوَلِ
َعَل البصة. 

َ َسنََة َثَمٍن َوِستَِّي. َقاَلُه َغْيُ َواِحٍد، َوَلُه َنيٌِّف َوَسْبُعوَن َسنًَة)1(. ُتُوفِّ

 ذط: اإلمـام الـر البحـر، ترجان القرآن، ابُن عمِّ رسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
صـلَّ خلـف نبيِّ اللـه ملسو هيلع هللا ىلص مرات، وسـمع تالوته، وحفظ ف أيامه سـوًرا من 

القرآن.

ثم قرأ القرآن عل ُأبِّ بن كعب، وعيل بن زيد. 

وروى عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أب بكر، وعمر، وعيل، وعثمن، وأب ذر، 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 659، 663، 665(.
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والعباس، وأب سفيان ڤ، وطائفة. 

وعنه: عكرمة، وطاووس، وأبو الشعثاء جابر، وجماهد، وعطاء، وعيل 
ابن السي، وعبيد الله بن عبد الله، وأمم.

وتـال عليـه: جماهـد، وسـعيد بن جبـي، واألعـرج، وعكرمة بـن خالد، 
وسلمن بن َقتَّة، وأبو جعفر القارىء.

دعا له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بأن يفقهه الله ف الدين، وأن يعلمه التأويل، فأجابه الله 
فيه كعوائده. 

ل عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر أنه كان ف حجة  قال: جعت امُلَفصَّ
الوداع، وقد ناهز الُُلم. 

وكان رجاًل أبيًض طوياًل، مرًبا صفرة، جسيًم، وسيًم، مليَح الوجه، 
خيضب بالمرة، مديد القامة. 

توف بالطائف وقد عمي، سنة ثمن وستي، وصل عليه ابن عمه ممد 
ابن النفية، وقال: اليوم مات رباين األمة. 

وقد ُكفَّ بصه ف أواخر عمره ڤ)1(.

ه أمُّ الفضل لبابة بنت الارث اهلاللية.  جر: ابُن عمِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ُأمُّ

ولد وبنو هاشم بالشعب قبل اهلجرة بثالث. وقيل: بخمس، واألول 
أثبـت، وهـو يقـارب مـا ف الصحيحـي عنه: )أقبلـت وأنا راكـب عل حار 

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 64، 65(.
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أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت سن االحتالم، والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يصيلِّ بمنى إل غي 
جدار ...( الديث.

وف الصحيح، َعن ابن عباس: )ُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأنا ختي(، وف رواية: 
)وكانوا ال خيتنون الرجل حتى يدرك(.

وف وفاتـه أقـوال: سـنة خـس وسـتي. وقيـل: سـبع. وقيل: ثـمن وهو 
الصحيح ف قول اجلمهور.

واتفقوا عل أنه مات بالطائف سنة ثمن وستي، واختلفوا ف سنِّه فقيل: 
ابن إحدى وسبعي، وقيل: ابن اثنتي، وقيل: ابن أربع واألول هو األقوى)1(.

عْبُد الِل ْبُن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن ِهَلِل ْبِن َعْبِد الِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، 9   1-
ِة َرُسوِل الِل ملسو هيلع هللا ىلص. َأُبو َسلَمَة، الُقرِشيُّ ڤ، اْبُن َعمَّ

ته، توف سنة أربع من اهلجرة باملدينة.  غ: َرِضيُع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وابُن عمَّ

قال أبو بكر بن زنجويه: توف أبو سلمة، واسمه: عبد الله بن عبد األسد 
ف سنة أربع من اهلجرة بعد منصف َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من ُأُحد انتقض به جرح 

أصابه بأحد فمت، َفَشِهَده َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ل: توف عل عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )228/6، 245(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )454/3، و457(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1401(.
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 ب: َوالِد عمر بن أب َسلَمة، شهد َبْدًرا، َماَت ِف زمن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 مف: َرِضيُع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد َبْدًرا، َوُتوفِّ ِف عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َضاَعِة،  ُة بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َأُخو النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الرَّ ُه َبرَّ  ع: ُأمُّ

: ِهْجَرُة الََبَشِة َوامَلِدينَِة، َوُولَِد َلُه بِالََبَشِة ُعَمُر  ْجَرَتْيِ ُيْكنَى َأَبا َسَلَمَة، ُذو اهْلِ
اْبُن َأِب َسَلَمَة.

َل َمْن َهاَجَر ِمْن ُقَرْيٍش إَِل امَلِدينَِة َقْبَل َبْيَعِة َأْصَحاِب الَعَقَبِة، َمَعُه  َكاَن َأوَّ
ُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َ َبْعَد َأْن َشـِهَد َبـْدًرا بِامَلِدينَِة، َوَحَضَ اْمَرَأُتـُه ُأمُّ َسـَلَمَة، ُتُوفِّ
َي، َواْخُلْف  َفَأْغَمَضُه َفَقاَل: »اللُهمَّ اْغِفْر أِلَِب َسَلَمَة، َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِف امَلْهِديِّ

يِن«.  ِف َعِقبِِه ِف اْلَغابِِريَن، َواْغِفْر َلنَا َوَلُه َيْوَم الدِّ

ْجَرِة، َوَخَلَف َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َ َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهْلِ َشِهَد َبْدًرا َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ
اٍل َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهِلْجَرِة، ِقيَل فِيِه ﴿ڳ  َعَل اْمَرَأتِِه ُأمِّ َسَلَمَة بِامَلِدينَِة ِف َشوَّ

ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ]الاقة: 19[. 

ِريَن َفَقاَل: َشـِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُحنَْينًا، َوامَلَشـاِهَد،  َوَوِهـَم َبْعـُض امُلَتَأخِّ
ُثمَّ َذَكَر بَِعَقِب َكاَلِمِه َماَت بِامَلِدينَِة َزَمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َرَجَع ِمْن َبْدٍر َفَمْن َماَت 

َمْرِجَعُه ِمْن َبْدٍر، َكْيَف َيْشَهُد ُحنَْينًا َوُهَو َسنََة َثَمٍن؟!)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )213/3(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3126(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1696/3(.
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بر: َأُبو َسَلَمة زوج أم َسَلَمة قبل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه برة بِنْت عبد املطلب بن هاشم. أمُّ

توف َأُبو َسَلَمة ِف جادى اآلخرة سنة ثالث من اهلجرة، َوُهَو ممن غلبت َعَلْيِه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  كنيته، َوَكاَن ِعنَْد وفاته َقاَل: اللَّهّم اخلفني ِف أهيل بخي، فأخلفه َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ربيب  ا للمؤمني، وصار َرُسول اللَّ عل زوجته أم َسَلَمة، فصارت ُأمًّ

بنيه: ُعَمر، وسلمة، وزينب)1(.

 جو: َهاجر إَِل اْلََبَشة اهلجرتي َوَمَعُه اْمَرَأته أم َسلَمة، َوَهاَجر إَِل امَلِدينَة.

ة.  َوشهد َبْدًرا، وُأُحًدا، وُجِرَح بِأحد ثمَّ َبِريء جرحه وانتقض بعد ُمدَّ

َماَت ِف سنة َأربع بِامَلِدينَِة، وأغمضه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

هم أم َسلَمة)2(. َوَكاَن َلُه من اْلَوَلد: َسلَمة، َوعمر، َوَزْينَب، ودرة، أمُّ

ه برة بِنْت َعْبد املطلب، وهو أخو  ة َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ  ثغ: هو ابُن َعمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأخو حزة بن َعْبد املطلب من الرضاعة، أرضعتهم ثويبُة  َرُسوِل اللَّ
موالة َأِب هلب، أرضعت حزَة ڤ، ُثمَّ َرُسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ أبا َسَلمة ڤ. 

وولد َلُه بالبشة ُعَمر بن َأِب َسَلمة.

وشهد بدًرا وأحًدا، ونزل فِيِه قوُله َتَعال: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ﴾ اآليات.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 940-939(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 91(.
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واستخَلَفه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل املدينة، ملا سار إل غزوة العشية سنة 
اثنتي من اهلجرة.

وملــا حــضت أبــا َســَلمة الوفــاة َقــاَل: )اللَّهــّم اخلفنــي ِف أهــيل بخي(. 
ا للمؤمني، وصار  فخلفه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل زوجه أمِّ َسَلمة، فصارت ُأمًّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أًبا ألوالده: ُعَمر، وسلمة وزينب، ودرة)1(. َرُسوُل اللَّ

 جر: من السابقي األوليي إل اإلسالم)2(.

، بدريٌّ قديُم اإلسـالم، توف ِف حياة   ثـغ: زوُج أمِّ َسـَلمة قبـل النَّبِـيِّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو بكنيته أشهر)3(. 

اجِ، الثَُّماِليُّ ڤ.9 3 1- عْبُد الِل ْبُن َعْبٍد، وقيل: ابُن َعاِئٍد، َأُبو اْلَحجَّ

اَم)4(.  س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل الشَّ

 س: عداده ف أهل حص. روى عنه: عبد الرحن بن عائذ)5(.

اِميَِّي، ِعَداُدُه ِف َأْهِل ِحَْص)6(. َبَقِة الثَّانَِيِة، ِمَن الشَّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة ِمَن الطَّ

ِه بن عائذ  اج الثميل. ويقال: َعْبد اللَّ  بر: ويقال: عبد بن عبد، َأُبو الَجَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )192-190/3(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )246/6(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )407/3(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )419/9(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 830(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1698/3(.
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الثميل، وثملة ِف األزد، يعد ِف الشاميي.

 .)1( ْحَِن بن َعاِئٍذ األََسِديُّ َرَوى َعنُْه: َعْبُد الرَّ

 ثغ: له صحبة، روى عنه: عبد الرحن بن َأِب عوف، وثور بن َيِزيَد)2(.

ْحَمن األَْنَصاِريُّ اأَلْشَهِليُّ ڤ.9  11- عْبُد الِل ْبُن َعْبِد الرَّ

 غ: سكن املدينة)3(.

 بر: له صحبٌة وروايٌة)4(.

عْبُد الِل ْبُن َعْبِد الِل ْبِن ُأَبيِّ اْبِن َسُلوَل ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث 9 111-
اْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلِم، َوُهَو اْلُحْبَلى ڤ.

ُه َخْوَلُة بِنُْت امُلنِْذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َعِديِّ ْبِن  س: ُأمُّ
اِر ِمْن َبنِي َمَغاَلَة.  َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َوَكاَن َعْبـُد اللـِه ْبـُن ُأَبٍّ َسـيٍِّد اْلَْزَرِج ِف آِخِر َجاِهِليَّتِِهـْم، َقِدَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُجوُه، َفَلمَّ َقِدَم  امَلِدينََة ِف اهِلْجَرِة، َوَقْد َجََع َقْوُم َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبٍّ َلُه َخَرًزا لُِيَتوِّ
َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَظَهـَر اإِلْسـالُم َوَسـَبَق إَِلْيِه َأْقَواٌم، َفَحَسـَد َعْبُد اللـِه ْبُن ُأَبٍّ 
ُفُه، َوُهَو اْبُن َسـُلوَل، َوَسـُلوُل اْمَرَأٌة ِمـْن ُخَزاَعَة َوِهَي  َوَبَغـى َوَناَفـَق َفاتََّضـَع َشَ
اِهِب،  ُأمُّ ُأَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن اْلَاِرِث، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُأِبٍّ ُهَو اْبُن َخاَلِة َأِب َعاِمٍر الرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 943(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )87/3(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )99/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 942(.
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َوَكاَن َأُبو َعاِمٍر َأْيًضا مِمَّْن َيْذُكُر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُيْؤَمُن بِِه َوَيِعُد النَّاَس بُِخُروِجِه، 
ُه َرُسـوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص  َب، َفَلمَّ َبَعَث اللَّ ـَه ِف اجْلَاِهِليَّـِة َوَلبِـَس امُلُسـوَح َوَتَرهَّ َوَكاَن َقـْد َتَألَّ
ِكَي ِقَتاَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْدٍر،  َحَسَد َوَبَغى َوَأَقاَم َعَل َكْفِرِه، َوَشِهَد َمَع امُلْرِ

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )الَفاِسَق(. َفَسمَّ

َقاُلوا: َوَكاَن لَِعْبِد اللِه ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبٍّ ِمَن اْلَوَلِد ُعَباَدُة، َوُجَلْيَحُة، َوَخْيَثَمُة، 
َهاهُتُْم، َوَأْسَلَم َعْبُد اللِه َفَحُسَن إِْساَلُمُه.  ، َوُأَماَمُة، َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمَّ َوَخَويِلُّ

َهـا َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َواْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
َف  ـاُه، َوَماَت َأُبـوُه ُمنَْصَ ـُه َأْمـُر َأبِيـِه َوَيْثُقـُل َعَلْيِه ُلـُزوُم امُلنَافِِقَي إِيَّ َوَكاَن َيُغمُّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َتُبوَك، َفَأَتاُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَشِهَدُه َوَصلَّ َعَلْيِه َوَوَقَف 

 . ى َعْبَد اللِه ْبَن َعْبِد اللِه َعْن َأبِيِه ِعنَْد اْلَقْرِ ِه، َوَعزَّ َعَل َقْرِ

َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه اْلَيَمَمَة، َوُقتَِل َيْوَم ُجَواَثا َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي 
يِق ڤ، َوَلُه َعِقٌب)1(. دِّ َة ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َعْرَ

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

.)3(  ص: َسُلوُل اْمَرَأُة ُأَبٍّ

 غ: شهد بدًرا، وسكن املدينة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )501-500/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )23/4(.
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وسلول: امرأة وهي أم عبد الله بن أب بن مالك بن الارث بن عبيد بن 
مالك بن سال بن غنم بن عوف بن الزرج)1(.

ِذي ُيَقال َلُه: ابن ُأب بن سلول ِهَي أم ُأب.   ب: الَّ

شهد َبْدًرا، َكاَن اْسمه: )الباب(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد اللَّه(. َوَقاَل: 
»احُلَباُب: َشْيَطان«. 

ُقتَِل َيْوم الَيَمَمة َشِهيًدا)2(.

 بش: الذي يقال له: ابن أب بن سلول، وسلول أم ُأب، كان اسمه: 
ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(، وقال: »احُلَباُب: َشْيَطان«.  )الباب(، فسمَّ

كان ممــن شــهد بــدًرا، وَحُســَن إســالُمه، وكان يناصــب أبــاه ويظهــر لــه 
العداوة ف الله. 

استشهد يوم اليممة)3(.

ُه َرُسوُل اللِه  ؛ أِلَنَّ اْسَمُه: )الَُباُب(، َفَسمَّ  ع: َوَسُلوُل اْمَرَأٌة َوِهَي ُأمُّ ُأَبٍّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه(.

ِريـَن، َفَقاَل: َعْبُد اللِه  َشـِهَد َبـْدًرا ِمـْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعـْوٍف، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ
َم ُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُأَبِّ ْبِن َمالٍِك،  اْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأِب َمالٍِك، َوَوِهَم إِنَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )97/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )244/3، 245(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 46(.
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َوُهَو اْبُن َسُلوَل، َوَقاَل: ُأِصيَب َأْنُفُه َيْوَم ُأُحٍد، َفَأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيتَِّخَذ َأْنًفا 
ِمْن َذَهٍب)1(.

ِه(، َوَكاَن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبد اللَّ ه َرُسوُل اللَّ  بر: َكاَن اسمه: )الَُباب(، فسمَّ

أبوه عبد الله بن أب بن سلول يكنى َأَبا الَُباب، بابنه الَُباب، َوَكاَن رأس 
َهَذا من فضالء  ِه  اللَّ َعْبد  َعاِئَشة، وابنه  ِف  ِكَر اإلفك  املنافقي، وممن تولَّ 
الصحابة وخيارهم، شهد بدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ـِه بـن ُأب مـن أشاف الـزرج، وكانـت الـزرج قد  وكان أبـوه َعْبـد اللَّ
اجتمعـت عـل أن يتوجوه، ويسـندوا أمرهم إَِلْيِه قبل مبعـث النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلم 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص النبـوة، وأخذته العـزة، فلم  جـاء اللـه باإلسـالم نفـس عل َرُسـوِل اللَّ
ـِذي َقـاَل ِف غزوة  خيلـص اإلسـالم، وأضمـر النفـاق حسـًدا وبغًيـا، َوُهـَو الَّ
تبـوك: ﴿ک ک ک گگ﴾ ]املنافقـون: 8[. فقال ابنه لُرُسـوِل الله 
ـِه، وأنت العزيـز، َوَقاَل لرسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص: إن  ملسو هيلع هللا ىلص: ُهـَو الذليـل َيـا َرُسـول اللَّ
َيْقُتل  ُه  َأنَّ ُث النَّاُس  َيَتَحدَّ أذنت يل ِف قتله قتلته، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل 

َأْصَحاَبَه، َوَلكِْن بِرَّ َأَباَك َوَأْحِسْن ُصْحَبَته«. 

فلم مات سأله ابنه الصالة َعَلْيِه، فنزلت: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]التوبة: 84[.

وسأله أن يكسوه قميصه يكفن فِيِه، لعلَّه خُيفِّف َعنُْه، ففعل.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1693/3(.
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ِه  ِه بـن َعْبد اللَّ قـال ابـن عبـد الر: كان َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيثني عل َعْبـد اللَّ
ِه بـن َأِب َيْوم اليممة ِف خالفـة َأِب َبْكر ڤ  ابـن َأِب َهـَذا، واستشـهد َعْبد اللَّ

سنة اثنتي عرة. 

وروت َعنُْه َعاِئَشة ڤ)1(.

 جو: َكاَن اْسم عبد الله: )الباب(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله()2(. 

 ثغ: أبوه َعْبد اللَّه بن ُأّب، هو املعروف بابن َسُلول، وكانت سلول 

اْمَرَأة من خزاعة، وهي ُأمُّ ُأّب، وابنه عبد الله بن ُأّب هو رأس املنافقي. 

وكان ابنه عبد الله بن َعْبد اللَّه من فضالء الصحابة وخيارهم، وكان اسُمُه: 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ه َرُسوُل اللَّ )الَُباب(، وبه َكاَن َأُبوُه يكنى: أبا الَُباب، فلم أسلم َسمَّ

)عبَد الله(.

ـه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانـت  وشـهد بـدًرا، وُأحـًدا، واملشـاهَد كلَّهـا مـع َرُسـوِل اللَّ
جوا أباه َعْبد اللَّه بن َأِب ويملِّكوه أمَرهم قبل  الزرج َقْد أجعت َعَل أن يتوِّ
اإلسـالم، فلـم جـاء النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رجعوا عن َذلَِك، فحسـد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذته 

ِذي َقاَل ف غزوة بني املصطلق: ﴿ژ ڑ  ة، فأضمر النفاق، وهو الَّ الِعزَّ
ڑ ک ک ک ک گگ﴾ ]المنافقون: 8[، فقال ابنه َعْبد اللَّه 
للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ُهَو والله الذليل، وأنت العزيز يا َرُسول اللَّه، إن أذنت يل ِف قتله 

)1( »االستيعاب« )942-940/3(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 158(.
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ي، ولكني  قتلتـه، فـو اللـه لقـد علمت الزرج مـا َكاَن با أحـد أبر بوالده منِـّ
أخشـى أن تأمـر بِـِه رجاًل مسـلًم فيقتلـه، فال تدعنـي نفيس أنظـر إل قاتل َأِب 
يمـش َعـَل األرض حيًّـا حتَّـى أقتله، فأقتل مؤمنًـا بكافر فأدخل النـار، َفَقاَل 
ـَدَث النَّاُس َأنَّ  ـُق بِِه َما َصِحَبنَا، َواَل َيَتحَّ فَّ النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َبـْل ُنْحِسـُن ُصْحَبَتُه َوَنَتَ

ًدا َيْقُتُل َأْصَحاَبُه، َولِكِْن بِرَّ َأَباك َوَأْحِسْن ُصْحَبَتُه«.  ُمَمَّ

فلم مات أبوه، سأل ابنُه عبَد الله النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ليصيلِّ َعَلْيِه.

وبقي َعْبُد اللَّه إل أن ُقتَِل َيْوم اليممة ِف حرب مسيلمة الكذاب شهيًدا، 
ِف خالفة َأِب َبْكر سنة اثنتي عرة)1(.

َحاَبِة َوَأْخَياِرِهم، َوَكاَن   ذس: َكاَن َعْبُد اللِه بُن َعْبِد اللِه ِمْن َساَدِة الصَّ

ُه: )َعْبَد اللِه(. ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسمَّ َ اْسُمُه الَُباُب، َوبِِه َكاَن َأُبْوُه ُيْكنَى، َفَغيَّ

َشِهَد بدًرا َوَما َبْعَدَها.

اْسُتْشِهَد َعْبُد اللِه َيْوَم الَيَمَمِة، َوَقْد َماَت َأُبْوُه َسنََة تِْسٍع، َفَأْلَبَسُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َقِمْيَصُه، َوَصلَّ َعَلْيِه، َواْسَتْغَفَر َلُه إِْكَراًما لَِوَلِدِه، َحتَّى َنَزَلْت: ﴿ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴾ اآلَية ]التوبة: 89[. 

َوَقْد َكاَن َرِئْيًسا ُمَطاًعا، َعَزَم َأْهُل امَلِدْينَِة َقْبَل َأْن هُيَاِجَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َأْن 
َل ُدْنَيا َوالَ آِخَرًة، َنْسَأُل اللَه الَعافَِيَة)2(. ُكْوُه َعَلْيِهم، َفاْنَحلَّ َأْمُرُه، َوالَ َحصَّ ُيَملِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )194-192/3(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 322، 323(.
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َأْصَحاِب  ِمْن  َيْوَمِئٍذ  اْسُتْشِهَد  الَيَمَمِة ممن  ُشَهَداِء  ِمْن   ذس: بدريٌّ 
َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

 جر: كانت سلول امرأة من خزاعة، وكان أبوه رأس املنافقي، وكان 
ُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعبَد الله(. اسم هذا: )الَُباب( وبه يكنى أبوه، فسمَّ

وشهد َعبد الله هذا َبدًرا، وُأحًدا، واملشاهد)2(.

عْبُد الِل ْبُن َعْبِد اللَّ ْبِن َأِبي ُأَميََّة ْبِن الُمِغيَرِة ْبِن َعْبِد اللَّ ْبِن 9 -11-
، اْلُقرِشيُّ ڤ. ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، الَمْخُزوِميُّ

ه أم عبد الله بنت طارق بن عامر بن سعد بن ربيعة بن يربوع   س: ُأمُّ
ابن وائلة بن نص بن معاوية بن بكر بن هوازن.

فَوَلد عبُد الله بُن عبد الله: ممًدا، ومصعًبا، وُقرْيبَة، وعاتكة، وأمهم 
زينب بنت مصعب بن عمي بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قيص.

وموسى، وأمَّ حسن، وأمهم عاتكة بنت عبد الرحن بن الارث بن هشام 
ابن املغية بن عبد الله بن عمر بن خمزوم.

قال ممد بن عمر: وقد َحِفَظ عبُد الله بُن عبِد الله عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه رآه ُيَصيلِّ ف ثوب واحد)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن َثَمن ِسنِي.   ب: ُقبَِض َرُسوُل اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 299(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )250/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )534-533/6(.
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ه بنت َطارق بن َعْبد اللَّه بن َعامر)1(. أمُّ

َعْبُد اللَّ ْبُن َعْبِد اللَّ ْبِن ِعْتَباَن اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9  11-

ِه ْبِن  ِه ْبُن َعْبـِد اللَّ ِل ُعَمـَر. َقاَل َأْهـُل التَّاِريِخ: َعْبـُد اللَّ  شـص: ِمـْن ُعـمَّ
ْلَح َبْينَُه  ِذي َكَتَب الصُّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ ِعْتَباَن َأْنَصاِريُّ ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَّ

.)2( َوَبْيَ َأْهِل َمِدينَِة َجيٍّ

َعْبُد الل ْبُن َعْبِد الِل، َأُبو َعْلَقَمَة، الُمَزِنيُّ ڤ.9  11-

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)3(.

ـِذي َرَوى َعنْـُه َبْكُر ْبُن َعْبـِد اللِه   ع: ُهـَو َأُبـو َعْلَقَمـَة ْبـُن َعْبـِد اللـِه الَّ
، َوَلْيَسا بَِأَخَوْيِن)4(. امُلَزيِنُّ

ْحَمِن األَْنَصاِريُّ اأَلْشَهِليُّ ڤ.9  11- َعْبُد الل ْبُن َعْبِد الرَّ

 بر: له صحبٌة وروايٌة. من حديثه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َصلَّ بِنَا ِف َمْسِجِد 
َبنِي َعْبِد األَْشَهل«، َرَوى َعنُْه إِْسَمِعيل بن أب حبيبة)5(.

يَّاِن، َواْسُمُه: َيِزيُد 9  11- َعْبُد الِل ْبُن َعْبِد الَمَداِن، َواْسُمُه: َعْمُرو ْبُن الدَّ
اْبُن َقَطِن ْبِن ِزَياِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَحاِرِث 

اْبِن َكْعٍب ِمْن َمْذِحجٍ ڤ.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )215/3(.
)2( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )1/ 290(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 60(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 943(.)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )31/9(.
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إَِل  الَولِيِد  ْبِن  َخالِِد  َمَع  َقِدُموا  ِذيَن  الَّ الَوْفِد  ِف  اللِه  َعْبُد  َكاَن   س: 
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن اْسُمُه: )َعْبُد الََجِر(، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن 

ِه«)1(. َأْنَت؟« َقاَل: َأَنا َعْبُد اْلََجِر، َفَقاَل: »َأْنَت َعْبُد اللَّ

 بـر: َكاَن اسـمه: )عبـد الجـر بن الديـان(، فلم وفد عـل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
وفد بني الَاِرث بن َكْعب، َقاَل َلُه: »َمْن َأْنَت؟« َقاَل: أنا عبد الجر، َفَقاَل: 

ِه«. »َبْل َأْنَت َعْبُد اللَّ

وكانت ابنته َعاِئَشة تت ُعَبْيد الله بن اْلَعبَّاس، قتل أباها وولدهيا برس 
ابن أرطاة، وذكر َذلَِك َأُبو َجْعَفر الطري وغيه)2(.

ِه(.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَّ ه َرُسوُل اللَّ  ثغ: كان اسُمُه: )عبَد الجر(، فسمَّ
ِه بن عبد املدان، واسُمُه عمرو.  وقيل: َعْبد اللَّ

ه: )َعْبَد اللَِّه(، وأسلم وبايع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت  وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَسمَّ
ابنته عائشة تت عبيد اللَّه بن العباس وهي التي َقَتَل برُس بُن َأِب أرطاة أباها 

وابنيها، والقصة مشهورة)3(.

عْبُد الِل ْبُن َعْبِد َمَناِف ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعِديِّ 9  11-
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة اأْلَْنَصاِريُّ ِمن َبِني َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، 

ُيْكَنى َأَبا َيْحَيى ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )87/8(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 895(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )122/3(.
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اٍد  ُه ُحَْيَمُة بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن َأِب َكْعِب ْبِن اْلَقْيِ ْبِن َكْعِب ْبِن َسوَّ  س: ُأمُّ

ِمْن َبنِي َسِلَمَة. 

َبيُِّع،  َها الرُّ َوَكاَن لَِعْبِد اللِه ْبِن َعْبِد َمنَاٍف بِنٌْت ُيَقاُل هَلَا َأْيًضا ُحَْيَمُة، َوُأمُّ
َفْيِل ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َخنَْساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعَبْيٍد.  َبيُِّع بِنُْت الطُّ َوِهَي الرُّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد َمنَاٍف َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 غ: من أصحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيْسنِد عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل َبْدٍر)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: َشِهَد بدًرا، وأحًدا، يكنى َأَبا حَيَْيى)4(.

َعْبُد اللَّ ْبُن َعْبِد ُنْهِم ْبِن َعِفيِف ْبِن َأْسَحَم، وقيل: ُأَسْيَحِم ْبِن 9  11-
َرِبيَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُذَؤْيِب ْبِن َسْعِد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُعْثَماَن 

اْبِن ُمَزْيَنَة، ُذو الِبَجاَدْين ڤ.

ه جهمة بنت الارث بن اليقظان اهلمداين، وأمها من بني   س: أمُّ

ملكان بن أفص إخوة خزاعة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )530/3(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )108/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1738/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 943(.
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قـال ممـد بن سـعد: هكذا نسـبه يل رجـل من ولد عبد اللـه بن املغفل، 
وهكـذا نسـبه هشـام بـن ممـد السـائب الكلبي مـا خال أسـيحم، فإنـه َقاَل: 

عفيف بن سحيم.

وأسلم عبد الله ذو البجادين قبل أخويه: خزاعي واملغفل، وكان يتيًم 
ال مال له، مات أبوه ول يورثه وكان عمه مياًل، فأخذه وكفله حتى أيرس، 
فكانت له إبل وغنم ورقيق، فلم قدم َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص املدينة جعلت نفسه 
ه، حتى مضت السنون واملشاهد،  تتوق إل اإلسالم، وال يقدر عليه من عمُّ
فقـال عبـد اللـه لعمه: يا عم، إين قد انتظرت إسـالمك فـال أراك تريد ممًدا، 

فأذن يل ف اإلسالم!.

فَقـاَل: واللـه لئـن اتبعـت ممـًدا ال أترك بيدك شـيًئا كنـت أعطيتكه هو 
إال نزعته منك، حتى ثوبيك، فقال عبد العزى وهو يومئذ اسمه: فأنا والله 
متبـع ممـًدا ومسـلم، وتـارك عبادة الجـر والوثـن، وهذا ما بيـدي فخذه! 
ده من إزاره، فأتى أمه فقطعت بجاًدا هلا باثني،  فأخذ كلَّ ما أعطاه حتى جرَّ

فأتزر بواحد، وارتدى اآلخر.

ثم أقبل إل املدينة، وكان بورقان فاضطجع ف املسجد ف السحر ثم صل 
َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص الصبح، وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يتصفح الناس إذا انصف من 
الصبح فنظر إليه فأنكره، فَقاَل: »َمْن َأْنَت؟«، فانتسب له، وكان اسمه: )عبد 
العزى(، فَقاَل: »َأْنَت َعْبُد اللِه ُذو البَِجاَدين!«، ثم َقاَل: »اْنِزْل ِمنِّي َقِريًبا«، 
فكان يكون ف أضيافه ويعلمه القرآن، حتى قرأ قرآًنا كثًيا، وكان رجاًل صيًِّتا، 
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فكان يقوم ف املسجد فيفع صوته بالقراءة، فقال عمر: يا َرُسوَل الله أال 
تسـمع هـذا األعـراب يرفـع صوتـه بالقـرآن، قـد منـع النـاس القـراءة ؟! فقـال 
ُه َخَرَج ُمَهاِجًرا إَِل اللِه َوإَِل َرُسولِِه«، فلم  َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعُه ُيا ُعَمر! فِإنَّ
خرجوا إل تبوك َقاَل ذو البجادين: يا رسول الله، ادع الله يل بالشهادة، 
َقـاَل: »َأْبلِْغنِـي حَلاَء َسـُمَرة«، فأبلغه لاء سـمرة، فربطها َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل 

اِر!«. م َدَمُه َعَل الُكفَّ ُهمَّ إِنِّ ُأَحرِّ عضده، وَقاَل: »اللَّ

فَقاَل: يا َرُسول الله، ليس هذا أردت، فَقاَل النُّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنََّك إَِذا َخَرْجَت 
ُتَك  ى َفَقَتَلْتَك َفَأْنَت َشِهيٌد، َأْو َوَقَصْتَك َدابَّ َغاِزًيا ِفْ َسبِيِل اللِه َفَأَخَذْتَك احُلمَّ
ــه َكان«، فلــم نزلــوا تبــوًكا أقامــوا بــا أياًمــا ثــم تــوف  َفَأْنــَت َشــِهيٌد، اَل ُتَبــال بَِأيَّ

عبد الله ذو البجادين.

وكان بالل بن الارث يقول: حضت َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ومع بالل املؤذِّن 
شعلة من نار عند القر واقًفا با، وإذا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ف القر، وإذا أبو بكر 
وعمر يدليانه إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: »َأْدنَِيا إَِلَّ َأَخاُكَم!«، فلم هيآه 
ُهمَّ إِنِّ َقْد َأْمَسـْيُت َعنُْه َراِضًيا َفـاْرَض َعنُْه«، َقاَل:  لشـقه ف الَّلحـد، َقـاَل: »اللَّ

فقال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب اللَّحد!. 

د ْبِن ُعَمَر َعْن رجاله الذين روى عنهم غزوة تبوك)1(. هذا كله حديث ُمَمَّ

 ق: سمي: ذا البجادين؛ ألنه حي أراد املسي إل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )140-138/5(.
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َزر بواحد، وارتدى بآخر. ه بجاًدا هلا -وهو كساء- باثني، فاتَّ قطعت ُأمُّ

ومات ف عص النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 غ: قال ابن سعد: ذو البجادين اسمه: عبد الله بن عبد نم بن عفيف 

من مزينة، أسلم عبد الله قبل إخوته، ومغفل أبو عبد الله بن مغفل)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.  ب: ُيْعَرف بِذي البجادين، َلُه ُصْحَبة، َماَت ِف عهد َرُسوِل اللَّ

ًء  اًها َتلَّ ِه، َوَدَفنَُه َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَقاَل: »َكاَن َأوَّ  ع: َنَزَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقْرِ

َي َذا البَِجاَدْيِن، أِلَنَّ  ُجوُه، َوُسمِّ ُجوُه، َفَزوَّ لِْلُقْرآِن«، َوَأَمَر َبنِي َسَلَمَة َأنَّ ُيَزوِّ
دَّى  ُه َفرَتَ ُه بَِجاًدا ِمْن َشْعٍر َفَشقَّ ُه َنَزَع ِمنُْه ُكلَّ َما َكاَن َلُه، َأْسَلَم َفَأْعَطْتُه ُأمُّ َعمَّ
ُه َذا اْلبَِجاَدْيِن، َكاَن َعمَّ َعْبِد اللِه  َزَر َبْعَضُه َفَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسمَّ بَِبْعِضِه، َواتَّ
ُه َعْبَد اللِه، َوُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد  ى، َفَسمَّ ٍل، َوَكاَن اْسُمُه َعْبَد اْلُعزَّ اْبِن ُمَغفَّ
َنِْم ْبِن َعِفيِف ْبِن ُأَسْيِفِع ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ُذَؤْيِب ْبِن َسِعيِد ْبِن ُعْثَمَن 

اْبِن ُمَزْينََة)4(.

ل، سـمي ذا  ـِه بن عبد نـم، ُهَو عمُّ َعْبـد الله بن ُمَغفَّ  بـر: ُهـَو َعْبـد اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص أعطته أمه بجـاًدا هَلَا،  البجاديـن؛ ألنـه حـي أراد املسـي إَِل َرُسـوِل اللَّ
ه باثني، فاتَّزر بواحد منهم، وارتدى باآلخر. َوُهَو كساء شقَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 322(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )116/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )233/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1636/3(.
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يبقى معها  أن  دوه طمًعا منها  َعَلْيِه قومه فجرَّ أمه قد سلطت  وكانت 
وال هياجر.

ومات ِف عص النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: َعْمرو بن عوف امُلْزيِن. وعمرو بن عوف أيًضا َلُه صحبة)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  و: َماَت ِف َعْهِد َرُسوِل اللَّ

َأبوُه، َول يورثه َشْيًئا، وكفله َعمه َحتَّى أيرس،  َيتِيًم َماَت  َكاَن   جو: 

ه َحتَّى َمَضت  ْساَلم، َول يقدر ألجل َعمِّ َفَلمَّ قدم النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَة تاق إَِل اإْلِ
ِه: َيا َعم، إيِنِّ قد انظرت إسالمك َفاَل َأَراك ُتِريُد ممًدا،  املَشاهد، َفَقاَل لَِعمِّ
ًدا، اَل أترك بَِيِدك َشْيًئا كنت  ْساَلم، َفَقاَل: َوالله َلِئن اتبعت ُمَمَّ فأذن يل ِف اإْلِ
ًدا، َفأَخَذ َما أعَطاُه َحتَّى  أعطيتكه إاِلَّ َنَزعته ِمنْك، َقاَل: َفَأنا َوالله ُمتبع ُمَمَّ
، فاتزر بَِواِحد، وارتدى بِاآْلخِر.  ه َفقطعت بجاًدا هَلَا اْثنَْيِ َده من ثَِيابه، َفأتى أمَّ جرَّ

ـَحر فاضطجـع فِيـِه، َوَكاَن َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص  ثـمَّ َجـاَء إَِل امَلْسـِجد ِف السَّ
ْبح، َفنظر إَِلْيِه َفَقاَل: »َمْن َأْنَت«، فانتسب  ح النَّاس إِذا اْنَصف من الصُّ يتصفَّ
ى(، َفَقاَل »َأْنَت َعْبُد اللِه ُذو البَِجاَدين!« َفَلمَّ خرج  إَِلْيِه َوَكاَن اْسُمه: )عبد الُعزَّ
َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َتُبوك توّف َقاَل: باَِلل بن الَاِرث، حضُت َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، 
َوُهَو ِف َقره َأُبو بكر َوعمر يدليانه َوَمَع باَِلل امُلَؤّذن شعلة من َنار ِعنْد الَقْر، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1003/3(.
نَّة )ص: 536(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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ُهمَّ  َوَرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َأْدلَِيا إَِلَّ َأَخاُكَم«، َفَلمَّ دفناه ِف اللَّْحد، َقاَل: »اللَّ
إِنِّ َقـْد َأْمَسـْيُت َعنْـُه َراِضًيـا َفاْرَض َعنْـُه«، َفَقاَل ابن َمْسـُعوٍد: َلْيَتني َصاحب 

اللَّْحد)1(.

ه َرُسوُل الله  ى(، فسمَّ  ثغ: قدم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان اسُمُه: )عبَد الُعزَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَِّه(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ذو  َبه َرُسـوُل اللَّ ِه بن مغفل بن عبـد نم، ولقَّ وهـو عـمُّ َعْبـد اللَّ
دوه مـن كلِّ مـا عليـه وألبسـوه  البجاديـن(؛ ألنـه ملـا أسـلم عنـد قومـه، جـرَّ
بجاًدا- وهو الكساء الغليظ اجلاف-، فهرب منهم إَِل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فلم 
ـزر بأحدمها، وارتـدى باآلخر، ثم أتى  كان قريًبـا منـه شـقَّ بجاده باثني، فاتَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقيل له: )ذو البجادين(.  َرُسوَل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ه أعطته بجاًدا، فقطعته قطعتي، فأتى فيهم َرُسوَل اللَّ وقيل: إن ُأمَّ
والله أعلم.

اًها، فاضاًل، كثَي التالوة  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأقام معه، وكان أوَّ وَصِحَب َرُسوَل اللَّ
للقرآن العزيز)2(.

عْبُد الِل ْبُن َعْبِد ِهَلٍل، َوِقيَل: اْبُن َعْبِد الِل ْبِن ِهَلٍل ڤ.9 113-

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 107، 108(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )123/3، 124(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )200/4(.
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 ع: َأْنَصاِريٌّ ِمْن َأْهِل ُقَباَء)1(.

، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ.9  -1- عْبُد الِل ْبُن َعْبٍس، َوِقيَل: ُعَبْيٌس، اأْلَْنَصاِريُّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو   س: َلْيَس َلُه َعِقٌب، َذَكَرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا، َلْ ُينَْسْب َلنَا، َوَقاُلوا: ُهَو َحِليٌف)2(. َمْعَرٍ َوُمَمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  ُيْسنِد عن َرُسوِل  ملسو هيلع هللا ىلص، ول  اللِه  من أصحاب َرُسوِل   غ: 
من أهل بدر)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

 بر: يقال: ابن عبيس، واألكثر يقولون: عبد الله بن عبس األَْنَصاِري 
الزرجي، ليس لعبد الله بن عبس عقب، َوُهَو من بني عدي بن َكْعب بن 

الزرج. 

شـهد بـدًرا ومـا بعدهـا من املشـاهد مع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وليـس َهَذا من 
َأِب عبـس بـن ُجَبـْي، ينسـب َهـَذا خزرجي، َوَأُبـو عبـس أويس، إال أنم من 

األنصار جيًعا)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)6(.  ثغ: شهد بدًرا وما بعدها من املشاهد مع َرُسول اللَّ

)2( »الطبقات الكبير« )500/3(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1698/3(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )107/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1737/3(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 944(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )199/3(.
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عْبُد الِل ْبُن عبشَة بِن النُّْعَمان ُخَناِس ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 9 1-1-
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ملسو هيلع هللا ىلص،  ُيْسنِد عن َرُسوِل الله  ملسو هيلع هللا ىلص، ول  من أصحاب َرُسوِل الله   غ: 

من أهل بدر)1(.

-1-- 9 ، عْبُد الِل ْبُن َعِتيِك بِن النُّْعَمان بِن َعْمِرو بِن َعِتيٍك اأَلْوِسيُّ اأْلَْنَصاِريُّ
َأُخو َجاِبٍر ِمَن اأْلَْوِس، ِمْن َبِني َماِلِك ْبِن ُمَعاِوَيَة األَْنَصاِريُّ ڤ.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(. 

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

قال أبو القاسم: وبلغني أن عبد الله بن عتيك، ُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا 
ف خالفة أب بكر الصديق ڤ سنة ثنتي عرة)3(.

 ب: عداده ِف أهل امَلِدينَة، َوُهَو َأُخو َجابر بن عتِيك)4(.

 بش: من جّلة األنصار ومشايخ األوس، توف باملدينة)5(.

 ع: َأَحُد َقَتَلِة اْبِن َأِب الَُقْيِق، َوَقاَل اْبُن َداُوَد: ُهَو َأُبو َجابٍِر َوْجِرٍ اْبنَا 
َة)6(. َعتِيٍك، ُقتَِل بِاْلَيَمَمِة َسنََة اْثنََتْي َعْرَ

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )114/4(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )81-80/4(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )226/3، 227(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 47(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1728/3(.
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ـِذي َقَتـَل َأَبـا َرافِـع بـن َأِب القيـق اليهـودي بيـده، َوَكاَن ِف   بر: ُهـَو الَّ

ت  بصه شء، فنزل تلك الليلة َعْن درج َأِب َرافِع بعد قتله إياه، فوثب فُكرِسَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مسح رجله،  رجُله، فاحتمله أصحابه حينًا، فلم وصل إَِل َرُسوِل اللَّ

هوا معه  َقـاَل: فـكأين ل أشـتكها قـط، وقال َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص َلُه وللذيـن توجَّ

ِف قتـل ابـن َأِب القيـق، إذ رآهـم مقبلـي، َوَكاَن َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص عـل املنر 

خيطب، فلم رآهم َقاَل: »َأْفَلَحِت الُوُجوه«. 

ِه بن َعتِيك َيْوم اليممة، وأظنه وأخاه شهد بدًرا، ول  واستشهد َعْبد اللَّ

ِه بن َعتِيك شهد بدًرا. خُيَْتلف أن َعْبد اللَّ

وقـد قيـل: إنـه ليس بـأخ جلابر بـن َعتِيك، وإن أخـا َجابِر ُهـَو الَاِرث، 

واألول أكثر، والله أعلم؛ ألن الرهط الذين قتلوا ابن َأِب القيق خزرجيون، 

والذين قتلوا كعب بن األشف أو سيون، كذا َقاَل ابن إِْسَحاق وغيه، ول 

ِه بن َعتِيك ليس من  خيتلفوا ِف َذلَِك، َوُهَو يصحح قول من َقاَل: إن َعْبد اللَّ

األوس، وال ُهَو أخو َجابِر بن َعتِيك)1(.

ْبِن 9  -1- َسْعِد  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  اللَّ  َعْبُد 
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر  َتْيِم ْبِن ُمرَّ
ْبِن  ِنَزاِر  ْبِن  ُمَضَر  ْبِن  ِإْلَياَس  ْبِن  ُمْدِرَكَة  ْبِن  ُخَزْيَمَة  ْبِن  ِكَناَنَة  اْبِن 

يُق ڤ. دِّ ، َأُبو َبْكٍر، الصِّ َمَعدِّ ْبِن َعْدَناَن، اْلُقَرِشيٌّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 946-944(.
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، َواْسُمَها: َسْلَمى بِنُْت َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب  ُه ُأمُّ اْلَْيِ  س: ُأمُّ

َة.  اْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ُهَم ُقَتْيَلُة  ، َوُأمُّ َوَكاَن ألَِب َبْكٍر ِمَن الَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوَأْسَمُء َذاُت النَِّطاَقْيِ
 . ى ْبِن َعْبِد َأْسَعَد ْبِن َنْضِ ْبِن َمالِِك ْبِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ

ُهَم ُأمُّ ُروَماَن بِنُْت َعاِمِر ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن َعْبِد  ْحَِن َوَعاِئَشُة، َوُأمَّ َوَعْبُد الرَّ
اَن ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك  َشْمِس ْبِن َعتَّاِب ْبِن ُأَذْينََة ْبِن ُسَبْيِع ْبِن ُدمْهَ
اَن  اْبِن ِكنَاَنَة، َوُيَقاُل: َبْل ِهَي ُأمُّ ُروَماَن بِنُْت َعاِمِر ْبِن َعِمَيَة ْبِن ُذْهِل ْبِن ُدمْهَ

اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة. 

ُه َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيِس ْبِن َمْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن اْلَاِرِث  ُد ْبُن َأِب َبْكٍر، َوُأمُّ َوُمَمَّ
اْبِن َكْعِب ْبِن َمالِِك ْبِن ُقَحاَفَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َمالِِك ْبِن َنرْسِ ْبِن َوْهِب اللِه ْبِن 

َشْهَراَن ْبِن ِعْفِرِس ْبِن َحِلف ْبِن َأْفَتَل، َوُهَو َخْثَعُم. 

َها َحبِيَبُة بِنُْت َخاِرَجَة ْبِن َزْيِد ْبِن َأِب ُزَهْيٍ  َوُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت َأِب َبْكٍر، َوُأمُّ
َ َأُبو َبْكٍر َوَلَدْت َبْعَدُه. ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج، َوَكاَنْت ِبَا َنْسًأ، َفَلمَّ ُتُوفِّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه  َقاُلوا: َوَشِهَد َأُبو َبْكٍر َبْدًرا وُأُحًدا َواْلَنَْدَق َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َوَكاَنْت  َبْكٍر،  َأِب  إَِل  َتُبوَك  َيْوَم  اْلُعْظَمى  َراَيَتُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َوَدَفَع  ملسو هيلع هللا ىلص، 
َسـْوَداَء، َوَأْطَعَمـُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيـَرَ ِمَئـَة َوْسـٍق، َوَكاَن ِف َمـْن َثَبَت َمَع 

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد ِحَي َولَّ النَّاُس)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )160-155/3(.
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 ل: شهد بدًرا)1(.

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص:   ق: كان اسم أب بكر ف اجلاهلية: )عبد الكعبة(، َفَسمَّ
)عبد الله(، ولّقبه: َعتِيًقا، جلمل وجهه.

َعتِيٌق  ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »أْنَت  اللِه  َرُسوَل  إنه سمي: )عتيًقا(؛ ألنَّ  ويقال: 
ِمَن النَّاِر«. 

يًقا(، لتصديقه خر اإلرساء. وسمي: )ِصدِّ

يلتقي هو وَرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عند مّرة بن كعب، وبي كلِّ منهم وبي مّرة 
ستة آباء.

قالوا: أسلم أبو قحافة يوم فتح مكة، وُأيَت به إل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكأّن 
ْيَخ ِفْ َبْيتِِه َحتَّى ُكنَّا َنْأتِيِِه َتْكُرَمًة  رأسه ثغامة. فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل َأْقَرْرُتم الشَّ
وا َشـْيَبه، وبايعه، وأتـى املدينة، وبقي حتى مات  أِلَب َبْكـٍر«، وأمرهـم أن ُيَغيِّ

ف خالفة عمر.

ه عل ولد أب بكر. دس، فردَّ ثه أبو قحافة السُّ ومات أبو بكر قبله، وورَّ

وكانت وفاته سنة أربع عرة ف خالفة عمر بن الطاب، وله يوم قبض 
سبع وتسعون سنة.

وأم أب بكـر: سـلمى بنـت صخـر بن عمـرو بن كعب بن سـعد بن تيم، 
وهي بنت عمِّ أب قحافة، وتكنى: أم الي.

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 274(.



حابة األماثل 424
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وولد أبو قحافة: أبا بكر، وأّم فروة، وقريبة.

جها رجٌل من األزد، فولدت له جارية، ثم تزّوجها  فأما أمُّ فروة، فتزوَّ
جها األشعث بن قيس. ، ثم تزوَّ متيٌم الداريُّ

وأما قريبة، فكانت عند سعد بن قيس بن عبادة.

وبويع أبو بكر ف اليوم الذي ُقبَِض فيه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف سقيفة بني 
ساعدة بن كعب بن الزرج، ثم بويع بيعة العاّمة يوم الّثالثاء من غد ذلك 

اليوم. 

ت العرُب إال القليل منهم بمنع الزكاة، فجاهدهم حتى استقاموا.  وارتدَّ

وبعث ُعمَر بَن الطَّاب فحجَّ بالناس سنة إحدى عرة، وفتح اليممة، 
وقتل ُمَسيلمة الكذاب، واألسود بن كعب الَعنيِْس بصنعاء. 

وحجَّ أبو بكر بالناس سنة اثنتي عرة، ثم صدر إل املدينة، فبعث اجليوش 
إل الشام، فكانت أجنادين سنة ثالث عرة من جادى األول.

واختلفوا ف سبب مرضه اّلذي مات فيه، وف اليوم اّلذي مات فيه.

واتفقوا عل أنَّ عمره ثالث وستون سنة، فكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أسّن 
من أب بكر بمقدار سني خالفته.

وولد أبو بكر الصّديق ڤ: عبد الله بن أب بكر، وأسمء بنت أب بكر، 
أمهم: قتيلة، من: بني عامر بن لؤي.

وعبد الرحن، وعائشة، أمهم: أّم رومان بنت عمي بن عامر، من بني 
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فـراس بـن غنـم بن كنانـة، وكانـت أم رومان تت عبـد الله بـن الارث بن 
سخرة ، فولدت له: الّطفيل بن عبد الله بن الارث، فقدم أبو الّطفيل من 
جها أبو بكر،  الرّساة فخالف أبا بكر، ومعه امرأته: أم رومان، ثم مات فتزوَّ

فكان الّطفيل أخا عائشة ألمها.

وممد بن أب بكر، أمه: أسمء بنت عميس.

وأم كلثوم، أمها: ابنت زيد بن خارجة، من األنصار.

فأمـا عبـد اللـه، فإنه شـهد يـوم الطائف مـع النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُجـِرَح، وبقي إل 
خالفة أبيه، وهلك ف خالفته، وترك سبعة دناني، فاستكثرها أبو بكر.

وولد عبد الله: إسمعيل، فهلك، وال عقب له.

بـُي بمكـة، فولـدت له  َجهـا الزُّ وأمـا أسـمء، فهـي ذات النَِّطاقـي، وتزوَّ
عّدة، فطّلقها، فكانت مع ابنها عبد الله بمكة حتى ُقتَِل، وبقيت مائة سنة 

حتى عميت، وماتت بمكة.

َجها النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وقد ذكرت قصتها ف قصص أزواجه. وأما عائشة، فتزوَّ

وأمـا عبـد الرحـن بن أب بكر، فشـهد يوم بـدر مع املركي، ثّم أسـلم 
وَحُسَن إسالُمه، ومات فجأة سنة ثالث وخسي بجبل بقرب مكة، فأدخلته 
عائشـة بنـت أب بكر الـرم ودفنته، وأعتقت عنه، وكان شـهد اجلمل معها، 

ويكنى: أبا عبد الله.

فولد عبُد الرحن: ممًدا، وعبَد الله، وحفصًة.
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اك قريش،  وأما ممد بن أب بكر، فكان يكنى: أبا القاسم، وكان من ُنسَّ
ه عيلُّ بُن أب طالب مص، فقاتله صاحب  وكان فيمن أعان عل قتل عثمن، ثم والَّ

معاوية هناك وظفر به فقتله.

فولد ممد بن أب بكر: القاسم، ألّم ولد، وكان فقيها بالجاز فاضاًل، 
وتوف بقديد سنة ثمن ومائة.

وأما أم كلثوم بنت أب بكر، فخطبها عمر إل عائشة، فأنعمت له، وكرهته 
جها طلحة بن عبيد الله، فولدت  أم كلثوم، فاحتالت حتى أمسك عنها، وتزوَّ
جها عبد الرحن بن عبد الله ابن أب  له: زكرّيا، وعائشة، ثم ُقتَِل عنها، فتزوَّ

ربيعة املخزومي)1(.

ِه َعَلْيِه-، َواْسُم َأِب َبْكٍر: َعتِيُق ْبُن  يُق -ِرْضَواُن اللَّ دِّ  ف: َأُبو َبْكٍر الصِّ

َأِب ُقَحاَفَة، َوَأُبو ُقَحاَفَة اْسُمُه: ُعْثَمُن بن عامر بن عمرو بن كعب بن َسْعِد 
اُج ْبُن  َثنَا بَِذلَِك الَجَّ َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغالِِب ْبِن فِْهٍر. َحدَّ اْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ِه)2(. ْهِريِّ بَِذلَِك. َوَعتِيٌق َلَقُبُه، َواْسُمُه: َعْبُد اللَّ ِه، َعِن الزُّ َأِب َمنِيٍع، َعْن َجدِّ

َة ْبِن  ُه ُأمُّ اْلَْيِ بِنُْت َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ  ص: ُأمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُيَقاُل: اْسُمُه َعتِيُق.  ، َوَأْسَلَم َأَبَواُه ِف َحَياِة َرُسوِل اللَّ َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

.)3( يِلٌّ َبْدِريٌّ ُمَهاِجِرٌي َأوَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 167- 175(.
)2( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )238/1(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )69-68/1(.
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 ب: اْسمه: َعْبد اللَّه، ولقبه: َعتيق، َواسم أب ُقَحاَفة: ُعْثَمن بن َعامر 

ابـن َعْمـرو بـن َكْعـب بن سـعد بـن تيم بـن مّرة بـن َكْعب بن لـَؤي بـن َغالب بن 
ض بن كنَاَنة بـن ُخَزْيَمة بـن مدركة بن إْلَيـاس بن ُمض  فهـر بـن َمالـك بن النَـّ

ابن نزار بن معّد بن عدنان. 

َوُأمُّ أب بكر أم الَْي بنت َصْخر بن َعامر بن َكْعب َأُخو َعْمرو بن َكْعب 
ابن سعد بن تيم بن مّرة بن لَؤي بن َغالب.

ين، وعمد اإِلسالم لْلُمْؤِمني، فوجدوها  نظر امُلسلُموَن إَِل أعظم َأْرَكان الدَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ولَّ َأَبـا بكـٍر إَِقاَمتَهـا ِف اأْلَْوَقـات  ـاَلة امَلْفُروَضـة، َوَأن َرُسـوَل اللَّ الصَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبايُعوُه  املعلومات، َفريِض امُلسلُموَن للُمسلمي َما َريِض هَلُم َرُسوُل اللَّ

ّ واإلعالن.  طائعي ِف َساِئر اأْلَركان، َوَباَيُعوُه ِف الرسِّ

ْثنَْيِ لسبع  ومَلَّا حانت منيَّة أب بكر َرْحَة اللَّه َعَلْيِه، اغتسل قبلَها َيْوم اإْلِ
خلون من ُجَاَدى اآْلِخَرة، َوَكاَن َيْوًما َباِرًدا، َفُحمَّ َخَْسة عر َيْوًما َحتَّى قطعته 
اَلة، َوَكاَن َيْأمر عمَر بَن الطاب َأن ُيَصيلِّ بِالنَّاِس، َوَكاَن  العلَّة َعن ُحُضور الصَّ

ِذي أقطع َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.  النَّاس يعودونه َوُهَو ِف منزله الَّ

َوُتوفِّ َأُبو بكر ڤ َليَلة اإلثني لسبع عَرة خلت من ُجَاَدى اآلِخَرة، 
َولـه َيـْوم َمـاَت اْثنََتاِن َوِسـتُّوَن سـنة، وكانت ِخاَلَفُته سـنَتْي، َوَثاَلَثة أشـهر، 
ـَلته َأسـَمء بنت  وَن َيْوًما، َوَكاَن َمرضه خس عَرة َلْيَلة، وَغسَّ َواْثنَـاِن َوِعـْرُ
ـن ِف َثاَلَثـة َأثـَواب، َونزل ِف َقـره عمُر بُن الطـاب، َوُعْثَمن بن  ُعَمْيـس، وُكفِّ
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َلْياًل بِجنب  ْحَن بن أب بكر، َوُدفَِن  ان، َوَطْلَحة بن عبيد اللَّه، َوعبد الرَّ َعفَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَراَد ابـُن عمـر َأن ينزل قـر أب بكر َمَع َأبِيه، َفَقـاَل َلُه عمر:  َرُسـوِل اللَّ

قد ُكفيت. 

ة َفسمع اهلائعة، َفَقاَل: َما َهَذا؟ َفقيل: َماَت اْبنُك،  َوَكاَن َأُبو ُقَحاَفة بَِمكَّ
َثــه َأُبــو  َفَقــاَل: ُرزٌء َجليــٌل، فــإل مــن َعِهــَد؟ َقاُلــوا: لعمــر، َقــاَل: َصاحُبــه. َوورَّ

دَس.  ُقَحاَفة السُّ

ة، َوُعْثَمان  ال أبي بكر َيْوم توفي: عتَّاب بن أسيد على َمكَّ َوَكاَن من ُعمَّ
ِمّي عـل الَبْحرين، ويعل  ابـن أب الَعـاِص عـل الطَّاِئف، والَعاَلء بـن الَْضَ
ابن ُأميَّة عل َخْوالن، ومهاجر بن أب ُأميَّة عل صنعاء، َوِزَياد بن لبيد عل 
ـام َأْرَبَعة نفر من  َحضَمـْوت، َوَعْمـرو بـن الَعـاِص عل فلسـطي، وَعل الشَّ
اح، وشحبيل بن َحَسـنَة،  األجنـاد: َخالِـُد بـن الَولِيـد، َوَأُبو ُعَبْيـَدة بن اجلـرَّ

َويِزيد بن أب ُسْفَيان. 

ِذي ُدفَِن فِيِه َأُبو بكر ڤ)1(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف الَيْوم الَّ َوَمات َأُبو َكْبَشة مول َرُسوِل اللَّ

 بـش: أم أب بكـر ڤ أم الـي بنـت صخر بن عامـر بن عمرو بن 

كعب بن سعد بن تيم. 

اسـُتخِلَف ڤ ف اليـوم الـذي مـات فيه َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، ثم خطبهم 
اليوم الثاين من بيعته، فلم فرغوا من دفن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، بايعه الناس بيعة 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )151/2، و 156، و188(.
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وه خليفَة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستقام له األمر ف الرس واإلعالن. العام، وسمُّ

فمـى أبـو بكـر ڤ عل منهـاج نبيه ملسو هيلع هللا ىلص باذاًل نفسـه ومالـه ف إظهار 
ب عن حرماته، والقيام بم يوجبه الدين إل أن َحلَّت املنيُة به  دين الله، والذَّ

ليلة االثني لسبع عرة ليلة مضت من جادى اآلخرة. 

وكانـت خالفتـه سـنتي وثالثـة أشـهر واثني وعريـن يوًمـا، وله يوم 
مات اثنتان وستون سنة، وُدفَِن بجنب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص لياًل، ونزل قَره عمُر 
ابُن الطاب وعثمُن بُن عفان وطلحُة بُن عبيد الله وعبُد الرحن بُن أب بكر 

دَس)1(. َثه أبو قحافة السُّ ڤ أجعي وورَّ

 مف: َكاَن ُيدعى عتيًقا، َوقيل: إِنََّم سمي بعتيق لعتاقة َوجهه.

َوقيل: إِن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »إِنَّ اللَه ۵ أْعَتَقُه ِمَن النَّار«.

َا دعت َأن يعتَقُه اللُه من النَّار. َوُيَقال: إِن أمه سمته عتيًقا؛ أِلَنَّ

أمه: أمُّ الَْي سلمى بنت َصْخر بن َعامر بن َعْمرو بن َكْعب بن سعد 
ابن تيم بن مّرة بن َكْعب، َوِهي اْبنة َعمِّ أب بكر الّصديق.

، َوَأبوُه: َأُبو ُقَحاَفة ُعْثَمن بن َعامر،  شهد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوأْدرَك النَّبِيَّ
ْحَن بـن أب بكر،  د بن عبـد الرَّ ْحَـن، َواْبـن اْبنـه َأُبـو َعتيـق ُمَمَّ َواْبنـه عبـد الرَّ
أربعتهم، َوَلْيَست َهِذه املنقبة ألحد من َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغيه ڤ.

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 22، 23(.
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َوُيَقال: َكاَن ألب ُقَحاَفة َثاَلَثة َأْواَلد: َعتيق، وعتيق، ومعتق)1(.

 ش: إماُم األئمة، وخليفُة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل األمة،... جيتمع مع 

َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف مرة بن كعب، وهو ف العدد مثل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، بي 
كل واحد منهم وبي مرة ستة آباء. 

مـات سـنة ثالث عـرة وهو ابن ثالث وسـتي سـنة، وكانـت خالفته 
سنتي وأشهًرا. 

مـه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص للصـالة بالنـاس ف  وكان مـن أعلـم الصحابـة، قدَّ
ـِه ۵، َفإِْن  ُكـْم َأْقَرُأُكـْم لِكَِتاِب اللَّ حياتـه، وقـد قـال َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »لَِيُؤمَّ
نَِّة َسَواٌء،  نَِّة، َفإِْن ُكنُْتم ِف السُّ ُكْم َأْعَلُمُكْم بِالسُّ ُكنُْتم ِف اْلِقَراَءِة َسَواٌء، َفْلَيؤمَّ
ُكم َأْكَبُكم ِسنًّا«؛  ْجَرِة َسَواٌء، َفْلَيؤَّ ُكْم َأْقَدُمُكْم ِهْجَرًة، َفإِْن ُكنُْتم ِف اْلِ َفْلَيؤمَّ

م؟!. فلو ل يكن أعلمهم بالسنة ملا ُقدِّ

واألمة أجعت بعد موت ُرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل تقديمه ف الالفة، وال 
م ف الالفة إال إمام جمتهد.  ُيَقدَّ

وأيًضـا: فإنـه ل يكن أحـٌد يفتي بحضة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غـي أب بكر الصديق 
ڤ،... وال َيقِدُم عل الُفتيا بحضة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص مع عظم القدر وجاللة 

املحل إال الثقُة بعلمه واملتحّقُق بفضله وفهمه)2(.

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )671(.
)2( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )38-36/1(.
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 رع: ُتــوفِّ لثــمن َلَيــال َبقــَي مــن ُجَــاَدى اآْلِخــَرة ســنة َثــاَلث عَرة، 

َوَكاَنت واَلَيته سنَتْي َوَثاَلَثة أشهر واثنتي َوعْرين َيْوًما)1(. 

، اَل َيْسَتْمِسُك َأِزَرَتُه   ع: َكاَن ڤ َأْبَيَض، َنِحيًفا، َخِفيَف الَعاِرَضْيِ

، َناتَِئ اجْلَْبَهِة، َعاِرَي اأْلََشاِجِع.  ِخي ِمْن ِحْقَوْيِه، َمْعُروَق اْلَوْجِه، َغاِئَر اْلَعْينَْيِ َتْسرَتْ

َكاَن َنْقُش َخامَتِِه: َنَعِم اْلَقاِدُر اللُه)2(. 

ْجَرِة.  َة ِمَن اهْلِ َ ِف ُجَاَدى اآْلِخَرِة، ِمْن َسنَِة َثاَلَث َعْرَ وقال أيًضا: ُتُوفِّ

َواْخُتِلـَف ِف َوْقـِت َمْوتِـِه َفِقيَل: َلْيَلَة الثُّاَلَثـاِء لَِثَمٍن َبِقَي ِمْن ُجَـاَدى اآْلِخَرِة، 

ِة ِواَلَيتِِه، َفِقيَل: َسنََتْيِ َونِْصٍف، َوِقيَل: َسنََتْيِ َوَأْرَبَعَة َأْشُهٍر،  َواْخُتِلَف ِف ُمدَّ

يَن َشْهًرا.  : َويِل ِعْرِ يُّ ، َقاَل اْلََسُن اْلَبْصِ َوِقيَل: َسنََتْيِ

َلْتُه َزْوَجُتُه َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس اْلَْثَعِميَُّة بَِوِصيَّتِِه إَِلْيَها، َوَكاَنْت َصاِئَمًة  َغسَّ

َفَعَزَم َعَلْيَها َأْن ُتْفطَِر، َفَأْفَطَرْت، َوَقاَلْت: اَل َأْتَبُعُه ِحنًْثا، َوَأْوىَص بَِخْمِسِمئٍة، 

ِء امُلْسـِلِمَي، َوَلْ ُيـوِرْث َصاَمًتا ِمَن  َوَقـاَل: آُخـُذ ِمـْن َمـايِل َمـا َأَخَذ اللـُه ِمـْن َفْ

 َ ـاَه امْلِنَْرِ َوَكرَّ امَلـاِل، َوَصـلَّ َعَلْيـِه ُعَمُر ْبـُن اْلَطَّاِب ڤ ِف امَلْسـِجِد َوُوِضَع جُتَ

ْحَِن ْبُن  ِه ُعَمُر، َوُعْثَمُن، َوَطْلَحُة، َوَعْبُد الرَّ َعَلْيِه َأْرَبًعا َوَدَفنَُه َلْياًل، َوَنَزَل ِف َقْرِ

ُخوَل َمَعُهْم َفَمنََعُه ُعَمُر ڤ، َوَقاَل َلُه: ُكِفيَت،  َأِب َبْكٍر، َوَأَراَد اْبُن ُعَمَر الدُّ

َوُدفِـَن َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِعنْـَد َرْأِسـِه، َوِرْجـاَلُه َبـْيَ َكتَِفْي َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )93/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )27/1(.
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، َوِقيـَل: َرْيَطَتْيِ  َدَتْيِ ، َوِقيـَل: ُمَعقَّ َواْخُتِلـَف ِف َكَفنِـِه، َفِقيـَل: َثْوَبْيِ َغِسـيَلْيِ
ًة، َوِقيَل: َثاَلَثَة َأْثَواٍب َغِسيَلْيِ َوَجِديٍد.  َ َبْيَضاَء َومُمَصَّ

ًدا، َوَعاِئَشَة،  ْحَِن، َوُمَمَّ ، َعْبَد الرَّ َوَخلََّف ِمْن َأْواَلِدِه َأْرَبَعًة: اْبنَْيِ َوبِنَْتْيِ
ُد ْبُن َأِب َبْكٍر ِمْن َأْسَمَء  ْحَِن َوَعاِئَشُة ِمْن ُأمِّ ُروَماَن، َوُمَمَّ َوَأْسَمَء، َفَكاَن َعْبُد الرَّ
َ َوَكاَنْت بِنُْت  بِنِْت ُعَمْيٍس، َوُولَِدْت ُأمُّ ُكْلُثوٍم َبْعَد َمْوتِِه ِمَن اْبنَِة َخاِرَجَة، ُتُوفِّ

َخاِرَجَة َحاِماًل ِبَا. 

َه  ُل َمْن َجََع اْلُقْرآَن، َوَتنَزَّ ُه َأوَّ َد بِِه َأُبو َبْكٍر ڤ ِمَن امَلنَاِقِب: َأنَّ َومِمَّا َتَفرَّ
ًجا  رُّ ًفا َوَتَ ُل َمْن َتَقيََّأ َتنَظُّ ْساَلِم، َوَأوَّ ِب امُلْسِكِر ِف اجلَاِهِليَِّة َقْبَل اإْلِ ْ َعِن الرُّ

َعِن امُلْشَتبَِهاِت)1(. 

ْحَِن َواِلْبِن اْبنِِه  ٍد َوَعْبِد الرَّ وقال أيًضا: َلُه َوأِلَبِيِه َأِب ُقَحاَفَة َواِلْبنَْيِه ُمَمَّ

َأِب َعتِيٍق ُصْحَبٌة)2(.

ه رسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص:   بر: كان اسمه ِف اجلاهلية: )عبد الكعبة(، فسمَّ

يُّ وغُيه، واسم َأبِيِه َأِب قحافة:  َبْيِ )َعْبد اللَِّه(. هذا قول أهل النسب: الزُّ
ُعْثَمن بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 

ابن غالب بن فهر القرش التيمي. 

َة،  ـه أمُّ الـي بنـت صخـر بن عامـر بن كعب بن َسـْعد بن تيم بـن ُمرَّ وأمُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )28/1-29، و32(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1693/3(.
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واسمها: سلمى. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ال خيتلفون أن َأَبا َبْكر ڤ شهد بدًرا بعد مهاجرته مع َرُسوِل اللَّ
مـن مكـة إَِل املدينـة، وأنـه ل يكـن رفيقه مـن أصحابه ِف هجرته غـيه، َوُهَو 

َكاَن مؤنسه ِف الغار إَِل أن خرج معه مهاجرين. 

