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َعِديٌّ امُسه  من 

ْبِن 2  -66 ْغَباِء: ِسَناُن ْبُن ُسَبْيعِ  ْغَباِء، َواْسُم َأِبي الزَّ َعِديُّ ْبُن َأِبي الزَّ
َثْعَلَبـَة ْبـِن َرِبيَعـَة ْبـِن ُزْهـَرَة ْبِن ُبَدْيـِل ْبِن َسـْعِد ْبِن َعِديِّ ْبـِن َنْصِر 
اْبـِن َكاِهـِل ْبـِن َنْصـِر ْبِن َماِلِك ْبـِن َغَطَفاَن ْبـِن َقْيِس، ْمـِن ُجَهْيَنة، 
، ِمْن َبِني َغْنٍم، َوِقيَل: ِمْن َبِني َعاِئِذ ْبِن َثْعَلَبَة، َوِقيَل: ُهَو  اْلُجَهِنيُّ

اِر ڤ. َحِليُف َبِني َماِلِك ْبِن النَّجَّ

َساِن   س: َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َبْسَبِس ْبِن َعْمٍرو اجلَُهنِيِّ َطِليَعًة َيَتَحسَّ
ا  ْت َوَفاَتْتُهَم، َقـاَل: َفَرَجَعا َفَأْخَبَ َخـَبَ الِعـِر، َفـَوَرَدا َبْدًرا َفَوَجـَدا الِعَر َقْد َمـرَّ

النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

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

َ ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب ڤ، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوُتُوفِّ

.)2(  ب: َبْدِريٌّ

اِر   ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َبْسَبِس ْبِن َعْمٍرو َعْينًا إَِل ِعِر َأِب ُسْفَياَن َوُتَّ
اُه، َفاْسَتنَْفَر امُلْسِلِمنَي َوَخَرَج إَِل َبْدٍر)3(. ُقَرْيٍش، َفَرَجَعا إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبَ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )316/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )460/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2195/4(.
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 بر: شهد بدًرا، وأحًدا، والندق، وسائر املشاهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وتوف ف خلفة عمر بن الطاب ڤ، َقاَل: َوُهَو الذي بعثه َرُسوُل اللِه 
َسان َلُه عر َأِب ُسْفَيان بن حرب  ملسو هيلع هللا ىلص عينًا مع َبْسَبِس بن َعْمرو اجلَُهنِي يتَجسَّ

ف قصة بدر)1(.

 كو: شهد املشاهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص؛ ويقال: اسم أب الزغباء: سنان)2(.

 وقال أيًضا: كو: له صحبٌة، شهد املشاهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ثغ: شهد بدًرا، وأحًدا، والندَق، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
سان األخبار  وهو الَِّذي أرسله َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مع بسبس بن عمرو، يتجسَّ

من عر َأِب ُسْفَيان ِف وقعة بدر)4(.

ْبِن 2  -66 َمَناِف  َعْبِد  ْبِن  َنْوَفِل  ْبِن  َعِديِّ  ْبِن  اْلِخَياِر  ْبِن  اْلَْكَبُر  َعِديُّ 
ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ النَّْوَفِليُّ ڤ.

ُه ُأمُّ إَِياَس بِنُْت َعْبِد ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َأْو بِنُْت ُأَميََّة اأْلَْصَغِر   س: ُأمُّ
َها َعاتَِكُة بِنُْت َخالِِد ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن  اْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوُأمُّ

َة.  َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ُه ُمْطِعٌم َوُطَعْيَمُة اْبنَا َعِديِّ ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.  َوَعمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1059/3(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )221/1(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )186/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )508/3(.
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ُه ُأَثاَثُة، َواْسُمَها: ِهنُْد بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن  َياِر: ِعَياًضا، َوُأمُّ َفَوَلَد َعِديُّ ْبُن اْلِ
ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َوِهَي َخاَلُة َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص. 

َة، َوَأَمة، َوَمْيُموَنَة، َوُأْخَرى،  ِه، َوَعْبَدَة، َوُعَبْيَدَة، َوُدرَّ ِه، َوُعَبْيَد اللَّ َوَعْبَد اللَّ
ُهْم ُأمُّ ِقَتاٍل بِنُْت ُأَسْيِد ْبِن َأِب اْلِعيِص ْبِن ُأَميََّة.  َوُأمُّ

ُه َطْيَبُة بِنُْت َخطِيِب ْبِن َحْطٍم ِمْن ِحَْرَ )1(. ا، َوُأمُّ َوُجَبْرً

 بـر: ولـد عـى عهد النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومات ِف زمن الَولِيد بـن َعْبد امَلِلِك، 

وله داٌر باملدينة ِعنَْد دار عيل بن َأِب طالب. 

ِه بن عدي األَْنَصاِري،  َوَرَوى َعن: ُعَمر، وعثمن، وهو الذي روى عن عبد اللَّ
أن َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص جاءه رجل يستأذنه ِف قتل رجل من املنافقني، فقال: »َأَلْيَس 

َيْشَهُد َأْن َل إَِله إِلَّ الله! َفَقاَل: َبَل«، وال شهادة َلُه... احلديث إَِل آخره)2(.

َسْعِد 2   66 ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبُن  َحاِتُم  َطيٍِّئ  َحاِتُم  َوُهَو  َحاِتٍم  ْبُن  َعِديُّ 
ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َأْخَزَم بِن َرِبيعَة، ُيَكنَّى  اْبِن اْلَحْشَرجِ 

َأَبا َطِريٍف، الطَّاِئيُّ ڤ.

ْبِن  َحاِرَثَة  َأِب  ْبِن  ُجَشِم  ْبِن  َثْرُعَل  ْبِن  ُثْرُمَلَة  بِنُْت  النََّواُر  ُه:  ُأمُّ س:   

ُجَديِّ ْبِن َتُدوَل ْبِن ُبْحُت ْبِن َعُتوِد ْبِن َعننِِي ْبِن َسَلَماَن ْبِن ُثَعٍل.

اَنَة بِاْبنَتِِه، َوَكاَن َعِديُّ  َوَكاَن َحاتُِم َطيٍِّئ ِمْن َأْجَوِد اْلَعَرِب، َوُيْكنَى َأَبا َسفَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )45/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1010/3(.



9 ين
َ
حرف الع

اْبُن َحاتٍِم ُيْكنَى َأَبا َطِريٍف.

اٌف ُيَقاُل َلُـْم: اَلٌم، َوُحَلْيٌس،  ِه َأْشَ َوَكاَن لَِعـِديِّ ْبـِن َحاتٍِم إِْخـَوٌة ِمْن ُأمِّ

َوِمْلَحـاُن، َوُفْسـُقُس، َهَلـَك ِف اجْلَاِهِليَّـِة، َبنُو َرَباَر ْبـِن ُغَطْيِف ْبـِن َحاِرَثَة ْبِن 
ِج ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َأْخَزَم ْبِن َأِب َأْخَزَم. َسْعِد ْبِن احْلَْشَ

نَي َمَع ُمَعاِوَيَة، َواْسَتْخَلَف َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب اَلَم ْبَن  َوَشِهَد ِمْلَحاُن ِصفِّ
نَي. َرَباَر َعَى امَلَداِئِن ِحنَي َساَر إَِل ِصفِّ

: َوَشِهَد َعِديُّ  اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ ُد ْبُن ُعَمُر، َوِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ َقاَل ُمَمَّ
َواُء،  اْبُن َحاتٍِم اْلَقاِدِسيََّة، َوَيْوَم ِمْهَراَن، َوُقسَّ النَّاطِِف، َوالنَُّخْيَلَة، َوَمَعُه اللِّ
َوَشِهَد اجْلََمَل َمَع َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، َوُفِقَئْت َعْينُُه َيْوَمِئٍذ، َوُقتَِل اْبنُُه، َوَشِهَد 

 . نَي، َوالنَّْهَرَواَن َمَع َعيِلٍّ ِصفِّ

يَن َسنًَة)1(. َوَماَت ِف َزَمِن امُلْخَتاِر بِالُكوَفِة، َوُهَو اْبُن ِماَئٍة َوِعْشِ

ـا َداًرا ِف َطيِّـٍئ، َوَلْ َيَزْل َمَع   وقـال أيًضـا: س: َنـَزَل اْلُكوَفـَة َواْبَتنَـى ِبَ

نَي َوَذَهَبْت َعْينُُه َيْوَم اجْلََمِل.  َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب ڤ، َوَشِهَد َمَعُه اجلََمَل َوِصفِّ

َوَماَت بِالُكوَفِة َزَمَن امُلْخَتاِر َسنََة َثَمٍن َوِستِّنَي)2(.

 ق: كان يكنـى: أبـا طريـف، وكان طويـًل، إذا ركـب الفرس كادت 

رجله ختّط ف األرض.

ابق )144/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )224-214/6(. )2( السَّ
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وقدم عى عمر بن الطاب، فكأنه رأى منه جفاء، فقال له: أما تعرفني؟ 
قال: بى، والله أعرفك، أكرمك الله بأحسن املعرفة: قد أسلمت إذ كفروا، 
وعرفت إذا أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، فقال: حسبي يا 

أمر املؤمنني، حسبي!. 

وشهد مع عيلٍّ ڤ يوم اجلمل، ففقئت عينه، وُقتَِل ابنُه ممد يومئذ، 
وُقتَِل ابنه اآلخر مع الوارج.

وشهد مع عيلٍّ صفِّني، ومات ف زمن املختار، وله مائة وعشون سنة، 
وأوىص أال يصيلِّ املختار عليه.

ول يبـق لـه مـن عقـب، إال مـن قبل ابنتيـه: أسـدة، وعمـرة، وإنم عقب 
حاتم الطائي من ولده عبد الله بن حاتم، وهم ينزلون بنهر كربلء)1(.

 خ: َرَوَى َعــِن النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمــْن طــيء، وُهــَو طــيء ْبــُن ُأَدَد ْبــِن َزْيــد ْبــِن 

َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َزْيد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ؛ والنََّسب َبْعَد َسَبأ واحٌد؛ َكَم 
ِه)2(. َنا بِنََسِب طيٍئ: ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اللَّ َأْخَبَ

َعَراء.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن الشُّ

وَعِدّي ُيْكنَى َأَبا َطِريٍف. أْكنَاُه َلنَا َأِب، وَيَْيى ْبُن َمِعنٍي)3(.

 ص: ُتَوفَّ َسنََة ِستٍّ َوَسْبِعنَي)4(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 313(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 220، 222(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )436/4(.)3( السابق )1/ 582، 583(.
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 ط: َشـِهد َعـِديُّ بُن حاتم القادسـية، ويوم ِمهران، وُقـسَّ النَّاطِف، 

والنَُّخيلة، ومعه اللواء. 

وشـهد اجلمـل مـع أمر املؤمنـني عيل بـن أب طالـب ڤ وفقئت عينه 
يومئذ، وُقتَِل ابنُه، وَشِهَد ِصفِّني، والنَّهروان مع عيل بن أب طالب ڤ. 

ومات ف زمن املختار بالكوفة، وهو ابن مائة وعشين سنة)1(.

 ب: َماَت سنة ِسّت َوِستِّنَي بعد َأن قتل امُلْخَتار بن أب ُعَبيد باجلازر 

ام، َواَل عقب َلُه. بَِثَلَثة َأيَّ

َوَكاَن َمَع عيلٍّ َيْوم اجلمل. َوقد قيل: إِن َلُه َعِقًبا ينزلون هنر كربلء)2(.

 بش: مات سنة ستٍّ وستني، وال عقب له)3(.

ٍم، َكاَن َيْسُكُن اْلُكوَفَة، َوَماَت ِبَا   ع: َنَسَبُه َأُبو ُعَبْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسلَّ

َ بُِقَرْيِقْسـَياَء َسـنََة َسـْبٍع  ُه: َبْل ُتُوفِّ . َوَقاَل َغْرُ َزَمـَن امُلْخَتـاِر فِيَم َذَكـَرُه اْلَواِقِديُّ
َوِستِّنَي َزَمَن امُلْخَتاِر، َذَكَرُه ُمِغَرُة ْبُن ِمْقَسٍم. 

اُم ْبُن احلَاِرِث،  ، َوَخْيَثَمُة، َوَهَّ ْعبِيُّ َث َعنُْه: َقْيُس ْبُن َأِب َحاِزٍم، َوالشَّ َحدَّ
، َوُمْـُل ْبـُن َخِليَفـَة، َوَتِيـُم ْبـُن َطَرَفـَة، َوَعبَّـاُد ْبـُن ُحَبْيٍش،  َوَسـِعيُد ْبـُن ُجَبـْرٍ
يُّ ْبُن  ، َوامُلِغَرُة ْبُن ُشَبْيٍل، َوُمرِّ َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُرَفْيٍع، َوَعْبُد امَلِلِك ْبُن ُعَمْرٍ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 44(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )316/3، 317(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 75(.
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ٍل، َوُمْصَعُب ْبُن َسْعِد ْبِن  ، َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن ُحَذْيَفَة، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُمَغفَّ َقَطِريٍّ
َأِب َوقَّاٍص.

َكاَن َسِخيًّا َجَواًدا، َرفِيًقا َرِحيًم، َأْسَلَم ِحنَي َكَفَر النَّاُس، َوَوفَّ إِْذ َغَدُروا، 
َوَأْقَبَل إِْذ َأْدَبُروا)1(.

، يكنى َأَبا طريف، قدم عدي عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف شعبان   بر: مهاجريٌّ
من سنة سبع.

نزل عديُّ بُن َحاتِم ڤ الكوفة وسكنها، وشهد مع عيلٍّ ڤ اجلمل، 
وفقئت عينه يومئذ، ُثمَّ شهد أيًضا مع عيلٍّ ڤ ِصفِّني والنَّهروان.

ومات بالكوفة سنة سبع وستني ِف أيام املختار. وقيل: مات سنة ثمن 
وسـتني. وقيـل: بـل مـات عدي بن َحاتِم سـنة تسـع وسـتني، َوُهَو ابـن مائة 

وعشين سنة.

ام بـن احلَاِرث،  روى َعنْـُه مجاعـة مـن البرصيـني والكوفيـني، منهـم: َهَّ
ْعبِي، وتيم بن طرفة، وعبد الله بن معقل بن مقرن، والرسي بن  وعامر الشَّ

ْحَِن)2(. قطري، َوَأُبو إِْسَحاق المداين، وخيثمة بن َعْبد الرَّ

 خـت: كان نرصانيًّـا، فلـم بلغـه أن النبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قد بعـث أصحابه نحو 
جبـل طـيء، حـل أهلـه إَِل اجلزيـرة فأنزلـم بـا، وأدرك املسـلمون أختـه ف 
حارض طيء، فأخذوها وقدموا با عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فمكثت عنده، ثم 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2190/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1059-1057/3(.
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َ
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أسـلمت، وسـألته أن يـأذن لـا ف املصـر إَِل أخيهـا عدي، ففعـل، وأعطاها 
قطعة من تب فيها عشة مثاقيل.

ت عليه قصتها. فلم قدمت عى عديٍّ أخبته أهنا قد أسلمت، وقصَّ

فقـدم عـديٌّ عى َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فلـم رآه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص نزع وسـادة كانت 
حتته، فألقاها له حتى جلس عليها، وسأله َعْن أشياء فأجابه عنها، ثم أسلم 

وَحُسَن إسلُمه، ورجع إَِل بلد قومه.

ت العـرب، ثبت عـديٌّ وقوُمُه عى  فلـم ُقبِـَض رسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وارتدَّ
اإلسلم، وجاء بصدقاهتم إَِل َأِب بكر الصديق، وحرض فتح املدائن، وشهد 
ـنَي، والنَّهـرواَن، ومات بعـد ذلك بالكوفـة، ويقال:  مـع َعـيِلٍّ اجلمـَل، وِصفِّ

بقرقيسيا )1(.

 كر: له صحبٌة، قدم الشام قبل إسلمه، ثم قدم مع خالد بن الوليد 
ف الفتوح إل سوى، ووجهه خالد باألمخاس إل أب بكر. 

ثم سكن الكوفة، وروى عن النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث. 

عبي، ومّل بن خليفة، وقثم بن عبد الرحن، وتيم بن  روى عنه: الشَّ
طرفة، وعبد الله بن معقل، ومري بن قطري، وهام بن احلارث، وخيثمة 
ابـن عبـد الرحـن، وأبو إسـحاق السـبيعي، وسـعيد بن جبـر، ومصعب بن 
سعد بن أب وقاص، وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمن، وقيس بن أب حازم، 

)1( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 546، 547(.
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وعباد بن حبيش، وغرهم)1(.

 ثغ: وفد عدي َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة تسع ِف شعبان، وقيل: سنة عش، 
فأسلم وكان نرصانيًّا.

ًة إل طيِّئ أخذ عدي أهله، وانتقل إَِل  وقيل: إنه ملا بعث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رسيَّ
اجلزيرة، وقيل: إَِل الشام، وترك أخته سفانة بِنْت حاتم، فأخذها املسلمون، 
معها  الله ملسو هيلع هللا ىلص، فحرض  إل رسول  فأخبته، ودعته  إَِلْيه  فأسلمت وعادت 

عنده، فأسلم وحسن إسلمه، َوَقْد ذكرناه ِف ترمجة أخته سفانة.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث كثرة، وملا توف َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص قدم َعَى 
ة بصدقة قومه، وثبت َعَى اإلسلم ول يرتد،  َأِب َبْكر الصديق ِف وقت الردَّ

وثبت قومه معه. 

وكان جواًدا شيًفا ِف قومه، ُمَعظًَّم عندهم وعند غرهم، حارض اجلواب. 

وكان َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يكرمه إَِذا دخل َعَلْيِه.

وشهد فتوح العراق، ووقعة القادسية، ووقعة مهران، ويوم اجلرس َمَع 
َأِب ُعَبْيد، وغر َذلَِك.

وكان َمَع َخالِد بن الَولِيد ملا سار إَِل الشام، وشهد معه بعض الفتوح، 
يِق ڤ. دِّ وأرسل معه َخالِد باألمخاس إَِل َأِب َبْكٍر الصِّ

 . وسكن الكوفة، وشهد صفني َمَع عيلٍّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )40/ 66، 67(.
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، وتيم بن طرفة، وعبد اللَّه بن معقل، َوَأُبو إِْسَحاق  ْعبِيُّ روى عنه: الشَّ
المداين، وغرهم.

وتوف سنة سبع وستني، وقيل: سنة ثمن. وقيل: سنة تسع وستني، وله 
مائة وعشون سنة، قيل: مات بالكوفة أيام امُلْخَتار، وقيل: مات بقرقيسياء، 

واألول أصح)1(.

 ذت: وفـد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َشـْعَباَن َسـنََة َسـْبٍع، َفَأْكَرَمـُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

َوَكاَن َسيُِّد َقْوِمِه. 

ـلُّ بـن َخِليَفَة  ، َوُمِ ـْعبِيُّ َلـُه َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعـْن ُعَمـَر. َرَوى َعنْـُه: الشَّ
ْحَـِن، وعبد اللـه بن معقل  ، َوَخْيَثَمـُة بـن َعْبِد الرَّ ، َوَسـِعيُد بـن ُجَبـْرٍ الطَّاِئـيُّ
اُم بن احْلَاِرِث، َوُمْصَعُب بن َسْعٍد، َوَأُبو إِْسَحاَق  ، َوَتِيُم بن ُطْرَفَة، َوَهَّ امُلَزيِنُّ

، َوآَخُروَن. بِيِعيُّ السَّ

َهُه َخالٌِد بِاألمَْخَاِس إَِل َأِب َبْكٍر،  اَم َمَع َخالٍِد ِمَن اْلِعَراِق، ُثمَّ َوجَّ َقِدَم الشَّ
َوَسَكَن الكوفة مدة، ُثمَّ َقْرِقيِسَياَء)2(.

، َصاِحُب  الطَّاِئيُّ َطِرْيٍف  َوَأُبو  َأُبو َوْهٍب،  ْيُف،  ِ ،الشَّ ذس: األَِمْرُ  

ُب بُِجْوِدِه امَلَثُل. ِذي ُيرْضَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلُد َحاتِِم َطيٍّ الَّ

َمُه. َوَفَد َعِديٌّ َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْسِط َسنَِة َسْبٍع، َفَأْكَرَمُه، َواْحَتَ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )507-505/3(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 674(.
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َلُه: َأَحاِدْيُث.

، َوَخْيَثَمُة بُن  ـلُّ بـُن َخِلْيَفَة، َوَسـِعْيُد بـُن ُجَبـْرٍ ، َوُمِ ـْعبِيُّ َرَوى َعنْـُه: الشَّ

، َوُمْصَعُب بُن َسْعٍد،  ْحَِن، َوَتِْيُم بُن َطَرَفَة، َوَعْبُد اللِه بُن َمْعِقٍل امُلَزيِنُّ َعْبِد الرَّ

، َوآَخُرْوَن. بِْيِعيُّ اُم بُن احلَاِرِث، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ َوَهَّ

َوَقْد  اِم،  الشَّ إَِل  الَولِْيِد  بِن  َخالِِد  َمَع  َمَوِة  السَّ َة  يَّ َبرِّ َقَطَع  َمْن  َأَحَد  َوَكاَن 

ًة، ُثمَّ َقْرِقْيِسَيا ِمَن اجلَِزْيَرِة)1(. ْيِق، َنَزَل الُكْوَفَة ُمدَّ دِّ َهُه َخالٌِد بِاألمَْخَاِس إَِل الصِّ َوجَّ

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

 جر: أسلم ف سنة تسع، وقيل: سنة عش، وكان نرصانيًّا قبل ذلك، 

ة، وأحرض صدقة قومه إل أب بكر.  دَّ وثبت عى إسلمه ف الرِّ

. وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد ِصفِّني مع عيلٍّ

ومات بعد الستني وقد أسن، قال خليفة: بلغ عشين وِمَئة سنة)3(.

َعِديُّ ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد الُعزَّى ْبِن َعْبِد َشْمٍس ڤ.2   66

 بـر: أدرك النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، مـن مسـلمة اْلَفْتح، وأظنه عدي بـن َربِيَعة بن 

عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، ابُن َعمِّ َأِب الَعاص بن الربيع)4(.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 162، 163(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )122/7(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1059/3(.
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ْبِن 2 6 66 ُنْعَماَن  ْبِن  اْلَْرَقِم  ْبِن  ُزَراَرَة  ْبِن  َفْرَوَة  ْبِن  َعِميَرَة  ْبُن  َعِديُّ 
َعْمِرو ْبِن َوْهِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلَْكَرِميَن، َوَبُنو اْلَْرَقِم َبْطٌن، 

، ُيَكنَّى َأَبا ُزَراَرَة ڤ. َلُهْم َمْسِجٌد ِباْلُكوَفِة، اْلِكْنِديُّ

 س: مَلَّـا َقـِدَم َعـيِلُّ ْبـُن َأِب َطالِـٍب اْلُكوَفـَة َجَعـَل َأْصَحاُبـُه َيَتنَاَوُلـوَن 

َفَخَرُجوا  اَن،  َعفَّ ْبُن  ُعْثَمُن  فِيِه  ُيْشَتُم  بَِبَلٍد  ُنِقيُم  اَل  اأْلَْرَقِم:  َبنُو  َفَقاَل  ُعْثَمَن، 
ُدوا ِمْن ِكنَْدَة، َفَخَرَج َبنُو َأْحََر ْبِن  َها، َوَخَرَج َمَعُهْم َمْن ُولِّ إَِل اجْلَِزيَرِة، إَِل الرَّ
، َوَبنُو اأْلَْخَرِم ِمْن َبنِي ُحْجِر ْبِن َوْهِب  َعْمٍرو، َوَبْعُض َبنِي احْلَاِرِث ْبِن َعِديٍّ
َه ُمَعاِوَيُة َوَأْثنَى َعَلْيِه،  اْبِن َربِيَعَة، َفَقِدُموا َعَى ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن، َفَحِمَد اللَّ
ـاِم، َهَذا َحـيٌّ َعظِيٌم ِمـْن ِكنْـَدَة، َقِدُموا َعـيَلَّ َناِقِمنَي َعَى  ُثـمَّ َقـاَل: َيـا َأْهَل الشَّ
َعـيِلِّ ْبـِن َأِب َطالِـٍب، َوَكاَن إَِذا َقـِدَم َعَلْيـِه َأْهـُل اْلِعـَراِق َأْنَزَلُـُم اجلَِزيـَرَة َمَاَفَة 
إَِلْيِهْم  َكَتَب  ُثمَّ  َقَطاِئَع،  َوَأْقَطَعُهْم  َنِصيبنَِي،  َفَأْنَزَلُْم  اِم،  َأْهَل الشَّ ُيْفِسُدوا  َأْن 
ـا َقَطاِئـَع،  َهـا َوَأْقَطَعُهـْم ِبَ ُف َعَلْيُكـْم َعَقـاِرَب َنِصيبِـنَي، َفَأْنَزَلُـُم الرَّ إيِنِّ َأخَتَـوَّ
َب َعِديَّ ْبَن َعِمَرَة ْبِن َفْرَوَة ْبِن ُزَراَرَة ْبِن  نَي َمَع ُمَعاِوَيَة، َفرَضَ َوَشِهُدوا ِصفِّ

اأْلَْرَقِم َعَى َيِدِه َيْوَمِئٍذ. 

َوَكاَن آِخـُر َمـْن َخـَرَج إَِلْيِهـْم ِمَن اْلُكوَفِة اْلَعـْرُس ْبُن َقْيِس ْبِن َسـِعيِد ْبِن 
اأْلَْرَقـِم، َفـَوِلَ ِواَلَيـاٍت، َوَوِلَ اجْلَِزيـَرَة، َوَعـِديُّ ْبـُن َعـِديِّ ْبِن َعِمـَرَة َوَكاَن 
َناِسـًكا َفِقيًهـا، َوُهـَو َصاِحـُب ُعَمَر ْبـِن َعْبـِد اْلَعِزيـِز، َوَوِلَ اجْلَِزيـَرَة َوَأْرِمينِيََّة 

َوَأْذَربِيَجاَن لُِسَلْيَمَن ْبِن َعْبِد امَلِلك)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )243/6(.



حابة األماثل 18
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 وقال أيًضا: س: َنَزَل اْلُكوَفَة َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َوَرَوى َعنْـُه: َقْيـَس ْبـَن َأِب َحـاِزٍم، َوُهـَو َأُبـو َعِديِّ ْبـُن َعِديِّ ْبـِن َعِمَرَة 
َصاِحُب ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز)1(.

ُه َسِمَع النَّبِيَّ  ِذي َرَوى َعنُْه َقْيُس ْبُن َأِب َحاِزٍم َأنَّ  وقال أيًضا: س: ُهَو الَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمِن اْسَتْعَمْلنَاُه َعَل َعَمٍل، َفَكَتَمنَا ِمَْيًطا َفُهَو ُغلٌّ َيْوَم اْلِقَياَمِة«. 

َوَكاَن َعـِديُّ َهـَرَب ِمـْن َعـيِلِّ ْبـِن َأِب َطالٍِب ِمـَن اْلُكوَفـِة، َفنَـَزَل اجْلَِزيَرَة 
َوَماَت ِبَا، َوُهَو َأُبو َعِديِّ ْبُن َعِديٍّ اجْلََزِريِّ َصاِحِب ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز)2(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِكنَْدة)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو عدي بن عمَرة بن َفْرَوة بن ُزَراَرة بن األرقم 
ابن النُّْعَمن بن َعْمرو بن وهب بن ربيَعة بن ُمَعاِوَية بن احْلَاِرث بن ُمَعاِوَية 

ابن َثْور بن مرتع َوُهَو ِكنَْدة. 

ه َكْبَشة بنت القشيع بن يِزيد بن األرقم.  َوأمُّ

ل إَِل اجلزيرة َوَبا َماَت)4(. حتوَّ

.)5( َها، َسَكَن ِمرْصَ  ع: َتَوفَّ بِالرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )178/8(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )481/9(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 68(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )317/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2192/4(.



19 ين
َ
حرف الع

 كو: له صحبٌة، روي عنه: قيس بن أب حازم)1(. 

ث عنه.   كر: َوفَد عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم وحدَّ

روى عنه: أخوه العرس بن عمرة، وابنه عدي بن عدي، ورجاء بن َحْيوة.

ووفد عى معاوية)2(.

 ذت: وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه.

َرَوى َعنُْه: ابنه عدي، وأخوه العرس بن َعِمرة، وقيس بن أب حازم، 
ورجاء بن َحْيوة.

وسكن اجلزيرة، وكان من وجوه كندة)3(.

»صحيح  ف  أحاديث  له  زرارة،  َأبا  ُيكنى  معروف،  صحابٌّ  جر:   
مسلم« وغره.

روى عنه: أخوه العرس وله ُصحَبٌة، وغُر واحد)4(.

َة ْبــِن ُســَراَقَة ْبــِن َخبَّــاِب بــْن َعــِديِّ ْبــِن الجــدِّ ْبــِن 2   66 َعــِديُّ ْبــُن ُمــرَّ
الَعْجَلن ڤ.

 بر: ُقتَِل َيْوم خيب شهيًدا، ُطِعَن بني ثدييه باحلربة فمت)5(.

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )279/6(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )40/ 145(.

)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 523(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )132/7، 133(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1061/3(.



حابة األماثل 20
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َعِديُّ ْبُن َنْضَلَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُحْرَثاَن ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد ْبِن 2   66
َعِويجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ڤ.

ُه بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهِم.   س: ُأمُّ

ُهْم بِنُْت  َوَكاَن لَِعـِديِّ ْبـِن َنْضَلـَة ِمَن الَوَلـِد: النُّْعَمُن، َوُنَعْيٌم، َوآَمنَـُة، َوُأمُّ
َنْعَجَة ْبِن ُخَوْيِلِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن امَلْعُموِر ْبِن َحيَّاَن ْبِن َغنِْم ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة. 

َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احلََبَشِة ِف  َوَكاَن َعِديُّ ْبُن َنْضَلَة َقِديَم اإِلْسَلِم بَِمكَّ
ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا، َوَماَت ُهنَاَك بَِأْرِض احلََبَشِة. 

ُل ِمْن ُوِرَث ِف اإِلْسـَلِم، َوِرَثُه اْبنُُه  ْن َهاَجَر، َوَأوَّ ُل ِمـْن َماَت ِمَـّ َوُهـَو َأوَّ
. النُّْعَمُن ْبُن َعِديٍّ

َوَكاَن ُعَمـُر ْبـُن اْلَطَّـاِب َقِد اْسـَتْعَمَل النُّْعـَمَن َعَى َمْيَسـاَن، َوَكاَن َيُقوُل 
ْعِر، َفَقاَل: الشَّ

بَِمْيَسـاَن ُيْسـَقى ِف ُزَجاٍج َوَحنَْتِمَأالَ َهــْل َأَتــى احْلَْســنَاَء َأنَّ َخِليَلَهــا
ــٍة ــنُي َقْرَي ــي َدَهاُق ــْئُت َغنَّْتنِ َمنَْسـِمإَِذا ِش ُكلِّ  َعـَى  ـُذو  َتْ اَصـٌة  َوَرقَّ
ــِمَفإِْن ُكنَْت َنْدَمايِن َفَباألَْكَبِ اْسِقنِي امُلَتَثلَّ بِاألَْصَغــِر  َتْســِقنِي  َوالَ 
َيُســوُءُه امُلْؤِمنِــنَي  َأِمــَر  ِم)1(َلَعــلَّ  امُلَتَهــدِّ اجْلَْوَســِق  ِف  َتنَاُدُمنَــا 

 بر: هاجر ُهَو وابنه النعمن بن عدي إَِل أرض احلبشة، ومات با عدي 
ابن نضلة، َوُهَو أول من ُوِرَث ِف اإلسلم، وَرَثه باإلسلم ابنُُه النعمن)2(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1061/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )130/4(.



21 ين
َ
حرف الع

 كو: من مهاجرة احلبشة، مات هناك، وهو أول من ُوِرَث باإلسلم، 
َوِرَثه ابنُه النعمن بن عدي، وله صحبٌة)1(. 

 ثغ: من مهاجرة احلبشة)2(.

َعــِديُّ ْبــُن َنْوَفــِل ْبــِن َأَســِد ْبــِن َعْبــِد الُعــزَّى ْبــِن ُقَصيٍّ الُقَرِشــيُّ 2   66
اَلَسِديُّ ڤ.

ُسْفَيان،  َجابِر بن  بِنْت نوفل بن  آمنة  ه  أمُّ أخو ورقة بن نوفل،  بر:   
َبْر. أخت تَأبَّط شا الفهمي، ذكر َذلَِك الزُّ

أسلم عدي بن نوفل عام اْلَفْتح، ُثمَّ عمل لعمر بن الطاب، وعثمن بن 
ان ڤ عى حرضموت)3(. َعفَّ

 جر: أخو ورقة وهو األصغر، أسلم يوم الفتح، وعمل عى حرضموت 
لعمر أو لعثمن)4(. 

)1( »اإلكمال« البن ماكوال )437/2(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )300/3(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1061/3(.
)4( »اإلصابة« البن حجر )136/7(.



حابة األماثل 22
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

جة
َ

َعْرف امُسه  من 

َعْرَفَجــُة ْبــُن َأْســَعَد ْبــِن كــرِب ْبــِن َصْفــَواَن ْبــِن حبــاِب ْبِن َشــَجَرَة 2 - 66
، َوِقْيَل:  ْعِديُّ ، السَّ اْبِن ُعَطاِرِد ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعٍد التَِّميِميُّ

ْحَمن بِن طرَفة ڤ. ، َجدُّ َعْبِد الرَّ الُعَطاِرِديُّ

 ب: ُأِصيب َأنُفه َيْوم الكلب ِف اجلَاِهِليَّة، َفاختذ أنًفا من َوِرق فأنتن 
َعَلْيِه، َفأمره النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأن يتَّخذ أنًفا من ذهب. 

ة)1(. عداده ِف أهل الَبرْصَ

 بر: أصيب أنفه بوم الكلب ِف اجلاهلية، فاختذ أنًفا من َوِرق فأنتن 
َعَلْيِه، فأمره َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يتَِّخَذ أنًفا من َذَهب. 

ْحَِن بن طرفة)2(.  ، َرَوى َعنُْه: َعْبد الرَّ يٌّ َبرْصِ

 نـق: َلـُه ُصْحَبـٌة، ُأِصيب َأنُفـه َيْوم الكلب، َوُهـَو َما اْقَتَتُلـوا َعَلْيِه ِف 
اجلَاِهِليَّة، َفاختذ أنًفا من ورق َفَأْنتن َعَلْيِه، َفأمره النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأن يتَّخذ أنًفا من 

ذهب)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )320/3، 321(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1062/3(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4120(.



23 ين
َ
حرف الع

 جر: كان من الفرسان ف اجلاهلية، وشهد الكلب، فأصيب أنفه، 
ثم أسلم، فأذن له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يتَّخذ أنًفا من ذهب.

وهو معدوٌد ف أهل البرصة)1(.

َعْرَفَجُة ْبُن ُضَرْيحٍ اْلَْشَجِعيُّ ڤ.2   66

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْشَجٍع)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: ِزَياد بن علَقة. َوقد قيل: عْرفَجة بن رضيح. 
ة)3(. َوُيَقال: عْرفَجة بن َشاِحيل، َواأْلول أصح، سكن الَبرْصَ

يـٍك، َوَقاَل  اِحيـَل، َوِقيـَل: َعْرَفَجـُة ْبـُن َشِ  ع: ِقيـَل: َعْرَفَجـُة ْبـُن َشَ
ْيٍح.  ْيٍح، َوُهَو َتْصِحيٌف، َوَقَع ِف رُضَ ِريَن: َعْرَفَجُة ْبُن ُشَ َبْعُض امُلَتَأخِّ

ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي. 

، َوَأُبو َيْعُفوَر،  ـْعبِيُّ َرَوى َعنْـُه: ُقْطَبـُة ْبُن َمالِـٍك، َوِزَياُد ْبـُن ِعَلَقَة، َوالشَّ
، َوَيِزيُد ْبُن َأِب َمالٍِك)4(. ، َوَأُبو َعْوٍن الثََّقِفيُّ َوَأُبو َحاِزٍم اأْلَْشَجِعيُّ

 بـر: اخُتِلـَف ِف اسـم َأِب عرفجـة َهـَذا اختلًفا كثًرا، فقيـل: عرفجة 
ابـن شيـح، وقيل: رصيح، وقيـل: ابن ذريح -بالـذال. وقيل: ابن رضيح- 

بالضاد، وقيل: ابن شاحيل.

)1( »اإلصابة« البن حجر )145/7(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 136(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )320/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2228/4(.



حابة األماثل 24
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلُه حديٌث واحٌد َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، سمعه َيُقول: »َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت، 
ٍد -َوُهم َجِيٌع- َفاْقُتُلوه َكائِنًا َمْن َكاَن ِمَن النَّاِس«.  ِة ُمَمَّ َق َأْمَر ُأمَّ َفَمْن َرَأْيُتُموه ُيَفرِّ

َوُهـَو حديـٌث صحيـٌح مـن حديث أهل البـرصة، وال أعلـم لعرفجة َهَذا 
غر َهَذا احلديث.

وقد َرَوى عنه: َأُبو َحاِزم األشجعي، َوَأُبو يعفور وقدان العبدي)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا، رواه عنه: 
زياد بن علقة)2(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، يعد ِف الُكوفِّيني. 

روى َعنـُه: ُقْطَبـة بن َمالـك، َوِزَياد بن علَقة، َوالشـْعبِي، َوَأُبـو َيْعُفور، 
َوَأُبو َحاِزم األَْشَجِعي)3(.

 ثـغ: سـكن الكوفـة، روى عنـه: قطبـة بن َمالِـك، وزياد بـن علقة، 
والسبيعي، وغرهم)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1063/3(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )222/5(.

)3( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )3822(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )519/3(.



25 ين
َ
حرف الع

ُعْروة امُسه  من 

ُعْرَوُة ْبُن َأِبي ُأَثاَثَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُحْرَثاَن ْبِن َعْوِف ْبِن ُعَبْيِد 2   66
اْبِن َعِويجِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ڤ.

ِد ْبِن ُعَمَر: ُعْرَوُة ْبُن َأِب ُأَثاَثَة.  س: َهَكَذا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

ِه َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ْبُن  ُه النَّابَِغُة بِنُْت ُخَزْيَمَة ِمْن َعنََزَة، َوَأُخوُه ألُمِّ َوُأمُّ
 . ْهِميُّ َواِئٍل السَّ

ــَة، َوَهاَجــَر إَِل َأْرِض احْلََبَشــِة ِف ِرَواَيِة  َوَكاَن ُعــْرَوُة َقِديــَم اإِلْســَلِم بَِمكَّ
ُد ْبُن إِْسَحاَق  ِد ْبِن ُعَمَر، َوَلْ َيْذُكْرُه ُمَمَّ ، َوُمَمَّ ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوَأِب َمْعَشٍ

فِيَمْن َهاَجَر إَِل َأْرِض احلََبَشِة)1(.

ـْهِمّي، وَأْرَنب بِنِْت َعِفيف   خ: َأُخـو َعْمـرو ْبـِن الَعاِص ْبِن َواِئٍل السَّ

هم النَّابَِغة بِنُْت َحْرَمَلة ْبِن َعنََزة ْبِن َأَسد ْبِن ِمنَْهب  هَم، ُأمُّ ابن َأِب العاص أِلُمِّ
.)2( َنا بَِذاَك امَلَداِئنِيُّ ْبِن ُدْعِميِّ ْبِن َربِْيَعة ْبِن نَِزار. َأْخَبَ

 بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة، ال أعلم َلُه رواية، َوُهَو أخو َعْمرو بن 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )131/4(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 524(.



حابة األماثل 26
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ه، ويقال فِيِه: َعْمرو بن َأِب أثاثة؛ فإن عروة َهَذا قديم اإلسلم  الَعاص ألمِّ
بمكة، ل يذكره ابن إِْسَحاق فيمن هاجر إَِل أرض احلبشة، وذكره ُموَسى بن 

عقبة، َوَأُبو معش، والواقدي)1(.

ه النابغة بِنْت حرملة.  وقال أيًضا: بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة، وأمُّ

فهو أخو َعْمرو بن اْلَعاص ألمه)2(. 

 جر: من السابقني األولني، من هاجر إل احلبشة عند موسى بن عقبة 
ه)3(. واجلمهور سوى ابن إسحاق، وهو أخو َعمرو بن العاص ألمِّ

َلِميُّ ڤ.2   66 ْلِت السُّ ُعْرَوُة ْبُن َأْسَماَء ْبِن الصَّ

 ع: اْسُتْشِهَد بِبِْئِر َمُعوَنَة)4(.

ِجْيِع)5(.   ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

اْلَجْعِد، 2   66 اْبِن  َوِقيَل:   ، اْلَباِرِقيُّ اْلَجْعِد،  َأِبي  ْبِن  اْلَجْعِد  ْبُن  ُعْرَوُة 

اْلَْزِديُّ ڤ.

وِز، َوَكاَن َلُه  اِز الرُّ ُد ْبُن َسْعٍد: َوَكاَن ُعْرَوُة ُمَرابًِطا بَِبَ  س: َقاَل ُمَمَّ
يَن َأْلَف ِدْرَهٍم)6(. فِيَها َفَرٌس َأَخَذُه بِِعْشِ

)2( السابق )1161/3(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1064/3(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )151/7(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2187/4(.
)5( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 241(.
)6( »الطبقات الكبير« البن سعد )157/8(.



27 ين
َ
حرف الع

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من األَْزد. وَباِرٌق ِمَن األَْزد)1(.

 ب: سكن الُكوَفة، َلُه ُصْحَبٌة، َوَحِديثه ِعنْد َأهلَها)2(.

 بش: بارٌق جبٌل ينزله األزد، له صحبٌة)3(.

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)4(.

ث عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص عدة أحاديث.   خت: حدَّ

روى عنه: العيزار بن حريث، وعامر الشعبي، وشبيب بن غرقدة.

وكان قـد نـزل الكوفـة، وول القضـاء بـا، وأتـى املدائـن، ثم انتقـل إَِل 
برازالروز عى مرحلة من النَّهروان فأقام با مرابًطا)5(.

ث َبا.  خغ: أحُد َأْصَحاِب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، نزل اْلُكوَفَة، َوحدَّ

فروى عنه: شبيب بن غرقدة، والعيزار بن ُحَرْيث، َوَغرَها)6(.

 ذت: َباِرٌق َجَبٌل َنَزَلُه َقْوُمُه.

َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيُة َثلَثِة َأَحاِديَث، اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَى َقَضاِء الُكوَفِة َمَع 
. ْعبِيُّ ْيٍح، َقاَلُه الشَّ سلَمَن بن َربِيَعَة َقْبَل ُشَ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 141(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )314/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 82(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2183/4(.

)5( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 552(.
)6( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 6، 7(.



حابة األماثل 28
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ـاٍر، َواْلَعْيَزاُر بن ُحَرْيٍث، َوَشـبِيُب بن  ، َومَلَـاَزُة بن َزبَّ ـْعبِيُّ َرَوى َعنْـُه: الشَّ
ُهْم. ، َوَغْرُ بِيِعيُّ َغْرَقَدَة، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

 ، ى َلُه َشـاَتنْيِ َي َلُه ُأْضِحَيًة، َفاْشـَتَ َوَقـْد َأْعَطـاُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِدينَـاًرا لَِيْشـَتِ
ا بِِدينَاٍر، َوَأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِشاٍة َوِدينَاٍر، َفَدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَكاَن  َفَباَع إِْحَداُهَ

اَب َربَِح فِيِه)1(. َ ى التُّ َلِو اْشَتَ

َة ْبِن ُسَراَقَة الَْنَصاِريُّ ڤ.2   66 ُعْرَوُة ْبُن ُمرَّ

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني ِف َخْيَب)2(. 

 بر: قتل َيْوم خيب شهيًدا)3(.

ْبِن 2 6 66 َعْمِرو  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  ُمَعتِِّب  ْبِن  َمْسُعوِد  ْبُن  ُعْرَوُة 
َهَواِزَن  ْبِن  َبْكِر  ْبِن  ُمَنبِِّه  ْبُن  َقِسيُّ  َوُهَو  َثِقيٍف،  ْبِن  َعْوِف  ْبِن  َسْعِد 
ُمَضَر،  ْبَن  َعْيَلَن  ْبِن  َقْيِس  ْبَن  َخَصَفَة  ْبِن  ِعْكِرَمَة  ْبِن  َمْنُصوِر  اْبِن 

ُيْكَنى َأَبا َيْعُفوَر، الثََّقِفيُّ ڤ.

.)4( ُه ُسَبْيَعُة بِنُْت َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

 رع: َقتله قوُمُه ملا َدَعا قومه إَِل اإلسلم، َفَقاَل َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمْثُلُه 
ِمْثُل َصاِحِب َياِسنَي َدَعا َقْوَمُه إَِل اللِه ۵ َفَقَتُلوُه«)5(. 

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 680، 681(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1066/3(.)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )64/8(.
)5( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )83/1(.



29 ين
َ
حرف الع

 ع: َعـمُّ امُلِغـَرِة ْبـِن ُشـْعَبَة، َبَعَثـُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َداِعًيـا إَِل الطَّاِئـِف 

، َوَكاَن َصاِحَب ُقَرْيٍش  ْسـَلِم، َفَقَتُلـوُه َبْعـَد َمْقَفِلِه ِمْن ُحنَـنْيٍ َيْدُعوُهـْم إَِل اإْلِ
ِذي  َيـْوَم احلَُدْيبَِيـِة، َوَحـرَضَ النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ َرَجـَع إَِل ُقَرْيٍش، َقـاَل: إِنَّ َهَذا الَّ

ُة ُرْشٍد َفاْقَبُلوَها)1(. َعَرَض َعَلْيُكْم ُخطَّ

 بر: شهد ُصْلَح احلديبية.

َوَكاَن ُعْرَوة ُيَشبَّه باملسيح ڠ ِف صورته)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، شهد ُصلَح احلديبية)3(.

، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل الطَّاِئِف َفَقَتُلوُه)4(.  و: ُمَهاِجِريٌّ

ه سبيعة بِنْت َعْبد شمس بن َعْبد مناف القرشية، جيتمع هو   ثغ: أمُّ
واملغرة بن ُشْعَبة بن َأِب َعاِمر بن َمْسُعود ِف مسعود.

وهو من أرسلته قريش إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم احلديبية، فعاد إَِل قريش وَقاَل 
لم: )َقْد عرض عليكم ُخْطَة ُرْشٍد فاقبلوها(.

وكان عروة يشبه باملسيح ملسو هيلع هللا ىلص ِف صورته)5(.

ه سبيعة بنت عبد شمس بن   جر: هو عمُّ والد املغرة بن شعبة، وأمُّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2188/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1066/3، 1067(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )336/7(.
نَّة )ص: 623(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )4( »سير السَّ

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )528/3، 529(.



حابة األماثل 30
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عبد مناف أخت آمنة.

كان أحد األكابر من قومه.

وقيل: إنه املراد بقوله: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]الزخرف: 31[)1(.

ِس ْبِن َأْوِس ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َلٍم الطَّاِئيُّ ڤ.2   66 ُعْرَوُة ْبُن ُمَضرِّ

ِذي   س: َأْسَلَم َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَزَل اْلُكوَفَة َبْعَد َذلَِك، َوُهَو الَّ

ا إَِل َأِب  ُه َيْوَم اْلبَِطاِح ُمْرَتدًّ َبَعَث َمَعُه َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد بُِعَيْينََة ْبِن ِحْصٍن مَلَّا َأرَسَ
يِق، َقاَل: َواْلبَِطاُح َماٌء لَِبنِي َتِيٍم)2(. دِّ َبْكٍر الصِّ

ْبِن  َزْيد  ْبِن  ُأَدَد  ْبُن  طيء  وُهَو  طيء،  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعِن  َرَوَى  خ:   

َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َزْيد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ؛ والنََّسب َبْعَد َسَبأ واحٌد؛ َكَم 
ِه)3(. َنا بِنََسِب طيٍئ: ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اللَّ َأْخَبَ

عبِي)4(.  ب: سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد الشَّ

ته)5(.  بش: شهد املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ف َحجَّ

َة اْلَوَداِع َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.  ع: َشِهَد َحجَّ

)1( »اإلصابة« البن حجر )157/7، 158(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )154/8(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 220، 222(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )313/3(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 82(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2183/4(.



31 ين
َ
حرف الع

عبي)1(.  بر: َلُه صحبٌة، يعد ِف الكوفيني، روى عنه: الشَّ

الرئاسة،  بَن حاتم ف  يناوئ عديَّ  َكاَن سيًدا ِف قومه، وكان  ثغ:   
وكان أبوه عظيم الرئاسة أيًضا. 

وعروة ُهَو الَِّذي بعث معه َخالُِد بُن الَولِيد عيينَة بَن حصن الفزاري، 
يِق ڤ)2(. دِّ ة إَِل َأِب َبْكٍر الصِّ دَّ ملا أرسه ف الرِّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1067/3(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )530/3(.



حابة األماثل 32
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِعْصمة امُسه  من 

ْرج ڤ.2   66 ِعْصَمُة ْبُن السَّ

ِه بن عصمة)1(.  بر: َقاَل: شهدت مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَينًا، َرَوى َعنُْه: ابنه َعْبد اللَّ

ِعْصَمُة ْبُن َعْبِد اهلل اَلَسِديُّ ڤ.2   66

 كر: له صحبٌة، وهو من شهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا، وَشِهَد الرموك 
أمًرا عى كردوس، وال أعلم له رواية)2(.

 ثغ: شهد بدًرا، وهو حليف بني مازن بن النجار)3(.

، َوِقيَل: اْلَهْوَزِنيُّ ڤ.2 - 66 َلِميُّ ِعْصَمُة ْبُن َقْيٍس، السُّ

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ِعْصَمَة()4(.  ع، جو: َكاَن اْسُمُه: )ُعَصيََّة(، َفَسمَّ

ذ باللَّه من فتنة املشق، فقيل َلُه: فكيف فتنة   بر: َلُه صحبٌة، َكاَن يتعوَّ
املغرب؟ َقاَل: تلك أعظم وأعظم. 

ِه الوزين. اخُتِلَف ِف لفظ حديثه َهَذا)5(.  َرَوى عنه: األزهر بن َعْبد اللَّ

)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )40/ 353(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1069/3(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )534/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2146/4(، »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 165(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1069/3(.



33 ين
َ
حرف الع

، َوِقيَل: ُعَصْيَمُة، َحِليٌف َلُهْم ِمْن َأْشَجَع، ِمْن 2   66 ِعْصَمُة اَلْشَجِعيُّ
َبِني َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ڤ.

ُد ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه  ، َوُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ  س: َذَكَرُه ُمَمَّ

ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة. اْبُن ُمَمَّ

 َ َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُوفِّ َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن ڤ)1(.

 س وقال أيًضا: َشِهَد َبْدًرا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

اِر)3(.  ع: َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، َحِليُف َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 بــر: شــهد بــدًرا وأحــًدا ومــا بعدهــا مــن املشــاهد، وتــوف ِف خلفة 
ُمَعاِوَية ڤ)4(.

 بر: من بني َأَسد بن خزيمة، حليف لبني مازن بن النجار، شهد بدًرا)5(.

ِعْصَمُة ْبُن َماِلٍك الَخطِميُّ الَْنَصاِريُّ ڤ.2   66

ُه َقاَل: »َظْهُر امُلْؤِمِن ِحًى«.  بر: َلُه صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ

َرَوى عنه: ابن موهب)6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )481/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )461/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1070/3(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2147/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1069/3(.)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1070/3(.



حابة األماثل 34
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة َعِطيَّ امُسه  من 

َعِطيَُّة بن ُبْسٍر الَماِزِنيُّ ڤ.2   66

ِه، َوَلَُم ُصْحَبٌة.  ذت: َأُخو َعْبِد اللَّ

ْبَد.  َما َلُه َتًْرا َوُزْبـًدا، َوَكاَن ُيِبُّ الزُّ ُذِكـَر َأنَّ النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخـَل َعَلْيِهَم َفَقدَّ
ِهَم)1(. َقاَلُه َصَدَقُة، َعِن ابن َجابٍِر، َعْن ُسَلْيِم بن َعاِمٍر، َعِن اْبنَْي ُبرْسٍ َوَلْ ُيَسمِّ

َعِطيَُّة ْبُن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َرِبيَعَة الثََّقِفيُّ ڤ.2   66

 خ: َرَوَى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َثِقْيـٍف. َوَكاَن إِْسـلم َثِقْيف َقْبـَل َغْزَوِة 

ْهِري. َتُبوك، َكَذا ُهَو ِف َحِديِث الزُّ

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسلَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اْلِ

ر َعَلْيِهم  َقـاَل ابـُن إِْسـَحاَق: َومَلَّا كَتَب رسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُـْم أمَّ
ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ

ْسلِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَى التََّفقُّ

ـة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسـَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلـمَّ اْفَتَتـح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسلم  َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ رَضَ

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 863(.



35 ين
َ
حرف الع

َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واحْلََرِم، ورصيَح َوَلَد إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
النَّبِّي  َلُْم بَحْرب  َطاَقَة  ُه ال  َأنَّ اْلَعَرُب  ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت  ة َوداَنْت  اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُبوَن  : أفواًجا: َيرْضِ ُه َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

.)2(  ع: ِحَجاِزيٌّ

، ِمْن َبِني ُجَشِم ْبِن 2   66 ْعِديُّ َعِطيَُّة بُن ُعْرَوَة بِن َسْعِد بِن َبْكٍر، السَّ
َسْعٍد ڤ.

د بن َعطِيَّة، َوقد قيل: إِن َعطِيَّة بن َعْمرو بن   ب: َجدُّ ُعْرَوة بن ُمَمَّ
سعد، َواأْلول أصح)3(.

 ع: ِقيَل: ُهَو َعطِيَُّة ْبُن َسْعٍد، َوِقيَل: َعطِيَُّة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعُرَوَرَة، َوِقيَل: 

َعطِيَُّة ْبُن ُعْرَوَة)4(.

ٌة بِاْلَبْلَقاِء. يَّ اِم، َوَلُه ُذرِّ  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَنَزَل اْلَبْلَقاَء بِالشَّ

ٌد َأُبو ُعْرَوَة، َوَربِيَعُة بن َيِزيَد، َوإِْسَمِعيُل بن َأِب امُلَهاِجِر،  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُمَمَّ
َوَعطِيَُّة بن َقْيٍس)5(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 153، 155، 156(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )307/3(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2217/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2214/4(.

)5( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 863(.
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َّ

الش

 جر: صحابٌّ معروٌف، له أحاديث، نزل الشام)1(.

َعِطيَّــُة ْبــُن ُنَوْيــَرَة ْبــِن َعاِمــِر ْبــِن َعِطيَّــَة ْبــِن َعاِمــِر ْبــِن َبَياَضــَة 2 6 66
الَْنَصاِريُّ الزَُّرِقيُّ ڤ.

 بر: شهد بدًرا)2(.

َعِطيَُّة اْلُقَرِظيُّ ڤ.2   66

 ب: سكن الُكوَفة، روى َعنُه: َعْبد امللك بن ُعَمْر، َكاَن فِيَمن حكم 
فيهم سعد بن مَعاذ)3(.

 ع: َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسِمَع ِمنُْه، َسَكَن اْلُكوَفَة)4(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عنه: ماهد، وعبد امللك بن عمر، وغرها)5(.

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َقِليَلٌة.

. اِئِب، َوَعْبُد امَلِلِك بن ُعَمْرٍ َرَوى َعنُْه: ُمَاِهٌد، وكثر من السَّ

َوَقاَل: ُكنُْت ِمْن َسْبِي َبنِي ُقَرْيَظَة، َفَكاَن َمْن َأْنَبَت قتل، فكنت فيمن ل 
ينبت، فتكت)6(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )189/7(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1073/3، 1074(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2213/4(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )308/3(.
)6( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 681(.)5( »اإلكمال« البن ماكوال )110/7(.



37 ين
َ
حرف الع

بة
ْ

ُعق امُسه  من 

ُعْقَبُة ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن َنْوَفِل ْبِن َعْبِد َمَناٍف، َأُبو ِسْرَوَعَة، 2   66
الُقَرِشيُّ ڤ.

ُه َخِدجَيُة َأْو ُأَماَمُة بِنُْت ِعَياِض ْبِن َرافِِع ْبِن َأْوِس ْبِن َفْلَجَة ْبِن   س: ُأمُّ

ُأَساَمَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمِليٍح ِمْن ُخَزاَعَة، َوَأُخوُه َأُبو ُحَسنْيِ ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َعاِمٍر، 
ُه ُأَماَمُة بِنُْت َخِليَفَة ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َبْكِر ْبِن َواِئٍل ِمْن َسْبِي اْلَعَرِب.  َوُأمُّ

ُهْم ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت  ًدا، َوَعبَّاًسا، َوُأمَّ ِعيَسى، َوُأمُّ َفَوَلَد ُعْقَبُة ْبُن احْلَاِرِث: ُمَمَّ
َة، َوُيَقاُل:  ِه ْبِن ُعْثَمَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ ِزرِّ ْبِن ُعَبْيِد اللَّ

َة.  ِه ْبِن ُعْثَمَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتِيِم ْبِن ُمرَّ ُهُم اْبنَُة َعْبِد اللَّ ُأمُّ

َدٍة اْسُمَها ُبنَاَنُة.  َوِعيَسى َوَيْعُقوَب أِلََمٍة ُمَولَّ

َها ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت ُجَبْرِ ْبِن ُمْطِعٍم.  َوُأمَّ ُحَْيٍد َوُأمُّ

َة)1(. َوَأْسَلَم ُعْقَبُة ْبُن احْلَاِرِث َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ـُه َخِدجَيـُة َأْو ُأَماَمـُة بِنْـُت ِعَيـاِض ْبـِن َرافٍِع ِمْن   وقـال أًيضـا: س: ُأمُّ

ُخَزاَعَة، َأْسَلَم ُعْقَبُة َيْوَم اْلَفْتِح)2(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )9/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )45/6، 46(.



حابة األماثل 38
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َنـا ُمْصَعب: أن ُعْقَبة بـن احلارث يكنى   خ: مـن ُمْسـِلمة الفتـح. َأْخَبَ

أبا رسوعة)1(.

 ب: َكاَن َأبوُه أحد املطعمني َيْوم بدر َمَع امُلْشكني. 

ة، كنيته َأُبو رسوعة القرِش.  عداده ِف أهل َمكَّ

أمه بنت ِعَياض بن َرافع. َوقد قيل: إِن َأَبا رسوعة َأُخوُه)2(.

َة)3(. ُه ُخَزاِعيٌَّة، َسَكَن َمكَّ  ع: ُأمُّ

 ذت: َأْسَلَم َيْوَم اْلَفْتِح، َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأِب َبْكٍر.

 ، يُّ ْحَِن بن َعْوٍف، َوُعَبْيُد بن َأِب َمْرَيَم امَلكِّ َرَوى َعنُْه: إِْبَراِهيُم بن َعْبِد الرَّ
ُهْم.  َوابن َأِب ُمَلْيَكَة، َوَغْرُ

َوُهَو َقاتُِل ُخَبْيٌب.

ِذي َرَوى َعنُْه ابن َأِب ُمَلْيَكَة؛  اِزيُّ َفَقاَل: َلْيَس ُهَو الَّ ا َأُبو َحاتٍِم الرَّ َوَأمَّ
َوَعَة َقِديُم اْلَوَفاِة)4(. َفإِنَّ َأَبا رًسْ

ُعْقَبُة ْبُن َراِفعٍ، َوِقيَل: ُهَو ِعْصَمُة ْبُن َراِفعِ ْبِن َعْبِد اْلَقْيِس ْبِن 2   66
َلِقيِط ْبِن َعاِمِر ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن اْلِفْهِر اْلُقَرِشيُّ ڤ.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 182(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )279/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2154/4(.
)4( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 681، 682(.



39 ين
َ
حرف الع

ْمَرَة َعَى امَلْغِرِب، َواْسُتْشِهَد بِإِْفِريِقيََّة،  ، َوَوِلَ اإْلِ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

َبـُر بِامَلْغِرِب َسـنََة َثَلٍث  َواَن إِْفِريِقيَّـَة، َوَأْنَزَلَـا امُلْسـِلِمنَي، َقَتَلْتـُه اْلَبْ َوَبنَـى َقـْرُ
ِريَن، َعْن َأِب َسـِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى  َوِسـتِّنَي، َوَوَلـُدُه ِبَا فِيَم َقاَلـُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

ُة، َوَعيِلُّ ْبُن َرَباٍح)1(. ُر ْبُن َسْعٍد، َواْبنُُه ُمرَّ َرَوى َعنُْه َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَعمَّ

ُعْقَبـُة ْبـُن َعاِمـِر ْبـِن َعْبـِس ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعـِديِّ ْبِن َعْمـِرو ْبِن 2 - 66
َعَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َغْنِم ْبِن َرْبَعَة ْبِن َرْشَداَن ْبِن َقْيِس  ِرَفاَعَة ْبِن ُمَودِّ

اٍد، َوُيْكَنى َأَبا َعْمٍرو، اْلُجَهِنيُّ ڤ. اْبِن ُجَهْيَنَة، ُيَكنَّى َأَبا َحمَّ

َل  وَّ نَي َمَع ُمَعاِوَيَة، َوحَتَ د ْبُن ُعَمَر: َشِهَد ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر ِصفِّ  س: َقاَل ُمَمَّ

َ ِف آِخِر ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)2(. ، َفنََزَلَا، َوَبنَى ِبَا َداًرا، َوُتُوفِّ إَِل ِمرْصَ

 وقال أيًضا س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَدَب 

 . اِم َوِمرْصَ اِم َخَرَج ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر، َفَشِهَد ُفُتوَح الشَّ َأُبو َبْكٍر النَّاَس إَِل الشَّ

، َفنََزَلَا، َواْبَتنَـى ِبَا َداًرا،  َل إَِل ِمـرْصَ وَّ نَي، ُثمَّ حَتَ َوَشـِهَد َمـَع ُمَعاِوَيـَة ِصفِّ
ِة َأْهِل  َ ِبَـا ِف آِخـِر ِخَلَفـِة ُمَعاِوَيَة ْبـِن َأِب ُسـْفَياَن، َوُدفَِن بِامُلَقطَِّم َمْقـَبَ َوُتـُوفِّ

.)3( ِمرْصَ

 ل: أبو حاد، ويقال: أبو عامر، ويقال: أبو أسد، له صحبٌة)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2159/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )261/5(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )505/9(.

)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 912(.



حابة األماثل 40
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ق: يكنـى: أبـا عمـرو- ويقـال: كنيتـه: أبو حـاد، وأسـلم بعد قدوم 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وكان يكثر الّرمي، ليشء سمعه من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومات 

وترك سبعني قوًسا بجعابا ونبالا.

ل إل مرص فنزلا، وبنى بـا داًرا، وكان  ـني مع معاوية، وحتـوَّ وشـهد صفِّ
يصبغ بالّسواد ويقول: تغّر أعلها وتأبى أصولا.

وتوف ف آخر خلفة معاوية)1(.

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

، روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص كثًرا، وشهد فتح مرص، واختطَّ   ن: صحابٌّ
با داًرا، وكتب إل معاوية ڤ، يسأله أرًضا عند قرية عقبة، فكتب له معاوية 

بألف ذراع ف ألف ذراع. 

وهـذه األرض التـي اقتطعهـا عقبة هي املنيـة املعروفة بـ»منيـة عقبة« ف 
جيزة فسطاط مرص.

ول اجلند بمرص ملعاوية بن أب سفيان بعد موت أخيه عتبة بن أب سفيان 
سـنة أربـع وأربعـني، ثم أغزاه معاوية البحر سـنة سـبع وأربعـني، وكتب إل 
مسلمة بن ملد بواليته عى مرص، فلم يظهر مسلمة واليته، حتى دفع عقبة 
غازًيـا ف البحـر، فأظهـر مسـلمة واليته، فبلغ ذلـك عقبة، فقال: مـا أنصفنا 

أمر املؤمنني، عزلنا وغّربنا .

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 279(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.



41 ين
َ
حرف الع

تـوف بمرص سـنة ثمن ومخسـني، وُقِبَ ف مقبهتـا باملقطَّم، وكان خيضب 
بالّسواد $.

وكان عقبة قارًئا، عامًلا بالفرائض والفقه، وكان فصيَح اللِّسان، شاعًرا كاتًبا.

وكانت له السابقة والجرة، وهو أحد من مجع القرآن، ومصحفه بمرص 
إل اآلن بخطه، رأيته عند عيل بن احلسن بن قديد عى غر التأليف الذي ف 
مصحف عثمن. وكان ف آخره: )وكتب عقبة بن عامر بيده(. ورأيُت له َخطًّا 
َجيًِّدا، ول أزل أسمع شيوخنا، يقولون: إنه مصحف عقبة، ال يشّكون فيه.

وروى عنـه مجاعـة من أهل مـرص، منهم: عبد الله بن مالك اجليشـاين، 
وعبد امللك بن مليل الّسليحي، وعبد الرحن بن عامر المداين، وكثر بن 

قليب الصدف، ومجاعٌة. 

ث عنه بمرص أبو قبيل املعافري)1(. آخر من حدَّ

َمـاة. َوقـد قيل: كنيتـه َأُبو َعامر.   ب: َكاَن والًيـا بِمـرْص، َوَكاَن مـن الرُّ
َوُيَقال: َأُبو َحَّاد. َوقيل: َأُبو سعاد. َوُيَقال: َأُبو َعْمرو. 

َواِد)2(. َماَت عقَبة بن َعامر سنة َثَمن َومخسني ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوَكاَن يْصبغ بِالسَّ

 بش: مات وهو واٍل بمرص سنة ثمن ومخسني)3(.

 مف: َأُبو َأسد: َوقيل: َأُبو َعْمرو: َوُيَقال: َأُبو َعامر: َوقيل: َأُبو َسَعاَدة: 

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )346/1، 347(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )280/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 94(.



حابة األماثل 42
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وأبو حاد، ول مرص، َلُه ُصْحَبٌة من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل مرص)2(.

، َوِقيَل: َأُبو َأَسٍد، َوِقيَل: َأُبو َعْمٍرو، َوِقيَل: َأُبو َعْبٍس.   ع: َسَكَن ِمرْصَ

َ بِِمـرْصَ آِخَر  َوِلَ اجْلَْيـَش ملَُِعاِوَيـَة َبْعـَد َمـْوِت ُعْتَبـَة ْبـِن َأِب ُسـْفَياَن، ُتـُوفِّ
َواِد، َكاَن َشاِعًرا.  ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة َسنََة َثَمٍن َومَخِْسنَي، َكاَن خَيِْضُب بِالسَّ

، َوَعْبُد اللِه ْبـُن َعبَّاٍس، َوَأُبو  َحاَبـِة: َأُبو ُأَماَمـَة اْلَباِهيِلُّ َرَوى َعنْـُه ِمـَن الصَّ
 . اٍر اْلَغَطَفايِنُّ ، َوُنَعْيُم ْبُن َهَّ َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريُّ

ُح  ، َوِمْشَ ، َوَعـيِلُّ ْبُن َرَباٍح، َوَأُبو َقبِيـٍل امَلَعافِِريُّ َث َعنْـُه: َأُبو اْلَْرِ َوَحـدَّ
، َوُدَخنْيٌ  ْحَِن ْبُن ِشَمَسَة، َوَأْسَلُم التُِّجيبِيُّ اَنَة، َوَعْبُد الرَّ اْبُن َهاَعاَن، َوَأُبو ُعشَّ

، َوإَِياُس ْبُن َعاِمٍر، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب)3(. احْلَْجِريُّ

 بر: سكن عقبة بن َعاِمر مرص، َوَكاَن والًيا عليها، وابتنى با داًرا، 

وتوف ِف آخر خلفة ُمَعاِوَية. 

َرَوى َعنُْه من الصحابة: َجابٌِر، َوابُن عباس، وأبو أمامه، ومسلمة بن ملد. 

وأما رواته من التابعني فكثر)4(.

)1( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )619(.

)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2328(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2151-2150/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1074/3(.



43 ين
َ
حرف الع

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة)1(.

 كر: َصاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث، وروى 
عن عمر بن الطاب. 

روى عنه: أبو الر مرثد بن عبد الله اليزين، والقاسم أبو عبد الرحن، 
وعـيل بـن ربـاح، وأبو عشـانة حي بـن يؤمن، وعبـد الرحن بن شمسـة، وأبو 
عمـران أسـلم التجيبي، وأبو قبيـل املعافري، وأبو إدريـس الوالين، وجبر 
ابن نفر، وشعيب بن زرعة، ودخني أبو اليثم احلجري، وإياس من عامر، 

ومشح بن هاعان، وسعيد بن املسيب. 

وسـكن مـرص، وكان البيـد إل عمـر بفتـح دمشـق، وكانت لا بـا داٌر 
بناحية قنطرة سنان من نواحي باب توما)2(.

 ثغ: كان من أصحاب معاوية بن َأِب ُسْفَيان، وول َلُه مرص وسكنها، 
وتوف با سنة ثمن ومخسني، وكان خيضب بالسواد.

روى عنه من الصحابة: ابُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َعبَّاس، َوَأُبو أيوب، َوَأُبو أمامة، 
وغرهم.

ومن التابعني: َأُبو الر، وعيل بن رباح، َوَأُبو قبيل، وسعيد بن املسيب، 
وغرهم)3(.

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )2502(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )40/ 486، 487(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )551/3(.



حابة األماثل 44
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ذس: اإِلَماُم، امُلْقِرُئ، َصاِحُب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

، َوَسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب،  ، َوُجَبْرُ بُن ُنَفْرٍ َث َعنُْه: َأُبو الَْرِ َمْرَثٌد الَيَزيِنُّ َحدَّ
، َوُعيَلُّ بُن َرَباٍح، َوَخْلٌق ِسَواُهْم. َوَأُبو إِْدِرْيَس الَْواليَِنُّ

ْأِن. َوَكاَن َعاملًِا، ُمْقِرًئا، َفِصْيًحا، َفِقْيًها، َفَرِضيًّا، َشاِعًرا، َكبِْرَ الشَّ

ْيَد إَِل ُعَمَر بَِفْتِح ِدَمْشَق. َوَلُه َداٌر بَِخطِّ َباِب ُتْوَما. َوُهَو َكاَن الَبِ

َواِد. ، َوَكاَن خَيِْضُب بِالسَّ َوِلَ إِْمَرَة ِمرْصَ

 . َماَت: َسنََة َثَمٍن َومَخِْسنْيَ

«: مَخَْسٌة َومَخُْسْوَن َحِدْيًثا)1(. َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

 ذت: صحابٌّ مشهوٌر، َلُه روايٌة وفضٌل.

َرَوى َعنْـُه: ُجَبـر بـن ُنَفْر، وَأُبو ُعَشـانة حـي بن ُيؤمن، وَأُبـو قبيل حيّي 
ابن هانئ املعافريان، وَبْعَجة اجلَُهني، وَسِعيد املقُبي، وعيل بن رباح، وَأُبو 

الر َمرَثد اليَزين، وطائفة سواهم.

وقـد ول إمـرة مـرص ملعاويـة، وليهـا َبْعـَد ُعتبة بن َأِب سـفيان، ُثـمَّ عزله 
ُمَعاِوَية، وأغزاه البحر ف َسنَة سبع َوَأْرَبِعنَي، َوَكاَن خَيِْضب بالسواد.

َلُه معرفة بالقرآن والفرائض، َوَكاَن فصيًحا شاعًرا.

َوَكاَن عقبُة كاتًبا قارًئا، َلُه هجرٌة وسابقٌة)2(.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )469-467/2(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 523، 524(.



45 ين
َ
حرف الع

 ذك: َصاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، كان فقيًها علمًة، قارًئا لكتاب الله، 
ًها، شاعًرا، كبر القدر، وف حديثه كثرة)1(. بصًرا بالفرائض، فصيًحا، مفوَّ

 جر: الصحابُّ املشهور، روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كثًرا.

روى عنه مجاعة من الصحابة والتابعني منهم: ابن عباس، وَأبو أمامة، 
وجبر بن نفر، وبعجة بن َعبد الله اجلهني، وَأبو إدريس الوالين، وخلق 

من أهل مرص.

وشهد عقبة بن عامر الفتوح، وكان هو البيد إل عمر بفتح دمشق. 

َره بعد ذلك عى مرص. وشهد صفني مع معاوية وأمَّ

ومات ف خلفة معاوية عى الصحيح)2(.

ُعْقَبُة ْبُن َعاِمِر ْبِن َناِبِئ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعٍب ڤ. 2   66

ُأَميََّة ْبِن ِسنَاِن ْبِن َكْعِب ْبِن  ُه ُفَكْيَهُة بِنُْت َسَكِن ْبِن َزْيِد ْبِن   س: ُأمُّ
َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. 

َة  ِذيَن َأْسَلُموا بَِمكَّ تَِّة النََّفِر الَّ َوَشِهَد ُعْقَبُة اْلَعَقَبَة األُوَل، َوجُيَْعُل ِف السِّ
ِذيَن َلْ َيُكْن َقْبَلُهْم َأَحٌد. َل األَْنَصاِر الَّ َأوَّ

ُد ْبُن ُعَمُر: َوُهَو الثَّْبُت ِعنَْدَنا.  َقاَل ُمَمَّ

اَء ِف َمْغَفِرِه،  َوَشـِهَد ُعْقَبـُة َبـْدًرا، َوُأُحـًدا َوُأْعِلـَم َيْوَمِئـٍذ بِِعَصاَبـٍة َخـرْضَ

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )20(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )205/7، 206(.
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َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َيْوَم اْلَيَمَمِة، َوُقتَِل  َوَشِهَد الَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
يِق َرْحَُة اللِه  دِّ َة، َوَذلَِك ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْشَ

َعَلْيِه)1(.

 بر: شهد بدًرا بعد شهوده العقبة األول، ُثمَّ شهد أحًدا فأعلم بعصابٍة 
خرضاء ِف مغفره، وشهد الندَق، وسائَر املشاهد، وُقتَِل َيْوم اليممة شهيًدا)2(.

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(.   خط: َبْدِريٌّ

ُعْقَبُة ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َخْلَدَة ْبِن ُمَخلَِّد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق الَْنَصاِريُّ 2   66
الزَُّرِقيُّ ڤ.

ُه ُأمُّ مَجِيِل بِنُْت ُقْطَبَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواِد   س: ُأمُّ
اْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(.

 ب: َأُخو سعيد بن ُعْثَمن، َلم ُصْحَبٌة)5(.

 بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه َأُبو عبادة، وسعُد بُن ُعْثَمن)6(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )526/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1074/3(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )548/3(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )280/3(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1074/3(.
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ُعْقَبُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َيِسيَرَة ْبِن ُعَسْيَرَة ْبِن ُخَداَرَة ْبِن 2   66
، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، َأُبو َمْسُعوٍد، اْلَبْدِريُّ

 س: َشِهَد َلْيَلَة اْلَعَقَبِة، َوُهَو َصِغٌر، َوَلْ َيْشَهْد َبْدًرا َوَشِهَد ُأُحًدا. 

نَي اْسـَتْخَلَفُه َعَى اْلُكوَفـِة ُثمَّ َعَزَلُه  َوَنـَزَل اْلُكوَفـَة، َفَلـمَّ َخـَرَج َعيِلٌّ إَِل ِصفِّ
َعنَْهـا، َفَرَجـَع َأُبـو َمْسـُعوٍد إَِل امَلِدينَـِة َفـَمَت ِبَـا ِف آِخِر ِخَلَفـِة ُمَعاِوَيـَة ْبِن َأِب 

ُسْفَياَن، َوَقِد اْنَقَرَض َعِقُبُه، َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

ه سـلمة بنـت عازب بن خالد بـن األجش بن   وقـال أيًضـا: س: ُأمُّ
عبد الله بن عوف من قضاعة.

ه ُهزيلة بنت ثابت بن ثعلبة بن خلس بن  فَوَلَد أبو مسعوٍد: بشًرا، وُأمُّ
زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الزرج بن احلارث بن الزرج. 

َجها سعيُد بُن زيد بن َعْمرو بن نفيل، من بني  ومسعوًدا، وأمَّ بشر تزوَّ
عـدي بـن كعـب، فولدت لـه، ثم خّلف عليها احلسـن بن عيل بـن أب طالب 
ابـن عبـد املطلـب بن هاشـم، فولدت لـه: زيًدا، ثـم خّلف عليها عبـد الرحن 
ابن عبد الله بن أب ربيعة بن املغرة املخزومي، فولدت له: ُعمًرا، وأمَّ َغّزية 
َجها تيُم بُن ُيعار بن قيس بن عدي بن ُأَمية بن جدارة  بنت أب مسعود، تزوَّ
ابـن عـوف بـن احلارث بـن الزرج فولـدت له، ثم خّلـف عليها أبـو كثر بن 
ُخَبْيَب بن يساف بن عتبة بن َعْمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن احلارث 
َجها سـعُد بُن زيـد بن وديعة  ابـن الـزرج، وأمَّ الوليـد بنت أب مسـعود، تزوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )138/8(.
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من بْلُحْبيَل من بني عوف، فولدت له: عبَد الواحد. 

هم بشرة بنت قدامة بن وهب بن خالد بن عبد الله بن عقيل بن  وأمُّ
ربيعة بن كعب، من بني عامر بن صعصعة من قيس عيلن. 

َجها عبُد الرحن بُن تيم بن نرس بن َعْمرو  َة بنَت أب مسعود تزوَّ وَغِزيَّ
ابـن احلـارث بـن كعب بن زيد بن احلـارث بن الزرج، فولـدت له: زكريا، 
وييـى، ثـم خّلـف عليهـا عبد الرحن بن ُخبيب بن يسـاف، ثـم خّلف ربعي 

ها أمُّ ولد.  ابن تيم بن ُيَعار بن قيس بن عدي بن ُأَمية بن ِجدارة، وأمُّ

وقـد انقـرض ولد أب مسـعود كلهـم، وقد انقرض أيًضـا ولد عطية بن 
جدارة مجيًعا، فلم يبق منهم َأحٌد.

وقال ممد بن عمر: وقد شهد أبو مسعود العقبة، وكان أصغر السبعني 
من األنصار الذين شهدوها.

قال ممد بن عمر: ول يشهد أبو مسعود بدًرا، وليس بني أصحابنا ف 
ذلـك اختـلف. ويقول الكوفيـون ف روايتهم: أبو مسـعود البدري، وليس 

ذلك بثبٍت، ولكنه قد َشِهد ُأُحًدا وما بعد ذلك من املشاهد.

قال ممد بن عمر: توف أبو مسعود باملدينة ف آخر خلفة معاوية بن 
أب سفيان)1(.

 ل: شهد بدًرا)2(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )362-359/4(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3169(.
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، َوَيُقوُلوَن: َبْدِريٌّ ڤ، َوَلْيَس َلُه ِف ِكَتاِب اْبِن إِْسَحاَق،   ص: َعَقبِيٌّ

َواَل ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، ِذْكٌر ِف َأْهِل َبْدٍر)1(.

 ب: شهد العقَبَة، َول يْشهد َبْدًرا، َوَكاَن َواِل َعيلٍّ عى اْلُكوَفة. 

، َوُهَو َأُبو َمْسُعود اأْلْنَصاِري)2(. ام َعيلٍّ َماَت َأيَّ

 بش: من شهد العقبَة، ول يشهد بدًرا. 

مات بالكوفة ف خلفة عيل بن أب طالب وكان عليها والًيا له)3(.

َة، َوِقيَل: َأِسـَرُة ْبُن َعِسـَرَة ْبِن َجـَداَرَة ْبِن   ع: ُهـَو اْبـِن َثْعَلَبـَة ْبِن ُيَسـْرَ

، َنَسَبُه َأْهُل  َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج، ُيَكنَّى َأَبا َمْسُعوٍد، ُيْعَرُف بِاْلَبْدِريِّ
نِي.  ، َوَلْ َيْذُكْرُه َأْهُل امَلِدينَِة ِف اْلَبْدِريِّ ُه َبْدِريٌّ اْلُكوَفِة إَِل َأنَّ

نَي َعَى اْلُكوَفِة.  َشِهَد اْلَعَقَبَة، اْسَتْخَلَفُه َعيِلٌّ ڤ ِف َمَْرِجِه إَِل ِصفِّ

، َوَأُبو َواِئـٍل، َوَعْلَقَمُة، َوَقْيُس ْبُن  َرَوى َعنْـُه: َعْبـُد اللِه ْبـُن َيِزيَد اْلَْطِميُّ
وٌق،  ، َوَمرْسُ ـْيَبايِنُّ َأِب َحـاِزٍم، َوَأُبـو َمْعَمـٍر، َوَأْوُس ْبُن َضْمَعٍج، َوَأُبو ُعَمَر الشَّ

.)4( َوِرْبِعيُّ ْبُن ِحَراٍش، َوُعَمُرَو ْبِن َمْيُموٍن اأْلَْوِديُّ

 بـر: ُيعـَرُف بـأب َمْسـُعود الَبْدِري؛ ألنه ڤ َكاَن يسـكن َبـْدًرا. َقاَل 

ُموَسى بن عقبة، َعِن ابن شهاب: إنه ل يشهد بدًرا، َوُهَو قول ابن إِْسَحاق.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )279/3(.)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )40/4(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 75(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2148-2147/4(.
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َقــاَل ابــن إِْســَحاق: َكاَن َأُبــو َمْســُعود أحــدث مــن شــهد العقبــة ِســنًّا، ول 
يشهد بدًرا، وشهد أحًدا وما بعدها من املشاهد. 

، فذكره  وقالت طائفٌة: قد شهد َأُبو َمْسُعود بدًرا، وبذلك َقاَل الُبَخاِريُّ
ِف البدريني. 

وال يصح شهوده بدًرا.

مات َأُبو َمْسُعود سنة إحدى أو اثنتني وأربعني. قيل: مات أيام عيلٍّ ڤ.

وقيل: بل كانت وفاته باملدينة ِف خلفة ُمَعاِوَية، َوَكاَن قد نزل الكوفة 
وسكنها، واستخلفه عيلٌّ ِف خروجه إَِل ِصفِّني عليها فلم يف َلُه رحة الله 

عليهم)1(.

 خت: أبو مسعود البدريُّ من األنصار، واسمه: عقبة بن عمرو بن 
ثعلبة بن أسرة.

وقيل: أسرة، وقيل: يسرة بالياء، وقيل: ُنسرة -بالنون- بن عسرة 
ابن عطية بن جدارة بن عوف بن احلارث بن الزرج بن حارثة بن ثعلبة بن 

عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد.

ه سلمى بنت عازب، وقيل: سلمى بنت عامر بن عوف بن عبد الله  وأمُّ
من قضاعة.

ذكر بعض العلمء أن أبا مسعود َشِهَد بدًرا، والصحيح أنه ل يشهدها؛ 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1074/3، 1075(.
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؛ ألنـه كان يسـكن ماَء بـدٍر، لكنه قد شـهد العقبة مع  وإنـم قيـل لـه: البـدريُّ
األنصار، وكان أصغر من شهدها.

وسكن الكوفة، وُحِفَظ عنه احلديُث با.

قال ممد بن عمر، واليثم بن عدي: توف ف آخر خلفة معاوية باملدينة، 
وانقرض َعِقبه.

َوَقاَل ابن سعد ف موضع آخر: توف ف أول خلفة معاوية.

قال: وقال الواقدي: َشِهَد العقبَة، ول يشهد بدًرا)1(.

 كر: َصاِحُب َرُسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عـن: النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديـَث. روى عنـه: ابنُـه بشـر بـن أب مسـعود، 
وعبـد اللـه بـن يزيد الطمي ولـه صحبة، وقيـس بن أب حـازم، وعلقمة بن 

قيس، وعبد الرحن بن يزيد النخعيَّان، وغرهم. 

ووفد عى معاوية)2(.

، واسـتخلفه عـيلٌّ َعَى   ثـغ: سـكن الكوفـة، وكان مـن أصحاب عيلٍّ
الكوفة ملا سار إَِل صفني.

روى عنه: َعْبد اللَّه بن َيِزيَد الطمي، َوَأُبو وائل، وعلقمة، ومرسوق، 
وعمرو بن ميمون، وربعّي بن حراش، وغرهم)3(.

)1( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 501-499(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )554/3(.)2( »تاريخ دمشق« )40/ 507، 508(.
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َم َنَزَل َماًء بَِبْدٍر، َفُشْهَر بَِذلَِك. ِحْيِح، َوإِنَّ  ذس: َلْ َيْشَهْد بدًرا َعَى الصَّ

. نِّ ا ِمْن َأْقَراِن َجابٍِر ِف السِّ َوَكاَن ِمَّْن َشِهَد َبْيَعَة الَعَقَبِة، َوَكاَن َشابًّ

ًة. َرَوى َأَحاِدْيَث َكثِْرَ

َحاَبِة، َنَزَل الُكْوَفَة. َوُهَو َمْعُدْوٌد ِف ُعَلَمِء الصَّ

ِهـَم- بِن َعطِيَّـَة بِن ُخَداَرَة بـِن َعْوٍف بِن  َة -بَِضمِّ ُة بـُن ُعَسـْرَ َوِقْيـَل: ُيَسـْرَ
احلَاِرِث بِن الَْزَرِج.

، َوَأْوُس بـُن َضْمَعـٍج، َوَعْلَقَمُة، َوَأُبـو َواِئٍل،  َث َعنْـُه: َوَلـُدُه؛ َبِشـْرٌ َحـدَّ
ْحَِن بُن َيِزْيَد، َوَعْمُرو بُن  َوَقْيُس بُن َأِب َحاِزٍم، َورْبِعيُّ بُن ِحَراٍش، َوَعْبُد الرَّ

ٌة. ، َوِعدَّ ْعبِيُّ َمْيُمْوٍن، َوالشَّ

َوِقْيَل: َلُه ِوَفاَدٌة َعَى ُمَعاِوَيَة)1(.

ا بل سكن ماًء ببْدر فنسب إليه، بل شهد العقبة،   ذت: ل يكن بدريًّ
بعني حينئٍذ. وكان أصغر من السَّ

اسُمُه ُعْقَبة بن َعْمرو بن َثْعَلَبة بن ُأَسرة بن ُعَسْرة اأْلَْنَصاِري. 

نزل الكوفة وكان من الفقهاء. 

َرَوى َعنُْه: ابنه بشر بن أب َمْسُعود، وأْوس بن َضْمَعج، وِرْبعيُّ بن حراش، 
وعلقمة، وهام بن احلَاِرث، وقيس بن أب حازم، وأبو وائل، وآخرون.

َوِوّي ِف شحـه للُبخـاري: اجلمهور عى  ـْيخ ميـي الّدين النَـّ وقـال الشَّ

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2//494، 496(.
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َ
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ْهـِرّي، وابُن  أّنـه سـكن بْدًرا، ول يشـهدها، وقـال أربعة كبار َشـِهدها. قاله الزُّ
، واحلََكم. إسحاق، والُبخاريُّ

ولــه مائــة حديــث وحديثــان، اّتفقــا منهــا عــى تســعة، وانفــرد الُبَخاِريُّ 
بحديٍث، ومسلٌم بسبعة)1(.

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

 جـر: اتفقـوا عـى أنه شـهد العقبـة، واختلفوا ف شـهوده َبـدًرا، فقال 
األكثر نزلا فنُِسَب إليها وجزم الُبخاِريُّ بأنه شهدها.

قال خليفة: مات قبل سنة أربعني. وقال امَلَداِئنِي: مات سنة أربعني.

والصحيح أنه مات بعدها، فقد ثبت أنه أدرك إمارة املغرة عى الكوفة، 
وذلك بعد سنة أربعني قطًعا، قيل: مات بالكوفة، وقيل: مات باملدينة)3(.

ُعْقَبـُة ْبـُن قيِظـيِّ ْبِن َقْيِس ْبـِن لَوذاَن ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن َعـِديِّ ْبِن 2    6
مجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة الَْنَصاِريُّ الَحاِرِثيُّ ڤ. 

 بر: شهد مع َأبِيِه وأخيه عبد الله أحًدا، وُقتَِل عقبة وعبد الله َيْوم جرس 
أب ُعبيد، شهيدين، وقتل معهم أخوها عباد بن قيظي، ول يشهد عباد أحًدا)4(.

ُعْقَبُة ْبُن ُكَدْيِم ْبِن َعِديِّ ْبِن َجاِرَيَة وقيل: َحاِرَثَة ْبِن َزْيِد ْبِن 2    6
اِر ڤ. َمَناَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 377-375(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )210/7، 211(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1075/3(.
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َّ

الش

 ن: شهد فتح مرص، واختطَّ با ، وهو من َأصَحاِب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 

وله بمرص عقب، وما علمت له رواية)1(.

، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َذَكَرُه امُلِحيُل  ، َوُعْقَبُة بِِمرْصَ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

َعَى َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)2(.

ُعْقَبُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ.2 6  6

ه هي أمُّ سهل وعقيب أخويه، وَشِهد ُأُحًدا مع أخويه)3(.  س: أمُّ

ُعْقَبُة ْبُن َماِلٍك اللَّْيِثيُّ ڤ.2    6

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

َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)4(. َأْخَبَ

-غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

يِّنَي)6(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

 بر: برصيٌّ َلُه صحبٌة وروايٌة، َلُه حديٌث واحد، رواه عنه: بش بن 

َعاِصم أخو َنرْص بن َعاِصم)7(.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )348/1(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )277/4(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2161/4(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 295، 296(.
)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2155/4(.)5( »معجم الصحابة« للبغوي )245/5(.

)7( »االستيعاب« البن عبد البر )1075/3(.



55 ين
َ
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 ثغ: َلُه صحبٌة، يعد ِف البرصيني)1(.

بِن َعْبِد َقْيِس بِن َلِقيِط بِن َعاِمِر بِن ُأَميََّة بِن 2    6 ُعْقَبُة بُن نَاِفعِ 
َظرِب بِن الَحاِرِث بِن ِفْهٍر ڤ.

ِذي َكاَن َمَع َهبَّاِر ْبِن  ُه ِمْن َلٍْم، َوَأُبوُه َنافُِع ْبُن َعْبِد َقْيٍس، الَّ  س: ُأمُّ
اأْلَْسَوِد ْبِن امُلطَِّلِب َيْوَم َنَخَس بَِزْينََب بِنِْت َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َهاِت  ْحَِن، َوَعْمًرا، أِلُمَّ َفَوَلَد ُعْقَبُة ْبُن َنافٍِع: ِعَياًضا، َوَأَبا ُعَبْيَدَة، َوَعْبَد الرَّ
ُهَم: بِنُْت َعِمَرَة ْبِن َمْوَهَبَة ِمْن َبنِي َسْهِم ْبِن  ِه، َوُأمَّ َنافٍِع، َوُأمُّ َأْواَلٍد، َوَأَمَة اللَّ

َعْمٍرو)2(.

ُعْقَبُة ْبُن َنِمٍر ڤ.2    6

َهُهْم َمَع ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل إَِل  ِذيَن َوجَّ  س: ِمْن ُرُسِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ
َدَقَة،  اْلَيَمِن، َوَكَتَب إَِل ُزْرَعَة ِذي َيَزَن ُيوِصيِه ِبِْم َوَيْأُمُرُهْم َأْن جَيَْمُعوا الصَّ

َفَيْدَفُعوَها إَِل ُرُسِلِه)3(.

ُعْقَبُة ْبُن ِنَياٍر ڤ.2 -  6

 س: هو أخو أب بردة بن نيار بن َعْمرو بن عبيد بن َعْمرو بن كلب 
ابـن ُدهـان بـن غنـم بن ذهل بـن ُهيم بن ُذهـل بن ُهنَـّي بن َبيل بـن َعْمرو بن 

احلاف بن ُقضاعة. 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )556/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )138/6(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )90/8(.
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وهو خال الباء بن عازب، وقد شهد عقبة ُأُحًدا)1(.

ُعْقَبُة ْبُن َوْهِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َأَسِد ْبِن ُصَهْيِب ْبِن َماِلِك ْبِن َكِثيِر 2    6
اْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة اْلََسِديُّ ڤ.

 س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

، ُيَكنَّى: َأَبا ِسنَاِن ْبِن َوْهٍب، ِمْن   ع: َأُخو ُشَجاِع ْبِن َوْهٍب اأْلَْزِديِّ
َبنِي َغنِْم ْبِن ُدوَداَن. 

َشِهَد َبْدًرا َهاَجَر إَِل امَلِدينَِة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 بر: شهد بدًرا، هو وأخوه شجاع بن َوْهب، وها حليفان لبني عبد 
شمس)4(.

 ثغ: هاجر إَِل املدينة، وشهد بدًرا ُهَو وأخوه شجاع بن وهب)5(.

ْبِن 2    6 اْلَحاِرِث  ْبِن  ِهَلِل  ْبِن  اْلَجْعِد  ْبِن  َكَلَدَة  ْبِن  َوْهِب  ْبُن  ُعْقَبُة 
َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشَم ْبِن َعْوِف ْبِن ُبْهَثَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َغَطَفاَن 

ِمْن َقْيِس َعْيَلَن ِمْن ُمَضٍر الغطفاني ڤ.

ِل َمـْن َأْسـَلَم ِمـَن األَْنَصـاِر، َوَشـِهَد اْلَعَقَبَتـنْيِ   س: َأْسـَلَم ُعْقَبـُة ِف َأوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )288/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )3/ 89(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2157/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1077/3(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )559/3(.
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مَجِيًعا ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا. 

َة، َفَلْم َيَزْل ُهنَاَك َمَعُه َحتَّى َهاَجَر َرُسوُل اللِه  َق بَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ َوحَلِ
 . ملسو هيلع هللا ىلص، َفَهاَجَر َمَعُه إَِل امَلِدينَِة، َفُيَقاُل لُِعْقَبَة: َأْنَصاِريُّ ُمَهاِجِريُّ

َوَلُه َعِقٌب، َوُهْم َمَع َوَلِد َسْعِد ْبِن َزْيِد ْبِن َوِديَعَة بَِعَقْرُقوَف. 

َوَشِهَد ُعْقَبُة َبْدًرا، َوُأُحًدا. 

ِذي َنَزَع احْلََلَقَتنْيِ ِمْن إِْجنََتْي َرُسوِل اللِه  َوُيَقاُل: إِنَّ ُعْقَبَة ْبَن َوْهٍب ُهَو الَّ
اِح َنَزَعُهَم َفَسَقَطْت َثنِيََّتاُه. ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد، َوُيَقاُل: َبْل َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجْلَرَّ

ـُـَم مَجِيًعــا  َنــاِد َنــَرى َأهنَّ ْحَــِن ْبــُن َأِب الزِّ ــُد ْبــُن ُعَمــَر: َقــاَل َعْبــُد الرَّ َقــاَل ُمَمَّ
ا)1(. ا َفَأْخَرَجاُهَ َعاجَلَاُهَ

 بر: شهد العقبتني وبدًرا)2(.

، َمْوَلى َجْبِر ْبِن َعِتيٍك ڤ.2    6 ْحَمِن، اْلَْنَصاِريُّ ُعْقَبُة، َأُبو َعْبِد الرَّ

 ب، ع، ثغ: شهد ُأُحًدا َمَع َمْواَلُه جب بن عتِيك)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )505/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1077/3(.

)3( »الثقـات« البـن ِحبَّـان )281/3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2160/4(، »ُأْسـد الغابة« 
البن األثير )546/3(.
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َعِقيل امُسه  من 

َعِقيُل ْبُن َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 2    6
، ُيَكنَّى َأَبا َيِزيَد ڤ. اْبِن ُقَصيٍّ

، َوَكاَن  ُه َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

ُه َأْيًضا َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد اْبِن  َأَسنَّ َبنِي َأِب َطالٍِب َبْعَد َطالٍِب، َوالَ َبِقيََّة َلُه، َوُأمُّ
َهاِشٍم، َوَكاَن َأَسنَّ ِمْن َعِقيٍل بَِعْشِ ِسننَِي، َوَكاَن َعِقيٌل َأَسنَّ ِمْن َجْعَفٍر بَِعْشِ 
ِسـننَِي، َوَكاَن َجْعَفـٌر َأَسـنَّ ِمـْن َعـيِلٍّ بَِعـْشِ ِسـننَِي، َفَعـيَلٌّ َكاَن َأْصَغَرُهـْم ِسنًّا، 

َلُْم إِْسَلًما. َوَأوَّ

َوَكاَن لَِعِقيـِل ْبـِن َأِب َطالِـٍب ِمـَن اْلَوَلـِد: َيِزيُد َوبِـِه َكاَن ُيْكنَى، َوَسـِعيٌد، 
ُهَم ُأمُّ َسِعيٍد بِنُْت َعْمِرو ْبِن َيِزيَد ْبِن ُمْدلٍِج، ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة.  َوُأمُّ

ُهـَم ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت  ، َوَأُبو َسـِعيٍد األَْحَوُل َوُهَو اْسـُمُه، َوُأمُّ َوَجْعَفـٌر األَْكـَبُ
اِر ْبـِن َكْعِب ْبِن َعاِمِر ْبـِن َعْبِد ْبـِن َأِب َبْكٍر، َوُهَو  الثَّْغـِر، َوُهـَو َعْمـُرو ْبـُن اْلَصَّ

ُعَبْيُد ْبُن ِكَلِب ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة. 

اِك ْبِن ُسـْفَياَن ْبِن  حَّ ُهـَم[ َأْسـَمُء بِنْـُت ُسـْفَياَن ُأْخـُت الضَّ َوُأمُّ الثَّْغـِر ]َوُأمُّ
َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َأِب َبْكِر ْبُن ِكَلٍب َصاِحِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.
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ِذي َبَعَثُه احْلَُسنْيُ ْبُن َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب َعَلْيِهَم  َوُمْسِلُم ْبُن َعِقيٍل، َوُهَو الَّ
 ، ـَة ُيَباِيُع َلُه النَّاَس، َفنََزَل بِاْلُكوَفِة َعَى َهانِـِئ ْبِن ُعْرَوَة امُلَراِديِّ ـلُم ِمـْن َمكَّ السَّ
ـِه ْبـِن ِزَياٍد ُمْسـِلَم ْبـَن َعِقيٍل َوَهانِـَئ ْبَن ُعـْرَوَة، َفَقَتَلُهـَم مَجِيًعا  َفَأَخـَذ ُعَبْيـِد اْللَّ

اِعِر: َوَصَلَبُهَم، َفِلَذلَِك َقْوُل الشَّ

ـوِق َواْبـِن َعِقيِلَفإِْن ُكنِْت الَ َتْدِريَن َما امَلْوُت َفاْنُظِري إَِل َهانِـٍئ ِف السُّ
َ امَلــْوُت َلْوَنُه َوَنْضـَح َدٍم َقـْد َسـاَل ُكلَّ َمِسـيلَتــَرْي َجَســًدا َقــْد َغرَّ

ُهْم َخِليَلُة  ْحَـِن، َوَعْبُد اللِه األَْصَغـُر، َوُأمُّ َوَعْبـُد اللـِه ْبُن َعِقيٍل، َوَعْبُد الرَّ
ُأمُّ َوَلٍد.

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوَعيِلٌّ ال َبِقيََّة َلُه، َوُأمُّ

َهاِت َأْوالٍد.  َوَجْعَفٌر األَْصَغُر، َوَحَْزُة، َوُعْثَمُن ألُمَّ

ُهَم ُأمُّ َوَلٍد.  ٌد، َوَرْمَلُة، َوُأمُّ َوُمَمَّ

َهاِت  َوُأمُّ َهانٍِئ، َوَأْسَمُء، َوَفاطَِمُة، َوُأمُّ اْلَقاِسِم، َوَزْينَُب، َوُأمُّ النُّْعَمِن، ألُمَّ
َأْوالٍد َشتَّى.

َقاُلوا: َوَكاَن َعِقيُل ْبُن َأِب َطالٍِب فِيَمْن ُأْخِرَج ِمْن َبنِي َهاِشٍم َكْرًها َمَع 
ِكنَي إَِل َبْدٍر، َفَشِهَدَها َوُأرِسَ َيْوَمِئٍذ، َوَكاَن ال َماَل َلُه، َفَفَداُه الَعبَّاُس ْبُن  امُلْشِ

َعْبِد امُلطَِّلِب.

َة، َفَلْم َيَزْل ِبَا َحتَّى َخَرَج إَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َقاُلوا: َوَرَجَع َعِقيٌل إَِل َمكَّ
ِل َسنَِة َثَمٍن، َفَشِهَد َغْزَوَة ُمْؤَتَة، ُثمَّ َرَجَع، َفَعَرَض َلُه َمَرٌض،  ُمَهاِجًرا ِف َأوَّ
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 . َة َوالَ الطَّاِئِف َوالَ َخْيَبَ َوالَ ِف ُحننَْيٍ َفَلْم ُيْسَمُع َلُه بِِذْكٍر ِف َفْتِح َمكَّ

َوَقْد َأْطَعَمُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَبَ ِمَئًة َوَأْرَبِعنَي َوْسًقا ُكلَّ َسنٍَة.

َقاُلوا: َوَماَت َعِقيُل ْبُن َأِب َطالٍِب َبْعَد َما َعِمَي ِف ِخلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب 
ٌة، َيْعنِي َكثِـَرَة األَْهِل َواجْلََمَعِة  ُسـْفَياَن، َوَلـُه َعِقـٌب اْلَيْوَم، َوَلـُه َداٌر بِاْلَبِقيِع َربَّ

َواِسَعًة)1(.

 ل: ابُن عمِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وله صحبٌة)2(.

 ق: كان يكنى: أبا يزيد، وُأرِسَ يوم بدر، ففداه العباُس بأربعة آالف 
درهم، فيم يذكر أبو اليقظان.

وورث عقيٌل وطالٌب أبا طالب ول يرثه عيلٌّ وال جعفر، ألهنم كانا مسلمني.

وكان عقيل أسّن من جعفر بعش سنني، وجعفر أسّن من عيلٍّ بعش سنني.

وأسلم عقيل وحلق بمعاوية وترك أخاه عليًّا، ومات بعد ما عمي ف 
خلفة معاوية، وله داٌر بالبقيع واسعة كثرة األهل، وكان عقيل َقَذَف رجًل 

ه عمُر بُن الطاب. من قريش فحدَّ

وولد عقيل: مسلًم، وعبَد الله، وممًدا، ورملَة، وعبيَد الله، ألمِّ ولد. 

وقال بعضهم: كانت أّم مسلم بن عقيل نبطية، من آل فرزندا.

وعبَد الرحن، وحزَة، وعليًّا، وجعفًرا، وعثمَن، وزينَب، وأسمَء، وأمَّ 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )40-38/4(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3705(.
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هانئ، ألمهات أوالد شتَّى.

ويزيَد، وسعًدا، وجعفًرا األكب، وأبا سعيد)1(. 

تِي َماَت فِيَها)2(. نَِة الَّ  ص: َماَت ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة، َوَلْ ُيوَقْف َعَى السَّ

 ط: كان فيمن أرس يوم بدر، وكان المال له، ففداه العباس بن عبد املطلب.

وقيـل: رجـع عقيـل إل مكة، فلم يـزل با، ثم خرج إل َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
مهاجـًرا ف أول سـنة ثـمن، فشـهد غزوة مؤتة، ثـم رجع، فَعـَرَض له مرض، 

فلم ُيْسَمع له بذكر ف فتح مكة وال الطائف وال ف حنني. 

وقيل: مات عقيل بن أب طالب بعد ما عمي ف خلفة معاوية)3(. 

 غ: حدثنا أحد بن ممد القايض، قال: كان عقيل أسن من جعفر 
بعش سنني، وكان جعفر أسن من عيلٍّ بعش سنني. 

ومات عقيل ف خلفة معاوية)4(.

 ب: َماَت َأُبو َطالب َفلم َيِرثُه عيلٌّ َواَل َجْعَفر، َوورثه عقيٌل وطالٌب؛ 
َُم ل َيُكوَنا ُمسلمني. أِلهَنَّ

أمُّ عقيٍل وَعيلٍّ َفاطَِمة بنت َأسد بن َهاشم. 

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية)5(.

)2( »اآلحاد والمثاني« )279/1(.)1( »المعارف« البن قتيبة )ص: 203، 204(.
)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 30(.

)4( »معجم الصحابة« للبغوي )398/4(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )262/3(.
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 بش: أخو عيل بن أب طالب، كنيته أبو يزيد، ورث أبا طالب عقيٌل 
وطالٌب، ول يرثه عيلٌّ وال جعفر؛ ألهنم كانا مشكني. 

مات عقيل ف آخر إمارة معاوية بن أب سفيان)1(.

 . ، َوَقَسَم َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َخْيَبَ  ع: َحرَضَ َفْتَح َخْيَبَ

.)2( َرَوى َعنُْه: احلََسُن، َوُموَسى ْبُن َطْلَحَة، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُحننَْيٍ

ينا أنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: »َيا َأَبا َيِزيد، إِنِّ ُأِحبَُّك ُحبَّني:   بر: روِّ
ي إِيَّاك«.  ُحبًّا لَِقَراَبتَِك َمنِّي، َوُحبًّا ملَِا ُكنُْت َأْعَلُم ِمْن ُحبِّ َعمِّ

قدم ُعَقْيٌل البرصَة، ُثمَّ الكوفَة، ُثمَّ أتى الشام، وتوف ِف خلفة ُمَعاِوَية، 
وله دار باملدينة مذكورة.

ِمْن َحِديثِِه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ُيِْزُئ ُمدٌّ لِْلُوُضوِء َوَصاٌع لِْلُغْسِل«. 