ـي  وهـو أول مـن أسـلم من الرجـال ِف قول طائفـة من أهل العلم بالسِّ
والََر، وأول من َصلَّ مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فيم ذكر أولئك. 

ـِذي قيـل َلـُه به  وكان يقـال َلـُه: )عتيـق(، واختلـف العلـمء ِف املعنـى الَّ
عتيـق. فقـال الليـث بن َسـْعد وجاعـة معه: إنم قيـل َلُه عتيق؛ جلملـه وعتاقة 
ي َأُبو َبْكر  يُّ وطائفٌة من أهل النََّسب: إنم ُسمِّ َبْيِ وجهه. وقال مصعب الزُّ

عتيًقا؛ ألنه ل يكن ِف نسبه شٌء ُيَعاب بِِه. 

ى عتيًقا، مـات عتيٌق قبله،  وقـال آخـرون: َكاَن َلـُه أخوان، أحدمها ُيسـمَّ
ي باسمه. فُسمِّ

ُه َأْن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َمْن َسَّ ي عتيًقا ألن َرُسـول اللَّ وقـال آخرون: إنم ُسـمِّ
ي عتيًقا بذلك. َينُْظَر إَِل َعتِيٍق ِمَن النَّاِر، َفْلَينُْظر إَِل َهَذا«، فُسمِّ

الغار، فقيل: مكثا  ِف  َبْكر  َأِب  ملسو هيلع هللا ىلص مع  ِه  اللَّ َرُسوِل  واخُتِلَف ِف مكث 
فِيِه ثالًثا، ُيروى َذلَِك َعْن جُمَاِهد. وقد َرَوي ِف حديث ُمرَسل أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َثَمر  إاِلَّ  َطَعاٌم  لنَا  َما  َيوًما،  َعَش  بِْضَعَة  الَغاِر  ِف  َصاِحبِي  َمَع  »َمَكْثُت  َقاَل: 

الَبيِر- َيْعنِي: األََراَك-«. 
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َوَهَذا غي صحيح عند أهل العلم بالديث، واألكثر عل َما قاله جُمَاِهد. 
والله أعلم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف كلِّ َما جاء بِِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ي الصديق لبداره إَِل تصديق َرُسوِل اللَّ وُسمِّ
وقيل: بل قيل َلُه: )الصديق(، لتصديقه َلُه ِف خر اإلرساء. 

وكان ِف اجلاهلية وجيًها رئيًسا من رؤساء قريش، وإليه كانت األشناق 
يات.  ِف اجلاهلية، واألشناق: الدِّ

قوه وأمضـوا حالته، وحالة  وَكاَن إذا حـل شـيًئا قالـت فِيـِه قريش: صدِّ
من قام معه َأُبو َبْكر، وإن احتملها غيه خذلوه ول يصدقوه.

َبْي، وعثمن، وطلحة، وعبد الرحن بن عوف. وأسلم عل يد َأِب َبْكر: الزُّ

وأعتق َأُبو َبْكر سبعة كانوا يعذبون ِف الله، منهم: بالل، وعامر بن فهية.

، َوَكاَن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو امُلَخيَّ : فكان َرُسول اللَّ وف حديث التخيي، قال عيلٌّ
َأُبو َبْكر أعلمنا بِِه.

وقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َدُعوا ِلْ َصاِحبِي، فِإنَُّكم ُقْلُتم ِل: َكَذْبَت، َوَقاَل 
ِل: َصَدْقَت«.

َذا َأَنا َوَأُبو َبْكٍر  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف كالم البقرة والذئب: »آَمنُْت ِبَ وقال َرُسوُل اللَّ
، ِعْلًم بَم َكاَنا َعَلْيِه من الَيِقِي واإِلْيَمن«.  ا َثمَّ َوُعَمُر، َوَما ُهَ

الئل البيِّنة  ته من بعده، بم أظهر من الدَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل ُأمَّ واستخَلَفُه َرُسوُل اللَّ
عل مبته ِف َذلَِك، وبالتعريض الَِّذي يقوم مقام التصيح، ول يصح بذلك؛ 
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ألنه ل يؤمر فِيِه بشء، َوَكاَن ال يصنع شيًئا ِف دين الله إال بوحي، والالفة 
ركن من أركان الدين. 

الِئـِل اْلَواِضَحـِة َعـَل َمـا ُقْلنَا عـن ُجَبْيِ بـن ُمْطَعٍم، َقـاَل: َأَتِت  َوِمـَن الدَّ
ٍء، َفَأَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلْيِه، َفَقاَلْت:  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَأَلْتُه َعْن َشْ اْمَرَأٌة إَِل َرُسوِل اللَّ
ِه، َأَرَأْيَت إِْن ِجْئُت َفَلْم َأِجْدَك، َتْعنِي امَلْوَت. َفَقاَل هَلَا رسول الله  َيا َرُسوَل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص: »إن َلْ َتِِدينِي َفْأِت َأَبا َبْكٍر«. قال الشافعي: ِف َهَذا الديث دليل عل أن 

الليفة بعد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو َبْكر.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك َكاَن ُيدَعى: َيا  وكان َأُبو َبْكر َيُقول: أنا خليفة َرُسول اللَّ
خليفة َرُسول اللَِّه.

ى بأمي املؤمني. وكان ُعَمر ُيدَعى خليفَة َأِب َبْكر صدًرا من خالفته َحتَّى َتَسمَّ

وكان َأُبو َبْكر رجاًل نحيًفا أبيَض خفيَف العارضي أجنأ، ال تستمسك 
ناتىء اجلبهة،  العيني،  الوجه، غائر  َعْن حقوبه، معروق  أزرته، تسرتخي 

عاري األشاجع، هكذا وصفته ابنته َعاِئَشة ڤ. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف سقيفة بني  وبويع َلُه بالالفة ِف اليوم الَِّذي مات فِيِه َرُسول اللَّ
ساعدة، ُثمَّ بويع البيعة العامة َيْوم الثالثاء من غد َذلَِك اليوم، وتلَّف َعْن 
بيعته َسْعد بن عبادة، وطائفة من الزرج، وفرقة من قريش، ُثمَّ بايعوه بعد 

غي َسْعد.

وقيـل: إنـه ل يتخلَّـف َعـْن بيعته يومئذ أحـٌد من قريش. وقيـل: إنه تلَّف 



حابة األماثل 436
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعنْـُه مـن قريـش: عـيل، والزبي، وطلحـة، وخالد بن َسـِعيد بن اْلَعـاص، ُثمَّ 
بايعوه بعد. وقد قيل: إنَّ عليًّا ل يبايعه إال بعد موت فاطمة، ُثمَّ ل يزل سامًعا 
له ومكث َأُبو َبْكر ِف خالفته سنتي وثالثة أشهر  ُمطيًعا َلُه ُيثني َعَلْيِه ويفضِّ

إال خس لياٍل. وقيل: سنتي وثالثة أشهر وسبع ليال.

واخُتِلَف ِف حي وفاته: فقيل عش َيْوم الثالثاء لثمن بقي من جادى 
له َأْسَمء بِنْت عميس زوجته،  اآلخرة. وهذا قول أكثرهم، وأوىص أن تغسِّ
لته، وصلَّ َعَلْيِه ُعَمر بن الطاب، ونزل ِف قره ُعَمر، وعثمن، وطلحة،  فغسَّ

وعبد الرحن بن َأِب َبْكر، وُدفَِن لياًل ِف بيت َعاِئَشة ڤ مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وال خيتلفـون أن ِسـنَّه انتهـت إَِل حـي وفاته ثالًثا وسـتي سـنة إال َما ال 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنَّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  يصح، وأنه استوىف بخالفته بعد َرُسول اللَّ
َبْي بن بكار، َوَقاَل غيه: َكاَن نقش  نقش خامته: نعم القادر الله، فيم ذكر الزُّ

خامته: عبد ذليل لرب جليل)1(.

َل النَّاِس إِْساَلًما)2(.  و: َكاَن َأوَّ

 كر: خليفُة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وصاحُبُه ف الغار. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عمر بن الطاب، وعثمن بن عفان، وعيل 
ابـن أب طالـب، وعبـد الرحن بن عوف، وعبد الله بن مسـعود، وابن عمر، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )977-963/3(.
نَّة )ص: 13(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الدري، وعبد الله بن 
عمرو بن العاص، وزيد بن أرقم، والراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو 
هريـرة، وعقبـة بن عامـر، وأبو برزة، وأبـو أمامة الباهيل، ومعقل بن يسـار، 
وجابـر بـن عبـد الله، وعبد الله بن الزبي، وأبو موسـى األشـعري، وعمران 
ابن حصي، وعبد الرحن بن أبزى، وعبد الله بن معقل، ورافع بن أب رافع، 
وطارق بن شهاب، وجبي بن الويرث، وقيس بن أب حازم، وسويد بن 
غفلـة، وأبـو عبـد الله عبد الرحـن بن عسـيلة الصنابحي، وأوسـط البجيل، 
وأبـو الطفيـل عامـر بـن واثلة، وعمرو بـن جانة، ومرة بـن شاحيل الطيب، 

وعائشة أم املؤمني، وغيهم. 

وقد تاجر إل بصى من الشام ف اجلاهلية وف اإلسالم)1(.

بني  َسِقيَفة  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوُل  فِيِه   َ توفِّ الَِّذي  الَيْوم  ِف  ُبوِيَع  جو:   
َة َيْوم الثُّاَلَثاء من َغد َذلِك الَيْوم َوَذلَِك ِف شهر  َساِعَدة، ثمَّ ُبوِيَع البيَعَة الَعامَّ

ربيع األول سنة إِْحَدى عَرة. 

اأْلُْخَرى سنة  ُجَاَدى  َبقَي من  لثمن  ااِلْثنَْيِ  َيْوم  مَساء  بكر  َأُبو  َوُتوفِّ 
َوقيل:  َلَيال.  عر  إاِلَّ  أشهر  َوَأْرَبَعة  سنَتْي  ِخاَلَفته  َوَكاَنت  عَرة،  َثاَلث 

سنَتْي َوَثاَلَثة أشهر وتسع َلَيال)2(.

ُه   وقــال أيًضــا جــو: قيــل: َكاَن اْســُم أب بكــر: )عبــد الَكْعَبة(، َفَســمَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )30/ 3، 4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 60(.
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النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(. 

َوِف َتْسِمَيته بعتيق َثاَلَثة َأْقَوال: َأحدَها: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َأَراَد َأْن 
َينُْظَر إَِل َعتِيٍق ِمَن النَّاِر، َفْلينُْظر إَِل َأِب َبْكٍر«. روته َعاِئَشُة. 

ه. َقاَله ُموَسى بن َطْلَحة.  ته بِِه أمُّ َوالثَّاِن: َأنه اْسٌم سمَّ

َوالثَّالِث: َأنه سمي بِِه جلمل َوجهه. َقاَله اللَّْيث بن سعد. 

يًقا، َفَقاَل: »َيُكوُن َبْعِدي اْثنَا َعَشَ َخلِيَفة: َأُبو َبْكٍر  ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِصدِّ َوَسمَّ
ِديق اَل َيْلَبث إاِلَّ َقلِيًل«.  الصِّ

َواسُم أمِّ أب بكر: أّم الَْي سلمى بنت َصْخر بن َعامر، َوَكاَنت مسلمة. 

َوُهَو أول من أسلم، َوِبََذا َقاَل حساُن بُن َثابت، َواْبُن َعبَّاس، َوَأْسَمُء 
. بنت أب بكر، َوإِْبَراِهيُم النَّخِعيُّ

َها.  َوشهد َأُبو بكر َمَع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َبْدًرا، َوُأُحًدا، واملشاهَد كلَّ

َودفع إَِلْيِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص رايَته الُعْظَمى َيْوم َتُبوك، َوَثبَت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َيْوم أحد ِحي انزم النَّاس.

ِمنَْها،  َفَكاَن يعتق  ِدْرَهم،  َأْرَبُعوَن ألف  َوِعنْده  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوُل  َوُبِعَث 
مه وفضله. َحاَبة يْعرُفوَن تقدُّ ي امُلسلمي، َوَكاَن َساِئر الصَّ َوُيَقوِّ

ه َعن شب امُلسكر  َومِمَّا تفرد بِِه من املناقب: َأنه أول من جع الُقْرآن، وتنزَّ
ُبَهات. ًجا من الشُّ ِف اجلَاِهِليَّة َواإلسالم، َوأول من قاء ترُّ



439 ين
َ
حرف الع

َكاَن َأبيَض، نحيًفا، َخِفيَف العارضي، أجنأ، اَل يْسَتْمسك إَزاره يسرتخي 
، ناتئ اجلَْبَهة، عاري األشـاجع،  َعـن حْقَوْيـِه، معـروق الوجه، غائر الَعينَـْيِ

خيضب بِاِلنَّاِء والكتم. َوقيل: َكاَن نقش َخامته: نعم الَقاِدر الله.

َكاَن َلُه من الَوَلد: عبد الله، َوَأْسَمء َذات النطاقي، وأمهم قتيلة. 

ْحَن، َوَعاِئَشة، أمهم أم ُروَمان.  َوعبد الرَّ

د، َوأمه َأسَمء بنت قيس.  َوُمَمَّ

َوأم ُكْلُثوم، َوأّمَها َحبِيَبة بنت َخاِرَجة، ولدهتا بعد َوَفاة أب بكر، َوِهي 
تِي َقاَل لَعاِئَشة ِف َحّقَها: إِنََّم مها َأَخَواك َوُأْخَتاك.  الَّ

َفَأما عبد الله؛ َفإِنَُّه شهد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الطَّاِئف، فُجِرَح وبقي إَِل خاَلَفة َأبِيه. 

ة، ثمَّ َطلَّقَهـا، َفَكاَنت َمَع  َجَهـا الزبـُي، َفولدت َلُه عـدَّ َوأمـا َأسـَمء، َفَتَزوَّ
ة بعد قتل  َوَماَتْت بَِمكَّ ُقتَِل، َوَعاَشْت ماَئة سنة،  ة َحتَّى  الله بَِمكَّ اْبنَها عبد 

اْبنَها بَِقِليل. 

ْحَن، َفَشِهَد َيْوم بدر َمَع امُلْركي، ثمَّ أسلم،  َوأما عبد الرَّ

اك ُقَرْيش، إاِلَّ َأنه َكاَن فِيَمن أَعان عل ُعْثَمن  د، َفَكاَن من ُنسَّ َوأما ُمَمَّ
ه َعيلُّ بُن أب َطالب مص فقاتله َصاحب ُمَعاِوَية ُهنَاَك َفقتله.  ار، ووالَّ َيْوم الدَّ

َوأما أمُّ كثلوم، َفَتَزوجَها َطْلَحُة بُن عبد الله.

قيل: َكاَن َبْدء َمرضه -يعني أبا بكٍر ڤ- َأنه اغتسل ِف َيْوم َباِرد َفُحمَّ 
َخَْسة عر َيْوًما، َوُتوفِّ َلْيَلة الثُّاَلَثاء َبي املغرب َوالعَشاء، لثمن َلَيال َبقَي 
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من ُجَاَدى اآْلِخَرة سنة َثاَلث عَرة من اهِلْجَرة. 

َوُتوفِّ َوُهَو اْبن َثاَلث َوِستَِّي سنة. َوُيَقال: خس َوِستَِّي، َواأْلول أصح.

َلته، َوصلَّ َعَلْيِه عمُر، َونزل ِف  له َأسَمء َزوجُته، فغسَّ َوأوىص َأن ُتَغسِّ
إَِل  َوُدفَِن  الله،  عبد  بُن  َوَطْلَحُة  َوُعْثَمُن،  َوعمُر،  ْحَن،  الرَّ عبُد  اْبنُه  حفرته 

جنب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ه: )عتيًقا(. يًقا(، صبيحًة ليلة اإلرساء؛ وسمَّ ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )صدِّ  ث: سمَّ

ته بــه ُأُمــه. وقيــل : كان اســُمُه ف اجلاهليــة: )عبــد الكعبة(،  وقيــل: ســمًّ
ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله(.  فسمَّ

ل  وهو أول من أسلم ف قول جاعة من العلمء وأصحاب التاريخ، وأوَّ
من صلَّ مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ورفيقه ف الغار وامُلهاَجرة. 

وَشِهَد معه بدًرا واملشاهَد بعدها. 

ومات رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنه راٍض.

ومــات لليلــة الثالثــاء لثــمٍن َبَقــَي مــن ُجــادى اآلخــرة مــن ســنة ثــالث 
عرة، وكانت خالفته سنتي وثالثة أشهر وعر ليال، وله ثالث وستون 
سنة، وصل عليه عمر ڤ، وُدفَِن إل جانب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف ُحْجَرتِِه، 

عليه رحة الله ورضوانه)2(.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 76-74(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 1(.
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 ثغ: صاحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف الغار، وف اهلجرة، والليفة بعده.

ْحَن  روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وروى عنه: ُعَمر، وعثمن، وعيل، وعبد الرَّ
ابن عوف، وابن َمْسُعود، وابن ُعَمر، وابن َعبَّاس، وحذيفة، وزيد بن ثابت، 

وغيهم.

الله  َرُسوُل  ه  الكعبة(، فسمَّ َكاَن: )َعْبد  ِف اسمه، فقيل:  َوَقْد اختلف 
وه: )َعْبَد اللَّه(.  ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد اللَّه(. وقيل: إن أهله سمُّ

َوُيَقاُل َلُه: )عتيق( أيًضا. واختلفوا ِف السبب الَِّذي قيل َلُه ألجله عتيق، 
َلُه: )عتيق( لُْسِن وجهه وجاله، قاله الليث بن سعد  َفَقاَل بعضهم: قيل 
َبْي بن بكار وجاعة معه: إنَّم قيل َلُه: )عتيق(؛ ألنَّه ل  وجاعة معه. وَقاَل الزُّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  يكن ِف نسبه شء يعاب بِِه. وقيل: إنَّم سمي )عتيًقا(؛ ألن َرُسول اللَّ

ِه ِمَن النَّار«.  قال َلُه: »َأْنَت َعتِيُق اللَّ

وقيل له: )الصديق(.

مألًفا  فيهم،  مبًبا  اجلاهلية،  ِف  قريش  رؤساء  من  ڤ  َبْكر  َأُبو  َكاَن 
إَِذا حل  الّديات-، كان  إليه األشناق ف اجلاهلية -واألشناق:  هلم، وكان 
شيًئا صدقته قريش، وأمضوا حالته، وحالة من قام معه، وإن احتملها غيه 

خذلوه ول يصدقوه.

فلم جاء اإلسالم سبق إَِلْيه، وأسلم َعَل يده جاعة ملحبتهم َلُه، وميلهم 
إَِلْيه، حتَّى إنه أسلم َعَل يده خسٌة من العرة. 



حابة األماثل 442
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُه أول من أسلم، منهم: ابُن َعبَّاس،  َوَقْد ذهب جاعٌة من العلمء إل َأنَّ
من رواية الشعبي، عنه، وقاله حسان بن ثابت ِف شعره، وعمرو بن عبسة، 

وإبراهيم النخعي، وغيهم.

هاجر َأُبو َبْكر الصديق ڤ مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وَصِحَبه ِف الغار ملا 
سارا مهاجرين، وآنسه فِيِه، ووقاه بنفسه. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  َوَقـْد َكاَن َأُبـو َبْكـٍر َيْسـَتْأِذُنُه ِف اْلُـُروِج، َفَيُقـوُل َرُسـوُل اللَّ
ْجـَرُة َجاَء َرُسـوُل اللَّه  َعـُل َلـَك َصاِحًبـا«. َفَلـمَّ َكاَنِت اهْلِ ـَه َيْ َتْعَجـْل، َلَعـلَّ اللَّ
َفَأْيَقَظُه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َقْد َأِذَن ِل ِف  ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َأِب َبْكٍر َوُهَو َناِئٌم 
ُروِج«. َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَلْقد َرَأْيُت َأَبا َبْكٍر يبكى من الفرح، ثم خرجا حتى  اخْلُ

دخال اْلَغاَر، َفَأَقاَما فِيِه َثالًثا. 

ول خيتلــف أهــُل الســي ِف أن أبــا َبْكــر الصديــق ڤ، ل يتخلَّــف َعــْن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف مشهٍد من مشاهده كلها. َرُسوِل اللَّ

ْحَن بن عوف، وطلحة.  َبْي، وعثمن، وعبد الرَّ وأسلم َعَل يد َأِب َبْكر: الزُّ

بون ِف اللَّه َتَعاَل، منهم: بالل، وعامر بن فهية،  وأعتق سبعًة كانوا ُيعذَّ
وغيهم. 

يـَمن واليقي،  ـه ملسو هيلع هللا ىلص َكثِـَي الثقـة إَِلْيه، وبـم عنده من اإْلِ وكان َرُسـوُل اللَّ
وهلذا ملا قيل َلُه: )إن البقرة تكلَّمت(، َقاَل: »آَمنُْت بَِذلَِك َأَنا َوَأُبو َبْكٍر ُوُعَمُر«. 

وما مُهَا ِف القوم. 
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وكان رجاًل أبيض نحيًفا، خفيف العارضي، معروق الوجه غائر العيني، 
ناتىء اجلبهة، خيضب بالناء والكتم. 

وكان أول مـن أسـلم مـن الرجـال، وأسـلم أبواه َلـُه، ولوالديـه ولولده 
وولد ولده صحبة ڤ.

وهو أولُّ خليفة َكاَن ِف اإلسالم، وأول من حج أمًيا ِف اإلسالم، فإن 
ة سنة ثمن، وسيَّ أبا َبْكر حيج بالناس أمًيا سنة تسع.  َرُسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فتح مكَّ

وهو أول من جع القرآن، وقيل: عيّل بن َأِب َطالِب أوُل من جعه.

وملا حضه املوُت استخلَف ُعَمَر بَن الطاب ڤ)1(.

 ذس: روى عنه خلٌق من الصحابة وقدماء التابعي، من آخرهم: 

أنس بن مالك، وطارق بن شهاب، وقيس بن أب حازم، ومرة الطيب.

وقيـل: كان أبيـَض، نحيًفـا، خفيـَف العارضـي، معروق الوجـه، غائر 
العيني، ناتئ اجلبهة، خيضب شيبه بالنَّاء والكتم.

وكان أول من آمن من الرجال)2(. 

 ذك: أفضـُل األمـة، وخليفـُة َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، ومؤنسـه ف الغـار، 

وصديقه األكر، وصديقه األشفق، ووزيره األحزم، عبد الله بن أب قحافة 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )205/3، 206، 210، 211، 214، 217، 231-228(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )راشدون/ 7(.
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عثمن القرش التيمي، قد أفردت سيته ف جملد وسط.

وكان أول من احتاط ف قبول األخبار.

توف الصديق ڤ لثمٍن بقي من جادي اآلخرة من سنة ثالث عرة، 
وله ثالث وستون سنة)1(.

ه أمُّ الي سلمى بنت صخر بن عامر   جر: خليفة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ

ابنة عم َأبيه.

ولد بعد الفيل بسنتي وستة أشهر.

وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة، وسبق إل اإليمن به، واستمر معه طول 
إقامته بمكة، ورافقه ف اهلجرة وف الغار، وف املشاهد كلها إل أن مات. 

وكانت الراية معه يوم تبوك، وحجَّ ف الناس ف حياة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص سنة 
َبه املسلمون: خليفَة َرُسوِل الله. تسع، واستقر خليفة ف األرض بعده، ولقَّ

وقد أسلم أبوه، وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ا، وقد أفرده جاعٌة بالتصنيف، وترجته  ومناقب أب بكر ڤ كثية جدًّ
ف »تاريخ ابن عساكر« قدر جملدة، ومن أعظم مناقبه: 

قول الله تعال: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1(.
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ۈٴۇ﴾ ]التوبة: 40[؛ فإن املراد بصاحبه َأبو بكر بال نزاع؛ إذ وال ُيعرتض بأنه 
؛ ألنه كان مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف اهلجرة عامر بن فهية، وعبد الله بن أب  ل يتعيَّ

بكر، وعبد الله بن أريقط الدليل، ألنا نقول: ل يصحبه ف الغار سوى أب 

بكر، ألن َعبد الله بن أب بكر استمر بمكة، وكذا عامر بن فهية، وإن كان 

تردُّدمها إليهم مدة لبثهم ف الغار استمرت؛ فعبد الله من أجل اإلخبار بم 

وقع بعدمها، وعامر بسبب ما يقوم بغذائهم من الشياه، والدليل ل يصحبهم 

إال من الغار، وكان عل دين قومه مع ذلك كم ف نفس الر. وقد قيل: إنه 

أسلم بعد ذلك. 

وثبـت ف »الصحيحـي« مـن حديـث أنـس َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال ألب بكر 

ومهـا ف الغـار: »َمـا َظنَّـُك بِاْثنَْيِ اللـُه َثالَِثُهَم«، واألحاديـث ف كونه كان معه 

ف الغار كثية شهية، ول يركه ف هذه املنقبة غيه.

ِغنة سيَّد القارة ملا ردَّ إليه جواره  ومن أعظم مناقب أب بكر: أن ابن الدَّ

بمكـة وصفـه بنظـي ما وصفت بـه خدجيُة النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ملا ُبِعَث فتـواردا فيهم 

عـل نعـت واحـد مـن غـي أن يتواطآ عل ذلـك، وهـذا غايـة ف مدحه؛ ألن 

صفاَت النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص منذ نشأ كانت أكمل الصفات. 

وقد أطنب َأبو القاسم ابن عساكر ف ترجة الصديق حتى إن ترجته، ف 

ه، وهو جملٌَّد من ثمني جملًَّدا. »تارخيه« عل كره جتيء قدر ثمن ُعْرِ
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وكانت وفاته يوم اإلثني ف جادى األول سنة ثالث عر من اهلجرة، 
وهو ابن ثالث وستي سنة)1(.

َعْبُد اللَّ ْبُن َعِتيٍك بِن َقْيِس بِن اأَلْسَوِد بِن ُمري ْبِن َكْعِب ْبِن 9  -1-
َغْنِم ْبِن َسَلَمَة، َحِليٌف لَبِني َغْنِم بِن َكْعِب بِن َسَلَمَة .

وقيل: َقْيُس ْبُن َهْيَشة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َماِلِك 
اْبِن َعْوِف ْبِن َعمرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

ه أمُّ عبد الله بنت سهيل بن عتيك بن النعمن بن َعْمرو بن   س: ُأمُّ

عتيك بن َعْمرو بن مبذول بن مالك بن النجار.

ه ليل بنـت زيد بن عبـد الله بن  فولـد عبـد اللـه بـن عتيـك: ممـًدا، وأمُّ
كعـب بـن غنـم بـن سـلمة، قـال: وشـهد عبد اللـه بـن عتيـك: ُأُحـًدا، وبَعَثه 
ة من أصحاِب  ًة إل أب رافع سالم بن أب القيق مع عدَّ َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص رسيَّ

ُرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فقتلوه.

وُقتَِل عبد الله بن عتيك يوم اليممة َشِهيًدا ف خالفة أب بكر الصديق 
سنة اثنتي عرة. 

وقد روى عبد الله بن عتيك عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

 وقال أًيضا س: َشِهد ُأُحًدا)3(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )271/6، 272، 277، 280(.
)3( السابق )401/4(.)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )397/4(.
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ه غي جيلة بنت زيد أم أخيه، ول ُتسم لنا.   وقال أًيضا س: ُأمُّ

فولد عبد الله بن عتيك: ممًدا هلك، وليس له عقب. 

وشهد عبد الله بن عتيك ُأحًدا، وبَعَثه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص رسيًة إل أب رافع 

سالم بن أب الَُقيق مع عدة من أصحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقتلوه بخير. 

وُقتَِل عبد الله بن عتيك يوم اليممة َشِهيًدا ف خالفة أب بكر سنة اثنتي عرة.

وقد روى عبد الله عن َرُسُوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(. 

عْبُد الِل ْبُن ُعْثَماَن، ِمن َبِني َأَسِد بِن ُخَزْيَمَة، َحِليُف ِلَبِني َعاِمِر 9  -1-

ابِن الَخْزَرجِ ڤ.

 س: أسلم، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عرة)2(.

 غ: ُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا)3(.

ُقتَِل  َأَسد بن خزيمة حليف لبني عوف ابن الزرج،  من بني  بر:   

َيْوم اليممة شهيًدا)4(.

عْبُد الِل ْبُن َعِديِّ ْبِن اْلَحْمَراِء، َأُبو َعْمٍرو، الزُّْهِريُّ ڤ.9  -1-

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )299/4(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )392/5(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )286/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 947(.
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 ل: له صحبٌة)1(.

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

 وقال أيًضا غ: يقال: إنه ابن عدي بن اليار، سكن املدينة، وروى 

عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: عبيد اللَّه بن عدي بن اِلَيار)4(.

 ، ة: »َواللِه إِنَِّك أَلََحبُّ َأْرض اللِه إِلَّ  بش: سمع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يقول ملكَّ

َوَلواَل َأنِّ ُأْخِرْجُت ِمنِْك َما َخَرْجُت«)5(.

َجاِزيَِّي)6(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلِ

 بر: َلُه صحبٌة وروايٌة، يعد ِف أهل الجاز، َكاَن ينزل فيم بي قديد 

وعسفان.

د بن ُجَبْي بن مطعم)7(. ْحَِن، َوُمَمَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو َسَلَمة بن َعْبد الرَّ

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2274(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )10/4(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )262/4(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )235/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 63(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1730/3(.

)7( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 948-947(.
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 ثغ: له صحبٌة، وهو من أهل الجاز، وكان ينزل بي قديد، وعسفان)1(.

ْحَمِن ڤ.9  -1- ، َأُخو َعْبِد الرَّ عْبُد الِل ْبُن ُعَدْيٍس، اْلَبَلِويُّ

ِريَن، َوَلْ  ، اَل ُتْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمْصَ

ا إَِل َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل )2(. ْج َعنُْهَم َشْيًئا، َوَأَحاَل بِِذْكِرمِهَ خُيَرِّ

، ِمَن اأْلَْوِس ڤ.9  -1- اِلِميُّ ، السَّ عْبُد الِل ْبُن َعْرَفَجَة، اأْلَْنَصاِريُّ

 ، ْهِريُّ ِه الزُّ ِريَن: َعْبَد اللِه، َوَلْ ُيَسمِّ ُه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َسمَّ

َواَل اْبُن إِْسَحاَق)3(.

ار 9 1-3- عْبُد الِل ْبُن ُعْرُفَطَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة ْبِن خدارة ْبِن َعْوِف ْبِن النَّجَّ

، ِمن َبِني الَحاِرِث بِن الَخْزَرجِ ڤ. ، اْلُخْدِريُّ اْبِن الَخْزَرجِ، اأْلَْنَصاِريُّ

ُد ْبُن  ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ س: َذَكَرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. 

، َيُقوُل: َهـَذاِن الَِليَفاِن،  ِد ْبِن ُعـَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَكاَن َعْبـُد اللـِه ْبُن ُمَمَّ

ا َواِحٌد، َواْسُمُه: َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمْيٍ َحِليٌف هَلُْم.  َم مُهَ إِنَّ

اْثنَان، َفَجِميُع َمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي اْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج)4(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1745/3(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )232/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1737/3(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )500/3(.
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 غ: من أصحاِب رُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيْسنِد عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من 
أهل بدر)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: شهد بدًرا، َوَكاَن ممن هاجر إل أرض البشة مع جعفر بن َأِب 
طالب ڤ، ُهَو حليف لبني الَاِرث بن الزرج)3(.

َعْبُد الِل ْبُن َعْلَقَمَة ْبِن اْلَحاِرِث، َوُهَو َغْبَشاُن ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن 9   1-
ُبَويِّ ْبِن َمْلَكاَن ْبِن َأْفَصى، ِمْن ُخَزاَعَة، َأُبو َنْبَقَة ڤ.

 س: َكاَن أِلَِب َنْبَقَة ِمَن اْلَوَلِد: اْلَعاَلُء َوُهَذْيٌم ُقتاَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيَدْيِن، 
ُهْم َحيَُّة، َوِهَي ُأمُّ ُهَذْيٍم بِنُْت َعْبِد  ِه، َوُأمُّ ْعَبُة، َوُأمُّ َعْبِد اللَّ َواَل َعِقَب هَلَُم، َوالصَّ
َها اْلَعِجَلُة بِنُْت اْلَعْجاَلِن ْبِن اْلَبيَّاِع، َواْسُمُه:  َيِزيَد ْبِن َهاِشِم ْبِن امُلطَِّلِب، َوُأمُّ

َة ْبِن َسْعِد ْبِن َلْيٍث.  َعْبُد َشْمِس ْبُن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َناِشِب ْبِن َغْيَ

.)4( ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا َنْبَقَة َخِْسَي َوْسًقا بَِخْيَرَ َوَأْطَعَم َرُسوُل اللَّ

َعْبُد الِل ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياحِ 9 1 1-
اْبِن َعْبِد الِل ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب 

ْحَمِن، اْلَعَدِويُّ ڤ. اْبِن ِفْهٍر، َأُبو َعْبِد الرَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )108/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1738/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 949(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )44/6(.
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ُه َزْينَُب بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَِح   س: ُأمُّ

اْبِن َعْمِرو ْبِن َهِصيٍص. 

ــاِب، َوَلْ َيُكــْن َبَلــَغ  ــَة َمــَع إِْســاَلِم َأبِيــِه ُعَمــَر ْبــِن اْلَطَّ َوَكاَن إِْســاَلُمُه بَِمكَّ
ْحَِن.  َيْوَمِئٍذ، َوَهاَجَر َمَع َأبِيِه إَِل امَلِدينَِة، َوَكاَن ُيْكنَى َأَبا َعْبِد الرَّ

َوَكاَن لَِعْبـِد اللـِه ْبـِن ُعَمَر ِمَن اْلَوَلِد اْثنَـا َعَرَ َوَأْرَبُع َبنَاٍت: َأُبـو َبْكٍر، َوَأُبو 
ُهـْم َصِفيَُّة بِنُْت َأِب  ُعَبْيـَدَة، َوَواِقـٌد، َوَعْبـُد اللِه، َوُعَمُر، َوَحْفَصُة، َوَسـْوَدُة، َوُأمُّ
َة ْبِن َعْوِف ْبِن  ُعَبْيِد ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِ ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن َغْيَ

، َوُهَو َثِقيٌف.  ُكيَسٍّ

ُه ُأمُّ َعْلَقَمَة بِنُْت َعْلَقَمَة ْبِن َناِقَش ْبِن  ْحَِن، َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوُأمُّ َوَعْبُد الرَّ
َوْهِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َواِئَلَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَاِرِب ْبِن فِْهٍر. 

ُهْم ُأمُّ َوَلٍد.  َوَساِلٌ، َوُعَبْيُد اللِه، َوَحَْزُة، َوُأمُّ

ُهَم ُأمُّ َوَلٍد.  َوَزْيٌد، َوَعاِئَشُة، َوُأمَّ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوباَِلٌل، َوُأمُّ

ُهـَم ُأمُّ َوَلـٍد، َوُيَقـاُل: إِنَّ ُأمَّ َزْيـِد ْبـِن َعْبـِد اللِه  َوَأُبـو َسـَلَمَة، َوُقاَلَبـُة، َوُأمَّ
َحاِج، ِمْن َبنِي َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْمِرو  َسْهَلَة بِنَْت َمالِِك ْبِن الشَّ

اْبِن َغنِْم ْبِن َتْغِلَب)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )133/4(.
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 ل: صاحب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُه بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَِح ْبِن   ص: ُأمُّ

َة، َوُدفَِن بِِذي ُطًوى)2(. ، َوَماَت بَِمكَّ َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

 نس: من ُفَقَهاء اأْلَْنَصار من َأْصَحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص من أهل امَلِدينَة)3(.

ُد ْبُن ُعَمَر: كان إسالم عبد الله بمكة مع إسالم أبيه، ول   غ: َقاَل ُمَمَّ

يكن بلغ يومئذ، وهاجر مع أبيه إل املدينة)4(.

 ن: شـهد فتـح مـص، واختـطَّ بـا. روى عنه أكثُر مـن أربعي رجاًل 

من أهل مص)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد، َوُهَو ابن َأربع عَرة سنة   ب: ُعِرَض عل َرُسوِل اللَّ

عَرة  خس  ابن  َوُهَو  الَنَْدق،  َيْوم  َعَلْيِه  َوُعِرَض  َبَلَغ،  يره  َول  جيزه،  َفلم 

َفَأَجاَزُه، َوَكاَن َيْوم سنة خس، َفَكاَن مولد بن عمر قبل الَوْحي بِسنة. 

ة، َوُهَو ابن  اعتزل ِف الِفَتن َعن النَّاس، َماَت سنة َثاَلث َوسبعي بَِمكَّ

سبع َوَثَمنَِي سنة.

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2012(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )53/2(.

)3( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )468/3(.

)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )276/1(.
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ر ليته، َوُدفَِن بفخ.  َوَكاَن ابن عمر ُيصفِّ

َوَحَْزة، وبالل،  َوَعاِصم،  َوَسال،  اللَّه،  اللَّه، َوعبيد  َعْبد  َأْواَلده:  َومن 

وواقد، سوى الَبنَات.

ـه بـن عمـر: َزْينَـب بنـت َمْظُعـون بـن حبيـب بـن وهب بن  َوأمُّ َعْبـد اللَّ

حذافة بن جح)1(.

 بــش: كان مولــده قبــل الوحــي بســنة ل يشــهد بــدًرا، وُعــِرَض عــل 

َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحٍد، وهو ابن أربع عرة سنة، فلم جيزه، ول يره بلغ، 

ثم ُعِرَض عليه يوم الندق، وهو ابن خس عرة فأجازه. 

ادهــم، ول يشــتغل ف هــذه  ائهــم وزهَّ وكان مــن صالــي الصحابــة وُقرَّ

الدنيا بالصفراء، وال بالتمتع بالبيضاء، وال َضمَّ درمًها إل درهم.

وكان من أكثرهم تتبًعا آلثار َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأكثرهم استعماًل هلا. 

ا أو معتمًرا  اعتزل الفتن، وقعد ف البيت عن الناس، إال أن خيرج َحاجًّ

أو غازًيا، إال أن أدركته املنيَّة عل حالته تلك بمكة، وهو حاج سنة ثالث 

وسبعي، وبا ُدفَِن ڤ)2(.

ة، َوُدفَِن بفخ، َوُهَو اْبن َأربع َوَثَمنَِي سنة، َوَهَذا أثبت)3(.   رع: َماَت بَِمكَّ

)2( »مشاهير علماء األمصار« )ص: 37(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )209/3، 210(.
)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )194/1(.
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ُه َوُأمُّ ُأْختِِه  ْنَيا، ُأمُّ  ع: َخاُل امُلْؤِمنَِي، ِمْن َأْمَلِك َشَباِب ُقَرْيٍش َعِن الدُّ

َحْفَصَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َزْينَُب بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة 

اْبِن ُجََح.

َهاَجَر َمَع َأبِيِه ُعَمَر ڤ.

ُب َقِريًبا ِمْن َمنِْكَبْيِه، َيُقصُّ َشاِرَبُه،  َكاَن آَدَم ُطَوااًل، َلُه ُجٌَّة َمْفُروَقٌة َتْضِ

َة ِف اْلِعَباَدِة، َوِف البَِضاِع.  ُر ِلَْيَتُه، ُأْعطَِي اْلُقوَّ ُر إَِزاَرُه، ُيَصفِّ َوُيَشمِّ

بِيِل امُلبِِي، َوُأْعطَِي امَلْعِرَفَة بِاآْلِخَرِة،  ِك بِآَثاِر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالسَّ َكاَن ِمَن التََّمسُّ

ْنَيا، َوَلْ َتْفتِنُْه.  ِه الدُّ ْ يَثاَر هَلَا َحقَّ اْلَيِقِي، َلْ َتَغيِّ َواإْلِ

ــَي،  اِلِ ُه َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمــَن الصَّ اِئــَي اْلَاِشــِعَي، َوَعــدَّ َكاَن ِمــَن اْلَبكَّ

َفَأْذَهَلُه َعِن  َيْوَم اْلَنَْدِق،  َفَغَلَبُه اْلُْزُن َواْلُبَكاُء، َوَأَجاَزُه  َبْدٍر  اْسَتْصَغَرُه َعْن 

َفَوِرَمْت  ُرْمٍح  ُزجُّ  ِرْجَلُه  َأَصاَب  ِه،  لِلَّ اللِه  َعْبُد  َخامَتِِه  َنْقُش  َوالتَُّكى،  اأْلَْمِن 

ِب،  َة َسنََة َأْرَبٍع، َوِقيَل: َثاَلٍث َوَسْبِعَي، َوُدفَِن بِامُلَحصَّ َ ِمنَْها بَِمكَّ ِرْجاَلُه، َفُتُوفِّ

َف، َماَت َوُهَو اْبُن ِستٍّ َوَثَمنَِي)1(. َوِقيَل: بِِذي ُطًوى، َوِقيَل: برَِسِ

ه وأمُّ أخته حفصة: زينب بِنْت مظعون بن َحبِيب اجلَُمِحي.  بر أمُّ

أسلم مع َأبِيِه َوُهَو صغي ل يبلغ اللم. وقد قيل: إن إسالمه َكاَن قبل 

ِه بن ُعَمر ينكر َذلَِك. إسالم َأبِيِه، وال يصح. وكان َعْبد اللَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1707/3(.
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وأصـح مـن َذلِـَك قوهلم: إن هجرتـه كانت قبل هجرة َأبِيـِه، واجتمعوا 
ـُه ل يشـهد بـدًرا، واختلف ِف شـهوده أحـًدا، والصحيح أن أول مشـاهده  َأنَّ

الندق.

وشهد الديبية، َوَقاَل بعض أهل السي: إنه أول من بايع يومئذ، وال 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بالديبية تت الشجرة بيعة  يصح، والصحيح أن من بايع َرُسوَل اللَّ

 . الرضوان َأُبو سنان األسديُّ

ِه  وكان ڤ من أهل الورع والعلم، َوَكاَن َكثِي اإلتباع آلثار َرُسول اللَّ
ي واالحتياط والتوقي ِف فتواه، وكل َما يأخذ بِِه نفسه.  ملسو هيلع هللا ىلص. شديد التحرِّ

ايـا عـل عهـد َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثـمَّ َكاَن بعد  َوَكاَن ال يتخلَّـف َعـِن الرسَّ
موته مولًعا بالجِّ قبل الفتنة، وف الفتنة إَِل أن مات، ويقولون: إنه َكاَن من 

أعلم الصحابة بمناسك الج.

ِه  وقـال َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص لزوجـه حفصة بِنْـت ُعَمـر: »إِنَّ َأَخاك َعْبـد اللَّ
يِل«، فم ترك ابُن ُعَمر بعدها قياَم الليل. َرُجٌل َصالٌِح َلْو َكاَن َيُقوُم ِمَن اللَّ

وكان لورعه قد أشكلت َعَلْيِه حروب عيل ڤ، وقعد َعنُْه، وندم عل 
َذلَِك حي حضته الوفاة.

ِه بن ُعَمر بمكة سنة ثالث وسبعي، ال خيتلفون ِف َذلَِك،  مات َعْبد اللَّ
َبْي بثالثة أشهر أو نحوها. وقيل: لستة أشهر.  بعد قتل ابن الزُّ

اج،  ، فلـم ُيْقَدر عل َذلَِك من أجل الَجَّ وكان أوىص أن ُيدَفـن ِف اِلـلِّ
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اج قد أمر رجاًل فسم زج  وُدفَِن بذي طوى ِف مقرة املهاجرين، َوَكاَن الَجَّ
اج خطب  رمح، وزحه ِف الطريق ووضع الزج ِف ظهر قدمه، وذلك أن الَجَّ
اج:  ر الصالة، َفَقاَل ابن ُعَمر: إن الشمس ال تنتظرك. َفَقاَل َلُه الَجَّ يوًما وأخَّ

ِذي فِيِه عيناك. َقاَل: إن تفعل فإنك سفيه ُمَسلَّط.  لقد مهمت أن أضب الَّ

م ِف  اج، ول يسمعه، َوَكاَن يتقدَّ وقيل: إنه أخفى قوله َذلَِك َعِن الَجَّ
املواقف بعرفة وغيها إَِل املواضع التي َكاَن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص وقف با، فكان َذلَِك 
اُج رجاًل معه حربة يقال: إنا كانت مسمومة،  اج، فأمر الَجَّ يعز عل الَجَّ
فلـم دفـع النـاس من عرفـة، لصق بِـِه َذلِـَك الرجل، َفَأَمـرَّ الربَة عـل قدمه، 
اج يعوده، َفَقاَل  وهي ِف غرز راحلته، فمرض منها أياًما، فدخل َعَلْيِه الَجَّ
َلـُه: مـن فعـل بك َيـا َأَبا الرحـن؟ َفَقاَل: َمـا تصنع بِـِه؟ َقاَل: قتلنـي الله إن ل 
أقتله. َقاَل: َما أراك فاعاًل، أنت الَِّذي أمرت الَِّذي بخسني بالربة. َفَقاَل: 

ْحَِن. وخرج عنه.  ال تفعل َيا َأَبا َعْبد الرَّ

ُه َقاَل للحجاج -إذ َقاَل َلُه: من فعل بك- َقاَل: أنت الَِّذي أمرت  وروي َأنَّ
اج)1(. بإدخال السالح ِف الرم، فلبث أياًما، ُثمَّ مات، وصلَّ َعَلْيِه الَجَّ

 خت: أمه زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح.

كان إسالمه بمكة مع إسالم َأبِيِه وهو صغي قبل أن يبلغ.

وهاجر مع َأبِيِه إَِل املدينة، وشهد غزاة الندق، وما بعدها.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 953-949(.
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وخرج إَِل العراق، فشهد يوم القادسية، ويوم جلوالء، وما بينهم من 
وقائع الفرس، وورد املدائن غي مرة.

كان ابُن ُعَمر يصغر َعْن شهود بدر )1(.

 ش: تـوف بمكـة سـنة أربـع أو ثـالث، وقيل: اثنتي وسـبعي، وهو 
ابن أربع وثمني سنة)2(.

َة َوُدفَِن ِبَا)3(.  و: َماَت بَِمكَّ

 كر: من املهاجرين، َشِهَد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص الَنَْدَق وما بعده من 
املشاهد، وشهد غزوة مؤتة مع زيد، وجعفر، وشهد يوم اليموك. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. وروى عن: أب بكر الصديق، وأبيه عمر 
ابن الطاب، وعثمن بن عفان، وأب ذر، ومعاذ بن جبل، ورافع بن خديج، 

وأب هريرة، وعائشة.

روى عنه: ابن عباس، وجابر، واألغر املزين الصحابيون، وبنوه: سال، 
وعبد الله، وحزة، وبكار، وزيد، وعبيد الله، وحفص بن عاصم بن عمر، 
والقاسم بن ممد بن أب بكر، وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبي، وغيهم)4(.

ه َزْينَب بنت َمْظُعون بن حبيب.   جو: أمُّ

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 519، 520(.
)2( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )49/1(.
نَّة )ص: 490(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ

)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )31/ 81-79(.
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ة َمَع َأبِيه، َول يكن َبالًغا ِحينَِئٍذ، َوَهاَجر َمَع َأبِيه إَِل امَلِدينَة.  أسلم بَِمكَّ

َوله من الَوَلد اْثنَا عر ذكًرا، َوَأْربع َبنَات: َأُبو بكر، وَأُبو ُعَبْيَدة، وواقد، 
هم َصِفيَّة بنت أب عبيد.  وعبد الله، َوعمر، َوَحْفَصة، َوَسْوَدة، أمُّ

ه أمُّ َعْلَقَمة.  ْحَن أمُّ َوعبُد الرَّ

هم أمُّ ولد.  َوَسالٌ، َوعبيُد الله، َوَحَْزُة، أمُّ

هم أمُّ ولد. َوزيٌد َوَعاِئَشُة أمُّ

ه أمُّ ولد.  وبالٌل أمُّ

هم أمُّ ولد.  َوَأُبو َسلَمة، وقالبُة، أمُّ

ه لِصَغر ِسنِّه،  ه، َوَيْوم ُأُحٍد َفردَّ ُعِرَض عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر َفَردَّ
ة،  َفُعِرَض َعَلْيِه َيْوم الَنَْدق، َوُهَو اْبن خس عر سنة، َفَأَجاَزُه، َوَمات بَِمكَّ

َوُدفَِن بفخ سنة َأربع َوسبعي، َوُهَو اْبن َأربع َوَثَمنَِي سنة)1(.

َحاَبة)2(. ة من الصَّ  وقال أيًضا جو: آخر من َماَت بَِمكَّ

 ث: أسـلم بمكـة مـع أبيـه، ول يكـن يومئـٍذ بالًغـا، وهاجـر معـه إيل 

ه، لِصَغر ِسـنِّه، فُعرض  املدينـة، وُعـِرض عـل َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يـوم بدر فـردَّ
عليه يوم الندق وهو ابن خس عرة سنة فأجازه. 

وشهد ما بعد الندق من املشاهد. 

)2( السابق )ص: 324(.)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 99(.
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وروى الديث فأكثر، وروى عنه من الصحابة والتابعي خلٌق كثي. 

ك بآثار النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بالسبيل  ادها، وكان من التَّمسُّ كان من ُعبَّاد الصحابة وُزهَّ
ُه الدنيا ول تفتنه. الواضح، وأعطي املعرفة باآلخرة واإليثاَر هلا، ل ُتَغيِّ

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص من الصالي .  ائي الاشعي ، وَعدَّ كان من البكَّ

وكان ال حيبس عن طعامه جمذوًما وال أبرَص وال مبتًل، حتى يقعدوا 
معه عل مائدته)1(.

ه وأمُّ أخته حفصة: زينب بِنْت مظعون بن حبيب اجلمحية.  ثغ: أمُّ

أسـلم َمـَع َأبِيـِه، وهـو صغـي ل يبلـغ اللـم، وقد قيـل: إن إسـالمه قبل 
إسـالم َأبِيـِه. وال يصـح، َوإِنـم كانـت هجرتـه قبـل هجـرة َأبِيِه، فظـن بعُضُ 

النَّاس أن إسالمه قبل إسالم َأبِيِه.

ه، واختلفوا ِف  ُه ل يشهد بدًرا، استصغره النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فردَّ وأجعوا َعَل َأنَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع غيه ممن ل يبلغ  ه َرُسوُل اللَّ شهوده أحًدا، فقيل: شهدها. وقيل: َردَّ

الُُلم.

والصحيح؛ أن أول مشاهدة الندق، وشهد غزوة مؤتة َمَع َجْعَفر بن 
َأِب َطالِب ڤ، وشهد اليموك، وفتح مص، َوإِفريقية.

وكان َكثُِي األتباع آلثار َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، حتَّى إنه ينزل منازله، ويصيلِّ 
ِف كلِّ مكان صلَّ فِيِه، وحتى إن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص نزل تت شجرة، فكان ابن ُعَمر 

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 264(.
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يتعاهدها باملاء لئال تيبس.

وكان ابـُن ُعَمـر شـديَد االحتيـاط، والتوقـي لدينه ِف الفتـوى، وكل ما 
تأخذ بِِه نفسه، حتَّى إنه ترك املنازعة ِف الالفة َمَع كثرة ميل أهل الشام إَِلْيه 
ومبتهم َلُه، ول يقاتل ِف شء من الفتن، ول يشهد َمَع عيلٍّ شيًئا من حروبه، 

حي أشكلت َعَلْيِه، ُثمَّ َكاَن بعد َذلَِك يندم َعَل ترك القتال معه.

ق  دقة، وربم تصدَّ وكان بعَد َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثر الج، وكان َكثَِي الصَّ
ِف املجلس الواحد بثالثي ألًفا.

وروى ابن ُعَمر َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر. وروى َعْن َأِب َبْكر، وعمر، وعثمن، 
وأبى ذر، ومعاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وأب ُهَرْيَرَة، وعائشة.

روى عنـه: ابـن َعبَّاس، وجابـر واألغر املزين من الصحابـة. وروى َعنُْه 
ْحَن،  من التابعي بنوه: سال، وعبد اللَّه، وحزة، َوَأُبو َسَلمة وُحيد ابنا َعْبد الرَّ
ومصعب بن سعد، وسعيد املسيب، وأسلم َمْوَل ُعَمر، ونافع مواله، وخلق َكثِي.

َبْي بثالثة  توف َعْبُد اللَّه بُن ُعَمر سنة ثالث وسبعي، بعد قتل ابن الزُّ
أشهر، وكان سبب قتله أن الجاج أمر رجاًل فَسمَّ زجَّ ُرمٍح وزحه ِف الطريق، 
ووضع الّزّج ف ظهر قدمه، َوإِنم فعل الجاج َذلَِك؛ ألنَّه خطب يوًما وأخر 
الصـالة، َفَقـاَل َلـُه ابـن ُعَمـر: إن الشـمس ال تنتظـرك. َفَقـاَل َلـُه الجـاج: لقد 

ِذي فِيِه عيناك! َقاَل: إن تفعل فإنك سفيه مسلط!. مهمت أن أضب الَّ

ـه بـن ُعَمـر، فأمـره َعْبُد امللـك بُن  وقيـل: إن الجـاج حـّج َمـَع َعْبـد اللَّ
اج ِف املواقف بعرفة  م الجَّ مروان أن يقتدي بابن ُعَمر، فكان ابن ُعمر يتقدَّ
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وغيهـا، فـكان َذلِـَك يشـق َعَل الجـاج، فأمر رجـاًل معه حربة مسـمومة، 
فلصـق بابـن ُعَمـر عند دفـع النَّاس، فوضـع الربة َعَل ظهـر قدمه، فمرض 
منهـا أياًمـا، فأتـاه الجـاج يعـوده، َفَقـاَل َلُه: من فعـل بك؟ َقـاَل: وما تصنع 
َقاَل: قتلني اللَّه إن ل أقتله! َقاَل: ما أراك فاعاًل! أنت أمرت اّلذي نخسني 
ْحَن. وخرج عنه، وليث أياًما، ومات  بالربة!، َفَقاَل، ال تفعل يا أبا َعْبد الرَّ

وصل عليه الجاج.

ومـات وهـو ابـن سـت وثمني سـنة. وقيل: أربـع وثمني سـنة. وقيل: 
تـوف سـنة أربع وسـبعي. وُدفَِن باملحصـب، وقيل: بذي طـوي. وقيل: بفج. 

وقيل: برسف. 

يستقيم عل قول من جيعل  بسنة، وهذا  املبعث  قبل  َكاَن مولده  قيل: 
مقام النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة بعد املبعث عر سني؛ ألنه توف سنة ثالث وسبعي، 
وعمره أربع وثمنون سنة، فيكون َلُه ِف اهلجرة إحدى عرة سنة، فيكون 

مولده قبل املبعث بسنة. 

ا َعَل قول من ذهب إَِل أن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ل جُيزه َيْوم ُأُحٍد، وكان َلُه أربع  وأمَّ
عرة سنة، وكانت ُأُحد ِف السنة الثالثة، فيكون َلُه ِف اهلجرة إحدى عرة 

سنة. 

ا َعَل قول من َيُقوُل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أقام بعد املبعث بمكة ثالث عرة  وأمَّ
سنة، وأن ُعَمر َعْبد اللَّه أربع وثمنون سنة، فيكون مولده بعد املبعث بسنتي.

ـا َعـَل قـول من جيعل عمره سـًتا وثمني سـنة، فيكـون مولده وقت  وأمَّ
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املبعث، والله أعلم)1(.

 ، ْحَــِن الُقَرِشُّ  ذس: اإِلَمــاُم، الُقــْدَوُة، َشــْيُخ اإِلْســاَلِم، َأُبــو َعْبــِد الرَّ

. ، ُثمَّ امَلَديِنُّ يُّ ، امَلكِّ الَعَدِويُّ

ُل  َتِلْم، َواْسُتْصِغَر َيْوَم ُأُحٍد، َفَأوَّ ، ُثمَّ َهاَجَر َمَع َأبِْيِه َلْ حَيْ َأْسَلَم َوُهَو َصِغْيٌ

َجَرِة. َت الشَّ َغَزَواتِِه الَنَْدُق، َوُهَو مِمَّْن َباَيَع َتْ

ــُه َوُأمُّ ُأمِّ امُلْؤِمنـِـْيَ َحْفَصــَة: َزْينـَـُب بِنـْـُت َمْظُعــْوٍن؛ ُأْخــُت ُعْثــَمَن بــِن  َوُأمُّ

. َمْظُعْوٍن اجلَُمِحيِّ

 ، ا َنافًِعا َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: َأبِْيِه، َوَأِب َبْكٍر، َوُعْثَمَن، َوَعيِلٍّ َرَوى ِعْلًم َكثِْيً

ِه، َوَسْعٍد، َواْبِن  َوباَِلٍل، َوُصَهْيٍب، َوَعاِمِر بِن َربِْيَعَة، َوَزْيِد بِن َثابٍِت، َوَزْيٍد َعمِّ
ِهم. َمْسُعْوٍد، َوُعْثَمَن بِن َطْلَحَة، َوَأْسَلَم، َوَحْفَصَة ُأْختِِه، َوَعاِئَشَة، َوَغْيِ

ْحَِن بِن  ، َوَأْسَلُم َمْوَل َأبِْيِه، َوإِْسَمِعْيُل بُن َعْبِد الرَّ َرَوى َعنُْه: آَدُم بُن َعيِلٍّ
ْيَن، َوُبرْسُ بُن َسـِعْيٍد،  ، َوَأَنُس بُن ِسـْيِ َأِب ُذَؤْيـٍب، َوُأَميَّـُة بـُن َعْبـِد اللـِه األَُمِويُّ

وذكر خلًقا سواهم.

َة، َوَفاِرَس َغاِزًيا. اَم، َوالِعَراَق، َوالَبْصَ َقِدَم الشَّ

َء بَِخامَتِِه، َوالَ َيَكاُد  تُِم الَشْ َفِر، َوخَيْ َوِقْيَل: َكاَن َيتَِّزُر َعَل الَقِمْيِص ِف السَّ

وَق، َفيُقوُل: َكْيَف ُيَباُع َذا؟. َيْلَبُسُه، َوَيْأيِت السُّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )241-236/3(.
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ُر ِلَْيَتُه. َوُيَصفِّ

ٍء َعَل الَوْطِء. َل َشْ َوِقْيَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيفطُِر َأوَّ

َوالْبِن ُعَمَر َأْقَواٌل َوَفَتاَوى َيُطوُل الِكَتاُب بِإِيَراِدَها.

.- َ ِف آِخِر َسنَِة َثاَلٍث -يعني َوَسْبِعْيَ ُه ُتُوفِّ َوالظَّاِهُر َأنَّ

ِة امُلَهاِجِرْيَن، َسنََة َأْرَبٍع. ؛ َمْقَرَ َوِقْيَل: ُدفَِن بَِفخٍّ

َة َسنًَة، َفَعَل َهَذا َيُكْوُن ُعُمُرُه  وُهَو الَقاِئُل: ُكنُْت َيْوَم ُأُحٍد اْبَن َأْرَبَع َعْرَ
َخًْسا َوَثَمنِْيَ َسنًَة -ريض اللَّه عنه َوَأْرَضاُه-.

َفـَريِضَ اللـُه َعـِن اْبِن ُعَمَر َوَأبِْيـِه، َوَأْيَن ِمْثُل اْبـِن ُعَمَر ِف ِدْينِـِه، َوَوَرِعِه، 
ـِه، َوَخْوفِِه، ِمْن َرُجٍل ُتعَرُض َعَلْيـِه اِلاَلَفُة، َفَيأَباَها، َوالَقَضاُء  ِ َوِعلِمـِه، َوَتَأهلُّ
، فِْيهرُب ِمنُْه؟! َفاللُه جَيْتبِي إَِلْيِه َمْن  اِم لَِعيِلٍّ ُه، َونَِياَبُة الشَّ ِمْن ِمْثِل ُعْثَمَن، َفيدُّ

َيَشاُء، َوهَيِْدي إَِلْيِه َمْن ُينِيُب.

ِر،  «: َأْلَفاِن َوِستُّ ماَئٍة َوَثاَلُثْوَن َحِدْيًثا بِامُلَكرَّ َوالْبِن ُعَمَر ِف »ُمسنَِد َبِقيٍّ
َفَقا َلُه َعَل: ماَئٍة َوَثَمنَِيٍة َوِستِّْيَ َحِدْيًثا. َواتَّ

. : بَِأَحٍد َوَثَمنِْيَ َحِدْيًثا، َوُمْسِلٌم: بَِأَحٍد َوَثاَلثِْيَ َواْنَفَرَد َلُه الُبَخاِريُّ

: َأُبو َبْكٍر، َوَواِقٌد،  َوَأْوالَُدُه ِمْن َصِفيََّة بِنِْت َأِب ُعَبْيٍد بِن َمْسُعْوٍد الثََّقِفيِّ
َوَعْبُد اللِه، َوَأُبو ُعَبْيَدَة، َوُعَمُر، َوَحْفَصُة، َوَسْوَدُة. َوِمْن ُأمِّ َعْلَقَمَة امُلَحاِربِيَِّة: 
ٍة  يَّ ٍة َلُه: َساِلٌ، َوُعَبْيُد اللِه، َوَحَْزُة. َوِمْن رُسِّ يَّ ْحَِن، َوبِِه ُيْكنَى. َوِمْن رُسِّ َعْبُد الرَّ
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ُأْخَرى: َزْيٌد، َوَعاِئَشُة. َوِمْن ُأْخَرى: َأُبو َسَلَمَة، َوِقاَلَبُة. َوِمْن ُأْخَرى: باَِلٌل.

.)1( َفاجلُْمَلُة: ِستََّة َعَرَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ، َوابن َوِزيِرِه.  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَّ

ُأُحٍد، َوَشِهَد اْلَنَْدَق َوَما  َتِلَم، َواْسُتْصِغَر َعْن  حَيْ َأْن  َقْبَل  َأُبوُه  بِِه  َهاَجَر 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  بعدها َمَع َرُسوِل اللَّ

ُهَم َزْينَُب بِنُْت َمْظُعوٍن. َوُهَو َشِقيُق َحْفَصَة ُأمِّ امُلْؤِمنَِي، ُأمُّ

ابِِقَي. َرَوى ِعْلًم َكثًِيا َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، وَعْن أب بكر، َوُعَمَر، َوالسَّ

ِه،  ـِه، َوُعَبْيُد اللَّ َرَوى َعنْـُه: َبنُـوُه َحَْزُة، َوَسـاِلٌ، َوبِـالٌل، َوَزْيـٌد، َوَعْبُد اللَّ
ـِه بـن ِدينَـاٍر، َوَسـِعيُد بـن امُلسـيِِّب، َوُعـْرَوُة،  َوَمـْوالُه َنافِـٌع، َوَمـْوالُه َعْبـُد اللَّ
، َوَأُبو  ـْعبيُّ ، َوَطـاُوٌس، َوجُمَاِهـٌد، َوَعَطـاٌء، َوِعْكِرَمُة، َوالشَّ َوَسـِعيُد بـن ُجَبْيٍ
، َوبِْرُ بن َحْرٍب، َوَجَبَلُة  َسَلَمَة، َوَزْيُد بن أسلم، وأبوه َأْسَلَم، َوآَدُم بن َعيِلٍّ
، َوَعْمـُرو بن ِدينَـاٍر، َوُثَوْيُر بـن َأِب َفاِخَتـَة، َوَأُبو  ابـن ُسـَحْيٍم، َوَثابِـٌت اْلُبنَـايِنُّ

َبْيِ املكي، وخلق كثي)2(. الزُّ

 ذك: أحـد األعـالم ف العلم والعمل، شـهد الندق، وهو من أهل 

بيعـة الرضـوان، وممـن كان يصلـح للخالفة، فُعـيِّ لذلك يـوم الكمي مع 
، وفاتح العراق سعد ونحومها ڤ. وجود مثل اإلمام عيلٍّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 204، 208، 221، 223، 232، 233، 235(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 845(.
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ومناقبه َجَّة أثنى عليه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ووصفه بالصالح.

توف ابن عمر ف أول سنة أربع وسبعي، وهو شقيُق أمِّ املؤمني حفصة ڤ)1(.

اِد ْبِن َعْبِد اللَّ ْبِن 9 - 1- عْبُد الِل ْبُن َعْمِرو ْبِن ُبْجَرَة ْبِن َخَلِف ْبِن َصدَّ
ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ڤ.

ُه َواَل ُأمُّ َأبِيِه.  ِه ْبُن َعْمٍرو َعْمًرا، َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ  س: َوَلَد َعْبُد اللَّ

َة.  ِه ْبُن َعْمٍرو َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَأْسَلَم َعْبُد اللَّ

يِق ڤ)2(. دِّ َة ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َوُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْرَ

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(. 

 بر: أسلم يوم الفتح، وُقتَِل يوم اليممة شهيًدا، وال أعلم َلُه رواية)4(. 

ْبِن 9   1- َكْعِب  ْبِن  َحَراِم  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  َحَراِم  ْبِن  َعْمِرو  ْبُن  الِل  عْبُد 
َلِميُّ ڤ. ، ُثمَّ السُّ َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َأُبو َجاِبٍر، اأْلَْنَصاِريُّ

َباُب بِنُْت َقْيِس ْبِن اْلَقِريِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن  ُه الرَّ  س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َوُهَو َأُبو َجابِِر ْبُن َعْبِد اللِه. 

ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )17(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/ 104(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 954(.
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، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا.  َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ

َوَقْد َكَتْبنَا َأْمَرُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َسِلَمَة)1(.

َباُب بِنُْت َقْيِس ْبِن اْلَقِريِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن  ُه الرَّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

َها ِهنُْد بِنُْت َمالِِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة.  َوُأمُّ

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت  َوَكاَن لَِعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو ِمَن الَوَلِد: َجابٌِر َشِهَد اْلَعَقَبَة، َوُأمُّ
اٍد.  َعنََمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسنَاِن ْبِن َناِبِء ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

ـْبِعَي ِمَن األَْنَصـاِر، َوُهَو َأَحُد  َوَشـِهَد َعْبـُد اللـِه ْبُن َعْمـٍرو اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
اٍل َعَل  ، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف َشوَّ النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ

ْجَرِة. َرْأِس اْثنَْيِ َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

َل َقتِيٍل ُقتَِل ِمَن امُلْسـِلِمَي  َقاُلـوا: َوَكاَن َعْبـُد اللـِه ْبـُن َعْمِرو ْبِن َحـَراٍم َأوَّ
، َفَصلَّ َعَلْيِه  ـَلِميُّ َيـْوَم ُأُحـٍد، َقَتَلُه ُسـْفَياُن ْبُن َعْبِد َشـْمٍس َأُبـو َأِب األَْعَوِر السُّ
َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل اهْلَِزيَمِة، َوَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْدفِنُوا َعْبَد اللِه ْبَن َعْمٍرو 
َفاِء«، َوَقـاَل: »اْدفِنُوا  ُمـوِح ِف َقـْبٍ َواِحٍد ملَِـا َكاَن َبْينَُهَم ِمَن الصَّ َوَعْمـَرو ْبـَن اجْلَ

ْنَيا ِف َقْبٍ َواِحٍد«. ْيِ ِف الدُّ َهَذْيِن امُلَتَحابَّ

َقاَل: َوَكاَن َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو َرُجاًل َأْحََر، َأْصَلَع، َلْيَس بِالطَِّويِل، َوَكاَن 
ا  مُهَ َعْمـُرو ْبـُن اجْلَُمـوِح َرُجـاًل َطِويـاًل، َفُعِرَفـا َفُدفِنَا ِف َقـْرٍ َواِحـٍد، َوَكاَن َقْرُ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )572/3(.
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ـْيُل، َفُحِفَر َعنُْهـَم، َوَعَلْيِهـَم َنِمَرتاِن، َوَعْبـُد اللِه َقْد  ا َيـيِل امَلِسـيَل، َفَدَخَلـُه السَّ مِمَـّ
َأَصاَبـُه ُجـْرٌح ِف َوْجِهـِه َفَيُدُه َعـَل ُجْرِحِه، َفُأِميَطـْت َيَدُه َعْن ُجْرِحـِه َفاْنَبَعَث 

ُم.  ْت َيُدُه إَِل َمَكاِنَا َفَسَكَن الدَّ ُم، َفُردَّ الدَّ

َ ِمـْن َحالِِه َقِليٌل َوالَ  ـُه َناِئٌم َوَما َتَغيَّ َقـاَل َجابِـٌر: َفَرَأْيـُت َأِب ِف ُحْفَرتِِه َكَأنَّ
َن ِف َنِمَرٍة ُخَِر ِبَا َوْجُهُه، َوُجِعَل  َم ُكفِّ َكثٌِي، َفِقيَل َلُه: َفَرَأْيَت َأْكَفاَنُه ؟ َقاَل: إِنَّ
َعَل ِرْجَلْيِه اْلَْرَمُل، َفَوَجْدَنا النَِّمَرَة َكَم ِهَي َواْلَْرَمَل َعَل ِرْجَلْيِه َعَل َهْيَئتِِه، 
َوَبْيَ َذلَِك ِسـتٌّ َوَأْرَبُعوَن َسـنًَة، َفَشـاَوَرُهْم َجابٌِر ِف َأْن ُيَطيََّب بِِمْسـٍك َفَأَبى 
الَ ِمْن  ِدُثـوا فِْيِهْم َشـْيًئا، َوُحوِّ َذلِـَك َأْصَحـاُب َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاُلـوا: الَ ُتْ

َذلَِك امَلَكاِن إَِل آَخَر. 

َوَذلَِك َأنَّ اْلَقنَاَة َكاَنْت مَتُرُّ َعَلْيِهَم، َوُأْخِرُجوا ِرَطاًبا َيَتَثنَّْوَن)1(.

 ل: والد جابر ُقتَِل يوم ُأحٍد مع النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،...َقتله ُأَساَمة)3(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ب: َوالِـد َجابـر بـن َعْبـد اللَّـه، مـن َأْصَحـاب العقَبة، استشـهد ِف عهد 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم أحد، َوُدفَِن ُهَو َوَعْمرو بن جوح ِف قر َواِحد، َوَكاَنا متصافيي، 
ى قرمُها قر اأْلََخَوْيِن)4(. َوَكاَن ُيسمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )521-520/3(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 566(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )221/3(.
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 ع: َشـِهَد اْلَعَقَبـَة َوَبـْدًرا، ِمـَن النَُّقَباِء، اْسُتْشـِهَد َيْوَم ُأُحـٍد، َوُدفَِن َمَع 

َصِفيِِّه َوَوِديِدِه َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح. 

ِكَي  َم اللُه ُروَحُه بِاْلِكَفاِح، َوَأَظلَِّت امَلاَلِئَكُة ِجْسَمُه بِاجلَنَاِح، َقاَتَل امُلْرِ َكلَّ
بِاجلَدِّ َوالثََّباِت، َفَقَتُلوُه ُمَْتِسًبا َعْن تِْسٍع ِمَن اْلَبنَاِت)1(.

 بر: كان نقيًبا، وشهد العقبة ُثمَّ بدًرا، وُقتَِل يوم أحد شهيًدا، قتله 

أسامُة األعور بن ُعَبْيد، وقيل: بل قتله ُسْفَيان بن عبد شمس َأُبو َأِب األعور 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص قبل اهلزيمة.  َلِمي، وصلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللَّ السُّ

َوُهَو أول قتيل ُقتَِل من املسلمي يومئذ، وُدفَِن ُهَو َوَعْمرو بن اجلموح 
ِف قر واحد، َكاَن َعْمرو بن اجلموح عل أخته هند بِنْت َعْمرو بن حرام. 

ِه  ِه، روى َعنُْه ابنه َجابِر، َقاَل: »َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ ُهَو والد َجابِر بن َعْبد اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَختَّم ِف َيِمينِِه«)2(.

ْبعي، َوُهَو أحد النَُّقَباء اإلثني عر، َوَشِهَد   جو: َشِهَد العقَبَة َمَع السَّ

َبْدًرا، وُأُحًدا، َوُقتَِل َيْومِئٍذ)3(.

 ث: أحد النُّقباء االثني عر، شهد العقبة مع السبعي، وبدًرا وُأُحًدا، 

وُقتَِل يومئذ)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1717/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 954(.

)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 95، 96(.
)4( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 265(.
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 ذس: َأَحُد النَُّقَباِء َلْيَلَة الَعَقَبِة، َشِهَد بدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)1(.

 وقال أيًضا ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(. 

ــا نقيًبــا، َكاَن نقيــب بنــي َســَلمة، ُهــَو  ــه عقبًيــا بدريًّ  ثــغ: َكاَن َعْبــد اللَّ

والراء بن معرور.

وملا أراد أن خيرج إَِل ُأحد دعا ابنه جابًرا، َفَقاَل: يا بني، إين ال أراين إال 
مقتواًل ِف أول من ُيقَتل، َوإيِن والله ال أدع بعدي أحًدا أعز عيلَّ منك، غي 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوإِن عيلَّ دينًا فاقض عنِّي ديني، واستوص بأخواتك  نفس َرُسوِل اللَّ

خًيا. َقاَل: فأصبحنا، فكان أول قتيل، جدعوا أنفه وأذنيه.

ا  وُدفَِن ُهَو وعمرو بن اجلموح ِف قر واحد، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْدفِنُوُهَ
نَيا«.  َُم َكاَنا ُمَتَصاَفْيي ُمَتَصاِدَقْي ِف الدُّ ِف َقْبٍ َواِحٍد، فإنَّ

وكان َعْمرو أيًضا زوج أخت َعْبد اللَّه، واسمها هند بِنْت عمرو بن حرام.

َقاَل َجابٌِر: حفرت ألب قًرا بعد ستة أشهر، فحولته إليه، فم أنكرت 
ِمنُْه شيًئا إال شعرات من ليته، كانت مستها األرض.

وكان الذي َقَتَل َعْبَد اللَّه أسامُة األعوُر بُن ُعَبْيد وقيل: بل قتله ُسْفَياُن 
ابُن َعْبد شمس َأُبو َأِب األعور السلمي)3(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 325(.

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )244-242/3(.
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 جر: والد جابر بن َعبد الله الصحاب املشهور.

معـدوٌد ف أهـل العقبـة، وبـدر، وكان مـن النقباء واستشـهد بأحد ثبت 
ذكره ف »الصحيحي« من حديث ولده، قال: )َأتيُت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف َدْيٍن كان 

عل أب، فدفعت عليه الباب ...( الديث بطوله)1(.

عْبُد الِل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ْبِن َواِئِل ْبِن ِهَشاِم ْبِن َسِعيِد ْبِن 9   1-
َسْعِد ْبِن َسْهِم ْبِن َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب، 

ْحَمِن ڤ. ٍد، َوِقيَل: َأُبو ُنَصْيٍر، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد الرَّ ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ

اِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم. ُه َرْيَطُة بِنُْت ُمنَبِِّه ْبِن الَجَّ   س: ُأمُّ

ُه بِنُْت َمِْمَيَة  ٌد َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوُأمُّ َوَكاَن لَِعْبِد اللِه ْبِن َعْمٍرو ِمَن اْلَوَلِد: ُمَمَّ
 . َبْيِديِّ اْبِن َجْزٍء الزُّ

ُهْم  َوِهَشاٌم، َوَهاِشٌم، َوِعْمَراُن، َوُأمُّ إَِياٍس، َوُأمُّ َعْبِد اللِه، َوُأمُّ َسِعيٍد، َوُأمُّ
ُة ِمْن َبنِي َوْهِب ْبِن اْلَاِرِث)2(. ُأمُّ َهاِشٍم اْلِكنِْديَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َأْسَلَم َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو َقْبَل   وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ

ا َفاِضاًل. ً َأبِيِه، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َخيِّ

ـاِم َسـنََة َخْـٍس َوِسـتَِّي، َوُهَو اْبـُن اْثنََتْيِ  َ بِالشَّ ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ُتُوفِّ َقـاَل ُمَمَّ
َوتِْسِعَي َسنًَة، َوَقْد َرَوى َعْن َأِب َبْكٍر َوُعَمَر)3(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )304/6(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )82/5(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )501-500/9(.
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 ل: له صحبٌة)1(.

 ق: كان يكنى: أبا ممد، وأسلم قبل أبيه، وشهد مع أبيه صّفي، 
وكان يضب بسيفي، وكان مسكنه مكة، ثم رحل إل الشام، فأقام با.

حتى توف يزيد بن معاوية، ثم توف بمكة سنة خس وستي، وهو ابن 
اثنتي وسبعي سنة.

ويقال: توف بمص، وُدفَِن ف داره الصغية.

وكان بي عبد الله بن عمرو وبي أبيه اثنتا عرة سنة ف السن.

 وكانت تته عمرة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد املطلب، فولدت له:
ممًدا، فولد ممٌد: شعيًبا، فولد شعيٌب: عمرو بن شعيب.

وكان عبد الله بن عمرو أحر، عظيم البطن، طوااًل، وعمي ف آخر عمره، 
وكان يقرأ بالرسيانية.

وكان لعمرو ابن آخر يقال له: ممد)2(.

ــُه بِنـْـُت َنبِيــِه ْبــِن  ــَة، َوُهــَو اْبــُن اْثنََتــْيِ َوَســْبِعَي، َوُأمُّ  ص: َمــاَت بَِمكَّ
َوِستَِّي،  َثاَلٍث  َسنََة   َ ُتُوفِّ َسْهٍم،  ْبِن  َسِعيِد  ْبِن  ُحَذاَفَة  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  اِج  الَجَّ

َوِستَِّي)3(. َخٍْس  َقاُلوا: 

ه رائطه بنت منبه بن الجاج، حدثني بذلك عمي عن الزبي   غ: أمُّ
ابن بكار.

)2( »المعارف« البن قتيبة )ص: 286، 287(.)1( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 2878(.
)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )104/2(.
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وف كتاب أب موسى هارون بن عبد الله: كان إسالم عبد الله بن عمرو 
قبل فتح مكة، وكان يكنى: أبا ممد. 

وقال ممد بن عمر: أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه.

وقـال هـارون الـمل: توف عبد الله بن عمرو سـنة خس وسـتي بمكة 
وهو ابن اثنتي وسبعي.

وقال غي هارون: كان عبد الله بن عمرو يسكن الطائف، ومات با 
سنة خس وستي، وهو ابن اثنتي وسبعي)1(.

 ن: كان بينه وبي مولد أبيه عرون سنة.

ٍح سنة سبع وعرين. شهد عبد الله بن عمرو غزو إفريقية مع ابن أب رَسْ

وكان شهد -أيًضا- فتَح مص، ونزل با ف دار أبيه التس اختطها.

وكان قـد ويل مـص بعـد أبيه نحو سـنتي، ثم عزله معاويـة عنها، فانتقل 
إل مكة وأوطنها، حتى توف با سـنة خس وسـتي، وهو ابن اثنتي وسـبعي 

سنة ف والية يزيد بن معاوية)2(.

 ب: َكاَن َبينه َوَبي َأبِيه َثاَلث عَرة سنة، َوَكاَن قد أسلم قبل َأبِيه، 
ام َوأَقام َبا.  ة، ثمَّ خرج إَِل الشَّ َوشهد َمَع َأبِيه صفِّي، َوَكاَن يسكن َمكَّ

ام بِاْلقرِب  َوَمات بِمْص، َوُيَقال: إِنَّه َماَت بعجالن َقْرَية من قرى الشَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )502-494/3(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )277/1، 278(.
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ة  ة ِف واَلَية يِزيد بن ُمَعاِوَية، َوَكاَنت الرَّ ة من باَِلد فلسطي لَيايِل الرَّ من َغزَّ
سنة َثاَلث َوِستَِّي. 

َوِستَِّي.  َوَسْبُعوَن سنة. َوقد قيل: سنة خس  ثِنَْتاِن  َماَت  َيْوم  َلُه  َوَكاَن 
َوِمنُْهم من يْزعم َأنه َماَت سنة تسع َوِستَِّي، َواأْلول أصح. 

َتُه عْمَرة بنت عبيد اللَّه بن َعبَّاس بن َعْبد املطلب، َوِمنَْها ولد  َوَكاَنت َتْ
ث.  د بن َعْبد اللَّه بن َعْمرو، َوالِد ُشَعْيب َجّد َعْمرو بن ُشَعْيب امُلحدِّ ُمَمَّ

اج بن َعامر بن ُحَذْيَفة  َوأمُّ َعْبد اللَّه بن َعْمرو: ريطة بنت ُمنَّبه بن الجَّ
ابن سعد بن سهم)1(.

 بش: كان بينه وبي أبيه ثالث عرة سنة مات سنة ثالث وستي، 
وله ثنتان وسبعون سنة)2(.

 ش: توف سنة سبع وسبعي بمص، وذكر القتبي أنه توف سنة خس 
وستي، وهو ابن اثنتي وسبعي سنة، وكان بينه وبي أبيه اثنتا عرة سنة. 

وُذِكَر ف الالفة زمن التحكيم، وال ُيذَكر إال عالٌ جمتهٌد، وكان يفتي 
ف الصحابة.

ويس،  وممن أخذ عنه الفقه من الصحابة: أبو سعيد الُدري، وأبو هريرة الدَّ
وجابر بن عبد الله األنصاري، ورافع بن خديج، وسلمة بن األكوع، وأبو 

واقد الليثي، وعبد الله بن بحينة.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )211/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 93(.
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والذين صارت الفتوى إليهم منهم: ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد 
الدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله األنصاري.

وممن َنَقَل عنه الفقه: عبُد الله بُن امُلَغفَّل)1(.

َضا، َفَأِذَن َلُه.  ع: اْسَتْأَذَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلِكَتاَبِة َعنُْه ِف َحاِل اْلَغَضِب َوالرِّ

َحِفـَظ َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْلَف َمَثٍل، َوَكاَن َقـَرَأ اْلُكُتَب، َكاَن َيُصـوُم النََّهاَر، 
ْيَل، َوَيْرَغُب َعْن َغَشَياِن النَِّساِء، َفَدَعاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ااِلْئتَِساِء بِِه ِف  َوَيُقوُم اللَّ

اٍم.  تَِم ِف ُكلِّ َسْبَعِة َأيَّ ْفَطاِر، َوالنَّْوِم، َوإِْتَياِن النَِّساِء، َوَأْن خَيْ اإْلِ

اِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم.  ُه َرْيَطُة بِنُْت ُمنَبِِّه ْبِن الَجَّ ُأمُّ

ِة َسنََة َثاَلٍث َوِستَِّي. َوِقيَل: َخٌْس َوِستَِّي. َوِقيَل: َثَمٍن َوِستَِّي،  َ َلَيايِلَ الَرَّ ُتُوفِّ
 . َة. َوِقيَل: بِالطَّاِئِف. َوِقيَل: بِِمْصَ َ بَِمكَّ َفِقيَل: ُتُوفِّ

َة َسنًَة.  وَن َسنًَة. َوِقيَل: اْثنَْي َعْرَ نِّ ِعْرُ َكاَن َبْينَُه َوَبْيَ َأبِيِه ِف السِّ

، َوُسْفَياُن  َحاَبَة: َعْبُد اللِه ْبُن َعْمٍرو، َوَأُبو ُأَماَمَة اْلَباِهيِلُّ َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ
اِئُب  اْبُن َعْوٍف الَقاِرُئ، َوامْلِْسَوُر ْبُن خَمَْرَمَة، َوَأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، َوالسَّ

َفْيِل. اْبُن َيِزيَد، َوَأُبو الطُّ

ٍد، َوُعْرَوُة، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن  َوِمَن التَّابِِعَي: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَمَّ
ْحَِن، َوِعيَسى ْبُن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِه، َوِعْكِرَمُة.  ْحَِن، َوُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّ َعْبِد الرَّ

)1( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )50/1، 51(.
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َرَوى ِمَن امُلُتوِن ِسَوى الطُُّرِق َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنيًِّفا َوَخِْسِمَئِة َحِديٍث)1(.

ْحَِن. وقيـل: َأُبو نصي،  د. وقيل: يكنى َأَبـا َعْبد الرَّ  بـر: يكنـى َأَبـا ُمَمَّ
د.  ْحَِن، واألشهر: َأُبو ُمَمَّ وهي غريبة. وأما ابن معي، َفَقاَل: كنيته َأُبو َعْبد الرَّ

اج السهمية.  ه ريطة بِنْت منبِّه بن الَجَّ أمُّ

نِّ إال باثنتي عرة.  ول َيُفْتُه أبوه ِف السِّ

ِه، َوُهَو ابن اثنتي عرة سنة.  ولد لعمرو: َعْبد اللَّ

أسلم قبل َأبِيِه، َوَكاَن فاضاًل حافًظا عامًلا، قرأ الكتاب، واستأذن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِف أن يكتب حديثه، فأذن َلُه، َقاَل: َيا َرُسوَل الله َأَكتُب ُكلَّ َما َأْسَمع ِمنَك ِف 

ا«.  ضا والَغَضب؟ َقاَل: »َنَعم، َفإِنِّ اَل َأُقوُل إاِلَّ َحقًّ الرِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  وكان يـرسد الصـوم، وال ينـام بالليل، فشـكاه أبوه إَِل َرُسـول اللَّ
ا،  ا، َوإِنَّ أِلَْهلِـَك َعَلْيَك َحقًّ فقـال لـه َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ لَِعْينَِك َعَلْيـَك َحقًّ
ْهِر«،  ُقـْم َوَنـْم، َوُصـْم َوَأْفطِْر، ُصـْم َثَلَثَة َأْياٍم ِمْن ُكلِّ َشـْهٍر، َفَذلَِك ِصَيـام الدَّ
َفَقاَل: إيِنِّ أطيق أكثر من َذلَِك، فلم يزل يراجعه ِف الصيام َحتَّى َقاَل َلُه: »اَل 
َصْوَم َأْفَضل ِمْن َصْوِم َداُود، َوَكاَن َيُصوُم َيْوَما َوَيْفطُِر َيْوًما«. فوقف عبد الله 

عند ذلك، ومتادى عليه.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا ِف ختم القرآن، َفَقاَل: »اختِْمُه ِف َشـْهٍر«،  ونـازَل َرُسـوَل اللَّ
َفَقـاَل: إين أطيـق أفضـل مـن َذلَِك، فلم يـزل يراجعه َحتَّـى َقـاَل: »اَل َتْقَرأُه ِف 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1722-1720/3(.
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َأَقلِّ ْمْن َسْبٍع«. وبعضهم َيُقول ِف حديثه َهَذا: »َأَقّل ِمْن َخٍْس«، واألكثر عل 
ُه ل ينزل من سبع، فوقف ِعنَْد َذلَِك.  َأنَّ

ُه ل يرم فيها برمح وال سهم، وأنه  واعتذر ڤ من شهوده ِصفِّي، وأقسم َأنَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: »َأطِْع َأَباك«.  إنم شهدها لعزمة َأبِيِه َعَلْيِه ِف َذلَِك، وأن َرُسوَل اللَّ

ِه بن عمرو  واخُتِلَف ِف وقت وفاته، َفَقاَل َأْحَد بن َحنَْبل: مات َعْبد اللَّ
ابن اْلَعاص ليايل الرة، ِف والية َيِزيد بن ُمَعاِوَية، وكانت الرة َيْوم األربعاء 
لليلتي بقيتا من ذي الجة سنة ثالث وستي. وقال غيه: مات بمكة سنة 
سـبع وسـتي، َوُهـَو ابن اثنتي وسـبعي سـنة. وقـال غيه: مات سـنة ثالث 
ِه بن بكي: مات بأرضه بالسبع من فلسطي  وسبعي. وقال حَيَْيى بن َعْبد اللَّ
ِه بن َعْمـرو بن اْلَعاص توف سـنة خس  سـنة خـس وسـتي. وقيـل: إن َعْبـد اللَّ
وخسي بالطائف. وقيل: إنه مات بمص سنة خس وستي، َوُهَو ابن اثنتي 

وسبعي سنة)1(.

ُه َكاَن َيْكُتُب َما َيْسَمُع ِمْن َرُسوِل اللَِّه  َة، ُرِوَي َأنَّ  و: ُيَعدُّ ِف َأْهِل َمكَّ
ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْأَذَنُه ِف َذلَِك َفَأِذَن َلُه.

ُه َحِفَظ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْلَف َمَثٍل. ُرِوَي َأنَّ

لَِي)2(. ِقيَل: َكاَن َيْقَرُأ ُكُتَب اأْلَوَّ

 كر: صاحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من أكثر أصحابه عنه حديًثا. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 959-957(.
نَّة )ص: 501(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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ه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عبد الله(.  وقيل: كان اسُمُه: )العاص(، فسمَّ

روى عن: أب بكر الصديق، وعمر بن الطاب، وعبد الرحن بن عوف، 
وأب الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبيه عمرو بن العاص. 

روى عنه: سعيد بن املسيب، وعروة بن الزبي، وعطاء، وجماهد، وابن 
ابنه شعيب بن ممد بن عبد الله، وعيسى بن طلحة، وطاوس بن كيسان، 

وغيهم.

وقدم دمشق غي مرة)1(.

ْمِع ِمنُْه، َفأذن َلُه.   جو: أسلم قبل َأبِيه َواْسَتْأَذَن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِكَتابه بِالسَّ

َوَقاَل: حفظُت َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َألَف َمَثٍل، َوَكاَن متعبًِّدا َعامًلا. 

ـام سـنة خس َوِسـتَِّي، وُهَو اْبن اْثنََتْيِ َوسـبعي سـنة. َوَقاَل  َوُتوفِّ بِالشَّ
ة. َوَقاَل آَخُروَن: بِالطَّاِئف.  َبعضهم: َماَت بَِمكَّ

ام)2(. َوأما أهل مص َفَيُقوُلوَن: بِمْص، َوأما َوَلده َفَيُقوُلوَن: بِالشَّ

 ث: أسلم قبل أبيه، وكان عامًلا متعبًدا.

روى الديث فأكثر ، وروى عنه َخلٌق كثي من التابعي وغيهم)3(.

ه ريطة بِنْت منبه بن الجاج السهمي، وكان أصغر من َأبِيِه   ثغ: ُأمُّ
باثنتي عرة سنة.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )31/ 238، 239(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 107(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 266(.
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مة، واستأذن  أسلم قبل َأبِيِه، وكان فاضاًل عامًلا، َقَرَأ القرآن، والكتب املتقدِّ
النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف أن يكتب عنه، فأذن َلُه، َفَقاَل: يا َرُسول اللَّه، أكتب ما أسمع ِف 

ا«.  ضا والغضب؟ َقاَل: »َنَعْم، َفإِنِّ اَل َأُقوُل إاِلَّ َحقًّ الرِّ

وشهد َمَع أبيه فتح الشام، وكانت معه راية َأبِيِه َيْوم اليموك، وشهد 
معه أيًضا ِصفِّي، وكان َعَل امليمنة، َقاَل َلُه َأُبوُه: يا َعْبد اللَّه، أخرج فقاتل. 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص يعهد  فقال: يا أبتاه، أتأمرين أن أخرج فأقاتل، َوَقْد سمعَت َرُسوَل اللَّ
إيلَّ مـا عهـد؟! َقـاَل: إين أنشـدك اللَّه يا َعْبـد اللَّه، أل يكن آخـر ما عهد إليك 
ـه ملسو هيلع هللا ىلص أن أخـذ بيـدك فوضعهـا ِف يـدي، وَقـاَل: أطع أبـاك؟ َقاَل:  َرُسـوُل اللَّ
اللَّهمَّ بل. َقاَل: فإين أعزم عليك أن ترج فتقاتل، فخرج فقاتل، وتقلَّد سيفي. 

َيُقوُل: ما يل ولِصفِّي، ما يل ولقتال املسلمي،  وندم بعد َذلَِك، فكان 
لوددت أين ِمتُّ قبله بعرين سنة. وقيل: إنه شهدها بأمر أبيه َلُه، ول يقاتل.

وتوف َعْبد اللَّه سنة ثالث وستي. وقيل: سنة خس وستي بمص. وقيل: 
سنة سبع وستي بمكة. وقيل: توف سنة خس وخسي بالطائف. وقيل: سنة 

ثمن وستي. وقيل: سنة ثالث وسبعي. 

وكان عمره اثنتي وسبعي سنة. وقيل: اثنتان وتسعون سنة- شك ابن 
بكي ِف: سبعي وتسعي)1(.

، الَعابُِد، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْبُن َصاِحبِِه،   ذس: اإِلَماُم، الَْرُ
. ْهِميُّ ، السَّ ْحَِن. َوِقْيَل: َأُبو ُنَصْيٍ الُقَرِشُّ ٍد. َوِقْيَل: َأُبو َعْبِد الرَّ َأُبو ُمَمَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )247-245/3(.
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ـْهِميَُّة، َوَلْيَس َأُبـْوُه َأْكَرَ ِمنُْه  ـاِج بِن ُمنَبٍِّه السَّ ـُه: ِهـَي َراِئَطـُة بِنُْت الَجَّ َوُأمُّ
َة َسنًَة، َأْو َنْحِوَها. إاِلَّ بِإِْحَدى َعْرَ

َوَقـْد َأْسـَلَم َقْبـَل َأبِْيِه -فِْيَم َبَلَغنَـا-، َوُيَقاُل: َكاَن اْسـُمُه: )الَعاَص(، َفَلمَّ 
ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِـ)َعْبِد اللِه(. َ َأْسَلَم َغيَّ

َوَلُه: َمنَاِقُب، َوَفَضاِئُل، َوَمَقاٌم َراِسٌخ ِف الِعْلِم َوالَعَمِل، َحََل َعِن النَّبِيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص ِعْلًم َجًّا.

َفَقا َلُه َعَل َسْبَعِة َأَحاِدْيَث، َواْنَفَرَد  َيْبُلُغ َما َأْسنََد: َسْبُع ماَئِة َحِدْيٍث، اتَّ
ْيَن. الُبَخاِريُّ بَِثَمنَِيٍة، َوُمْسِلٌم بِِعْرِ

َوَكَتــَب الَكثـِـْيَ بـِـإِْذِن النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَتْرِخْيِصــِه َلــُه ِف الِكَتاَبــِة َبْعــَد َكَراِهَيتـِـِه 
َغ َذلَِك ملسو هيلع هللا ىلص.  َحاَبِة َأْن َيْكُتُبوا َعنُْه ِسَوى الُقْرآِن، َوَسوَّ لِلصَّ

َحاَبِة ڤ َعَل اجلََواِز َواالْستِْحَباِب  ُثمَّ اْنَعَقَد اإِلْجَاُع َبْعَد اْختاَِلِف الصَّ
لَِتْقِيْيِد الِعْلِم بِالِكَتاَبِة.

ُمُهم َعَل الُقْرآِن َوْحَدُه، َولَِيْمَتاَز  َر مِهَ الً لَِتَتَوفَّ َوالظَّاِهُر َأنَّ النَّْهَي َكاَن َأوَّ
ْبُس، َفَلمَّ َزاَل امَلْحُذْوُر  ِة، َفُيْؤَمُن اللَّ نَِن النََّبَويَّ الُقْرآُن بِالِكَتاَبِة َعمَّ ِسَواُه ِمَن السُّ
اِس، ُأِذَن ِف ِكَتاَبـِة الِعْلـِم،  ْبـُس، َوَوَضـَح َأنَّ الُقـْرآَن الَ َيْشـَتبُِه بِـَكاَلِم النَـّ َواللَّ

َواللُه َأْعَلُم.

اَقَة بِن َمالٍِك،  َوَقْد َرَوى َعْبُد اللِه َأْيًضا َعْن: َأِب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُمَعاٍذ، َورُسَ
ْرَداِء، َوَطاِئَفٍة، َوَعْن َأْهِل الِكَتاِب،  ْحَِن بِن َعْوٍف، َوَأِب الدَّ َوَأبِْيِه؛ َعْمٍرو، َوَعْبِد الرَّ
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َوَأْدَمَن النََّظَر ِف ُكُتبِِهم، َواْعَتنَى بَِذلَِك.

ٍد َعنُْه ِف َأِب َداُوَد  ٌد -َعَل نَِزاٍع ِف َذلَِك، َوِرَواَيُة ُمَمَّ َث َعنُْه: اْبنُُه؛ ُمَمَّ َحدَّ
ٍد، َفَأْكَثَر  - َوَمْوالَُه َأُبو َقاُبْوٍس، َوَحِفْيُدُه ُشَعْيُب بُن ُمَمَّ ِمِذيِّ َوالنََّساِئيِّ ْ َوالرتِّ
ًدا َماَت ِف َحَياِة َوالِِدِه  َعنُْه، َوَخَدَمُه، َوَلِزَمُه، َوَتَربَّى ِف َحْجِرِه؛ ألَنَّ َأَباُه ُمَمَّ

َعْبِد اللِه.

َث َعنْـُه َأْيًضـا: َمـْوالَُه إِْسـَمِعْيُل، َوَمْوالَُه َسـاِلٌ، َوَأَنُس بـُن َمالٍِك،  َوَحـدَّ
، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوُعْرَوُة،... وذكر  َوَأُبو ُأَماَمَة بُن َسْهٍل، َوُجَبْيُ بُن ُنَفْيٍ

خلًقا سواهم.

ُه ِف َلْيَلٍة. َفَقاَل  َعْن َعْبِد اللِه بِن َعْمٍرو، َقاَل: َجَْعُت الُقْرآَن، َفَقَرْأُتُه ُكلَّ
َرُسـْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقَرْأُه ِف َشـْهٍر«. ُقْلُت: َيا َرُسـْوَل اللِه، َدْعنِي َأْسـَتْمتِْع ِمْن 
ْيَن«. ُقْلُت: َدْعنِي َأْسـَتْمتِْع. َقـاَل: »اْقَرْأُه ِف  يِت َوَشـَباِب. َقـاَل: »اْقَرْأُه ِف ِعْشِ ُقـوَّ
. َسْبِع َلَياٍل«. ُقْلُت: َدْعنِي َيا َرُسْوَل اللِه َأْسَتْمتِْع. َقاَل: َفَأَبى. َرَواُه: النََّساِئيُّ

: َأنَّ َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َناَزَلُه إَِل َثاَلِث َلَياٍل، َوَنَاُه َأْن َيْقَرَأُه ِف َأَقلَّ  َوَصحَّ
ـِذي َنـَزَل ِمَن الُقـْرآِن، ُثمَّ َبْعـَد َهَذا الَقـْوِل َنَزَل َما  ِمـْن َثـاَلٍث. َوَهـَذا َكاَن ِف الَّ

َبِقَي ِمَن الُقْرآِن.

ِه ِف َأَقلَّ ِمْن َثاَلٍث، َفَم َفِقَه  َفَأَقلُّ َمَراتِِب النَّْهِي َأْن ُتْكَرَه تاَِلَوُة الُقْرآِن ُكلِّ
َر َمْن َتاَل ِف َأَقلَّ ِمْن َذلَِك. َوالَ َتَدبَّ

 ، ْيُن ُيرْسٌ َل ِف ُأْسُبْوٍع، َوالََزَم َذلَِك، َلَكاَن َعَماًل َفاِضاًل، َفالدِّ َوَلْو َتاَل َوَرتَّ
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ْيِل َمَع امُلَحاَفَظـِة َعَل النََّوافِِل  ِد ِقَيـاِم اللَّ َفَواللـِه إِنَّ َتْرتِْيـَل ُسـُبِع الُقْرآِن ِف هَتَجُّ
َحى، َوَتِيَِّة امَلْسـِجِد، َمَع األَْذَكاِر امَلْأُثـْوَرِة الثَّابَِتِة، َوالَقْوِل ِعنَْد  اتَِبـِة، َوالضُّ الرَّ
َحِر، َمَع النََّظِر ِف الِعْلِم النَّافِِع َواالْشتَِغاِل  النَّْوِم َوالَيَقَظِة، َوُدُبَر امَلْكُتوَبِة َوالسَّ
بِِه خُمَْلًصا للِه، َمَع األَْمِر بِامَلْعُرْوِف، َوإِْرَشاِد اجلَاِهِل َوَتْفِهْيِمِه، َوَزْجِر الَفاِسِق، 
َوَنْحِو َذلَِك، َمَع َأَداِء الَفَراِئِض ِف َجَاَعٍة بُِخُشْوٍع َوُطَمْأنِْينٍَة َواْنِكَساٍر َوإِْيَمٍن، 
َدَقِة  َعاِء َواالْسـتِْغَفاِر، َوالصَّ َمـَع َأَداِء الَواِجـِب، َواْجتِنَاِب الَكَباِئـِر، َوَكْثَرِة الدُّ
ِحِم، َوالتََّواُضِع، َواإِلْخاَلِص ِف َجِْيِع َذلَِك، َلُشْغٌل َعظِْيٌم َجِسْيٌم،  َوِصَلِة الرَّ

، َفإِنَّ َساِئَر َذلَِك َمْطُلْوٌب. َومَلََقاُم َأْصَحاِب الَيِمْيِ َوَأْولَِياِء اللِه امُلتَِّقْيَ

ْمَحَة،  َفَمَتى َتَشاَغَل الَعابُِد بِِخْتَمٍة ِف ُكلِّ َيْوٍم، َفَقْد َخاَلَف الَنِْيِفيََّة السَّ
َر َما َيْتُلْوُه. َوَلْ َينَْهْض بَِأْكَثِر َما َذَكْرَناُه، َوالَ َتَدبَّ

مَلَّا َشاَخ: )َلْيَتنِي َقبِْلُت ُرْخَصَة  َيُقْوُل  اِحُب َكاَن  يُِّد الَعابُِد الصَّ َهَذا السَّ
َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص(.

ـْوِم، َوَمـا َزاَل ُينَاِقُصُه، َحتَّى َقـاَل َلُه: »ُصْم  َوَكَذلِـَك َقـاَل َلـُه ملسو هيلع هللا ىلص ِف الصَّ
َياِم  ُه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأْفَضُل الصِّ َيْوًما، َوَأْفطِْر َيْوًما، َصْوَم َأِخي َداُوَد ڠ«. َوَثَبَت َأنَّ

ْهِر. اَلُم َعْن ِصَياِم الدَّ اَلُة َوالسَّ ِصَياُم َداُوَد«. َوَنَى َعَلْيِه الصَّ

ْيِل، َوَقاَل: »َلكِنِّي َأُقْوُم َوَأَناُم، َوَأُصْوُم  َوَأَمَر  بِنَْوِم ِقْسٍط ِمَن اللَّ
ُج النَِّساَء، َوآُكُل اللَّْحَم، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي«. َوُأْفطُِر، َوَأَتَزوَّ

ُب  هَّ َوَيرَتَ َينَْدُم  ِة،  النََّبِويَّ نَِّة  بِالسُّ َوَأْوَراِدِه  َتَعبُِّدِه  َنْفَسُه ِف  َيُزمَّ  َلْ  َمْن  َوُكلُّ 
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 ، ِحْيِم بِامُلْؤِمنِْيَ ُؤْوِف الرَّ َوَيُسْوُء ِمَزاُجُه، َوَيُفْوُتُه َخْيٌ َكثِْيٌ ِمْن ُمَتاَبَعِة ُسنَِّة َنبِيِِّه الرَّ
َأْفَضَل األَْعَمِل، َوآِمًرا ِبَْجِر  ِة  ًم لأُِلمَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَعلِّ َنْفِعِهم، َوَما َزاَل  الَِرْيِص َعَل 
ْوِم، َوَنَى َعِن الِوَصاِل،  ِد الصَّ تِي َلْ ُيْبَعْث ِبَا، َفنََهى َعْن رَسْ ْهَبانِيَِّة الَّ التََّبتُِّل َوالرَّ
، َوَنَى َعِن الُعْزَبِة لِْلُمْسَتطِْيِع، َوَنَى  ْيِل إاِلَّ ِف الَعْرِ األَِخْيِ َوَعْن ِقَياِم َأْكَثِر اللَّ

َعْن َتْرِك اللَّْحِم، إَِل َغْيِ َذلَِك ِمَن األََواِمِر َوالنََّواِهي.

َفالَعابُِد باِل َمْعِرَفٍة لَِكثِْيٍ ِمْن َذلَِك َمْعُذْوٌر َمْأُجْوٌر، َوالَعابُِد الَعاِلُ بِاآلَثاِر 
ـِة، امُلَتَجـاِوِز هَلَـا َمْفُضْوٌل َمْغـُرْوٌر، َوَأَحبُّ األَْعـَمِل إَِل اللِه -َتَعاَل-  ِديَّ امُلَحمَّ

. َأْدَوُمَها َوإِْن َقلَّ

اُكْم ُحْسَن امُلَتاَبَعِة، َوَجنََّبنَا اهلََوى َوامُلَخاَلَفَة. َأهْلََمنَا اللُه َوإِيَّ

ا َما ُرِوَي ِمْن َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأِذَن لَِعْبِد اللِه َأْن َيُقْوَم بِالُقْرآِن َلْيَلًة، َوبِالتَّْوَراِة  َفَأمَّ
اُه. َلْيَلًة، َفَكِذٌب َمْوُضْوٌع، َقبََّح اللُه َمِن اْفرَتَ

َوِقْيَل: َبْل َعْبُد اللِه ُهنَا ُهَو اْبُن َساَلٍم.

ِدِه. ُر َعَل امَلايِض، الَ َأْن َيْقَرَأ ِبَا ِف هَتَجُّ َوِقْيَل: إِْذُنُه ِف الِقَياِم ِبَا، َأي ُيَكرِّ

، َفَكاَن ِمْن  يِّ َهِب املِْصِ َوِرَث َعْبُد اللِه ِمْن َأبِْيِه َقنَاطِْيَ ُمَقنَْطَرًة ِمَن الذَّ
َحاَبِة. ُمُلْوِك الصَّ

َوَقْد َأْسَلَم َعْبُد اللِه، َوَهاَجَر َبْعَد َسنَِة َسْبٍع، َوَشِهَد َبْعَض امَلَغاِزي.

َوَكاَن ُيْكثُِر ِمَن الُبَكاِء، ُيْغِلُق َعَلْيِه َباَبُه َوَيْبِكي، َحتَّى َرِمَصْت َعْينَاُه)1(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 80، 81، 87-83، 90، 91، 94(.
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َحاَبـِة َوُعَلَمِئِهـْم، َكَتـَب َعِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَكثَِي،   ذت: ِمـْن ُنَجَبـاِء الصَّ

َوَرَوى َأْيًضا َعْن َأبِيِه، َوَأِب َبْكٍر، َوُعَمَر.

ِه، َوَسـِعيُد بن امُلَسـيِِّب  ِد بـن َعْبِد اللَّ َرَوى َعنْـُه: َحِفيـُدُه ُشـَعْيُب بـن ُمَمَّ
، َوَعَطاٌء،  َوُعـْرَوُة، َوَطـاُوٌس، َوَأُبو َسـَلَمَة َوجُمَاِهـٌد، َوِعْكِرَمُة، َوُجَبْيُ بن ُنَفـْيٍ
ـِه بن ُعْتَبَة،  ِه بن َعْبِد اللَّ ، َوُعَبْيـُد اللَّ ْحَـِن اْلُُبيِلُّ َوابـن َأِب ُمَلْيَكـَة، َوَأُبـو َعْبـِد الرَّ
ْحَِن، َوَساِلُ بن َأِب اجْلَْعِد، َوَوْهُب بن ُمنَبٍَّه، َوَخْلٌق ِسَواُهْم. َوُحَْيُد بن َعْبِد الرَّ

َة َسنًَة، َوِقيَل:  َوَأْسَلَم َقْبَل َأبِيِه، َوَلْ َيُكْن َأْصَغَر ِمْن َأبِيِه إاِل بِاْثنََتْي َعْرَ
َة َسنًَة.  بِإِْحَدى َعْرَ

َأَباُه َعَل اْلِقَياِم َمَع  َوَكاَن َواِسَع اْلِعْلِم، جُمَْتِهًدا ِف الِعَباَدَة، َعاِقاًل، َيُلوُم 
ُمَعاِوَيَة بَِأَدٍب َوُتَؤَدٍة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْكَثَر َحِديًثا  َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َلْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَّ
ُه َكاَن َيْكُتُب، َوُكنُْت ال َأْكُتُب. ِه بن َعْمٍرو؛ َفإِنَّ ِمنِّي، إال ما كان من َعْبَد اللَّ

ِحيِح.  َ بِِمْصَ َعَل الصَّ َ َسنََة َخٍْس َوِستَِّي، َوُتُوفِّ ُه ُتُوفِّ َقاَل َغْيُ َواِحٍد: إِنَّ
َوِقيَل: َماَت بِالطَّاِئِف. وقيل: مات بمكة. وقيل: مات بالشام. فالله أعلم)1(.

، أحُد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأبوه أسنُّ  بَّاينُّ  ذك: العالُ الرَّ

منه بأحد عر عاًما فقط. 

اًما  له عل والده، وقد كان من أيام النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص صوَّ وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يفضِّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 666، 668، 669(.
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بة للعلم، كتب عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص علًم كثًيا، وكان  اًما تالًيا لكتاب الله، طالَّ قوَّ
يعـرتف لـه أبـو هريرة باإلكثـار من العلم، وقـال: )فإنه كان يكتـب عن النبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، وكنت ال أكتب(. 

ا مقبـاًل عل شـأنه، ويلـوم أباه عل القيام نوبـة الفتنة، ويتأثَّم  ً وكان خـيِّ
من القعود عنه خوف العقوق، فحض ِصفِّي ول يسل َسيًفا، وكان أصاب 
جلـة مـن كتـب أهل الكتـاب، وأدمـن النظر فيهـا، ورأى فيهـا عجائب، قد 
خلَّـف لـه أبـوه أموااًل عظيمـة، وكان لـه عبيد وخـدم، وله بسـتان بالطائف 

ى الوهط قيمته ألف ألف درهم، حل عنه املصيون علًم كثًيا. يسمَّ

توف بمص سنة خس وستي ليايل حصار الفسطاط، فلم توف ل يقدروا 
أن خيرجوا بجنازته ملكان الرب بي مروان بن الكم وعسكر بن الزبي، 

فدفن بداره ڤ)1(.

ه ريطة بنت منبه بن الجاج السهمي، وُيقال: كان اسُمُه:   جر: أمُّ
ُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َ )العاص(، فغيَّ

َعْبُد الِل ْبُن َعْمِرو ْبِن ِهَلٍل، َأُبو َعْلَقَمَة، الُمَزِنيُّ ڤ.9   1-

ة)3(.  ب: َوالِد بكر وعلقمة، سكن الَبْصَ

 بش: والد بكر بن عبد الله امُلَزيِن)4(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )308/6(.)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )19(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )238/3(.

)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 68(.
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ْحبِيَل َوالُِد َبْكٍر   ع: ُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن ِهاَلٍل، َوِقيَل: اْبُن ُشَ
َوَعْلَقَمَة، َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه)1(.

، هو أحد البكاءين الذين  ِه امُلْزيِنّ  بر: والد َعْلَقَمة وبكر ابني َعْبد اللَّ
نزلت فيهم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ اآلية ]التوبة: 92[. 

وكانوا ستة نفر.

َرَوى َعنُْه: ابنه َعْلَقَمُة، َوابُن بريدة. 

َلُه صحبٌة وروايٌة، َوَكاَن ابنه َبْكر من أجلة أهل البصة، َوَكاَن يقال: 
الََسن شيخها، وبكر فتاها)2(.

 كـر: والـد بكـر بن عبد اللـه، له صحبٌة، وَشـِهَد َمع النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غزوة 
ه  الفتح، وكان معه أحد الوية مزينة، وخرج مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة تبوك، وتوجَّ

منها إل دومة اجلندل، ثم نزل البصة)3(.

 ثغ: والد علقمة، وبكر ابني َعْبد اللَّه، وهو أحد البّكاءين الذين نزلت 
فيهم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ﴾ اآلية ]التوبة: 92[، وكانوا ستة نفر.

روى عنه: ابنه علقمة، وابن بريدة، َلُه صحبٌة وروايٌة، وكان ابنه َبْكر 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1725/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 960(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )31/ 315(.
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من جلة أهل البصة)1(.

ْعِديِّ ڤ.9   1- عْبُد الِل ْبُن َعْمِرو ْبِن َوقَدان، المَعْروُف ِبَعبِد الل بِن السَّ

ِه ْبِن ُعَبْيِد ْبِن  : َعِقيَلُة بِنُْت َغانِِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَّ ْعِديِّ  س: ُأمُّ السَّ

 . ُعَوْيِج ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

اِج ْبِن َعاِمِر ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َسِعيِد ْبِن  : اْبنَُة اْلَجَّ ْعِديِّ ِه ْبِن السَّ َوُأمُّ َعْبِد اللَّ
.)2( اِر ْبِن ُقيَصٍّ بَّاِق ْبِن َعْبِد الدَّ َها َزْينَُب بِنُْت َعِميَلَة ْبِن السَّ َسْهٍم، َوُأمُّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 كر: ُيعَرُف بابن السعدي؛ ألن أباه عمًرا كان ُمسرَتضَعا ف بني سعد 
ابن بكر، وعبد الله له صحبة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن الطاب. 

وروى عنـه: حويطـب بـن عبـد العزى، وبرس بـن أب أرطـاة العامري، 
وعبد الله بن مييز، وأبو إدريس الوالين، وحسان بن الضمري أو أحدمها، 

ومالك بن خيامر السكسكي، وعمي بن األسود. 

وسكن األردن)4(.

عْبُد الِل ْبُن َعْمِرو ْبِن َوْهِب ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َوْقِش ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن 9   1-
طريف بن الخزرج بن ساعدة ڤ.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )249/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )133/6(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )545/3(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )31/ 300(.
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 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا، وليس له عقٌب)1(.

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

 غ: ُقتَِل يوم ُأُحٍد َشِهيًدا)3(.

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد ِمْن َرْهِط َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة)4(.

ُأُحٍد َشِهيًدا، وكلُّ من َكاَن من بني طريف، فهو من  ُقتَِل يوم   بر: 
رهط َسْعد بن ُمَعاذ)5(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(. 

، َوُهَو َأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد الِل ڤ.9   1- َعْبُد الِل ْبُن َعْمٍرو، الُمَزِنيُّ

َة َبْعَد َذلَِك، َوَلُه ِبَا َعِقٌب)7(.  س، غ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل الَبْصَ

َعْبُد الِل ْبُن ُعَمْيِر ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ِخَلِس ْبِن ُأَميََّة ْبِن 9 3 1-
ِجَداِرَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُد  ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ  س: َذَكَرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )369/4(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )290/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1720/3(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 960(.
)6( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.

)7( »الطبقات الكبير« البن سعد )30/9(، »معجم الصحابة« للبغوي )142/4(.
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ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ  اْبُن ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا، َوَلْ َيْذُكْرُه َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ
َوَلْ ُيْعَرْف َنَسُبُه)1(.

 ص: َلْيَس َلُه َحِديٌث)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: شهد بدًرا ِف قول جيعهم، ول يعرفه ابُن ُعَمَرة، وال ذكره ِف 
كتابه ِف أنساب األنصار)4(.

 ثغ: شهد بدًرا ِف قول اجلميع)5(.

عْبُد الِل ْبُن ُعَمْيٍر األَْنَصاِريُّ اْلَخْطِميُّ ڤ.9   1-

 غ: سكن املدينة، وروى حديًثا)6(.

 ع: إَِماُم َمْسِجِد َبنِي َخْطَمَة، َجاَهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َأْعَمى)7(.

 بر: من بني خطمة بن جشم بن مالك بن األوس. 

َبْي، يعد ِف أهل املدينة، َوَكاَن أعمى يؤم قومه  روى َعنُْه: ُعْرَوة بن الزُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )499/3(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )26/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1733/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 961(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )252/3(.
)6( »معجم الصحابة« للبغوي )87/4(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1734/3(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو أعمى)1(. بني خطمة، وجاهد مع َرُسوِل اللَّ

 ثغ: يعد ِف أهل املدينة، َكاَن أعمى وجاهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
أعمى، وكان يوم ِف مسجد بني خطمة)2(.

عْبُد الِل ْبُن ُعَمْيٍر اأَلْشَجِعيُّ ڤ.9 1 1-

 ثغ: له صحبٌة، عداده ف أهل املدينة، سمع َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: 
َفاْقتُلُوه«،  اَعَتُهم،  ُق َجَ َوُيَفرِّ »إَِذا َخَرَج َعلِْيُكم َخاِرٌج َيُشقُّ َعَصا امُلْسلِمَي، 

ما استثنى أحًدا)2(. 

ُدوٍسيُّ ڤ. 9 - 1- عْبُد الِل ْبُن ُعَمْيٍر السَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ثغ: َلُه صحبٌة، َوَفَد إَِل َرُسوِل اللَّ

عْبُد الِل ْبُن َعَنَمَة الُمَزِنيُّ ڤ.9   1-

، وَشــِهَد فتــَح   ن: مــن أصحــاِب َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َشــِهَد َفْتــَح ِمــْصَ
اإلسكندرية الثاين سنة خس وعرين. 

رأيت حديثه ف كتاب »فتح اإلسكندرية« للواقدي)3(.

ِريَن،  ا َبْعُض امُلَتَأخِّ َحاَبِة، َذَكَرمُهَ ، َلُه ِذْكٌر ِف الصَّ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمْصَ
ا إَِل َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل)4(. ْج َعنُْهَم َشْيًئا، َوَأَحاَل بِِذْكِرمِهَ َوَلْ خُيَرِّ

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )251/3(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 960(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )278/1، 279(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1745/3(.
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عْبُد الِل ْبُن َعْوَسَجَة الَبجِليُّ ڤ.9   1-

 ق: كان عبُد الله بُن عوسجة البجيلُّ َرُسوَل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إل بني حارثة 

ابن عمرو بن قريط، وكان كتب معه كتاًبا، يدعوهم إل اإلسالم، فأخذوا 
الصحيفة فغسلوها، ورقعوا با أسفل دلوهم، وأبوا أن جييبوه، فقال َرُسوُل الله 
م!«، فهم أهل رعدة وسفه، وكالم خمتلط!)1(. م، َأْذَهَب اللُه ُعُقوَلُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َلُ

 ب: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل بني َحاِرَثة بن َعْمرو بن قريط َيدُعوُهم إَِل 

ِحيَفة، وغسلوها، ورقعوا َبا َأْسَفل دلوهم،  ْساَلم، َفأخُذوا الصَّ اللَّه، َوإَِل اإْلِ
ْم«.  ُه ُعُقوَلُ م َأْذَهَب اللَّ وأبوا َأن جييبوا َفَقاَل هَلُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َلُ

فهم إَِل الَيْوم أهل َسَفٍه، وطيٍش، وتليٍط ِف الَكاَلم)2(.

عْبُد الِل ْبُن َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة 9   1-
اْبِن ِكَلٍب ڤ.

ُه اْبنَُة ِمْقَيِس ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم، َوُهَو َأُخو   س: ُأمُّ

ْحَِن ْبِن َعْوٍف أِلَبِيِه.  َعْبِد الرَّ

َة، َوَلُه َداٌر بِامَلِدينَِة َوِبَا َماَت.  َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

، َوَأَبا ُعَبْيَدَة،  ْهِريُّ ِذي َرَوى َعنُْه الزُّ ِه: َطْلَحَة اجْلُوِد، َوُهَو الَّ َفَوَلَد َعْبُد اللَّ
ِمْن  ْبِن اأْلَْسَوِد  بِنُْت ُمطِيِع  ُهْم َفاطَِمُة  َوُأمُّ ُعْثَمَن،  َوُأمَّ  إِْبَراِهيَم،  َوُأمَّ  َوُعَمَر، 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 335(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )241/3، 242(.
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َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب. 

ُه اْبنَُة َأِب َوْجَرَة ْبِن َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.  ْحَِن، َوُأمُّ َوَعْبَد الرَّ

ْبِن  َمالِِك  َبنِي  ِمْن  َعْمٍرو  ْبِن  اأْلَْسَوِد  بِنُْت  ُأَمْيَمُة  َها  َوُأمُّ اْلَفْضِل،  َوُأمَّ 
 . َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ٍل ِمْن ُخَزاَعَة.  َها َصِفيَُّة بِنُْت َنِقيَدَة ْبِن َمالِِك ْبِن ُمَؤمَّ َوُأمَّ ُموَسى، َوُأمُّ

َوقَّاٍص  َأِب  ْبِن  ُعْتَبَة  ْبُن  َهاِشُم  َجَها  َتَزوَّ ِه  اللَّ َعْبِد  بِنَْت  اْلَعبَّاِس  َوُأمَّ 
اأْلَْعَوُر)1(.

عْبُد الِل ْبُن ُعَوْيِم ْبِن َساِعَدَة ْبِن َصْلَعَجَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة 9   1-
اْبِن َأْوِس ْبِن َماِلٍك ڤ.

َحاَبِة)2(.  ع: َشِهَد ُعَوْيٌم َبْدًرا، َوالَعَقَبَة، َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ ِف الصَّ

عْبُد الِل ْبُن َعيَّاِش ْبِن َأِبي َرِبيَعَة ْبِن الُمِغيرة ْبِن َعْبِد الِل ْبِن 9   1-

ُعَمر ْبِن َمْخُزوٍم الَمْخُزوِميُّ ڤ.

 ف: يقال: أنه قد َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُولَِد بَِأْرِض الََبَشِة ِف اهِلْجَرِة)3(.

 غ: سكن املدينة. 

رأيت ف كتاب ممد بن سعد: عبد الله بن عياش بن أب ربيعة بن عبد الله 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )72/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1745/3(.

)3( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )247/1(.
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ابن عمرو بن خمزوم، وكان عياش من مهاجرة البشة، وأقام باملدينة، ومات با. 

قال البغوي: وال أعلم لعبد الله حديًثا ُمسنًَدا، وقد روى عياش عن 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ب: ولد بَِأْرض اْلََبَشة. 

ه َأسَمء بنت َسالَمة بن خمرَمة بن جندل)2(. أمُّ

ِد ْبِن ُشَعْيِب ْبِن   ع: ُولَِد بَِأْرِض اْلََبَشِة فِيَم َذَكَرُه اْبُن َعاِئٍذ، َعْن ُمَمَّ

َشاُبوَر، َعْن ُعْثَمَن ْبِن َعَطاٍء، َعْن َأبِيِه، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَذَكَر َأنَّ 
ُه ُأمُّ َسَلَمَة بِنُْت خَمَْرَمَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن َنَْشِل ْبِن َداِرٍم)3(. ُأمَّ

 بـر: ولـد بأرض البشـة، يكنـى َأَبا اْلَـاِرث، حفظ َعـِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وروى عنه.

َوَرَوى َعْن ُعَمر وغيه)4(.

 ثغ: ولد بأرض البشة، يكنى أبا الارث، وأمه أسمء بِنْت خمربة 
ابن جندل بن أبي بن نشل التميمية.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن عمر وغيه.

د بن َعْمرو بن حزم، ونافع َمْوَل ابن عمر، وغيمها)5(. روى عنه: َبْكر بن ُمَمَّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )219/3(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )5/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1739/3(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 961(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )256/3(.
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 جر: كان أبوه قديم اإلسالم، فهاجر إل البشة، فولد له هذا با، 
وحفظ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعن عمر وغيه)1(.

عْبُد الِل ْبُن َغاِلٍب اللَّْيِثيُّ ڤ.9   1-

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف بعٍث سنة اثنتي من   بر: من كبار الصحابة، بعثه َرُسوُل اللَّ
اهلجرة)2(.

اأْلَْنَصاِريُّ 9 3 1- َبَياَضة  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َأْوِس  ْبِن  َغنَّاِم  ْبُن  الِل  عْبُد 
الَبَياِضيُّ ڤ.

.)3(  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َوِقيَل: َعنَّاٌم. َبْدِريٌّ

 ثغ: له صحبٌة، يعد ِف أهل الجاز)4(.

عْبُد الِل ْبُن َقارٍب ڤ.9   1-

 غ: رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وسمع، وروى عنه حديًثا)5(.

َعْبُد الِل ْبُن ُقَراٍد، ِمْن َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب ڤ.9 1 1-

َنْجَراَن،  ِمْن  اْلَولِيِد  ْبِن  َخالِِد  َمَع  َقِدُموا  ِذيَن  الَّ اْلَوْفِد  ِف  َكاَن   س: 
َف ُهَو َوَمْن َكاَن َمَعُه ِمْن َقْوِمِه  َفَأَجاَزُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِعْرِ َأَواِقي، ُثمَّ اْنَصَ

)1( »اإلصابة« البن حجر )327/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 961(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1745/3(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )258/3(.

)5( »معجم الصحابة« للبغوي )231/4(.
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إَِل باَِلِدِهْم، َفَلْم َيْمُكُثوا إاِلَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: قدم مع َخالِد بن اْلَولِيد ِف وفد بني اْلَاِرث بن َكْعب، فأسلموا، 
وذلك ِف سنة عر)2(.

، الثَُّماِليُّ ڤ.9 - 1- عْبُد الِل ْبُن ُقْرٍط، اأْلَْزِديُّ

 غ: سكن الشام، وسمع من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه(.   ع: َكاَن اْسُمُه: )َشْيَطاًنا(، َفَسمَّ

اِميَِّي.  ْحَِن ُصْحَبٌة، ِعَداُدُه ِف الشَّ َلُه َوأِلَْخِيِه َعْبِد الرَّ

ْوِم َغاِزًيا َسنََة ِستٍّ  َكاَن َأِمًيا َعَل ِحَْص ِمْن ِقَبِل ُمَعاِوَيَة، ُقتَِل بَِأْرِض الرَّ
َوَخِْسَي)4(.

ُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللِه(.   بر: َكاَن اْسُمُه ف اجلاهلية: )َشْيَطاًنا(، َفَسمَّ

حديثه ِعنَْد أهل الشام. 

روى َعنُْه: غضيف بن الَاِرث، وعبد الرحن بن ُعَبْيد، وعبيد الله بن حَيَْيى.

ه َأُبو ُعَبْيَدة بن اجلراح مرتي عل حص، فلم يزل عليها َحتَّى توف  ووالَّ
َأُبو ُعَبْيَدة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )88/8(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 978(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )194/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1757/4(.
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ِه األزدي)1(. وروى َعنُْه أيًضا: َعْمرو بن َقْيس السكوين، ومسلم بن َعْبد اللَّ

 جو: َكاَن اْسُمُه: )َشْيَطاًنا(، َفَسمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الله()2(. 

ه َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَّه(.   ثغ: َكاَن اُسُمه ِف اجلاهلية: )شيطاًنا(، فَسمَّ

ْحَن صحبٌة، وَشِهَد اليموَك، وفتَح دمشق، وأرسله  َلُه وألخيه َعْبد الرَّ
يزيد بن َأِب ُسْفَيان بكتابه إَِل َأِب َبْكر الصديق ڤ. ذكره عبد الله بن ممد 

ابن َربِيعة ِف كتابه »فتوح الشام«. 

واسـتعمله َأُبـو عبيـدة َعَل حـص مرتي، ول يـزل عليها حتَّى تـوف َأُبو 
عبيدة، ُثمَّ استعمله معاوية َعَل حص أيًضا. روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه: غضيف بن الارث، وعمرو بن مصن، وسليم بن َعاِمر 
البائري، وغيهم)3(.

 ذت: ويل حص ألب ُعَبيدة، وقيل: بل وليها ملعاوية، َلُه ُصْحبة.

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف فضل َيْوم النحر، َوَعْن: خالد بن الوليد.

َوَعنْـُه: أبـو عامر اهلوزين عبد الله بن لي، وسـليم بـن عامر البائري، 
ْيح بن ُعَبيد، وعمرو بن قيس السُكوين، وغيهم. وُشَ

ْحَِن بن ُقْرط. ُه أخو َعْبد الرَّ ُيَقاُل: َأنَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 978(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 159(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )260/3(.
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ُه استشهد َسنَة ست وخسي)1(. ُيَقاُل: َأنَّ

َلِميَّاِن ڤ.9   1- اِص ْبِن ُقَماَمَة السُّ عْبُد الِل ْبُن ُقَماَمَة، َأُخو َوقَّ

 ع: َكَتَب هَلَُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاًبا)2(.

عْبُد الِل ْبُن َقْيِظي ْبِن َقْيِس ْبِن لوَذان ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن 9   1-
مجدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

 بر: شهد أحًدا، وقتل َيْوم جرس َأِب ُعَبْيد مع أخويه: عقبة وعباد، 
شهداء ڤ.

عْبُد الِل ْبُن َقْيٍس اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   1-

 ع: اْسُتْشِهَد ِف َبْعِض ُبُعوِث النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

عْبُد الِل ْبُن َقْيٍس اْلُعَتِقيُّ ڤ.9   1-

 ن: من أصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َشِهَد فتَح مص، وال ُتعرف له رواية. 

توف سنة تسع وأربعي)4(.

امُلِحيُل  َذَكَرُه  ِرَواَيٌة،  َلُه  َواْلِعَراِق،  َفْتَح ِمْصَ  َلُه ُصْحَبٌة، َوَشِهَد   ع: 
َعَل َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل)5(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 517(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1759/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1755/4(.

)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )280/1(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1757/4(.
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 ذت: شهد فتح مص، وله صحبٌة.

َفُظ َلُه ِرَواَيٌة)1(. َ َسنََة تِْسٍع َوَأْرَبِعَي، َواَل ُتْ ُتُوفِّ

اِد ْبِن 9   1- عْبُد الِل ْبُن َقْيِس ْبِن َخاِلِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ
َماِلِك ْبِن َغْنٍم األَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ.

بِنُْت  ُسَعاُد  ُهَم  َوُأمُّ ُة،  َوُعَمْيَ ْحَِن،  الرَّ َعْبُد  الَوَلِد:  ِمَن  َلُه  َكاَن   س: 
اِد ْبِن َمالِِك ْبِن َغنٍْم. َقْيِس ْبِن خَمَْلِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َسوَّ

َها. َوُأمُّ َعْوِن بِنُْت َعْبِد اللِه، َوالَ َنْعِرُف ُأمَّ

ِد ْبِن ُعَمَرَة  َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َقْيٍس َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَذَكَر َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ
ُه ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا. األَْنَصاِريُّ َأنَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َلْ ُيْقَتْل َيْوَم ُأُحٍد، َوَقْد َبِقَي َوَشِهَد َمَع النَّبِيِّ امَلَشاِهَد. َوَقاَل ُمَمَّ

اَن ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َ ِف ِخاَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوُتُوفِّ

 غ: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيسنِد عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل بدر)3(.

 ع، بر، ذت: َشِهَد َبْدًرا)4(. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 418(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )459/3(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )111/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1756/4-1757(، »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 188(، 

»االستيعاب« البن عبد البر )3/ 978(.
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َعْبُد الِل ْبُن َقْيِس ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َحَضاِر ْبِن َحْرِب ْبِن َعاِمِر ْبِن 9   1-
ْبِن  اْلَجَماِهِر  ْبِن  َناِجَيَة  ْبِن  َواِئِل  ْبِن  ُعْذِر  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  َبْكِر  ْبِن  َعَتر 
اأَلْشـَعِر، َوُهـَو َنْبـُت ْبـُن ُأَدَد ْبِن َزْيِد ْبِن َيْشـُجَب ْبـِن ُعَرْيِب ْبـِن َزْيِد 
اْبِن َكْهَلَن ْبِن َسَبِإ ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُيْعِرَب ْبِن َقْحَطاَن، َأُبو ُموَسى، 

، َحِليُف آِل ُعْتَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس ڤ. اأَلْشَعِريُّ

، َوَقْد َكاَنْت َأْسَلَمْت   س: ُأمُّ َأِب ُموَسى: َظْبَيُة بِنُْت َوْهٍب ِمْن َعكٍّ

َوَماَتْت بِامَلِدينَِة.

ِه َماَت َقْبَل َهَذا  ُد ْبُن َسْعٍد: َوَسِمْعُت َبْعَض َأْهِل اْلِعْلِم َيُقوُل: إِنَّ َقاَل ُمَمَّ
اْلَوْقِت بَِعْرِ ِسنَِي، َسنََة ثِنَْتْيِ َوَأْرَبِعَي)1(.

َة َوَهاَجَر إَِل َأْرِض  ُه َأْسَلَم بَِمكَّ  وقال أيًضا س: َسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ

َة، ُثمَّ َعَزَلُه َعنَْها،  ُه ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب الَبْصَ ، َوالَّ ُل َمَشاِهِدِه َخْيَرُ اْلََبَشِة، َوَأوَّ
َفنََزَل الُكوَفَة، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا، َوَلُه ِبَا َعِقٌب. 

اَن َعَل اْلُكوَفِة َفُقتَِل ُعْثَمُن، َوَأُبو ُموَسى َعَلْيَها،  َواْسَتْعَمَلُه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ
 . ُثمَّ َقِدَم َعيِلٌّ اْلُكوَفَة، َفَلْم َيَزْل َأُبو ُموَسى َمَعُه، َوُهَو َأَحُد اْلََكَمْيِ

َوَماَت بِاْلُكوَفِة َسنََة اْثنََتْيِ َوَأْرَبِعَي.

َنا َعْن َخالِِد ْبِن إِْلَياَس، َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد اللِه  ُد ْبُن ُعَمَر َفَأْخَرَ ا ُمَمَّ َوَأمَّ
اْبِن أَِب َجْهٍم، َقاَل: َلْيَس أَُبو ُموَسى ِمْن ُمَهاِجَرةِ اْلََبَشِة، َوَماَت َسنََة اْثنََتْيِ َوَخِْسَي)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )98/4، و109(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )139/8(.



499 ين
َ
حرف الع

 ل: له صحبة)1(.

ل   ق: َقِدَم عل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف جاعة من األشعريي فأسلموا، وأوَّ
مشاهده خير. وكان يقال ألمه: طفية. والّطفية: خوصة املقل.

وهي من عّك، وأسلمت أمه طفية، وماتت باملدينة.

وكان ألب موسى إخوة أسلموا، منهم: أبو عامر بن قيس، ُقتَِل يوم أوطاس، 
وأبو بردة بن قيس، وأبو رهم بن قيس، ول يرو أبو رهم عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا.

وكان أبو موسـى خفيَف اجلسـم، قصًيا، ثّطا. والثط: الّسـناط حسـن 
الصوت بالقرآن.

وتوف سنة اثنتي وخسي. ويقال: سنة اثنتي وأربعي.

وكان له أوالد: منهم: أبو بردة بن أب موسى، كان قاضًيا، وابنه: بالل 
ابن أب بردة، وكان قاضًيا أيًضا، وتوف أبو بردة سنة ثالث ومائة.

ومنهم: موسى بن أب موسى، أمه: أم كلثوم بنت الفضل بن العباس 
ابن عبد املطلب.

ومنهم: أبو بكر بن أب موسى، واسمه كنيته، وكان أسّن من أب بردة)2(.

ة  ؛ َقاَل: َأُبو ُموَسى َماَت َبْعَد امُلِغْيَ َنا امَلَداِئنِيُّ  خ: َأْسَمُه لنا َأِب، َوَأْخَرَ
ِف َسنَِة ثالث وَخِْسْي. 

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3113(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 266(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِريِّي)1(. َرَوَى َعْن رُسوِل اللَّ

 ص: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة َيُقوُل: َذَكُروا َأنَّ َأَبا ُموَسى ڤ 

ِهْجَرَتاِن،  َوَلُه  َوَأْرَبِعَي،  َأْرَبٍع  َسنَِة  َوَماَت ِف  َوِستَِّي،  َثاَلٍث  اْبُن  َوُهَو   َ ُتُوفِّ
َهاَجَر َمَع َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب ڤ إَِل َأْرِض الََبَشِة، ُثمَّ َهاَجَر إَِل امَلِدينَِة)2(.

ة)3(.  نس: من ُفَقَهاء أهل اْلَبْصَ

إل  داًرا  با  وابتنى  الكوفة،  سكن  العاص،  بن  سعيد  حليف  غ:   
حاجب املسجد.

وقال غي أب عبيد: عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب بن عامر بن 
عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن اجلمهر بن األشعر، وهو 

وهب بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وأم أب موسى ظبية بنت وهب بن عك، كانت أسلمت وماتت باملدينة.

وكان أبو موسى ممن استعمَلُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص مع معاذ عل اليمن.

قال البغوي: وبلغني أن أبا موسى توف سنة ثنتي أو سنة أربع وأربعي، 
وهو ابن نيف وستي سنة)4(.

 ب: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد ُأوِتَ َأُبو ُموَسى ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُود«. 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 346(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )446/4(.

)3( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )45-41/4(.
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ة مّرة. ويل الُكوَفة مّرة، َوالَبْصَ

َوَمـات سـنة َأربـع َوَأْرَبعـي، َوُهَو ابن َنيف َوِسـتَِّي سـنة. َوقـد قيل: إِنَّه 
َماَت سنة خسي. َوُيَقال َأْيًضا: سنة اْثنََتْيِ َوخسي. 

وهم أخوة َأربع: َأُبو ُموَسى، َوَأُبو َعامر، َوَأُبو بردة، َوَأُبو رهم َبنو قيس 
َأْسلُموا كلُّهم ِف َموِضع َواِحد)1(.

 بش: ويل الكوفة مدة، والبصة زماًنا، إال أنه ممن استوطن البصة. 

مات سنة أربع وأربعي، وهو ابن بضع وستي سنة)2(.

َ َسنََة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعَي.   شص: ُتُوفِّ

َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَرَ َمَع َسِفينَِة َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب. َوِقيَل: َلُه اْبٌن 
بَِأْصَبَهاَن ُيَقاُل: إِنَّ اْسَمُه ُموَسى، ُقتَِل بَِفْتِح جاورسان.