ومن حديثه أيًضا: كنا نؤمر بأن نقول: »َباَرَك اللُه َلُكْم، َوَباَرَك َعَلْيُكْم، 
َفاِء َوالَبننِْي«)3(. َوَل َنُقوُل بِالرَّ

 كر: أخو عيلٍّ وجعفر، وكان أكب منهم، أسلم قبل سنة ثمن. 

وشهد غزوة مؤتة من أرض البلقاء. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث يسرة. 

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 27(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2258/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1078/3(.
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روى عنـه: ابنـه ممـد بن عقيل، وابـن ابنه عبد الله بن ممـد بن عقيل، 
وموسى بن طلحة، واحلسن البرصي، وعطاء بن أب رباح، ومالك بن أب 

ن)1(. مَّ عامر، وأبو صالح ذكوان السَّ

ه َفاطَِمة بنت َأسد، َوَكاَن أسن من َجْعَفر بِعش ِسننِي.   جو: أمُّ

َولـه مـن الَوَلـد: يِزيـد َوبِـه يكنـى، َوَسـِعيٌد، وجعفـُر اأْلَْكـَب، وجعفـُر 
، َوَحَْزُة،  اأْلَْصَغـر، َوعبـُد اللـه اأْلَْكـَب، َوعبـُد اللـه األَْصَغر، َوُعْثـَمُن، َوعـيلٌّ
َوَأُبو  بِاْلُكوَفِة،  َلُه  ُيَبايع  احلَُسنْيُ  َبعَثُه  ِذي  الَّ َوُمسلٌم  ْحَن،  َوعبُد الرَّ ٌد،  َوُمَمَّ
سـعيد اأْلَحـول، َوَأْسـَمُء، َوَفاطَِمـُة، َوَزْينَـُب، َوأمُّ َهانِـئ، َوأمُّ الَقاِسـم، َوأمُّ 

َشتَّى.  هاٍت  ألمَّ ورملُة  النُّْعَمن، 

َوَكاَن عقيل ِمَّن ُأرِسَ َيْوم بدر، وفداه الَعبَّاس. 

َوَمات بعد َما َعِمَي ِف خَلَفة ُمَعاِوَية)2(.

 ثـغ: َقـاَل َلـُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ ُأِحبُّـَك ُحبَّـنْي: ُحًبـا لَِقَراَبتِـَك، َوُحبًّا ملَِا 
اَك«.  ي إِيَّ ُكنُْت َأْعَلُم ِمْن ُحبِّ َعمِّ

وكان عقيل من خرج َمَع املشكني إَِل بدر ُمكرًها، فُأرِسَ يومئذ، وكان 
ه الَعبَّاس، ُثمَّ أتى مسلًم قبل احلديبية، وهاجر إَِل النَّبِيِّ  ال مال َلُه ففداه عمُّ
ملسو هيلع هللا ىلص سنة ثمن، وشهد غزوة مؤتة، ُثمَّ رجع فعرض َلُه مرض، فلم ُيْسَمع َلُه 

بذكر ِف غزوة الفتح وال حنني وال الطائف.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )41/ 4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 97(.
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َوَقْد أعطاه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من خيب مائة وأربعني وسًقا كل سنة.

َوَقْد قيل: إنه من ثبت َيْوم حنني َمَع َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

وكان رسيع اجلواب املسكت للخصم، وله فِيِه أشياء حسنة ال نطول 
بذكرها. 

ًضا إليهم؛  وكان أعلم قريش بالنسب، وأعلمهم بأيامها، ولكنه كان ُمَبغَّ
ألنَّه َكاَن يعد مساويم.

وكانت َلُه طنفسة ُتطَرح َلُه ِف مسجد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وجيتمع النَّاُس 
إَِلْيـه ِف علـم النسـب وأيـام العرب، وكان يكثـر ذكر مثالب قريـش، فعادوه 
لذلك، وقالوا فِيِه بالباطل، ونسبوه فِيِه إَِل احلمق، واختلقوا عليه أحاديث 
مزورة، وكان ما أعاهنم َعَلْيِه مفارقته أخاه عليًّا ڤ، ومسره إَِل معاوية 
بالشـام، فقيـل: إن معاويـة َقـاَل َلـُه يوًمـا: )َهَذا َأُبو يزيـد لوال علمه بـأين خر َلُه 
من أخيه، ملا أقام عندنا(. َفَقاَل عقيل: )أخي خر ل ِف ديني، وأنت خر ل 

ِف دنياي، َوَقْد آثرت دنياي، وأسأل اللَّه خاتة خر بمنِّه(.

وإنم سار إل معاوية ألنه كان زوج خالته فاطمة بِنْت عتبة بن َربِيعة 

وكان عقيل يعد املساوئ، فأّيم كان أكثر مساوىء تركه. فيقول الرجل: 
وددت أين ل آته، أظهر من مساوىء ما ل يكن النَّاس يعلمون.

د، واحلسن البرصي، وغرها.  روى عنه: ابنه ُمَمَّ

وهو قليل احلديث)1(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )561/3، 562(.
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 ذس: اْبُن َعمِّ َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو َيِزْيَد، َوَأُبو ِعْيَسى، َوَكاَن َأَسنَّ ِمْن 
. يَّاِر بَِعْشِ ِسننِْيَ ْيَن َسنًَة؛ َوِمْن َأِخْيِه َجْعَفٍر الطَّ َأِخْيِه َعيِلٍّ بِِعْشِ

ِة الُْدَنِة، َوَشِهَد َغْزَوَة ُمْؤَتَة، َوَلُه مَجَاَعُة َأَحاِدْيَث. َهاَجَر ِف ُمدَّ

ِد بِن َعِقْيٍل، َوُمْوَسى  ٌد، َوَحِفْيُدُه؛ َعْبُد اللِه بُن ُمَمَّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه؛ ُمَمَّ
ُن. مَّ ابُن َطْلَحَة، َوَعَطاٌء، َواحلََسُن، َوَأُبو َصالٍِح السَّ

اًحا،  اًما، َمزَّ ، ُثمَّ َوَفَد َعَى ُمَعاِوَيَة، َوَكاَن َبسَّ َر َبْعَد َأِخْيِه اإِلَماِم َعيِلٍّ َوُعمِّ
اِم الَعَرِب. َعلََّمٌة بِالنََّسِب َوَأيَّ

ُه  َشِهَد بدًرا َمَع َقْوِمِه ُمْكَرًها، َفُأرِسَ َيْوَمِئٍذ، َوَكاَن الَ َماَل َلُه، َفَفَداُه َعمُّ
الَعبَّاُس.

ًة، َفَلـْم َنْسـَمْع َلُه بِِذْكـٍر ِف امَلَغاِزي َبْعـَد ُمْؤَتـَة، َوَأْطَعَمُه  َوَقـْد َمـِرَض ُمـدَّ
النَّبِيُّ َقْد َذَكْرُتُه، بَِخْيَبَ ُكلَّ َعاٍم ماَئًة َوَأْرَبِعنْيَ َوْسًقا.

ْ ُأِحبُّــَك  َوُرِوَي ِمــْن ُوُجــْوٍه ُمْرَســَلٍة: َأنَّ َرُســْوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقــاَل َلــُه: »إِنِّ
بِّ َأِب َطالٍِب َلَك«)1(. لَِقَراَبتَِك ِمنِّي، َوِلُ

 وقال أيًضا: ذس: ُهَو َأْكَبُ إِْخَوتِِه، َوآِخُرُهم َمْوًتا، َوُهَو َجدُّ َعْبِد اللِه 
ِث. ِد بِن َعِقْيٍل امُلَحدِّ ابِن ُمَمَّ

َوَلُه َأْوالٌَد: ُمسلٌم، َوَيِزْيُد َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوَسِعْيٌد، َوَجْعَفٌر، َوَأُبو َسِعْيٍد 
ْحَِن، َوَعْبُد اللِه. ٌد، َوَعْبُد الرَّ األَْحَوُل، َوُمَمَّ

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 99(.
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، َوَلْ َيُكْن َلُه َماٌل، َفَفَداُه  ًكا، َوُأْخِرَج إَِلْيَها ُمْكَرًها، َفُأرِسَ َشِهَد بدًرا ُمْشِ
ُه الَعبَّاُس. َعمُّ

افِِهم؟ َقاَل:  : َمْن َقَتْلَت ِمْن َأْشَ َوُرِوَي َأنَّ َعِقْيًل َقاَل لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم ُأرِسَ
اِدي)1(.  »ُقتَِل َأُبو َجْهٍل«. َقاَل: اآلَن َصَفا َلَك الرَّ

.  ذت: َكاَن َأْكَبَ ِمْن َجْعَفٍر َوَعيِلٍّ

َأْسَلَم َوَشِهَد َغْزَوَة ُمَؤَتَة، َوَلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

ٍد، َوُموَسى بن َطْلَحَة،  ِه بن ُمَمَّ ٌد، َوَحِفيُدُه َعْبُد اللَّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُمَمَّ
ُن. مَّ ، َوَعَطاُء بن َأِب َرَباٍح، َوَأُبو َصالٍِح السَّ يُّ َواحْلََسُن اْلَبرْصِ

يَن َسـنٍَة، َوَعاَش  َوَوَفـَد َعـَى ُمَعاِوَيـَة َفَأْكَرَمـُه، َوَكاَن َأْكَبَ ِمـْن َعيِلٍّ بِِعْشِ
اَم اْلَعَرِب. َمًة بِالنََّسِب َوَأيَّ ًة، َوَكاَن َعلَّ َبْعَدُه ُمدَّ

َ َعِقيٌل ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة)2(. ُتُوفِّ

ر إسلُمه   جر: أخو عيلٍّ وجعفر، وكان األسن، ُيكنى َأبا يزيد، تأخَّ
إل عام الفتح. وقيل: أسلم بعد احلديبية، وهاجر ف أول سنة ثمن. 

ه العباس. وكان ُأرِسَ يوم بدر، ففداه عمُّ

يأخذون  الناس  وكان  ومثالبها،  ومآثرها  قريش  بأنساب  عامًلا  وكان 
ذلك عنه بمسجد املدينة، وكان رسيع اجلواب املسكت. 

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 218(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 422، 423(.
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َقه)1(. وكان قد فارق عليًّا، ووفد إل معاوية ف َدْيٍن حَلِ

ٍن، ُيْكَنى َأَبا َحِكيٍم ڤ.2    6 َعِقيُل ْبُن ُمَقرِّ

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

ُْم َقْد َشِهُدوا الَنَْدَق)3(. ُد ْبُن ُعَمَر: َسِمْعُت َأهنَّ  وقال أيًضا: س: َقاَل ُمَمَّ

 مف: َأُخو النُّْعَمن، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

 بـر: أخـو النعمن بـن مقرن، وسـويد ومعقل، وكانوا سـبعة من بني 
مقرن، كلُّهم قدم عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه)5(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )222/7(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )149/5(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )142/8(.

)4( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )2338(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1079/3(.
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ِرمة
ْ

ِعك امُسه  من 

ْبِن 2 6  6 اهلِل  َعْبِد  ْبِن  الُمِغيَرِة  ْبِن  ِهَشاِم  ْبِن  َجْهِل  َأِبي  ْبُن  ِعْكِرَمُة 
ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم ڤ.

َة، َواْسَتْعَمَلُه َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم َحجٍّ َعَى   س: َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َصَدَقاِت َهَواِزَن، َفُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوِعْكِرَمُة بَِتَباَلَة َوالًِيا َعَى َهَواِزَن. 

يِق ڤ، َفُقتَِل  دِّ اِم ُمَاِهًدا ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ َوَخَرَج ِعْكِرَمُة إَِل الشَّ
َيْوَم َأْجنَاِديَن َشِهيًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

ُه ُأمُّ ُمَالٍِد بِنُْت َيْرُبوٍع ِمْن َبنِي ِهَلِل ْبِن َعاِمٍر.   وقال أيًضا: س: ُأمُّ

ُة اْلَوَداِع اْسَتْعَمَلُه  َة، َفَلمَّ َكاَن َحجَّ َأْسَلَم ِعْكِرَمُة َيْوَم اْلَفْتِح، َوَأَقاَم بَِمكَّ
َ َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهــَو َيْوَمِئٍذ  ُقَهــا، َفُتــُوفِّ َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َعــَى َهــَواِزَن ُيَصدِّ
َأِب  َأْجنَاِديَن ِف ِخَلَفِة  َيْوَم  َفُقتَِل َشِهيًدا  اِم ُمَاِهًدا،  بَِتَباَلَة، ُثمَّ َخَرَج إَِل الشَّ

يِق ڤ)2(.  دِّ َبْكٍر الصِّ

ُه ُأمُّ ُمَالٍِد بِنُْت َيْرُبوٍع ِمْن َبنِي ِهَلِل ْبِن َعاِمٍر)3(.  وقال أيًضا: س: ُأمُّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )408/9(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )6/ 85(.
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 ق: أسـلم بعـد الفتـح، وُقتِـَل يوم الرموك ف خلفـة أب بكر ڤ، 

وال عقب له)1(.

ة،  َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َأُبو َجْهٍل اْسُمُه: َعْمرو ْبُن ِهَشام ْبِن امُلِغْرَ  خ: َأْخَبَ

َواْبنُُه ِعْكرَمة ُيْكنَى َأَبا ُعْثَمن. 

ة، وَلْيَس لِعْكرَمة َعِقٌب.  َخْت َمْوَت ِهَشام ْبِن امُلِغْرَ َزَعُموا َأنَّ ُقَرْيًشا َأرَّ

َوَكاَن َخـَرَج َهاِرًبـا َيـْوم اْلَفْتِح َحتَّى اسـتْأَمنَْت َلُه زوجُتـه ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ْتُه إَِل  نَـُه فَأْدَرَكْتـُه بِاْلَيَمـِن، َفَردَّ وِهـَي ُأمُّ َحِكْيـم بِنْـُت احْلَـاِرث ْبِن ِهَشـام، َفَأمَّ
اكِِب امُلَهاِجر«)2(. ، َقاَم إَِلْيِه َفاْعَتنََقُه، َوَقاَل: »َمْرَحًبا بالرَّ ، َفَلمَّ َرآُه النَّبِيُّ النَّبِيِّ

ِه، َقاَل: ِعْكِرَمة بن أب جهل بن هشام  َنا ُمْصَعب بن َعْبد اللَّ  خ: َأْخَبَ

ة، من ُمْسِلمة الفتح ُقتَِل يوم أجنادين. ابن امُلِغْرَ

اسم أب جهل:َعْمرو)3(.

َة ڤ)4(.  ص: اْسُتْشِهَد بَِأْجنَاِديَن َسنََة َثَلَث َعْشَ

 ط: اجتهـد ف القتـال حتـى ُقتِـَل َشـِهيًدا يوم أجناديـن ف خلفة أب 

ـه عى هـوازن يصدقها،  بكـر، وقـد كان َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص اسـتعمله عام َحجِّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 334(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 426(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )1/ 182(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )31/2(.
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فتوف َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص وعكرمُة يومئذ بتبالة)1(.

 ط: أسلم بعد فتح مكة)2(. 

 ب: أسلم َيْوم اْلَفْتح، َواسم أب جهل: َعْمرو بن ِهَشام بن امُلغَرة بن 
َعْبد اللَّه بن عمر بن َمُْزوم امَلْخُزوِمي الُقرِش. 

ُقتَِل َيْوم أجنادين ِف عهد عمر، َوُهَو ابن ثِنَْتنْيِ َوِستِّنَي سنة. 

َوقد قيل: إِن ِعْكِرَمة بن أب جهل ُقتَِل َيْوم الرموك ِف خَلَفة أب بكر، 
َواَل عقب َلُه. 

ه أم َخالِد بنت مَالد اِلَللِيَّة)3(. َوأمُّ

 بش: ُقتَِل يوم أجنادين وهو بن ثنتني وستني سنة)4(.

ُه ُأمُّ َخالٍِد اْمَرَأٌة ِمْن َبنِي ِهَلٍل.   ع: ُأمُّ

ُموِك،  ــاِب بِاْلَرْ َأْســَلَم َعــاَم اْلَفْتــِح، َواْسُتْشــِهَد ِف ِخَلَفــِة ُعَمــَر ْبــِن الَطَّ
َوِقيَل: بَِأْجنَاِديَن. 

ايِن َيْوَم َبْدٍر.  ِذي َنجَّ َكاَن إَِذا اْجَتَهَد ِف الَيِمنِي، َقاَل: َوالَّ

 . َوَكاَن َيَضُع امُلْصَحَف َعَى َوْجِهِه، َفَيُقوُل: َكَلُم َربِّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 9(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 59(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )310/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 59(.
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َفرَّ َيْوَم اْلَفْتِح َفَرِكَب الَبْحَر، َفَأْدَرَكْتُه اْمَرَأُتُه ُأمُّ َحِكيٍم بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن 
َة، َفَباَيَع َرُسوَل اللِه  َف َمَعَها إَِل َمكَّ ِهَشاٍم بَِأَماٍن ِمْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْنرَصَ

ْسَلِم)1(. ملسو هيلع هللا ىلص َعَى اإْلِ

 بر: َكاَن َأُبو جهل يكنى َأَبا احلكم، فكنَّاه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا جهل، 

فذهبت.

كان عكرمـة شـديد العـداوة لَرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ف اجلاهليـة ُهـَو وأبـوه، 
َوَكاَن فارًسـا مشـهوًرا، هـرب حني اْلَفْتح، فلحق باليمـن، وحلقت بِِه امرأته 
أمُّ حكيم بِنْت احْلَاِرث بن ِهَشام، فأتت بِِه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فلم رآه َقاَل: »َمْرَحًبا 
اكِِب امُلَهاِجر«، فأسـلم، وذلك سـنة ثمن بعد الَفْتح، َوَحُسـن إسـلُمه، َوَقاَل  بالرَّ
َفإِنَّ َسبَّ  َأَباه،  َتُسبُّوا  َفَل  َرَأْيُتُموه  َفإَِذا  َيْأتِيُكم،  ِعْكِرَمَة  »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: 

 .» امَليِِّت ُيؤِذي اَليَّ

وملا أسلم عكرمُة شكا قوَلم: )عكرمَة بَن َأِب جهٍل(، فنهاهم َرُسوُل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص أن يقولوا: )عكرمَة بَن َأِب جهل(، َوَقاَل: »َل ُتؤُذوا األَْحَياَء بَِسبِّ األَْمَواِت«. 

وكان عكرمُة متهًدا ِف قتال املشكني مع املسلمني، استعمَله َرُسوُل اللَِّه 
ملسو هيلع هللا ىلص عام حّج عى هوازن يصدقها. 

َهه َأُبو َبْكر إَِل عمن، وكانوا ارتدوا، فظهر عليهم، ُثمَّ وجهه أبو  ووجَّ
بكر إل اليمن، وول عمن حذيفة الَقَلعاين. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2171/4(.
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ُثمَّ لزم عكرمة الشام ماهًدا، َحتَّى قتل َيْوم الرموك ِف خلفة ُعَمر ڤ، 
َهَذا قول ابن إِْسَحاق.

َبْر، فمرًة َقاَل: قتل َيْوم الرموك شهيًدا. واختلف ِف َذلَِك قول الزُّ

وقـال ِف موضـع آخـر: استشـهد عكرمة َيـْوم أجنادين، وقيـل: إنه قتل 
َيْوم مرج الصفر، وكانت أجنادين ومرج الصفر ِف عام واحد سنة ثلث 

عشة ِف خلفة َأِب َبْكر ڤ)1(.

 كر: كان من رؤوس الكفر والغلة فيه ثم َرَزَقه اللُه اإلسلم، فأسلم 
َوَحُسَن إسلُمه، وَصِحَب َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمله أبو بكر الصديق عى 
وا، فقاتلهـم فأظفـره اللـه بم، ثم خـرج إل الشـام ماهًدا،  عـمن حـني ارتـدُّ

فاستشهد يوم أجنادين. وقيل: ف فتح دمشق. وقيل: بالرموك. 

وكان أمًرا عى بعض الكراديس فيه. 

وقد روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. روى عنه: مصعب بن سعد، وأظنًّه ل يلقه)2(.

 ث: كان من رؤوس الكفر والُغلِة فيه، ثم هداُه الله إل اإلسلم، 
فأسلم وحُسن إسلمه، وَصِحَب َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص؛ واستعمله أبو بكر الصديق 
وا فقاتلهم، وأظَفَره الله بم، ثم خرج إل الشام  ڤ عى ُعمن حني ارتدُّ
ماهـًدا، فاستشـهد يـوَم أجناديـن، وقيـل: يوم الرمـوك ف خلفـة أب بكر، 

فوجدوا فيه بضًعا وسبعني من بني رضبٍة وطعنَِة ورمية.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1082/3، 1083(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )41/ 51، 52(.



73 ين
َ
حرف الع

وكان يضع املصحف عى وجهه ويقول : كتاب رب كتاب رب)1(.

ه أمُّ مالٍد إحدى نساء بني هلل بن َعاِمر، واسم َأِب جهل:   ثغ: أمُّ

َعْمرو، وكنيته َأُبو احلكم؛ َوإِنم َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون كنوه: أبا جهل، 
فبقي َعَلْيِه، وُنِسَ اسمه وكنيته.

أسلم بعد الفتح بقليل، وكان شديد الَعَداَوِة لَِرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ِف اجلاهلية، 
ومن أشبه أباه فم ظلم!. 

َة هرب منها وحلق  وكان فارًسـا مشـهوًرا، وملا فتح َرُسـوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مكَّ
ة، أمر بقتل عكرمة ونفر معه. باليمن، وكان َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ملا سار إَِل مكَّ

َومَلَّا َأْسَلَم َكاَن امُلْسِلُموَن، َيُقوُلوَن: َهَذا ابن عدّو اللَّه أب جهل! فساءه 
ذلك، فشـكى إل رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ألَْصَحابِِه: »ل َتُسـبُّوا َأَباُه، 

.» َفإِنَّ َسبَّ امَليِِّت ُيْؤِذي اَليَّ

َوهَنَاُهْم َأْن َيُقوُلوا: »ِعْكِرَمُة بُن َأِب َجْهٍل«. 

ٍد، َفَم َأْحَسـَن َهَذا اْلُُلـَق َوَأْعَظَمُه  ٍد، َوَعَى آِل ُمَمَّ اللَّهـمَّ َصـلِّ َعـَى ُمَمَّ
َفُه. َوَأْشَ

ِه، ال أدع ما ال َأْنَفْقُت َعَلْيَك إاِل  َومَلَّا َأْسَلَم ِعْكِرَمُة، َقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
ِه ِمْثَلُه. َأْنَفْقُت ِف َسبِيِل اللَّ

. َواْسَتْعَمَلُه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َصَدَقاِت َهَواِزَن َعاَم َحجٍّ

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 271(.



حابة األماثل 74
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ة أثٌر عظيم، استعمله َأُبو َبْكر ڤ َعَى جيش،  دَّ وله ِف قتال أهل الرِّ
َهه َأُبو َبْكٍر أيًضا  وا، فظهر عليهم، ُثمَّ وجَّ ه إل أهل عمن، وكانوا ارتدُّ وسرَّ
ة سار إَِل الشام ماهًدا أيام َأِب َبْكٍر  دَّ إَِل اليمن، فلم فرغ من قتال أهل الرِّ
َمَع جيوش املسلمني، فلم عسكروا باجلرف َعَى ميلني من املدينة، خرج َأُبو 
َبْكٍر يطوف ِف معسكرهم، فبرص بخباء عظيم حوله ثمنية أفراس ورماح 
وعدة ظاهرة، فانتهى إليه، فإذا بخباء عكرمة، فسلم عليه َأُبو َبْكر، وجزاه 

خًرا، وعرض َعَلْيِه املعونة، َفَقاَل: ال حاجة ل فيها، معي ألًفا دينار. 

فدعا َلُه بخر، فسار إَِل الشام واستشهد بأجنادين. وقيل: َيْوم الرموك، 
وقيل: َيْوم الصفر.

وليس لعكرمة عقب، وانقرض عقب َأِب جهل إال من بناته)1(.

ِهْيُد. ِئْيُس، الشَّ ْيُف، الرَّ ِ  ذس: الشَّ

ُه َأْسَلَم، َوَحُسَن  َلْت ِرَئاَسُة َبنِي َمُْزْوٍم إَِل ِعْكِرَمَة، ُثمَّ إِنَّ وَّ مَلَّا ُقتَِل َأُبْوُه، حَتَ
ِة. إِْسَلُمُه بِامَلرَّ

َومَلَّـا َدَخـَل َرُسـْوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َهـَرَب ِمنَْهـا ِعْكِرَمُة، َوَصْفـَواُن بـُن ُأَميََّة بِن 
نُُهَم، َوَصَفَح َعنُْهَم، َفَأْقَبَل إَِلْيِه)2(. َخَلٍف، َفَبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَؤمِّ

َة)3(. ُمْوِك، َسنََة مَخَْس َعْشَ  وقال أيًضا: ذس: اْسُتْشِهَد َيْوَم الَرْ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )570-567/3(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 323، 324(.

)3( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 316(.
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 ذت: كان من رؤوس اجلاهلية كأبيه، ُثمَّ أسلم وحسن إسلمه.

اكِِب امُلَهاِجِر«. َأْسَلَم بعد اْلَفْتِح، َوَقِدَم، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْرَحًبا بِالرَّ

ُه ِبِْم.  وا، َفَقاَتَلُهْم، َفَأْظَفَرُه اللَّ يُق َعَى ُعَمَن ِحنَي اْرَتدُّ دِّ َواْسَتْعَمَلُه الصِّ
اِم ُمَاِهًدا، َفَكاَن َأِمًرا َعَى َبْعِض اْلَكَراِديِس. ُثمَّ َخَرَج إَِل الشَّ

اكِِب  ، َوُهَو: »َمْرَحًبا بِالرَّ ِمِذيُّ ْ َأْرَسَل َعنُْه ُمْصَعَب بن َسْعٍد َحِديًثا َرَواُه التِّ
ـِه ال أدع نفقًة أنفقها َعَلْيـَك إاِلَّ َأْنَفْقُت  ِه َيا َرُسـوَل اللَّ امُلَهاِجـِر«، َفُقْلـُت: َواللَّ

نَِد. ِه. َواحْلَِديُث َضِعيُف السَّ ِمْثَلَها ِف َسبِيِل اللَّ

ول ُيْعِقب عكرمة)1(.

 ذت: يقال: اْسُتْشِهَد يوم الرموك)2(.

 جر: كان كأبيه من أشدِّ الناس عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أسلم عكرمُة 

َهه َأبو بكر الصديق  ة، ووجَّ دَّ عاَم الفتح، وخرج إل املدينة، ثم إل قتال أهل الرِّ
إل جيش نعمن، فظهر عليهم، ثم إل اليمن، ثم رجع فخرج إل اجلهاد عام 

وفاته، فاستشهد)3(.

ْبِن 2    6 اِر  الدَّ َعْبِد  ْبِن  َمَناِف  َعْبِد  ْبِن  َهاِشِم  ْبِن  َعاِمِر  ْبُن  ِعْكِرَمُة 
ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ الَعْبِديُّ ڤ.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 58(.

)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 89(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )231/7(.
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ـِذي بـاع دار الندوة مـن ُمَعاِوَية بمئة ألف، وهـو معدوٌد ِف   بـر: ُهـَو الَّ
فة قلوبم)1(. املؤلَّ

ِعْكِرَمُة ْبُن ُعَبْيٍد اْلَخْوَلِنيُّ ڤ.2    6

، ال ُتعرف له رواية، وشهد فتح مرص، وله إدراك)2(.  ن: صحابٌّ

َحاَبِة، َوَقاَل: اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة،  ِريَن)3( ِف الصَّ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ
ُه ِمَّْن َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ َوَلُه إِْدَراٌك)4(. ُحِكي َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى َأنَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1085/3(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )352/1(.

)3( يعني: ابن منده. وتلك الترجمة من الجزء المفقود من كتاب »معرفة الصحابة« البن منده.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2172/4(.
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باء
ْ
ِعل امُسه  من 

ِعْلَباُء ْبُن َأْصَمَع اْلَقْيِسيُّ ڤ.2    6

 ع: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(. 

ِعْلَباُء ْبُن مرِّ ْبِن َعاِئَذَة ْبِن َماِلِك ْبِن َبْكِر ْبِن َسْعِد ْبِن َضبََّة ْبِن 2    6
بِّيُّ ڤ. أّد ْبِن َطابخَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضِر ْبِن ِنَزاٍر الضَّ

 كر: له صحبٌة، واستشهد يوم مؤتة ذكره أبو ممد عيل بن أحد بن 
حزم األندلس ف كتاب »النََّسب« الذي صنعه. 

وال أرى نَسَبه متَِّصًل بضبَّة، لعلَّه من ذكر بينه وبينه من اآلباء)3(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2249/4(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )266/6(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )41/ 126(.
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مة
َ

ق
ْ
َعل امُسه  من 

، ُثمَّ الحجِريُّ ڤ.2    6 َعْلَقَمُة ْبُن ُجَناَدَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َقْيٍس الَْزِديُّ

 ن: مــن أصحــاب َرُســوِل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، َشــِهَد فتــَح مــرص، واختــطَّ بــا، 
وخطته باجليزة.

وهو معروٌف من أهل مرص، وقد ول البحر ملعاوية بن أب سفيان. 

وتوف سنة تسع ومخسني)1(.

َ َسنََة تِْسٍع  ، َوَوِل الَبْحَر ملَُِعاِوَيَة، ُتُوفِّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ
َومَخِْسنَي، َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَى)2(.

َعْلَقَمُة ْبُن اْلُحَوْيِرِث اْلِغَفاِريُّ ڤ.2    6

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)4(.

َعْلَقَمُة ْبُن َخاِلِد ْبِن الَحاِرِث ْبِن َأِبي أسيِد ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َثْعَلَبَة 2 -  6
اْبِن َهَواِزَن ْبِن َأْسَلم، أبو َأْوَفى، اْلَْسَلِميُّ ڤ.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )352/1، 353(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2182/4(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2175/4(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )76/9(.
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 ع: َوالُِد َعْبِد اللِه)1(.

 جر: مشهور بكنيته وهو والد َعبد الله له ُصحَبٌة.

ثبت ذكره ف »الصحيح«.

قال ابن َمنَْده: كان َأبو أوف من أصحاب الشجرة)2(.

َعْلَقَمُة ْبُن ِرْمَثَة اْلَبَلِويُّ ڤ.2    6

 ن: بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مرص)3(.

.)4( َجَرِة، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ َت الشَّ  ع: َكاَن ِمَّْن َباَيَع حَتْ

ِه بن أب أوف، ووالد زيد بن أب أوف.   بر: والد َعْبد اللَّ

قيل: اسمه علقمة بن خالد بن احلارث بن أب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة 
ابن هوازن بن أسلم بن أفىص بن حارثة بن عمرو بن عامر األسلمي. 

أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بصدقٍة، فصىَّ َعَى آله. 

حديثه عند الكوفيني)5(.

 كر: من أصحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من بايع حتت الشجرة. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2177/4(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )253/7(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )353/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2173/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1605/4(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

سكن مرص. وقيل: إنه قدم دمشق مع عمرو بن العاص. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا واحًدا. روى عنه: زهر بن قيس البلوي)1(.

 ثغ: َكاَن من بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مرص)2(.

َعْلَقَمُة ْبُن ُسَميٍّ اْلَخْوَلِنّي ڤ.2    6

، وال تعرف له رواية)3(.  ن، ع: َصَحاِبٌّ َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

َعْلَقَمُة ْبُن َصْفَوان بِن ُأَميََّة بِن محرث بِن ُخمل -َوُيَقاُل ِفيه: 2    6
َخمل- بِن شِق بِن رقبَة ڤ.

ـه آمنة بنت   كـو: جـدُّ مـروان بـن احلكم بـن أب العـاص أبو أمـه، أمُّ

علقمـة وهـو حليـف لبني عبد شـمس، ويقـال: أخته بنانة بنـت صفوان أمُّ 
عبد الله بن مرمة بن عبد العزى بن أب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك 

ابن حسل بن عامر بن لؤي. 

وكان من املهاجرين األولني، شهد بدًرا)4(.

َعْلَقَمُة ْبُن َطْلَحَة ْبِن َأِبي َطْلَحَة ڤ.2  6 6

 ثغ: أخو عثمن بن طلحة، أسلم وله صحبة، وقتل يوم الرموك شهيًدا)5(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )581/3(.)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )41/ 134(.
)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )354/1(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم 

.)2182/4(
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )582/3(.)4( »اإلكمال« البن ماكوال )124/2(.



81 ين
َ
حرف الع

َعْلَقَمــُة ْبــُن ُعَلَثــَة ْبــِن َعــْوِف ْبــِن اْلَْحــَوِص، َواْســُمُه: َرِبيَعــُة 2  6 6
اْلَعاِمِريُّ ڤ.

َي اأْلَْحـَوَص، اْبُن َجْعَفِر ْبِن  ، َفُسـمِّ  س: َكاَن َأْرَمـَص، َصِغَر اْلَعْيننَْيِ

َفْيِل ِف اجلَاِهِليَِّة، ُثمَّ َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ِذي َناَفَر َعاِمَر ْبَن الطُّ ِكَلٍب، َوُهَو الَّ

ُهْم بِإِْسَلِمِه، َفَقاَل: »َأْسَلَم َعْلَقَمُة ْبُن  ُ َفَكَتَب َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل ُخَزاَعَة ُيَبشِّ

ا ِمْن َقْوِمِهَم«. ُعَلَثَة َواْبنَا َهْوَذَة َوَباَيَعا، َوَأَخَذا ملَِْن َوَراَءُهَ

َواْسَتْعَمَل ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َعْلَقَمَة ْبَن ُعَلَثَة َعَى َحْوَراَن َفَمَت ِبَا. 

َوَلُه َيُقوُل احْلَُطْيَئُة، َوَخَرَج إَِلْيِه َفَمَت َعْلَقَمُة َقْبَل َأْن َيِصَل إَِلْيِه احْلَُطْيَئُة، 

َوَأْوىَص لِْلُحَطْيَئِة بَِسْهٍم َكَبْعِض َوَلِدِه، َفَقاَل احْلَُطْيَئُة:

ــُلَفـَم َكاَن َبْينِـي َلـْو َلِقيُتـَك َسـاملًِا ــاٍل َقَلِئ ــى إاِلَّ َلَي ــنْيَ اْلِغنَ َوَب

بَِحْوَراَن َأْمَسى َأْعَلَقْتُه احْلََباِئُلَلَعْمِري َلنِْعَم امَلْرُء َكاَن اْبُن َجْعَفٍر

َوُأمُّ َعْلَقَمَة ْبِن ُعَلَثَة: َلْيَى بِنُْت َأِب ُسْفَياَن ْبِن ِهَلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشِم 

اْبِن َعْوِف ْبِن النََّخِع)1(.

 ق: هو الذي نافر عامر بن الّطفيل، فقال فيه األعشى:

الناقــض األوتــار والواترعلقــم مــا أنــت إل عامــر

، وحلق بقيـرص، ثم انرصف،  وكان وفـد إل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسـلم، ثـم ارتدَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )190/6(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وأسلم، واستعمله عمر عى حوران، فمت با)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، اْسَتْعملُه عمُر بُن الطاب عى حوران َفَمَت َبا)2(.

ــا َعــيِلٌّ ڤ ِمــَن اْلَيَمــِن َبْينـَـُه َوَبــنْيَ   ع: َقَســَم النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َذَهَبــًة َبَعــَث ِبَ
َعْلَقَمَة ْبِن ُعَلَثَة، َوُعَيْينََة، َواأْلَْقَرِع، َوَزْيِد اْلَْيِل. 

َفِة، ُثمَّ َحُسَن إِْسَلُمُه، َوَكاَن ِمَن اْلُفَقَهاِء امُلْؤِمننَِي)3(. َكاَن ِمَن امُلَؤلَّ

 بر: من املؤلفة قلوبم، َوَكاَن سيًِّدا ِف قومه، حليًم عاقًل، ول يكن 
فِيِه ذاك الكرم)4(.

فـة قلوبـم من أصحاِب َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، قدم دمشـق   كـر: مـن املؤلَّ
يطلـب مـراث أب عامـر عند عمرو بن صيفي بن النعـمن األويس املعروف 
بالراهب، وكان أبو عامر قد هرب من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص إل دمشق، فتحاكم 
علقمة وكنانة بن عبد ياليل فحكم به صاحب الروم بدمشق لكنانة؛ ألنه من 

أهل املدر، ول يكم به لعلقمة؛ ألنه من أهل الوبر، كذلك ذكر البلذري.

وذكر هشام ابن الكلبي عن جعفر بن كلب الكلب أن عمر بن الطاب 
ولَّ علقمـة بـن علثـة حـوران، وجعل واليته مـن قبل معاوية بن أب سـفيان 

فمت با)5(.

فة قلوبم،   ثـغ: َكاَن مـن أشاف بني َربِيعة بن عامر، وكان من املؤلَّ

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )315/3(.)1( »المعارف« البن قتيبة )ص: 331(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2178-2177/4(.

)5( »تاريخ دمشق« البن عساكر )41/ 141(.)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1088/3(.



83 ين
َ
حرف الع

ِذي نافر  وكان سيًِّدا ِف قومه، حليًم عاقًل، ول يكن فيه ذاك الكرم، وهو الَّ
َعاِمـر بـن الطفيـل بـن َمالِك بـن جعفر بـن كلب، وكلهـا كلب وفاخره، 

والقصة مشهورة. 

وملا عاد النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من الطائف ارتدَّ علقمُة وحلق بالشام، فلم توف النَّبِيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص أقبل مرسًعا حتَّى عسكر ِف بني كلب بن َربِيعة، فأرسل إَِلْيه َأُبو َبْكر ڤ 

رسية فاهنزم منهم.

وغنم املسلمون أهله، وحلوهم إَِل َأِب َبْكر، فجحدوا أن يكونوا َعَى 
حال علقمة، ول َيبلغ أبا َبْكر َعنُْهْم ما يكره، فأطلقهم. 

ُثمَّ أسلم علقمة فقبل َذلَِك ِمنُْه، وَحُسَن إسلُمه، واستعمله ُعَمر َعَى 
حوران فمت با.

وكان احلطيئــة خــرج إليــه، فــمت علقمــة قبــل أن يصــل إليــه احلطيئــة، 
فأوىص َلُه علقمة كبعض ولده، َفَقاَل احلطيئة من أبيات:

وبـني الغنـى، إاّل لبـال قلئـلفـم َكاَن بينـي لـو لقيتـك سـاملا

وأمُّ علقمــة: ليــى بِنـْـت َأِب ُســْفَيان بــن هــلل، ســبية مــن النخع، واســم 
األحوص: َربِيعة.

َوإِنم قيل َلُه: )األحوص(، لصغر ِف عينيه.

ُه أكل مع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. روى عنه َأُبو َسِعيد الدري َأنَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )583/3(.
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َفة قلوبم.  ذت: من املؤلَّ

أسـلم عـى يـد النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من أشاف قومـه، وكان يكون بتهامة، 
وقد قِدم دمشق قبل فتحها ف طلب مراٍث له، َوَوفَِد عى ُعَمر ف خلفته.

َرَوى َعنُْه: أنس)1(.

ْبِن 2 66 6 َعِديِّ  ْبِن  َزَماَن  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  اْلَفْغَواِء  ْبُن  َعْلَقَمُة 
، َأُبو َعْبِد اهلِل، َوِقيَل: اْبُن َأِبي اْلَفْغَواِء ڤ. َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة، اْلُخَزاِعيُّ

ْحبِيَل، َوِهَي فِيَم   س: َكاَن َقِديَم اإِلْسَلِم، َوَكاَن َينِْزُل بَِئاَر اْبِن ُشَ

َبنْيَ ِذي َخَشٍب َوامَلِدينَِة، َوَكاَن َيْأِت امَلِدينََة َكثًِرا، َوُهَو َدلِيُل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

إَِل َتُبوَك)2(.

 ع: َسَكَن امَلِدينََة َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمٍل إَِل َأِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍب لَِيْقِسَمُه 

ِف ُفَقَراِء ُقَرْيٍش، َوَكاَن َدلِيَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َتُبوَك)3(.

ِه، ُهَو   بر: َكاَن دليل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إل تبوك. روى َعنُْه ابنه َعْبد اللَّ

أخو َعْمرو بن الغفواء)4(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، سكن املدينة، وهو أخو َعْمرو بن الفغواء. 

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 161(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )200/5(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2174/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1088/3(.



85 ين
َ
حرف الع

بعثه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بمٍل إَِل َأِب ُسْفَيان بن حرب ليقسمه ِف فقراء قريش. 

وكان دليل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل تبوك)1(.

ِز ْبِن اَلْعَوِر الُمْدِلِجيُّ ڤ.2  6 6 َعْلَقَمُة ْبُن ُمَجزِّ

ِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  ع: َأَحُد ُعمَّ

ه النَّبيًّ ملسو هيلع هللا ىلص بعَض جيوشـه،   كـر: لـه صحبـٌة وذكـٌر ف حديـٍث، ووالَّ
ه أبـو بكـر الصديـق حـرَب فلسـطني، وشـهد الرمـوك، ثـم ول حرب  ووالَّ

فلسطني ف خلفة عمر بن الطاب، وحرض اجلابية)3(.

 ثغ: أحد عمل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى جيش، واستعمل َعْبد اللَّه بن حذافة 
السهمي َعَى رسية، وكان رجًل فِيِه دعابة، فأجج ناًرا وَقاَل ألصحابه: أليس 
طاعتـي واجبـة؟ َقاُلوا: بـى. َقاَل: فاقتحمـوا َهِذِه النار. فقـام َرُجل فاحتجز 
ليقتحمها، فضحك، وَقاَل: إنَّم كنت ألعب، فبلغ ذَلَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َأَما 

ِه ۵«)4(.  إَِذا َفَعُلوَها َفَل ُتطِيُعوُهم ِف َمْعِصَيِة اللَّ

يق حرَب  دِّ ه الصِّ  ذت: اسـتعمَله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عى بعض جيوشـه، ووالَّ
فلسـطني، وحـرض اجلابيـة مـع ُعَمـر، ُثمَّ سـره ُعَمـر ف جيٍش إل احلبشـة ف 

ثلثمئة، فَغِرُقوا كلُّهم، وقيل: كان ذلك ف أيام عثمن بن عفان.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )584/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2181/4(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )41/ 191، 192(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )584/3(.
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الش

وأبوه مزز هو املعروف بالقيافة)1(.

َعْلَقَمـُة ْبـُن َيِزيـَد ْبـِن َعْمـِرو ْبِن َسـَلَمَة ْبِن ُمَنبِّـِه ْبِن ُذْهـِل ْبِن 2  6 6
ُغَطْيِف ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َناِجَيَة ْبِن ُمَراٍد الُمَراِديُّ ڤ.

 ن، ع: وفـد عـى َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ورجـع إل اليمن، ثم قدم املدينة، 
وشهد فتح مرص، وهو وأخوه عمرو. 

ه عتبُة بُن أب سفيان اإلسكندرية ف خلفة معاوية، وهو معروٌف  ووالَّ
من أهل مرص. رواه أبو قبيل املعافري، وحكى عنه)2(.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 161، 162(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )354/1(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم 

.)2182-2181/4(



87 ين
َ
حرف الع

عـليٌّ امُسه  من 

عِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلِب ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 2  6 6
َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ُيْكَنى َأَبا اْلَحَسِن، َواْسُم َأِبي  اْبِن ُقَصيِّ ْبِن ُمرَّ
َطاِلــٍب: َعْبــُد َمَنــاِف ْبــِن َعْبــِد الُمطَِّلــِب، َواْســُم َعْبــِد الُمطَِّلــِب: َشــْيَبُة 
اْبُن َهاِشٍم، َواْسُم َهاِشٍم: َعْمُرو ْبُن َعْبِد َمَناٍف، َواْسُم َعْبِد َمَناٍف: 
َكْعِب  ْبِن  َة  ُمرَّ ْبِن  ِكَلِب  ْبُن  َزْيُد   : ُقَصيٍّ َواْسُم   ، ُقَصيٍّ ْبُن  الُمِغيَرُة 

اْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

 . ُه َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

ى، َوُأمُّ ُكْلُثــوٍم  ، َوَزْينـَـُب اْلُكــْبَ َوَكاَن َلــُه ِمــَن الَوَلــِد: احلََســُن، َواحلَُســنْيُ
ُهْم َفاطَِمُة بِنُْت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ى، َوُأمُّ اْلُكْبَ

ُه َخْوَلُة بِنُْت َجْعَفِر ْبِن َقْيِس  ، َوُهَو اْبُن احْلَنَِفيَِّة، َوُأمُّ ُد ْبُن َعيِلٍّ األَْكَبُ َوُمَمَّ
وِل ْبِن َحنِيَفَة ْبِن جُلَْيِم ْبِن َصْعِب  اْبِن َمْسَلَمَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َيْرُبوَع ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن الدُّ

اْبِن َعيِلِّ ْبِن َبْكِر ْبِن َواِئٍل.

 ، ، َقَتَلُه امُلْخَتاُر ْبُن َأِب ُعَبْيٍد بِامَلَذاِر، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعيِلٍّ َوُعَبْيُد اللِه ْبُن َعيِلٍّ
ُهَم َلْيَى بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َخالِِد ْبِن َثابِِت  ُقتَِل َمَع احْلَُسنْيِ َوالَ َعِقَب َلَُم، َوُأمُّ
اْبـِن ِرْبِعـيِّ ْبـِن ُسـْلَمى ْبـِن َجنَْدِل ْبِن هَنَْشـِل ْبِن َداِرِم ْبـِن َمالِِك ْبـِن َحنَْظَلَة ْبِن 
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َمالِِك ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن َتِيٍم.

، َوَعْبُد اللِه، ُقتُِلوا َمَع  ، َوُعْثَمُن، َوَجْعَفٌر األَْكَبُ َواْلَعبَّاُس األَْكَبُ ْبُن َعيِلٍّ
ُهْم ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت ِحَزاِم ْبِن َخالِِد ْبِن َجْعَفِر  احْلَُسنْيِ ْبِن َعيِلٍّ َوالَ َبِقيََّة َلُْم، َوُأمُّ

اْبِن َربِيَعَة ْبِن اْلَوِحيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبِن ِكَلٍب.

ُه ُأمُّ َوَلٍد. ، َوُأمُّ ُد األَْصَغُر ْبُن َعيِلٍّ ُقتَِل َمَع احْلَُسنْيِ َوُمَمَّ

ُهَم َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس اْلَْثَعِميَُّة. ، َوُأمُّ َوَيَْيى َوَعْوُن اْبنَا َعيِلٍّ

ْهَباُء، َوِهَي ُأمُّ َحبِيِب  ُهَم الصَّ ، َوُأمُّ ، َوُرَقيَُّة بِنُْت َعيِلٍّ َوُعَمُر األَْكَبُ ْبُن َعيِلٍّ
بِنُْت َربِيَعَة ْبِن ُبَجْرِ ْبِن اْلَعْبِد ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َسْعِد ْبِن ُزَهْرِ 
اْبـِن ُجَشـَم ْبـِن َبْكـِر ْبِن َحبِيـِب ْبِن َعْمِرو ْبـِن َغنِْم ْبـِن َتْغِلَب ْبِن َواِئـٍل، َوَكاَنْت 

َسبِيًَّة َأَصاَبَا َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد ِحنَي َأَغاَر َعَى َبنِي َتْغِلَب بِنَاِحَيِة َعنْيِ التَّْمِر. 

بِيِع ْبِن َعْبِد  ُه ُأَماَمُة بِنُْت َأِب اْلَعاِص ْبِن الرَّ ، َوُأمُّ ُد األَْوَسُط ْبُن َعيِلٍّ َوُمَمَّ
َها َزْينَـُب بِنُْت َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ى ْبـِن َعْبِد َشـْمِس ْبـِن َعْبِد َمنَـاٍف، َوُأمُّ اْلُعـزَّ

 . ى ْبِن ُقَصٍّ َها َخِدجَيُة بِنُْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َوُأمُّ

ُهَم ُأمُّ َسِعيِد بِنُْت ُعْرَوَة ْبِن  ى، َوُأمُّ ، َوَرْمَلُة اْلُكْبَ َوُأمُّ احْلََسِن بِنُْت َعيِلٍّ
 . َمْسُعوِد ْبِن ُمَعتِِّب ْبِن َمالٍِك الثََّقِفيُّ

ْغَرى، َوُأمُّ  ْغَرى، َوَرْمَلُة الصُّ ، َوَمْيُموَنُة، َوَزْينَُب الصُّ َوُأمُّ َهانِِئ بِنُْت َعيِلٍّ
َوُأمُّ  َوُأمُّ َسَلَمَة،  اْلِكَراِم،  َوُأمُّ  َوُأَماَمُة، َوَخِدجَيُة،  َوَفاطَِمُة،  ْغَرى،  ُكْلُثوٍم الصُّ

َهاِت َأْوالٍَد َشتَّى.  ، َوُهنَّ ألُمَّ َجْعَفٍر، َومُجَاَنُة، َوَنِفيَسُة َبنَاُت َعيِلٍّ
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َهــا ُمَيَّــاُة بِنـْـُت  ْز، َوُأمُّ َواْبنـَـٌة لَِعــيِلٍّ َلْ ُتَســمَّ َلنـَـا، َهَلَكــْت َوِهــَي َجاِرَيــٌة َلْ َتــْبُ
اْمــِرِئ اْلَقْيــِس ْبــِن َعــِديِّ ْبــِن َأْوِس ْبــِن َجابـِـِر ْبــِن َكْعــِب ْبــِن ُعَلْيــٍم ِمــْن َكْلــٍب، 
َوَكاَنْت خَتُْرُج إَِل امَلْسِجِد َوِهَي َجاِرَيٌة، َفُيَقاُل َلَا: َمْن َأْخَواُلِك؟ َفَتُقوُل: َوْه 

َوْه، َتْعنِي َكْلًبا.

َة  َفَجِميـُع َوَلـِد َعيِلِّ ْبـِن َأِب َطالٍِب لُِصْلبِـِه َأْرَبَعَة َعَشَ َذَكًرا، َوتِْسـَع َعْشَ
ِد اْبِن احلَنَِفيَِّة،  ، َوُمَمَّ اْمَرَأًة، َوَكاَن النَّْسُل ِمْن َوَلِدِه ِلَْمَسٍة: احلََسِن، َواحلَُسنْيِ

َوالَعبَّاِس اْبِن اْلِكَلبِيَِّة، َوُعَمَر اْبِن التَّْغِلبِيَِّة. 

ُد ْبُن َسْعٍد: َلْ َيِصحَّ َلنَا ِمْن َوَلِد َعيِلٍّ ڤ َغْرُ َهُؤالِء)1(. َقاَل ُمَمَّ

 . ُه َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  وقال أيًضا: س: ُأمُّ

تِي ُيَقاُل َلَا: َرَحَبُة َعيِلٍّ ِف  َحَبِة الَّ َوَقْد َشِهَد َبْدًرا، ُثمَّ َنَزَل اْلُكوَفَة ِف الرَّ
ِذي َكاَنْت َتنِْزُلُه اْلوالَُة َقْبَلُه، َفُقتَِل  َأْخَصاٍص َكاَنْت فِيَها، َوَلْ َينِْزِل اْلَقرْصَ الَّ
َة َلْيَلًة َخَلْت ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َسنََة َأْرَبِعنَي،  ڤ َصبِيَحَة َلْيَلِة اجْلُُمَعِة لَِسْبَع َعْشَ

َوُهَو اْبُن َثَلٍث َوِستِّنَي َسنًَة. 

َقْتَلُه  َوِلَ  ِذي  َوالَّ اإِلَماَرِة،  َقرْصِ  ِف  اجلََمَعِة  َمْسِجِد  ِعنَْد  بِالُكوَفِة  َوُدفَِن 
، َوَكاَن َخاِرِجيًّا َلْعنَُة اللِه َعَلْيِه َوَعَى َوالَِدْيِه. ْحَِن ْبِن ُمْلَجٍم امُلَراِديُّ َعْبُد الرَّ

ُه فِيَمْن  يِق ڤ َوَقـْد َكَتْبنَا َخَبَ دِّ َوَقـْد َرَوى َعـيِلٌّ ڤ َعـْن َأِب َبْكٍر الصِّ
َشِهَد َبْدًرا)2(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )134/8(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )18-17/3(.
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 ل: شهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ق: ولــد أبــو طالــب: عقيــًل، وجعفــًرا، وعليًّــا، وطالًبــا، وأمَّ هانئ، 
واسمها: فاختة، ومجانَة، وأمهم: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، 

وأمها: حّبى بنت هرم بن رواحة، من قريش، من بني عامر بن لؤي.

وأسلمت أمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أّول هاشمية ولدت 
لاشمي.

ــنًا، وأمَّ كلثــوم الكــبى، وزينــَب  : احلســَن، واحلســنَي، ومسِّ ولــد عــيلٌّ
هم: فاطمة بنت َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.  الكبى، ُأمُّ

ــه: خولــة بنــت إيــاس بــن جعفر، جــار الّصفــا، وهــي احلنفّية.  ــًدا، ُأمُّ وممَّ
ويقــال: هــي خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس. ويقــال: بــل كانــت أمــة مــن ســبي 
، وأهنــا كانــت أمــة لبنــي حنيفــة ســندية ســوداء، ول  اليممــة، فصــارت إل عــيلٍّ
تكن من أنفسهم، وإنم صاحلهم خالد بن الوليد عى الّرقيق ول يصاحلهم 

عى أنفسهم. 

وعبيَد الله، وأبا بكر، أمهم: ليى بنت مسعود بن خالد النَّْهَشيِل، وعمر، 
. ة، فاشتاها عيلٌّ دَّ ورقّية، أمهم: تغلبية، وكان خالد بن الوليد سباها ف الرِّ

ُهم:  ه: أسمء بنت عميس- وجعفًرا، والعّباس، وعبَد الله، ُأمُّ وييى، ُأمُّ
أمُّ البنني بنت حرام الوحيدية. 

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 677(.
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هم: أمُّ سعيد بنت عروة بن مسعود الّثقفي.  ورملَة، وأمَّ احلسن، ُأمُّ

وأمَّ كلثــوم الّصغــرى، وزينــَب الصغــرى، ومجانــَة، وميمونــَة، وخدجيَة، 
وفاطمــَة، وأمَّ الكــرام، ونفيســَة، وأمَّ ســلمة، وأمامــَة، وأمَّ أبيهــا، ألمهــات 

أوالد شتى.

فأمــا زينــب الكــبى بنــت فاطمــة، فكانــت عنــد: عبــد اللــه بــن جعفر، 
فولدت له أوالًدا.

وأما أم كلثوم الكبى، وهي بنت فاطمة، فكانت عند: عمر بن الطاب، 
وولدت له أوالًدا.

جها جعفُر بُن أب طالب، فمتت عنده. فلم ُقتَِل عمر تزوَّ

وكانت سائر بنات عيلٍّ عند ولد عقيل، وولد العّباس، خل أم احلسن، 
فإهّنـا كانـت عنـد جعدة بن هبـرة املخزومّي، وخـل فاطمة فإهّنـا كانت عند 

سعيد بن األسود، من بني احلارث بن أسد.

، فهلك وهو صغر. وأما مّسن بن عيلٍّ

، فـكان يكنـى: أبـا ممـد، وملـا ُقتِـَل عـيلٌّ بويـع له  وأمـا احلسـن بـن عـيلٍّ
بالكوفة، وبويع ملعاوية بالشام وبيت املقدس، فسار معاوية يريد الكوفة، 
وسـار احلسـُن يريـده، فالتقوا بمسـكن، مـن أرض الكوفة، فصالح احلسـُن 
معاويـَة، وبايـَع لـه ودخـل معـه الكوفة، ثم انـرصف معاوية عـن الكوفة إل 
بَن  الله  البرصة عبَد  بَن شعبة، وعى  املغرَة  الكوفة  الشام، واستعمل عى 
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عامر ثم مجعهم لزياد، وانرصف احلسُن إل املدينة، فمت با.

ته. ويقال: إن امرأته جعدة بنت األشعث بن قيس سمَّ

وكانـت وفاته ف شـهر ربيع األّول سـنة تسـع وأربعني، وهـو يومئذ ابن 
سبع وأربعني سنة، وصّى عليه سعيد بن العاص، وهو أمر املدينة.

ه: خولة بنت منظور بن زّبان الفزارية، وزيًدا، وأمَّ  فولد احلسُن حسنًا، ُأمُّ
ه: ثقفّية، واحلسنَي  هم: بنت عقبة بن مسعود البدري، وعمَر، وُأمُّ احلسن، ُأمُّ
ه: ُأمُّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وُأمَّ  األثرَم، ألُمِّ َوَلٍد، َوَطْلَحَة، وُأمُّ

عبد الله ألم ولد.

وأما احلسني بن عيل بن أب طالب، فكان يكنى: أبا عبد الله، وخرج 
ه إليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أب وّقاص، فقتله  يريد الكوفة، فوجَّ
سنان بن أب أنس النّخعي سنة إحدى وستني، يوم عاشوراء، وهو ابن ثمن 

ومخسني سنة. ويقال: ابن ست ومخسني سنة، وكان خيضب بالسواد.

ه: ابنت مرة بن عروة بن مسعود الّثقفي، وعليًّا  وولد احلسنُي: َعليًّا، وُأمُّ
هـا: أمُّ إسـحاق بنـت طلحـة بن عبيـد الله،  األصغـر، ألمِّ ولـد، وفاطمـَة، ُأمُّ

ها: الّرباب بنت امرئ القيس الكلبية. وسكينَة، ُأمُّ

وأما عمر بن عيّل بن أب طالب فقد ُحَِل عنه احلديث، وكان يروي عن 
عمر بن الطاب.

هم: أسمء بنت عقيل بن أب طالب. وولد: ممًدا، وأمَّ موسى، ُأمُّ
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وأما العباس بن عيل بن أب طالب، فُقتَِل مع احلسني بن عيل بن أب طالب. 

ه: لبابة بنت عبيد الله بن عباس- وحسنًا،  فَوَلَد العباُس: ُعبيَد الله، ُأمُّ
ألمِّ ولد، وله عقب.

وأما عبيد الله، قتله املختاُر، وال عقب له.

وأما جعفر بن عيّل بن أب طالب، فل عقب له)1(.

َنا ُمْصَعب، َقاَل: ُأمُّ َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب َفاطَِمة بِنُْت َأَسد ْبِن   خ: َأْخَبَ
ُل َهاِشمية َوَلَدْت لَاِشم، وَقْد  ، َقاُلوا: ِهَي َأوَّ َهاِشم ْبِن َعْبِد َمنَاف ْبِن َقَصّ

.)2( َأْسَلَمْت وَهاَجَرْت إَِل النَّبِيِّ

 خ: قد شهد بدًرا.

َثنا بذاك إِْسَمِعيل  وُقتَِل عيلُّ بُن أب طالب وهو ابن سبٍع ومخسني. َحدَّ
د. ابن إِْبَراِهيَم، َعِن ابن ُعَيْينَة، َعْن َجْعَفر بن ُمَمَّ

ُه: ُقتَِل وهو ابن ثمن ومخسني. َنا َأنَّ وأما ُمْصَعب، فإنه َأْخَبَ

َثنا ذاك  وُقتَِل عيلٌّ لتسع عشة ليلة خلت من رمضان سنة أربعني. َحدَّ
أب، َعْن َوْهب بن َجِرير بن حازم)3(.

 ص: َكاَن آَدَم َشِديَد اأْلََدَمِة، َثِقيَل اْلَعْيننَْيِ َعظِيَمَها. َوَقْد َقاُلوا: َأْعَمَش 
ِه َعَلْيِه-.  ْبَعِة، َعظِيَم اللِّْحَيِة -ِرْضَواُن اللَّ َذا َبْطٍن، َسِمنًا، َأْصَلَع، ُدوَن الرَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 203، 213-206، 217(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 361(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )3/ 5(.
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ُه َفاطَِمُة بِنُْت َأَسِد ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاٍف)1(. ، َوُأمُّ ِلٌّ َبْدِريٌّ ُمَهاِجِرٌي َأوَّ

 نس: من ُفَقَهاء أهل الُكوَفة)2(.

َب فيم قيل ليلة اجلمعة لسبع عشة خلت من شهر رمضان   ط: رُضِ
منها، ومات ليلة األحد إلحدى عشة، بقيت منه منها)3(. 

 غ: سمعت أحد بن حنبل يقول: عيل بن أب طالب، واسم أب طالب: 
عبد مناف بن عبد املطلب، واسم عبد املطلب: شيبة بن هاشم، واسم هاشم: 
عمـرو بـن عبـد منـاف، واسـم عبـد منـاف: املغـرة بن قص، واسـم قـص: زيد 
ابن كلب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض بن 

كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض)4(.

ُه َفاطَِمة بنت َأسد بن ِهَشام بن َعْبد منَاف، وَهاِشم َأُخو ِهَشام.   ب: أمُّ

َومن زعم َأنه َأسد بن َهاشم بن َعْبد منَاف، فقد وهم.

ُقتَِل َعيلُّ بُن أب َطالب َلْيَلة اجلُُمَعة لسبع عَشة خلت من َرَمَضان، صادفه 
َبة من قرنه إَِل َجبهته،  ْيِف رَضْ ْحَن بن ُمْلِجم ِمن َخلِفه، ثمَّ رضبه بِالسَّ عبد الرَّ
ْيف من َيده، َوَأْقبل النَّاس  ْيف احلَاِئط، َفُثِلَم فِيِه، ثمَّ أْلقى السَّ َوأَصاب السَّ

ُه َمْسُموم.  اُكْم َوالسيف َفإِنَّ َعَلْيِه، َفجعل بن ملجم َيُقول للنَّاس: إيَّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )135/1(.
)2( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 18(.
)4( »معجم الصحابة« للبغوي )354/4(.
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ه شهًرا، َفَأَخُذوُه، َورجع َعيلُّ بُن أب َطالب إَِل َداره،... َفَمَت  َوقد َسمَّ
َعيل بن أب َطالب َغَداة َيْوم اجْلُُمَعة. 

َوَكاَن لَعـيلٍّ َيـْوم َماَت اْثنََتاِن َوِسـتُّوَن سـنة، َوَكاَنت ِخَلَفُته مخس ِسـننِي 
ء من َذلِك فأذكره.  َوَثَلَثة أشهر، َواْختلُفوا ِف َموِضع َقبه، َول َيصح ِعنِْدي َشْ

َوقـد قيـل: إِنَّه دفن بِالُكوَفـِة ِف قرص اإلَماَرة ِعنْد َمْسـِجد اجلََمَعة، َوُهَو 
ابن َثَلث َوِستِّنَي، ثمَّ َقاَم احلسن بعد دفن َأبِيه َخطِيًبا ِف النَّاس َفَحمَد اللَّه، 
َوأْثنـى َعَلْيـِه، ثـمَّ َقاَل: )َواللـه لقد َماَت فِيُكـم رجٌل َما سـبقه اأْلَولوَن، َواَل 
اَية، َفَم  ُيْدِركُه اآْلخُروَن، لقد َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَيْبَعثُه بِاْلَبْعِث، َوُيْعطِيه الرَّ
اِئيل َعن َيِمينه، َوِميَكاِئيل َعن يَساره،  يرجع َحتَّى يفتح الله َعَلْيِه، ُيَقاتل ِجْبَ
َواَل ترك َبْيَضاء، َواَل صفراء إاِلَّ َسْبعِمئة ِدْرَهم َفَضَلت من عطائه، َأَراَد َأن 

يْبَتاع َبا َخاِدًما(. 

وَن ولــًدا، مــن الَوَلد: احلســن،  َوَكاَن لَعــيل بــن أب َطالــب مَخَْســٌة َوِعــْشُ
َواحلَُســنْي، ومســن، َوأم ُكْلُثــوم اْلُكــْبَى، َوَزْينَب الُكــْبَى، َوَهُؤاَلء الَْمَســة 

من َفاطَِمة بنت َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

د بن َعيل، َوعبيد اللَّه، َوعمر، َوَأُبو بكر، َوييى،  َوَكاَن َلُه من َغرَها: ُمَمَّ
ْغَرى،  وجعفر، َوالَعبَّاس، وعبد اللَّه، ورقية، ورملة، َوأمُّ احلسن، َوأمُّ ُكْلُثوم الصُّ
ْغَرى، ومُجانة، وَمْيُموَنة، َوَخِدجَية، َوَفاطَِمة، َوأمُّ الِكَرام، َوأمُّ َسلَمة  َوَزْينَب الصُّ

ڤ َأمْجَِعنَي)1(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )304-302/2(.
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 بش: أمُّ عيلٍّ فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم أخو 
هشام.

فاسُتخِلَف عيلٌّ ڤ بعد َدْفِن عثمن، وبايعه الناس ف الرسِّ واإلعلن، 
فجـرد عـى أسـباب الديـن تريـًدا، وأغـى عـن التمويـه والتبديـل، ولـزم 
الطريقة الواضحة، ورام رد الناس عن تكنهم من الدنيا، وتتعهم بنزهتها 
وطيباهتا عى ما كان عليه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، فالتاثت عليه األمور حتى كان من 
أمـره مـا كان مـن احلوادث عى حسـب ما ذكرنـا تفصيل األيـام ف خلفته ف 

كتاب »اللفاء«. 

وهـو ُمـرِصٌّ ف ذلك كلـه عى إظهار الديـن، والعزوف عن هـذه الفانية 
القـذرة، عـى مـا كان فيـه مـا كان مـن غـر أن تأخـذه ف اللـه لومـة الئم، إل 
أن قتلـه عبـد الرحـن بـن ملجـم املرادي ف مسـجد الكوفة بسـيف مسـموم 
عند قيامه إل الصلة، وذلك ليلة اجلمعة لسبع عشة ليلة مضت من شهر 
رمضان، ومات ڤ غداة يوم اجلمعة، وله يوم مات اثنتان وستون سنة، 
وكانـت خلفتـه مخس سـنني وثلثة أشـهر إال أربعة عش يوًمـا، واختلفوا ف 

قبه، وليس عندي فيه شء صحيح فأذكره)1(.

 ش: أمــر املؤمنــني أبــو عمــرو، وقيــل: أبــو عبــد اللــه،... جيتمــع مــع 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ف عبد مناف.

ُقتَِل يوم اجلمعة ف ذي احلجة سنة مخس وثلثني وهو صائم. 

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 24(.
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وكان من كبار الفقهاء ڤ، ابُن َعمِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، قتَلُه عبُد الرحُن 
ابـُن ملجـم لعنـه اللـه صبيحـة ليلة اجلمعة لسـبع عشة ليلة مضت من شـهر 
رمضان سـنة أربعني، وهو ابن ثمن ومخسـني سـنة، وقيل: ابن ثلث وسـتني 

سنة؛ وكانت خلفته أربع سنني وتسعة أشهر وأياًما.

وكان مـن أجـلء فقهـاء الصحابة، روي عنه أنه قال: بعثني َرُسـوُل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص إل اليمـن، فقلـت: يـا رسـول اللـه، أتبعثني وأنا شـاب وهـم كهول وال 
علم ل بالقضاء، قال: »اْنَطلِْق َفإِنَّ اللَه ۵ َسَيْهِدي َقْلَبَك َوُيَثبَِّت لَِساَنك«؛ 

: فوالله ما تعاييت ف شء بعد.  قال عيلٌّ

ُهمَّ اْهِد َقْلَبُه«؛ قال: فم شككت ف قضاء بني اثنني  وروي أنه قال: »اللَّ
حتى جلست ملس هذا)1(. 

 مف: شهد َبْدًرا َمَع َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، َأُخوُه، َواْبن َعمه.

كناه عمر بن الطاب ڤ، َوَقاَل: َلْواَل َأُبو احلسن للك عمر.

واستشاره ِف َمال َأَتاُه، َفَقاَل: َما َتقول َيا َأَبا حسن؟)2(.

 ع: َسيُِّد اأْلَْصِفَياِء، َوَعَلُم اأْلَْتِقَياِء، َوَزْيُن اْلَُلَفاِء، ُقتَِل بِالُكوَفِة ِف 
َرَمَضاَن َسنََة َأْرَبِعنَي، َوُقتَِل َوُهَو اْبِن َثَلٍث َوِستِّنَي. 

يَن َسنًَة، َذَكْرَنا ِسنَُّه، َوَوَفاَتُه، َونِْسَبَتُه، َوَأْواَلَدُه  َشِهَد َبْدًرا َوُهَو اْبِن ِعْشِ
ِة، َقَتَلُه َعُدوُّ اللِه اْبِن ُمْلَجٍم امُلَراِديُّ ِغيَلًة َسَحًرا ِف َمْسِجِد اْلُكوَفِة  ِف اْلَعَشَ

)1( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )43-41/1(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1820(.
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َبُه َيْوَم اجْلُُمَعِة  َبًة، َفَكاَنْت فِيَها َوَفاُتُه، رَضَ َبُه ِف َقْرنِِه رَضْ َمْسِجِدَها اأْلَْعَظِم رَضَ
َة َلْيَلًة َمَضْت ِمْن َسنَِة َأْرَبِعنَي. ِف َشْهِر َرَمَضاَن لِتِْسَع َعْشَ

َن ِف  َ َيْوَم اأْلََحِد َفُكفِّ َوَكاَنْت ِخَلَفُتُه مَخَْس ِسننَِي إاِلَّ َثَلَثَة َأْشُهٍر، َوُتُوفِّ
َثَلَثِة َأْثَواٍب َلْيَس فِيَها َقِميٌص، َوَصىَّ َعَلْيِه اْبنُُه احْلََسُن، َوَدَفنَُه َلْيًل َوَأْخَفى 

ُه. َقْبَ

ُه ُقتَِل بِاْلُكوَفِة ِف َرَمَضاَن َسـنََة َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي،  ِريَن: َأنَّ َوَذَكـَر َبْعـُض امُلَتَأخِّ
ُه  ـُه ُقتَِل َسـنََة َأْرَبِعـنَي، َوَأنَّ ـاِل َأنَّ َوُهـَو َوْهـٌم َشـنِيٌع اَل ُيْشـَتَبُه َعـَى اْلَعـَوامِّ َواجْلُهَّ

َلَفَة َبْعَدُه َثَلُثوَن َسنًَة.  اْسَتْكَمَل بِِخَلَفتِِه ُحْكَم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اْلِ

ــُر، َفَجَعــَل َســنََة ِواَلَيتـِـِه لِْلِخَلَفِة َســنََة َوَفاتـِـِه؛ أِلَنَّ ِخَلَفَتُه  َوَوِهــَم امُلَتَأخِّ
َكاَنْت َسنََة َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي)1(. 

ِة ِمْن َأْحَوالِِه: َأِمُر امُلْؤِمننَِي، َوَيْعُسوُب  وقال أيًضا: َوِمْن َأَساِميِه امُلْشَتقَّ

 ، ، َوُذو اْلَقْرَننْيِ اَنَتنْيِ ْيَ ِكـنَي، َوَأُبو الرَّ ِك َوامُلْشِ ْ يِن َوامُلْسـِلِمنَي، َوُمبِيُد الشِّ الدِّ
اِهُد، َوَباُب امَلِدينَِة، َوَبْيَضُة اْلَبَلِد)2(. َوُذو اْلِفَراِش، َواْلَاِدي، َواْلَواِعي، َوالشَّ

 بــر: يكنــى َأَبــا احْلََســن. واســم َأبِيــِه -َأَبــا طالــب- عبــد منــاف وقيــل: 
اسمه كنيته. 

املطلب: شيبة احلمد، واسم هاشم:  لعبد  يقال  َوَكاَن  واألول أصح، 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1968/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )84/1(.
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َعْمرو، واسم عبد مناف: امُلِغَرة، واسم قص: َزْيد. 

وأمُّ عيلِّ بن أب طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول 
هاشمية ولدت لاشمي، توفيت مسلمًة قبل الجرة، وقيل: إهنا هاجرت.

كان عـيل أصغـر ولـد َأِب طالـب، وكان أصغـر من َجْعَفر بعش سـنني، 
َوَكاَن َجْعَفـر أصغـر مـن ُعَقْيـل بعـش سـنني، َوَكاَن ُعَقْيل أصغـر من طالب 

بعش سنني.

َسِعيد  َوَأِب  وجابر،  وَخبَّاب،  واملقداد،  ذر،  َوَأِب  سلمن،  َعْن  وُروَي 
الـُـْدِري، وزيــد بــن األرقــم، أنَّ عــيلَّ بــَن َأِب طالــب ڤ أول مــن أســلم، 

َله هؤالء عى غره. وفضَّ

قيـل: أسـلم عـيلٌّ َوُهـَو ابـن ثلث عشة سـنة، وقيـل: ابـن اثنتي عشة 
سنة. وقيل: ابن مخس عشة. وقيل: ابن ست عشة، وقيل ابن عش. وقيل 

ابن ثمن. 

ُه َصىَّ القبلتني، وهاجر، وشهد بدًرا واحلديبية، وسائر  وأمجعوا عى َأنَّ
املشاهد، وأنه أبى ببدر، وبُأحٍد، وبالندق، وبخيب بلًء عظيًم، وأنه أغنى 

ِف تلك املشاهد، وقام فيها املقام الكريم. 

َيْوم بدٍر بيده  َوَكاَن  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بيده ِف مواطن كثرة،  وكان لواء َرُسوُل 
عى اختلف ِف َذلَِك. 

وملا ُقتَِل مصعُب بُن ُعَمْرٍ َيْوم ُأُحٍد، َوَكاَن اللواء بيده دفعه َرُسوُل اللَِّه 
ملسو هيلع هللا ىلص إَِل عيلٍّ ڤ.
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ول يتخلَّف َعْن مشهد شهده َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مذ قدم املدينة، إال تبوك؛ 
فإنه خّلفه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عى املدينة، وعى عياله بعده ِف غزوة تبوك، َوَقاَل 

ُه َل َنبِيَّ َبْعِدي«. َلُه: »َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى، إِلَّ َأنَّ

وروى قوَله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى« مجاعٌة من الصحابة، 
َوُهَو من أثبت اآلثار وأصحها، رواه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسْعُد بُن َأِب َوقَّاص.

ا قد ذكرها ابُن َأِب خيثمة وغره.  وطرُق حديِث َسْعٍد فِيِه كثرة جدًّ

ورواه ابُن َعبَّاٍس، َوَأُبو َسِعيد الُْدِري، وأمُّ َسَلَمة، وأسمُء بِنْت عميس، 
وجابُر بن َعْبد اللَِّه، ومجاعٌة يطول ذكرهم. 

آخى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين بمكة، ُثمَّ آخى بني املهاجرين واألنصار 
ْنَيا َواآلَِخَرة«، وآخى  : »َأْنَت َأِخي ِف الدُّ باملدينة، َوَقاَل ف كل واحدة منهم لعيلٍّ

بينه وبني نفسه، فلذلك َكاَن َهَذا القول، وما أشبه من عيلٍّ ڤ.

ك، َفَقاَل َلـُه: »اْثُبْت ِحـَراء َفـَم َعَلْيَك إِلَّ  َوَكاَن معـه عـى حـراء حني حتـرَّ
يٌق َأْو َشِهيٌد«، وكان َعَلْيِه يومئذ العشة املشهود لم باجلنة.  َنبِيٌّ َأْو ِصدِّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف سـنة اثنتـني مـن الجـرة ابنَته فاطمَة سـيدة  َجـه َرُسـوُل اللَّ وزوَّ
نَيا  نساء أهل اجلنة َما خل َمْرَيم بِنْت ِعْمَران. وقال َلَا: »َزْوُجِك َسيٌِّد ِف الدُّ
ُل َأْصَحـاِب إِْسـَلًما، َوَأْكَثَرُهـم ِعْلـًم، َوَأْعَظَمُهـم ِحْلـًم«.  ـه َأوَّ واآلَِخـَرة، َوإِنَّ
قالت َأْسَمء بِنْت عميس: فرمقت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص حني اجتمعا جعل يدعو 

لم، وال يشك ِف دعائهم أحًدا غرها، وجعل يدعو َلُه كم دعا َلَا. 
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اُء بن َعاِزٍب، َوَزْيُد بن َأْرَقَم،  َوَرَوى ُبَرْيَدَة، َوَأُبو ُهَرْيَرَة، َوَجابٌِر، َواْلَبَ
: »َمْن ُكنُْت َمْولُه َفَعِلٌّ  ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل َيْوَم َغِديِر ُخمٍّ
َمْولُه، اللَّهمَّ َواِل َمْن َوالُه، َوَعاِد َمْن َعاَداُه«. وبعضهم ال َيِزيد عى »َمْن ُكنُْت 

َمْولُه َفَعِلٌّ َمْولُه«. 

ـاٍص، َوَسـْهُل بـن َسـْعٍد، َوَأُبـو ُهَرْيـَرَة، َوُبَرْيـَدُة  َوَرَوى َسـْعُد بـن َأِب َوقَّ
ِه بـن عمر، وعمراُن بن احلصني،  ، َوَعْبُد اللَّ ، َوَأُبـو َسـِعيٍد اْلُْدِريُّ األَْسـَلِميُّ
 : ُه َقـاَل َيْوَم َخْيَبَ ُهْم بَِمْعنًى َواِحٍد، َعـِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ وسـلمُة بـن األَْكـَوِع، ُكلُّ
ـَه َوَرُسـوَلُه، َوُيِبُّـُه اللُه َوَرُسـوُله، َلْيَس  اَيـَة َغـًدا َرُجـًل ُيِبُّ اللَّ »ألُْعطِـنَيَّ الرَّ
ـُه َعـَل َيَدْيِه«، ُثمَّ َدَعا بَِعـيِلٍّ َوُهَو َأْرَمـُد، َفَتَفَل ِف َعْينَْيـِه َوَأْعَطاُه  ار، َيْفَتـُح اللَّ بَِفـرَّ

ُه َعَلْيِه.  اَيَة، َفَفَتَح اللَّ الرَّ

َها آَثاٌر َثابَِتٌة.  َوَهِذِه ُكلُّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل اليمـن، َوُهـَو شـاب ليقـي بينهم، َفَقـاَل: َيا  وبعثـه َرُسـوُل اللَّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بيده صدره،  ـِه، إيِنِّ ال أدري َمـا القضـاء، فرضب َرُسـوُل اللَّ َرُسـول اللَّ
ْد لَِسـاَنُه«. َقاَل عيل ڤ: فو الله َما شـككت  ُهـمَّ اْهـِد َقْلَبُه، َوَسـدِّ َوَقـاَل: »اللَّ

بعدها ِف قضاء بني اثنني. 

وملا نزلت: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک﴾ ]األحزاب: 33[، دعا َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فاطمَة وَعِليًّا وَحَسنًا وُحَسينًا 
ُهـمَّ إِنَّ َهـؤَلِء َأْهـَل َبْيتِي َفَأْذِهـْب َعنُْهُم  ڤ ِف بيـت أمِّ َسـَلَمة، َوَقـاَل: »اللَّ

ا«.  ْرُهْم َتْطِهْيً ْجَس َوَطهِّ الرِّ
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وروى طائفٌة من الصحابة أن َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قال لعيلٍّ ڤ: »َل ُيِبَُّك 
إِلَّ ُمؤِمٌن، َوَل ُيْبِغُضَك إِلَّ ُمنَافٌِق«.

ُه َل ُيِبُّنِي إِلَّ  ، َأنَّ يِّ إَِلَّ ُه َلَعْهِد النَّبِيِّ األُمِّ وكان عيلٌّ ڤ َيُقول: »َواللِه إِنَّ
ُمؤِمٌن، َوَل ُيْبِغُضنِي إِلَّ ُمنَافٌِق«. 

ُمــَك َكلـِـَمٍت، إَِذا ُقْلَتُهــنَّ  ، َأَل ُأَعلِّ وقــال َلــُه َرُســول اللــه ڤ: »َيــا َعــِلُّ
لِيُم  ُه اْلَ ُه َلَك َمَع َأنََّك َمْغُفوٌر َلَك؟«. َقاَل: قلت: بى. َقاَل: »َل إَِلَه إِلَّ اللَّ َغَفَر اللَّ
ــَمَواِت َوَربِّ  ــُه َربِّ السَّ ــُه اْلَعــِلُّ اْلَعظِيــُم، َل إَِلــَه إِلَّ اللَّ الَعلِيــُم، َل إَِلــَه إِلَّ اللَّ

اْلَعْرِش الَكِرْيم«. 

 .» اٌب ُمْفَتٍ َلُك فِْيَك َرُجَلن: ُمَبٌّ ُمْفِرٌط، وَكذَّ َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْ

ائِيَل ِف ِعيَسى«.  َقْت َبنُو إِْسَ تِي َكَم اْفَتَ ْق فِْيَك ُأمَّ وقال َلُه: »َتْفَتِ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأَحبَّ َعلِيًّا َفَقْد َأَحبَّنِي، َوَمْن َأْبَغَض َعلِيًّا َفَقْد َأْبَغَضنِي، 
َوَمْن آَذى َعلِيًّا َفَقْد آَذاِن، َوَمْن آَذاِن َفَقْد آَذى اللُه«. 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص ِف أصحابه: »َأْقَضاُهم علُّ بُن َأِب َطالٍِب«.

وكان ُمَعاِوَيُة يكتب فيم ينزل بِِه ليسأل َلُه عيل بن َأِب طالب ڤ َعْن 
َذلِـَك، فلـم بلغـه قتله، َقـاَل: ذهب الفقه والعلـم بموت ابـن َأِب طالب. فقال 

َلُه أخوه ُعْتَبة: ال يسمع َهَذا منك أهل الشام. فقال َلُه: دعني عنك.

وكان عيلٌّ ڤ يسـر ِف الفيء مسـرة َأِب َبْكر الصديق ِف القسـم، إذا 
ورد َعَلْيـِه مـاٌل ل ُيبـق منـه شـيًئا إال قسـمه، وال يتك ِف بيت املـال منه إال َما 
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ي غري.  يعجز َعْن قسمته ِف يومه َذلَِك. ويقول: َيا دنيا ُغرِّ

ول يكـن يسـتأثر مـن الفـيء بـيشء، وال خيص بِـِه حيـًم، وال قريًبا، وال 
يانات واألمانات، وإذا بلغه َعْن أحدهم خيانة  خيص بالواليات إال أهلَّ الدِّ

كتب إَِلْيِه: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]يونس: 57[، ﴿ڎ ڈ 
ڈ﴾ ]األعراف: 85[، ﴿ژڑ ڑ ک ک ک ک 
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ﴾ ]هود: 85، 86[. إذا أتاك كتاب َهَذا، فاحتفظ بم ِف يديك 
السمء،  إَِل  يرفع طرفه  ُثمَّ  يتسّلمه منك،  إليك من  نبعث  َحتَّى  أعملنا  من 

فيقول: اللَّهّم إنك تعلم أين ل أمرهم بظلم خلقك، وال بتك حقك. 

لــه إذ َكاَن خيرجهــم إَِل أعملــه كثــرة  وخطبــه ومواعظــه ووصايــاه لعمَّ
ان كلها. مشهورة، ل أر التعرض لذكرها، لئل يطول الكتاب، وهي َحسَّ

وفضائله ال ييط با كتاب، وقد أكثر الناس من مجعها، فرأيت االختصار 
منها عى النكت التي حتسن املذاكرة با، وتدل عى َما سواها من أخلقه وأحواله 

وسرته ڤ 

قال َأُبو ُعَمر: من َقاَل بحديث ابن ُعَمر: )كنا نقول عى عهد رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص: أبو َبْكر، ُثمَّ ُعَمر، ُثمَّ ُعْثَمن ُثمَّ نسكت- َيْعنِي فل نفاضل-(. 

ِذي أنكر ابن معني، وتكلَّم فِيِه بكلم غليظ؛ ألن القائل بذلك  َوُهَو الَّ
قـد َقـاَل بخـلف َما اجتمـع َعَلْيِه أهل السـنة من السـلف واللـف من أهل 
الفقه واألثر: أنَّ عليًّا أفضل الناس بعد ُعْثَمن ڤ، َوَهَذا ما ل خيتلفوا فِيِه، 
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وإنم اختلفوا ِف تفضيل عيل وعثمن.

ـلُف أيًضـا ِف تفضيـل عـيلٍّ وأب َبْكـر، وف إمجـاع اجلميع  واختلـف السَّ

الـذي وصفنـا دليـل عـى أن حديـث ابـن ُعَمـر وهـٌم وَغَلـط، وأنـه ال يصح 

معناه، وإن َكاَن إسناُده صحيًحا، ويلزم من َقاَل بِِه أن َيُقول بحديث جابر، 

وحديث أب سعيد: كنا نبيع أمهات األوالد عى عهد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وهم 

ال يقولون بذلك، فقد ناقضوا، وباللَّه التوفيق.

قال َأُبو ُعَمر: وقف مجاعٌة من أئمة أهل السنة والسلف ِف عيلٍّ وعثمن 

لوا أحًدا منهم عى صاحبه، منهم: َمالِك بن أنس، وييى  ڤ، فلم ُيَفضِّ

َأِب  ابن َسِعيد القطان، وأما اختلف السلف ِف تفضيل عيلٍّ فقد ذكر ابن 

خيثمة ِف كتابه من َذلَِك َما فِيِه كفاية. 

وأهل السنة اليوم عى ما ذكرُت لك من تقديم َأِب َبْكر ِف الَفْضل عى 

ُعَمر، وتقديم ُعَمر عى ُعْثَمن، وتقديم ُعْثَمن عى عيلٍّ ڤ. 

وعـى َهـَذا عامـة أهل احلديث مـن زمن َأْحَد بن َحنَْبـل إال خواص من 

جّلة الفقهاء وأئمة العلمء، فإهنم عى َما ذكرنا َعْن َمالِك، وييى القطان، 

َوابن معني، فهذا َما بنيَّ أهُل الفقه واحلديث ِف َهِذِه املسألة، وهم أهل السنة.

وأما اختلف سائر املسلمني ِف َذلَِك فيطول ذكره، وقد مجعه قوم. 

بويع لعيلٍّ ڤ باللفة َيْوم ُقتَِل ُعْثَمن ڤ، واجتمع عى بيعته املهاجرون 
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واألنصـار، وختلَّـف َعـْن بيعته منهـم نفر، فلم يجهم، ول يكرههم، وسـئل 
عنهم َفَقاَل: )أولئك قوم قعدوا َعِن احلق، ول يقوموا مع الباطل(. وف رواية 

أخرى: )أولئك قوم خذلوا احلق، ول ينرصوا الباطل(.

وختلَّف أيًضا َعْن بيعته ُمَعاِوَية، ومن معه ِف مجاعة أهل الشام، فكان 
د اللُه مجيعهم بالغفران.  منهم ِف صفني بعد اجلمل َما َكاَن، تغمَّ

ُثمَّ خرجت عليه الوارج وكفروه، وكلَّ من كان معه، إذ ريض بالتحكيم 
مت الرجال ِف دين الله، والله تعال  بينه وبني أهل الشام، وقالوا َلُه: حكَّ
وا عصا املسلمني،  َيُقول: ﴿ے ے ۓ ۓڭ﴾ ]األنعام: 57[، ثم اجتمعوا، وشقُّ
بل، فخرج إليهم بمن  ونصبوا راية اللف، وسفكوا الدماء، وقطعوا السُّ
معه، ورام مراجعتهم، فأبوا إال القتال، فقاتلهم بالنَّهروان، فقتلهم، واستأصل 
ْحَِن  الرَّ َعْبُد  بقاياهم  من  َلُه  فانُتِدَب  منهم،  اليسر  إال  ينج  ول  مجهورهم، 
ابـُن ُملِجـم، قيـل: التجوب، وقيل: السـكوين، وقيـل: احلمـري، َوَكاَن فاتًكا 
ملعوًنـا، فقتلـه ليلـة اجلمعة لثلث عـشة. وقيل: إلحدى عـشة ليلة خلت 

من رمضان. وقيل: بل بقيت من رمضان سنة أربعني.

وقال َأُبو الطفيل، وزيد بن َوْهب، والشعبي: ُقتَِل َعيِلٌّ ڤ لثمن عشة 
ليلة مضت من رمضان. وقيل: ِف أول ليلة من العش األواخر.

 واختلف ِف موضع دفنه، فقيل: ُدفَِن ِف قرص اإلمارة بالكوفة. وقيل:
بل ُدفَِن ِف رحبة الكوفة. وقيل: ُدفَِن بنجف احلرة: موضع بطريق احلرة .
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واخُتِلـَف أيًضـا ِف مبلـغ ِسـنِّه َيْوم مات، فقيل: سـبع ومخسـون. وقيل: 
عثمن ومخسون. وقيل: ثلث وستون، قاله َأُبو ُنَعْيم وغره. 

وكانت خلفته أربع سنني وتسعة أشهر وستة أيام. وقيل: ثلثة أيام. 
وقيل: أربعة عش يوًما. 

ُه َكاَن ربعة من الرجال إَِل القرص  وأحسن َما رأيت ِف صفة عيلٍّ ڤ َأنَّ
َمـا ُهـَو، أدعـج العينني، حسـن الوجه، كأنه القمـر ليلة البدر حسـنًا، ضخم 
البطـن، عريـض املنكبني، شـثن الكفني، عتـدا أغيد، كأن عنقـه إبريق فضٍة، 
أصلع ليس ِف رأسه شعر إال من خلفه، كبر اللحية، ملنكبه مشاش كمشاش 
السـبع الضـاري، ال يتبـني عضده من سـاعده، قد ُأدِمَت إدماًجا، إذا مشـى 
تكفأ، وإذا أمسـك بذراع رجل أمسـك بنفسـه فلم يسـتطع أن يتنفس، َوُهَو 
إَِل السـمن َمـا ُهـَو، شـديد السـاعد واليد، وإذا مشـى للحرب هـرول، ثبت 

اجلنان، قوي شجاع، َمنُْصور عى من القاه.

وكان سبب قتل ابن ملجم َلُه: َأنَُّه خطب امرأًة من بني عجل بن جليم 
أباها  قتل  قد  ڤ  َوَكاَن عيلٌّ  الوارج،  رأي  ترى  كانت  قطام،  َلَا:  يقال 
، َوَعْمرو بن الَعاص،  وإخوهتا بالنهروان، فلم تعاقد الوارج عى قتل عيلٍّ
ْحَِن بن  ومعاوية بن َأِب ُسْفَيان، وخرج منهم ثلثة نفر لذلك َكاَن َعْبد الرَّ
ـِذي اشـتط قتَل عـيلٍّ ڤ، فدخل الكوفـة عازًما عـى َذلَِك،  ملجـم ُهـَو الَّ
ـمَّ فيـم زعمـوا َحتَّى لفظـه، وكان ف  واشـتى لذلـك سـيًفا بألـف، وسـقاه السُّ
خلل ذلك يأت عليًّا ڤ يسأله ويستحمله، فيحمله، إَِل أن وقعت عينه 
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عـى قطـام، وكانـت امـرأًة رائعـًة مجيلـًة، فأعجبتـه ووقعت بنفسـه فخطبها، 
فقالت: آليت أال أتزوج إال عى مهٍر ال أريد سواه. فقال: وما ُهَو؟ فقالت: 
ثلثة آالف، وقتل عيل بن َأِب طالب. فقال: والله لقد قصدت لقتل عيل بن 
َأِب طالب والفتك بِِه، وما أقدمني َهَذا املرص غر َذلَِك، ولكني ملا رأيتك 
ـِذي قلـت لـك. فقـال َلَـا: ومـا يغنيك أو  آثـرت تزوجيـك. فقالـت: ليـس إال الَّ
َمـا يغنينـي منـك قتل عيلٍّ وأنـا أعلـم إيِنِّ إن قتلته ل أفلت؟ فقالـت: إن قتلته 
ـِذي أردت، تبلـغ شـفاء نفـس وينئـك العيش معـي، وإن  ونجـوت فهـو الَّ

قتلت فم ِعنَْد الله خر من الدنيا وما فيها.

َلُه: إيِنِّ سألتمس من يشد ظهرك،  فقال َلَا: لك َما اشتطت. فقالت 
فبعثت إَِل ابن َعمٍّ َلَا يقال َلُه: وردان بن مالد، فأجابا، ولقي ابُن ملجم 
شـبيَب بـَن بجـرة األشـجعي، َفَقـاَل: َيـا شـبيب، هـل لـك ِف شف الدنيـا 
واآلخـرة؟ َقـاَل: ومـا ُهـَو؟ َقاَل: تسـاعدين عى قتل عـيل بن َأِب طالـب، َقاَل 
ا! كيف نقدر عى َذلَِك؟ َقاَل: إنه رجل  َلُه: ثكلتك أمُّك! لقد جئت شيًئا إِدًّ
ال حـرس َلـُه، خيـرج إَِل املسـجد منفـرًدا، ليس َلُه من يرسـه، فنكمـن َلُه ِف 
املسجد، فإذا خرج إَِل الصلة قتلناه، فإن نجونا نجونا، وإن قتلنا سعدنا 
بالذكـر ِف الدنيـا، وباجلنـة ِف اآلخـرة. فقـال: ويلـك! إن عليًّـا ذو سـابقة ِف 
م  اإلسلم مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، والله َما تنشح نفس لقتله. فقال: ويك، إنه َحكَّ
۵، وقتل إخواننا الصاحلني، فنقتله ببعض من قتل،  الرجال ِف دين الله 

فل تشّكن ف دينك.
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فأجابه، وأقبل َحتَّى دخل عى قطام، وهي معتكفة ِف املسجد األعظم 
ِف قبة رضبتها لنفسها، فدعت لم، وأخذوا سيوفهم، وجلسوا قبالة السدة 
التي خيرج منها عيلٍّ ڤ، فخرج عيلٌّ لصلة الصبح، فبدره شبيب فرضبه 
ْحَِن بن ملجم عى رأسه، َوَقاَل: احلكم للَّه َيا عيّل ال  فأخطأه، ورضبه َعْبد الرَّ
لك وال ألصحابك، َفَقاَل عيلٌّ ڤ: فزُت ورب الكعبة، ال يفوتنكم الكلب.

فشد الناس َعَلْيِه من كل جانب، فأخذوه، وهرب شبيب خارًجا من 
باب كندة.

وقد اختلف ِف صفة أخذ ابن ملجم، فلم ُأِخَذ َقاَل عيلٌّ ڤ: أجلسوه، 
فإن مت فاقتلوه وال تثِّلوا بِِه، وإن ل أمت فاألمر إلَّ ِف العفو أو القصاص.

واختلفــوا أيًضــا: هــل رضبــه ِف الصــلة أو قبــل الدخــول فيهــا؟ وهــل 
اسَتْخَلَف من أتمَّ بم الصلَة أو ُهَو أتها؟ واألكثر أنه اسْتَخَلَف جعدة بن 

هبرة، فصىَّ بم تلك الصلة، والله أعلم.

وكان عيلٌّ ڤ كثًرا َما َيُقول: َما يمنع أشقاها، أو َما ينتظر أشقاها أن 
خيضب َهِذِه من دم هذا، يقول: والله ليخضبن َهِذِه من دم َهَذا- ويشر إَِل 

حليته ورأسه- خضاب دم ال خضاب عطر وال عبر)1(.

 خت: أمر املؤمنني، وابُن َعمِّ خاتم النَّبيني.

ه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد َمنَاف، وهي أول هاشمية ولدت  أمُّ
لاشمي.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1126-1089/3(.
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اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من بني هاشم، وشهد املشاهد  َرُسوَل  ق  ل من َصدَّ وعيلٌّ أوَّ
معه، وجاهد بني يديه. 

ومناقبه أشهر من أن ُتْذَكر، وفضائُله أكثُر من أن حُتْرَص، وكان وروده املدائن 
ني أيًضا )1(.  ف طريقه ملا قاتَل الوارج بالنَّْهَروان، وملا خرج إَِل ِصفِّ

ق  ل من صدَّ  خـق: أمـر املؤمنـني، وابـُن عـمِّ خاتم النبيـني، وهـو أوَّ
َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص من بني هاشم، وجاهد بني يديه، ومناقبه أشهر من أن ُتذكر، 

وأوسع من أن حُترص)2(. 

 د: ختن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأُخوُه، َواْبن َعمه، َوَأُبو سبطيه: احلسن 
َواحلَُسنْي ڤ)3(.

 و: َأُبوُه َوَأُبو َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَواِن)4(.

 كر: ابُن َعمِّ َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وختنه عى ابنته، من املهاجرين األولني. 

شـهد بـدًرا، وُأحًدا، واملشـاهَد كلَّهـا، وبويع له باللفة بعـد قتل عثمن 
ابن عفان، وقدم اجلابية مع عمر بن الطاب. وذكر الواقدي أنه ل خيرج مع 

عمر، فالله أعلم. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر، وروى عن: أب بكر وعمر. 

)1( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )458/1، 459، 463(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1622/3(.

)3( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 20(.
نَّة )ص: 200(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )4( »سير السَّ



حابة األماثل 110
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

روى عنه: بنوه احلسن، واحلسني، وممد، وعمر، وعبد الله بن مسعود، 
وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن 
الزبر، وأبو موسى األشعري، وأبو سعيد الدري، وأبو رافع، وصهيب، 
وزيد بن أرقم، وجابر بن عبد الله، وأبو أمامة، وجرير بن عبد الله، وأبو 
رسية حذيفة بن أسيد، وأبو هريرة، وسفينة، وأبو جحيفة، وجابر بن سمرة، 
وعمرو بن حريث، وأبو ليى، والباء بن عازب، وعمرة بن روبية، وبش 
ابن سحيم، وأبو الطفيل، وعبد الله بن ثعلبة بن صعر، وطارق بن شهاب، 
وطارق بن أشيم األشجعي، وعبد الرحن بن أبزى الزاعي، ومروان بن 

احلكم، وخلق كثر سواهم)1(.

 جو: اْسُتْخِلف َعيلُّ بُن أب َطالب ڤ، َوُقتَِل ِف َرَمَضان سنة َأْرَبِعنَي، 
َوَكاَنت ِخَلَفته َأربع ِسننِي َوتِْسَعة أشهر وأياًما)2(.

منَاف،  عبد  بن  َهاشم  بن  َأسد  بنت  َفاطَِمة  ه  أمُّ جو:  أيًضا  وقال   
أسلمت َوَهاَجرت. 

َتُبوك،  ِف  إاِلَّ  َعنُه  يَتَخلَّف  َول  املَشاهَد،  الله ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َمَع  َعيلٌّ  َشِهَد 
َخّلفه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف َأهله. 

ذ من معضلة َلْيَس َلَا  َوَكاَن غزير العلم، َفَكاَن عمر بن الطاب يَتَعوَّ
َأُبو حسن. 

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )42/ 3، 4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 60(.
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َكاَن آدم َشِديد األدمة، ثقيل الَعيننَْيِ عظيمهم، أقرب إَِل القرص من الطول، 
ْأس واللحية، ل يصفه  َذا بطن، كثر الّشْعر، عريض اللِّْحَية، أصلع، َأبيض الرَّ

ُه َقاَل: َرَأْيت عليًّا أصفر اللِّْحَية. أحٌد بالضاب إاِلَّ ُسَوْيُد بُن َحنَْظَلة، َفإِنَّ

ة ثمَّ ترك.  َوَأظنُه َأن يكون قد خضب مرَّ

َوقيل: َكاَن نقش َخاته الله: امللك عى َعبده.

َكاَن َلُه من الَوَلد: َأْرَبَعة عش ذكًرا، وتسع عش ُأْنَثى: 

هم َفاطَِمة  َوَزْينَُب الُكْبَى، َوأمُّ ُكْلُثوم الُكْبَى، أمُّ  ، احلسُن، َواحلَُسنْيُ
بنت َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه َخْوَلة بنت َجْعَفر. ٌد اأْلَْكَب َوُهَو اْبُن احلَنَِفيَّة، َوأمُّ َوُمَمَّ

هم ليى بنت َمْسُعود. َوعبيُد الله، َقتَله امُلْخَتار، َوَأُبو بكٍر ُقتَِل َمَع احْلَُسنْي، أمُّ

هم  َوالَعبَّاُس اأْلَْكَب، َوُعْثَمُن، وجعفر، َوعبُد الله ُقتُِلوا َمَع احلَُسنْي، أمُّ
أمُّ الَبننَِي بنت حَزام بن َخالِد. 

ه أمُّ ولد.  ٌد اأْلَْصَغر ُقتَِل َمَع احلَُسنْي أمُّ َوُمَمَّ

هم َأسَمء بنت ُعَمْيس.  َوييى، َوعون، أمُّ

ْهَباء سبية.  هم الصَّ َوعمُر اأْلَْكَب، ورقيُة أمُّ

ه ُأَماَمة بنت أب الَعاِص.  ٌد اأْلَْوَسط، أمُّ َوُمَمَّ

هم أمُّ سعيد بنت ُعْرَوة.  ى أمُّ َوأمُّ احلسن، ورملُة اْلُكْبَ
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ْغـَرى، َوأمُّ ُكْلُثوم  ْغـَرى، ورملُة الصُّ َوأمُّ َهانِـئ، وَمْيُموَنـُة، َوَزْينَـُب الصُّ
ْغَرى، َوَفاطَِمُة، وأمامُة، َوَخِدجَيُة، َوأمُّ الِكَرام، َوأمُّ َسلَمة، َوأمُّ َجْعَفر،  الصُّ

ومُجانُة، ونفيسُة، َوهنَّ ألمهات َشتَّى. 

َواْبنٌَة ُأْخَرى ل ُيذكر اسُمَها َهَلكت َوِهي َصِغَرة. 

. َفَهُؤاَلِء الَّذين عرفنَا من ولد َعيلٍّ

ْحَن بُن ملجم املَراِدي بِالُكوَفِة َيْوم اجلُُمَعة لثلث عَشة  رَضَبه عبُد الرَّ
بقيـت مـن َرَمَضان. َوقيـل: َلْيَلة إِْحـَدى َوعْشين من َرَمَضان سـنة َأْرَبِعنَي، 
َله ابناه  فبقي اجلُُمَعة، والسبت، َوَمات َلْيَلة اأْلََحد. َوقيل: َيْوم اأْلََحد، وغسَّ

َحر. َوعبد الله بن َجْعَفر، َوصىَّ َعَلْيِه احلسن، َوُدفَِن ِف السَّ

َوِف ِسنِّه َثَلَثة َأْقَوال: سبع َومَخُْسوَن. َوالثَّايِن: َثَلث َوِستُّوَن. والثَّالِث: 
مخس َوِستُّوَن)1(.

 ث: أمر املؤمنني، أول من أسلم ف قول أكثر العلمء، وهو ابُن سبِع 
سنني. وقيل: أكثر من ذلك.

وشهد املشاهد كلَّها إال تبوك؛ فإنَّ َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص استخَلَفه عى أهله، 
ه، ومَّن شهد له باجلنة، وتوف َرُسوُل الله  وهو أخو َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وابُن عمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنه راٍض.

َبه عبُد الرحن بن ُملِجم امُلرادي بالكوفة، وقد خرج إل املسجد  ورَضَ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 79، 80(.
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اجلامـع ف سـحر يـوم اجلمعة لثلث عـشَة بقَيت من شـهر رمضان، وقيل: 
ليلـة إحـدى وعشين منه سـنَة أربعـني، وبقي اجلُمعة والسـبت، ومات يوم 
َلُه احلََسُن، واحلسنُي، وعبُد الله بن جعفر،  األحد، وقيل: ليلة األحد، وغسَّ
وصىَّ عليه احلسـُن، وله ثلث وسـتون سـنة، وقيل: سـبع ومخسـون سـنة. 
وقيل: ثمن ومخسون سنة، وكانت خلفته أربع سنني وثمنيَة أشهر وتسعَة 

عَش يوًما، رحة الله عليه ورضوانه)1(.

 ثغ: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، واسم َأِب َطالِب: َعْبد مناف. وقيل: 

اسمه كنيته، واسم هاشم: َعْمرو. 

وأمُّ عيلٍّ فاطمة بِنْت أسد بن هاشم.

وكنيتــه: َأُبــو احْلََســن، أخــو َرُســول اللَّــه ملسو هيلع هللا ىلص، وصهــره َعَى ابنتــه فاطمة 
سيدة نساء العاملني، وأبو السبطني، وهو أول هاشمي ولد بني هاشميني، 

وأول خليفة من بني هاشم. 

وكان عيلٌّ أصغر من َجْعَفر، وعقيل، وطالب.

وهو أول النَّاس إسلًما ِف قول َكثِر من العلمء، وهاجر إَِل املدينة، وشهد 
بدًرا، وُأحًدا، والندَق، وبيعَة الرضوان، ومجيع املشاهَد مع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
َعَى أهله، وله ِف اجلميع بلء عظيم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص خلفه  َرُسوَل  إال تبوك، فإنَّ 

وأثر حسن. 

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 4(.
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بدر-  َيْوم  منها  بيده،  ِف مواطن كثرة  اللواء  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  وأعطاه 
وفيه خلف-، وملا قتل مصعب بن عمر َيْوم ُأُحٍد، وكان اللواء بيده، َدَفَعُه 

 . َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إل عيلٍّ

وآخاه َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مرتني، فإن َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص آخى بني املهاجرين، 
واحدة  كل  ِف  لعيلٍّ  وَقاَل  الجرة،  بعد  واألنصار  املهاجرين  بني  آخى  ُثمَّ 

منهم: أنت أخي ف الدنيا واآلخرة.