: َوَكاَن أِلَِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َخَْسٌة ِمَن اْلَبنَِي:  ِذْكُر َأْبنَاِء َأِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ
ٌد َبنُو َأِب ُموَسى، َوَأُبو ُبْرَدَة. إِْبَراِهيُم، َوَأُبو ُبْرَدَة، َوَأُبو َبْكٍر، َوُموَسى، َوُمَمَّ

َأْكَثُرُهْم ِرَواَيًة َعْن َأِب ُموَسى، َوَرَوى َأُبو ُبْرَدَة َعْن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، 
ـا إِْبَراِهيـُم ْبُن َأِب ُموَسـى، َفـَرَوى َعنُْه:  َواْبـِن ُعَمـَر، َوَعاِئَشـَة، َوُمَعاِوَيـَة، َفَأمَّ

.)3( ، َوُعَمَرُة ْبُن ُعَمْيٍ ْعبِيُّ الشَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )221/3، 222(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 65(.

)3( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )1/ 239-237، 248(.
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 ش: مات بالكوفة سنة اثنتي وخسي، وقيل: سنة اثنتي وأربعي. 

ه  اَس القرآن، ووالَّ وكان ممـن بعَثـُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص إل اليمن لُيَعلِّم النَـّ
عمُر ڤ البصة)1(. 

ِهْجَرِة الََبَشِة   ، اهِلْجَرَتْيِ ُذو  إَِل الََبَشِة،  َوَهاَجَر  َة،  بَِمكَّ َأْسَلَم   ع: 

 ، َوامَلِدينَِة، َفَبِقَي بِالََبَشِة َمَع َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب َحتَّى َقِدَم َمَعُه َزَمَن َخْيَرَ

َة. َ ِف َسنَِة اْثنََتْيِ َوَخِْسَي، َوُدفَِن بَِمكَّ ِه، َفِقيَل: ُتُوفِّ خُمَْتَلٌف ِف َوَفاتِِه َوَقْرِ

 . َوِقيَل: َأْرَبٍع َوَأْرَبِعَي، َوُدفَِن بِالتَّْوَبِة ِمَن اْلُكوَفِة َعَل ِميَلْيِ

َحاَبِة َوُفَقَهاِئِهْم، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع ُمَعاِذ  ِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُعَلَمِء الصَّ َأَحُد ُعمَّ
اْبـِن َجَبـٍل َعـَل اْلَيَمِن، َكاَن َقْد ُأْعطِـَي ِمْن َمَزاِمِي آِل َداُوَد ِمْن ُحْسـِن َصْوتِِه، 

َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َأْوَطاٍس، َفَقاَل: »اْغِفْر َلُه َذْنَبُه َوَأْدِخْلُه ُمْدَخًل َكِريًم«. 

 . ِكيِم اْلََكَمْيِ َفَتَح اْلُبْلَداَن، َوَويِلَ اْلِواَلَياِت، َوَبَعَثُه َعيِلٌّ َعَل َتْ

َج ُأمَّ ُكْلُثوٍم بِنَْت اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َفَأْوَلَدَها ُموَسى  َتَزوَّ
، َكاَنْت َأْسَلَمْت،  اْبَن َأِب ُموَسى، َوَكاَنْت ُأمُّ َأِب ُموَسى َظْبَيَة بِنَْت َوْهِب ْبِن َعكٍّ

 . َوَماَتْت بِامَلِدينَِة، َقاَلُه امَلنِيِعيُّ

َحاَبِة: َأُبو َسِعيٍد، َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَأُبو  َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ
يٍك، َوَطاِرُق ْبُن ِشَهاٍب.  ْرَداِء، َوَأُبو ُأَماَمَة، َوُأَساَمُة ْبُن َشِ الدَّ

.)2( َوِمَن التَّابِِعَي: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَطاُوٌس، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1749/4(.)1( »طبقات الفقهاء« للشيرازي )44/1(.
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ِه  ْأي امَلتِِي، الَعاِلُ اأْلَِمِي، َبَعَثُه َرُسوُل اللَّ ِصِي، َوالرَّ  عص: ذو اِلْلِم الرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َعاِماًل َعَل الَيَمِن َمَع ُمَعاٍذ)1(.

ه ظبية بِنْت َوْهب بن عك. قالت طائفة من أهل العلم بالنسب   بر: أمُّ
والسي: إن َأَبا ُموَسى ملا قدم مكة، وحالَف َسِعيَد بَن الَعاص انصف إَِل 
بالد قومه، ول هياجر إَِل أرض البشة، ُثمَّ قدم مع إخوته، فصادف قدومه 

قدوم السفينتي من أرض البشة.

والصحيـح؛ أن َأَبـا ُموَسـى رجع بعـد قدومه مكة، ومالفـة من حالف 
من بني عبد شمس إَِل بالد قومه، فأقام با َحتَّى قدم مع األشعريي نحو 
خسي رجال ِف سفينة، فألقتهم الريح إَِل النجاش بأرض البشة، فوافقوا 
خروج َجْعَفر وأصحابه منها، فأتوا معهم، وقدمت السفينتان معا: سفينة 

األشعريي وسفينة َجْعَفر وأصحابه- عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف حي فتح خير.

وقد قيل: إن األشعريي إذ رمتهم الريح إَِل النجاش أقاموا با مدة، 
ُثمَّ خرجوا ِف حي خروج َجْعَفر، فلهذا ذكره ابن إِْسَحاق فيمن هاجر إَِل 

أرض البشة. والله أعلم.

ه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص خماليف اليمن: زبيد وذواهتا إَِل الساحل، ووالَّ ه َرُسوُل اللَّ والَّ
ُعَمـر البـصة ِف حـي عـزل امُلِغـَيَة عنها إَِل صدر مـن حالفة ُعْثـَمن، فعزله 
ِه بـن َعاِمر بـن كريز، فنـزل َأُبو ُموَسـى حينئذ  هـا َعْبـد اللَّ ُعْثـَمن عنهـا، ووالَّ
بالكوفة وسكنها، فلم دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص وّلوا أبا موسى، 

)1( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 83(.
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ه ُعْثـَمُن عل الكوفـة إَِل أن مات،  وكتبـوا إَِل ُعْثـَمن يسـألونه أن يوليـه، فأقـرَّ
، َحتَّى جاء منه َما َقاَل  وعزله عيلٌّ ڤ عنها، فلم يزل واجًدا منها عل عيلٍّ

حذيفة، فقد َرَوى فِيِه لذيفة كالم كرهت ذكره، والله يغفر َلُه. 

ثم َكاَن من أمره َيْوم الكمي َما َكاَن.

ومات بالكوفة ِف داره با. وقيل: إنه مات بمكة سنة أربع وأربعي.

وقيل: سنة خسي. وقيل: سنة اثنتي وخسي، َوُهَو ابن ثالث وستي. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد ُأوِتَ  َكاَن من أحسن الناس صوًتا بالقرآن. قال فِيِه َرُسوُل اللَّ
َأُبو ُموَسى ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمرِي آِل َداُود«)1(.

َة،  َ بَِمكَّ َ َسنََة اْثنََتْيِ َوَخِْسَي، َوِقيَل: َسنََة اْثنََتْيِ َوَأْرَبِعَي، َوُتُوفِّ  و: ُتُوفِّ
ِة َعَل ِميَلْيِ ِمنَْها)2(. َ بِاْلُكوَفِة، َوُدفَِن بِالتَِّويَّ َوُدفَِن ِبَا، َوِقيَل: ُتُوفِّ

 كر: صاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن الطاب.

روى عنه: أبو سعيد الدري، وأنس بن مالك، وبريدة بن الصيب 
األسلمي، وأبو أمامة الباهيل، وأسامة بن شيك، وعبد الرحن بن نافع بن 
عبد الارث، وعياض األشعري، وطارق بن شهاب، وسعيد بن املسيب 

املخزومي، وغيهم. 

وكان عامـل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عـل زبيد، وعدن، وسـاحل اليمن، واسـتعمله 
عمُر عل الكوفة، والبصة. 

نَّة )ص: 525(.)1( »االستيعاب« )3/ 981-979(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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وشـهد وفـاة أب عبيـدة باألردن، وخطبـة عمر باجلابية، ثم قدم دمشـق 
عل معاوية)1(.

ة، َوَهاَجر إَِل َأرض الََبَشة، ثمَّ قدم َمَع أهل السفينتي،   جو: أسلم بَِمكَّ
َوَرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَر. 

رَنا َيا َأَبا  َوَبْعضهْم ُينكر هجرته إَِل الََبَشة، َوَكاَن عمر إِذا َرآُه َيُقول: َذكِّ
ُموَسى، َفيْقَرأ ِعنْده. 

َوسمع النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِقَراَءَته َفَقاَل: »َلَقْد ُأوِتَ َهَذا ِمْن َمَزاِمري آِل َداُود«. 

َماَت َأُبو ُموَسى سنة اْثنََتْيِ َوخسي. َوقيل: اْثنََتْيِ َوَأْرَبعي. َوقيل: َأربع 
ة. َوقيل: ُدفَِن بالتوثة عل ميلي من الُكوَفة)2(. َوَأْرَبعي، َوُدفَِن بَِمكَّ

ـة، وعـاد إيل قومـه، وقـِدم عل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو   ث: أسـلَم بمكَّ
فينَتي. بخير، ووافق قدومه قدوم ُمهاِجري البشِة ف السَّ

وقيل: إنه ملَّا أسلم هاجر إل البشة وَقِدَم مع مهاجرهيا.

وقـال له َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َرَأْيُتنِي َوَأَنا َأْسـَمُع ِقَراَءَتـَك اْلَباِرَحَة َلَقْد 
ُأوتِيـَت ِمْزَمـاًرا ِمـْن َمَزاِمـرِي آِل َداُوَد«. فقلـت: يا َرُسـوَل اللِه، لـو علمُت أنك 

ُته لَك تبًيا)3(. تسمع قراءيت لرَّ

ه عثمُن   ثـغ: كان َأُبـو ُموَسـى َعـَل البـصة ملـا ُقتَِل ُعَمـر ڤ، فأقـرَّ

)1( »تاريخ دمشق« )32/ 14، 15(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي)ص: 99(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 267(.
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عليهـا، ُثـمَّ عزلـه واسـتعمل بعـده ابن عامـر، فعمر مـن البـصة إَِل الكوفة، 
فلـم يـزل بـا حتَّى أخرج أهـل الكوفة َسـِعيد بن العاص، وطلبـوا من عثمن 
أن يستعمله عليهم، فاستعمله، فلم يزل َعَل الكوفة حتَّى ُقتَِل عثمن ڤ، 

فعزله عيلٌّ عنها.

ومـات َأُبـو ُموَسـى بالكوفـة. وقيـل: مـات بمكة سـنة اثنتـي وأربعي. 
وقيـل: سـنة أربـع وأربعـي، وهو ابن ثالث وسـتي سـنة. وقيل: توف سـنة 
تسع وأربعي. وقيل: سنة خسي، وقيل. سنة اثنتي وخسي. وقيل: سنة 

ثالث وخسي، والله أعلم)1(.

 ، ، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو ُمْوَسى األَْشَعِريُّ  ذس: اإِلَماُم الَكبِْيُ

، الَفِقْيُه، امُلْقِرُئ. التَِّمْيِميُّ

 ، ، َوَأُبو َسِعْيٍد الُْدِريُّ َث َعنُْه: ُبَرْيَدُة بُن الَِصْيِب، َوَأُبو ُأَماَمَة الَباِهيِلُّ َحدَّ
َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَخْلٌق ِسَواُهْم.

ْيِن. َهُهْم ِف الدِّ ِة، َوَفقَّ َوُهَو َمْعُدْوٌد فِْيَمْن َقَرَأ َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْقَرَأ َأْهَل الَبْصَ

. ، َوَأُبو َرَجاٍء الُعَطاِرِديُّ َقاِشُّ َقَرَأ َعَلْيِه: ِحطَّاُن بُن َعْبِد اللِه الرَّ

«: َعْن َأِب ُبْرَدَة بِن َأِب ُمْوَسى، َعْن َأبِْيِه: َأنَّ َرُسْوَل اللِه  ِحْيَحْيِ َفِفي »الصَّ
ُهمَّ اْغِفْر لَِعْبِد اللِه بِن َقْيٍس َذْنَبُه، َوَأْدِخْلُه َيْوَم الِقَياَمِة ُمْدَخًل َكِرْيًم«. ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اللَّ

َوَقِد اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُمَعاًذا َعَل َزبِْيٍد، َوَعَدَن. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )264/3، 265(.
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ِة.  َوَويِلَ إِْمَرَة الُكْوَفِة لُِعَمَر، َوإِْمَرَة الَبْصَ

ا. ، َوَغَزا، َوَجاَهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحََل َعنُْه ِعْلًم َكثِْيً َوَقِدَم َلَيايِلَ َفْتِح َخْيَرَ

ْيَعِة ُيْبِغُضْوَن َأَبا ُمْوَسى ڤ لَِكْونِِه َما َقاَتَل َمَع  َوالَ َرْيَب َأنَّ ُغاَلَة الشِّ
َمُه َعيِلٌّ َعَل َنْفِسِه َعَزَلُه، َوَعَزَل ُمَعاِوَيَة، َوَأَشاَر بِاْبِن ُعَمَر؛ َفَم  ، ُثمَّ مَلَّا َحكَّ َعيِلٍّ

اْنَتَظَم ِمْن َذلَِك َحاٌل.

انِيًّا، َزاِهًدا، َعابًِدا، مِمَّْن َجََع الِعْلَم  اًما، َربَّ اًما، َقوَّ َقْد َكاَن َأُبو ُمْوَسى َصوَّ
ْنَيا. ُه اإِلَماَرُة، َوالَ اْغرَتَّ بِالدُّ ْ ْدِر، َلْ ُتَغيِّ َوالَعَمَل، َواجِلَهاَد، َوَسالَمَة الصَّ

. َ َسنََة اْثنََتْيِ َوَأْرَبِعْيَ َقْد َمرَّ َأنَّ َأَبا ُمْوَسى ُتُوفِّ

ِة، َسـنََة  َ َأُبو ُمْوَسـى ِف ِذْي الَجَّ اِء«: ُتُوفِّ َوَقـْد َذَكـْرُت ِف »َطَبَقـاِت الُقرَّ
ِحْيِح. ، َعَل الصَّ َأْرَبٍع َوَأْرَبِعْيَ

«: َثاَلُث ماَئٍة َوِستُّْوَن َحِدْيًثا.  َوَلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

: تِْسَعٌة َوَأْرَبُعْوَن َحِدْيًثا.  ِحْيَحْيِ َوَقَع َلُه ِف الصَّ

: بَِأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث، َوُمْسِلٌم: بَِخْمَسَة َعَرَ َحِدْيًثا. َد الُبَخاِريُّ َوَتَفرَّ

انِيًّا. َوَكاَن إَِماًما َربَّ

َد َتْرَجََتُه: اْبُن َسْعٍد، َواْبُن َعَساِكَر)1(.  َجوَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )382-380/2، 394، 396، 397، 399، 400(.
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قِدم َعَلْيِه مسلًم َسنَة سبع، مع أصحاب السفينتي من البشة. 

ـا أبـا أَحيحـة َسـِعيد بـن العاص، ُثـمَّ رجع  َوَكاَن ِقـدم مكـة، فحالـف ِبَ
إَِل بالده، ُثمَّ خرج منها ف َخِْسـَي من قومه َقْد أسـلموا، فألقتهم سـفينتهم 
والرياح إَِل َأْرِض البشة، فأقاموا عند جعفر بن َأِب طالب، ُثمَّ قدموا معه.

الُكوَفة  ُثمَّ ويل  زبيد وعدن،  َعَل  أبا موسى  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوُل  اْسَتْعَمَل 
ة لعمر. والَبْصَ

َأِب بكر، وعمر، وُمعاذ، وأب بن  ملسو هيلع هللا ىلص الكثي، َوَعن  النَّبيِّ  وحفظ عن 
كعب، َوَكاَن من أِجالء الصحابة وفضالئهم.

َرَوى َعنُْه: أنس، َوِرْبعي بن ِحراش، وَسِعيد بن املسيب، وَزهدم اجلرمي، 
وخلق كثي، وبنوه َأُبو بكر، وَأُبو بردة، َوإِْبَراِهيم، وموسى.

وُفتحـت أصبهـان َعـَل يـده وُتْسـرت وغـي ذلـك، َوَلْ يكـن ف الصحابة 
ِمنُْه)1(. أطيب صوًتا 

 ذك: هاجر إل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقدم مع جعفر زمن فتح خير، واستعمله 
النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مع معاذ عل اليمن، ثم ويل لعمر الكوفة والبصة. 

وكان عامًلــا، عامــاًل صالًــا، تالًيــا لكتــاب اللــه، إليــه املنتهــى ف حســن 
الصوت بالقرآن. 

روى علًم طيًبا مبارًكا وأقرأ القرآن. 

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 451(.
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اًما كبي القدر.  اًما قوَّ أقرأ أهل البصة وأفقههم، وكان أبو موسى عابًدا صوَّ

مات ف ذي الجة سنة أربع وأربعي عل الصحيح ڤ)1(.

 ذط: هاجر إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقدم عليه عند فتح خير. 

وحفظ القرآن والعلم، ولئن قُصت مدة صحبته فلقد كان من نجباء الصحابة. 

وكان مـن أطيـب النـاس صوًتا بالقرآن، سـمع النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قراءته فقال: 
»َلَقْد ُأوِتَ َهَذا ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمري آِل َداُود«.

وقد استغفر له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمله عل َزبِيد، َوَعدن.

مه عيلٌّ ڤ عل نفسه  ثم ويل إمرة الكوفة، والبصة لعمر ڤ، وحكَّ
يوم الكمي ف شأن الالفة جلاللته وفضله، فخدعه عمرو، ومكر به حتى 

خلع عليًّا، فقال: وأنا قد خلعت معك عليًّا، ووليت معاوية األمر.

قاش. وقرأ عليه أبو رجاء الُعطاردي، وِحطان الرَّ

ث عنه بنوه: أبو بردة، وموسى، وإبراهيم، وربعي بن حراش، وَزْهَدم  وحدَّ
اجلرمي، وسعيد بن املسيب، وخلق سواهم.

وكان فتح أصبهان عل يده زمن عمر ڤ، وماسنه كثية. 

توف أبو موسى ف ذي الجة سنة أربع وأربعي، عل الصحيح ڤ)2(.

ه ظبية بنت وهب بن عك، أسلمت وماتت باملدينة، وكان هو   جر: أمُّ
سكن الرملة وحالف سعيد بن العاص، ثم أسلم وهاجر إل البشة. 

)2( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 60، 61(.)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )10(.
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وقيل: بل رجع إل بالد قومه، ول هياجر إل البشة، وهذا قول األكثر. 

وقدم املدينة بعد فتح خير، صاَدفْت سفينُته سفينَة جعفر بن أب طالب، 
فقدموا جيًعا، واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل بعض اليمن كزبيد، وعدن، وأعمهلم. 

واستعمله عمر عل البصة بعد املغية، فافتتح األهواز، ثم أصبهان، ثم 
استعمله عثمن عل الكوفة، ثم كان أحد الكمي بصفي، ثم اعتزل الفريقي)1(.

عْبُد الِل ْبُن َقْيِس ْبِن ِصْرمة ْبِن َأِبي َأَنِس ْبِن ِصْرمة ْبِن َماِلِك 9 3 1-
اِر، ِمـن َبِني َماِلِك بـِن النََّجار  اْبـِن َعـِديِّ ْبِن َغْنـِم ْبِن َعِديِّ ْبـِن النَّجَّ

األَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: أمه زينب بنت قيس بن أحر بن ثعلبة بن حارثة بن ثعلبة بن 
كعب بن الزرج بن الارث بن الزرج.

جها سليمن بن زيد بن ثابت بن الضحاك. فوَلَد عبُد الله بُن قيس: حيدَة، تزوَّ

وَشِهَد عبد الله بن قيس ُأحًدا، وُقتَِل يوم بئر معونة َشِهيًدا ف صفر عل 
رأس ستة وثالثي شهًرا من اهلجرة، وليس له عقب)2(.

 غ: شهد ُأحًدا، وُقتَِل يوم بئر معونة)3(.

َعْبُد الِل ْبُن َقْيِس ْبِن َصْيِفيِّ ْبِن َصْخِر ْبِن َحَراِم ْبِن َرِبيَعَة ْبِن 9   1-
َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه  ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو َمْعَرٍ َوُمَمَّ  س: َذَكَرُه ُمَمَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )328/4(.)1( »اإلصابة« البن حجر )339/6، 340(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )289/4(.



511 ين
َ
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َيْذُكْرُه ُموَسى  َوَلْ  َبْدًرا،  ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهْم  ِد  اْبُن ُمَمَّ
َ َوَلْيَس  اْبُن ُعْقَبَة ِف ِكَتابِِه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا . َوَشِهَد َأْيًضا َعْبُد اللِه ُأُحًدا، َوُتُوفِّ

َلُه َعِقٌب)1(.

 غ: من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيسند عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل بدر)2(. 

.)3( َبْيِ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َقاَلُه ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

 بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه معبد بن َقْيس ِعنَْد ابن إِْسَحاق وعند غيه. 
ول يذكره ُموَسى بن عقبة ِف البدريي، وأجعوا َأنَُّه شهد أحًدا)4(.

 ثغ: شهد بدًرا، هو وأخوه معبد)5(.

ْبِن 9 1 1- َمَناِف  َعْبِد  ْبِن  الُمطَِّلِب  ْبِن  َمْخَرَمَة  ْبِن  َقْيِس  ْبُن  الِل  عْبُد 
ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الُمطَِّلبيُّ ڤ.

ه درة بنت عقبة بن رافع بن امرئ القيس، أسلم يوم فتح مكة)6(.  س: ُأمُّ

 ط: أسلم يوم فتح مكة)7(. 

عْبُد الِل ْبُن َكْعِب ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِصٍم، أبو اْلَحاِرِث، اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9 - 1-

ِه ْبُن َكْعب ْبِن َعاِصم ِمْن َبنِي َماِزن  ؛ َقاَل: َعْبد اللَّ َنا امَلَداِئنِيُّ  خ: َأْخَرَ

)2( »معجم الصحابة« للبغوي )109/4(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )539/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )981/3(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1756/4(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )43/6(.)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )265/3(.
)7( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 39(.
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ار، َكاَن َعَل الُْمِس َيْوم َبْدٍر ُيْكنَى َأَبا الَاِرث.  اْبِن النَّجَّ

ان بامَلِدْينَة)1(. َ َعَلْيِه ُعْثَمن بن َعفَّ َماَت َسنََة ثالٍث وَثاَلثِْي، َصلَّ

 ص: َكاَن َعَل ُخِْس النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َبْدٍر، َوُيَكنَّى َأَبا اْلَُباِب ڤ. 

َ َسنََة ِستٍّ َوَثاَلثَِي، َوَقاُلوا: َثاَلٍث َوَثاَلثَِي)2(. ُتُوفِّ

 غ: ف كتاب ممد بن سعد: عبد الله بن كعب بن عاصم من بني 

مازن بن النجار، وكان عل ُخس النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يوم َبدر، ويكنى أبا الارث. 

ومات باملدينة سنة ثالث وثالثي، وصلَّ عليه عثمن)3(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِحْفَظ اأْلَْنَفاِل َيْوَم َبْدٍر، ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن  ، َوالَّ  ع: َبْدِريٌّ

اِر، َوِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َكْعِب ْبِن َعاِصٍم)4(. النَّجَّ

ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حفَظ األنفال َيْوم بدر)5(.  ثغ: شهد بدًرا، والَّ

عْبُد الِل ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن 9   1-
اِر، ُيْكَنى َأَبا اْلَحاِرِث ڤ. َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َباُب بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن َحبِيِب ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َزْيِد  ُه الرَّ  س: ُأمُّ

َمنَاَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة ْبِن َمالِِك ْبِن َغْضِب ْبِن ُجَشَم ْبِن الَْزَرِج. 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 329(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )50/4(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )111/4(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )268/3(.)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1763/4(.
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ُه ُزَغْيَبُة بِنُْت َأْوِس ْبِن  َوَكاَن لَِعْبِد اللِه ْبِن َكْعٍب ِمَن الَوَلِد: الَاِرُث، َوُأمُّ
َخالِِد ْبِن اجْلَْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوٍل، َفَوَلُد الَاِرِث ْبِن َعْبِد اللِه: َعْبُد اللِه 

ِة. ُقتَِل َيْوَم اْلَرَّ

َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َكْعٍب َبْدًرا، َوَكاَن َعاَمَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل امَلَغانِِم َيْوَم َبْدٍر.

َ ِف  َها َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُوفِّ َوَشـِهَد ُأُحـًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
اَن، َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد.  ِخاَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ُد ْبُن َسـْعٍد: َوَسـِمْعُت َبْعـَض األَْنَصاِر، َقاَل: َكاَن َعْبـُد اللِه ْبُن  َقـاَل ُمَمَّ
.)1( َكْعٍب ُيْكنَى َأَبا حَيَْيى، َوُهَو َأُخو َأِب َلْيَل امَلاِزيِنِّ

 رع: من أهل بدر، َوَكاَن عل ُخْس النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 غ: من أصحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ول ُيسنِد عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

من أهل بدر)3(.

 غ: ولَِد عيل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وقال ممد بن عمر: ولد عبد الله بن كعب عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 غ: أكر ولد أبيه وهو وصيه.

ومات عبد الله بن كعب من آخر من مات من ولد كعب، وكنية عبد الله: 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )479/3(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )116/1(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )281/4(.)3( »معجم الصحابة« للبغوي )111/4(.
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أبو عبد الرحن)1(.

َكاَن عل  الرَباب بنت حنيف بن حبيب، من بني بياضة،  ه  أمُّ  ب: 
ُخِْس النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر.

ان)2(. َماَت بِامَلِدينَِة سنة َثاَلثَِي، َوصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن بُن َعفَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: شهد بدًرا، َوَكاَن عل غنائم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم بدر، وشهد املشاهد 
كلها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن عل خس النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف غيها. 

يكنى َأَبا الَاِرث. وقيل: يكنى َأَبا حَيَْيى. 

ان ڤ،  كانـت وفاتـه باملدينـة سـنة ثالثي، وصـلَّ َعَلْيـِه ُعْثَمن بـن َعفَّ
َوُهَو أخو َأِب ليل املازين)4(.

 ذت: كان عل المس يوم بدر، ُيكنى أبا الارث، وقيل: أبا حييى،

وصلَّ عليه عثمن، وهو أخو أب ليل املازين)5(.

عْبُد الِل ْبُن اللَّْتِبيَِّة األَْزِديُّ ڤ.9   1-

ْقُهْم)6(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َبنِي ُذْبَياَن ُيَصدِّ  س: َأْسَلَم َفَبَعَثُه َرُسوُل اللَّ

 غ: نزل املدينة، ول ُيسنِد عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )227/3، 228(.)1( »معجم الصحابة« للبغوي )106/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 981(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1762/4(.

)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )288/6(.)5( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 184(.
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قال ممد بن سعد: عبد الله بن اللتبية، أسلم وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبعثه 
إل ذبيان بن عامر يصدقهم)1(.

دَقات)2(.  ب: َعامُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عل الصَّ

َدَقاِت)3(.  ع: اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َساِعًيا َعَل َبْعِض الصَّ

 ثغ: استعمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل بعض الصدقات. ِذْكُرُه ِف حديث َأِب 
اعدي)4(.  حيد السَّ

عْبُد الِل ْبُن َماِعٍز التَِّميِميُّ ڤ.9   1-

يَِّي)5(.  ع: ِعَداُدُه ِف الَبْصِ

ْحَن)6(. ة، َلُه ُصْحَبة. روى َعنُه: جعيد بن عبد الرَّ  نق: عداده ِف أهل الَبْصَ

ٍد، األَْزِديُّ ڤ.9   1- َعْبُد اللَّ ْبُن َماِلِك ْبِن ُبَحْيَنَة، َأُبو ُمَحمَّ

، َوُهَو الَاِرُث ْبُن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد  ُه، َوِهَي اْبنَُة األََرتِّ  س: ُبَحْينَُة ُأمُّ

. َوَأُبوُه َمالُِك ْبُن اْلِقْشِب، َوُهَو ُجنُْدُب ْبُن َنْضَلَة ْبِن َعْبِد اللِه  َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ
اِن ْبِن َنْصِ ْبِن َزْهَراَن ْبِن  ِ ْبِن َصْعِب ْبِن ُدمْهَ اْبِن َرافِِع ْبِن ِمَْضِب ْبِن ُمَبرِّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )252/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )237/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1764/4(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )270/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1785/4(.
)6( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )245(.
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َكْعِب ْبِن اْلَاِرِث ْبِن كعب بن َعْبِد اللِه ْبِن َنْصِ ْبِن األَْزِد. 

اُهْم َمنِْزٌل،  َمَعُه َوإِيَّ ٍء، َفَحَلَف َأال جَيْ َغِضَب َعَل َقْوِمِه َبنِي ِمَْضٍب ِف َشْ
َج ُبَحْينََة بِنَْت اْلَاِرِث ْبِن  َة، َفَحاَلَف امُلطَِّلَب ْبَن َعْبِد َمنَاٍف، َفَتَزوَّ َفَلِحَق بَِمكَّ

ٍد. امُلطَِّلِب، َفَوَلَدْت َلُه َعْبَد اللِه، َوُيْكنَى َأَبا ُمَمَّ

ْهَر.  َوَأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقِديًم، َوَكاَن َناِسًكا َفاِضاًل َيُصوُم الدَّ

َوَكاَن َينِْزُل َبْطَن ِريٍم َعَل َثاَلثَِي ِمياًل ِمَن امَلِدينَِة. 

َوَماَت بِِه ِف َعَمِل َمْرَواَن ْبِن الََكِم اآلَخِر َعَل امَلِدينَِة ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة 
اْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

 ف: ُهَو ِمْن َأْزِد َشنُوَءَة، َوُهَو َحِليُف َبنِي َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاٍف)2(.

 ق: منسوب إل أمه: بحينة، بنت الارث بن عبد املطلب. وأبوه 
مالك من األزد)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من األَْزد)4(.  خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

ُه، َوُهَو ِمْن َأْزِد َشنُوَءَة، َحِليُف َبنِي َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن   ص: ُبَحْينَُة ُأمُّ
ٍد،  ُمَمَّ َأَبا  ُيْكنَى  امُلطَِّلِب،  َعْبِد  ْبِن  لِْلَحاِرِث  َحِليٌف  َوَيُقوُلوَن:  َمنَاٍف،  َعْبِد 

َ َسنََة َخٍْس َوَثاَلثَِي)5(. ُتُوفِّ

)2( »المعرفة والتاريخ« للفسوي )242/1(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )259/5(.
)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 325(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 140(.
)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )156/2(.
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 غ: مــن حلفــاء قريــش، ممــن روى عــن النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وســكن املدينــة، 
حليف بني عبد املطلب بن عبد مناف.

وف كتاب ممد القايض فيم قرأ علينا ف »املسند«: عبد الله بن مالك 
ابن ُبَحْينَة، وُبَحْينَة أمه، وهي من ولد املطلب بن عبد مناف بن قيص. 

وأبوه مالك بن القشب األزدي، حليف بني زهرة توف ببطن ريم عل 
أميال من املدينة ف خالفة معاوية بن أب سفيان.

ا فاضاًل. ً وقال غيه: وكان َخيِّ

قـال أبـو القاسـم: وقد روى ابـن ُبَحْينَة عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، منها: 
حديث السهو وغيه)1(.

 ب: ُبَحْينَة أمه بنت الَاِرث بن املطلب بن َعْبد منَاف، اسمها: َعبدة. 

َوُهَو َعْبد اللَّه بن َمالك بن القشب من َأْزد شنُوَءة، َوُيَقال: َأسد شنُوَءة، 
م كتب:  م كتب: اأْلَسدي، َوإِذا كتب بِاأْللف دون الالَّ َفإِذا َكاَنت بِاأْللف َوالالَّ

د َحِليف بني َعْبد املطلب.  أزدي، كنيته َأُبو ُمَمَّ

َماَت ِف آخر واَلَية ُمَعاِوَية)2(.

 بش: له عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث يسية إلقباله عل العبادة، وِقلَّة ِذْكِره 
ملا َعِلَم إال عند الاجة إليه. 

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )35-32/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )216/3، 217(.
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روى عنه: أهل املدينة وبا مات)1(.

ه بحينة بنت الارث بن عبد املطلب بن عبد مناف.   بر: هي أمُّ

وقد قيل: ِف َأبِيِه َمالِك بن بحينة، َوُهَو وهم وغلط، وإنم بحينة امرأته، 
ِه.  وأم ابنه َعْبد اللَّ

ِه ابن بحينة ناسًكا فاضاًل، صائَم الدهر، َوَكاَن ينزل بطن  َوَكاَن َعْبد اللَّ
ريم، عل ثالثي مياًل من املدينة. 

مات ِف عمل َمَرَوان اآلخر عل املدينة أيام ُمَعاِوَية)2(.

 وقال أيًضا بر: أبوه َمالِك بن القشب األزدي، من أزد شنوءة، وبحينة 
أمـه، وهـي بنـت الارث بـن املطلب بن عبـد مناف بن قيص. وقيـل: بل أمه 

أزدية من أزد شنوءة، َوُهَو أزدي أيًضا حليف لبني املطلب بن عبد مناف.

ِه ابن بحينة بموضع ُيدعى بطن رئم مسية َيْوم من املدينة. َكاَن منزل َعْبد اللَّ

ِه ابن بحينة.  روى عنه: األعرج، وحفص بن َعاِصم، وابنه عيل بن َعْبد اللَّ

وقد قيل: إن بحينة أم َأبِيِه َمالِك، واألول أصح.

توف ابن بحينة ِف آخر خالفة ُمَعاِوَية)3(.

 نق: من أزدشنوءة، َلُه ُصْحَبة َوِرَواَية. 

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 35(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )872-871/3 (.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 982(.
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روى َعنُه: عبد الرحن بن ُهْرُمز األَْعَرج، َوَعَطاء بن يَسار)1(.

ه، وأبوه َمالِك ُهَو ابن القشب األزدي، من أزد شنوءة،   ثغ: ُبَحينة أمُّ
وهو حليف بني املطلب بن َعْبد مناف

، وعطاُء بُن يسار، واألعرُج، وممُد بُن َعْبد الرحن  روى عنه: ابنه عيلٌّ
ابن ثوبان، وغُيهم)2(.

 ذت: حليف بني املطلب بن عبد مناف.

ة أحاديث. رجٌل قديُم اإلسالم والصحبة، فاضٌل ناسك، َلُه عدَّ

َنَزَل بطن ريم، َعَل مرحلة من املدينة، َوَكاَن يصوم الدهر. 

َرَوى َعنُْه: َحْفُص بن َعاِصِم بن ُعَمَر بن الَطَّاِب، واألعرج، وممد 
ابن حييى بن حبان.

توف ف آخر أيام ُمَعاِوَية)3(.

عْبُد الِل ْبُن َماِلِك ْبِن ُقَضْيَعَة ْبِن َعْبٍس، ِمْن َبِني الُمْعَتِمِر ڤ.9   1-

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َعَقَد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِواًء َأْبَيَض ِف َرْهٍط َبَعَثُهْم َلُه. 

، اَل ُتْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة َذَكَرُه  َشِهَد َفْتَح اْلَقاِدِسيَِّة، َوَكاَن َعَل َأَحِد امُلَجنَِّبَتْيِ
ِريَن)4(. َبْعُض امُلَتَأخِّ

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )271/3(.)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )279(.
)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 517، 518(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1779/4(.
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 ثغ: له صحبٌة، عقد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لواًء أبيَض ِف رهط بعثهم. 

شهد فتح القادسية، وكان َعَل إحدى املجنبتي، ال ُتعرُف َلُه رواية)1(.

عْبُد الِل ْبُن َماِلٍك، َأُبو َكاِهٍل، َوُيَقاُل: اسم َأِبي َكاِهل: َقْيُس 9   1-
ابُن َعاِئٍذ ڤ.

 ل: له صحبٌة)2(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه أهل الُكوَفة)4(.

عْبُد الِل ْبُن َماِلٍك، َأُبو ُموَسى، اْلَغاِفِقيُّ ڤ.9 3 1-

، َرَوى َعنُْه: َثْعَلَبُة ْبُن َأِب اْلَكنُوِد)5(.  ع: ِعَداُدُه ِف َأْهِل ِمْصَ

ْأَت َوَأْنَت  ، سمع َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول لعمر: »إَِذا َتَوضَّ  بر: مصيٌّ
ْبَت، َواَل َتْقَرأ َواَل ُتَصّل َحتَّى َتْغَتِسل«)6(. ُجنُب َأَكْلَت َوَشِ

عْبُد الِل ْبُن َماِلٍك اأَلْوِسيُّ ڤ.9   1-

.)7(  ب: َلُه ُصْحَبٌة، يروي َعنُه: شْبل بن ُخَلْيد امُلزيِنّ

)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2850(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )273/3(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )202/4(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )240/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1778/4(.

)6( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 983(.
)7( »الثقات« البن ِحبَّان )230/3(.
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 بر: من األوس، حجازي)1(.

 ثغ: سكن الجاز، له صحبٌة)2(.

َعْمِرو 9 1 1- ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  ُمْحصِن  ْبُن  الِل  عْبُد 

اْبِن َمْبُذول، َأُبو َعْمَرة ڤ.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، ُقتَِل بِِصفِّي، َواَل عقب َلُه)3(.

عْبُد الِل ْبُن َمْخَرَمَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى اْبُن َأِبي َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ 9 - 1-
ٍد ڤ. ، ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ اْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن َحْسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ِث ْبِن َخِْل ْبِن َشـقِّ ْبِن  نَاَنـُة بِنْـُت َصْفـَواَن ْبـِن ُأَميََّة ْبـِن ُمَرِّ ـُه َبْ  س: ُأمُّ

َرَقَبَة ْبِن خُمَْدِج ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن ِكنَاَنَة.

ْجَرَتـْيِ َجِيًعـا،  َقاُلـوا: َوَهاَجـَر َعْبـُد اللـِه ْبـُن خَمَْرَمـَة إَِل َأْرِض الََبَشـِة اهْلِ

ْجَرِة  اهْلِ ِف  َفَذَكَرُه  إِْسَحاَق  ْبِن  ِد  ُمَمَّ ِرَواَيِة  ا ِف  َوَأمَّ ُعَمَر،  ْبِن  ِد  ُمَمَّ ِرَواَيِة  ِف 

ـا ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة َوَأُبو َمْعـَرٍ َفَلْم  ْجـَرِة األُوَل، َوَأمَّ الثَّانَِيـِة، َوَلْ َيْذُكـْرُه ِف اهْلِ

َيْذُكَراُه ِف األُوَل َوالَ ِف الثَّانَِيِة.

َقاُلـوا: وآَخـى َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ َعْبـِد اللِه ْبِن خَمَْرَمَة َوَفـْرَوَة ْبِن َعْمِرو 

اْبِن َوَذَفَة ِمْن َبنِي َبَياَضَة. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 982(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )272/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )235/3، 236(.
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َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن خَمَْرَمَة َبْدًرا، َوُهَو اْبُن َثاَلثَِي َسنًَة. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

يِق َسنََة اْثنََتْي  دِّ َوَشِهَد الَيَمَمَة َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف ِخاَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ
َة، َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوَأْرَبِعَي َسنًَة)1(. َعْرَ

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

ه ابنة َصْفَوان بن ُأميَّة، ُقتَِل بِالَيَمَمِة سنة اْثنََتْي عَرة ِف خاَلَفة   ب: أمُّ
أب بكر الّصديق)3(.

 رع: من أهل بدر، ُقتَِل َيْوم الَيَمَمة َشِهيًدا، َوُهَو اْبن إحدى َوَأْرَبعي سنة)4(. 

 ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلََبَشِة)5(.

ه أم نيك بِنْت َصْفَوان، من بني َمالِك بن كنانة.   بر: أمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي فروة بن َعْمرو بن ودقة البيايض.  آخى َرُسوُل اللَّ

َكاَن من املهاجرين األولي، وشهد بدًرا، وسائر املشاهد.

ِه بن خمرمة.  ومن ولده: نوفل بن مساحق بن َعْبد اللَّ

ُه دعا الله ۵ أال يميَته َحتَّى يرى ِف كل ِمْفَصل منه ضبة  روي عنه َأنَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )375-374/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )237/3(.
)4( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )90/1(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1786/4(.
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َب َيْوم اليممة ِف َمَفاِصِله. ِف سبيل الله، َفُضِ

واستشهد، َوَكاَن فاضاًل عابًدا)1(.

 ثغ: من السابقي إَِل اإلسالم)2(.

عْبُد الِل ْبُن ِمْرَبعٍ ْبِن َقْيِظيِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد ْبِن َخْيَثٍم وقيل: 9   1-
ابن جشم بن حارثة، َوِقيَل: اْسُمُه َزْيُد ْبُن ِمْرَبعٍ اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه عمية بنت ظهي بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.  س: ُأمُّ

َشِهد ُأُحًدا، والندَق، واملشاهَد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 غ: بلغني أن عبد الله بن مربع ُقتَِل يوم جرس أب عبيدة َشِهيًدا ف 
خالفة عمر -رحة الله عليه-)4(.

ُعَبْيٍد ِف  َأِب  ِجرْسِ  َيْوَم  اْسُتْشِهَد  ُه  إِنَّ َوِقيَل:  َي،  اِلَجاِزيِّ ِف  ُيَعدُّ  ع:   
ِخاَلَفِة ُعَمَر)5(.

 بر: شهد أحًدا والندق، وشهد سائر املشاهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
وُقتَِل َيْوم جرس َأِب ُعَبْيد.

ْحَـِن بـن مربـع ابـن  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص. ُهـَو أخـو َعْبـد الرَّ وقـد َرَوى َعـْن َرُسـول اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 985(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )275/3(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )278/4(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )73/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1786/4(.
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قيظي، وُقتاَِل جيًعا َيْوم جرس َأِب ُعَبْيد، وهلم أخوان ألبيهم وأمهم: أحدمها 
َزْيد، واآلخر مرارة، صحبا النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، ول يشهدا أحًدا، َوَكاَن أبومها مربع 
ابـن قيظـي منافًقـا، َوَكاَن أعمى، َوُهَو الَِّذي سـلك النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حائطة ِف حي 
خرج إَِل أحد، فجعل حيثو الرتاب ِف وجوه املسلمي، ويقول: إن كنت نبيًّا 

فال تدخل حائطي)1(.

 كـو: أسـلم وشـهد أحـًدا، وشـهد عبـد الله مـا بعدها من املشـاهد، 
وقتل يوم جرس أب عبيد.

وكان له أخوان من أمه ومها: زيد، ومرارة صحبا النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ول يشهدا أحًدا)2(.

 ذت: اسُتْشِهد يوم اجلرس)3(.

َعْبُد اللَّ ْبُن َمْسَعَدَة بِن َمْسُعوِد بِن َقْيٍس الَفزاِريُّ ڤ.9   1-

ًيا، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.  غ: صاحب اجليوش، أحسبه َمكِّ

 ب: َصاحب اجليوش)5(.

 بر: قيل: ابن َمْسُعود بن َقْيس الفزاري، يعرف بصاحب اجليوش؛ 
ألنه َكاَن أميا عليها ِف غزوة الروم ملعاوية. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 986(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )181/7(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 79(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )266/4(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )229/3(.
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روى عنه: ُعْثَمن بن َأِب ُسَلْيَمن، يعد ِف الشاميي)1(.

ْبِن 9   1- عْبُد الِل ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َغافِل ْبِن َحِبيِب ْبِن َفاِر ْبِن َشْمخِ 

َمْخـُزوِم ْبـِن َصاِهَلـَة ْبـِن َكاِهِل ْبـِن اْلَحاِرِث ْبـِن َتِميِم ْبِن َسـْعِد ْبِن 

ْحَمِن ڤ. ُهَذْيِل ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الرَّ

 س: َحاَلَف َمْسُعوُد ْبُن َغافٍِل َعْبَد ْبَن الَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ِف اجلَاِهِليَِّة، 

َوُأمُّ َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد ُأمُّ َعْبِد بِنُْت َعْبِد ُودِّ ْبِن َسَواِء ْبِن ُقَرْيِم ْبِن َصاِهَلَة 
َها ِهنُْد بِنُْت َعْبِد ْبِن  اْبِن َكاِهِل ْبِن اْلَاِرِث ْبِن مَتِيِم ْبِن َسْعِد ْبِن ُهَذْيِل. َوُأمُّ

اْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب.

، َجِيًعا  ْجَرَتـْيِ َقاُلـوا: َهاَجـَر َعْبـُد اللـِه ْبـُن َمْسـُعوٍد إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة اهْلِ
ْجَرِة  ُد ْبُن إِْسَحاَق ِف اهْلِ َيْذُكْرُه ُمَمَّ ِد ْبِن ُعَمَر، َوَلْ  ِف ِرَواَيِة َأِب َمْعَرٍ َوُمَمَّ

ْجَرِة الثَّانَِيِة إَِل َأْرِض اْلََبَشِة. األُوَل، َوَذَكَرُه ِف اهْلِ

َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل.

َب ُعنَُق َأِب َجْهٍل َبْعَد َأْن  َقاُلوا: َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َمْسُعوٍد َبْدًرا، َوَضَ
َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َأْثَبَتُه اْبنَا َعْفَراَء، َوَشِهَد ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 وقال أيًضا س: َشِهَد َبْدًرا، َوَكاَن ُمَهاَجُرُه بِِحْمَص، َفَحَدَرُه ُعَمُر 

اْبُن اْلَطَّاِب إَِل اْلُكوَفِة َوَكَتَب إَِل َأْهِل اْلُكوَفِة: إيِنِّ َبَعْثُت إَِلْيُكْم بَِعْبِد اللِه ْبِن 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 987(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )141-139/3(.
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ًم َوَوِزيًرا َوآَثْرُتُكْم بِِه َعَل َنْفيِس، َفُخُذوا َعنُْه َفَقِدَم اْلُكوَفَة َوَنَزهَلَا  َمْسُعوٍد ُمَعلِّ
اَن  َواْبَتنَى ِبَا َداًرا إَِل َجانِِب امَلْسِجِد، ُثمَّ َقِدَم امَلِدينََة ِف ِخاَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ
َفَمَت ِبَا، َفُدفَِن بِاْلَبِقيِع َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي، َوُهَو اْبُن بِْضٍع َوِستَِّي َسنًَة، َوَقْد 

ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)1(. َكَتْبنَا َخَرَ

 ل: شهد بدًرا مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: كان عبد الله بن مسعود، من ُهَذيل، ورهطه منهم: بنو عمرو 
ابن الارث بن متيم بن سعد بن هذيل، وكان من حلفاء بني زهرة، ويكنى: 

أبا عبد الرحن.

وشهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َبدًرا، وبيعة الّرضوان، وجيع املشاهد.

وكان عل قضاء الكوفة، وبيت ماهلا، لعمر، وصدًرا من خالفة عثمن، 
وستي  بضع  ابن  وهو  وثالثي،  اثنتي  سنة  با  فتوف  املدينة،  إل  صار  ثم 

سنة، وُدفَِن بالبقيع.

وكان رجاًل نحيًفا قصًيا، يكاد اجلالس يواريه من قصه، وكان شديد 
األدمة، وله شعر يبلغ ترقوته، جيعله وراء أذنيه، وكان ال يغّي شيبة، وكان 

يتخّتم بالديد.

ومن ولد عبد الله بن مسعود: عبد الرحن بن عبد الله، وعتبة بن عبد الله، 
وأبو عبيدة بن عبد الله.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )136/8(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2011(.
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فأما عبد الرحن، فولد: القاسم بن عبد الرحن، وكان عل قضاء الكوفة، 
ومعن بن عبد الرحن. 

وأما عتبة بن عبد الله، فله عقب، منهم: أبو عميس عتبة بن عبد الله 
ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود، ومات ببغداد)1(.

 ف: َأَحُد َبنِي ُهَذْيٍل، َحِليٌف َلَبنِي ُزْهَرَة َواْبُن ُأْختِِهْم.

وهو من مهاجرة الََبَشِة، َوَقْد َشِهَد َبْدًرا)2(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُهَذْيل، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة.

َنــا ُمْصَعــب؛ َقــاَل: ُهَذْيــل ْبــُن ُمْدِرَكــة، وُمْدِرَكــة اْســُمُه: َعاِمــر ْبــُن  َأْخَرَ
إِْلَياَس ْبِن ُمَض)3(.

َ بامَلِدْينَة، وُدفَِن بالبقيع.  خ: ُتوفِّ

َنا بذاك امَلَداِئنِي، قال: ومات ابن مسعود بعد أب َذرٍّ بعرة أيام. َأْخَرَ

َ بامَلِدْينَة.  كذا َقاَل امَلَداِئنِي... ُتوفِّ

ان)4(. َنا امَلَداِئنِي، َقاَل: صلَّ عليه ُعْثَمن بن َعفَّ َأْخَرَ

 ، َبْدِريٌّ ُمَهاِجٌر ِهْجَرَتْيِ  ُزْهَرَة،  ْبِن  اْلَاِرِث  بِنُْت  َعْبِد  ُأمُّ  ُه  ُأمُّ  ص: 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 249(.
)2( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )245/1(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 188(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 57(.
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َ بِامَلِدينَِة َسنََة ثِنَْتْيِ َوَثاَلثَِي، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمُن،  َوُهَو ِمَن النَُّقَباِء النَُّجَباِء، ُتُوفِّ
.)1( اَقْيِ َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع َوُهَو اْبُن بِْضٍع َوِستَِّي َسنًَة، َوَكاَن َخِفيًفا َقِصًيا آَدَم، َحَْش السَّ

 نس: من ُفَقَهاء أهل اْلُكوَفة)2(.

 غ: سكن الكوفة، وابتنى با داًرا إل جانب املسجد 

وقـال ممـد بـن عمـر: حدثني عبد اللـه بن جعفر، عن عبـد الرحن بن 
عبـد القـاري، عـن عبيـد الله بـن عبد الله بـن عتبة، قـال: مات ابن مسـعود 
باملدينة سنة اثنتي وثالثي، وُدفَِن بالبقيع، وصلَّ عليه عثمن. وقيل: الزبي. 

 . وقد قيل: صلَّ عليه عيلٌّ

وأثبت القولي أنه صلَّ عليه عثمن.

قال ابن عمر -يعني الواقدي-: وتوف وهو ابن سبع وستي سنة)3(.

ثِنَْتْيِ َوَثاَلثَِي، َوأوىص َأن  بِامَلِدينَِة سنة   ب: سكن اْلُكوَفة، َوَمات 
ُيْدَفن بِجنب قر ُعْثَمن بن َمْظُعون، َفدفن بِالَبِقيِع، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت َنيف 

ام.  َوِستُّوَن سنة، َوصلَّ َعَلْيِه الزبي بن الَعوَّ

ه أم َعْبد بنت َعْبد ود بن َسَواء بن قريم بن صاهلة بن َكاِهل بن  َوَكاَنت أمُّ
اْلَاِرث بن مَتِيم بن سعد بن ُهَذْيل، َوأّمَها ِهنْد بنت َعْبد بن اْلَاِرث بن زهَرة)4(.

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )186/1(.
)2( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )467-458/3(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )208/3، 209(.
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 بش: ممن شهد بدًرا، وسائَر املشاهد، وكان من فقهاء الصحابة عليهم 
أجعي، سكن الكوفة مرة، كان ييل بيت املال با. 

ومـات باملدينة سـنة ثنتـي وثالثي، وأوىص أن ُيْدَفـن بجنب قر عثمن 
ابن مظعون فصلَّ عليه الزبُي بُن العوام، وُدفَِن بالبقيع، وكان له يوم مات 

ه أم عبد بنت الارث بن زهرة بن كالب)1(. بضع وستون سنة، وكانت أمُّ

 ش: مات باملدينة سنة اثنتي وثالثي، وهو ابن بضع وستي سنة.

ا ابُن ُأمِّ َعْبٍد«.  تِي َما َرِضَ َلَ روي أن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َرِضْيُت ألُمَّ

وأخذ عن عبد الله العلم خلق منهم: علقمة، واألسود، وشيح، وَعبِيَدة 
ْلَمين، والارث األعور)2(. السَّ

ِريَن ِف َنَسبِِه: اْبِن اْلَاِرِث ْبِن َغنِْم ْبِن َسْعِد ْبِن   ع: َقاَل َبْعُض امُلَتَأخِّ
ُه: مَتِيٌم، َبَدَل َغنٍْم.  ُهَذْيِل، َوُهَو َتْصِحيٌف َفاِحٌش، َفإِنَّ

َقْبَل َجْعَفٍر  ، َهاَجَر  ْجَرَتْيِ اهْلِ ، ُذو  ُمَهاِجِريُّ َها،  ُكلَّ َوامَلَشاِهَد  َبْدًرا  َشِهَد 
َفَقاِء.  إَِل اْلََبَشِة، ِمَن النَُّجَباِء، َوالنَُّقَباِء، َوالرُّ

ْساَلِم َسْبًقا َوإِيَمًنا.  ْحَِن، َقْبَل َأْن ُيوَلَد َلُه، َساِدُس اإْلِ َكنَّاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِأِب َعْبِد الرَّ

ـُه ُأمُّ َعْبـَدَة بِنْـُت اْلَـاِرِث ْبـِن ُزْهـَرَة، َوِقيـَل: ُأمُّ َعْبـٍد بِنُْت َعْبـِد ُودِّ ْبِن  ُأمُّ
ُل َأْثَبُت.  ُسَوى ْبِن َقْرِم ْبِن َصاِهَلَة ْبِن َكاِهٍل، َواأْلَوَّ

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 29(.
)2( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )44-43/1(.



حابة األماثل 530
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِذيَن، َقـاَل فِيِهُم النَّبِيُّ  َحِليـُف َبنِـي ُزْهَرَة َوِعـَداُدُه فِيِهْم، َأَحـُد اأْلَْرَبَعِة الَّ
ـَن ِمـْن ِف َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َسـْبِعَي  ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسـَتْقِرُئوا اْلُقـْرآَن ِمـْن َأْرَبَعـٍة«، َتَلقَّ
ا َكَم ُأْنِزَل، َفْلَيْقَرْأُه بِِقَراَءتِِه«،  ُه َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّ ُسوَرًة، َوَقاَل فِيِه: »َمْن َسَّ
ُكوا بَِعْهِد اْبِن ُأمِّ  َتُه َأْن َيَتَمسَّ َوَأْخَرَ َأنَّ َساَقْيِه ِف امْلِيَزاِن َأْثَقُل ِمْن ُأُحٍد َوَأَمَر ُأمَّ
َلُه ِحَي َسِمَع  ُأمِّ َعْبٍد«، َوَقاَل  اْبُن  ا  َلَ تِي َما َرِضَ  »َرِضيُت أِلُمَّ َعْبٍد، َوَقاَل: 
َجاَب، َوَأْن  ُدَعـاَءُه َوَثنَـاَءُه: »َسـْل ُتْعَطـْه«، َوَقـاَل َلُه: »إِْذُنَك َعـَلَّ َأْن َتْرَفـَع احْلِ

َتْسَمَع ِسَواِدي َحتَّى َأْنَاَك«. 

َكاَن َأْشَبَه َهْدًيا َوَدالًّ بَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َعِلَم امَلْحُفوُظوَن ِمْن َأْصَحاِب 
َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َسْيَف َأِب َجْهٍل  ُه ِمْن َأْقَرِبِْم إَِل اللِه َوِسيَلًة، َنفَّ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ُمَمَّ
ُه َبْيَت امَلاِل، َوَكَتَب  ِحَي َأَتاُه بَِرْأِسِه، َبَعَثُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب إَِل اْلُكوَفِة، َوُوالَّ
فِيِه إَِل َأْهِلِه: )ُهَو ِمَن النَُّجَباِء، َوآَثْرُتُكْم بَِعْبِد اللِه َعَل َنْفيِس، َفاْقَتُدوا بِِه(، 
: )َقَرَأ اْلُقْرآَن َوَقاَم ِعنَْدُه  َوَقاَل: )ُهَو ُكنَيٌِّف ُمِلَئ ِعْلًم َوفِْقًها(، َوَقاَل فِيِه َعيِلٌّ
َوُكِفَي بِِه(، َوَقاَل َأُبو ُموَسى: )َكاَن َيْشَهَد إَِذا ِغْبنَا، َوُيْؤَذُن َلُه إَِذا ُحِجْبنَا(، 
ٍء َما َداَم َهَذا اْلَْرُ َبْيَ َأْظُهِرُكْم(، َوَقاَل فِيِه ُمَعاُذ  َوَقاَل: )اَل َتْسَأُلويِن َعْن َشْ
ُه امَلْوُت، َوَأْوىَص َأْصَحاَبُه: )الَتِمُسوا اْلِعْلَم ِعنَْد َأْرَبَعٍة:  ْبُن َجَبٍل ِحَي َحَضَ

ِعنَْد اْبِن ُأمِّ َعْبٍد(. 

ُسـوِل ِمـْن َبْعـَد َمـا َأَصاَبُُم  ـِه َوالرَّ ِذيـَن اْسـَتَجاُبوا لِلَّ َكاَن َأَحـَد الثََّمنَِيـِة الَّ
َة.  اْلَقْرُح، َوَكاَن ُيَعدُّ مِمَّْن َجَهَر بِاْلُقْرآِن َبْعَد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ
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َة ِمْن ِف َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ُيوِقُظ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُل َمْن َأْفَشى اْلُقْرآَن بَِمكَّ َوُهَو َأوَّ
ُه إَِذا اْغَتَسَل، َوَيْرَحُل َلُه إَِذا َساَفَر، َوُيَمِشيِه ِف اأْلَْرِض اْلَوْحَشاِء.  إَِذا َناَم، َوَيْسرُتُ

َحاَبِة.  ِذيَن َداَر َعَلْيِهْم ِعْلُم اْلَقَضاِء َواأْلَْحَكاِم ِمَن الصَّ َأَحُد النََّفِر الَّ

اِم، َعـاَدُه ُعْثَمُن ِف  َبْيُ ْبُن اْلَعوَّ َ َعَلْيـِه الزُّ َ بِامَلِدينَـِة، َوَأْوىَص َأْن ُيَصـيلِّ ُتـُوفِّ
 .) َمَرِضِه، َفَقاَل: )َكْيَف جَتُِدَك؟(، َقاَل: )َمْرُدوٌد إَِل َمْوَل الَقِّ

َتَرَك تِْسِعَي َأْلًفا، َوَعِقُبُه بِاْلُكوَفِة، َوَلُه بِاْلُكوَفِة َداٌر َمْشُهوَرٌة. 

َ َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي بِامَلِدينَِة، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع، َوُهَو اْبُن بِْضٍع َوِستَِّي  ُتُوفِّ
اِم، لِْلُمَؤاَخاِة َبْينَُهَم.  َبْيُ ْبُن اْلَعوَّ َسنًَة، َوَصلَّ َعَلْيِه الزُّ

، َعظِيــَم اْلَبْطــِن، َقِضيًفــا َلطِيًفــا َفطِنـًـا، َلــُه َضِفَيَتاِن  ــاَقْيِ َكاَن َأْحَــَش السَّ
ُيْرِسُلُهَم ِمْن َوَراِء ُأُذَنْيِه. 

َأْسنََد َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َنيًِّفا َوَثاَلَثِمَئِة َحِديٍث. 

، َوِعْمَراُن ْبُن  َحاَبِة: َأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَمُن، َوَعيِلٌّ َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ
َوَأُبو  َمالٍِك،  ْبُن  َوَأَنُس   ، َبْيِ الزُّ ْبُن  اللِه  َوَعْبُد  ُعَمَر،  ْبُن  اللِه  َوَعْبُد   ، ُحَصْيٍ
، َوَوابَِصُة ْبـُن َمْعَبٍد، َوَعْمـُرو ْبُن اْلَُرْيـِث، َوَأُبو  َسـِعيٍد، َوَأُبـو ُأَماَمـَة اْلَباِهـيِلُّ

، َوَطاِرُق ْبُن ِشَهاٍب.  ْيٍح اْلَُزاِعيُّ ُهَرْيَرَة، َوَأُبو َرافٍِع، َوَأُبو ُشَ

ُج اْلَقْرَيِة َوَأْعاَلُمَها)1(. َأْصَحاُبُه رُسُ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1767-1765/4(.
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 بر: َكاَن أبوه َمْسُعوُد بُن غافل قد حالف ِف اجلاهلية َعْبَد الله بَن 
الارث بن زهرة. 

ـِه بـن َمْسـُعود: أمُّ عبـد بِنْـت عبد ود بن سـواء بـن قريم بن  وأمُّ َعْبـد اللَّ
صاهلة من بني هذيل أيًضا، وأمها زهرية قيلة بِنْت الَاِرث بن زهرة.

كان إسالُمُه قديًم ِف أول اإلسالم ِف حي أسلم َسِعيد بن َزْيد وزوجته 
فاطمة بِنْت الطاب قبل إسالم ُعَمر بزمان. 

بِِه  فمرَّ  معيط،  َأِب  بن  لُعقبة  غنًم  يرعى  َكاَن  ُه  َأنَّ إسالمه  سبب  َوَكاَن 
ت َعَلْيِه لبنًا غزيًرا. ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذ شاة حائاًل من تلك الغنم، فدرَّ َرُسوُل اللَّ

َنْعَلْيِه، َوَيْمِش  َوُيْلبَِسُه  َعَلْيِه  َيِلُج  َفَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِه  إَِلْيِه َرُسوُل اللَّ ُه  ُثمَّ َضمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذنك  ُه إَِذا اْغَتَسَل، َوُيوِقَظُه إَِذا َناَم. وقال َلُه َرُسول اللَّ َأَماَمُه، َوَيْسرُتُ

علَّ َأْن َتْرَفَع احِلَجاَب، َوَأْن َتْسَمَع ِسَواِدي َحتَّى َأْنَاَك«. 

َوَكاَن ُيعَرُف ِف الصحابة بصاحب السواد والسواك. 

شهد بدًرا والديبية، وهاجر اهلجرتي جيًعا: األول إَِل أرض البشة، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  واهلجرة الثانية من مكة إَِل املدينة، فصلَّ القبلتي، وشهد َلُه َرُسول اللَّ

باجلنة فيم ذكر ِف حديث العرة بإسناد حسن جيد.

ِه بن َمْسُعوٍد«.  َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسَتْقَرءوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة، َفَبَدَأ بَِعْبِد اللَّ

ا َفْلَيْسَمْعُه ِمن  وقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَحبَّ َأْن َيْسَمَع اْلُقْرآَن َغضًّ
ا َكَم ُأْنِزَل َفْلَيْقَرْأُه  اْبِن ُأمِّ َعْبٍد«. وبعضهم يرويه: »َمْن َأَراَد َأْن َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّ
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َعَل ِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد«.

َوَكاَن ڤ رجاًل قصًيا، نحيًفا، يكاد طوال الرجال يوازونه جلوًسا، 
َوُهَو قائم، وكانت َلُه شعرة تبلغ أذنيه، َوَكاَن ال يغيِّ شيبه.

ر بن َيارِس، وكتب إليهم:  وبعثه عمر بن الطاب ڤ إل الكوفة مع َعمَّ
إيِنِّ قد بعثت إليكم بعمر بن َيارِس أمًيا، وعبد الله بن مسعود ُمعلًِّم ووزيًرا.

ملسو هيلع هللا ىلص من أهل بدر، فاقتدوا  ومها من النجباء من أصحاب َرُسوِل اللِه 
بم، واسمعوا من قوهلم، وقد آثرتكم بعبد الله بن َمْسُعود عل نفيس. 

مــات ابــن َمْســُعود $ باملدينــة ســنة اثنتــي وثالثــي، وُدفـِـَن بالبقيــع، 
وصلَّ َعَلْيِه ُعْثَمن.

َبْي، َوَدَفنَُه لياًل بإيصائه بذلك إَِلْيِه، ول يعلم ُعْثَمن  وقيل: بل َصلَّ َعَلْيِه الزُّ
َبْي عل َذلَِك، َوَكاَن َيْوم توف ابن بضٍع وستي سنة)1(. بدفنه، فعاتب الزُّ

 خت: عبد الله بن مسعود بن غافل، وقيل: عاقل بن حبيب بن شمخ 
ابن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن الارث بن متيم بن سعد بن هذيل 
ابن مدركة بن إلياس بن مض، أبو عبد الرحن، حليف بني زهرة بن كالب.

ذكر نسبه هكذا ممد بن سعد كاتب الواقدي، وخليفة بن خياط العصفري، 
ه خليفُة  ه َغافاًِل -بالغي املعجمة وبألف-، وسمَّ ى َجدَّ غي أنَّ ابن سعد سمَّ

َعاِقاًل -بالعي املهملة وبالقاف-.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )993-987/3(.
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َوَقاَل خليفُة أيًضا: ابن حبيب بن فار بن شمخ بن خمزوم.

ونسبه ممد بن إسحاق بن يسار -صاحب املغازي-، فقال: عبد الله 
ابن مسعود بن الارث بن شمخ بن خمزوم، ول يذكر ما تلَّل ذلك من األسمء 

التي ذكرناها.

ِقي. وكذلك نسبه أبو بكر أحد بن عبد الله بن عبد الرحيم الَرْ

وأم عبد الله بن مسعود، أم َعْبٍد بنت عبد الله بن الارث بن زهرة.

ويقال: إنا من القارة.

وقيل: بل هي من بني صاهلة بن كاهل.

إَِل املدينة، وشهد مع َرُسوِل الله  اللِه بمكة وهاجر  َعْبِد  م إسالُم  َتَقدَّ
ملسو هيلع هللا ىلص مشاهده.

ُه َأْن َيْقــَرَأ  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن َسَّ وكان أحــد حفــاظ القــرآن، وَقــاَل َرُســوُل اللَّ
ا َكَم ُأْنِزَل، َفْلَيْقَرْأ َعَل ِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد«. اْلُقْرآَن َغضًّ

وكان أيًضا من فقهاء الصحابة، ذكره ُعَمر بن الطاب، فقال: كنيف 
ميلء ِعلًم.

وبَعَثُه إَِل أهل الكوفة لُيقرئهم القرآن، ويعلِّمهم الرائع واألحكام، 
َه منهم جًّا غفًيا. فبثَّ َعْبُد الله فيهم ِعلًم كثًيا، وَفقَّ

ث عنه: األسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وزيد بن وهب، والارث  وحدَّ
ْحَن بن  ابـن قيـس، وأبـو وائل شـقيق بن سـلمة، وزر بن حبيـش، وعبـد الرَّ
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يزيد، وأبو معمر عبد الله بن سخرة، وأبو عمرو الشيباين، وأبو األحوص 
اجلشمي، وغيهم.

وورد املدائن ثم عاد إَِل مدينة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فأقام با إَِل حي وفاته)1(.

َبْيُ َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع،  َ بِامَلِدينَِة َوَصلَّ َعَلْيِه الزُّ  و: ُتُوفِّ
تِي َكاَنْت َبْينَُهَم)2(. َبْيُ لِْلُمَؤاَخاِة الَّ َوَكاَن َأْوىَص َأْن ُيَصيلِّ َعَلْيِه الزُّ

 كر: من املهاجرين األولي، َشِهَد َبدًرا، وهاجر اهلجرتي، وشهد 
اليموك، وكان عل النَّفل. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وأبو موسى  َوحدَّ
األشـعري، وعمـران بن حصـي، وابن الزبـي، وأنس، وجابر، وأبو سـعيد 
الـدري، وأبـو هريـرة، وأبو رافع مـول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو أمامـة الباهيل، وأبو 

ُجَحيفة، ووابصة بن معبد، وأبو واقد الليثي، وجاعة يطول ذكرهم)3(.

ه أمُّ عبد بنت عبدود بن سوي بن قريم. َوقيل: أمُّ عبد بنت   جو: أمُّ
الَاِرث بن زهَرة أسلم قبل ُدُخول َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َدار األرقم. 

َوُيَقال: َكاَن سادًسا ِف اإلسالم َوَهاَجر إَِل الََبَشة اهلجرتي َجِيًعا. 

َها، َوَكاَن َصاحَب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ووساده،  َوشهد َبْدًرا، واملشاهَد كلَّ
وسواكه، وَنْعَلْيه، َوطُهوره ِف الّسفر.

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )481/1، 482(.
نَّة )ص: 475(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )33/ 51(.
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ه، وَسْمتِه.  َوَكاَن ُيَشبَّه بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َهْديه، ودلِّ

 . َوَكاَن َخِفيف اللَّْحم، َقِصًيا، َشِديَد األدمة، اَل ُيغيِّ

َوويل َقَضـاَء الُكوَفـة، َوَبيـَت َماهلَـا لعمـر، وصـدًرا من خاَلَفـة ُعْثَمن ثمَّ 
َصار إَِل امَلِدينَة، َفَمَت َبا سنة اْثنََتْيِ َوَثاَلثَِي، َوُدفَِن بِالَبِقيِع، َوُهَو اْبن بضع 

َوِستَِّي سنة)1(.

 ث: أسلم قديًم قبل دخول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم.