روى عـيلٌّ َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأكثـر، وروى عنـه بنوه: احلََسـن، واحلسـني، 
َجْعَفر،  بن  اللَّه  وعبد  ُعَمر،  وابن  َمْسُعود،  بن  اللَّه  وعبد  وعمر،  وممد، 
َبـْر، َوَأُبو ُموَسـى األَْشـَعِري، َوَأُبو َسـِعيد الـدري، َوَأُبو  ـه بـن الزُّ وعبـد اللَّ
رافع، وصهيب، وزيد بن أرقم، وجابر بن َعْبد اللَّه، َوَأُبو أمامة، َوَأُبو رسية 
حذيفـة بـن أسـيد َوَأُبـو ُهَرْيَرَة، وسـفينة، َوَأُبـو حجيفة السـوائي، وجابر بن 
سمرة، وعمرو بن ُحَرْيث، َوَأُبو ليى، والباء بن عازب، وعمرة بن رويبة، 
وبـش بـن سـحيم، َوَأُبـو الطفيـل، وعبد اللَّه بـن ثعلبة بن صعـر، وجرير بن 

ْحَن بن أشيم، وغرهم من الصحابة. َعْبد اللَّه، وعبد الرَّ

وروى عنه من التابعني: َسِعيد بن املسيب، ومسعود بن احلكم الزرقي، 
وقيس بن َأِب حازم، وعبيدة السلمين، وعلقمة بن قيس، واألسود بن َيِزيَد، 
لمي،  ْحَن بن َأِب ليى، واألحنف بن قيس، َوَأُبو عبد الرحن السُّ وعبد الرَّ
َوَأُبو األسود الدييل، وزر بن حبيش، وشيح بن هانئ، والشعبي، وشقيق، 

وخلق َكثِر غرهم.
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ولعيلٍّ ڤ ِف قتال الوارج وغرها آيات مذكورة ِف التواريخ.

وباجلملة فمناقبه عظيمة َكثِرة)1(.

ه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الاشمية، وهي   ذس: أمُّ
بنت عم أب طالب. 

كانت من املهاجرات، توفيت ف حياة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة.

روى الكثر عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعرض عليه القرآن وأقرأه.

ؤل، وعبد الرحن  لمي، وأبو األسود الدُّ عرض عليه أبو عبد الرحن السُّ
ابن أب ليى.

: أبو بكـر، وعمر، وبنوه: احلسـن، واحلسـني، وممد،  وروى عـن عـيلٍّ
وعمـر، وابـن عمـه ابن عبـاس، وابن الزبـر، وطائفة مـن الصحابة، وقيس 
ـْلَمين، ومـرسوق، وأبو رجاء  ابـن أب حـازم، وعلقمـة بن قيس، وَعبِيَدة السَّ

الُعطاردي، وخلق كثر.

وكان مــن الســابقني األولــني، شــهد بــدًرا ومــا بعدهــا، وكان يكنــى أبــا 
تراب أيًضا)2(.

ه فاطمة بِنْت أسد بن هاشم بن َعْبد مناف  ذت: أمر املؤمنني، أمُّ  
الاشمية، وهي بِنْت عم أب َطالِب، َكاَنْت من املهاجرات، ُتُوفّيت ِف َحَياِة 

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )588/3، 612، 621(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )راشدون/ 226-225(.
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روى الكثر عن النّبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وُعِرض عليه القرآن وأقرأه.

ْحَن  َلّمي، وأبو األسود الدؤل، وعبد الرَّ ْحَن السُّ عرض عليه َأُبو َعْبد الرَّ
ابن أب ليى.

: َأُبـو َبْكر، وعمر، وبنوه: احْلََسـن، واحلسـني، وممد،  َوَرَوى َعـْن عـيلٍّ
َبـْر، وطائفة مـن الصحابة، وقيس  وعمـر، وابـن عّمـه ابن َعبَّـاس، وابن الزُّ
ـْلَمين، ومـرسوق، وأبو رجاء  ابـن أب حـازم، وعلقمـة بن َقْيس، وعبيدة السَّ

الُعَطاردي، وخلق كثر.

وكان مــن الســابقني األّولــني، شــِهَد بــْدًرا ومــا بعدهــا، وكان ُيكنـَـى َأَبــا 
ُتراب أيًضا)1(.

 ذط: اإلمــام أمــر املؤمنــني، ابــُن عــمِّ النبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وزوج ابنتــه فاطمــة 

التوحيد، ل  لني إل  ابقني األوَّ السَّ الله تعال عنها، كان أحد  الزهراء ريض 
يسبقه أحٌد إال خدجية ڤ.

واخُتِلَف فيه وف أب بكر ڤ أيم أسلم أول، ولكن إسلم الصديق 
كان أعظم اعتباًرا وأكمل ڤ.

أسلم عيلٌّ وله سبع أو ثمين سنني. وقيل: تسع سنني. وقيل: ابن عش، 
وقيل: ابن ثنتي عشة، وقيل: ابن ثلث عشة، وقيل: وهو ُبَعْيد ابن مخس 

عشة.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 353-350(.
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فقد روى ابن عيينة، عن جعفر بن ممد، عن أبيه، قال: ُقتَِل عيلٌّ ابن 
ثمن ومخسني سنة.

قال الذهبي: فهذا يطابق إسلمه ابن سبع أو نحوها.

وقد قرأ كثًرا من كتاب الله تعال ف أيام النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أو كل القرآن.

وجاء عنه أنه قد مجع القرآن بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فالله تعال أعلم.

ومناقــب أب احلســن ڤ مَجَّــة، قــد أفــردت ســرته ف مصنَّف ســميته: 
»فتح املطالب ف سرة عيل بن أب طالب«.

أمجـع املسـلمون عى أن عليًّا ُقتَِل شـهيًدا، وُقتل يـوم ُقتل، وما عى وجه 
األرض بدريٌّ أفضل منه، رضبه ابُن ُملِجم املرادي صبيحَة سبع عشة من 
رمضـان سـنة أربعـني من الجرة بمسـجد الكوفـة بخنجـر ف دماغه، فتلف 

م الله وجهه)1(. منها، وحاز الشهادة ڤ، وكرَّ

 ذك: أمر املؤمنني، قايض األمة، وفارس اإلسلم، وختن املصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص، كان من سبق إل اإلسلم ل يتلعثم، وجاهد ف الله حق جهاده، وهنض 
بأعبـاء العلـم والعمل، وشـهد له النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة، وقال: »َمـْن ُكنُْت َمْولُه 
ه َل َنبِيَّ  َفَعـِلٌّ َمـْولُه«. وقـال له: »َأْنـَت ِمنِّي بَِمنَْزَلِة َهـاُروَن ِمْن ُموَسـى إِلَّ َأنَّ

َبْعِدي«. وقال: »َل ُيِبَُّك إِلَّ ُمؤِمٌن، َوَل ُيْبِغُضَك إِلَّ ُمنَافٌِق«.

ف  املطالب  بـ»فتح  وسميته  ملدة  ف  أفردهتا  مجة  اإلمام  هذا  ومناقب 
مناقب عيل بن أب طالب ڤ«. 

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 54-52(.
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ثه باحلديث. ًيا ف األخذ بحيث أنه يستحلف من يدِّ وكان إماًما عامًلا متحرِّ

زجر اإلماُم عيلٌّ ڤ عن رواية املنكر، وحثَّ عى التحديث باملشهور، 
وهذا أصل كبر ف الكفِّ عن بثِّ األشياء الواهية واملنكرة من األحاديث ف 
الفضائل والعقائد والرقائق، وال سبيل إل معرفة هذا من هذا إال باإلمعان 

ف معرفة الرجال، والله أعلم.

وقد استشهد أمر املؤمنني ف سابع عش رمضان من عام أربعني، وِسنُّه 
ستون سنة أو أقل أو أكثر بسنة أو سنتني ڤ)1(.

 جر: أول الناس إسلًما ف قول كثر من أهل العلم. 

ولـد قبـل البعثـة بعـش سـنني عى الصحيـح، فـرب ف حجر النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ول 
يفارقه، وشهد معه املشاهد إال غزوة تبوك، فقال له بسبب تأخره له باملدينة: 

َجه بنته فاطمة. »َأَل َتْرَض َأْن َتُكوَن ِمنِّي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى« وزوَّ

وكان اللواء بيده ف أكثر املشاهد، وملا آخى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بني أصحابه قال 
له: »َأْنَت َأِخي«.

ومناقبـه كثـرة: حتـى قـال اإلمـام َأحد: ل ُينقـل ألََحٍد مـن الصحابة ما 
. ُنِقـَل لعيلٍّ

وقـد تتبـع النسـائيُّ مـا ُخـصَّ بـه مـن دون الصحابـة، فجمـع مـن ذلك 
شـيًئا كثًرا بأسانيد أكثرها جياد.

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )4(.
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روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كثًرا.

وروى عنه من الصحابة: ولداه احلسن واحلسني، وابن مسعود، وَأبو 
موسى، وابن عباس، وَأبو رافع، وابن عمر، وَأبو سعيد، وصهيب، وزيد بن 
أرقـم، وجريـر، وَأبو أمامـة، وَأبو جحيفـة، والباء بن عـازب، وَأبو الطفيل، 

وآخرون.

ومـن التابعـني مـن املخرضمـني أو مـن لـه رؤية: َعبـد الله بن شـداد بن 
الاد، وطارق بن شهاب، وعبد الرحن بن احلارث بن هشام، وعبد الله بن 

احلارث بن نوفل، ومسعود بن احلكم، ومروان بن احلكم، وآخرون.

ومن بقية التابعني عدٌد كثٌر من أجلِّهم أوالده: ممد، وعمر، والعباس.

وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة واإلقدام. 

وكان أحـد الشـورى الذيـن نصَّ عليهم عمر فعرضهـا عليه عبد الرحن 
ابن عوف، وشط عليه شوًطا امتنع من بعضها فعدل عنه إل عثمن فقبلها 

ه وسلَّم عيلٌّ وبايَع عثمَن. فوالَّ

ًيا لنرص العلم والفتيا. ول يزل بعد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص متصدِّ

فلم قتل عثمن بايعه الناس، ثم كان من قيام مجاعة من الصحابة منهم: 
طلحة، والزبر، وعائشة ف طلب دم عثمن، فكان من وقعة اجلمل ما اشتهر.

ثم قام معاوية ف أهل الشام، وكان أمرها لعثمن ولعمر من قبله، فدعا 
إل الطلب بدم عثمن، فكان من وقعة صفني ما كان.
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وكان رأي عيلٍّ أهنم يدخلون ف الطاعة، ثم يقوم ولُّ دم عثمن فيدعى 
به عنده، ثم يعمل معه ما يوجبه حكم الشيعة املطهرة، وكان من خالفه 
يقول له: تتبعهم واقتلهم، فرى أن القصاص بغر دعوى وال إقامة بينة ال 

يتجه، وكلٌّ من الفريقني متهد.

وكان مــن الصحابــة فريــق: ل يدخلــوا ف شء مــن القتــال، وظهــر بقتل 
نة بعد اختلف  ، واتفق عى ذلك أهُل السُّ عمر: أن الصواب كان مع عيلٍّ

كان ف القديم، ولله احلمد.

اَيَة َغـًدا إَِل َرُجٍل  : قوله ملسو هيلع هللا ىلص يوم خيـب »ألَْدَفَعنَّ الرَّ ومـن خصائـص عـيلٍّ
ـُه َعَل َيَدْيـِه«، فلم أصبح  ـَه َوَرُسـوَلُه، َوُيِبُّـُه اللُه َوَرُسـوُله، َيْفَتُح اللَّ ُيِـبُّ اللَّ
َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، غدوا كلُّهم يرجو أن يعطاها، فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْيَن 
َعـِل بـن َأِب َطالِـٍب؟«، فقالـوا: هو يشـتكي عينيـه، فأتى به، فبصـق ف عينيه 

فدعا له فبأ فأعطاه الراية.

وكان قتـل عـيل ف ليلـة السـابع عش من شـهر رمضان سـنة أربعني من 
الجرة، ومدة خلفته مخس سنني إال ثلثة أشهر ونصف شهر؛ ألنه بويع 
بعـد قتـل عثـمن ف ذي احلجـة سـنة مخـس وثلثـني، وكانـت وقعـة اجلمـل ف 
مجـادى سـنة سـت وثلثـني، ووقعـة صفـني ف سـنة سـبع وثلثـني، ووقعـة 
النهروان مع الوارج ف سنة ثمن وثلثني، ثم أقام سنتني يرض عى قتال 

البغاة فلم يتهيأ ذلك إل أن مات)1(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )282-275/7(.
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َلِميُّ ڤ.2 -6 6 عِليُّ ْبُن اْلَحَكِم السُّ

ُه َأُخو ُمَعاِوَيَة)1(.  ع: ُيَقاُل: إِنَّ

 بر: أخو ُمَعاِوَية بن احلكم. له صحبٌة، جدُّ خديج بن سدرة بن عيل 
َلِمّي، من أهل قباء)2(. السُّ

عِليُّ ْبُن َشْيَباَن ْبِن ُمْحِرِز ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن 2  6 6
وِل ْبِن َحِنيَفَة الَحَنِفيُّ ڤ.  َة ْبِن الدُّ َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُسَحْيِم ْبِن ُمرَّ

 خ: َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َبنِـي َحنِْيَفـة، وَعـِن ابـِن إِْسـَحاَق؛ قال: 

َحنِْيَفـة بـن لـم ْبـِن َصْعب ْبـِن َعيِلِّ ْبـِن َبْكر ْبِن َواِئل ْبِن َقاِسـط ْبـِن ِهنْب ْبِن 
َأْفىَص ْبِن َجِدْيَلة ْبِن َأَسد ْبِن َربِْيَعة بن نَِزار بن َمَعدِّ بن َعْدَنان)3(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

 ب: قدم عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا، من أهل الَيَمَمة، من بني سحيم)5(.

 بش: قدم عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا، وَحُسن إسلُمه)6(.

 ع: ِمْن َساِكنِي الَيَمَمِة، َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1974/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1089/3(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 566(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )262/3(.)4( »معجم الصحابة« للبغوي )372/4(.

)6( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 98(.
)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1971/4(.
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ْحَن)1(.  ثغ: سكن اليممة، وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه َعْبد الرَّ

عِليُّ ْبُن َطْلٍق الَحَنِفيُّ الَيَماِميُّ ڤ.2  6 6

 خ: َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َبنِـي َحنِْيَفـة، وَعـِن ابـِن إِْسـَحاَق؛ قال: 

َحنِْيَفـة بـن لـم ْبـِن َصْعب ْبـِن َعيِلِّ ْبـِن َبْكر ْبِن َواِئل ْبِن َقاِسـط ْبـِن ِهنْب ْبِن 
َأْفىَص ْبِن َجِدْيَلة ْبِن َأَسد ْبِن َربِْيَعة بن نَِزار بن َمَعدِّ بن َعْدَنان)2(.

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

 خش: َلُه ُصْحَبٌة، َوِرَواَية َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى َعنُه: ُمسلم بن َسلم. 

َواَل ُيَفُظ َلُه غُر َحِديٍث َواِحٍد)4(.

، َوُيَقاُل: َأُبو َعِليِّ بُن ُعَبْيِد اهلِل بِن الَحاِرِث بِن َرْحَضة بِن 2  6 6 عليٌّ
َعاِمِر بِن َرَواَحَة بِن منقِذ بِن َعْمِرو بِن َمِعيص بِن َعاِمِر بِن ُلؤي ڤ. 

َجَها  ، َتَزوَّ ِه اْبنٌَة، ُيَقاُل َلَا: َفاطَِمُة بِنُْت َعيِلٍّ  س: َكاَنْت لَِعيِلِّ ْبِن ُعَبْيِد اللَّ

ُد ْبُن اْلَعَلِء ْبِن َوْهِب ْبِن َعْبِد ْبِن أهَباَن ْبِن َضَباَب ْبِن ُحَجْرِ ْبِن َعْبِد ْبِن  ُمَمَّ
، َفَوَلَدْت َلُه: َعْمًرا، َوَهاُروَن.  َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

: ِهنُْد بِنُْت َجابٍِر ِمْن َبنِي ِهَلِل ْبِن َربِيَعَة ِمَن اْلَيَمِن.  َوُأمُّ َفاطَِمَة بِنِْت َعيِلٍّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )587/3(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 566(.

)3( »معجم الصحابة« للبغوي )376/4(.
)4( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )587/2(.
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َة، َوُقتَِل َيْوَم الَيَمَمِة َشِهيًدا)1(. ِه َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَأْسَلَم َعيِلُّ ْبُن ُعَبْيِد اللَّ

 بر: أدرك النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعلم له رواية.

قتل َيْوم اليممة شهيًدا، َوَكاَن إسلمه َيْوم فتح مكة)2(.

 وقال أيًضا بر: ُقتَِل يوم اليممة شهيًدا، ال أعلم له رواية، َوَكاَن من 
مسلمة الفتح. 

ِه)3(. ويقال فيه: عيل بن َعْبد اللَّ

 ثـغ: أدرك النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتِـَل َيْوم اليممة شـهيًدا، وكان إسـلمه بعد 
الفتح)4(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )134/6(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1135/3(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1719/3(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )3/ 623(.
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ار َعمَّ امُسه  من 

اُر ْبُن َغْيَلَن ْبِن َسَلَمَة الثََّقِفيُّ ڤ.2    6 َعمَّ

 بــر: أســلم ُهــَو وأخــوه َعاِمــر قبــل أبيهــم، ومــات َعاِمــر ِف طاعــون 
ر)1(. عمواس، وال أدري متى مات َعمَّ

ْبِن 2    6 َقْيِس  ْبِن  ِكَناَنَة  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  َياِسِر  ْبُن  اُر  َعمَّ
اْلُحَصْيِن ْبِن اْلَوِذيِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْوِف ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعاِمِر اَلْكَبِر 
اْبِن َياِم ْبِن َعْنٍس، َوُهَو َزْيُد ْبُن َماِلِك ْبِن ُأَدِد ْبَن َزْيِد ْبِن َيْشُجَب 
ْبِن  ُيْعِرَب  ْبِن  َيْشُجَب  ْبِن  َسَبِإ  ْبِن  َكْهَلَن  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  ُعَرْيِب  اْبِن 
َحِليُف َبِني َمْخُزوٍم، َوِقيَل:  َقْحَطاَن، َوَبُنو َماِلِك ْبِن َأَدٍد ِمْن َمْذِحجٍ 

ُهَو َمْوَلُهْم، ُيْكَنى َأَبا اْلَيْقَظاِن ڤ. 

 س: َكاَن َقِدَم َيارِسُ ْبُن َعاِمٍر َوَأَخَواُه احْلَاِرُث َوَمالٌِك ِمَن اْلَيَمِن إَِل 

َة،  َة َيْطُلُبوَن َأًخا َلُْم، َفَرَجَع احْلَاِرُث َوَمالٌِك إَِل اْلَيَمِن َوَأَقاَم َيارِسٌ بَِمكَّ َمكَّ

َأُبو  َجُه  ْبِن َمُْزوٍم، َوَزوَّ ْبِن ُعَمَر  ْبِن َعْبِد اللِه  امُلِغَرِة  ْبِن  َأَبا ُحَذْيَفَة  َوَحاَلَف 
َأُبو  َفَأْعَتَقُه  ًرا،  َعمَّ َلُه:  َفَوَلَدْت  ُخبَّاٍط،  بِنُْت  ُسَميَُّة  َلَا:  ُيَقاُل  َلُه  َأَمًة  ُحَذْيَفَة 

ٌر َمَع َأِب ُحَذْيَفَة إَِل َأْن َماَت.  ُحَذْيَفَة، َوَلْ َيَزْل َيارِسٌ َوَعمَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1135/3(.
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ٌر، َوَأُخوُه َعْبُد اللِه ْبُن  ، َوُسَميَُّة، َوَعمَّ ُه بِاإِلْسلِم َفَأْسَلَم َيارِسٌ َوَجاَء اللَّ
ٍر، َوَعْبِد اللِه ُيَقاُل َلُه: ُحَرْيٌث، َقَتْلُتُه  ، َوَكاَن لَِيارِسٍ اْبٌن آَخُر َأْكَبُ ِمْن َعمَّ َيارِسٍ

يِل ِف اجْلَاِهِليَِّة. َبنُو الدِّ

َوَخلـَف َعـَى ُسـَميََّة َبْعـَد َيـارِسٍ األَْزَرُق، َوَكاَن ُروِميًّـا ُغَلًمـا لِْلَحـاِرِث 
َيْوَم الطَّاِئِف إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َعبِيِد َأْهِل  ، َوُهَو ِمَّْن َخَرَج  اْبِن َكَلَدَة الثََّقِفيِّ
الطَّاِئِف َوفِيِهْم َأُبو َبْكَرَة، َفَأْعَتَقُهْم َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوَلَدْت ُسَميَُّة لأَِلْزَرِق: 
َعى َوَلُد َسَلَمَة، َوُعَمُر، َوُعْقَبُة  ِه، ُثمَّ ادَّ ٍر ألُمِّ َسَلَمَة ْبَن األَْزَرِق، َفُهَو َأُخو َعمَّ
ُه  ـاَن، َوَأنَّ َبنِـي األَْزَرِق َأنَّ األَْزَرَق ْبـَن َعْمـِرو ْبِن احلَاِرِث ْبِن َأِب ِشـْمٍر ِمْن َغسَّ
َج األَْزَرُق َوَوَلُدُه ِف َبنِي ُأَميََّة، َوَكاَن  َة، َوَتَزوَّ ُفوا بَِمكَّ َحِليٌف لَِبنِي ُأَميََّة َوَشُ
ِل  ٌر ُيْكنَـى َأَبـا اْلَيْقَظـاِن، َوَكاَن َبنُـو األَْزَرِق ِف َأوَّ َلُـْم ِمنُْهـْم َأْوالٌد، َوَكاَن َعـمَّ

 . ُْم ِمْن َبنِي َتْغِلَب ُثمَّ ِمْن َبنِي ِعَكبٍّ ُعوَن َأهنَّ َأَمَرِهْم َيدَّ

َج إَِلْيِهُم اْمَرَأًة َوِهَي بِنُْت األَْزَرِق،  َوَتْصِحيُح َهَذا: َأنَّ ُجَبْرَ ْبَن ُمْطِعٍم َتَزوَّ
َجَها َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص، َفَوَلَدْت َلُه: َعْبَد اللِه ْبَن َسِعيٍد،  َفَوَلَدْت َلُه ُبنَيًَّة َتَزوَّ

َفَمَدَح األَْخَطُل َعْبَد اللِه ْبَن َسِعيٍد بَِكِلَمٍة َلُه َطِويَلٍة، َفَقاَل فِيَها:

ــبٍّ ــي ِعَك ــًل َوَبنِ ــُع َنْوَف َم َأَصاَبــاَوجَيْ َمــْن  َأْفَلــَح  احْلَيَّــنْيِ  َكلَّ 

نُوا َلُْم َذلَِك، َوَقاُلوا: َأْنُتْم ال  ُثمَّ َأْفَسْدهَتُْم ُخَزاَعُة َوَدَعْوُهْم إَِل اْلَيَمِن َوَزيَّ
اَن َبْعُد. اَن. َفاْنَتَمْوا إَِل َغسَّ ُعوا َأنَُّكْم ِمْن َغسَّ وِم إاِلَّ َأْن َتدَّ ُيْغَسُل َعنُْكْم ِذْكُر الرُّ

ْجَرَة الثَّانَِيَة. ُر ْبُن َيارِسٍ إَِل َأْرِض احْلََبَشِة اْلِ َقاُلوا: َهاَجَر َعمَّ
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َها َمَع  ُر ْبُن َيارِسٍ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ َقاُلوا: َوَشِهَد َعمَّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 وقال أيًضا: س: َنَزَل اْلُكوَفَة، َوَلْ َيَزْل َمَع َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب َيْشَهُد 

نَي َسنََة َسْبٍع َوَثَلثنَِي َوُدفَِن ُهنَاَك، َوُهَو اْبُن َثَلٍث  َمَعُه َمَشاِهَدُه، َوُقتَِل بِِصفِّ
َوتِْسِعنَي َسنًَة. 

ُه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا)2(. َوَقْد َشِهَد َبْدًرا، َوَقْد َكَتْبنَا َخَبَ

 ل: صاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ق: كان يارس قدم من اليمن، وحالف أبا حذيفة بن املغرة املخزومي، 
ًرا، فأعتقه أبو حذيفة،  َجه أبو حذيفة َأَمًة له يقال لا: سمّية، فولدت له: عمَّ وزوَّ

ول يزل يارس وابنه عّمر مع أب حذيفة إل أن مات.

وجاء الله باإلسلم، فأسلم يارس و عّمر وسمية، وأخوه عبد الله بن يارس. 

وخلـف عى سـمية بعـد يـارس، األزرق، وكان غلًمـا ُروِميًّـا للحارث 
ابن كلدة، وهو من خرج يوم الطائف إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع عبيد أهل الطائف، 
وفيهم أبو بكرة، فأعتقهم َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص فولدت سميُة لألزرق: سلمَة بَن 
األزرق، وهـو أخـو عـّمر ألمـه، ثم ادعى ولد سـلمة أهنم من غّسـان، وأهنم 

حلفاء لبني أمية، وشفوا بمكة.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )232-227/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )136/8(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3790(.
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ج األزرق وولده ف بني أمية، وكان لم منهم أوالد. وتزوَّ

وسمية أمُّ عمر، أول شهيدة استشهدت ف اإلسلم، َوَجَأَها أبو جهل 
بحربة فمتت.

ــني مــع عــيل بــن أب طالــب ڤ، فُقتـِـَل وُدفـِـَن هنــاك،  وشــهد عــّمر صفِّ
وصىَّ عليه عى، ول يغسله، وكبَّ عليه أربًعا)1(.

ر بن يارس يوم ِصفِّني، ويوم ِصفِّني كان سنة سبٍع وثلثني.   خ: ُقتل َعمَّ
َنا ذاك امَلَداِئنِي)2(. َأْخَبَ

 خ: حليف لبني مزوم شهَد َبْدًرا)3(.

، َلْ َيْبُلْغنَا   ص: َكاَن آَدَم ُطـَوااًل، َأْشـَهَل اْلَعْينَـنْيِ َبِعيـَد َما َبنْيَ امَلنِْكَبـنْيِ
ـنَي، َوُدفَِن ِبَا َوُهـَو اْبُن َثـَلٍث َوتِْسـِعنَي، َوَكاَنْت  ُ ِشـيٍب ُقتِـَل بِِصفِّ َعنْـُه َتَغـرُّ

ِل َسنََة َسْبٍع َوَثَلثنَِي.  نُي ِف َربِيٍع اأْلَوَّ ِصفِّ

.)4( ُمَهاِجِريٌّ َبْدِريٌّ

 ط: كان عمر يكنى أبا اليقظان، وهاجر عمر بن يارس ف قول مجيع 
من ذكرت من أهل السر إل أراض احلبشة الجرة الثانية. 

وقالـوا مجيًعـا: شـهد عمر بن يـارس بدًرا، وُأحـًدا، والندَق، واملشـاهَد 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 256(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 46(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )3/ 7، 8(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )206/1(.
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كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ط: أقـام يـارس بمكـة، فحالـف با أبـا حذيفة بن املغرة بـن عبد الله 
ابن عمر بن مزوم، واسم أب حذيفة بن املغرة: مهشم. وقيل: مهاشم. 

َجـه أبـو حذيفـة َأَمـًة له يقال لا: سـمية بنت  وكان مـن املسـتهزئني، فزوَّ
ًرا، فأعتقه أبو حذيفة، فلم جاء اإلسلم أسلم يارس،  خياط، فولدت له: عمَّ
وسمية، وعمر، وشهد عمر مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص املشاهَد كلَّها، وعاش بعد 

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وروي عنه وُقتَِل مع عيلٍّ ملسو هيلع هللا ىلص بصفني)2(. 

ني َمَع َعيلِّ بن َأب َطالب، َوُهَو ابن َثَلث َوتِْسعني سنة،   ب: ُقتَِل بصفِّ
ُدفِن ُهنَاَك، َوَكاَن ِصفِّني سنة سبع َوَثَلثنَِي، َوَكاَن قد ُقطَِعت ُأُذُنه َيْوم الَيَمَمة)3(.

ـني َمـَع َعـيلِّ بن َأب َطالب سـنة سـبع وثلثـني، وله   بـش: ُقتِـَل بصفِّ
ثلث وتسعون سنة، وكان قد قال له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا اْبَن ُسَميَّة َيْقُتُلَك الَفئُِة 

الَباِغَية«)4(.

 رع: ُقتَِل َوُهَو اْبُن َثَلث َوتِْسعني سنة)5(. 

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 14، 15(.
)2( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 61(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )301/3، 302(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 74(.

)5( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )129/1(.
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َ
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ُر ْبُن َيارِسِ ْبِن َمالِِك ْبِن ُحَصنْيِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن آَدٍد،   ع: ُهَو َعمَّ

: ُهَو ِمْن َعْبِس ْبِن َزْيِد ْبِن َمْذِحٍج. َوَقاَل اْبُن اْلَكْلبِيِّ

بنَِي ِف اللِه،  لنَِي، َوامُلَعذَّ ابِِقنَي اأْلَوَّ ٍر، ِمَن السَّ َلْ َيْشَهْد َبْدًرا اْبُن ُمْؤِمننَْيِ َغْرُ َعمَّ
، َأْسَلَم َأُبوُه  ، اْبُن ُمْؤِمننَْيِ ، ُمَْتَلٌف ِف ِهْجَرتِِه إَِل احْلََبَشِة، َبْدِريٌّ ْجَرَتنْيِ ُذو اْلِ
ِه: ُسـَميَُّة بِنُْت  ْسـَلِم، اْسـُم ُأمِّ َل َشـِهيَدٍة ِف اإْلِ ُه ُسـَميَُّة، َوَكاَنْت َأوَّ ، َوُأمُّ َيارِسٌ

ُسَلْيِم ْبِن َلٍْم.

ِم َرْأِسِه َشَعَراٌت، َوِف  ُيَكنَّى َأَبا اْلَيْقَظاِن، َكاَن آَدَم ُطَوااًل َأْصَلَع، ِف ُمَقدَّ
نَي.  ُع اأْلَْنِف، ُقتَِل َمَع َعيِلٍّ بِِصفِّ َقَفاُه َشَعَراٌت، ُمَدَّ

يُِّب  ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )الطِّ َبَعَثُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب إَِل َأْهِل الُكوَفِة َأِمًرا، َسمَّ
َتُه، َوَقاَل:  َب َخارِصَ َب بِِه، َوَقاَل: »ُملَِئ إِيَمًنا إَِل ُمَشاِشِه«، َورَضَ امُلَطيَُّب(، َوَرحَّ

ًرا َأْحَقَرُه اللُه«. ٌة ُمْؤِمنٌَة«، َوَقاَل: »َمْن َحِقَر َعمَّ »َهِذِه َخاِصَ

ـنَي، َوُهَو اْبُن َنيٍِّف َوتِْسـِعنَي  َهـا، ُقتِـَل َيْوَم ِصفِّ َشـِهَد َبـْدًرا، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
َسنًَة ِف َصَفٍر َسنََة َسْبٍع َوَثَلثنَِي. 

َحاَبِة: َعيِلُّ ْبُن َأِب َطالٍِب، َوَعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو  َرَوى َعنُْه ِمَن الصَّ
، َوَأُبو ُأَماَمَة، َوَجابٌِر، َوَعْبُد اللِه ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِب َطالٍِب،  ُموَسى اأْلَْشَعِريُّ
ْحَِن ْبُن َأْبَزى. َوِمَن التَّابِِعنَي: اْبنُُه  ، َوَعْبُد الرَّ َفْيِل، َوَأُبو اَلٍس اْلَُزاِعيُّ َوَأُبو الطُّ
ْحَِن  ُد اْبُن احْلَنَِفيَِّة، َوَسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َبْكِر ْبُن َعْبِد الرَّ ٍر، َوُمَمَّ ُد ْبُن َعمَّ ُمَمَّ
اُم ْبـُن احْلَـاِرِث، َوَأُبو َواِئـٍل، َوِزرُّ ْبُن  اْبـِن احْلَـاِرِث، َوَعْلَقَمـُة ْبـُن َقْيـٍس، َوَهَّ
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ُحَبْيٍش، َوُنَعْيُم ْبُن َحنَْظَلَة، َوَمْيُموُن ْبُن َأِب َشبِيٍب ِف آَخِريَن)1(.

ٌر َما أرادوا  ب ِف الله، ُثمَّ أعطاهم َعمَّ ه سميَّة من ُعذِّ ر وأمُّ  بر: َكاَن َعمَّ
بلسانه، واطمأن باإليمن قلبه، فنزلت فِيِه: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ﴾ ]النحل: 106[. وهذا ما اجتمع أهل التفسر َعَلْيِه.
وهاجر إَِل أرض احلبشة، وصىَّ القبلتني، َوُهَو من املهاجرين األولني، 
ُثمَّ شهد بدًرا واملشاهد كلها، وأبى ببدٍر بلء حسنا، ُثمَّ شهد اليممة، فأبى 

فيها أيًضا، ويومئذ قطعت أذنه.

َر الفئُة الَباِغَيُة«. وهذا  وتواترت اآلثار عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َتْقُتُل َعمَّ
من إخباره بالغيب وأعلم نبوته ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو من أصح األحاديث.

ـني ِف ربيع اآلخر سـنة سـبع وثلثني، ودفنـه عيلٌّ ڤ ِف  وكانـت ِصفِّ
له. ثيابه ول يغسِّ

ـُه َصـىَّ َعَلْيِه، َوُهـَو مذهبهم ِف الشـهداء إهنم ال  وروى أهـل الكوفـة َأنَّ
يغسلون، ولكنهم ُيصىَّ عليهم. 

ر َيْوم ُقتَِل نيًفا عى تسعني، وقيل: ثلًثا وتسعني. وقيل:  وكانت سنُّ َعمَّ
إحدى وتسعني. وقيل: اثنتني وتسعني سنة)2(.

م إسلُمه وَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بمكة، وهو معدوٌد ف السابقني   خت: تقدَّ
ة. َب ف الله بمكَّ األولني من املهاجرين، ومن ُعذِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2071-2070/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1136/3، 1140، 1141(.
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ـه ُسـَميَّة مـوالة َأِب حذيفـة بـن املغـرة، وهي أول  أسـلم هـو وأبـوه وأمُّ
شهيدة ف اإلسلم، طعنها أبو جهل بحربة ف ُقُبِلَها فقتلها. 

وا َيــا آَل  بــون، فقــال: »اْصــِرُ ــه وهــم ُيَعذَّ ر وأبيــه وأمِّ ومــرَّ النَّبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعــمَّ
، َفإِنَّ َمْوِعَدُكُم اجَلنَُّة«. َياِسٍ

وَشِهَد عمٌر مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا، وُأحًدا، والندَق، ومشاهَده ُكلَّها.

بوه  وعذَّ أخذوه  املشكني  أن  ذلك  فمن  القرآن،  من  آياٌت  فيه  ونزل 
حتى سبَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاءه وذكر ذلك له، فأنزل الله تعال فيه: ﴿ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ اآلية ]النحل: 106[. 
ويقال: إن عظمء قريش اجتمعوا إَِل َأِب طالب، فقالوا له: لو أن ابن أخيك 
طرد موالينا وحلفاءنا كان أطوع له عندنا وأعظم ف صدورنا، وأشاروا إَِل 

ٍر، وبلٍل، وابِن مسعوٍد، فأنزل الله تعال: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  عمَّ
ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴾ ]األنعام: 52[، ف غر ذلك من اآليات.

ومناقبُه مشهورٌة وسوابقُه معروفٌة.

َأِب  ة ف خلفة ُعَمر وبعدها، وشهد مع عيل بن  وورد املدائن غر مرَّ
طالب حروَبه حتى ُقتَِل بني يديه بِصفِّني، وصىَّ عليه َعيِلٌّ ودفنه هناك)1(.

م إسلمه ورُسول الله   خق: ُيَعدُّ ف السابقني األولني من املهاجرين لتقدُّ
ملسو هيلع هللا ىلص بمكة. 

)1( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )487/1، 488(.
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وشهد بدًرا، وأحًدا، والندق، واملشاهد كلها. 

وكان مـن يعذبـه املشكـون بمكة ف صدر اإلسـلم، ومرَّ به َرُسـوُل اللِه 
، َفإِنَّ  وا َيا آَل َيـاِسٍ بون ألجل إسـلمهم، فقـال: »اْصِرُ ملسو هيلع هللا ىلص وبأبيـه وهـم ُيعذَّ

َمْوِعَدُكُم اجَلنَُّة«.

وعاش عمر إل خلفة عيل بن أب طالب ڤ، وشهد مع عيلٍّ حروبه، 
وُقتَِل بني يديه بصفني. 

وقد روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، رواها عنه: أبو وائل شقيق بن 
سلمة، وهام بن احلارث، وعبد الرحن بن أبزي، وغرهم)1(.

ــُه  ــِه، َأْســَلَم َأُبــوُه َيــارِسٌ َوُأمُّ بـِـنَي ِف اللَّ لـِـنَي امُلَعذَّ ــابِِقنَي اأْلَوَّ  و: ِمــَن السَّ
ْسَلِم. ُل َشِهيَدٍة ِف اإْلِ ُسَميَُّة، َوَكاَنْت ُسَميَُّة َأوَّ

ٍر: »َمْرَحًبا بِالطَّيِِّب امُلَطيَِّب«. َوَقاَل: »ُملَِئ إِيَمًنا  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَِعمَّ
ٌة ُمْؤِمنٌَة«)2(. َتُه، َوَقاَل: »َهِذِه َخاِصَ َب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخارِصَ إَِل ُمَشاِشِه«، َفرَضَ

 كر: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، قديٌم إسلُمه، طويلٌة صحبُته. 

ث عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.  شهد بدًرا واملشاهد بعدها، وحدَّ

روى عنه: عيل بن أب طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى األشعري، 
وأبو أمامة الباهيل، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر بن أب طالب، 

)1( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1749/3(.
نَّة )ص: 570(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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وعبد الرحن بن أبزى، وأبو الس الزاعي، وأبو الطفيل الليثي الصحابيون، 
وابنه ممد بن عمر، وسعيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبد الرحن، وممد بن 
عيل بن احلنفية، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعلقمة بن قيس، وزر بن حبيش، 

وهام بن احلارث، وميمون بن أب شبيب، ونعيم بن حنظلة. 

وقدم مع عمر اجلابية فيم حكاه ممد بن جعفر بن خالد الدمشقي ف 
كتابه ف »فتوح الشام« )1(.

ــة  ــوَن بَِمكَّ ذيــن ُيَعذُب  جــو: أســلم َقِديــًم، َوَكاَن مــن امُلْســَتْضَعِفنَي الَّ
لرجعوا َعن دينهم، َوأحَرَقُه امُلْشُكوَن بالنَّار، َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يمرُّ بِِه 
ر َكَم ُكنِْت َعَل  فيمّر َيده عى َرأسه َوَيُقول: »َيا َناُر ُكوِن َبْرًدا َوَسَلًما َعَل َعمَّ

إِْبَراِهيم«.

َها. َوشهد َبْدًرا، َول يشهدها اْبُن ُمؤمننَي َغُره، َوشهد ُأحًدا، واملشاهَد كلَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )الّطيِّب امُلَطيِّب(.  َوَسمَّ

ابن  َوُهَو  َوَثَلثنَِي،  سبع  سنة  ِف  ُهنَاَك  َوُدفَِن  بصفِّني،  َعيلٍّ  َمَع  َوُقتَِل 
َثَلث َوتِْسعني سنة)2(.

 ث: أسلم قديًم، وهو من السابقني األولني.

وشهد بدًرا، ول يشهدها ابن مؤمننَْي غره، وشهد املشاهد بعدها، وكان 
بني بمكة)3(. من امُلَعذَّ

)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 93(.)1( »تاريخ دمشق« )43/ 348، 349(.
)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 273(.
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 ثغ: من السابقني األولني إَِل اإلسلم، وهو حليف بني مزوم. 

ه  ه سميَّة، وهي أول من استشهد ِف سبيل اللَّه ۵، وهو وأبوه وأمُّ وأمُّ
من السابقني. 

ب ِف اللَّه، وكان  وكان إسلم عمر بعد بضعة وثلثني، وهو من ُعذِّ
ُه قدم ُهَو وأخوان َلُه، ُيقال لم: احلارث، ومالك،  ة َأنَّ سبب قدوم يارس مكَّ
ِف طلب أخ لم رابع، فرجع احلارث ومالك إَِل اليمن، وأقام يارس بمكة، 
َج َأَمًة َلُه  فحالف أبا حذيفة ابن املغرة بن عبد الله بن عمر بن مزوم، وتزوَّ
ًرا، فأعتقه َأُبو حذيفة، فمن هاهنا صار  ُيقال لا: )سمية(، فولدت َلُه: عمَّ

. عمٌر َمْوَل لبني مزوم، وأبوه ُعَريِنٌّ

ٌر وَرُسـوُل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص ِف دار األرقـم ُهـَو وصهيـب بن سـنان  وأسـلم عـمَّ
ِف وقـت واحـد، َقـاَل عـمٌر: لقيـت صهيب بن سـنان َعَى بـاب دار األرقم، 
ورسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فيها، فقلت: ما تريد؟ َفَقاَل: وما تريد أنت؟ فقلت: أردت 
ـٍد وأسـمع كلمه. َفَقـاَل: وأنا أريـد َذلَِك. فدخلنـا َعَلْيِه،  أن أدخـل َعـَى ُمَمَّ

فعرض علينا اإلسلم، فأسلمنا.

وكان إسلمهم بعد بضعة وثلثني رجًل.

َب ِف اللَّه عذاًبا شديًدا واخُتِلَف ف هجرته إَِل احلبشة، وُعذِّ

وهاجر إَِل املدينة، وشهد بدًرا، وأحًدا والندق، وبيعة الرضوان َمَع 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ومن مناقبه: َأنَّه أول من بنى مسجًدا ِف اإلسلم، واستعمله ُعَمر بن 
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الطاب َعَى الكوفة، وكتب إَِل أهلها: )أما بعد، فإين َقْد بعثت إليكم عمًرا 
د،  أمًرا، وعبد اللَّه بن َمْسُعود وزيًرا ومعلًم، وها من نجباء أصحاب ُمَمَّ

فاقتدوا بم(. 

وملا عزله ُعَمر َقاَل َلُه: أساءك العزل؟ َقاَل: والله لقد ساءتني الوالية، 
وساءين العزل.

ُثمَّ إنه بعد ذلك صحب عليًّا ڤ، وشهد معه اجلمل وصفني، فأبى فيهم. 

اجلهني،  وقيل:  املزين،  الغادية  َأُبو  قتله  فقيل:  قاتله،  ِف  اخُتِلَف  َوَقْد 
طعنه طعنة فسقط، فلم وقع أكب َعَلْيِه آخُر فاحتزَّ رأَسه، فأقبل خيتصمن، 

كلٌّ منهم َيُقوُل: )َأَنا قتلته(. 

َفَقاَل َعْمرو بن العاص: والله إن خيتصمن إال ِف النار، والله لوددت 
أين مت قبل َهَذا اليوم بعشين سنة.

وقيل: حل َعَلْيِه عقبة بن َعاِمر اجلهني، وعمرو بن حارث الوالين، 
وشيك بن َسَلمة املرادي، فقتلوه.

وكان قتله ِف ربيع األول َأْو: اآلخر- من سنة سبع وثلثني، ودفنه عيلٌّ 
له.  ِف ثيابه، ول يغسِّ

وروى أهل الكوفة أنه صىَّ َعَلْيِه، وهو مذهبهم ِف الشهيد أنه ُيَصىَّ 
ل. َعَلْيِه وال ُيَغسَّ

وكان عمٌر آدَم، طويًل، مضطرًبا، أشهل العينني، بعيد ما بني املنكبني، 
وكان ال يغّر شيبه.
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وقيل: َكاَن أصلع ِف مقدم رأسه شعرات.

وله أحاديٌث، روى عنه: عيل بن أب َطالِب، وابن َعبَّاس، َوَأُبو ُموَسى، 
وجابر، َوَأُبو أمامة، َوَأُبو الطفيل، وغرهم من الصحابة. 

د بن عـمر، وابن املسـيب، َوأبو بكر  وروى عنـه مـن التابعـني: ابنـه ُمَمَّ
ابن عبد الرحن، وممد بن احلنفية، وأبو وائل، وعلقمة، وزر بن حبيش، 

وغرهم)1(.

. نْيَ ، َواألَْعَياِن الَبْدِريِّ لنِْيَ ابِِقنْيَ األَوَّ ، َأَحُد السَّ  ذس: اإِلَماُم الَكبِْرُ

َحابِيَّاِت َأْيًضا. ُه: ِهَي ُسَميَُّة، َمْوالَُة َبنِي َمُْزْوٍم، ِمْن ِكَباِر الصَّ َوُأمُّ

َلُه اْثنَاِن َوِستُّْوَن َحِدْيًثا، َوِمنَْها ِف   » ُة َأَحاِدْيَث: َفِفي »ُمْسنَِد َبِقيٍّ َلُه ِعدَّ
( مَخَْسٌة. ِحْيَحنْيِ )الصَّ

، َوَأُبـو ُأَماَمـَة  ، َواْبـُن َعبَّـاٍس، َوَأُبـو ُمْوَسـى األَْشـَعِريُّ َرَوى َعنْـُه: َعـيِلٌّ
، َوَأُبو َواِئٍل،  ُد اْبُن احلَنَِفيَِّة، َوَعْلَقَمُة، َوِزرٌّ ، َوَجابُِر بُن َعْبِد اللِه، َوُمَمَّ الَباِهيِلُّ
ْحَِن بُن َأْبـَزى، َوَناِجَيُة بُن  ـاُم بـُن احلَـاِرِث، َوُنَعْيُم بـُن َحنَْظَلَة، َوَعْبـُد الرَّ َوَهَّ
، َواْبـُن احلَْوَتِكيَِّة،  ، َوَعْبُد اللِه بُن َسـِلَمَة امُلَراِديُّ َكْعـٍب، َوَأُبـو الٍَس الَُزاِعـيُّ
ـاِئُب َوالِـُد َعَطـاٍء، َوَقْيُس بُن  َيـى بـُن َجْعـَدَة، َوالسَّ َوَثـْرَواُن بـُن ِمْلَحـاَن، َوَيْ
ُعَبـاٍد، َوِصَلـُة بـُن ُزَفـَر، َوُمَاِرُق بُن ُسـَلْيٍم، َوَعاِمُر بُن َسـْعِد بـِن َأِب َوقَّاٍص، 

ٌة. ، َوِعدَّ يِّ َوَأُبو الَبْخَتِ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )3/ 627(.
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ْيَن َحِدْيًثا. َواَيِة بِْضَعًة َوِعْشِ ٍر ِمَن الرِّ َوُيَقاُل: إِنَّ لَِعمَّ

ٍر، َقاَل: ُكنْت تِْرًبا لَِرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص لِِسنِِّه. َوُيْرَوى َعْن َعمَّ

ٍر، َوَأِب َبْكٍر)1(. ابِِقنْيَ امُلَهاِجِرْيَن ِسَوى َعمَّ ِقْيَل: َلْ َيْسَلْم َأَبَوا َأَحٍد ِمَن السَّ

 ذت: َمْوَل بني مزوم.

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، شِهَد بْدًرا، واملشاهَد كلَّها، وعاش ثلًثا  من ُنجباء أصحاب ُمَمَّ
ب ِف الله ِف أول اإلسلم. وتسعني سنة، وكان من السابقني إَِل اإلسلم، ومّن ُعذِّ

ل شهيدٍة ِف اإلسلم، طعنها أبو جهل ف ُقُبِلَها بَحْربٍة فقتلها. ُه ُسَميَُّة أوَّ َوُأمُّ

له نحو ثلثني حديًثا.

َرَوى َعنْـُه: ابـن عبـاس، وجابـر، وممـد ابـن احلَنَِفيَِّة، وِزّر بـن ُحَبْيش، 
ام بن احْلَاِرث، وآخرون. وَهّ

قـِدم يـارس بـن عامر وأخـواه من اليمـن إَِل مكة يطلبون أًخـا لم، فرجع 
أخـواه، وحالـف يـارس َأَبـا ُحَذْيَفـة بن امُلِغـرة بن َعْبـد اللَّه بن ُعَمـر بن مزوم، 
جه َأَمًة اسمها: ُسَميَّة، فولدت له: عّمًرا، َفلّم ُبِعث َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أسلم  فزوَّ

عّمر وأبواه وأخوه َعْبد الله، وُقتِل أخوها ُحَرْيث ِف اجلاهلية)2(.

 ذك: أحد السابقني األولني، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف 

الصحاح)3(.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 406، 407، 410(.
)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 321(.
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ــه ســمية مــوالة لــم، كان مــن الســابقني األولــني هــو وأبوه،   جــر: أمُّ
ا آَل  ب ف اللــه، فــكان النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يمــّر عليهــم فيقــول: »َصــْرً وكانــوا مــن ُيَعــذَّ

َياِسٍ َمْوِعَدُكم اجَلنَّة«.

واخُتِلَف ف هجرته إل احلبشة وهاجر إل املدينة، وشهد املشاهد كلها، 
ثـم شـهد اليممـة، فقطعـت أذنـه با، ثم اسـتعمله عمـر عى الكوفـة، وكتب 

إليهم إنه من النجباء من أصحاب ممد.

وتواترت األحاديُث َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن عمًرا تقتله الفئة الباغية، وأمجعوا 
عى أنه ُقتَِل مع عيلٍّ بصفني سنة سبع وثمنني ف ربيع وله ثلث وتسعون 
سنة، واتفقوا عى أنه نزل فيه: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ 

]النحل: 106[.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عدة أحاديث، وروى عنه من الصحابة: َأبو موسى، 
وابن عباس، وعبد الله بن جعفر، وَأبو الس الُزاعي، وَأبو الطفيل، ومجاعة 

من التابعني)1(.

)1( »اإلصابة« البن حجر )293-291/7(.
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ُعمارة امُسه  من 

، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 2 6  6 عَماَرُة ْبُن َأِبي َحَسٍن، الَماِزِنيُّ

 ب: شهد َبْدًرا، َوُهَو َجدُّ َعْمرو بن ييى اأْلْنَصاِري)1(.

ِف  َأْحََد  َأُبو  َوَقاَل  ِريَن،  امُلَتَأخِّ َبْعُض  َذَكَرُه  امَلَدنِيِّنَي،  ِف  ُيَعدُّ  ع:   
، َوفِيِه َنَظٌر)2(. ، َبْدِريٌّ »َتاِرخِيِه«: َلُه ُصْحَبٌة، َعَقبِيٌّ

 بر: جدُّ َعْمرو بن َيَْيى بن ُعَمَرة شيخ َمالِك. 

ا)3(. له صحبٌة وروايٌة، وأبوه: َأُبو حسن، َكاَن عقبيًّا بدريًّ

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف أهل املدينة)4(.

عَماَرُة ْبُن َأْحَمَر الَماِزِنيُّ ڤ. 2    6

َحاَبِة ِف الُوْحَداِن)5(. نَي، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ ِف الصَّ يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

 كــر: لــه صحبــٌة ووفــادٌة عــى النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واجتــاز بموضــع ُيعــرف 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )294/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2082/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1141/3(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )3/ 635(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2082/4(.
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بالقريتني، وغالب ظني أن القريتني التي كان با ببادية البرصة، ال القريتني 
التي عند حوارين. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، روى عنه: حنيف أبو يزيد)1(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة)2(.

ْبِن 2    6 َعاِمِر  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  ُعَبْيِد  ْبِن  َخاِلٍد  ْبِن  َأْوِس  ْبُن  عَماَرُة   
َخْطَمَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 

ُه َصِفيَُّة بِنُْت َكْعِب ْبِن َمالِِك من َغَطَفاَن، ُثمَّ ِمْن َبنِي َثْعَلَبَة.   س: ُأمُّ

ُهْم ُأمُّ َوَلٍد.  َفَوَلَد ُعَمَرُة: َصاحِلًا ُيَكنَّى َأَبا َواِصٍل، َوَرَجاًء، َوَعاِمًرا، َوُأمُّ

ُهْم ُأمُّ َوَلٍد)3(. َوَعْمًرا، َوِزَياًدا، َوُأمَّ ُخَزْيَمَة، َوُأمُّ

.)4(  ع: َأَحُد َمْن َصىَّ اْلِقْبَلَتنْيِ

ُعَماَرُة ْبُن َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف 2    6
اْبِن َغْنٍم اْلَْنَصاِريُّ ڤ. 

ُهَم َخالَِدُة بِنُْت َأِب َأَنِس ْبِن ِسنَاِن ْبِن   س: َأُخو َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َوُأمُّ
َوْهِب ْبِن َلْوَذاَن ِمْن َبنِي َساِعَدَة. 

َمَة  ُه النََّواُر بِنُْت َمالِِك ْبِن رِصْ َوَكاَن لُِعَمَرَة ِمَن اْلَوَلِد: َمالٌِك َدَرَج، َوُأمُّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )43/ 296(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )23(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )300/5(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2078/4(.
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ِه:  اِر، َوَأُخـو َمالٍِك ألُمِّ اْبـِن َمالِـِك ْبـِن َعـِديِّ ْبِن َعاِمٍر ِمـْن َبنِي َعِديِّ ْبـِن النَّجَّ
اِر. اِك ْبِن َزْيٍد ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ حَّ َيِزيُد، َوَزْيُد اْبنَا َثابِِت ْبِن الضَّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة،  َوَشِهَد ُعَمَرُة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر.  ، َوُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ َوُمَمَّ

َوَكاَن ُعَمَرُة ْبُن َحْزٍم، َوَأْسَعُد ْبُن ُزَراَرَة، َوَعْوُف اْبُن َعْفَراَء ِحنَي َأْسَلُموا، 
اِر. وَن َأْصنَاَم َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ َيْكرِسُ

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُعَمَرَة ْبِن َحْزٍم َوُمِْرِز ْبِن َنْضَلَة. 

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

اِر ِف َغْزَوِة اْلَفْتِح.  َوَكاَنْت َمَعُه َراَيُة َبنِي َمالِِك ْبِن النَّجَّ

َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا ِف  ِة، َفُقتَِل  دَّ َوَخَرَج َمَع َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد إَِل َأْهِل الرِّ
َة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. يِق َسنََة اْثنََتْي َعْشَ دِّ ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ

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

 ب: شهد َبْدًرا، َوُقتَِل َيْوم الَيَمَمة ِف عهد أب بكر، َول يعقب)3(.

 بش: من شهد بدًرا وجوامَع املشاهد، وُقتَِل يوم اليممة، ول يعقب)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )451/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )294/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 51(.
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َة.  ، َشِهَد َبْدًرا، اْسُتْشِهَد بِاْلَيَمَمِة َسنََة إِْحَدى َعْشَ ، َبْدِريٌّ  ع: َعَقبِيٌّ

ُه َوُأمُّ َأَخَوْيِه: َعْمٍرو، َوَمْعَمٍر: َخالَِدُة بِنُْت َأَنِس ْبِن َشْيَباَن ْبِن َوْهِب  ُأمُّ
اْبِن َلْوَذاَن)1(.

 بر: كان من السبعني الذين بايعوا َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة ِف قول 
مجيعهم. 

وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني مرز بن نضلة. 

شهد بدًرا ول يشهدها أخوه عمرو بن حزم. 

وشــهد عــمرة بــن حــزم أيًضــا أحــًدا، والنــدَق، وســائَر املشــاهد مــع 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

وكانت معه راية بني َمالِك بن النجار ِف غزوة اْلَفْتح. 

ة، فُقتَِل باليممة شهيًدا)2(. دَّ وخرج مع َخالِد لقتال أهل الرِّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 كر: له صحبٌة، شهد بدًرا والعقبَة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا.

روى عنـه عـى مـا قيـل: زيـاد بن نعيـم احلرضمـي. وقيل: إنـه وفد عى 
معاوية، ول يصح ذلك)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2075/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1141/3(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )452/2(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )43/ 302، 303(.
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ه خالدة بِنْت أنس بن سنان بن وهب   ثغ: أخو َعْمرو بن حزم، وأمُّ
ابن لوذان.

ِذيَن بايعوا َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة ف قول اجلميع.  َكاَن من السبعني الَّ

وآخى َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني مرز بن نضلة.

شهد بدًرا ول يشهدها أخوه َعْمرو، وشهد عمرة أيًضا ُأُحًدا، والندَق، 
واملشـاهَد كلَّهـا مع َرُسـوِل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت معه راية بنـي َمالِك بن النجار 

َيْوم الفتح. 

ة َمَع َخالِد بن الَولِيد، وُقتَِل َيْوم اليممة شهيًدا)1(. دَّ وشهد قتال أهل الرِّ

ُه، َوَبِقَي إَِل ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة)2(.  ذت: َأَحُد َمْن َشِهَد َبْدًرا، َذَهَب َبرَصُ

ُعَماَرُة ْبُن ُرَوْيَبَة الثََّقِفيُّ ڤ.2 -  6

ْمِس)3(. َلِة َقْبَل ُغُروِب الشَّ  س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الصَّ

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

ْجَرة. وأما ابن إِْسَحاَق فيزعم َأنَّ إِْسلَم َثِقْيف َكاَن ِف َسنَِة َثَمٍن ِمَن اْلِ

ر َعَلْيِهم  َومَلَّا كَتَب رسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص لَثِقْيف كتاَبُْم أمَّ َقاَل ابُن إِْسَحاَق: 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )3/ 634(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 423(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )164/8(.
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ُه كاَن ِمن َأْحرِصِهم  ثِِهم ِسنًّا؛ وذلَك َأنَّ ُعْثَمَن ْبَن َأِب اْلَعاِص، َوَكاَن ِمْن َأحْدَ
ْسلِم وَتَعلُّم اْلُقْرآِن. ِه ِف اإْلِ َعَى التََّفقُّ

ة، وفرَغ ِمْن َتُبوك، وَأْسَلَمْت َثِقْيف وباَيَعْت؛  َفَلمَّ اْفَتَتح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
ْسلم  َم َكاَنِت اْلَعَرب َتربَّص باإْلِ َبْت إَِلْيِه وفوُد اْلَعَرب ِمْن ُكلِّ وجٍه، َوإِنَّ رَضَ
َأْمَر هذا احلَّي ِمْن ُقَرْيٍش؛ َوَذلَِك َأنَّ ُقَرْيًشا َكاُنوا إماَم النَّاِس، َوَهاِدَيُْم، وأهَل 
اْلَبْيِت واحْلََرِم، ورصيَح َوَلَد إْسَمِعيَل، وقادَةُ اْلَعَرب ال ُينَْكُروَن َذلَِك، َفَلمَّ 
النَّبِّي  َلُْم بَحْرب  َطاَقَة  ُه ال  َأنَّ اْلَعَرُب  ُقَرْيٌش؛ َعرَفِت  ة َوداَنْت  اْفُتتَِحْت َمكَّ
ُبوَن  : أفواًجا: َيرْضِ ُه َجلَّ َوَعزَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَداَوتِِه، َفَدَخُلوا ِف ِديِن اللِه َكَم َقاَل اللَّ

إَِلْيِه ِمْن كلِّ وجٍه)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َواْبنه َأُبو بكر بن عَمَرة. 

َعاء)2(. َشاَرة ِف الدُّ ْحَن َحِديث اإْلِ َوقد سمع ِمنُْه ُحَصنْي بن َعْبد الرَّ

ر)3(.  بش: له صحبٌة، وكان قد ُعمِّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُيعدُّ ف الكوفيني. 

سمع منه حصني، روى عنه: ابنه أبو بكر بن عمرة بن رويبة)4(.

َة.  ذت: َصَحاِبٌّ َمْعُروٌف، َنَزَل اْلُكوَفَة، ُكنَْيُتُه َأُبو ُزَهْرَ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 153، 155، 156(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )294/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 82(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )102/4(.
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. َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْن َعيِلٍّ

، َوَعْبُد امَلِلِك  بِيِعيُّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َأُبو َبْكِر بن ُعَمَرَة، َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ
ْحَِن. ، َوُحَصنْيُ بن َعْبِد الرَّ ابن ُعَمْرٍ

ُه َهاَتنْيِ  ِذي َرَأى بِْشَ بن َمْرَواَن خَيُْطُب َرافًِعا َيَدْيِه، َفَقاَل: َقبََّح اللَّ َوُهَو الَّ
اْلَيَدْيِن، َوَكاَن َذلَِك ِف َسنَِة َثلٍث َأْو َأْرَبٍع َوَسْبِعنَي)1(.

، َأُبو َعِديٍّ ڤ.2    6 عَماَرُة ْبُن َزْعَكَرَة الَماِزِنيُّ

اِميِّنَي )2(.  ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

َكِن ْبِن َراِفعِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن 2    6 عَماَرُة ْبُن ِزَياِد ْبِن السَّ
 ، َعْبِد اْلَْشَهِل ْبِن ُجَشِم ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمٍرو، اْلَْنَصاِريُّ

اْلَْشَهِليُّ ڤ.

 س: ُقتَِل يوم ُأُحٍد َشِهيًدا وبه أربعة عش ُجرًحا. 

َده َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقَدَمه، وقال: »اْدُن ِمنِّي«، فدنا منه، فم  وهو الذي َوسَّ
ًدا لقدِم َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى مات، وال عقب له.  زال متوسِّ

وقد انقرض ولد السكن بن رافع بن امرئ القيس، فلم يبق منهم أحٌد 
إال امرأتان ملنظور بن سعد بن حسني بن عامر بن يزيد بن السكن، تزوجتا 

ف األنصار فولدتا فيهم)3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2081/4(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 864(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )238/4(.
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 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)1(.

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)2(.

 ثغ: استشهد يوم ُأُحٍد، ول يذكروه فيمن شهد بدًرا)3(.

عَماَرُة ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْيِط ْبِن َأِبي َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد 2    6
َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ الُقَرِشيُّ اُلَمِويُّ ڤ.

ـُه َأْرَوى بِنْـُت َكِريـِز ْبـِن َربِيَعـَة ْبـِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشـْمِس ْبِن   س: ُأمُّ

َها اْلَبْيَضاُء َوِهَي ُأمُّ َحِكيٍم بِنُْت َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.  َعْبِد َمنَاٍف، َوُأمُّ

ُه َتلُك بِنُْت احْلَاِرِث اْبِن  ًدا َوبِِه َكاَن ُيَكنَّى َوُهَو بِْكَرُه، َوُأمُّ َفَوَلَد ُعَمَرُة: ُمَمَّ

 . ِميِّ ِه ْبِن َعاِمِر ْبِن احْلَرْضَ ْحَِن ْبُن َعْبِد اللَّ ِه َعْبُد الرَّ َمْوَت، َوَأُخوُه أِلُمِّ َشِقيٍّ ِمْن َحرْضَ

ُهَم ُمَريُح بِنُْت َهانِِئ ْبِن َقبِيَصَة ْبِن َهانِِئ  َوُعْثَمَن ْبَن ُعَمَرَة، َوُأمَّ َنافٍِع، َوُأمُّ

اْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِب َربِيَعَة ْبِن ُذْهِل ْبِن َشْيَباَن.

ُهْم َأْسَمُء بِنُْت َواِئِل اْبِن  ِه ْبَن ُعَمَرَة، َوُأمَّ َأيُّوَب، َوُأمَّ اْلَولِيِد، َوُأمُّ َوَعْبَد اللَّ

 . ِميِّ وِق ْبِن َواِئِل ْبِن َضْمَعِج ْبِن َواِئِل ْبِن َربِيَعَة احْلَرْضَ ُحْجِر ْبِن َسِعيِد ْبِن َمرْسُ

َأِب  بِنُْت  َأَمُة  ُهْم  َوُأمُّ  ، اأْلَْكَبَ َواْلَولِيَد  َدَرَج،  َوُمَعاِوَيَة  ُعَمَرَة،  ْبَن  َوَأَباَن 

 . ِميِّ َعْمِرو ْبِن احْلَرْضَ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2080/4(.)1( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )636/3، 637(.
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ِه ْبَن ُعَمَرَة أِلُمِّ َوَلٍد.  َوُعَبْيَد اللَّ

ُهَم ُأمُّ مَجِيٍل بِنُْت اْلَقْعَقاِع ْبِن َربِيَعَة  َوُمْدِرَك ْبَن ُعَمَرَة، َواَلِحًقا َدَرَج، َوُأمُّ
. اْبِن َنَجَبَة ْبِن َربِيَعَة اْلَفَزاِريِّ

َهاِت َأْواَلٍد. َوُعَمَر ْبَن ُعَمَرَة، َوَعْمًرا، َوَنافًِعا، أِلُمَّ

 . ُه َتِيَمُة بِنُْت ُبرْسِ ْبِن ِرَئاٍب اأْلََسِديِّ ْحَِن ْبَن ُعَمَرَة، َوُأمُّ َوَعْبَد الرَّ

َوِعيَسى ْبَن ُعَمَرَة، َواْلَولِيَد اأْلَْصَغَر، َوُأمَّ ُكْلُثوٍم، َوُأمَّ مَجِيٍل، أِلُمِّ َوَلٍد. 

َة، َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َوَوَلُدُه ِبَا.  َوَأْسَلَم ُعَمَرُة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ِمْن َوَلِدِه: ُمْدِرُك ْبُن ُعَمَرَة، َرَوى َعنُْه: إِْسَمِعيُل ْبُن َأِب َخالٍِد)1(.

 ق: أسـلم يـوم فتـح مكة، ومـن ولده: مدرك بن عـمرة، الذي روى 

عنه: إسمعيل بن أب خالد)2(.

 بــر: كان ُعــَمَرة، والوليــد، وخالــد -بنــو عقبــة بــن َأِب معيــط- مــن 

مسلمة الفتح)3(.

عَمــاَرُة ْبــُن ُعْقَبــَة ْبــِن َحاِرَثــَة ْبــِن عبــاد ْبــِن ُمَلْيــِل ْبــِن َضْمــَرَة 2    6
اْلِغَفاِريُّ ڤ.

 س: شهد خيب مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبرز يودي من أهل خيب يقال 
از، فبز له عمرة بن عقبة، فبدره فرضبه عى هامته،  ال(، يدعو للِبَ يَّ له: )الزَّ

)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 320(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )38/6(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1159/3(.
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وهو يقول: خذها وأنا الغلم الغفاري، فقتله فقال الناس: بطل جهاده، فبلغ 
ذلك َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص فَقاَل: »َما َبْأَس بِه ُيْؤَجر َوُيَْمد«)1(.

 بر: ُقتَِل َيْوم خيب شهيًدا، ُرِمَي يومئذ بسهم فمت)2(.

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني ِف َخْيَب،... ُرِمَي بَِسْهم)3(. 

.)4(  ع، ثغ: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيَبَ

عَماَرُة ْبُن َمْخَلِد ْبِن اْلَحاِرِث، َوِقيَل: َعاِمٌر ڤ.2    6

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)5(.

عَماَرُة ْبُن اْلَوِليِد ْبِن ُعْقَبَة اْبِن َأِبي ُمَعْيٍط، َأُبو ُمْدِرٍك، اْلُقَرِشيُّ ڤ.2 6  6

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُبَجْيَلة)6(.

 ع: َرَوى َعنُْه اْبنُُه ُمْدِرٌك، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)7(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )112/5(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1143/3(.

)3( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2079/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )3/ 638(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2080/4(.
)6( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 132(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2079/4(.
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ُعَمر امُسه  من 

ُعَمُر ْبُن َأِبي َسَلَمَة، َواْسُمُه: َعْبُد َمَناِف ْبُن َعْبِد اْلَْسِد ْبِن ِهَلِل 2    6
اْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن َمْخُزوٍم، َأُبو َحْفٍص ڤ.

ه أمُّ سلمة بنت أب أمية بن املغرة بن عبد الله بن عمر بن   س: ُأمُّ
مزوم، ويكنى أبا حفص. 

هم مليكة بنت  فَوَلَد عمُر بُن أب سلمة: سلمَة، وممًدا، وزينَب، وأمُّ
رفاعة بن عبد املنذر بن َزْنَب بن زيد بن ُأَمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 

عمرو بن عوف بن األوس. 

وكان عمر أصغر سنًا من أخيه سلمة، وقد حفظ عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َأُخوُه  َماَت  نَِة  السَّ َهِذِه  َوِف  َوَثَمننَِي،  ِستٍّ  َسنََة  بِامَلِدينَِة   َ ُتُوفِّ ص:   
ُه ُأمُّ َسَلَمَة ڤ)2(. َسَلَمُة ْبُن َأِب َسَلَمَة، ُوُأمُّ

 ط: َربيُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو فيم ذكر ابن تسع سنني، وَشِهَد مع 
عيلٍّ ڤ اجلمَل، ثم استعمله عى فارس. 

وتوف ف خلفة عبد امللك بن مروان باملدينة. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )532/6(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )15/2(.
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روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، وقد عاش أخوه سلمة بن أب سلمة 
بعد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إل خلفة عبد امللك بن مروان، إال أنه ال حُتَفظ له عن 

َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص رواية. 

وكان أسن من أخيه عمر بن أب سلمة وها مجيًعا ابنا أمِّ سلمة َزْوِج 
النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأما أبوها أبو سلمة، فتوف عى عهد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واسمه: 

عبد الله بن عبد االسد)1(. 

 غ: كان رضيَع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وابن عمته. 

وأمُّ عمر بن أب سلمة، أمُّ سلمة بنت أب أمية زوج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: ربيُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، ولد بَِأْرض احلََبَشة. 

ِذي َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ابن تسع ِسننِي، َوُهَو الَّ توفِّ
َّا َيلِيَك«.  »اْدُن َيا ُبنَي، ُكْل بَِيِمينَِك، َوُكْل ِم

توّف بِامَلِدينَِة ِف إَِماَرة َعْبد امللك بن َمْرَوان، وكنيته َأُبو َحْفص. 

اِكب)3(. ه أمُّ َسلَمة بنت أب ُأميَّة َزاد الرَّ َوأمُّ

 بــش: ربيــُب َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، كان مولــده بأرض احلبشــة ف الســنة 
األول من الجرة، وتوف ف إمارة عبد امللك بن مروان)4(.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 58(.
)2( »معجم الصحابة« للبغوي )316/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )263/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 50(.
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 ع: َربِيُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ُعَمُر ْبُن َأِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن 
ِهَلِل ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم. 

ُه: ُأمُّ َسَلَمَة َزْوَجُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسُمَها: ِهنُْد بِنُْت َأِب ُأَميََّة، َواْسُم َأِب  ُأمُّ
ُأَميََّة: ُحَذْيَفُة ْبُن امُلِغَرِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم. 

ُأُطِم  َبْرِ ِف  ْبُن الزُّ َيْوَم الَنَْدِق ُهَو َوَعْبُد اللِه  ُولَِد بَِأْرِض احْلََبَشِة، َكاَن 
اَن ْبِن َثابٍِت.  َحسَّ

َ ِف ِواَلَيِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن.  ُه َعيِلٌّ ڤ اْلَبْحَرْيِن، ُتُوفِّ َوالَّ

َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبِن تِْسِع ِسننَِي)1(. ِة، ُتُوفِّ َأْسنََد َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُدوَن اْلَعَشَ

ه أمُّ سلمة املخزومية أمُّ املؤمنني، يكنى   بر: ربيُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، أمُّ
َأَبا حفص. 

ولد ِف السنة الثانية من الجرة بأرض احلبشة. وقيل: إنه َكاَن َيْوم ُقبَِض 
َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ابن تسع سنني. 

وشهد مع عيلٍّ ڤ اجلمَل، واستعمله عيلٌّ ڤ عى فارس والبحرين.

وتوف باملدينة ِف خلفة َعْبد امَلِلِك بن َمَرَوان سنة ثلث وثمنني. 

حفظ َعْن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه أحاديث. 

وروى عنه: َسِعيُد بُن املسيب، َوَأُبو أمامة بن َسْهل بن حنيف، وعروة 
ابن الزبر)2(.

)2( »االستيعاب« )1159/3، 1160(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1939/4(.



حابة األماثل 152
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِه بن َعْبد   خت: َربِيُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، واسم َأبِيِه َأِب سلمة: َعْبد اللَّ
ِه بن ُعَمر بن مزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن  األسد بن هلل بن َعْبِد اللَّ

لؤي بن غالب. 

ــه أمُّ ســلمة بنــت أميــة بــن املغــرة املخزومــي زوج َرُســوِل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص،  وأمُّ
وهو أخو سلمة بن َأِب سلمة. 

ُذِكَر أنه كان ابن تسع سنني حني توف الَرُسول ملسو هيلع هللا ىلص وقد حفظ عنه. 

وكان يسكن املدينة، وورد املدائن ف صحبة َعيِلِّ بِن َأِب طالب ملا سار 
د وغره من  إَِل ِصفِّني، ذكر ذلك َأُبو البختي الَقايِض، َعْن جعفر بن ُمَمَّ

رجاله الذين ساق عنهم خب ِصفِّني)1(.

ه أمُّ َسلَمَة َزْوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  خغ: عمر ربيُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. َوأمُّ

َوله َسمٌع من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُه: ُعْرَوة بن الزبر)2(.

ه أمَّ سلمة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  ثغ: ربيُب َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنَّ أمَّ

َلُه َيْوم  ولد ِف السنة الثانية من الجرة بأرض احلبشة، وقيل: إنه َكاَن 
ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص تسع سنني. 

َبْر ِف أطم حسان بن ثابت اأْلَْنَصاِري.  وكان َيْوم الندق ُهَو وابن الزُّ

وشهد َمَع عيلٍّ اجلمَل، واستعمله َعَى البحرين، وعى فارس. 

)1( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 553(.
)2( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 286، 287(.
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وتوف باملدينة أيام َعْبد امللك بن مروان سنة ثلث وثمنني.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث. 

روى عنه: َسِعيد بن املسيب، َوَأُبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعروة 
َبْر)1(. ابن الزُّ

َ ِف َســنَِة   ذس: ُولـِـَد: َقْبــَل اِلْجــَرِة بَِســنََتنْيِ َأْو َأْكَثــر، َفــإِنَّ َأَبــاُه ُتــُوفِّ
ُهم، َوُهم: ُعَمُر، َوَسَلَمُة،  َثَلٍث ِمَن اِلْجَرِة، َوَخلََّف َأْرَبَعَة َأْوالٍَد، َهَذا َأْكَبُ

ُة.  َوَزْينَُب، َوُدرَّ

. ُه بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َصبِيٌّ َج ُأمَّ ِذي َزوَّ ُثمَّ َكاَن ُعَمُر ُهَو الَّ

، َفَســَأَل َعــِن الُقْبَلــِة  َج َوَقــِد اْحَتَلــَم، َوَكــِبَ ــُه ِف َحَيــاِة النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتــَزوَّ ثــّم إِنَّ
اِئــِم، َفَبَطــَل َمــا َنَقَلــُه َأُبــو ُعَمــَر ِف »االْســتِيَعاِب« ِمــْن َأنَّ َمْولـِـَدُه بـِـَأْرِض  لِلصَّ

. احلََبَشِة َسنََة اْثنََتنْيِ

ُه َكاَن ِف َسنَِة اْثنََتنْيِ َأَبَواُه -َبْل َوَسنََة إِْحَدى- بِامَلِدْينَِة، َوَشِهَد َأُبْوُه  ُثمَّ إِنَّ
. ؟ َبْل ُولَِد َقْبَل َذلَِك بَِكثِْرٍ بدًرا، َفَأنَّى َيُكْوُن َمْولُِدُه ِف احلََبَشِة ِف َسنَِة اْثنََتنْيِ

اْدُن،   ! ُبنَيَّ َوَقاَل: »َيا  َأَدَب األَْكِل،  َربِْيَبُه  إِْذ َصاَر  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمُه  َوَقْد َعلَّ
َوَسمِّ اللَه، َوُكْل بَِيِمْينَِك، َوُكْل ِمَّا َيِلْيَك«. 

ِه. َث َأْيًضا َعْن: ُأمِّ ُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوَحدَّ َوَحِفَظ َذلَِك َوَغْرَ

َرَوى َعنُْه: َسِعْيُد بُن امُلَسيِِّب، َوُعْرَوُة، َوَوْهُب بُن َكْيَساَن، َوُقَداَمُة بُن 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )680/3(.



حابة األماثل 154
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُد بُن  ، َواْبنُُه؛ ُمَمَّ ْعِديُّ ، َوَأُبو َوْجَزَة َيِزْيُد بُن ُعَبْيٍد السَّ إِْبَراِهْيَم، َوَثابٌِت الُبنَايِنُّ
ُهم. ُعَمَر، َوَغْرُ

َضاِع. ُه ِمَن الرَّ َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعمَّ

. ، َقاَل: ُعَمُر َأْكَبُ ِمنِّي بَِسنََتنْيِ َبْرِ َوُرِوَي َعِن: اْبِن الزُّ

َمَعُه  َفَبَعَثْت  َنْوَبَة اجلََمِل،  َمَعُه  َتِسَر  َأْن  ُأمِّ َسَلَمَة  ِمْن  َوِقْيَل: َطَلَب َعيِلٌّ 
اْبنََها ُعَمَر.

َوَطاَل ُعُمُرُه، َوَصاَر َشْيَخ َبنِي َمُْزْوٍم)1(.

 ذت: َربِيُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه َأْيًضا. َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة. َوَرَوى َعْن ُأمِّ

َوَعنُْه: َأُبو ُأَماَمَة بن َسْهٍل، َوُعْرَوُة، َوَعَطاُء بن أب رباح، وثابت البناين، 
ْعِديُّ َيِزيُد بن ُعَبْيٍد،  وسعيد بن املسيب، َوَوْهُب بن َكْيَساَن، َوَأُبو َوْجَزَة السَّ

َومَجَاَعٌة.

وتوف سنة ثلث وثمنني باملدينة.

َج إِْذ َذاَك، َواْسَتْفَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن  اِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَتَزوَّ ا ِف َأيَّ َوَكاَن َشابًّ
َتْقبِيِل َزْوَجتِِه َوُهَو َصاِئٌم.

َة، َوَزْينََب، َوَقْد َماَت َأُبوُهْم َسنََة َثلٍث، َفَلَعلَّ  َوُهَو َأْكَبُ ِمْن ُأْخَتْيِه: ُدرَّ
. ْجَرِة بَِعاٍم َأْو َعاَمنْيِ َمْولَِد ُعَمَر َقْبَل َعاِم اْلِ

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 408-406(.
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َحاَبِة ِمْن َبنِي َمُْزوٍم)1(. َوُهَو آِخُر َمْن َماَت ِمَن الصَّ

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

 جر: ابُن َعمِّ الذي قبله وهو ربيب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

ه ُأمُّ َسَلمة أمُّ املؤمنني ولد باحلبشة ف السنة الثانية. وقيل: قبل ذلك،  أمُّ
وقبل الجرة إل املدينة، ويدّل عليه قول َعبد الله بن الزبر: كان أكب مني 

بسنتني.

وكان يوم الندق هو وابن الزبر ف الندق ف ُأطم حسان بن ثابت.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث ف الصحيحني وغرها، وعن َأبيه.

روى عنه ابنه: ممد، وسعيد بن املسيب، وُعرَوة، وَأبو أمامة بن سهل، 
ووهب بن كيسان، وغرهم)3(.

ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ِرَياحِ ْبِن َعْبِد اهلِل 2    6
اْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاحِ ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن 

َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة، ُيْكَنى َأَبا َحْفٍص ڤ.

ُه َحنَْتَمُة بِنُْت َهاِشِم ْبِن امُلِغَرِة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم.   س: ُأمُّ

ُهْم َزْينَُب  ْحَِن، َوَحْفَصُة، َوُأمُّ َوَكاَن لُِعَمَر ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ
بِنُْت َمْظُعوِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن مُجََح. 

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 984، 985(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )318/7(.
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ُهَم ُأمُّ ُكْلُثوِم بِنُْت َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالِِب  َوَزْيٌد األَْكَبُ الَ َبِقيََّة َلُه، َوُرَقيَُّة، َوُأمُّ
َها َفاطَِمُة بِنُْت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  اْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم، َوُأمُّ

ُهَم ُأمُّ ُكْلُثوِم  نَي َمَع ُمَعاِوَيَة، َوُأمُّ َوَزْيٌد األَْصَغُر، َوُعَبْيُد اللِه ُقتَِل َيْوَم ِصفِّ
َم ْبِن َضبِيِس ْبِن َحَراِم ْبِن  بِنِْت َجْرَوِل ْبِن َمالِِك ْبِن امُلَسيَِّب ْبِن َربِيَعَة ْبِن َأرْصَ
َق َبنْيَ  َحَبِشيََّة ْبِن َسُلوِل ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة، َوَكاَن اإِلْسلُم َفرَّ

ُعَمَر َوَبنْيَ ُأمِّ ُكْلُثوِم بِنِْت َجْرَوٍل . 

ُه مَجِيَلُة بِنُْت َثابِِت ْبِن َأِب األَْفَلِح، َواْسُمُه: َقْيُس ْبُن ِعْصَمَة  َوَعاِصٌم، َوُأمُّ
َة ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيٍد ِمَن األَْوِس ِمَن األَْنَصاِر.  اْبِن َمالِِك ْبِن َأمَّ

ُه ُلَيَُّة ُأمُّ َوَلٍد.  ، َوُأمُّ ِ ْحَِن األَْوَسُط، َوُهَو َأُبو امُلَجبِّ َوَعْبُد الرَّ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  ْحَِن األَْصَغُر، َوُأمُّ َوَعْبُد الرَّ

َها ُأمُّ َحِكيِم بِنِْت احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاِم ْبِن امُلِغَرِة ْبِن َعْبِد اللِه  َوَفاطَِمُة، َوُأمُّ
اْبِن ُعَمَر ْبِن َمُْزوٍم. 

َها ُفَكْيَهُة ُأمُّ َوَلٍد.  َوَزْينَُب، َوِهَي َأْصَغُر َوَلِد ُعَمَر، َوُأمُّ

ُه َعاتَِكُة بِنُْت َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل. َوِعَياُض ْبُن ُعَمَر، َوُأمُّ

، َوَكاَن  يَّ َة امَلكِّ ـِد ْبِن َأِب ُمـرَّ ُد ْبُن َسـْعٍد: َسـَأْلُت َأَبـا َبْكِر ْبِن ُمَمَّ َقـاَل ُمَمَّ
َة،  ـِذي َكاَن ِف اجْلَاِهِليَِّة بَِمكَّ ـَة، َعْن َمنِْزِل ُعَمـَر ْبِن اْلَطَّاِب الَّ َعاملًِـا بُِأُمـوِر َمكَّ
ـِذي ُيَقاُل َلـُه اْلَيْوَم: )َجَبُل ُعَمـَر(، َوَكاَن  َفَقـاَل: َكاَن َينْـِزُل ِف َأْصـِل اجْلََبـِل الَّ
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اْسـُم اجْلََبـِل ِف اجْلَاِهِليَّـِة: )الَعاِقـَر(، َفنُِسـَب إَِل ُعَمـَر َبْعـَد َذلَِك، َوبِـِه َكاَنْت 

َمنَاِزُل َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب.

َها  َقاُلوا: َشِهَد ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

اَيا َوَكاَن َأِمَر َبْعِضَها. ِة رَسَ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَرَج ِف ِعدَّ

َكاَن  يَق،  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأُبو  َواْسُتْخِلَف   َ ُتُوفِّ مَلَّا  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  إِنَّ  َقاُلوا: 

َ َأُبو َبْكٍر ڤ، َواْسـُتْخِلَف ُعَمُر  ُيَقـاُل َلـُه: َخِليَفُة َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ ُتـُوفِّ

اْبُن اْلَطَّاِب ِقيَل لُِعَمَر: َخِليَفُة َخِليَفِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل امُلْسِلُموَن: َفَمْن 

َجـاَء َبْعـَد ُعَمـَر ِقيـَل َلـُه: َخِليَفـُة َخِليَفـِة َخِليَفِة َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَيُطـوُل َهَذا، 

َوَلِكْن َأمْجُِعوا َعَى اْسٍم َتْدُعوَن بِِه اْلَِليَفَة ُيْدَع بِِه َمْن َبْعَدُه ِمَن اْلَُلَفاِء، َفَقاَل 

َبْعُض َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: َنْحُن امُلْؤِمنُوَن َوُعَمُر َأِمُرَنا، َفُدِعَي ُعَمُر: 

َي بَِذلَِك.  ُل َمْن ُسمِّ )َأِمُر امُلْؤِمننَِي(، َفُهَو َأوَّ

َة، َفَكَتَبُه  ِل َسنََة ِستَّ َعْشَ ُل َمْن َكَتَب التَّاِريَخ ِف َشْهِر َربِيٍع األَوَّ َوُهَو َأوَّ

َة إَِل امَلِدينَِة.  ِمْن ِهْجَرِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكَّ

ُحِف.  ُل َمْن مَجََع اْلُقْرآَن ِف الصُّ َوُهَو َأوَّ

ُل َمْن َسنَّ ِقَياَم َشْهِر َرَمَضاَن، َومَجََع النَّاَس َعَى َذلَِك، َوَكَتَب بِِه  َوُهَو َأوَّ

َة، َوَجَعَل لِلنَّاِس بِامَلِدينَِة  إَِل اْلُبْلَداِن، َوَذلَِك ِف َشْهِر َرَمَضاَن َسنََة َأْرَبَع َعْشَ

َجاِل، َوَقاِرًئا ُيَصيلِّ بِالنَِّساِء. : َقاِرًئا ُيَصيلِّ بِالرِّ َقاِرَئنْيِ
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َيِب َوالتَُّهِم،  َب ِف اْلَْمِر َثَمننَِي، َواْشَتدَّ َعَى َأْهِل الرِّ ُل َمْن رَضَ َوُهَو َأوَّ
َب َربِيَعَة ْبَن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف  َوَأْحَرَق َبْيَت ُرَوْيِشٍد الثََّقِفيِّ َوَكاَن َحاُنوًتا، َوَغرَّ

. وَم َفاْرَتدَّ اٍب، َفَدَخَل َأْرَض الرُّ إَِل َخْيَبَ َوَكاَن َصاِحَب َشَ

َب ِبَا، َوَلَقْد ِقيَل  َة َوَأدَّ رَّ ُل َمْن َعسَّ ِف َعَمِلِه بِامَلِدينَِة، َوَحََل الدِّ َوُهَو َأوَّ
ُة ُعَمَر َأْهَيُب ِمْن َسْيِفُكْم.  رَّ َبْعَدُه: َلدِّ

تِـي فِيَها اْلََراُج  ُل َمـْن َفَتـَح الُفُتوَح، َوِهـَي األَْرُضوَن َواْلُكوُر الَّ َوُهـَو َأوَّ
ِة  ـَواَد، َواجِلَبـاَل، َوَأْذَربِيَجـاَن، َوُكـوَر الَبرْصَ ـُه، السَّ َواْلَفـْيُء، َفَتـَح اْلِعـَراَق ُكلَّ
َا  ـاِم َمـا َخـَل َأْجنَاَدْيـِن، َفإهِنَّ َوَأْرَضَهـا، َوُكـور األَْهـَواِز، َوَفـاِرَس، َوُكـوَر الشَّ
يِق ڤ، َوَفَتَح ُعَمُر ُكوَر اجْلَِزيَرِة، َوامَلْوِصِل،  دِّ ُفتَِحْت ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ

َتَها.  ، َوَقْد َفَتُحوا َعامَّ يِّ ِة، َوُقتَِل ڤ َوَخْيُلُه َعَى الرِّ َوِمرْصَ َواإِلْسَكنَْدِريَّ

َعـَى  اْلَـَراَج  َوَوَضـَع  اجْلََبـِل،  َوَأْرَض  ـَواَد،  السَّ َمَسـَح  َمـْن  ُل  َأوَّ َوُهـَو 
ِة فِيَم ُفتَِح ِمَن اْلُبْلَداِن، َفَوَضَع َعَى  مَّ ْزَيَة َعَى مَجَاِجِم َأْهِل الذِّ األََرِضنَي، َواجْلِ
ـا، َوَعَى  يَن ِدْرَهً ـا، َوَعـَى اْلَوَسـِط َأْرَبَعـًة َوِعْشِ اْلَغنِـيِّ َثَمنَِيـًة َوَأْرَبِعـنَي ِدْرَهً
ا، َوَقاَل: )الَ ُيْعـِوُز َرُجًل ِمنُْهْم ِدْرَهٌم ِف َشـْهٍر(، َفَبَلَغ  اْلَفِقـِر اْثنَـْي َعـَشَ ِدْرَهً
يَن َأْلِف  ـَواِد َواجْلََبـِل َعـَى َعْهِد ُعَمَر ڤ، ِمَئـَة َأْلِف َأْلـٍف َوِعْشِ َخـَراُج السَّ

َأْلٍف َواٍف -َواْلَواُف ِدْرَهٌم َوَداَنَقاُن َونِْصُف-. 

اَم،  َوالشَّ َواجْلَِزيَرَة،  َة،  َواْلَبرْصَ اْلُكوَفَة،  األَْمَصاَر:   َ َمرصَّ َمْن  ُل  َأوَّ َوُهَو 
َة ُخَطًطا لِْلَقَباِئِل.  ، َوامَلْوِصَل، َوَأْنَزَلَا اْلَعَرَب، َوَخطَّ اْلُكوَفَة، َواْلَبرْصَ َوِمرْصَ
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ُل َمِن اْسَتْقَى اْلُقَضاَة ِف األَْمَصاِر.  َوُهَو َأوَّ

اَس َعـَى َقَباِئِلِهـْم، َوَفـَرَض َلُُم  يـَواَن َوَكَتـَب النَـّ َن الدِّ ُل َمـْن َدوَّ َوُهـَو َأوَّ

َلُهْم  األَْعطَِيَة ِمَن اْلَفْيِء، َوَقَسَم اْلُقُسوَم ِف النَّاِس، َوَفَرَض ألَْهِل َبْدٍر، َوَفضَّ

ِمِهْم ِف اإِلْسَلِم.  ِهْم، َوَفَرَض لِْلُمْسِلِمنَي َعَى َأْقَداِرِهْم َوَتَقدُّ َعَى َغْرِ

ُفِن ِمْن ِمرْصَ ِف اْلَبْحِر َحتَّى َوَرَد اْلَبْحَر،  ُل َمْن َحََل الطََّعاَم ِف السُّ َوُهَو َأوَّ

ُثمَّ َحََل ِمَن اجلَاِر إَِل امَلِدينَِة. 

َوَكاَن ُعَمُر ڤ، إَِذا َبَعَث َعاِمًل َلُه َعَى َمِدينٍَة َكَتَب َماَلُه، َوَقْد َقاَسَم 

َغْرَ َواِحٍد ِمنُْهْم َماَلُه إَِذا َعَزَلُه، ِمنُْهْم: َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص، َوَأُبو ُهَرْيَرَة. 

َوَكاَن َيْسـَتْعِمُل َرُجـًل ِمـْن َأْصَحـاِب َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ِمْثـَل: َعْمِرو ْبِن 

َأْفَضُل  ُهَو  َمْن  َوَيَدُع  ُشْعَبَة،  ْبِن  َوامُلِغَرِة  ُسْفَياَن،  َأِب  ْبِن  َوُمَعاِوَيَة  اْلَعاِص، 

ْحَـِن ْبـِن َعـْوٍف،  ، َوَعْبـِد الرَّ َبـْرِ ، َوَطْلَحـَة، َوالزُّ ِمنُْهـْم، ِمْثـَل: ُعْثـَمَن، َوَعـيِلٍّ

اِف ُعَمـَر َعَلْيِهـْم  ِة ُأوَلِئـَك َعـَى اْلَعَمـِل َواْلَبـرَصِ بِـِه، َوإِلْشَ َوُنَظَراِئِهـْم لُِقـوَّ

َلُه.  َوَهْيَبتِِهْم 

َوِقيَل َلُه: َما َلَك الَ ُتَولِّ األََكابَِر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاَل: 

)َأْكَرُه َأْن ُأَدنَِّسُهْم بِاْلَعَمِل(.

ِويَق  ِقيَق َوالسَّ ِقيُق، َفَجَعَل فِيَها الدَّ ِقيِق، َوَقاَل َبْعُضُهُم: الدَّ ََذ ُعَمُر َداَر الرَّ َواختَّ

ْيَف َينِْزُل بُِعَمَر. َتاُج إَِلْيِه، ُيِعنُي بِِه امُلنَْقَطَع بِِه َوالضَّ بِيَب َوَما ُيْ َوالتَّْمَر َوالزَّ
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َة َوامَلِدينَِة َما َيْصُلُح َمْن َينَْقطَِع  ُبِل َما َبنْيَ َمكَّ َوَوَضَع ُعَمُر ِف َطِريِق السُّ

بِِه َوَيِْمُل ِمْن َماٍء إَِل َماٍء. 

َوَهَدَم ُعَمُر َمْسِجَد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَزاَد فِيِه، َوَأْدَخَل َداَر اْلَعبَّاِس ْبِن 

َعُه َوَبنَاُه مَلَّا َكُثَر النَّاُس بِامَلِدينَِة.  َعْبِد امُلطَِّلِب فِيَم َزاَد، َوَوسَّ

اِم،  َجاِز، َوَأْجلُهْم ِمْن َجِزيَرِة الَعَرِب إَِل الشَّ َوُهَو َأْخَرَج اْلَيُهوَد ِمَن احْلِ

َوَأْخَرَج َأْهَل َنْجَراَن َوَأْنَزَلُْم َناِحَيَة الُكوَفِة، َوَكاَن ُعَمُر َخَرَج إَِل اجلَابَِيِة ِف 

َلَة. يَن َلْيَلًة َيْقرُصُ الصَّ َة، َفَأَقاَم ِبَا ِعْشِ َصَفٍر َسنََة ِستَّ َعْشَ

َوَحرَضَ َفْتَح َبْيَت امَلْقِدِس، َوَقَسَم اْلَغنَاِئَم بِاجْلَابَِيِة. 

ـاَم، َفَبَلَغ  َة ُيِريُد الشَّ َوَخـَرَج َبْعـَد َذلَِك ِف مُجَاَدى األُوَل َسـنََة َسـْبَع َعـْشَ

َمُه َأُبو  َغ، َفَكلَّ ـاِم، َفَرَجـَع ِمـْن رَسْ َغ، َفَبَلَغـُه َأنَّ الطَّاُعـوَن َقـِد اْشـَتَعَل بِالشَّ رَسْ

اِح َوَقاَل: َأَتِفرُّ ِمْن َقَدِر اللِه ؟ َقاَل: َنَعْم إَِل َقَدِر اللِه. ُعَبْيَدَة ْبُن اجلَرَّ

َة.  َوِف ِخَلَفتِِه َكاَن َطاُعوُن َعُمَواَس ِف َسنَِة َثَميِن َعْشَ

َمــاَدِة، َأَصــاَب النَّــاَس َمـْـٌل َوَجــْدٌب  ُل َعــاِم الرَّ ــنَِة َكاَن َأوَّ َوِف َهــِذِه السَّ

َوَمَاَعٌة تِْسَعَة َأْشُهٍر. 

َل َسنٍَة اْسُتْخِلَف َوِهَي َسنَُة َثَلَث  َواْسَتْعَمَل ُعَمُر َعَى احْلَجِّ بِالنَّاِس َأوَّ

َيَزْل ُعَمُر ْبُن  نَِة، ُثمَّ َلْ  ْحَِن ْبَن َعْوٍف، َفَحجَّ بِالنَّاِس تِْلَك السَّ َة َعْبَد الرَّ َعْشَ

َها، َفَحجَّ ِبِْم َعْشَ ِسننَِي َوالًء،  اْلَطَّاِب َيُجُّ بِالنَّاِس ِف ُكلِّ َسنٍَة ِخَلَفَتُه ُكلَّ
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يَن.  َها بِالنَّاِس َسنََة َثَلٍث َوِعْشِ ٍة َحجَّ َوَحجَّ بَِأْزَواِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف آِخِر َحجَّ

َة،  اٍت، َعْمَرٌة ِف َرَجٍب َسنََة َسْبَع َعْشَ َواْعَتَمَر ُعَمُر ِف ِخَلَفتِِه َثَلَث َمرَّ
يَن.  يَن، َوُعْمَرٌة ِف َرَجٍب َسنََة اْثنََتنْيِ َوِعْشِ َوُعْمَرٌة ِف َرَجٍب َسنََة إِْحَدى َوِعْشِ

َر امَلَقاَم إَِل َمْوِضِعِه اْلَيْوَم، َكاَن ُمْلَصًقا بِاْلَبْيِت)1(. َوُهَو َأخَّ

 ل: شهد بدًرا)2(.

 ق: كان الطاب بن نفيل من رجال قريش، وأّمه: امرأة من فهم، 

جهـا عمـرو بن نفيـل بعد أبيـه، فولدت لـه: زيًدا.  وكانـت حتـت نفيـل، فتزوَّ
فأمـه: أم الّطـاب، و زيـد هـذا، هو: أبو سـعيد بـن زيد بن عمـرو بن نفيل، 

هم َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة. أحد العشة الذين بشَّ

فولد الطاب: زيَد بَن الّطاب، وعمَر بَن الّطاب.

فأمـا زيـد بـن الطـاب، فأمـه: أسـمء، من بني أسـد بـن خزيمـة، وكان 
إسـلمه قبـل إسـلم عمـر، وشـهد بـدًرا، وبينه وبـني عمـر درع، فجعل كل 

واحد منهم يقول: والله ال يلبسها غرك.

ثم شهد يوم أحد فصب ف أربعة أنفس، ول يرب فيمن هرب، وشهد 
يوم مسيلمة سنة اثنتي عشة َفُقتَِل.

ويقال: إنَّ قاتله: أبو مريم احلنفي. ويقال: بل قتله سلمة، أخو أب مريم.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )264-245/3(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 619(.
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وكان زيد يكنى: أبا عبد الرحن، فولد زيد: عبَد الرحن، أمه: بنت أب 
ُلَبابة األنصاري، وأسمَء.

وأما عمر بن الطاب، فيكنى: أبا حفص، وأمه: حنتمة بنت هشام بن 
املغرة املخزومي.

وكان ُيدعى: الفاروق؛ ألنه أعلن باإلسلم ونادى به والناس خيفونه، 
ففرق بني احلق والباطل، وكان املسلمون تسعة وثلثني رجًل وامرأة بمكة، 

لهم عمر أربعني. فكمَّ

اختلفوا ف لونه، فروى بعُض احلجازّيني: أنه كان أبيض، أمهق، طوااًل، 
أصلَع، تعلوه ُحْرة.

وروى الكوفيون: أنه كان آدم شديد األدمة، وكان يصّفر حليته باحلنّاء.

وروى من غر وجه: أنه كان أعرس يرًسا، وهو اّلذي يعمل بيديه مجيًعا، 
وهو األضبط.

وَعِهَد أبو بكر ڤ إل عمر واستخلفه بعده، ففتح الله عليه ف سني 
واليته: بيت املقدس، ودمشق- ُصلًحا عى يد خالد بن الوليد-، وميسان، 

ودستميسان، وأبزقباد، والرموك.

ثم كانت وقعة اجلابية، واألهواز وكورها، عى يد أب موسى األشعري.

وكانت وقعة جلوالء سنة تسع عشة، وأمرها: سعد بن أب وقاص الزهري.

وفيها كانت وقعة قيسارّية وأمرها: معاوية بن أب سفيان.

ثم كانت وقعة باب بابليون سنة عشين، وأمرها: عمرو بن العاص.
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ن امُلَزين. وكانت وقعة هناوند سنة إحدى وعشين، وأمرها: النُّعمن بن ُمَقرِّ

وكانت أّرجان من األهواز، سنة اثنتني وعشين، وأمرها: املغرة بن شعبة.

وكانت إصطخر األول، وهذان، سنة ثلث وعشين.

فأّما الّرمادة، وطاعون عمواس، فكان سنة ثمين عشة.

وحـجَّ ُعمـُر بالنـاس عـش سـنني متوالية، ثـم صـدر إل املدينـة، فقتله: 
فروز، أبو لؤلؤة، غلم: املغرة بن شعبة، يوم االثنني ألربع ليال بقني من 

ذي احلجة، تتّمة سنة ثلث وعشين.

ُهم: زينب بنت مظعون.  وَلَد عمُر بُن الطاب: عبَد الله، وحفصَة، أمُّ

ه: مليكة بنت جرول الزاعية.  وعبيَد الله، وأمُّ

ه: مجيلة بنت عاصم بن ثابت حّى الّدبر.  وعاصًم، وأمُّ

وفاطمَة، وزيًدا، وأّمهم: أمُّ كلثوم بنت عيّل بن أب طالب من فاطمة 
بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

جها إبراهيَم  ويقال: إن اسم بنت أّم كلثوم من عمر: رقّية، وأن عمر زوَّ
ابن نعيم النّّحام، فمتت عنده، ول تتك ولًدا.

ا، واسمه: عبد الّرحن، وأبا شحمة، واسمه أيُضا: عبد الّرحن،  ومّبً
وفاطمة، وبنات ُأخر.

فأّمـا عبـد اللـه، فـكان يكنـى: أبا عبـد الّرحـن، وأسـلم مع إسـلم أبيه 
بمكـة، وهـو صغر، وشـهد املشـاهد كلهـا بعد يـوم: بدر، وأحـد، وبقي إل 

زمن عبد امللك.
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ر حليَته، وهو آخر من مات بمكة من الّصحابة. وكان ُيَصفِّ

وَوَلـَد عبـُد اللـه بُن عمـر: عبَد اللـه، وأّمه: صفية بنـت أب عبيد، أخت 
املختـار، وسـامًلا، وأمه: أمُّ ولد، وعاصـًم، وحزَة، وبـلاًل، وواقًدا، وبنات، 
كانـت واحـدة منهـّن عنـد عمرو بن عثـمن بن عفـان، وأخرى منهـّن كانت 

عند عروة بن الّزبر.

وأما عبيد الله بن عمر بن الطاب، فكان شديد البطش، فلم ُقتَِل عمر 
د سيَفه فَقَتل بنَت أب لؤلؤة، وقتل الرمزان، و جفينة -رجًل أعَجميًّا-،  َجرَّ
وقال: ال أدع أعجميًّا إال قتلُته. فأراد عيلٌّ قتله بمن قتل، فهرب إل معاوية 

وشهد معه صّفني فقتل.

وولد عبيد الله بن عمر: أبا بكر، وعثمن، وأم عيسى، وغرهم.

ا، وتوف سنة سبعني،  ً وأما عاصم بن عمر بن الطاب، فكان فاضًل خرِّ
قبل قتل عبد الله بن الزبر، ورثاه أخوه عبُد الله فقال فيه شعًرا:

ْفَن َعاِصًم َفِعْشـنَا مَجِْيًعـا َأْو َذَهْبـَن بِنَا َمًعافليـت امَلنَايا ُكـنَّ َخلَّ

أبو شحمة بن عمر بن الطاب، فرضبه ُعمُر احلدَّ ف الشاب،  وأما 
فمت، وال عقب له.

وأما زيد بن عمر بن الطاب، فرمي بحجر ف حرب كانت بني بني عويج 
ه ف  وبني بني رزاح، فمت، وال عقب له. ويقال: إنه مات هو، وأمُّ كلثوم أمُّ
ساعة واحدة، فلم يرث واحٌد منهم من صاحبه، وصىَّ عليهم عبد الله بن 

نَّة بتقديم الرجال. ر أم كلثوم، َفَجرت السُّ م زيًدا وأخَّ عمر، فقدَّ
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وأما مّب بن عمر بن الطاب، فكان له ولد، ثم بادوا، ول يبق منهم أحد)1(.

ُه َحنَْتَمُة بِنُْت َهاِشِم ْبِن امُلِغَرِة ْبِن  ، َوُأمُّ ِلٌّ َبْدِريٌّ  ص: ُمَهاِجِريٌّ َأوَّ

َعْمِرو ْبِن َمُْزوٍم.

يَن ِمْن ُمَهاَجِر َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَنْت ِخَلَفُتُه  َ َسنََة َثَلٍث َوِعْشِ ُتُوفِّ
َعـْشَ ِسـننَِي َوَسـْبَعَة َأْشـُهٍر َوَأْرَبَع َلَياٍل،... َخَطـَب َيْوَم اجْلُُمَعـِة َوُأِصيَب َيْوَم 

ِة)2(. جَّ اأْلَْربَِعاِء ألربع َبِقنَي ِمْن ِذي احْلِ

 نس: من ُفَقَهاء اأْلَْنَصار، من َأْصَحاِب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، من أهل امَلِدينَة)3(.

 ب: أمُّ ُعَمـَر حنتمـة بنـت ِهَشـام بـن امُلغَرة بـن َعْبد اللَّـه بن عمر بن 

َمُْزوم، ُأخت أب جهل بن ِهَشام.

توف عمر ڤ، َوله مَخَْسٌة َوِستُّوَن سنة، َوُفِعَل بِِه َما َأَمر، َفَأذنت َلُه َعاِئَشة، 
ان، وعبد اللَّه بن عمر.  َوصى َعَلْيِه ُصَهْيب، َودخل حفرته ُعْثَمن بن َعفَّ

َوَكاَنت الَلَفُة عش ِسننِي َوِستَّة أشهر، َوَأْربع َلَيال. 

ل َوقـت َمـا توّف عـى الُكوَفـة: امُلغـَرُة بُن ُشـْعَبة، وَعى  َوَكاَن َلـُه مـن العـمَّ
ة: َأُبو ُموَسى، وَعى ِحص َأعملَا: ُعَمْر بن سعد الضمِري، وَعى دمشق:  الَبرْصَ
ُمَعاِوَية بن أب ُسْفَيان، وَعى صنعاء: يعى بن ُمنيَّة، وَعى اجلند: َعْبد اللَّه بن أب 

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 188-179(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )95/1، و102(.

)3( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.
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ة: َنافِـع بن َعْبد  ـه الثََّقِفّي، وَعـى َمكَّ ربيَعـة، وَعـى الطَّاِئـف: ُسـْفَيان بـن َعْبد اللَّ
احلَاِرث، وَعى مرص: َعْمرو بن الَعاِص، َرِحهم اللَّه َتَعاَل َأمْجَِعنَي آمني)1(.

 بش: أمُّ عمر حنتمة بنت هشام بن املغرة بن عبد الله بن عمر بن 

مزوم أخُت أب جهل. 

وكان قد استخلفه أبو بكر الصديق ف حياته بعهد كتب له ف ِعلَّته التي 
توف فيها، فقام عمر بن الطاب ڤ يذبُّ عن دين الله، ويبالغ املجهود 
ف إظهار سنن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وأب بكر الصديق ڤ، إل أن فتح الله عليه 
ث نفَسه بيشء من ُحطام هذه  األمصار، وجبى إليه األموال من غر أن لوَّ
الفانية الزائلة، إل أن حلَّت به املنيَّة، قتَله أبو لؤلؤة غلم املغرة بن شعبة 
بخنجر، وجاءه يوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة عند قيامة إل 

صلة الفجر، طعنه ثلث طعنات ف ثنته. 

وتـوف عمـر ڤ وله مخس ومخسـون سـنة، وكانت خلفته عش سـنني 
وستة أشهر وأربع ليال، وُدفَِن بجنب أب بكر الصديق، وَدَخَل قَبه عثمُن 

ابُن عفان، وعبُد الله بُن عمر)2(.

 ش: أمُر املؤمنني أبو حفص،... جيتمع مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف كعب 

ابن لؤي.

مات سنة ثلث وعشين،... وكان من أجلء فقهاء الصحابة وعظمئهم.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )2/ 191، و194، و195، و241(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 23(.
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ومـن نظـر ف فتاويـه عى التفصيـل، وتأمل معاين قوله عـى التحصيل، 
وجـد ف كلِمـِه مـن دقيـق الفقـه مـا ال جيـد ف كلم َأَحـٍد، ولـو ل يكـن له إال 
الفصول التي ذكرها ف كتابه إل أب موسى األشعري لكفى ذلك ف الداللة 
ـا َبْعـُد؛ َفإِنَّ اْلَقَضـاَء َفِريَضـٌة ُمَْكَمٌة، َوُسـنٌَّة  عـى فضلـه، فإنه كتـب إليه: »َأمَّ
ٌم بَِحقٍّ ال َنَفاَذ َلُه، ]َوآِس[ َبنْيَ  ُه ال َينَْفُع َتَكلُّ ُمتََّبَعٌة، َفاْفَهْم فِيَم ُأْدِلَ إَِلْيَك، َفإِنَّ
يُف ِف َحْيِفَك،  ِ اِس ِف َلْفظِـَك، َوحَلْظَِك، َوَمِْلِسـَك، َحتَّى ال َيْطَمـُع الشَّ النَـّ
َعى، َواْلَيِمنُي َعَى َمْن َأْنَكَر،  وال َيْيَأَس َضِعيٌف ِمْن َعْدلَِك، اْلَبيِّنَُة َعَى َمِن ادَّ
َم َحلاًل، واْلَفْهَم  ْلُح َجاِئٌز َبنْيَ امُلْسِلِمنَي، إاِل ُصْلًحا َأَحلَّ َحَراًما َأْو َحرَّ َوالصُّ
ا َلْيـس ِف َنـصِّ ِكَتـاٍب واَل ُسـنٍَّة، ُثـمَّ اْعرف  اْلَفْهـَم فِيـَم َتَلْجَلـَج ِف َنْفِسـَك ِمَـّ

 .» األَْشَكال َواألَْمَثال َفِقِس األُموَر ِعنَْد َذلَِك بَِأْشَبِهَها بِاحلَقِّ

فبنيَّ ف هذا الكتاب من آداب القضاء، وصفة احلكم، وكيفية االجتهاد، 
واستنباط القياس، ما يعجز عنه كلُّ أحد، ولوال خوف اإلطالة لذكرت من 

ب من ُحْسنِه كلُّ عاقل)1(. فقهه ف فتاويه ما يتحرَّ فيه كلُّ فاضل، ويتعجَّ

 رع: سنة َثَلث َوعْشين ُقتَِل َأِمر امُلؤمننَِي عمر بن الطاب، طعنه 

ام، َوَمات آخر َيْوم من  ة، وعاش َثَلَثة َأيَّ َأُبو لؤلؤة ألَْرَبع َبقنَي من ِذي احلجَّ
ام، َواسم أب  ة، َوَكاَنت ِخَلَفته عش ِسننِي َوِستَّة أشهر، َوَسْبَعة َأيَّ ِذي احْلجَّ

وز عبد امُلغَرة بن ُشْعَبة)2(. لؤلؤة: َفْرُ

)1( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )40-38/1(.
)2( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )109/1، 110(.
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ِة ِمْن َأْحَوالِِه: اْلَفاُروُق،   ع: َمْعِرَفُة ِصَفاِت اْلَفاُروِق َوَأْسَمِئِه امُلْشَتقَّ

ــِديُد، َصاِحــُب َرَحــى  ، َواْلَقــْرُن احْلَِديــُد، َواأْلَِمــُر الشَّ ، َواأْلَْحــَوِذيُّ َواْلَعْبَقــِريُّ
ُد، امُلَتَثبُِّت،  ُث، امُلَســدَّ َداَرِة اْلَعــَرِب، اْلَقــِويُّ ِف ِجْســِمِه، اجْلَــادُّ ِف ِدينـِـِه، امُلَحدَّ
ُم  ــُظ، احِلْصــُن احلَِصــنُي، اْلَبــاُب اْلَوثِيــُق، ُقْفــُل اْلِفْتنـَـِة، َوَســادُّ الثُّْلَمــَة، ُمَقوِّ امُلَتَيقِّ
ئ اْلَعَمِد، اَلبُِس امَلْرُقوِع، َتاِرُك امَلْدُفوِع، إِْسَلُمُه َفْتٌح، َوِهْجَرُتُه  اأْلََوِد، ُمْبِ
ْمُس  الشَّ َوَطَلَعِت  ْسَلَم،  اإْلِ بِإِْسَلِمِه  َر  َنوَّ َعْدٌل،  َوِرَضاُه   ، ِعزٌّ َغَضُبُه   ، َنرْصٌ

َيْوَم َمْوتِِه َكاِسَفًة بِالظََّلِم. 

َناِث: َعْبُد اللِه َأْكَبُ َأْواَلِدِه،  ُكوِر َوَأْرَبًعا ِمَن اإْلِ َخلََّف ِمْن َأْواَلِدِه تِْسَعًة ِمَن الذُّ
ْحَِن  ، َوَحْفَصُة َزْوُج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَعْبُد الرَّ ِه َوُهَو اْبُن َعْشٍ َهاَجَر َمَع َأبِيِه َوُأمِّ

 . ُهْم َزْينَُب بِنُْت َمْظُعوٍن اجْلَُمِحيُّ ، َوُأمُّ اأْلَْكَبُ

َها َفاطَِمُة بِنُْت  ُهَم ُأمُّ ُكْلُثوٍم بِنُْت َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب، َوُأمُّ َوَزْيٌد، َوُرَقيَُّة، ُأمُّ
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

، ُقتَِل  ُهَم ُأمُّ ُكْلُثوٍم بِنِْت َجْرَوٍل اْلَُزاِعيُّ َوَزْيٌد اأْلَْصَغُر، َوُعَبْيُد اللِه، ُأمُّ
نَي َمَع ُمَعاِوَيَة.  ُعَبْيُد اللِه بِِصفِّ

ى: )َعاِصَيَة(،  ــُه مَجِيَلــُة بِنـْـُت َثابِِت ْبــِن اأْلَْقَلِح، َكاَنــْت ُتَســمَّ َوَعاِصــٌم ُأمُّ
َها َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )مَجِيَلَة(.  َفَسمَّ

ـُه ُأمُّ َوَلٍد، ُيَقاُل َلَـا: ُفَكْيَهُة،  ، ُأمُّ ِ ْحَـِن اأْلَْصَغـُر َوُهَو َأُبـو امُلَجبِّ َوَعْبـُد الرَّ
ِه َزْينَُب بِنُْت ُعَمَر.  َوُأْخُتُه أِلُمِّ
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َها ُأمُّ َحِكيٍم  ُه َعاتَِكُة بِنُْت َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْيٍل، َوَفاطَِمُة ُأمُّ َوِعَياٌض، ُأمُّ
بِنُْت احلَاِرِث ْبِن ِهَشاِم ْبِن امُلِغَرِة. 

ُه َسِعيَدُة بِنُْت َرافِِع ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعْمٍرو ِمْن َبنِي  َوَعْبُد اللِه اأْلَْصَغُر، َوُأمُّ
َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

َفَهُؤاَلِء َوَلُد ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب ڤ)1(.

ه حنتمة بِنْت هاشم بن امُلِغَرة بن َعْبد الله   بر: أمُر املؤمنني ڤ، أمُّ
ابن عمر بن مزوم.

وقالت طائفة ِف أمِّ ُعَمر: حنتمة بِنْت ِهَشام بن امُلِغَرة. 

ومن َقاَل َذلَِك فقد أخطأ، ولو كانت كذلك لكانت أخت َأِب جهل بن 
ِهَشام، واحلارث بن ِهَشام بن امُلِغَرة، وليس كذلك؛ وإنم هي ابنة عمهم، 
فإنَّ هاشم بن امُلِغَرة، وهشام بن امُلِغَرة أخوان، فهاشم والد حنتمة أم ُعَمر، 
ه، َكاَن  وهشام والد احلَاِرث َوَأِب جهل، وهاشم بن امُلِغَرة َهَذا جدُّ ُعَمر ألمِّ

مني. يقال له: ذو الرُّ

ولد ُعَمر ڤ بعد عام الفيل بثلث عشة سنة. 

ا ظهـر بِِه اإلسـلم بدعوة النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجر، فهو من  كان إسـلمه ِعـزًّ
ِه  املهاجرين األولني، وشهد بدًرا وبيعة الرضوان، وكل مشهد شهده َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َعنُْه راٍض، وول اللفة بعد َأِب َبْكر، بويع 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )47/1-48، و55-54(.
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َلُه با َيْوم مات َأُبو بكر ڤ باستخلفه َلُه سنة ثلث عشة، فسار بأحسن 
سرة وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجٍل من الناس، وفتح الله َلُه الفتوح 
واوين ِف العطاء، ورتَّب الناُس فِيِه  ن الدَّ بالشام، والعراق، ومرص، َوُهَو دوَّ
وم  ر شـهَر الصُّ ِذي نوَّ عـى سـوابقهم، َكاَن ال خيـاف ِف اللـه لومة الئـم، َوُهَو الَّ
ِذي بأيدي الناس إَِل اليوم،  خ التاريخ من الجرة الَّ بصلة اإلشفاع فِيِه، وأرَّ

ي بأمر املؤمنني. َوُهَو أول من ُسمِّ

ة، َوَكاَن نقش خاته: )كفى باملوت واعًظا َيا ُعَمر(.  رَّ ل من اختذ الدُّ وهو أوَّ

َوَكاَن آدم شديد األدمة، طوااًل، كثَّ اللحية، أصلع أعرس يرس، خيضب 
باحِلنَّاء والكتم.

ُعَمر خيضب  َوَكاَن  باحلناء والكتم،  َبْكر خيضب  َأُبو  َكاَن  َوَقاَل أنس: 
باحِلنَّاء بحًتا. 

قـال ابـن عبـد الب: األكثـر أهنم كانا خيضبـان. وقد روي َعـْن ُمَاِهد -إن 
صح- أن ُعَمر بن الطاب َكاَن ال يغّر شيبته.

هكــذا ذكــره زر بــن حبيــش وغــره، بأنــه َكاَن آدم شــديد األدمــة، َوُهــَو 
األكثر عند أهل العلم بأيام الناس وسرهم وأخبارهم.

وزعم الَواِقِديُّ أن ُسْمَرة ُعَمر وأدمته إنم جاءت من أكله الزيت عام الرمادة. 

وهـذا منكـر من القـول. وأصح َما ِف َهَذا البـاب -والله أعلم- حديث 
ُسْفَيان الثوري، َعْن َعاِصم بن بدلة، َعْن زر بن حبيش، قال: رأيت عمر 

شديد األدمة.
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َبْر،  وأما القصة التي ذكرت ِف تسمية ُعَمر نفسه أمر املؤمنني، فذكر الزُّ
َقـاَل: َقـاَل ُعَمـر ملا ول: َكاَن َأُبـو َبْكر يقال َلُه خليفة َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، فكيف 
ِه، يطول َهَذا! َقاَل: َفَقاَل َلُه امُلِغَرة بن ُشْعَبة:  يقال ل خليفة خليفة َرُسول اللَّ

أنت أمرنا، ونحن املؤمنون. فأنت أمر املؤمنني. قال: فذاك إذن.

وروينـا مـن وجـوه أن عمر بن الطـاب ڤ َكاَن يرمي اجلمـرة، فأتاه 
مجر فوقع عى صلعته، فأدماه، وثمة رجل من بني ِلب، َفَقاَل: أشعر أمر 
املؤمنـني، ال يـج بعدهـا. َقـاَل: ُثمَّ جـاء إَِل اجلمـرة الثانية، فصـاح رجل: َيا 
ِه. فقال: ال يج أمر املؤمنني بعد عامه َهَذا. فقتل ُعَمر بعد  خليفة َرُسول اللَّ

رجوعه من احلج.

قـال ابـن عبـد الب: قتل ُعَمر ڤ سـنة ثلث وعشين مـن ذي احلجة، 
طعنـه َأُبـو لؤلـؤة فـروز غـلم امُلِغَرة بن ُشـْعَبة لثـلث بقني مـن ذي احلجة 
. وغـره َقاَل: ألربـع بقني من ذي احلجة سـنة ثلث  - هكـذا َقـاَل الَواِقـِديُّ
: ُقتِـَل ُعَمـُر َيـْوَم األَْربَِعاِء  وعشيـن. وَقـاَل َمْعـَداُن بـُن َأِب َطْلَحـَة اْلَيْعُمـِريُّ
ِة، َوَكاَنْت ِخلَفُتُه َعَشَ ِسـننَِي َوِسـتََّة َأْشـُهٍر. وقال  جَّ ألَْرَبـٍع َبِقـنَي ِمـْن ِذي احْلِ
َأُبو ُنَعْيم: قتل ُعَمر بن الطاب َيْوم األربعاء ألربع ليال بقني من ذي احلجة 

سنة ثلث وعشين، وكانت خلفته عش سنني ونصًفا.

ومن أحسن شء يروى ِف مقتل ُعَمر ڤ: عن عمرو بن َمْيُموَن، َقاَل: 
ِم إاِل َهْيَبُتُه، َوَكاَن  فِّ امُلَقدَّ َشِهْدُت ُعَمَر َيْوَم ُطِعَن، َوَما َمنََعنِي َأْن َأُكوَن ِف الصَّ
ِذي َيِليِه، َفَأْقَبَل ُعَمُر ڤ، َفَعَرَض َلُه َأُبو  فِّ الَّ َرُجًل َمِهيًبا، َفُكنُْت ِف الصَّ
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ُفوُف،  ُلْؤُلَؤَة -ُغلُم امُلِغَرِة بن ُشْعَبَة- َفَفاَجَأ ُعَمَر ڤ َقْبَل َأْن َتْسَتِوي الصُّ
ُه  ُثـمَّ َطَعنَـُه َثـلَث َطَعنَـاٍت، َفَسـِمْعُت ُعَمـَر َوُهَو َيُقـوُل: )ُدوَنُكـُم اْلَكْلـَب، َفإِنَّ
ُعوا إَِلْيِه، َفُجِرَح َثلَثُة َعَشَ َرُجًل، َفاْنَكَفَأ َعَلْيِه  َقَتَلنِي(، َوَماَج النَّاُس َوَأرْسَ
َرُجٌل ِمْن َخْلِفِه َفاْحَتَضنَُه، َفَمَج النَّاُس َبْعَضُهْم ِف َبْعٍض، َحتَّى َقاَل َقاِئٌل: 
ْحَِن بـن َعْوٍف، َفَصىَّ  ُمـوا َعْبَد الرَّ ـْمُس، َفَقدَّ ِه، َطَلَعِت الشَّ ـلَة ِعَبـاَد اللَّ الصَّ
ا َأْعَطْيناَك اْلَكْوَثَر«،  ِه«، »وإِنَّ بِنَا بَِأْقرَصِ ُسوَرَتنْيِ ِف اْلُقْرآِن: »إَِذا َجاَء َنْصُ اللَّ
ِه بن َعبَّاٍس، اْخُرْج َفنَاِد  َواْحُتِمَل ُعَمُر َوَدَخَل َعَلْيِه النَّاُس، َفَقاَل: َيا َعْبَد اللَّ

ِف النَّاِس إِنَّ َأِمَر امُلْؤِمننَِي َيُقوُل: َأَعْن َمأٍل ِمنُْكْم َهَذا!.

َا النَّاُس َأَعْن َمأٍل منكم هذا؟ فقالوا: معاذ الله!  َفَخَرَج ابن َعبَّاٍس َفَقاَل: َأيُّ
َلْعنَا. َوَقاَل: اْدُعوا ِلَ الطَّبِيَب، َفُدِعَي الطَّبِيُب، َفَقاَل:  والله َما َعِلْمنَا َوال اطَّ
اِب َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: النَّبِيُذ، َفُسِقَي َنبِيًذا، َفَخَرَج ِمْن َبْعِض َطَعنَاتِِه،  َ َأيُّ الشَّ
َفَقاَل النَّاُس: َهَذا َدُم َصِديٍد. َقاَل: اْسُقويِن َلَبنًا، َفَخَرَج ِمَن الطَّْعنَِة، َفَقاَل َلُه 

، َفَم ُكنَْت َفاِعًل َفاْفَعْل.  الطَّبِيُب: ال َأَرى َأْن ُتِْسَ

وذكـر تـام الب ِف الشـورى، وتقديمـه لصهيب ِف الصـلة، وقوله ِف 
عـيلٍّ ڤ: إن ولُّوهـا األَْجَلح سـلك بم الطريـق األَْجَلح املسـتقيم -َيْعنِي 
م عليًّا؟  عليًّا-. وقوله ِف ُعْثَمن وغره. َفَقاَل َلُه ابن ُعَمر: َما يمنعك أن تقدِّ

َقاَل: أكره أن أحلها حيًّا وميًِّتا.

واخُتِلَف ِف ِسنِّ ُعَمر ڤ َيْوم مات.

ته التي ل يج بعدها:  وروي عن عمر ڤ أنه َقاَل ِف انرصافه من َحجَّ
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احلمد للَّه وال إله إال الله، يعطي من يشاء َما يشاء، لقد كنت بذا الوادي- 
َيْعنِي ضجنان - أرعى إبًل للخطاب، َوَكاَن َفظًّا غليًظا يتعبني إذا عملت، 
ويرضبني إذا قرصت، وقد أصبحت وأمسيت، وليس بيني وبني الله أحد 

أخشاه، ُثمَّ تثل:

يبقــى اإللــه ويودي املــال والولدال شء مــا تــرى تبقــى بشاشــته
واللد قد حاولت عاد فم خلدوال تغــن َعــْن هرمــز يومــا خزائنــه
بـردوال ُســَلْيَمن إذ تــري الريــاح َلــُه بينهـا  فيـم  واجلـن واإلنـس 
مــن كل أوٍب إليهــا وافــد يفــدأيــن امللــوك التــي كانــت لعزهتــا
ال بــد مــن ورده يومــا كــم وردواحـوض هنالك مورود بل كذٍب

ُه َقاَل ِف حني احترض ورأسه ِف حجر ابنه عبد الله: وروينا َعْن ُعَمر ڤ َأنَّ

أصــيل الصــلة كلهــا وأصــومظلـــوم لنفـــس غـــر أين ُمْســـِلم

قال ابن عبد الب: كانوا إخوة ثلثة كلهم شاعر)1(.

 خق: أَسَلَم، وصاحَب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجر معه، وَشِهَد املشاهد، 
وجاهد بني يديه، حتى أعزَّ الله به الدين، وظهرت كلمة املؤمنني)2(.

 كر: أمُر املؤمنني الفاروق، ضجيُع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبِه ووزيره. 

قدم الشام غر مرة ف اجلاهلية، ودخل فيها دمشق، ودخلها ف اإلسلم 
أيًضا ملا قدم اجلابية، فقدم الشام لفتح بيت املقدس، وقدمها أيًضا ثم رجع 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1146-1144/3، 1158-1150(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1600/3(.
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ملا بلغه وقوع الطاعون بالشام. 

روى عن: النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: عثمن بن عفان، وعيل بن أب طالب، 
وطلحـة بـن عبيـد اللـه، وسـعد بـن أب وقـاص، وعبـد الرحـن بـن عـوف، 
وعبد اللـه بـن مسـعود، وأبـو ذر، وجابـر بـن عبـد اللـه، وابنـه عبـد اللـه بن 
عمـر، وعبـد اللـه بن عباس، وأبو سـعيد الـدري، وأبو هريـرة، والنعمن بن 
بشر، وعقبة بن عامر، وعمرو بن العاص، وأبو أمامة الباهيل، وفضالة بن 
عبيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو لبابة بن عبد املنذر، والباء بن 
عازب، وعدي بن حاتم، وشداد بن أوس، وكعب بن عجرة، وعبد الله بن 
األرقم، وعبد الله بن السعدي، واألشعث بن قيس، ويعى بن أمية، وجابر 
ابن سمرة، وأبو الطفيل، وسفيان بن وهب، والفلتان بن عاصم، وعبد الله 
ابـن رسجـس، واملسـور بـن مرمـة، والسـائب بـن يزيـد، وخالـد بـن عرفطة، 
وعبد الرحن بن أبزى، وعبد الله بن عكيم، ومعمر بن عبد الله العدوي، 
وطـارق بـن شـهاب، وعائشـة أم املؤمنـني، وأسـلم مـول عمـر، ومجاعٌة من 

تابعي أهل احلجاز والشام والعراق)1(.

 جو: اْسُتْخِلَف عمر بن الطاب ڤ ُبوِيَع َلُه َيْوم َماَت َأُبو بكر ڤ 

ة سنة َثَلث َوعْشين،  بِنَصِّ أب بكر َعَلْيِه، ثمَّ ُقتَِل ألَْرَبٍع َبقنَي من ِذي احْلجَّ
ام)2(. َوَكاَنت واَلَيته عش ِسننِي َوِستَّة أشهر َوَأْرَبَعة َأيَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )44/ 3، 4(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 60(.
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ه حنتمة بنت ِهَشـام بـن امُلغَرة بن عبـد الله بن   وقـال أيًضـا: جـو: أمُّ
عمر بن َمُْزوم.

ة. َوقيل: سنة مخس.  أسلم ِف سنة ِسّت من النُُّبوَّ

ا، َورَضاُه عداًل.  َوَكاَن إِْسَلمه فتًحا، وهجرته نرًصا، وغضبه ِعزًّ

َها، َونزل اْلُقْرآن ُمَوافَقة لَقْوله ورأيه.  َوشهد َبْدًرا، وُأُحًدا، واملشاهَد كلَّ

ُل َخليَفة دِعي بأمر املومنني.  َوُهَو أوَّ

ُل من كتب التَّاِريخ لْلُمسلمني.  َوأوَّ

ُحف.  ُل من مجع اْلُقْرآن ِف الصُّ َوأوَّ

ُل من مجع النَّاس عى قيام َرَمَضان.  َوأوَّ

ة، وأدَّب َبا.  ُل من َعسَّ ِف عمله، َوحل الُدرَّ َوأوَّ

َ اأْلَْمَصار، واسـتقى اْلُقَضاة،  َوفتـح اْلفُتـوَح، َووضـع الَراَج، وَمـرصَّ
يَوان، َوفرَض األعطية.  ن الدِّ َودوَّ

َها.  ة َحجَّ َوحجَّ بَِأْزَواج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف آخر حجَّ

َوُيَقال: َكاَن نقش َخاته: كفى بِامَلْوِت واعًظا َيا ُعمر

َكاَن َأبيَض أمهَق، تعلوه حَرة، طَوااًل، أصلع، أجلح، َشِديد حَرة الَعيننَْيِ 
ة.  ِف عارضيه ِخفَّ

هم َزْينَب بنت  ْحَن، َوَحْفَصُة، أمُّ َكاَن َلُه من الَوَلد: عبُد الله، َوعبُد الرَّ
َمْظُعون.
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 . هم أمُّ ُكْلُثوم بنت َعيلٍّ َوزيٌد اأْلَْكَب، ورقيُة أمُّ

ْسَلم  هم أمُّ ُكْلُثوم بنت َجْرَول، َوَجاء اإْلِ َوزيٌد اأْلَْصَغر، َوعبيُد الله، وأمُّ
ق َبني عمر َوَبني ابنة َجْرَول.  َففرَّ

ه مجيَلة بنت َثابت.  َوَعاِصٌم، َوأمُّ

ه ُلَيَُّة أمُّ ولد.  ْحَن اأْلَْوَسط، أمُّ َوعبُد الرَّ

ه أمُّ ولد.  ْحَن اأْلَْصَغر َوأمُّ َوعبُد الرَّ

َها أمُّ َحِكيم بنت احلَاِرث.  َوَفاطَِمُة َوأمُّ

ه َعاتَِكة بنت زيد)1(. وعياٌض، َوأمُّ

 ث: أمُر املؤمنني، َضجيُع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وصاحبه ووزيره، وهو 
ق بإسلمه بني احلق والباطل.  ه: )الفاروق(؛ ألن الله تعال فرَّ سمَّ

ة ، وهو  ة من السـنة السادسـة من النبـوَّ أسـلم قديـًم، قيـل: ف ذي احلجَّ
ابُن ستٍّ وعشين سنة -وفيه نظر-، وهو تاُم األربعني من الرجال. وقيل: 

أسلم بعد نيٍِّف وأربعني رجًل وإحدى عشة امرأة. 

وُدفَِن ف ُحْجَرة النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عمره ثلًثا وستني سنة، وقيل: مخس 
ومخسون سنة، وقيل غر ذلك)2(.

ه حنتمة بِنْت هاشم بن املغرة بن عبد الله بن عمر بن مزوم.   ثغ: أمُّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 76، 77(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 2(.
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وقيل: حنتمة بِنْت هشام بن املغرة، فعى َهَذا تكون أخت َأِب جهل، وعى 
األول تكون اْبنَة عمه

ولد بعد الفيل بثلث عشة سنة. 

وكان مـن أشف قريـش، َوإِليـه كانت السـفارة ِف اجلاهليـة، وذلك أن 
قريًشا كانوا إَِذا وقع بينهم حرب َأْو بينهم وبني غرهم، بعثوه سفًرا، َوإِن 

نافرهم منافٌر َأْو فاخرهم مفاخٌر، رضوا بِِه، بعثوه منافًرا ومفاخًرا.

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن ُعَمر شديًدا َعَلْيِه وعى املسلمني، ُثمَّ أسلم  ملا بعث اللَُّه ممَّ
بعد رجال سبقوه. 

ُجَلـنْيِ إَِلْيَك:  ْسـَلَم بَِأَحبِّ الرَّ ُهـمَّ َأِعزَّ اْلِ وكان النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـْد َقـاَل: »اللَّ
اٍم- َيْعنِي َأَبا َجْهٍل«.  ُعَمُر ْبُن اخَلطَّاب، َأْو َعْمُرو بُن ِهشَّ

ــه ملسو هيلع هللا ىلص بــدًرا، وأحــًدا، والندَق،  شــهد ُعَمــر بــن الطاب َمَع َرُســول اللَّ
وبيعَة الرضوان، وخيَب، والفتَح، وُحنينًا، وغَرَها من املشاهد، وكان أشد 

النَّاس َعَى الكفار. 

ة َيْوم احلديبية، َفَقاَل: )يا  وأراد َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أن يرسله إَِل أهل مكَّ
قتلوين(.  ب  ظفروا  َوإِن  لا،  عداوت  شدَة  قريٌش  َعِلَمت  َقْد  اللَّه،  َرُسول 

فتكه، وأرسل عثمن.

ُة َمْشُهوَرٌة. ِكنَي بَِبْدٍر، َواْلِقصَّ ِذي َأَشاَر بَِقْتِل ُأَساَرى امُلْشِ َوُهَو الَّ

ا سرته: فإنه فتح الفتوح، ومرصَّ األمصار، ففتح العراق، والشام،  وأمَّ
ومرص، واجلزيرة، وديار َبْكر، وأرمينية، وأذربيجان، وأرانيه، وبلد اجلبال، 
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وبلد فارس، وخوزستان وغرها.

َوَقْد اخُتِلَف ِف خراسان، َفَقاَل بعضهم: فتحها ُعَمر، ُثمَّ انتقضت بعده 
ففتحها عثمن.

وقيل: إنه ل يفتحها، َوإِنم فتحت أيام عثمن. وهو الصحيح.

ل نفسه بمنزلة األجر، وكآحاد املسلمني  وأدر العطاء َعَى النَّاس، ونزَّ
ن الدواويـن، ورتَّب النَّاَس َعَى سـابقتهم ِف العطاء واإلذن  ِف بيـت املـال، ودوَّ
واإلكرام، فكان أهل بدر أول النَّاس دخواًل َعَلْيِه، وكان َعَى أولم، وكذلك 
فعـل بالعطـاء، وأثبت أسـمءهم ِف الديـوان َعَى قربم من َرُسـوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، 

فبدأ ببني هاشم، واألقرب فاألقرب.

وله ِف سرته أشياء عجيبة عظيمة، ال يستطيعها إال من وفقه اللَّه َتَعال 
ڤ وأرضاه، بمنِّه وكرمه.

َ َعَلْيِه أربًعا. َومَلَّا َقَى ُعَمُر ڤ، َصىَّ َعَلْيِه ُصَهْيٌب، َوَكبَّ

وملـا تـوف ُعَمـر صـىَّ َعَلْيـِه ِف املسـجد، وحـل َعَى رسيـر َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
ـَله ابنـه َعْبـد اللَّه، ونزل ِف قـبه ابنه َعْبد اللَّه، وعثمن بن عفان، وسـعيد  غسَّ

ْحَن بن عوف. ابن َزْيد، وعبد الرَّ

وكانت خلفته عش سنني، وستة أشهر، ومخس ليال، وتوف وهو ابن 
ثلث وستني سنة، وقيل: َكاَن عمره مخًسا ومخسني سنة، واألول أصح ما 

قيل ِف ُعَمر: وكان ُعَمر أعرس يرس: يعمل بيديه. 

وكان أصلع طويًل، َقْد فرع النَّاس، كأنه َعَى دابة.
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وهـو أول مـن اختذ الـدرة، وأول من مجـع النَّاس َعَى قيـام رمضان، وهو 
َي أمَر املؤمنني، وأكثر الشعراء مراثيه)1(. أول من ُسمِّ

 ذس: استشهد ف أواخر ذي احلجة سنة ثلث وعشين. 

ه حنتمة بنت هشام املخزومية أخت أب جهل.  وأمُّ

أسلم ف السنة السادسة من النبوة، وله سبع وعشون سنة.

روى عنه: عيل، وابن مسعود، وابن عباس وأبو هريرة، وعدة من الصحابة، 
وعلقمة بن وقاص، وقيس بن أب حازم، وطارق بن شهاب، ومواله أسلم، 

وزر بن حبيش، وخلق سواهم)2(.

ــام  ــت هش ــة بن ــه َحنَْتَم ــة. وأّم ــر ذي احلج ــِهَد ف أواخ  ذت: اْسُتْش
املخزوميــة أخــت أب جهــل. أســلم ف الســنة السادســة مــن النُّبُّــوة ولــه ســبٌع 

وعشون سنة.

، وابـن مسـعود، وابـن عّباس، وأبـو ُهَرْيـَرَة، وعّده من  َرَوى َعنْـُه: عـيلٌّ
الصحابـة، وعلقمـة بـن وّقـاص، وقيس بـن أب حازم، وطارق بن شـهاب، 

ومواله أسلم، وِزّر بن ُحَبْيش، وخلٌق سواهم.

ج زينَب بنَت مْظُعون، فولدت له: عبَد الله، وحْفصَة، وعبَد الرحن. تزوَّ

ه وأمُّ زيد األصغر  ج ُمَلْيَكَة الَُزاعّية، فولدت له: ُعَبْيَد الله، وقيل: أمُّ وتزوَّ
أمُّ كلثوم بنت َجْرَوٍل.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )642/3، 643، 651، 669-667، 676، 678(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )راشدون/ 71(.
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ج أمَّ ُحَكْيم بنت احلارث بن هشام املخزومية، فولدت له: فاطمَة. وتزوَّ

ج مجيلة بنت عاصم بن ثابت، فولدت له: عاصًم. وتزوَّ

ألًفا، فولدت  ْهراء وأْصَدَقها أربعني  الزَّ ُكْلُثوم بنت فاطمة  ُأمَّ  ج  وتزوَّ
له: زيًدا، وُرَقيَّة.

ج ُلَّيَة امرأة من اليمن، فولدت له: عبَد الرحن األصغر. وتزوَّ

َبْرُ )1(. َجها بعد موته الزُّ ج عاتكَة بنَت زيد بن عمرو بن ُنَفْيٍل التي تزوَّ وتزوَّ

د اللُه به اإلسلَم،   ذك: أمُر املؤمنني، وزيُر َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ومن أيَّ
ث امُلْلَهم الذي جـاء عن املصطفى  وفتـح بـه األمصاَر، وهـو الصادق امُلَحـدَّ
ْيَطان، وُأْعِلَ بِه  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »َلْو َكاَن َبْعِدي َنبِيٌّ َلَكاَن ُعَمر، الَِّذي فرَّ ِمنُْه الشَّ

الْيَمن، وَأْعَلَن األََذان«.

استشهد أمر املؤمنني عمر ف أواخر ذي احلجة من سنة ثلث وعشين، 
وعاش نحًوا من ستني سنة فمنهم من يقول: عاش مخسني سنة. 

واألرجح: أنه عاش ثلًثا وستني سنة ڤ)2(.

، الَمْذِحِجيُّ ڤ.2    6 عَمُر ْبُن َسْعٍد، َأُبو َكْبَشَة، اْلَْنَماِريُّ

: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتُبوَك)3(.  س: َقاَل اْلَْيَثُم ْبُن َعِديٍّ

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 138، 152(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )2(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )420/9(.
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 ل: له صحبٌة)1(.

ام، َواْبنه َعْبد اللَّه  ام، َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: أهل الشَّ  ب: من أهل الشَّ

ابن أب َكْبَشة. َوقد قيل: إِن اْسم أب َكْبَشة: َعْمرو بن سعيد)2(.

ام)3(.  وقال أيًضا ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد َوَلده، َوعند أهل الشَّ

اِميِّنَي، َلُه ُصْحَبٌة، ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفَقاُلوا: ُعَمْرُ ْبُن   ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

َسْعٍد، َوَقاُلوا: َسْعُد ْبُن َعْمٍرو، َوَقاُلوا: َعْمُرو ْبُن َسْعٍد)4(.

 وقال أيًضا ع: ُمَْتِلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: ُسَلْيٌم، َوِقيَل: َعْمُرو ْبُن َسْعٍد، 

َوِقيَل: ِمْهَراُن، َوِقيَل: َكْيَساُن. 

ـٌد، َوُنَعْيُم ْبـُن ِزَياٍد، َوَثابُِت ْبـُن َثْوَباَن،  َرَوى َعنْـُه اْبنَـاُه: َعْبـُد اللِه، َوُمَمَّ
َوَساِلُ ْبُن َأِب اجْلَْعِد)5(.

 بر: أنمر مذحج، له صحبٌة. اختلف ِف اسمه. فقيل: عمر بن سعد. 

وقيل: َعْمرو بن سعد. وقيل: سعد بن َعْمرو. 

روى عنه: سال بن أب اجلعد، وعمرو بن رؤبة)6(.

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2842(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )264/3(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )275/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1943-1942/4(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2999/6(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1739/4(.
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 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اَم.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َنَزَل الشَّ

يُّ َسِعيُد ابن  َرَوى َعنُْه: َثابُِت بن َثْوَباَن، َوَساِلُ بن َأِب اجلَْعِد، َوَأُبو اْلَبْخَتِ
.)2( ِه بن حلي َأُبو َعاِمٍر اْلَْوَزيِنُّ ، َوَعْبُد اللَّ ايِنُّ ِه بن ُبرْسٍ احْلَْبَ ، َوَعْبُد اللَّ وَز الطَّاِئيُّ َفْرُ

ُعَمُر ْبُن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اَلَسِد ْبِن ِهَلِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر 2 -  6
اْبِن َمْخُزوٍم الَمْخُزوِميُّ ڤ.

 بر: أخـو األسـود بـن ُسـْفَيان، وهبار بن ُسـْفَيان، َكاَن مـن هاجر إَِل 

أرض احلبشة)3(.

عَمُر ْبُن َعْوٍف النََّخِعيُّ ڤ.2    6

ام،... روى َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنه َقاَل: »اهِلْجَرُة   ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ

ِه َوَرُسولِِه،  اِجَر إَِل اللَّ يَِّئات، َواأْلُْخَرى: َأْن ُتَ ُجَر السَّ ا: َأْن َتْ ِهْجَرَتان: إِْحَداُهَ
ْجَرُة َما ُتُقبَِّلت التَّْوَبة«)4(. َوَلْن َتنَْقطَِع اهْلِ

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )130(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 744(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1159/3(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )264/3(.
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ِعمران امُسه  من 

ِعْمَراُن ْبُن اْلُحَصْيِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َخَلِف ْبِن َعْبِد ُنْهِم ْبِن ُخَرْيَبَة 2    6
اْبِن َجْهَمَة ْبِن َغاِضَرَة ْبِن َحَبِشيََّة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو، ُيْكَنى ِعْمَراُن: 

َأَبا ُنَجْيٍد، اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

 س: َأْسَلَم َقِديًم، ُهَو َوَأُبوُه َوُأْخُتُه، َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغَزَواٍت، 

ِت  َ َوَلْ َيَزْل ِف بِلِد َقْوِمِه، َوَينِْزُل إَِل امَلِدينَِة َكثًِرا إَِل َأْن ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُمرصِّ
ا َبِقيٌَّة ِمْن َوَلِدِه َخالِِد ْبِن  َل إَِلْيَها، َفنََزَلَا إَِل َأْن َماَت ِبَا، َوَلُه ِبَ ُة، َفَتَحوَّ اْلَبرْصَ

ِة.  ، َوِلَ َقَضاَء اْلَبرْصَ ِد ْبِن ِعْمَراَن ْبِن احْلَُصنْيِ َطِليِق ْبِن ُمَمَّ

ُه: َوَكاَن ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ ُيْكنَى َأَبا ُنَجْيٍد.  ُد ْبُن ُعَمَر َوَغْرُ َقاَل ُمَمَّ

َوَقْد َرَوى َعْن: َأِب َبْكٍر، َوُعْثَمَن. 

َ ِزَياٌد َسنََة َثَلٍث  ِة َقْبَل َوَفاِة ِزَياِد ْبِن َأِب ُسْفَياَن بَِسنٍَة، َوُتُوفِّ َ بِاْلَبرْصَ َوُتُوفِّ
َومَخِْسنَي، ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

 ق: يكنى: أبا نجيد، وأسلم قديًم، وتوف ف خلفة معاوية بالبرصة 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )190/5-195(، و)12-9/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3449(.
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سنة اثنتني ومخسني)1(.

 ص: َلُه َأْخَباٌر َشتَّى)2(.

ة)3(.  نس: من ُفَقَهاء أهل اْلَبرْصَ

ة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها.   ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الَبرْصَ

ِة سنة اْثنََتنْيِ َومخسني ِف واَلَية ُمَعاِوَية)4(. َماَت بِالَبرْصَ

 بش: من ُعبَّاد الصحابة، مات سنة اثنتني ومخسني)5(.

َهه ُعمُر إل البرصة ليعلِّم الناس)6(.  ش: وجَّ

َة، َوُهَو ِعْمَراُن ْبُن ُحَصنْيِ ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َخَلِف ْبِن َعْبِد هَنِْم   ع: َسَكَن اْلَبرْصَ

َة ْبِن ُخَشْينََة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ُخَزاَعَة.  اْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َجْهَمَة ْبِن َغارِضَ

ِة.  َأْسَلَم َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َغَزَواٍت، َوَعِقُبُه بِاْلَبرْصَ

ْأِس َواللِّْحَيِة.  َوَكاَن َأْبَيَض الرَّ

ْعَوِة.  َكفَّ َنْفَسُه َعِن اْلِفْتنَِة، ُمَاَب الدَّ

ِة.  ُه َأْهَل اْلَبرْصَ َبَعَثُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب ُيَفقِّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 309(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )278/4(.

)3( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 126(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )287/3، 288(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 66(.
)6( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )51/1(.
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تِِه، َفَلمَّ اْكَتَوى َفْقَدُه،  ُم َعَلْيِه ِمْن َجَوانِِب َبْيتِِه ِف ِعلَّ َكاَنِت امَلَلِئَكُة ُتَسلِّ
ُثمَّ َعاَد إَِلْيِه. 

 . َكاَن َيْلَبُس اْلَزَّ

َ َسنََة َثَلٍث َومَخِْسنَي، َوِقيَل: اْثنََتنْيِ َومَخِْسنَي. ُتُوفِّ

َث َعنُْه: اْبُن ُخَلْيٍق)1(. َحدَّ

 بر: أسلم َأُبو ُهَرْيَرَة وعمران بن ُحَصنْي عام خيب.

وكان من فضلء الصحابة وفقهائهم، َيُقول َعنُْه أهل البرصة: إنه َكاَن 
يرى احلفظة، وكانت تكلمه َحتَّى اكتوى.

سكن ِعْمَران بن ُحَصنْي البرصة، ومات با سنة ثنتني ومخسني ِف خلفة ُمَعاِوَية. 

روى عنه مجاعة من تابعي أهل البرصة والكوفة)2(.

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،... وكان عمران قد سكن  له صحبٌة وروايٌة عن  خق:   
البرصة حتى مات با)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)4(.

ِة َسنََة َثَلٍث َومَخِْسنَي)5(. َ بِالَبرْصَ  و: ُتُوفِّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2108/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1208/3(.

)3( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1704/3(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )188/1(.

نَّة )ص: 614(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )5( »سير السَّ
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 جو: أسلم َقِديًم وغزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غزوات، َول يزل ِف بَِلد قومه، 
ة، فنزلا إَِل َأن َماَت َبا ِف خَلَفة ُمَعاِوَية.  ل إَِل الَبرْصَ ثمَّ حتوَّ

ُم َعَلْيِه َفَلمَّ اكتوى اْنَقطع التَّْسِليم،  َوَكاَن بِِه مرض َفَكاَنت امَلَلِئَكة ُتَسلِّ
ثمَّ َعاد إَِلْيِه)1(.

 ث: أسلم عام خيب، وغزا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غزوات، وسكن البرصة)2(.

 ثـغ: أسـلم عام خيب، وغزا مع َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص غـزوات، بعَثُه ُعَمُر 
ه أهَلها وكان من فضلء الصحابة، واستقضاه  ابُن الطاب إَِل البرصة، ليفقِّ

َعْبد اللَّه بن َعاِمر َعَى البرصة، فأقام قاضًيا يسًرا، ُثمَّ استعفي فأعفاه.

وكان ماب الدعوة، ول يشهد الفتنة. 

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه: احلََسن، وابن ِسِريَن وغرها.

وكان ِف مرضه ُتَسلِّم َعَلْيِه امللئكُة، فاكتوى ففقد التسليم، ُثمَّ عادت 
إَِلْيه، وكان بِِه استسقاء فطال بِِه سنني كثرة، وهو صابر عليه، وُشقَّ بطنُه، 

وُأِخَذ ِمنُْه شحٌم، وثقب َلُه رسير فبقي َعَلْيِه ثلثني سنة.

توف بالبرصة سنة اثنتني ومخسني، وكان أبيض الرأس واللحية، وبقي 
له عقب بالبرصة)3(.

.  ذس: الُقْدَوُة، اإِلَماُم، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو ُنَجْيٍد الَُزاِعيُّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 108، 109(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 274(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )778/3، 779(.
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ُة َأَحاِدْيَث. َأْسَلَم ُهَو َوَأُبْوُه َوَأُبو ُهَرْيَرَة ِف َوْقٍت، َسنََة َسْبٍع، َوَلُه ِعدَّ

َهُهْم؛ َفَكاَن  ِة لُِيَفقِّ ِة، َوَكاَن ُعَمـُر َبَعَثـُه إَِل َأْهِل الَبـرْصَ َوَوِلَ َقَضـاَء الَبـرْصَ
. َة َخْرٌ َلُم ِمْن ِعْمَراَن بِن احلَُصنْيِ احلََسُن َيِْلُف: َما َقِدَم َعَلْيِهُم الَبرْصَ

 ، ، َوَأُبو َرَجـاٍء الُعَطاِرِديُّ ْرِ ـخِّ ُف بُن َعْبـِد اللِه بِن الشِّ َث َعنْـُه: ُمَطـرِّ َحـدَّ
ْيَن، َوَعْبُد اللِه بُن ُبَرْيَدَة،  ، َوُزَراَرُة بُن َأْوَف، َواحلََسُن، َواْبُن ِسْرِ َوَزْهَدُم اجلَْرِميُّ

ٌة. ، َواحلََكُم بُن األَْعَرِج؛ َوِعدَّ ، َوَعَطاٌء َمْوَل ِعْمَراَن بِن ُحَصنْيٍ ْعبِيُّ َوالشَّ

، َوَكاَن َنْقُش َخاَتِم ِعْمَراَن  ِن اْعَتـَزَل الِفْتنََة، َوَلْ ُيَاِرْب َمَع َعـيِلٍّ َوَكاَن ِمَـّ
ِتَْثاَل َرُجٍل.

َ ِعْمَراُن: َسنََة اْثنََتنْيِ َومَخِْسنْيَ ڤ. ُتُوفِّ

ُمْسنَُدُه: ماَئٌة َوَثَمُنْوَن َحِدْيًثا.

ْيَخاِن َلُه َعَى تِْسَعِة َأَحاِدْيَث، َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِأْرَبَعِة َأَحاِدْيَث،  َفَق الشَّ اتَّ
َوُمْسِلٌم بِتِْسَعٍة)1(.

 ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

أسلم هو وأبوه، وأبو هريرة مًعا، ولعْمران أحاديث.

ههم.  ِة، َوَكاَن عمر بن الطاب بعثه إليهم ليفقِّ ول قضاء الَبرْصَ

يُّ يلف: َما قِدم عليهم البرصة خر لم من ِعْمران  َوَكاَن احلََسن الَبرْصِ
ابن ُحَصني.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2//512-508(.
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ر،  خِّ ِه بن الشِّ َرَوى َعنُْه: احلََسن، وممد بن سرين، ومطرف بن َعْبد اللَّ
ِه  ْعبِي، وَأُبو رجاء الُعطاردي، وَعْبد اللَّ وُزَراره بن أوف، وَزْهَدم اجلَْرمي، والشَّ

ابن ُبريدة، وطائفة سواهم.

د إَِل املدينة. َولِعمران غزوات مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يكون ببلد قومه ويتدَّ

ها. َوَكاَن من اعتزل الفتنة وذمَّ

َ ِعْمراُن َسنَة اثنتني ومخسني)1(. ُتُوفِّ

 ذك: صاحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، إسلمه وقت إسلم أب هريرة، له 
ههم.  ة، وكان من بعثهم عمر بن الطاب إل أهل البرصة ليفقِّ أحاديث َعدَّ

وقد ول عمران قضاء البرصة، وكان احلسن يلف بالله: ما قدم البرصة 
أحٌد خر لم من عمران بن حصني. 

وكان من يسلِّم عليه امللئكُة. 

مات سنة اثنتني ومخسني، وكان به داء الناصور فاكتوى ألجله، فقال: 
)اكتوينا فم أفلحن وال أنجحن(. 

له أحاديث عدة ف الكتب، وكان من ألباء الصحابة وفضلئهم. 

مات ف عام هو وأبو أيوب األنصاري، وأبو بكرة الثقفي، وكعب بن 
عجـرة، ومعاويـة بـن حديج األمر، ومخسـتهم من الصحابـة الذين اعتزلوا 

ني ڤ عى خلف ف أب أيوب)2(. ِصفِّ

)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )14(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 526-524(.
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َعْمرو امُسه  من 

َعْمُرو ْبُن َأِبي َسْرحِ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن َماِلِك ْبِن َضبََّة ْبِن 2    6
، ُيْكَنى َأَبا َسْعٍد ڤ. الَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر الِفْهِريُّ

 بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة، ُهَو وأخوه َوْهب بن َأِب رسح، وشهدا 

مجيًعا بدًرا)1(.

َعْمُرو ْبُن َأِبي َعْقَرٍب، أبو َأِبي َنْوَفل بن َأِبي َعْقَرب اَلَسِديُّ ڤ.2    6

َث َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َأَسد. َقاَل ابن إسحاَق: َأَسد   خ: َحدَّ

اْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس بن ُمرَض، فأما َأَسدة  َأْخَبَ
ُه أبو جذام ولم وعاملة، واسم جذام: َعاِمر، َوَقِد اْنَتَسَبْت بنو  فيزعمون َأنَّ
ة ْبُن ُأَدَد ْبِن َزْيد  َأَسدة ِف اليمِن؛ َفَقاُلوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

اْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ)2(.

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرآُه َوَرَوى َعنُْه، َوُهَو َجدُّ َأِب َنْوَفِل ْبِن َأِب َعْقَرٍب 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1176/3(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )194/1، 195(.
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َواْسُم َأِب َنْوَفٍل ُمَعاِوَيُة ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َأِب َعْقَرٍب َوَسَكَن َأُبو َنْوَفٍل 
يُّوَن)1(. َة َوَرَوى َعنُْه اْلَبرْصِ َبْعُد اْلَبرْصَ

َعْمُرو ْبُن َأِبي َعْمِرو ْبِن َضبََّة ْبِن ِفْهٍر ِمْن َبِني ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهٍر، 2    6
اٍد، الِفْهريُّ ڤ. ُيْكَنى َأَبا َشدَّ

ا َبْدًرا.  ُد ْبُن ُعَمَر فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهَ ، َوُمَمَّ  س: َذَكَرُه َأُبو َمْعَشٍ

ى  َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َفَحَمَلنَا َأنَّ َأَبا َعْمٍرو َكاَن ُيَسمَّ
احْلَاِرَث، َفُهَو ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َأْيًضا ِمَّْن َشِهَد َبْدًرا. 

ـُد ْبـُن إِْسـَحاَق ِف ِكَتابِـِه، َوَلْ َنِجـْد َلـُه ِذْكًرا فِيـَم َكَتْبنَا َعْن  َوَلْ َيْذُكـْرُه ُمَمَّ
اِئِب اْلَكْلبِيِّ ِمْن َنَسِب َبنِي ُمَاِرِب ْبِن فِْهٍر)2(. ِد ْبِن السَّ ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ

 ب: َماَت سنة ِسّت َوَثَلثنَِي، ِمَّن شهد َبْدًرا. 

َماَت َوُهَو ابن اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي سنة)3(.

 رع: من أهل بدر)4(.

 م، ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو اْبُن ثِنَْتنْيِ َوَثَلثنَِي َسنًَة، 
َوَماَت َسنََة ِستٍّ َوَثَلثنَِي، َوُيَقاُل: اسمه َعْمُرو ْبُن َأِب َعْمٍرو)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )19/8(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )387/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )270/3(.
)4( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )127/1(.

)5( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 915(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2931/5(.
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 بر: شهد بدًرا، ومات سنة ست وثلثني)1(.

عْمُرو ْبُن َأِبي اْلَفْغَواِء اْلُخَزاِعيُّ ڤ.2 6  6

 ع: َأُخو َعْلَقَمَة ْبِن َأِب اْلَفْغَواِء ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِزِن ْبِن َعِديِّ ْبِن َعْمِرو 
اْبِن َربِيَعَة ْبِن َكْعٍب)2(.

َعْمُرو ْبُن اَلْحَوِص، َأُبو ُسَلْيَماَن، الَْزِديُّ ڤ.2    6

تِي َرَوْت َعْن  ُة الَّ  س: ُهَو َأُبو ُسـَلْيَمَن، َوُأمُّ ُسـَلْيَمَن ُأمُّ ُجنُْدٍب األَْزِديَّ
َمِر ِمْثُل َحىَص اْلَْذِف)3(. َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحىَص اجْلِ

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من األَْزد)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو َوالِد ُسَلْيَمن بن َعْمرو بن اأْلَْحَوص)5(.

َة الوداع،   كر: له صحبٌة، َشِهَد هو وزوجه أمُّ سليمن مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحجَّ
ورويا عنه حديًثا.

روى عنه: ابنه سليمن بن عمرو، وشهد عمرو الرموك)6(.

عْمُرو ْبُن َأْخَطَب، َأُبو َزْيٍد، اْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِجيُّ اَلْعَرُج ڤ.2    6

نَي َيُقوُل: َعْمُرو  يِّ  س: ُهَو َجدُّ َعْزَرَة ْبِن َثابٍِت. َسِمْعُت َبْعَض اْلَبرْصِ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1195/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1991/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )182/8(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 140(.

)6( »تاريخ دمشق« البن عساكر )402/45(.)5( »الثقات« البن ِحبَّان )278/3(.



حابة األماثل 192
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اْبُن َأْخَطَب، ُهَو َجدُّ َعْزَرَة ْبِن َثابِِت ْبِن َعْمِرو ْبِن َأْخَطَب. 

، َوَأُبو هَنِيٍك،  ـٍد اْلَعْبـِديُّ َرَوى َعنْـُه: َأَنـُس ْبـُن ِسـِريَن، َواحْلََسـُن ْبُن ُمَمَّ
ْشِك، َوِعْلَباُء ْبُن َأْحََر.  َوَيِزيُد الرِّ

ِة)1(. َوَلُه َمْسِجٌد ُينَْسُب إَِلْيِه بِاْلَبرْصَ

 ل: َسِمَع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 خ: َسِمْعُت َيَْيى ْبَن َمِعنٍي وَأْحَد بن َحنَْبٍل يقوالن: َعْمرو بن َأْخَطب: 
َأُبو َزْيد.

َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي ُزَبْيٍد)3(.

ة، َحِديثه ِعنْد علَباء بن َأْحَر، َوأب هنيك اأْلَْزِدي)4(.  ب: سكن الَبرْصَ

 بش: من بني احلارث بن الزرج، كان من دعا له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باجلمل. 

وله بالبرصة عقب، وبخراسان كذلك)5(.

َة، َرَوى َعنْـُه: َأَنـُس ْبـُن ِسـِريَن، َوِعْلَبـاُء ْبـُن َأْحََر،   ع: َسـَكَن الَبـرْصَ
َة، َوَأُبو ِقَلَبَة، َوَأُبو هَنِيٍك اْلَقاِسُم)6(. َوُمَعاِوَيُة ْبُن ُقرَّ

 بر، ثغ: غزا مع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص غزوات، ومسح َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عى 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )28-27/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1180(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 380(.
)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 70(.)4( »الثقات« البن ِحبَّان )275/3(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2000/4(.
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رأسه، ودعا له باجلمل، فيقال: إنه بلغ مائة سنة ونيًفا وما ِف رأسه وحليته إال 
نبذ من شعر أبيض. 

هو جّد عزرة بن َثابِت. روى عنه: أنس بن ِسِرين، َوَأُبو الليل، وعلباء 
ابن أحر، وتيم بن حويص، وأبو هنيك، وسعيد بن قطن)1(.

َة. ِذْيَن َنَزُلوا الَبرْصَ َحاَبِة الَّ  ذس: ِمْن َمَشاِهْرِ الصَّ

ْلُه«. ُهمَّ َجِّ ُرِوَي َأنَّ َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَسَح َرْأَسُه، َوَقاَل: »اللَّ

. َفَبَلَغ ماَئَة َسنٍَة، َوَما اْبَيضَّ ِمْن َشْعِرِه إاِلَّ الَيِسْرُ

ِة َمْسِجٌد ُيْعَرُف بِِه. َوَلُه بِاْلَبرْصَ

َة َغْزَوًة. َرَوى َعِن: النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِدْيَث، َوَغَزا َمَعُه َثَلَث َعْشَ

ْشـُك، َوِعْلَباُء بـُن َأْحََر، َوَأُبـو ِقَلَبَة  ، َوَيِزْيُد الرِّ َث َعنْـُه: اْبنُـُه؛ َبِشـْرٌ َحـدَّ
ْيَن، َومَجَاَعٌة. ، َوَأَنُس بُن ِسْرِ اجلَْرِميُّ

.» َحِدْيُثُه ِف الُكُتِب ِسَوى »َصِحْيِح الُبَخاِريِّ

: ِف ِخَلَفِة َعْبِد امَلِلِك بِن َمْرَواَن)2(. َ ُتُوفِّ

َة َغْزَوًة، َوَمَسَح َرْأَسُه َوَقاَل:   ذت: َغَزا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َثلَث َعْشَ

ْلُه«، َفَبَلَغ ِماَئَة َسنٍَة، َوَلْ َيْبَيضَّ ِمْن َشْعِرِه إاِل اْلَيِسُر. ُهمَّ َجِّ »اللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1162/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )687/3(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 473، 474(.
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َة َوَلُه ِبَا َمْسِجٌد. َنَزَل اْلَبرْصَ

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث.

ْشُك، وعلباء بن َأْحََر، َوَأَنُس بن ِسِريَن،  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َبِشٌر، َوَيِزيُد الرِّ
، َومَجَاَعٌة)1(. َوَأُبو ِقلَبَة اجْلَْرِميُّ

 وقال أيًضا ذت: جدُّ عزرة بن ثابت.

َقاَل: مسح َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى رأيس ودعا ل.

ويقال: إنه عاش مائة وعشين َسنَة.

ي. روى عنه: علباء بن أحر، واحلسن الَبرْصِ

ًزا؛ ألنه مـن غر ذرية األوس والـزرج، بل من  وُّ وقيـل لـه: أنصـاريٌّ َتَ
ولد أخيهم عدي. وَأُبوهم ُهَو حارثه بن ثعلبة)2(.

ُهمَّ   جر: غزا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثلَث عشة مرة، ومسَح رأسه وقال: »اللَّ
ْلُه«، ونزل البرصة. َجِّ

روى عنه: ابنه بشر وآخرون.

وحديثه ف »صحيح مسلم« والسنن، وهو من جاوز املَِئة)3(.

َعْمُرو ْبُن ُأَميََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.2    6

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 864، 865(.
)2( السابق )556/2(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )328/7(.
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ـُه َعاتَِكـُة بِنْـُت َخالِـِد ْبـِن َعْبِد َمنَاِف ْبـِن َكْعِب ْبِن َسـْعِد ْبِن َتْيِم   س: ُأمُّ
َة. اْبِن ُمرَّ

ِة الثَّانَِيــِة،  ــَة، َوَهاَجــَر إَِل َأْرِض احْلََبَشــِة ِف امَلــرَّ َكاَن َقِديــَم اإِلْســَلِم بَِمكَّ
َفَمَت ُهنَاَك ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 بر: هاجر إَِل أرض احلبشة ومات با)2(.

ْبِن 2 -  6 َعْبِد  ْبِن  ِإَياِس  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  ُخَوْيِلِد  ْبِن  ُأَميََّة  ْبُن  َعْمُرو 
ي ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة  َناِشَرَة ْبِن َكْعِب ْبِن َجدِّ

ْمِريُّ ڤ. الضَّ

 س: َكاَنْت ِعنَْدُه ُسَخْيَلُة بِنُْت ُعَبْيَدَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن امُلطَِّلِب ْبِن َعْبِد 

، َفَوَلَدْت َلُه َنَفًرا.  َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

َف  ِكنَي، ُثمَّ َأْسَلَم ِحنَي اْنرَصَ َوَشِهَد َعْمُرو ْبُن ُأَميََّة َبْدًرا، َوُأُحًدا َمَع امُلْشِ
ُكوَن َعْن ُأُحٍد.  امُلْشِ

َوَكاَن َرُجًل ُشَجاًعا َلُه إِْقَداٌم، َوُيْكنَى َأَبا ُأَميََّة. 

ِذي َيْرِوي َعنُْه َأُبو ِقَلَبَة اجْلَْرِميُّ َعْن َأِب ُأَميََّة. َوُهَو الَّ

َل َمْشـَهٍد َشـِهَدُه َعْمـُرو ْبـُن ُأَميََّة ُمْسـِلًم بِْئُر  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: َفـَكاَن َأوَّ َقـاَل ُمَمَّ
ْتُه َبنُو َعاِمٍر  ْجَرِة، َفَأرَسَ َمُعوَنَة ِف َصَفٍر َعَى َرْأِس ِستٍَّة َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اْلِ
ـي َنَسـَمٌة، َفَأْنَت ُحرٌّ  ـُه َقـْد َكاَن َعَى ُأمِّ َفْيـِل: )إِنَّ َيْوَمِئـٍذ، َفَقـاَل َلـُه َعاِمـُر ْبـُن الطُّ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1162/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )113/4(.
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َعنَْهـا(، َوَجـزَّ َناِصَيَتـُه َوَقـِدَم امَلِدينَـَة، َفَأَخـَبَ َرُسـوَل اللـِه بَِقْتـِل َمـْن ُقتِـَل ِمْن 
 ، َأْصَحابِـِه بِبِْئـِر َمُعوَنَة، َفَقاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْنَت ِمْن َبْينِِهـْم«، َيْعنِي َأْفَلتَّ

َوَلْ ُتْقَتْل َكَم ُقتُِلوا. 

ًفا ِمـْن بِْئِر َمُعوَنـَة َلِقَي َرُجَلـنْيِ ِمْن َبنِي  َوملَّـا َدَنـا َعْمـٌرو ِمـَن امَلِدينَـِة ُمنرَْصِ
َفَوَداُهْم  َأَماٌن،  اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  ِمْن َرُسوِل  َلَُم  َكاَن  َوَقْد  َقَتَلُهَم،  ُثمَّ  َفَقاَتَلُهَم  ِكَلٍب 
َذاِن َخَرَج َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِسَببِِهَم إَِل َبنِي  ا اْلَقتِيَلِن اللَّ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَ

النَِّضِر َيْسَتِعينُُهْم ِف ِدَيتِِهَم.

َقـاَل: َوَبَعـَث َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْمـَرو ْبَن ُأَميََّة َوَمَعُه َسـَلَمُة ْبُن َأْسـَلَم ْبِن 
َة إَِل َأِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍب، َفُعِلَم بَِمَكاهِنَِم،  ًة إَِل َمكَّ يَّ َحِريٍش األَْنَصاِريُّ رَسِ
َة  َفُطِلَبـا، َفَتَواَرَيـا، َوَظَفـَر َعْمـُرو ْبُن ُأَميَّـَة ِف ُتَواِريِه َذلِـَك ِف اْلَغـاِر بِنَاِحَيِة َمكَّ
 ، ، َفَقَتَلُه، َوَعَمَد إَِل ُخَبْيِب ْبِن َعِديٍّ بُِعَبْيِد اللِه ْبِن َمالِِك ْبِن ُعَبْيِد اللِه التَّْيِميِّ
يِل  ِكـنَي ِمْن َبنِي الدِّ َوُهـَو َمْصُلـوٌب، َفَأْنَزَلـُه َعْن َخَشـَبتِِه، َوَقْتَل َرُجًل ِمَن امُلْشِ

 . َأْعَوَر َطِويًل، ُثمَّ َقِدَم امَلِدينََة، َفرُسَّ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بُِقُدوِمِه َوَدَعا َلُه بَِخْرٍ

ا: َأْن  َوَبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل النََّجاِشِّ بِِكَتاَبنْيِ َكَتَب ِبَِم إَِلْيِه ِف َأَحِدِهَ
َجُه ُأمَّ َحبِيَبَة بِنَْت َأِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍب، َوِف اآلَخِر: َيْسَأُلُه َأْن َيِْمَل إَِلْيِه  ُيَزوِّ
َجُه النََّجاِشُّ ُأمَّ َحبِيَبَة، َوَحََل إَِلْيِه َأْصَحاَبُه  َمْن َبِقَي ِعنَْدُه ِمْن َأْصَحابِِه، َفَزوَّ

 . ِف َسِفينََتنْيِ

اطِنَي.  اِكنَي، َيْعنِي اْلَرَّ َوَكاَنْت لَِعْمِرو ْبِن ُأَميََّة َداٌر بِامَلِدينَِة ِعنَْد احْلَكَّ
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َوَماَت بِامَلِدينَِة ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)1(.

 ل: صاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ْسـَلِم، َجِليـُل احْلَاِل،   ص: َلـُه ِحْلـٌف ِف ُقَرْيـٍش، ُمَهاِجِريٌّ َقِديُم اإْلِ

َهاَجَر إَِل َأْرِض احلََبَشِة، ُثمَّ َهاَجَر إَِل امَلِدينَِة. 

َوَلُه َفَضاِئُل َوَأْخَباٌر َكثَِرٌة، ُيْكنَى َأَبا ُأَميََّة.

تِّنَي)3(. َ ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ڤ َقْبَل السِّ ُتُوفِّ

 ب: عداده ِف أهل احلجاز، َلُه ُصْحَبٌة. 

ة بن َكْعب  َوُهَو َعْمرو بن ُأميَّة بن خويلد بن َعْبد اللَّه بن إَِياس بن َناِشَ
ابن جدي بن َضمَرة بن بكر بن َعْبد َمنَاة. 

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية)4(.

 مف: يعد ِف أهل احلجاز، كنَّاه َأُبو امُلَهاجر)5(.

 ع: ُهـَو َعْمـُرو ْبـُن ُأَميَّـَة ْبـِن ُخَوْيِلـِد ْبِن َعْبِد اللـِه ْبِن إَِياِس ْبـِن َعْبِد ْبِن 

َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُجَديِّ ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة  َناِشَ

، ُيَكنَّى َأَبا ُأَميََّة.  اْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَضَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )234-233/4(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 167(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )272/3(.)3( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )214/2(.
)5( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )410(.
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َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوْحَدُه َعْينًا إَِل ُقَرْيٍش َفَحلَّ َحبِيَب ْبَن َعِديٍّ ِمْن َخَشَبتِِه، 
، َفَعَقَد َلُه َعَى ُأمِّ َحبِيَبَة بِنِْت َأِب ُسْفَياَن. َوَبْعَثُه َوِكيًل َوَرُسواًل إَِل النََّجاِشِّ

ْسـَلِم، ِمـْن ُمَهاِجَرِة احلََبَشـِة، ُثمَّ َهاَجـَر إَِل امَلِدينَِة،  ، َقِديـُم اإْلِ ُمَهاِجـِريٌّ
ُل َمْشـَهٍد َشـِهَدُه بِْئُر  ـتِّنَي، َوَأوَّ اِم ُمَعاِوَيَة َقْبَل السِّ َ ِف َأيَّ َحِليـُف ُقَرْيـٍش،... ُتُوفِّ

ُمَعاِوَيَة)1(.

 كر: َصاِحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، شهد معه مشاهد، وكان ف غزاة تبوك، 
ه منها مع خالد بن الوليد إل َدومة اجلَندل، وبعثه خالٌد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وتوجَّ

خيبه بأخذ أكيدر صاحب دومة. 

وبعَثــه َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص رسيــًة وحــَده، وأرســله إل النجــاش يدعــوه إل 
اإلسلم فأسلم. 

ث عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنـه: ابنـاه جعفـر وعبد الله ابنـا عمرو،  وحـدَّ
وابن أخيه الزبرقان بن عبد الله)2(.

 جو: شهد َبْدًرا وُأُحًدا َمَع امُلْشكني، ثمَّ أسلم ِحني اْنرَصف امُلْشُكوَن 
من ُأُحٍد. 

ُل مْشهٍد َشِهَده ُمسلًم بِْئر َمُعوَنة، فأرسته َبنو َعامر،  َوَكاَن شجاًعا، َوأوَّ
ي نسـَمة َفَأنت ُحـرٌّ َعنَْها(، وجزَّ  َفْيـل: )إِنَّه َكاَن عى ُأمِّ َفَقـاَل َلـُه َعامـر بن الطُّ

ناصيته، َفقدم امَلِدينَة َفأْخب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بقتل من ُقتَِل ببئر َمُعوَنة. 

)2( »تاريخ دمشق« )45/ 418، 419(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1993/4(.
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َوَبعثـه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأْنـزل ُخبيًبا َعن خشـبته، َوَبَعَثه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بكتابني إَِل 
جـُه أمَّ َحبِيَبـة. َوِف اآلخر: يْسـَأله َأن يمل إَِلْيِه  النََّجـاِشِّ ِف َأحدَهـا: َأن ُيَزوِّ

من َبِقي من َأْصَحابه. 

تني)1(.  َوَمات َعْمٌرو بِامَلِدينَِة ِف خَلَفة ُمَعاِوَية قبل السِّ

 ذس: َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِكنْيَ بدًرا َوأحًدا. ُل: َشِهَد َمَع امُلْشِ َقاَل َهاُرْوُن احلَمَّ

 ، النََّجاِشِّ إَِل  َرُسْواًل  َوَبَعَثُه  َوْحَدُه،  ًة  يَّ رَسِ اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسْوُل  َبَعَثُه  ُقْلُت: 
َوَغَزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَوى َأَحاِدْيَث.

ْبِرَقاُن بُن َعْبِد اللِه.  َث َعنُْه: اْبنَاُه؛ َجْعَفٌر َوَعْبُد اللِه، َواْبُن َأِخْيِه؛ الزِّ َحدَّ

َ َعْمُرو بُن ُأَميََّة َزَمَن ُمَعاِوَيَة)2(. ُتُوفِّ

 ذت: َأْسَلَم َبْعَد ُأُحٍد، َوَشِهَد بِْئَر َمُعوَنٍة َوَما َبْعَدَها. 

ْقَداِم.  َجاَعِة، َواإْلِ َوَكاَن ِمْن ُأوِل النَّْجَدِة، َوالشَّ

ًة َوْحَدُه.  يَّ َوَبَعَثُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ

ْسَلِم َفَأْسَلَم. َوَبَعَثُه بِِكَتابِِه إَِل النََّجاِشِّ َيْدُعوُه إَِل اإْلِ

ِه،  ْبِرَقاُن بـن َعْبِد اللَّ ِه، َوابن َأِخيـِه الزِّ َرَوى َعنْـُه: اْبنَـاُه َجْعَفـُر، َوَعْبـُد اللَّ
. ، َوَأُبو َسَلَمَة، َوَأُبو ِقَلَبَة اجْلَْرِميُّ ْعبِيُّ َوالشَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 100(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 179، 181(.
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اِم ُمَعاِوَيَة)1(. ِكنَي، َوَبِقَي إَِل َأيَّ َ بِامَلِدينَِة، َوَشِهَد َبْدًرا َمَع املْشِ َوُتُوفِّ

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

 جر: صحابٌّ مشهوٌر، له أحاديث.

روى عنه أوالده: جعفر، وعبد الله، والفضل، وغرهم)3(.

َعْمـُرو ْبـُن اَلْهَتـِم ْبِن ُسـَميِّ ْبِن ِسـَناِن ْبِن َخاِلـِد ْبـِن ِمْنَقِر ْبِن 2    6
ُعَبْيِد ْبِن ُمَقاِعِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم 

التَِّميِميُّ ڤ.

ِذيَن َقِدُموا َعَى َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن   س: َكاَن ِف َوْفـِد َبنِـي َتِيـٍم الَّ

ْم.  َأْصَغَرُهْم، َفَكاَن َيُكوُن ِف ِرَحاِلِ

ِة)4(. َوَأْسَلَم، َوَكاَن َشاِعًرا، َوَكاَن َينِْزُل َأْرَض َبنِي َتِيٍم بَِباِدَيِة اْلَبرْصَ

ِه  ِذيـَن َقِدُمـوا َعَى َرُسـوِل اللَّ  وقال أيًضا س: َكاَن ِف َوْفـِد َبنِـي َتِيـٍم الَّ

ْم، َفَأَجاَز َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص اْلَوْفَد،  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َأْصَغَرُهْم، َوَكاَن َيُكوُن ِف ِرَحاِلِ

ْحِل، َوَقاَل َقْيُس اْبُن َعاِصٍم:  َوَقاَل: »َهْل َبِقَي ِمنُْكْم َأَحٌد؟«، َقاُلوا: ُغَلٌم ِف الرَّ

 ، ُه َوافٌِد َوَلُه َحقٌّ َف َلُه، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َوإِْن َكاَن! َفإِنَّ ُه ُغَلٌم اَل َشَ إِنَّ

َفَأْرِسُلوُه َحتَّى ُنِجيَزُه«، َفَبَلَغ َعْمَرو ْبَن اأْلَْهَتِم َقْوُل َقْيِس ْبِن َعاِصٍم، َفَقاَل:

)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 423، 424(.
)3( »اإلصابة« البن حجر )333/7(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )37/9(.
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عند الرسول فلم َتصُدق ول ُتِصِبَظِللــَت ُمفتًشــا َهلَبــاك َتشــُتُمنى
َنِبأنــى وُســؤددنا عـــود وســؤددكم ُملَّـٌف بمـكان الَعجـِب والذَّ
وم أصَلكُم والروُم ال تلُك البغضاَء للعرِبإن ُتبِغُضونــا فــإن الــرُّ

قال: َوَكاَن َعْمُرو ْبُن اأْلَْهَتِم َشاِعًرا)1(.

َفِة)2(.  ع: ُيْذَكُر ِف امُلَؤلَّ

 بر: قدم عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وافًدا ِف وجوه قومه من بني تيم، فأسلم، 

وذلك ِف سنة تسٍع من الجرة، َوَكاَن فيمن قدم معه الزبرقان بن بدر، وقيس 
ِه، أنا سيُُّد تيم، واملطاُع فيهم،  ابن َعاِصم، ففخر الزبرقان، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَّ
واملجاُب فيهم، آخُذ لم بحقوقهم، وأمنعهم من الظلم، َوَهَذا يعلم َذلَِك -َيْعنِي 

َعْمرو بن األهتم-.

فقـال َعْمـرو: إنه لشـديد العارضة، مانـع جلانبه، مطـاع ِف أدانيه. فقال 
ِه، وما منعه من أن يتكلَّم إال احلسد. فقال  الزبرقان: لقد كذب َيا َرُسول اللَّ
َعْمـرو: أنـا أحسـدك! فـو الله إنـك لئيم الـال، حديـث املال، أحـق الولد، 
مبّغـض ف العشـرة، فـو الله َمـا كذبـت ِف األول، ولقد صدقـت ِف الثانية، 

َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ ِمَن الَبَياِن َلِسْحًرا«. 

وروي أن قدومـه عـى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَكاَن ف وفـد تيـم سـبعون أو ثمنـون 
رجـًل، فيهـم: األقرع بـن حابس، والزبرقان بن بـدر، وعطارد بن حاجب، 

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2038/4(.)1( »الطبقات الكبير« )162/6، 163(.



حابة األماثل 202
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

وقيس بن َعاِصم، َوَعْمرو بن األهتم.

وهم الذين نادوا َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص من وراء احلُُجرات، وخبهم طويل. 

ين، ُثمَّ أرادوا  ُثمَّ أسلم القوم، وبقوا باملدينة مدًة يتعلَّمون القرآن والدِّ
الروج إَِل قومهم، فأعطاهم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وكَساهم، َوَقاَل: »َأَما َبِقي ِمنُْكْم َأَحٌد!«. 

-َوُهَو من  َعاِصم  بن  َقْيس  فقال  ِف ركابم،  األهتم  بن  َعْمرو  َوَكاَن 
رهــط َعْمــرو، وقــد َكاَن مشــاحنَا َلــُه-: ل يبــق منــا أحــٌد إال غــلٌم َحــَدث ِف 
ركابنا، وأزرى بِِه، فأعطاه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص مثَل َما أعطاهم، فبلغ عمًرا َما 

َقاَل َقْيس، فقال له عمرو:

عنـد النَّبِيِّ فلم تصُدق ول ُتِصبظللَت مفــتش العلياء تشــتمني
والروم ال تلك البغضاء للعربإن تبغضونــا فــإن الــروم أصلكم
ــؤددكم ــود وس ــؤددنا ع ــإن س مؤخر ِعنَْد أصل العجب والذنبف

وكان خطيًبا مجيًل ُيدَعى: )املكحل( جلمله، بليًغا شاعًرا ُمِسنًا، يقال: 
إن شعره َكاَن حلًل منتشة، َوَكاَن شيًفا ِف قومه، َوُهَو القائل:

ــم ــا أم هيث ــإن البخــل َي ــي ف لصالـح أخـلق الرجـال رسوقذرين

وفيها َيُقول:

ــقلعمــرك َمــا ضاقــت بــلد بأهلهــا ولكــن أخــلق الرجــال تضي

وقد ذكرنا األبيات بتممها ِف كتاب »بجة املجالس«، وذكرنا خبه مع 
الزبرقان بألفاٍظ متلفة ِعنَْد َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِف كتاب »التمهيد«.
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ِه بن َعْمرو بن األهتم)1(. من ولده: َخالِد بن َصْفَوان بن َعْبد اللَّ

َعْمُرو ْبُن َأْوٍس الثََّقِفيُّ ڤ.2    6

 ع: َنَزَل الطَّاِئَف، َقِدَم َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُعْثَمُن)2(.

َعْمرُو ْبُن َأْوِس بِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن 2    6
َزُعوَراَء ْبِن ُجَشٍم ڤ.

ه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عباد بن فهرة بن بياضة بن  ُأمُّ س:   
عامر بن زريق. َشِهد ُأُحًدا، والندَق وما بعدها من املشاهد. 

وُقتَِل يوم جرس أب عبيد َشِهيًدا)3(.

 بر: شهد أحًدا، والندق، وما بعد َذلَِك من املشاهد مع َرُسوِل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وُقتَِل يوم جرس َأِب ُعَبْيد شهيًدا)4(.

َعْمرُو ْبُن ِإَياِس ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشَم، َحِليٌف َلُهْم ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن 2  - 6
اَن الَْنَصاِريُّ ڤ. ِمْن َغسَّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)5(.  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 بر: من بني َساِل بن عوف، ُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا، ل يذكره ابُن إسحاق)6(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1165-1163/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )245/4(.)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2020/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1165/3(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )514/3(.

)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1165/3(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(. 

َعْمرو بن ُبَلْيل بن بلل بن ُأَحْيَحة بن الُجلح بن الَحريش بن 2  - 6
َجْحَجبا ڤ.

ه أمُّ حذيفة بنت َضمرة بن أب رَسي بن براء بن سلمة بن   س: ُأمُّ
أنيف، من َبيل بن عمرو بن احلاف بن قضاعة. 

هـم صعبة بن  فولـد َعْمـُرو بـُن ُبليـل: عياًضا، وسـعًدا، وأمَّ سـويد، وأمُّ
جّساس بن عوف بن األحوص بن جعفر بن كلب، من قيس عيلن. 

وقد شهد َعْمرو بن ُبليل ُأُحًدا واملشاهَد ُكلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبقي 
حتى أدركه ابن أخيه عبد الرحن بن أب ليى، قال عبد الرحن: أتاين َعْمرو 
بن ُبليل وأنا ُمَتصّبٌح ف النخل فحركني برجله، وقال: أترقد ف الساعة التي 

ينتش فيها عباد الله؟)2(.

.)3(  ثغ: شهد ُأُحًدا وما بعدها، ُثمَّ شهد صفني َمَع عيلٍّ

، َوِقيَل: اْلَعْبِديُّ ڤ.2 6- 6 عْمُرو ْبُن َتْغِلَب، النَِّمِريُّ

ة.   ب: خرج إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَهاجًرا، سكن اْلَبرْصَ

ُجَل َوَأَدُع  يروي عنه احلسُن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ ُأْعطِي الرَّ
ُجـَل، َوالَّـِذي َأَدُع َأَحـبُّ إَِلَّ ِمَن الَّـِذي ُأْعطِي، ُأْعطِي َأْقَواًما ملَِـا ِف ُقُلوِبِْم  الرَّ

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )307/4(.)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.
)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )697/3(.
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 ، ُه ِف ُقُلوِبِْم ِمَن اْلِغنَى َواخَلْيِ َلِع، َوَأكُِل َأْقَواًما إَِل َما َجَعَل اللَّ َزِع َواهْلَ ِمَن اجْلَ
ِمنُْهـْم: َعْمـُرو بـن َتْغلِـَب«. َقاَلـُه َجِريـُر بن َحاِزم، َعن احلسـن بـن َعْمرو بن 

تغلب)1(.

 بش: كان من هاجر إل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي قال له النَّبيُّ 

ُجَل، َوالَِّذي َأَدُع َأَحبُّ إَِلَّ ِمَن الَِّذي ُأْعطِي،  ُجَل َوَأَدُع الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّ ُأْعطِي الرَّ
َلـِع، َوَأكُِل َأْقَواًما ملَِـا ِف ُقُلوِبِْم ِمَن  َزِع َواهْلَ ُأْعطِـي َأْقَواًمـا ملَِـا ِف ُقُلوِبِـْم ِمَن اجْلَ

، ِمنُْهْم: َعْمُرو بن َتْغلَِب«)2(. اْلِغنَى َواخَلْيِ

 ع: ُهَو ِمَن النَِّمِر ْبِن َقاِسِط ْبِن َربِيَعَة، َوِقيَل: ُهَو ِمْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل. 

َرَوى َعنُْه: احلََسُن ْبُن َأِب احلََسِن. 

يَمِن)3(. َة، َوَكَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َما َجَعَل اللُه ِف َقْلبِِه ِمَن اإْلِ َسَكَن اْلَبرْصَ

 كو: من عبد القيس، له صحبٌة وروايٌة، سكن البرصة.

روى عنه: احلسن بن أب احلسن)4(.

 جر: صحابٌّ معروٌف، نزل البرصة)5(.

عْمُرو ْبُن َثاِبِت ْبِن َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل، 2  - 6
َوِقيَل: اْبِن ُأَقْيٍش، ُأَصْيِرُم َبِني َعْبِد اْلَْشَهِل ڤ.

)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 69(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )269/3(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )507/1(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2005/4(.

)5( »اإلصابة« البن حجر )340/7(.
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ه ليى بنت اليمن، وهو ُحسيل بن جابر العبس، حليف بني   س: ُأمُّ
عبد األشهل، وهي أخت حذيفة بن اليمن. 

وُقتَِل عمرٌو يوم ُأُحٍد َشِهيًدا، وهو الذي دخل اجلنة، ول ُيصّل سجدًة 
ا ف اإلسـلم، حتـى إذا كان يـوم ُأُحٍد بدا  قـّط، وليـس لـه عقـب، وكان شـاكًّ
له اإلسلم، ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بُأُحٍد، فأسلم، وأخذ سيفه، ثم خرج، حتى 
دخـل ف القـوم، فقاتـل حتى ُأْثبَِت، فُوجـد ف القتى جرًيا مثبًتـا، فدنوا منه 
وهـو بآخـر رمـق، فقالـوا: ما جـاء بك يا عمرو؟ قـال: اإلسـلم، آمنت بالله 
وبرسـوله، ثـم أخـذت سـيفي، وحـرضت، فرزقنـي اللـه الشـهادة، فمت ف 

ُه ِمْن َأْهِل اجَلنَّة«)1(. أيديم، فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

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

ُقتَِل  َثابًِتا  َأَباُه  َأنَّ  َقَتاَدَة  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعاِصُم  َزَعَم ل  َوَقْد  إِْسَحاَق:  َقاَل 
َيْوَمِئٍذ)2(. 

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)3(.

ه ليا   بر: استشـهد َيـْوم ُأُحـٍد، َوَكاَن ابـن أخـت حذيفـة بن اليـمن، أمُّ
بِنْت اليمن)4(.

ُم َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)5(.  و: ُأَصْرِ

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )240/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1167/3(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1977/4(.

نَّة )ص: 568(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )5( »سير السَّ
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 ثغ: ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد، وشهد له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص باجلنَّة)1(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(. 

 جر: كان يلقب: )أصرم(، واستشهد بُأُحٍد)3(.

َعْمُرو ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر 2  - 6
اِر، ُيْكَنى َأَبا َحِكيٍم، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

رْضِ ْبـِن َضْمَضـِم ْبـِن َزْيـِد ْبِن َحـَراِم ْبِن  ـُه ُأمُّ َحِكيـِم بِنْـُت النَـّ  س: ُأمُّ

ُة َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَعْمُرو  اِر، َعمَّ ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

اَقَة.  اْبُن َثْعَلَبَة ُهَو اْبُن َخاَلِة َحاِرَثَة ْبِن رُسَ

ْحَِن َدَرَجا ال  َوَكاَن لَِعْمٍرو ِمَن الَوَلِد: َحِكيٌم َوبِِه َكاَن ُيْكنَى، َوَعْبُد الرَّ

َعِقَب َلَُم)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، ُيَكنَّى َأَبا احْلََكِم، َوِقيَل: َأُبو ُحَكْيَمَة)5(.

 بر: شهد بدًرا وأحًدا)6(.

 كو: َشِهَد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا وما بعدها)7(.

عْمُرو ْبُن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحرام ْبِن َكْعِب ْبِن َغْنم ْبِن َكْعِب 2  - 6

)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )149/1(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )120/1(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )473/3(.)3( »اإلصابة« البن حجر )341/7(.

)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1168/3(.)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2029/4(.
)7( »اإلكمال« البن ماكوال )495/2(.
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َلِميُّ ڤ. اْبِن َسَلَمَة، ِمَن اْلَخْزَرجِ السُّ

ه ُرْهُم بنت القني بن كعب بن سواد، من بني سلمة.   س: ُأمُّ

ًذا، وخّلًدا  فوَلَد َعْمُرو بُن اجلَُموح: معاًذا حرض العقبة وشهد بدًرا، وُمَعوَّ
هم هند بنت  شهد بدًرا، وُقتَِل خلٌد يوم ُأحٍد َشِهيًدا، وهنَد بنَت َعْمرو، وأمُّ
َعْمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام، من بني سلمة، وهي أخت عبد الله بن 

َعْمرو بن حرام أب جابر بن عبد الله. 

ه بشاشُة بنت هلل بن َعْمرو  وعبَد الرحن بَن َعْمرو بن اجلموح، وأمُّ
ابن سعد، من بني ُسَليم بن منصور)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد،... دفنا ِف قب َواِحد)2(. 

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َفُدفَِن ُهَو َوَعْبُد اللِه ْبُن َعْمِرو ْبِن َحَراٍم ِف َقْبٍ 
َواِحٍد، ُيَكنَّى َأَبا ُمَعاٍذ. 

ْعُد َعْمُرو ْبُن اجَلُموِح«.  َوَقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسيُِّدُكُم اأْلَْبَيُض اجْلَ

َوَكاَن َأْعـَرَج َفَقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَأنِّ َأْنُظـُر إَِلْيـَك َتِْش بِِرْجلِـَك َهِذِه َصِحيَحًة 
ِف اجَلنَِّة«. 

َج، َوَكاَن ِف اجْلَاِهِليَِّة َعَى َأْصنَاِمِهْم)3(. َكاَن ُيوِلُ َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َتَزوَّ

 بر: شـهد العقبـة، ُثـمَّ شـهد بدًرا، وُقتِـَل َيْوم أحد شـهيًدا، وُدفَِن ُهَو 

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 73(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )373/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1985-1984/4(.



209 ين
َ
حرف الع

وعبد الله بن َعْمرو بن حرام ِف قٍب واحٍد، وكانا صهرين، َوَكاَن َعْمرو بن 
اجلمـوح أعـرج فقيـل َلـُه َيْوم ُأُحـٍد: والله َمـا عليك من حـرج، ألنك أعرج، 
فأخذ سلحه وول، َوَقاَل: والله إيِنِّ ألرجو أن أطأ بعرجتي َهِذِه ِف اجلنة. 
فلم ول أقبل عى القبلة َوَقاَل: اللَّهّم ارزقني الشهادة، وال تردين إَِل أهيل خائًبا. 

فلم ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد جاءت زوجته هند بِنْت َعْمرو بن حرام فحملته، وحلت 
ِه بن َعْمرو بن حرام عى بعر، وُدفِنَا مجيًعا ِف قٍب واحٍد، ُثمَّ  أخاها َعْبد اللَّ
ُه،  َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه إِنَّ ِمنُْكم مَلَْن َلْو َأْقَسَم َعَل اللِه أَلََبرَّ

ِمنُْهُم َعْمُرو بُن اجَلُموح، َوَلَقْد َرَأْيُته َيَطُأ ِف اجَلنَِّة بَِعْرَجتِِه«. 

وقيـل: إن َعْمـرو بـن اجلمـوح وابنـه خلد بـن َعْمرو بـن اجلموح حل 
مجيًعا عى املشكني حني انكشف املسلمون، فقتل مجيًعا)1(. 

ِه ْبُن َعْمِرو ْبِن   و: ِمْن َبنِي َسَلَمَة، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد، َوُدفَِن ُهَو َوَعْبُد اللَّ
َحَراٍم ِف َقْبٍ َواِحٍد.

ُموِح«، َوَكاَن َأْعَرَج،  ْعُد اأْلَْبَيُض َعْمُرو ْبُن اجْلَ َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسيُِّدُكُم اجْلَ
َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَأنِّ َأْنُظُر إَِلْيِه َيْمِش بِِرْجلِِه َهِذِه َصِحيَحٍة ِف اجَلنَِّة«)2(.

ْحَن.  ٌد، َوِهنٌْد، َوعبُد الرَّ ٌذ، وخلَّ  جو: له من الَوَلد: مَعاٌذ، ومعوِّ

َكاَن ِف َبيته صنٌَم َعظِيٌم ُيَقال َلُه: )منَاف(، َوَكاَن َناس قد َأْسلُموا جييئون 
سونه عى َرأسه،  نَم فيطرحونه ِف أنتن َمَكان، وينكِّ ْيِل، َفيْخِرُجوَن الصَّ بِاللَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1168/3، 1169(.
نَّة )ص: 566(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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ه َذلِك، فيغسله َوَيرّدُه إَِل َمَكاَنُه، ويعودون لَذلِك، َوملا  َفإِذا َرآُه َعْمٌرو غمَّ
َغاَب َعن َأهله أوصاهم بمراعاة صنمه، فكرسوه وربطوه إَِل جنب كلِب 

ميٍِّت، وألقوه ِف بِْئر، َفَلمَّ َرآُه أسلم، َوأْسلمت َبنو َسلَمة بأمجعها، َوَقاَل:

اق ديــان الّديناحلَمــد للــه اْلعــيل ِذي املنــن زَّ اْلَواِهــب الــرَّ
ــِذي أبعــدين من قبــل َأن ــنُهــَو الَّ ــب ُمْرهَت ــة ق ــون ِف ظلَم أك

ثمَّ ُيِشر إَِل صنمه َفَيُقول

ــن ــا ل تك ً ــت إَِل ــو كن ــه َل َأْنت وكلب وســط بِْئر ِف قرنَوالل
مســـتدن إَِلًـــا  ملثـــواك  َفاآْلن فتشــناك َعــن َشّ اْلغبنُأفٍّ 

ــٍة َعْرُضَهــا  َفَلــمَّ َكاَن َيــْوم ُأُحــٍد، َقــاَل َرُســوُل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقوُمــوا إَِل َجنَّ
ــَمَواُت َواأْلَْرُض«، َوُهــَو أعــرج، َفَقــاَل: َواللــه ألحفــزن َعَلْيَهــا ِف اجلنَّة،  السَّ

فقاتل َحتَّى ُقتَِل. 

َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل لبني َسلَمة: »َمْن َسيُِّدُكم؟«، َفَقاُلوا: اجلدُّ بن قيس 
ْعُد اأْلَْبَيُض  عى ُبخٍل فِيِه، َفَقاَل: »َوَأيُّ َداٍء َأْدَوى ِمَن اْلُبْخِل، َبْل َسيُِّدُكم اجْلَ

َعْمُرو ْبُن اجَلْمُوح«.

َوُنِقـَل َأن َعْمـَرو بـَن اجلمـوح َوعبَد الله بـَن َعْمرو بن حـَرام ُدفِنَا ِف قٍب 
ا،  ا، فحفر َعنُْهَم بعد َأْرَبِعنَي سنة، فوجدا ل يتغرَّ ْيُل قَبُهَ ب السَّ َواِحٍد، فخرَّ

َم َماَتا باأْلَْمس)1(. َكَأنَّ

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« )ص: 103(.
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 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(. 

 جر: من سادات األنصار، واستشهد بُأُحٍد)2(.

اِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل 2 -- 6 َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َأِبي َشدَّ
اْبِن َماِلِك ْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ڤ.

ِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَجْرِ ْبِن َعْبِد ْبِن  ُه ِهنُْد بِنُْت امُلرَضِّ  س: ُأمُّ
 . َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ْجَرِة الثَّانَِيِة  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة ِف اْلِ َوَكاَن َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ
ِد ْبِن ُعَمَر.  ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ فِيَمْن َهاَجَر إَِل َأْرِض احْلََبَشِة)3(.

 بر: َكاَن قديم اإلسلم بمكة، وهاجر إل أرض احلبشة الجرة الثانية 
ِف قول ابن إِْسَحاق، والواقدي. 

ول يذكره ابن عقبة وال َأُبو معش فيمن هاجر إَِل أرض احلبشة، وذكره 
ابن عقبة ف البدريني)4(.

عْمُرو ْبُن الَحاِرِث ْبِن الُمْصَطِلِق الُخَزاِعيُّ ڤ.2  - 6

 ص: َخَتُن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )351/7(.)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1171/3(.)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )199/4(.
)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )230/5(.
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 ب: َأُخو جَوْيِرية اْبنة احلَاِرث َزْوَجة َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َلُه ُصْحَبٌة، سكن الُكوَفة)1(.

 ع: َأُخو ُجَوْيِرَيَة ُأمِّ امُلْؤِمننَِي، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)2(.

 بر: أخو جويرية بِنْت احلَاِرث بن َأِب رضار بن عائذ زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: أبو وائل شقيق بن َسَلَمة، َوَأُبو إِْسَحاق السبيعي)3(.

 خق: أخو جويرية زوج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َلُه ُصْحَبٌة)4(.

 ذت: َأُخو ُأمِّ امُلْؤِمننَِي ُجَوْيِرَيَة.

َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َنَزَل اْلُكوَفَة، َوَرَوى َأْيًضا َعْن: ابن َمْسُعوٍد، َوَزْوَجتِِه 
َزْينََب.

ِه بن َمْسُعوٍد،  َرَوى َعنُْه: َمْوالُه ِدينَاٌر، َوَأُبو َواِئٍل، َوَأُبو ُعَبْيَدَة بن َعْبِد اللَّ
 . بِيِعيُّ َوَأُبو إِْسَحاَق السَّ

َوُهَو ِصْهُر ابن َمْسُعوٍد)5(.

َعْمُرو ْبُن الَحاِرِث ْبِن َهْيَشة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن 2  - 6
َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعمرو ْبِن َعْوٍف ڤ.

ـه َبشـرة بنـت عـدي بن ضمضـم، من ولد َعْمـرو بن عامر،   س: ُأمُّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2002/4(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )274/3(.
)4( »المتفق والمفترق« للخطيب )1661/3(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1171/3(.

)5( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 688،689 (.
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وهم ف بني معاوية. 

ها كلثوم بنت حارثة بن النعمن،  فولد َعْمُرو بُن احلارث: أمَّ بشرة، وأمُّ
من بني مالك بن النجار. 

وشهد َعْمُرو بُن احلارث ُأُحًدا، وتوف، وليس له عقب. 

وقد انقرض ولُد هيشة بن احلارث بن ُأَمية بن معاوية، فلم يبق منهم أحٌد 
إال ولد مروان بن معاوية، من ولد جب بن عتيك)1(. 

َعْمُرو ْبُن ُحَرْيِث ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن 2  - 6
َمْخُزوٍم، ُيْكَنى َأَبا َسِعيٍد، الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ه عمرُة بنت هشام بن ِحْذَيَم بن ُسَعْيد بن ِرئاب بن سهم.  س: ُأمُّ

فَوَلـَد عمـُرو بـُن ُحريث: عبَد اللـه، وجعفًرا، وأمَّ سـلمة، وأروى، وأمَّ 
هم أسدة بنت عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن احلشج بن  بكر، وأمُّ
امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أب أخزم بن ربيعة بن جرول بن ُثَعل بن 

عمرو بن الغوث بن طيِّئ. 

هــم هنــد بنــت هانــئ بــن  وييــى، وخالــًدا، وأمَّ عبــد اللــه، وأمَّ الوليــد، وأمُّ
َقبِيصــة بــن هانــئ بــن مســعود بــن عامــر بــن عمــرو بــن أب ربيعــة بــن ُذهــل بــن 

شيبان بن ثعلبة.

هم أّيوبة بنت اجلُعيد بن ُأَمية بن خلف.  وَعمًرا، وأمَّ ممٍد، وأمُّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )301/4(.
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هم عمرة بنت أسمء بن خارجة بن ِحصن  وسعيًدا، واملغرَة، وهنًدا، وأمُّ
ابن ُحَذيفة بن بدر الِفزاري. 

هـم حفصـة بنـت جرير بن  وعثـمَن، وُحَرْيًثـا، وأمَّ عمـرو الكـبى، وأمُّ
َلْيل البجيل.  عبد الله بن الشُّ

هم حفصة بنت ُكريب بن سلمة بن  وأمَّ عمرو الصغرى، وأمَّ بكر، وأمُّ
ع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن َحِريم  يزيد بن مشجعة بن امُلَجمِّ

ابن ُجْعِفي من َمْذِحج.

ل عمرو بـن حريث إل  قـال ممـد بـن عمر وغـره من العلـمء: ثم حتـوَّ
َف  الكوفة، وابتنى با داًرا كبرة قريًبا من املسجد والسوق، وولده با، وَشُ
بالكوفة وأصاب مااًل عظيًم، وول الكوفَة لزياد بن أب سفيان، وعبيد الله 

ابن زياد.

قال ممد بن عمر: ُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وعمرو ابن اثنتي عشة سنة.

وقال الفضل بن دكني: نزل عمرو بن حريث الكوفة، وابتنى با داًرا 
إل جانب املسجد، وهي كبرة مشهورة ف أصحاب الّز اليوم.

ومات بالكوفة سنة مخس وثمنني، ف خلفة عبد امللك بن مروان، وله 
با عقٌب.

قال ابن سعد: وكان زياد بن أب سفيان إذا خرج إل البرصة، استخلف 
عى الكوفة عمَرو بَن ُحريٍث)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )535-534/6(.
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ُد ْبـُن ُعَمَر: ُقبَِض النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْمٌرو اْبُن   وقـال أيًضـا: س: َقـاَل ُمَمَّ
َة َسـنًَة. َقـاَل: َوَقـاَل اْلَفْضـُل ْبـُن ُدَكنْيٍ َأُبـو ُنَعْيـٍم: َنَزَل َعْمـُرو ْبُن  اْثنََتـْي َعـْشَ
ُحَرْيـٍث اْلُكوَفـَة َواْبَتنَـى ِبَا َداًرا إَِل َجانِِب امَلْسـِجِد َوِهَي َكبَِرٌة َمْشـُهوَرٌة فِيَها 

َأْصَحاُب اْلَزِّ اْلَيْوَم.

ِة  ــُد ْبــُن َســْعٍد: َوَكاَن ِزَيــاُد ْبــُن َأِب ُســْفَياَن إَِذا َخــَرَج إَِل اْلَبــرْصَ َقــاَل ُمَمَّ
اْسَتْخَلَف َعَى اْلُكوَفِة َعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث. 

: َمــاَت َعْمــُرو ْبــُن ُحَرْيــٍث بِاْلُكوَفــِة َســنََة مَخٍْس  َوَقــاَل اْلَفْضــُل ْبــُن ُدَكــنْيٍ
َوَثَمننَِي ِف ِخَلَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن، َوَلُه ِبَا َعِقٌب)1(.

 ل: سكن الكوفة، له صحبٌة)2(. 

، فحكم عديٌّ بأربعمئة  ج بنت عدي بن حاتم، عى حكم عديٍّ  ق: تزوَّ
ج بنَت جرير بن عبد الله البجيل. درهم، وتزوَّ

وله عقب بالكوفة، وذكر عظيم.

وكان   ، الكناين  خلف  بن  هشام  ابنت  حريث،  بن  عمرو  أمُّ  وكانت 
هشاٌم شيًفا ف اجلاهلية.

وكان لعمرو بن حريث أخ يقال له: سعيد بن حريث)3(.

؟ َقاَل: َلْيَسْت  يِّ  خ: ُسِئَل َيَْيى ْبُن َمِعنٍي: َعْن َعْمرو ْبِن ُحَرْيث امْلرِْصِ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )146/8(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1271(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 293(.
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. َلُه ُصْحَبة، وَعْمرو ْبُن ُحَرْيث امَلْخُزوِمّي َصاِحُب النَّبِيِّ

َنـا َيَْيى ْبُن َمِعـنٍي َأنَّ َلُه  ِذي َأْخَبَ َهـَذا ُهـَو َعْمـرو ْبـُن ُحَرْيث امَلْخُزوِمـّي الَّ
ُصْحَبة)1(.

َ َعْمُرو ْبُن ُحَرْيٍث َسـنََة   ص: َسـِمْعُت َأَبـا َبْكـِر ْبَن َشـْيَبَة َيُقوُل: ُتـُوفِّ
مَخٍْس َوَثَمننَِي)2(.

 ط: ُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو فيم ذكر ابن اثنتي عشة سنة، سكن الكوفة، 
فمت با سنة مخس وثمنني، وقد روى عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(. 

 ب: ولد َيْوم بدر، َوُهَو َأُخو سعيد بن ُحَرْيث. 

َتُه اْبنة جرير  ة سنة مخس َوَثَمننَِي، َوَكاَنت حَتْ سكن الُكوَفة، َوَمات بَِمكَّ
.)4( ابن َعْبد اللَّه الَبجيِلّ

 بش: كان مولده يوم بدر، مات سنة مخس وثمنني)5(.

ة)6(.  مف: َلُه ُصْحَبٌة، روى عنه أهُل الُكوَفة، َوأهُل الَبرْصَ

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، ُيَكنَّى َأَبا َسِعيٍد، َماَت َسنََة مَخٍْس َوَثَمننَِي.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 364(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )36/2(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 30، 58(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )272/3(.

)5( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 79(.
)6( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )3193(.
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َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلُه اْثنَا َعَشَ َسنًَة.  ُه َعاَم َبْدٍر، َوِقيَل: َبْل ُتُوفِّ َحََلْت ُأمُّ

َكِة ِف َصْفَقتِِه َوَبْيَعتِِه)1(. َمَسَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرْأَسُه، َوَدَعا َلُه بِاْلَبَ

 بــر: رأى النَّبـِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وســمع منــه، مســح برأســه، ودعــا َلــُه بالبكــة، 
وخط َلُه باملدينة داًرا بقوس.

وقيل: ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ابن اثنتي عشة سنة.

ُه أول قرش  نزل الكوفة وابتنى با داًرا وسكنها، وولده با، وزعموا َأنَّ
اختذ بالكوفة داًرا، َوَكاَن َلُه فيها قدر وشف. 

أخو  َوُهَو  وثمنني،  الكوفة، ومات با سنة مخس  إمارة  قد ول  َوَكاَن 
َسِعيد بن حريث.

ـُه رآه يصـيل ف نعلني  مـن حديـث َعْمـرو بـن حريث َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ
مصوفتني)2(.

 خـق: أخـو سـعيد بن حريـث، ُقبَِض َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وقـد بلغ اثني 
عشة سنة، وكان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص مسح رأسه، ودعا له بالبكة، وانتقل عمرو إل 

الكوفة فنزلا إل أن مات با)3(.

 ثغ: َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أخو َسِعيد بن ُحَرْيث، وجيتمع ُهَو وخالد 
ابن الَولِيد، َوَأُبو جهل بن هشام ِف َعْبد اللَّه.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2001/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1172/3(.

)3( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1691/3(.
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ََذ بالكوفة داًرا. سكن الكوفة وابتنى با داًرا، وهو أول قرش اختَّ

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وكان عمره ملا توف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اثنتي عشة سنة، 
ه عام بدر، ومسـح النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رأسـه، ودعا َلـُه بالبكة ِف  وقيـل: حلـت بِـِه أمُّ
صفقته وبيعه، فكسب مااًل عظيًم، وكان من أغنى أهل الكوفة، وول لبني 
أميـة بالكوفـة، وكانـوا يميلـون إَِلْيـه، ويثقون بِـِه، وكان هواه معهم، وشـهد 

القادسية، وأبى فيها)1(.

 ذس: َأُخو َسِعْيِد بِن ُحَرْيٍث.

ِذْيَن َكاُنوا َنَزُلوا الُكْوَفَة. َكاَن َعْمٌرو ِمْن َبَقاَيا َأْصَحاِب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

َمْولُِدُه: ُقَبْيَل اِلْجَرِة.

َلُه: ُصْحَبٌة، َوِرَواَيٌة.

ْيِق، َواْبِن َمْسُعْوٍد. دِّ َوَرَوى َأْيًضا َعْن: َأِب َبْكٍر الصِّ

ُة بُن ُسَبْيٍع، َوالَولِْيُد بُن  ، َوامُلِغْرَ َث َعنُْه: اْبنُُه؛ َجْعَفٌر، َواحلََسُن الُعَريِنُّ َحدَّ
، َوإِْسَمِعْيُل بُن َأِب َخالٍِد، َوآَخُرْوَن. ْيٍع، َوَعْبُد امَلِلِك بُن ُعَمْرٍ رَسِ

َوآِخُر َمْن َرآُه ُرْؤَيًة: َخَلُف بُن َخِلْيَفَة.

. : َسنََة مَخٍْس َوَثَمننِْيَ َ ُتُوفِّ

َة َوُهَو َحَدٌث)2(. َوَشِهَد َأُخْوُه َسِعْيُد بُن ُحَرْيٍث َفْتَح َمكَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )710/3(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 419-417(.
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 ذت: َأُخو َسِعيٍد.