لي، وهاجر  وقيل: إنه كان سادًسا ف اإلسالم، وهو من املهاجرين األوَّ
إل البشة اهِلجرتي، وشهد بدًرا وما بعدها من املشاهد كّلها، وكان صاحب 

رسِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وسواكه ونعليه وطهوره ف السفر. 

ه وَسمتِه، وكان من فقهاء الصحابة  وكان ُيَشبَّه بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف َهديه وَدلِّ
ادها. وُعلمئها وُزهَّ

روى عنه من الصحابِة والتابعي خلٌق كثي)2(.

َزْيد  بُن  َسِعيُد  أسلم  حي  اإلسالم،  أول  قديًم  إسالُمُه  كان  ثغ:   
وزوجُته فاطمُة بنُت الطاب، وذلك قبل إسالم ُعَمر بن الطاب بزمان.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إليه، وكان خيدمه، وَقاَل َلُه:  وملا أسلم عبُد الله أخذه َرُسوُل اللَّ
»إِْذُنَك َعَلَّ َأْن َتْسَمَع ِسَواِدي، َوُيرَفُع احِلَجاَب«. 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 90(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 268(.
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فكان يلج َعَلْيِه، ويلبسه نعليه، ويمش معه وأمامه، ويسرته إَِذا اغتسل، 
ويوقظه إَِذا نام، وكان ُيعرف ِف الصحابة بصاحب السواد والسواك.

وهاجر اهلجرتي جيًعا إَِل البشة َوإِل املدينة، وصلَّ القبلتي، وشهد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  بدًرا، وُأحًدا، والندق، وبيعة الرضوان، وسائر املشاهد َمَع َرُسوِل اللَّ

وشهد اليموك بعد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الَِّذي أجهز َعَل َأِب جهل، وشهد 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة. َلُه َرُسوُل اللَّ

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه من الصحابة: ابن َعبَّاس، وابن ُعَمر، 
َبْي، وجابر، وأنس، َوَأُبو َسِعيد،  َوَأُبو ُموَسى، وعمران بن حصي، وابن الزُّ

َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأُبو رافع، وغيهم.

وروى عنــه مــن التابعــي: علقمــة، وأبــو وائــل، واألســود، ومــرسوق، 
وعبيدة، وقيس بن أب حازم، وغيهم.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص شهَد املشاهَد العظيمة، منها:  ُه بعد وفاة َرُسوِل اللَّ ومن مناقبه: َأنَّ
ه ُعَمُر بُن الَطَّاِب ڤ إَِل  َ َأنَُّه شهد اليموك بالشام وكان َعَل النَّفل، وسيَّ
الكوفة، وكتب إَِل أهل الكوفة: إين َقْد بعثت عمر بن يارس أمًيا، وعبد اللَّه 
ابـن َمْسـُعود معلـًم ووزيـًرا، ومها من النجبـاء من أصحاب َرُسـوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
مـن أهـل بـدر، فاقتدوا بم، وأطيعوا واسـمعوا قوهلـم، َوَقْد آثرتكـم بعبد اللَّه 

َعَل نفيس.

َبْي ڤ،  توف ابُن َمْسُعوٍد باملدينة سنة اثنتي وثالثي، وأوىص إَِل الزُّ
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وُدفِـَن بالبقيـع، وصـلَّ َعَلْيِه عثـمن، وقيل: صلَّ َعَلْيِه عمُر بـُن يارس. وقيل: 
َبْي، ودفنه لياًل أوىص بذلك. وقيل: ل يعلم ُعْثَمن ڤ بدفنه،  صلَّ َعَلْيِه الزُّ

بَي َعَل ذلك. فعاتب الزُّ

وكان عمـره َيـْوم تـوف بضًعا وسـتي سـنة، وقيـل: بل توف سـنة ثالث 
وثالثي. واألول أكثر.

وملا مات ابن َمْسُعود ُنعي إَِل َأِب الدرداء، َفَقاَل: ما ترك بعده مثله)1(.

 ، ، الَبْدِريُّ ، امُلَهاِجِريُّ يُّ ، امَلكِّ ِة، اهلَُذيِلُّ ، َفِقْيُه األُمَّ  ذس: اإِلَماُم الَْرُ

َحِلْيُف َبنِي ُزْهَرَة.

، َشـِهَد بدًرا، َوَهاَجَر  ، َوِمـَن النَُّجَباِء الَعاملِِْيَ لِْيَ ـابِِقْيَ األَوَّ َكاَن ِمـَن السَّ
ا. ُمْوِك َعَل النَّْفِل، َوَمنَاِقُبُه َغِزْيَرٌة، َرَوى ِعْلًم َكثِْيً ، َوَكاَن َيْوَم الَيْ اهِلْجَرَتْيِ

َث َعنُْه: َأُبو ُمْوَسى، َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َواْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُعَمَر، َوِعْمَراُن  َحدَّ
َحاَبِة، َوَعْلَقَمُة،  ، َوَجابِـٌر، َوَأَنٌس، َوَأُبو ُأَماَمَة، ِف َطاِئَفٍة ِمـَن الصَّ ابـُن ُحَصْيٍ
ْوٌق، َوُعَبْيـَدُة، َوَأُبـو َواثَِلـَة، َوَقْيـُس بُن َأِب َحـاِزٍم، َوِزرُّ بُن  َواألَْسـَوُد، َوَمـرْسُ
بِْيُع بُن ُخَثْيٍم، َوَطاِرُق بُن ِشَهاٍب، َوَزْيُد بُن َوْهٍب، َوَوَلَداُه؛ َأُبو  ُحَبْيٍش، َوالرَّ
 ، ْيَبايِنُّ ْحَِن، َوَأُبو األَْحَوِص َعْوُف بُن َمالٍِك، َوَأُبو َعْمٍرو الشَّ ُعَبْيَدَة، َوَعْبُد الرَّ

. َوَخْلٌق َكثِْيٌ

، َوُعَبْيُد بُن ُنَضْيَلَة، َوَطاِئَفٌة. َلِميُّ ْحَِن السُّ َوَرَوى َعنُْه الِقَراءَة: َأُبو َعْبِد الرَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )286-281/3(.
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. ِحْيَحْيِ َعَل َأْرَبَعٍة َوِستِّْيَ َفَقا َلُه ِف الصَّ اتَّ

ْيـَن َحِدْيًثـا، َوُمْسـِلٌم بِإِْخَراِج  َواْنَفـَرَد َلـُه الُبَخـاِريُّ بِإِْخـَراِج َأَحـٍد َوِعْرِ
َخَْسٍة َوَثاَلثِْيَ َحِدْيًثا.

ِر َثَميِن َماَئٍة َوَأْرَبُعْوَن َحِدْيًثا. َوَلُه ِعنَْد َبِقيٍّ بِامُلَكرَّ

َكاَن َمْعُدْوًدا ِف َأْذِكَياِء الُعَلَمِء.

ِه، َفُيَقاُل َلُه: اْبُن ُأمِّ َعْبٍد)1(. ، َوَكاَن ُيْعَرُف َأْيًضا بُِأمِّ َ َسنََة اْثنََتْيِ َوَثاَلثِْيَ ُتُوفِّ

 ذط: اإلمام أحد السابقي األولي، ومن مهاجرة البشة، ثم املدينة.

شهد بدًرا واملشاهد، واحتزَّ رأَس أب جهل، فأتى به َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ن عامته منه، وأقرأه.  وكان ممن جع القرآن عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وتلقَّ
كان يفتخر، وُحقَّ له بقول: )حفظُت من ِفِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص سبعَي سورة(. 

قرأ عليه: علقمة، ومرسوق، واألسود، وزر بن حبيش، وزيد بن وهب، 
َلِمي، وطائفة. وأبو عمر الشيباين، وأبو عبد الرحن السُّ

لون عليه أحًدا ف العلم.  ه به خلٌق كثي، وكانوا ال ُيَفضِّ وتفقَّ

ه أمُّ عبٍد ُهذلية أيًضا من املهاجرات األول.  وأمُّ

كان عبد الله يلزم َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وخيدمه وحيمل نعله إذا خلعها. 

ة،  اقي، حسَن البِزَّ وكان آدم، خفيَف اللَّحم، لطيَف القدم، أحَش السَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 461، 462(.
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طيَب الرائحة، موصوًفا بالذكاء والفطنة.

أسلم قبل عمر ڤ وقال: قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنََّك لُغَليم ُمَعلَّم«.

وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يطلع ابَن مسعود عل رسه ونجواه. 

وكان يتولَّ فراَش النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وِوساده، وسواكه، ونعله، وطهوره.

قد كان عبد الله رأًسا ف جتويد اللقرآن مع ُحسن الصوت.

مناقب عبد الله كثية وعلومه غزيرة.

اتفق أنه قدم من الكوفة وافًدا عل عثمن، فأدركه أجله بمدينة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ف آخر سنة اثنتي وثالثي، وله ثالث وستون سنة)1(.

 ذت: حليف بني زهرة، وأمه أم عبد هذيلة أيًضا.

لي، شِهد بْدًرا واملشاهد كلها، وكان له أصحاب  كان من السابقي األوَّ
سـادة، منهـم: علقمة، واألسـود، ومـرسوق، وعبيدة السـلمين، وأبو وائل، 
ـْيباين، وأبو األحوص،  وطـارق بـن شـهاب، وزر بن ُحَبْيش وأبو عمرو الشَّ

وزيد بن وهب، وخلق سواهم. 

وكان صاحب َنْعِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكاَن إَِذا خلعها حلها أو شاهلا، وكان 
َيْدُخُل َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وخيدمه ويْلَزمه. 

ن من ِف َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص سبعَي ُسورة. وتلقَّ

ُتـُوف عبـد اللـه باملدينـة، وكان قِدَمها فمـِرض أّياًما وُدفِـن بالَبِقيع، وله 

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 58-56(.
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ثالٌث وسّتون سنة، ف أواخر السنة)1(.

، َصاِحـُب َرُسـول ِاللـه ملسو هيلع هللا ىلص وخادمـه، وأحـد  ـاينُّ بَّ  ذك: اإلمـاُم الرَّ

السـابقي األولـي، ومـن كبار البدريـي، ومن نبالء الفقهـاء واملقرئي، كان 
ى ف األداء، ويشـّدد ف الروايـة، ويزجـر تالمذته عـن التهاون ف  ممـن يتحـرَّ

ضبط األلفاظ.

أسلم قبل عمر، وحفظ من ف َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص سبعَي سورة، وتسمع 
َأْن  عليه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ليلة وهو يدعو، فقال: »َسْل ُتْعَطه«، وقال: »َمْن َأَحبَّ 

ا َكَم ُأْنِزَل، َفْلَيْقَرْأه َعَل ِقَراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد«. َيْقَرَأ اْلُقْرآَن َغضًّ

ع ف األلفاظ. وكان ابن مسعود يقل من الرواية للحديث ويتورَّ

اتفق موته باملدينة سنة اثنتي وثالثي، وله نحو من ستي سنة، وكان 
تالمذته ال يفضلون عليه أحًدا من الصحابة ڤ. 

يمكن أن جيمع سية ابن مسعود ف نصف جملد، فلقد كان من سادة 
الصحابة، وأوعية العلم، وأئمة اهلدي، ومع هذا فله قراءات وفتاوى ينفرد 
با، مذكورة ف كتب العلم، وكل إمام يؤخذ من قوله وُيرتك إال إمام املتقي 

الصادق املصدوق األمي املعصوم صلوات الله وسالمه عليه)2(.

ه أمُّ َعبد الله بنت ود بن سواءة، أسلمت وصحبت.   جر: أمُّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 205، 206، 210(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )5(.
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َبْدًرا  وَشِهَد  اهلجرتي،  وهاجر  قديًم،  أسلم  األولي،  السابقي  أحد 
واملشاهد بعدها، والزم النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان صاحب نعليه.

ث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بالكثي، وعن عمر، وسعد بن معاذ. وحدَّ

وآخى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي الزبي، وبعد اهلجرة بينه وبي سعد بن معاذ، 
وقال له ف أول اإلسالم: »إِنََّك َلُغَلٌم ُمَعلَّم«.

وكان يلزم َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وحيمل نعليه. 

ه عمر إل  ومـن أخبـاره بعـد النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: أنـه شـهد فتـوح الشـام، وسـيَّ
ًرا أمًيا، وقال: إنم من النجباء من  الكوفة ليعلَِّمهم أموَر دينهم، وبعث عمَّ

أصحاب ممد، فاقتدوا بم. 

َره عثمُن عل الكوفة، ثم عزله، فأَمَره بالرجوع إل املدينة. ثم أمَّ

وقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلِرْجُل َعبِد اللِه َأْثَقُل ِف املِْيَزان ِمْن ُأُحٍد«. َأخرجه 
َأحد بسند حسن)1(.

َعْبِد 9   1- ْبِن  َبْكِر  ْبِن  َلْيِث  ْبِن  َسْعِد  َبِني  ِمْن  الُمَسيِِّب  ْبُن  الِل  عْبُد 
َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

 غ: ُقتَِل يوم ُأُحٍد َشِهيًدا)2(.

عْبُد الِل ْبُن َمْظُعوِن ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمَح 9   1-
اْلُجَمِحيُّ ڤ.

)2( »معجم الصحابة« للبغوي )287/4(.)1( »اإلصابة« البن حجر )377-373/6(.
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ـُه ُسـَخْيَلُة بِنْـُت اْلَعنَْبـِس ْبـِن وْهَباَن ْبـِن َوْهِب ْبـِن ُحَذاَفَة ْبِن   س: ُأمُّ
ٍد. ُجََح، َوُيْكنَى َأَبا ُمَمَّ

ْجَرَة الثَّانَِيَة ِف  َقاُلوا: َوَهاَجَر َعْبُد اللِه ْبُن َمْظُعوٍن إَِل َأْرِض اْلََبَشِة اهْلِ
ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا. 

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ َعْبِد اللِه ْبِن َمْظُعوٍن َوَسْهِل ْبِن ُعَبْيِد اللِه ْبِن 
 . امُلَعلَّ األَْنَصاِريِّ

َها َمَع  َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن َمْظُعوٍن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اَن، َوُهَو اْبُن ِستَِّي َسنًَة)1(. َوَماَت َسنََة َثاَلثَِي ِف ِخاَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

د.   ب: َأُخو قداَمة بن َمْظُعون، كنيته َأُبو ُمَمَّ

ه سخيلة بنت َعنَْبس بن وهبان بن حذافة بن جح.  أمُّ

َماَت سنة َثاَلثَِي، َوُهَو ابن ِستَِّي سنة)2(.

 رع: مات وُهَو اْبن ِستَِّي سنة)3(. 

 ع: َأُخو ُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن، َشِهَد َبْدًرا)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )371/3(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )231/3، 232(.

)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )115/1(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1784/4(.
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د، هاجر إَِل أرض البشة ُثمَّ شهد بدًرا وكذا سائر   بر: يكنى َأَبا ُمَمَّ
إخوته: ُعْثَمن، وقدامة، والسائب كلهم هاجر إَِل أرض البشة. 

ال أحفظ ألحد من بني مظعون رواية إال لقدامة)1(.

 ثغ: هاجر ُهَو وأخوه عثمن بن مظعون إَِل أرض البشة، وشهد بدًرا 
ُهَو وأخوته، وأوالد مظعون أخوال َعْبد اللَّه بن ُعَمر بن الطاب ڤ)2(.

اِئُب  ، َشِهَد بدًرا ُهَو َوإِْخَوُتُه: ُعْثَمُن، َوُقَداَمُة، َوالسَّ ابِِقْيَ  ذس: ِمَن السَّ
َوَلُد َأِخْيِه، َوَهاَجَر َعْبُد اللِه إَِل الََبَشِة اهِلْجَرَة الثَّانَِيَة)3(. 

 ذت: أخو عثمن وُقَدامة

كان أحد من شِهد بدًرا، وممّن هاجر إل البشة)4(.

عْبُد الِل ْبُن ُمَعاِوَيَة اْلَغاِضِريُّ ڤ.9   1-

ْمِصيَِّي)5(.  ع: ِعَداُدُه ِف اْلِ

، َلُه صحبٌة. روى عنه: جبي بن ُنَفْي)6(.   بر: شاميٌّ

عْبُد الِل ْبُن الُمْعِتٍم، َوِقيَل: اْبُن َمْغَنٍم الَعْبِسيُّ ڤ.9 3 1-

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )995/3(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )291/3(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 163(.
)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 184(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1784/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )995/3(.
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 ع: َلُه ُصْحَبٌة)1(.

 بر: َلُه صحبة، َوُهَو ممن تلَّف َعْن عيلٍّ ڤ ِف قتال أهل البصة)2(.

ر(، بتشديد امليم  )قلت(: ووقعت تسمية أبيه عند ابن عبد الر: )املعمَّ
بعدها راء، وهو تصحيف كم قال الافظ ابن حجر)3(.

عْبُد الِل ْبُن ُمْعِرٍض اْلَباِهِليُّ ڤ.9   1-

 غ: سكن املدينة، وهو ممن وفد عل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 ، امَلنِيِعيُّ َذَكَرُه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  َعَل  َوَفَد  اْلَيَمَمِة،  َنْحَو  اْلَباِدَيَة  َسَكَن  ع:   
َحاَبِة)5(. َواْبُن َأِب َداُوَد ِف الصَّ

، ِمْن َبِني ُسَواَءَة 9 1 1- َواِئيُّ عْبُد الِل ْبُن ُمَعيََّة، َوُيَقاُل: ُعَبْيُد الِل، السُّ
اْبِن َعاِمٍر ڤ.

 ع: ِعَداُدُه ِف اِلَجاِزيَِّي)6(.

 وقال أيًضا ع: َقْد َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص )7(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1791/4(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )995/3(.

)3( »اإلصابة« )384/6(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )177/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1789/4(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1785/4(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1875/4(.
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 بر: َكاَن قد أدرك اجلاهلية، وزعم بعضهم َأنَُّه شهد فتح الطائف. 

روى عنه: َسِعيد بن املسّيب)1(.

 وقال أيًضا بر: من بني سواءة بن َعاِمر بن صعصعة، أدرك اجلاهلية، 

روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، سكن الطائف. 

وله حديث واحد رواه َعنُْه َسِعيد بن السائب، وإبراهيم بن ميرسة)2(.

ــِل ْبــِن َعْبــِد َنْهِم ْبــِن َعِفيِف ْبــِن َأُســَحْيِم ْبِن 9 - 1- َعْبــُد الِل ْبــُن ُمَغفَّ
ِعَداِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْمِرو  َرِبيَعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ُذَؤْيِب ْبِن َسْعِد ْبِن 
اْبِن َأدِّ ْبِن َطاِبَخَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر، ُيَكنَّى َأَبا َسِعيٍد، َوِقيَل: َأُبو 

ِزَياٍد، الُمَزِنيُّ ڤ.

ه العيلة بنت معاوية بن معاوية بن عمرو بن غيظ بن عبد   س: أمُّ
ابن ثور بن هذمة بن الطم بن عثمن بن مزينة.

قال حييى بن معي: كان عبد الله بن املغفل يكنى أبا زياد . 

َقاَل ممد بن سعد: فذكرت ذلك لرجل من ولده، فَقاَل: كان يكنى أبا 
سعيد، فقلت له: إن بعضهم يقول: كان يكنى أبا ممد، َقاَل: ل يصنع هذا شيًئا. 

كان لعبـد اللـه بـن املغفـل سـبعة مـن الذكـور، ل يكن أحد منهم اسـمه 
ممد، وكان له: زياد بن عبد الله بن املغفل، فأما الذي عندنا، فكان يكنى 

أبا سعيد، وكان من البكائي.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )996/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1016/3(.
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ل إل  ـد بـن ُعَمـَر: ول يزل عبـد الله بن املغفـل باملدينة، ثـم توَّ قـال ُمَمَّ
البصة، فنزهلا حتى مات با)1(.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَنْت َوَفاُتُه ِف آِخِر ِخاَلَفِة   وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ
ِذيَن َبَعَثُهْم ُعَمُر ْبُن  ِة َداًرا، َوَكاَن َأَحَد النََّفِر الَّ ُمَعاِوَيَة، َوَكاَن َقِد اْبَتنَى بِاْلَبْصَ

ُهوَنُْم)2(. ِة ُيَفقِّ اْلَطَّاِب إَِل َأْهِل اْلَبْصَ

 ل: له صحبة، أبو زياد. ويقال: أبو سعيد)3(.

 ق: مات بالبصة ف آخر خالفة معاوية، ف والية عبيد الله بن زياد.

وأوىص أاّل يصيّل عليه ابن زياد، وأن يصيل عليه أبو برزة األسلمي.

وكان له من الولد عرة، منهم: سعيد، وحّسان األكر، وحّسان األصغر، 
وزياد، وطارق، واملغية)4(.

ل ْبِن َعْبِد َنْم ْبِن َعِفيف ْبِن ُعْثَمن ْبِن ُمَزْينَة. ِه ْبُن ُمَغفَّ  خ: ُهَو َعْبد اللَّ

َة. ُهْم: ِهَي اْبنَُة َكْلِب ْبِن ُمرَّ وُمَزْينَة ُأمُّ

َوَأُبوُهْم: َعْمرو ْبُن ُأّد ْبِن َطابَِخة، فيم َبَلَغنِي)5(.

ائي،   غ: قال بعض ولده: إنه كان يكنى أبا سعيد، وكان من الَبكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )144/5(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )14-13/9(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1227، 1272(.
)4( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 297(.

)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 59(.
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ل إل  ـجرة، ول يـزل باملدينة حتـى توَّ وكان ممـن بايـع رسـول اللـه تـت الشَّ
البصة حتى مات با ف آخر خالفة معاوية ڤ. 

ل أبو عبد الرحن. قال: سمعت هارون، يقول: عبد الله بن امُلَغفَّ

ل بالبصة ف  حدثني هارون بن عبد الله قال: مات عبد الله بن ُمَغفَّ
آخر خالفة معاوية، ومات معاوية سنة ستي)1(.

ل بن َعْبد نم بن عفيف بن  ة، َوُهَو امُلَغفَّ  ب: َلُه ُصْحَبُة، نزل الَبْصَ
َأُبو سعيد، من  َوُيَقال:  ْحَن.  الرَّ َعْبد  َأُبو  ِزَياد. َوقد قيل:  َأُبو  أسحم، كنيته 

مزينة ُمض. 

َماَت سنة تسع َوخسي ِف واَلَية عبيد اللَّه بن ِزَياد، َوأمر َأن اَل ُيَصيلِّ 
َعَلْيِه ابُن ِزَياٍد، َوأمر َأن ُيَصيلِّ َعَلْيِه َأُبو َبرَزة اأْلَْسَلِمّي. 

َوُيَقال: َماَت سنة إِْحَدى َوِستَِّي، َوصل َعَلْيِه َأُبو َبرَزة اأْلَْسَلِمي. َوقد 
قيل: َعاِئذ بن َعْمرو َوُهَو الَِّذي صل َعَلْيِه)2(.

 بش: من جلِّة الصحابة، كنيته: أبو زياد، وقد قيل: أبو عبد الرحن. 
ويقال: أبو سعيد، مات سنة تسع وخسي، وصل عليه أبوبرزة األسلمي)3(.

ة)4(.  مف: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل الَبْصَ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )119/4، و123(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )236/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 67(.
)4( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2967(.
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َة،  ـُه اْلَعْيَلـُة بِنْـُت ُمَعاِوَيـَة ْبِن ُمَعاِوَيـَة، ِمْن ُمَزْينََة، َسـَكَن اْلَبْصَ  ع: ُأمُّ
َجَرِة بِاْلَُدْيبَِيِة، فِيِه  َت الشَّ اِئَي، َباَيَع َتْ ِة اجْلَاِمِع، َكاَن ِمَن اْلَبكَّ َداُرُه ِبَا بَِحْضَ

َنَزَلْت: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 92[ اآْلَيَة. 

ِة ِف آِخِر ِواَلَيِة ُمَعاِوَيَة َسنََة ِستَِّي، َوِقيَل: إِْحَدى َوِستَِّي،  ُتُوفِّ بِاْلَبْصَ
، ِقيَل: َصلَّ َعَلْيِه َأُبو َبْرَزَة. َصلَّ َعَلْيِه َعاِئُذ ْبُن َعْمٍرو امُلَزيِنُّ

ٍل، َوَكاَن ِمْن َبَقاَيا َأْصَحابِِه ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل اْلََسُن: َوَكاَن فِينَا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَغفَّ
َتْسِليًم)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)2(.

 وقـال أيًضـا كـو: روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنـه: ابنـه، والسـن 
ي، وغيهم)3(. خِّ ف بن عبد الله بن الشِّ البصي، وعقبة بن صهبان، ومطرِّ

إَِل  عنها  ل  توَّ ُثمَّ  املدينة،  سكن  الشجرة،  أصحاب  من  كان  بر:   
البصة، وابتنى با داًرا قرب املسجد اجلامع. 

ْحَِن. وقيل: يكنى َأَبا ِزَياد. يكنى َأَبا َسِعيد، وقيل: َأُبو َعْبد الرَّ

توف بالبصة سنة ستي، وصل َعَلْيِه َأُبو برزة. 

روى عنه: جاعة من التابعي بالكوفة والبصة، أروى الناس عنه الََسن)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1780/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )162/6(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )181/7(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )997/3(.
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 ثغ: َكاَن َعْبد اللَّه من أصحاب الشجرة، يكنى أبا َسِعيد. وقيل: َأُبو 
ْحَن. وقيل: َأُبو زياد. َعْبد الرَّ

ل إَِل البصة وابتنى با داًرا، قرب اجلامع. سكن املدينة، ُثمَّ توَّ

وكان من البّكاءين الذين أنزل اللَّه ۵ فيهم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ﴾ اآلية ]التوبة: 92[.

ِذيَن بعثهم ُعَمر إَِل البصة يفقهون النَّاس، وهو  وكان أحد العرة الَّ
أول من أدخل من باب مدينة تسرت، ملا فتحها املسلمون. 

ـه بـن مغفل: إين آلخـذ بغصن من أغصان الشـجرة التي  وَقـاَل َعْبـد اللَّ
. بايع َرُسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص تتها أظله با، َقاَل: فبايعناه َعَل أن ال َنِفرَّ

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث، روى عنه: الََسُن البصي، َوَأُبو العالية، 
ومطرف ويزيد ابني َعْبد اللَّه الشخي، وعقبة بن صهبان، َوَأُبو الوازع، ومعاوية 

ة، وحيد بن هالل، وغيهم. ابن ُقرَّ

وتوف َعْبد اللَّه بالبصة سنة تسع وخسي. وقيل: سنة ستي، أيام إمارة 
ابن زياد بالبصة، وصلَّ َعَلْيِه َأُبو برزة األسلمي، بوصية منه بذلك)1(.

َر. ْضَواِن، َتَأخَّ  ذس: َصَحاِبٌّ َجِلْيٌل، ِمْن َأْهِل َبْيَعة الرِّ

َجَرِة َيْوَمِئٍذ. ْن َرَفَع َعْن َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْغَصاِن الشَّ َوَكاَن َيُقْوُل: إيِنِّ مَلِمَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )295/3(.
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ُة َأَحاِدْيَث. َة، َوَلُه ِعدَّ َسَكَن امَلِدْينََة، ُثمَّ الَبْصَ

، َواْبُن ُبَرْيَدَة، َوَسِعْيُد  ْيِ خِّ ُف بُن الشِّ ، َوُمَطرِّ يُّ َث َعنُْه: الََسُن الَبْصِ َحدَّ
ُهْم. ؛ َوَغْيُ َة، َوُحَْيُد بُن ِهاَلٍل، َوَثابٌِت الُبنَايِنُّ ، َوُمَعاوَيُة بُن ُقرَّ ابُن ُجَبْيٍ

. َ َسنََة ِستِّْيَ ُتُوفِّ

ِرْيِق. َ َعاَم الَفْتِح ِف الطَّ َحاَبِة، َفُتُوفِّ َوَكاَن َأُبْوُه ِمَن الصَّ

.)1( اِئْيَ َوِقْيَل: َكاَن َعْبُد اللِه ِمَن الَبكَّ

َة.  ذت: صحابٌّ مشهوٌر، شهد بيعة الشجرة، ونزل املدينة، ُثمَّ سكن اْلَبْصَ

ل بطريق مكة مع النَّاس، قبل َفَتَح مكة. ِه بن مغفَّ مات والد َعْبد اللَّ

ِه من البّكائي الذين نزلت فيهم: ﴿ک ک گ﴾ ]التوبة:  َوَكاَن َعْبد اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص. 91[، َوَقاَل: إين ملّمن رفع أغصاَن الشجرة َيْوم الديبية َعْن َرُسوِل اللَّ

ِه  َة، وحيد بن هالل، ومطرف بن َعْبد اللَّ روى عنه: الََسن، َوُمَعاِوَية بن ُقرَّ
ِي، َوابن ُبَرْيدة، وثابت الُبنَاين -َوَما أدري هل سمع ِمنُْه ثابت َأْو  خِّ ابن الشِّ

أرسل َعنُْه-، وغيهم.

َ َسنَة ستي)2(. ُتُوفِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َأِجُد َما   جو: َكاَن أحد البكائي الَّذين َقاَل هَلُم َرُسوُل اللَّ
َأْحُِلُكم َعَلْيِه«.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2//483، 484(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 518(.
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ِة يفقههم.  وَبعَثه عمُر إَِل الَبْصَ

َودخل َعَلْيِه عبد الله بن ِزَياد، َفقال: إِن الله قد ينفعنا بك. َقاَل: إِذا َأنا 
متُّ َفاَل تصّل َعيّل، وخّل بيني َوَبي َأْصَحاِب)1(.

 ذك: من علمء البصة، من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

عْبُد الِل ْبُن ُمْكَمل ْبِن َعْوِن ْبِن َعْبِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن 9   1-
ِكَلٍب ڤ.

ه الُعَقْيَلة بنت عبد عوف بن عبد بن الارث بن زهرة.   س: أمُّ

هم أم ولد سبٌي  فولد عبُد الله بُن مكمل: عبَد الرحن، وأمَّ جيل، وأمُّ
من أهل اليمن من حي ثم من حَيُْصب. 

هم ميمونة بنت العالء بن الضمي حليف بني  وأزهَر، ومنظورَة، وأمُّ
عبد شمس. 

ه أمُّ ولد.  وعتبَة، وُأمُّ

هــم ســهلة بنــت عاصــم بــن عبــد اجلــد بــن العجــالن مــن  وامرأتــي، وأمُّ
قضاعة حلفاء األنصار.

وكان عبد الله بن مكمل، بِِسنِّ عبد الرحن بن أزهر، وقد رأى النَّبيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، والدار التي باملدينة ُتنَْسب إل ابن ُمْكَمل عند َرْحَبِة القضاء بحذاء دار 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 108(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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مروان، وكانت لعبد الرحن بن عبد الله بن ُمْكَمل. 

وقد روى الزهري عن عبد الرحن بن عبد الله بن مكمل)1(.

عْبُد الِل ْبُن ُنَعْيٍم اأْلَْشَجِعيُّ ڤ.9   1-

 س: َكاَن َدلِيَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َخْيَرَ َمَع ُحَسْيِل ْبِن ُنَوْيَرَة)2(.

 غ، ع: َكاَن َدلِيَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َخْيَرَ )3(.

عْبُد الِل ْبُن ُنَعْيِم بِن النَّحَّام ڤ.9   1-

 غ: قال البخاري: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

عْبُد الِل ْبُن ُنَعْيٍم األَْنَصاِريُّ ڤ.9   1-

 بر: أخو عاتكة بِنْت ُنَعْيم، َلُه صحبٌة)5(.

عْبُد الِل ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َبْلَذَمَة ْبِن ُخَناِس ْبِن ِسَناِن ْبِن ُعَبْيٍد، 9   1-

، ِمْن َبِني َسَلَمَة ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ

ُد ْبُن  ُد ْبُن ُعَمُر: َبْلَذَمُة. َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ
 : ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ : َبْلَدَمُة. َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ

ُبْلُدمة ُهَو اْبُن َعمِّ َأِب َقَتاَدَة ْبِن ِرْبِعيِّ ْبِن ُبْلُدمة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )520/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )168/5(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )287/4(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1795/4(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )47/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )999/3(.
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َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَشِهَد َعْبُد اللِه ْبُن النُّْعَمِن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: َقاَل ابن ِهَشام: ويقال: بلدمة، وبلذمة بالذال املنقوطة: ُهَو ابن 
عم َأِب َقَتاَدة األَْنَصاِرّي. 

شهد بدًرا ول يشهدها َأُبو َقَتاَدة، وشهد أحًدا)3(.

َعْبُد الِل بُن اْلُهَبْيِب ْبِن ُأَهْيِب ْبِن ُسَحْيِم ْبِن َغْيَرَة ْبِن َسْعِد ْبِن 9   1-
َلْيٍث، ِمْن َبِني َسْعِد ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

 . ى ْبِن ُقيَصٍّ ُه ُأمُّ َنْوَفٍل بِنُْت َنْوَفِل ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  س: ُأمُّ

َأْسَلم َقِديًم، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُأُحًدا)4(، َوُقتِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا ِف 
ْجَرِة)5(. اَل َعَل َرْأِس اْثنَْيِ َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ َشوَّ

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمي ِف َخْيَر)6(. 

، ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َأَسٍد)7(.   ع: اْسُتْشِهَد بَِخْيَرَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )532/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1795/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )999/3(.
)4( األكثرون على أنه استشهد بخيبر.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )230/4(.
)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 83(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1801-1800/4(.
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 بر: ُقتَِل َيْوم خير شهيًدا)1(.

َعْبُد الِل ْبُن ِهَشاِم ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن 9 3 1-
َة التَّْيِميُّ ڤ. َسْعِد ْبِن َتِميِم ْبِن ُمرَّ

 غ: َجدُّ زهرة بن معبد القرش التيمي، سكن املدينة)2(.

ى  ُه َزْينَُب بِنُْت ُحَْيِد ْبِن ُزَهْيِ ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  ع: ُأمُّ
.)3( اْبِن ُقيَصٍّ

 بر: هو جدُّ زهرة بن معبد، ُيَعدُّ ِف أهل الجاز، ذهبت بِِه أمه زينب 
بِنْت حيد إَِل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو صغي، فمسح رأسه، ودعا َلُه، ول يبايعه لصغره)4(.

 بر: له وألبيه صحبة، روى عنه: حفيده َأبو عقيل زهرة بن معبد)5(.

اٍم الثََّقِفيُّ ڤ.9  13- عْبُد الِل ْبُن ِهَلِل ْبِن َعْبِد اللَّ ْبِن همَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف.

ْهِري. َوَكاَن إِْسالم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ر َعَلْيِهم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُـْم أمَّ َقـاَل ابـُن إِْسـَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسـوُل اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )999/3(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )544-542/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1800/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1001/3(.

)5( »اإلصابة« البن حجر )406/6(.
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ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ
ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسـَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلـمَّ اْفَتَتـح النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسالم  َ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، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيـِت واْلَـَرِم، ورصيَح َوَلَد إْسـَمِعيَل، وقـادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكـُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
ُه ال َطاَقـَة هَلُْم بَحـْرب النَّبِّي  ـة َوداَنـْت ُقَرْيـٌش؛ َعرَفـِت اْلَعـَرُب َأنَّ اْفُتتَِحـْت َمكَّ
-: ﴿چ﴾:  ُه -َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

ُبوَن إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(. َيْضِ

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

ْوِسيُّ ڤ.9 131- عْبُد الِل ْبُن َوْهٍب، َأُبو الَحاِرِث، الدَّ

 ع: َقِدَم امَلِدينََة ِف َسْبِعَي ِمْن َدْوٍس َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَرَجَع إَِل 
اَة، َكاَن َصاِحَب ثَِمٍر َكثَِيٍة، َوَسَكَن اْبنُُه اْلَاِرُث امَلِدينََة إَِل َأْن ُقبَِض النَّبِيُّ  رَسَ

ْحَِن ْبِن َمْغَراَء)3(. ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َجدُّ َمْغَراَء َوالِِد َعْبِد الرَّ

 ثـغ: قـدم املدينـة ِف سـبعي راكًبـا مـن دوس َعـَل َرُسـوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 
ورجع إَِل الرساة.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 153، 155، 156(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )198/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1796/4(.
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وكان صاحب ثمر َكثِية، وسكن ابنُه الارُث املدينَة إَِل أن ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ْحَن بن مغرا)1(. َوُهَو ّجدُّ مغرا، والد َعْبد الرَّ

عْبُد الِل ْبُن َوْهٍب الزُّْهِريُّ ڤ.9 -13-

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْبنَْيِه بَِخْيَرَ تِْسِعَي   س: َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح َوَأْطَعَمُه َرُسوُل اللَّ

َوْسًقا، َلُه َخِْسَي َوْسًقا َواِلْبنَْيِه َأْرَبِعَي َوْسًقا)2(.

َعْبُد الِل ْبُن َوْهٍب اأَلْسَلِميُّ ڤ.9  13-

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن بُِعَمَن ِحَي ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْقَبَل 

ُهَو َوَحبِيُب ْبُن َزْيٍد امَلاِزيِنُّ إَِل َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ِمْن ُعَمَن ِحَي َبَلَغْتُهْم َوَفاُة 
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَرَض هَلُْم ُمَسْيِلَمُة، َفَأْفَلَت اْلَقْوُم َجِيًعا، َوَظَفَر بَِحبِيِب ْبِن 
َزْيٍد َوَعْبِد اللِه ْبِن َوْهٍب، َفَقاَل: َأَتْشَهَداِن َأينِّ َرُسوُل اللِه؟ َفَأَبى َحبِيٌب َأْن 
َوَقْلُبُه  َوْهٍب،  ْبُن  اللِه  َعْبُد  َلُه  َوَأَقرَّ  ُعْضًوا،  ُعْضًوا  َعُه  َوَقطَّ َفَقَتَلُه  َلُه،  َيْشَهَد 
َوامُلْسِلُموَن  اْلَولِيِد  ْبُن  َخالُِد  َنَزَل  َفَلمَّ  َوَحَبَسُه،  َيْقُتْلُه  َفَلْم  بِاإِليَمِن،  ُمْطَمِئنٌّ 
َزْيٍد،  ْبَن  ُأَساَمَة  َفَأَتى  َوْهٍب،  ْبُن  اللِه  َعْبُد  َأْفَلَت  ُمَسْيِلَمَة  َوَقاَتُلوا  بِاْلَيَمَمِة، 
ُمَسْيِلَمَة  ُيَقاتُِل  امُلْسِلِمَي  َمَع  َوَكرَّ  إَِلْيِه  َفَلَجَأ  اْلَولِيِد،  ْبِن  َخالِِد  َمَع  َوَكاَن 

َوَأْصَحاَبُه ِقَتااًل َشِديًدا)3(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )310/3(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )76/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )221/5(.
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اب، وكان بعمن   غ: بلغني أنه َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مع ُمسيلمة الكذَّ
َوْقَت ُقبَِض النَّبيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

عْبـُد الِل ْبـُن َياِسـِر ْبـِن َعاِمِر ْبـِن َماِلِك ْبـِن ِكَناَنَة ْبـِن َقْيِس ْبِن 9  13-
اْلُحَصْيِن ْبِن اْلَوِذيِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْوِف ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

ر فمن كبار  ر بن َيارِس، له وألبيه َيارِس صحبة، وأما َعمَّ  بر: أخو َعمَّ
ممن  كّلهم  وكانوا  مسلمي،  بمكة  ِه  اللَّ َعْبد  وابنه  َيارِس  ومات  الصحابة، 

َب ِف الله تعال)2(. ُعذِّ

عْبُد الِل ْبُن َيِزيَد بِن َزْيِد بِن ُحصين بِن َعْمِرو بِن الَحاِرِث ْبِن 9  13-
 ، َخْطمة، َواْسُمُه: َعْبُد اللَّ ْبُن ُجَشم ْبِن َماِلِك ْبِن اأْلَْوِس، اْلَخْطِميُّ

اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه ليل بنت مروان بن قيس، وهو أوىف بن الطاب بن حصي   س: أمُّ
بن عمرو بن الارث بن َخْطَمة.

هم أم  فولد عبُد الله بُن يزيد: موسى، وأمَّ الكم، والرِسّيَة، وُأَبّيَة، وأمُّ
بكر بنت ُحذيفة بن اليمن من بني َعْبس، ُحلفاء بني عبد األشهل من األوس. 

هم أمُّ هارون  ، وأمَّ أيوب، وحفصَة، وُسَلْيَمَة، وأمُّ وفاطمَة، وأمَّ عديِّ
بنت مسعود بن قيس بن الطاب بن حصي، ويقال: بل أمهم أيًضا أم بكر 

بنت حذيفة بن اليمن.

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )285/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1001/3(.
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ذكر أهل بيته ؛ أنه شهد الديبية مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ُمْدِرُك ابن 
سبع عرة سنة.

قال ممد بن عمر: وال نعلمه َشِهَد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص مشهًدا لداثته، 
وقد شهد أبوه ُأحًدا مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 وقال أيًضا س: َنَزَل الُكوَفَة، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا، َوَماَت ِبَا ِف ِخاَلَفِة 
ُه الُكوَفَة)2(. ، َوَقْد َكاَن َعْبُد اللِه َوالَّ َبْيِ َعْبِد اللِه ْبِن الزُّ

 غ: سكن الكوفة، وابتنى با داًرا، ومات زمن ابن الزبي.

قـال ممـد بـن عمـر: عبـد اللـه بـن يزيـد بـن زيـد بـن حصي بـن عمـرو بن 
الـارث بـن خطمـة، ذكـر أهـُل بيتـه أنـه َشـِهَد الديبيـة، وهـو ابـن سـبع 

سنة)3(. عـرة 

 ب: جـدُّ عـدي بـن َثابـت، كنيته َأُبو ُموَسـى، شـهد بيَعـة الرْضَوان، 
ام ابن الزبي، َوَكاَن الّشعبِيُّ َكاتبه)4(. سكن الُكوَفة، َوَمات َوُهَو أميها َأيَّ

عبيُّ   بش: ممن شهد بيعة الرضوان، مات أيام ابن الزبي، وكان الشَّ
كاتبه)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )560/6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )141/8(.
)3( »معجم الصحابة« للبغوي )84/4(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )225/3(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 77(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم َأْصَبَهاَن)1(.  شص: ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللَّ

ُد ْبُن  ، َنَسَبُه ُمَمَّ َبْيِ َ َزَمَن اْبِن الزُّ  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َوَلُه ِبَا َداٌر، ُتُوفِّ

، َفَقاَل: ُهَو َعْبُد اللِه ْبُن َيِزيَد ْبِن َزْيِد ْبِن ُحَصْيِ ْبِن َعْمِرو ْبِن  ُعَمَر اْلَواِقِديُّ
اْلَاِرِث ْبِن َخْطَمَة، ُيَكنَّى َأَبا ُموَسى. 

َبْيِ َعَل اْلُكوَفِة  َة َسنًَة، اْسَتْعَمَلُه اْبُن الزُّ َشِهَد الَُدْيبَِيَة، َوُهَو اْبُن َسْبَع َعْرَ
ِه.  َسنََة َخٍْس َوِستَِّي، ُهَو َجدُّ َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َأُبو ُأمِّ

، َوَأُبو  ْعبِيُّ ، َوالشَّ ُد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرظِيُّ َرَوى َعنُْه: َعِديُّ ْبُن َثابٍِت، َوُمَمَّ
، َوِزَياُد ْبُن ِعاَلَقَة، َواْبنُُه ُموَسى)2(. بِيَعيُّ ُبْرَدَة، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

ِه  ْضَواِن، َوامَلَشاِهَد َبْعَدَها، َكاَن َعاِمَل َعْبِد اللَّ  عص: َشِهَد َبْيَعَة الرِّ

ْعبِيُّ َكاتَِبُه.  َبْيِ َعَل الُكوَفِة، َوَكاَن الشَّ اْبِن الزُّ

ِه ْبُن َيِزيَد ْبِن َزْيِد ْبِن ِحْصِن ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َخْطَمَة،  َوُهَو َعْبُد اللَّ
ِه ْبُن ُجَشَم ْبِن َمالِِك ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن  َواْسُم َخْطَمَة: َعْبُد اللَّ
ُه َخَطَم َرُجاًل بَِسْيِفِه َعَل َخْطِمِه،  ى َخْطَمَة؛ أِلَنَّ َمِء، ُيَسمَّ َعْمِرو ْبِن َعاِمٍر َماُء السَّ

َ فِيَها)3(. َقِدَم َأْصَبَهاَن َعَل َغْيِ ِواَلَيٍة، َقِدَمَها اِلْحتَِياِز َتِرَكِة َمْوًل َلُه ُتُوفِّ

ِه بن  . وهو َجدُّ عدي بن َثابِت، َوُهَو َعْبد اللَّ  بر: من األوس، كوفٌّ

)1( »طبقات المحدثين« ألبي الشيخ األصبهاني )1/ 253(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1803/4(.
)3( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 93(.
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َيِزيد بن َيِزيد بن حصن بن عمرو بن الارث بن خطمة بن جشم بن َمالِك 
ابن األوس الطمي األَْنَصاِرّي األويس. 

َشــِهَد الديبيــة، َوُهــَو ابــن ســبع عــرة ســنة، َوَكاَن أمــًيا عــل الكوفة، 
وشهد مع عيلٍّ صفَي، واجلمَل، والنَّْهَروان)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

 ثغ: شهد الديبيَة، وهو ابن سبع عر سنة، وشهد ما بعدها، واستعمَلُه 
َبْي َعَل الكوفة، وشهد َمَع عيلِّ بِن َأِب َطالِب اجلمل، وِصفِّي،  َعْبُد اللَّه بُن الزُّ

والنَّهروان.

روى عنـه: ابنـه موسـى، وعـدي بـن ثابت األنصـاري، وهو ابـن ابنته، 
-وكان الشعبي كاتبه-.  عبيُّ َوَأُبو بردة بن أب موسى، والشَّ

وكان من أفاضل الصحابة، وَصِحَب َأُبوُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد ُأُحًدا وما 
ة)3(. بعدها، وهلك قبل فتح مكَّ

 ، ، األَْويِسُّ ، الَعــاِلُ، األَْكَمــُل، َأُبــو ُمْوَســى األَْنَصــاِريُّ  ذس: األَِمــْيُ
. ، ُثمَّ الُكْوِفُّ ، امَلَديِنُّ الَْطِميُّ

َة َسنًَة. ْضَواِن، َوَكاَن ُعُمُرُه َيْوَمِئٍذ َسْبَع َعْرَ َأَحُد َمْن َباَيَع َبْيَعَة الرُّ

َلُه َأَحاِدْيُث َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن: َزْيِد بِن َثابٍِت، َوُحَذْيَفَة بِن الَيَمِن.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1001/3(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )3/ 166(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )312/3(.
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، َوُمَاِرُب بُن ِدَثاٍر، َوَأُبو  ْعبِيُّ َث َعنُْه: ِسْبُطُه؛ َعِديُّ بُن َثابٍِت، َوالشَّ َحدَّ
، َوآَخُرْوَن. بِْيِعيُّ إِْسَحاَق السَّ

ِذْيَن ُتُوفُّوا ِف َحَياِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َحاَبِة الَّ َوَقْد َكاَن َوالُِدُه َيِزْيُد ِمَن الصَّ

ْيَ َوالنَّْهَرَواَن، َوَويِلَ إِْمَرَة الُكْوَفِة  َوَقْد َشِهَد َعْبُد اللِه َمَع اإِلَماِم َعيِلٍّ ِصفِّ
، ُثمَّ ُعِزَل بَِعْبِد اللِه  ِه ِف َسنَِة َخٍْس َوِستِّْيَ ْعبِيَّ َكاتَِب رِسِّ ، َفَجَعَل الشَّ َبْيِ الْبِن الزُّ

ابِن ُمطِْيٍع.

، َوَلُه َنْحٌو ِمْن َثَمنِْيَ َسنًَة ڤ)1(.  ْبِعْيَ َماَت: َقْبَل السَّ

َة َسنًَة.   ذت: َشِهَد اْلَُدْيبَِيَة، َوَلُه َسْبَع َعْرَ

َوَرَوى َأَحاِديَث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن ُحَذْيَفَة، َوَزْيِد بن َثابٍِت.

ـْعبِيُّ َوُمَاِرُب بن ِدَثـاٍر، َوَأُبو  َرَوى َعنْـُه: ابـن بِنْتِـِه َعِديُّ بـن َثابٍِت، َوالشَّ
، َوآَخُروَن. بِيِعيُّ إِْسَحاَق السَّ

ُأُحًدا،  َيِزيَد  َأُبوُه  َوَشِهَد  َكاتَِبُه  ْعبِيُّ  الشَّ َكاَن  َحاَبِة،  الصَّ ُنَبالِء  ِمْن  َوَكاَن 
َوَماَت َقْبَل اْلَفْتِح. 

اْلُكوَفِة البن  إِْمَرَة  َوالنَّْهَرواِن، َوَولَّ  َي  َمَع َعيِلٍّ ِصفَّ َأُبو ُموَسى  َوَشِهَد 
ِه  َف بَِعْبِد اللَّ ، َوَذلَِك ِف َسنَِة َخٍْس َوِستَِّي، ُثمَّ رُصِ ْعبِيَّ ، َفاْسَتْكَتَب الشَّ َبْيِ الزُّ

ابن ُمطِيٍع)2(.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 197، 198(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 670(.



563 ين
َ
حرف الع

عْبُد الِل الَخْوَلِنيُّ ڤ.9  13-

 بر: والد َأِب إدريس الوالين، شامي، َلُه صحبة، واسم َأِب إدريس 
ِه)1(. عائذ الله بن َعْبد اللَّ

عْبُد الِل اْلَيْرُبوِعيُّ ڤ.9  13-

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

، وابُن شاهي، وابُن منده ف الصحابة)3(.  جر: ذكره البغويُّ

ُب ِبِحَماٍر ڤ.9  13- عْبُد الِل ُيَلقَّ

 غ: ليس له حديٌث ُمْسنٌَد، أحسبه سكن املدينة)4(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن َصاِحَب َضِحٍك َوُمَزاٍح)5(.

 بر: يلّقب حاًرا، له صحبٌة، يعد ِف أهل املدينة، َحِديُثُه عند زيد بن 
أسلم، عن أبيه)6(.

 ثغ: كان صاحب مزاح يضحك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وهيدي إليه)7(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1002/3(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )233/4(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )434/6(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )245/4(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1626/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1002/3(.

)7( »ُأْسد الغابة« البن األثير )112/3(.
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عْبُد الِل، َرُجٌل ِمْن َعِديٍّ ڤ.9 133-

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد اللَِّه(، يعد  ه َرُسوُل اللَّ  بر: َكاَن اسُمُه: )السائب(، فسمَّ
ف املصيي)1(. 

َناِبِحيُّ ڤ.9   -- عْبُد الِل، َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد الِل، الصُّ

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

َيـى ْبِن َمِعٍي َأنَّ اْسـَمُه   ع: خُمَْتَلـٌف فِيـِه، َقـاَل اْبـُن َأِب َخْيَثَمـَة، َعـْن حَيْ

ُه َفَقـاَل: َهَذا َغـْيُ َأِب َعْبِد اللِه،  َعْبُد اللـِه، َوِقيـَل: َأُبـو َعْبـِد اللـِه، َوَخاَلَفُه َغْيُ
ْحَِن، َوَهَذا اْسُمُه َعْبُد اللِه)3(. اْسُمُه َعْبُد الرَّ

عْبُد الِل، َغْيُر َمْنُسوٍب ڤ.9 1 --

ُه: )َعْبَد اللِه()4(. َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسُمُه، َفَكاَن اْسُمُه: )ُنَعًم(، َفَسمَّ  ع: َغيَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1004/3(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )185/4(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1689/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1806/4(.



565 ين
َ
حرف الع

َعْبد امُسه  من 

َة ْبِن َكِبيِر ْبِن 9 - -- َعْبُد ْبُن َجْحِش ْبِن ِرَياِب ْبِن َيْعُمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن ُمرَّ
َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، ُيْكَنى َأَبا َأْحَمَد، اأْلََسِديُّ ڤ.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت ِف خاَلَفة عمر بن الطاب ڤ)1(.

 بر: يكنى أبا أحد، غلبت عليه كنيته، وُعِرَف با، هو حليف حرب 
األولي،  املهاجرين  من  وهو  البشة،  أرض  إل  هاجر  ممن  كان  أمية،  ابن 

صهر َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َنْصِر 9 3  - بِن  ُودِّ  َعْبِد  بِن  َشْمِس  َعْبِد  بِن  َقْيِس  بِن  َزْمَعَة  بُن  َعْبُد 
ابِن َماِلِك بِن ِحسِل بِن َعاِمِر بِن ُلؤيٍّ ڤ.

 س: أمه عاتكة بنت األَْخَيف بن علقمة بن عبد الارث بن ُمنِْقذ 
ابن عمرو بن َمِعيص بن عامر بن لؤي. 

وهو أخو َسودة بنت زمعة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ألبيها. 

فولد عبُد بُن زمعة: حفًصا، وعمًرا، وعبَد الله، وأمه َوَلدت لعتبة بن 
أب سفيان بن حرب بن أمية، وأمهم أم عمرو بنت َوْقدان بن قيس بن عبد 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )305/3، 306(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 820(.
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شمس بن عبد ُود بن نص بن مالك بن ِحسل)1(.

ه عاتكة بنت األحنف بن علقمة من بني معيص بن عامر بن   بر: أمُّ
لؤي، كان شيًفا سيًِّدا من سادات الصحابة، هو أخو سودة زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ألبيها.

وأخوه ألبيه أيًضا عبد الرحن بن زمعة بن وليدة زمعة الذي تاصم 
فيه عبد بن زمعة مع سعد.

وأخوه ألمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف)2(.

 ثـغ: أخـو سـودة بِنْـت زمعـة، وكان َعْبد شيًفا، سـيًدا من سـادات 
الصحابة، وهو أخو سودة بِنْت زمعة ألبيها، وأخو عبد الرحن بن زمعة بن 

وليدة زمعة، الَِّذي تاصم فِيِه َعْبُد بُن زمعة َمَع سعد بن أب وقاص. 

ه قرظة بن َعْبد َعْمرو بن نوفل بن َعْبد مناف)3(. وأخوه ألمِّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )135/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 820(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )411/3، 412(.



567 ين
َ
حرف الع

َعْبةد امُسه  من 

اَرَة 9   -- َعْبَدُة ْبُن اْلَحْسَحاِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْمَزَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعمَّ
اْبِن َماِلٍك ڤ.

ُد ْبُن  ِه، َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ ِر ْبِن ِذَياٍد َوَأُخوُه ألُمِّ  س: ُهَو اْبُن َعمِّ امُلَجذَّ

: َعْبَدُة ْبُن اْلَْسَحاِس.  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ

، َفَقاال: ُعَباَدُة ْبُن اْلَْشَخاِش.  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ ا ُمَمَّ َوَأمَّ

اْثنَْيِ  اٍل َعَل َرْأُس  ُأُحٍد َشِهيًدا ِف َشوَّ َيْوَم  َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل  َوَشِهَد 
ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،... دفن َمَع نْعَمن بن   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

َمالك واملجذر بن ذياد ِف قر َواِحد)2(. 

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(. 

عْبَدُة ْبُن ُمِغيث بِن الجدِّ بِن َعْجَلن األَْنَصاِريُّ ڤ.9   --

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )513/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 72(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.
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، شهد أحًدا، وابنه شيك   بر: حليف هلم-يعني األنصار-، البلويُّ
ابن عبدة يَقاُل له شيك ابن سحمء صاحب اللعان، نسب إل أمه)1(.

 كو: شهد أحًدا، وابنه شيك الذي يقال له: )شيك ابن سحمء(، 

صاحب اللعان)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 821(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )214/7(.



569 ين
َ
حرف الع

ُعَبْيد امُسه  من 

عَبْيُد ْبُن َأِبي ُعَبْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   --

ـُد ْبـُن َسـْعٍد: َسـِمْعُت َمـْن َيُقـوُل: إِنَّ َبِليًّا ِمـْن ُقَضاَعَة   س: َقـاَل ُمَمَّ

اِس ِمْن َينُْسـْبُه  ـُد ْبـُن إِْسـَحاَق، َوِمَن النَـّ ـُه ِمنُْهـْم، َوَكَذلِـَك َقـاَل ُمَمَّ ِعـي َأنَّ َيدَّ
َوَينُْسـُب َرافِـَع اْبـَن َعنَْجـَدَة إَِل َبنِـي َعْمـِرو ْبـِن َعْوٍف، َوَقـْد َطَلْبـُت َواِلَدهَتَُم 

َوَنَسَبُهَم ِف َأْنَساِب َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َفَلْم َأِجْدُه، َوَلْيَس هَلَُم َعِقٌب. 

َوَشِهَد ُعَبْيٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق)1(.

 ع: ِمَن اأْلَْوِس ِمْن َبنِي ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو 

اْبِن َعْوٍف.

َشِهَد َبْدًرا)2(.

 بر: من بني عمرو بن عوف بن مالك بن األوس. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. َشِهَد بدًرا، وأحًدا، والندَق مع َرُسوِل اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )428/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1911/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1018/3(.
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الش

اِد ْبِن َظَفٍر، ُيْكَنى َأَبا النُّْعَماِن 9   -- ُعَبْيُد ْبُن َأْوِس ْبِن َماِلِك ْبِن َسوَّ
األَْنَصاِريُّ الظََّفِريُّ ڤ.

ُه مَلِيُس بِنُْت َقْيِس ْبِن اْلَقِريِم ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

َغنِْم ْبِن َسَلَمَة ِمَن اْلَْزَرِج. 

َوَكاَن َلُه َعِقٌب، َفاْنَقَرُضوا َوَذَهُبوا. 

ِذي َأرَسَ الَعبَّـاَس، َوَنْوَفاًل، َوَعِقياًل،  ُه الَّ َوَشـِهَد ُعَبْيـٌد َبـْدًرا، َوَيُقوُلوَن: إِنَّ
َفَقَرَنُْم ِف َحْبٍل َوَأَتى ِبِْم َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َأَعاَنَك 

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْقِرًنا(.  َعَلْيِهْم َمَلٌك َكِريٌم«، َوَسمَّ

ُعوَن َأنَّ َأَبا اْلَيرَسِ َكْعَب ْبَن َعْمٍرو َأرَسَ اْلَعبَّاَس، َوَكَذلَِك  َوَبنُو َسَلَمَة َيدَّ
ُد ْبُن إِْسَحاَق.  َكاَن َيُقوُل َأْيًضا ُمَمَّ

ــُد ْبُن إِْســَحاَق،  َوَأْجَــَع َعــَل ِذْكــِر ُعَبْيــٍد ِف َبــْدٍر ُموَســى ْبــُن ُعْقَبــَة، َوُمَمَّ
 . ُد ْبُن ُعَمَر، َوَلْ َيْذُكْرُه َأُبو َمْعَرٍ َوُمَمَّ

َوَهَذا ِعنَْدَنا َوْهٌم َأْو مِمَّْن َرَوى َعنُْه؛ ألَنَّ َأْمَر ُعَبْيِد ْبِن َأْوٍس َكاَن َأْشَهَر 
ِف َبْدٍر ِمْن َأْن خَيَْفى)1(.

، َعِن   ع: َشِهَد َبْدًرا، َلُه ِذْكٌر، َواَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َذَكَرُه ُيوُنُس ْبُن ُبَكْيٍ

اْبِن إِْسَحاَق ِف َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي ُظُفٍر ِمَن اأْلَْنَصاِر، اَل َعِقَب َلُه)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )419/3(. 
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1907/4(.
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 بر: يكنى َأَبا النعمن، من األوس، شهد بدًرا. 

يقال َلُه: )ُمْقِرن(؛ ألنه قرن أربعَة أرسى َيْوم بدر، ُهَو الَِّذي أرس ُعَقْيل 
ابـن َأِب طالـب يومئـذ، ويقـال: إنه أرس الَعبَّـاس، ونوفاًل، وعقيـاًل، وقرنم 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال َلُه َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َأَعاَنَك  ِف حبـل، وأتـى بم َرُسـوَل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ُمْقِرًنا(. وبنو َسَلَمة يدعون أن  ه َرُسوُل اللَّ َعَلْيِهْم َمَلٌك َكِريٌم«، وسمَّ

َأَبا اليرس َكْعب بن َعْمرو آرس الَعبَّاس، وكذلك َقاَل ابن إِْسَحاق)1(.

ُعَبْيُد ْبُن التَّيَِّهاِن األْشَهِليُّ ڤ.9   --

، َوُأمُّ َأِب  ــِد ْبــِن ُعــَمَرَة األَْنَصــاِريِّ ــُه ِف َقــْوِل َعْبــِد اللــِه ْبــِن ُمَمَّ  س: ُأمُّ

ُد ْبُن  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ اهْلَْيَثِم َلْيَل بِنُْت َعتِيِك ْبِن َعْمٍرو، َكَذلَِك َكاَن ُمَمَّ
ُعَمَر، َيُقوالِن: ُعَبْيُد ْبُن التَّيَِّهاِن. 

 ، ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ ، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ ا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَرٍ َوَأمَّ
َفَقاُلوا: ُهَو َعتِيُك ْبُن التَّيَِّهاِن. 

ِد ْبِن ُعـَمَرَة: َوَرَأْيُت بَِخـطِّ َداُوَد ْبِن اْلَُصـْيِ بَِيِدِه:  َقـاَل َعْبـُد اللِه ْبـُن ُمَمَّ
َعتِيَك ْبَن التَّيَِّهاِن.

ْبِعَي  ُه: َوَقْد َشِهَد ُعَبْيُد ْبُن التَّيَِّهاِن اْلَعَقَبَة َمَع السَّ ُد ْبُن ُعَمَر َوَغْيُ َقاَل ُمَمَّ
ِمَن األَْنَصاِر. 

بِيِع الَقاِريِّ ِمْن َأْهِل َبْدٍر.  وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْيَ َمْسُعوِد ْبِن الرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1016/3(.
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َوَشِهَد ُعَبْيُد ْبُن التَّيَِّهاِن َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيًدا، َقَتَلُه ِعْكِرَمُة 
ْجَرِة.  اٍل َعَل َرْأِس اْثنَْيِ َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ اْبُن َأِب َجْهٍل، َوَذلَِك ِف َشوَّ

َوَكاَن لُِعَبْيـِد ْبـِن التَّيَِّهـاِن ِمـَن الَوَلِد: ُعَبْيـُد اللِه ُقتِـَل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشـِهيًدا، 
ْعَبُة بِنُْت َرافِِع ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ِمْن َوَلِد ُعْلَبَة ْبِن  ُهَم الصَّ َوَعبَّاٌد، َوُأمُّ

، َوُهْم ُحَلَفاُؤُهْم.  ايَنِّ َجْفنََة اْلَغسَّ

َوَقِد اْنَقَرُضوا، َفَلْم َيْبَق لُِعَبْيِد ْبِن التَّيَِّهاِن َعِقٌب)1(.

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

 ب: شهد َبْدًرا، َوقد قيل: عتِيك بن التيَهان)3(.

، َواْبِن إِْسَحاِق،  ْهِريِّ ِريَن َعتِيًكا َعِن الزُّ  ع: َشِهَد َبْدًرا، َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

، َواْبِن إِْسَحاَق)4(. ْهِريِّ اِل، َعِن الزُّ َوِف ُنْسَختِي: ُعَبْيُد ْبُن التَّيََّهاِن بِالدَّ

ـبعي الذيـن بايعوا َرُسـوَل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص من األنصـار ليلة   بـر: أحـُد السَّ
العقبة الثانية.

شهد بدًرا، وقتل َيْوم أحد شهيًدا، َقَتَلُه عكرمُة بُن َأِب جهل)5(.

 نق: َأُخو أب اهْلَْيَثم من بني النبيت، شهد َبْدًرا)6(. 

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )414/3(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )281/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2241/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1016/3(.

)6( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )818(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(. 

عَبْيُد ْبُن َثْعَلَبَة اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   --

اِر ِمَن اْلَْزَرِج ِمْن َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالٍِك.   ع: ِمْن َبنِي النَّجَّ

َشِهَدا َبْدًرا)2(.

عَبْيُد ْبُن ُحَذْيَفَة ْبِن َغاِنِم ْبِن َعاِمٍر ْبِن َعْبِد الِل ْبُن ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيجِ 9 3 --
اْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب، َأُبو َجْهٍم ڤ.

 ص: َماَت ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة َوُهَو ِمَن اأْلَْنَصاِر ڤ)3(.

ه يسَية بنت َعْبد اللَّه بن أذاة بن رَياح.   ب: أمُّ

َماَت بِامَلِدينَِة ِف آخر واَلَية ُمَعاِوَية)4(.

َ ِف ِخاَلَفِة  ْبُن َأِب َعاِصٍم: ِعَداُدُه ِف اأْلَْنَصاِر ُتُوفِّ َبْكِر  َأُبو  َقاَل   ع: 

ُمَعاِوَيــَة ڤ، خُمَْتَلــٌف ِف اْســِمِه، َفِقيــَل: اْســُم َأِب َجْهــٍم: َعاِمــُر ْبــُن ُحَذْيَفــَة، 
ْنبَِجانِيَِّة)5(. َوِقيَل: ُهَو َصاِحُب اإِلِ

 كر: له صحبٌة، وهو من ُمْسِلَمِة الَفتِح، واستعمَلُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 

عل بعض الصدقات، وشهد اليموك، وأشخص ف تكيم الكمي بدومة 

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1912/4(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )73/2(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1906/4(.)4( »الثقات« البن ِحبَّان )282/3(.
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اجلَنَْدل من الشام، وَقِدَم عل معاوية ف خالفته غي مرة. 

وال ُيعــَرُف لــه روايــة عــن النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بــل قــد جاء ذكــره ف غــي حديث، 
حكى عنه أبو بكر بن سليمن بن أب خيثمة العدوي)1(.

، ُثمَّ اْلَبْهِزيُّ ڤ.9  1-- َلِميُّ عَبْيُد ْبُن َخاِلٍد، السُّ

ا َقْبَل َصاِحبِِه)2(. ُه آَخى َبْيَ َرُجَلْيِ َفَمَت َأَحُدمُهَ  س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

 ع: ِعَداُدُه ِف اْلُكوفِيَِّي )3(.

 بر: ويقال: عبدة بن َخالِد، وعبيد بن َخالِد، وصوابه: ُعَبْيد. 

ِه، كنَّاه خليفة بن خياط.  ، يكنى َأَبا َعْبد اللَّ مهاجريٌّ

سكن الكوفة، َوَرَوى عنه جاعة من الكوفيي، منهم: َسْعُد بُن ُعَبْيَدة، 
ومتيُم بُن َسَلَمة. 

شهد ِصفِّي مع عيلٍّ ڤ)4(.

 ثغ: َوُيَقال: عبدة وعبيدة بن َخالِد، وعبيد أصح. يكنى أبا َعْبد اللَّه.

، روى عنه: جاعٌة من الكوفيي، وسكن الكوفة. وممن  وهو مهاجريٌّ
روى عنه: سعد بن عبيدة، ومتيم بن َسَلمة. 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 173(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )164/8(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1899/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1016/3(.
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وشهد ِصفِّي َمَع عيلٍّ ڤ)1(.

، َأُخو َماِلٍك َوَقْيٍس ڤ.9 11-- عَبْيُد ْبُن اْلَخْشَخاِش، اْلَعْنَبِريُّ

يَِّي)2(.  ع: ِعَداُدُه ِف اْلَبْصِ

عَبْيُد ْبُن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، 9 -1--
، اأْلَْوِسيُّ ڤ. اأْلَْنَصاِريُّ

، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.  َ  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق، إاِلَّ َوَلَد َرافِِع ْبِن َمالٍِك، 
َفَقْد َبِقَي ِمنُْهْم َقْوٌم َكثٌِي، َوَبِقَي ِمْن َوَلِد النُّْعَمِن ْبِن َعاِمٍر َواِحٌد، َأِو اْثنَاِن)3(.

 ع: ِمْن َبنِي َعْجاَلَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن ُرَزْيٍق. 

َشِهَد َبْدًرا)4(.

 بر: شهد بدًرا، وأحًدا)5(.

ْبِن 9  1-- ُجَشم  ْبِن  مجدعَة  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  ضبيعِ  ْبِن  ُسَلْيِم  ْبُن  ُعَبْيُد 
، يكنى أبا ثابت ڤ. َحاِرَثَة، األَنصاِريُّ اأَلْوِسيُّ

 بر: شهد أحًدا، يعرف بعبيد السهام)6(. 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1907/4(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )432/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )552/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1911/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1017/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1017/3(.
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 جر: ُيَقاُل َلُه: )عبيد السهام(؛ ألنه كان اشرتى من سهام خير ثمنية 
عر سهم فقيل له ذلك. ذكره الواقدي، َعن ابن أب حبيبة.

وُيقال: إنه حض النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا أراد أن يسهم له بخير فقال هلم: »اْئُتوِن 
بَِأْصَغــر الَقــْوم«، فــأيت بــه، فدَفــَع إليــه أســهًم، فســمي: )عبيــد الســهام(. ذكــره 

امُلْسَتغِفري)1(.