ْجَرِة، َوَلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة. ُولَِد َقْبَل اْلِ

َوَرَوى َأْيًضا َعْن: َأِب َبْكٍر، َوابن َمْسُعوٍد، َوَسَكَن اْلُكوَفَة.

َرَوى َعنُْه: ابنه جعفر، واحلسن العرين، ومغرة بن سبيع، والوليد بن 
رسيع، وعبد امللك بن عمر، وإسمعيل بن أب خالد.

وآخر من رآه خلُف بُن خليفة، شيخ احلسن بن عرفة، فابن عرفة من 
أتباع التابعني.

توف عمرو سنة مخس وثمنني)1(.

ْبِن 2    6 َعْوِف  َعْبِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َلْوَذاَن  ْبِن  َزْيِد  بِن  َحْزِم  ْبُن  َعْمُرو 
حَّاك،  اِر ِمَن اْلَْنَصاِر، ُثمَّ ِمَن اْلَخْزَرجِ، َأُبو الضَّ َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

الْنَصاِريُّ ڤ.

ه خالدة بنت أب أنس بن سنان بن وهب بن لوذان، من بني   س: أمُّ
ساعدة.

ة،... وأمهم عمرة بنت عبد الله  فوَلَد عمُرو بُن حزم: ممًدا ُقتَِل يوم احلَرَّ
ابن احلارث بن مجَّاز، من غسان حليف بني ساعدة. 

ه ساملة بنت حكيم بن هشام بن خلف بن قوالة بن طريف،  وعمرَة، وُأمُّ
من بني ليٍث. 

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 987(.
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هـم كبشـة بنت ُخنيس بن شـجرة بـن احلارث بن  وخالـًدا وخالـدة، وأمُّ
معاوية بن ربيعة بن احلارث بن معاوية بن احلارث بن ثور بن ُمَرّتع، من كندة. 

ه أمُّ ولد.  وعبَد الله، وُأمُّ

هم سودة بنت حارثة  ومعاويَة، وسليمَن، وحارثَة، وحبيبَة، وميمونَة، وأمُّ
ابن سلمة بن عوف، من كندة. 

ها أمُّ بلل بنت احلارث بن قيس بن َهْيَشة بن احلارث،  وحفصَة، وأمُّ
من بني عمرو بن عوف. 

هم أم ولد. ، ونائلَة، ومجيلَة، وأمُّ وعامًرا، ومعمَر، وحرضميَّ

وكان عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك، واستعمَله َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عى 
نجران اليمن، وهو ابن سبع عشة سنة.

ُد ْبُن ُعَمَر: وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعَة معاوية بن أب  َقاَل ُمَمَّ
سفيان البنه يزيد، ومات بعد ذلك باملدينة)1(.

ِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى اْلَيَمِن، َسَكَن امَلِدينََة.   ع: َأَحُد ُعمَّ

َ َسنََة َأْرَبٍع َومَخِْسنَي،  َ ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب ڤ، َوِقيَل: ُتُوفِّ ُتُوفِّ
اِك.  حَّ ُيَكنَّى َأَبا الضَّ

َشِهَد اْلَنَْدَق ُهَو َوَزْيُد ْبُن َثابٍِت. 

َل َمْشَهٍد َشِهَدُه َعْمُرو ْبُن َحْزٍم.  َوَكاَن َأوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )318-317/5(.
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َ ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب بِامَلِدينَِة)1(. ُه ُتُوفِّ َوِقيَل: إِنَّ

ه من بني ساعدة، يكنى َأَبا الضحاك، ل يشهد بدًرا فيم يقولون.   بر: أمُّ

أول مشاهده الندق، واستعمله َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص عى أهل نجران، وهم 
بنو احلَاِرث بن َكْعب، َوُهَو ابن سبع عشة سنة، ليفقههم ِف الدين، ويعلم 
القرآن، ويأخذ صدقاهتم، وذلك سنة عش بعد أن بعث إليهم َخالِد بن الَولِيد، 

يات.  َدقات والدِّ نن والصَّ فأسلموا، وكتب َلُه كتاًبا فِيِه الفرائض، والسُّ

ومات باملدينة سنة إحدى ومخسني. وقيل: سنة ثلث ومخسني.

وقد قيل: إن َعْمرو بن حزم توف ف خلفة عمر بن الطاب ڤ باملدينة. 

َلِمي، وزياد بن ُنَعْيم احلرضمي)2(. ِه السُّ د، والنَّرْض بن َعْبد اللَّ روى عنه: ابنه ُمَمَّ

 ب: شهد الَنَْدق، َوُهَو ابن مخس عَشة سنة، َوُهَو أول مْشهد شهده 
ُهَو َوزيد بن َثابت.

َوَمات َعْمرو بن حزم سنة إِْحَدى َومخسني ِف إَِماَرة ُمَعاِوَية، َوَكاَن كنيته 
اك.  حَّ َأُبو الضَّ

اْســتْعمل َرُســوُل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص َعْمــَرو بــَن حــزم عــى َنْجــَران، َوُهــَو ابــن ســبع 
عش سنة)3(.

 بش: شهد الندق، وهو ابن مخس عشة سنة. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1980/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1173/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )267/3، 268(.
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مات باملدينة سنة إحدى ومخسني ف إمارة معاوية بن أب سفيان)1(.

 مف: َلُه ُصْحَبٌة َوَقِدم، َبعثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل اليمن)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 كر: له صحبٌة، شهد الندق مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمله عى نجران.

روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، روى عنـه: ابنه ممد بن عمرو، وامرأته 
سودة بنت حارثة، والنرض بن عبد الله السلمي، وزياد بن نعيم احلرضمي، 

وقيل: إنه وفد عى معاوية)4(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَى أهـل   ثـغ: أول مشـاهده النـدق، واسـتعمله َرُسـوُل اللَّ
نجران، وهم بنو احلارث ابن كعب، وهو ابن سبع عشة سنة، بعد أن بعث 
ـنن،  إليهـم َخالِـد بـن الَولِيـد فأسـلموا، وكتب لم كتاًبـا فِيِه الفرائض، والسُّ

َيات. َدقات، والدِّ والصَّ

تـوف باملدينـة َسـنَة إِْحَدى َومَخِْسـنَي، َوِقيَل: َسـنََة َأْرَبٍع َومَخِْسـنَي، وقيل: 
سنة ثلث ومخسني، وقيل: إنه توف ِف خلفة ُعَمر بن الطاب باملدينة. 

د بن ِسِريَن روى أنه كلَّم  ُه توف بعد المسني؛ ألن ُمَمَّ والصحيح؛ َأنَّ
معاويَة بكلٍم شديٍد ملا أراد البيعَة ليزيد)5(. 

)1( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 45(.
)2( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )4025(.

)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )45/ 471(.)3( »اإلكمال« البن ماكوال )452/2(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )711/3، 712(.
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َعْمُرو ْبُن اْلَحِمِق ْبِن اْلَكاِهِن ْبِن َحِبيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَقْيِن ْبِن 2    6
َرَزاحِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن َكْعِب ْبِن َعْمٍرو ِمْن ُخَزاَعَة اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل اْلُكوَفَة، َوَشِهَد َمَع َعيِلٍّ ڤ َمَشاِهَدُه. 

ْحَِن اْبُن ُأمِّ  َوَكاَن فِيَمْن َساَر إَِل ُعْثَمَن، َوَأَعاَن َعَى َقْتِلِه، ُثمَّ َقَتَلُه َعْبُد الرَّ
احْلََكِم بِاجْلَِزيَرِة)1(.

 ق: بايع َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف حجة الوداع، وصحبه بعد ذلك، وروى 
عنه حديًثا.

وكان من ساكني الكوفة، ومن شيعة عيل بن أب طالب، وكان من سار 
إل عثمن.

وشهد مع عيل بن أب طالب مشاهده، وأعان حجَر بَن عدي، ثم هرب 
إل املوصـل، ودخـل غـاًرا، فنهشـته َحيَّـٌة فقتلتـه، وبعـث إل الغـار ف طلبه، 
فوجدوه ميًِّتا، فأخذ عامل املوصل رأسه، فحمله إل زياد، وبعث به زياد إل 

معاوية، وهو أول رأس حل من بلد إل بلد ف اإلسلم)2(.

 ط: بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف حجة الوداع وصِحَبه بعد ذلك، ثم كان أحد 
الذيـن سـاروا إل عثـمن بـن عفان، وشـهد املشـاهد بعد ذلك مـع عيل بن أب 

طالب ڤ، ثم ُقتَِل ف اجلزيرة قتله ابُن أمِّ احلكم)3(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )147/8(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 291، 292(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 46(.
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 ب: عداده ِف أهل الُكوَفة، َوَكاَن من َأْصَحاب َعيل بن أب َطالب، 

َوملا ُقتَِل َعيِلٌّ هرب إَِل املوصل، َودخل غاًرا، فنهشته َحيَّة َفقتلته، َوبعث إَِل 
اْلَغار ِف طلبه، فوجدوه َميًِّتا، َفأخذ َعامل املوصل َرأَسه َوحله إَِل ِزَياد، َفبعث 

ْسَلم من بلد إَِل بلد. ِزَياد بَِرْأِسِه إَِل ُمَعاِوَية، َوَرأسه أول َرأس حل ِف اإْلِ

َوُهَو َعْمرو بن احلمق بن الكاهن بن حبيب بن َعْمرو بن الَقنْي بن رزاح 
ابن َعْمرو بن سعد ْبن َكْعب بن َعْمرو بن ربيَعة بن َحاِرَثة، َوُهَو من ُخَزاَعة)1(.

 بش: قتل قبل معاوية بن أبى سفيان)2(.

 ع: ُهَو َعْمُرو ْبُن احْلَِمِق ْبِن اْلَكاِهِن ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َربِيَعَة 

 . اْبِن َكْعٍب اْلَُزاِعيُّ

 . َسَكَن اْلُكوَفَة، ُثمَّ اْنَتَقَل إَِل ِمرْصَ

ا.  ُهَ ، َوَغْرُ ، َوُجَبْرُ ْبُن ُنَفْرٍ َرَوى َعنُْه: ِرَفاَعُة اْلِقْتَبايِنُّ

ْسَلِم َرْأَس َعْمِرو ْبِن احْلَِمِق، َأَصاَبْتُه َلْدَغٌة  ُل َرْأٍس ُأْهِدي ِف اإْلِ َكاَن َأوَّ
ُسُل َأْن ُيتََّهُموا بِِه، َفَقَطُعوا َرْأَسُه َفَحَمُلوُه إَِل ُمَعاِوَيَة.  َ َفَخاَفِت الرُّ َفُتُوفِّ

ْت َعَلْيِه َثَمُنوَن َسنًَة، َفَلْم ُيَر  َدَعا َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيَمتََّع بَِشَبابِِه، َفَمرَّ
َلُه َشْعَرٌة َبْيَضاُء)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )275/3، 276(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 94(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2006/4(.



225 ين
َ
حرف الع

 بـر: هاجـر إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعـد احلديبيـة. وقيـل: بل أسـلم عام حجة 

الوداع، واألول أصح. 

صحـب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وحفظ َعنُْه أحاديث، وسـكن الشـام، ُثـمَّ انتقل إَِل 
الكوفة فسكنها.

روى َعنُْه ُجَبْر بن ُنَفْر، ورفاعة بن شداد، وغرها. 

وكان مـن سـار إَِل ُعْثـَمن، وهـو أحد األربعـة الذين دخلـوا َعَلْيِه الدار 
فيم ذكروا، ُثمَّ صار من شيعة عيلٍّ ڤ، وشهد معه مشاهده كلَّها: اجلمل، 
والنهـروان، وصفـني، وأعـان حجـر بـن عـدي، ُثـمَّ هـرب ِف زمن ِزَيـاد إَِل 
املوصل، ودخل غاًرا فنهشته حية فقتلته، فبعث إَِل الغار ِف طلبه، فوجد 
ميًِّتا، فأخذ عامُل املوصل رأَسه، وحله إَِل ِزَياد، فبعث بِِه ِزَياد إَِل ُمَعاِوَية، 

َوَكاَن أول رأس حل ِف اإلسلم من بلد إَِل بلد. 

وكانـت وفـاة َعْمـرو بـن احلمـق الزاعي سـنة مخسـني. وقيل: بـل قتله 
ْحَِن بن أم احلكم سنة مخسني)1(. ْحَِن بن ُعْثَمن الثقفي عمُّ َعْبد الرَّ َعْبد الرَّ

 كـر: لـه صحبـٌة، سـكن الكوفة، ثم انتقـل إل مرص، وكان قد سـره 

عثمن بن عفان إل دمشق، وشهد صفني مع عيل بن أب طالب. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث، روى عنه: رفاعة بن شداد الفتياين، وجبر 
ابن نفر، وعبد الله بن عامر املعافري، وميمونة جدة يوسف بن سليمن)2(.

)2( »تاريخ دمشق« )45/ 490، 491(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1173/3، 1174(.
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 نق: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: ُجَبر بن نفر )1(.

 ثـغ: هاجـر إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعـد احلديبيـة، وقيل: بل أسـلم عام حجة 
الوداع، واألول أصح.

ِذيَن دخلوا  وكان مـن سـار إَِل عثـمن بن عفان ڤ، وهو أحـد األربعة الَّ
، وشهد معه مشاهده  ار، فيم ذكروا، وصار بعد َذلَِك من شيعة عيلٍّ َعَلْيِه الدَّ

كلها: اجلمل، وصفني، والنَّهروان)2(. 

ِة اْلَوَداِع، َوَسِمَع ِمنُْه.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة، َوَباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َحجَّ

.)3( ِه بن َعاِمّر امَلَعافِِريُّ ، َوَعْبُد اللَّ اٍد، َوُجَبْرُ بن ُنَفْرٍ َرَوى َعنُْه: ِرَفاَعُة بن َشدَّ

اِريُّ ڤ.2 6  6 ، النَّجَّ َعْمُرو ْبُن َخاِرَجَة ْبِن َقْيٍس، اْلَْنَصاِريُّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

، َوِقيَل: اْلَْنَصاِريُّ ڤ.2    6 عْمُرو ْبُن َخاِرَجَة، اْلَْشَعِريُّ

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِرّيني)5(.

 ب: َحِليــٌف ألب ُســْفَيان بــن َحــْرب، َبعثــه َأُبــو ُســْفَيان َرُســواًل إَِل 
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )1328(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )714/3(.

)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 424(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2030/4(.

)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 347(.
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َحِديثه: »َل َوِصيَّة لَوارث«. 

َوُهَو َعْمرو بن َخاِرَجة بن املنتفق اأْلَسدي)1(.

 ع: َحِليــُف َأِب ُســْفَياَن ْبــِن َحــْرِب ْبــِن ُأَميَّــَة ْبــِن َعْبــِد َشــْمٍس، َوِقيَل: 
اِميِّنَي)2(. ِحيُح: َعْمُرو ْبُن َخاِرَجَة، ُيَعدُّ ِف الشَّ َخاِرَجُة ْبُن َعْمٍرو، َوالصَّ

َعْمُرو ْبُن َساِلِم ْبِن َحِصيَرَة ْبِن َساِلٍم، ِمْن َبِني َمِليحِ ْبِن َعْمِرو 2    6
اْبِن َرِبيَعَة ڤ.

 س: َكاَن َشاِعًرا، َومَلَّا َنَزَل َرُسوُل اللََّه ملسو هيلع هللا ىلص احْلَُدْيبَِيَة َأْهَدى َلُه َعْمُرو 
ُه ِف َعْمٍرو«. اْبُن َساِلٍ َغنًَم َوَجُزوًرا، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َباَرَك اللَّ

اُه َعْن  َوَأْقَبـَل َعْمـٌرو َوُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء إَِل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ، َفَأْخَبَ
تِي َعَقَدَها َرُسوُل اللِه  ُقَرْيٍش، َوَكاَن َعْمٌرو َيِْمُل َأَحَد َأْلِوَيِة َبنِي َكْعٍب الثََّلَثِة الَّ

ِذي َيُقوُل َيْوَمِئٍذ: َة، َوُهَو الَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُْم َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ـــًدا ــَدا)3(اَل َهـــمَّ إيِنِّ َناِشـــٌد ُمَمَّ ــِه األَْتَل ــا َوَأبِي ــُف َأبِينَ ِحْل

اِعُر ڤ.2    6 ، الشَّ ، اْلَكْلِبيُّ عْمُرو ْبُن َساِلٍم، اْلُخَزاِعيُّ

 ع: َرُسـوُل َبنِـي ُخَزاَعـَة إَِل َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص اَلْسـُتنََصاِرِهْم بِـِه َعـَى 
َتُه)4(. ِذمَّ َأْخَفُروا  ِحنَي  ُقَرْيٍش 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )270/3، 271(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2008/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )198/5(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2012/4(.
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ُه َعْمُرو ْبُن َساِلٍ)1(.   ع: َوافُِد ُخَزاَعَة إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَلْ خُيَْتلف فِيِه َأنَّ

َعْمُرو ْبُن ُسَبْيعٍ ِمْن َبِني ُسَلْيِم ْبِن َرَها ْبِن ُمَنبِِّه ْبِن َحْرب الرهاويُّ ڤ.2 -  6

نَي، َوَكاُنوا مَخَْسَة َعَشَ َرُجًل،  َهاِويِّ  س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْفِد الرَّ

، َفَأْسَلُموا، َوَأَجاَزُهْم َكَم َكاَن  َوَكاَن ُقُدوُمُهْم َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َسنََة َعْشٍ

جُيِيُز اْلَوْفَد، َوَتَعلَُّموا اْلُقْرآَن َواْلَفَراِئَض َوَرَجُعوا إَِل بَِلِدِهْم، ُثمَّ َقِدَم ِمنُْهْم 

َ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  وا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن امَلِدينَِة، َوَأَقاُموا َحتَّى ُتُوفِّ َنَفٌر َفَحجُّ

َفَأْوىَص َلُْم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد َمْوتِِه بَِجاٍد ِماَئَة َوْسٍق بَِخْيَبَ ِف اْلَكتِيَبِة َجاِرَيٌة 

اِم. َعَلْيِهْم، َوَكَتَب َلُْم ِبَا ِكَتاًبا، ُثمَّ َخَرُجوا ِف َجْيِش ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد إَِل الشَّ

، َعْن َزْيِد ْبِن  ْيثِيِّ ُد ْبُن ُعَمَر، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد اللَّ َثنَا بِِه ُمَمَّ ُه َحدَّ َهَذا ُكلُّ

 . َطْلَحَة التَّْيِميِّ

وَن َما َأْوىَص َلُْم بِِه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َهاِويُّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُثمَّ َباَع الرَّ َوَقاَل ُمَمَّ

، ِف َزَمِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)2(. ِمْن َهَذا اجْلَاِد بَِخْيَبَ

 كر: وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وعقد له لواًء، وكان ف جيش أسامة الذي 

خرج إل البلقاء، وشهد مع معاوية ِصفِّني)3(.

ْبِن 2    6 َرَزاحِ  ْبِن  َأَداَة  ْبِن  َأَنِس  اْبِن  الُمْعَتِمِر  ْبِن  ُسَراَقَة  ْبُن  عْمُرو 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1949-1948/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )278/6(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 16(.
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َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ ڤ.

ُه آِمنَُة بِنُْت َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمْرِ ْبِن ُأَهْيِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن مُجََح.  س: ُأمُّ

ِد  اَقَة َبْدًرا، ِف ِرَواَيِة ُموَسـى ْبـِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ َقاُلـوا: َوَشـِهَد َعْمُرو ْبُن رُسَ

ِد ْبِن ُعَمَر َأمْجَُعوا َعَى َذلَِك.  ، َوُمَمَّ اْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ

اَقَة  ـُد ْبُن إِْسـَحاَق َوْحَدُه ِمـْن َبْينِِهْم؛ َأنَّ َأَخاَه َعْبَد اللـِه ْبَن رُسَ َوَذَكـَر ُمَمَّ

ُه، َوَلْيَس ُهَو ِعنَْدَنا بَِثْبٍت.  َشِهَد َأْيًضا َبْدًرا، َوَلْ َيْذُكْر َذلَِك َغْرُ

َها َمَع َرُسوِل اللِه  اَقَة ُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ َوَشِهَد َعْمُرو ْبُن رُسَ

اَن.  َ ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتُوفِّ

اَقَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َ َعْبُد اللِه ْبُن رُسَ ُد ْبُن إِْسَحاَق: َوُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ

ِريَن،  اَقَة، َشـِهَد َبـْدًرا، َوَوِهَم َبْعـُض امُلَتَأخِّ  ع: َأُخـو َعْبـِد اللـِه ْبِن رُسَ

َم ُهَو َعَدِويٌّ ِمْن َبنِي َعِديِّ  ، َواْخَتَلَط؛ َفإِنَّ اَقَة اأْلَْنَصاِريُّ َفَقاَل: َعْمُرو ْبُن رُسَ

اْبِن َكْعٍب ِمْن َرْهِط ُعَمَر ْبِن الَطَّاِب)2(.

ِه بن رساقة.   بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه َعْبد اللَّ

ُيَعدُّ ِف أهل الشام، وأكثر حديثه عندهم، وقد روى عنه الكوفيون)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )358-358/3(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2004/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1159/3(.
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 وقال أيًضا بر: شهد بدًرا، وأحًدا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِه بن رساقة)1(. وتوف ف خلفة ُعْثَمن ُهَو وأخوه َعْبد اللَّ

 ذت: بدريٌّ كبٌر، وهو أخو عبد الله)2(.

عْمُرو ْبُن َسْعٍد، َأُبو َسْعِد الَخْير ڤ.2    6

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوقد قيل اسمه: َعامر بن سعد بن َمْسُعود)3(.

عْمُرو ْبُن َسْعِد ْبِن الَحاِرِث ْبِن َعبًّاٍد ڤ.2    6

 كر: له صحبٌة، وشهد مؤتة، واستشهد با)4(.

عْمُرو ْبُن َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َأُبو َواِقٍد، اْلَْشَهِليُّ ڤ.2    6

ْبُن  ُد  نِيِه ُمَمَّ ، فِيَم َأْخَبَ ِجْسَتايِنُّ  ع: َحَكاُه َعْبُد اللِه ْبُن َأِب َداُوَد السِّ

اِجيُّ إَِجاَزًة َعنُْه، َقاَل: َوِمْن َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل: َسْعُد  ِد ْبِن َيْعُقوَب احْلَجَّ ُمَمَّ
اِح، َقاَل: َوَرَأْيُت  اْبُن ُمَعاٍذ، َوَوَلُدُه َعْبُد اللِه، َوَعْمٌرو، َهَكَذا ِف ِكَتاِب اْبِن اْلَقدَّ
ْضَواِن، َوَسَأْلُتُه:  َسْعًدا ِف النَّْوِم َفُقْلُت َلُه ِف َأِمِر اْبنَْيِه، َوَكاَن َقْد َشِهَد َبْيَعَة الرِّ
ْمُت َعْمًرا َقْبَل َعْبِد اللِه، َكَذا َقاَلُه  ؟ َفَقاَل ِل: َعْمٌرو، َفَجَعْلُت َأْو َقدَّ َُم َأْكَبُ َأيُّ

اْبُن َأِب َداُوَد)5(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1176/3(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 189(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )272/3(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 47(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2014/4(.
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ْحَـن ملـوت َأبِيِه ڤ، وهـو َأُبو  ـِذي اهتزَّ عـرُش الرَّ  ثـغ: هـو ابـن الَّ
واقد، وكان َقْد شهد بيعة الرضوان.

روى عنه: ابنه واقد.

ْحَن بـن َعْمرو بن سـعد بن  ـد بـن احلصني بن َعْبـد الرَّ ومـن ولـده: ُمَمَّ
ُمَعـاذ، َكاَن أحـد علـمء األنصـار، وكان صاحـب راية األنصار َمـَع ممد بن 

عبد اللَّه بن احلسن)1(.

عْمُرو ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، ُيْكَنى َأَبا 2    6
، اُلَمِويُّ ڤ. ُعْقَبَة، الُقَرِشيُّ

 ب: َأُخـو َخالِـد بـن سـعيد، َوَأَبان بن سـعيد َهـُؤاَلِء من السـوابق ِف 
اإلسلم، َوُقتَِل َعْمرو بن سعيد ِف أجنادين، وكنيته َأُبو ُأميَّة، َوَكاَن قد أسلم 

 . بعد َأِخيه َخالِد بِسنَتنْيِ

ه َصِفيَّة بنت امُلغَرة بن َعْبد اللَّه بن عمر بن َمُْزوم)2(. َوأمُّ

السوابق ف  أخو خالد بن سعيد، وأبان بن سعيد من أهل  بش:   
االسلم، وُأول الفضل ف الدين. 

ُقتَِل عمرو بأجنادين غازًيا ف خلفة عمر بن الطاب)3(.

 ،  ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة احلََبَشِة، اْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َتْيَمَء َوَخْيَبَ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )726/3(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )268/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 42(.
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يِق ڤ.  دِّ اِم ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر الصِّ ُقتَِل بَِأْجنَاِديَن ِمْن َأْرِض الشَّ

َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: اَل َعِقَب َلُه، َأُخو َخالِِد ْبِن َسِعيٍد، َومَلَّا َأْن َأْسَلَم َقاَل 
َرْيَبِة  ا َأَباُن ْبُن َسِعيٍد، َوَكاَن َأُبوُهْم َسِعيُد ْبُن اْلَعاِص َهَلَك بِالظُّ فِيِهَم َأُخوُهَ

ِمْن َناِحَيِة الطَّاِئِف:

َرْيَبــِة َشــاِهٌد يِن َعْمٌرو َوَخالُِدَأاَل َلْيــَت َميًِّتــا بِالظُّ ي ِف الدِّ ملَِــا َيْفَتِ
ــا َأْمــَر النَِّســاِء َفَأْصَبَحــا ــُد)1(َأَطاَعــا بِنَ ــْن ُيَكابِ ــا َم ــْن َأْعَداِئنَ ــاِن ِم ُيِعينَ

 ر: أسلم بعد أخيه خالد بيسر، وتبعه ف الجرة إل احلبشة، ثم قدما 
عى َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ف السفينتني اللتني بعثهم النجاشُّ إل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

مع جعفر بن أب طالب)2(.

 كر: أخو خالد وأبان، لم صحبٌة، قدم الشام ماهًدا. 

وُقتِـَل يـوم أجناديـن، وأجناديـن عـى قول سـيف بعد الرمـوك، وفتح 
دمشق، وحص، فمن شهدها من مدح أواًل، فقد شهد الفتح. 

وقيل: إنه ُقتَِل بالرموك. 

وكان َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص قد اسـتعمل عمرو بن سـعيد عى خيب، ووادي 
القرى، وتيمء، وتبوك، وُقبَِض النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو يليها له)3(.

َسِعيد بن  ُهَو وأخوه خالد بن  كان من هاجر الجرتني مجيًعا  بر:   

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1980-1979/4(.
)2( »التدوين في أخبار قزوين« للرافعي )67/1(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 20(.
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النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان  إَِل املدينة، وقدما معا عى  ُثمَّ  الَعاص إَِل أرض احلبشة، 
إسـلم َخالِـد بـن َسـِعيد قبـل إسـلم أخيـه َعْمرو بيسـر، وهاجـر إل أرض 

الكنانية. َصْفَوان  بِنْت  امرأته فاطمة  الثانية مع  احلبشة الجرة 

واستعمل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعْمرو بن َسِعيد عى قرى عربية، منها تبوك، 
وخيب، وفدك. 

وقتل َعْمرو بن َسِعيد مع أخيه أبان بن َسِعيد بأجنادين سنة ثلثة عشة، 
، وأكثُر أهل السر.  هكذا َقاَل الَواِقِديُّ

وقال ابن إِْسَحاق: قتل َعْمرو بن َسِعيد بن اْلَعاص َيْوم الرموك. 

ُه ُقتَِل بأجنادين.  ول يتابع ابَن إِْسَحاق عى َذلَِك، واألكثر عى َأنَّ

وقد قيل: إنه قتل َيْوم مرج الصفر، وكانت أجنادين ومرج الصفر ِف 
مجادى األول سنة ثلث عشة)1(.

ه صفية بِنْت املغرة بن َعْبد اللَّه بن عمرو بن مزوم، عمة  ثغ: أمُّ  
َخالِد بن اْلَولِيد بن املغرة.

َسِعيد،  بن  َخالِد  وأخوه  ُهَو  املدينة،  َوإِل  احلبشة  إَِل  الجرتني  هاجر 
وقدما مًعا َعَى النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكان إسلم َعْمرو بعد أخيه َخالِد بيسر.

ها َأُبو َبْكر  وبقي بعد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فسار إَِل الشام َمَع اجليوش التي سرَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1177/3، 1178(.
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الصديق، فُقتَِل َيْوم أجنادين شهيًدا ِف خلفة َأِب َبْكٍر، قاله أكثر أهل السر)1(.

 ذس: َلُه ِهْجَرَتاِن: إَِل احلََبَشِة، ُثمَّ إَِل امَلِدْينَِة، َوَلُه َحِدْيٌث ِف »ُمْسنَِد 
اإِلَماِم َأْحََد«.

ُمْوِك، َوُيَقاُل: َيْوم َأْجنَاِدْيَن َمَع َأَخَوْيِه ڤ)2(.  اْسُتْشِهَد َيْوَم الَرْ

 ذت: أخو أبان وخالد أوالد أب أحيحة.

أسلم عمرو وحلق بأخيه خالد باحلبشة، وقدم معه أيام َخْيَب، وشهد 
فتح مكة، َواْسُتْشِهَد يوم َأْجنَاِديَن ڤ)3(.

َة ْبِن 2 6  6 عْمُرو ْبُن ُسْفَياَن َعْبِد َشْمِس ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَْوَقِص ْبِن ُمرَّ
ِهَلِل ْبِن َفاِلحِ ْبِن َذْكَواَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم، َأُبو اْلَْعَوِر، 

َلِميُّ ڤ. السُّ

ُه ُقَرْيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َعْبِد َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهِم ْبِن   ع: ُأمُّ
َعْمِرو ْبِن ُهَصْيٍص، َحِليُف َبنِي ُأَميََّة)4(.

 مف: أّمَها: أروى بنت ُأميَّة بن عبد شمس بن عبد منَاف.

َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف الشاميني ڤ)5(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )727/3، 728(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 261، 262(.

)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 58(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2018/4(.

)5( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )615(.
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عْمُرو ْبُن ُسْفَياَن الثََّقِفيُّ ڤ.2    6

 ب: َكاَن َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُحننَي)1(.

اِميِّنَي، َكَذا َذَكَرُه اْلَقايِض َأُبو  ِكنَي، ُيَعدُّ ِف الشَّ  ع: َشِهَد ُحنَْينًا َمَع امُلْشِ
.)2( ِكنَي، َأْسَلَم َبْعَد ُحننَْيٍ ُه َشِهَد ُحنَْينًا َمَع امُلْشِ َأْحََد َأنَّ

 خغ: َلُه ُصْحَبٌة)3(.

َعْمُرو ْبُن ُسْفَياَن، َأُبو ُعْثَمان، اْلِبَكاِليُّ ڤ.2    6

ـاَم، ِقيـَل: َلـُه ُصْحَبـٌة، َواْخُتِلَف فِيِه، َوَقـاَل َحْفُص ْبُن   ع: َسـَكَن الشَّ
ِغَياٍث: َكاَن َقْد َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَذا َذا فِْقٍه. 

، َوَمْعَداُن ْبُن َأِب َطْلَحَة)4(. َرَوى َعنُْه: َأُبو َتِيَمَة اْلَُجْيِميُّ

 بر: َلُه صحبٌة وروايٌة.

روى عنــه: َأُبــو تيمــة الجيمــي، ومعــدان بــن َطْلَحــة اليعمــري، يعــد ِف 
أهل البرصة. 

ه قوم ف أهل الشام)5(. وقد عدَّ

 ثغ: َلُه صحبٌة، يعد ف الشاميني، روى عنه: أبو تيمة الجيمي)6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2015/4(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )276/3(.
)3( »غنية الملتمس إيضاح الملتبس« للخطيب البغدادي )ص: 311(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2026/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1206/3(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )696/3(.
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ُموَك. ، َشِهَد اْلَرْ  ذت: َصَحاِبٌّ

ا. ِهَ ، َوَغْرِ َلِميِّ َوَرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َعِن ابن َمْسُعوٍد، َوَأِب األَْعَوِر السُّ

َوَعنْـُه: َمْعـَداُن بـن َأِب َطْلَحَة، َوَأُبـو َتِيَمَة اْلَُجْيِميُّ َطِريٌف، َوَأُبو َأْسـَمَء 
ُهْم.  ، َوَغْرُ َحبِيُّ الرَّ

َوَأمَّ النَّاَس بَِمْسِجِد ِدَمْشَق)1(.

َعْمُرو ْبُن َسِلَمَة ْبِن ُنَفْيعِ ْبِن َلِئِم ْبِن ُقَداَمَة ْبِن َجَرَم، َأُبو ُبَرْيٍد، 2    6
اْلَجْرِميُّ ڤ.

ة، َماَت سنة مخس َوَثَمننَِي)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه: أهل الَبرْصَ

َحاَبة، وألبيه ُصْحَبة)3(.  مف: عداده ِف الصَّ

ُهْم َسـْبَع ِسـننَِي ِف   ع: إَِمـاِم َبنِـي َجـْرٍم َعـَى َعْهـِد َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأمَّ
َحَياتِِه، َفَلْم َيَزْل إَِماَمُهْم ِف امَلْكُتوَبِة، َوِف َجنَاِئِزِهْم إَِل َأْن َماَت. 

ُل َمْن ُكِسَ بِاأْلََماَنِة، َوُأْكِرَم ِبَا، َوَناَل ِمنَْها، َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوُهَو َأوَّ
فِيَم َرَواُه َأيُّوُب َعنُْه)4(.

ْبِن 2 -  6 َظَفِر  ْبِن  َرَزاحِ  َعْبد  ْبِن  ُعْرَوَة  ْبِن  الَحاِرِث  ْبِن  َسْهِل  ْبُن  َعْمُرو 
الَخْزَرجِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن الَْوِس اْلَْنَصاِريُّ الَْوِسيُّ ُثمَّ الظََّفِريُّ ڤ.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 694(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )278/3(.

)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )1330(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2021/4(.
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َأُه اللَّه ۵  ِذي برَّ  ثغ: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص واسُتشِهَد َيْوم اجِلرْس، وهو الَّ
ِف كتابه العزيز ِف درٍع اهُتَِم با، فأنزل اللَّه ۵: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ُه«)1(. َأَك اللَّ ڭ ۇ ۇ﴾ اآلية ]النساء: 112[، فدعاه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وَقاَل: »َقْد َبرَّ

َعْمُرو ْبُن َشأس ْبِن َأِبي بلي َعْبِد ْبِن َثْعَلَبَة، ِمْن َبِني ُمَجاِشعِ 2    6
اْبِن َداِرٍم اْلَْسَلِميُّ ڤ.

 س: كان شاعًرا)2(.

 خ: َرَوَى َعْن رُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم)3(.

 ب، بش: عداده ِف أهل احلجاز، َلُه ُصْحَبٌة، سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: 
»َمْن آَذى َعلِيًّا َفَقْد آَذاِن«)4(.

 كو: كان ف وفد بني تيم الذين أقدموا عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وله رواية)5(.

 بـر: لـه صحبٌة وروايٌة، هو من شـهد احلديبية، ومن اشـتهر بالبأس 
والنجدة، وكان شاعًرا مطبوًعا، يعد ِف أهل احلجاز)6(. 

 ثغ: َلُه صحبٌة، وشهد احلديبية، وكان ذا بأس شديد ونجدة، وكان 
عر. شاعًرا جيَِّد الشِّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )735/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )159/6(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 104(.
)4( »الثقات« البن ِحبَّان )272/3، 273(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 62(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )355/1(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1180/3(.
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معدوٌد ِف أهل احلجاز، وروي َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َعْمُرو ْبُن شبٍل الثََّقِفيُّ ڤ.2    6

 ثـغ: شـهد بيعـة الرضـوان، حتت الشـجرة، كانـت عنده حبيبـة بِنْت 
ج عليها بِنْت مقبل بن خويلد الذل)2(. مطعم بن عدي، فتزوَّ

َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍث، ِمْن َبِني َعْصٍر ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس ڤ.2    6

 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

، َوِقيَل: َشْعَوى ڤ.2    6 َعْمُرو ْبُن َشْغَوى، اْلَياِفِعيُّ

ُه ِمَن  َحاَبِة، َأْخَرَج َعنُْه ُسَلْيَمُن، َوَغْرُ ، ُيَعدُّ ِف الصَّ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ
ِريَن)4(. امُلَتَأخِّ

َغْنِم 2    6 ْبِن  َكْعِب  ْبِن  ِسَناِن  ْبِن  ُأَميََّة  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َطْلِق  ْبُن  َعْمُرو 
اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمة الَْنَصاِريُّ ڤ.

ُد ْبـُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه  ـُد ْبُن إِْسـَحاَق َوَأُبو َمْعَشٍ َوُمَمَّ  س: َذَكـَرُه ُمَمَّ
ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهْم َبْدًرا، َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن  اْبُن ُمَمَّ

ُعْقَبَة ِف ِكَتابِِه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا. 

َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)5(.

)2( السابق )738/3(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )736/3، 737(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )125/8(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2041/4(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )539/3(.
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 بر: شهد بدًرا ِف قول أكثرهم، ول يذكره موسى بن عقبة ف البدريني)1(.

عْمُرو ْبُن اْلَعاِص ْبِن َواِئِل ْبِن َهاِشِم ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهِم ْبِن 2 6  6
َعْمِرو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن َغاِلٍب، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ.

ه: عمرو بن  ه النابغة بنت خزيمة سبية من عنزة وأخواه ألمِّ  س: أمُّ
أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قص وعروة بن أب أثاثة، وأرنب 

بنت عفيف بن أب العاص بن ُأَمية بن عبد شمس.

ه ريطة بنـت منبه بن  وكان لعمـرو بـن العـاص مـن الولـد: عبد اللـه وأمُّ
احلجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو، وممد بن عمرو 

ه من بيل)2(. وأمُّ

، ُثمَّ َقِدَم امَلِدينََة   وقال أيًضا: س: َأْسَلَم بَِأْرِض احْلََبَشِة ِعنَْد النََّجاِشِّ
َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمَهاِجًرا ِف ِهَلِل َصَفٍر َسنََة َثَمٍن ِمَن اِلْجَرِة. 

َلِسِل، َوَبْعَثُه  َوَصِحَب َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َواْسَتْعَمَلُه َعَى َغْزَوِة َذاِت السَّ
َة إَِل ُسَواٍع َصنَِم ُهَذْيٍل َفَهَدَمُه.  َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ا  َوَبْعَثـُه َأْيًضـا إَِل َجْيَفٍر َوَعْبٍد اْبنَِي اجلََلنْـَدا َوَكاَنا ِمَن األَْزِد بُِعَمَن َيْدُعوُهَ
إَِل اإِلْسَلِم، َفُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْمٌرو بُِعَمَن، َفَخَرَج ِمنَْها، َفَقِدَم امَلِدينََة، 
ـاِم، َفَتَولَّ َمـا َتَولَّ ِمـْن َفْتِحَها،  يـُق َأَحَد األَُمـَراِء إَِل الشَّ دِّ َفَبَعَثـُه َأُبـو َبْكـٍر الصِّ

ُموَك.  َوَشِهَد اْلَرْ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1184/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/5(.
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ُه ُعَمـُر ْبـُن الَطَّـاِب فَِلْسـطِنَي َوَمـا َوااَلَهـا، ُثـمَّ َكَتَب إَِلْيِه َأْن َيِسـَر  َووالَّ
 ، ، َفَساَر إَِلْيَها ِف امُلْسِلِمنَي، َوُهْم َثَلَثُة آالٍَف َومَخُْسِمَئٍة، َفَفَتَح ِمرْصَ إَِل ِمرْصَ
ـاَن ِمـرْصَ  ُه ُعْثـَمُن ْبـُن َعفَّ ُه ُعَمـُر ْبـُن الَطَّـاِب ِمـرْصَ إَِل َأْن َمـاَت، َووالَّ َووالَّ
ٍح، َفَقِدَم َعْمٌرو  ِسننَِي، ُثمَّ َعَزَلُه َواْسَتْعَمَل َعَلْيَها َعْبَد اللِه ْبَن َسْعِد ْبِن َأِب رَسْ
ـاِم، َفنََزَل ِبَا  امَلِدينَـَة، َفَأَقـاَم ِبَـا، َفَلمَّ َنِشـَب النَّاُس ِف َأْمـِر ُعْثَمَن َخَرَج إَِل الشَّ
ـَبِع ِمـْن َأْرِض فَِلْسـطِنَي، َحتَّـى ُقتِـَل ُعْثـَمُن ڤ، َفَصاَر إَِل  ِف َأْرٍض َلـُه بِالسَّ

نَي.  ُمَعاِوَيَة، َفَلْم َيَزْل َمَعُه ُيْظِهُر الطََّلَب بَِدِم ُعْثَمَن، َوَشِهَد َمَعُه ِصفِّ

، َفَخَرَج إَِلْيَها، َفَلْم َيَزْل ِبَا َوالًِيا، َواْبَتنَى ِبَا َداًرا،  ُه ُمَعاِوَيُة ِمرْصَ ُثمَّ َوالَّ
ُمَعاِوَيَة،  ِخَلَفِة  ِف  َوَأْرَبِعنَي،  َثَلٍث  َسنََة  اْلِفْطِر  َيْوَم  ِبَا  َماَت  َأْن  إَِل  َوَنَزَلَا 

، َوُهَو َسْفُح اجْلََبِل.  ِة َأْهِل ِمرْصَ َوُدفَِن بِامُلَقطَِّم َمْقَبَ

ْتُه اْلَوَفاُة: َأْجِلُسويِن َفَأْجَلُسوُه، َفَأْوىَص: إَِذا َرَأْيُتُمويِن  َوَقاَل ِحنَي َحرَضَ
إَِزاِري،  وا  َوُشدُّ َأْثَواٍب،  َثَلَثِة  ِف  نُويِن  َوَكفِّ َجَهاِزي،  ِف  َفُخُذوا  ُقبِْضُت  َقْد 
ُعـوا ِب إَِل ُحْفَرِت ُثمَّ  اَب، َوَأرْسِ َ ـُدوا ِل، َوُشـنُّوا َعيَلَّ الـتُّ َفـإيِنِّ ُمَاَصـٌم، َوَأحْلِ
َكَها، َوهَنَْيَتُه َعْن َأْشـَياَء  ُهـمَّ إِنََّك َأَمْرَت َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص بَِأْشـَياَء َفَتَ َقـاَل: اللَّ
َفاْرَتَكَبَهـا، َفـَل إَِلـَه إاِلَّ َأْنـَت، الَ إَِلـَه إاِلَّ َأْنـَت َثَلًثـا، َجاِمًعا َيَدْيـِه ُمْعَتِصًم ِبَِم 

َحتَّى ُقبَِض)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 1768(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )499/9(.
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 ق: كان أبوه العاص من املستهزءين، وفيه نزلت: ﴿ک ک 
ک ک﴾ ]الكوثر: 3[. واألبت، اّلذي ليس له ولد، فأراد أنه ينقطع ِذْكره. 

ه: النابغة، من عنزة. وأمُّ

فولَد العاُص: عمَرو بَن العاص، وهشاَم بَن العاص، وكان هشام من 
خيار املسلمني، وُقتَِل ف يوم من أيام الرموك، وال عقب له. 

وقيـل لعمـرو: أأنـت أفضـل أم هشـام؟ فقـال: أقـول فاحكمـوا: أمه: أم 
حرملـة بنـت هشـام بـن املغرة، وهـي خالة عمر بـن الطاب وأمـي عنزية، 
ي، وبـرص الوالـد بولـده ما قـد علمتم، وأسـلم قبيل،  وكان أحـبَّ إل أب منِـّ

واستبقنا إل الله فاستشهد يوم الرموك، وبقيت بعده.

وأما عمرو فكان يكنى: أبا عبد الله، وأسلم سنة ثمن مع خالد بن الوليد.

ه معاوية مرص ثلث سنني، ثم حرضته الوفاة قبل الفطر بيوم، فقال:  ووالَّ
اللَّهـّم ال بـراءة ل فأعتـذر، وال قـوة ب فأنتـرص، أمرتنـي فعصيـت، وهنيتني 

فركبت، اللَّهّم هذه يدي إل ذقني.

ا، وسنّوا عى التاب سنَّا، ثم وضع  وا ل األرض خدًّ ثم أوىص، فقال: ُخدُّ
إصبعه ف فمه حتى مات، وهو ابن ثلث وسبعني سنة، فدفن يوم الفطر.

وقــد اختلــف ف وقــت موتــه، فقيــل: ســنة اثنتــني وأربعــني. وقيــل: ســنة 
إحدى ومخسني.

وصىَّ عليه عبد الله ابنه، ثم صى بالناس صلة العيد)1(.

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 285، 286(.
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 خ: َأُخـو َأْرَنـب بِنْـِت َعِفيـف بـن َأِب العـاص، وَعْمـرو ْبـِن ُأَثاثة ْبِن 
هم النَّابَِغة بِنُْت َحْرَمَلة ْبِن َعنََزة ْبِن َأَسد ْبِن  هَم، ُأمُّ َعْبِد العزى بن ُحْرَثان أِلُمِّ

.)1( َنا بَِذاَك امَلَداِئنِيُّ ِمنَْهب ْبِن ُدْعِميِّ ْبِن َربِْيَعة ْبِن نَِزار. َأْخَبَ

َ َوُهَو اْبُن َسْبِعنَي بِِمرْصَ  ُه النَّابَِغُة بِنُْت ُخَزْيَمَة ْبِن َعنََزَة، ُتُوفِّ  ص: ُأمُّ
ِه، َوُدفَِن بِِمرْصَ بَِمْوِضٍع ُيْدَعى  َسنََة اْثنََتنْيِ َوَأْرَبِعنَي، َوَصىَّ َعَلْيِه اْبنُُه َعْبُد اللَّ

َة َسنًَة، َوَكاَن َقِصًرا)2(. امُلَقطََّم، َواْحتَلَم َوُهَو اْبُن إِْحَدى َعْشَ

 ن: قدم مرص ف اجلاهلية؛ للتجارة، وشهد الفتح، وكان أمر العرب 
مدخلهم مرص، وول عى مرص من سنة عشين إل مقتل عمر، وول بعد 
عمر لعثمن بن عفان، حني انتقضت اإلسكندرية، وول- أيًضا- ملعاوية بن 
أب سفيان من ذي القعدة سنة ثمن وثلثني إل أن توف بمرص ليلة الفطر 

سنة ثلث وأربعني)3(.

د، َوُيَقال:  ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َجيَش َذات السَلِسل، كنيته َأُبو ُمَمَّ  ب: والَّ
َأُبو َعْبد اللَّه. 

ة، َوَكاَن من ُدَهاة ُقَرْيش، َماَت بِمرْص، َوَكاَن والًيا َعَلْيَها  عداده ِف أهل َمكَّ
َلْيَلة اْلفطر سنة َثَلث َوَأْرَبعني ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوصىَّ َعَلْيِه اْبنُه َعْبُد اللَّه بن 

َعْمرو، ثمَّ صىَّ بِالنَّاِس َصَلة الِعيد. 

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 524(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )98/2(.

)3( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )374/1(.
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َوَكاَن َأبوُه اْلَعاِص من امُلْسَتْهِزِئنَي بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوفِيه نزلت: ﴿ک ک 
ک ک﴾ ]الكوثر: 3[)1(.

 بش: من ُدَهاة ُقَرْيش، كان يسكن مكة مدة، فلم ول مرص استوطنها 

إل أن مات با ليلة الفطر سنة إحدى وستني)2(.

ُه النَّابَِغُة ِمْن َبنِي َعنََزَة ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َربِيَعَة ْبِن نَِزاٍر، َكاَن خَيِْضُب   ع: ُأمُّ

َبْعـَد اأْلَْحـَزاِب، َفَأْسـَلَم ِعنْـَدُه  ـَواِد، َوَخـَرَج إَِل احْلََبَشـِة إَِل النََّجـاِشِّ  بِالسَّ
ًدا َلْيـَس َعَلْيِه  ـوُه َوَأْفَلـَت ِمنُْهـْم ُمَـرَّ بِاحْلََبَشـِة، َفَأَخـَذُه َأْصَحاُبـُه بِاحْلََبَشـِة َفَغمُّ
ُه  َجَع ِمْن َأْصَحابِـِه مَجِيَع َمالِـِه َوَردَّ ٌة، َفَأْظَهـَر لِلنََّجـاِشِّ إِْسـَلَمُه، َفاْسـَتْ ِقـْشَ
َعَلْيـِه، َفَقـِدَم ُهـَو َوَخالِـُد ْبُن اْلَولِيـِد، َوُعْثَمُن ْبُن َطْلَحـَة ُمَهاِجِريـَن امَلِدينََة إَِل 
َم ُهـَو َفَباَيَعُه َعـَى َأْن ُيْغَفَر َلُه َما  َم َخالِـٌد َفَباَيَع، ُثمَّ َتَقدَّ َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتَقـدَّ

ْسَلُم َيُبُّ َما َقْبَلُه«.  َكاَن َقْبَلُه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اهِلْجَرُة َواْلِ

َلِسِل َوالًِيا، لِِعْلِمِه بِاحْلَْرِب  ُثمَّ َبَعَثُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َغْزَوِة َذاِت السَّ
َوامَلِكيَدِة. 

ْوَم، َباَشَ  ُد الصَّ َوَكاَن َعـَى ِمـرْصَ ِمـْن ِقَبِل ُعَمَر ْبـِن الَطَّاِب، َوَكاَن َيـرْسُ
َواِد.  احلُُروَب، َوَشِهَد اْلِفْتنََة، َوَكاَن خَيِْضُب بِالسَّ

َ بِِمرْصَ َوالًِيا َعَلْيَها َلْيَلَة اْلِفْطِر َسنََة َثَلٍث َوَأْرَبِعنَي، َوُدفَِن َيْوَم اْلِفْطِر،  ُتُوفِّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )266/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 93(.



حابة األماثل 244
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َوَصىَّ َعَلْيِه اْبنُُه َعْبُد اللِه َقْبَل َصَلِة اْلِفْطِر، َوَلُه َنْحٌو ِمْن ِماَئِة َسنٍَة. 

َوَكاَن َأَحَد ُدَهاِة اْلَعَرِب، َقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْسَلَم النَّاُس َوآَمَن َعْمٌرو«، 
َوَقاَل: »نِْعَم َأْهُل اْلَبْيِت َعْبُد اللِه، َوَأُبو َعْبِد اللِه، َوُأمُّ َعْبِد اللِه«، َوَقاَل: »اْبنَا 

اْلَعاِص ُمْؤِمنَاِن َعْمٌرو، َوِهَشاٌم«. 

 . َحِديُثُه ِعنَْد اْبنِِه َعْبِد اللِه، َوَمَوالِيِه: َأِب َقْيٍس، َوِزَياٍد، َوُهَبَ

ْحَِن ْبُن  ْحَِن، َوَعيِلُّ ْبُن َرَباٍح، َوَعْبُد الرَّ َرَوى َعنُْه: َأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
، َوَقبِيَصُة ْبُن ُذَؤْيٍب)1(. ِشَمَسَة، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ

ـه النابغـة بِنْـت حرملة سـبية من بنـي جلن بن عنزة بن َأَسـد   بـر: أمُّ

ـه َعْمرو بن أثاثـة العـدوي َكاَن من مهاجرة  ابـن َربِيَعـة بـن نـزار، وأخوه ألمِّ
احلبشـة، وعقبـة بـن َنافِـع بـن عبـد َقْيس بـن لقيط من بنـي احْلَاِرث بـن فهر، 
وزينب بِنْت َعِفيف بن َأِب اْلَعاص، أمُّ هؤالء وأمُّ َعْمٍرو واحدة، وهي: بِنْت 

حرملة سبية من عنزة.

قيل: إن َعْمرو بن الَعاص أسلم سنة ثمن قبل اْلَفْتح. وقيل: بل أسلم 
أن  وغُره  الَواِقِديُّ  ذكره  َما  والصحيح  يصح،  وال  وخيب،  احلديبية  بني 
إسلمه َكاَن سنة ثمن، وقدم ُهَو وخالد بن اْلَولِيد، وعثمن بن طلحة ملدينة 
َة  مسلمني، فلم دخلوا عى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ونظر إليهم َقاَل: »َقْد َرَمْتُكْم َمكَّ
بَِأْفَلِذ َكبِِدَها«. وكان قدومهم عى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مهاجرين بني احلديبية وخيب.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1987/4(.
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ُه قدم عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف سنة ثمٍن، قبل اْلَفْتح بستة أشهر  الصحيح َأنَّ
ُهَو وخالد بن اْلَولِيد، وعثمن بن َطْلَحة، َوَكاَن َهمَّ باإلقبال إَِل َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
ِف حني انرصافه من احلبشة، ُثمَّ ل يعزم َلُه إَِل الوقت الَِّذي ذكرنا. والله اعلم.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص عـى رسيٍة نحو الشـام، َوَقاَل َلُه: »َيـا َعْمرو، إِنِّ  ـَره َرُسـوُل اللَّ وأمَّ
ُمَك اللُه َوُيْغنِمَك، َوَأْرَغُب َلَك ِمَن امَلاِل َرْغَبًة  ُأِريُد َأْن َأْبَعَثَك ِف َجْيٍش ُيَسلِّ
ـًة«. فبعثـه إَِل أخـوال َأبِيـِه اْلَعـاص بن وائل من بيل يدعوهم إل اإلسـلم  َصاِلَ
ويسـتغفرهم إَِل اجلهـاد، فشـخص َعْمـرو إَِل َذلَِك الوجه، فـكان قدومه إَِل 

املدينة ِف صفر سنة ثمٍن.

وولَّ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعْمَرو بَن الَعاص عى عمن، فلم يزل عليها َحتَّى 
ُقبَِض َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل لعمر وعثمن ومعاوية، َوَكاَن عمر بن الطاب 
ه بعد موت َيِزيد بن َأِب ُسْفَيان فلسطني واألردن، وول ُمَعاِوَية  ڤ قد والَّ
دمشـق وبعلبـك والبلقـاء، وول َسـِعيد بـن َعاِمـر بـن خذيم حـص، ُثمَّ مجع 
الشام كلها ملعاوية، وكتب إَِل َعْمرو بن الَعاص، فسار إَِل مرص، فافتتحها، 
ه ُعْثـَمُن عليهـا أربع سـنني أو  فلـم يـزل عليهـا والًيـا َحتَّـى مـات ُعَمـر، فأقـرَّ

ِه بَن َسْعد العامري. ها َعْبَد اللَّ نحوها، ُثمَّ عزله عنها، ووالَّ

فاعتزل َعْمرو ِف ناحية فلسطني، َوَكاَن يأت املدينة أحياًنا، ويطعن ِف 
خلل َذلَِك عى ُعْثَمن، فلم ُقتَِل ُعْثَمن سار إل معاوية باستجلب ُمَعاِوَية 
َلُه، وشهد صفني معه، َوَكاَن منه بصفني وف التحكيم َما ُهَو ِعنَْد أهل العلم 

بأيام الناس معلوم. 
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ه مرص، فلم يزل عليها إَِل أن مات با أمًرا عليها، وذلك ِف َيْوم  ُثمَّ والَّ
الفطر سنة ثلث وأربعني.

وقيل: سنة اثنتني وأربعني. وقيل: سنة ثمن وأربعني. وقيل: سنة إحدى 
ومخسني. واألول أصح.

وكان َلُه َيْوم مات تسعون سنة، وُدفَِن باملقطم من ناحية اْلَفْتح ، وصىَّ 
ـِه، ُثـمَّ رجع فصـىَّ بالناس صـلة العيد، وول مكانـه، ُثمَّ  َعَلْيـِه ابنـه َعْبـد اللَّ
عزله ُمَعاِوَية، وول أخاه ُعْتَبة بن َأِب ُسْفَيان، فمت ُعْتَبة بعد سنة أو نحوها، 

فول مسلمة بن ملد.

وكان َعْمرو بن الَعاص من فرسان قريش وأبطالم ِف اجلاهلية مذكوًرا 
بذلك فيهم، َوَكاَن شاعًرا حسن الشعر، حفظ َعنُْه الكثر ِف مشاهد شتى.

مني ِف الرأي  هـاة ِف أمور الدنيـا املقدَّ وكان َعْمـرو بـن الَعـاص أحُد الدُّ
هاء)1(. واملكر والدَّ

 ، ، َخَرَج إَِل احْلََبَشِة، َفَأْسَلَم ِعنَْد النََّجاِشِّ يٌّ ، َمكِّ ، َسْهِميٌّ  و: ُمَهاِجِريٌّ

وُه، َيْعنِـي َوَضُعوا َعَى َفِمِه َثْوًبـا لَِيُموَت،  ـاُر ُقَرْيـٍش َفَعمُّ َفَأَخـَذُه َأْصَحاُبـُه ُكفَّ
َجَع  ٍء َلُه، َفاْسَتْ ُه، َأْي: َثْوُبُه، َفَأَخُذوا ُكلَّ َشْ ًدا َلْيَس َعَلْيِه ِقْشُ َفَأْفَلَت ِمنُْهْم ُمَرَّ

ُه َعَلْيِه. النََّجاِشُّ ِمْن َأْصَحابِِه مَجِيَع َما َأَخُذوُه َوَردَّ

َخـَرَج ُهـَو، َوَخالِـُد ْبُن اْلَولِيـِد، َوُعْثَمُن ْبـُن َطْلَحـَة ڤ، ُمَهاِجِريَن إَِل 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1190-1184/3(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَى َأْن ُيْغَفَر َلُه َمـا َكاَن َقْبَلُه،  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَباَيـَع َعْمٌرو َرُسـوَل اللَّ َرُسـوِل اللَّ
َرَة َتُبُّ َما َقْبَلَها«. جَّ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهْلِ

َلِسِل، َقاَل َأْهُل التَّاِريِخ: َكاَن  َبَعَثُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َغْزَوِة َذاِت السَّ
َ بِِمرْصَ  ْوِم، ُتـُوفِّ َيـيِل ِمـرْصَ ِمـْن ِقَبِل ُعَمـَر ْبِن اْلَطَّـاِب ڤ، َوَكاَن َكثَِر الصَّ

َسنََة َثَلٍث َوَأْرَبِعنَي، َوُدفَِن َيْوَم الِفْطِر)1(.

 كــر: صاِحــُب َرُســوِل اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، أســلم طوًعــا ف الدنــة، وهاجــر، 
واستعمَله النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عى جيش ذات السلسل، وفيه أبو بكر وعمر، وبعثه 

ه إياها عثمن.  ه مرص ووالَّ َره عمُر ف فتوح الشام ثم والَّ إل عمن، وأمَّ

روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديـث. روى عنـه: ابنه عبد الله بـن عمرو، وأبو 
عثـمن النَّْهـِدي، وعـيل بـن ربـاح، وأبـو قيـس مـول عمـرو، وحبيـب بن أب 
أوس، وأبـو سـلمة بـن عبـد الرحـن، وعبد الرحـن بن شمسـة، وقبيصة بن 

ذؤيب، وزياد مواله، وأبو فراس مواله. 

ودخل دمشق قبل الفتح برسالة من أب بكر، وشهد فتح دمشق، وكان 
لـه بـا دار عنـد سـقيفة كرمـس ف جـرون، ودار ف ناحيـة بـاب اجلابيـة مـا بني 
دار الشعارين وزقاق الاشميني، ودار تعرف ببني حجيحة ف رحبة الزبيب، 

ودار تعرف باملارستان األول عند عني احلمى ذكر ذلك اليثم بن حيد. 

وشهد الرموك أمًرا عى كردوس)2(.

نَّة )ص: 563، 564(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 108، 109(.
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 جو: ذكر اْبُن أب َخْيَثَمة َأن َعْمرو بن اْلَعاِص وَخالِد بن الَولِيد أسلم 
سنة ِف مخس. 

َوبعَث َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص َعْمَرو بَن الَعاِص ِف ثلثِمئة من رساة امُلَهاِجرين 
ه بِأب ُعَبْيَدة  َواأْلَْنَصار إَِل َذات السَلِسل، َفبعث إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يستمده، فأمدَّ

ابن اجلراح ِف ِماَئَتنْيِ فيهم َأُبو بكر َوعمر. 

ر َعَلْيِهم، َوُتوفِّ َعْمرو بن الَعاِص  َوَكاَن عمر ُيَصيلِّ بِالنَّاِس كلِّهم ويتأمَّ
اْثنََتنْيِ َوَأْرَبعني. َوقيل: َثَلث َوَأْرَبعني، َوبلغ َنحًوا  بِمرْص والًيا َعَلْيَها سنة 

من ماَئة سنة)1(.

ه النابغة بِنْت حرملة، سبية من بني جلن بن عتيك بن أسلم   ثغ: أمُّ
ه َعْمرو بن أثاثة العدوي، وعقبة بن نافع بن  ابن يذكر بن عنزة، وأخوه ألمِّ

َعْبد قيس الفهري.

وهو الَِّذي أرسلته قريٌش إَِل النََّجاِش ليسلم إليهم من عنده من املسلمني: 
َجْعَفر بن َأِب َطالِب ومن معه، فلم يفعل، وَقاَل َلُه: يا َعْمرو، وكيف يعزب 
عنك أمر ابن عمك، فو الله إنه لرسول اللَّه حًقا! َقاَل: أنت َتُقوُل َذلَِك؟! 

َقاَل: إي والله، فأطعني. 

فخرج من عنده مهاجًرا إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم عام خيب. وقيل: أسلم 
عند النجاش، وهاجر إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وقيل: َكاَن إسلُمه ِف صفر سنة ثمن 

قبل الفتح بستة أشهر. 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 106، 107(.
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وكان َقْد َهمَّ باالنرصاف إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من عند النََّجاِش، ُثمَّ توقَّف إَِل 
َهـَذا الوقـت، وقـدم َعَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص هو وخالد بـُن الَولِيد، وعثـمُن بُن طلحة 
م َعْمٌرو فأسلَم وبايَع َعَى أن  م َخالٌِد وأسلَم وبايَع، ُثمَّ تقدَّ العبدري، فتقدَّ
ْسـَلُم َواهِلْجـَرُة َيُبُّ َما  يغفـر َلـُه مـا َكاَن قبلـه، فقال له َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلِ

َقْبَلُه«. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا َعَى رسية إَِل ذات السلسـل إَِل أخوال  ُثـمَّ بعثه َرُسـوُل اللَّ
ه من بـيل بن َعْمرو بن احلـاف بن قضاعة  أبيـه العـاص بـن وائـل، وكانت أمُّ
َذلَِك اجليش وهم  ِف  إَِل اجلهاد، فسار  إَِل اإلسلم، ويستنفرهم  يدعوهم 

ثلثمئة، فلم دخل بلدهم استمد َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأمده.

 َ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َعــَى ُعــَمَن، َفَلــْم َيــَزْل َعَلْيَهــا إَِل َأْن ُتــُوفِّ َواْســَتْعَمَلُه َرُســوُل اللَّ
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

ه، وول فلسطني  ه َأُبو َبْكر أمًرا إَِل الشام، فشهد فتوجَّ ُثمَّ إنَّ َعمًرا سرَّ
ه ُعَمر ِف جيٍش إَِل مرص، فافتتحها، ول يزل والًيا  لعمر بن الطاب، ُثمَّ سرَّ
َره عليها عثمن أربع سنني، َأْو نحوها، ُثمَّ عزله  عليها إَِل أن مات ُعَمر، فأمَّ
ٍح، فاعتزل َعْمٌرو بفلسطني،  ِه بَن َسْعِد بن َأِب رَسْ َعنَْها، واستعمل عبَد اللَّ
وكان يـأت املدينـة أحياًنـا، وكان يطعـن َعـَى عثمن، فلـم ُقتَِل عثمن سـار إَِل 

معاوية وعاضده، وشهد معه صفني، ومقامه فيها مشهور.

وهو أحد احلكمني، والقصة مشهورة. 

ـِد بـِن َأِب َبْكر، وهو  ه معاويـُة إَِل مـرص فاسـتنقذها من يـد ُمَمَّ ُثـمَّ سـرَّ
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عامل لعيلٍّ عليها، واستعمله معاوية عليها إَِل أن مات سنة ثلث وأربعني، 
وقيـل: سـنة سـبع وأربعـني، وقيل: سـنة ثـمن وأربعـني، وقيل: سـنة إحدى 

ومخسني، واألّول أصبح.

وكان خيضب بالسواد، وكان من شجعان العرب وأبطالم ودهاهتم، 
وكان موته بمرص ليلة عيد الفطر، فصىَّ َعَلْيِه ابنُه َعْبُد اللَّه، وُدفَِن باملقطم، 
ُثمَّ صىَّ العيد، وولَّ بعده ابنه، ُثمَّ عزله معاوية، واستعمل بعده أخاه عتبة 

ابن َأِب ُسْفَيان.

ولعمرو ِشعر َحَسن.

وملا حرضته الوفاة َقاَل: )اللَّهمَّ إنك أمرتني فلم آتر، وزجرتني فلم 
أنزجر(، ووضع يده َعَى موضع الغل، وَقاَل: )اللَّهّم ال قوي فانترص، وال 
بريء فاعتذر، وال مستكب، بل مستغفر، ال إله إال أنت(، فلم يزل يردِّدها 

حتَّى مات.

روى عنه: ابنه َعْبد اللَّه، َوَأُبو عثمن النَّْهِدي، وقبيصة بن ذؤيب، وغرهم)1(. 

ُب بِِه امَلَثُل ِف   ذس: اإِلَماُم، َداِهَيُة ُقَرْيٍش، َوَرُجُل الَعاَلِ، َوَمْن ُيرْضَ

َهاِء، َواحلَْزِم. الِفْطنَِة، َوالدَّ

َهاَجَر إَِل َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسِلًم ِف َأَواِئِل َسنَِة َثَمٍن، ُمَرافًِقا ِلَالِِد بِن الَولِْيِد، 
َوَحاِجـِب الَكْعَبـِة ُعْثـَمَن بِن َطْلَحَة، َفَفـِرَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِقُدْوِمِهْم َوإِْسـلِمِهم، 

َزُه لِْلَغْزِو. َر َعْمًرا َعَى َبْعِض اجلَْيِش، َوَجهَّ َوَأمَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )744-741/3(.
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َفَق الُبَخاِريُّ  . اتَّ ِر َنْحَو األَْرَبِعـنْيَ ًة؛ َتْبُلُغ بِامُلَكـرَّ َلـُه َأَحاِدْيـُث َلْيَسـْت َكثِْرَ
. َوُمْسِلٌم َعَى َثَلَثِة َأَحاِدْيَث ِمنَْها. َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث، َوُمْسِلٌم بَِحِدْيَثنْيِ

َوَرَوى َأْيًضا َعْن: َعاِئَشَة.

َث َعنْـُه: اْبنُـُه؛ َعْبـُد اللـِه، َوَمـْوالُه؛ َأُبـو َقْيـٍس، َوَقبِيَصُة بـُن ُذَؤْيٍب،  َحـدَّ
 ، َبْرِ ، َوُعيَلُّ بُن َرَباٍح، َوَقْيُس بُن َأِب َحاِزٍم، َوُعْرَوُة بُن الزُّ َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ

َوآَخُرْوَن.

َوَكاَن ُعْرَوُة ِمَّْن َهاَجَر إَِل احلََبَشِة، َأْسَلَم َقْبَل الَفْتِح َسنََة َثَمٍن.

ِل َصَفٍر ِمنَْها. َوِقْيَل: َقِدَم ُهَو، َوَخالٌِد، َواْبُن َطْلَحَة ِف َأوَّ

، َوِبَا َماَت. َنَزَل امَلِدْينََة، ُثمَّ َسَكَن ِمرْصَ

ْعِر، ُحِفَظ َعنُْه ِمنُْه الَكثِْرُ ِف َمَشاِهَد َشتَّى، َوُهَو  َوَكاَن َشاِعًرا، َحَسَن الشِّ
الَقاِئُل:

ــُه ــا ُيِبُّ ْك َطَعاًم ــْتُ ــْرُء َلْ َي َمإَِذا امَل َوَلْ َينـْـَه َقْلًبــا َغاِوًيــا َحْيــُث َيمَّ
ــَمَقــَى َوَطــًرا ِمنْــُه َوَغــاَدَر ُســبًَّة ْــأُل الَف ــا َت ــَرْت َأْمَثاُلَ إَِذا ُذِك

تِي  ْيَلَة الَّ ْ ألَْذُكـُر اللَّ َوَكاَن َأَسـنَّ ِمـْن ُعَمـَر بِن الَطَّـاِب، َفَكاَن َيُقـْوُل: إيِنِّ
ُولَِد فِْيَها ُعَمُر ڤ.

ِة  ، َوِف ِسْرَ ِه إَِل النََّجاِشِّ َوَقْد ُسْقنَا ِمْن َأْخَباِر َعْمٍرو ِف »امَلَغاِزي« َوِف َمِسْرِ
، َوَوِلَ إِْمَرَتُه َزَمَن  ـُه اْفَتَتَح إِْقِلْيَم ِمـرْصَ ُعَمـَر بـِن الَطَّـاِب، َوِف احلََواِدِث، َوَأنَّ
ُه  ُعَمـَر، َوَصـْدًرا ِمـْن َدْوَلِة ُعْثـَمَن، ُثمَّ َأْعَطاُه ُمَعاِوَيـُة اإِلْقِلْيَم، َوَأْطَلـَق َلُه َمَغلَّ
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تِِه، َفَلْم َيِل ِمرْصَ ِمْن ِجَهِة ُمَعاِوَيَة إاِلَّ َسنََتنْيِ َوَنيًِّفا. ِستَّ ِسننِْيَ لَِكْونِِه َقاَم بِنرُْصَ

َهِب َقنَاطِْرَ ُمَقنَْطَرًة. َوَلَقْد َخلََّف ِمَن الذَّ

َل احلَافُِظ اْبُن  َوَقـْد ُسـْقُت ِمـْن َأْخَبـاِرِه ِف »َتاِرْيِخ اإِلْسـلِم« مُجَْلًة، َوَطـوَّ
َعَساِكَر َتْرمَجََتُه. 

ا بِاحلُُرْوِب،  َوَكاَن ِمْن ِرَجاِل ُقَرْيٍش َرْأًيا، َوَدَهاًء، َوَحْزًما، َوَكَفاءًة، َوَبرَصً
اِف ُمُلـْوِك الَعـَرِب، َوِمـْن َأْعَياِن امُلَهاِجِرْيـَن، َواللُه َيْغِفـُر َلُه َوَيعُفو  َوِمـْن َأْشَ
ْنَيا، َوُدُخْوُلـُه ِف ُأُمْوٍر، َلَصُلـَح لِْلِخَلَفِة، َفإِنَّ َلُه َسـابَِقًة  َعنْـُه، َوَلـْواَل ُحبُّـُه لِلدُّ

َلْيَسْت ملَُِعاِوَيَة.

ِه بِاألُُمْوِر َوَدَهاِئِه. َر َعَى ِمْثِل َأِب َبْكٍر َوُعَمَر؛ لَِبرَصِ َوَقْد َتَأمَّ

ُمـْوِك، َوَأْبـَى َيْوَمِئٍذ َبَلًء َحَسـنًا. َوِقْيـَل: َبَعَثُه َأُبو  َوَشـِهَد َعْمـٌرو َيـْوَم الَرْ
ْيَن َعنَْوًة. ُعَبْيَدَة، َفَصاَلَح َأْهَل َحَلَب َوَأْنَطاِكَيَة، َواْفَتَتَح َساِئَر ِقنَّرْسِ

تِي  ْيَلَة الَّ ، َكاَن َيُقْوُل: )َأْذُكـُر اللَّ وَكاَن َأْكـَبَ ِمـْن ُعَمـَر بِنَْحـِو مَخِْس ِسـننِْيَ
ْيَن َعاًما، َفُينْتُِج َهـَذا: َأنَّ َمُْمْوَع  ُولِـَد فِْيَهـا ُعَمُر(، َوَقـْد َعاَش َبْعَد ُعَمـَر ِعْشِ

ُعُمِرِه بِْضٌع َوَثَمُنْوَن َسنًَة، َما َبَلَغ التِّْسِعنْيَ ڤ.

َهِب َسْبِعنْيَ  ًة، َوَعبِْيًدا، َوَعَقاًرا. ُيَقاُل: َخلََّف ِمَن الذَّ َوَخلََّف َأْمَوااًل َكثِْرَ
َرَقَبَة مَجٍَل َمُْلْوءًة َذَهًبا)1(.

 ذت: أسلم ف الدنة َوَهاَجَر، َواْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َجْيِش 

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 56-54، 58، 70، 77(.
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تِِه بَِمِكيَدِة احْلَْرِب.  ْبَ َلِسِل، َوفِيِه َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، ِلِ َغْزَوِة َذاِت السَّ

اِم أِلَِب َبْكٍر َوُعَمَر، ُثمَّ اْفَتَتَح ِمرْصَ َوَولَِيَها لُِعَمَر. ْمَرَة ِف َغْزَوِة الشَّ ُثمَّ َوِلَ اإْلِ

ُة َأَحاِديَث. َوَلُه ِعدَّ

، َوَقبِيَصُة بن ُذَؤْيٍب،  ُد، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ ِه َوُمَمَّ َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه َعْبُد اللَّ
وعيل بن رباح، وعبد الرحن بن شمسة، َوآَخُروَن.

َوَقـِدَم َعْمُرو ِدَمْشـَق َرُسـواًل ِمْن َأِب َبْكـٍر إَِل ِهَرْقَل، َوَلُه بِِدَمْشـٍق َداٌر ِعنَْد 
َسِقيَفِة ُكْرُدوٍس، َوَداٌر ِعنَْد َباِب اجْلَابَِيِة، ُتْعَرُف بَِبنِي ُحَجْيَجَة، َوَداٌر ِعنَْد َعنْيِ 

َواِد. ُه َعنَِزَيٌة، َوَكاَن َقِصًرا خَيِْضُب بِالسَّ َمى. َوُأمُّ احْلِ

ْهِر َدَهاًء، َوَجَلَدًة، َوَحْزًما، َوَرْأًيا، َوَفَصاَحًة )1(. َوَكاَن َعْمُرو ِمْن َأْفَراِد الدَّ

 ذك: األمر، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)2(.

 جـر: أسـلم قبـل الفتح ف صفر سـنة ثمن. وقيل: بـني احلديبية وخيب، 
وكان يقول أذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الطاب 

وقد روى َعمرو َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنـه: ولـداه َعبـد اللـه، وممد، وقيـس بن أب حازم، وَأبو سـلمة 
ابن عبد الرحن، وَأبو قيس مول َعمرو وعبد الرحن بن شمسة، وَأبو عثمن 

النَّهدي، وقبيصة بن ذؤيب، وآخرون.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 431-425(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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َرُه)1(. ومن مناقبه: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأمَّ

عْمـُرو ْبـُن َعاِمـِر ْبِن َماِلِك ْبِن َخْنَسـاَء ْبـِن َمْبُذوِل ْبـِن َعْمِرو ْبِن 2    6
اِر، َأُبو َداُوَد، الَماِزِنيُّ ڤ. َتِميِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 م: شهد بدًرا، له ذكر ف املغازي)2(.

ْهيِلُّ فِيـَم َحَكى َعنْـُه َبْعُض  َيـى الذُّ ـُد ْبـُن َيْ  ع: َشـِهَد َبـْدًرا، َنَسـَبُه ُمَمَّ
ِريَن. امُلَتَأخِّ

.)3( ُد ْبُن إِْسَحاَق: اْسُمُه ُعَمْرٌ َوَقاَل ُمَمَّ

 بر: اختلـف ِف اسـمه. فقيـل َعْمرو، وقيل: عمر بـن عامر بن مالك 
ابن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. 

ِذي قتـل أبا البختي العاص بن هشـام بن  شـهد بـدًرا، وُأُحـًدا، َوُهـَو الَّ
احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قص، وأخذ سيفه. 

ّي َفَل َيْقُتْلُه«، شـكر  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمـْن َلِقَي َأَبا الَبْخَتِ وقـد َكاَن َرُسـوُل اللَّ
له قيامه ِف شأن الصحيفة.

ِذي قتله أبا البختي املجذر بن ذياد الَبَلِوي.  وقد قيل: إن الَّ

َلِمي)4(. َوَقاَل آخرون: قتله َأُبو اليرس السُّ

)2( »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 853(.)1( »اإلصابة« البن حجر )410/7، 413(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2013/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1643/4، 1644(.
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 ثغ: شهد بدًرا وُأُحًدا)1(.

عْمُرو ْبُن َعْبِد اهلِل، َأُبو ِعَياٍض، اْلَقاِرُئ ڤ.2    6

 ع: ُيَعدُّ ِف احِلَجاِزيِّنَي)2(.

َعْمُرو ْبُن َعْبِد َقْيِس ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن َعْصٍر ڤ.2    6

، َوَبَعَثُه  ، َوَكاَن َعَى اْبنََتِه ُأَماَمَة بِنِْت األََشـجِّ  س: ُهَو اْبُن ُأْخِت األََشـجِّ

ُه ُيِريُد َبْيَعـُه، َفَضمَّ إَِلْيِه  األََشـجُّ لَِيْعَلـَم ِعْلَم َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحََّلُه َتْـًرا، َكَأنَّ

ُه  ـُه َبَلَغنِي َأنَّ َدلِيـًل ِمـْن َبنِـي َعاِمـِر ْبـِن احْلَاِرِث، ُيَقـاُل َلُه: األَُرْيِقـُط. َوَقاَل َلـُه: إِنَّ

َدَقَة، َوَبنْيَ َكتَِفْيِه َعَلَمٌة، َفاْعَلْم ِل ِعْلَم َذلَِك.  َة َوالَ َيْأُكُل الصَّ َيْأُكُل اْلَِديَّ

ْجَرِة َفَأَتى النَّبِيَّ َوَأَتاُه  َة ِف َعاِم اْلِ َفَخَرَج َعْمُرو ْبُن َعْبِد َقْيٍس َحتَّى َقِدَم َمكَّ

ٌة َفَقبَِلُه،  ِه َوَقاَل: َهَذا َهِديَّ بَِتْمٍر َفَقاَل: َهَذا َصَدَقٌة َفَلْم َيْقَبْلُه. َفَبَعَث إَِلْيِه بَِغْرِ

َمُه  َوَتَلطَّْف َحتَّى َنَظَر إَِل َما َبنْيَ َكتَِفْيِه َفَدَعاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل اإِلْسلِم َفَأْسَلم َوَعلَّ

احلَْمَد، َو»اْقَرْأ بِاْسِم َربِِّك الَِّذي َخَلَق«، َوَقاَل َلُه: اْدُع َخاَلَك.

َة، َفَقِدَم الَبْحَرْيِن، َفَدَخَل َمنِْزَلُه بَِتِحيَِّة اإِلْسلِم،  َوَرَجَع َوَأَقاَم َدلِيُلُه بَِمكَّ

َفَخَرَجِت اْمَرَأُتُه إَِل َأبِيَها َنافَِرًة، َوَقاَلْت: َصَبَأ َوَربِّ اْلَكْعَبِة َعْمٌرو، َفاْنَتَهَرَها 

َأُبوَها، َوَقاَل: إيِنِّ ألُْبِغُض امَلْرَأَة خُتَالُِف َزْوَجَها.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )95/5(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1994/4(.
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، َوَكَتَم إِْسلَمُه ِحينًا، ُثمَّ َخَرَج  ، َفَأْسَلَم األََشجُّ ُه الََبَ ، َفَأْخَبَ َوَأَتاُه األََشجُّ
ُمْكَتتًِم بِإِْسلِمِه ِف َسْبَعَة َعَشَ َرُجًل َوْفًدا َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْهِل َهَجَر. 

َوَقاَل َبْعُضُهْم: َكاُنوا اْثنَْي َعَشَ َرُجًل َفَقِدُموا َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا)1(.

َعْمُرو ْبُن َعْبِد ُنْهٍم اَلْسَلِميُّ ڤ.2 -  6

 س: َخــَرَج َمــَع َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل احلَُدْيبَِيــِة، َوُهــَو َكاَن َدلِيَلــُه َعــَى 

َطِريِق َثنِيَِّة َذاِت احلَنَْظِل. 

اْنَطَلَق َأَماَم َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِأْمِرِه َحتَّى َوَقَف بِِه َعَلْيَها، َفَقاَل َرُسوُل اللِه 
ُه  ْيَلَة إِلَّ َمَثُل الَباِب الَِّذي َقاَل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َما َمَثُل َهِذِه الثَّنِيَِّة اللَّ
ائِيـَل: ﴿ٻ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]البقـرة: 58[«، َوَقـاَل:  لَِبنِـي إِْسَ

ْيَلَة َأَحٌد إِلَّ ُغِفَر َلُه«)2(. »َل َيُوُز َهِذِه الثَّنِيََّة اللَّ

َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة ْبِن َخاِلِد ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخَلِف ْبِن َماِزِن 2    6
اْبـِن َماِلـِك ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسـَلْيِم ْبـِن َمْنُظوِر ْبـِن ِعْكِرَمَة ْبِن 
َلِميُّ ڤ. َخَصَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْيَلَن ْبِن ُمَضَر، ُيْكَنى َأَبا َنِجيٍح، السُّ

ـَة َرَجَع إَِل  ـُد ْبـُن ُعَمـَر: ملَّا َأْسـَلَم َعْمُرو ْبُن َعَبَسـَة بَِمكَّ  س: َقـاَل ُمَمَّ

بِلِد َقْوِمِه َبنِي ُسَلْيٍم، َوَكاَن َينِْزُل بَِصْفنََة َوَحاَذَة، َوِهَي ِمْن َأْرِض َبنِي ُسَلْيٍم، 
 ، َفَلْم َيَزْل ُمِقيًم ُهنَاَك َحتَّى َمَضْت َبْدٌر، َوُأُحٌد، َوالَنَْدُق، َواحلَُدْيبَِيُة، َوُحننَْيِ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )125/8(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )223/5(.
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ُثمَّ َقِدَم َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد َذلَِك امَلِدينََة، َفَصِحَبُه، َوَسِمَع ِمنُْه، َوَرَوى َعنُْه. 

اِم، َفنََزَلَا إَِل َأْن َماَت ِبَا)1(. ُثمَّ َخَرَج َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل الشَّ

 ل: له صحبٌة)2(.

 ق: كان يقال له: ربع اإلسلم؛ ألنه حني أسلم قيل للنّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: من 

: أبو بكر،  اتبعك عى هذا األمر؟ فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ُحرٌّ َوَعبٌد«، فاحلرُّ
والعبد: بلل. 

فكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإين لربع اإلسلم.

فلم أسلم عمرو رجع إل بلده، أرض بني سليم، فلم يزل هناك حتى 
مضـت بـدر، وأحـد، والنـدق، واحلديبّية، وخيـب، ثم قدم عى َرُسـوِل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص، فلم ُقبَِض َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، سكن الشام بعده)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم)4(. 

 ب، بش: َجاَء إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف أول اإلسلم، َفأسلم َواْسَتْأَذَن النَّبِيَّ 

ُجوِع إَِل قومه، َفخرج، ثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ِف املْكث َمَعه َأو اللحوق بَقْومه، َفأذن َلُه بِالرُّ
ام، َوَبا َماَت.  ة، فسكن الشَّ َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل فتح َمكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )205/4(، و)407/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3440(.

)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 290(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 301(.
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ُيَقال: إِنَّه َرابِع اإلسلم، َوقدم عى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بعد احلَُدْيبَِية، َوَكاَن 
يسكن َضْيَعة من َأرض بني سليم. 

َوُهَو َعْمرو بن عبسة بن َخالِد بن ُحَذْيَفة بن َعْمرو بن خلف بن َماِزن 
ابن َمالك)1(.

ـَة َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلِقَيُه بُِعَكاٍظ َوَرآُه ُمْسـَتْخِفًيا ِمْن ُقَرْيٍش   ع: َقـِدَم َمكَّ

ْسَلِم، ُثمَّ َرَجَع إَِل َأْرِضِه َوَقْوِمِه َبنِي  ْعَوِة، َوُهَو َيُقوُل: َأَنا َرابُِع اإْلِ ِل الدَّ ِف َأوَّ

ُسَلْيٍم ُمِقيًم َحتَّى َمَى َبْدٌر َوُأُحٌد َواْلَنَْدُق، ُثمَّ َقِدَم امَلِدينََة َفنََزَلَا. 

َوَكاَن َقْبَل َأْن ُيْسِلَم َيْعَتِزُل ِعَباَدَة اأْلَْصنَاِم َوَيَراَها َباطَِلًة َوَضَلَلًة. 

، َوَعْبـُد اللِه ْبُن َمْسـُعوٍد،  َحاَبـِة: َأُبـو ُأَماَمَة اْلَباِهـيِلُّ َث َعنْـُه ِمـَن الصَّ َحـدَّ

، َوُسـَلْيَمُن ْبُن َعاِمٍر،  َوَسـْهُل ْبُن َسـْعٍد. َوِمـَن التَّابِِعنَي: َأُبو إِْدِريـَس اْلَْواَليِنُّ

، َوَمْعَداُن ْبُن َأِب  َة، َوَعِديُّ ْبُن َأْرَطَأَة، َوُجَبْرُ ْبُن ُنَفْرٍ َوَأُبو َظْبَيَة، َوَكثُِر ْبُن ُمرَّ

َطْلَحَة)2(.

 بر: أسلم قديًم ِف أول اإلسلم،... يعد َعْمرو بن عبسة ِف الشاميني. 

روى َعنْـُه: َأُبـو أمامة الباهيل، َوَرَوى َعنُْه: كبار التابعني بالشـام، منهم: 
شحبيل بن السمط، وسليم بن عامر، وضمرة بن َحبِيب، وغرهم)3(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )269/3، 270(، »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 86، 87(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1982/4(.

)3( »االستيعاب« )1192/3، 1193(.
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 ، ـابِِقنْيَ ، َأَحُد السَّ ، الَبَجيِلُّ ـَلِميُّ ، َأُبو َنِجْيٍح السُّ  ذس: اإِلَمـاُم، األَِمْرُ

َوَمْن َكاَن ُيَقاُل: ُهَو ُرُبُع اإِلْسَلِم.

َرَوى َأَحاِدْيَث.

، َوَكثِْرُ  ، َوَسـْهُل بُن َسـْعٍد، َوُجَبْرُ بـُن ُنَفْرٍ َرَوى َعنْـُه: َأُبـو ُأَماَمَة الَباِهيِلُّ

، َوَعـِديُّ بُن َأْرَطـاَة، َوَحبِْيُب بُن  نَابِِحيُّ َة، َوَضْمـَرُة بُن َحبِْيـٍب، َوالصُّ ابـُن ُمـرَّ

ٌة. ُعَبْيٍد، َوِعدَّ

َوِقْيَل: إِنَّ اْبَن َمْسُعْوٍد َرَوى َعنُْه.

ُمْوِك. َوَكاَن ِمْن ُأَمَراِء اجلَْيِش َيْوَم َوْقَعِة الَرْ

َفاٍق.  َنَزَل َعْمٌرو ِحَْص بِاتِّ

ِد  َمِد بَن َسِعْيٍد، َوَأْحََد بَن ُمَمَّ َوُيَقاُل: َشِهَد بدًرا. َوَما َتاَبَع َأَحٌد َعْبَد الصَّ
ابِن ِعْيَسى َعَى َذا.

َوَبنُو َبِجْيَلَة: َرْهٌط ِمْن ُسَلْيٍم.

ُه َماَت َبْعَد َسنَِة ِستِّنْيَ - َفاللُه َأْعَلُم -)1(. ُخوا َمْوَتُه، َلَعلَّ َلْ ُيَؤرِّ

 و: َقـاَل: َقِدْمـُت َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلِقيُتُه بُِعَكاَظ ُمْسـَتْخِفًيا ِمـْن ُقَرْيٍش ِف 

ْسـَلِم، ُثمَّ َرَجَع إَِل َقْوِمِه َبنِي ُسـَلْيٍم،  ْعـَوِة، َوَكاَن َيُقـوُل: َأَنـا ُرُبـُع اإْلِ ِل الدَّ َأوَّ

َفَأَقـاَم فِيِهـْم َحتَّى َمـَى َبْدٌر، َوُأُحٌد، َواْلَنْـَدُق، ُثمَّ َقِدَم امَلِدينَـَة َفنََزَلَا، َوَكاَن 

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )456/2، 457، 459، 460(.
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َقْبَل َأْن َأْسَلَم َيْعَتِزُل ِعَباَدَة اأْلَْصنَاِم َوَيَراَها َضَلَلًة.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلـُت: َمْن َتبَِعـَك َعَى َهَذا  َقـاَل َعْمـُرو ْبـُن َعْبَسـَة: َأَتْيُت َرُسـوَل اللَّ
اأْلَْمـِر؟ َقـاَل: »ُحرٌّ َوَعْبٌد«، َيْعنِـي َأَبا َبْكٍر َوبِـَلاًل ڤ، َوَكاَن َيُقوُل: َرَأْيُتنِي 

ْسَلِم. َوَأَنا ُرُبُع اإْلِ

َقاَل: ُكنُْت ِف اجلَاِهِليَِّة َأَرى النَّاَس َعَى َضَلَلٍة َواَل َأَرى اأْلَْوَثاَن َشْيًئا، 
َة،  َة، َفَرِكْبُت َراِحَلتِي َحتَّى َقِدْمُت َمكَّ وَن َأْخَباًرا بَِمكَّ َجاَل خُيِْبُ ُثمَّ سمعت الرِّ
َفإَِذا َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسَتْخٍف َوإَِذا َقْوُمُه َعَلْيِه ِشَداٌد، َفَتَلطَّْفُت َلُه، َفَدَخْلُت 
ِه«،  اللَّ »َرُسوُل  َقاَل:  ؟  َنبِيٌّ َما  ُقْلُت:   ،» »َنبِيٌّ َفَقاَل:  َأْنَت؟  َما  َفُقْلُت:  َعَلْيِه، 
ٍء َأْرَسَلَك؟ َقاَل: »بَِتْوِحيِد  ُه َأْرَسَلَك؟ َقاَل: »َنَعْم«، ُقْلُت: بَِأيِّ َشْ ُقْلُت: اللَّ
ِحِم«، ُقْلُت: إيِنِّ ُمتَّبُِعَك،  ُك بِِه َشْيًئا، َوَكْسِ اأْلَْوَثاِن، َوِصَلِة الرَّ ِه، َل ُيْشَ اللَّ
َقاَل: »إِنََّك َل َتْسَتطِيُع َيْوَمَك َهَذا، َوَلكِِن اْرِجْع إَِل َأْهلَِك، َفإَِذا سمعت ِب 

ْق ِب«، َفَرَجْعُت إَِل َقْوِمي َوَقْد َأْسَلْمُت)1(. َقْد َظَهْرُت َفاْلَ

 كر: َصاِحـُب َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص من السـابقني األولـني، كان يقال له: 

ُربع اإلسلم.

روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وقـد اختلف ف نسـبه. روى عنه: أبـو عبد الرحن 
عبد الله بن مسعود، وسهل بن سعد الساعدي، وأبو أمامة الباهيل، وسليم 
ابن عامر ومعدان بن أب طلحة اليعمري، وأبو إدريس الوالين، وغرهم. 

نَّة )ص: 562، 563(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
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شهد الرموك، وكان أحد األمراء يومئذ، ثم سكن حص إل أن مات)1(.

 جو: َكاَن يعتزل اأْلَْصنَام قبل إِْسَلمه َوأسلم َقِديًم، َوَقاَل: لقد َرَأْيتنِي 

ْسَلم.  َوَأنا رُبع اإْلِ

ثمَّ َرَجَع إَِل بَِلد قومه بني سليم َفلم يزل ُمقيًم ُهنَالك َحتَّى َمَضت بدٌر 
َوُأُحٌد َوالَنَْدُق َواحلَُدْيبَِيُة وخيُب، ثمَّ قدم بعد َذلِك عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينََة ونزلا)2(.

 ثغ: أسلم قديًم أول اإلسلم، َكاَن ُيقال: ُهَو ربع اإلسلم.

روى عنه من الصحابة: َعْبد اللَّه بن َمْسُعود، َوَأُبو أمامة الباهيل، وسهل 
ابن سـعد السـاعدي، ومن التابعني: َأُبو إدريس الوالين، وسـليم بن َعاِمر، 

وكثر بن مرة، وعدي بن أرطاة، وجبر بن نفر، وغرهم)3(.

ِه.  ذت: نزيل ِحَْص، َوَأُخو َأِب َذرٍّ ألُمِّ

َة، َفَكاَن َرابَِع َمْن َأْسَلَم، َوَرَجَع ُثمَّ َهاَجَر  َقِدَم َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
فِيَم َبْعُد إَِل امَلِدينَِة. 

ُة َأَحاِديَث. َلُه ِعدَّ

ْمِط َوَكثُِر  ْحبِيُل بن السِّ اٌد أبو عمر، َوُشَ ، َوَشدَّ َرَوى َعنُْه: ُجَبْرُ بن ُنَفْرٍ
ْحَِن، َوُسَلْيُم بن َعاِمٍر،  َة، َوَمْعَداُن بن َأِب َطْلَحَة، َواْلَقاِسُم َأُبو َعْبِد الرَّ ابن ُمرَّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 249(.
)2( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 100(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )748/3، 749(.
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، َوَخْلٌق. َوَقْد  َوَحبِيـُب بـن ُعَبْيـٍد، َوَضْمَرُة بـن َحبِيٍب، َوَأُبـو إِْدِريَس اْلَـْواليِنُّ
. َرَوى َعنُْه: ابن َمْسُعوٍد َمَع َجلَلتِِه، َوَسْهُل بن َسْعٍد، َوَأُبو ُأَماَمَة اْلَباِهيِلُّ

َوال َأْعَلــُم َهــْل َمــاَت ِف ِخلَفــِة ُمَعاِوَيــَة َأْو ِف ِخلَفــِة َيِزيــَد، َوَكاَن َأَحــُد 
ُموِك)1(. األَُمَراِء َيْوَم اْلَرْ

َة ڤ.2    6 َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم ْبِن ُمرَّ

ْجَرِة  َة، َوَهاَجَر إَِل َأْرِض احلََبَشِة ِف اْلِ  س: َكاَن َقِديَم اإِلْسلِم بَِمكَّ
الثَّانَِيِة، َوُقتَِل بِاْلَقاِدِسيَِّة َشِهيًدا)2(.

عْمُرو ْبُن ُعْقَبَة بِن ِنَياٍر اْلَْنَصاِريُّ ڤ.2    6

 ب: شهد َبْدًرا، كنيته َأُبو سعيد)3(.

َلِميُّ ڤ.2    6 ، السُّ ، الَْنَصاِريُّ عْمُرو ْبُن ُعَمْيِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َناِبيٍّ

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه حديًثا)4(.

.)5(  ع: َسَكَن امَلِدينََة، َوِقيَل: ُعَمْرُ ْبُن َعْمٍرو. َوِقيَل: َعاِمُر ْبُن ُعَمْرٍ

 بر: شهد مشاهد مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 691(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )120/4(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )270/3(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )73/9(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1992/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1160/3(.
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اِد 2    6 َعْمُرو بُن َعَنَمَة ْبِن َعِديِّ ْبِن ِسَناِن ْبِن َناِبِئ ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
اْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ڤ.

ه َجهرة بنت القني بن كعب، من بني َسِلمة.   س: ُأمُّ

شهد العقبة، وهو أحد البكائني الذين ذكرهم الله ف القرآن، وهو أخو 
ثعلبة بن عنمة الذي شهد بدًرا.

ها أم زيد بنت عامـر بن خديج بن  فَوَلـَد َعْمـُرو بـُن عنمـة: أمَّ بـش، وأمُّ
سنان بن نابئ بن َعْمرو بن سواد. 

وَشِهَد َعْمرو بن عنمة أحًدا، وتوف وليس له عقب)1(.

 بر: شهد بيعة العقبة مع أخيه ثعلبة بن عنمة، َوُهَو أحد البكاءين الذين 
نزلت فيهم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ اآلية)2( ]التوبة: 92[.

، َحِليُف َبِني َعاِمِر ْبِن 2 6  6 عْمُرو ْبُن َعْوِف بِن َزْيِد بِن ملحة الُمزِنيُّ
، ُيَقاُل: ِإنَُّه َمْوَلى ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو ُيْكَنى َأَبا َعْبِد اهلِل ڤ. ُلَؤيٍّ

 . د بن ُعَمَر: ُهَو َيَمٍن َحِليٌف لَِبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ  س: َقاَل ُمَمَّ

َوَأْسَلَم َقِديًم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه)3(.

 وقـال أيًضـا س: روى عنـه: مَعْن بن عيسـى، وممد بن إسـمعيل 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )396/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1195/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )281/5(.
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د بن ُعَمر، وإسمعيل بن عبد الله بن أب أويس، وهو  ابن أب فديك، وُمَمَّ
قديم اإلسلم.

ُعَمَر: وشهد عمرو بن عوف الندق وهو أحد الثلثة  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل 
الذيـن حلـوا ألويـة مزينـة الثلثة الـذي عقد لم َرُسـوُل اللِه يـوَم فتح مكة، 
وهو أحد البكائني الذين جاُؤوا َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو يريد الروج إل تبوك 
يستحملونه، فلم جيدوا عنده حلًنا، فتولَّوا وهم يبكون ملَِا فاتاهم من الغزو 

مـع َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، فنزل القـرآُن فيهـم: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]التوبة: 92[.

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان لعمرو بن عوف منزل باملدينة بالبقال، وكان  َقاَل ُمَمَّ
يبدو كثًرا وال تعلم حيًّا من العرب لم ملتان باملدينة غر مزينة. 

وقد أدرك عمرو بن عوف معاوية بن أب سفيان وتوف ف خلفته)1(.

.)2( ، الَبْدِريُّ  ف: َحِليُف َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

ِه ْبِن   خ: َرَوى َعـِن النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن ُمَزْينَـة، وهـو َجدُّ َكثِـر ْبِن َعْبـِد اللَّ
َعْمٍرو ْبِن َعْوف ْبِن ِمْلَحَة امُلَزيِن)3(.

.)4(  ص: َبْدِريٌّ ُمَهاِجِريٌّ

)2( »المعرفة والتاريخ« )324/1(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )138-137/5(.
)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )60/1(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )247/1(.
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 ب: َجدُّ كثر بن َعْبد اللَّه امُلزيِن، َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)2(.

ْســَلِم، َســَكَن امَلِدينـَـَة، َأْدَرَك ُمَعاِوَيَة،   وقــال أيًضــا ع: َكاَن َقِديَم اإْلِ
َ ِف ِواَلَيتِِه)3(. َوُتُوفِّ

 بر: قديم اإلسلم، يقال: إنه قدم مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، ويقال: إن 
أول مشاهده الندق، وكان أحد البكاءين الذين َقاَل الله تعال فيهم: ﴿ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]التوبة: 92[ اآلية.

له منزل باملدينة، وال يعرف حي من العرب لم مالس باملدينة غر مزينة.

ِه،  سكن املدينة ومات با ِف آخر خلفة ُمَعاِوَية ڤ، ويكنى َأَبا َعْبد اللَّ
. مرج حديثه َعْن ولده، هم ضعفاء ِعنَْد أهل احلديث، َوُهَو  حكاه الَواِقِديُّ

ِه بن عمرو بن عوف)4(. جدُّ َكثِر بن َعْبد اللَّ

 وقال أيًضا بر: شـهد بـدًرا، سـكن املدينـة، ال عقـب َلـُه، روى عنـه 
املسـور بـن مرمـة حديًثـا واحًدا أن َرُسـوَل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص أخذ اجلزيـة من موس 

البحرين)5(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )271/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1979/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2009/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1196/3(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1196/3(.
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 ثغ: َكاَن قديم اإلسلم، ُيقال: إنه قدم َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، َوُيَقال: 
إن أول مشــاهده النــدق. وكان أحــد البكاءيــن ِف غــزوة تبــوك، َلــُه منــزل 

باملدينة، وال يعلم حي من العرب لم ملس باملدينة غر مزينة.

وهو جدُّ كثر بن َعْبد اللَّه بن َعْمرو بن عوف، حديثه عند أوالده)1(.

 وقال أيًضا: ثغ: َشِهَد بدًرا مع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عنه املسور بن مرمة حديًثا واحًدا)2(.

ْحَبة، َوَكاَن أحد البكائني ف غزوة تبوك، شهد الندق،   ذت: قديُم الصُّ
وسكن املدينة.

ِه بن عمرو، َعن أبيه، عن جده هذا عّدة أحاديث،  َرَوى كثر بن َعْبد اللَّ
وكثر َواِهي احلديث.

َ عمرو ف آخر زمن ُمَعاِوَية)3(. ُتُوفِّ

ه موسى بُن  ه ابُن إسحاق: عمًرا، وسمَّ  ذت: من ُمولَّدي مكة، سمَّ
ا. ُعْقَبة: ُعَمْرً

شِهد بدًرا، وأُحًدا.

َوَرَوى عنه املِْسَور بن َمَْرَمة حديث قدوم أب عبيدة بمٍل من البحرين، 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )756/3(.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )755/3(.
)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 528(.
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، وصىَّ عليه عمر ڤ)1(. أخرجه البخاريُّ

ائـني، وجـاءت عنه عـدُة أحاديث من روايـة كثر بن   جـر: أحـُد البكَّ
ه وكثر ضعفوه)2(. َعبد الله بن َعمرو بن عوف، َعن َأبيه، َعن َجدِّ

َعْمُرو ْبُن َغِزيََّة ْبِن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن 2    6
اِر ڤ. َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ه هند بنت َعْمرو بن جعب بن صهبان اجلهضمية من األزد،   س: ُأمُّ
وشهد العقبة ف روايتهم مجيًعا وَشِهد ُأُحًدا.

فولد َعْمُرو بُن غزية: احلارَث َصِحَب َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وعبَد الرحن، 
هم أمُّ احلارث ُسَلْيَمة بنت احلارث بن ثعلبة بن كعب بن عبد األشهل  وأمُّ

ابن حارثة بن دينار بن النجار.

هـم أمُّ احلجـاج بنت قيس بـن رافع بن  واحلجـاَج، وأوًسـا، ولبابـَة، وأمُّ
ُأذينة من أسلم.

هن هنيدة بنت قيس بن سعد  وأمُّ موسى بنت َعْمرو وأخوات لا، وأمُّ
ابن مالك بن عوف بن َعْمرو بن كعب بن خزاعة. 

ه من جهينة.  وزيُد بُن َعْمرو، وأمُّ

وسعيًدا ال عقب له)3(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )434/7(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 162(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )338/4(.
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.)1(  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َشــِهَد اْلَعَقَبــَة، َنَزَلــْت فِيــِه: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ےۓ﴾ ]هود: 114[)2(.

 بر: شهد العقبة، ُثمَّ شهد بدًرا. 

اج بن َعْمرو بن غزية، وإخوته، وهم: احلَاِرث، وعبد الرحن،  َوُهَو والد احلَجَّ
اج،  وزيد، وسعيد، وأكبهم احلَاِرث، وله صحبة، واختلف ِف صحبة احلَجَّ

ول تصح لغرها من ولده صحبة، والله أعلم)3(.

 كو: شهد أحًدا مع أبيه)4(.

 ثغ: شهد العقبة، ُثمَّ شهد بدًرا)5(. 

َة ڤ.2    6 َعْمُرو ْبُن ُقرَّ

 ع: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َكْسبِِه)6(.

 جر: ذكره غُر واحٍد ف الصحابة)7(.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )271/3(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2025/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1197/3(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )16/7(.
)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )757/3(.

)6( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2044/4(.
)7( »اإلصابة« البن حجر )443/7(.
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اِد ْبِن َماِلِك ْبِن َغْنٍم، َأُبو َقْيٍس، 2    6 َعْمُرو ْبُن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َسوَّ
اِريُّ ڤ. النَّجَّ

ِد ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه ْبِن  ، َوُمَمَّ  س: َشِهَد َبْدًرا ِف ِرَواَيِة َأِب َمْعَشٍ

 . ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريِّ ُمَمَّ

ا َبْدًرا. ُد ْبُن إِْسَحاَق، فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهَ َوَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

َوَقاُلـوا مَجِيًعـا: َوَشـِهَد ُأُحـًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشـِهيًدا، َقَتَلُه َنْوَفُل ْبـُن ُمَعاِوَيَة 
ْجَرِة، َوَلُه َعِقٌب)1(. اٍل َعَى َرْأُس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اْلِ ييِلُّ َوَذلَِك ِف َشوَّ الدِّ

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

 ع: َشِهَد َبْدًرا َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)3(.

د بن ُعَمر الَواِقِدي، وعبد الله   بر: شهد بدًرا ِف قول َأِب معش، َوُمَمَّ
ُه ُقتَِل َيْوم أحد شهيًدا ُهَو وابنه َقْيس بن  ابن ممد بن ُعَمَرة، وال خلف ِف َأنَّ
َعْمرو، يقال: إنه قتله نوفل بن معاوية الّدئيّل، واختلف ِف شهود ابنه َقْيس 
ابن َعْمرو بدًرا كاالختلف ِف َأبِيِه، وقالوا مجيًعا: شهد أحًدا وُقتَِل يومئذ)4(.

َعْمُرو ْبُن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلَْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة 2 -  6
اْبِن ِديَناٍر ُيْكَنى َأَبا حَماٍم ڤ.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )459/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2030/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1199/3(.
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ـه النجـوُد بنـت األسـود بن حرام بـن َعْمرو بن زيـد مناة بن   س: أمُّ
عدي بن َعْمرو بن مالك بن النجار أبو حرام.