عَبْيُد ْبُن َصْخِر ْبِن َلْوَذاَن األَْنَصاِريُّ ڤ.9  1--

ِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َبَعَثُه َعَل اْلَيَمِن َمَع ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل)2(.  ع: َأَحُد ُعمَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عاماًل إَِل اليمن.   بر: َكاَن ممن بَعَثُه َرُسوُل اللَّ

روى َعنُْه: ُيوُسف بن َسْهل األَْنَصاِري)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع ُمَعاٍذ إَِل اليمن)4(.  ثغ: َكاَن ممن بعَثه َرُسوُل اللَّ

، َأُخو اْلَبـَراِء ْبـِن َعاِزٍب 9  1-- ُعَبْيـُد ْبـُن َعـاِزِب ْبـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن َعـِديٍّ
اأْلَْنَصاِرّي ڤ.

َهُهْم ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب  ِذيَن َوجَّ ِة ِمَن األَْنَصاِر الَّ  س: ُهَو َأَحُد الَعَرَ
ِر ْبِن َيارِسٍ إَِل الُكوَفِة.  َمَع َعمَّ

َوَلُه َبِقيٌَّة، َوَعِقٌب بِالُكوَفِة)5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1905/4(.)1( »اإلصابة« البن حجر )37/7(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1017/3(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )438/3(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )140/8(.



577 ين
َ
حرف الع

 س: َوَلَد ُعَبْيُد ْبُن َعاِزٍب: ُلوًطا، َوُسَلْيَمَن، َوُنَوْيَرَة، َوُأمَّ َزْيٍد، َوِهَي 
ُهْم.  َعْمَرُة، َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ

َهُهْم ُعَمُر ْبُن  ِذيَن َوجَّ ِة ِمَن األَْنَصاِر الَّ َوَكاَن ُعَبْيُد ْبُن َعاِزٍب َأَحَد الَعَرَ
ِر ْبِن َيارِسٍ اْلُكوَفَة.  اْلَطَّاِب َمَع َعمَّ

َوَلُه َبِقيٌَّة، َوَعِقٌب بِاْلُكوَفِة)1(.

 ب، بش: َأُخو الَراِء بِن َعاِزب، َلُه ُصْحَبٌة، َوُيَقال: إِنَّه َجدُّ عدي بن 
ه ِف امُلْسَتَحاَضة)2(. َثابت الَِّذي روى َعن َأبِيه، َعن جدِّ

 ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيَِّي)3(.

 بر: َأُخو الَراِء بِن َعاِزب، هو جدُّ عدي بن ثابت.

روى عنه ِف الوضوء، واليض. 

َشِهَد ُعَبْيُد بُن عازب، وأخوه الراء بن عازب مع عيلٍّ ڤ مشاهَده 
كلَّها)4(.

َعْيِنيُّ ڤ.9  1-- عَبْيُد ْبُن ُعَمَر ْبِن ُصْبحٍ الرُّ

َي. َذَكَرُه امُلِحيل َعَل َأِب َسِعيِد  يِّ ، ِعَداُدُه ِف املِْصِ  ع: َشِهد َفْتَح ِمْصَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )287/5(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )282/3(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 79(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1908/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1017/3، 1018(.
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اْبِن َعْبِد اأْلَْعَل، َوَلْ َيْذُكْر َلُه َشْيًئا َغْيَ التَّْسِمَيِة)1(.

عَبْيُد ْبُن َقْيٍس، َأُبو الَوْرِد، اأْلْنَصاِريُّ ڤ.9  1--

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوقد قيل: إِن اْسم أب الوْرد: َثابت بن َكاِمل)2(.

، ُيْكَنى َأَبا ُأَميََّة ڤ.9  1-- عَبْيُد ْبُن مخمٍر الُمَعاِفِريُّ

 ن: رجٌل من أصحاِب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َشِهَد فتح مص، وال ُيعرف له رواية. 

روى عنه: أبو قبيل. يقال: إنه كان أول من أقرأ القرآن بمص)3(.

ْبِن 9 13-- َعاِمِر  ْبِن  َخْلَدَة  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َصاِمِت  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ْبُن  عَبْيُد 
ُزَرْيٍق، وهو َفاِرُس ُحلوة، َفَرٌس َكاَنت َله، َأُبو َعيَّاِش، الزَُّرِقيُّ ڤ. 

 س: أمُّ أب عياٍش: خولة بنت زيد بن النعمن بن خلدة بن عامر بن زريق.

هـا أمُّ عياش بنـت خَمِْشّ بن  فولـد أبـو عيـاش: كثًيا، وزيـدَة امرأٌة، وأمُّ
األْشَيم، من بني ضمرة. 

والنُّعــمَن، ومعاويــَة، وســليمَن، وقيًســا، وبــًرا، ويزيــد، وُأَميَّــَة امــرأًة، 
وعيشَة، وجيلَة، وكبشَة، وأمَّ موسى، وهم أوالد ألمهات شتى. 

ها أمُّ الارث بنت زيد بن عبيد بن املعل  وأمَّ سعيد، وأمَّ الارث، وأمُّ
ابن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد، من ولد غضب بن جشم بن الزرج.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1913/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )284/3(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )332/1(.



579 ين
َ
حرف الع

وقد انقرَض ولُد صامت بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق كلُّهم إال 
ولد النعمن بن أب عياش، وامرأة من ولد يزيد بن أب عياش باملدينة. 

وشهد أبو عياش ُأُحًدا)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية. 

ه َخْوَلة بنت زيد بن النُّْعَمن بن خلَدة بن َعامر بن ُزَرْيق)2(. َوأمُّ

 ذت: ُهَو والد النعمن بن َأِب عياش.

روى عنه: جماهد، وَأُبو صالح السمن، وقبلهم أنس بن مالك.

َوُهَو فارس حَلوة، وحَلوة َفرس كانت َلُه، َلُه غزوات مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وتوف ف زمن ُمَعاِوَية َبْعَد المسي، وقيل: قبلها)3(.

عَبْيـُد ْبـُن الُمَعلَّـى ْبِن َلْوَذاَن ْبـِن َحاِرَثَة ْبـِن َزْيِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 9  ---
، ُثمَّ  َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْبِد َحاِرَثَة، الزَُّرِقيُّ

اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه إداُم بنت عوف بن مبذول بن َعْمرو بن غنم بن مازن بن النجار.  س: ُأمُّ

ه، يقال: له ُنفيع، يذكرون أنه أسلم  وكان لعبيد بن املعلَّ أٌخ من أبيه وُأمِّ
ُمَزْينَة حليٍف لبعض األوس،  ملسو هيلع هللا ىلص املدينَة، فمرَّ برجٍل من  النَّبيِّ  بعد قدوم 

وهو ببطحان فقتله.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )281/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )404/4(.
)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 557(.
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وَشِهَد عبيُد بُن املعلَّ ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا، قتله عكرمُة بُن أب جهل.

فولد عبيُد بُن املعل: عتبَة، وزيًدا، ُقتَِل يوم مؤتة َشِهيًدا، وخالدَة بنَت 
َجها أبو سعيد بن أوس بن املعل بن لوذان بن حارثة بن زيد بن  عبيد تزوَّ
ثعلبة بن عدي بن مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة، وُقبيسَة بنَت 

عبيد.

ُهم جيًعا ُسخَطى بنت األسود بن عباد بن َعْمرو بن سواد، من بني سلمة. وأمُّ

بن  املعل  بن  عبيد  بن  عتبة  َجها  تزوَّ ُموَس  الشَّ املعل:  بُن  ُنَفْيُع  وولد 
َجها أبو عياش بن معاوية بن صامت بن زيد بن  لوذان، وأمَّ الارث تزوَّ

ُهم أمُّ ولٍد)1(. خلدة بن عامر بن زريق، وُأمُّ

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

 ع: اْسُتْشِهَد َيْوَم ُأُحٍد)3(. 

 بر: ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا، قتَلَه عكرمُة بُن َأِب جهل)4(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(. 

عَبْيُد ْبُن َوْهٍب، َأُبو َعاِمٍر، اأْلَْشَعِريُّ ڤ.9 1---

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )405/4(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1905/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1019/3(.
)5( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.



581 ين
َ
حرف الع

 ل: َعمُّ أب ُموَسى، له صحبٌة)1(.

َيْوم  ُقتَِل  ُصْحَبٌة،  َلُه  اليمن،  اأْلَْشَعِري، سكن  ُموَسى  أب  َعمُّ  ب:   
ِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ُحنَي ِف َحَياة َرُسول اللَّ

 ع: اْسُتْشِهَد بَِأْوَطاٍس َيْوَم ُحنَْيٍ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ملَّا ُبِعَث إَِل َأْوَطاٍس، 
ِة، َفاْسَتْغَفَر َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أِلَِب َعاِمٍر، َوَدَعا َلُه. مَّ َقَتَلُه ُدَرْيُد ْبُن الصِّ

َرَوى َعنُْه: َأُبو ُموَسى، َواْبنُُه َعاِمُر ْبُن َأِب َعاِمٍر)3(.

 بر: ليس بعمِّ أب ُموَسـى. اختلف ِف اسـمه، فقيل: عبيد بن وهب. 
ِه بن عمر.  ِه بن هانئ. وقيل: َعْبد اللَّ ِه بن وهب. وقيل: َعْبد اللَّ وقيل: َعْبد اللَّ

ُهَو والد عامر بن أب عامر األشعري. 

له صحبٌة وروايٌة.

توف ِف خالفة َعْبد امْلَِلِك بن َمَرَوان)4(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: ابنه عامر بن أب عامر، 
وأبو اليرس كعب بن عمرو، وعبد الرحن بن غنم. 

وشهد مؤتة مع جعفر، وزيد ثم استشهد يوم أوطاس)5(.

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2372(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )282/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1900/4(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 214(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 214(.
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ُعَبْيٌد، َمْوَلى َرُسوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص9 ----

 س: روى َعِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا من حديث يزيد بن هارون، َعْن سليمن 
التيمـي؛ أن امرأتـي صامتـا عـل عهد َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فجلسـت إحدامها إل 

األخرى، فجعلتا تأكالن لوم الناس)1(.

عَبْيٌد اْلُجَهِنيُّ ڤ.9  ---

 ع: َكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة؛ ُيْكنَى َأَبا َعاِصٍم)2(.

َكن: له ُصحَبٌة. ، وابُن السَّ  جر: قال الباورديُّ

)قلت(: وجاء ف إسناد ابن السكن كم عند ابن حجر أنه كان من أصحاب 
الشجرة)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )99/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1912/4(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )53/7(.
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اهلل ُعَبْيد  امُسه  من 

عَبْيُد الِل ْبُن َأْسَلَم ڤ.9  ---

َحاَبِة«)1(.  ع: َمْوَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َذَكَرُه َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل ِف »الصَّ

عَبْيُد الِل ْبُن التَّيَِّهاِن ْبِن َماِلك ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اأَلْعَلِم 9  ---
اْبِن َعاِمٍر، األَْنَصاِريُّ اأَلْوِسيُّ ڤ.

 س: أخو أب اهليثم بن التيهان بن مالك، شهد ُأحًدا، وقد كتبنا قصة 
نسبه ف ذكر أب اهليثم بن التيهان فيمن شهد بدًرا)2(.

 بر: أخو َأِب اهليثم بن التيهان، وأخو َأِب َنْص بن التيهان، وأخو ُعَبْيد 
ابن التيهان، شهد أحًدا، ومنهم من َيُقول ِف ُعَبْيٍد: َعتِيك بن الّتيهان)3(.

 ثغ: أخو َأِب اهليثم بن التيهان، وأخو عبيد بن الّتّيهان أيًضا.

شهد أحًدا)4(.

عَبْيُد الِل ْبُن ُسْفَيان ْبِن َعْبِد اأَلَسِد الُقَرِشيُّ الَمْخُزوِميُّ ڤ.9  ---

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1877/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )249/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1008/3(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )417/3(.
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 بـر: ُقتِـَل َيـْوم اليموك شـهيًدا، ال أعلم َلُه رواية، َوُهـَو أخو ُمَعاِوَية 
ابن سفيان)1(.

 كر: استشهد يوم اليموك ف خالفة عمر، وهو ممن َصِحَب النَّبيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص، وال ُيعرف له رواية، وهو ممن هاجر إل أرض البشة)2(.

 جر: أخو هبار، له ُصحَبٌة، وليست له رواية)3(.

، الُقَرِشيُّ 9  --- عَبْيُد الِل ْبُن ُسَهْيِل بِن َعْمِرو بِن َعْبِد َشْمِس بِن َعْبد ودٍّ
، َأُخو َأِبي َجْنَدٍل ڤ. الَعاِمِريُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف   ب: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن َمَع َأبِيه َيْوم بدر، ثمَّ انحاز َرُسوُل اللَّ
َي، ُقتَِل بِالَيَمَمِة َيْوم جواثي.  َذلِك الَيْوم، َوُهَو من الَبْدِريِّ

ه َفاِخَتة بنت َعامر بن َنْوَفل بن َعْبد منَاف بن قيص بن كالب)4(. أمُّ

ه فاخته بنت عامر بن  باليممة، وأمُّ أخو أب جندل، استشهد   جر: 

نوفل بن عبد مناف)5(.

عَبْيُد الِل ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 9  ---
اْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الَهاِشِميُّ ڤ.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1008/3(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )37/ 466(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )9/7(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )248/3(.
)5( »اإلصابة« البن حجر )10/7(.
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ه أمُّ الفضل ُلبابة الكرى بنت الارث بن َحْزن بن ُبَجي بن   س: أمُّ

اهلَُزم بن ُرَوْيبة بن عبد الله بن هالل بن عامر بن صعصعة. 

ـه الَفْرَعة بنت  ى، وأمُّ ـًدا، وبه كان ُيكنًـّ َفَوَلـَد عبيـُد اللـه بُن العبـاس: ُممَّ
َقَطن بن الارث بن َحْزن بن ُبَجي بن اهلَُزم بن ُرَوْيبة بن عبد الله بن هالل 
َجها عيلُّ بُن عبد الله بن العباس عبد املطلب، فولدت  ابن عامر، والعاليَة، تزوَّ

له: ممد بن عيل، وف ولده الالفة من بني العباس، وميمونَة. 

ان بن قطن بن زياد  يَّ ُهم عائشة بنت عبد الله بن عبد املدان بن الدَّ وأمُّ
ابن الارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الارث بن كعب بن عمرو بن 

ُعلة بن جلد من مذحج.

ُهم عمرة بنت عريب بن عبد ُكالل بن معديكرب  ولبابَة، وأمُّ ممد، وأمُّ
عيني. ابن أب شاحيل الْمَيي ثم الرُّ

ُهم أمُّ حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد بن  وعبَد الرحن، وُقثَم، وأمُّ
سويد بن جابر بن تيم بن عامر بن عوف بن الارث بن عبد مناة بن كنانة 
حليـف بنـي زهـرة بن كالب، ومهـا اللذان َقَتـل ُبرس بن أب أرطـاة العامري 
باليمن، وكان معاوية بن أب سفيان بعَثه يقتل من كان ف طاعة عيل بن أب 
طالب فبلغ اليمن، وعبَد الله، وجعفًرا، وأمَّ كلثوم، وَعْمَرَة، وأمَّ العباس، 

هم أمُّ ولد. وأمُّ

قال: وكان عبيُد الله بُن العباس أصغر ِسنًّا من عبد الله بن العباس بسنة.
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فكان َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ُقبَِض وهو ابن اثنتي عرة سنة، وقد رأى النَّبيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص وسمع منه، وكان سخيًّا َجَواًدا.

وقال بعض أهل العلم: كان عبُد الله، وعبيُد الله ابنا العباس، إذا قدما 
مكـة َأوَسـَعُهم عبـُد اللـه علـًم وأوسـَعُهم عبيُد اللـه طعاًمـا، وكان عبيد الله 

رجاًل تاجًرا.

قـال ممـد بن عمر: اسـتعمل عـيلُّ بُن أب طالـب عبيَد الله بـَن العباس 
عل اليمن، وأمره فحجَّ بالناس سنة ست وثالثي وسنة سبع وثالثي.

وبعثـه أيًضـا عل الجِّ سـنة تسـع وثالثي، فاصطلح الناس تلك السـنة 
عل شيبة بن عثمن بن أب طلحة العبدري فحجَّ بم. 

ومات عبيد الله بن العباس باملدينة)1(.

 ق: كان َسِخيًّا َجَواًدا، وكان له عبيٌد كثي، وكان يقول لعبيده: من 

. أتاين منكم بضيف فهو حرٌّ

وكان عامل عيلٍّ عل اليمن، وَعِمَي ف آخر عمره.

فولد عبيُد الله: عبَد الله، والعبَّاَس، وجعفًرا.

هم: أسمء بنت عبد الله بن  فأما عبد الله، فولد: السن، والسي، أمُّ
العباس. 

وكانت عند عبيد الله بن العباس: عائشة الارثّية، فولدت له غالمي 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )349-348/6(.
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ـه معاويـُة ُبـرْسَ بَن أرطـاة مكاَنه، فهرب عبيد اللـه، وأخذ برس  باليمـن، فَوجَّ
ابنيه فقتلهم. 

وأّمهم التي تقول: 

كالّدّرتي تشّظى عنهم الّصدف)1(يــا مــن أحــّس بنّيــي الّلذيــن مهــا

َكاَن  الَعبَّاس  ْبُن  ِه  اللَّ ُعَبْيد  َقاَل:  ِه،  اللَّ َعْبِد  بُن  ُمْصَعُب  َنا  َأْخَرَ خ:   

َأْصَغَر ِسنًّا ِمْن َعْبد الله)2(.

 ط: ولــد عبيــُد اللــه: ممــًدا وبــه كان يكنــى، والعبــاَس، والعاليــَة، 

َجها عيلُّ بُن عبد الله بن العباس، فولدت له: ممد بن عيل، وف ولده  تزوَّ
الالفة من بني العباس، وعبَد الرحن، وقثم، ومها اللذان قتَلُهم برُس بُن أب 

أرطاة العامري باليمن. 

وكان عبيُد الله بُن العباس أصغر ِسنًّا من عبد الله بن العباس بسنه، 
وقد سمع من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه. 

وبقي عبيد الله بن العباس إل أيام يزيد بن معاوية، واستعمل عيلُّ بُن 
أب طالب ڤ عبيَد الله بَن عباس عل اليمن، وأمره عل املوسم، فحجَّ 
بالناس سنة تسع وثالثي، فاصطلح الناس تلك السنة عل شيبة بن عثمن 

ابن أب طلحة، فحجَّ بم. 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 121، 122(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 414(.
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وكان عبيُد الله بُن العباس َسيًِّدا ُشجاًعا َسِخيًّا، كان ينحر كلَّ يوم جزوًرا.

وكان عل مقدمة السن بن عيل ڤ إل معاوية.

وأخوه ألبيه وأمه قثم بن العباس غزا خراسان، وعليها سعيد بن عثمن، 
فقال: اضب لك بألف سهم، فقال: ال؛ بل اخس، ثم أعطي الناس حقوقهم، 

ثم أعطني بعد ما شئت. وكان ورًعا فاضاًل، وتوف قثم بسمرقند)1(. 

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َأُخو َعْبد اللَّه بن َعبَّاس. 

َماَت عبيد اللَّه بِامَلِدينَِة سنة َثَمن َوخسي ِف واَلَية ُمَعاِوَية)2(.

ُد ْبُن ِسِييَن، َوُسَلْيَمُن ْبُن َيَساٍر،   ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبُد اللِه، َوُمَمَّ
َوَعَطاُء ْبُن َأِب َرَباٍح. 

َكاَن َأْصَغَر ِسنًّا ِمْن َعْبِد اللِه بَِسنٍَة، َوَكاَن إِْساَلُمُه َمَع إِْساَلِم َأبِيِه. 

ٍد)3(. اَم َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة، ُيَكنَّى َأَبا ُمَمَّ َ بِامَلِدينَِة َأيَّ ُتُوفِّ

د.  ه لبابة بِنْت الَاِرث بن حزن اهلاللية، يكنى َأَبا ُمَمَّ  بر: أمُّ

أخيه  ِسنًّا من  َوَكاَن أصغر  عنه،  منه، وحفظ  ملسو هيلع هللا ىلص، وسمع  النَّبِيَّ  رأى 
ِه بن َعبَّاس، يقال: َكاَن بينهم ِف املولد سنة.  َعْبد اللَّ

استعمله عيلُّ بُن َأِب طالب عل اليمن، وأمره عل املوسم، فحجَّ بالناس 

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 38(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )248/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1873/4(.
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سنة ست وثالثي وسنة سبع وثالثي، فلم َكاَن سنة ثمن وثالثي بعثه أيًضا 
ليقيم  الرهاوي  بَن شجرة  َيِزيَد  العام  َذلَِك  ِف  ُمَعاِوَيُة  املوسم، وبعث  عل 
الج، فاجتمعا فسأل كلُّ واحد منهم صاحبه أن يسلم َلُه، فأبى واصطلحا 

عل أن يصيل بالناس شيبة بن ُعْثَمن.

وف َهَذا الر اختالف بي أهل السي، منهم من جعله لقثم بن الَعبَّاس.

َوَكاَن ُعَبْيـُد اللـه بـُن َعبَّاس أحـد األجواد، َوَكاَن يقـال: من أراد اجلمل 
والفقـه والسـخاء فليـأت دار الَعبَّـاس، اجلـمل للفضـل، والفقـه لعبـد اللـه، 

والسخاء لعبيد الله)1(.

ه لبابة الكرى أمُّ الفضل بِنْت  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ  ثغ: هو ابُن عمِّ َرُسوِل اللَّ

د. الارث، يكنى أبا ُمَمَّ

َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وحفَظ عنه، وكان أصغر ِسنًّا من أخيه َعْبد اللَّه، قيل: 
َكاَن َبْينَُهم ِف املولد سنة.

وكان عظيــم الكــرم واجلــود، يــضب بـِـِه املثــل ِف الســخاء، واســتعمله 
عيلُّ بُن َأِب َطالِب َعَل اليمن، وأمره َعَل املوسم، فحجَّ بالناس سنة ست 

وثالثي، وسنة سبع وثالثي.

فلم كان سنة ثمن وثالثي بعثه عيلٌّ َعَل املوسم، وبعث معاوية يزيد 
ابن شجرة الرهاوي، ليقيم الج، فاجتمعا فاصطلحا َعَل أن يصيل بالناس 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1008/3، 1009(.
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َشْيَبة بن عثمن. وقيل: َكاَن َهَذا مع قثم بن العباس.

ول يزل َعَل اليمن حتَّى ُقتَِل عيلٌّ ڤ، لكنه فارق اليمن ملا سار برس 
 . ابن أرطاة إَِل اليمن لقتل شيعة عيلٍّ

فلم رجع برس إَِل الشام عاد ُعَبْيد اللَّه إَِل اليمن، وف َهِذِه الدفعة َقَتَل 
برُس وَلَدْي ُعَبْيِد اللَّه.

وكان ينحـر كلَّ َيـْوم جـزوًرا، فنهاه أخوه َعْبد اللَّه، فلـم ينته، ونحر كلَّ 
ـه ڤ، إَِذا قدمـا املدينة أوسـعهم  َيـْوم جزوريـن، وكان ُهـَو وأخـوه َعْبـد اللَّ

َعْبد اللَّه علًم، وأوسعهم ُعَبْيد اللَّه طعاًما.

د بن ِسـِييَن،  روى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: سـليمن بن َيَسـاٍر، َوُمَمَّ
َوَعَطاُء بن َأِب َرَباٍح.

توف ُعَبْيد اللَّه سنة سبع وثمني، قاله َأُبو ُعَبْيد اْلَقاِسم بن سالم. وَقاَل 
خليفـة: إنـه توف سـنة ثمن وخسـي. وقيل توف أيـام يزيد بـن معاوية. وهو 

األكثر، وكان موته باملدينة، وقيل: باليمن. واألول أصح)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: ابُن عمِّ َرُسوِل اللَّ

ِه بسنة، وأمهم واحدة. َلُه ُصحبٌة وروايٌة، َوُهَو أصغر من َعْبد اللَّ

روى عنه: ممد بن سيين، وسليمن بن َيَساٍر، وعطاء بن َأِب رباح. 

وأرَدَفُه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خلفه.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )422-420/3(.
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َ باملدينة َسنَة ثمن وخسي، َوَكاَن جواًدا ممدًحا، َوَكاَن يتعانى التجارة. ُتُوفِّ

ويل اليمن لعيلٍّ ابن عّمه، وبعث ُمَعاِوَيُة ُبرَس بَن َأِب أرطأة َعَل اليمن، 
َوَلَدين صغيين، فذبحهم،  اللَّه  لُعَبيد  اللَّه، فأصاب ُبرس  ِمنُْه عبيد  فهرب 
ُثمَّ وفد فيم بعُد ُعبيُد اللَّه َعَل ُمَعاِوَية، وقد هلك ُبرْس، فذكر َوَلَديه ملعاوية، 

َفَقاَل: َما عزلته إاِلَّ لقتلهم.

َوَكاَن ُيَقاُل باملدينة: من أراد العلم واجلمل والسخاء فليأت دار العباس، 
ِه فكان أعلم النَّاس، وأما عبيد الله فكان أكرم الناس، وأما الفضل  أما َعْبد اللَّ

فكان أجل النَّاس.

ى تيار الفرات. َوَرَوى أن ُعَبيد الله كان ينحر كل َيْوم َجُزوًرا، َوَكاَن ُيَسمَّ

ُه مات باليمن)1(. قيل: إِنَّ

عَبْيُد الِل ْبُن َكْعِب بِن َعاِصٍم ڤ.9 3---

 خ: كان عل الُُمس يوم َبْدٍر. 

مات سنة ثالث وثالثي، صل َعَلْيِه ُعْثَمن)2(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 521، 522(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 59(.
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عبيةد امُسه  من 

عَبْيَدُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ 9   --
الُمطَِّلبيُّ ڤ.

ُه ُسَخْيَلُة بِنُْت ُخَزاِعيِّ ْبِن اْلَُوْيِرِث ْبِن ُحَبْيب ْبِن اْلَاِرِث   س: ُأمُّ

، َوُهَو َثِقيٌف.  ٍّ اْبِن َمالِِك ْبِن ُحَطيِط ْبِن ُجَشَم ْبِن َقيسِّ

ٌد،  َوَكاَن لَِعبِيــَدَة ِمــَن الَوَلــِد: ُمَعاِوَيــُة، َوَعــْوٌن، َوُمنِْقٌذ، َوالَــاِرُث، َوُمَمَّ
َهاِت َأْوالٍَد َشتَّى.  َوإِْبَراِهيُم، َوَرْيَطُة، َوَخِدجَيُة، َوُسَخْيَلُة، َوَصِفيَُّة ألُمَّ

َوَكاَن ُعَبْيــَدُة َأَســنُّ ِمــْن َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِعــْرِ ِســنَِي، َوَكاَن ُيْكنـَـى َأَبــا 
اْلَاِرِث َأْيًضا. 

َوَكاَن َمْرُبوًعا، َأْسَمَر، َحَسَن اْلَوْجِه)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقَتَلُه ُعْتَبُة ْبُن َربِيَعَة قطع   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

رجله، َفَمَت بالصفراء)2(.

ُهم سخيلة بنت خزاعي بن الَُوْيِرث   ب: َأُخو الطَُّفْيل َوالصي، أمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )48/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 59(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص. ابن الَاِرث، وكنية ُعَبْيَدة َأُبو اْلَاِرث، َوَكاَن أسن من َرُسوِل اللَّ

حل ُعَبْيَدة عل شيَبة بن ربيَعة َيْوم بدٍر، َوطعن كلُّ َواِحٍد ِمنُْهَم َصاحَبه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقَتل ُعَبْيَدُة شيَبَة، َوَقَطع شيَبُة رجَل ُعَبْيَدة، َفُحِمَل ُعَبْيَدُة إَِل َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بِامُلْسـِلمي من بـدر إَِل امَلِدينَـة، َفَلمَّ بلغ  وعـاش َحتَّـى َرحل َرُسـوُل اللَّ

ْفَراء توّف ُعَبْيَدة بالصفراء، َوُهَو ابن َثاَلث َوِستَِّي سنة)1(. الصَّ

ِكَي َيْوَم َبْدٍر، َوفِيِهْم ُأْنِزَلْت: ﴿َهَذاِن  ِذيَن َباَرُزوا امُلْرِ  ع: َأَحُد الثَّاَلَثِة الَّ

ِْم﴾ ]الج: 19[، اْسُتْشِهَد بَِبْدٍر، َقَطَع ِرْجَلُه َفَمَت ِف  َخْصَمِن اْخَتَصُموا ِف َربِّ
ْفَراِء، َقَتَلُه َشْيَبُة ْبُن َربِيَعَة، َوِقيَل: ُعْتَبُة ْبُن َربِيَعَة. فِِه إَِل امَلِدينَِة بِالصَّ ُمنَْصَ

ُه ُسَخْيَلُة بِنُْت ُخَزاِعيِّ ْبِن اْلَُوْيِرِث، ِمْن َثِقيٍف)2(. ُأمُّ

 بر: َكاَن أسـن من َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعر سـني، َوَكاَن إسـالُمه قبل 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقـم بـن أب األرقـم، وقبـل أن يدعـو فيهـا،  دخـول َرُسـول اللَّ
وكان هجرته إَِل املدينة مع أخويه الطفيل والصي بن الَاِرث بن املطلب 
ِه بن َسَلَمة  ومعه مسطح بن أثاثة بن عّباد بن املطلب، وتركوا عل َعْبد اللَّ

العجالين. 

َوَكاَن لعبيدة بن الَاِرث قدر ومنزلة ِعنَْد َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف اإلسالم، ُثمَّ شهد ُعَبْيَدة  ُل رايٍة عقدها َرُسوُل اللَّ رايُة ُعَبْيَدة أوَّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )312/3، 313(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1914/4(.
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ابن الَاِرث بدًرا، فكان َلُه فيها غناء عظيم، ومشهد كريم، َوَكاَن أسن املسلمي 
يومئذ، قطع ُعْتَبة بن َربِيَعة رجله يومئٍذ.

وقيل: بل قطع رجله شيبة بن َربِيَعة فارتث منها، فمت بالصفراء عل 
ليلٍة من بدر.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل بأصحابه بالتاربي، َقاَل َلُه أصحابه:  ويروى أنَّ َرُسوَل اللَّ
إنا نجد ريح املسك. قال: »َوَما َيْمنَُعُكم؟ َوَهاُهنَا َقْب َأِب ُمَعاِوَية«. 

وقيل: َكاَن لعبيدة بن الَاِرث َيْوم ُقتَِل ثالث وستون سنة، َوَكاَن رجاًل 
مربوًعا حسن الوجه)1(.

 كو: شهد بدًرا، وقتل يومئذ هو وأخوه الطفيل)2(.

ه وأمُّ أخويه سخيلة بِنْت خزاعي بن الويرث الثقفية.  ثغ: أمُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعر سني، َوَكاَن إسالمه قبل دخول  وكان أسن من َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم بن َأِب األرقم.  َرُسول اللَّ

أسلم ُهَو َوَأُبو َسَلمة بن َعْبد األسدي، وعبد اللَّه بن األرقم املخزومي، 
وعثمن بن مظعون ِف وقت واحد.

وهاجر عبيدة إَِل املدينة َمَع أخويه طفيل والصي ابني الارث، ومع 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب، ونزلوا َعَل َعْبد اللَّه بن َسَلمة العجالين.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1020/3، 1020(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )38/6(.
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وكان لعبيدة قدر ومنزلة كبية عند َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُه: ِمْن َثِقْيٍف.  ذس: ُأمُّ

. ، َوُهَو َأَسنُّ ِمْن َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِعْرِ ِسنِْيَ لِْيَ ابِِقْيَ األَوَّ َوَكاَن َأَحَد السَّ

َمِلْيًحا،  َجاِل،  ِمَن الرِّ َرْبَعًة  َوَكاَن   ، َفْيُل، َوُحَصْيٌ َوَأُخْوُه الطُّ ُهَو  َهاَجَر 
َكبِْيَ امَلنِْزَلِة ِعنَْد َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

، َفَأْثَبَت ُكلٌّ  َبَتْيِ ِكْيَ َيْوَم َبْدٍر، َفاْخَتَلَفا َضْ ِذي َباَرَز َرْأَس امُلْرِ َوُهَو الَّ
ِمنُْهَم اآلَخَر، َوَشدَّ َعيِلٌّ َوَحَْزُة َعَل ُعْتَبَة َفَقَتاَلُه، َواْحَتماَل ُعَبْيَدَة َوبِِه َرَمٌق، ُثمَّ 

ْفَراِء، ِف الَعْرِ األَِخْيِ ِمْن َرَمَضاَن، َسنََة اْثنََتْيِ ڤ)2(.  َ بِالصَّ ُتُوفِّ

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)3(. 

 جر: أسلم قديًم، وكان رأس بني عبد مناف حينئذ.

كان مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، ثم هاجر، وَشِهَد َبْدًرا، وبارز فيها مع حزَة، 
، وعتبة، وربيعة، والوليد، وأصل قصتهم ف »الصحيح«)4(. وعيلٍّ

ُعَبْيَدُة بُن َسِعيِد بِن الَعاِص بِن ُأَميََّة بِن َعْبِد َشْمٍس ڤ.9 1 --

 كو: شهد بدًرا)5(.

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 256(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )449/3(.
)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 170(.

)4( »اإلصابة« البن حجر )55/7(.
)5( »اإلكمال« البن ماكوال )38/6(.
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، َوِقيَل: ُعَبْيَدُة ْبُن َصْيِفيٍّ اْلُجَهِنيُّ ڤ.9 - -- عَبْيَدُة ْبُن َصْيِفيٍّ اْلُجْعِفيُّ

يَِّي)1(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبْصِ

 كو: لُه صحبٌة وروايٌة)2(.

عَبْيَدُة ْبُن َعْمٍرو الِكَلِبيُّ ڤ.9   --

 كو: له صحبٌة وروايٌة)3(.

اِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َشَباَبَة ڤ.9   -- ُعَبْيَدُة ْبُن َماِلِك ْبِن َهمَّ

 س: َوَفَد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ُعَبْيَدُة ْبُن َهبَّاٍر ِمْن َبِني ُمَعاِوَيَة ْبِن َماَقاَن، َواْسُمُه َأْوُس ْبُن 9   --
َعاِئِذ اللَّ ْبِن َسْعِد اْلَعِشيَرِة ڤ.

 س: َوَفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم )5(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1915/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )48/6(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )44/6(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )123/8(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )269-268/6(.
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اب عتَّ امُسه  من 

ْبِن 9   -- َشْمِس  َعْبِد  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  اْلِعيِص  َأِبي  ْبِن  َأِسيِد  ْبُن  َعتَّاُب 
َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

ُه زينب بِنُْت َأِب َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس.   س: ُأمُّ

، اْسَتْعَمَل  َة إَِل ُحنَْيٍ َأْسَلَم َيْوَم الَفْتِح، َفَلمَّ َخَرَج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكَّ
َة ُيَصيلِّ بِالنَّاِس، َوَقاَل َلُه: »َتْدِري َعَل َمِن اْسَتْعَمْلُتَك؟«  َعتَّاَب ْبَن ُأَسْيٍد َعَل َمكَّ

ُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »اْسَتْعَمْلُتَك َعَل َأْهِل اللِه«. َقاَل: اللَّ

نََة َوِهَي َسنَُة َثَمٍن، َوُقبَِض َرُسوُل اللِه  َوَأَقاَم َعتَّاٌب لِلنَّاِس الَجَّ تِْلَك السَّ
َة)1(. ملسو هيلع هللا ىلص َوَعتَّاُب ْبُن ُأَسْيٍد َعاِمُلُه َعَل َمكَّ

ُه َأْرَوى بِنُْت َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

َعْبِد َمنَاٍف.

ُهـَم ُجَوْيِرَيـُة بِنُْت َأِب  ْحَـِن، َوَعتَّاًبا، َوُأمُّ َفَوَلـَد َعتَّـاُب ْبُن َأِسـيٍد: َعْبـَد الرَّ
َجْهِل ْبِن ِهَشاِم ْبِن امُلِغَيِة. 

َة إَِل  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكَّ َة، َوَغَدا َرُسوُل اللَّ َوَأْسَلَم َعتَّاُب ْبُن َأِسيٍد َيْوَم َفْتِح َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )8/8(.
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اٍل َسنََة َثَمٍن. ْبِت َلْسِت َلَياٍل َخَلْوَن ِمْن َشوَّ ُحنَْيٍ َيْوَم السَّ

َة َعتَّاَب ْبَن َأِسيٍد ُيَصيلِّ ِبِْم، َوَخلََّف ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل،  َواْسَتْعَمَل َعَل َمكَّ
يِن، َوَقاَل لَِعتَّاٍب:  َه ِف الدِّ نََن َوالتََّفقُّ َمِن النَّاَس السُّ ، ُيَعلِّ َوَأَبا ُموَسى اأْلَْشَعِريَّ
ُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: »اْسَتْعَمْلُتَك  »َأَتْدِري َعَل َما اْسَتْعَمْلُتَك؟«. َقاَل: اللَّ

ِه«. َعَل َأْهِل اللَّ

ـنَِة، َوِهَي َسـنَُة َثـَمٍن، بَِغـْيِ َتْأِمٍي ِمْن  اِس اْلَـجَّ تِْلـَك السَّ َفَأَقـاَم َعتَّـاٌب لِلنَـّ
َة، َوَحجَّ َناٌس ِمَن امُلْسِلِمَي  ، َوَلِكنَُّه َكاَن َأِمَي َمكَّ اُه َعَل اْلَجِّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص إِيَّ َرُسوِل اللَّ

هِتِْم.  ِكَي َعَل ُمدَّ َوامُلْرِ

نََة،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْعَمَلُه َعَل اْلَجِّ تِْلَك السَّ َوَقْد َسِمْعُت َمْن َيْذُكُر َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ُه َأْعَلُم)1(. َفاللَّ

 ق: أسـلم يـوم فتـح مكـة، وملا خـرج النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل حني، اسـتعمله 

عل مكة، فلم يزل عليها حتى ُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وف خالفة أب بكر.

ومات هو وأبو بكر ف وقت واحد، ل يعلم أحد منهم بموت اآلخر)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعتَّاَب بَن أسيد  َنا ُمْصَعب، َقاَل: استعمَل َرُسوُل اللَّ  خ: َأْخَرَ

ة، ومات ملسو هيلع هللا ىلص وَعتَّاٌب عامٌل عليها، وَعتَّاٌب من ُمْسِلمة الفتح)3(. َعَل َمكَّ

ــَة، َوُهــَو ابــن َثــَميِن عــَرة ســنة، ِحــي  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ ه َرُســوُل اللَّ  ب: والَّ

)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 283(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )34/6(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 182(.
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ديق َول يعلم َأحدمَها بَِمْوت اآلخر؛  خرج إَِل حني، َوُتوفِّ َيْوم توّف َأُبو بكر الصِّ
ة َوَذلَِك بِامَلِدينَِة. أِلَن َهَذا َماَت بَِمكَّ

َوأمُّ عتاب: َزْينَُب بنُت أب َعْمرو بن ُأميَّة بن َعْبد شمس بن َعْبد منَاف)1(.

ه َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص مكـة، وهو ابن ثمين عرة سـنة، توف   بـش: والَّ
يوم توف أبو بكر الصديق ڤ)2(.

النَّبِيُّ  َعْبِد َشْمٍس، اْسَتْعَمَلُه  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  بِنُْت َعْمِرو  َزْينَُب  ُه  ُأمُّ  ع: 
َة)3(. َ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَعتَّاٌب َعاِمُلُه َعَل َمكَّ َة، َوُتُوفِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َمكَّ

 بـر: أسـلم َيـْوم فتح مكة، واسـتعمله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل مكـة عام الَفْتح 
حي خروجه إَِل حني، فأقام للناس الج تلك السنة، وهي سنة ثمن، وحجَّ 
املركون عل َما كانوا َعَلْيِه، وعل نحو َذلَِك أقام َأُبو َبْكر ڤ للناس الج 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بعيلِّ بـِن َأِب طالـب ڤ، وأمره أن  سـنة تسـع، حـي أردفه َرُسـوُل اللَّ
َأ إَِل  َيْبَ ٌك، َواَل َيُطوف بِالَبْيِت ُعْرَياٌن، َوَأْن  َبْعَد الَعاِم ُمْشِ »َأالَّ َيُجَّ  ينادي: 

ُكلِّ ِذي َعْهٍد ِمْن َعْهِدِه«. 

وأردفه بعيل بن َأِب طالب ڤ، يقرأ عل الناس سورة براءة، فلم يزل 
ه َأُبو َبْكر عليها، فلم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأقرَّ عتاب أمًيا عل مكة َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اللَّ

يزل إَِل أن مات. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )304/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 56(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2224-2223/4(.
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ث َعنُْه: َسِعيد بن املسيب، وعطاء بن َأِب رباح، ول يسمعا منه)1(. وحدَّ

ه زينب بِنْت َعْمرو بن أمية بن َعْبد شمس.  ثغ: أمُّ

ة بعد الفتح ملا سار إَِل  ة، واستعمله النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل مكَّ أسلم َيْوم فتح مكَّ
حني. وقيل: إن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص ترك ُمَعاَذ بن جبل بمكة يفقه أهلها واستعمل 

عتاًبا بعد عوده من حصن الطائف.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعتَّاب، َتْدِري َعَل َمِن اْسَتْعَمْلُتك؟ اْسَتْعَمْلُتَك  وَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ
ا ِمنَْك اْسَتْعَمْلَتُه َعلِيِهم«.  م َخرْيً َعَل َأْهِل اللِه ۵، َوَلْو َأْعَلْم َلُ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص نيًفا وعرين سنة، فأقام للناس  وكان عمره ملا استعمله َرُسوُل اللَّ
الج وهي سنة ثمن، وحجَّ املركون َعَل ما كانوا. 

وحجَّ َأُبو َبْكر ڤ سنة تسع، فقيل: َكاَن َأُبو َبْكر أول أمي ِف اإلسالم. 
وقيل: بل َكاَن عتاب، والله أعلم.

ه َأُبو َبْكر عليها  ِه ملسو هيلع هللا ىلص وأقرَّ ة إَِل أن توف َرُسوُل اللَّ ول يزل عتاب عل مكَّ
إَِل أن مات، وتوف عتاب -ِف قول الواقدي- َيْوم مات َأُبو َبْكر، ومثله َقاَل 

أوالُد َعتَّاب.

وكان عتاب رجاًل خًيا صالًا فاضاًل)2(.

ة، أسلم يوم الفتح، فاستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل مكة.   ذت: أمُي مكَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1023/3، 1024(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )449/3(.
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ه َأُبو بكر  نن، وأقرَّ أرسل عنه سعيد بن املسيب حديًثا خرجوه ف السُّ
ا)1(. يق، ومات شابًّ دِّ َ با فيم قيل يوم وفاة أب بكر الصِّ عل مكة، َفُتُوفِّ

َعتَّـاُب ْبـُن ُسـَلْيِم ْبِن َقْيـِس ْبِن َخاِلِد ْبـِن ُمْدِلجِ ْبِن َأِبي اْلَحْشـِر 9   --
َة الُقَرِشيُّ  اْبِن َخاِلِد ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

التَّيِميُّ ڤ.

ُه َعْمَرُة بِنُْت ِرَياٍح ِمَن اأْلَْزِد.   س: ُأمُّ

َة ِف ِخاَلَفِة  َة، َوُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْرَ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
يِق ڤ)2(. دِّ َأِب َبْكٍر الصِّ

َة، وُقتَِل َيْوَم اليممِة َشِهيًدا)3(.  بر، كو: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

بِّيُّ ڤ.9   -- َعتَّاُب ْبُن ُشَمْيٍر الضَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

َنـا ُمْصَعـُب بُن َعْبِد اللـه؛ قال: َضبَُّة ْبُن َودِّ ْبـِن َطابَِخَة، َوَطابَِخُة:  فَأْخَرَ
اْسُمُه َعْمرو ْبُن إِْلَياَس بن ُمَض بن َنَزار بن معد بن ْبِن َعْدَنان)4(. 

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)5(.

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 57(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )82/6(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1024/3(، »اإلكمال« البن ماكوال )103/2(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 264(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2224/4(.
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 بر: َلُه صحبٌة، َرَوى عنه: ابنه جممع بن عتاب)1(. 

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عنه: ابنه جممع)2(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1024/3(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )373/4(.
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ُعْتبة امُسه  من 

ُعْتَبُة ْبُن َأِبي َلَهب، َواْسُم َأِبي َلَهٍب: َعْبُد اْلُعزَّى ْبُن َعْبِد الُمطَِّلِب 9 3 --
اْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

ُه ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف   س: ُأمُّ

. اْبِن ُقيَصٍّ

ُهْم ُعْتَبُة  ، َوَأُبـو اهْلَْيَثِم، َوَأُبو َغِليـٍظ، َوُأمُّ َوَكاَن لُِعْتَبـَة ِمـَن الَوَلـِد: َأُبو َعيِلٍّ
بِنُْت َعْوِف ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُمنِْقِذ ْبِن َعْمِرو ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر 

. اْبِن ُلَؤيٍّ

ُهـْم ُأمُّ اْلَعبَّاِس  َوَعْمـٌرو، َوَيِزيـُد، َوَأُبو ِخـَداٍش، َوَعبَّاٌس، َوَمْيُموَنُة، َوُأمُّ
، ُثـمَّ ِمْن ِذي الَكاَلِع  اِحيـَل ْبـِن َأْوِس ْبِن َحبِيـِب ْبِن الَوِجيِه ِمْن ِحَْيَ بِنْـُت َشَ

َسبِيٌَّة ِف اجلَاِهِليَِّة. 

ُهْم ُأمُّ ِعْكِرَمَة بِنُْت  ٌد، َوَشْيَبُة َدَرُجوا َوُأمُّ َعْبِد اللِه، َوُأمُّ َوُعَبْيُد اللِه، َوُمَمَّ
يِل ْبِن َبْكٍر.  َخِليَفَة ْبِن َقْيٍس ِمَن اجْلَْدَرِة ِمَن األَْزِد، َوُهْم ُحَلَفاٌء ِف َبنِي الدِّ

ُه َهاَلُة األَْحَِرَيُة ِمْن َبنِي األَْحَِر ْبِن اْلَاِرِث ْبِن َعْبِد  َوَعاِمُر ْبُن ُعْتَبَة، َوُأمُّ
َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة. 
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ُه ِمْن َخْوالََن.  َوَأُبو َواثَِلَة ْبُن ُعْتَبَة، َوُأمُّ

َوُعَبْيُد ْبُن ُعْتَبَة، ألُمِّ َوَلٍد. 

َوإِْسَحاُق ْبُن ُعْتَبَة، ألُمِّ َوَلٍد َسْوَداَء.

َها َخْوَلُة ُأمُّ َوَلٍد)1(. َوُأمُّ َعْبِد اللِه بِنُْت ُعْتَبَة، َوُأمُّ

ُه ُأمُّ َجِيٍل بِنُْت َحْرِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن   وقال أيًضا س: ُأمُّ

 . َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

َة، َوَلْ هُيَاِجْر، َوَشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغْزَوَة  َة، َوَأَقاَم بَِمكَّ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
، َوَثَبَت َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ فِيَمْن َثَبَت ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َوَأْصَحابِِه.  ُحنَْيٍ

: ُعْتَبَة،  َة َبْعَد َأْن ُفتَِحْت َغْيَ َجاِل بَِمكَّ َوَلْ ُيِقْم َأَحٌد ِمْن َبنِي َهاِشٍم ِمَن الرِّ
َوُمَعتٍِّب اْبنِي َأِب هَلٍَب)2(.

ه أمُّ جيل بِنْت حرب بن أمية، أخت   ثغ: هو ابُن َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ

َأِب ُسْفَيان، وهي حالة الطب.

أسلم ُهَو وأخوه ُمَعّتب َيْوم الفتح، وكانا َقْد هربا من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فبعث 
النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الَعبَّـاَس بـَن َعْبـد املطلـب عمهـم إليهـم، فأتى بـم، فأسـلم، َفرُسَّ 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بإسالمهم، وشهدا َمَع َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص حنينًا، وكانا ممن ثبت  َرُسوُل اللَّ
ة، ول يأتيا املدينة، وهلم عقب)3(. ول ينهزم، وشهدا الطائف ول خيرجا َعْن مكَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )16/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )55/4(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )465/3(.



605 ين
َ
حرف الع

عْتَبُة ْبُن ُأَسْيِد ْبِن َجاِرَيَة ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َعْبِد اللَّ ْبِن َأِبي َسَلَمَة 9   --
اْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َغْيَرَة ْبِن َثِقيٍف َحِليُف َبِني ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب، أبو 

َبِصيٍر، الثََّقِفيُّ ڤ.

ه ساملة بنت عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف   س: أمُّ
ابن قيص.

َة فحَبَسه املركون بمكة عن اهلجرة وذلك  وكان ممن أسلم قديًم بمكَّ
قبل عام الديبية، فلم نزل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص الديبيَة وقاىض قريًشا عل ما 

قاضاهم عليه.

وقـدم َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص املدينـَة أفلت أبـو بصي من قومه فسـار عل قدميه 
إل املدينـة سـعًيا، فأتـى َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، فكتب األخنس بن شيـق الثقفي 
حليـف بنـي زهـرة، وأزهر بن عوف الزهري إل َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فيه كتاًبا، 
وبعثا إليه رجاًل من بني عامر بن لؤي، وهو خنيس بن جابر استأجراه ببكر 

ابن لبون.

وسأال َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص أن يردَّ أبا بصي إليهم عل ما اصطلحوا عليه يوم 
الديبيـة أن يـرد إليهـم مـن أتـاه منهم، فخرج خنيـس بن جابر، ومعـه مول له 
يقـال لـه: كوثـر، فقدما عـل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بكتـاب األخنس بن شيـق، وأزهر بن 
عبد عوف، فقرأه، ودفع أبا بصي إليهم فخرجا به، فلم كانوا بذي الليفة عدا 
أبو بصي عل خنيس بن جابر، فقتله بسيفه، وهرب منه كوثر حتى قدم املدينة 
فأخـر رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، ورجـع أبو بصي، فقـال: َوفَّت ذمُتك يا َرُسـول الله 
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دفعتني إليهم، فخشيت أن يفتنوين عن ديني فامتنعت. فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
لكوثر: »ُخْذُه َفاْذَهْب بِه«، قال: إين أخاف أن يقتلني فرتكه، ورجع إل مكة 

فأخر قريًشا بم كان من أب بصي.

وجاء بَسَلب خنيس بن جابر العامري إل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: خسه، 
ُم  م بِالَِّذي َعاَهدتُّ ُأَوف َلُ ْسُتُه َرَأوا َأنِّ َلْ  فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ إَِذا َخَّ
ه،  َعَلْيِه، َوَلكِْن َشْأنَك بِه! َواْذَهْب َحْيُث ِشْئَت«. وقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َوْيَل ُأمِّ

َمُْش َحْرٍب َلْو َكاَن َمَعُه ِرَجاٌل!«.

فخرج أبو بصي إل العيص، فنزل ناحية عل طريق عي قريش إل الشام، 
فجعل من بمكة من املسلمي املحبسي يتسلَّلون إل أب بصي، فاجتمع عنده 
قريًبـا مـن سـبعي رجاًل، فجعلـوا ال يظفرون بأحد من قريـش إال قتلوه، وال 

بعي هلم إال اقتطعوها حتى أحرقوا قريًشا.

فكتبت قريٌش إل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص يسألونه بأرحامهم إال أدخل أبا بصي 
وأصحابه إليه فال حاجه لنا بم؟.

فكتـب َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص إل أب بصـي أن يقـدم عليـه، ويقـدم بأصحابه 
معـه، فجـاءه الكتـاب وهو يمـوت، فجعل يقـرأه، ويقبِّله، ويضعـه عل عينه 

وهو ف يده.

ـله أصحاُبـه، وصلُّوا عليه، ودفنوه هناك، وبنوا عند قره مسـجًدا،  فغسَّ
ثم قدموا عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فأخروه بخر أب بصي وموته ووصول كتاب 

م عليه. َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وما صنع به، فرتحَّ
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وكان فيمن لق بأب بصي: الوليد بن الوليد بن املغية، وأبو جندل بن 
سهيل بن عمرو)1(.

َة، َفاْنَفَلَت ِمنُْهْم ِف اهْلُْدَنِة َبْعَد اْلَقِضيَِّة،   ع: َكاَن ِمَن امَلْحُبوِسَي بَِمكَّ

ُه: )ِمْسـَعُر ْبُن َحـْرٍب(، َفَكَتَب فِيـِه اأْلَْخنَُس  َفَأَتـى النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِامَلِدينَـِة، َوَسـمَّ
ُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقَتـَل َأُبو َبِصٍي  يـٍق، َوَأْزَهـُر ْبـُن َعْبِد َعـْوٍف، َفَردَّ اْبـُن َشِ
َة ِمَن امُلْسـِلِمَي، َفَضيَُّقوا  َتِمُع إَِلْيِه امَلْحَتَبُسـوَن بَِمكَّ َصاِحَبُهـَم، َوَنـَزَل اْلَعـْيَ جَيْ
ُهْم، َيْقَطُعوَن َعَلْيِهُم اْلِعَي، َحتَّى َكَتُبوا إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف  َعَل ُقَرْيٍش مَمَرَّ

ِهْم إَِل امَلِدينَِة)2(. َردِّ

 بر: أسلم ُهَو وأخوه ُمَعتِّب َيْوم اْلَفْتح، وكانا قد هربا، فبعث اْلَعبَّاس 
فيهم، فأتى بم فأسـلم، َفرُسَّ َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص بإسـالمهم، ودعا هلم، وشـهدا 
معـه حنينـا والطائـف، ول خيرجـا َعـْن مكـة ول يأتيـا املدينة، وهلم عقـب ِعنَْد 

أهل النسب ڤ)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  بر: َأُبو بصي، مشهور بكنيته، مات عل عهد َرُسوِل اللَّ

ه ِمْسَعر َحْرب   كو: أسلم قديًم، وهو الذي قال فيه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوْيُل ُأمِّ

َلْو َكاَن َلُه ِرَجاٌل«)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )181-180/5(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )3/ 1030(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2132/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1025/3(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )3/2(.
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َة، َفاْنَفَلَت ِف  ، ُيْكنَى َأَبا َبِصٍي، َكاَن ِمَن امَلْحُبوِسَي بَِمكَّ  و: ُمَهاِجِريٌّ

ْيٍق، َوَأْزَهُر ْبُن  اهْلُْدَنِة َبْعَد اْلَقِضيَِّة، َفَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكَتَب فِيِه اأْلَْخنَُس ْبُن ُشَ

ُه َعَلْيِهْم، َقاَل: امْلِْسَوُر ْبُن خَمَْرَمَة، َوَمْرَواُن  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَردَّ َعْبِد َعْوٍف إَِل َرُسوِل اللَّ

وُه َوَقِدَم امَلِدينََة،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيِريُد ِزَياَرَة اْلَبْيِت، َفَلمَّ َصدُّ اْبُن اْلََكِم: َخَرَج َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َكَتَب فِيِه  َة، َفَلمَّ َقِدَم َعَل َرُسوِل اللَّ َأَتاُه َأُبو َبِصٍي، َوَكاَن مِمَّْن ُحبَِس بَِمكَّ

ْيٍق الثََّقِفيُّ َحِليُف َبنِي ُزْهَرَة  ، َواأْلَْخنَُس ْبُن ُشَ ْهِريُّ َأْزَهُر ْبُن َعْبِد َعْوٍف الزُّ

، َفَقِدَما بِِكَتاِبَِم  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَبَعَثا َمَعُه َرُجَلْيِ ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلؤيٍّ إَِل َرُسوِل اللَّ

ـا َقـْد َأْعَطْينَـا  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيـا َأَبـا َبِصـرٍي، إِنَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّ إَِل َرُسـوِل اللَّ

ـَه َجاِعٌل  َهـُؤاَلِء اْلَقـْوَم َمـا َقـْد َعلِْمـَت َواَل َيْصُلـُح َلنَـا ِف ِدينِنَا اْلَغـْدُر، َفإِنَّ اللَّ

َلـَك َوملَِـْن َمَعـَك ِمـَن امُلْسـلِِمَي َفَرًجا َوَمَْرًجـا، اْنَطلِـْق إَِل َقْوِمـَك«، َفَقاَل: َيا 

ِكَي َيْفتِنُويِن ِف ِدينِي؟ َقاَل: »َيا َأَبا َبِصرٍي، اْنَطلِْق  يِن إَِل امُلْرِ ِه، َتُردُّ َرُسوَل اللَّ

َه َسـَيْجَعُل َلـَك َوملَِْن َمَعَك ِمَن امُلْسـَتْضَعِفَي َفَرًجا َوَمَْرًجـا«، َفاْنَطِلْق  َفـإِنَّ اللَّ

َمَعُهَم َحتَّى إَِذا َكاَن بِِذي اْلَُلْيَفِة َجَلَس إَِل ِجَداٍر َوَجَلَس َمَعُه َصاِحَباُه، َقاَل 

َأُبو َبِصٍي: َأَصاِرٌم َسْيَفَك َهَذا َيا َأَخا َبنِي َعاِمٍر؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َأْنُظُر إَِلْيِه؟ 

ُه َأُبـو َبِصـٍي، ُثـمَّ َعـالُه بِـِه َحتَّى َقَتَلـُه، َوَخـَرَج اآْلَخُر  َقـاَل: إِْن ِشـْئَت، َفاْسـَتلَّ

ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َجالٌِس ِف امَلْسِجِد، َفَلمَّ َرآُه َرُسوُل اللَّ يًعا َحتَّى َأَتى َرُسوَل اللَّ رَسِ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص  ُجـَل َقـْد َرَأى َفَزًعـا«، َفَلـمَّ اْنَتَهـى إَِل َرُسـوِل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »إِنَّ َهـَذا الرَّ

ِه، َما َبِرَح َحتَّى  َقاَل: »َوْيَلَك، َماَلَك؟«، َقاَل: َقَتَل َصاِحُبُكْم َصاِحبِي، َفَواللَّ
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل:  ـْيِف َحتَّى َوَقـَف َعَل َرُسـوِل اللَّ ـًحا بِالسَّ َطَلـَع َأُبـو َبِصـٍي ُمَتَوشِّ

ِه ِمْسـَعَر َحْرٍب«، َوِف  ُتَك، َفَقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوْيُل ُأمِّ ـِه َوَفْت ِذمَّ َيـا َرُسـوَل اللَّ

ُه ِمنُْهْم«، َوِف ِرَواَيٍة: »َوْيُل  ُتَك َرَدْدَتنِي إَِلْيِهْم ُثمَّ َأْنَجاِن اللَّ ِرَواَيٍة: »َوَفْت ِذمَّ

ُه إَِلْيِهْم،  دُّ ُه َسَيُ ِه َمُْش َحْرٍب َلْو َكاَن َمَعُه ِرَجاٌل«، َفَلمَّ َسِمَع َذلَِك َعَرَف َأنَّ ُأمِّ

اِم،  َفَخَرَج َحتَّى َنَزَل بِاْلِعيِص ِمْن َناِحَيِة َساِحِل اْلَبْحِر بَِطِريِق ُقَرْيٍش إَِل الشَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َكاَن  َة َقْوُل َرُسـوِل اللَّ ِذيـَن َكاُنوا اْحُتبُِسـوا بَِمكَّ َوَبَلـَغ امُلْسـِلِمَي الَّ

َمَعـُه ِرَجـاٌل«، َفَخَرُجـوا إَِل َأِب َبِصـٍي، َواْنَفَلَت َأُبو َجنَْدِل ْبُن ُسـَهْيٍل، َفَلِحَق 

ُهْم  بَِأِب َبِصٍي، َفاْجَتَمَع إَِلْيِه َقِريٌب ِمْن َسْبِعَي َرُجاًل، َفَضيَُّقوا َعَل ُقَرْيٍش مَمَرَّ

ُضـوا هَلُـْم َفَقَتُلوُهـْم،  ـاِم إاِلَّ اْعرَتَ َمـا َيْسـَمُعوَن بِِعـٍي َخَرَجـْت لُِقَرْيـٍش إَِل الشَّ

ِحِم مَلَّا  ِه َوالرَّ َوَأَخُذوا َأْمَواهَلُْم، َفَأْرَسَلْت ُقَرْيٌش إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُينَاِشُدوَنُه بِاللَّ

ُهُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقِدُموا َعَلْيِه امَلِدينََة)1(. َأْرَسَل إَِلْيِهْم، َفَردَّ

 ثغ: هو الَِّذي هرب من الكفار ِف هدنة الديبية إَِل َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فإنه َكاَن َقْد صالهم َعَل أن يرد  فطلبته قريش ليده َرُسوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع رجلي من الكفار، فَقَتَل َأُبو  ه َرُسوُل اللَّ عليهم من جاء منهم- فردَّ
ا وهرَب اآلخر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وجاء َأُبو بصي، َفَقاَل: َيا َرُسول  بصي أحَدمُهَ
ُه عنك، َوَقْد امتنعت بنفيس من املركي لئال  اللَّه، وفت ذمتك، وأدَّى اللَّ
ه ِمْسَعر َحْرب، َلْو َكاَن َلُه ِرَجاٌل«، فعلم  يفتنوين ِف ديني! َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوْيُل ُأمِّ

نَّة )ص: 622-620(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
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أنَّ َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص سيده، فخرج إَِل سيف البحر، واجتمع إَِلْيه كلُّ من فرَّ 
من املركي، فضيقوا َعَل قريش، وقطعوا الطريق عليهم، فكتب الكفار 

إَِل َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فردَّهم إَِل املدينة إال أبا بصي، فإنه َكاَن َقْد توف)1(.

َوُهَو 9 1 -- اأْلَْبَجِر،  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  ْبِن  َراِفعِ  ْبِن  َرِبيعِ  ْبُن  عْتَبُة 
، اْلُخْدِريُّ ڤ. ُخْدَرُة ْبُن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، اأْلَْنَصاِريُّ

ه َفْعَمُة بنت بشي بن عتيك بن الارث بن عتيك بن قيس   س: أمُّ
ابن هيشة املعاوي.

شهد عتبة ُأحًدا وقتل يومئٍذ َشِهيًدا، وليس له عقٌب)2(.

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

 بر: قتل َيْوم أحد شهيًدا)4(.

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

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(.

، ِمْن َبْهَراَء، َحِليٌف 9 - -- ُعْتَبُة ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َخاِلِد ْبِن ُمَعاِوَيَة الَبْهراِئيُّ
ِلَبِني ُغَضْيَنَة ڤ.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )364/4(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )455/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2129/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1025/3(.

)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
)6( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.
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ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َوَأْصَحاُبنَـا َجِيًعا َعـَل َذلِـَك، إِنَّ َأْمَر َهَذا   س: َقـاَل ُمَمَّ

اْلَِليِف َثْبٌت.

ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو ُعَبْيَدُة ْبُن َربِيَعَة ْبِن ُجَبْيٍ ِمْن َبنِي َكْعِب ْبِن َعْمِرو  َقاَل ُمَمَّ
َراَء.  اْبِن َبْحنُوَن ْبِن َناِم َمنَاَة ْبِن َشبِيِب ْبِن ُدَرْيِم ْبِن اْلَقْيِ ْبِن َأْهَوَد ْبِن َبْ

ٍز ِمْن َبنِي ُسَلْيِم  : ُهَو ِمْن َبْ ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ
اْبِن َمنُْصوٍر.

َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا)1(.

 بر: حليٌف لألنصار، اخُتِلَف ِف شهوده بدًرا)2(.

عْتَبُة ْبُن َساِلِم بِن َسَلَمَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن 9   --
َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َماِلِك ْبِن اأْلَْوِس ڤ.

ه لبابة بنت رفاعة بن زنر بن زيد بن ُأَمية بن زيد بن مالك.  س: ُأمُّ

ُهم عمية بنت الارث بن عبيد بن زيد  فوَلَد عتبُة: سامًلا، ووديعَة، وأمُّ
ابن ُأَمية بن زيد بن مالك.

َشِهَد عتبُة ُأحًدا)3(.

َلِميُّ ڤ.9   -- عْتَبُة ْبُن َعْبٍد، أبو اْلَوِليِد، السُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )513/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1025/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )289/4(.
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اِم.  س: َكاَن َينِْزُل بِالشَّ

َ َسنََة إِْحَدى َأِو اْثنََتْيِ َوتِْسِعَي. : ُتُوفِّ َقاَل اهلَْيَثُم ْبُن َعِديٍّ

َ َسنََة َسْبٍع َوَثَمنَِي، َوُهَو اْبُن َأْرَبٍع َوتِْسِعَي َسنًَة)1(. ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َوَقاَل ُمَمَّ

َ َسنََة َسْبٍع َوَثَمنَِي)2(.  ص: ُتُوفِّ

ِذي ُيَقال َلُه: عتَبة بن َعْبد اللَّه. ام، َوُهَو الَّ  ب: سكن الشَّ

َماَت سـنة سـبع َوَثَمنَِي، َكاَن اسـُمُه: )َعْتلَة بَن َعْبد(، َفَسـمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 
)ُعْتَبَة بَن َعْبد()3(.

ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )ُعْتَبَة بَن عبد(.   بش: كان اسُمُه: )َعْتلَة بَن عبد(، فسمَّ

مات سنة سبع وثمني)4(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )ُعْتَبَة()5(.  ع: َكاَن اْسُمُه: )َعْتلَة(، َفَسمَّ

ين َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )ُعْتَبَة(. وقال   كو: قال: كان اسمي: )َعْتلَة(، فسمَّ
عبد الغني: )عتلة()6(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَكَسايِن  اَم، َقاَل ُعْتَبُة ْبُن َعْبٍد: اْسَتْكَسْيُت َرُسوَل اللَّ  و: َنَزَل الشَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )416/9(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )54/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )297/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 89(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2133/4(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )308/6(.
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، َفَلَقْد َرَأْيُتنِي َأْلبُِسُهَم َوَأَنا َأَكَسى َأْصَحاِب)1(. َخْيَشَتْيِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَّ

ُة َأَحاِديَث. َلُه ِعدَّ

َيـى، َوَخالِـُد بن َمْعَداَن، َوَراِشـُد بن َسـْعٍد، َوُلْقَمُن بن  َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه حَيْ
، َوَعاِمُر بن َزْيٍد اْلبَِكايِلُّ َوَطاِئَفٌة. ِميُّ ِه بن َناِسٍح اْلَْضَ َعاِمٍر، َوَعْبُد اللَّ

َ بِِحْمَص)2(. ُتُوفِّ

ُعْتَبــُة ْبــُن َعْبــِد اللَّ ْبــِن َصْخــِر ْبــِن َخْنَســاَء ْبِن ِســَناِن ْبــِن ُعَبْيٍد 9   --
األَْنَصاِريُّ ڤ.

ُة بِنُْت َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب  ُه ُبرْسَ  س: ُأمُّ
اْبِن َسَلَمَة.

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

 بر: شهد العقبة وبدًرا)4(.

ُعْتَبـُة ْبـُن َعْمـِرو ْبِن َجـْرَوَة ْبِن َعـِديِّ ْبِن َكْعـِب ْبِن اْلَخـْزَرجِ ْبِن 9   --
اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: َشِهد ُأُحًدا، وتوف وليس له عقٌب، وكان لعّمه ثعلبة بن جروة 

نَّة )ص: 580(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 978، 979(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )530/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1026/3(.
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عقٌب فانقرضوا أيًضا، فلم يبق من ولد جروة بن عدي أحد)1(.

ُعْتَبُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َصاِلحِ ْبِن ذبحان الّرَعِيني، ثم الّذبحانيُّ ڤ.9   --

 ن: رجٌل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح مص)2(.

عْتَبُة ْبُن ُعَوْيٍم اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.9   --

ْضَواِن َوامَلَشاِهَد)3(.  ع: َقاَل اْبِن َأِب َداُوَد: َشِهَد َبْيَعَة الرِّ

عْتَبُة ْبُن َغْزَواَن ْبِن َجاِبِر ْبِن َوْهِب ْبِن َنِسيِب ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث 9 3 --
اْبِن َعْوِف ْبِن َماِزِن ْبِن َمْنُصوِر ْبِن ِعْكِرَمَة ْبِن َخَصَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن 
، َوِقيَل: الَماِزِنيُّ  َلِميِّ َعْيَلَن ْبِن ُمَضَر َماِزِنيٌّ َماِزُن ُسَلْيٌم ُيْعَرُف ِبالسُّ

َماِزُن ُسَلْيٍم، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اللَّ. وقيل: َأُبو َغْزَواَن ڤ.