ه أمُّ حرام بنت معاذ بن النعمن بن  ولد أبو حرام بُن قيس: َحراًما، وأمُّ
امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل بن جشم، من األوس. 

هم كبشـة بنت احلبـاب بن زيد  وعبـَد اللـه، وعبـَد الرحـن، وعمرَة، وأمُّ
ابن تيم بن ُأَمية بن بياضة بن ُخفاف بن سعيد بن مرة بن مالك بن األوس 

من ساكني راتج. 

وَشـِهَد أبـو حـرام ُأحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشـِهيًدا ف شـوال عـى رأس اثنني 
وثلثني شهًرا من الجرة)1(.

 بر: ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا، يكنى َأَبا حام)2(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(. 

 جر: ُقتَِل بُأُحٍد)4(.

َعْمُرو ْبُن َكْعٍب الَهمَداِنيُّ ڤ.2    6

 ب: جدُّ َطْلَحة بن مرصف، َلُه ُصْحَبٌة)5(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )342/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1199/3(.
)3( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.

)4( »اإلصابة« البن حجر )442/7(.
)5( »الثقات« البن ِحبَّان )268/3(.
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َعْمُرو ْبُن َماِلِك ْبِن َقْيِس ْبِن ُبَجْيِد ْبُن ُرَؤاِس، واْسُمُه: الَحاِرُث 2    6
اْبُن ِكَلِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ڤ.

اِئِب  ِد ْبِن السَّ  س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ
اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه)1(.

 ف: َأَحُد َبنِي َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة)2(.

بَّ َلَيَتَضَّ  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنَّ الــرَّ  ب: َلــُه ُصْحَبــٌة، َقــاَل: ُقْلــُت َيــا َرُســوَل اللَّ
َض، َفاْرَض َعنِّي، َقاَل: َفريِض َعنِّي()3(. َفَرْ

َعْمُرو ْبُن َماِلٍك اْلَعكِّيُّ ڤ.2    6

 س: َأْخَواُلُه األَْشَعِريُّوَن، َكاَن فِيَمْن َقِدَم َمَع َأِب ُموَسى األَْشَعِريِّ 
َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َأُبو َمالِِك ْبُن َعْمٍرو، 

ِه)4(. ُه َخاُل ُأمِّ يُّ َيْزُعُم َأنَّ ُر ْبُن َحيٍّ اْلَعكِّ َوَكاَن ُمَطهَّ

َة ْبِن َكِبيِر ْبِن َغْنِم 2    6 َعْمُرو ْبُن ِمْحَصِن ْبِن ُحْرَثاَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُمرَّ
اْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة اْلََسِديُّ ڤ.

ِذي َشِهَد َبْدًرا)5(. اَشَة ْبِن ِمَْصٍن الَّ  س: َشِهَد ُأُحًدا، َوُهَو َأُخو ُعكَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )196/6(.
)2( »المعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )326/1(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )270/3(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )437/9(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )97/4(.
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لنَِي ِمْن َبنِي َغنِْم ْبِن ُدوَداَن)1(.  ع: ِمَن امُلَهاِجِريَن اأْلَوَّ

 بر، ثغ: أخو عكاشة بن مصن، شهد ُأُحًدا)2(.

، ُيَكنَّى َأَبا َمْرَيَم ڤ.2    6 ، َوِقيَل: اْلََسِديُّ َة، اْلُجَهِنيُّ عْمُرو ْبُن ُمرَّ

 ل: له صحبٌة)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُجَهْينَة)4(.

َة،  بِيُع ْبُن َسْبَ َث َعنُْه: ِعيَسى ْبُن َطْلَحَة، َوالرَّ  ع: َسَكَن فَِلْسطِنَي، َحدَّ
.)5( َوَأُبو احلََسِن اجلََزِريُّ

 كر: َصاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: القاسم بن ميمرة، وعيسى بن طلحة، 
وحجر بن مالك، وأبو احلسن اجلزري الشامي، ومرضس بن عثمن اجلهني 
والد عثمن بن مرضس وعمر ابني مرضس، وسبة بن معبد، ويقال: الربيع 

ابن سبة، وعبد الرحن بن الغاز بن ربيعة اجلرش. 

وقدم عى معاوية وكانت له بدمشق دار بناحية باب توما ينسب إل ابنه 
طلحة بن عمرو، يعرف اليوم بدرب طلحة. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2024/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1200/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثير )765/3(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3131(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 281(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2010/4(.
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.)1( ااًل باحلَقِّ يه: أسيد. وكان قوَّ وكان معاوية يسمِّ

ِث ْبِن َمـاِزَن ْبِن 2 6  6 َة ْبـِن َعْبِس ْبِن َماِلـِك ْبِن الُمَحـرِّ َعْمـُرو ْبـُن ُمـرَّ
َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َنْصِر ْبِن َغَطَفاَن ْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَة، 

. َوُيَقاُل: اْلَْزِديُّ ڤ. . َوُيَقاُل: اْلََسِديُّ َأُبو فهيٍم، اْلُجَهِنيُّ

 س: َكاَن َشْيًخا ِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 وقال أيًضا: س: َأْسَلَم َقِديًم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد َمَعُه امَلَشاِهَد. 

نَي: َل ِمْن َأحْلََق ُقَضاَعَة بِاْلَيَمِن، َفَقاَل ِف َذلَِك َبْعُض اْلَبَلِويِّ َوَكاَن َأوَّ

َفَل هَتِْلُكوا ِف جَلٍَّة َقاَلَا َعْمُرو َيْعنِي جَلَاَجٌة، َوَوَلُدُه بِِدَمْشَق)3(.

 ن: من أصحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُذِكَر فيمن قدم مرص)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، أسلم قبل بدٍر ل يشهدها. 

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوُهَو َعْمرو بن مّرة بن عبس بن َمالك بن احْلَاِرث 
ابن َماِزن بن سعد بن َمالك بن ِرَفاَعة بن نرص بن َمالك)5(.

 خش: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، نزل فلسطني. 

روى عنه: يِزيد بن أب َمْرَيم، َوِعيَسى بن َطْلَحة)6(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )416/9(.)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 337(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )264/5(.

)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )377/1(.
)6( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )172/1(.)5( »الثقات« البن ِحبَّان )274/3(.
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 بر: كان إسلُمه قديًم، وشهد مع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أكثر املشاهد.

ومات ِف خلفة ُمَعاِوَية، وله حديٌث ِف أعلم النبوة. 

روى عنه مجاعة، منهم: الَقاِسم بن ميمرة، وعيسى بن َطْلَحة)1(.

بِِه من حلٍل  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وَقاَل: )آمنُت بكلِّ ما جئَت  إَِل  ثغ: وفد   
وحراٍم، َوإِن أرغم َذلَِك َكثًِرا من األقوام(. 

وكان إسلمه قديًم، وشهد َمَع َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أكثر املشاهد، وسكن الشام.

روى عنـه: ِعيَسـى بـن طلحـة، وسـبة بن معبـد، ومرضس بـن عثمن، 
وغرهم)2(.

، وقد وفد َعَى ُمَعاِوَية. ااًل باحلقِّ  ذت: َلُه ُصْحبٌة وروايٌة قليلة، َوَكاَن قوَّ

َوَكاَن ينــزل فلســطني، َوَكاَن بطــًل شــجاًعا، أســلم وهــو شــيخ، وكان 
معاوية يسميه أسد ُجَهينة.

َرَوى َعنُْه: عيسى بن طلحة، والقاسم بن ُمَْيَمرة، وُحْجر بن مالك، وغرهم.

وهو والد طلحة، صاحب درب طلحة بداخل باب توما بدمشق.

وبقي عمرو إَِل أن غزا َسنَة تسع ومخسني، ولعّله بقي َبْعَدها)3(.

َعْمُرو ْبُن الَمْرُجوِم، َواْسُمه: َعْبُد َقْيِس ْبُن َعْمِرو ْبِن ِشَهاِب ْبِن 2    6
َعْبِد اهلِل ْبِن َعْصِر ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمٍرو ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس ڤ.

)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )767/3(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1200/3(.
)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 528، 529(.
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َة)1(. ِذي َأْقَدَم َعْبَد اْلَقْيِس اْلَبرْصَ  س: َكاَن ِف اْلَوْفِد، َوُهَو الَّ

َعْمُرو ْبُن المسبحِ ْبِن َكْعِب ْبِن َطِريٍف الطَّاِئيُّ ڤ.2    6

 ق: وفد إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، وكان أرمى العرب كلهم.

وعاش مائة ومخسني سنة، ولست أدري: أقبض قبل وفاة النبَّيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أم 
بعده؟)2(.

 ط: كان أرمـى العـرب،... وعـاش عمرو بن املسـبح مخسـني ومائة 
سنة، ثم أدرك َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ووفد إليه وأسلم)3(.

 جو: َعاَش ماَئة َومخسني سنة، ووفد إَِل النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم)4(. 

ِف ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َثِقِف، واسُمُه: َكْعُب 2    6 عْمُرو ْبُن ُمَطرِّ
اِر، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبُن َماِلِك ْبِن َمْبُذوٍل، َوُهَو َعاِمُر ْبُن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا ف شوال عى رأس اثنني وثلثني 
شهًرا من الجرة، وليس له عقب)5(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)6(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )124/8(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 314(.

)3( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 44(.
)4( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 169(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )320/4(.
)6( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
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 ع: ِمْن َبنِي َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل، اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 بر: ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا)2(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(. 

َعْمـُرو ْبـُن ُمَعاِذ ْبـِن النُّْعَماِن ْبِن اْمـِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيـِد ْبِن َعْبِد 2 -  6
، ُيْكَنى َأَبا ُعْثَماَن ڤ. اَلْشَهِل، اْلَْنَصاِريُّ

ُه َكْبَشُة بِنُْت َرافِِع ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن األَْبَجِر، َوُهَو ُخْدَرُة   س: ُأمُّ
اْبُن َعْوِف ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اْلَْزَرِج، َوِهَي ُأمُّ َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َوَلْيَس لَِعْمِرو ْبِن 

ُمَعاٍذ َعِقٌب)4(.

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

 ب: شهد َبْدًرا)6(.

َأ)7(.  ع: َتَفَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى ِرْجِلِه مَلَّا ُقطَِع َفَبَ

 وقال أيًضا ع: َأُخو َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َشِهَد َبْدًرا َواْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)8(. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2024/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1201/3(.
)3( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )402/3(.

)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 69(.
)6( »الثقات« البن ِحبَّان )267/3(.

)7( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2036/4(.

)8( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2014/4(.



277 ين
َ
حرف الع

 بـر: شـهد مـع أخيه َسـْعد بن ُمَعـاذ بدًرا، وُقتِـَل َيْوم ُأُحٍد شـهيًدا، ال 
عقب َلُه، قتله رضاُر بُن الطاب، َوَكاَن َلُه َيْوم ُقتَِل اثنان وثلثون سنة)1(.

 ذس: َأُخو َسْعٍد ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(. 

َعْمُرو ْبُن َمْعِدي َكِرَب ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْصِم ْبِن َعْمِرو 2    6
ِغيِر، َوُهَو ُمَنبُِّه ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َماِزَن ْبِن َرِبيَعَة  اْبِن ُزَبْيٍد الصَّ
اْبِن ُمَنبٍِّه، َوُهَو ِجَماُع ُزَبْيٍد، َوُهَو ِمْن َمْذِحٍج، َأُبو َثْوٍر، الزَُّبْيِديُّ ڤ.

 س: َكاَن َعْمُرو ْبُن َمْعِدي َكِرَب َفاِرَس اْلَعَرِب)3(.

 ل: سمع النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ْسَلَم َفَقِدَم َعَى النَّبِيِّ   ع: َلُه اْلَوَقاِئُع امَلْذُكوَرُة ِف اجلَاِهِليَِّة، َوَأْدَرَك اإْلِ
َمُه التَّْلبَِيَة.  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعلَّ

اْلَطَّاِب إَِل  ْبُن  ُعَمُر  َبَعَثُه  َبَلٌء َحَسٌن ِحنَي  بِاْلَقاِدِسيَِّة  ْسَلِم  اإْلِ ِف  َوَلُه 
َوَكاَن  احْلَْرِب،  َيْصُدَر َعْن َمُشوَرتِِه ِف  َأْن  إَِلْيِه  َوَكَتَب  َوقَّاٍص،  َأِب  ْبِن  َسْعِد 

ْمَصاَمَة)5(. يِه الصَّ لَِعْمٍرو َسْيٌف ُيَسمِّ

 بـر: يكنـى َأَبـا ثـور، قـدم عى َرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد زبيد فأسـلم، 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1201/3(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )85/8(.
)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 486(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2017/4(.
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وذلك ِف سنة تسع. 

أقام باملدينة برهة، ُثمَّ شهد عامة الفتوح بالعراق، وشهد مع َأِب ُعَبْيد ابن 
َمْسُعود، ُثمَّ شهد مع َسْعد، وقتل َيْوم القادسية. وقيل: بل مات عطًشا يومئذ. 

َوَكاَن فارَس العرِب مشهوًرا بالشجاعة.

وقيل: بل مات عمرو بن معديكرب سنة إحدى وعشين بعد أن شهد 
وقعـة هناونـد مـع النعمن بن مقرن، وشـهد فتحهـا، وقاتل يومئـذ َحتَّى َكاَن 
الَفْتـح، وأثبتتـه اجلراحـات يومئٍذ، فحمل فـمت بقرية من قـرى هناوند يقال 

لا: روذة.

وكان عمرو بن معديكرب شاعًرا مسنًا)1(.

 خق: يقال: إنه وفد عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: إنه ل يلق َرُسوَل الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وقدم املدينة بعد وفاته، وحرض الغزو زمن القادسية، وأبى بلء حسنًا. 

وله أخباٌر مذكورة ف كتاب »الفتوح«، وروي عنه حديٌث مسنٌد)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)3(.

 كر: له وفادٌة عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وكان شجاًعا من فرسان املذكورين. 

روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. روى عنه: شاحيل بن القعقاع. 

)1( »االستيعاب« )1204-1201/3(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1680/3(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )221/4(.
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وشهد الرموك)1(.

 ثغ: قدم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد مراد؛ ألنَّه َكاَن َقْد فارق قومه سعد 
العشرة ونزل ِف مراد، ووفد معهم إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم معهم. وقيل: إن 

عمًرا قدم ِف وفد زبيد قومه، والله أعلم.

وكان إسلمه سنة تسع، وملا أسلموا عادوا إَِل بلدهم، فلم توف النَّبِيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص ارتـدَّ َمـَع األسـود العنّس، فسـار إليه خالد بن َسـِعيد بن العـاص فقاتله، 
فرضبـه َخالِـد َعـَى عاتقه، فاهنزم، وأخذ َخالِد سـيفه الصمصامـة، فلم َرَأى 
َعْمـرو قـدوم اإلمـداد من َأِب َبْكـر ڤ إَِل اليمن عاد إَِل اإلسـلم، ودخل 
ه إَِل َأِب َبْكر، َفَقاَل َلُه َأُبو  َعَى املهاجر بن َأِب أمية بغر أمان، فأوَثَقه وسرَّ
َت َهَذا الدين لرفعك  َبْكر: أما تستحيي! كل َيْوم مهزوم أم مأسور! لو َنرَصْ
اللَّـه! َقـاَل: ال جـرم ألقبلـن وال أعود. فأطلقه ورجـع إَِل قومه، ُثـمَّ عاد إَِل 

ه َأُبو َبْكر إَِل الشام، فشهد الرموك.  املدينة، فسرَّ

ه ُعَمــر إَِل ســعد بــن َأِب وقــاص بالعــراق، وكتــب إَِل ســعد أن  ُثــمَّ ســرَّ
يصدر َعْن مشورته ِف احلرب. 

وشهد القادسية، وله فيها بلء حسن، وُقتَِل َيْوم القادسية، وقيل: بل 
مات عطًشا يومئذ، وقيل: بل مات سنة إحدى وعشين بعد أن شهد وقعة 
هناوند َمَع النعمن بن مقرن، فمت بقرية من قرى هناوند ُيقال لا: روذة)2(.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 363، 364(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )770/3(.
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ُموَك، َوَأْبَى َبَلًء َحَسنًا َيْوَم   ذت: له وفادٌة عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد الَرْ
اْلَقاِدِسيَِّة.

ــْوِت، إَِذا اْلَتَفــَت اْلَتَفــَت  َوَكاَن َفاِرًســا َبَطــًل َضْخــًم َعظِيــًم، َأَجــشُّ الصَّ
ْجَعاِن امَلْذُكوِريَن، َواْرَتدَّ ِعنَْد َوَفاِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َرَجَع  مَجِيًعا، َوُهَو َأَحُد الشُّ

َوَحُسَن إِْسَلُمُه.

ًة عنًزا رباعيًّا وثلثة آصع ُذَرًة. َوِقيَل: َكاَن َيْأُكُل َأْكَل مَجَاَعٍة، َأَكَل َمرَّ

َ َعْمُرو َهَذا ِف إِْمَرِة ُمَعاِوَيَة)1(. ُتُوفِّ

َعْمُرو ْبُن النُّْعَماِن ْبِن ُمَقرِّن ْبِن َعاِئٍذ الُمْزِنيُّ ڤ.2    6

 بر: له صحبٌة، وكان أبوه من جلة الصحابة ڤ)2(.

، اْلِحَجاِزيُّ ڤ.2    6 ْمِريُّ ، الضَّ عْمُرو ْبُن َيْثِرِبيٍّ

 س: واف َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ف الفتح ُمسِلًم، وكان يسكن خبت اجلميش 
َة)3(. من سيف البحر، ول يسكن املدينَة وال َمكَّ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َضْمَرة)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، سمع َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َل َيِلُّ أِلََحٍد ِمْن َماِل 

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 431(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1206/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )118/5(.

)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 377(.
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َأِخيِه، إِلَّ َما َطاَبْت بِِه َنْفُسُه«)1(.

، َكاَن يسكن خبت اجلميش من سيف البحر، أسلم عام   بر: ضمريٌّ
اْلَفْتح، وصحب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستقضاه ُعْثَمُن ڤ عى البرصة)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عنه: مارب بن دثار)3(.

 ثغ: َكاَن يسكن خبت اجلميش من سيف البحر، أسلم عام الفتح، 
وَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه)4(.

َعْمٌرو، َأُبو َسِعيٍد، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.2  6 6

ِريَن)5(.  ع: َشِهَد َبْدًرا فِيَم َقاَلُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )275/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1206/3(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )522/1(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )775/3(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2039/4(.
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ُعَمْي امُسه  من 

اِص ْبـِن ُوَهْيِب ْبِن َعْبـِد َمَناِف ْبـِن ُزْهَرَة ْبِن 2  6 6 ُعَمْيـُر ْبـُن َأِبـي َوقَّ
، َأُخو َسْعٍد ڤ. َة، الزُّْهِريُّ ِكَلِب ْبِن ُمرَّ

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

َقاُلـوا: آَخـى َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ ُعَمْرِ ْبـِن َأِب َوقَّاٍص َوَعْمـِرو ْبِن ُمَعاٍذ 
َأِخي َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ)1(.

 .)2(  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقَتَلُه َعْمُرو ْبُن َعْبِد ُودٍّ

 ب: َأُخو سعد، َلُه ُصْحَبٌة)3(. 

، اْسُتْشــِهَد بَِبــْدٍر َمــَع َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، اْســَتْصَغَرُه  ِلٌّ  ع: ُمَهاِجــِريٌّ َأوَّ
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َبْدٍر َفَبَكى، ُثمَّ َأَجاَزُه َوَعَقَد َعَلْيِه َحَاِئَل َسْيِفِه)4(.

 بر: أخو َسْعد بن َوقَّاص القرش، ُقتَِل َيْوم بدر شهيًدا، قتله َعْمرو 
ابن عبد ود)5(.

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 59(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )138/3(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )298/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2082/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1221/3(.
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، اْسُتْشـِهَد َمـَع  ِلٌّ ، َأوَّ ـاٍص، ُمَهاِجـِريٌّ  و: ُهـَو َأُخـو َسـْعِد ْبـِن َأِب َوقَّ
َرُسـوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْدٍر، اْسـَتْصَغَرُه َرُسـوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َبْدٍر َفَبَكى، ُثمَّ َأَجاَزُه، 

َوَعَقَد َعَلْيِه َحَاِئَل َسْيِفِه، َفاْسُتْشِهَد َيْوَمِئٍذ)1(.

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)2(. 

 جر: أخو سعد، أسلم قديًم، وَشِهَد َبْدًرا واستشهد با ف قول اجلميع، 
يقال: وقتله َعمرو بن عبد ود العامري الذي قتله عيل يوم الندق)3(.

ُعَمْيـُر ْبـُن َأْوِس بـِن َعِتيـِك ْبِن َعْمِرو ْبـِن َعْبِد اْلَْعَلـِم ْبِن َعاِمِر 2 66 6
اْبـِن َزُعـوَراَء ْبِن ُجَشـَم ْبِن اْلَحاِرِث ْبـِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َعْمـٍرو الَْنَصاِريُّ 

اَلْوِسيُّ ڤ.

ه الصعبة بنت زيد بن عامر بن َعْمرو بن جشم بن احلارث   س: ُأمُّ
ابن الزرج بن َعْمرو بن مالك بن األوس. 

َشِهد ُأُحًدا وما بعد ذلك من املشاهد. 

وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عشة ف خلفة أب بكر الصديق ڤ)4(. 

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)5(.

نَّة )ص: 609(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 170(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )529/7(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )245/4(.

)5( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.
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 بـر: ُقتِـَل َيـْوم اليممـة شـهيًدا، َوَكاَن قـد شـهد ُأُحًدا، ومـا بعدها من 
املشاهد. هو أخو مالك بن أوس)1(.

ُعَمْيُر ْبُن َجاِبِر ْبِن َغاِضَرَة ْبِن َأْشَرَس اْلِكْنِديُّ ڤ.2  6 6

نَّاِء)2(.  س: َكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، خَيِْضُب بِاحْلِ

ُعَمْيُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعٍب، َوِقيَل: 2  6 6
ُعَمْيُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ِلْبَدَة ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَحاِرِث اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه َكْبَشُة بِنُْت َناِبِء ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراٍم ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

َشِهَد اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا. 

، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(.  َ َوُتُوفِّ

 ب: شهد َبْدًرا)4(.

 ع: ِمْن َبنِي ُجَشَم ِمَن اْلَْزَرِج، ُثمَّ ِمْن َبنِي َسَلَمَة ْبِن َسْعٍد، َشِهَد َبْدًرا)5(.

 بر: شهد العقبَة، وبدًرا، وُأُحًدا ِف قول مجيعهم)6(.

ُعَمْيـُر ْبـُن َحِبيـب ْبِن ُحَباَشـَة ْبِن ُجَويْبِر ْبـِن ُعَبْيِد ْبـِن َغيَّاَن ْبِن 2  6 6
، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة، اْلَخْطِميُّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1213/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )442/9(.

)4( »الثقات« البن ِحبَّان )298/3(.)3( السابق )527/3(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2089/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1213/3(.
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ُه ُأمُّ ُعَمَرَة، َوِهَي مَجِيَلُة بِنُْت ُعَمر ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َغيَّاَن ْبِن َعاِمِر   س: ُأمُّ
اْبِن َخْطَمَة)1(.

.  خ: َجدُّ َأِب َجْعَفر اْلَْطِميُّ

ث َعنْه  ِذي ُيَـدِّ َسـِمْعُت َأْحَـد ْبـَن َحنَْبـٍل َيُقـوُل: َأُبـو َجْعَفـر اْلَْطِمـيُّ الَّ
َحَّـاد ْبـُن َسـَلَمَة اْسـُمُه: ُعَمْر ْبـُن َيِزيد ْبِن ُعَمْرٍ ْبـِن َحبِْيب ْبِن مُخَاَشـَة، َوَقاَل 

َبْعُضُهْم: ُخَباَشُة)2(.

َجَرة، عداده ِف أهل امَلِدينَة)3(.  ب: َجدُّ أب َجْعَفر الَْطمي، من َأْصَحاب الشَّ

 ع: ُهـَو ُعَمـْرُ ْبـُن َحبِيـِب ْبِن مُخَاَشـَة ْبِن ُجَوْيِبِ ْبـِن ُعَبْيِد ْبـِن َعنَاِن ْبِن 
 . ُد ْبُن َسْعٍد اْلَواِقِديُّ َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة، َقاَلُه ُمَمَّ

.)4( َجَرِة، َجدُّ َأِب َجْعَفٍر اْلَْطِميِّ َت الشَّ َباَيَع حَتْ

َجَرة،  َبايُعوا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حَتت الشَّ َحاَبة الذين  أحد الصَّ خش:   

َواَية َعنُه)5(. َوُهَو جد أب َجْعَفر الَْطمي امَلِدينِي، أرسل َأُبو َجْعَفر الرِّ

 كـو: لـه صحبـٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو جـدُّ أب جعفر الَْطمي 
عمر بن يزيد بن عمر)6(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )299/5(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )384/1، 385(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2087/4(.)3( »الثقات« البن ِحبَّان )299/3(.
)5( »تالي تلخيص المتشابه« للخطيب )228/1(.

)6( »اإلكمال« البن ماكوال )2/ 165(.
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، ِمْن َبنِي َخْطَمَة، ِقيَل: ُهَو ُعَمْرُ ْبُن َحبِيِب ْبِن مِخَاَشَة،   و: َأْنَصاِريٌّ

َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َفَهاِء، َفإِنَّ ُمَاَلَسَتُهْم َداٌء،  اُكْم َوُمَاَلَسَة السُّ ، إِيَّ َأْوىَص َبنِيِه، َفَقاَل: َيا َبنِيَّ
ِفيِه ُيرَسُّ بِِحْلِمِه، َوَمْن جُيِْب َينَْدْم، َوَمْن اَل ُيِقرُّ بَِقِليِل َما  ُلْم َعِن السَّ ُه َمْن َيْ َوإِنَّ
ِفيُه ُيِقرُّ بِاْلَكثِِر، َوإَِذا َأَراَد َأَحُدُكْم َأْن َيْأُمَر بَِمْعُروٍف َأْو َينَْهى َعْن  َيْأِت بِِه السَّ
ُه َمْن ُيوِقُن  ُمنَْكٍر، َفْلُيَوطِّْن َنْفَسُه َقْبَل َذلَِك َعَى اأْلََذى، َوْلُيوِقْن بِالثََّواِب، َفإِنَّ

بِالثََّواِب اَل جَيُِد َمسَّ اأْلََذى)1(.

ُعَمْيُر ْبُن َحَراِم ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعب 2 -6 6
. َلِميُّ الَْنَصاِريُّ السُّ

ِد ْبِن ُعَمَرَة  ِد ْبِن ُعَمَر َوَعْبِد اللِه ْبِن ُمَمَّ  س: َشِهَد َبْدًرا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ

 . األَْنَصاِريِّ

ُد ْبُن إِْسـَحاَق َوَأُبو َمْعَشٍ فِيَمْن َشـِهَد  َوَلْ َيْذُكـْرُه ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبَة َوُمَمَّ
 . َ ِعنَْدُهْم َبْدًرا، َوُتُوفِّ

َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

ُعَمْيــُر ْبــُن اْلُحَمــاِم ْبــِن اْلَجُمــوحِ ْبــِن َزْيــِد ْبــِن َحــَراِم ْبــِن َكْعــٍب 2  6 6
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

نَّة )ص: 608(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )523/3(.
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َواُر بِنْـُت َعاِمـِر ْبـِن َنـاِبِء ْبـِن َزْيـِد ْبِن َحـَراِم ْبـِن َكْعٍب.  ـُه النُـّ  س: ُأمُّ
وآَخـى َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبـنْيَ ُعَمْرِ ْبِن احْلُـَمِم َوُعَبْيـَدَة ْبِن احْلَـاِرِث َوُقتِل َيْوَم 

َبْدٍر مَجِيًعا)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،...َقَتَلُه َخالُِد بن األَْعَلِم)2(.

 ب: ُقتَِل َيْوم َبدٍر)3(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

 بر: شهد بدًرا، وُقتَِل با شهيًدا، قتله َخالُِد بُن األعلم. 

َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني ُعَبْيَدَة بَن احلَاِرث، فقتَل َيْوم 
بدر مجيًعا.

وقيل: إنه أول قتيل قتل من األنصار ِف اإلسلم)5(.

 ث: شهد بدًرا، وُقتَِل با شهيًدا، وكان آخى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني ابن 
ه عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب، فُقتَِل معه يوم بدر.  عمِّ

ل قتيل ُقتَِل من األنصار ف اإلسلم)6(. وُعمر أوَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )523/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )299/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2089/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1214/3(.

)6( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 277(.
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 ثغ: ُقتَِل ببدٍر، وهو أول قتيل من األنصار ِف اإلسلم ِف حرب. 

وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قد آخى بينه وبني عبيدة بن احلارث املطلبي، فُقتَِل 
َيْوم بدٍر مجيًعا)1(.

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر.

ِذي َرَمى التََّمَراِت، َوَقاَتَل َحتَّى ُقتَِل)2(.  وهو الَّ

ُعَمْيُر ْبُن ِرَئاِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم ڤ.2  6 6

اِئِب: ُهَو  ِد ْبِن السَّ ُد ْبُن ُعَمَر، َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ  س: َهَكَذا َقاَل ُمَمَّ
ِم ْبِن ُسَعْيِد ْبِن َسْهٍم. ُعَمْرُ ْبُن ِرَئاِب ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن ُمَهشَّ

ُه ُأمُّ َواِئٍل بِنُْت َمْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن مُجٍَح. َوُأمُّ

ْجَرِة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن ُعَمْرُ ْبُن ِرَئاٍب ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة ِف اْلِ َقاَل ُمَمَّ
الثَّانَِيِة، َذَكُروُه مَجِيًعا ِف ِرَواَيتِِهْم. 

َوُقتَِل بَِعنْيِ التَّْمِر َشِهيًدا، َوالَ َعِقَب َلُه)3(.

 بر: كان من مهاجرة احلبشة، وُقتَِل بعني التمر مع خالد بن الوليد)4(.

، َوُهَو َجدُّ ُمَجاِلِد ْبِن َسِعيٍد ڤ.2  6 6 اَن، َأُبو َسِعيٍد اْلَهْمَداِنيُّ ُعَمْيُر ُذو ُمرَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )787/3(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 170(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )184/4(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1175/3(.
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ِذي َكَتَب إَِلْيِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل اْلُكوَفَة)1(.  س: ُهَو الَّ

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَتَب إَِلْيِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاَب َعْهٍد َوَأَماٍن)2(.

ُعَمْيُر ْبُن َسْعِد ْبِن ُشَهْيِد ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِد 2    6
 ، اْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، اْلَْنَصاِريُّ

ُيَقاُل َلُه: َنِسيٌج َوْحِدِه ڤ.

ِذي َيْرِوي   س: َكاَن َأُبوُه ِمَّْن َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َسْعٌد اْلَقاِرُئ، َوُهَو الَّ
ِذي مَجََع اْلُقْرآَن َعَى َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ُه َأُبو َزْيٍد الَّ اْلُكوفِيُّوَن َأنَّ

َوُقتَِل َسْعٌد بِاْلَقاِدِسيَِّة َشِهيًدا، َوَصِحَب اْبنُُه ُعَمْرُ ْبُن َسْعٍد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب َعَى ِحَْص)3(. َوَوالَّ

 وقال أيًضا: س: َأُبوُه ِمَّْن َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َسْعٌد اْلَقاِرُئ، َوَصِحَب 
ُه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّـاِب ِحَْص َبْعَد  ُعَمـْرُ ْبُن َسـْعٍد النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنْـُه، َووالَّ

َسِعيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ِحْذَيٍم)4(.

: ُهَو   ع: اْسـَتْعَمَلُه ُعَمـُر ْبـُن اْلَطَّـاِب ڤ َعَى ِحَْص، َقـاَل اْلَواِقِديُّ
ُعَمْرُ ْبُن َسْعِد ْبِن ُعَبْيِد ْبِن النُّْعَمِن ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

ِذي مَجََع اْلُقْرآَن َعَى  َوَكاَن َأُبوُه َسْعٌد َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َسْعٌد اْلَقاِرُئ، الَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )185/8(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2091/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )293/5(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )406/9(.
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َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َوَقـاَل َأْهـُل اْلُكوَفـِة: َسـْعٌد ُهَو َأُبو َزْيٍد، َوِقيَل: ُعَمْرُ ْبُن َسـْعِد ْبِن َشـِهيِد 
 . اْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ

ِل، َوِلَ لُِعَمـَر َعَى ِحَْص  اِد اْلُعـمَّ َنـَزَل فَِلْسـطِنَي َوَمـاَت ِبَـا، َكاَن ِمـْن ُزهَّ
َد َعْهَدُه، َفاْمَتنََع َعَلْيِه َوَأَبى َأْن َييِلَ  َسنًَة، ُثمَّ َأْشَخَصُه، َفَقِدَم َعَلْيِه امَلِدينََة َفَجدَّ
َلـُه َأْو أِلََحـٍد َبْعـَدُه، َفَكاَن ُعَمُر َيُقـوُل: َوِدْدُت َأنَّ ِلَ َرُجًل ِمْثَل ُعَمْرٍ َأْسـَتِعنُي 

بِِه ِف َأْعَمِل امُلْسِلِمنَي)1(.

ث عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بحديٍث.   كر: َصاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، َحدَّ

روى عنه: أبو طلحة الوالين الشامي، وراشد بن سعد، وحبيب بن عبيد.

وشهد فتح دمشق، ول عى دمشق وحص ف خلفة عمر بن الطاب)2(.

 ث: أبوه سعد شهد بدًرا، وهو الذي ُيقال له: سعد القارئ، وهو الذي 
يروي الكوفيون أنه أبو زيد الذى مجع القرآن عى عهد َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ر عمُر بُن الطاب ُعمًرا عى دمشق وِحص وِقنَّرسين. وأمَّ

وكان ُيقال له: َنسيُج وحده)3(.

ِذي َقاَل فِيِه عمر: وددت َأنَّ ل رجًل مثل ُعَمْر.   جو: ُهَو الَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2086/4(.
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )46/ 478(.

)3( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 278(.
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َوَأبوُه َأُبو زيد أحد من مجع اْلُقْرآن ِف َحَياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

اِهُد َنسيُج َوْحِدِه، َلُه َحِدْيٌث َواِحٌد.  ذس: الزَّ

، َوَراِشُد بُن َسْعٍد، َوَحبِْيُب بُن ُعَبْيٍد. َرَوى َعنُْه: َأُبو َطْلَحَة الَْواليَِنُّ

اِم، َوَوِلَ ِدَمْشَق َوِحَْص لُِعَمَر. َشِهَد َفْتَح الشَّ

ِذي َرَفَع إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَلَم اجلَُلِس بِن ُسَوْيٍد، َوَكاَن َيتِْيًم ِف َحْجِرِه. َوُهَو الَّ

اِد )2(. هَّ َواْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَى ِحَْص، َوَكاَن ِمَن الزُّ

، َصاِحـــُب  الِـــُح، األَِمـــْرُ ، الَعْبـــُد الصَّ ، األَْويِسُّ  ذس: األَْنَصـــاِريُّ
ملسو هيلع هللا ىلص. َرُسْوِل اللِه 

، َوَراِشُد بُن َسْعٍد، َوَحبِْيُب بُن ُعَبْيٍد. َث َعنُْه: َأُبو َطْلَحَة الَْواليَِنُّ َحدَّ

َوَكاَن ِمَّْن َشِهَد َفْتَح ِدَمْشَق َمَع َأِب ُعَبْيَدَة.

َوَوِلَ ِدَمْشَق َوِحَْص لُِعَمَر.

اُد بُن َأْوٍس، َوُعَمْرُ بُن  ْرَداِء، َوَشدَّ اُد األَْنَصاِر َثَلَثٌة: َأُبو الدَّ َوُيَقاُل: ُزهَّ
َسْعٍد)3(.

 ذت: له ُصْحبٌة وروايٌة.

َرَوى َعنْـُه: َأُبـو طْلحـة الَـْوالين، وحبيب بن ُعَبْيـد، وغرها، وكان من 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 170(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 105-103(.

)3( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2// 557، 562(.
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زهاد الصحابة. كان يقال له: نسيُج وْحِده.

وشِهَد ُعَمْر فتَح الشام مع أب عبيدة، وُولِّ إمرَة حص ودمشق لعمر، 
فلّم ول اللفة عثمن َعَزله َعْن حص واستعمل معاويَة عى مجيع الشام. 

وله أخباٌر ف »احِلْلَية«)1(.

 ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص.

َحاَبِة َوُفَضَلِئِهْم. اِد الصَّ َكاَن ِمْن ُزهَّ

، َوَراِشُد  َة، َوَأُبو إِْدِريَس اْلَْواَليِنُّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َمُْموٌد، َوَكثُِر بن ُمرَّ
ُهْم.  ابن َسْعٍد، َوَغْرُ

َوَكاَن ُيَقاُل َلُه: َنِسيٌج َوْحَدُه، َواْسَتْعَمَلُه ُعَمُر عى حص.

َم ُهَو ابن َعمِّ َأبِيِه)2(. ُه ُعَمْرُ بن َسْعِد بن ُعَبْيٍد، َوإِنَّ ووهم ابن َسْعٍد َفَقاَل: إِنَّ

ُعَمْيُر ْبُن َسِعيِد ْبِن ُعَبْيٍد الَْنَصاِريُّ ڤ.2    6

اِمِت، َوَكاَن َفِقًرا الَ َماَل   س: ُهَو اْبُن اْمَرَأِة اجْلَُلِس ْبِن ُسَوْيِد ْبِن الصَّ
َلُه، َوَكاَن َيتِيًم ِف ِحْجِر اجْلَُلِس، َوَكاَن َيْكُفُلُه َوُينِْفُق َعَلْيِه)3(.

ُعَمْيـُر ْبـُن َسـَلَمَة ْبِن ُمْنَتـاِب ْبِن َطْلَحـَة ْبِن ُجَريِّ ْبـِن َضْمَرَة ْبِن 2 6  6
َبْكـِر ْبـِن َعْبـِد َمَنـاَة ْبِن ِكَناَنَة ْبـِن ُخَزْيَمَة ْبـِن ُمْدِرَكَة ْبـِن ِإْلَياِس ْبِن 

ْمِريُّ ڤ. ُمَضَر الضَّ

)2( السابق )2/ 431، 432(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 189(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )294/5(.
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نَي،... َرَوى َعنُْه: ِعيَسى ْبُن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِه)1(.  ع: ُيَعدُّ ِف احِلَجاِزيِّ

 بـر: َلـُه صحبـٌة، معدود ِف أهل املدينـة، ول خيتلفـوا ِف صحبة ُعَمْر 
ابن سلمة)2(.

ُعَمْيـُر ْبـُن َعاِمـِر ْبـِن َماِلِك ْبِن َخْنَسـاَء ْبـِن َمْبُذوِل ْبـِن َعْمِرو ْبِن 2    6
، َأُبو َداُوَد، الَماِزِنيُّ ڤ. َغْنِم ْبِن َماِزٍن، اْلَْنَصاِريُّ

ـَة ْبـِن َعطِيَّـَة ْبـِن َخنَْسـاَء ْبِن  ـُه َناِئَلـُة بِنْـُت َأِب َعاِصـِم ْبـِن َغِزيَّ  س: ُأمُّ
َعْمٍرو.  ْبِن  َمْبُذوِل 

ُهــْم َناِئَلــُة بِنـْـُت  َوَكاَن ألَِب َداُوَد ِمــَن اْلَوَلــِد: َداُوُد، َوَســْعٌد، َوَحْــَزُة، َوُأمُّ
َة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد ْبِن َعْوِف ْبِن َغنِْم  ى ْبِن َغِزيَّ اَقَة ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ رُسَ

اِر. اْبِن َمالِِك ْبِن النَّجَّ

ُه ِمْن َكْلٍب.  َوَجْعَفٌر، َوُأمُّ

َماِن َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد.  َوَكاَن ألَِب َداُوَد َعِقٌب َفاْنَقَرُضوا حديًثا ِمَن الزَّ

َوَشِهَد َأُبو َداُوَد َبْدًرا، َوُأُحًدا)3(.

 ل، بر: شهد بدًرا)4(.

اِر، َشِهَد َبْدًرا)5(.  ع، و: ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1217/3(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2088/4(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )480/3(.

)4( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1059(، »االستيعاب« البن عبد البر )1217/3(.

نَّة )ص: 602(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2085/4(، »سير السَّ
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ُعَمْيُر ْبُن َعِديِّ ْبِن َخَرَشَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َخْطَمَة اْلَقاِرُئ ڤ.2    6

ه أمامة بنت الراهب بن عبد الله، من بني جدارة، وهو عمر   س: ُأمُّ
القارئ، وكان رضير البرص. 

ان أصناَم بني خطمـة، وكان أبوه  كان عمـر، وخزيمـة بـن ثابت ُيكـرسِّ
عدي بن خرشة شاعًرا. 

هم  : احلارَث، وعمًرا، وعبَد الرحن، وأمَّ سعيد، وأمُّ فَوَلَد عمُر بُن عديٍّ
أمُّ احلارث بنت عبد الله بن جب بن املزين اجلداري. 

هم سعيدة بنت أب طلحة، وهو ثابت بن ُعصيمة  وعبيَد الله، واملنذَر، وأمُّ
ابن زيد بن ملد، من بني خطمة)1(.

ُه ُأَماَمُة بِنُْت اْلَواِهِب ْبِن َعْبِد اللِه ِمْن َبنِي جدارة، َوَكاَن ُعَمْرٌ   ع: ُأمُّ

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )الَبِصَر(، َوَكاَن َيُزوُرُه ِف َبنِي َواِقٍف.  ِذي َسمَّ يًرا، َوُهَو الَّ رَضِ

وا َأْصنَاَم َبنِي َخْطَمَة.  ُ ِذيَن َكرسَّ َوَكاَن ِمَن الَّ

َوَقَتَل ُعَمْرٌ َعْصَمَء بِنَْت َمْرَواَن ِمْن َبنِي ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد، َكاَنْت ُتْؤِذي النَّبِيَّ 
ُض َعَلْيِه.  رِّ ْسَلَم، َوحُتَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَتِعيُب اإْلِ

اَرُتُه.  ا ِمْن ُشُهوِدِه َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، رِضَ ِذي َمنََع ُعَمْرً َوالَّ

.)2( ُد ْبُن َعْمٍرو اْلَواِقِديُّ ْسَلِم، َصِحيُح النِّيَِّة، َنَسَبُه ُمَمَّ َقِديُم اإْلِ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )316/4(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2096/4(.



295 ين
َ
حرف الع

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)1(. 

ُعَمْيُر ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ. 2    6

ه أمُّ عمر بنت عمر بن عدي، من بني تيم ثم من بني حنظلة.  - س: ُأمُّ

ة بنت ِمْرَبـع بن قيظي بـن َعْمرو بن  ـه حجَّ فَوَلـَد عمـٌر: عبـَد الرحـن، وُأمُّ
زيد بن جشم بن حارثة. 

وشهد عمٌر ُأحًدا مع أبيه وعميه)2(.

ُعَمْيُر ْبُن ُعْقَبَة ْبِن نياٍر اْلْنَصاِريُّ ڤ.2 -  6

 ب: شهد َبْدًرا)3(.

ُعَمْيُر ْبُن ِعْمراِن بِن الحليِس ڤ.2    6

 كو: له صحبٌة وروايٌة)4(. 

ُعَمْيُر ْبُن َعْمٍرو اللَّْيِثيُّ ڤ.2    6

 ع: ِمْن ُمْسِلَمِة اْلَفْتِح، َوِقيَل: ُعَمُر)5(.

ُعَمْيُر ْبُن ُعَمْيٍر الَْنَصاِريُّ ڤ.2    6

تِي  ُه َقاَل: »َمْن َصلَّ َعِلَّ ِمْن ُأمَّ ا. روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ  بر: َكاَن بدريًّ

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

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )277/4(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )299/3(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )1/ 269(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2090/4(.
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ا«.  َصَلًة ُمْلًِصا ِمْن َقْلبِِه َصلَّ اللُه َعَلْيِه َعْشً

يعد ف الكوفيني)1(.

ُعَمْيُر ْبُن َعْوٍف، َمْوَلى ُسَهْيِل ْبِن َعْمٍرو، ُيْكَنى َأَبا َعْمٍرو ڤ.2    6

ُد  ، َوُمَمَّ َة، َوَكاَن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ ِدي َمكَّ  س: َكاَن ِمْن ُمَولَّ
اْبُن ُعَمَر، َيُقوُلوَن: ُعَمْرُ ْبُن َعْوٍف. 

ُد ْبُن إِْسَحاَق َيُقوُل: َعْمُرو ْبُن َعْوٍف. َوَكاَن ُمَمَّ

َها  َقاُلـوا: َوَشـِهَد ُعَمـْرُ ْبُن َعـْوٍف َبـْدًرا، وُأُحًدا، َواْلَنْـَدَق، َوامَلَشـاِهَد ُكلَّ
َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ـة، َماَت ِف خَلَفـة عمر بن الطاب، َوصـىَّ َعَلْيِه   ب: مـن مولـِدي َمكَّ
عمُر بُن الطاب ڤ)3(.

 بر: شهد بدًرا وُأُحًدا والندَق وما بعدها من املشاهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ُعَمْيُر بُن َفْرَوَة الِكْنِديُّ ڤ.2    6

 ب: َجدُّ عديِّ بِن عدي، َلُه ُصْحَبٌة)5(.

ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر 2 6  6 ُعَمْيُر ْبُن َقَتاَدَة ْبِن َسِعيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َجْنَدعِ 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1217/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )377/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )301/3(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1219/3(.

)5( »الثقات« البن ِحبَّان )299/3(.
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اْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر، 
ُيَكنَّى َأَبا ُعَبْيٍد ڤ.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد َمنَاة 
اْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمرَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)1(. َأْخَبَ

ة، َجدُّ َعْبد اللَّه بن عبيد بن ُعَمْر، َلُه ُصْحَبٌة)2(.  ب: عداده ِف أهل َمكَّ

 بش: جدُّ عبد الله بن عبيد بن عمر، َصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 بر: سكن مكة، ل يرو َعنُْه غر ابنه ُعَبْيد بن ُعَمْر، َلُه صحبٌة وروايٌة)4(.

ُعَمْيُر ْبُن َمْعَبِد ْبِن الَْزَعِر ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَعطَّاِف ْبِن ُضَبْيَعَة ڤ.2    6

ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدُه َيُقوُل: َعْمُرو ْبُن َمْعَبٍد.  س: َلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَكاَن ُمَمَّ

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

ُه َتَعاَل بَِأْرَزاِقِهْم)5(. َل اللَّ ِذيَن َتَكفَّ ابَِرِة َيْوَم ُحننَْيٍ الَّ َوُهَو َأَحُد املَِئِة الصَّ

 بر: شهد بدًرا)6(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 295، 296(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )300/3(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 64(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1219/3(.
)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )430/3(.

)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1201/3(.
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ُعَمْيُر ْبُن ودَقَة ڤ.2    6

فـة قلوبـم، ل يبلغه َرُسـول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص مائـة من اإلبل من   بـر: أحـد املؤلَّ
غنائم حنني، ال ُهَو وال َقْيس بن مرمة، وال َعبَّاس بن مرداس، وال ِهَشام بن 

َعْمرو، وال َسِعيد بن يربوع، وسائر املؤلفة قلوبم، أعطاهم مائة مائة)1(.

ُعَمْيُر ْبُن َوْهِب ْبِن َخَلِف ْبن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجَمٍح، ُيْكَنى َأَبا 2    6
ُأَميََّة، اْلُجَمِحيُّ ڤ.

ُه ُأمُّ ُسَخْيَلَة بِنُْت ِهَشاِم ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم.  س: ُأمُّ

، َوَكاَن َسـيَِّد َبنِـي مُجٍَح، َوُأَميَُّة،  َوَكاَن لُِعَمـْرٍ ِمـَن اْلَوَلـِد: َوْهُب ْبُن ُعَمْرٍ
ُهْم ُرَقْيَقُة، َوُيَقاُل: َخالَِدُة بِنُْت َكَلَدَة ْبِن َخَلِف ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة  ، َوُأمُّ َوُأَبٌّ

اْبِن مُجٍَح.

ِكنَي، َوَبَعُثوُه َطِليَعًة لَِيْحُزَر  َوَكاَن ُعَمْرُ ْبُن َوْهٍب َقْد َشِهَد َبْدًرا َمَع امُلْشِ
َأْصَحاَب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيْأتَِيُهْم بَِعَدِدِهْم، َفَفَعَل، َوَقْد َكاَن َحِريًصا َعَى 
َردِّ ُقَرْيٍش َعْن ُلِقيِّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِبْدٍر، َفَلمَّ اْلَتَقْوا َكاَن اْبنُُه َوْهُب ْبُن ُعَمْرٍ 
، َفَرَجَع ُعَمْرٌ إَِل  َرِقيُّ ُه ِرَفاَعُة ْبُن َرافِِع ْبِن َمالٍِك الزُّ فِيَمْن ُأرِسَ َيْوَم َبْدٍر، َأرَسَ
َوِعَياُلَك   ، َعيَلَّ َدْينَُك  ْجِر:  احْلِ ِف  َمَعُه  َوُهَو  ُأَميََّة،  ْبُن  َصْفَواُن  َلُه  َفَقاَل  َة،  َمكَّ
ٍد  ُمَمَّ إَِل  َخَرْجَت  َأْنَت  إِْن  َوَكَذا  َكَذا  َلَك  َوَأْجَعُل  ِعْشُت،  َما  َأُموهُنُْم  َعيَلَّ 
َحتَّى َتْقُتَلُه، َفَواَفَقُه َعَى َذلَِك، َقاَل: إِنَّ ِل ِعنَْدُه ُعْذًرا ِف ُقُدوِمي َعَلْيِه، َأُقوُل: 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1221/3(.
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ِجْئُت ِف فَِدى اْبنِي. 

ْيُف، َفَقاَل  َفَقِدَم امَلِدينََة َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف امَلْسِجِد، َفَدَخَل َوَعَلْيِه السَّ
ـُه َحائِـٌل َبْينَُه َوَبنْيَ َذلِـَك«، ُثمَّ  يـُد َغْدًرا، َواللَّ ـُه َلُيِ َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ملَّـا َرآُه: »إِنَّ
ـَلُح؟«، َفَقاَل:  َذَهـَب لَِيْحنِـي َعـَى َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلـُه: »َما َلـَك َوالسِّ
ُأْنِسيُتُه َعيَلَّ ملَّا َدَخْلُت، َقاَل: »َوِلَ َقِدْمَت؟«، َقاَل: َقِدْمُت ِف فَِدى اْبنِي، َقاَل: 
ْجـِر؟«، َفَقـاَل: َوَمـا َجَعْلـُت َلـُه؟ َقاَل:  »َفـَم َجَعْلـَت لَِصْفـَواَن ْبـِن ُأَميَّـَة ِف اْلِ
»َجَعْلـَت َلـُه َأْن َتْقُتَلنِـي َعـَل َأْن ُيْعطَِيـَك َكـَذا َوَكـَذا، َوَعـَل َأْن َيْقـِيَ َدْينََك، 
ُه َوَأنََّك َرُسوُل  : َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اللَّ َوَيْكِفَيَك َمُئوَنَة ِعَيالَِك«، َفَقاَل ُعَمْرٌ
ي َوَغْرُ َصْفَواَن، َوإيِنِّ  َلَع َعَى َهَذا َأَحٌد َغْرِ ِه َيا َرُسوَل اللِه َما اطَّ اللِه، َفَواللَّ
وا َأَخاُكـْم َوَأْطلُِقوا َلُه  ُ َك بِِه، َفَقاَل َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيـسِّ ـَه َأْخـَبَ َأْعَلـُم َأنَّ اللَّ

َأِسَيُه«، َفُأْطِلَق َلُه اْبنُُه َوْهُب ْبُن ُعَمْرٍ بَِغْرِ فًِدى. 

ُه َقْد  َيْقَرْب َصْفَواَن ْبَن ُأَميََّة، َفَعِلَم َصْفَواُن َأنَّ َة َوَلْ  َفَرَجَع ُعَمْرٌ إَِل َمكَّ
ُأُحًدا َمَع النَّبِيِّ  امَلِدينَِة َفَشِهَد  َقْد َحُسَن إِْسلُمُه، ُثمَّ َهاَجَر إَِل  َأْسَلَم، َوَكاَن 

ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َبْعَد َذلَِك ِمَن امَلَشاِهِد)1(.

َفة قلوبم، وقد ُأعطَِي دون املئة من البعر)2(.  خ: من امُلَؤلَّ

 مف: أسلم بعد وْقَعة بدر، َوَبِقي بعد عمر بن الطاب ڤ)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )186/4(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 23(.

)3( »فتح الباب في الكنى واأللقاب« البن منده )408(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا َكافًِرا، ُثمَّ َأْسَلَم َبْعَد َبْدٍر بِامَلِدينَِة، َقِدَمَها لَِيْقُتَل النَّبِيَّ 
َة ُمْسِلًم)1(. ملسو هيلع هللا ىلص، َفَهَداُه اللُه َفَأْسَلَم، ُثمَّ َرَجَع إَِل َمكَّ

 بر: يكنى َأَبا ُأَميَّة، َكاَن َلُه قدر وشف ِف قريش، وشهد بدًرا كافرا، 
َوُهـَو القائـل لقريـش يومئذ ِف األنصـار: إيِنِّ أرى وجوها كوجـوه احليات، ال 
يموتون ظمأ أو يقتلون منا أعدادهم، فل تتعرضوا لم بذه الوجوه التي 
كأهنا املصابيح. فقالوا َلُه: دع َهَذا عنك، وحرش بني القوم، فكان أول من 

رمى بنفسه َعْن فرسه بني أصحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأنشب احلرب. 

وكان من أبطال قريش وشيطاًنا من شياطينها، َوُهَو الَِّذي مشى حول 
عسكر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من نواحيه، ليحزر عددهم َيْوم بدر. 

وُأرِسَ ابنُـه َوْهـب بـن ُعَمـْر يومئـذ، ُثـمَّ قـدم ُعَمـْر املدينـة يريـد الفتك 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بـم جـرى بينـه وبني َصْفـَوان بن  برُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، فأخـبه َرُسـوُل اللَّ
ُأَميَّة ِف قصده إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة حني انرصافه من بدر ليفتك بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وضمن َلُه َصْفَواُن عى َذلَِك أن يؤدي َعنُْه دينه، وأن خيلفه ِف أهله وعياله، 

وال ينقصهم شيًئا َما بقوا.

فلـم قـدم املدينـة وجـد ُعَمر عـى الباب فلببـه، ودخل بِِه عـى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِه، َهـَذا ُعَمْر بن َوْهب شـيطان من شـياطني قريش، َما  َوَقـاَل: َيـا َرُسـول اللَّ
ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْيِه،  جاء إال ليفتك بك. فقال: »َأْرِسْلُه َيا ُعَمر«. فأرسله، فَضمَّ
وكلمه، وأخبه بم جرى بينه وبني َصْفَوان، فأسلم وشهد شهادة احلق، ُثمَّ 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2093/4(.
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انرصف إَِل مكة ول يأت صفوان. 

وشهد أحًدا، وشهد فتح مكة. وقيل: إن ُعَمْر بن َوْهب أسلم بعد وقعة 
بدر، وشهد أحًدا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعاش إَِل صدٍر من خلفة ُعْثَمن ڤ. 

َوُهَو والد َوْهب بن ُعَمْر، وإسلمه َكاَن قبله بيسر، َوُهَو أحد األربعة 
َبْر  الذين أمدَّ بم ُعَمُر بُن الطاب ڤ َعْمَرو بَن الَعاص بمرص، وهم: الزُّ
ابن العوام، وعمر بن َوْهب اجلَُمِحّي، وخارجة بن ُحَذاَفة، وبرس بن أرطاة.

وقيل: املقداد موضع برس)1(.

ُه، َفَأْسَلَم َوَرَجَع   و: َقِدَم امَلِدينََة َبْعَد َبْدٍر لَِيْفتَِك بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَهَداُه اللَّ
َة ُمْسِلًم)2(. إَِل َمكَّ

 ثغ: َكاَن َلُه قدٌر وشٌف ِف قريش، وهو ابُن عمِّ صفوان بن أمية بن 
خلف. 

وشهد بدًرا َمَع املشكني كافًرا، وهو القائل يومئذ لقريش َعِن األنصار: 
)أرى وجوًهـا كوجـوه احليَّـات ال يموتون ظمأ َأْو يقتلون منـا أعدادهم، فل 

تعرضوا لم وجوًها كأهنا املصابيح(، فقالوا: دع َهَذا عنك. 

فحرش بني القوم، فكان أول من رمى بنفسه عن فرسه بني املسلمني، 
وأنشب احلرب.

وكان من أبطال قريش وشياطينهم، وهو الَِّذي مشى حول املسلمني 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1221/3، 1222(.
نَّة )ص: 610(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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ابنُه  وُأرِسَ  نجا،  فيمن  عمر  َكاَن  املشكون  اهنزم  فلم  بدر،  َيْوم  ليحزرهم 
ة جلس عمـر وصفوان  وهـب بـن عمـر يومئذ، فلم عـاد املنهزمـون إَِل مكَّ
ُه العيَش بعد قتى بدر! َقاَل عمر:  ابن أمية بن خلف، َفَقاَل صفوان: قبَّح اللَّ
أجل، ولوال َدْيٌن عيلَّ ال أجد قضاءه، وعياٌل ال أدع لم شيًئا، لرجت إَِل 
ٍد فقتلته إن مألت عيني ِمنُْه، فإن ل عنده علة أعتل با، أقول: قدمت  ُمَمَّ
َعَى ابني َهَذا األسر. ففرح صفوان وَقاَل: عيلَّ دينك، وعيالك أسوة عيال 

ِف النفقة.

ـزه صفـوان، وأمـر بسـيف فُسـمَّ وصقـل، فأقبـل عمـر حتَّـى قدم  فَجهَّ
املدينـة، فنـزل ببـاب املسـجد، فنظـر إَِلْيـه ُعَمـر بن الطـاب وهـو ِف نفر من 
األنصار يتحدثون َعْن وقعة بدر، ويذكرون نعم اللَّه فيها، فلم رآه ُعَمر معه 
السيف فزع، وَقاَل: َهَذا عدو اللَّه الَِّذي حزرنا للقوم َيْوم بدر. ُثمَّ َقام ُعَمر 
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقـاَل: هذا عمر بـن وهب، َقْد دخل املسـجَد  فدخـل َعـَى َرُسـوِل اللَّ
َقاَل:  َعَى شء.  تأمنه  اللَّه ال  َرُسول  يا  الفاجر،  الغادر  ًدا سيًفا، وهو  متقلِّ
«، فخـرج ُعَمـُر فأمـر أصحابه أن أدخلـوا َعَى َرُسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  »َأْدِخْلـُه َعـَلَّ

واحتسوا من عمر.

وأقبـل ُعَمـر وعمـر فدخـل عـى َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ومـع عمر سـيف، 
َفَقـاَل: أنعمـوا صباًحـا -وهـي حتيتهـم ِف اجلاهليـة- فقال َرُسـوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ـَلم َتِيَّة َأْهِل اجَلنَِّة! َفـَم َأْقَدَمَك َيا ُعَمي؟«،  ُه َعْن َتِيَّتَِك، السَّ »َقـْد َأْكَرَمنَـا اللَّ
َقاَل: قدمت ِف أسري، ففادونا ِف أسركم، فإنكم العشرة واألهل. َفَقاَل 
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ُه، فهل  ْيف ِف َرَقَبتَِك؟«، َفَقاَل عمر: قبََّحها اللَّ َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَم َباُل السَّ
أغنت عنَّا من شء، إنَّم نسيته حني نزلت. 

َفَقاَل َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأْصُدْقنِي، َما َأْقَدَمك؟«، َقاَل: قدمت ِف أسري. 
طتَّ لَِصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ِف اِلْجِر؟«، ففزع عمر، َفَقاَل: َما  َقاَل: »َفَم الَِّذي َشَ
ْلَت َلُه بَِقْتِل َعَل َأْن َيُعوَل َبنِيَك، َوَيْقِي َدْينََك،  مَّ طتُّ َلُه شيًئا!، َقاَل: »َتَ َشَ
َواللُه َحائٌِل َبْينِي َوَبْينك!«، َقاَل عمر: أشهد أن ال إله إال اللَّه، وأشهد أنك 
بك بالوحي، وبم يأتيك من السمء، َوإِن  َرُسول اللَّه، يا َرُسول اللَّه، ُكنَّا نكذِّ
َهَذا احلديث َكاَن بيني وبني صفوان ِف احلجر، واحلمد للَّه الَِّذي ساقني َهَذا 

املساق، َوَقْد آمنت باللَّه ورسوله. 

ففرح املسلمون حني هداه اللَّه.

َقاَل ُعَمر: والذي نفس بيده لنزير َكاَن أحب إلَّ من عمر حني طلع، 
ولـو اليـوم أحـب إلَّ مـن بعض ولـدي! َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْجلِْس َيا 
ُعَمْي ُنَؤانُِسَك«. وَقاَل ألصحابه: »َعلُِّموا َأَخاُكم الُقْرآَن«. وأطلق َلُه أسَره، 
َفَقاَل عمر: يا َرُسول اللَّه، َقْد كنت جاهًدا ما استطعت َعَى إطفاء نور اللَّه، 
واحلمد للَّه الَِّذي هداين من اللكة، فائذن ل يا َرُسول اللَّه، فأحلق بقريش 
ـه َتَعـال َوإِل اإلسـلم، لعـلَّ اللَّـه أن يديـم ويسـتنقذهم  فأدعوهـم إَِل اللَّ
مـن اللكـة، فـأذن َلُه َرُسـول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فلحـق بمكة، وجعل صفـوان بن أمية 
َيُقـوُل لقريـش: أبـشوا بفتح ينسـيكم وقعة بدر. وجعل يسـأل كل من قدم 
من املدينة: َهْل َكاَن با من حدث؟ حتَّى قدم َعَلْيِه َرُجٌل فأخبه أن عمًرا 
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أسلم، فلعنه املشكون، وقالوا: صبأ، وحلف صفوان ال ينفعه بنفع أبًدا، وال 
يكلِّمه كلمة أبًدا. فقدم عليهم عمر، فدعاهم إَِل اإلسلم، فأسلم بش كثر)1(.

ُف ْبُن َواِصٍل ڤ.2 -  6 ُعَمْيٌر َجدُّ ُمَعرِّ

َحاَبِة)2(.  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ ِف الصَّ

، َوِقيَل: اْبُن ِنَياٍر، اْبُن َأِخي َأِبي ُبْرَدَة ْبِن ِنَياٍر ڤ.2    6 ُعَمْيٌر اْلَْنَصاِريُّ

ٍد َجْزَرَة)3(. ِريَن، َعْن َصالِِح ْبِن ُمَمَّ  ع: َشِهَد َبْدًرا فِيَم َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 ثغ: شهد بدًرا، يعد ِف أهل الكوفة. 

روى عنه: ابنه َسِعيد، متلف ِف حديثه)4(.

ُعَمْيٌر، َمْوَلى آِبي اللَّْحِم، َمْوَلى َبِني ِغَفاٍر ڤ.2    6

 ق: كان عمٌر مول آب اللحم، يروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان آب اللحم 
َأَبى أن يأكل ما ُذبَِح عى األنصاب، فسمي: آب اللحم.

ومن  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص سيًفا،  فأعطاين  عبٌد،  وأنا  ُحنينًا  وقال عمر: شهدت 
خرثي املتاع، ول يرضب ل بسهم)5(.

ْفَراء عى َثَلَثة َأْمَيال من امَلِدينَة، عداده   ب: َكاَن ُعَمْر ينزل مرج الصَّ

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )797/3، 798(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2100/4(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2087/4(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )796/3(.
)5( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 323(.
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َ
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ِف أهل احلجاز، َلُه ُصْحَبٌة. 

ُه أب َأن  ـَم قيل: أب اللَّْحـم؛ أِلَنَّ ن شـهد ُحنَْينًـا، شـهد َخْيَب؛ َوإِنَّ َوَكاَن ِمَـّ
َيْأُكل َما ذبح عى النصب ِف اجلَاِهِليَّة)1(.

، َوَلْ ُيْسـِهْم َلـُه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَضَخ َلُه، َوَأْعَطاُه َسـْيًفا   ع: َشـِهَد َخْيـَبَ
َدُه. َتَقلَّ

َواْسُم آِب اللَّْحِم: َعْبُد اللِه ْبُن َعْبِد َمالِِك ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِغَفاٍر، َوَكاَن 
ُه َكاَن َيْمَتنُِع ِمْن َأْكِل اللَّْحِم. َي آِب اللَّْحِم؛ أِلَنَّ َشاِعًرا َعِريًفا، َوُسمِّ

ُد ْبُن َأِب امُلَهاِجِر)2(. : َيِزيُد ْبُن َأِب ُعَبْيٍد، َوُمَمَّ َرَوى َعْن ُعَمْرٍ

 بر: شهد ُعَمْر مول آب اللحم مع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح خيب، وسمع 
منه وحفظ. 

ـُد بـن زيـد بـن مهاجر بـن ُقنُْفٍد،  َوَرَوى َعنْـُه: َيِزيـُد بـن َأِب ُعَبْيـٍد، َوُمَمَّ
ُد بن إِْبَراِهيَم بن احْلَاِرِث)3(.  َوُمَمَّ

 كو: له صحبٌة وروايُة)4(.

 ثغ: شهد خيب وهو ملوك، فلم ُيْسِهم له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنه 
رضخ َلُه من خرثي املتاع، أعطاه سيًفا تقلََّده.

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )299/3، 300(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2097/4(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1213/3(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )1/ 4(.
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َّ

الش

روى عنه: يزيد بن َأِب ُعَبْيد، وممد بن َزْيد بن املهاجر بن قنفد، وممد 
ابن إبراهيم بن احلارث)1(.

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َشِهَد َخْيَبَ َمَع َمْوالُه، َوَحِفَظ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص .

ِه  ، َوَيِزيُد بن َأِب ُعَبْيٍد، َوَيِزيُد بن َعْبِد اللَّ ُد بن إِْبَراِهيَم التَّْيِميُّ َرَوى َعنُْه: ُمَمَّ
ابن الاد، وممد بن زيد بن امُلَهاِجِر، ِعَداُدُه ِف َأْهِل امَلِدينَِة)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )781/3(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 870(.



307 ين
َ
حرف الع

َعْوف امُسه  من 

اِد ْبِن َماِلِك ْبِن 2    6 َعْوُف ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ

َغْنٍم ڤ.

ُه َعْفَراُء بِنُْت ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنٍْم، َوجُيَْعُل   س: ُأمُّ

َة.  َل َمْن َأْسَلَم ِمَن األَْنَصاِر بَِمكَّ ِذيَن َأْسَلُموا َأوَّ تَِّة النََّفِر الَّ ِف السِّ

ِد ْبِن إِْسـَحاَق:  ِد ْبِن ُعَمَر، َوِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َوَشـِهَد اْلَعَقَبَتـنْيِ ِف ِرَواَيـِة ُمَمَّ
ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر.  َشِهَد اْلَعَقَبَة اآلِخَرَة َمَع السَّ

ِد  ، َوُمَمَّ ٌذ َثَلَثٌة ِف ِرَواَيـِة َأِب َمْعَشٍ َوَشـِهَد َبـْدًرا ُهـَو َوَأُخوُه ُمَعاٌذ َوُمَعـوِّ
 . ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريِّ اْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه ْبِن ُمَمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َيِزيُد فِيِهْم َواِحًدا َفَيْجَعُلُهْم َأْرَبَعٌة إِْخَوٌة َشِهُدوا  َوَكاَن ُمَمَّ
َبْدًرا، َيُضمُّ إَِلْيِهْم: ِرَفاَعُة ْبُن احْلَاِرِث ْبِن ِرَفاَعَة.

ـُد ْبُن ُعَمَر: َوَلْيـَس َذلَِك ِعنَْدَنا بَِثْبٍت، َوُقتِـَل َعْوُف ْبُن احْلَاِرِث  َقـاَل ُمَمَّ
ُذ  َبُه َعْوُف َوَأُخوُه ُمَعوِّ َيْوَم َبْدٍر َشِهيًدا، َقَتَلُه َأُبو َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم َبْعَد َأْن رَضَ

اْبنَا احْلَاِرِث َفَأْثَبَتاُه، َولَِعوٍف َعِقٌب)1(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )457/3(.
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الش

ذ َبنو احلَاِرث بن ِرَفاَعة بن احْلَاِرث بن َسواد   ب: َأُخو مَعاذ، وُمَعوِّ
ابن َمالك بن النجار. 

هم عفراء)1(. شهد َبْدًرا، أمُّ

ٍذ، اْسُتْشِهَد بَِبْدٍر َمَع َرُسوِل اللِه   ع: َوُهَو اْبُن َعْفَراَء، َأُخو ُمَعاٍذ، َوُمَعوِّ
ملسو هيلع هللا ىلص. َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس ڤ)2(.

 بر: شهد بدًرا مع أخويه ُمَعاذ ومعوذ. 

وأمهم عفراء بِنْت ُعَبْيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم ابن َمالِك 
ابن النجار.

وقتل عوف ومعوذ أخوه َيْوم بدر شهيدين.

ويقـال: عـوذ بـن عفـراء، واألول أكثـر. وقيل: إن عوف بـن عفراء من 
شهد العقبتني. وقيل: إنه أحد الستة ليلة العقبة األول)3(.

 ثغ: شهد بدًرا ُهَو وأخواه: ُمَعاذ ومعوذ)4(.

ِذْيــن َلُقــوا  ــتَِّة النََّفــِر الَّ ُه َأَحــَد السِّ  ذس: َشــِهَد الَعَقَبــَة، َوَبْعُضُهــْم َعــدَّ
اًل. َرُسْوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأوَّ

َشِهَد بدًرا، َواْسُتْشِهَد)5(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2206/4(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )320/3(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1225/3، 1226(.

)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )11/4(.
)5( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 360(.
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َ
حرف الع

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)1(. 

ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َساِعَدَة ْبِن َجِذيَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن 2    6 َعْوُف ْبُن َرِبيعِ 
َنْصِر ْبِن َمِعيِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسٍد ڤ.

َة، َوَعِقُبُه ِبَا،... قَّ َياِر، َوَفَد َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنَزَل الرَّ  ع: ُذو اْلِ
َوَلْ َيْذُكْرُه َأُبو َعُروَبَة، َواَل َأُبو َعيِلِّ ْبُن َسِعيٍد ِف َتاِريِخ اجْلََزِريِّنَي)2(.

 جر: وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم نزل الرّقة، وولده با)3(.

ْمِريُّ ڤ.2    6 َعْوُف ْبُن ُسَراَقَة الضَّ

ِريَن.  اَقَة، َلَُم ُصْحَبٌة فِيَم َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َأُخو ُجَعْيِل ْبِن رُسَ

َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعْبُد اْلَواِحِد)4(.

 ثغ: أخو جعيل بن رساقة، لم صحبة)5(.

َعْوُف ْبُن َعْبِد الَحاِرِث بِن َعْوٍف ڤ.2 6  6

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

ْحَمِن، اْلَْشَجِعيُّ الَغَطَفاِنيُّ ڤ.2    6 َعْوُف ْبُن َماِلٍك، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 170(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2207/4(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )553/7(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2209/4(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )10/4(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )136/1(.
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، َوَشـِهَد ُحنَْينًـا، َوَكاَنْت َراَيُة َأْشـَجَع َمَعُه َيْوَم   س: َأْسـَلَم َقْبـَل ُحننَْيٍ

َة. َفْتِح َمكَّ

ِل ِخَلَفِة  اِم ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر، َفنََزَل ِحَْص، َوَبِقَي إَِل َأوَّ َل إَِل الشَّ وَّ َوحَتَ
َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن. 

َوَماَت َسنََة َثلٍث َوَسْبِعنَي، َوَكاَن ُيْكنَى َأَبا َعْمٍرو)1(.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَشـِهَد َعْوُف ْبـُن َمالٍِك َخْيَبَ   وقـال أيًضـا س: َقـاَل ُمَمَّ

َة.  ُمْسِلًم، َوَكاَنْت َراَيُة َأْشَجَع َمَع َعْوِف ْبِن َمالٍِك َيْوم َفْتِح َمكَّ

ْأِم ِف ِخَلَفِة َأِب َبْكٍر،  َل َعْوُف ْبُن َمالٍِك إَِل الشَّ وَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوحَتَ َقاَل ُمَمَّ
ِل ِخَلَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن، َوَماَت َسنََة َثَلٍث  َفنََزَل ِحَْص، َوَبِقَي إَِل َأوَّ

َوَسْبِعنَي، َوَكاَن ُيْكنَى َأَبا َعْمٍرو)2(.

 ل: له صحبٌة)3(.

 ق: أسلم، وشهد يوم حنني، وكانت معه راية أشجع يوم فتح مكة، 
ل إل الشام ف خلفة أب بكر ڤ، فنزل حص وبقي إل أول خلفة  وحتوَّ

عبد امللك. 

ومات سنة ثلث وسبعني، وكان يكنى: أبا عمرو)4(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )404/9(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )169/5(.
)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 2022(.

)4( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 315(.



311 ين
َ
حرف الع

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْشَجٍع)1(.

ْحَِن)2(. َ َسنََة َثَلٍث َوَسْبِعنَي، َوُيْكنَى َأَبا َعْبِد الرَّ  ص: ُتُوفِّ

ام، َماَت سنة َثَلث َوسبعني ِف أول واَلَية َعْبد امللك.   ب: سكن الشَّ

َوقد قيل: كنيته َأُبو َعْمرو)3(.

 بش: مات سنة ثلث وسبعني)4(.

َ َسنََة َثَلٍث  ، َوِقيَل: َأَبا َعْبِد اللِه، َوُتُوفِّ اَم، َوَقِدَم ِمرْصَ  ع: َسَكَن الشَّ
َوَسْبِعنَي.

، َوَأُبـو ُهَرْيَرَة، َوامْلِْقَداُد  َحاَبِة: َأُبو َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريُّ َث َعنُْه ِمـَن الصَّ َحـدَّ
اْبـُن َمْعـِدي َكِرَب، َوِمْن ِكَباِر التَّابِِعنَي: َأُبو ُمْسـِلٍم، َوَأُبـو إِْدِريَس اْلُواَلنِيَّاِن، 
ْحَِن،  َة، َوَعْبُد احْلَِميِد ْبُن َعْبِد الرَّ ْيُح ْبُن ُعَبْيٍد، َوَكثُِر ْبُن ُمرَّ ، َوُشَ َوُجَبْرُ ْبُن ُنَفْرٍ
، َوَحبِيُب ْبُن ُعَبْيٍد، َوُمْسِلُم ْبُن  ٍر، َوُمْسِلُم ْبُن َقْرَضَة اأْلَْشَعِريُّ اٌد َأُبو َعمَّ َوَشدَّ

ُهْم)5(. ِمْشَكٍم، َوَضْمَرُة ْبُن َحبِيٍب، َواْلَطَّاُب ْبُن َزْيٍد، َوَغْرُ

 بر: أول مشاهده خيب، وكانت معه راية أشجع َيْوم اْلَفْتح.

سكن الشام َوُعَمر، ومات ِف خلفة عبد امللك بن َمَرَوان سنة ثلث وسبعني.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 136(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )3/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )319/3، 320(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 86(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2203/4(.
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ر،  روى عنه مجاعة من التابعني، منهم: َيِزيد بن األصم، وشداد بن َعمَّ
وجبر بن ُنَفْر، وغرهم. 

وروى عنه من الصحابة َأُبو ُهَرْيَرَة)1(.

ث عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.  خق: له صحبٌة، نزل الشام، وحدَّ

 كر: شهد الفتح، ويقال: كانت معه راية أشجع، وكانت داره بدمشق 
عند السوق الغزل العتيق. 

روى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنـه: أبـو هريـرة، وأبو مسـلم الـوالين، وأبو 
إدريس الوالين، وراشد بن سعد، وجبر بن نفر، ويزيد بن األصم، وسليم 
ابن عامر، وسال أبو النرض مول عمر بن عبيد الله، وشداد أبو عمر، وغرهم)3(.

 ثغ: أول مشاهده خيب، وكانت معه راية أشجع َيْوم الفتح، وسكن 
الشام. 

روى عنه من الصحابة: َأُبو أيوب اأْلَْنَصاِرّي، وأبو هريرة، واملقدام بن 
معديكرب. 

ومن التابعني: َأُبو ُمْسِلم، َوَأُبو إدريس الوالنيَّان، وجبر بن نفر، وغرهم. 

وقدم مرص)4(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1226/3(.
)2( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1751/3(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )47/ 36، 37(.
)4( »ُأْسد الغابة« البن األثير )12/4(.
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َة، َوَلُه مَجَاَعُة َأَحاِدْيَث.  ذس: ِمَّْن َشِهَد َفْتَح َمكَّ

ٍد، َوَأُبو  ْحَـِن، َوِقْيَل: َأُبـو َعْبِد اللِه، َوَأُبـو ُمَمَّ ِف ُكنَْيتِـِه َأْقـَواٌل: َأُبـو َعْبِد الرَّ
َعْمٍرو، َوَأُبو َحَّاٍد.

َحاَبِة َوَكاَن ِمْن ُنَبَلِء الصَّ

ٍة- َوُجَبْرُ  َث َعنْـُه: َأُبـو ُهَرْيَرَة، َوَأُبو ُمْسـِلٍم الَـْواليَِنُّ -َوَماَتا َقْبَلُه بُِمـدَّ َحـدَّ
ْيُح  ، َوُشَ ، َوَراِشُد بُن َسْعٍد، َوَيَزْيُد بُن األََصمِّ ، َوَأُبو إِْدِرْيَس الَْواليَِنُّ ابُن ُنَفْرٍ

ٍر. اٌد َأُبو َعمَّ ، َوُسَلْيُم بُن َعاِمٍر، َوَشدَّ ، َوَساِلٌ َأُبو النَّرْضِ ْعبِيُّ ابُن ُعَبْيٍد، َوالشَّ

َوَشِهَد َغْزَوَة ُمْؤَتَة)1(.

 ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص .

َشِهَد اْلَفْتَح، َوَلُه َأَحاِديُث.

َة،  ، َوَكثُِر بن ُمرَّ ، َوُجَبْرُ بن ُنَفْرٍ َوَعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َوَأُبو ُمْسِلٍم اْلَْواليِنُّ
، َوَساِلٌ  ، َوَراِشُد بن َسْعٍد، َوَيِزيُد بن األََصمِّ ْعبيُّ ، َوالشَّ َوَأُبو إِْدِريَس اْلَْواليِنُّ

ٍر، َوُسَلْيُم بن َعاِمٍر، َوآَخُروَن. اُد َأُبو َعمَّ ، َوَشدَّ َأُبو النَّرْضِ

َوَشِهَد َغْزَوَة ُمْؤَتَة)2(.

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2//487، 488(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 870، 871(.

)3( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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َلِميُّ ڤ.2    6 َعْوٌف السُّ

 جر: شهد فتح مكة، وافتخر به العباس بن مرداس فيمن شهد الفتح، 
من قومه من أبيات يقول فيها:

مصاعب راقت ف طروقتها كلفاخفــاف وذكــوان وعــوف ختالــم
لواءنـــا كأن  جئنـــا  إذ  عقاب أرادت بعد حتليقها خطفا)1(بمكـــة 

)1( »اإلصابة« البن حجر )559/7(.
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ر ُعَوْيِ امُسه  من 

ُعَوْيِمُر ْبُن َأْشَقَر ْبِن َعْوِف اْلَْنَصاِريُّ ڤ.2    6

 س: أسلَم، وَصِحَب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه حديًثا)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َسَكَن امَلِدينََة)2(.

 بر: شهد بدًرا، يعد من أهل املدينة)3(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: عباد بن تيم)4(. 

ُعَوْيِمُر ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَجدِّ ْبِن اْلَعْجَلِن ڤ.2 -  6

ـْحمء، فَلَعَن َرُسـوُل الله   س: هـو الـذي رمـى امرأته بَشيك بن السَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بينهم ف مسجده بعد العرص وذلك ف شعبان سنة تسع من الجرة، وكان 

قدم من تبوك فوجدها حبى)5(.

-ق: الذي العن  َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني امرأته)6(.

ِذي ُيَقال َلُه: العْجَلين، الَِّذي اَلعن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبينه َوَبني اْمَرَأته)7(.  ب: الَّ

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2105/4(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )390/5(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )95/1(.)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1227/3(.
)6( »المعارف« البن قتيبة )ص: 336(.)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )294/4(.

)7( »الثقات« البن ِحبَّان )286/3(.
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ُعَوْيِمـُر ْبـُن َعاِمـٍر، َوِقيَل: ُعَوْيِمـُر ْبُن َثْعَلَبـَة ْبِن َعاِمِر ْبـِن َزْيِد ْبِن 2    6
َقْيٍس، وقيل: ُعَوْيِمُر ْبُن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعاِئَشَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َماِلِك 
اْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، َأُبو 

ْرَداِء ڤ. الدَّ

ُه َمَبَُّة بِنُْت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن اإِلْطنَاَبِة ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة   س: أمُّ

اْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعٍب، 

ْرَداِء آِخـَر َأْهـِل َداِرِه إِْسـَلًما، َفَجـاَء َعْبُد اللِه ْبـُن َرَواَحَة،  َوَكاَن َأُبـو الـدَّ
ُب َصنََم َأِب  َوَكاَن َأًخـا َلـُه ِف اجلَاِهِليَِّة َواإِلْسـلِم، َفَأَخَذ َقُدوًما، َفَجَعـَل َيرْضِ

ْرَداِء، َوُهَو َيُقوُل:  الدَّ

أ من اســمء الشــياطني كلها أال كل ما يدعى مع الله باطلتبَّ

َر ِف  ْتُه اْمَرَأُتُه بَِم َصنََع َعْبُد اللِه ْبُن َرَواَحَة، َفَفكَّ ْرَداِء َفَأْخَبَ َوَجاَء َأُبو الدَّ
َنْفِسِه، َفَقاَل: َلْو َكاَن ِعنَْد َهَذا َخْرٌ َلَدَفَع َعْن َنْفِسِه َفاْنَطَلَق َحتَّى َأَتى َرُسوَل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمَعُه َعْبُد اللِه ْبُن َرَواَحَة، َفَأْسَلَم. 

ْرَداِء َشــِهَد ُأُحــًدا، َوَأنَّ  ــُد ْبــُن ُعَمــَر: َوَرَوى َبْعُضُهــْم َأنَّ َأَبــا الــدَّ َقــاَل ُمَمَّ
َرُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َنَظــَر إَِلْيــِه َيْوَمِئــٍذ َوالنَّــاُس ُمنَْهِزُمــوَن ِف ُكلِّ َوْجــٍه، َفَقــاَل: نِْعــَم 

ٍة، َيْعنِي َغْرَ َثِقيٍل.  الَفاِرُس ُعَوْيِمٌر َغْرَ ُأفَّ

ْرَداِء ِمْن ِعْلَيِة َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْهِل النِّيَِّة ِمنُْهْم.  َوَكاَن َأُبو الدَّ

َث َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَحاِديَث َكثَِرًة، َوَشِهَد َمَعُه َمَشاِهَد َكثَِرًة.  َوَقْد َحدَّ
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اِم، َفنََزَل ِبَا إَِل َأْن َماَت.  ْرَداِء إَِل الشَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَخَرَج َأُبو الدَّ َقاَل ُمَمَّ

ْرَداِء بِِدَمْشَق َسنََة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي ِف ِخَلَفِة  َ َأُبو الدَّ ُد ْبُن ُعَمَر: ُتُوفِّ َقاَل ُمَمَّ
اِم)1(. اَن، َوَلُه َعِقٌب بِالشَّ ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ

ه َمَبَُّة بنت واقد بن َعْمرو بن اإلطنابة بن عامر   وقال أيًضا: س: ُأمُّ
ابن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب.

ه أمُّ ممد بنت أب حدرد بن أسلم.  فولد أبو الدرداء: بلاًل، وُأمُّ

َجها عبُد الله بُن سـعد بـن خيثمة بن  ويزيـَد ال عقـب لـه، والـدرداَء تزوَّ
مالـك بـن كعـب بـن النحاط بن كعـب، من بني غنـم بن السـلم بن األوس 
َجها سعيُد بُن سعد بن عبادة بن ُدليم  فوَلَدت له، ونسيبَة بنَت أب الدرداء تزوَّ
هـم مبـة بنـت الربيع بن َعْمـرو بن أب زهر، أخت سـعد بن  فولـدت لـه، وأمُّ

الربيع، ولم بقيٌة وعقٌب، وهم بدمشق وليس باملدينة والعراق منهم أحٌد. 

ًقـا بصنـٍم لـه قد  قالـوا: وكان أبـو الـدرداء آخـر أهـل داره إسـلًما ُمَتعلِّ
وضـع عليـه منديـًل، فـكان عبـد اللـه بن رواحـة يدعـوه إل اإلسـلم فيأبى 
نَـم، فتحّينـه عبد الله بـن رواحة وكان له أًخـا ف اجلاهلية  ُمسـًكا بذلـك الصَّ
واإلسلم، فلم رآه قد خرج من بيته خالف فدخل بيته وأعجل امرأته وإهنا 
لتمشط رأسها، فقال: أين أبو الدرداء؟ قالت: خرج أخوك آنًفا، فدخل إل 
بيته الذي كان فيه ذلك الصنم ومعه القُدوُم، قال: فأنزله وجعل يفُلُذُه فِْلًذا 

فِْلًذا، وهو يرتز ويقول:

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )397-395/9(.
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أ من أسمء الشياطني كلها أال كل ما يدعى مع الله باطل تبَّ

قال: ثم خرج، وسمعت املرأُة صوَت القدوم وهو يرضب ذلك الصنم، 
فقالت: أهلكتني يا ابن رواحة، قال: فخرج عى ذلك فلم يكن شء، حتى 
أقبـل أبـو الـدرداء إل منزلـه، فدخـل فوجـد املـرأة قاعـدًة تبكـي شـفًقا منه، 
فقـال: مـا شـأنك؟ فقالـت: أخـوك عبـد الله بـن رواحـة دخـل إَلَّ فصنع ما 
ترى، فغضب غضًبا شديًدا، ثم فكر ف نفسه فقال: لو كان عنده خٌر لدفع 

عن نفسه، فانطلق حتى أتى َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص ومعه ابُن رواحة فأسلم.

قال ممد بن عمر: وقد سمعت من يذكر أن أبا الدرداء ل يَشِهد ُأُحًدا، 
وقد كان من علية أصحاب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وأهل النية منهم. 

ث عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرًة، وشهد معه مشاهد كثرًة. وقد حدَّ

قال ممد بن عمر: توف أبو الدرداء بدمشق سنة اثنتني وثلثني ف خلفة 
عثمن بن عفان، وله عقب بالشام)1(.

 ل: صاحب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ويقال: عويمر بن زيد)2(. 

 ق: هو: عويمر بن مالك -ويقال: عويمر بن زيد. ويقال: عويمر بن 
عامر- من: بلحارث بن الزرج. 

وكان آخر أهل داره إسلًما، وكان قبل إسلمه تاجًرا، ومات بالشام 
سنة اثنتني وثلثني، وعقبه بالشام)3(.

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )357-351/4(.
)3( »المعارف« البن قتيبة )ص: 268(.)2( »الكنى واألسماء« لمسلم )رقم: 1075(.
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ْرَداِء ُعَوْيِمُر   ص: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأِب َشْيَبَة، َيُقوُل: اْسُم َأِب الدَّ
اْبُن َعاِمٍر ڤ)1(.

ام)2(.  نس: من ُفَقَهاء الشَّ

ام، َوَمات   ب: قيل: إِن اسمه َعامر، وعويمر تصغره، انتقل إَِل الشَّ
َبـا سـنة اْثنََتـنْيِ َوَثَلثِـنَي ِف خَلَفة ُعْثَمن، وقبه بِِدَمْشـق َمْشـُهور يزار قد زرته 

ام عقب. ِغر، َوله بِالشَّ ِف َمْقَبة َباب الصَّ

ْرَداء: اسمَها مبَّة بنت َواقد بن َعْمرو بن األطنابة بن َعامر  َوأمُّ أب الدَّ
ابن زيد َمنَاة بن َمالك بن َثْعَلَبة بن َكْعب بن الَْزَرج. 

ْرَداء َقَضاَء دمشق، َوَكاَن الَقايِض  َوقد َكاَن عمر بن الطاب ولَّ َأَبا الدَّ
ه ُمَعاِوَيُة بَِأْمر عمر بن الطاب)3(. ِحينَِئٍذ يكون َخليَفة األَِمر إِذا َغاَب، والَّ

 بش: مات سنة اثنتني وثلثني وقبه بباب الصغر بدمشق مشهور 
يزار قد زرته غر مرة)4(.

 ش: مات بالشام سنة إحدى أو اثنتني وثلثني)5(.

ُه: َمَبَُّة بِنُْت َواِقِد ْبِن َعْمِرو ْبِن اأْلَْطنَاَبِة ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد َمنَاَة   ع: ُأمُّ

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )81/4(.
)2( »تسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم« للنسائي )ص: 129(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )285/3، 286(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 85(.

)5( »طبقات الفقهاء« ألبي إسحاق الشيرازي )47/1(.
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اْبِن َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعٍب.

، َوَعْمٌرو، َوَعاِمٌر،  ْرَداِء، َفِقيَل: ُعَوْيِمٌر، َوُعَمْرٌ َواْخُتِلَف ِف اْسِم َأِب الدَّ
َب بِِه َنْفَسُه.  َوِقيَل: ُعَوْيِمٌر َلَقُبُه، َوُهَو َتْصِغُر َعاِمٍر، َلقَّ

ْفَرِة، َكاَن َتاِجًرا َقْبَل َأْن ُبِعَث َرُسوُل اللِه  َكاَن َأْقنَى، َأْشَهَل، خَيِْضُب بِالصُّ
ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َزاَوَل اْلِعَباَدَة َوالتَِّجاَرَة، َفآَثَر اْلِعَباَدَة َوَتَرَك التَِّجاَرَة. 

ِذيـَن َأْوىَص ُمَعاُذ ْبُن  َوَكاَن َفِقيًهـا، َعابِـًدا، َعاملًِـا، َقاِرًئـا، َأَحُد اأْلَْرَبَعـِة الَّ
َجَبٍل َأْصَحاَبُه َأْن َيْأُخُذوا اْلِعْلَم َعنُْهْم، َفاَتُه َبْدٌر، ُثمَّ اْجَتَهَد ِف اْلِعَباَدِة، َوَقاَل: 

)إِنَّ َأْصَحاِب َسَبُقويِن(. 

 . آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َسْلَمَن اْلَفاِريِسِّ

اَن َسـنََة َثـَلٍث َوَثَلثِـنَي، َوِقيَل: اْثنََتـنْيِ َوَثَلثنَِي  َ َقْبـَل ُعْثـَمَن ْبِن َعفَّ ُتـُوفِّ
بِِدَمْشَق، َوَلُه َعِقٌب. 

ُة بِنُْت َأِب َحْدَرٍد  ْرَداِء َواْسُمَها: َخْرَ ْرَداِء ُأمُّ بَِلِل ْبِن َأِب الدَّ َكاَنْت ُأمُّ الدَّ
ْرَداِء.  َيْت َقْبَل َأِب الدَّ َتُه، َفُتُوفِّ حَتْ

ٍد بِنْـُت َأِب َحْدَرٍد  ـُه ُأمُّ ُمَمَّ ْرَداِء بَِلاًل، َوُأمُّ : َوَلـَد َأُبو الـدَّ َوَقـاَل اْلَواِقـِديُّ
ِمْن َأْسَلَم. 

، َوَأَنُس ْبُن َمالٍِك،  َحاَبِة: َفَضاَلُة ْبُن ُعَبْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ
ْرَداِء ڤ،  ، َوُأمُّ الدَّ َوُيوُسُف ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َسَلٍم، َوُمَعاُذ ْبُن َأَنٍس اجْلَُهنِيُّ
 ، ، َوُجَبْرُ ْبُن ُنَفْرٍ ْرَداِء، َوَأُبو إِْدِريَس اْلَْواَليِنُّ َوِمَن التَّابِِعنَي: بَِلُل ْبُن َأِب الدَّ
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ْحَِن  ، َوَمْعَداُن ْبُن َأِب َطْلَحَة، َوَعْبُد الرَّ ِميُّ َة احْلَرْضَ َوَكثُِر ْبُن َقْيٍس، َوَكثُِر ْبُن ُمرَّ

َة، َوَأُبو ِمْشَمَعَة، َوَخالُِد ْبُن َمْعَداَن، َوَضْمُر ْبُن َحبِيٍب  اْبُن َأِب َغنٍْم، َوَأُبو َبْحِريَّ

َوِمَن اْلُكوفِيِّنَي: َعْلَقَمُة ْبُن َقْيٍس، َوُسَوْيُد ْبُن َغَفَلَة، َوَزْيُد ْبُن َوْهٍب، َوَقْيُس 

ـَلِميُّ َوِمَن  ْحَِن السُّ ْحَـِن ْبـُن َأِب َلْيَى، َوَأُبو َعْبـِد الرَّ اْبـُن َأِب َحـاِزٍم، َوَعْبـُد الرَّ

ٌق اْلِعْجيِلُّ  ، َوُمَورِّ َقاِشُّ ، َوِحطَّاُن الرَّ يُّ نَي: ُخَلْيُد ْبُن َعْبِد اللِه اْلَعرَصِ يِّ اْلَبرْصِ

 ، ْحَِن، َوَسْلَمُن اأْلََغرُّ َوِمَن امَلَدنِيِّنَي: َسِعيُد ْبُن امُلَسيِِّب، َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

.)1( َة: َعَطاُء ْبُن َأِب َرَباٍح، َوُعَبْيُد ْبُن ُعَمْرٍ َوَعَطاُء ْبُن َيَساٍر َوِمْن َأْهِل َمكَّ

ه مبة بِنْت واقد بن َعْمرو بن اإلطنابة بن َعاِمر بن َزْيد مناة بن   بر: أمُّ
ه واقدة بِنْت واقد بن َعْمرو بن اإلطنابة.  َمالِك بن ثعلبة بن َكْعب. وقيل: أمُّ

شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد. وقد قيل: إنه ل يشهد أحًدا؛ ألنه 
ر إسلُمه، وشهد الندق وما بعدها من املشاهد.  تأخَّ

كان َأُبو الدرداء أحد احلكمء العلمء والفضلء.

وقالت طائفة من أهل األخبار: إنه مات بعد صفني سنة ثمن أو تسع 
وثلثني. 

ُه توف ِف خلفـة ُعْثَمن  واألكثـر واألشـهر واألصـح عنـد أهل احلديـث َأنَّ
ه قضاء  ڤ والَّ ُعَمر  ُمَعاِوَية قضاء دمشق. وقيل: إن  ه  ڤ بعد أن والَّ

ه ُعْثَمن واألمر ُمَعاِوَية. دمشق. وقيل: بل والَّ

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2102-2103/4(.
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َلُه حكٌم مأثورٌة مشهورٌة.

مات َأُبو الدرداء ڤ سـنة اثنتني وثلثني بدمشـق. وقيل: سـنة إحدى 
وثلثني)1(.

ه مبة بنت واقد بن عمرو بن اإلطناب.   وقال أيًضا: بر: أمُّ

ر إسلُمه قليًل، َوَكاَن آخر أهل داره إسلًما، وحسن إسلمه.  تأخَّ

َوَكاَن فقيًها عاقًل حكيًم. 

آخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سلمن الفاريس. 

شهد َما بعد ُأُحٍد من املشاهد، واختلف ِف شهوده أحًدا. 

والصحيح أنه مات ِف خلفة عثمن، وإنم ول القضاء ملعاوية ف خلفة 
ُعْثَمن.

قيل: إنه استقضاه ُعَمر بن الَطَّاِب. وقيل: بل استقضاه معاوية. 

وتوف ِف خلفة ُعْثَمن قبل قتل ُعْثَمن بسنتني)2(.

 د: ُعَوْيِمر بن َمالك، َوُيَقال: ابن َثْعَلَبة بن َمالك، َوُيَقال: ُعَوْيِمر بن 
َعامر، َوُيَقال: ُعَوْيِمر بن عبد الله، َوُيَقال: ُعَوْيِمر بن زيد. 

ام)3(. ، نزل الشَّ أنصاريٌّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1230-1227/3(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1646/4، 1648(.
)3( »معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص« ليحيى بن عبد الوهاب ابن منده )ص: 79(.
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 و: َكاَن َتاِجـًرا َقْبـَل َأْن ُيْبَعـَث النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثـمَّ َأَراَد الِعَبـاَدَة َوالتَِّجـاَرَة، 

َه َلْ  َتِمَعـا َلـُه، ُثـمَّ َتـَرَك التَِّجاَرَة َوآَثـَر اْلِعَبـاَدَة، َوَقـاَل: )اَل َأُقـوُل إِنَّ اللَّ َفَلـْم جَيْ
ِذيـَن: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ُيِـلَّ اْلَبْيـَع، َوَلِكـْن ُأِحـبُّ َأْن َأُكـوَن ِمـَن الَّ

]النور: 37[(. پ پ﴾ 

آَخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َسْلَمَن.

َ بِِدِمْشَق َقْبَل َقْتِل ُعْثَمَن ڤ، َسنََة اْثنََتنْيِ َوِقيَل َسنََة َثَلٍث َوَثَلثنَِي)1(. ُتُوفِّ

 كر: من أفاضل الصحابة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث. 

روى عنه: أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وأبو أمامة، وعبد الله بن 
عمرو، وعبد الله بن عباس، وأبو إدريس الوالين، وجبر بن نفر احلرضمي، 

وابنه بلل، وامرأته أم الدرداء، وعطاء بن يسار، وغرهم. 

وشهد الرموك وكان قاص أهله، وحرض حصار دمشق، ثم سكن حص، 
ثم انتقله عمر بن الطاب إل دمشق، وول با القضاء، وكانت داره بدمشق 

بباب البيد، وهو الذي يعرف اليوم بدار العزي)2(.

 جو: َكاَن آخر أهل َداره إسلًما، وخيتلفون َهل شهد ُأُحًدا أم اَل؟ 

َوقد شهد مَشاهد َكثَِرة َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َوَكاَن َلُه من الَوَلد: بَِلٌل، َويِزيد، والدرداء، ونسيبة. 

نَّة )ص: 557(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )1( »سير السَّ
)2( »تاريخ دمشق« البن عساكر )47/ 93، 94(.
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َوُتوفِّ بِِدَمْشق سنة اْثنََتنْيِ َوَثَلثنَِي. َوقيل: إِْحَدى َوَثَلثنَِي)1(.

 ثغ: كان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمئهم.

روى عنه: أنس بن َمالِك، وفضالة بن ُعَبْيد، َوَأُبو أمامة، وعبد اللَّه بن 
ُعَمـر، وابـن َعبَّـاس َوَأُبـو إدريس الـوالين، وجبر بن نفر، وابن املسـيب، 

وغرهم.

ر إسلُمه، فلم يشهد بدًرا، وشهد ُأُحًدا وما بعدها من املشاهد مع  تأخَّ
َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: إنه ل يشهد أحًدا، وأول مشاهده الندق.

وآخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سلمن الفاريس.

وتوف قبل عثمن بسنتني، قيل: توف سنة ثلث َأْو اثنتني وثلثني بدمشق، 
وقيل: توف بعد صفني سنة ثمن أو تسع وثلثني. 

ُه تـوف ِف خلفة عثمن،  واألصـح واألشـهر واألكثر عند أهـل العلم َأنَّ
ولو بقي لكان َلُه ذكر بعد قتل عثمن إما ِف االعتزال، َوإِما ِف مباشة القتال، 

ول ُيْسَمع له بذكر فيهم البتة، والله أعلم.

وكان َأُبـو الـدرداء أقنى أشـهل، خيضب بالصفرة، َعَلْيِه قلنسـوة وعممة 
َقْد طرحها بني كتفيه)2(.

 ذس: اإِلَماُم، الُقْدَوُة، َقايِض ِدَمْشَق، َوَصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأُبو 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 102(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )19/4، 20(.
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ْرَداِء، ُعَوْيِمُر بُن َزْيِد بِن َقْيٍس. الدَّ

َوُيَقـاُل: ُعَوْيِمـُر بـُن َعاِمـٍر. َوُيَقـاُل: اْبُن َعْبـِد اللِه. َوِقْيـَل: اْبـُن َثْعَلَبَة بِن 
. ، الَْزَرِجيُّ َعْبِد اللِه األَْنَصاِريُّ

اِء بِِدَمْشَق. ِة، َوَسيُِّد الُقرَّ َحِكْيُم َهِذِه األُمَّ

َة َأَحاِدْيَث. َرَوى: َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعدَّ

ِه. ُه َأْقَرَأ َعَى َغْرِ َوُهَو َمْعُدْوٌد فِْيَمْن َتَل َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَلْ َيْبُلْغنَا َأَبدًا َأنَّ

َوُهَو َمْعُدْوٌد فِْيَمْن مَجََع الُقْرآَن ِف َحَياِة َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َر لإِِلْقَراِء بِِدَمْشَق ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن، َوَقْبَل َذلَِك. َوَتَصدَّ

َرَوى َعنُْه: َأَنُس بُن َمالٍِك، َوَفَضاَلُة بُن ُعَبْيٍد، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو ُأَماَمَة، 
َحاَبِة. ِة الصَّ ُهْم ِمْن ِجلَّ َوَعْبُد اللِه بُن َعْمِرو بِن الَعاِص، َوَغْرُ

ُه َقـَرَأ َعَلْيِه َبْعَض  ، َفَلَعلَّ َقـُه، َفإِْن َصـحَّ ـُه َقـَرَأ َعَلْيـِه الُقْرآَن، َوحَلِ َوِقْيـَل: إِنَّ
. الُقْرآِن َوُهَو َصبِيٌّ

ْرَداِء. َوَقَرَأ َعَلْيِه: َعطِيَُّة بُن َقْيٍس، َوُأمُّ الدَّ

ُل َمْن ُذِكَر َلنَا ِمْن ُقَضاهِتَا،  َوَوِلَ الَقَضاَء بِِدَمْشَق، ِف َدْوَلِة ُعْثَمَن، َفُهَو َأوَّ
ْيَن ُتْعَرُف: بَِداِر  ْلَطاِن َصلِح الدِّ ْيِد، ُثمَّ َصاَرْت ِف َدْوَلِة السُّ َوَداُرُه بَِباِب الَبِ

. يِّ الَغزِّ

َوُيْرَوى َلُه: ماَئٌة َوتِْسَعٌة َوَسْبُعْوَن َحِدْيًثا.

. َفَقا َلُه َعَى َحِدْيَثنْيِ َواتَّ
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َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِثَلَثٍة، َوُمْسِلٌم بَِثَمنَِيٍة.

. َماَت: َقْبَل ُعْثَمَن بَِثَلِث ِسننِْيَ

ِشْيِد. ْرَداِء: َشْيٌخ َعاَش إَِل َدْوَلِة الرَّ ُه َرَأى َأَبا الدَّ َوآِخُر َمْن َزَعَم َأنَّ

ْرَداِء: )ُكنُْت َتاِجًرا َقْبَل امَلْبَعِث، َفَلمَّ َجاَء اإِلْسَلُم، مَجَْعُت  َقاَل َأُبو الدَّ
ْكُت التَِّجاَرَة، َوَلِزْمُت الِعَباَدَة(. َتِمَعا، َفَتَ التَِّجاَرَة َوالِعَباَدَة، َفَلْم جَيْ

ِذي  ُقْلـُت -أي الذهبـي-: األَْفَضـُل مَجْـُع األَْمَرْيِن َمـَع اجِلَهاِد، َوَهـَذا الَّ
ْوفِيَّـِة، َوالَ َرْيـَب َأنَّ َأْمِزَجَة النَّاِس  ـَلِف َوالصُّ َقاَلـُه، ُهـَو َطِرْيـُق مَجَاَعٍة ِمَن السَّ
ْحَِن بِن  ْيِق، َوَعْبـِد الرَّ دِّ َتِلـُف ِف َذلِـَك، َفَبْعُضُهـْم َيْقـَوى َعـَى اجلَْمـِع َكالصِّ خَتْ
َعْوٍف، َوَكَم َكاَن اْبُن امُلَباَرِك، َوَبْعُضُهْم َيْعجُز َوَيْقَترِصُ َعَى الِعَباَدِة، َوَبْعُضُهْم 
َيْقَوى ِف بَِداَيتِِه، ُثمَّ َيْعِجُز، َوبِالَعْكِس، َوُكلٌّ َساِئٌغ، َوَلِكْن الَ ُبدَّ ِمَن النَّْهَضِة 

ْوَجِة َوالِعَياِل. بُِحُقْوِق الزَّ

َ َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. ِع بِن َجاِرَيَة ُسْوَرٌة َأْو ُسْوَرَتاِن ِحنْيَ ُتُوفِّ َوَكاَن َبِقَي َعَى ُمَمِّ

ْرَداِء َكاُنـوا َأْزَيـَد ِمـْن َأْلـِف َرُجٍل،  ِذْيـَن ِف َحْلَقـِة إِْقـَراِء َأِب الـدَّ َوِقْيـَل: الَّ
ْرَداِء َيُطْوُف َعَلْيِهم َقاِئًم، َفإَِذا َأْحَكَم  ٌن، َوَكاَن َأُبو الدَّ ٍة ِمنُْهم ُمَلقِّ َولُِكلِّ َعْشَ

ْرَداِء -َيْعنِي: َيْعِرُض َعَلْيِه-)1(. َل إَِل َأِب الدَّ وَّ ُجُل ِمنُْهم، حَتَ الرَّ

 ذت: حكيم هذه األّمة.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 339-335، 353(.
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َلُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عّدة أحاديث.

َرَوى َعنُْه: َأنس، وأبو ُأَمامة، وُجَبْر بن ُنَفْر، وعْلقمة، وزيد بن وْهب، 
ْرداء، وسعيد بن  رداء، وابنه بلل بن أب الدَّ وُقَبْيصة بن ُذَؤْيب، وأهله أم الدَّ

املسيب، وخالد بن َمْعدان، وخلق سواهم.

. كذا  يِّ ول قضـاء دمشـق، وداره ببـاب البيـد وُتْعَرف اليوم بـدار اْلَغزِّ
َقاَل ابن عساكر.

فرة)1(. وقيل: كان أقنى، أْشَهل، خَيِْضب بالصُّ

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة َمْشُهوٌر)2(.

َر   ذط: حكيـم هـذه األمـة، قـرأ القرآن ف عهـد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وقـد تأخَّ
إسلُمه مع جللته عن غزوة بدر، وهذا عجيب.

أبى يوم أحد بلًء حسنًا.

وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سلمن الفاريس. 

وكان عليه ملسو هيلع هللا ىلص عند مقدمه إل املدينة قد آخى بني املهاجرين واألنصار، 
وهذان فأسلم بعد ذلك بمدة، فآخى بينهم. 

وقد ول أبو الدرداء قضاء دمشق، وكان من احلُلمء األلبَّاء.

قيل: إن عبد الله بن عامر قرأ عليه، وهذا غر صحيح؛ ألن ابن عامر ل 
يدرك ذلك، اللهم إال أن يكون قرأ عليه سورة أو سورتني، وهذا أيًضا بعيد.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 216(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4252(.
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وقـد قـرأ عليه عطيـة بن قيس، وأم الـدرداء زوجتـه، وروى عنه: أنس، 
وأبـو أمامـة، وأم الـدرداء، وابنـه بـلل، وعلقمـة بن قيـس، وُجَبر بـن ُنَفر، 
وأبـو إدريـس الَوالين، وخالد بن معدان، وسـعيد بن املسـيب، ول يدركاه، 

بل أرسل عنه. 

اًما متبتًل. اًما َقوَّ وكان أبو الدرداء مع هذا التصدي إلقراء األمة َصوَّ

توف سنة اثنتني وثلثني، وما خلف بالشام بعده مثله ڤ)1(.

 ذك: اإلمام الرباين: وكان يقال: هو حكيم هذه األمة. 

ـر إل يـوم بدر، ثم شـهد أحـًدا، وأبـى يومئذ بلًء  قيـل: إن إسـلمه تأخَّ
حسـنًا، وحفظ القرآن عن َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان عال أهل الشـام، ومقرئ 

أهل دمشق وفقيههم وقاضيهم.

روى مجلة أحاديث،... آخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سلمن)2(.

، َوِقيَل: ُعَوْيِمُر ْبُن َأْبَيَض ڤ.2    6 ُعَوْيِمٌر، اْلَعْجَلِنيُّ

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُجٍل َوَجَد َمَع اْمَرَأتِِه َرُجًل، 
ُه ُعَوْيِمُر ْبُن َأْشَقَر)3(. َعاِن، َوِقيَل: إِنَّ َفنََزَلْت آَيُة اللِّ

)1( »طبقات القراء« للذهبي )1/ 61، 62(.
)2( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )11(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2106/4(.
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العالء امُسه  من 

اْلَعَلُء ْبُن َجاِرَيَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن 2    6
َغْيَرَة ْبِن َثِقيٍف َحِليُف َبِني ُزْهَرَة ْبِن ِكَلٍب الثََّقِفيُّ ڤ.

َة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه   س: َأْسَلَم َيْوِم َفْتِح َمكَّ
ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ مَخِْسنَي َبِعًرا )1(.

َفِة ُقُلوُبُم)2(.   خط: من امُلَؤلَّ

َفِة)3(.  ع: َكاَن ِمَن امُلَؤلَّ

َفِة ُقُلوُبُم، َكاَن من وجوه ثقيف)4(.  بر: أحد امُلَؤلَّ

ْبِن 2  - 6 َعبَّاِد  ْبُن  اهلِل  َعْبُد  اْسُمُه:   ، َوالَحْضَرِميُّ  ، الَحْضَرِميُّ الَعَلُء 
َأْكَبَر، َوِقيَل: اْبُن َصَدَقَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َماِلِك ْبِن َعِريِف ْبِن َماِلِك ْبِن 

َدِف ڤ. اْلَخْزَرجِ ْبِن الصَّ

، ِمْن  : َعْبـُد اللـِه ْبـُن ِضـَمِد ْبِن َسـْلَمى ْبِن َأْكـَبَ ِمـيِّ  س: اْسـُم احلَرْضَ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )76/6(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2200/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1085/3(.
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َمْوَت ِمَن اْلَيَمِن، َوَكاَن َحِليًفا لَِبنِي ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.  َحرْضَ

َة بِاألَْبَطِح ُيَقاُل  تِي بَِأْعَى َمكَّ ِميِّ َصاِحُب اْلبِْئِر الَّ َوَأُخوُه َمْيُموُن ْبُن احْلَرْضَ
َلَا: بِْئُر َمْيُموٍن َمْشُهَوَرٍة َعَى َطِريِق َأْهِل اْلِعَراِق، َوَكاَن َحْفَرَها ِف اجلَاِهِليَِّة.

ِميِّ َقِديًم. َوَأْسَلَم الَعلُء ْبُن احلَرْضَ

ِميِّ  د بن ُعَمَر: َوَكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َكَتَب إَِل اْلَعَلِء ْبِن احلَرْضَ َقاَل ُمَمَّ
يَن  يـَن َرُجـًل ِمـْن َعْبـِد اْلَقْيـِس، َفَقِدَم َعَلْيـِه ِمنُْهـْم بِِعْشِ َأْن َيْقـَدَم َعَلْيـِه بِِعْشِ
، َواْسـَتْخَلَف اْلَعلُء َعَى اْلَبْحَرْيِن  َرُجًل، َرْأُسـُهْم َعْبُد اللِه ْبُن َعْوٍف األََشـجُّ
، َفَعَزَلُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ِميِّ امُلنِْذَر ْبَن َساَوى، َفَشَكا الَوْفُد الَعلَء ْبَن احلَرْضَ
ا، َوَأْكِرْم  َوَولَّ َأَباَن ْبَن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص َوَقاَل َلُه: اْسَتْوِص بَِعْبِد اْلَقْيِس َخْرً

اهَتُْم)1(. رَسَ

 ق: اسم أبيه احلرضمّي: عبد الله بن ضمد، من حرضموت، وكان 

حليًفـا لبنـي أميـة، وأخـوه ميمون بـن احلرضمـّي، صاحب بئر ميمـون التي 
بأبطح مكة، وكان حفرها ف اجلاهلية.

والعلء هو اّلذي عب إل أهل دارين ل فرسه، فقاتلهم، فقتلهم وسبى 
الّذراري، وافتتح أسياًفا من فارس.

وتوف ف خلفة عمر بتياس من أرض تيم. ويقال: إنه مستجاب الدعوة)2(. 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )277-276/5(.
)2( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 283، 284(.
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َمْوت)1(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َحرْضَ

 ب: مـن الصـدف مـن َحرضَمـْوت، َعامـُل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عـى الَبْحرين، 
َماَت َبا ِف خَلَفة عمر سنة إِْحَدى َوعْشين. 

ِمّي َصاحب بِْئر َمْيُمون،  َوَكاَن حليًفا حلرب بن ُأميَّة، َوَأُخوُه َمْيُمون احلَرْضَ
َوَكاَن قد حفرَها ِف اجلَاِهِليَّة. 

ِذي َيْدُعو بِِه:  ِميُّ مستجاب الدْعَوة، َكاَن دعاءه الَّ َوَكاَن الَعَلء احلَرْضَ
)َيا َعيلُّ َيا َحِكيم َيا َعيلُّ َيا َعظِيم()2(.

 بش: من الصدف، كان عامل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عى البحرين، وبا مات 
سنة إحدى وعشين)3(.

ِميُّ َحِليَف َحْرِب ْبِن ُأَميََّة، َكاَن َعاِمَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص   ع: َكاَن احلَرْضَ
َ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َعَلْيَها.  َعَى اْلَبْحَرْيِن ُتُوفِّ

يــَن، َوِقيــَل:  فـِـِه ِمــَن اْلَبْحَرْيــِن َســنََة إِْحــَدى َوِعْشِ َ الَعــَلُء ِف ُمنرَْصَ ُتــُوفِّ
، َصاِحُب اآْلَياِت َوامَلَكاِرِم.  ، َوِقيَل: مَخَْسَة َعَشَ َأْرَبَعَة َعَشَ

، َوَحيَّاُن اأْلَْعَرُج)4(. اِئُب ْبُن َيِزيَد، َواجلَاُروُد ْبُن امُلَعىَّ َرَوى َعنُْه: السَّ

ِه بن عمر.  ِه بن عمد. ويقال: َعْبد اللَّ  بر: يقال اسم احلرضمي: َعْبد اللَّ
ِه بن ُعَبْيَدة بن ضمر بن َمالِك بن  ِه بن ضمر. ويقال: َعْبد اللَّ ويقال: َعْبد اللَّ

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 279،587(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 97(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )289/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2198/4(.
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عمرة أو ُعَبْيَدة بن َمالِك. 

ر بن أكب بـن َربِيَعة  ِه بن َعـمَّ ونسـبه بعضهـم فقـال: هـو العلء بن َعْبـد اللَّ
ابن َمالِك بن أكب بن عويف بن َمالِك بن الزرج، من بني إياد بن الّصدف. 
ر بن ُسَلْيَمن بن أكب.  ِه بن َعمَّ وقد قيل: احلرضمّي والد العلء ُهَو َعْبد اللَّ

وقيل: عمد بن َمالِك بن أكب.

ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  وال خيتلفون َأنَُّه من حرضموت حليف بني ُأَميَّة، والَّ
ه َأُبو َبْكر ڤ ِف خلفته كلِّها عليها،  البحرين، وتوف ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو عليها، فأقرَّ

ه ُعَمر. ُثمَّ أقرَّ

وتوف ِف خلفة ُعَمر سنة أربع عشة. 

َوَكاَن يقال: إن العلء بن احلرضمي ڤ َكاَن ماب الدعوة، وإنه خاض 
البحر بكلمت قالا ودعا با، وذلك مشهور َعنُْه. 

وكان َلُه أخ يقال َلُه: َمْيُمون احلرضمي، َوُهَو صاحب البئر التي بأعى 
مكة التي تعرف ببئر َمْيُمون، َوَكاَن حفرها ِف اجلاهلية)1(.

، َعاِمُل َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى الَبْحَرْيِن)2(.  و: ُمَهاِجِريٌّ

 جو: أسلم َقِديم َوَبعَثه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إَِل امُلنْذر بن َساَوى الَعْبدي 
ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَبْحرين، ثمَّ  ْسَلم ووالَّ بِالَبْحَرْيِن بِِكَتاب َيدُعوُه فِيِه إَِل اإْلِ
ديق الَعَلء إَِل الَبْحرين.  ها أبان بن سعيد َوأَعاد َأُبو بكر الصِّ َعزله َعنَْها، ووالَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1085/3، 1086(.
نَّة )ص: 625(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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َوكتـب إَِلْيـِه عمـر َأن رس إَِل عتَبـة بن َغزَوان، فقد وليتـك عمله -َيْعنِي 
َة-، َفَسـار إَِلْيَها، َفَمَت ِف الطَِّريق سـنة إِْحـَدى َوعْشين. َوقيل: َأربع  الَبـرْصَ

عَشة. َوقيل: مخس عَشة)1(.

 ث: أسلم قديًم، وبعَثه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إل املنذر الَعبدي بالبحرين 
ه البحرين. بكتاٍب يدعوه فيه إل اإلسلم ، ووالَّ

ومات العلء سنة أربع عشة، وقيل: مخس عشة)2(.

 ذس: اْسُمُه: الَعلُء بُن َعْبِد اللِه بِن ِعَمِد بِن َأْكَبَ بِن َربِْيَعَة بِن ُمَقنَِّع 
َمْوَت. ابِن َحرْضَ

َكاَن ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي ُأَميََّة، َوِمْن َساَدِة امُلَهاِجِرْيَن.

تِي بَِأْعَى  ، ُهَو امَلنُْسْوُب إَِلْيِه بِْئُر َميُمْوٍن الَّ ِميِّ َوَأُخْوُه َمْيُمْوُن بُن احلَرْضَ
َة، اْحَتَفَرَها َقْبَل امَلْبَعِث. َمكَّ

ُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَبْحَرْيِن، ُثمَّ َولَِيَها ألَِب َبْكٍر، َوُعَمَر. َوالَّ

ِة، َفَمَت َقْبَل َأْن َيِصـَل إَِلْيَها، َوَوِلَ  َوِقْيـَل: إِنَّ ُعَمـَر َبَعَثـُه َعَى إِْمَرِة الَبـرْصَ
َبْعَدُه الَبْحَرْيِن لُِعَمَر: َأُبو ُهَرْيَرَة.

َة: َثَلًثا«)3(.  َلُه َحِدْيُث: »ُمْكُث امُلَهاِجِر َبْعَد َقَضاِء ُنُسكِِه بَِمكَّ

 ذت: حليُف بني أمية، وإل أخيه ُتنَسب بئر ميمون التي بأعى مكة، 

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 109(.
)2( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 272(.

)3( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 262، 263(.
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احتفرها ف اجلاهلية ميمون بن احلرضمي، ولم أخوان: عمرو، وعامر.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َأُبو َبْكٍر،  ُه َرُسـوُل اللَّ َحاَبِة، َوالَّ َوَكاَن الَعـَلُء ِمـْن ُفَضَلِء الصَّ
َة، َفـَمَت َقْبـَل َأْن َيِصـَل إَِلْيَها،  ُه اْلَبـرْصَ َوُعَمـُر الَبْحَرْيـِن، َوِقيـَل: إِنَّ ُعَمـَر َوالَّ

َواْسَتْعَمَل ُعَمُر َبْعَد اْلَعَلِء َأَبا ُهَرْيَرَة َعَى اْلَبْحَرْيِن.

َة َثَلًثا«. َلْه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمْكُث امُلَهاِجِر َبْعَد َقَضاِء ُنُسكِِه بَِمكَّ

َرَوى َعنُْه: السائب بن يزيد، وحيان األعرج، وزياد بن ُحَدْيٍر)1(.

 جر: كان عبد الله احلرضمي أبوه قد سكن مكة، وحالف حرَب بَن 
ُأَميَّة والد أب سفيان، وكان للعلء عدة إخوة منهم: َعمرو بن احلرضمي 
وهـو أول قتيـل مـن املشكـني، ومالـه أول مـال مخس ف املسـلمني، وبسـببه 

كانت وقعة بدر.

ه َأبو بكر ثم عمر. واستعمل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص العلَء عى البحرين، وأقرَّ

مات سنة أربع عشة. وقيل: سنة إحدى وعشين.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه من الصحابة: السائب بن يزيد، وَأبو هريرة. 

وكان يقــال: إنــه مــاب الدعــوة، وخــاض البحــر بكلــمت قالــا، وذلك 
مشهور ف كتب الفتوح)2(.

اْلَعَلُء ْبُن سبعٍ ڤ.2  - 6

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َومن زعم َأن اْلَعَلء بن خبَّاب َلُه ُصْحَبٌة فقد َوِهم)3(. 

)2( »اإلصابة« البن حجر )236/7(.)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 128، 129(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )290/3(.
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اِعِديُّ ڤ.2 6- 6 اْلَعَلُء ْبُن َسْعٍد السَّ

 ع: َشِهَد اْلَفْتَح َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

اْلَعَلُء ْبُن َعْمٍرو الَْنَصاِريُّ ڤ.2  - 6

 بر: َلُه صحبٌة، شهد مع َعيِلٍّ ڤ صفني)2(.

ْبِن 2  - 6 ُحَجْيِر  ْبِن  َخبَّاِب  ْبِن  ُوْهَباَن  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  َوْهِب  ْبُن  اْلَعَلُء 
َعْبِد ْبِن َمِعيِص ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ الُقَرِشيُّ الَعاِمِريُّ ڤ.

 ع: َشِهَد اْلَقاِدِسيََّة، َوَكَتَب ُعْثَمُن إَِل ُمَعاِوَيَة ڤ َيْأُمُرُه َأْن َيْسَتْعِمَلُه 

َج َزْينََب بِنَْت ُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيٍط.  ُه، َوَتَزوَّ َعَى اجْلَِزيَرِة، َفَوالَّ

ِريَن،  ِة، فِيَم َحَكاُه َبْعُض امُلَتَأخِّ قَّ َوُهَو ِمْن َمْسَلَمِة اْلَفْتِح، َوَأَقاَم َأِمًرا بِالرَّ
 . قِّيِّ ٍد اأْلَِديِب الرَّ ، َعْن َمُْموِد ْبِن ُمَمَّ ايِنِّ َعْن َعيِلِّ ْبِن َأْحََد احْلَرَّ

ا  نَي«، َوُهَ َوَلْ َيْذُكْرُه َأُبو َعُروَبَة، َواَل َأُبو َعيِلِّ ْبُن َسِعيٍد ِف »َتاِريِخ اجلََزِريِّ
إَِماَما اجلَِزيَرِة ِف احلَِديِث)3(.

 جر: من مسلمة الفتح، وشهد القادسية، واستعمله عثمن عى اجلزيرة، 
ج زينب بنت عقبة بن أب معيط)4(. وأقام بالرّقة أمًرا، وتزوَّ

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1087/3(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2202/4(.

)4( »اإلصابة« البن حجر )241/7(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2201/4(.
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اش َعيَّ امُسه  من 

َعيَّاُش ْبُن َأِبي َثْوٍر ڤ.2  - 6

ه عمر بن الطاب ڤ البحرين قبل قدامة ڤ)1(.  بر: له صحبٌة، والَّ

َعيَّـاُش ْبـُن َأِبـي َرِبيَعـَة ْبـِن الُمِغيَرِة ْبـِن َعْبـِد اهلِل ْبِن ُعَمـَر ْبِن 2  - 6
ڤ. َمْخُزوٍم 

َبَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن ُأَبْرِ ْبِن هَنَْشِل ْبِن َداِرٍم ِمْن  ُه َأْسَمُء بِنُْت ُمَرَّ  س: ُأمُّ

ِه. َبنِي َتِيٍم، َوُهَو َأُخو َأِب َجْهٍل ألُمِّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَهاَجَر َعيَّاُش ْبُن َأِب َربِيَعَة إَِل  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ َقاَل ُمَمَّ
ْبِن  َبَة  ُمَرَّ ْبِن  بِنُْت َسَلَمَة  َأْسَمُء  اْمَرَأُتُه  َوَمَعُه  الثَّانَِيِة  ْجَرِة  اْلِ احْلََبَشِة ِف  َأْرِض 

َجنَْدِل ْبِن ُأَبْرِ ْبِن هَنَْشِل ْبِن َداِرٍم. 

ْبُن  ُموَسى  َيْذُكْرُه  َوَلْ  َعيَّاٍش،  ْبَن  اللِه  َعْبَد  احْلََبَشِة:  بَِأْرِض  َلُه  َفَوَلَدْت 
ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ ِف ِكَتاَبْيِهَم فِيَمْن َخَرَج إَِل َأْرِض احْلََبَشِة.

ُد ْبُن ُعَمَر: ُثمَّ َقِدَم َعيَّاُش ْبُن َأِب َربِيَعَة ِمْن  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوُمَمَّ َقاَل ُمَمَّ
َة، َفَلْم َيَزْل ِبَا َحتَّى َخَرَج َأْصَحاُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل  َأْرِض احْلََبَشِة إَِل َمكَّ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1230/3(.
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ْجَرِة إَِل امَلِدينَِة، َفَخَرَج َمَعُهْم َوَصاَحَب ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َفَلمَّ َنَزَل ُقَباَء،  اْلِ

اُه  ِه َأُبو َجْهٍل، َواحْلَاِرُث اْبنَا ِهَشاٍم، َفَلْم َيَزااَل بِِه َحتَّى َردَّ َقِدَم َعَلْيِه َأَخَواُه ألُمِّ

َة، َفَأْوَثَقاُه َوَحَبَساُه، ُثمَّ َأْفَلَت َبْعَد َذلَِك، َفَقِدَم امَلِدينََة َفَلْم َيَزْل ِبَا إَِل  إَِل َمكَّ

َة، َفَأَقاَم ِبَا إَِل  اَم َفَجاَهَد، ُثمَّ َرَجَع إَِل َمكَّ َأْن ُقبَِض النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَرَج إَِل الشَّ

ِح اْبنُُه َعْبُد اللِه ِمَن امَلِدينَِة)1(. َأْن َماَت، َوَلْ َيْبَ

َبَة ْبِن َجنَْدِل ْبِن ُأَبْرِ ْبِن هَنَْشِل ْبِن  ُه َأْسَمُء بِنُْت ُمَرِّ  وقال أيًضا س: ُأمُّ

ِه.  َداِرٍم ِمْن َبنِي َتِيٍم، َوُهَو َأُخو َأِب َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم ألُمِّ

َوَكاَن َعيَّاٌش ِمْن ُمَهاِجَرِة احلََبَشِة، ُثمَّ َقِدَم َفَلْم َيَزْل بِامَلِدينَِة إَِل َأْن ُقبَِض 

َة، َفَأَقاَم  اِم، َفَجاَهَد ِف َسبِيِل اللِه، ُثمَّ َرَجَع إَِل َمكَّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َخَرَج إَِل الشَّ

ِبَا إَِل َأْن َماَت ِبَا. 

ا اْبنُُه َعْبُد اللِه ْبُن َعيَّاٍش َفَلْم َيَزْل بِامَلِدينَِة َحتَّى َماَت)2(. َوَأمَّ

 ل: له صحبٌة)3(.

ه أمهم مجيعا أسمء بنت مربة بن   ط: أخو أب جهل بن هشام ألمِّ
جندل بن أبر بن هنشل بن دارم بن غنم. 

مـن هاجـر إل أرض احلبشـة مـع زوجتـه أسـمء بنت سـلمة بـن مربة، 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )121-120/4(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )5/8(.

)3( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 1775(.
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فولدت له بأرض احلبشة: ابنه عبد الله بن عياش. 

ثم رجع إل مكة حتى ُقبَِض َرُسوُل اللِه ثم رجع إل الشام، فجاهد، ثم 
رجع إل مكة، وأقام با حتى مات با، وقد روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

ام َيْوم   ب: من مهاجرة احلََبَشة، كنية َعيَّاش َأُبو َعْبد اللَّه، ُقتَِل بِالشَّ
الرموك ِف عهد عمر. 

ه َأسَمء بنت َسلَمة بن مربة بن جندل بن َتِيم)2(. َوأمُّ

 بش: ُقتَِل يوم الرموك بالشام ف خلفة عمر بن الطاب)3(.

، ُولَِد َلُه بِاحْلََبَشِة اْبنُُه َعْبُد اللِه،  ْجَرَتنْيِ لنَِي، ُذو اْلِ  ع: ِمَن امُلَهاِجِريَن اأْلَوَّ

ُثـمَّ َهاَجـَر ُهـَو َوُعَمـُر ْبُن اْلَطَّـاِب إَِل امَلِدينَـِة، َكاَن َأًخا أِلَِب َجْهِل ْبِن ِهَشـاٍم 
َفا َلـُه، َحتَّى َرَجَعا  ـِه، َخـَرَج َأُبـو َجْهـٍل، َواحْلَاِرُث اْبنَا ِهَشـاٍم إَِل امَلِدينَِة َفَتَلطَّ أِلُمِّ
ِذيَن َقنََت فِيِهُم النَّبِيُّ  ُب ِف اللِه َمَع امُلْسَتْضَعِفنَي الَّ َة، َفَكاَن ِمَّْن ُيَعذَّ بِِه إَِل َمكَّ

َة«.  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »اللُهمَّ َأْنِج َعيَّاَش ْبَن َأِب َربِيَعَة  َوامُلْسَتْضَعِفنَي بَِمكَّ

ْحَِن ْبُن َسابٍِط، َواْبنَاُه َعْبُد اللِه،  َرَوى َعنُْه: ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب، َوَعْبُد الرَّ
َواحْلَاِرُث، َوَنافٌِع َمْوَل اْبِن ُعَمَر)4(.

ه، أمهم أم اجللس، واسمها أسمء   بر: أخو َأِب جهل بن ِهَشام ألمِّ

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 57، 58(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )309/3، 310(.

)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 64(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2227-2226/4(.
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بنت مربة بن جندل بن أبر بن هنشل بن دارم. 

هو أخو عبد الله بن َأِب َربِيَعة ألبيه وأمه. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وهاجر  كان إسـلمه قديـًم قبـل أن يدخل َرُسـوُل اللَّ
َعيَّاش ڤ إَِل أرض احلبشة مع امرأته َأْسَمء بِنْت َسَلَمة بن مربة، وولد َلُه 
ِه، ُثمَّ هاجر إَِل املدينة، فجمع بني الجرتني، ول يذكر ُموَسى  با ابنه َعْبد اللَّ

ابن عقبة، وال َأُبو معش َعيَّاش بن َأِب َربِيَعة فيمن هاجر إَِل أرض احلبشة.

َجها أخوه َأُبو ربيعة بن املغرة. وكان ِهَشام بن امُلِغَرة قد طلقها فتزوَّ

ي منهم:  َقنََت َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص شهًرا يدعو للمستضعفني بمكة، ويسمِّ
الَولِيد بن الَولِيد، وسلمة بن ِهَشام، وعياش بن َأِب َربِيَعة.

والب بذلك من أصّح أخبار اآلحاد.

ْحَـِن بـن سـابط، ويقولـون: إنـه ل يسـمع منـه، وإنه  َرَوى عنـه: َعْبـد الرَّ
أرسل حديثه َعنُْه.

ــِه بــن َعيَّاش  وروى عنــه َنافـِـع مرســًل أيًضــا، وروى عنــه ابنــه: َعْبــد اللَّ
سمًعا منه)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي كان يدعو له النَّبيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص ف القنوت)2(. 

 كر: له صحبٌة، وهو الذي دعا له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1230/3، 1232(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )65/6(.
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روى عنه: ابنه عبد الله بن عياش، وعبد الرحن بن عبد الله بن سابط، 
ونافع مول ابن عمر مرسًل. 

ومات عياش بالشام. وقيل: إنه ُقتَِل يوم الرموك)1(.

 ثغ: هو أخو َأِب جهل ألمه، وابن عمه، وهو أخو َعْبد اللَّه بن أب ربيعة.

َكاَن إسـلمه قديـًم أول اإلسـلم، قبـل أن يدخـل َرُسـوُل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص دار 
ة،  األرقم، وهاجر إَِل أرض احلبشة، وولد َلُه با ابنه َعْبد اللَّه، ُثمَّ عاد إَِل مكَّ

وهاجر إَِل املدينة ُهَو وعمر بن الطاب.

ول يذكره ابن عقبة وال َأُبو معش فيمن هاجر إَِل احلبشة.

وملـا هاجـر إَِل املدينـة قـدم َعَلْيـِه أخـواه ألمـه أبـو جهـل واحلـارث ابنـا 
ـه حلفت أن ال يدخل رأسـها دهن وال تسـتظل حتَّى  هشـام، فذكـرا لـه أن أمَّ
تـراه، فرجـع معهـم، فأوثقاه وحبسـاه بمكة، َوَكاَن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يدعو َلُه، 
ـه وأمِّ َأِب جهـل واحلـارث: أسـمء بِنْـت مربة بن جندل بـن أبر بن  واسـم أمِّ

هنشل بن دارم. 

َجها أخوه َأُبو ربيعة بن املغرة. وكان هشام بن املغرة َقْد َطلََّقها، فتزوَّ

وملا ُمنَِع عياش من الجرة قنت َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص يدعو للمستضعفني بمكة، 
ي منهم: الَولِيد بن الَولِيد، وسلمة بن هشام، وعياش بن َأِب َربِيعة)2(. وُيَسمِّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )47/ 234(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )21/4(.
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 ذس: امَلْدُعو َلُه ِف الُقنُْوِت، َوَرَوى َعنُْه اْبنُُه؛ َعْبُد اللِه، َوَكاَن َأَخا 
ِه. َأِب َجْهٍل ألُمِّ

]من ُشَهَداء َأْجنَاِدْيَن[ )1(.

ه ف القنوت ودعا له بالنَّجاة.  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص الَِّذي سمَّ

َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعنه: ابنه عبد الله وغره.

ه، كنيته: َأُبو عبد الله، اسُتْشِهَد يوم الرموك)2(. وهو أخو أب جهل ألمِّ

 جر: ابُن َعمِّ خالد بن الوليد بن املغرة، وكان من السابقني األولني، 
وهاجـر الجرتـني، ثـم خدعـه َأبـو جهـل إل أن رجعـوا مـن املدينـة إل مكة 
فحبسوه، وكان النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له ف القنوت كم ثبت ف الصحيحني، َعن 

أب هريرة)3(.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 316(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 90(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )570/7(.
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ِعياض امُسه  من 

ِعَياُض ْبُن اْلَحاِرِث التَّْيِميُّ ڤ.2    6

، َلُه صحبٌة.  ِد بِن إِْبَراِهيم بن احلَاِرث التيمي، مدينٌّ  بر: عمُّ ُمَمَّ

د بن إِْبَراِهيم)1(. َرَوى عنه: ُمَمَّ

ِد ْبِن ُسْفَياَن اْبِن ُمَجاِشعِ ْبِن َداِرِم ْبِن 2    6 ِعَياُض ْبُن ِحَماِر ْبِن ُمَحمَّ
َماِلِك ْبِن َحْنَظَلَة ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم الُمَجاِشِعيُّ ڤ.

 س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل َأْن ُيْسِلَم َوَمَعُه َنِجيَبٌة ُيِْدَيا إَِل َرُسوِل اللِه 

كنَِي«،  َه َنَاَنا َأْن َنْقَبَل َزْبَد امُلْشِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »آْسَلْمَت؟«، َقاَل: اَل، َقاَل: »إِنَّ اللَّ

ُجـُل ِمـْن َقْوِمي  َقـاَل: َفَأْسـَلَم، َفَقبَِلَهـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقـاَل: َيـا َنبِـيَّ اللـِه، الرَّ

ِمْن َأْسـَفَل ِمنِّي َيْشـُتُمنِي، َأَفَأْنَترِصُ ِمنُْه ؟ َفَقاَل: »امُلْسـَتبَّاِن َشـْيَطاَناِن َيَتَكاَذَباِن«، 

َوُرِوي َعنُْه َأْيًضا َغْرُ َذلَِك. 

يُّوَن)2(. َة، َفَرَوى َعنُْه اْلَبرْصِ ُثمَّ َنَزَل اْلَبرْصَ

 ق: هــو الــذي أهــدى إل النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف شكــه، فقــال: »َل َأْقَبــُل َزَبــَد 

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1232/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )35/9(، )164/6، 165(.
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كنَِي«. وال نعلم له عقًبا)1(. امُلْشِ

ة، َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َوَكاَن حليًفا ألب   ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الَبرْصَ
ُسْفَيان بن َحْرب)2(.

فة الصحابة)3(.  بش: من متقشِّ

َة)4(. َة، َلِقَي النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ  ع: َسَكَن الَبرْصَ

ف، َوَيِزيد ابنا َعْبد الله بن الشخر،   بر: سكن البرصة، روى عنه: مطرِّ
واحلسن، َوَأُبو التياح.

َوَكاَن صديًقا لرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص قديًم، َوَكاَن إذا قدم مكة ال يطوف إال 
ِف ثياب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه َكاَن من اجلملة الذين ال يطوفون إال ف ثوب 

أحس)5(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)6(. 

َة، َومَلَّـا َوَفَد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَدى َلُه   ذت: َلـُه ُصْحَبـٌة، َوَنـَزَل الَبـرْصَ
ِكنَي«، َفَلمَّ َأْسَلَم َقبَِلَها ِمنُْه. ا هُنِينَا َأْن َنْقَبَل َزْبَد امُلْشِ َنِجيَبًة، َفَقاَل: »إِنَّ

ِه بن  ف، ويزيد، ابنا َعْبد اللَّ َرَوى َعنُْه: العلء بن زياد العدوي، ومطرِّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 341(.
)3( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 70(.)2( »الثقات« البن ِحبَّان )308/3(.

)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2164/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1232/3، 1233(.

)6( »اإلكمال« البن ماكوال )548/2(.
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 . يُّ الشخر، واحلََسن الَبرْصِ

وله حديٌث طويٌل ف »صحيح مسلم«)1(.

اِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن َماِلِك 2 6  6 ِعَياُض ْبُن ُزَهْيِر ْبِن َأِبي َشدَّ
اْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر، ُيْكَنى َأَبا َسْعٍد ڤ.

ُه َسْلَمى بِنُْت َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة ْبِن ِهَلِل ْبِن َمالِِك ْبِن َضبََّة ْبِن   س: ُأمُّ
ْبِن  ِد  ُمَمَّ ِرَواَيِة  ِف  الثَّانَِيَة  ْجَرَة  اْلِ احْلََبَشِة  َأْرِض  إَِل  َهاَجَر  فِْهٍر،  ْبِن  احْلَاِرِث 

ِد ْبِن ُعَمَر. إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

َها  َقاُلوا: َوَشِهَد ِعَياُض ْبُن ُزَهْرٍ َبْدًرا، وُأُحًدا، َواْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اَن، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(. َ بِامَلِدينَِة َسنََة َثَلثنَِي ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوُتُوفِّ

ان، كنيته َأُبو سعد)3(. ، َماَت ِف خَلَفة ُعْثَمن بن َعفَّ  ب: َبْدِريٌّ

 بــش: مــن شــهد بــدًرا وجوامــَع املشــاهد، ومــات باملدينــة ف خلفة 
عثمن ڤ)4(.

 رع: من أهل بدر)5(. 

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 529(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )386/3(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )308/3(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 50(.

)5( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )114/1(.
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 بر: َكاَن من مهاجرة احلبشة، وشهد بدًرا)1(.

 ذت: َشِهَد بدًرا واملشاهد بعدها. 

ق بينه وبـني ابن أخيـه ِعياض بـن َغنْم بن  هكـذا ذكـره ابـُن سـعد، وفـرَّ
ُزَهر الِفْهري أمر الشام امُلَتَوفَّ سنة عشين)2(.

ِعَياُض ْبُن َعْمِرو ْبِن ُبَليِل ْبِن ُأَحيَحَة ْبِن الُجَلح ڤ.2    6

 ثغ: كانت َلُه صحبٌة حسنٌة، وشهد أحًدا وما بعدها. 

اِهد صاحب  ومن ولده: أيوب بن عبد الله بن عبد الرحن بن عياض الزَّ
اِهد)3(. العمري الزَّ

ِعَياُض ْبُن َعْمٍرو اْلَْشَعِريُّ ڤ.2    6

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)4(.

 خت: سكن الكوفة، وورد األنبار، وقد ذكره غُر واحٍد من العلمء 
ف مجلة الصحابة، وأخرج حديثه ف املسند)5(.

 ذت: َنَزَل اْلُكوَفة، وله ُصْحبٌة إن شاء اللَّه)6(.

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1233/3(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 184(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )27/4(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2167/4(.

)5( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 573(.
)6( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 529(.
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اِد ْبِن َرِبيَعُة ْبِن ِهَلِل ْبِن 2    6 ِعَياُض ْبُن َغْنِم ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َأِبي َشدَّ
، َوِقيَل: اْلَْشَعِريُّ ڤ. ُأَهْيِب ْبِن َضبََّة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِفْهٍر، اْلِفْهِريُّ

 س: َأْسَلَم َقِديًم َقْبَل احْلَُدْيبَِيِة، َوَشِهَد احْلَُدْيبَِيَة َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

اِم، َفَلمَّ  اِح بِالشَّ َوَكاَن َرُجًل َصاحِلًا َسْمًحا، َوَكاَن َمَع َأِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ
ِذي َكاَن َيِليِه، َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن  ْت َأَبا ُعَبْيَدَة اْلَوَفاُة َوِلَ ِعَياُض ْبُن َغنٍْم الَّ َحرَضَ
ُه،  اْلَطَّـاِب َمـِن اْسـَتْخَلَف َأُبـو ُعَبْيَدَة َعَى َعَمِلـِه، َقاُلوا: ِعَياَض ْبَن َغنْـٍم، َفَأَقرَّ
ُه  ـِذي ُيِقُّ اللَّ ْيُتـَك َمـا َكاَن َأُبو ُعَبْيَدَة َيِليـِه، َفاْعَمْل بِالَّ َوَكَتـَب إَِلْيـِه: إيِنِّ َقـْد َولَّ

َعَلْيَك)1(.

 وقال أيًضا: س: أسلم عياض قديًم قبل احلديبية، وشهد احلديبية 
مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت عنده أمُّ احلكم بنت أب سفيان بن حرب بن 
ُأَمية بن عبد شمس، فلم نزل القرآن: ﴿ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴾ ]املمتحنة: 10[، 
يعني من غر أهل الكتاب، طلَّق عياُض بُن غنم الفهري أمَّ احلكم بنَت أب 
َجها عبُد الله بُن عثمن الثقفي، فولدت له: عبَد الرحن  سفيان يومئذ، فتزوَّ

ابن أم احلكم)2(.

 خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِرّيني)3(.

ُه َكاَن اْبَن اْمَرَأتِِه،  اِح، َوُيَقاُل: إِنَّ  ص: ُهَو اْبُن َعمِّ َأِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )402/9(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )94/5(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 346(.
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يَن)1(. َوإَِل َأِب ُعَبْيَدَة ڤ ُينَْسُب، َماَت َسنََة ِعْشِ

وقال أيًضا: ُأْدِخَل ِف ُقَرْيٍش َوُهَو ِمَن اأْلَْشَعِريِّنَي)2(.

ام.   ب: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن َعامل عمر بن الطاب عى الشَّ

َماَت ِف زمن عمر، َوُهَو الَِّذي فتح اجلزيرة، َوله فتوٌح َكثَِرٌة باجلزيرة 
ام)3(.  َوالشَّ

ه عمُر بُن الطاب الشام ومات ف خلفته)4(.  بش: والَّ

ام،   رع: من َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص شهد َمَعه احلَُدْيبَِيَة، َماَت بِالشَّ
َوُهَو اْبن ِستِّنَي سنة)5(. 

اِد ْبِن  ـاَم، َوُهـَو ِعَيـاُض ْبـُن َغنْـِم ْبـِن ُزَهـْرِ ْبـِن َأِب َشـدَّ  ع: َسـَكَن الشَّ

َربِيَعـَة ْبـِن ِهـَلِل ْبـِن ُأَهْيِب ْبِن َضبَّـَة ْبِن احْلَاِرِث ْبـِن فِْهِر ْبِن َمالِـِك ْبِن النَّرْضِ 
اْبِن ِكنَاَنَة.

اِح، َفَلمَّ  ِه َأِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ اِم َمَع اْبِن َعمِّ َأْسَلَم َقْبَل احْلَُدْيبَِيِة، َوَكاَن بِالشَّ
ُه ُعَمُر ْبُن  ُه َما َكاَن إَِلْيِه َفَأَقرَّ َض إَِلْيِه َعَمَلُه، َوَوالَّ ْت َأَبا ُعَبْيَدَة اْلَوَفاُة َفوَّ َحرَضَ

اْلَطَّاِب َعَى َعَمِلِه َحتَّى َماَت. 

)1( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )153/2(.

)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )249/5(.
)3( »الثقات« البن ِحبَّان )308/3، 309(.

)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 87(.
)5( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )107/1(.
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َوَكاَن ِعَياٌض َصاحِلًا َسْمًحا. 

اِم َسنََة  َ بِالشَّ َلُه َماٌل َواَل َعَلْيِه َدْيٌن أِلََحٍد، ُتُوفِّ َيْوَم َماَت، َوَلْيَس  َماَت 
يَن َوُهَو اْبِن ِستِّنَي َسنًَة)1(. ِعْشِ

وصاحله  والرقَّة،  اجلزيرة  بلد  عامة  افتتح  ُه  َأنَّ خلًفا  أعلم  ال  بر:   
وجوه أهلها)2(.

 خـت: َشـِهَد احلُديبيـَة مـع َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، وحرض فتـح املدائن مع 
سعد َأِب وقاص، وذلك مشهور عند أهل السرة.

وفتح بعد ذلك فتوًحا كثرة ببلد الشام ونواحي اجلزيرة.

ام بعد َأِب عبيدة بن اجلراح،  ه اإلمارَة بالشَّ وكان ُعَمُر بُن الطاب والَّ
وبا كانت وفاته)3(.

كر: له صحبٌة شهد بدًرا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهاجر الجرتني، وشهد   
فتوح الشام، واستخَلفه أبو عبيدة بن اجلراح عند وفاته، وله باجلزيرة فتوح 

أيًضا. 

وكان أمًرا بالرموك عى بعض الكراديس، وشهد فتح دمشق. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: سويد بن جبلة)4(.

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2162/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1234/3(.

)3( »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 537(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )47/ 264(.
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 ث: شـهد بـدًرا ومـا بعدهـا من املشـاهد، وهاجر الجرتني، وشـهد 
اح عند وفاته عى الشـام وما كان  فتـوح الشـام، واسـتخلفه أبـو عبيدة بن اجلـرَّ

يليه لعمر بن الطاب، وأكثر ُفُتوح اجلزيرة عى يده.

وكان جواًدا كريًم ُيعطي ما يملكه)1(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، أسلم قبل احلديبية وشهدها، وكان بالشام َمَع ابن 
ه َأِب عبيدة بن اجلراح، َوُيَقال: إنه َكاَن ابن امرأته.  عمِّ

ه ُعَمر وَقاَل: )مـا َأَنا بمبدل  وملـا توف َأُبو عبيدة اسـتخلفه بالشـام، فأقـرَّ
أمًرا أمره أبو عبيدة(.

وهو الَِّذي فتح بلد اجلزيرة، وصاحله أهلها، وهو أول من أجاز الدرب 
َبْر. ِف قول الزُّ

وملا مات استخلف ُعَمُر َعَى الشام َسِعيَد بَن َعاِمر بن حذيم. 

وكان مـوت عيـاض سـنة عشيـن، وكان صاحلًا فاضًل سـمًحا، وكان 
ى: زاد الركب، يطعم النَّاس زاده، فإذا نفد نحر لم مَجََله)2(. ُيَسمَّ

ْضــَواِن، َواْســَتْخَلَفُه َقَراَبُتــُه َأُبــو ُعَبْيــَدَة بــُن   ذس: ِمَّــْن َباَيــَع َبْيَعــَة الرِّ
اِم. اِح مَلَّا اْحُترِضَ َعَى الشَّ اجلَرَّ

ُه. ، َوَغْرُ َث َعنُْه: ُجَبْرُ بُن ُنَفْرٍ َحدَّ

)1( »المختار من مناقب األخيار« لمجد الدين ابن األثير )رقم: 280(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )27/4، 28(.
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ِذي اْفَتَتَح اجلَِزْيَرَة ُصْلًحا. ا، َصاحِلًا، َزاِهًدا، َسِخيًّا، َوُهَو الَّ ً َوَكاَن َخرِّ

. َوِقْيَل: َعاَش ِسـتِّنْيَ  ـاِم، َفَعـاَش َبْعُد َنْحًوا ِمـْن َعاَمنْيِ ُه ُعَمـُر َعَى الشَّ َأَقـرَّ
اِم. ْيَن بِالشَّ َسنًَة، َوَماَت ِف َسنَِة ِعْشِ

. َرَوى َعنُْه: ِعَياُض بُن َعْمٍرو األَْشَعِريُّ

، َوُهَو َعمُّ ِعَياِض بِن  ، َفَبْدِريٌّ َكبِْرٌ ا ِعَياُض بُن ُزَهْرٍ الِفْهِريُّ ُقْلُت: َفَأمَّ
َ َزَمَن ُعْثَمَن ِف َسنَِة َثَلثنِْيَ ڤ)1(. َغنٍْم، ُيْكنَى َأْيًضا: َأَبا َسْعٍد، الَ ِرَواَيَة َلُه، ُتُوفِّ

 ذت: من املهاجرين األولني، شِهَد بدًرا وغرها، واستخلفه َأُبو عبيدة 
عند وفاته عى الشام. 

ه ُعَمُر عى الشـام، وهو  وكان رجـًل صاحلًـا زاهًدا سـمًحا جـواًدا، فأقرَّ
الذي افتتح اجلزيرة ُصْلًحا، وعاش ستني سنة.

وهو ِعياض بن غنم بن زهر بن أب شداد بن ربيعة)2(.

)1( »سير أعلم النبلء« للذهبي )2/ 354، 355(.
)2( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 119(.
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ُعَيْينة امُسه  من 

ُعَيْيَنُة ْبُن ِحْصِن ْبِن ُحَذْيَفَة ْبِن َبْدِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَويََّة ْبِن َلْوَذاَن 2 -  6
اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َفَزاَرَة، َواْسُم َفَزاَرَة: َعْمٌرو اْلَفَزاِريُّ ڤ.

َي َفَزاَرَة، َوَكاَن اْسُم ُعَيْينََة: ُحَذْيَفُة،  َبُه َأٌخ َلُه َفَفَزَرُه َفُسمِّ  س: َكاَن رَضَ

َي: ُعَيْينََة، َوَكاَن ُيْكنَـى َأَبا َمالٍِك، َوَكاَن  َفَأَصاَبْتـُه َلْقـَوٌة َفَجَحَظْت َعْينَاُه، َفُسـمِّ

ِه َزْيُد ْبُن َعْمٍرو َوُهَو اْبُن  ُه ُحَذْيَفُة ْبُن َبْدٍر ُيَقاُل َلُه: َربُّ َمْعٍد، َوَجدُّ َجدِّ َجدُّ

ـُه َصبِيٌَّة َفَسـَقَطْت، َفاْلَتَقَطَها  ًة َوُأمُّ ِقيَطـِة، َوَذاَك َأنَّ َبنِـي َفـَزاَرَة اْنَتَجُعـوا َمـرَّ اللَّ

ـَذا، َفِقيَل: َبنُو  ِقيَطُة، َوُنِسـَب َوَلُدَها إَِلْيَها ِبَ َيِت: اللَّ وَهـا َعَلْيِهـْم َفُسـمِّ َقـْوٌم َفَردُّ

ِقيَطِة)1(. اللَّ

َفِة ُقُلوُبُم)2(.   خط: من امُلَؤلَّ

ي   ق: كان اسـمه: )حذيفـة(، فأصابتـه لقوة، فجحظت عينه، فُسـمِّ

عيينة، ويكنى: أبا مالك.

ه حذيفة بن بدر سّيد غطفان، وكان يقال له: رب معّد. وجدُّ

وكذلك ابنه حصن قاد أسًدا وغطفان، وَقَتَل بنو عبس حذيفَة، وَقَتَل 

)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )174/6(.



حابة األماثل 352
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

بنو عقيل حصنًا)1(.

َفة قلوبم، وقد ُأعطَِي مئة بعر)2(.  خ: من امُلَؤلَّ

ُه.  ام أب بكر، ثمَّ أصلحها اللَّ  ب: َكاَنت ِمنُْه َهنٌَّة ِف َأيَّ

َوَمات ِف آخر خَلَفة ُعْثَمن، َوله عقب كثر، َوَكاَن ينزل احلمت َموِضع 
ِف الَباِدَية، َوِهي َأرض عذرة وبى)3(.

ْسَلِم، َوَكاَن ِمَن   ع: ِمْن َصنَاِديِد الَعَرِب، اْسَتْأَلَفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى اإْلِ
َفِة)4(. امُلَؤلَّ

 بر: أسلم بعد اْلَفْتح. وقيل: قبل اْلَفْتح، وشهد اْلَفْتح مسلًم، َوُهَو 
فة قلوبم، َوَكاَن من األعراب اجلفاة)5(.  من املؤلَّ

ج عثمُن  فـة قلوُبُم، وتـزوَّ  كـو: وفـد عـى النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من املؤلَّ
ڤ ابنَته. 

روى عنه: شفيق بن سلمة)6(. 

 ثغ: أسلم بعد الفتح. وقيل: أسلم قبل الفتح، وشهد الفتح مسلًم، 
َفـة قلوُبُـم، ومـن األعراب  وشـهد ُحنينًـا َأْو الطائـف أيًضـا، وكان مـن املؤلَّ

)1( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 302(.
)2( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 23(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )311/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2247/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1249/3(.

)6( »اإلكمال« البن ماكوال )124/6(.
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اجلفاة، قيل: َأنَُّه دخل َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من غر إذن، َفَقاَل َلُه: »َأْيَن الذن؟«، 
َفَقاَل: ما استأذنت َعَى أحد من مرض! وكان من ارتدَّ وتبع طليحة األسدي، 
وقاتـل معـه، فُأِخـَذ أسـًرا، وُحِـَل إَِل َأِب بكـر ڤ فـكان صبيـان املدينـة 
يقولون: يا عدو اللَّه أكفرت بعد إيمنك؟! فيقول ما آمنت باللَّه طرفة عني، 

فأسلم، فأطلقه َأُبو َبْكر.

وكان عيينة ف اجلاهلية من اجلرارين، يقود عشة آالف.

ج عثمُن بُن عفان ابنَته، فدخل َعَلْيِه يوًما، فأغلظ َلُه، َفَقاَل عثمن:  وتزوَّ
لـو َكاَن ُعَمـر مـا أقدمت َعَلْيِه بذا؟. َفَقاَل: إنَّ ُعَمر أعطانا فأغنانا وأخشـانا 

فأتقانا.

وهـو عـمُّ احلُـرِّ بـِن قيـس، وكان احلرُّ رجـًل صاحلًا مـن أهل القـرآن َلُه 
منزلـة مـن ُعَمـر بـن الطاب، َفَقـاَل عيينة البن أخيـه: أال تدخلنـي َعَى َهَذا 
الرجل؟ َقاَل: إين أخاف أن تتكلَّم بكلم ال ينبغي، َفَقاَل: ال أفعل. فأدخله 
عى عمر، فقال: يا ابن الطاب، والله ما تقسم بالعدل، وال تعطي اجلزل! 
فغضـب ُعَمـر غضًبا شـديًدا، حتَّـى َهمَّ أن يوقع بِـِه، َفَقاَل ابـن أخيه: يا أمر 

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  العزيز:  ِف كتابه  َيُقوُل  اللَّه  املؤمنني، إن 
چ﴾ ]األعراف: 199[، َوإِن َهَذا ملن اجلاهلني، فخىَّ َعنُْه، وكان ُعَمر 

اًفا عند كتاب اللَّه ۵)1(. وقَّ

 ذت: من َقْيِس َعْيلن، واسم ُعَيْينَة: ُحَذيفة، فأصابته لِْقَوٌة فجحظت 

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )31/4(.
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يد بني َفزارة وفارسهم)1(. ي ُعَيْينَة، وُيكنَّى أبا مالك، وهو سِّ عيناه، فُسمِّ

ب: )عيينة(؛ ألنه كان أصابته   جر: يقال كان اسمه: )حذيفة( فُلقِّ
ة فجحظت عيناه. شجَّ

النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُحنَْينًا، والطائف، وبعَثه  َوَشِهَد  الفتح وشهدها،  أسلم قبل 
لبني تيم، فسبي بعَض بني العنب، ثم كان من ارتدَّ ف عهد أب بكر، ومال 

ان البوادي)2(.  إل طلحة، فبايعه ثم عاد إل اإلسلم، وكان فيه جفاُء ُسكَّ

الَحاِرِث 2    6 ْبِن  َعاِدَيَة  ْبِن  ِريِّ  السَّ ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َعاِئَشَة  ْبُن  ُعَيْيَنُة 
اْبِن اْمرِئ الَقْيِس ْبِن َزْيِد َمَناة ْبِن َتِميِم ْبِن مرِّ ْبِن أدِّ ْبِن ِإْلَياَس ْبِن 

ُمَضر ْبِن ِنَزار المراِئيُّ ڤ.

، شهد غزوة مؤتة وغرها من املغازي.   كر: صحابٌّ

ث عن خالد بن الوليد. روى عنه: ابنه كعب بن عيينة)3(. وحدَّ

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 190(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )598/7(.

)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )48/ 47(.
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َحْرف الَعني األفراد من 

َعاِزُب بُن اْلَحاِرث ڤ.2    6

 ب: َأُبو الَباء بن َعاِزب، َلُه ُصْحَبٌة)1(.

َعاِقُل ْبُن اْلُبَكْيِر ْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َناِشِب ْبِن َعَنَزَة ْبِن َسْعِد ْبِن 2    6
َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ڤ.

ُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:   س: َكاَن اْسـُم َعاِقـٍل: )َغافِـًل(، َفَلـمَّ َأْسـَلَم َسـمَّ

)َعاِقًل(.

ى  َوَكاَن َأُبو اْلُبَكْرِ ْبُن َعْبِد َيالِيَل َحاَلَف ِف اجلَاِهِليَِّة ُنَفْيَل ْبَن َعْبِد اْلُعزَّ
َجدَّ ُعَمَر ْبِن اْلَطَّاِب، َفُهَو َوَوَلُدُه ُحَلَفاُء َبنِي ُنَفْيٍل. 

 . ُد ْبُن ُعَمَر َيُقوالِن: اْبُن َأِب اْلُبَكْرِ ، َوُمَمَّ َوَكاَن َأُبو َمْعَشٍ

ـٍد الَكْلبِيُّ  ُد ْبُن إِْسـَحاَق، َوِهَشـاُم ْبُن ُمَمَّ َوَكاَن ُموَسـى ْبـُن ُعْقَبـَة، َوُمَمَّ
. َيُقوُلوَن: اْبُن اْلُبَكْرِ

ِ ْبِن  َقاُلـوا: وآَخـى َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َعاِقـِل ْبـِن َأِب اْلُبَكْرِ َوَبـنْيَ ُمَبشِّ
َعْبِد امُلنْـِذِر، َوُقتِـَل مَجِيًعـا بَِبـْدٍر، َوُيَقاُل: َبْل آَخى َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبـنْيَ َعاِقِل ْبِن 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )311/3(.
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ِر ْبـِن ِزَيـاٍد، َوُقتِـَل َعاِقُل ْبـُن َأِب اْلُبَكْرِ َيـْوَم َبْدٍر َشـِهيًدا، َوُهَو  َأِب اْلُبَكـْرِ َوُمَـذَّ
اْبُن َأْرَبٍع َوَثَلثنَِي َسنًَة، َقَتَلُه َمالُِك ْبُن ُزَهْرٍ اجْلَُشِميُّ َأُخو َأِب ُأَساَمَة)1(.

 .)2(  خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقَتَلُه َمالُِك ْبُن ُزَهْرٍ

 ب: َماَت سنة َأربع َوَثَلثنَِي)3(.

 ع: َأُخو َيارِسٍ َوَخالٍِد َوَعاِصٍم، ُحَلَفاُء َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب)4(.

 بر: شهد بدًرا ُهَو وإخوته: َعاِمر، وإياس، وخالد: بنو البكر حلفاء 
بني عدي.

ُقتِـَل عاقـل ببدر شـهيًدا، قتلـه َمالُِك بُن ُزَهـْر الطمي، َوُهـَو ابن أربع 
وثلثني سنة. 

ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعاِقًل(.  َوَكاَن اسُمُه: )َغافًِل(، فلم أسلم سمَّ

َوَكاَن من أول من أسلم، وبايع َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ف دار األرقم)5(.

 كــو: شــهد بــدًرا مــع النَّبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستشــهد عاقــل يــوم بــدر، وكان 
ه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: )عاقًل()6(.  اسمه: )غافًل(، فسمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )361-360/3(.
)2( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )310/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2238/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1235/3(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )23/6، 301(.
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 ثغ: شهد بدًرا هو َوإِخوته: عامر، وخالد، َوإِياس، بنو البكر. 

وُقتِـَل عاقـل ببـدر، شـهد قتله مالك بن زهر اجلشـمي، وهـو ابن أربع 
وثلثني سنة.

ه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )عاقًل(،  كان اسُمُه: )َغافًِل( بالفاء، فلم أسلم سمَّ
بالقاف. 

وكان أول من أسلم، وبايع َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ف دار األرقم)1(.

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)2(. 

ِعَباُد –بكسر العين– ْبُن َخالٍد الِغَفاِريُّ ڤ.2    6

ُد ْبُن ُعَمَر: وكان عباد بن خالد يلزم َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص،   س: َقاَل ُمَمَّ
وكان متاًجا)3(.

 بر: له صحبٌة وروايٌة، له حديثان)4(.

عَباَيُة ْبُن َماِلٍك الَْنَصاِريُّ ڤ. 2    6

 ثغ: كان َعَى ميرسة املسلمني يوم مؤتة)5(.

عْبٌد، َأُبو َحْدَرٍد، اْلَْسَلِميُّ ڤ.2 6  6

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )12/3(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 171(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )111/5(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )805/2(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )66/3(.
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 ل: له صحبٌة)1(.

َيـى ْبُن َمِعنٍي:   ع: َرَوى َعنْـُه: اْبنُـُه َعْبـُد اللـِه. َقـاَل َأْحَُد ْبـُن َحنَْبٍل َوَيْ
اْسُمُه َعْبٌد)2(.

 بر: هو مشهور بكنيته. واختلف ف اسمه، فقيل: سلمة، وأكثرهم 
يقولون: عبد. 

يعد ف املدنيني، وهو والد عبد الله بن أب حدرد، ووالد أمِّ الدرداء)3(.

، ثمَّ المناريُّ ڤ2    6 َعْبُد الَجبَّاِر ْبُن الَحاِرِث ْبِن َماِلٍك، َأُبو ُعَبْيٍد الحدِسيُّ

 كر: من أهل الشاة من أرض البلقاء من أعمل دمشق. 

وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وبايعه عى اإلسلم. وروى عنه ابنه: أبو طلسة)4(.

عْبُد اْلَجدِّ ْبُن َرِبيَعَة ْبِن ُحْجِر ْبِن اْلَحَكِم اْلَحَكِميُّ ڤ.2    6

.)5( َد بَِحِديثِِه َأْهُل ِمرْصَ نَي، َتَفرَّ يِّ  ع: ِعَداُدُه ِف اْلَبرْصِ

 كو: له صحبٌة وروايٌة)6(.

بِن َطِريِف بِن َزْيِد 2    6 َعْبُد الَحاِرِث بُن َزْيِد بِن َصْفَوان بِن ُصباحِ 

)1( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 937(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1894/4(.

)3( »االستيعاب« البن عبد البر )2/ 820(.
)4( »تاريخ دمشق« البن عساكر )33/ 13(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1893/4(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )76/3(.
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ابِن َعْمِرو بِن َعاِمِر بِن َرِبيعَة بِن َكْعِب بِن َرِبيَعَة بِن َثْعَلَبَة بِن َسْعِد 
ابِن َضبََّة بِن ُأّد ڤ. 

ُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: )َعْبَد   س: َوَفَد َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َفَسمَّ

اِئِب اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه)1(. ِد ْبِن السَّ ِه(. َهَذا ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ اللَّ

َواْسُمُه 2 -  6 يَّاِن،  ْبُن الدَّ َعْمُرو  َواْسُمُه:  الَمَداِن،  َعْبِد  ْبُن  اْلَحَجِر  َعْبُد 
َيِزيُد ْبُن َقَطِن ْبِن ِزَياِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َكْعِب ْبِن 

اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب ڤ.

 س: َوَفَد إَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َوْفِد َبنِي احْلَاِرِث ْبِن َكْعٍب، َفَقاَل: »َمْن 
ِه«.  َأْنَت؟«، َقاَل: َأَنا َعْبُد احْلََجِر، َقاَل: »َأْنَت َعْبُد اللَّ

يًفـا َحتَّـى َقَتَلـُه ُبـرْسُ ْبـُن َأِب َأْرَطـَأَة  َوَأْسـَلَم َوَلْ َيـَزْل بِاْلَيَمـِن َسـيًِّدا َشِ
َف َلُه، َوَقَتَل اْبنَْي  ، َوَقْتَل اْبنَُه َمالًِكا َلَياِلَ َأَتى اْلَيَمَن، َفَقَتَل َمْن َأْشَ اْلَعاِمِريُّ

امُلطَِّلِب.  َعْبِد  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبِن  ِه  اللَّ ُعَبْيِد 

ــِه ْبــُن َعْبــِد امَلــَداِن ِعنـْـَد  َوَكاَنــْت َعاِئَشــُة بِنـْـُت َعْبــِد احْلََجــِر َوُهــَو َعْبــُد اللَّ
ِه.  ِه ْبِن اْلَعبَّاِس، َفَوَلَدْت َلُه: الَعبَّاَس ْبَن ُعَبْيِد اللَّ ُعَبْيِد اللَّ

ِذي  ِه الَّ بِيِع، َوِزَياٌد، َوَيِزيُد َبنِي َعْبِد اللَّ َوِمْن َوَلِد َعْبِد احْلََجِر َأْيًضا: َبنُو الرَّ
ِه ْبِن َعْبِد امَلَداِن َوِهَي  ُيَقاُل َلُه: َعْبُد احْلََجِر ْبُن َعْبِد امَلَداِن، َوَرْيَطُة بِنُْت َعْبِد اللَّ
ِد ْبِن َعـيِلٍّ َأِمِر امُلْؤِمنِـنَي، اْلَقاِئـِم بَِدْعَوِة َبنِي  ـِه ْبـِن ُمَمَّ ُأمُّ َأِب اْلَعبَّـاِس َعْبـِد اللَّ

َة أِلَِب اْلَعبَّاِس َوَأِب َجْعَفٍر.  ِه امَلِدينََة، َوَمكَّ اْلَعبَّاِس، َوَوِلَ ِزَياُد ْبُن ُعَبْيِد اللَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )174/6(.
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ْمَرا ْبُن َيِزيَد)1(. ِه َفِمْن َوَلِدِه: السَّ ا َيِزيُد ْبُن ُعَبْيِد اللَّ َوَأمَّ

 كو: وفد عبد احلجر إل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وكانت ابنته عائشة عند 
عبيد الله بن العباس وقتل أباها وولديا برس بن أب أرطاة)2(.

اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بني احلارث بن  ُرُسوِل  وفد إل  كو:  أيًضا  وقال   
كعب، فغرَّ اسَمه وجعله: )عبَد الله(. 

وكانت ابنته عائشة عند عبيد الله بن العباس، وقتل أباها وولديا برُس 
ابُن أب أرطاة)3(.

عْبُد َخْيٍر الِحْمَيِريُّ ڤ.2    6

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(. (، فغرَّ  جر: كان اسُمُه: )عبَد َشٍّ

َعْبُد َربِّ ْبُن َحقِّ ْبِن َأْوِس ْبِن َوْقش ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن 2    6
اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة ڤ.

 ، َمْعَشٍ َوَأِب  ُعْقَبَة،  ْبِن  ُموَسى  ِرَواَيِة  ِف  َوَنَسُبُه  اْسُمُه  َهَكَذا  س:   
ِد ْبِن ُعَمَر.  َوُمَمَّ

 . ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدُه: َعْبُد اللِه ْبُن َحقٍّ َوَقاَل ُمَمَّ

ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َفَقاَل: ُهَو َعْبُد َربِّ ْبُن َحقِّ ْبِن  ا َعْبُد اللِه ْبُن ُمَمَّ َوَأمَّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )273/6(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )3/ 312(.
)3( »اإلكمال« البن ماكوال )269/6(.

)4( »اإلصابة« البن حجر )444/6(.
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َأْوِس ْبِن َعاِمِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َوْقِش ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة.

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَشِهَد َعْبُد َربِّ ْبُن َحقٍّ َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا. 

. َوِقيَل: اْبُن َأَحقَّ ْبِن َأْوِس ْبِن َوْقٍش)2(. َوِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َحقٍّ

 بر: شهد بدًرا، ذكره ُموَسى بن عقبة ِف البدريني من بني ساعدة بن 
َكْعب بن الزرج)3(. 

عْبُد ِرًضا، َأُبو ِمْكَنٍف، اْلَخْوَلِنيُّ ڤ.2    6

 ن: وفــد عــى َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص ف وفــد خــوالن، وكتــب لــه كتاًبــا إل 
معاذ، وكان ينزل بناحية اإلسكندرية، وال ُتعرف له رواية)4(.

ِة،  ْسَكنَْدِريَّ  ع: َوْفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا إَِل ُمَعاٍذ، َنَزَل َناِحَيَة اإْلِ
اَل ُتْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َقاَلُه امُلِحيُل بِِذْكِرِه َعَى َأِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)5(.

عْبُد اْلَعِزيِز ْبُن بِن َبْدِر بِن َزْيِد بِن ُمَعاِوَيَة ڤ.2    6

ه  ى(، فغرَّ  كـو: وفـد عى َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص وكان اْسـُمُه: )عبَد الُعـزَّ
النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1584/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )518/3(.
)3( »االستيعاب« البن عبد البر )1005/3(.

)4( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )317/1، 318(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1894/4(.

)6( »اإلكمال« البن ماكوال )27/7(.
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ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد الَعِزيز()1(.  ى( َفَغرَّ  جو: َكاَن اْسُمُه: )عبَد الُعزَّ

، اَلْحَمِسيُّ ڤ.2    6 عْبُد َعْوِف ْبُن اْلَحاِرِث، َأُبو َحاِزٍم، اْلَبَجِليُّ

 ل: والد قيس رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: َوالِد قيس بن أب َحاِزم، َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف الُكوفِّيني. 

روى َعنُه: اْبنه قيس بن أب َحاِزم)3(.

 ع: َوالُِد َقْيٍس، َوِقيَل: َعْوُف ْبُن َعْبِد احلَاِرِث ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأْسَلَم 
اْبِن َأْحََس)4(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: ابنه قيس)5(. 

 وقال أيًضا: كو: له صحبٌة وروايٌة)6(.

َعْبُد َقْيِس ْبِن َلْيِ ْبِن ُعَصْيٍم، حليٌف لَبِني ظَفر ِمَن الَعَرِب ڤ.2 6  6

 س، بر: َشِهد ُأُحًدا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

عْبُد اْلَقيُّوِم، َأُبو ُعَبْيٍد، َوُيَقاُل: َأُبو َيْحَيى، اْلَْزِديُّ َمْوَلُهْم ڤ.2    6

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 162(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 796(.

)3( »الثقات« البن ِحبَّان )305/3(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1892/4(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )2/ 279(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )153/3(.

)7( »الطبقات الكبير« البن سعد )269/4(، »االستيعاب« البن عبد البر )1006/3(.
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.)1(  ع: َوَفَد َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َمْواَلُه َأِب َراِشٍد اأْلَْزِديِّ

ُه: )َعْبَد   ع: َوَفـَد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمـَع َأِب َراِشـٍد ِف َوْفـِد الَيَمِن، َفَسـمَّ
اْلَقيُّوِم()2(.

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عبَد القيوم()3(.   جو: َكاَن اْسُمُه: )قيُّوم(، َفَسمَّ

عْبُد الُمطَِّلِب ْبُن َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم 2    6
اْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ ڤ.

َبـْرِ ْبـِن َعْبـِد امُلطَِّلِب ْبِن َهاِشـِم ْبـِن َعْبِد  ـُه ُأمُّ احْلََكـِم بِنْـُت الزُّ  س: ُأمُّ

 . َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

ُه ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت ُحَْرَة  ٌد، َوُأمُّ َوَكاَن لَِعْبِد امُلطَِّلِب ْبِن َربِيَعَة ِمَن الَوَلِد: ُمَمَّ
اْبِن َمالِِك ْبِن َسْعِد ْبِن ُحَْرَة ْبِن َمالِِك، َوُهَو َأُبو َشِعَرَة ْبُن ُمنَبِِّه ْبِن َسَلَمَة ْبِن 
َمالِِك ْبِن ُعَذر ْبِن َسْعِد ْبِن َدافِِع ْبِن َمالِِك ْبِن ُجَشِم ْبِن حاشِد ْبِن ُجَشِم ْبِن 

َداَن، َوِهَي ُأْخُت َقْيِس ْبِن ُحَْرَة.  اْلَْيَواِن ْبِن َنْوِف ْبِن َهْ

َوَكاَن ُحَْرُة ْبُن َمالٍِك َهَذا ِف ُشُهوِد احْلََكَمنْيِ َمَع ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِب ُسْفَياَن)4(.

ُمَعاِوَيَة  ْبُن  َيِزيُد  َعَلْيِه  ِبَا َوَصىَّ  َيْسُكُن  َوَكاَن  بِِدَمْشَق،  َماَت  ص:   

َ َسنََة إِْحَدى َوِستِّنَي)5(. َوَكاَن ُتُوفِّ

)2( السابق )2362/4(.)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1882/4(.
)3( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 171(.

)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )53/4(.
)5( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )318/1(.
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 ط: روى عبُد املطلب بن ربيعة عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رجًل 
عى عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

ه أمُّ احلكم بنت الزبر بن َعْبد املطلب.   ب: َلُه ُصْحَبٌة، أمُّ

َماَت بِِدَمْشق ِف واَلَية يِزيد بن ُمَعاِوَية)2(.

: َكاَن َعْبُد امُلطَِّلِب َرُجًل َعَى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  يُّ َبْرِ  ع: َقاَل ُمْصَعٌب الزُّ
َل إَِل ِدَمْشَق، َفَمَت ِبَا)3(. وَّ َوَلْ َيَزْل بِامَلِدينَِة إَِل َزَمِن ُعَمَر، ُثمَّ حَتَ

َبْر بن عبد املطلب بن هاشم.  ه أمُّ احلكم بِنْت الزُّ  بر: أمُّ

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص رجــًل، ول يغــرِّ  ــَر عــى عهــد َرُســول اللَّ َكاَن فيــم ذكــر أهــُل السِّ
َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص اسَمُه فيم علمت. 

سكن املدينة، ُثمَّ انتقل إَِل الشام ِف خلفة ُعَمر ڤ، ونزل دمشق، 
وابنتي با دارا، ومات ِف إمرة َيِزيد، وأوىص إَِل َيِزيد، فقبل وصيته.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث منها: »َمْن آذى اْلَعبَّاَس َفَقْد آَذاِن، إِنَّ َعمَّ 
ِه بن احلَاِرث)4(. ًجِل ِصنُو َأبِيِه«، ف حديٍث فِيِه طول. روى عنه: َعْبد اللَّ الرَّ

 كر: له صحبٌة، وروى شيًئا يسًرا. روى عنه: عبد الله بن احلارث 
ابن نوفل.

)1( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 32(.
)2( »الثقات« البن ِحبَّان )310/3(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )1884/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1007/3(.
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وكان من أهل املدينة، ثم انتقل إل دمشق، فسكنها ومات با، وكانت 
داره بزقاق الاشميني الذي فيه احلمم املعروف باحلمم اجلديد)1(.

 ذس: َلُه ُصْحَبٌة، َوَحِدْيٌث َيْرِوْيِه َعنُْه َعْبُد اللِه بُن احلَاِرِث بِن َنْوَفٍل 

. الَاِشِميُّ

اِم ُعَمَر. اَم ِف َأيَّ َوَرَوى: َعْن َعيِلٍّ َحِدْيًثا آَخَر، َسَكَن الشَّ

ٌة، َواللُه َأْعَلُم)2(. َلُه بِِدَمْشَق َداٌر َكبِْرَ

ِه بُن احلَاِرِث بن َنْوَفٍل.  ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوَحِديٌث َرَواُه َعنُْه َعْبُد اللَّ

وروى عن َعيِلٍّ َحِديًثا.

ا ِف َزَماِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َ بِِدَمْشَق، َوَداَرُه بُِزَقاِق اْلَاِشِميِّنَي، َوَكاَن َشابًّ ُتُوفِّ
َلـُه، َواحلَِديـُث ِف مسـلم، وف »املسـند«،  َيـُه ُعمَّ َبَعَثـُه َأُبـوُه إَِل النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُيَولِّ

والتمذي)3(.

َعْبُد َياِليَل ْبُن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن ِغَيَرَة ْبِن 2    6
َعْوِف ْبِن َثِقيٍف ڤ.

ِذيَن َقِدُموا َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا.   س: َكاَن َرْأَس َوْفِد َثِقيٍف الَّ

َوَكاَن َعْبُد َيالِيَل ِسنَّ ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوٍد)4(.

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )37/ 367(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 113(.

)3( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 678(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )67/8(.
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 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن من الَوْفد الَّذين قدُموا عى َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه خالدة بنت َسلَمة)1(. أمُّ

ـِذي أرسـلته ثقيـٌف إل   بـر: َكاَن وجًهـا مـن وجـوه ثقيـف، َوُهـَو الَّ
َرُسـوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص ِف إسـلمهم وبيعتهم، وبعثت معه لذلك مخسـة رجاٍل، إذ 
أبى أن يمي وحده خوًفا ما صنعوا بعروة ابن َمْسُعود، وهم: ُعْثَمن بن َأِب 
الَعاص، وأوس بن عوف، ونمر بن خرشة، واحلكم بن َعْمرو، وشحبيل 
ابـن غيـلن بـن َسـَلَمة، فأسـلموا كلهم، وَحُسـن إسـلُمهم، وانرصفـوا إَِل 

قومهم ثقيف، فأسلمت بأرسها)2(.

َعْبـُس ْبـُن َعاِمـِر ْبِن َعـِديِّ ْبِن ِسـَناِن ْبِن َناِبـيِء ْبِن َعْمـِرو ْبِن 2 -  6
َسَواٍد ڤ.

ُه ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت ُزَهْرِ ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيٍد ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم مَجِيًعا.  َشِهَد اْلَعَقَبَة َمَع السَّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)3(. َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 بر: شهد العقبة، ُثمَّ شهد بدًرا وأحًدا عند مجيعهم)4(.

 ثغ: شهد العقبة، وبدًرا، وُأُحًدا عند مجيعهم. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )305/3(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1007/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )537/3(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1008/3(.
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ه موسـى بُن عقبة: )عبس(، بباء  ه ابُن إسـحاق: )عبًسـا(، وسـمَّ وسـمَّ
موحدة، وف آخره ياء حتتها نقطتان)1(.

ْبِن 2    6 َغْنِم  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  اْلَعْجَلِن  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َماِلِك  ْبُن  ِعْتَباُن 
، اْلَخْزَرِجيُّ ڤ. َساِلِم ْبِن َعْوٍف، اْلَْنَصاِريُّ

ُه ِمْن ُمَزْينََة.   س: ُأمُّ

ُه َلْيَى بِنْـُت ِرَئاِب ْبُن ُحنَْيِف  ْحَِن، َوُأمُّ َوَكاَن لِِعْتَبـاَن ِمـَن اْلَوَلـِد: َعْبـُد الرَّ
اْبِن ِرَئاِب ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيِد ْبِن َساِلِ ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَْزَرِج.

َوَشِهَد ِعْتَباُن ْبُن َمالٍِك َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواْلَنَْدَق. 

ُه َعَى َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْأتَِيُه، َفُيَصيلِّ ِف  َوَذَهَب َبرَصُ
، َفَفَعَل َذلَِك َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(. َمَكاٍن ِمْن َبْيتِِه، َفَيتَِّخَذُه ُمَصىًّ

 خ: كان مجوب البرص، سأل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص أن يأتَِيه إَِل منزله فيصيلِّ ففعل.

َنا بذاك ُمْصَعب بن َعْبد الله)3(. وشهد َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا ُمسِلًم. َأْخَبَ

.)4(  ص: َبْدِريٌّ

 جي: روى عنه: أنس بن مالك، وممود بن الربيع. يعد باملدينة)5(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )416/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )509/3(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثالث« البن أبي خيثمة )2/ 52(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )470/3(.

)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 43(.
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ام يِزيد   ب: شهد َبْدًرا، َجاَءُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل َبيته، فصىَّ فِيِه، َبِقي إَِل َأيَّ
ابن ُمَعاِوَية)1(.

 بش: من شهد بدًرا، وجاءه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل بيته فصىَّ فيه، توف باملدينة 
ف والية يزيد بن معاوية)2(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوَكاَن إَِماَم َقْوِمِه ِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َأْعَمى ِف َبنِي 
َساِلٍ)3(.

 بر: شهد بدًرا،... َوَكاَن ڤ أعمى ذهب برصه عى عهد َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ويقال: َكاَن رضير البرص، ُثمَّ عمي بعد، ومات ِف خلفة معاوية. 

روى عنه: أنس بن َمالِك، وممود بن الربيع. 

يعد ِف أهل املدينة)4(.

 ثغ: شهد بدًرا، ول يذكره ابن إِْسَحاق ِف البدريني، وذكره غره)5(.

 ذت: بدريٌّ كبُر القدر، أرض بأخرة، َلُه أحاديث.

َرَوى َعنُْه: أنس، وممود بن الربيع، واحلصني بن ممد الساملي. 

وتوف ف وسط خلفة ُمَعاِوَية)6(.

)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 44(.)1( »الثقات« البن ِحبَّان )318/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2225/4(.
)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1236/3(.

)5( »ُأْسد الغابة« البن األثير )454/3(.
)6( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 522(.
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 ذك: البدري، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

 جر: بدريٌّ عند اجلمهور)2(.

. َوِقيَل: الَبَدِويُّ ڤ.2    6 ُعَتْيٌر اْلُعْذِريُّ

 ع: اْسَتْقَطَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْرًضا بَِواِدي اْلُقَرى)3(.

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

روى عنه: سليمن بن عبد الرحن األزدي)4(.

َعِتيُك ْبُن التَّيَِّهان ڤ.2    6

 بر: أخو َأِب اليثم بن التيهان األنصاري.

شهد بدًرا، وُقتَِل يوم ُأُحٍد شهيًدا. وقيل: بل ُقتَِل بصفِّني، فاللَّه أعلم)5(.

ْكَسِكيُّ ڤ.2    6 ، َوِقْيَل: عسجديُّ ْبُن َماِتعٍ السَّ ُعْجِريُّ

عداده ف املعافر، من أصحاِب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، شهد فتح  ع:  ن،   
مرص، وهو معروٌف من أهل مرص)6(.

)1( »تذكرة الحفاظ« للذهبي )1/ 46(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )66/7(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2242/4(.
)4( »اإلكمال« البن ماكوال )105/6(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1236/3(.
)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )342/1(، »معرفة الصحابة« ألبي نعيم 

.)2263/4(
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 جر: له ُصحَبٌة، وال يعرف له رواية، عداده ف املعافر)1(.

اُء ْبُن َخاِلِد ْبِن َهْوَذَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر 2    6 اْلَعدَّ
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة الَقْيِسيُّ ڤ.

 س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْقَطَعُه ِمَياًها َكاَنْت لَِبنِي َعْمِرو ْبِن َعاِمٍر)2(.

 جي: يعد بالبرصة)3(.

 بش: من قيس عيلن، له صحبٌة)4(.

 كو: روى عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ثلثَة أحاديث عى ما وقع،...وهو 
الذي اشتى من النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص عبًدا وأمة، وكتب له كتاًبا)5(. 

 بر: أسلم بعد الَفْتح وحنني، وليس ُهَو من بني أنف الناقة الذين 
مدحهم احلطيئة. 

َوُهَو القائل: قاتلنا َرُسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنني فلم يظهرنا الله ول ينرصنا. 

ُثمَّ أسلم فَحُسن إسلُمه)6(.

 ثغ: يعد العداء ِف أعراب البرصة، وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: 

)1( »اإلصابة« البن حجر )114/7(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )196/6(، و)50/9(.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 49(.
)4( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 72(.

)5( »اإلكمال« البن ماكوال )158/6(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1237/3(.
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َأُبو رجاء العطاردي، وعبد املجيد بن وهب، وجهضم بن الضحاك.

أسـلم بعـد الفتـح وحنـني، وهـو القائـل: )َقاَتَلنَـا َرُسـول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم 
حنني، فلم يظهرنا اللَّه ول ينرصنا(. 

ُثمَّ أسلم وَحُسن إسلُمه)1(.

 جر: أسلم العداء بعد حنني مع َأبيه وأخيه حرملة.

عداده ف أعراب البرصة، وكان وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأقطعه مياًها كانت 
َخْيخ، وكان ينزل با)2(. لبني عامر، ُيَقاُل َلَا: الرُّ

ْبِن 2 6  6 ُجَشِم  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َقْيِظيِّ  ْبِن  َأْوِس  ْبُن  َعَراَبُة 
َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ڤ.

بِيِع ْبِن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشٍم.  ُه ُنَبْيَتة بِنُْت الرَّ  س: ُأمُّ

ُه، َوَشِهَد َأُبوُه َأْوُس ْبُن َقْيظِيٍّ َوَأَخَواُه  َفَوَلَد َعَراَبُة: َسِعيًدا، َوَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ
َعْبُد اللِه، ُوُكَباَثُة اْبنَا َأْوٍس ُأُحًدا. 

َواْسُتْصِغَر َعَراَبُة َيْوَم ُأُحٍد، َفُردَّ َوُأِجيَز ِف َيْوِم اْلَنَْدِق)3(.

أوس  ابنا  الله وكباثة  قيظي وأخواه عبد  بن  أوس  أبوه  ط: شهد   

ُأُحًدا، واستصغر عرابة َفُردَّ وُأجيز ف الندق)4(. 

)2( »اإلصابة« البن حجر )116/7(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )500/3(.
)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )287/5(.

)4( »المنتخب من ذيل المذيل« البن جرير الطبري )ص: 37(.
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َلِميُّ ڤ.2    6 الِعْرَباُض ْبُن َساِرَيَة، َأُبو َنِجيٍح، السُّ

ِل  َأوَّ ِف  َوَسْبِعنَي  مَخٍْس  َسنََة  اِم  بِالشَّ  َ ُتُوفِّ ُعَمَر:  ْبُن  ُد  ُمَمَّ َقاَل  س:   
ِخَلَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن)1(.

 ل: له صحبٌة)2(.

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

َ َسنََة مَخٍْس َوَسْبِعنَي)4(.  ص: ُتُوفِّ

 جي: يعد بالشام)5(.

ام، روى َعنُه: َأهلَها، وكنية الِعْرَباض:  ائني، سكن الشَّ  ب: َكاَن من البكَّ
َأُبو احلَاِرث. 

َماَت سنة مخس َوسبعني)6(.

ــه: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ــزل في ــن ن ــني م ــن البكائ ــش: م  ب
]التوبة: 92[)7(. اآلية  ڭ﴾ 

ْبُن  َوَخالُِد   ، ُنَفْرٍ ْبُن  َوُجَبْرُ  َعْمٍرو،  ْبُن  ْحَِن  الرَّ َعْبُد  َعنُْه:  َرَوى  ع:   

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )416/9(.
)2( »الكنى واألسماء« لإلمام مسلم )رقم: 3440(.

)3( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 301(.
)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )42/3(.

)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 41(.
)7( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 87(.)6( »الثقات« البن ِحبَّان )321/3(.



373 ين
َ
حرف الع

، َوُحْجـُر ْبُن ُحْجـٍر، َوَحبِيُب ْبُن ُعَبْيـٍد، َوَيَْيى  ـَمِعيُّ َمْعـَداَن، َوَأُبـو ُرْهٍم السَّ
 ، ْحَـِن ْبُن َأِب بِـَلٍل اْلَُزاِعيُّ اْبـُن َأِب امُلَطـاِع، َوامُلَهاِجـُر ْبـُن َحبِيـٍب، َوَعْبُد الرَّ
، َوُسَوْيُد ْبُن َجَبَلَة، َوُأمُّ َحبِيَبَة بِنُْت اْلِعْرَباِض.  َلِميُّ َوَعْبُد اأْلَْعَى ْبُن ِهَلٍل السُّ

اِم َسنََة مَخٍْس َوَسْبِعنَي، ِف ِخَلَفِة َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن)1(. َ بِالشَّ ُتُوفِّ

ة.  فَّ  بر: يكنى َأَبا َنِجيح، َكاَن من أهل الصُّ

سكن الشام، ومات با سنة مخس وسبعني. وقيل: بل مات ِف فتنة ابن 
َبْر.  الزُّ

َرَوى عنه من الصحابة َأُبو رهم، َوَأُبو أمامة. 

َوَرَوى عنه مجاعة من تابعي أهل الشام)2(.

ة، سكن حص.  فَّ  كر: صاِحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، من أهل الصُّ

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديَث. روى عنه: جبر بن نفر وأبو رهم أحزاب 
ابـن أسـيد السـمعي، وعبـد الرحـن بن عمـرو السـلمي، وحبيب بـن عبيد، 
وعبد اللـه بـن أب بلل، وسـويد بن جلبـة، وعبد األعى بن هـلل، وعبادة 
ابـن أوف النمـري، وحجـر بـن حجـر، وعبـد الرحـن بـن ميرسة أبو سـلمة 
احلرضمي، وعمرو بن األسود الكندي، وييى بن أب املطاع، واملهاجر بن 

حبيب، وأم حبية بنت العرباض. 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2235-2234/4(.

)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1238/3، 1239(.
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﴿ھ ے ے ۓ  فيهم:  نزل  الذين  البكائني  العرباض أحد  وكان 
ۓ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 92[.

وقدم دمشق)1(.

 ثغ: روى عنه: عبد الرحن بن َعْمرو، وجبر بن نفر، وخالد بن 
معدان وغرهم. 

وسكن الشام، توف العرباض سنة مخس وسبعني، َوِقيَل: توف ف فتنة 
ابن الزبر)2(.

ِة، َسَكَن ِحَْص، َوَرَوى َأَحاِدْيَث. فَّ  ذس: ِمْن َأْعَياِن َأْهِل الصُّ

ْحَِن بُن َعْمٍرو  ، َوَعْبـُد الرَّ ـَمِعيُّ ، َوَأُبو ُرْهٍم السَّ َرَوى َعنْـُه: ُجَبـْرُ بُن ُنَفْرٍ
، َوَحبِْيُب بُن ُعَبْيٍد، َوُحْجُر بُن ُحْجٍر، َوَيَْيى بُن َأِب امُلَطاِع، َوَعْمُرو  َلِميُّ السُّ

ٌة. ابُن األَْسَوِد، َوامُلَهارِصُ بُن َحبِْيٍب، َوِعدَّ

ـُد بُن َعْوٍف: َمنِْزُلـُه بِِحْمَص، ِعنْد َقنَاِة احلََبَشـِة، َوُهَو َوَعْمُرو  َوَقـاَل ُمَمَّ
َُم َأْسَلَم َقْبَل َصاِحبِِه. ابُن َعَبَسَة ُكلٌّ ِمنُْهَم َيُقْوُل: َأَنا ُرُبُع اإِلْسَلِم، الَ ُيْدَرى َأيُّ

ُقْلُت -أي الذهبي-: َلْ َيِصحَّ َأنَّ الِعْرَباَض َقاَل َذلَِك)3(.

تِي بَِمْسِجِد  ِة الَّ فَّ  ذت: َصاِحُب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، وأحُد َأْصَحاِب الصُّ

)1( »تاريخ دمشق« البن عساكر )40/ 146(.
)2( »ُأْسد الغابة« البن األثير )516/3، 517(.

)3( »سير أعلم النبلء« للذهبي )3/ 421-419(.
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمـْن البكائـني الذين َنـَزَل فِيِهـْم: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ  َرُسـوُل اللَّ
ڭ ڭ﴾ اآلية ]التوبة: 92[.

سكن حص، وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأِب ُعَبْيَدَة.

ْحَِن بن َعْمٍرو  ، َوَعْبُد الرَّ َمِعيُّ ، َوَأُبو ُرْهٍم السَّ َرَوى َعنُْه: ُجَبْرُ بن ُنَفْرٍ
َيـى بـن َأِب امُلَطـاِع، َوَخالِـُد بـن َمْعـَداَن، َوامُلَهاِجـُر بـن َحبِيٍب،  ، َوَيْ ـَلِميُّ السُّ

َوُحْجُر بن ُحْجٍر، َوَحبِيُب بن ُعَبْيٍد، َوآَخُروَن)1(.

ة، هو من نزل فيه قوله تعال:  فَّ  جر: صحابٌّ مشهوٌر من أهل الصُّ
﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]التوبة: 92[)2(.

ُعرُس بُن عميَرَة الِكْنِديُّ ڤ.2    6

 جي: يعد بالشام)3(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِكنَْدة)4(.

 بر: أخو عدي بن عمرة اْلِكنِْدي، حديثه ِعنَْد أهل الشام. 

َرَوى عنه: ابن أخيه عدي بن عدي بن عمرة اْلِكنِْدّي، وصاحب ُعَمر 
ابِن َعْبد الَعِزيِز، ورجاء بن حيوة)5(.

)1( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 862(.
)2( »اإلصابة« البن حجر )142/7(.

)3( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 52(.
)4( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 68(.

)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1062/3(.
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 خق: له صحبٌة وروايٌة عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،...وأحسبه سكن الشام)1(.

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

روي عنه: ابن أخيه عدي بن عدي بن عمرة الكندي، ورجاء بن حيوة)2(. 

 ثغ: روى عنه: ابن أخيه عدي بن عدي بن عمرة، حديثه عند أهل 
الشام)3(. 

، َحِليُف َبِني ُأَميََّة ڤ.2    6 ُعْرُفَطُة ْبُن َخبَّاِب بِن ُجَبْيٍر، اْلُقَرِشيُّ

 خط: اْسُتْشِهَد ِمَن امُلسلمنَي َيْوم الطَّاِئف)4(. 

 ع: اْسُتْشِهَد بِالطَّاِئِف، َوَلُه َعِقٌب، َواَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)5(.

 كو: اْسُتْشِهَد يوم الطائف مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(. 

ْبِن 2 -  6 ِذَراعِ  ْبِن  ِذَراعِ  ْبِن  ُجَذْيَمَة  ْبِن  اِد  َسوَّ ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبُن  ُة  َعزَّ
ار بن الهانئ. َعِدّي ْبِن الدَّ

ْحَن(.  ى رسـوُل اللَّـِه ملسو هيلع هللا ىلص: )عزَة(، فِيـَم َيْزُعُموَن: )َعْبـَد الرَّ  خ: َسـمَّ
َنا َذلَِك فضُل، َعْن َسَلَمة، َعِن ابِن إِْسَحاَق. َأْخَبَ

)1( »المتفق والمفترق« للخطيب البغدادي )1747/3(.
)2( »اإلكمال« البن ماكوال )183/6، 279(.

)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )518/3(.
)4( »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2242/4(.
)6( »اإلكمال« البن ماكوال )141/2(.
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اِرّيني، وَصِحُبوه َوَرَوْوا َعنْه)1(. وهو من َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الدَّ

ِعَصاٌم الُمَزِنيُّ ڤ.2    6

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)2(.

 ع: َسَكَن امَلِدينََة)3(.

ِعْصَمُة ْبُن اْلُحَصْيِن ْبِن َوَبَرَة ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن 2    6
َغْنِم ْبِن َساِلٍم ڤ.

َجَتا   س: َكاَن لِِعْصَمَة ِمَن الَوَلِد اْبنََتاِن ُيَقاُل َلَُم: َعْفَراُء، َوَأْسَمُء َتَزوَّ
ِف األَْنَصاِر. 

ْبِن  ِد  ُمَمَّ ْبِن  اللِه  َوَعْبِد  ُعَمَر،  ْبِن  ِد  ُمَمَّ ِرَواَيِة  ِف  َبْدًرا  ِعْصَمُة  َوَشِهَد 
 . ُعَمَرَة األَْنَصاِريِّ

ا َبْدًرا .  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ فِيَمْن َشِهَد ِعنَْدُهَ َوَلْ َيْذُكْرُه ُمَمَّ

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب، َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َخالِِد  َقاُلوا: َوَشِهَد ُأُحًدا َوُتُوفِّ
اْبِن الَعْجلِن ْبِن َزْيٍد َوَدَرُجوا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)4(.

 بر: شهد ُهَو وأخوه هبيل بن وبرة بدًرا فيم ذكر ُموَسى بن عقبة، 
والواقدي، وابن عمرة، ول يذكره ابن إسحاق، وال َأُبو معش)5(.

)1( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 97(.

)2( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 60(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )510/3(.)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2144/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1068/3(.
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ُعَطاِرُد ْبُن َحاِجِب بِن ُزَراَرَة بِن ُعُدِس بِن َزْيِد بِن َعْبِد اهلِل بِن َداِرِم 2    6
ابِن َماِلِك بِن َحْنَظَلَة بِن َماِلِك بِن َزيِد َمَناة بِن َتِميٍم التَِّميِميُّ ڤ.

ُموُه  َفَقدَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسوِل  َعَى  َقِدُموا  َتِيٍم،  َبنِي  َوْفِد  ِف  َكاَن  س:   
ٍس َفَأَجاَبُه)1(. َفَخَطَب َوَفَخَر، َفَأَمَر َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َثابَِت ْبَن َقْيِس ْبِن َشمَّ

اَها ِمنُْه ُعَمُر ْبُن اْلَطَّاِب ڤ)2(. تِي اْشَتَ ِة الَّ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َصاِحُب احْلُلَّ

 كر: أسلم عى عهد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ووفد عليه، واستعمله عى صدقات 
بني دارم، ووفد عى معاوية. 

روى عنه: ممد بن سرين)3(.

 بر: وفد عى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِف طائفة من وجوه قومه، فيهم: األقرع 

ابن حابس، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن األهتم، واحلتات 
ابن َيِزيد، وغرهم، فأسلموا، وذلك ِف سنة تسع. 

َوَكاَن سيًِّدا ِف قومه وزعيمهم.

وقيل: بل قدموا عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف سنة عش، واألول أصح)4(.

 ثغ: وفد َعَى َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِف طائفٍة من وجوه تيم، منهم: األقرع 
ابن حابس، والّزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم وغرهم، فأسلموا، وذلك 

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )163/6(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2253/4(.
)3( »تاريخ دمشق« البن عساكر )40/ 355(.

)4( »االستيعاب« البن عبد البر )1240/3، 1242(.
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سنة تسع، وقيل: سنة عش.

واألول أصح.

ـِذي أهـدى للنَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ثـوَب ديبـاج، َكاَن  وكان سـيًدا ِف قومـه، وهـو الَّ
ـاه كرسى، فعجب ِمنْـُه الصحابُة، َفَقـاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »مَلَنَاِدْيُل َسـْعِد ْبِن  كسـاه إيَّ
ِذِه إَِل َأِب َجْهِم ْبِن ُحَذْيَفَة،  ُمَعاٍذ ِفْ اجَلنَِّة َخْيٌ ِمْن َهَذا«، ُثمَّ َقاَل: »اْذَهْب ِبَ

َوُقْل َلُه: َلْيَبَعث إلَّ بِاخَلِمْيَصِة«)1(.

 جر: وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص واستعمله عى صدقات بني تيم، ثبت ذكُره 
ف الصحيح)2(.

ُعَفْيُر ْبُن َأِبي ُعَفْيٍر ڤ.2    6

ْحَِن ْبُن َأِب َبْكٍر)3(.  ع: َرَوى َعنُْه: َعْبُد الرَّ

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

َعِفيٌف اْلِكْنِديُّ ڤ.2    6

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِكنَْدة)5(.

 ب: َوالِد إَِياس اْلِكنِْدّي بن عفيف، َلُه ُصْحَبٌة)6(.

)2( »اإلصابة« البن حجر )183/7(.)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )539/3(.
)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2255/4(.

)4( »اإلكمال« البن ماكوال )234/6(.
)5( »التاريخ الكبير-السفر الثاني« البن أبي خيثمة )1/ 68(.

)6( »الثقات« البن ِحبَّان )311/3(.
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ِريَن: َعِفيُف ْبُن  ِه، َوَقاَل َبْعُض امُلَتَأخِّ  ع: َأُخو اأْلَْشَعِث ْبِن َقْيٍس أِلُمِّ
.)1( ُه ڤ اْبُن َمْعِدي َكِرَب اْلِكنِْديُّ َقْيٍس، َوَوِهَم؛ أِلَنَّ

 بر: ال خيتلفون أن عفيًفا الِكنِْديَّ َلُه صحبٌة. 

َرَوى عنه: ابناه َيَْيى وإياس أحاديث، منها: نزوله عى الَعبَّاس ِف أول 
ا)2(. اإلسلم، حديث حسن جدًّ

ه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )عفيًفا()3(.  جر: كان اسُمُه: )عازًبا(، فَسمَّ

َعْقَرَبُة اْلُجَهِنيُّ ڤ.2 6  6

 ع: ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َبِشٌر)4(.

ُعَقْيُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِديِّ ْبِن َزْيِد ْبِن ُجَشِم ْبِن َحاِرَثَة ڤ.2    6

ه  ه هي أمُّ سهل، فولد عقيب: سعًدا ويكنى أبا احلارث، وُأمُّ  س: ُأمُّ
من بني تيم. 

وقد صحب سعٌد النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص واستصغر يوم ُأُحٍد، َفُردَّ ول يَشِهد ُأُحًدا، 
وشهدها أبوه عقيب بن عمرو)5(.

 بــر: أخــو َســْهل بــن َعْمــرو بــن عــدي بــن زيــد بــن جشــم بــن حارثة 

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2218/4(.
)2( »االستيعاب« البن عبد البر )1241/3(.

)3( »اإلصابة« البن حجر )7/ 201(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2253/4(.

)5( »الطبقات الكبير« البن سعد )277/4(.
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األنصاري احلارثي. 

َأَبا احلَاِرث،  َلُه َسْعٌد، يكنى  شهد أحًدا، َوَكاَن لعقيب َهَذا ابٌن يقال: 
ه، ول يشهد أحًدا)1(. َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، واستصغره َيْوم ُأُحٍد َفَردَّ

اَشُة  -ِبَتْشِديِد الَكاِف َوَتْخِفيِفَها َأيًضا- ْبُن ِمْحَصِن ْبِن ُحْرَثاَن 2    6 ُعكَّ
َة ْبِن َكِبيِر ْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة،  اْبِن َقْيِس ْبِن ُمرَّ

ُيْكَنى َأَبا ِمْحَصٍن، اْلََسِديُّ ڤ.

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.   س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ُفوا َوَلْ  ًة ِف َأْرَبِعنَي َرُجـًل، َفاْنرَصَ يَّ َوَبَعَثـُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِل اْلِغْمـِر رَسِ
َيْلَقْوا َكْيًدا)2(.

 ق: أخته أمُّ قيس بنت مصن التي دخلت عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بابن لا قد 
علََّقت عليه من العذرة-، والعذرة: وجع احللق.

ه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص باجلنّة. َ وكان عكاشة من أمجل الرجال، َوَبشَّ

وقتل ببزاخة ف خلفة أب بكر)3(.

 ص: َلُه َأْخَباٌر َوِمَن اْلَقاَرِة ْبِن اْلُوِن ْبِن ُخَزْيَمَة َوُهْم َوَأَسٌد إِْخَوٌة)4(.

 جي: يعد باملدينة)5(.

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )86/3(.)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1244/3(.
)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 274(.

)4( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )300/2(.
)5( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 35(.
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 ب: َأُخو أمِّ قيس بنت ُمصن، ُقتَِل ِف عهد أب بكر َيْوم الَيَمَمة، َقَتَلُه 
طليحُة بُن خويلد اأْلَسدي)1(.

 بش: ُقتَِل يوم اليممة ف عهد أب بكر الصديق)2(.

 رع: قتل َوُهَو اْبن مخس َوَأْرَبعني)3(. 

ابُِق بَِدْعَوِة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن   ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُهَو السَّ
ِذيَن َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة بَِغْرِ ِحَساٍب.  َعَلُه ِمَن الَّ جَيْ

َقاَتَل َيْوَم َبْدٍر بَِسْيِفِه َحتَّى اْنَقَطَع، َفَأْعَطاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َجْزاًل ِمْن َحَطٍب، 
َفَعاَد ِف َيِدِه َسْيًفا َأْبَيَض احلَِديَدِة)4(.

 بر: َكاَن من فضلء الصحابة، شهد بدًرا وأبى فيها بلء حسنًا، وانكرس 
سيفه، فأعطاه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص عرجوًنا أو عوًدا، فصار بيده سيًفا يومئذ. 

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

وتوف ِف خلفة َأِب َبْكر الصديق ڤ، َيْوم بزاخة، قتله خويلد األسدي، 
ة.  دَّ َيْوم قتل َثابِت بن أقرم ِف الرِّ

ة، إال ُسـَلْيَمن التيمي،  هكـذا َقـاَل مجهور أهل السـر ِف أخبار أهل الردَّ
فإنه ذكر أن عكاشة قتل ِف رسية بعثها َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إل بني خزيمة، فقتله 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )321/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 36(.

)3( »تاريخ مولد العلماء ووفياتهم« البن زبر الربعي )88/1(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2237/4(.
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طليحة، وقتل َثابِت بن أقرم، ول يتابع ُسَلْيَمن التيمي عى َهَذا القول. 

ة. دَّ وقصة عكاشة مشهورة ِف الرِّ

وكان عكاشـة َيـْوم تـوف النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ابـن أربـع وأربعني سـنة، وُقتَِل بعد 
َذلَِك بسنة. 

َوَكاَن من أمجل الرجال. 

روى عنه من الصحابة: أبو هريرة، َوابن َعبَّاس. 

تِي َسْبُعوَن  نََّة ِمْن ُأمَّ ُه َقاَل: »َيْدُخُل اجْلَ روي َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من وجوه َأنَّ
َه َأْن  ـِه اْدُع اللَّ َأْلًفـا َل ِحَسـاَب َعَلْيِهـم«. فقال عكاشـة بن مصن: َيا َرُسـوَل اللَّ
َعَلنِـي ِمنُْهـْم، فقـال َلُه: »َأْنـَت ِمنُْهم«، ودعا َلـُه. فقام رجٌل آخـر، َفَقاَل: َيا  جَيْ

اَشُة«.  ا ُعكَّ ِه، ادع الله ل أن جيعلني منهم، قال: »َسَبَقَك ِبَ َرُسول اللَّ

قـال ابـن عبد الب: َقـاَل بعض أهل العلم: إن َذلَِك الرجـل َكاَن منافًقا، 
فأجابه َرُسول اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بمعاريض من القول، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يكاد يمنع شيًئا 

يسأله إذا قدر عليه)1(.

 و: ُأِصيَب ِف َعْهِد َأِب َبْكٍر ڤ)2(.

النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َمَع  َها  كلَّ َوالَنَْدَق، واملشاهَد  وُأُحًدا،  َبْدًرا،  شهد  جو:   

َأْرَبِعنَي رجًل، َوُقتَِل بفراخة سنة  ة إَِل اْلغمر ِف  يَّ َوَبعَثه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص رَسِ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1081-1080/3(.
نَّة )ص: 592(. َلف الصالحين« لِقوام السُّ )2( »سير السَّ
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اْثنََتْي عَشة)1(.

 ثغ: َكاَن من سادات الصحابة وفضلئهم، هاجر إَِل املدينة، وشهد 

بدًرا، وأبى فيها بلء حسنًا، وانكرس ِف يده سيف، فأعطاه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
عرجوًنا -َأْو: عوًدا-، فعاد ِف يده سيًفا يومئذ شديد املتن، أبيض احلديدة، 
فقاتل بِِه حتَّى فتح اللَّه ۵ َعَى َرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ ل يزل عنده يشهد بِِه املشاهد 
ى:  ة وهو عنده، وكان َذلَِك السيف ُيَسمَّ دَّ َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى ُقتَِل ِف الرِّ

العون.

ه  وشـهد أحـًدا، والنـدَق، واملشـاهَد كلَّهـا َمـَع َرُسـوِل اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص، وبشَّ
َرُسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص َأنَُّه من يدخل اجلنة بغر حساب.

ة، ِف خلفـة َأِب َبْكـر، قتله طليحُة بـُن خويلد  دَّ وُقتِـَل ِف قتـال أهـل الـرِّ
ـِذي ادعـى النبـوة، ُقتَِل ُهـَو وثابت بن أقـرم َيْوم بزاخـة. َهَذا قول  األسـدي الَّ

أهل السر والتواريخ.

وَقاَل ُسَلْيَمن التيمي: إن َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعَث رسيًة إَِل بني أسد، فقتله 
طليحة بن خويلد، وقتل ثابت بن أقرم.

وهو وهم؛ وإنم قاله لقرب احلادثة من عهد َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

وكان عكاشـة َيـْوم تـوف النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ابـن أربـع وأربعـني سـنة، وكان من 
أمجل الرجال.

)1( »تلقيح فهوم أهل األثر« البن الجوزي )ص: 89(.
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روى عنه: َأُبو ُهَرْيَرَة، وابن َعبَّاس)1(.

ــابِِقنْيَ  ، َحِلْيــُف ُقَرْيــٍش، ِمــَن السَّ ــِهْيُد، األََســِديُّ ــِعْيُد الشَّ  ذس: السَّ
، َأْهِل اجلَنَِّة. نْيَ ، الَبْدِريِّ لنِْيَ األَوَّ

ِة الَغْمِر، َفَلْم َيْلَقْوا َكْيًدا. يَّ اْسَتْعَمَلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى رَسِ

َجاِل ڤ. َوَكاَن ِمْن َأمْجَِل الرِّ

َقَتَلُه  َة،  َعْشَ إِْحَدى  َسنَِة  ِف  َكاَن  َمْقَتَلُه  َأنَّ  ِحْيُح  َوالصَّ الَقْوُل،  َهَذا  َكَذا 
ِذي اْرَتدَّ ُثمَّ َأْسَلَم َبْعُد، َوَحُسَن إِْسلُمُه. ُطَلْيَحُة األََسِديُّ الَّ

َفَأْعَطاُه  َيِدِه،  ِف  َسْيُفُه  َواْنَكرَسَ  َحَسنًا،  َبَلًء  َبْدٍر  َيْوم  اَشُة  ُعكَّ َأْبَى  َوَقْد 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُعْرُجْوًنا ِمْن َنْخٍل، َأْو ُعْوًدا، َفَعاَد بِإِْذِن اللِه ِف َيِدِه َسْيًفا، َفَقاَتَل بِِه، 

َوَشِهَد بِِه امَلَشاِهَد.