 س: َسـِمْعُت َبْعَضُهـْم َيْكنِيـِه َأَبا َغْزَواَن، َوَكاَن َرُجـاًل طَِوااًل َجِياًل، 
ْجـَرِة الثَّانَِيِة، َوَكاَن ِمَن  َوُهـُو َقِديـُم اإِلْسـاَلِم، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة ِف اهْلِ

َماِة امَلْذُكوِريَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.  الرُّ

 وقال أيًضا س: َوَكاَن َرُجاًل طَِوااًل َجِياًل َقِديَم اإِلْساَلِم، َوَهاَجَر 
إَِل َأْرِض اْلََبَشِة، َوَشِهَد َبْدًرا. 

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد ُرِوَي َلنَا؛ َأنَّ ُعْتَبَة ْبَن َغْزَواَن َكاَن َمَع َسْعِد ْبِن َأِب  َقاَل ُمَمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )358/4(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )335/1(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2131/4(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )92/3(.
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ِة بِِكَتاِب ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب إَِلْيِه َيْأُمُرُه بَِذلَِك.  َهُه إَِل الَبْصَ اٍص بِاْلَقاِدِسيَِّة، َفَوجَّ َوقَّ

ِة ِســتََّة َأْشــُهٍر، َأَصاَبــُه َبْطــٌن َفــَمَت بَِمْعــِدِن َبنـِـي  َوَكاَن َعَمُلــُه َعــَل الَبــْصَ
ُسَلْيٍم، َفَقِدَم ُسَوْيٌد ُغاَلُمُه بَِمَتاِعِه َوَتِرَكتِِه َعَل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوَذلَِك ِف 

َة. َسنَِة َسْبَع َعْرَ

َوَكاَن ُعْتَبُة ْبُن َغْزَواَن َيْوَم َماَت اْبَن َسْبٍع َوَخِْسَي َسنًَة)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

َماة املذكورين.  ق: من املهاجرين األولي، وممن شهد بدًرا، وكان من الرُّ

وهو الذي فتح األبّلة، واختط البصة، وأمر مجن بن األدرع، فاختط 
مسجد البصة.

وكان رجاًل طوااًل، قدم املدينة ف اهلجرة، وهو ابن أربعي سنة، وتوف 
وهـو ابن سـبع وخسـي سـنة، ف طريق مكـة، بمعدن بني سـليم، ف خالفة 

عمر سنة سبع عرة.

ه خبَّاب شهد بدًرا)3(. وموالَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُهـَو َحِليٌف لَِبنِي َنْوَفـل ْبِن َعْبِد   خ: َشـِهَد َبـْدًرا َمـَع َرسـوِل اللَّ
َمنَاف)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )7-5/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1774(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 275(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 396(.
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َة،  َة، َوُيَقاُل: َخَْس َعْرَ  ص: َكاَن َطِوياًل َجِياًل، َماَت َسنََة َسْبَع َعْرَ
تِِه الثَّانَِيِة، َوُدفَِن ِف َبْعِض امْلَِياِه َوُهَو اْبُن َخٍْس  ِة ِف َمرَّ ٌه إَِل اْلَبْصَ َوُهَو ُمَتَوجِّ

َوَخِْسَي َسنًَة، َحِليُف َبنِي َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.

.)1( يِلٌّ ، َأوَّ ، ُمَهاِجِريٌّ َبْدِريٌّ

 ط: قديم اإلسالم، ممن هاجر إل البشة اهلجرة الثانية، وهو الذي 
َ البصة، واختطَّها، وبنى با املسجد. َبصَّ

روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ة، َوبنى َمْسِجدَها. ة، َوُهَو الِذي مصَّ الَبْصَ  ب: َكاَن َعامل عمر عل الَبْصَ

ة بِموضع، ُيَقال َلُه:  َماَت ِف خاَلَفة عمر سنة سبع عَرة ِف َطِريق َمكَّ
َمْعدن بني سليم.

َحاَبة)3(. َوَكاَن َلُه َيْوم، َماَت سبع َوَخُْسوَن سنة، َوَكاَن من ُرَماة الصَّ

 بش: بعَثُه سعُد بُن أب وقاص إل موضع البصة اليوم، فأقام با، 
َ البصة، وبنى مسجدها بقصب، واستوطنها، واختطَّ الصحابُة با الَُطط. وَبصَّ

ومات ف طريق مكة سنة سبع عرة)4(.

، َحِليُف َبنِي َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاٍف، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اللِه،  ، ُمَهاِجِريٌّ  ع: َبْدِريٌّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )229/1(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 53(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )296/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 66(.
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َوِقيَل: َأُبو َغْزَواَن.

َكاَن َطِويـاًل َجِيـاًل، َوُهـَو ُعْتَبُة ْبُن َغـْزَواَن ْبِن َجابِِر ْبِن َوْهِب ْبِن َنِسـيِب 
اْبـِن َمالِـِك ْبـِن اْلَاِرِث ْبـِن َماِزِن ْبـِن َمنُْصوِر ْبِن ِعْكِرَمـَة ْبِن َحْفَصـَة ْبِن َقْيِس 

. اْبِن َغْياَلَن ْبِن ُمَضَ

ُه َهاَجَر َوُهَو اْبُن َأْرَبِعَي َسنًَة. ، ِقيَل: إِنَّ يِلٌّ ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ

َة  َة، َوِقيَل: َسنََة َسْبَع َعْرَ ِة َسنََة َخَْس َعْرَ ٌه إَِل اْلَبْصَ َماَت َوُهَو ُمَتَوجِّ
َبَذِة. تِِه الثَّانَِيِة، َوُدفَِن ِف َبْعِض امْلَِياِه، َوِقيَل: بِالرَّ ِف َمرَّ

ِة َفَكاَنْت ِواَلَيتِِه ِستََّة َأْشُهٍر، َوُهَو  اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب َعَل اْلَبْصَ
َة َبَعَثُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َعَلْيَها،  َة، َوَبنَى َمْسِجَدَها، َوَفَتَح اأْلُُبلَّ َ اْلَبْصَ الَِّذي َبصَّ

َها. َوَخَطَب َعَل ِمنَْرِ

َ َوُهَو اْبُن َسْبٍع َوَخِْسَي َسنًَة، َوِقيَل: َخٍْس َوَخِْسَي. ُتُوفِّ

.)1( َبْيِ ْحَِن، َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ َث َعنُْه: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ

 بر: كان إسالُمُه بعد ستة رجال، فهو سابع سبعة ِف إسالمه. وقد 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سابع سبعة،  َقاَل َذلَِك ِف خطبته بالبصة: ولقد رأيتني مع َرُسوِل اللَّ
َما لنا طعام إال ورق الشجر، َحتَّى قرحت أشداقنا.

هاجر ِف أرض البشة َوُهَو ابن أربعي سنة، ُثمَّ قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2126/4(.
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بمكة، وأقام معه َحتَّى هاجر إَِل املدينة مع املقداد بن َعْمرو.

ُثمَّ شهد بدًرا واملشاهد كلها، َوَكاَن يوم قدم املدينة ابن أربعي سنة.

ـِذي اختطهـا، َوَقاَل َلُه  َوَكاَن أول مـن نـزل البـصة من املسـلمي، َوُهَو الَّ
ُعَمر -ملَّا بعثه إليها-: َيا ُعْتَبة، إيِنِّ أريد أن أوجهك لتقاتل بلد الية، لعلَّ 
اللـه سـبحانه يفتحهـا عليـه، َفـرِس عليـك بركة اللـه تعال ويمنـه، واتـق الله َما 
اسـتطعت، واعلـم أنك سـتأيت حومة العـدو، وأرجو أن يعينـك الله عليهم، 
ويكفيكهم، وقد كتبت إَِل العالء بن الضمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة، 
َوُهَو ذو جماهدة للعدو، وذو مكايدة شديدة، فشاوره، وادع إَِل الله ۵، فمن 
أجابك فاقبل منه، ومن أبى فاجلزية َعْن يد مذلة وصغار، وإال فالسيف ِف 
غـي هـوادة، واسـتنفر من مـررت بِِه من العـرب، وحثهم عل اجلهـاد، وكابد 

العدو، واتق الله ربك.

فافتتـح ُعْتَبـُة بـُن َغَزَوان األبلة، ُثمَّ اختط مسـجد البـصة، وأمر مجن 
ابن األدرع، فاختط مسجد البصة األعظم، وبناه بالقصب، ُثمَّ خرج ُعْتَبة 
ا، وخلف جماشع بن َمْسُعود، وأمره أن يسي إَِل الفرات، وأمر امُلِغَية  َحاجًّ
ابن ُشْعَبة أن يصيل بالناس، فلم ينصف ُعْتَبُة من سفره َذلَِك ِف حجته َحتَّى 

مات، فأقرَّ ُعَمُر امُلِغَيَة بَن ُشْعَبة عل البصة.

وكان ُعْتَبـة بـن َغـَزَوان قـد اسـتعفى ُعَمر َعـْن واليتها، فأبـى أن يعفيه، 
َفَقـاَل: )اللَّهـّم ال تردين إليها(، فسـقط َعْن راحلته، فمت سـنة سـبع عرة، 
َوُهَو منصف من مكة إَِل البصة، بموضع يقال َلُه معدن بني ُسَلْيم. قاله 
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ابن َسْعد. ويقال: بل مات بالربذة سنة سبع عرة- قاله املدائني. وقيل: بل 
مات ُعْتَبة بن َغَزَوان سنة خس عرة َوُهَو ابن سبع وخسي سنة باملدينة.

وكان رجـاًل طـوااًل. وقيل: إنه مـات ِف العام الَِّذي اختـط فِيِه البصة، 
وذلك ِف سنة أربع عرة، وسنُّه َما ذكرنا. 

وأما قول من َقاَل: إنه مات بمرو- فليس بشء، والله أعلم بالصحيح 
من َهِذِه األقوال.

والطبة التي خطبها ُعْتَبة بن َغَزَوان مفوظة ِعنَْد العلمء، مروية مشهورة 
من طرق)1(.

 خت: عتبة بن غزوان املازين، حليف بني نوفل بن َعْبد مناف، وهو 
عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب، ويقال: أهيب بن نسيب بن مالك بن 
عـوف بـن الـارث بـن مازن بن منصـور بن عكرمـة بن حصفة بـن قيس بن 

عيالن بن مض بن نزار بن معد بن عدنان.

م نسيًبا عل وهيب ف نسبه، وزاد فيه زيًدا، فجعله:  ومن العلمء من َقدَّ
ابن نسيب بن وهيب بن زيد بن مالك.

كان عتبة من املهاجرين، وشهد بدًرا، ويكنى أبا عبد الله، ويقال: أبا غزوان.

وهو أول من اختطَّ البصَة ونزهلا، ومن املدائن سار إليها، وكانت وفاته 
باملدينة، ويقال: ف الطريق بي املدينة والبصة.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1028-1026/3(.
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واألشبه بالصواب أن عتبة مات سنة سبع عرة؛ ألنَّ املدائن ُفتَِحت 
ت البصُة بعد ذلك، ونزهلا املسلمون،... وعتبة  سنة ست عرة، ثم ُمصِّ

أول من اختطها وسكنها، فالله أعلم)1(.

 جو: قديم اإلسالم، َهاجر إَِل الََبَشة اهِلْجَرة الثَّانَِية، َوشهد َبْدًرا، 

ة والًيا، َفَمَت ِف الطَِّريق سنة سبع عَرة. َوقيل:  َواْسَتْعملُه عمر عل الَبْصَ
خس عَرة، َوُهَو اْبن سبع َوخسي. َوقيل: خس َوخسي)2(.

، امُلَجاِهـُد، َأْسـَلَم َسـابَِع َسـْبَعٍة ِف اإِلْسـاَلِم،  ـيُِّد، األَِمـْيُ  ذس: السَّ

الََبَشِة.  إَِل  َوَهاَجَر 

َمــاِة امَلْذُكْوِرْيــَن، َوِمــْن ُأَمــَراِء  ُثــمَّ َشــِهَد بــدًرا َوامَلَشــاِهَد، َوَكاَن َأَحــَد الرُّ
َة َوَأْنَشَأَها. ِذي اْخَتَط الَبْصَ الَغَزاِة، َوُهَو الَّ

بُن  َوَهاُرْوُن  َجابٍِر،  بُن  َوَقبِْيَصُة   ، الَعَدِويُّ ُعَمْيٍ  بُن  َخالُد  َعنُْه:  َث  َحدَّ
. ، َوَلْ َيْلَقاُه، َوُغنَْيُم بُن َقْيٍس امَلازيِنُّ يُّ ِرَئاٍب، َوالََسُن الَبْصِ

ُل َمْن َنَزهَلَا ُعْتَبُة، َكاَن ِف  ى َأْرَض اهِلنِْد، َفَأوَّ ُة َقْبُل ُتَسمَّ ِقْيَل: َكاَنِت الَبْصَ
ُة بِِحَجاَرٍة ُسْوٍد َكاَنْت ُهنَاَك، َفَلمَّ َكُثُروا، َبنَْوا َسْبَع  َيِت الَبْصَ َثَمِن َماَئٍة، َوُسمِّ

َدَساِكَر ِمْن َلبٍِن، اْثنََتْيِ ِمنَْها ِف الَُرْيَبِة، َفَكاَن َأْهُلَها َيْغُزْوَن ِجَباَل َفاِرٍس. 

َة ڤ. َكتِِه َعَل ُعَمَر، َوَذلَِك َسنََة َسْبَع َعْرَ َوَقِدَم ُسَوْيٌد ُغاَلُمُه برَِتِ

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )495/1، 496، 499(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 89(.
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َة. ِة َوافًِدا إَِل امَلِدْينَِة َسنََة َسْبَع َعْرَ َ بَِطِرْيِق الَبْصَ ُتُوفِّ

َة، َوَعاَش َسْبًعا َوَخِْسْيَ َسنًَة ڤ.  َوِقْيَل: َماَت َسنََة َخَْس َعْرَ

َلُه َحِدْيٌث ِف »َصِحْيِح ُمْسِلٍم«)1(.

 ذت: من السابقي األولي، أسلم سابع سبعٍة ف اإلسالم، وهاجر 
إل البشة، وِشهد بدًرا وغيها. 

ماة املذكورين. وقيل: هو حليف لبني َنْوفل بن عبد منَاف.  وكان من الرُّ

ره عمُر عل جيش ليقاتل من باألبلة من فارس، فسار وافتتح األُُبلَّة.  أمَّ
اء، ول يبق  وكان طوياًل جياًل، خطب بالبصة َفَقاَل: إّن الدنيا قد ولّت حذَّ

منها إال ُصبابة كُصبابة اإلناء. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َما لنا طعام  َوَقاَل ف خطبة: لقد رأيتني سابع سبعٍة َمَع َرُسوِل اللَّ
إال ورق الشجر، حتى َقَرَحت أشداُقنا.

َرَوى َعنْـُه: خالـد بـن ُعَمْي، وُقَبيَصة، والََسـن الَبـْصي، وهارون بن 
رئاب، ول ُيْدِركاه)2(.

 جــر: مــن الســابقي األولــي، وهاجــر إل البشــة، ثــم رجــع مهاجــًرا 
ه عمــُر ف الفتوح،  إل املدينــة، رفيًقــا للمقــداد وَشــِهَد َبــْدًرا ومــا بعدهــا، ووالَّ

فاختط البصة، وفتح فتوًحا.

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 306-304(.
)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 79(.



حابة األماثل 622
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وكان طوياًل جياًل.

نَن)1(.  روى له مسلم وَأصحاب السُّ

ُعْتَبـُة ْبـُن َفْرَقـٍد، َوُهـَو َيْرُبـوُع ْبُن َحِبيـِب ْبِن َماِلـِك ْبِن َأْسـَعَد ْبِن 9   --
ِرَفاَعَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َبْهَثَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َمْنُصوٍر 

َلِميُّ ڤ. السُّ

يًفا بِاْلُكوَفِة، ُيَقاُل هَلُُم: اْلَفَراِقَدُة)2(.  س: َكاَن َشِ

يًفا َنَزَل الُكوَفَة، َوُيَقاُل   وقال أيًضا س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َشِ
هَلُُم: الَفَراِقَدُة)3(.

 ل: له صحبٌة)4(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)5(. 

 ع: َسَكَن الُكوَفَة)6(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ُه َغَزا َمَع َرُسوِل اللَّ ، َذَكَر َأنَّ  عص: َرَوى َعنُْه: َأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ
َواِة فِيَمْن َقِدَم َأْصَبَهاَن، َواْسَتْشَهَد بَِخَرٍ ُمنَْقطٍِع)7(.  ، َذَكَرُه َبْعُض الرُّ َغْزَوَتْيِ

)1( »اإلصابة« البن حجر )76/7(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )163/5(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )164/8(.

)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1779(.
)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 302(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2135/4(.
)7( »ذكر أخبار أصبهان« ألبي نعيم )1/ 100(.
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 بر: َلُه صحبٌة وروايٌة، َكاَن أمًيا لعمر بن الطاب عل بعض فتوحات 
العراق)1(. 

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَكاَن ِمْن كبار قومه.

نزل الكوفة.

ا)2(. مُهَ ، َوَغْيُ ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: َقْيُس بن َأِب َحاِزٍم، َوالشَّ

 ُعْتَبُة ْبُن َمْسُعوِد ْبِن َغاِفِل ْبِن َحِبيِب ْبِن َشْمخِ ْبِن َفْأِر ْبِن َمْخُزوِم 19 --
ْبِن  ُهَذْيِل  ْبِن  َسْعِد  ْبِن  َتِميِم  ْبِن  اْلَحاِرِث  ْبِن  َكاِهِل  ْبِن  َصاِهَلَة  اْبُن 

، َأُخو َعْبِد الِل ڤ. ُمْدِرَكَة، اْلُهَذِليُّ

ُه ُأمُّ َعْبٍد بِنُْت َعْبِد َودِّ ْبِن َسِويِّ ْبِن ُقَرْيِم ْبِن َصاِهَلَة ْبِن َكاِهِل   س: ُأمُّ

َها ِهنُْد بِنُْت َعْبِد ْبِن اْلَاِرِث ْبِن  اْبِن اْلَاِرِث ْبِن مَتِيِم ْبِن َسْعِد ْبِن ُهَذْيٍل، َوُأمُّ
ُزْهَرَة ْبِن ِكاَلٍب. 

َة.  ِه، َوَكاَن َقِديَم اإِلْسالِم بَِمكَّ َوُهَو َأُخو َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد ألَبِيِه َوُأمِّ

َوَهاَجـَر إَِل َأْرِض الََبَشـِة ِف اهِلْجـَرِة الثَّانَِيـِة ِف ِرَواَيتِِهـْم َجِيًعـا، ُثمَّ َقِدَم 
امَلِدينََة، َفَشِهَدا ُأُحًدا.

ِخاَلَفِة  ِف  َوَماَت  َها،  ُكلَّ امَلَشاِهَد  َذلَِك  َبْعَد  َوَشِهَد  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب بِامَلِدينَِة، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعَمُر)3(.

)2( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 420(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر »1029/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )118/4(.
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 ق: أخو عبد الله بن مسعود، كان لعبد الله أخ يقال له: عتبة بن 
مسعود، ألبويه، وكان قديم اإلسالم، ول يرو عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا، ومات 

ف خالفة عمر بن الطاب. 

وكان له ابن يقال له: عبد الله، ويكنى: أبا عبد الرحن، ينزل الكوفة، 
وتوف با ف خالفة عبد امللك بن مروان، وكان كثي الديث والفتيا فقيًها)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُهَذْيل، َوُهَو ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة.

َنا ُمْصَعب؛ َقاَل: ُهَذْيل ْبُن ُمْدِرَكة، وُمْدِرَكة اْسُمُه: َعاِمر ْبُن إِْلَياَس  َأْخَرَ
اْبِن ُمَض)2(.

ِه ْبِن َمْسُعود)3(.  خ: َأُخو َعْبد اللَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت ِف خاَلَفة عمر قبل ابن َمْسُعود. 

هم أمُّ َعْبد بنت ِهنْد بنت َعْبد بن اْلَاِرث بن زهَرة بن كالب)4(. أمُّ

 بش: أخو عبد الله بن مسعود مات قبل أخيه عبد الله)5(.

 مف: َلُه ُصْحَبٌة َوِقدم)6(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 250(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 188(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 397(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )297/3(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 81(.

)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )4183(.
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َ
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َ َقْبَل َعْبِد اللِه ِف َزَمِن ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َوَصلَّ َعَلْيِه ُعَمُر   ع: ُتُوفِّ
َ ِف َسنَِة َأْرَبٍع َوَأْرَبِعَي)1(. ڤ، َوِقيَل: ُتُوفِّ

ِه بن َمْسُعود شقيقه. وقد قيل:   بر: حليف لبني زهرة، أخو َعْبد اللَّ
ُه أخوه ألبيه وأمه.  ِه، واألكثر َأنَّ بل أمه امرأة من هذيل أيًضا، غي أم َعْبد اللَّ

هاجر مع أخيه عبد الله بن َمْسُعود إَِل أرض البشة اهلجرة الثانية، ُثمَّ 
قدم املدينة، فشهد أحًدا، وما بعدها من املشاهد. 

ومات ُعْتَبة بن َمْسُعود باملدينة، وصل َعَلْيِه ُعَمر بن الطاب ڤ)2(.

 ثغ: هاجر مع أخيه عبد الله إل أرض البشة اهلجرة الثانية، وقدم 
املدينة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. وشهد ُأُحًدا وما بعدها من املشاهد كلها مع َرُسوِل اللَّ

 ذت: أخو عبد الله ألَبَوْيه، وهو جد الفقيه ُعبيد الله بن عبد الله 
ْهِري. شيخ الزُّ

أسلم بمّكة، وهاجر إل البشة مع أخيه، وشهد أُحًدا، وكان فقيًها فاضاًل.

ُتُوف ف إمرة ُعَمر عل الصحيح، ويقال: زمن معاوية)4(.

 جر: أخو َعبد الله ألبويه، وهاجر عتبة إل البشة، فأقام با إل أن 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2130/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1030/3(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )465/3(.
)4( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 161(.



حابة األماثل 626
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

تقدم مع جعفر بن أب طالب. وقيل: قدم قبل ذلك. 

وَشِهَد ُأُحًدا وما بعدها)1(.

َلِميُّ ڤ.9 - -- ِر السُّ ُعْتَبُة ْبُن النُّدَّ

 س: َكاَن َينِْزُل ِدَمْشَق، َوَماَت َسنََة َأْرَبٍع َوَثَمنَِي)2(.

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

 ن: صحابٌّ نزل مص، ُذِكَر ف أهل مص، والرواية عنه مصية، وما 
عرفنا وقت قدومه مص.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عيل بن رباح اللَّخمي، وخالد بن معدان)4(.

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َماَت ِف زَمان َعْبد امللك)5(.  ب: سكن الشَّ

 بش: له صحبٌة، مات ف زمن عبد امللك بن مروان)6(.

، له صحبٌة، َكاَن اسُمُه: )عتلَة(، فغيَّ  َلِميُّ  بر: ُهَو ُعْتَبة بن عبد السُّ
ه: )عتبَة(. ِه ملسو هيلع هللا ىلص اسُمُه فسمَّ َرُسوُل اللَّ

توف سنة سبع وثمني ِف أيام الَولِيد بن َعْبد امَلِلِك َوُهَو ابن أربع وتسعي سنة. 

)1( »اإلصابة« البن حجر )80/7(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )416/9(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 301(.
)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )335/1، 336(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )298/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 92(.



627 ين
َ
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يعد ِف الشاميي، روى عنه جاعة من تابعي أهل الشام، منهم: خالد بن 
َة، وراشد بن َسْعد، َوَأُبو  َلِمي، وكثي بن ُمرَّ َمْعدان، وعبد الرحن بن َعْمرو السُّ

َعاِمر األهلاين، وروى َعنُْه أيًضا: عيل بن رباح املصي)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)2(. 

 كر: صاحُب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، نزل حص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

وروى عنه: ابنه حييى بن عتبة، وخالد بن معدان، وعبد الله بن ناسح 
الضمي، وعبد الرحن بن عمرو السلمي، وكثي بن مرة، ولقمن بن عامر 
الصاب، وراشد بن سعد الفزاري، وعامر بن يزيد البكائي، وشحبيل بن 
شفعة، وعبد الله بن عامر، وحبيب بن عبيد، وعبد الرحن بن أب عوف، 
زيد  بن  ويزيد  مص،  ذو  ويزيد  عبيد،  بن  وشيح  األملوكي،  املثنى  وأبو 

اجلرجاين، ونص بن علقمة المصيون .

ا لغزو قرس مع معاوية  واجتاز بدمشق أو بساحلها من حص إل عكَّ
ابن أب سفيان ڤ)3(.

 وقال أيًضا كر: له صحبٌة. قيل: إنه سكن دمشق، وروى عن النَّبيِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص حديثي. 

روى عنه: عيل بن رباح اللخمي، وخالد بن معدان الكالعي)4(.

)2( »اإلكمال« البن ماكوال )218/1(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1031/3(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 275(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 286(.
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 ذس: َهاَجَر إَِل الََبَشِة.

َقاَل اْبنُُه َعْبُد اللِه: مَلَّا َماَت َأِب، َبَكى اْبُن َمْسُعْوٍد، َوَقاَل: َأِخي َوَصاِحبِي 
، إاِلَّ َما َكاَن ِمْن ُعَمَر. َمَع َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَحبُّ النَّاِس إيَِلَّ

، اْنَتَظَر ُعَمُر ُأمَّ َعْبٍد، َفَجاءْت، َفَصلَّْت َعَلْيِه. َ َوِقْيَل: مَلَّا ُتُوفِّ

َولَِوَلـِدِه َعْبـِد اللـِه بِن ُعْتَبـَة إِْدَراٌك، َوُصْحَبٌة، َوِرَواَيُة َحِدْيـٍث، َوُهَو َوالُِد 
ْبَعِة: ُعَبْيِد اللِه بِن َعْبِد اللِه بِن ُعْتَبَة)1(. َأَحِد الُفَقَهاِء السَّ

، َلُه: َحِدْيَثاِن. اِميُّ ، الشَّ َحاِبُّ  ذس: الصَّ

َيْرِوي َعنُْه: َخالُِد بُن َمْعَداَن، َوُعيَلُّ بُن َرَباٍح.

، َوَجَاَعٌة. ايِنُّ َرَ ، َوالطَّ َحاَبِة: الَبَغِويُّ َذَكَرُه ِف الصَّ

َلْ جَيِْئ َحِدْيُثُه إاِلَّ ِمْن َطِريِق ُسَوْيِد بِن َعْبِد الَعِزْيِز)2(.

اَم بِِحْمَص، َوَلُه َجَاَعُة َأَحاِدْيَث.  ذس: َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َنَزَل الشَّ

َث َعنْـُه: َوَلُدُه؛ حَيَْيى، َوَخالُِد بُن َمْعَداَن، َوَراِشـُد بُن َسـْعٍد، َوُلْقَمُن  َحـدَّ
، َوآَخُرْوَن)3(. ِميُّ ابُن َعاِمٍر، َوَعاِمُر بُن َزْيٍد، َوَعْبُد اللِه بُن َناِسٍح الَْضَ

اَم.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َوَحِديَثاِن، َنَزَل الشَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 500(.

)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 417(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )3/ 416(.
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َرَوى َعنُْه: َخالُِد بن َمْعَداَن، َوَعيِلُّ بن َرَباٍح.

َوَذَكَرُه ف الصحابة: البغوي، والطراين، وابن منده، وابن الرقي.

د بحديثه ُسَوْيِد بن َعْبِد اْلَعِزيِز)1(. وتفرَّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 979(.
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عامثن امُسه  من 

ُعْثَمـاُن ْبـُن َأِبـي اْلَعاِص ْبِن ِبْشـِر ْبِن َعْبـِد ُدْهَماَن ْبـِن َعْبِد الِل 9   --
ِمْن  ُجَشِم،  ْبِن  ُخَطْيِط  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َيَساِر  ْبِن  َأَباَن  ْبِن  اِم  َهمَّ اْبِن 

ڤ. َثِقيَف، الثََّقِفيُّ 

ِذيــَن َقِدُمــوا َعــَل   س: َكاَن ُعْثــَمُن ْبــُن َأِب الَعــاِص ِف َوْفــِد َثِقيــٍف الَّ

ــِة، َوَكاَن ُعْثــَمُن ِمــْن  َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَــَة، َفَأْســَلُموا، َوَقاَضاُهــْم َعــَل اْلَقِضيَّ

َأْصَغِرِهــْم، َفَجــاَء إَِل النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَلُهــْم، َفَأْســَلَم، َوَأْقــَرَأُه ُقْرآًنــا، َوَلــِزَم ُأَبَّ ْبَن 

اِئــِف، َقاُلــوا: َيــا  اَف إَِل الطَّ َكْعــٍب، َفــَكاَن ُيْقِرُئــُه، َفَلــمَّ َأَراَد َوْفــُد َثِقيــٍف ااِلْنــِصَ

ُه  ، َوَقاَل: »إِنَّ َر َعَلْيِهْم ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص الثََّقِفيَّ ْر َعَلْينَا، َفَأمَّ َرُسوَل اللِه، َأمِّ

َرُه َرُسوُل اللِه  ُ َأِمًيا َأمَّ َكيٌِّس، َوَقْد َأَخَذ ِمَن اْلُقْرآِن َصْدًرا«، َفَقاُلوا: الَ ُنَغيِّ

ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقِدَم َمَعُهُم الطَّاِئَف، َفَكاَن ُيَصيلِّ ِبِْم، َوُيْقِرُئُهُم اْلُقْرآَن.

َة، َوَنَزهَلَـا َمـْن َنَزهَلَا ِمَن  َفَلـمَّ َكاَن َزَمـُن ُعَمـَر ْبـِن اْلَطَّـاِب، َوَخـطَّ اْلَبـْصَ

امُلْسـِلِمَي، َأَراَد َأْن َيْسـَتْعِمَل َعَلْيَهـا َرُجـاًل َلُه َعْقٌل، َوِقـَواٌم، َوِكَفاَيٌة، َفِقيَل َلُه: 

َرُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَم ُكنُْت  َعَلْيَك بُِعْثَمَن ْبِن َأِب اْلَعاِص، َفَقاَل: َذاَك َأِمٌي َأمَّ

ا  ألَْنِزَعـُه . َقاُلـوا َلـُه: اْكُتْب إَِلْيِه ُيْسـَتْخَلْف َعـَل الطَّاِئِف، َوُيْقبِْل إَِلْيـَك َقاَل: َأمَّ



631 ين
َ
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َهَذا َفنََعْم، َفَكَتَب إَِلْيِه بَِذلَِك، َفاْسَتْخَلَف َأَخاُه اْلََكَم ْبَن َأِب اْلَعاِص الثََّقِفيَّ 
ِة، َفاْبَتنَى ِبَا َداًرا، َواْسَتْخَرَج  َهُه إَِل اْلَبْصَ َعَل الطَّاِئِف، َوَأْقَبَل إَِل ُعَمَر، َفَوجَّ
ِة َوَأْرِضَها، َوَبِقَي  ِذي ُينَْسُب إَِلْيِه بِِحَذاِء األُُبلَّ فِيَها َأْمَوااًل، ِمنَْها َشطُّ ُعْثَمَن الَّ
َكثٌِي،  َعَدٌد  َوهَلُْم  َوَأْمَواهُلُْم،  َغالَّهُتُم  َوَكُثَرْت  ُفوا،  َوَشُ اْلَيْوِم،  إَِل  ِبَا  َوَلُدُه 

َوَبِقيٌَّة َحَسنٌَة)1(.

 وقـال أيًضـا س: َقـِدَم ُعْثَمُن ْبـُن َأِب اْلَعاِص َعَل َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع 

َيَتَعاَهُدَها  ْم  ِرَحاهِلِ َعَل  ِلُفوَنُه  خَيْ َفَكاُنوا  ِسنًّا  اْلَوْفِد  َأْصَغَر  َوَكاَن  َثِقيٍف،  َوْفِد 
هَلُْم، َفإَِذا َرَجُعوا ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَناُموا َوَكاَنِت اهْلَاِجَرُة، َأَتى ُعْثَمَن 
ا ِمنُْهـْم، َوَكَتَمُهـْم َذلِـَك، َوَجَعـَل َيْسـَأُل  َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسـَلَم َقْبَلُهـْم رِسًّ
يِن، َوَيْسـَتْقِرُئُه اْلُقْرآَن، َفَقَرَأ ُسـوًرا ِمْن ِفِّ َرُسـوِل اللِه  َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الدِّ
ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن إَِذا َوَجَد َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َناِئًم َعَمَد إَِل َأِب َبْكٍر َفَسَأَلُه َواْسَتْقَرَأُه، 

َوإَِل ُأَبِّ ْبِن َكْعٍب َفَسَأَلُه َواْسَتْقَرَأُه، َفُأْعِجَب بِِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَأَحبَُّه. 

ِذي َقاَضاُهْم َعَلْيِه  َفَلمَّ َأْسَلَم اْلَوْفُد َوَكَتَب هَلُْم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اْلِكَتاَب الَّ
َر  ْر َعَلْينَا َرُجاًل ِمنَّا، َفَأمَّ ُجوَع إَِل باَِلِدِهْم، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِه َأمِّ َوَأَراُدوا الرُّ
َعَلْيِهْم ُعْثَمُن ْبُن َأِب الَعاِص، َوُهَو َأْصَغُرُهْم ملَِا َرَأى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِحْرِصِه 

َعَل اإِلْسالِم. 

ًنا الَ  ِْذ ُمَؤذِّ َقاَل ُعْثَمُن: َفَكاَن آِخُر َعْهٍد َعِهَدُه إيَِلَّ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن اتَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )39/9(.
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ْيَت  َفاْقُدْرُهْم بَِأْضَعِفِهْم، َوإَِذا َصلَّ َقْوَمَك  َأمَمَْت  َأْجًرا، َوإَِذا  َأَذانِِه  َيْأُخُذ َعَل 
لِنَْفِسَك َفَأْنَت َوَذاَك)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

 ق: يكنى: أبا عبد الله، واستعمله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل الطائف، فلم يزل 
و  عمن  عل  ُعمُر  واستعمله  ُعمر،  خالفة  من  سنون  مضت  أن  إل  عليها 
ج، فقاتل َشْهَرك، فقتل َشْهَرك، ونزل عثمن البصة،  البحرين، وصار إل َتوَّ

فأقطعه عثمن بن عفان اثني عر ألف جريب.

ومات ف خالفة معاوية، وله عقب أشاف)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َثِقْيٍف.

ْهِري. َوَكاَن إِْسالم َثِقْيف َقْبَل َغْزَوِة َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسالَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ر َعَلْيِهم  َومَلَّا كَتَب رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُْم أمَّ َقاَل ابُن إِْسَحاَق: 
ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحَدثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ

ْسالِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَل التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )68/8(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1777(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 268، 269(.
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َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب  َضَ

ْسـالم َأْمَر هـذا الَّي ِمْن  ـَم َكاَنـِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ ِمـْن ُكلِّ وجـٍه، َوإِنَّ
ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدهَيُْم، وأهَل اْلَبْيِت واْلََرِم، 
ة  ورصيـَح َوَلـَد إْسـَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكـُروَن َذلَِك، َفَلـمَّ اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُه ال َطاَقَة هَلُْم بَحـْرب النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه،  َوداَنـْت ُقَرْيـٌش؛ َعرَفـِت اْلَعَرُب َأنَّ
ُبوَن إَِلْيِه ِمْن كلِّ  -: أفواًجا: َيْضِ ُه -َجلَّ َوَعزَّ َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

وجٍه)1(.

ة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.  غ: سكن الَبْصَ

ة، يروي عنه: السن، َوَكاَن َعامل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص   ب: سكن الَبْصَ

بكر،  أب  ام  َوَأيَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ام  َأيَّ الطَّاِئف  ُعْثَمن عل  يزل  َفلم  الطَّاِئف،  عل 
ام عمر.  وصدًرا من َأيَّ

َوَمات ُعْثَمن بن أب الَعاِص ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوله عقب أشاف النَّاس 
ِة.  بِالَبْصَ

َوُهَو ُعْثَمن بن أب الَعاِص بن بر ْبن َعْبد دمهان بن َعْبد اللَّه بن مهام 
ابن أبان بن سيار بن َمالك بن حطيط بن جشم بن َثِقيف. 

ة َوَبا َماَت.  اْنتقل ِف آخر عمره إَِل الَبْصَ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 141(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )349/4(.
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ه َفاطَِمة بنت َعْبد اللَّه بن ربيَعة بن الَاِرث بن َمالك بن حطيط بن  أمُّ
جشم بن َثِقيف)1(.

ـفيهم، سـكن البـصة غازًيا، وكان   بـش: مـن ُعبَّاد الصحابة ومتقشِّ

جمانًبا للفتن)2(.

اَن ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن   ع: ُهَو ُعْثَمُن ْبُن َأِب اْلَعاِص ْبِن بِْرِ ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َدمْهَ

ِّ ْبِن ُمنَبِِّه ْبِن َبْكِر  اِم ْبِن َأَباَن ْبِن َيَساِر ْبِن َمالِِك ْبِن َحطِيِط ْبِن ُجَشِم ْبِن َقيسِّ مَهَّ
 . اْبِن َهَواِزَن ْبِن َمنُْصوِر ْبِن ِعْكِرَمَة ْبِن َخَصَفَة ْبَن َقْيِس ْبِن َغْياَلَن ْبِن ُمَضَ

يَن ِف ُأَناٍس ِمْن َثِقيٍف،  َوْفَد إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبُن َسْبٍع َوِعْرِ
اَلِة.  َرُه َعَل الطَّاِئِف، َوَأَمَرُه بِالتَُّجوِز ِف الصَّ َفَسَأَلُه ُمْصَحًفا َفَأْعَطاُه، َوَأمَّ

َصْدَرُه،  َب  َفَضَ َصاَلتِِه،  ِف  َلُه  َيْعِرُض  َوْسَواًسا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  إَِل  َشَكى 
َوَتَفَل ِف فِيِه، َفَلْم حُيِسَّ بِِه َبْعَدُه. 

َتاُر اْلُعْزَلَة َواْلُْلَوَة.  َلِة، خَيْ َدَقِة َوالصِّ َكاَن َذا َماٍل َكثَِي الصَّ

ِة  َة، َوإَِلْيِه ُينَْسُب ُسوُق ُعْثَمَن، َداُرُه َداُر اْلَبْيَضاِء، َوَلُه بِاْلَبْصَ َسَكَن اْلَبْصَ
َغْيُ َداٍر. 

ِة، َأَمَرُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن جَيَْعَل َمْسِجَدُهْم  َ َسنََة إِْحَدى َوَخِْسَي بِاْلَبْصَ ُتُوفِّ
بِالطَّاِئِف َحْيُث َكاَنْت َطاِغَيُتُهْم. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )261/3، 262(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 67(.
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ٌف  ، َوُمَطرِّ َث َعنُْه: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوُموَسى ْبُن َطْلَحَة، َوَنافُِع ْبُن ُجَبْيٍ َحدَّ
ُهْم)1(. ُد ْبُن ِسِييَن، َوَغْيُ ِي، َواْلََسُن، َوُمَمَّ خِّ َوَيِزيُد اْبنَا َعْبِد اللِه ْبِن الشِّ

 بـر: اسـتعمَله َرُسـوُل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص عـل الطائـف، فلـم يزل عليهـا حياة 

َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وخالفة َأِب َبْكر ڤ، وسنتي من خالفة ُعَمر ڤ، ُثمَّ 
ه سـنة خـس عـرة عـل عـمن والبحرين، وسـار إَِل  عزلـه ُعَمـر ڤ ووالَّ
ج  َتوَّ إَِل  ُهَو  البحرين، وسار  إَِل  اْلَعاص  َأِب  بن  عمن، ووجه أخاه الكم 

ها، وقتل ملكها َشْهَرك، وذلك سنة إحدى وعرين. َ ففتحها ومصَّ

َوَكاَن ُعْثَمن بن َأِب اْلَعاص يغزو سنوات ِف خالفة ُعَمر، وعثمن يغزو 
ج، وعل يديـه َكاَن فتح إصطخر الثانية سـنة سـبع  صيًفـا فيجـع فيشـتو بتـوَّ

وعرين.

ِه بُن َعاِمٍر سنة تسع وعرين، فأقطعه  وقيل: بل افتتح إصطخر َعْبُد اللَّ
ان اثني عر ألف جريب. عثمن بن َعفَّ

سكن ُعْثَمن بن َأِب اْلَعاص البصة، ومات ِف خالفة ُمَعاِوَية، وأوالده 
وعقبه أشاف. 

َوَرَوى عنه أهلها، وأهل املدينة أيًضا، والسُن أروى الناس َعنُْه. وقد 
قيل: إنه ل يسمع َعنُْه. 

ت  ة حي ارتدَّ دَّ وعثمن بن َأِب اْلَعاص َكاَن سبب إمساك ثقيف َعِن الرِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1962/4(.
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ة-: َيا معر ثقيف، كنتم آخر الناس  العرب؛ ألنه َقاَل هلم -حي مهوا بالردَّ
إسالًما، فال تكونوا أول الناس ردة. 

وهو القائل: الناكح مغرتس، فلينظر أين يضع غرسه، فإن عرق السوء 
ال بد أن ينزع ولو بعد حي)1(.

ِه   ثغ: وفد َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد ثقيف فأسلم، واستعمله َرُسوُل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص عل الطائف.

ول يـزل عثـمن َعـَل الطائـف حيـاة َرُسـوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وخالفـة َأِب َبْكر، 
وسنتي من خالفة ُعَمر، واستعمله ُعَمر سنة خس عرة َعَل عمن والبحرين، 
ه أخاه الكَم إَِل البحرين، وسار ُهَو إَِل توج فافتتحها  فسار إَِل عمن، ووجَّ
ها، وَقَتَل ملكها شهرك سنة إحدى وعرين، وكان يغزو سنوات ِف  َ ومصَّ

خالفة ُعَمر وعثمن، يغزو صيًفا ويشتو يتّوج. 

ة بعـد النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأطاعـوه، ُثمَّ  دَّ ـِذي منـع أهـَل الطائـف من الـرِّ وهـو الَّ
سكن البصة.

وروى عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه من أهلها ومن أهل املدينة.

روى عنه: السن البصي فأكثر، وقيل: ل يسمع ِمنُْه)2(.

، الَفاِضــُل، امُلْؤمَتـَـُن، َقــِدَم ِف َوْفــِد َثِقْيــٍف َعــَل النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص   ذس: األَِمــْيُ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1035/3، 1036(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )475/3، 476(.
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َرُه َعَلْيِهم ملَِا َرَأى ِمْن َعْقِلِه َوِحْرِصِه َعَل الَْيِ  ِف َسنَِة تِْسٍع، َفَأْسَلُموا، َوَأمَّ
ْيِن، َوَكاَن َأْصَغَر الَوْفِد ِسنًّا. َوالِدِّ

َن َوالَبْحَرْيِن،  ُه َأُبو َبْكٍر َعَل الطَّاِئِف، ُثمَّ ُعَمُر، ُثمَّ اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَل َعمَّ ُثمَّ َأَقرَّ
َة. َها، َوَسَكَن الَبْصَ َ َج، َوَمصَّ َمُه َعَل َجْيٍش، َفاْفَتَتَح َتوَّ ُثمَّ َقدَّ

نَِن. َلُه َأَحاِدْيُث ِف »َصِحْيِح ُمْسِلٍم«، َوِف السُّ

ُه َقْد َشِهَدْت ِوالَدَة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَكاَنْت ُأمُّ

ٌف  َث َعنُْه: َسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوَنافُِع بُن ُجَبْيِ بِن ُمْطِعٍم، َوَيِزْيُد َوُمَطرِّ َحدَّ
، َوُمْوَسى بُن َطْلَحَة، َوآَخُرْوَن.  ْيِ خِّ اْبنَا َعْبِد اللِه بِن الشِّ

 .)1( َ ڤ: َسنََة إِْحَدى َوَخِْسْيَ ُتُوفِّ

 ذت: أخو الََكم، وهلم صحبة.

قـدم عثـمن َعَل َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد ثقيف، فأسـلم، واسـتعمله َعَل 
الطائف ملِا رأى من فضله وحرصه َعَل الي والدين، َوَكاَن أصغر اْلَوفد ِسنًّا.

ه َأُبو بكر، ُثمَّ عمر َعَل الطائف، ُثمَّ استعمله عمر َعَل ُعمن والبحرين،  وأقرَّ
َة.  ها، وسكن اْلَبْصَ َج ومصَّ َوُهَو الذي افتتح َتوَّ

ه ميالَد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. َرَوى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقد شهدت أمُّ

َرَوى عنه: سعيد بن املسيب، ونافع بن جير بن مطعم، ويزيد، ومطرف 
ي، وموسى بن طلحة بن ُعبيد اللَّه. ِه بن الشخَّ ابنا َعْبد اللَّ

)1( »سير أعالم النبالء« للذهبي )2/ 374، 375(.
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َ َسنَة إحدى وخسي)1(. ُتُوفِّ

 جـر: نزيـل البـصة، أسـلم ف وفـد ثقيـف فاسـتعمله النَّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل 

ه َأبو بكر ثم عمر، ثم استعمله عمُر عل عمن والبحرين سنة  الطائف، وأقرَّ
خس عرة. 

ثـم سـكن البـصة حتى مـات با ف خالفة معاوية. قيل: سـنة خسـي. 
وقيل: سنة إحدى وخسي. 

ة خطبهم فقال: كنتـم آخر الناس  دَّ وكان هـو الـذي منـع ثقيًفـا، َعن الـرِّ
إسالًما فال تكونوا أوهلم ارتداًدا)2(.

عْثَماُن ْبُن ُحنيِف بِن َواِهِب بِن ُعكيِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َمْجَدَعَة 9   --
اْبِن َعْمِرو ْبِن َحَنِش ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف اأْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ـه أمُّ سـهل بـن ُحنيـف، واسـُمها: هند بنت رافـع بن ُعميس   س: ُأمُّ

ابن معاوية بن ُأَمية بن زيد بن قيس بن عامر بن ُمرة بن مالك، من األوس 
من اجلعادرة.

ه سعد بنت سعد بن أب  فَوَلد عثمُن بُن ُحنيف: عثمَن بَن عثمن، وُأمُّ
وقاص بن ُأهيب بن عبد مناف بن زهرة.

ه أمُّ ولد. ه أمُّ ولد، والراَء بَن عثمن، وُأمُّ وعبَد الله بَن عثمن، وُأمُّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 522، 523(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )96/7(.
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ه من ِكندة. وممًدا، وعبَد الله، وأمَّ سهل، ألمِّ ولد)1(. وحارثَة بَن عثمن، وُأمُّ

 ط: كان عمر بن الطاب بعثه عل مسح أرض العراق، وكان عامل 

عيلٍّ ڤ عل البصة حي بويع له، وتوف ف خالفة معاوية)2(. 

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

 ب، بش: َأُخو سهل بن حنيف، َوعباد بن حنيف، َكاَن َعامل عمر 

عـل العـَراق، َوُهـَو َعـمُّ أب ُأَماَمـة بن سـهل بن حنيف املـديِن، َبِقـي إَِل زمن 
ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه)4(.

 ع: ُهـَو ُعْثـَمُن ْبـُن ُحنَْيـِف ْبِن َواِهـِب ْبِن اْلُعَكْيـِم، َوِقيـَل: َحِكيُم ْبُن 

َثْعَلَبـَة ْبـِن جُمَْدَعـَة ْبـِن اْلَاِرِث ْبـِن َعْمِرو ْبِن ِخـاَلِس ْبِن َعْمِرو ْبـِن َعْوِف ْبِن 
َمالِِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن اأْلَْوِس. 

ُه  َوالَّ ُمَعاِوَيَة،  اِم  َأيَّ إَِل  َر  َوُعمِّ اْلِعَراِق،  َعَل  اْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  اْسَتْعَمَلُه 
َوَقَسَط  َفَمَسَحُه  َوَغاِمَرَها،  َعاِمَرَها  َيْمَسَح َسَواَدَها  َأْن  َوَأَمَرُه  اْلُكوَفَة،  ُعَمُر 

َخَراَجُه.

ْحَِن ْبُن ُعْثَمَن،  َرَوى َعنُْه: َأُبو ُأَماَمَة ْبُن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، َواْبنُُه َعْبُد الرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )304/4(.

)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 37(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )346/4(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )261/3(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 49(.
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.)1( َدِفُّ َوَهانُِئ ْبُن ُمَعاِوَيَة الصَّ

ِه.   بر: أخو َسْهل بن ُحنيف، يكنى َأَبا َعْمرو، وقيل: َأَبا َعْبد اللَّ

ه ُعَمُر بُن الطاب ڤ مساحَة األرضي  عمل لعمر ُثمَّ لعيلٍّ ڤ، ووالَّ
ه عيلٌّ ڤ البصَة، فأخرجه  وجبايتها، وضب الراج واجلزية عل أهلها، ووالَّ
َطْلَحـُة والزبـُي ڤ حـي قدمـا البـصة، ُثمَّ قـدم عـيلٌّ ڤ، فكانت وقعة 

ها عبَد الله بَن َعبَّاس ڤ. اجلمل، فلم خرج عيلٌّ ڤ من البصة والَّ

ذكر العلمء باألثر والر أن ُعَمر بن الطاب استشار الصحابة ِف رجل 
ه إَِل العراق، فأجعوا جيًعا عل ُعْثَمن بن حنيف، وقالوا: إن تبعثه عل  ُيَوجَّ
ه  ا وعقاًل، ومعرفًة وجتربة، فأرسع ُعَمر إَِلْيِه، فوالَّ أهم من َذلَِك فإن َلُه َبَصً
مساحَة أرض العراق، فضب ُعْثَمُن عل كل جريب من األرض يناله املاء 
غامًرا وعامًرا درمًها وقفيًزا، فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت ُعَمر 

بعام مائة ألف ألف ونيًفا. 

ونال ُعْثَمَن بَن حنيف ِف نزول عسكر َطلَحة والزبي البصة َما زاَد ِف فضله.

ُثمَّ سكن ُعْثَمن بن حنيف الكوفة وبقي إل زمان معاوية)2(. 

 خت: هو أخو سهل بن حنيف، شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد. 

ث عنه: عمرة بن خزيمة بن ثابت. وله روايٌة عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، حدَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1958/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1033/3(.
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وكان ُعَمـر بـن الطـاب بعثـه إَِل العراق عاماًل، وأمره بمسـاحة سـقي 
الفرات، فمسح الكور والطساسيج باجلانب الغرب من دجلة، فكان أوهلا 
كورة فيوز وهي طسوج األنبار، وكان أول السواد شًبا من الُفرات، ثم 
طسوج مسكن، وهو أول حدود السواد ف اجلانب الغرب من دجلة وشبه 
مـن دجيـل، ويتلـوه طسـوج قطربـل وشبـه أيًضـا مـن دجيـل، ثـم طسـوج 

بادوريا، وهو طسوج مدينة السالم، وكان أجل طساسيج السواد جيًعا.

م عامٌل واحٌد، سوى طسوج بادوريا؛  وكان كلُّ طسوج يتقلََّده فيم تقدَّ
فإنه كان يتقلَّده عامالن جلاللته وكثرة ارتفاعه، ول يزل خطًيا عند الفرس 

ًما عل ما سواه. وُمَقدَّ

وورد عثمن بن حنيف املدائن ف حال واليته)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 و: ِمـَن اأْلَْوِس ِمـْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ُهَو َأُخو َسـْهِل ْبِن ُحنَْيٍف، 
َواَد)3(. ِذي َتَولَّ ِمَساَحَة السَّ ِل ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب ڤ، َوُهَو الَّ َكاَن ِمْن ُعمَّ

 ثغ: شهد أحًدا واملشاهد بعدها، واستعمله ُعَمر بن الطاب ڤ 
َعَل مساحة سواد العراق، فمسحه عامره وغامره، فمسحه وقسط خراجه. 

واستعمله عيلٌّ ڤ َعَل البصة فبقي عليها إَِل أن قدمها طلحُة والزبُي 

)1( »تأريخ مدينة السالم« للخطيب البغدادي )1/ 530، 531(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )559/2(.

نَّة )ص: 618(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )3( »سير السَّ
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َمَع َعاِئَشَة ڤ ِف نوبة وقعة اجلمل، فأخرجوه منها.

ثمَّ قدم عيلٌّ إليها فكانت وقعة اجلمل، فلم ظفر بم عيلٌّ استعمل َعَل 
البصة َعْبَد اللَّه بَن َعبَّاس.

وسكن عثمن بن حنيف الكوفة، وبقي إَِل زمان معاوية.

ْحَن بن  روى عنـه: أبـو أمامـة ابن أخيه سـهل بن حنيـف، وابنه َعْبـد الرَّ
عثمن، وهانئ بن معاوية الصدف)1(.

، َأُخو َسْهِل بِن ُحنَْيٍف، َوَوالُِد  ، الُقَباِئيُّ ، األَْويِسُّ  ذس: األَْنَصاِريُّ

ٍد، َوَعْبِد اللِه. اِء، َوُمَمَّ َعْبِد اللِه، َوَحاِرَثَة، َوالَرَ

ِة األَْنَصاِر. َوَكاَن ُيْكنَى َأَبا َعْبِد اللِه. َوُأمُّ َسْهٍل ِمْن ِجلَّ

: ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة، َوَلُه َعِقٌب. َ ُتُوفِّ

ٌ ِف »ُمْسنَِد َأْحََد«)2(. َولُِعْثَمَن َحِدْيٌث َليِّ

َواَد، َوَتَولَّ ِمَساَحَتُه بَِأْمِر ُعَمَر. ُه ُعَمُر السَّ  ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َوالَّ

َرَوى َعنْـُه: ابـن َأِخيـِه َأُبو ُأَماَمَة بن َسـْهٍل، َوِعَمَرُة بـن خزيمة بن َثابٍِت، 
يًفا)3(. ُهْم، َوَكاَن َأِمًيا َشِ ِه، َوَغْيُ ِه بن َعْبِد اللَّ َوُعَبْيُد اللَّ

الِل 9   -- َعْبُد  َطْلَحَة:  َأِبي  َواْسُم  َطْلَحَة،  َأِبي  ْبِن  َطْلَحَة  ْبُن  عْثَماُن 
اِر ْبِن ُقَصيٍّ اْلَحَجِبيُّ ڤ. اْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الدَّ

)2( »سير أعالم النبالء« )2/ 320، 322(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )473/3(.
)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 420(.
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ِهيِد ِمَن األَْنَصاِر.  ْغَرى بِنُْت َسْعِد ْبِن الشَّ اَلَفُة الصُّ ُه السُّ  س: ُأمُّ

َفنََزهَلَا  َة،  َمكَّ إَِل  ُعْثَمُن  َرَجَع  ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل  َسْعٍد:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
ِل ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(. َحتَّى َماَت ِبَا ِف َأوَّ

غرى بنت سعد بن الشهيد من  اَلفة الصُّ س: أمه السُّ أيًضا  وقال   

بني عمرو بن عوف من األنصار.

وكان لعثـمن بـن طلحـة مـن الولـد: عبـُد اللـه وهو أبـو شـيبة، وأمامُة، 
هـم أمُّ شـيبة بنـت سـمك بـن سـعد بن شـهيد من بنـي عمرو بن  وجيلـُة، وأمُّ

عوف من األنصار.

د بن ُعَمَر: وكان قدوم عثمن املدينة ف صفر سنة ثمن، وهذا  قال ُمَمَّ
أثبت الوجوه ف إسالم عثمن. 

ول يزل مقيًم باملدينة حتى ُقبَِض َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص فرجع إل مكة، فنزهلا 
حتى مات با ف أول خالفة معاوية بن أب سفيان)2(.

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف  إَِل  َهاَجَر  َطْلَحة  ْبُن  ُعْثَمن  َقاَل:  ُمْصَعٌب؛  َنا  َأْخَرَ خ:   

اهْلُْدَنِة قبل َيْوم َأْجنَاِدين)3(. 

ِه بن َعْبد العزى،  َنا ُمْصَعب، َقاَل: اسم أب طلحة: َعْبد اللَّ  خ: َأْخَرَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/8(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )18-15/5(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 360، 361(.
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هاجر ِف اهلدنة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َة ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة)2(. َ بَِمكَّ  ص: ُتُوفِّ

 ط: هاجر إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف ُهدنة الُديبية ف صفر سنة ثمن)3(. 

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)4(.

 ب: َماَت سنة اْثنََتْيِ َوَأْرَبعي ِف واَلَية ُمَعاِوَية. 

ه ُسالَفة بنت سعد بن َشِهيد بن قيس بن َعْمرو بن زيد بن ُأميَّة.  أمُّ

ة بعد َأن ُقبَِض َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص وسكنها إَِل َأن َماَت َبا)5(. َكاَن قد َرَجَع إَِل َمكَّ

 بش: انتقل إل املدينة ومات با سنة ثنتي وأربعي)6(.

ُه ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت ُشَهْيٍد ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف.   ع: ُأمُّ

َأْسَلَم َقْبَل اْلَفْتِح، َكاَن بِاْلََبَشِة ُهَو َوَخالُِد ْبُن اْلَولِيِد َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، 
ْجَرَة، َفاْسَتْبَرَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقِدُموا امَلِدينََة، َفَأْسَلُموا ِف َصَفَر َسنََة َثَمٍن ِمَن اهْلِ

ُة َأْفَلَذ َكبِِدَها«.  بِإِْساَلِمِهْم َفَقاَل: »َأْلَقْت َلُكْم َمكَّ

اِم  َأيَّ َة َفَسَكنََها، َماَت ِف  َفَأَقاَم بِامَلِدينَِة َحَياَة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َرَجَع إَِل َمكَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 183(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )436/1(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 54(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )343/4(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )260/3(.
)6( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 51(.
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ُمَعاِوَيَة، َوِقيَل: بَِأْجنَاِديَن. 

َوُعْثَمُن ْبُن َطْلَحَة َبَلَغ بُِأمِّ َسَلَمَة امَلِدينََة ِحَي َهاَجَرْت، َفَقاَلْت: َما َرَأْيُت 
َصاِحًبا َأْكَرَم ِمْن ُعْثَمَن. 

َأَتـى النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِِمْفَتـاِح الَكْعَبـِة َفَأْعَطـاُه، َفَلمَّ َخـَرَج َدَعا ُعْثـَمَن، َفَأْعَطاُه 
املِْفَتاَح َفَقاَل: »ُخُذوَها َخالَِدًة َتالَِدًة َيا َبنِي َطْلَحَة، َغيُِّبوُه - َيْعنِي امْلِْفَتاَح«)1(.

ه عثمُن بُن َأِب َطْلَحة جيًعا َيْوم أحد كافرين،   بر: ُقتَِل أبو طلحة وعمُّ

قتل َحَْزُة ُعْثَمَن، وقتل عيلٌّ َطْلَحَة مبارزًة، وُقتَِل َيْوم ُأُحٍد أيًضا مسافُع بُن 
َطْلَحة، واجلالُس بُن َطْلَحة، والارُث بُن َطْلَحة، وكالُب بُن َطْلَحة، كلُّهم 
اًرا َيْوم ُأُحٍد، َقَتَل َعاِصُم بُن َثابِت بن  إخوة ُعْثَمن بن َطْلَحة، هؤالء قتلوا ُكفَّ
َبْيُ كالَب بَن َطْلَحة،  َأِب األقلح رجلي منهم: مسافًعا واجلالَس، وَقَتَل الزُّ

َوَقَتَل قزماُن الَاِرَث بَن َطْلَحة. 

وهاجـر ُعْثـَمن بـُن َطْلَحَة إَِل َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانـت هجرته ِف ُهدنة 
الُديبية مع َخالِد بن الَولِيد، فلقيا َعْمرو بن اْلَعاص مقباًل من عند النَّجاش 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة،  يريـد اهلجـرة، فاصطحبـوا جيًعا، َحتَّى قدموا عل َرُسـوِل اللَّ
َة بَِأْفَلِذ َكبِِدَها«، َيُقول: إنم  َفَقاَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص حي رآهم: »َرَمْتُكم َمكَّ

وجوه أهل مكة، فأسلموا. 

ُثمَّ شهد ُعْثَمن بن َطْلَحة فتَح مكة، فدفع َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مفاتيَح الكعبة 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1961/4(.
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إَِلْيِه، وإل شيبة بن ُعْثَمن بن َأِب َطْلَحة، َوَقاَل: »ُخَذاَها َخالَِدًة َتالَِدًة اَل َينِْزُعَها 
َيا َبنِي َأِب َطْلَحَة ِمنُْكم إاِلَّ َظاِلٌ«. 

ثـم نـزل ُعْثـَمُن بـُن َطْلَحـَة املدينـَة، فأقـام بـا إَِل وفـاة َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُثـمَّ انتقـل إَِل مكـة فسـكنها َحتَّى مات بـا ِف أول خالفة ُمَعاِوَية سـنة اثنتي 

وأربعي، وقيل: إنه ُقتَِل يوم أجنادين)1(.

 كر: َحاِجُب الكعبة، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

أسـلم ف اهلُدنـة، وهاجـر مع خالد بـن الوليد، وعمرو بـن العاص، ثم 
سكن مكة. وقيل: إنه ُقتَِل بأجنادين من أرض الشام. 

ه شـيبة بن عثـمن بن أب طلحة،  روى عنـه: عبـد اللـه بن عمر، وابُن عمِّ
وعروة بن الزبي، وامرأٌة من بني سليم هلا صحبة)2(.

ْثنَْيِ  ى، َقاَل ُعْثَمن: ُكنَّا نفتح اْلَكْعَبة َيْوم اإْلِ  جو: اْبُن أب َطْلَحة بن الُعزَّ

َوالَِميس، فَجاء َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما ُيِريد َأن يْدخل اْلَكْعَبة َمَع النَّاس، فغلظت 
ى َهَذا املِْفَتاَح َيْوًما  َلُه، ونلت ِمنُْه، وحلم عنِّي، ثمَّ َقاَل: »َيا ُعْثَمن َلَعلَّك َسَتَ
بَيدي َأَضُعُه َحْيُث ِشْئُت«، َفقلت: لقد َهَلكت ُقَرْيٌش َيْومِئٍذ وَذلَّت، َقاَل: »َبْل 
ت«، َودخل اْلَكْعَبة، َوَوقعت َكلمته ِف ُأُذيِن موقًعا َظنَنْت َأن اأْلَمر سيصي  َعزَّ

إَِل َما َقاَل، َفَأَرْدت اإلسالم َفإِذا قوِمي يزبروين زبًرا َشِديًدا. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1034/3(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 376(.
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َهـا َمـَع امُلْركـي، َقـاَل: َفَلـمَّ دخـل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوشـهد ُعْثـَمُن املَشـاهَد كلَّ
ـة َعـام الَقِضيَّـة غـيَّ اللُه قلبِي، ودخلني اإلسـالم َول يعـزم يل َأن آتيه َحتَّى  َمكَّ
َفَلِقيت َخالَِد بَن الَولِيد  إَِلْيِه، فأدجلت  امَلِدينَة، ثمَّ عزم يل الُُروج  َرَجَع إَِل 
فاصطحبنـا، فلقينـا َعْمـرَو بـَن اْلَعاِص، فانقمعنـا َمَعه وانقمع َمعنـا، ثمَّ َقاَل: 

َأْين تريدان؟.

واصطحبنـا َحتَّـى قدمنَـا عـل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَباَيعُته عل اإلسـالم، وأقمت 
ـَة، َقاَل: »َيـا ُعْثَمن إْيت  َحتَّـى خرجـت َمَعـه ِف َغـْزَوة الَفْتـح، َفَلمَّ دخلت َمكَّ
، َفَقاَل »ُخذوَها َيا َبنِي َأِب َطْلَحَة  بِاملِْفَتاِح«، َفَأَتْيُتُه بِِه َفَأَخَذُه ِمنِّي، ثمَّ َدَفَعُه إيَِلَّ

َخالَِدًة َتالَِدًة اَل َينِْزُعَها ِمنُْكم إاِلَّ َظاِلٌ«)1(.

ُه  ه أمُّ َسِعيد من بني َعْمرو بن عوف، ُقتَِل َأُبوُه طلحُة وعمَّ  ثغ: أمُّ
عثـمُن بـُن َأِب طلحـة جيًعـا َيـْوم أحـد كافريـن، َقَتَل حـزُة عثـمَن، وَقَتَل عيلٌّ 
طلحـَة مبـارزًة، وُقتِـَل َيْوم ُأُحـٍد منهم أيًضا: مسـافع، واجلالس، والارث، 
ـاًرا، َقَتَل عاصُم  وكالب بنـو طلحـة، كلهـم إخـوة عثمن بن طلحـة، ُقتُِلوا ُكفَّ
: كالًبـا، وَقَتَل  َبـْيُ ابـُن ثابـت بـن َأِب األقلـح: مسـافًعا، واجلـالس، وَقَتـَل الزُّ

قزماُن: الارَث.

وهاجر عثمُن بُن طلحة إَِل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِف هدنة الديبية َمَع خالد 
ابن الوليد، فلقيا عمرو بن العاص َقْد أتى من عند النجاش يريد اهلجرة، 
فاصطحبوا حتَّى قدموا َعَل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة، َفَقاَل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 104، 105(.
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ة-  ُـم ُوُجوه أهَل مكَّ َة َأْفـَلَذ َكبَِدَها«، َيْعنِي َأنَّ حـي رآهـم: »َأْلَقـْت إَِلْيُكم َمكَّ
ة، ودفع إَِلْيه مفتاَح الكعبة  وأقام َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة، وشهد معه فتح مكَّ
ه َشْيَبة بن عثمن بن أب طلحة، وقال: »ُخُذوَها َخالَِدًة  َيْوم الفتح َوإِل ابِن عمِّ

َتالَِدًة َواَل َينِْزُعَها ِمنُْكم إاِلَّ َظاِلٌ«. 

ة، فأقام با  وأقام عثمن باملدينة، فلم توف ُرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص انتقل إَِل مكَّ
حتَّى مات سنة اثنتي وأربعي، وقيل: إنه استشهد َيْوم أجنادين)1(.

َوَأَحُد  الََراِم،  الَبْيِت  ، َحاِجُب  ، الََجبِيُّ الَعْبَدِريُّ  ، الُقَرِشُّ ذس:   
امُلَهاِجِرْيَن.

َهاَجَر َمَع َخالِِد بِن الَولِْيِد، َوَعْمِرو بِن الَعاِص إَِل امَلِدْينَِة.

َلُه ِرَواَيُة َخَْسِة َأَحاِدْيَث؛ ِمنَْها َواِحٌد ِف »َصِحْيِح ُمْسِلٍم«.

ُثمَّ َدَفَع إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْفَتاَح الَكْعَبِة َيْوَم الَفْتِح.

ُعْثَمَن  بُن  َشْيَبُة  ِه؛  َعمِّ َواْبُن   ، َبْيِ الزُّ بُن  َوُعْرَوُة  ُعَمَر،  اْبُن  َعنُْه:  َث  َحدَّ
الَاِجُب.

ًكا)2(. َوَقْد ُقتَِل َأُبْوُه َطْلَحُة َيْوَم ُأُحٍد ُمْرِ

 ذت: َوِهَم من َقاَل: إنه قتل بأجنادين، بقي إل بعد األربعي)3(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )474/3، 475(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )10/3، 11(.

)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 57(.
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 وقال أيًضا: ذت: َحاِجُب اْلَكْعَبِة.

َة. َهاَجَر َمَع َعْمِرو بن اْلَعاِص َوَخالٍِد ُثمَّ َسَكَن َمكَّ

ُهْم. ِه َشْيَبُة بن ُعْثَمَن، َوَغْيُ ، َوابن َعمِّ َبْيِ َرَوى َعنُْه: ابن ُعَمَر، َوُعْرَوُة بن الزُّ

َوَدَفَع إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْفَتاَح اْلَكْعَبِة َيْوَم اْلَفْتِح.

َوَقاَل َعْوٌف اأْلَْعَراِبُّ َعْن َرُجٍل: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْعَطى امْلِْفَتاَح َشْيَبَة 
ِه َعَل َبْيتِِه«. بن ُعْثَمَن َعاَم اْلَفْتِح َوَقاَل: »ُدوَنَك َهَذا َفَأْنَت َأِمُي اللَّ

مَلَّا  َجاَبَة  اْلِ ُه  َوالَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ  َفُيْحَتَمُل   ، ُحنَْيٍ َيْوَم  َأْسَلَم  َشْيَبُة  ُقْلُت: 
َجاَبِة، َفإِنَّ َشْيَبَة َكاَن َحاِجَب  اَنَة ُمَشاِرًكا لُِعْثَمَن َهَذا ِف اْلِ ِعرَّ اْعَتَمَر ِمَن اجْلِ

.)1( َم َماَل اْلَكْعَبِة، َكَم ِف الُبَخاِريُّ اْلَكْعَبِة َيْوَم َقاَل َلُه ُعَمُر: ُأِريُد َأْن ُأَقسِّ

ه أمُّ سعيد بن األوس.  جر: حاجُب البيت، أمُّ

بُأُحٍد، ثم أسلم عثمن بن  ه عثمن بن أب طلحة  أبوه طلحة وعمُّ ُقتَِل 
طلحة ف هدنة الديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد وشهد الفتح مع النَّبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص فأعطاه مفتاح الكعبة)2(.

َة، 9   -- عْثَماُن ْبُن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعٍب ْبِن َسْعِد ْبُن َتْيِم ْبِن ُمرَّ
يِق ڤ. دِّ َأُبو ُقَحاَفَة، َواِلُد َأِبي َبْكٍر الصِّ

ُه َقْيَلة بِنُْت َأَذاِة ْبِن ِرَياِح ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاِح ْبِن   س: ُأمُّ

)1( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 421(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )94/7(.
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َعِديِّ ْبِن َكْعٍب.

َ َأُبو َبْكٍر  َة َلْ هُيَاِجْر، َوُتـُوفِّ ـُد ْبـُن ُعَمَر: َوَلْ َيـَزْل َأُبو ُقَحاَفـَة بَِمكَّ َقـاَل ُمَمَّ

 َ ُدَس، َفَردَّ َذلَِك َعَل َوَلِد َأِب َبْكٍر ڤ، ُثمَّ ُتُوفِّ يُق، َفَورَثُه َأُبو ُقَحاَفَة السُّ دِّ الصِّ

َة، َوُهَو اْبُن َسْبٍع َوتِْسِعَي َسنًَة)1(. ِم َسنََة َأْرَبَع َعْرَ َة ِف امُلَحرَّ َأُبو ُقَحاَفَة بَِمكَّ

ِه ْبِن ُقْرِط  ُه َقْيَلُة بِنُْت َأَذاِة ْبِن ِرَياِح ْبِن َعْبِد اللَّ  وقال أيًضا: س: ُأمُّ

 . اْبِن َزَراِح ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

ُهــَم ُأمُّ اْلـَـْيِ بِنـْـُت  ــِه، َوُأمُّ يــَق، َوَعْبــَد اللَّ دِّ َفَوَلــَد َأُبــو ُقَحاَفــَة: َأَبــا َبْكــٍر الصِّ

َصْخِر ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعٍب.

ــًدا،  َجَهــا اأْلَْشــَعُث ْبــُن َقْيــٍس اْلِكنْــِديُّ َفَوَلــَدْت َلــُه: ُمَمَّ َوُأمَّ َفــْرَوَة َتَزوَّ

َوإِْسَحاَق، َوإِْسَمِعيَل،

َوَحَباَنَة، َوُقَرْيَبَة بِنَْت اأْلَْشَعِث. 

اٍص َفَوَلَدْت َلُه: َضِعيَفُة.  َجَها َعاِمُر بُن َأِب َوقَّ َوُأمَّ َعاِمٍر بِنَْت َأِب ُقَحاَفَة، َتَزوَّ

َجَها َقْيُس ْبُن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َفَلْم َتِلْد.  َوُقَرْيَبَة بِنَْت َأِب ُقَحاَفَة، َوَتَزوَّ

َها: ُأمُّ َفْرَوَة  ، َوُأمُّ ُهْم َجِيًعا ِهنُْد بِنُْت ُنَقْيِد ْبِن ُبَجْيِ ْبِن َعْبِد ْبِن ُقيَصٍّ َوُأمُّ

بِنُْت َأِب ُجنُْدِب ْبِن َرَواَحَة ِمْن ُهَذْيٍل)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )13/8(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )78/6(.
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 خ: اْسُم َأِب ُقَحاَفَة: ُعْثَمن، َأْسَلم َيْوم اْلَفْتِح)1(.

َنا ُمْصَعٌب بِنََسبِِه.  خ: ُعْثَمن بن عامر بن َعْمرو بن َكْعب. َأْخَرَ

َأْسَلم يوم الفتح)2(.

ه قيلة من بني عدي.   ب: أمُّ

َماَت بعد أب بكر سنة َأربع عَرة، َوُهَو ابن سبع َوتِْسعي سنة، َوَكاَن 
دس من ِمَياث اْبنه)3(. قد َأخذ السُّ

 بش: مات سنة أربع عرة، وهو ابن تسع وتسعي سنة)4(.

ى ْبِن َحْرَثاَن ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُعَوْيِج  ُه َأِمينَُة بِنُْت َعْبِد اْلُعزَّ  ع: ُأمُّ

اْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب. 

َة َوُهَو اْبِن َسْبٍع َوتِْسِعَي َسنًَة.  َ َسنََة َأْرَبَع َعْرَ َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح، ُتُوفِّ

َوِرَث اْبنَُه َأَبا َبْكٍر، َوَعاَش َبْعَد اْبنِِه َأِب َبْكٍر َسنًَة. 

ـْيَخ َحتَّى  َشـيََّخُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـاَل اِلْبنِـِه مَلَّا َجاَء بِـِه ُيَباِيُع: »َأاَل َتَرْكَت الشَّ
ُروَها)5(. َواِد، َفَحمَّ ٍء ِسَوى السَّ َ بَشْ َنْأتَِيُه«، َفَأَمَر بَِشْيَبتِِه َأْن ُتَْضَب َوَتَغيَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 360(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 183، 184(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )260/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 57(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1953-1952/4(.
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 بر: والد َأِب َبْكر الصديق ڤ، أسلم َأُبو قحافة َيْوم فتح مكة.

وعاش َأُبو قحافة إَِل خالفة ُعَمر ڤ، ومات سنة أربع عرة، َوُهَو 
ه عل  دس، فردَّ ابن سبع وتسعي سنة، وكانت وفاة ابنه قبله، فورث منه السُّ

ولد َأِب َبْكر ڤ)1(.

ة، وأتى بِِه َأُبو َبْكر النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ليبايعه.  ثغ: أسلم َيْوم فتح مكَّ

وتوف َأُبو قحافة سنة أربع عرة، وله سبع وتسعون سنة)2(.

ِم َعْن بِْضٍع َوتِْسِعَي َسنًَة، َوَقْد َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح،   ذت: َماَت ِف امُلَحرَّ

ِرِه َوَرْأُسُه َكالثَُّغاَمِة، َفَأْسَلَم،  ِه َوَضَ يُق َيُقوُدُه لِِكَرِ دِّ َفَأَتى بِِه اْبنُُه َأُبو َبْكٍر الصِّ
َوَقاَل:  َبْكٍر«،  أِلَِب  إِْكَراًما  َنْأتَِيُه،  َحتَّى  ْيَخ  الشَّ َتَرْكَت  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهالَّ  َفَقاَل 

َواَد«)3(. ْيَب، َوَجنُِّبوُه السَّ وا َهَذا الشَّ ُ »َغريِّ

ه آمنة بنت عبد العزي العدوية عدي قريش،   جر: والد أب بكر، أمُّ

وقيل: اسمها قيلة.

ر إسالُمه إل يوم الفتح  تأخَّ

مات َأبو قحافة سنة أربع عرة وله سبع وتسعون سنة)4(.

اِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل 9   -- ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد َغْنِم ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َأِبي َشدَّ

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )477/3، 478(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1036/3(.
)3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 81(.

)4( »اإلصابة« البن حجر )99-97/7(.
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اْبِن َماِلِك ْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلٍك ڤ.

ٍد َيُقوُل ِف ِكَتاِب النََّسِب: ُهَو َعاِمُر ْبُن َعْبِد   س: َكاَن ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ
َغنٍْم، َوُيْكنَى َأَبا َنافٍِع.

ْحَِن  ُة َعْبِد الرَّ ْبِن ُزْهَرَة، َعمَّ ْبِن اْلَاِرِث  ْبِن َعْبِد  ُه بِنُْت َعْبِد َعْوِف  َوُأمُّ
اْبِن َعْوٍف. 

ُهَم َبْرَزُة بِنُْت َمالِِك ْبِن ُعَبْيِد اللِه  َوَكاَن َلُه ِمَن اْلَوَلِد: َنافٌِع، َوَسِعيٌد، َوُأمُّ
اْبِن ِشَهاِب ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة. 

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض الََبَشـِة ِف اهِلْجَرِة الثَّانَِيِة  َوَكاَن َقِديَم اإِلْسـاَلِم بَِمكَّ
ِد ْبِن ُعَمَر،  ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَرٍ ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

َوَماَت َبْعَد َذلَِك َوالَ َعِقَب َلُه)1(.

 بر، ثغ: َكاَن قديم اإلسالم، من مهاجرة البشة ِف قول جيعهم)2(.

ُعْثَماُن ْبُن ُعَبْيِد الِل ْبِن ُعْثَمان الُقَرِشيُّ التَّْيِميُّ ڤ.9 3 --

 بـر: أخـو َطْلَحـة بن ُعَبْيد الله، أسـلم وهاجر، وَصِحـَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وال أحفظ َلُه رواية. 

ْحَِن بن ُعْثَمن بن ُعَبْيد الله،  د بن طلحة بن ممد بن َعْبد الرَّ ومن ولده: ُمَمَّ
َكاَن أعلم الناس بالنسب واملغازي، وقد ُرِوَي عنه الديث)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )199/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1036/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )28/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1036/3(.
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ِريِد ْبِن ُسويِد ْبِن هرميِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن 9   -- ُعْثَماُن ْبُن ُعْثَمان ْبِن الشَّ
َمْخُزوٍم ڤ.

شهيًدا،  ُأُحٍد  َيْوم  وُقتَِل  بدًرا،  شهد  البشة،  مهاجرة  من  كان  بر:   
س)1(. َوُهَو املعروف بشمَّ

ُس ملَِاَلَحتِِه، ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(.  ذس: َلَقُبُه َشمَّ

عْثَماُن ْبُن ُعْثَماَن الثََّقِفيُّ ڤ.9 1 --

 س: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َأِمًيا  َكاَن  ْمِصيَِّي،  اْلِ ِعَداُدُه ِف  َوَقاَل:  ِريَن،  امُلَتَأخِّ َبْعُض  َذَكَرُه  ع:   
اِم)4(.  َعَل َصنَْعاَء الشَّ

 كر: له صحبٌة كان عاماًل عل صنعاء دمشق. 

روى عنه: عبد الرحن بن أب عوف)5(.

اَن ْبِن َأِبي اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن 9 - -- عْثَماُن ْبُن َعفَّ
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب  َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيِّ ْبِن ِكَلِب ْبِن ُمرَّ
َوِقيَل:  الِل،  َعْبِد  َأَبا  ُيْكَنى  ِكَناَنَة،  ْبِن  النَّْضِر  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  ِفْهِر  اْبِن 

َأُبو َعْمٍرو ڤ.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1036/3(.
)2( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )423/9(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1965/4(.
)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )38/ 435(.
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ُه َأْرَوى بِنُْت َكِريِز ْبِن َربِيَعَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد   س: ُأمُّ

َها ُأمُّ َحِكيم، َوِهَي اْلَبْيَضاُء بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشِم  ، َوُأمُّ َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ
 . اْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

َوَكاَن ُعْثَمُن ِف اجلَاِهِليَِّة ُيْكنَى َأَبا َعْمٍرو، َفَلمَّ َكاَن اإِلْسالُم، ُولَِد َلُه ِمْن 
ِه، َواْكَتنَى بِِه، َفَكنَّاُه امُلْسِلُموَن:  ُه: َعْبُد اللَّ ُرْقَيَة بِنِْت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُغاَلٌم َسمَّ
َأَبا َعْبِد اللِه، َفَبَلَغ َعْبُد اللِه ِستَّ ِسنَِي، َفنََقَرُه ِديٌك َعَل َعْينِِه َفَمِرَض َفَمَت 
ْجَرِة، َفَصلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل ِف  ِف ُجَاَدى األُوَل َسنََة َأْرَبٍع ِمَن اهْلِ

اَن.  ُحْفَرتِِه ُعْثَمُن ْبُن َعفَّ

َوَكاَن لُِعْثَمَن ڤ ِمَن اْلَوَلِد ِسَوى َعْبِد اللِه اْبِن ُرْقَيَة: َعْبُد اللِه األَْصَغُر 
ْبِن  َزْيِد  ْبِن  ُوَهْيِب  ْبِن  َنِسيِب  ْبِن  َجابِِر  ْبِن  َغْزَواَن  بِنُْت  َفاِخَتُة  ُه  َوُأمُّ َدَرَج، 
ْبِن  ِعْكِرَمَة  ْبِن  َمنُْصوِر  ْبِن  َماِزِن  ْبِن  اْلَاِرِث  ْبِن  َعْوِف  ْبِن  َعْبِد  ْبِن  َمالِِك 

َخَصَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْياَلَن. 

ُهْم ُأمُّ َعْمٍرو بِنُْت ُجنُْدِب  َوَعْمٌرو، َوَخالٌِد، َوَأَباُن، َوُعَمُر، َوَمْرَيُم، َوُأمُّ
اْبِن َعْمِرو ْبِن ُحََمَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َسْعِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َعاِمِر 

اَن ْبِن ُمنِْهِب ْبِن َدْوٍس ِمَن األَْزِد.  ْبِن َغنِْم ْبِن ُدمْهَ

ْبِن  اْلَولِيِد  بِنُْت  ُهْم َفاطَِمُة  َوُأمُّ َوُأمُّ َسِعيٍد،  ْبُن ُعْثَمَن، َوَسِعيٌد،  َواْلَولِيُد 
َعْبِد َشْمِس ْبِن امُلِغَيِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم. 

ْبِن  ِحْصِن  ْبِن  ُعَيْينََة  بِنُْت  اْلَبنَِي  ُأمُّ  ُه  َوُأمُّ َدَرَج،  ُعْثَمَن  ْبُن  امَلِلِك  َوَعْبُد 
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 . ُحَذْيَفَة ْبِن َبْدٍر اْلَفَزاِريُّ

ُهنَّ َرْمَلُة بِنُْت َشْيَبَة ْبِن  َوَعاِئَشُة بِنُْت ُعْثَمَن، َوُأمُّ َأَباَن، َوُأمُّ َعْمٍرو، َوُأمُّ
 . َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقيَصٍّ

َها َناِئَلُة بِنُْت اْلُفَرافَِصِة ْبِن األَْحَوِص ْبِن َعْمِرو  َوَمْرَيُم بِنُْت ُعْثَمَن، َوُأمُّ
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَاِرِث ْبِن ِحْصِن ْبِن َضْمَضِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َجنَاٍب ِمْن َكْلٍب. 

تِي َكاَنْت ِعنَْد َعْبِد اللِه ْبِن  َها ُأمُّ َوَلٍد، َوِهَي الَّ َوُأمُّ اْلَبنَِي بِنُْت ُعْثَمَن، َوُأمُّ
َيِزيَد ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

ان خرج ف جتارة إل الشام فمت هناك. ويقال: إنه ُقتَِل   ق: كان عفَّ
بالغميصاء، مع: الفاكه بن املغية.

هـم: أروى بنت كريز بن ربيعة  ـاُن: عثمَن، وآمنَة، وأرنب، أمُّ وَوَلـَد عفَّ
ابن حبيب بن عبد شمس. وأمها: البيضاء بنت عبد املطلب. فأم عثمن، بنت 

عمة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

جه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ابنَتيه: رقيَة، وأمَّ كلثوم، وكان مبًَّبا ف قريش.  وزوَّ

ج رقيـَة بنت َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص  وهـو مـن املهاجريـن األّولـي، وكان تـزوَّ
ِل  َُم أِلَوَّ وهو بمكة، فهاجر با إل أرض البشة، فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

َلم«.  َمْن َهاَجَر إَِل الله ۵ َبْعَد: إِْبَراِهْيَم، َوُلوٍط َعلِْيِهَم السَّ

ثم هاجر إل املدينة، فله هجرتان.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )51/3(.
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واشرتى بئر رومة، وكانت ركيَّة ليهوديٍّ يبيع ماءها للمسلمي، فقال 
ُب بَِدْلِوِه ِفْ ِداَلئِِهِم، َوَلُه  ي ُرُوَمَة َفْيَجَعَلَها لِلُمْسلِمَي َيْضِ النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيْشَتِ
ٌب ِف اجَلنَِّة؟«، فأتى عثمُن الَيهوديَّ فساومه با، فأبى أن يبيعها كّلها. ا َمْشَ ِبَ

فاشـرتى نصفهـا باثنـي عـر درهـم، فجعله للمسـلمي. فقـال عثمن: 
إن شـئت فـيل يـوم، ولـك يوم، وإن شـئت جعلَت عـيلَّ نصيبـي قرني؟ قال 
اليهـودي: يل يـوم ولـك يوم، فـكان إذا كان يوم عثمن اسـتقى املسـلمون ما 
يكفيهـم يومـي، فلـم رأى ذلك اليهوديُّ قال لعثمن: أفسـدت عـيلَّ ركيَّتي، 

فاشرت النصف اآلخر، فاشرتاه بثمنية آالف درهم.

وقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيِزْيُد ِفْ َمْسِجِدَنا؟«، فاشرتى عثمن موضع 
خس سواري، فزاده ف املسجد.

ِة بتسعمئة وخسي بعًيا، وأمتها ألًفا بخمسي فرًسا. ز عثمُن جيَش الُعرْسَ َوَجهَّ

ول يشهد بدًرا؛ ألنَّ َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َخلَّفه عل رقية ابنته، وكانت ثقيلة، 
فمتت ودفنها.

وَضَب لُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره.

ول يشهد بيعَة الّرضوان؛ ألنَّ َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص أرسله إل مكة ليخرهم 
أنه ل جيئ لقتال، فبايع له َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بشمله.

وشهد يوم أحد، فانزم ومى إل الغابة، مسية ثالثة أيام، ففيه وف 
أصحابه نزلت اآلية: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ﴾ ]آل عمران: 155[.
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م سنة أربع وعرين، وهو يومئذ ابن تسع وستي. ة امُلحرَّ وبويع عثمن ُغرَّ

، وأمي اجليوش: أبو موسى  يَّ وكانت أّول غزوة غزيت ف خالفته الرَّ
األشعري، ثم اإلسكندرية، ثم سابور، ثم إفريقية، ثم قرس، من سواحل 
بحر الّروم، وإصطخر اآلخرة، وفارس األول، ثم جور، وفارس اآلخرة، 
ثم طرستان، ودارابجرد، وكرمان، وسجستان، ثم األساورة ف البحر، ثم 
إفريقية، ثم حصون قرس، ثم ساحل األردن، ثم كانت مرو عل يد: عبد الله 

ابن عامر، سنة أربع وثالثي.

ثم ُحِصَ عثمن ف ذي الجة سنة خس وثالثي، وكان ممَّا نقموا عل عثمن: 

أنه آوى الكم بن أب العاص، وأعطاه مائة ألف درهم بزعمهم، وقد 
ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ثمَّ ل يؤوه أبو بكر وال عمر.  سيَّ

ق َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص بمهزور -موضع سـوق املدينة- عل  قالـوا: وَتَصـدَّ
املسلمي، فأقطعها عثمُن الارَث بَن الكم، أخا مروان بن الكم، وأقطع 

مروان َفَدك، وهي صدقة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وافتتح إفريقية، فأخذ المس بزعمهم، فوهبه ُكلَّه ملروان، فقال عبد الرحن 
ه. ابن حنبل اجلَُمِحي، وكان عثمن َسيَّ

وطلـب إليـه عبـد اللـه بن خالـد بن أسـيد صلـة، فأعطـاه أربعمئة ألف 
درهم بزعمهم.

َبذة ، وَسيَّ عامَر بَن عبد القيس من البصة إل الشام،  وسيَّ أبا ذرٍّ إل الرَّ
فسار إليه قوٌم من أهل مص، فيهم: ممد بن أب حذيفة بن عتبة بن ربيعة ف 
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جند، وكنانة بن بر التُِّجيبي، ف جند، وابن عديس البلوي، ف جند، ومن 
أهـل البـصة: حكيـم بـن جبلة العبدي، وسـدوس بـن عبيس الّشـنّي، ونفر 
مـن أهـل الكوفـة، منهم: األشـرت بن الـارث النّخعي، فاسـتعتبوه، فأعتبهم 

وأرضاهم.

ثم وجدوا، بعد أن انصفوا يريدون مص، كتاًبا من عثمن بخط كاتبه 
عليه خامته إل أمي مص: إذا أتاك القوم فاضب أعناقهم.

فعـادوا بـه إل عثـمن، فحلـف هلم أنـه ل يأمـر ول يعلم، فقالـوا: إّن هذا 
عليـك شـديد، يؤخـذ خامتك بغـي علمـك وداخلتك! فإن كنـت قد غلبت 

عل أمرك فاعتزل.

فأبـى أن يعتـزل وأن يقاتلهـم، ونـى عـن ذلـك، وأغلق بابـه، فحورص 
أكثر من عرين يوًما، وهو ف الدار ف ستمئة رجل، ثم دخلوا عليه من دار 
بنـي حـزم األنصـاري، فضبه نيار بن عياض األسـلمّي بمشـقص ف وجهه، 

فسال الدم عل املصحف ف حجره. 

ثم أخذ ممد بن أب بكر بلحيته فقال: دع يل ليتي.

وكان َقْتُلُه ف ذي الجة سنة خس وثالثي، وأقام للناس الج ف تلك 
السنة عبد الله بن عباس، وصلَّ بالناس عيلُّ بُن أب طالب باملدينة وخطبهم.

وكان عثمن حّج بالناس عر سني متوالية.

واخُتِلَف ف يوم قتله، وُدفَِن بالبقيع لياًل، وصلَّ عليه جبُي بُن مطعم، 
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وأخفوا قره.

ه: فاختة بنت غزوان.  َفَوَلَد عثمُن: عبَد الله األكر، ُأمُّ

ه: رقية بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.  وعبَد الله األصغر، ُأمُّ

وَعْمًرا، وأباًنا، وخالًدا، وُعَمَر، وسعيًدا، والوليَد، وأمَّ سعيد، واملغيَة، 
وعبَد امللك، وأمَّ أبان، وأمَّ عمرو، وعائشَة.

فأّما عمرو بن عثمن فكان أسّن ولد عثمن وأشفهم عقًبا، وهلك بمنى.

فأما أبان بن عثمن، فشهد اجلمل مع عائشة، فكان الثاين من املنهزمي، 
وكانت أمه: ابنت جندب بن عمرو بن حمة الّدويس، وكانت حقاء. جتعل 
النفساء ف فمها، وتقول: حاجيتك: ما ف فمي؟ وهي: أم عمرو بن عثمن 

أيًضا.

وكان أبـان أبـرص، أحـول، يلّقـب: بقيًعا، وكانت عنـده أم كلثوم بنت 
عبد الله بن جعفر، خلف عليها بعده الّجاج، وعقبه كثي. 

وأما خالد بن عثمن، فكان عنده مصحف عثمن، اّلذي كان ف حجره 
حي ُقتَِل، ثّم صار ف أيدي ولده، وقد درجوا. 

وأما عمر بن عثمن، فولد: زيًدا، وعاصًم، وأمَّ أيوب، وكانت أمُّ أيوب 
عند عبد امللك بن مروان.

وأما سعيد بن عثمن فكان أعور بخياًل، وُقتَِل، وكان سبب قتله: أنه كان 
عاماًل ملعاوية عل خراسان، فعزله معاوية، فأقبل معه برهن كانوا ف يديه 
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مـن أوالد الّصغـد إل املدينـة، وألقاهـم ف أرض يعملـون لـه فيهـا باملسـاحي، 
فأغلقوا يوًما باب الائط، ووثبوا عليه فقتلوه، فطلبوا، فقتلوا أنفسهم.

وأمـا الوليـد بن عثمن، فـكان صاحب شاب وفتّوة، وقتـل أبوه عثمن 
وهو خمّلق ف حجلته.

وأمـا عبـد اللـه بـن عثمن، وهو مـن رقية بنـت النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فهلـك صبًِّيا، 
وذكروا أنه بلغ ستَّ سني، فنقره ِديٌك عل عينيه، فمرض ومات.

وأما عبد امللك بن عثمن فهلك، وهو غالم أيًضا)1(.

َب له   وقال أيًضا: ق: َتَلََّف عن َبْدٍر، عل رقية ابنة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَضَ

َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه، فقال عثمن: وأجري يا َرُسول الله؟ قال: »َوَأْجُرَك«)2(.

ان بن َأِب العايص،  ِه؛ َقاَل: ُعْثَمن ْبُن َعفَّ َنا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ  خ: َأْخَرَ

وأبو العايص ُيَقاُل َلُه: األَِمُي.

يَن. ُبوِيَع َلُه باِلالَفة َيْوم االْثنَْيِ لَلْيَلة َبِقَيْت من ذى الجة َسنََة ثالٍث وِعْرِ

ِة َسنََة ِستٍّ  َة َلْيَلة َخَلْت ِمْن ِذي اْلَجَّ وُقتَِل $ َيْوم اجلُُمَعِة لَِثَمِن َعْرَ
ـْبت َبـْيَ امَلْغِرب  وَثاَلثِـْي َبْعـَد اْلَعـْص، َوَكاَن َيْوَمِئـٍذ َصاِئـًم، وُدفِـَن َيْوم السَّ

َواْلِعَشاِء ِف ُحشِّ َكْوَكٍب بِاْلَبِقيِع، وُقتَِل وُهَو اْبُن اْثنََتْيِ َوَثَمنَِي َسنًَة)3(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 202-191(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 153(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 359(.
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ُهَم َأْرَوى بِنُْت  ه، َوُأمُّ  خ: أخو الَولِْيِد ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيط إِْخَوٌة أِلُمِّ

ِه)1(. َنا بَِذاَك ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللَّ ُكَرْيِز ْبِن َعْبِد َشْمس. َأْخَرَ

ان حي هاجر عل َأْوس  د بن إِْسَحاَق: نزل ُعْثَمن بن َعفَّ  خ: َقاَل ُمَمَّ

ان بن ثابت-. ابن ثابت بن منذر -أخي َحسَّ

ــان َعــَل َســْعد بــن َخْيَثَمــَة. فِيــَم  ْهــِري، َفَقــاَل: َنــَزَل ُعْثــَمن بــن َعفَّ ــا الزُّ َوَأمَّ
ْهِري. َثنَا بِِه إِْبَراِهيُم، َعِن ابن ُفَلْيح، َعْن ُموَسى بن ُعْقَبة، َعِن الزُّ َحدَّ

َقاَل إِْبَراِهيُم بن امُلنِْذر: ُيَقاُل: إِنَّ ُعْثَمن َنَزَل َعَل َأْوس بن َثابٍِت.

ان بامَلِدْينَة)2(. وُقتَِل ُعْثَمن بن َعفَّ

، َلُه ِهْجَرَتاِن، َوَلُه بَِبْدٍر بَِسْهِمِه َواِحَدٌة،  يِلٌّ  ص: ُمَهاِجِريٌّ َبْدِريٌّ َأوَّ

ْضَواِن ملَُِباَيَعِة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َلُه ِف َغْيَبتِِه.  َوَلُه بِيَعُة الرِّ

َها اْلَبْيَضاُء  ُه َأْرَوى بِنُْت ُكَرْيِز ْبِن َربِيَعَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوُأمُّ َوُأمُّ
َا َوَأُبوُه َتْوَأٌم)3(. ُة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُيَقاُل: إِنَّ ُأمُّ َحِكيِم بِنِْت َعْبِد امُلطَِّلِب َعمَّ

 ب: أمُّ ُعْثـَمن أروى بنـت كريـز بن ربيَعة بن حبيب بن َعْبد شـمس، 

َها الَبْيَضاء أمُّ َحِكيم بنت َعْبد امْلطلب بن ِهَشام بن َعْبد منَاف)4(.  َوأمُّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 524(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 43(.

)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )121/1(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )241/2، و242(.
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 بش: كان له ثالث كنى: أبو عمرو، وأبو عبد الله، وأبو ليل. 

ها  وأمُّ عثمن أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمُّ
البيضاء أمُّ حكيم بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف.

، وعبد الرحن، وسعد بن  اسُتخِلَف عن شورى من ستة أنفس: عيلٌّ
أب وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبي بن العوام، وسادس القوم عثمن 

ڤ وعنهم أجعي. 

يوم  أن ُحورِصَ  إل  الصحيح،...  للدين  بن عفان الزًما  فمى عثمن 
اجلمعة لليلة مضت من ذي القعدة، وبقي ف الصار تسعة وأربعي يوًما، 
بُي فيمن أطاعهم  يذود عنه عيلُّ بُن أب طالب ف بني هاشم، وطلحُة والزُّ
من قريش إل أن تسلَّق عليه سودان بن حران املرادي بالليل، ومعه مشقص 
َفَوَجــَأه وهــو يقــرأ ســورة البقــرة، فوقعــت أول قطــرة مــن دمــه عــل قولــه: 

]البقرة: 137[. ﴿گ گگ﴾ 

وكانت خالفته اثنتي عرة سنة إال اثنى عر يوًما، وُدفَِن بي املغرب 
والعشاء، وصلَّ عليه جبُي بُن مطعم، وذلك ليلة السبت لثنتي عرة ليلة 

ته ف قره نائلُة وأمُّ البني)1(. بقيت من ذي الجة، ودلَّ

 رع: َأِمُي امُلؤمنَِي، ُقتَِل سنة خس َوَثاَلثَِي ِف َيْوم اجلُُمَعة بعد َثَمن عَرة 
ة سنة خس َوَثاَلثَِي، َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوَثَمنَِي سنة)2(.  خلت من ِذي الجَّ

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 23، 24(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )118/1(.
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، َبْدِريٌّ بَِسْهِمِه َوَأْجِرِه.  ْجَرَتْيِ ، ُذو اهْلِ  ع: ُذو النُّوَرْيِن ُمَهاِجِريٌّ

ُه َأْرَوى بِنُْت ُكَرْيِز ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاٍف، َوُأمُّ َأْرَوى  ُأمُّ
ُأمُّ َحِكيٍم بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، اْسُمَها: الَبْيَضاُء. 

َحاَبِة بِالنَّبِيِّ  َل َمْن َهاَجَر إَِل اللِه بَِأْهِلِه َبْعَد ُلوٍط، َكاَن َأْشَبَه الصَّ َكاَن َأوَّ
َة َسنًَة، ِسنُُّه  ُه، َكاَنْت ِخاَلَفُتُه ثِنَْتْي َعْرَ َمْع َبْيَ بِنْتِي َنبِيٍّ َغْيُ ملسو هيلع هللا ىلص َخْلًقا، َلْ جَيْ

تِْسُعوَن، َوِقيَل: َثَمٍن َوَثَمنَِي. 

َيْوَم  يِق  التَّْرِ اِم  َأيَّ َأْوَسَط  اجْلُُمَعِة  َيْوَم  َوَثاَلثَِي  َخٍْس  َسنََة  َمْظُلوًما  ُقتَِل 
اجْلُُمَعِة، َوُدفَِن بِاْلَبِقيِع َلْياًل)1(.

ِه، َوَأَبا َعْمرو، كنيتان مشهورتان َلُه، وأبو َعْمرو   بر: يكنى َأَبا َعْبد اللَّ
أشهرمها.

ه: )َعْبـد اللَِّه(،  قيـل: إنـه َوَلـَدت َلُه رقيُة ابنُة َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ابنًا، فسـمَّ
، ولد َلُه َعْمرو، فاكتنى بِِه إَِل أن مات $. وقد قيل:  واكتنى بِِه، ومات ُثمَّ

إنه َكاَن يكنى أبا ليل.

ولد ِف السنة السادسة بعد الفيل. 

ه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف  أمُّ
ُة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. ها البيضاء أمُّ حكيم بِنْت عبد املطلب عمَّ ابن قيص، وأمُّ

ا بدينه مع زوجته رقية بِنْت َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  هاجر إَِل أرض البشة فارًّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1952/4(.
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َوَكاَن أول خارج إليها، وتابعه سائر املهاجرين إَِل أرض البشة، ُثمَّ هاجر 
اهلجرة الثانية إَِل املدينة. 

فأمره  لتخلُّفه عل متريض زوجته رقية، كانت عليلة،  بدًرا  ول يشهد 
َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بالتخلُّف عليها، هكذا ذكره ابن إِْسَحاق.

وقال غيه: بل َكاَن مريًضا بِِه اجلَُدري، َفَقاَل له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرِجْع«، 
وضب َلُه بسهمه وأجره، فهو معدود ِف البدريي لذلك، وماتت رقية ِف سنة 

اثنتي من اهلجرة حي أتى خر َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بم فتح الله َعَلْيِه َيْوم بدر.

َهه  وأما تلُّفه َعْن بيعة الرضوان بالديبية؛ فألن َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن وجَّ
ِه  إَِل مكة ِف أمٍر ال يقوم بِِه غُيه من صلح قريش، عل أن يرتكوا َرُسوَل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص والعمرة، فلم أتاه الر الكاذب بأن ُعْثَمن قد ُقتَِل جع أصحابه، فدعاهم 
إَِل البيعة، فبايعوه عل قتال أهل مكة يومئذ، وبايع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُعْثَمن 
حينئذ بإحدى يديه األخرى، ُثمَّ أتاه الر بأن ُعْثَمن ل يقتل، وما كان سبب 

بيعة الرضوان إال َما بلغه ملسو هيلع هللا ىلص من قتل ُعْثَمن. 

فهو أيًضا معدود ِف أهل الديبية من أجل َما ذكرناه.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ابنتيـه: رقيَة ُثـمَّ أمَّ كلثوم، واحـدًة بعد واحدة،  َجـه َرُسـوُل اللَّ زوَّ
ُه َقاَل:  ْجُتَكَهـا«. وثبـت َعِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َوَقـاَل: »إِْن َكاَن ِعنْـِدي َغرْيَهـا لَزوَّ

»َسَأْلُت َربِّ ۵ َأالَّ ُيْدِخَل النَّاَر َأَحًدا َصاَهَر إلَّ َأْو َصاَهْرُت إَِلْيِه«. 

َوُهـَو أحـد العرة املشـهود هلـم باجلنة، وأحد السـتة الذيـن جعل عمر 
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فيهم الشورى، وأخر أنَّ َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص توف وهو عنهم راٍض.

واشـرتى ُعْثـَمن ڤ بئـر رومـة، وكانت ركيَّـة ليهودي يبيع املسـلمي 
ُب  ي ُروَمَة َفَيْجَعَلها للُِمْسلِِمَي َيْضِ ماءها، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن يْشَتِ
ٌب ِف اجَلنَّـة«، فأتى ُعْثَمن اليهوديَّ فسـاومه  ـا َمـْشَ بَِدْلـِوِه ِف ِداَلئِِهـم، َوَلـُه ِبَ
بـا، فأبـى أن يبيعها كلَّها، فاشـرتى نصفهـا باثني عر ألـف درهم، فجعله 
للمسـلمي، َفَقـاَل َلُه ُعْثَمن ڤ: إن شـئت جعلت عـل نصيبي قرني، وإن 
شئت فيل َيْوم ولك َيْوم. َقاَل: بل لك َيْوم ويل َيْوم. فكان إذا َكاَن َيْوم ُعْثَمن 
استقى املسلمون َما يكفيهم يومي: فلم رأى َذلَِك اليهودي، َقاَل: أفسدت 

عيل ركيتي، فاشرت النصف اآلخر، فاشرتاه بثمنية آالف درهم.

وقـال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيِزيـُد ِف َمْسـِجِدَنا«، فاشـرتى ُعْثَمن ڤ 
موضع خس سوار، فزاده ِف املسجد. 

بعًيا، وأتمَّ األلفي بخمسي  بتسعمئة وخسي  ة  الُعرْسَ ز جيَش  وجهَّ
فرًسا، وجيش العرسة َكاَن ِف غزوة تبوك.

وكان ُعْثَمن ڤ رجاًل ربعًة ليس بالطويل وال بالقصي، حسَن الوجه، 
رقيَق البرة، كبَي اللحية عظيمها، أسمَر اللون، َكثَِي الشعر، ضخَم الكراديس، 

ر ليته، ويشد أسنانه بالذهب. بعيد َما بي املنكبي، َكاَن ُيَصفِّ

م سنة أربع وعرين  وبويع لعثمن ڤ بالالفة َيْوم السبت غرة املحرَّ
بعد دفن ُعَمر بن الطاب ڤ بثالثة أيام باجتمع الناس عليه. 
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سنة  الجة  ذي  من  خلت  عرة  سبع  أو  عرة  لعثمن  باملدينة  وُقتَِل 
خس وثالثي من اهلجرة. ذكره املدائني، عن َأِب معر، عن َنافِع.

وقد قيل: إنه ُقتَِل َيْوم اجلمعة لليلتي بقيتا من ذي الجة.

د بن َأِب َبْكر ضبه بمشقص.  واخُتِلَف فيمن باش قتله بنفسه، فقيل: ُمَمَّ
ِذي قتله سـودان بن  وقيـل: بـل حبسـه ممد بـن أب بكر وأقعده غـيه، كان الَّ
حـران. وقيـل: بـل ويل قتلـه رومـان اليممي. وقيـل: بل رومان رجـل من بني 
د بن َأِب َبْكر أخذ بلحيته فهزها، َوَقاَل:  َأَسد بن خزيمة. وقيل: بل إن ُمَمَّ
َمـا أغنـى عنـك ُمَعاِوَيـة، وما أغنـى عنك ابـن َأِب رسح، وما أغنـى عنك ابن 
َعاِمـر، فقـال: َيـا ابن أخي أرسـل ليتي، فواللـه إنك لتجبذ ليـًة كانت تعز 
عل أبيك، وما َكاَن أبوك يرىض جملسك َهَذا مني. فيقال: إنه حينئذ تركه 

وخرج عنه.

ويقال: إنه حينئذ أشار إَِل من َكاَن معه، فطعنه أحدهم وقتلوه. والله أعلم.

وأكثرهم يروي أن قطرة أو قطرات من دمه سقطت عل املصحف عل 
قوله جلَّ وعال: ﴿گ گگ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة: 137[.

واخُتِلـَف ِف ِسـنِّه حـي قتلـوه، َفَقاَل ابن إِْسـَحاق: ُقتَِل َوُهـَو ابن ثمني 
سـنة. وقال غيه: ُقتَِل َوُهَو ابن ثمن وثمني سـنة. وقيل: ابن تسـعي سـنًة. 
َوَقاَل َقَتاَدة: ُقتَِل ُعْثَمن ڤ َوُهَو ابن ست وثمني سنة. وقال الَواِقِدي: ال 

ُه ُقتَِل َوُهَو ابن اثنتي وثمني سنة. وهو قول َأِب اليقظان.  خالف عندنا َأنَّ
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وُدفَِن لياًل بموضٍع، يقال َلُه: حش كوكب، وكوكب: رجل من األنصار، 
والش: البستان. 

وكان ُعْثـَمن ڤ قـد اشـرتاه وزاده ِف البقيع، فـكان أول من ُدفَِن فِيِه، 
ا. وحل عل لوح رِسًّ

وقـد قيـل: إنـه َصـلَّ َعَلْيـِه َعْمرو بـن ُعْثَمن ابنـه. وقيـل: بل َصـلَّ َعَلْيِه 
حكيـم بـن حـزام. وقيل: املسـور بن خمرمة. وقيل: كانوا خسـة أو سـتة، وهم 
ُجَبـْي بـن مطعـم، وحكيـم بن حزام، َوَأُبـو جهم بن حذيفة، وتيـار بن مكرم، 

وزوجتاه: نائلة، وأم البني بِنْت ُعَيْينَة. 

ونزل ِف القر َأُبو جهم، وجبي، وكان حكيم، وزوجتاه أم البني ونائلة 
يدلونه، فلمَّ دفنوه، غيَّبوا قره ڤ.

وكان ُعْثَمن ڤ شيًخا جياًل، رقيق البرة، أسمر اللون، كبي الكراديس، 
واسع َما بي املنكبي، كثي شعر الرأس، أصلع طويل اللحية، حسن الوجه)1(.

 خــق: كان ختــن َرُســوِل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص عــل ابنتــه رقيــة، وأم كلثــوم، ولــه 
صحبٌة وهجرٌة إل أرض البشة، وهجرٌة أخرى إل املدينة، وآثاره ف الدين 

مذكورة، وأفعاله اجلميلة معروفة مشهورة)2(.

 د: ختن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص عل اْبنَته)3(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1040-1037/3، 1042، 1052-1044(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1615/3(.

)3( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 18(.
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 كر: أمُي املؤمني، ذو النَّورين، وصاحُب اهلجرتي، وزوُج اإلبنتي، 
قديُم اإلسالم. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث صالة وروى عن أب بكر، وعمر.  حدَّ

روى عنه: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، 
وعبد الله بن الزبي، وعبد الله بن جعفر بن أب طالب، وزيد بن ثابت، وعمران 
ابن حصي، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، واملغية بن شعبة، وزيد بن خالد 
اجلهني، وأبو قتادة عبد الله بن مغفل، وطارق بن أشيم األشجعي، وسلمة 
ابن األكوع، وأبو أمامة الباهيل، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن الارث بن 

نوفل، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وغيهم كثي.

وقـدم الشـام قبل اإلسـالم ف جتارة واجتـاز بالبلقاء من أعمل دمشـق، 
وكان عل ميمنة عمر ف خرجته إل الشام التي رجع منها من رسغ، وقدم 
اجلابيـة مـع عمـر، كـم ذكـر ممد بـن جعفر بـن خالـد الدمشـقي ف كتابه ف 

»فتوح الشام«)1(.

م. َوقيل:  ـان ڤ أول َيْوم من املحـرَّ  جـو: اْسـُتْخِلَف ُعْثـَمُن بـُن َعفَّ
ام سنة َأربع َوعْرين.  ألَْرَبع َخَلون ِمنُْه بعد موت عمر بَِثاَلَثة َأيَّ

ة سنة خس َوَثاَلثَِي،  َوُقتَِل َيْوم اجلُُمَعة لثمن عَرة خلت من ِذي الجَّ
َوَكاَنت واَلَيته إِْحَدى عَرة سنة َوأحد عر شهًرا وأياًما)2(. 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )39/ 3، 4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 60(.
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ه أروى بنت كريز بن ربيَعة بن حبيب بن عبد   وقال أيًضا: جو: أمُّ
شمس، أسلمت.

َوَكاَن يكنى ِف اجلَاِهِليَّة: َأَبا عمر، َفَلمَّ ولدت َلُه ِف اإلسالم رقيُة ُغاَلًما 
ُه: )عبَد الله(، واكتنى بِِه. َسمَّ

أسلم ُعْثَمن َقِديًم قبل ُدُخول َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َداَر األرقم، َوَهاَجر إَِل 
الََبَشة اهلجرتي.

َفــه عــل اْبنَتــه رقيــة، َوَكاَنــت َمِريَضــة،  َوملــا خــرج النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل بــدر َخلَّ
َوضب َلُه بسهمه وأجره، َفَكاَن كمن َشِهَدَها. 

ْجُتَها ُعْثَمن«،  َجه أمَّ ُكْلُثوم بعد رقية، َوَقاَل: »َلو َكاَن ِعنِْدي َثالَِثة لَزوَّ وزوَّ
ي َذا النورين، جلمعه َبي بِنَْتي َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص َوُسمِّ

َكاَن ربَعًة َأبيَض. َوقيل: أسمَر، َرِقيَق البَرة، حسَن الَوْجه، َعظِيَم الكراديس، 
رها، َوَكاَن نقش  ْأس، َعظِيَم اللِّْحَية يصفِّ ، كثَي شعر الرَّ بعيد َما َبي امَلنِْكَبْيِ

.) نَّ َأْو َلَتنَْدَمنَّ ِه خُمِلًصا(، َوقيل َكاَن: )َلَتْصِرَّ خامته: )آَمنُْت بِاللَّ

ه َفاِخَتة بنت َغزَوان. َكاَن َلُه من الَوَلد: عبد الله من رقية، َوعبد الله اأْلَْصَغر أمُّ

هم أم َعْمرو بنت ُجنُْدب  أمُّ َوَمْرَيم،  َوَأَبان، َوعمر،  َوَعْمرو، وَخالِد، 
من األزد.

هم َفاطَِمة بنت الَولِيد.  والوليُد، َوَسِعيٌد، َوأمُّ سعيد، أمُّ

ه أمُّ الَبنَِي بنت ُعَيْينَة بن حصن.  َوعبُد امَلِلك أمُّ
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هنَّ َرمَلة بنت شيَبة بن ربيَعة.  َوَعاِئَشُة، َوأمُّ أبان، َوأمُّ َعْمٍرو، أمُّ

َها أمُّ ولد. َها نائلة بنت الفرافصة. َوأمُّ الَبنَِي بنت ُعْثَمن أمُّ َوَمْرَيم أمُّ

ة. َوقيل: لثمن عَرة  ُقتَِل َيْوم اجلُُمَعة لثالث عَرة خلت من ِذي الجَّ
ة سنة خس َوَثاَلثَِي، َوقيل: أول سنة ِسّت َوَثاَلثَِي.  َمَضت من ِذي الجَّ

َواْخُتِلَف ِف َقاتله َفقيل: َقتله اأْلسود التِجيبِي من أهل مص. َوقيل: َقتله 
د بن أب بكر بمشقص ثمَّ وقف  سودان بن ُروَمان املَراِدي. َوقيل: وجاه ُمَمَّ
َعَلْيِه التِجيبِي، َوُمَّمد بن أب ُحَذْيَفة، فضباه بأسيافهم َحتَّى أثبتاه، َوُهَو يْقَرأ 
امُلصحف، َفَوَقعت نضحة من َدمه عل َقْوله: ﴿گ گگ﴾ ]البقرة: 

137[، َوَكاَن َيْومِئٍذ َصاِئًم. 

َوُدفَِن َلْيَلة السبت بِالَبِقيِع ِف حش َكْوَكب، والش: الُبْسَتان، وكوكب: 
رجل من اأْلَْنَصار وأخفي َقره. 

َوِف ِسنِّه َثاَلَثُة َأْقَوال: َأحدَها: تسعون. َوالثَّايِن: َثَمن َوَثَمُنوَن. َوالثَّالِث: 
اْثنَان َوَثَمُنوَن. َوقيل: ل يبلغ الثََّمنَِي)1(.

 ث: ذو النُّورين، وصاحب اهلجرَتي، وزوُج االبنَتي، قديم اإلسالم، 
أسلم قبل دخول النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم. 

وُقتَِل عثمن يوم اجلمعة لسبَع عرَة أو ثمين عرَة خلت من ذي الجة 
سنة ستٍّ وثالثي بعد العص، وُدفَِن لياًل، وكانت خالفته اثنتي عرة سنًة 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 79-77(.
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إال أياًما، وله اثنتاِن وثمنوَن سنة. وقيل أكثر من ذلك)1(.

 ثغ: جيتمع ُهَو وَرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ف َعْبد مناف، يكنى: أبا َعْبد اللَّه، 
بِنْت  رقية  ه  وأمُّ اللَّه،  َعْبد  بابنه  أواًل  يكنى  َكاَن  وقيل:  عمرو،  أبو  وقيل: 
َربِيعة بن  بِنْت كريز بن  ه أروى  َعْمرو، وأمُّ بابنه  ُثمَّ كني  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوِل 
حبيب بن َعْبد شمس، فهو ابن عمة َعْبد اللَّه بن َعاِمر، وأمُّ أروى: البيضاء 

ُة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. بِنْت عبد املطلب عمَّ

وهو ذو النورين، وأمي املؤمني، أسلم ِف أول اإلسالم، دعاه َأُبو َبْكر 
إَِل اإلسالم فأسلم، وكان َيُقوُل: إين لرابع أربعة ِف اإلسالم.

ج بعد رقية أمَّ كلثوم بِنْت َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فلم توفيت قال َرُسوُل اللِه  وتزوَّ
ْجنَاَك«. ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َأنَّ َلنَا َثالَِثًة َلَزوَّ

وولد لعثمن ولد من رقية اسمه َعْبد اللَّه، فبلغ ست سني، وتوف سنة 
أربع من اهلجرة.

ول يشهد عثمُن بدًرا بنفسه؛ ألنَّ زوجته رقية بِنْت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص كانت 
مريضة َعَل املوت، فأمره َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقيم عندها، فأقام، وتوفيت 
َيْوم ورد الر بظفر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمي باملركي، لكن َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

ضب َلُه بسهمه وأجره، فهو كمن شهدها.

ِذيَن شهد هلم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة. وهو أحد العرة الَّ

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 3(.
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وملـا ُحـِصَ عثـمن وطـال حـصه -والذين حـصوه ُهم مـن أهل مص، 
والبـصة، والكوفـة، ومعهـم بعض أهـل املدينـة-، أرادوه َعَل أن ينزع نفسـه 
من الالفة، فلم يفعل، وخافوا أن تأتيه اجليوش من الشام والبصة وغيمها 

ويأيت الجاج فيهلكوا، فتسوروا َعَلْيِه فقتلوه ڤ وأرضاه. 

وملا ُقتَِل ُدفَِن لياًل، وصلَّ َعَلْيِه ُجَبْيُ بُن مطعم، وقيل: حكيم بن حزام، 
وقيل: املسور بن خَمْرمة، وقيل: ل يصل َعَلْيِه أحٌد، منعوا من َذلَِك. 

وُدفَِن ِف حش كوكب بالبقيع، وكان عثمن َقْد اشرتاه وزاده ِف البقيع. 

َبـْي، وامرأتاه: أم البني بنـت عيينة ابن حصن  وحـضه َعْبـد اللَّـه بن الزُّ
الفزارية، ونائلة بِنْت الفرافصة الكلبية، فلم دّلوه ِف القر صاحت ابنته َعاِئَشة، 
َبْي: اسكتي َوإاِل قتلتك. فلم دفنوه َقاَل هلا: صيحي اآلن ما  َفَقاَل هلا ابن الزُّ

بدا َلَك أن تصيحي.

وقيل: َكاَن ربعة ال بالقصي وال بالطويل، حسن الوجه، رقيق البرة، 
كبي اللحية، أسمر اللون، َكثِي الشعر، ضخم الكراديس، بعيد ما بي املنكبي، 
هـب، وكان عمره اثنتي وثمني سـنة،  ـر ليته، ويشـد أسـنانه بالذَّ َكاَن يصفِّ

وقيل: ست وثمنون سنة، قاله َقَتاَدة. 

وقيل: َكاَن عمره تسعي سنة.

ورثاه َكثٌِي من الشعراء)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )482-480/3، 490، 491(.
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 ذس، ذت: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن الشيخي. 

روى عنه بنوه: أبان وسعيد وعمرو، ومواله حران، وأنس، وأبو أمامة 
ابن سـهل، واألحنف بن قيس، وسـعيد بن املسـيب، وأبو وائل، وطارق بن 
َلمي، ومالك بن أوس بن الدثان،  شهاب، وعلقمة، وأبو عبد الرحن السُّ

وخلق سواهم.

لي، وذو النُّورين، وصاحب اهلجرتي، وزوج االبنتي.  ابقي األوَّ أحُد السَّ

ج رقية بنت رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص قبـل املبعث،  قـدم اجلابيـة مـع عمر، وتـزوَّ
فولدت له: عبَد الله، وبه كان يكنى، وبابنه عمرو.

هـا البيضاء بنت  ـه أروى بنـت كريـز بـن حبيب بن عبد شـمس، وأمُّ وأمُّ
عبد املطلب بن هاشم. 

َفــه النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف غــزوة بــدٍر ليداوهيــا ف  فهاجــر برقيــة إل البشــة، وخلَّ
مرضهــا، فتوفيــت بعــد بــدر بليــال، وضب لــه النبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بســهمه مــن بــدر 

َجه بالبنت األخرى أمَّ كلثوم. وأجره، ثم زوَّ

ومات ابنه عبد الله، وله ست سني، سنة أربع من اهلجرة.

وكان عثمن فيم بلغنا ال بالطويل، وال بالقصي، حسن الوجه، كبي اللحية، 
أسمر اللون، عظيم الكراديس، بعيد ما بي املنكبي، خيضب بالصفرة، وكان 

قد شدَّ أسنانه بالذهب)1(.

 /2( للذهبي  اإلسالم«  »تاريخ   ،)150-149 )راشدون/  للذهبي  النبالء«  أعالم  »سير   )1(
.)259 ،258
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لي، وأحُد من  ابقي األوَّ  ذط: أمي املؤمني، ذو النورين، أحد السَّ

جع القرآن عل عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بجملة من األحاديث.  وقد حدَّ

روى عنه: بنوه أبان، وعمرو، وسعيد، وُحران بن أبان، وابن عباس، 
وابن عمر، وأنس، والسائب بن يزيد، وأبو أمامة بن سهل،...وأبو عبد الرحن 
ـلمي، وعـرض عليه القرآن هو، وأبو األسـود الـدؤيل، وزر بن ُحبيش،  السُّ

فبعضهم أخذ عنه أحرًفا. 

وممن روى عنه: األحنف بن قيس، وطارق بن شهاب، وعبد الله بن 
جعفر، وسلمة بن األكوع، وعبد الله بن عامر بن كريز القرش، وخلق سواهم.

جه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بابنته رقية ڤ، فولدت له عبد الله، وبه كان ُيكنى،  زوَّ
َجه النبيُّ  َبْدٍر، َزوَّ ڤ ليايل وقعة  ثم كني بولده عمرو، فلم توفيت رقية 
ملسو هيلع هللا ىلص بابنته األخرى أمَّ كلثوم ڤ، وأقامت مدة، ثم توفيت ف حياة أبيها. 

وكان من أقران أب بكر الصديق، أسلم كلٌّ منهم وعمره بضع وثالثون 
سنة، وكان من بني عمِّ النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وأمـه هـي أروى بنـت كريـز بـن حبيب بن عبد شـمس بن عبـد مناف، 
خالـة أمـي خراسـان عبـد الله بـن عامر بن كريـز وأمها هي عمة رسـول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص أم الكم بنت عبد املطلب اهلاشمية التي يقال هلا: البيضاء.

قيل: كان أبيض ربعة، رقيق الوجه حسنه، كبي اللحية، أسمر، بعيد ما 
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بي املنكبي، خيضب بالصفرة، وشدَّ أسنانه ملا شاخ بالذهب)1(.

 ذك: أمي املؤمني، ذو النورين، ومن تستحي منه املالئكة، ومن جع 
األمة عل مصحف واحد بعد االختالف، ومن افتتح نواُبه إقليَم خراسان، 

وإقليَم املغرب. 

وكان من السابقي الصادقي، القائمي الصائمي، املنفقي ف سبيل الله، 
َجه بابنتيه رقية وأم كلثوم ڤ.  ممن شهد له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، وزوَّ

يـه وقت أمره بجمع القـرآن علم مرتبتـه وجاللته، وقد  مـن نظـر ف ترِّ
أفردت سيته ف ُمصنَّف. 

عداده ف السابقي األولي، وف العرة املشهود هلم باجلنة، وف اللفاء 
الراشدين، وهو أفضل من قرأ القرآن عل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، هاجر إل البشة ثم 

إل املدينة، وروى جلة كثية من العلم. 

وعـداده ف البدريـي؛ ألنَّ النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أمره أن يتخلَّف عـل زوجته رقية 
ابنة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وضب له بسهمه وأجره. 

هاجـت رؤوس الفتنـة والر وأحاطوا به وحارصوه ليخلع نفسـه من 
الالفة، وقاتلوه قاتلهم الله، فصر وكّف نفسه وعبيده حتى ُذبَِح صًرا ف 

ر عليه أربعُة أنفس.  داره، واملصحف بي يديه، وزوجته نائلة عنده، وتسوَّ

وقتله سودان بن حران يوم اجلمعة ثامن عر ذي الجة سنة خس 

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 51، 52(.
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وثالثي، وكانت خالفته اثنتي عرة سنة، وعاش بضًعا وثمني سنة. 

كان من أقران النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأب بكر الصديق، وكان أكر من عيلٍّ بثمن 
وعرين سنة أو أكثر، وكان ممن جع بي العلم والعمل، والصيام والتهجد 

واإلتقان، واجلهاد ف سبيل الله، وصلة األرحام)1(.

ـه أروى بنت كريز   جـر: أمـي املؤمنـي، َأبو َعبد اللـه، وَأبو عمر، وأمُّ

ها البيضاء بنت عبد املطلب  ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت، وأمُّ
ة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. عمَّ

ولــد بعــد الفيــل بســت ســني عــل الصحيــح، وكان ربعــة حســن الوجــه 
رقيق البرة عظيم اللحية بعيد ما بي املنكبي.

أسلم قديًم.

وجاء من طرق كثية شهية صحيحة، َعن عثمن ملا أن حصوه انتشد 
الصحابة ف أشياء منها: جتهيزه جيَش الُعرْسة، ومنها: مبايعة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عنه 

تت الشجرة ملا أرسله إل مكة، ومنها: شاؤه بئر رومة، وغي ذلك.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن أب بكر وعمر.

وهـو أول مـن هاجـر إل البشـة ومعـه زوجتـه رقيـة وتلَّـف َعـن بدٍر 
لتمريضها، فكتب له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بسهمه وأجره، وتلَّف َعن بيعة الرضوان؛ 
ألَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كان بعثه إل مكة فأشيع أنم قتلوه، فكان ذلك سبب البيعة 

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )3(.
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فضب إحدى يديه عل األخرى، وقال: »َهِذِه َعْن ُعْثَمن«.

وكان سبب قتله: أن أمراء األمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلها 
معاوية، وبالبصة سعيد بن العاص، وبمص َعبد الله بن َسعد بن أب رسح، 
وبخراسـان َعبـد اللـه بن عامـر، وكان من حجَّ منهم يشـكو مـن أميه، وكان 
عثمن ليِّ العريكة كثي اإلحسان واللم، وكان يستبدل ببعض أمرائه فيضيهم، 
ثم يعيده بعد إل أن رحل أهل مص يشكون من ابن أب رسح، فعزله وكتب له 
كتاًبا بتولية ممد بن أب بكر الصديق فرضوا بذلك، فلم كانوا ف أثناء الطريق 
رأوا راكًبا عل راحلة فاستخروه فأخرهم أنه من عند عثمن باستقرار ابن 
أب رسح ومعاقبة جاعة من أعيانم، فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوا به، 
فحلـف أنـه مـا كتـب وال أذن، فقالـوا: )َسـلِّمنا كاتبك(، فخـش عليه منهم 
القتـل، وكان كاتبـه َمـروان بـن الكم وهو ابـن عمه، فغضبـوا وحصوه ف 
روا  داره، واجتمع جاعٌة حيمونه منهم، فكان ينهاهم، َعن القتال إل أن تسوَّ
عليـه مـن دار إل دار، فدخلـوا عليـه فقتلـوه، فَعُظَم ذلك عـل أهل الي من 

الصحابة وغيهم، وانفتح باب الفتنة، فكان ما كان، والله املستعان)1(.

عْثَماُن ْبُن َقْيِس ْبِن َأِبي اْلَعاِص ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديٍّ ڤ.9   --

ِريَن َعْن َأِب   ع: َلُه ُصْحَبٌة، َشِهَد َفْتَح ِمْصَ َمَع َأبِيِه َذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ
ُه َكاَن َعَل َقَضاِء ِمْصَ ِف َزَمِن ُعْثَمَن، َوِقيَل:  َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَل، َوُذِكَر َأنَّ

ِف َزَمِن ُعَمَر)2(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1966/4(.)1( »اإلصابة« البن حجر )105-102/7(.
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عْثَماُن ْبُن َمْظُعوِن ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهٍب ْبِن ُحَذاَفَة ْبُن ُجَمحِ ْبِن 9   --
اِئِب ڤ. ، ُيْكَنى َأَبا السَّ َعْمِرو ْبِن ُمَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

ُه ُسَخْيَلُة بِنُْت اْلَعنَْبِس ْبِن وْهَباَن ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجََح.   س: ُأمُّ

ُهَم َخْوَلُة بِنُْت َحِكيِم  اِئُب، َوُأمُّ ْحَِن، َوالسَّ َوَكاَن لُِعْثَمَن ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ
َلِميَُّة. اْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن األَْوَقِص السُّ

ْجَرَتـْيِ َجِيًعا ِف  َقاُلـوا: َوَهاَجـَر ُعْثـَمُن ْبُن َمْظُعـوٍن إَِل َأْرِض اْلََبَشـِة اهْلِ
ِد ْبِن ُعَمَر. ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ ِرَواَيِة ُمَمَّ

َقاُلوا: وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ ُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن َوَأِب اهْلَْيَثِم ْبِن التَّيَِّهاِن.

َوَشِهَد ُعْثَمُن ْبُن َمْظُعوٍن َبْدًرا، َوَماَت ِف َشْعَباَن َعَل َرْأِس َثاَلثَِي َشْهًرا 
ْجَرِة)1(. ِمَن اهْلِ

 ل: شهد بدًرا، مات عل عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ف: َشِهَد َبْدًرا)3(.

اِئب، َماَت  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: ُعْثَمن ْبُن َمْظُعون ُيْكنَى َأَبا السَّ  خ: َأْخَرَ

ِف َحَياِة َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )368-365/3(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1526(.

)3( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )272/1(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 360(.
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 غ: توف عل عهد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)1(.

 ب: َمـاَت بِامَلِدينَـِة قبـل َوَفاة َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقبََّلُه َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

بعد امَلْوت)2(.

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، توّف ِف عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ائِب«)3(. »َرِحََك اللُه َأَبا السَّ

َة َقْبَل  ْجَرِة اأْلُوَل، َوَأِمُيُهْم، َفَقِدَم َمكَّ  ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة الََبَشِة ِف اهْلِ

ْجَرِة، َفَهاَجَر فِيَها إَِل امَلِدينَِة َفَشِهَد َبْدًرا.  اهْلِ

َتنُِب  ْيَل َوَيُصوُم النََّهاَر، َوجَيْ اِكِهْم، َيُقوُم اللَّ َكاَن ِمْن ُرْهَباِن امُلَهاِجِريَن َوُنسَّ
ٍء، اْسـَتْأَذَن  ْنَيا َوَلْ َيَتَلبَّْس ِمنَْها بَِشْ ـَهَواِت، َوَيْعَتِزُل النَِّسـاَء، َخَرَج ِمَن الدُّ الشَّ

ْهَبانِيَِّة.  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف التََّبتُِّل، َفَلْم َيْأَذْن َلُه، َوَنَاُه َعِن الرَّ

َأَجاَرُه الَولِيُد ْبُن امُلِغَيِة ِحَي َرَجَع ِمَن الََبَشِة َفَردَّ َعَلْيِه ِجَواَرُه، َواْكَتَفى 
بِِجَواِر اللِه. 

َواْمُتِحَن ِف اللِه َفُفِقَئْت إِْحَدى َعْينَْيِه.

ْجَرِة،  َ َعَل َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسنَِة اْثنََتْيِ ِمَن اهْلِ ُل َمْن ُدفَِن بِاْلَبِقيِع، ُتُوفِّ َأوَّ
الِح«. َلف الصَّ ُه: »السَّ ُه، َوَصلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَسمَّ َفَقبََّل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخدَّ

)1( »معجم الصحابة« للبغوي )338/4(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )260/3(.

)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3650(.
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َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن الَطَّاِب، َوَأُخوُه ُقَداَمُة ْبُن َمْظُعوٍن)1(.

ـه سـخيلة بِنْـت العنبـس بن أهبان بـن ُحَذاَفة بن جـح، وهي أمُّ   بـر: أمُّ

السائب وعبد الله. 

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقبَّــل  روي مــن وجــوه مــن حديــث َعاِئَشــة وغيهــا أن َرُســوَل اللَّ
ُعْثَمَن بَن مظعون بعد َما مات.

تـوف سـنة اثنتـي من اهلجـرة، وقيل: بعـد اثني وعرين شـهًرا من مقدم 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص املدينـة. وقيـل: إنه مات عل رأس ثالثي شـهًرا من اهلجرة  َرُسـوِل اللَّ
ن َقبَّل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بي عينيه، فلم ُدفَِن،  ل وُكفِّ بعد شهوده بدًرا، فلم ُغسِّ
َلُف ُهَو َلنَا ُعْثَمُن بُن مظعوٍن«. وملا توف إِْبَراِهيُم ابُن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: »نِْعَم السَّ

الِِح، ُعْثَمَن ْبَن َمْظُعوٍن«. َلِف الصَّ قال َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »احَلْق بِالسَّ

وروي عنه  أنه قال َذلَِك حي توفيت زينب ابنته ڤ 
َقاَل: »اْلَحِقي بَِسَلِفنَا اخَلرْي ُعْثَمَن ْبَن َمْظُعوٍن«. 

وَأْعَلَم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقَره بحجر، وكان يزوره. 

وكان عابًدا جمتهًدا من فضالء الصحابة، وقد َكاَن ُهَو وعيل بن َأِب طالب 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َذلَِك.  ـوا أن خَيَتُصـوا وَيَتَبتَُّلوا، فنهاهم َرُسـوُل اللَّ وأبـو ذر ڤ مهُّ
ونزلـت فيهم: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ 

اآلية ]املائدة: 93[.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1954/4(.
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وقد قيل: إن عثمن بن مظعون توف بعد مقدم َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بستة أشهٍر، 
َوَهَذا إنم يكون بعد َمْقَدِمه من غزوة بدٍر؛ ألنه ل خُيتلف ِف َأنَُّه شهدها، َوَكاَن 

َم المَر ِف اجلاهلية)1(. ممن َحرَّ

ـاِك امُلَهاِجِريَن،  يِلٌّ ِمـْن ُمَهاِجـَرِة الََبَشـِة، َكاَن ِمْن ُنسَّ  و: ُمَهاِجـِريٌّ َأوَّ
َة)2(. ِه بَِمكَّ ْيَل، َوَيُصوُم النََّهاَر، اْمُتِحَن ِف اللَّ َيُقوُم اللَّ

 جو: أسلم قبل ُدُخول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َداَر األرقم، َوَهاَجر إَِل الََبَشة اهلجرتي، 
َم المَر ِف اجلَاِهِليَّة، َوَقاَل: )اَل أْشب َشْيًئا ُيذهب َعْقيِل، وُيضحك ِب  َوحرَّ

من ُهَو أدنى مني، وحيملني عل َأن أنكح َكِريَمتي من اَل ُأِريد(. 

َوشهد َبْدًرا، َوَكاَن متعبًِّدا، َوَمات ِف شْعَبان عل َرأس َثاَلثَِي شهًرا من 
الِح«.  َلف الصَّ ُه: »السَّ ه بعد َموته َوَسمَّ اهِلْجَرة، َوقبََّل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخدَّ

ْحَن والسائب)3(. وقره بِالَبِقيِع َوُهَو أول من َقره، َوَكاَن َلُه من الَوَلد: عبد الرَّ

 ث: أسلم قبل دخول َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص داَر األرقم، وهاجر إل البشة 
اهلجرتي، ثم إل املدينة.

م المر ف اجلاهلية، وقال:  وكان من ُعبَّاد الصحابة وزهادها، وكان حرَّ
)ال أشب شيًئا ُيذهب عقيل، وُيضِحُك ب من هو أدنى منِّي(. 

الِح«.  َلف الصَّ ه: »السَّ ه، وسمَّ وشِهد بدًرا، وملا مات قبَّل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َخدَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1053/3، 1054(.
نَّة )ص: 547(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 93(.
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وهو أول من ُدفِن بالبقيع)1(.

 ثغ: أسلم أول اإلسالم، وكان من أشد النَّاس اجتهاًدا ِف العبادة، 
يصــوم النهــار ويقــوم الليــل، وجيتنــب الشــهوات، ويعتزل النســاء، واســتأذن 

َرُسوَل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ِف التبتل واالختصاء، فنهاه َعْن َذلَِك. 

م المَر َعَل نفسه، وَقاَل: ال أشب شاًبا يذهب عقيل، ويضحك  وهو ممن حرَّ
ب من ُهَو أدنى مني.

وهو أول َرُجل مات باملدينة من املهاجرين، مات سنة اثنتي من اهلجرة، 
قيـل: تـوف بعـد اثنتي وعرين شـهًرا بعد شـهوده بدًرا، وهـو أول من دفن 

بالبقيع. 

َلِف  ْق بِالسَّ وملا توف إبراهيم بن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص قال َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »احْلَ
الِـِح ُعْثـَمَن ْبَن َمْظُعـون«. وروى أن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل ذاك البنته زينب عليها  الصَّ

الم، وَأْعَلَم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَل قره بحجر، وكان يزوره)2(. السَّ

ِذْيَن َفاُزوا  ، الَّ  ذس: ِمـْن َسـاَدِة امُلَهاِجِرْيـَن، َوِمـْن َأْولَِياِء اللـِه امُلتَِّقـْيَ
بَِوَفاهِتِم ِف َحَياِة َنبِيِِّهم، َفَصلَّ َعَلْيِهم.

َل َمْن ُدفَِن بِالَبِقْيِع)3(. اِئِب ڤ َأوَّ َوَكاَن َأُبو السَّ

 جر: توف بعد شهوده َبدًرا ف السنة الثانية من اهلجرة، وهو أول من 

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 270(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )496-494/3(.

)3( »سير أعالم النبالء« للذهبي )1/ 154(.
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مات باملدينة من املهاجرين، وأول من ُدفَِن بالبقيع منهم)1(.

َة ڤ.9   -- عْثَماُن ْبُن َوْهٍب، ِمن َبِني َمْخُزوِم ْبِن َيْقَظَة ْبِن ُمرَّ

 س: أسـلم يـوم فتـح مكـة، وشـهد مـع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يـوَم حني، 
وأعطاه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص من غنائم حني خسي بعًيا، ول نجد نسبه ف نسب 

بني خمزوم)2(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )111/7(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )100/6(.
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