ا. ُهَ َث َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَغْرُ َحدَّ

َزُه َمَع َثابِِت بِن َأْقَرَم األَْنَصاِريِّ الَعْجَليِنِّ  َوَكاَن َخالُِد بُن الَولِْيِد َقْد َجهَّ
، َفَظَفَر ِبَِم ُطَلْيَحُة، َفَقَتَلُهَم. َطِليَعًة َلُه َعَى َفَرَسنْيِ

ا، َكبِْرَ الَقْدِر، َوَلْ َيْرِو َشْيًئا. َوَكاَن َثابٌِت َبْدِريًّ

اَيَة إَِل َثابِِت بِن  َوِقْيَل: إِنَّ اْبَن َرَواَحَة األَِمْرَ َيْوَم ُمْؤَتَة، مَلَّا ُأِصْيَب َدَفَع الرَّ
َأْقَرَم، َفَلْم ُيطِْق، َفَدَفَعَها إَِل َخالٍِد، َوَقاَل: َأْنَت َأْعَلُم بِاحلَْرِب ِمنِّي)2(.

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )564/3، 565(.
)2( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 307، 308(.
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 جر: من السابقني األولني، وَشِهَد َبْدًرا.

ة، َقَتَلُه ُطليحُة بُن خويلد الذي تنبَّأ. دَّ قيل: استشهد عكاشة ف قتال أهل الرِّ

م ف أن ُطليحة عاد إل اإلسلم)1(. َوقد َتقدَّ

اِل 2    6 َنزَّ ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َجْعَدَة  ْبِن  ُحْرُقوِص  ْبُن  ُذَؤْيٍب  ْبُن  ِعْكَراُش 
َة ْبِن ُعَبْيٍد، ِمْن َبِني َتِميٍم التَِّميِميُّ ڤ. اْبِن ُمرَّ

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

 ق: شهد اجلمل مع عائشة، فقال األحنف -وهو من رهطه-: كأنكم 
وقد جيء به قتيًل، أو به جراحة ال تفارقه حتى يموت! فرضب رضبة عى 

أنفه، فعاش بعدها مائة سنة، والرضبة به.

هباء، فولد: عبد الله، وعبيد الله، وعبد السلم)3(. وكان يكنى: أبا الصَّ

 جي: روى عنه: ابنه عبيد الله بن عكراش، يعد بالبرصة)4(.

 ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَواَكَلُه َوَسِمَع ِمنُْه، َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِصَدَقاِت 
َة)5(. َقْوِمِه َبنِي ُمرَّ

 بر: سكن البرصة، َلُه حديٌث واحٍد)6(. 

)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )73/9(.)1( »اإلصابة« البن حجر )224/7(.
)3( »المعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 310(.

)4( »طبقات األسماء المفردة« للبرديجي )ص: 52(.
)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2240/4(.
)6( »االستيعاب« البن عبد البر )1244/3(.
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 ثغ: ملا أتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بصدقات قومه بني مرة، أمر با َرُسوُل اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص أن توسم بميسم الصدقة)1(.

، اْلَحاِرِثيُّ ڤ.2 -  6 ٍد، اْلَْنَصاِريُّ ُعْلَبُة ْبُن َزْيٍد، َأُبو ُمَحمَّ

 س: ُهَو ِمَن امَلْعُروفنَِي ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَظْرَنا ِف َنَسِب 
َبنِي َحاِرَثَة ِمَن األَْنَصاِر َفَلْم َنِجْد َنَسَبُه)2(.

ائني)3(.  كو: له صحبٌة، وكان من البكَّ

ُق بِِعْرِضِه َعَى النَّاِس)4(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، امُلَتَصدِّ

 بر: من بني حارثة، ُيَعدُّ ِف أهل املدينة، روى عنه: ممود بن لبيد. 

ـوا وأعينهـم تفيض من الدمـع حزًنا أال  وهـو أحـد البكاءيـن الذين تولَّ
جيدوا َما ينفقون)5(.

 ثغ: يعد ِف أهل املدينة. روى عنه: ممود بن لبيد، وهو أحد البكاءين 
مع)6(. وا وأعينهم تفيض من الدَّ الذين تولَّ

َعَلَسُة ْبُن َعِديٍّ اْلَبَلِويُّ ڤ.2    6

)1( »ُأْسد الغابة« البن األثير )566/3(.
)2( »الطبقات الكبير« البن سعد )288/5(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )254/6(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2251/4(.
)5( »االستيعاب« البن عبد البر )1245/3(.

)6( »ُأْسد الغابة« البن األثير )577/3(.
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 ن: من بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، وشهد فتح مرص. 

روى عنه: ابنه الوليد بن علسة، وموسى بن أب األشعث)1(.

 . َجَرِة، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ َت الشَّ  ع: ِمَّْن َباَيَع حَتْ

َرَوى َعنُْه: ُموَسى ْبُن اأْلَْشَعِث، َواْبنُُه اْلَولِيُد ْبُن َعَلَسَة)2(.

َعْنَتَرُة َمْوَلى ُسَلْيِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد ڤ.2    6

 س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َقَتَلُه َنْوَفُل ْبُن ُمَعاِوَيَة 
. ييِلُّ الدِّ

ُة ْبُن َعْمٍرو َمْوَل ُسَلْيِم ْبِن َعْمٍرو)3(. َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة: َوُهَو َعنَْتَ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)4(.

َعْنَبُس ْبُن َثْعَلَبَة ْبِن ِهَلِل ْبِن َعْنبٍس، ُيْكَنى َأَبا الَوِليِد، اْلَبَلِويُّ ڤ.2    6

 ن: بايع حتت الشجرة، وشهد فتح مرص، ورجع إل احلجاز)5(.

 وقال أًيضا ن: من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، بايع حتت الشجرة، وشهد 
فتح مرص، وال ُتعَرف له رواية، ذكروه ف كتبهم)6(.

)1( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )352/1(.
)2( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2263/4(.

)3( »الطبقات الكبير« البن سعد )538/3(.

)4( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 150(.
)5( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )382/1(.
)6( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )381/1(.



389 ين
َ
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، اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)1(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

َعَنَمُة الُمَزِنيُّ ڤ.2  6 6

 ن: والد إبراهيم بن عنمة املزين، له صحبٌة. 

روى عنه: ابنه إبراهيم، وممد بن إبراهيم بن احلارث)2(.

 كو: له صحبٌة، روى عنه: ابنه إبراهيم)3(.

َعْوَسَجُة ْبُن َحْرَمَلَة ْبِن َجِذيَمَة ْبِن َسْبَرَة ْبِن ُخَدْيجِ ْبِن َماِلِك ْبِن 2  6 6
ِث ْبِن َماِزَن ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن َنْصِر ْبِن َغَطفاَن  الُمَحرِّ

اْبِن َقْيِس ْبِن ُجَهْيَنَةاْلُجَهِنيُّ ڤ.

اِئِب  ِد ْبِن السَّ ُد ْبُن َسْعٍد: َهَكَذا َنَسَبُه ِل ِهَشاُم ْبُن ُمَمَّ  س: َقاَل ُمَمَّ
. اْلَكْلبِيُّ

َوَذَكـَر ِهَشـاٌم َأنَّ َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَقَد لَِعْوَسـَجَة ْبِن َحْرَمَلَة َعـَى َأْلٍف ِمَن 
ِه)4(. . َقاَل: َوَلْ َأْسَمْع َذلَِك ِمْن َغْرِ َة، َوَأْقَطَعُه َذا َمرَّ النَّاِس َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َحاَبِة)5(.  ع: َسَكَن فَِلْسطِنَي، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ ِف الصَّ

ُعَوْيُم ْبُن َساِعَدَة ْبِن َعاِئِش ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة، 2  - 6

)1( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2263/4(.
)2( »تاريخ ابن يونس المصري« ألبي سعيد ابن يونس )382/1(.

)3( »اإلكمال« البن ماكوال )158/6(.
)4( »الطبقات الكبير« البن سعد )269/5(.

)5( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2256/4(.



حابة األماثل 390
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ْحَمِن ڤ. ، َأَحُد َبِني ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد، ُيَكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ ، اْلَْوِسيُّ اْلَْنَصاِريُّ

ـُه َعِمـَرُة بِنْـُت َسـاِلِ ْبـِن َسـَلَمَة ْبِن ُأَميََّة ْبـِن َزْيِد ْبـِن َمالِِك ْبِن   س: ُأمُّ

َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف. 

ُهْم  ِة، َوَقَرَظـُة، َوُأمُّ َوَكاَن لُِعَوْيـٍم ِمـَن اْلَوَلِد: ُعْتَبُة، َوُسـَوْيٌد ُقتِـَل َيْوَم احْلَرَّ
ُأَماَمـُة بِنْـُت ُبَكـْرِ ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن َحْدَبَة ْبـِن َعاِمِر ْبِن َكْعِب ْبـِن َمالِِك ْبِن َغِضِب 

اْبِن ُجَشَم ْبِن اْلَْزَرِج. 

ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدُه َيُقوُل: ُعَوْيُم ْبُن َساِعَدَة ْبِن َصْلَعَجَة، َوَلْ  َوَكاَن ُمَمَّ
ُه ِمْن َبيِلِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن احْلَاِف ْبِن ُقَضاَعَة َحِليٌف  َنِجْد َصْلَعَجَة ِف النََّسِب، َوإِنَّ

ُه.  لَِبنِي ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد َوَلْ َيْذُكْر َذلَِك َغْرُ

َولُِعَوْيٍم َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوبَِدْرِب احْلََدِث. 

ُل َمْن َلِقَي َرُسوَل اللِه ِمَن  ُْم َأوَّ ِذيَن ُيْرَوى َأهنَّ َوُعَوْيٌم ِف الثََّمنَِيِة النََّفِر الَّ
َة َفَأْسَلُموا.  األَْنَصاِر بَِمكَّ

ِد ْبِن ُعَمَر، َوِف ِرَواَيِة ُموَسى  َوَشِهَد ُعَوْيٌم اْلَعَقَبَتنْيِ مَجِيًعا ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ
ْبِعنَي  ُه َشِهَد اْلَعَقَبَة اآلِخَرَة َمَع السَّ : َأنَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأِب َمْعَشٍ اْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

ِمَن األَْنَصاِر)1(.

.)2(  ص: َماَت َوُهَو اْبُن مَخٍْس َوِستِّنَي ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ڤ َبْدِريٌّ

)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )424/3(.
)2( »اآلحاد والمثاني« البن أبي عاصم )3/4(.
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 ب: شـهد َبـْدًرا، َوُهـَو مـن بنـي ُأميَّـة بن زيد بـن َمالك بـن َعْوف بن 
ْحَن.  َعْمرو بن َعْوف، كنيته َأُبو َعْبد الرَّ

َماَت ِف خَلَفة عمر بن الطاب، َوُهَو ابن مخس َوِستِّنَي سنة)1(.

 بش: كان من شهد بدًرا، وجوامَع املشاهد، وتوف ف خلفة عمر 
ابن الطاب، وله مخس وستون سنة)2(.

 ع: ِقيـَل: ِمـْن َبنِـي َزْيـِد ْبـِن ُأَميَّـَة، َوِقيـَل: ِمْن َبنِـي َعْمِرو ْبـِن َعْوٍف، 
َوِقيـَل: َحِليـٌف لَِبنِـي َعْمـِرو ْبِن َعـْوٍف. َوَقاَل َعبَّاُد ْبـُن َحَْزَة: َعـْن َجابٍِر، َعِن 

ُجُل ِمْن َأْهِل اجَلنَِّة ُعَوْيُم ْبُن َساِعَدَة«.  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم الرَّ

َشِهَد الَعَقَبَة، َوَبْدًرا، َوُأُحًدا، َوالَنَْدَق. 

َوَقـاَل اْبـُن إِْسـَحاَق: َشـِهَد اْلَعَقَبـَة َوَباَيـَع، َوُهـَو: ُعَوْيـُم ْبـُن َسـاِعَدَة ْبِن 
َيِزْد ِف َنَسبِِه.  َضْلَعَجَة، َحِليٌف لَِبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َوَلْ 

ِريَن: ُعَوْيُم ْبُن َساِعَدَة ْبِن َحابِِس ْبِن َقْيِس ْبِن النُّْعَمِن  َوَقاَل َبْعُض امُلَتَأخِّ
اْبِن َزْيِد ْبِن ُأَميََّة ْبِن َزْيٍد. 

آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َحاطِِب ْبِن َأِب َبْلَتَعَة)3(.

 بر: شهد عويم العقبتني مجيًعا ِف قول الَواِقِدي. وغره َيُقول: شهد 
العقبة الثانية مع السبعني من األنصار. 

)1( »الثقات« البن ِحبَّان )316/3(.
)2( »مشاهير علماء األمصار« البن حبان )ص: 47(.

)3( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2116/4(.
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وشهد بدًرا، وُأُحًدا، والندق.

ومــات ِف حيــاة َرُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص. وقيــل: بــل مــات ِف خلفــة ُعَمــر بــن 
الطاب باملدينة، َوُهَو ابن مخس أو ست وستني سنة)1(.

 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة)2(.

 ثغ: آخى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني حاطب بن َأِب بلتعة. 

َها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. وشهد بدًرا، وُأُحًدا، والندَق، واملشاهَد ُكلَّ

، َوَشـِهَد الثَّانَِيَة  ، َشـِهَد الَعَقَبَتـنْيِ ِف َقْوِل الَواِقِديِّ  ذس: َبـْدِريٌّ َكبِـْرٌ

بَِل نَِزاٍع، َوآَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ ُعَمَر بِن الَطَّاِب.

َل َمِن اْسَتنَْجى بِامَلاِء. ِقْيَل: َكاَن َأوَّ

َوِقْيَل: ُعَوْيٌم ِمَّْن َنَزَلْت فِْيِه: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ﴾ ]التَّوبة: 108[.

.)4( َوِقْيَل: َأْصُلُه َبَلِويٌّ

 ذت: أحد بني عمرو بن عوف، بْدريٌّ مشهوٌر، وقيل: هو من َبيّل، 

له حلف ف بني ُأَميَّة بن زيد، وقد شِهَد الَعقبة أيًضا.

ْحبيل بن سعد عنه، ول يْدِركه)5(. وله حديث ف »مسند أحد« من رواية ُشَ

)1( »االستيعاب« البن عبد البر )1248/3(.
)2( »إكمال اإلكمال« ألبي بكر ابن نقطة )4251(.

)4( »سير أعلم النبلء« للذهبي )1/ 503، 504(.)3( »ُأْسد الغابة« البن األثير )16/4(.
)5( »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 162(.
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ِليِطيُّ ِمْن َبِني َتِميٍم ڤ.2 66 6 اٍر السَّ ُعَلَثُة ْبُن َشجَّ

ُه َسِمَع َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »امُلْسلُِم َأُخو   س: روى عنه احلََسُن، َأنَّ
امُلْسلِِم«، َوَقاَل: َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو ِف َأْزَفَلٍة ِمَن النَّاِس)1(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، يروي احلسُن َعنُه، َوَيُقول: َحدثنِي رجٌل من بني سليط)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، نزل البرصة)3(.

َعيَّاُذ ْبُن َعْبِد َعْمٍرو اْلَْزِديُّ ڤ.2  6 6

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَخَدَمُه)4(.

، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.  كو: برصيٌّ

عيثاَمُة بُن َقْيٍس الَبَجِليُّ ڤ.2  6 6

 زص: له صحبٌة، ال أخ له)6(.

ِعْيَسى بُن َعِقيٍل ڤ.2  6 6

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى عنه: زياد بن علقة)7(.

)2( »الثقات« البن ِحبَّان )316/3(.)1( »الطبقات الكبير« البن سعد )47/9(.
)4( »معرفة الصحابة« ألبي نعيم )2234/4(.)3( »اإلكمال« البن ماكوال )42/5(.
)5( »اإلكمال« البن ماكوال )62/6(.

)6( »كتاب ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أونهًيا« لألزدي )ص: 177(.
)7( »اإلكمال« البن ماكوال )234/6(.
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َ
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غاِلب امُسه  من 

، َوِقيَل: َغاِلُب ْبُن َذْيخٍ، َوِقيَل: ُذَرْيٌح ڤ.5  262 غاِلُب ْبُن َأْبَجَر، الُمَزِنيُّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)1(.

ِه ِف األَْرِض«.   ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »إِنَّ َقْيًسا َأَسُد اللَّ

عداده ِف أهل الُكوَفة)2(.

ٍن)3(. ْحَِن ْبُن ُمَقرِّ  ع: َسَكَن اْلُكوَفَة، َرَوى َعنُْه: َعْبُد الرَّ

، َأَحُد َبِني َكْعِب ْبِن َعْوٍف ڤ.5  262 غاِلُب ْبُن َعْبِد اهلِل، اللَّْيِثيُّ

 س: بعثه َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص رسية إىل الكديد إىل بني امللوح وهم من 
بني ليث، وأمره أن يغري عليهم ففعل وظفره الله هبم. 

ثـم بعثـه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص رسيـًة ف مائتي رجل مـن أصحابه إىل مصاب 
أصحـاب بشـري بـن سـعد بفدك فأصـاب بني مرة فقتـل فيهم قتـى وأصابوا 

منهم نعًم. 

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 60(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )327/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2264/4(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

عوال  بني  إىل  رجًل  وثلثني  مائة  ف  رسيًة  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوُل  بعثه  ثم 
وثعلبة بامليفعة فقتلوا من أرشف هلم وأصابوا نعًم وشاًء)1(.

ل َلُه الطَِّريق، َوُهَو أحد بني َلْيث   ب: َبعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوم الَفْتح ليسهِّ
ابن بكر بن َعْبد َمنَاة.

ه ِزَياٌد بعَض ُخَراَسان زمن ُمَعاِوَية بن أيب ُسْفَيان)2(. والَّ

َل هَلُُم الطَِّريَق)3(. ، َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم اْلَفْتِح لُِيَسهِّ  ع: ِحَجاِزيٌّ

الطريق.  َلُه  ليسهل  اْلَفْتح  ملسو هيلع هللا ىلص عام  ِه  اللَّ َرُسوُل  بعثه  ِذي  الَّ ُهَو  بر:   
َرَوى َعنُْه قطر بن عبيد الله)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )122/5(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )327/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2265/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1252/3(.



399 ين
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ُ
ة ِزيَّ

َ
غ امُسه  من 

، الَماِزنيُّ ڤ.5  262 غِزيَُّة ْبُن اْلَحاِرِث، اْلَْنَصاِريُّ

 ب: عداده ِف أهل احلجاز، َلُه ُصْحَبة، َحِديثه ِعنْد َعْبد اللَّه بن َرافع 
موىل أم َسلَمة)1(.

 بش: له صحبة ممن دعا له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو قاتل عكرمة بن أيب جهل 
ة)2(. باليمن أيام الردَّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف امَلدنِيِّنَي)3(.

. ويقال: اخلزاعي.   بر: يقال: األنصاريُّ املازينُّ

ِه بن َرافِع موىل أم َسَلَمة.  َرَوى َعنُْه: َعْبد اللَّ

َبْعَد  ِهْجَرَة  »اَل  َقاَل:  ُه  َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيِّ  َعِن  صحيح  وحديثه  صحبة،  َلُه 
يَِّة«)4(. َم ُهَو اجِلَهاُد والنِـّ اْلَفْتِح، إِنَّ

 كو: مدينيٌّ له صحبة، يعدُّ ف أهل احلجاز، روى عنه: عبد الله بن 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )327/3، 328(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 96(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2268/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1253/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

رافع موىل أم سلمة)1(.

غِزيَُّة ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِطيََّة ْبِن َخْنَساَء ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن 5  262
اِر ڤ. ، ِمْن َبِني َماِزِن ْبِن النَّجَّ اِر، اْلَْنَصاِريُّ َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ه ُغَفْيَلة بنت قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر   س: ُأمُّ
ابن غنم بن عدي بن النجار. 

وشهد غزية العقبة مع السبعني من األنصار، وَشِهد ُأُحًدا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

فولد غزيُة بُن َعْمرو: أبا َحنَّة، واسمه: َعْمرو، َشِهد ُأُحًدا مع أبيه، وضمرة 
َشـِهد ُأُحـًدا أيًضـا مـع أبيه، وُقتِـَل يوم جرس أيب عبيد َشـِهيًدا، وأبـا حنة آخر 
وهو صاحب اجلمل، وأمهم متيمة بنت أساف بن غزية بن عطية بن خنساء 

ابن مبذول بن َعْمرو بن غنم بن مازن بن النجار. 

وأبا َحبَّة بن غزية واسمه: زيد، وقد َشِهد ُأُحًدا مع أبيه وأخويه، وُقتَِل 
يوم اليممة َشِهيًدا، وليس له عقب، ومتيم بن غزية وقد شهد أيًضا ُأحًدا مع 
أبيه وإخوته، وخولَة امرأًة، وأمهم أم عمرة نسيبة بنت كعب بن َعْمرو بن 

عوف بن مبذول.

ه  فولـد أبـو حنـة واسـمه َعْمرو بن غزيـة .. وسـعيًدا قتل يوم احلـرة، وُأمُّ
لبابـة بنـت... )2( بـن غزيـة بـن َعْمـرو بـن ثعلبة بن خنسـاء بن مبـذول، وهو 

))) »اإلكمل« البن ماكوال )15/7(.
)2) بياض ف األصل قدر كلمة كم أشار إليه حمقق الكتاب.



401 ين
َ
حرف الغ

جـد موسـى بـن ضمرة بن سـعيد الـذي روى عنه: حممد بن عمـر الواقدي، 
وموسى بن غزية بن أيب حنة، وضمرة، وأم إسمعيل، وأم النعمن، وأمهم 

أم موسى بنت َعْمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول. 

ه أمُّ ولد، وكانت هلم والدات وقد انقرض ولد عطية بن  وصاحلًا وأمُّ
خنساء بن مبذول إال بقية من ولد متيم بن غزية ال يدرى ما حياهتم)1(.

 ع: َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَباَيَع)2(.

 بر: شهد أحًدا مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )336/4(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2269/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1253/3(.
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َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ام نَّ
َ

غ امُسه  من 

َغنَّاُم بُن َأْوِس بِن َعْمِرو بِن َماِلِك بِن َبَياَضَة ڤ.5  )26

، َوُهَو َوالِد َعْبد اللَّه بن َغنَّام)1(.  ب: َبْدِريٌّ

ْحَمِن ڤ.5 ))26 غنَّاٌم َأُبو َعْبِد الرَّ

 ع: َسَكَن امَلِدينََة)2(.

 جـر: َذَكـَرُه اْبـُن َأيِب َحاتِـٍم، َعـن َأبيـه ف الصحابـة، وقـال: روى َعِن 

ال«)3(. اٍم ِمْن َشوَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثه: »َمْن َصاَم ِستََّة َأيَّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )327/3(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2276/4(.

))) »اإلصابة« البن حجر )485/8(.



403 ين
َ
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ني
َ

الغ َحْرف  من  األفراد 

، ُهَو 5 2)26 ، َوِقيـَل: اْلَْزِديُّ غَضْيـُف ْبـُن اْلَحاِرِث، َأُبو َأْسـَماَء، اْلِكْنـِديُّ
اْبِن َزِنيٍم الثَُّماِليُّ ڤ.

ى   ب: من أهل اليمن، رأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َواِضًعا َيده الُيْمنَى عى الُيرْسَ
ام، َحِديثه ِعنْد َأهِلَها.  َلة، سكن الشَّ ِف الصَّ

َومن َقاَل: إِنَّه احلَاِرث بن ُغَضْيف فقد وهم. 

ام َمْرَوان بن احلكم ِف فتنته)1(. َماَت ِف َأيَّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِكنَْدة)2(.

 بش: مات ف فتنة مروان بن احلكم)3(.

َمِد ْبُن َسِعيٍد  ْمِصيِّنَي، ُيَكنَّى َأَبا َأْسَمَء، َقاَلُه َعْبُد الصَّ  ع: ِعَداُدُه ِف احْلِ
.)4( ْمِصُّ احْلِ

 ع: َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِمْن ِكنَْدَة، َلُه ُصْحَبٌة)5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )326/3(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 68(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 90(.
)6) السابق )2273/4(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2274/4(.
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عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 بر: َلُه صحبٌة، يعد ِف أهل الشام، ُيتلف فيه)1(. 

َحاَبِة، َوَلُه ِرَواَيٌة.  ذس: ِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ

ْرَداَء،  ، َوَأيِب الدَّ َوَرَوى َأْيًضـا َعـْن: ُعَمـَر، َوَأيِب ُعَبْيـَدَة، َوبِـَلٍل، َوَأيِب َذرٍّ
َوَطاِئَفٍة.

بُن  ْحَِن  الرَّ َوَعْبُد  ُعَبْيٍد،  بُن  َوَحبِْيُب  ْحَِن،  الرَّ َعْبُد  َوَلُدُه؛  َعنُْه:  َث  َحدَّ
ْحبِْيُل بُن ُمْسِلٍم،  ، َوُسَلْيُم بُن َعاِمٍر، َورُشَ َعاِئٍذ، َوَمْكُحْوٌل، َوُعَباَدُة بُن ُنَسٍّ

، َوآَخُرْوَن. ايِنُّ َوَأُبو َراِشٍد احلُرْبَ

.)2( َ ِف ُحُدْوِد َسنَِة َثَمننِْيَ َسَكَن ِحَْص، ُتُوفِّ

، َوِقيَل: اْلَْزِديُّ ڤ.5 ))26 َغَرَفُة ْبُن اْلَحاِرِث، َأُبو الَحاِرِث، اْلِكْنِديُّ

 جي: يعد بالشام، وقد قيل: يعد بمرص)3(.

ِذي َقاتل َمَع ِعْكِرَمة بن أيب   ب: َلُه ُصْحَبة، َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ
ة. دَّ ام الرِّ جهل بِاليمن َأيَّ

سكن مرص، روى عنه: َكْعُب بُن َعْلَقَمة)4(.

 مف: َلُه َصحبة، عداده ِف أهل مرص.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1254/3(.
)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 455-453(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 44(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )328/3(.
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روى َعنُه: َكْعب بن َعْلَقَمة، َوَغريه)1(.

 زص: له صحبة، من ساكني مرص، حدث عنه حرملة بن عمران 
عن كعب بن علقمة)2(.

 ن: وفد عى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من اليمن، وقاتل أهل النّجري ف الرّدة، 
وشهد فتح مرص.

وكان رشيًفا بمرص ف أيامه، وكان يكاتب عمر بن اخلطاب)3(.

 ع: َرَوى َعنُْه: َكْعُب ْبُن َعْلَقَمَة، َوَعْبُد اللِه ْبُن احلَاِرِث)4(.

 بر: يكنى َأَبا احْلَاِرث، سكن مرص، َلُه صحبٌة وروايٌة.

ِه بن احْلَاِرث األزدي، وكعب بن َعْلَقَمة)5(. روى َعنُْه: َعْبد اللَّ

 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص ونزهلا. 

ث عنه: عبد الله بن احلارث)6(. حدَّ

ة، وروى عنه   ثغ: َلُه صحبٌة، وقاتل َمَع عكرمة بن َأيِب جهل ِف الردَّ
كعب بن علقمة، وعبد الله بن احلارث)7(. 

))) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )2101(.
)2) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أوهنًيا« لألزدي )ص: 199(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )389/1(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2267/4(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1255/3(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )37/4(.) ) »اإلكمل« البن ماكوال )179/6(.
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اُن، َأُبو َيْحَيى، الَعْبِدي ڤ.5 ))26 غسَّ

 ب: َوفد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َعْبد اْلَقْيس. 

ه أمُّ رشيك بنت َجابر بن وهب بن َحِكيم من بني منقذ بن عبد بن  أمُّ
ة، َوَهَبت َنْفَسَها للنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َومل يْدخل  معيص بن َعامر بن لَؤي، اْسمَها: غزيَّ

هَبا، َوَكاَنت قبل َذلِك َتت أيب العكر. 

روى َعنَْها: سعيد بن املسيب َحِديث الوزغ)1(. 

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

 ع: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه اْبنُُه َيَْيى)3(.

ْبِن 5 6)26 َعْمِرو  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  ُمَعتِِّب  ْبِن  َسَلَمَة  ْبُن  َغْياَلُن 
َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َثِقيٍف الثََّقِفيُّ ڤ.

َة ْبِن ُثَمَلَة ِمَن األَْزِد، َوَأُخوُه   س: ُأمُّ َسَلَمَة ْبِن ُمَعتٍِّب: ُكنَُّة بِنُْت ُكَسرْيَ

ِه َأْوُس ْبُن َربِيَعَة ْبِن ُمَعتٍِّب َفُهَم اْبنَا ُكنََّة إَِلْيَها ُينَْسُبوَن.  ألُمِّ

ى َفَسَأَلُه َأْن َيْبنِي َلُه ِحْصنًا  َوَكاَن َغْيلُن ْبُن َسَلَمَة َشاِعًرا َوَفَد َعَى ِكرْسَ
بِالطَّاِئِف، َفَبنَى َلُه ِحْصنًا بِالطَّاِئِف، ُثمَّ َجاَء اإِلْسلُم، َفَأْسَلَم َغْيلُن َوِعنَْدُه 
 ،» َبِقيََّتُهنَّ َوَفاِرْق  َأْرَبًعا  ِمنُْهنَّ  »اْخَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللِه  َرُسوُل  َلُه  َفَقاَل  نِْسَوٍة،  َعَشُ 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )328/3، 329(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 243(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2275/4(.



407 ين
َ
حرف الغ

اْلَيْوَم، َفاْخَتاَر  َتُهنَّ آَثُر ِعنِْدي، َوَسَيْعَلْمَن َذلَِك  َأيَّ َيْعَلْمَن  َفَقاَل: َقْد ُكنَّ َواَل 
: َأْقبِِل َوَمْن مَلْ ُيِرْد َيُقوُل هَلَا: َأْدبِِري  ِمنُْهنَّ َأْرَبًعا، َوَجَعَل َيُقوُل ملَِْن َأَراَد ِمنُْهنَّ

.)1( َحتَّى اْخَتاَر ِمنُْهنَّ َأْرَبًعا َوَفاَرَق َبِقيََّتُهنَّ

تـه عش نْسـَوة، َفأمـره النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأن ْيَتار   ب: أسـلم َيـْوم اْلَفْتـح َوَتْ
ِمنُْهنَّ َأْربًعا. 

بني  َوأمه من  ِف آخر واَلَية عمر بن اخلطاب،  َسلَمة  َماَت غيَلن بن 
جشم)2(.

 بش: أسلم يوم الفتح وتته عش نسوة فأمره النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أن يتار 
منهن أربًعا مات ف آخر خلفة عمر بن اخلطاب)3(.

، َوَمْواَلُه َنافٌِع َأُبو  ، َرَوى َعنُْه: بِْشُ ْبُن َعاِصٍم الثََّقِفيُّ  ع: ِحَجاِزيٌّ
اِئِب، َوُعْرَوُة ْبُن َغْيَلَن)4(. السَّ

ِه   بر، ثغ: أسلم َيْوم الطائف، َوَكاَن عنده عش نسوة، فأمره َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص أن يتخـريَّ منهـن أربًعـا أسـلم بعـد فتح الطائـف، ومل هياجـر، َوَكاَن أحد 
َوُهَو ممن وفد عى كرسى، وخربه معه عجيب،  وجوه ثقيف ومقدميهم، 
َقـاَل: كـرسى ذات َيـْوم: أي ولـدك أحب إليـك؟ َقاَل: الصغـري َحتَّى يكرب، 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )66/8(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )328/3(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 62(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2270/4(.



حابة األماثل 408
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

واملريـض َحتَّـى يـربأ، والغائب َحتَّى يئـوب. َفَقاَل كـرسى: زه! َمالِك وهلذا 
الكلم! َهَذا كلم احلكمء، وأنت من قوم جفاة ال حكمة فيهم، فم غذاؤك؟ 

َقاَل: خبز الرب. َقاَل: َهَذا العقل من الرب، ال من اللبن والتمر. 

َوَكاَن شاعًرا حمسنًا، توف غيلن بن َسَلَمة ِف آخر خلفة ُعَمر ڤ)1(.

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني. 

روى عنـه: بـش بـن عاصـم الثقفي، وعـروة بن غيلن ابنه ذكـر أنه كان 
بدمشق حني توف عبد امللك بن مروان فعزى الوليد بن عبد امللك)2(.

 ذت: له ُصحبٌة وروايٌة، وهو الَِّذي أسلم وتته َعْشُ نِْسوة.

وكان شاعًرا حمسنًا.

وَفّد قبل اإلسلم عى ِكرْسى فسأله أن يبني له حصنًا ف الطائف.

أسلم زمن الفتح. َرَوى َعنُْه: ابنه ُعْرَوة، وبِْش بن عاصم)3(.

اء  ال�ف
وه حر�فُ

لُ �ت َ
، و�ي �ف �ي

 ال�فَ
هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1256/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )43/4، 44(.
)2) »تاريخ دمشق« البن عساكر )48/ 133(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 163(.



اء حر�غ ال�غ





411 حرف الفاء

الفاِكُه امُسه  من 

الَفاِكُه ْبُن َسْعٍد، َأُبو ُعْقَبَة، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.5  )26

 س: أسلم وصحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه حديًثا)1(.

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)2(.

اِريِّ ڤ.5  )26 ، ابُن َعمِّ َتِميٍم الدَّ اِريُّ اْلَفاِكُه ْبُن َعْمٍرو الدَّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن َبيت جربين من بَِلد فلسطني َوهَبا َماَت)3(.

ْبِن 5  )26 َخْلَدَة  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  اْلَفاِكِه  ْبِن  ِبْشِر  َوِقْيَل:  َنْسِر،  ْبُن  اْلَفاِكُه 
َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق الَْنَصاِريُّ الزَُّرِقيُّ ڤ.

َقاَل  َهَكَذا  ُزَرْيٍق.  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  ِد  ُمَلَّ ْبِن  بِنُْت َخالِِد  ُأَماَمُة  ُه  ُأمُّ  س: 

 . ُد ْبُن ُعَمُر َوْحَدُه: اْلَفاِكُه ْبُن َنرْسٍ حُمَمَّ

، َوَعْبُد اللِه ْبُن  ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َوَقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ

 . : ُهَو اْلَفاِكُه ْبُن بِْشٍ ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ حُمَمَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )391/5(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2286/4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )333/3(.
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ِد ْبِن ُعَمَرَة: َلْيَس ِف األَْنَصاِر َنرْسٌ إاِلَّ ُسْفَياُن ْبُن  َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ
َنرْسٌ ِف َبنِي احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج. 

ُهَم ُأمُّ النُّْعَمِن بِنُْت  َوَكاَن لِْلَفاِكِه ِمَن اْلَوَلِد اْبنََتاِن: ُأمُّ َعْبِد اللِه، َوَرْمَلُة َوُأمُّ
النُّْعَمِن ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة. 

َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوَشِهَد الَفاِكُه َبْدًرا، َوُتُوفِّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )550/3(.



413 حرف الفاء

ْرَوة
َ

ف امُسه  من 

، َوِقيَل: اْبُن َنَعاَمَة، َوِقيَل: اْبُن ُنَباَتَة، 5  )26 َفْرَوُة ْبُن َعاِمٍر، اْلُجَذاِميُّ
َوِقيَل: اْبُن ُنَفاَثَة ڤ.

اِم)1(  ع، ثغ: امُلْهِدي إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْغَلَتُه الَبْيَضاَء، َسَكَن ُعَمَن الشَّ

26(  5 ، َفْرَوُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َوَذَفَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َبَياَضَة، اْلَْنَصاِريُّ
ُثمَّ اْلَبَياِضيُّ ڤ.

َنابِِئ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن  ُه ُرَحْيَمُة بِنُْت   س: ُأمُّ

َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.

ُه َحبِيَبُة بِنُْت ُمَلْيِل ْبِن َوَبَرَة ْبِن  ْحَِن، َوُأمُّ َوَكاَن لَِفْرَوَة ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد الرَّ
َخالِِد ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغنِْم ْبِن َسامِلِ ْبِن َعْوٍف. 

ُهْم ُأمُّ َوَلٍد.  ْحبِيَل، َوُأمُّ َوُعَبْيٌد، َوَكْبَشُة، َوُأمُّ رُشَ

وأمُّ سعٍد، وأمها آمنة بنت خليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر 
ابن فهرية بن بياضة. 

ها أمُّ ولد.  ها أمُّ ولد. وآمنُة وأمُّ وخالدة وأمُّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2288/4(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )57/4(.
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ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َوَشِهَد َفْرَوُة ْبُن َعْمِرو اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ى ْبِن َأيِب َقْيٍس  وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َعْبِد اللِه ْبِن َمَْرَمَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

 . ِمْن َبنِي َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ

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

، َوَكاَن َيْبَعُثـُه َخاِرًصا  َواْسـَتْعَمَلُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـَى امَلَغانِِم َيْوَم َخْيـرَبَ
بِامَلِدينَِة.

َوَكاَن لَِفْرَوَة َعِقٌب َوَأْوالٌَد َواْنَقَرُضوا َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

 ب: شهد َبْدًرا والعقبة)2(.

ِذي َأَتى بَِعَرِق التَّْمِر، َفَأْعَطاُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص امُلَتَظاِهَر  ، َوُهَو الَّ  ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ِمِن اْمَرَأتِِه َسَلَمَة ْبَن َصْخٍر)3(. 

 بر: شهد العقبة، وشهد بدًرا، وما بعدها من املشاهد مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ِه بن مرمة العامري.  وآخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني َعْبد اللَّ

َهُر َبْعُضُكْم َعَل َبْعٍض بِاْلُقْرآِن«)4(. َحِديُثُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْ

 ثغ: كان النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يبعثه يرص َعَى أهل املدينة ثمرهم، فإذا دخل 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )554/3(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )332/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2289/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1260/3(.



415 حرف الفاء

احلائط حسب ما فيه من األفناء، ُثمَّ رضب بعضها َعَى بعض، َعَى ما يرى 
فيها، فل يطئ)1(.

َفْرَوُة ْبُن ُمَسْيِك ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسَلَمَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن الذَُّؤْيِب 5 ))26
اْبِن َماِلِك ْبِن ُمَنبِِّه ْبِن ُغَطْيِف ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َناِجَيَة ْبِن ُيَحاِبَر، َوُهَو 

ُمَراُد ْبُن َماِلِك ْبِن ُأَدٍد، َوُهَو ِمْن َمْذِحٍج، َأُبو ُسْبَرة، الُمَراِديُّ ڤ.

 س: كان بني مراد ومهدان وقعة، أصابت مهدان من مراد ما أرادوا 

حتى أثخنوهم ف يوم الرزم، وكان الذي قاد مهدان إىل مراد: األجدع بن 
مالك، ففضحهم يومئذ، وف ذلك يقول فروة بن مسيك:

فغـــري مهزمينــــافـــإن نغلـــب فغلبـــون قدمـــا وإن هنـــزم 
ــن ــا ولكـ ــا جبنـ ــا أن طبنـ آخرينــــاومـ وطعمــــة  منايانـــا 
ـــجال ـــه س ـــر دولت ـــذاك الده ــاك ــا فحينـ ــه حينـ ــر رصوفـ تكـ

 قال: فأقام فروة عند النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ما أقام، ثم استعمله َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
عى مراد وزبيد ومذحج كلها، وكتب معه كتاًبا إىل األبناء باليمن يدعوهم 
إىل خالد بن سعيد بن العاص عى الصدقات، وكتب له كتاًبا فيه فرائض 
الصدقة، فلم يزل خالد عى الصدقة مع فروة بن مسيك، وكان فروة يسري 

فيهم بوالية َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حتى توف َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

قال حممد بن ُعَمر: واستعمل ُعَمُر بُن اخلطاب فروَة بَن مسيك أيًضا 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )57/4، 59(.
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عى صدقات مذحج)1(.

 : ٍد اْلَكْلبِيُّ ُد ْبُن َسْعٍد: َقاَل ِهَشاُم ْبُن حُمَمَّ  وقال أيًضا: س: َقاَل حُمَمَّ
َكاَن َفْرَوُة ْبُن ُمَسْيٍك َشاِعًرا)2(.

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَراَد.

وُمَراد ُهَو ُيَابِر بن َمالِِك بن َأَدد ْبِن َزْيد.

َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َأَدُد ْبُن َزْيد ْبِن َيْشُجب، ْبِن َعِريب ْبِن َزْيد ْبِن  فَأْخرَبَ
َكْهَلن ْبِن َسَبإٍ. والنََّسب َبْعَد َسَبأ واحٌد)3(.

 ب: َأصله من اْليمن، َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعن سبأ، عداده ِف اْلُكوفِّيني)4(.

 بش: كان ممن وفد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من اليمن، سكن الكوفة)5(.

 ، ، َفَأْسَلَم، َفَبَعَثُه َعَى ُمَراٍد، َوُزَبرْيٍ  ع: َقِدَم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َسنَِة َعْشٍ
َوَمْذِحٍج. 

، َوَسِعيُد ْبُن َأْبَيَض ْبِن  ْعبِيُّ َة، َوالشَّ َرَوى َعنُْه: َيَْيى ْبُن َهانٍِئ، َوَأُبو َسرْبَ
ُهْم)6(. ْحَِن، َواْبُن َعابٍِس، َوَغرْيُ اُء ْبُن َعْبِد الرَّ َحَّاِل، َواْلرَبَ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )263-261/6(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )84/8(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )304/1، 502(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )331/3، 332(.

)6) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 79(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2287/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف سنة تسع فأسلم.  بر: قدم عى َرُسوِل اللَّ

وانتقل فروُة بُن مسيك إىَِل الكوفة ِف زمن ُعَمر، فسكنها. 

، وسـعيد بن أبيـض، َأُبو هاين  ، َوَأُبو سـربة النخعيُّ ـْعبِيُّ َرَوى َعنْـُه: الشَّ
. حديثه ِف سبإ حديث حسن، وكان من وجوه قومه، َوَكاَن شاعًرا  املراديُّ

حمسنًا، وأنشد َلُه ابن إِْسَحاق ِف السري شعًرا حسنًا)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)2(. 

، أصله من اليمن، قدم عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة   ثغ: مراديٌّ غطيفيٌّ
عش، فأسلم، فبعثه َعَى مراد وزبيد ومذحج)3(.

َفْرَوُة ْبُن النُّْعَماِن ْبِن ِإَساٍف ڤ.5 2)26

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)4(. 

بعدها من  أحًدا، وما  قد شهد  َوَكاَن  اليممة شهيًدا،  َيْوم  قتل  بر:   
املشاهد)5(.

َفْرَوُة الُجَهِنيُّ ڤ.5 ))26

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1261/3، 1262(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )386/3(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )60/4(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 115(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1262/3(.
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ِف  سمعه  َأنَُّه  ُمَعاِوَية  موىل  برس  عنه  روى  صحبٌة،  َلُه   ، شاميٌّ بر:   
امَلاِضَ  َشْهَرَنا  اْجَعْل  ُهمَّ  »اللَّ اهللل:  رأوا  إذ  يقولون،  الصحابة  عشة من 
َلَمِة، والُيْمِن، َواإِليَمِن،  َخْيَ َشْهٍر، َوَخْيَ َعاِقَبٍة، َوَأْدِخْل َعَلْينَا َشْهَرَنا َهَذا بِالسَّ

ْزِق احَلَسِن«)1(. َوالَعافَِيِة، َوالرِّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1262/3(.
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َضالة
َ

ف امُسه  من 

َفَضاَلُة ْبُن َعْبِد اهلِل اللَّْيِثيُّ ڤ.5 ))26

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد 
َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن 

َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)1(. َأْخرَبَ

 خ: َقاَل َيَْيى ْبُن َمِعنٍي: لَفَضاَلة َهَذا ُصْحَبة، َوَلْيَس ُهَو َفَضاَلة ْبُن 
ُعَبْيد)2(.

ْسَلم، َفَقاَل َلُه: »َما َيْشَغلَك  َمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإْلِ  ب: شيٌخ جاهلٌّ قديٌم، َعلَّ
ا« )3(. ْمِس، َوَصَلة َقْبَل ُغُروِبَ ْيِن: َصَلة َقْبَل ُطُلوِع الشَّ َفَل َتَدِع الَعْصَ

َفَضاَلـُة ْبـُن ُعَبْيـِد ْبـِن َناِفِذ ْبـِن َقْيِس ْبـِن ُصَهْيَبَة ْبـِن اَلْصَرِم 5 6)26
اْبِن َجْحَجَبا ْبِن ُكْلَفَة ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، ِمَن الَْنَصاِر، َأُبو 

ٍد، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. ُمَحمًّ

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 295، 296(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 501(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )330/3(.
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ه عفرة بنت حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجللح بن احلريش   س: ُأمُّ
ابن َجْحَجبا.

ه أم صفوان بنت خداش بن عبد الله  فولد فضالُة بُن عبيٍد: حيًدا، وُأمُّ
ابن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 

بن  َعْمرو  بن  َبى  من  ُأنيف  بني  من  ثابت،  بنت  أمامة  ه  وُأمُّ وحممًدا، 
احلاف بن قضاعة. 

هم مريم بنت عوف بن قيس بن  وعبَد اللِه، وعبيَد اللِه، وأمَّ جيٍل، وأمُّ
حارثة بن سنان بن أيب حارثة بن ُمرة بن َنجبة بن غيظ بن مرة بن عوف. 

وعمًرا، وعائشة، ألمِّ ولد. 

وكان عبيد بن نافذ شاعًرا.

قال حممد بن عمر: وشهد فضالة بن عبيد بعد ذلك ُأحًدا، واخلندق، 
واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج إىل الشام فلم يزل هبا حتى مات 

هناك.

قال حممد بن عمر: وكان فضالة بن عبيد قاضًيا بالشام ف زمن معاوية، 
ونزل دمشق وبنى هبا داًرا، ومات هبا ف خلفة معاوية بن أيب سفيان، وله 

عقٌب)1(.

َمـَع  َهـا  ُكلَّ َوامَلَشـاِهَد  َواخلَنْـَدَق،  ُأُحـًدا،  َشـِهَد  س:  أيًضـا  وقـال   

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )308-307/4(.
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ـا َداًرا، َوَكاَن  ـاِم، َفنَـَزَل ِدَمْشـَق، َوَبنَـى هِبَ َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثـمَّ َخـَرَج إىَِل الشَّ
َقاِضًيا هِبَا ِف َزَمِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن، َوَماَت بِِدَمْشَق ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن 

َعِقٌب)1(. َوَلُه  ُسْفَياَن،  َأيِب 

ـام ومـرص، َكاَن عى َقَضاء   ب: سـكن مـرص، َوَحِديثـه ِعنْد أهل الشَّ

ْرَداء.  دمشق بعد أيب الدَّ

َماَت ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوَكاَن ُمَعاِوَية فِيَمن حل برسيره)2(.

 بش: ويل القضاء بدمشق بعد أيب الدرداء مات هبا ف والية معاوية 

ابن أيب سفيان، وكان معاوية فيمن حل رسيره)3(.

ُه َشِهَد ُأُحًدا،  َجَرِة. َوِقيَل: إِنَّ َت الشَّ ُه َكاَن فِيَمْن َباَيَع َتْ  ع: ِقيَل: إِنَّ

َ بِِدَمْشَق َسنََة َثَلٍث َوَخِْسنَي، َويِلَ اْلَقَضاَء  ، ُتُوفِّ َواخلَنَْدَق، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ
اِم. هِبَا ملَُِعاِوَيَة، َوَعِقُبُه بِالشَّ

ـِد ْبِن ُعْقَبـَة ْبِن ُأَحْيَحَة ْبـِن اجْلَُلِح ْبـِن احْلَِريِش ْبِن  ـُه: ُغْفـَرُة بِنْـُت حُمَمَّ َوُأمُّ
 . َجْحَجبِيٍّ

، َوَعْمُرو ْبـُن َمالِـٍك َأُبو َعِلٍّ  نَْعـايِنُّ َرَوى َعنْـُه: َحنَـُش ْبـُن َعْبـِد اللـِه الصَّ
، َوَعْبـُد اللِه ْبُن  ْحَـِن ْبـُن ُجَبـرْيِ ْبِن ُنَفـرْيٍ ، َوَربِيَعـُة ْبـُن ُيـوَرا، َوَعْبـُد الرَّ اجْلَنْبِـيُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )405/9(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )330/3(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 88(.
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ُة َمْواَلُه)1(. ، َوَمْيرَسَ يٍز، َوُثَمَمُة ْبُن َعِلٍّ َأُبو َعِلٍّ اهْلَْمَدايِنُّ حُمرَْيِ

 بر: أول مشاهده أحد، ُثمَّ شهد املشاهد كلها، ُثمَّ انتقل إىَِل الشام، 
وسكن دمشق وبنى هبا داًرا، َوَكاَن فيها قاضًيا ملعاوية، ومات هبا وقربه هبا 

َمْعُروف إىَِل اليوم.

وكان ُمَعاِوَية استقضاه ِف حني خروجه إىَِل صفني، وذلك أن َأَبا الدرداء 
ملا حضته الوفاة َقاَل َلُه ُمَعاِوَية: من ترى هلذا األمر؟ فقال: فضالة بن ُعَبْيد، 
فلم مات أرسل إىَِل َفَضاَلة بن عبيد فواّله القضاء، وقال له: أما إيِنِّ مل أحبك 
هبا، ولكني استرتت بك َعِن النار فاسرت، ثم أمره ُمَعاِوَية عى اجليش، فغزا 

الروم ِف البحر، وسبي بأرضهم.

وكانـت وفاتـه ڤ سـنة ثـلث وخسـني. وقـد قيـل: إنه تـوف ِف آخر 
خلفة ُمَعاِوَية. وقيل: إنه مات سنة تسع وستني. واألول أصح إن شاء الله 

تعاىل)2(.

ه   كر: من أصحاب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الذين بايعوه تت الشجرة والَّ

ه قضاء دمشق، وكان خليفة معاوية عى دمشق  معاوية عى الغزاة، ثم والَّ
إذا غاب عنها.

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن عمر بن اخلطاب، وأيب الدرداء. 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2282/4(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1262/3، 1263(.
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روى عنه: عبد الرحن بن جبري بن نفري، وحنش بن عبد الله الصنعاين، 
وعبد الله بن حمرييز اجلمحي، وأبو عل عمرو بن مالك اجلنبي، وعبد العزيز 
ابن أيب الصعبة، والقاسم أبو عبد الرحن، وأبو عل ثممة بن شفي اهلمذاين، 

ويقال: األصبحي، وميرسة موىل فضالة، وعل بن رباح، وربيعة بن يورا.

وداره بدمشق بنواحي سوق القمح)1(.

 ثغ: أول مشاهده أحد، ُثمَّ شهد املشاهد كلها. 

وكان ممـن بايـع تـت الشـجرة، وانتقـل إىَِل الشـام، وشـهد فتـح مرص، 
وسكن الشام، وويل القضاء بدمشق ملعاوية، استقضاه ِف خروجه إىَِل صفني، 
َره معاوية َعَى  وَقاَل َلُه: )مل أحبك هبا، ولكن استرتت بك من النار(، ُثمَّ أمَّ

جيش، فغزا الروم ِف البحر، وسبى بأرضهم.

ْحَن بن  روى عنه: حنش الصنعاين، وعمرو بن َمالِك اجلنبي، وعبد الرَّ
ُجَبرْي، وابن حمرييز، وغريهم.

وتـوف فضالـة سـنة ثلث وخسـني ِف خلفة معاوية. وقيل: توف سـنة 
تسـع وسـتني، فحمـل معاويـة رسيـره، وَقـاَل البنـه َعْبد اللَّـه: أعني يـا بني، 

فإنك ال تمل بعده مثله! وكان موته بدمشق، وبقي َلُه هبا عقب)2(.

 ذت: قايض دمشق.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )48/ 290(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )63/4، 64(.
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َكاَن أحـد مـن بايـع َبْيعة الرضـوان، ويل الغزو ملعاوية، ُثـمَّ ويل َلُه قضاء 
دمشق، وناب َعنُْه هِبَا، َلُه عّدة أحاديث.

ْحَِن بن  ـِه بـن حُمرَْييـز، وَحنش الصنعـاين، وَعْبـد الرَّ َرَوى َعنْـُه: َعْبـد اللَّ
ْحَِن، وغريهم. ُجبري بن ُنَفري، وعل بن رباح، والقاسم َأُبو َعْبد الرَّ

َقاَل َسِعيد بن َعْبد العزيز: َكاَن أصغر من شهد بيعة الرضوان.

َ َسنَة ثلث وخسني؛ قاله املدائني. ُتُوفِّ

ُه قرأ: }َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى فازًعا{ بالزاي)1(. ورد َأنَّ

، َصاِحـُب  ، األَْوِسُّ ـٍد األَْنَصـاِريُّ  ذس: الَقـايِض، الَفِقْيـُه، َأُبـو حُمَمَّ
ْضَواِن. َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْهِل َبْيَعِة الرِّ

َويِلَ الَغْزَو ملَُِعاِوَيَة، ُثمَّ َويِلَ َلُه َقَضاَء ِدَمْشَق، َوَكاَن َينُْوُب َعْن ُمَعاِوَيَة ِف 
اإِلْمَرِة إَِذا َغاَب.

ْرَداِء.  ُة َأَحاِدْيَث، َوَلُه: َعْن ُعَمَر، َوَعْن َأيِب الدَّ َوَلُه: ِعدَّ

ْحَِن بُن  ْيٍز، َوَعْبـُد الرَّ ، َوَعْبُد اللِه بـُن حُمرَْيِ نَْعايِنُّ َث َعنْـُه: َحنَـٌش الصَّ َحـدَّ
ْعَبِة، َوالَقاِسُم َأُبو  ، َوَعْبُد الَعِزْيِز بُن َأيِب الصَّ ، َوَعْمُرو بُن َمالٍِك اجلَنْبِيُّ ُجَبرْيٍ

ُة َمْوىَل َفَضاَلَة، َوَطاِئَفٌة)2(. ْحَِن، َوُعَلُّ بُن َرَباٍح، َوَمْيرَسَ َعْبِد الرَّ

 جر: أسلم قديًم، ومل يَشِهَد َبْدًرا، وشهد أحًدا فم بعدها، وَشِهَد َفْتح 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 530، 531(.
)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 113، 114(.
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ِمرْصَ والشام قبلها، ثم سكن الشام)1(. 

َفَضاَلـُة ْبـُن النُّْعَمـاِن ْبِن َقْيـِس ْبِن َعْمِرو ْبـِن َزْيِد ْبـِن ُأَميََّة ْبِن 5  )26

َزْيٍد ڤ.

ه من بني عذرة، وشهد َفضالة ُأحًدا مع أخيه سمك بن النعمن)2(.  س: ُأمُّ

َفَضاَلُة، َمْوَلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.5  )26

 ق: كان فضالة هذا موىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، نزل الشام)3(.

))) »اإلصابة« البن حجر )548/8(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )289/4(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 149(.
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الفاء َحْرف  من  األفراد 

ِفَراُس ْبُن النَّْضِر ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َكَلَدَة ْبِن َعْبِد َمَناِف 5  )26
، ُيْكَنى َأَبا الَحاِرِث ڤ.  اِر ْبِن ُقَصيٍّ الَعْبَدِريُّ اْبِن َعْبِد الدَّ

ُه َزْينَُب بِنُْت النَّبَّاِش ْبِن ُزَراَرَة ِمْن َبنِي َأَسِد ْبِن َعْمِرو ْبِن مَتِيٍم.  س: ُأمُّ

ِة الثَّانَِيِة ِف  َة، َوَهاَجَر إىَِل َأْرِض احلََبَشـِة ِف امَلرَّ َوَكاَن َقِديَم اإِلْسـلِم بَِمكَّ

ِرَواَيتِِهـْم َجِيًعـا، إاِلَّ َأنَّ ُموَسـى ْبـَن ُعْقَبـَة، َوَأَبـا َمْعَشٍ َكاَنـا َيْغَلَطـاِن ِف َأْمِرِه، 

ْضُ ْبـُن احْلَـاِرِث ُقتِـَل َكافًِرا  ْضُ ْبـُن احْلَـاِرِث ْبـِن َعْلَقَمـَة، َوالنَـّ َفَيُقـوالَِن: النَـّ

ِد ْبِن  ِذي َأْسـَلَم َوَهاَجـَر إىَِل َأْرِض احْلََبَشـِة ِف ِرَواَيـِة حُمَمَّ ا، َوالَّ َيـْوَم َبـْدٍر َصـرْبً

ـِد ْبـِن ُعَمـَر: اْبنُـُه فِـَراُس ْبـُن النَّْضِ ْبـِن احْلَـاِرِث، َوُقتِـَل َيْوَم  إِْسـَحاَق، َوحُمَمَّ

ُموِك َشِهيًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. اْلرَيْ

 كر: له صحبٌة وهاجر إىل أرض احلبشة ف املرة الثانية، وشهد الريموك)2(.

اء: َرِبيَعُة بُن 5  )26 اء، َواْسُم الَبكَّ ُفَجيُِّع ْبُن َعْبِد اهلِل بِن ُحْنُدج بِن الَبكَّ
َعاِمِر بِن َرِبيَعَة بِن َعاِمِر بِن َصْعَصَة اْلَعاِمِريُّ ڤ.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )114/4(.
)2) »تاريخ دمشق« البن عساكر )48/ 247(.
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 س: وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، وكتب له كتاًبا وهو عندهم)1(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َعاِمر بن َصْعَصَعة)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فرقد، َوَلْيَس   ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُيَقال: إِن ِف َأْصَحاب َرُسوِل اللَّ

ء)3(. بَِشْ

 ع: ِمْن َساِكنِي اْلُكوَفِة، َكَتَب َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاًبا، َوَسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ُرُم)4(. َعمَّ َيِلُّ َلُه َوَيْ

ُفَدْيٌك َأُبو َبِشيٍر ڤ.5  266

ُم َيْزعُموَن َأن من مل هُيَاجر هلك، َقاَل:   ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: إهِنَّ

وَء، َواْسُكْن َأيَّ َأْرِض َقْوِمَك  َكاَة، َواْهُجِر السُّ َلَة، َوآِت الزَّ »َيا ُفَدْيُك، َأِقِم الصَّ
ِشْئَت َتُكْن ُمَهاِجًرا«. 

َحِديثه ِعنْد َوَلده)5(.

ْجَرِة)6(.  ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسَأَلُه َعِن اهْلِ

الُفَراُت ْبُن َحيَّاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َحِبيِب ْبِن َحبََّة ْبِن 5 )266

، َوَقْد َكاَن َحِليًفا ِلَبِني َسْهٍم ڤ. َرِبيَعَة ْبِن َسْعِد ْبِن ِعْجٍل، اْلِعْجِليُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )200/6(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 125(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2291/4(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )337/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2296/4(.)6) »الثقات« البن ِحبَّان )337/3(.
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 س: كان بمكة، فبعثته قريٌش يرب أبا سفيان بن حرب بخروجهم 
إليه ف نفري بدر األوىل، وكان دليًل هادًيا بالطريق قد دوخها وسلكها وهو 

الذي عنى حسان بن ثابت بقوله:

 وخرج صفوان بن ُأَمية ف عري لقريٍش إىل الشام ف جتارة ومعه بضائع 
لرجال من قريش، وخرج معه عبد الله بن أيب ربيعة، وحويطب بن عبد 
العـزى ف رجـال مـن قريـش، فـوردوا الشـام فباعـوا مـا معهـم واشـرتوا ما 
أرادوا، وكان دليلهـم فـرات بـن حيـان العجـل، فنكـب هبـم عـن الطريـق، 

وأخذ طريًقا غري الساحل مما يل العراق.

فبلـغ النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رجوعهـم، فأرسـل زيـد بـن حارثـة ف مائـة راكـب، 
فاعرتضوا هلم فأصابوا العري، وأفلت أعيان القوم وأرسوا فرات بن حيان 
العجـل ورجلـني معـه، فقدمـوا هبـم وبالعري عى َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، فخمس 
العري، فبلغ اخلمس يومئذ قيمة عشين ألف درهم، وقسم ما بقى عى أهل 
عى  يعدو  بدر  يوم  أفلت  كان  وقد  أسرًيا،  حيان  بن  بفرات  وأيت  الرسية، 

قدمه، فكان الناس عليه أحنق يشء.

فلم ُأيت به إىل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وكان الذي بينه وبني أيب بكر حسنًا، فقال 
له أبو بكر: أما آن لك أن تقرص؟ قال: إن أفلت من حممد هذه املرة مل أعد 

أبًدا.

فقال أبو بكر: فأسلم ترتك. قال فرات: فقد أسلمت لله رب العاملني، 
فرتكه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص من القتل.
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ل إىل  ومل يـزل يغـزو مـع املسـلمني إىل أن ُقبِـَض َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، فتَحوَّ
الكوفة، وابتنى هبا داًرا ف بني عجل، وله اليوم عقب بالكوفة.

قال: هذا كله أخربنا به حممد بن عمر، عن حممد بن احلسن بن أسامة 
ابن زيد، عن أهله، ما خل نسب فرات بن حيان، فإنه أخربنا به هشام بن 

السائب الكلبي، عن أبيه.

قال حممد بن عمر: وكانت رسية زيد التي أصاب فيها فرات بن حيان 
ى: رسية القردة، وهي ناحية من نجد ما بني الربذة والغمرة.  ُتَسمَّ

وكانت ف جادى اآلخرة عى رأس ثمنية وعشين شهًرا من اهلجرة)1(.

ـا َداًرا ِف َبنِـي ِعْجـٍل، َوَلُه   وقـال أيًضـا س: َنـَزَل الُكوَفـَة َواْبَتنَـى هِبَ
بِاْلُكوَفِة)2(. َعِقٌب 

 ق: أســلم الفــرات، وحســن إســلمه، وقــال َرُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص يــوم 
فة قلوهبم: »إِنَّ ِمَن النَّاِس َناًسا، َنكُِلُهم إَِل إِْيَمِنِم،  حنني، حني أعطى املؤلَّ

ِمنُْهم: الفَراُت بُن َحيَّان«)3(.

 ب: َحِليف أيب ُسْفَيان بن َحْرب، َقال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِن ِمنُْكم ِرَجاًل 
َأكُِلُهم إَِل إِيَمِنِم، ِمنُْهم: ُفَراُت بُن َحيَّان«. َوَكاَن من أْهدى النَّاس بالُطرق)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )186-185/5(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )162/8(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 324(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )333/3(.
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ى ْبِن َحبِيِب ْبِن َحيََّة   ع: ُهَو ُفَراُت ْبُن َحيَّاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

اْبـِن َربِيَعـَة ْبِن َسـْعِد ْبـِن ِعْجٍل، َحِليُف َبنِي َسـْهٍم، َكاَن َدلِيـًل َهاِدًيا لِلطُِّرِق، 
لِِعرِي  ُضوا  لَِيْعرَتِ َراِكٍب  ِماَئِة  ِف  َحاِرَثَة  ْبِن  لَِزْيِد  ًة  يَّ رَسِ ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َبَعَث 
وا ُفَراًتا، َفُأيِتَ بِِه  ُقَرْيٍش، َوَكاَن َدلِيَلُهْم ُفَراُت ْبُن َحيَّاَن، َفَأَصاُبوا اْلِعرَي، َوَأرَسُ
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأِسرًيا، َفَقاَل: َأْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعامَلنَِي، َفَأْطَلَقُه َومَلْ َيْقُتْلُه، َفَلْم 
َل، َفنََزَل اْلُكوَفَة َواْبَتنَى هِبَا  َيَزْل َيْغُزو َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َأْن ُقبَِض َفَتَحوَّ

َداًرا ِف َبنِي ِعْجٍل، َوَعِقُبُه هِبَا)1(.

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

روى عنه: حارثة بن مضب وحنظلة بن الربيع)2(.

ِذيـَن أسـلموا مـن َربِيعـة، وكان هادًيـا ِف   ثـغ: هـو أحـد األربعـة الَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص رسيـًة َمـَع َزْيـد بـن حارثـة ليعرتضـوا عـرًيا  الطريـق، بعـث َرُسـوُل اللَّ
لقريش، وكان دليل قريش فرات بن حيان، فأصابوا العري، وأرسوا فرات 
بن حيان، فأتوا به َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يقتله، فمرَّ بحليف َلُه من األنصار، 
َفَقاَل: إين ُمْسـِلم. َفَقاَل اأْلَْنَصاِرّي: يا رسـول الله، إنه يقول: )إنه ُمْسـِلم(، 
َفَقاَل: »إِنَّ فِْيُكم ِرَجاًل َنكُِلُهم إَِل إِيَمِنِم، ِمنُْهم: ُفَراُت بُن َحيَّان«. وأطلقه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فانتقل إىَِل  ِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل أن توف َرُسوُل اللَّ ومل يزل يغزو َمَع َرُسوِل اللَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2294-2293/4(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )326/2(.
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ة، فنزهلا، وكان عقبة هبا. مكَّ

وملا أسلم َحُسَن إسلُمه، وفقه ِف الدين، وكرم َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حتَّى إنه 
ه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل ثممة بن ُأَثال ِف  أقطعه أرًضا باليممة تغل أربعة آالف، وسريَّ

قتل مسيلمة وقتاله)1(.

الفَراِسيُّ ڤ.5 2662

احِلني«.   ب: َقاَل له النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن ُكنَْت اَل ُبدَّ َساِئًل َفاْسَئِل الصَّ

عداده ِف أهل مرص)2(.

ه: )فراًسا(.  َكن أن الُبخاريَّ سمَّ  جر: ذكر ابن السَّ

قال وقال غريه: الفراس من بني فراس بن مالك بن كنانة، وال ُيوقف 
عى اسمه، ومرج حديثه عن أهل مرص)3(.

اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف 5 )266
ٍد الُقَرِشيُّ ڤ. ، ُيْكَنى َأَبا ُمَحمَّ اْبِن ُقَصيٍّ

ى بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن  ُه ُأمُّ اْلَفْضِل، َوِهَي ُلَباَبُة اْلُكرْبَ  س: ُأمُّ

ُبَجـرْيِ ْبـِن اهْلَـْزِم ْبـِن ُرَوْيَبـَة ْبِن َعْبـِد اللِه ْبِن ِهـلِل ْبِن َعاِمـِر ْبـِن َصْعَصَعَة ْبِن 
ُمَعاِوَيـَة ْبـِن َبْكـِر ْبـِن َهـَواِزِن ْبِن َمنُْصوِر ْبـِن ِعْكِرَمَة ْبـِن َخَصَفَة ْبـِن َقْيِس ْبِن 

. َعْيلَن ْبِن ُمَضَ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )51/4، 52(.
))) »اإلصابة« البن حجر )531/8(.)2) »الثقات« البن ِحبَّان )332/3(.
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َهـا َصِفيَُّة بِنُْت  َها، َوُأمُّ َفَوَلـُد الَفْضـُل ْبـُن الَعبَّاِس: ُأمَّ ُكْلُثـوٍم، َومَلْ َيِلْد َغرْيَ
َبْيِديِّ ِمْن َسـْعِد اْلَعِشـرَيِة  حَمِْمَيـَة ْبـِن َجـْزِء ْبـِن احْلَاِرِث ْبِن َعِريـِج ْبِن َعْمٍرو الزُّ

ِمْن َمْذِحٍج.

َوَكاَن اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس َأَسنَّ َوَلِد اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَغَزا َمَع 
، َوَثَبـَت َيْوَمِئـٍذ َمـَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحـنَي َوىلَّ  ـَة َوُحنَـنْيٍ َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
َة  اُس ُمنَْهِزِمـنَي فِيَمـْن َثَبَت َمَعُه ِمْن َأْهـِل َبْيتِِه َوَأْصَحابِِه، َوَشـِهَد َمَعُه َحجَّ النَـّ

ِه. اْلَوَداِع َوَأْرَدُفُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَراَءُه، َفُيَقاُل: ِرْدُف َرُسوِل اللَّ

َل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَتَوىلَّ َدْفنَُه، ُثمَّ  - َقاُلوا: َوَكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس فِيَمْن َغسَّ
اِم ُمَاِهًدا، َفَمَت بِنَاِحَيِة األُْرُدنِّ ِف َطاُعوِن َعَمَواٍس  َخَرَج َبْعَد َذلَِك إىَِل الشَّ

ْجَرِة َوَذلَِك ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب)1(. َة ِمَن اهْلِ َسنََة َثَميِن َعْشَ

 وقال أيًضا: س: َكاَن َأَسنَّ َوَلِد اْلَعبَّاِس، َوَغَزا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 

َة َوُحنَْينًا، َوَثَبَت َيْوَمِئٍذ َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِحنَي َوىلَّ النَّاُس، َوَشِهَد َمَعُه  َمكَّ
َل َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َة اْلَوَداِع، َوَأْرَدَفُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن فِيَمْن َغسَّ َحجَّ
َطاُعوِن  ِف  بِنَاِحَيِة األُْرُدنِّ  َفَمَت  اِم،  الشَّ إىَِل  َذلَِك  َبْعَد  َخَرَج  ُثمَّ  َدْفنَُه،  َوَويِلَ 

ْجَرِة، ِف ِخَلَفِة ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب)2(. َة ِمَن اهْلِ َعَمَواَس َسنََة َثَميِنَ َعْشَ

ُه ُأمُّ اْلَفْضِل ُلَباَبُة بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اهْلَْزِم   ص: ُأمُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )51-50/4(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )403/9(.
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ِه ْبِن ِهَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن ُمَعاِوَيَة.  اْبِن ُرَوْيَبَة ْبِن َعْبِد اللَّ

يَن َسنًَة، بَِطاُعوِن َعَمَواٍس، َوَيُقوُلوَن: ُقتَِل  َ َوُهَو اْبُن إِْحَدى َوِعْشِ ُتُوفِّ
َة، َوَكاَن َجِيًل)1(. َبَأْجنَاِديَن َسنََة َثَلَث َعْشَ

ته، ُقتَِل َيْوم الريموك  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن رديفه ِف حجَّ  ب: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللَّ

ام ِف عهد عمر بن اخلطاب، َوُهَو ابن ثِنَْتنْيِ َوعْشين سنة، َوَكاَن كنيته  بِالشَّ
د، َوَكاَن ِف َجيش َخالِد بن اْلَولِيد)2(. َأَبا حُمَمَّ

 بش: كان َرِديُف َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف حجته قتل يوم الريموك بالشام 

ف عهد عمر بن اخلطاب، وهو ابن ثنتني وعشين سنة، كنيته أبو حممد)3(.

ُه  ى اْلَعبَّـاُس َأَبـا اْلَفْضـِل، ُأمُّ ُل َوَلـِد الَعبَّـاِس َوبِْكـُرُه، َكاَن ُيَكنَـّ  ع: َأوَّ

ُلَباَبُة بِنُْت احْلَاِرِث، َوَكاَنْت َتَكنَّى: بُِأمِّ اْلَفْضِل، َوِهَي بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َحْزِن 
اْبِن ُبَجرْيِ ْبِن اهْلَْذِم ْبِن ُرَؤْيَبَة ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ِهَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة ْبِن 
ْبِن  َقْيِس  ْبِن  َخَصَفَة  ْبِن  ِعْكِرَمَة  ْبِن  َمنُْصوِر  ْبِن  َهَواِزَن  ْبِن  َبْكِر  ْبِن  ُمَعاِوَيَة 

 . َغْيَلَن ْبِن ُمَضَ

َوُأمُّ ُأمِّ اْلَفْضِل: بِنُْت َعْمِرو ْبِن َكْعٍب، َشِهَد اْلَفْضُل َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
، َوَشـِهَد َمَعُه  اُس َعنْـُه َيْوَم ُحنَـنْيٍ اْلَفْتـَح َوُحنَْينًـا، َوَثَبـَت َمَعـُه ِحـنَي اهْنَـَزَم النَـّ

))) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )281/1(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )329/3، 330(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 28(.
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ْدَف، َوَويِلَ ُغْسـَل  َي الـرِّ َة اْلـَوَداِع، َوَكاَن َرِديَفـُه َيـْوَم النَّْحـِر َوَراَءُه، َفُسـمِّ َحجَّ
َرُسوِل اللِه، َوَدَفنَُه.

ـا ُمَاِهـًدا ِف َناِحَيـِة اأْلُْرُدنِّ َسـنََة َعَمـَواَس  ـاِم َفُقتِـَل هِبَ ُثـمَّ َخـَرَج إىَِل الشَّ
ْجَرِة، ِف ِخَلَفـِة ُعَمَر ْبـِن اخْلَطَّاِب، َوِقيَل: اْسُتْشـِهَد  َة ِمـَن اهْلِ َسـنََة َثـَمِن َعـْشَ
َة، َوِقيَل:  ْفِر َكاَن اْلَيْوَماِن َجِيًعا َسنََة َثَلَث َعْشَ بَِأْجنَاِديَن، َوِقيَل: َيْوَم َمْرِج الصُّ

َة. ُموِك َسنََة َخَْس َعْشَ َبِل اْسُتْشِهَد بِاْلرَيْ

يَن َسـنًَة، َقْبـَل َأبِيِه اْلَعبَّاِس بَِأْرَبِع ِسـننَِي،  َ َوُهـَو اْبُن إِْحَدى َوِعْشِ َوُتـُوفِّ
َ َقْبَل َأبِيِه بِِستََّة َعَشَ َشْهًرا.  َوِقيَل: ُتُوفِّ

يَن َقْبَل  َ اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس َسنََة َثَمٍن َوِعْشِ : ُتُوفِّ َوَقاَل اهْلَْيَثُم ْبُن َعِديٍّ
َأبِيِه بَِأْرَبِع ِسننَِي. 

َث َعنُْه: َأُخوُه َعْبُد اللِه ْبُن اْلَعبَّاِس، َوَأُبو ُهَرْيَرَة)1(. َحدَّ

ه أمُّ اْلَفْضل لبابة الصغرى بِنْت احلَاِرث بن حزن اهلللية، من   بر: أمُّ
بني هلل بن عامر بن صعصعة بن ُمَعاِوَية، أخت ميمونة زوج النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، 

وهي أم إخوته.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنينًا، وشهد معه حجة الوداع، وشهد غسله  غزا مع َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو اّلذي كان يصب املاء عى علٍّ يومئذ.

واختلف ِف وقت وفاة اْلَفْضل فقيل: أصيب ِف َيْوم أجنادين ف خلفة 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2278/4(.
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أيب بكر الصديق ڤ ف سنة ثلث عشة، وقيل: بل قتل َيْوم مرج الصفر، 
وذلك أيًضا سنة ثلث عشة، إال أن األمري َكاَن َيْوم مرج الصفر َخالِد بن 
الَولِيد، وبأجنادين كانوا أربعة أمراء: َعْمرو بن الَعاص، َوَأُبو ُعَبْيَدة، َوَيِزيد 

ابن أيب سفيان، ورشحبيل بن حسنة، كل عى ُجنِْده. 

وقد قيل: إن َعْمرو بن اْلَعاص َكاَن عليهم جيًعا يومئذ. 

وقد قيل: مات اْلَفْضل ِف طاعون عمواس بالشام سنة ثمن عشة. 

وقيل: إنه قتل َيْوم الريموك سنة خس عشة ِف خلفة ُعَمر بن اخلطاب ڤ.

َجها احلََسُن بُن  َوَكاَن أجل الناس وجًها، مل يرتك ولًدا إال أم كلثوم، تزوَّ
َجها َأُبو ُموَسى األشعري.  عل ڤ، ُثمَّ فارقها، فتزوَّ

ِه بن َعبَّاس، وروى َعنُْه َأُبو ُهَرْيَرَة ڤ)1(. روى َعنُْه: أخوه َعْبد اللَّ

 كر: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ورديفه، له صحبٌة. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنه: أخوه عبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وربيعة بن احلارث، 
وعباس بن عبيد الله بن العباس، وأبو معبد نافذ موىل ابن عباس عى ما 

قيل، والشعبي مرسًل. 

وقدم الشام ماهًدا فهلك به، واخُتِلَف ف الوقت واملوضع الذي أصيب 
به، فقيل: إنه قتل بمرج الصفر، وقيل: بأجنادين، وقيل: بالريموك. 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1269/3، 12780(.
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واألظهر: أنه مات ف طاعون عمواس، والله أعلم)1(.

ة وحنينًا،   جو: مل يكن َلُه ولد غري أم ُكْلُثوم، غزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ
َوَكاَن فِيَمن َثبت َمَعه َيْومِئٍذ. 

فِيَمن حض  َوَكاَن  َوَراءه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  اْلَوَداع وأردفه  ة  َمَعه حجَّ َوشهد 
ام ُمَاهًدا، َفتوف ِف َناحَية اأْلُْرُدن ِف  غسل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَدفنه، ثمَّ خرج إىَِل الشَّ

طاعون عمواس سنة َثَميِن عَشة)2(.

د. ِه، وقيل: َأُبو حُمَمَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا َعْبد اللَّ  ثغ: هو ابُن عمِّ َرُسوِل اللَّ

ه أمُّ الفضل لبابة بِنْت احلارث بن حزن اهلللية، أخت ميمونة بِنْت  وأمُّ
احلارث زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهو أكرب ولد اْلَعبَّاس، وبه َكاَن اْلَعبَّاس، يكنى.

غزا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الفتح، وُحنينًا، وثبت معه حني اهنزم النَّاس، وشهد 
معه حجة الوداع، وكان رديفه يومئذ. 

وكان من أجل النَّاس، وروى َعْن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وشهد الفضل غسل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يصب املاء َعَى علِّ بِن َأيِب َطالِب.

وُقتَِل َيْوم مرج الصفر، وقيل: َيْوم أجنادين، وكلمها سنة ثلث عشة 
ِف قول. 

وقيل: بل مات ِف طاعون عمواس سنة ثمن عشة بالشام، وقيل: بل 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )48/ 319، 320(.
)2) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 98(.
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استشهد َيْوم الريموك سنة خس عشة. 

َجها احلََسن بن عّل ُثمَّ فارقها، فتزوجها  ومل يرتك ولًدا إال أم كلثوم، تزوَّ
َأُبو ُموَسى اأْلَْشَعِري)1(.

 ذت: كان جيًل مليًحا وسيًم، ُتُوّف شاًبا، ألنه يوم حجة الوداع كان 
أمرد، وكان َيْوَمِئٍذ رديف النّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، له ُصحبٌة وروايٌة.

َرَوى َعنُْه: أخوه عبد الله، وأبو ُهَرْيَرَة، وربيعة بن احلارث. 

َبرْي بن بكار، وأيب حاتم،  ُتُوّف بطاعون عمواس ف قول ابن سعد، والزُّ
وابن الربقي، وهو الصحيح. 

ر. ويقال: يوم أْجنادين. ويقال: يوم الريموك.  فَّ ويقال: ُقتِل يوم مرج الصُّ
ويقال: سنة ثمٍن وعشين)2(.

ْوَن َسنًَة)3(.   ذس: اْبُن َعمِّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص توف َوَلُه بِْضٌع َوِعْشُ

 ذت: األصح َمْوُتُه سنة ثمين عشة)4(.

 جر: ابُن َعمِّ سيدنا َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص كان أكرب االخوة وبه كان يكنى 
أبوه، وأمه واسمها: لبابة بنت احلارث اهلللية.

ثبت ف الصحيح َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أردفه ف حجة الوداع)5(.

)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 103، 104(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )66/4(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 58(.))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 330(.

)6) »اإلصابة« البن حجر )556/8(.
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الُفَضْيُل ْبُن النُّْعَمان الَْنَصاِريُّ ڤ.5 )266

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمني ِف َخْيرَب)1(. 

 ثغ: ُقتَِل َيْوم خيرب شهيًدا)2(. 

اْلَفَلَتاُن ْبُن َعاِصٍم اْلَجْرِميُّ ڤ.5 2666

.)3(  س: ُهَو َخاُل َعاِصِم ْبِن ِكلٍب اجْلَْرِميِّ

 خ: ُهَو َخاُل َعاِصم ْبِن ُكَلْيٍب اجلرِمي، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َجْرم)4(.

 جي: روى عنه: كليب اجلرمي، يعد بالكوفة)5(.

 ب: َخال ُكَلْيب، َلُه ُصْحَبة، عداده ِف اْلُكوفِّيني)6(.

 زص: له صحبة، هو خال عاصم بن كليب اجلرمي، سكن الكوفة، 
ال أخ له)7(.

 ع: ُهَو َخاُل َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َرَوى َغرْيَ َحِديٍث)8(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )68/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )182/8(.
))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 288(.

)6) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 42(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )333/3(.

) ) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أوهنًيا« لألزدي )ص: 206(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2292/4(.
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 كو: له صحبة ورواية)1(.

 وقال أيًضا كو: خال عاصم بن كليب، له صحبة، يعد ف الكوفيني)2(.

حَّاك، 5  266 ْحَمِن، َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد اهلِل، َوُيَقاُل: َأُبو الضَّ َفْيُروُز، َأُبو َعْبِد الرَّ
، اْبُن ُأْخِت النََّجاِشيِّ ڤ. ْيَلِميُّ الدَّ

ى إىَِل اْلَيَمِن َمَع  ِذيـَن َبَعَثُهـْم ِكـرْسَ  س: ُهـَو ِمـْن َأْبنَـاِء َأْهـِل َفـاِرَس الَّ

َسـْيِف ْبـِن ِذي َيـَزَن، َفنََفـُوا احلََبَشـَة َعـِن الَيَمـِن، َوَغَلُبـوا َعَلْيَهـا، َفَلـمَّ َبَلَغُهْم 
ْيَلِميِّ َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسـَلَم، َوَسـِمَع  وُز ْبُن الدَّ َأْمُر َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَفَد َفرْيُ
وُز ْبُن  َثنَـا َفرْيُ ِمنْـُه، َوَرَوى َعنْـُه َأَحاِديـَث، َفِمـْن َأْهِل احْلَِديِث َمـْن َيُقوُل: َحدَّ

 ، ْيَلِميِّ وَز ْبَن الدَّ ، َوُهَو َواِحٌد َيْعنُوَن َفرْيُ ْيَلِميُّ ، َوَبْعُضُهْم َيُقوُل: الدَّ ْيَلِميِّ الدَّ

َتِلُفوَن ِف اْسِمِه َعَى َما  ِذي َرَواُه َواِحٌد، َوَيْ َيبنُِي َذلَِك، َفاحْلَِديُث الَّ ِذي  َوالَّ

َذَكْرُت َلَك. 

ْيَلِميِّ َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  وُز ْبُن الدَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد َرَوى َأْيًضا َفرْيُ َقاَل حُمَمَّ
ْبُن  امُلنِْعِم  َعْبُد  َقاَل  َقاَل:  ِه.  اللَّ َعْبِد  َأَبا  ُيْكنَى  وُز  َفرْيُ َوَكاَن  اْلَقَدِر،  ِف  حديًثا 
إِْدِريَس: َوَقِد اْنَتَسَب َوَلُدُه إىَِل َبنِي َضبََّة، َوَقاُلوا: َأَصاَبنَا ِسَباٌء ِف اجْلَاِهِليَِّة، 
َتنَبََّأ  َكاَن  ِذي  الَّ بِاْلَيَمِن،  اْلَعنِْسَّ  َكْعٍب  ْبَن  األَْسَوَد  َقَتَل  فِيَمْن  وُز  َفرْيُ َوَكاَن 

 .» ْيَلِميِّ وُز ْبُن الدَّ الُِح َفْيُ ُجُل الصَّ بِاْلَيَمِن، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َقَتَلُه الرَّ

))) »اإلكمل« البن ماكوال )452/2(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )56/7(.
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اَن ڤ)1(. وُز بِاْلَيَمِن ِف ِخَلَفِة ُعْثَمَن ْبِن َعفَّ َوَماَت َفرْيُ

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

 ق: مـن أبنـاء فارس، الذيـن بعثهم كرسى إىل اليمن، فنفوا احلبشـة 
عنها وغلبوا عليها، و فريوز هو اّلذي قتل األسوَد بَن كعب العنسَّ املتنبِّي 

 .» ْيَلِميُّ الُِح: َفْيوُز الدَّ ُجُل الصَّ باليمن، فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َقَتَلُه الرَّ

يلميُّ  وقد وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه أحاديث ُيذكر فيها، فيقال: الدَّ
، وإنم قيل: حريي، لنزوله ف حري. احِلمرييُّ

ومات فريوز ف خلفة عثمن)3(.

 جي: روى عنه: ابنه عبد الله، يعد بالشام)4(.

اب، سكن مرص.   ب: َقاتل األسود بن َكْعب الَعنِس الكذَّ

ـان، َوَكاَن مـن َأبنَاء َفارس  َمـاَت بَِبْيـت امُلَقـّدس ِف خَلَفـة ُعْثَمن بن َعفَّ
ى إىَِل اليمن)5(. الَّذين َبعثهْم كرْسَ

َبِة.   ع: َقاتُِل اأْلَْسَوِد اْلَعنِْسِّ امُلَتنِبِِّئ، َخَدَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسَأَلُه َعِن اأْلرَْشِ

ْحَِن.  اَم، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َغرْيَ َحِديٍث، ُيُكنَّى َأَبا َعْبِد الرَّ َسَكَن الشَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )93/8(.
)2) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 2021(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 335(.
))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 41(.

)6) »الثقات« البن ِحبَّان )332/3(.
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َة، َوُعْرَوُة ْبُن ُرَوْيٍم)1(. اُك، َوَعْبُد اللِه، َوَكثرُِي ْبُن ُمرَّ حَّ َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه الضَّ

 بر: ُهَو من أبناء فارس، من فرس صنعاء.

وقـد قيـل: إن هـؤالء األبنـاء ينسـبون ِف بنـي ضبة، َوَكاَن ممـن وفد عى 
النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وحديثـه َعنْـُه ِف األرشبـة حديـث صحيـح، َوُهـَو قاتـل األسـود 

ِذي ادَّعى النبوة ِف أيام َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. العنس الكذاب الَّ

يلميَّ ممن قتل األسود بن َكْعب العنس املتنبي. وال خلف أن فريوَز الدَّ

ومات ِف خلفة ُعْثَمن ڤ. روى َعنُْه أبناء: الضحاك، وعبد الله.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص كنَّاه بأيب َعْبد الله)2(. وقيل: إن َرُسوَل اللَّ

 كر: وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه، روى عنه: ابناه عبد الله والضحاك 
ابنا فريوز، ومر املؤذِّن. 

اب، ووفد عى معاوية بن أيب سفيان)3(. وفريوز هو الذي قتل األسود الكذَّ

 ذت: قاتل األسود العنس، َلُه ُصحبٌة وروايٌة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص برأس  َوُهَو من أبناء الفرس الذين نزَلْوا اليمن، وفد َعَى َرُسول اللَّ
. َ األسود - فيم بلغنا - فوجده قد ُتُوفِّ

ِه والضحاك. َرَوى َعنُْه: ابناه؛ َعْبد اللَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2297/4(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1264/3، 1265(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/ 3(.
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وتوف سنة ثلث وخسني)1(.

 جر: ُيقال: ابن الديلمي، ُيكنى َأبا الضحاك، وُيقال: أبا عبد الرحن، 
. يمينٌّ كناينٌّ

من أبناء األساورة من فارس كان كرسى بعثهم إىل قتال احلبشة.

وفد عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وُيَقاُل َلُه: احلمريي لنزوله بحمري وحمالفته إياهم.

وروى عنه أحاديث ثم رجع إىل اليمن فأعان عى قتل األَسود العنس.

الله، وسعيد، وَأبو اخلري  الثلثة: الضحاك، وعبد  وروى عنه أوالده 
اليزين، وَأبو خراش الرعيني، وغريهم)2(.

ا�ف  ال�ت
وه حر�فُ

لُ �ت َ
اء، و�ي  ال�ف

هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 531(.
)2) »اإلصابة« البن حجر )563/8(.
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القاِسم امُسه  من 

يق ڤ.5  266 دِّ الَقاِسُم، َمْوَلى َأِبي َبْكٍر الصِّ

 بر: له صحبٌة وروايٌة)1(.

 بر: له صحبٌة، شهد فتح خيرب)2(.

الَقاِســُم ْبــُن َمخرمــة ْبــِن الُمطَِّلــِب ْبــِن َعْبــِد َمَنــاِف ْبــِن ُقَصــيٍّ 5  266
الُقَرِشيُّ الُمطَِّلبيُّ ڤ.

ملسو هيلع هللا ىلص وألخيه الصلت  ِه  اللَّ َرُسوُل  َقْيس بن مرمة، أعطاه  أخو  بر:   
مائة وسق من خيرب.

وأمهم بِنْت َمْعَمر بن ُأَميَّة بن َعاِمر من بني بياضة، وأم َقْيس أخيهم أم ولد.

وال أعلم للقاسم وال للصلت رواية. والله أعلم)3(.

 جر: أخو قيس والصلت.

م له النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص )4(. َذَكَرُه ابن إِسَحاق فيمن قسَّ

)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1731/4(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1272/3(.

))) »اإلصابة« البن حجر )11/9(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1272/3(.
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ِبيَصة
َ

ق امُسه  من 

َقِبيَصـُة ْبـُن اْلَْسـَوِد ْبـِن َعاِمـِر ْبـِن ُجَوْيـِن ْبـِن َعْبـِد َرِضـيِّ ْبِن 5  266
ُقْمَراَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحيَّاَن ْبِن َثْعَلَبَة، َوُهَو َجْرُم 

اْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَغْوِث ْبِن َطيٍِّئ ڤ.

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

َقِبيَصُة ْبُن ُبْرَمَة اْلََسِديُّ ڤ.5   26

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َأَسد. َث َعْن َرُسوِل اللَّ  خ: َحدَّ

َقاَل ابن إسحاَق: َأَسد ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن َنَزار 
اْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِلَياَس بن ُمَض، فأما  َأْخرَبَ
َوَقِد  َعاِمر،  جذام:  واسم  وعاملة،  وخلم  جذام  أبو  ُه  َأنَّ فيزعمون  َأَسدة 

ة ْبُن  اْنَتَسَبْت بنو َأَسدة ِف اليمِن؛ َفَقاُلوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبِن احلَاِرِث ْبِن ُمرَّ
ُأَدَد ْبِن َزْيد ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ)2(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )229/6(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 194، 195(.
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 ع: َلُه ُصْحَبٌة، َيْرِوي َعْن: َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َوامُلِغرَيِة ْبِن ُشْعَبَة. 

َرَوى َعنُْه: َواِصُل ْبُن ِحبَّاَن اأْلَْحَدُب)1(.

َقِبيَصُة ْبُن الدمون ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن دهقٍل الثََّقِفيُّ ڤ.5 ) 26

 كو: بايع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأنزله الطائف، فهم ف ثقيف)2(.

 ثغ: بايع النَّبِيًّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو وأخوه مهيل بن الدمون، وأنزهلم َرُسوُل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص الطائف فهم ِف ثقيف، َوُيَقال: إن الدمون بن َعْمرو، وهو َعْبد َمالِك 
ابـن معاويـة بـن عياض بن أسـد بـن َمالِك بـن صبابة بـن َمالِك بـن ماجد بن 

جذام بن الصدف، والله أعلم)3(.

ْبِن 5 2 26 َرِبيَعَة  َأِبي  ْبِن  اِد  َشدَّ ْبِن  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  ُمَخاِرِق  ْبُن  َقِبيَصُة 
َنِهيِك ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة الِهاَلِليُّ ڤ.

ــَزَل  ــُه َأَحاِديــَث، َوَن ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْســَلَم، َوَرَوى َعنْ ــَد َعــَى النَّبِ  س: َوَف

ُد ْبُن َحْرِب ْبِن َقَطِن ْبِن َقبِيَصَة ْبِن  َة َوَوَلُدُه، هِبَا اْلَيْوَم، ِمْن َوَلِدِه: حُمَمَّ اْلَبرْصَ

ُسوِل  َطَة َجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَمَن ْبِن َعِلٍّ اهْلَاِشِميِّ َعَى َمِدينَِة الرَّ امُلَخاِرِق، َوَويِلَ رَشْ

ِة)4(. َمِد ْبِن َعِلٍّ َعَى اْلَبرْصَ َطَة َعْبِد الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَويِلَ رَشْ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2335/4(.

)2) »اإلكمل« البن ماكوال )341/3(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )82/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )35/9(.
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 وقــال أيًضــا س: وفــد عــى النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأســلم وروى عنــه، ومــن 
ولده: َقَطن بن َقبيصة، كان رشيًفا وَويل ِسِجستان. وله يقول الشاعر :

ــِه َحــَزْنَكــْم ِمــْن َأِمــرٍي َقــْد َأَصْبــَت ِحبــاَءُه ــي ِمــْن إَِماَرتِ َوآِخــُر َحظِّ
ــُه ــْن َكاَن َقْبَل ــٌن إاِلَّ َكَم ــْل َقَط ا َعــَى َما َجاَء َيْوًمــا بِِه َقَطْنَفَه َفَصــرْبً

َولَِقَطٍن َيُقوُل ِزَياٌد اأْلَْعَجُم:

ــُحَأِمــْن َقَطٍن َجاَلــْت َفُقْلُت هَلَا ِقِرى َفاِئ ــنُّ الصَّ ــاَذا جُتِ ــي َم َأمَلْ َتْعَلِم
بَِملِــِه َجــَواًدا  بِــْشٍ  َأَبــا  َحاِئُح جُتِــنُّ  إَِذا َضنَّ بِامَلاِل النُُّفوُس الشَّ

مـن ولـده: حممـد بـن حـرب بـن َقطـن بـن قبيصـة، ويل رُشَط جعفر بن 
ط عبد الصمد بن عل عَى  ُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، وويَل رُشَ سليمن بن َعل عَى مدينة الرَّ

البرصة)1(.

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

.)3( ة، روى َعنُه َأهلَها، َوَأُبو ُعْثَمن النَّْهِديُّ  ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الَبرْصَ

 بش: من قيس عيلن من جّلة الصحابة)4(.

.)5(  ع: َرَوى َعنُْه: ِكنَاَنُة ْبُن ُنَعْيٍم، َوَقَطُن ْبُن َقبِيَصَة، َوَأُبو ُعْثَمَن النَّْهِديُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )204/6، 205(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )57/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )345/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 70(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2332/4(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة)1(.

 ثغ: عداده ِف أهل البرصة، وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، يكنى أبا بش.

روى َعنُْه: َأُبو عثمن النهدي، َوَأُبو قلبة، وابنه قطن بن قبيصة)2(.

َلِميُّ ڤ.5 ) 26 اٍص السُّ َقِبيَصُة ْبُن َوقَّ

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

َلَة،  ُروَن الصَّ  ب، بش: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َيُكوُن َعَلْيُكم ُأَمَراء يؤخِّ
َفَصلُّوا َما صلُّوا بُِكم إَِل الِقْبَلة«.

ة)4(. عداده ِف أهل الَبرْصَ

يِّنَي)5(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

 ثغ: َلُه صحبٌة، سكن البرصة)6(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )100/7(.

)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )83/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )61/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )345/3، 341(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 72(.
)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2333/4(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )84/4(.
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َقَتاَدُة ْبُن اْلَْعَوِر ْبِن َساِعَدَة ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد َشْمٍس، 5 ) 26
ُهَو َعْبَشْمس -َوَلْيَس َعْبُد َشْمٍس ِإلَّ ِفي ُقَرْيش- اْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد 

َمَناَة ْبِن َتِميٍم، َأُبو َجْوِن ْبُن َقَتاَدَة، التَِّميِميُّ ڤ.

ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َلُه  َوَكَتَب  اْلَوْفِد،  َقْبَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َصِحَب  غ:   س، 

ْبُن  اجْلَْونِل  َأُبو  َوُهَو  َواْلَعَرَمِة،  اْلَقنََعِة  َبنْيَ  ْهنَاِء  بِالدَّ َبَكِة - َمْوِضٌع  بِالشَّ ِكَتاًبا 
َقَتاَدَة)1(.

 ع: َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ ِف »الُوْحَداِن«، َوَقاَل: اَل َأْعَلُم َلُه حديًثا)2(.

َقَتاَدُة ْبُن َأْوَفى ْبِن َمَواَلَة ْبِن ُعْتَبَة ْبِن ُماَلِدِس ْبِن َعْبد َشْمَس 5 6 26
اْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد َمَناَة ْبِن َتِميٍم ڤ.

 س: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو َأُبو إَِياِس ْبُن َقَتاَدَة، َوُأمُّ إَِياِس ْبِن َقَتاَدَة اْلَفاِرَعُة 

َة)3(. اِل ْبِن ُمرَّ يِّ ْبِن ُعَباَدَة ْبِن َنزَّ بِنُْت ِحْرَيَ

 غ، ع: إياس بن قتادة، روى عنه: أبو حزة الضبعي، وكان إياس 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )60/9(، »معجم الصحابة« للبغوي )51/5(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2342-2341/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )61/9(.
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قايض الري، وال أعلم روى قتادة بن أوىف حديًثا ُمسنًَدا)1(.

َقَتاَدُة ْبُن ِرْبِعيٍّ ڤ.5   26

ة)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َكاَن َعامل َعلٍّ عى َمكَّ

َدِفيُّ ڤ.5   26 َقَتاَدُة ْبُن َقْيِس ْبِن َحَبِشيٍّ الصَّ

 ن: له صحبٌة، وال يعرف له رواية، شهد فتح مرص، وله ذكر وخّطة بمرص.

وحمـرس قتـادة بالّصـدف ُيعرف به، وجنـان قتادة التي قبـل بركة املعافر، 
ُتعـرف -أيًضـا-: )بركـة احلبـش(، كأهنـا  بـ)جنـان احلبـش(، وبـه  تعـرف 

ُنسـبت إليه، فقيل هلا: بركة ابن حبش، ثم ُخّفف)3(.

، َذَكَرُه امُلِحيُل َعَى َأيِب َسِعيِد   ع: اَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة، َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ
ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)4(.

، ِمْن َبِني َقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ڤ.5   26 َقَتاَدُة ْبُن ِمْلَحاَن، اْلَقْيِسيُّ

 غ: سكن البرصة وروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد اْبنه َعْبد امللك بن َقَتاَدة)6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )53/5(، »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2343/4(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )345/3(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )399/1(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2342/4(.

)6) »معجم الصحابة« للبغوي )49/5(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )345/3(.



حابة األماثل 452
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

 ع: َمَسَح النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوْجَهُه، َرَوى َعنُْه: اْبنُُه، َوَحيَّاُن ْبُن َعِمرَيَة)1(.

 بر: َلُه صحبٌة، روى عنه ابنه: عبد امللك بن َقَتاَدة، ويقال: إن ُشْعَبة 
ام  أخطأ ِف اسمه، إذ َقاَل فِيِه: منهال بن ملحان. َقاَل اْلُبَخاِرّي: حديث مَهَّ

أصح من حديث ُشْعَبة- َيْعنِي ِف َذلَِك-.

ومنهال بن ملحان ال ُيعرف ِف الصحابة، والصواب: َقَتاَدة بن ملحان 
د بالرواية َعنُْه ابنه َعْبد امَلِلِك بن َقَتاَدة، يعد ِف البرصيني)2(. القيس، تفرَّ

اِد ْبِن َكْعٍب، َواْسُم 5   26 َقَتاَدُة ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن َسوَّ
، ُيُكنَّى َأَبا ُعْثَماَن، َوِقيَل:  ، اْلَْنَصاِريُّ َكْعٍب: ُظَفُر ْبُن اْلَخْزَرجِ، الظََّفِريُّ

َأُبو ُعَمَر ڤ.

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْمِرو ْبِن   س: ُأمُّ

اِر ِمَن اخْلَْزَرِج. َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ِد  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن َقَتاَدُة ُيْكنَى َأَبا ُعَمَر، َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ َقاَل حُمَمَّ
: ُيْكنَى َأَبا َعْبِد اللِه. اْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ

ُهَم ِهنُْد بِنُْت َأْوِس ْبِن  َوَكاَن لَِقَتاَدَة ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُأمُّ َعْمٍرو، َوُأمُّ
َخَزَمـَة ْبـِن َعـِديِّ ْبـِن ُأيَبِّ ْبِن َغنْـِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمـِرو ْبِن َعْوٍف ِمـَن اْلَقَواِقِل 

ُحَلَفاٌء ِف َبنِي َعْبِد األَْشَهِل. 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2341/4(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1274/3(.
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، َوُيَقـاُل: َبْل  ـايَنُّ ُهـَم اخْلَنَْسـاُء بِنْـُت ُخنَْيـٍس اْلَغسَّ َوَعْمـٌرو، َوَحْفَصـُة َوُأمُّ

ُهَم َعاِئَشُة بِنُْت ُجَريِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْبِد َرَزاِح ْبِن َظَفٍر. ُأمُّ

ِد ْبِن ُعَمَرَة: َوَلْيَس لَِقَتاَدَة اْلَيْوَم َعِقٌب، َوَكاَن آِخَر  َقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ

َمْن َبِقَي ِمْن َوَلِدِه: َعاِصٌم، َوَيْعُقوُب اْبنَا ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة. 

َفَلْم  اْنَقَرُضوا  َوَقِد  َها،  َوَغرْيِ رَيِة  بِالسِّ اْلُعَلَمِء  ِمَن  ُعَمَر  ْبُن  َوَكاَن َعاِصُم 

َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد.

ْبِعنَي ِمَن  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَقْد َشِهَد َقَتاَدُة ْبُن النُّْعَمِن اْلَعَقَبَة َمَع السَّ َقاَل حُمَمَّ

ُد ْبُن  ، َومَلْ َيْذُكْرُه حُمَمَّ األَْنَصاِر ِف ِرَواَيتِِه َوِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوَأيِب َمْعَشٍ

إِْسَحاَق ِف ِكَتابِِه فِيَمْن َشِهَد اْلَعَقَبَة. 

َماِة امَلْذُكوِريَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد  َوَكاَن َقَتاَدُة ِمَن الرُّ

َبــْدًرا، َوُأُحــًدا َوُرِمَيــْت َعْينـُـُه َيــْوَم ُأُحــٍد َفَســاَلْت َحَدَقُتــُه َعــَى َوْجنَتـِـِه، َفَأَتــى 

َرُسوَل اللِه َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِه إِنَّ ِعنِْدَي اْمَرَأٌة ُأِحبَُّها، َوإِْن ِهَي َرَأْت َعْينِي 

َوَرَجَعْت،  َفاْسَتَوْت  بَِيِدِه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َها  َفَردَّ َقاَل:   ، ُتْقِذَريِنَ َأْن  َخِشيُت 

.)1( ُهَم َبْعَد َأْن َكرِبَ َوَكاَنْت َأْقَوى َعْينَْيِه َوَأَصحَّ

 خ: أخو أيب سعيد اخلدري.

َنا بذاك امَلَداِئنِي. مات بامَلِدْينَة. َأْخرَبَ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )418/3(.
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وصىَّ َعَلْيِه عمر بن اخلطاب)1(.

يَن، َوُهَو اْبُن  يَن، َوَقاُلوا: َثَلٍث َوِعْشِ َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوِعْشِ  ص: ُتُوفِّ
َخْـٍس َوِسـتِّنَي َسـنًَة ِمـْن َبنِـي َزْيِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ِسـَواَة ْبـِن َكْعِب ْبِن اخْلَـْزَرِج ْبِن 

َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن اأْلَْوِس. 

َ بِامَلِدينَِة)2(. َبْدِريٌّ ُتُوفِّ

 غ: أخو أيب سعيد اخلدري ألمه، سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
أحاديث.

وقـال حممـد بـن عمر: تـوف قتادة بن النعـمن الظفري باملدينـة ويكنى أبا 
عمر، قال: حدثني بذلك حممد عن عاصم بن عمر بن قتادة، وقال: صىَّ 
عليـه عمـر، ونـزل ف حفرته أبو سـعيد وهو أخـو ألمه، وحممد بن مسـلمة، 

واحلارث بن خزمة. 

ومات قتادة وهو ابن خس وستني سنة.

وقـال هـارون بـن عبد اللـه: قتادة بن النعـمن بن زيد األنصـاري يكنى 
بأيب عمر.

ومات باملدينة ف خلفة عمر سنة ثلث وعشين وهو ابن خس وستني)3(.

ه، َوُهَو الظفري اأْلْنَصاِرّي، وظفر   ب: َأُخو أيب سعيد اخلُْدِريِّ ألمِّ

))) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 50(.
)2) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )13/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )46/5، و48(.
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ُهَو َكْعب بن اخْلَْزَرج، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه. َوقد قيل: َأُبو َعْمرو. 

ْنَيا«.  اُه الدُّ ُه َعْبًدا َحَ سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »إِذا َأَحبَّ اللَّ

شهد َبْدًرا، َوُأِصيب عينه َيْوم أحد، َحتَّى َوقعت عى وجنته. 

َوَمات سنة َثَلث َوعْشين، َوُهَو ابن خس َوِستِّنَي سنة، َوصى َعَلْيِه 
ُـَم اْثنَـان فقد وهـم، َفنزل َقـربه َأُبو سـعيد  عمـر بـن اخلطـاب، َومـن زعـم َأهنَّ

اخلُْدِري، َوحُمَّمد بن مسلمة، واحلَارث بن حزمة. 

َوأمه بنت أيب سليط بن َعْمرو بن قيس)1(.

ـه أصيبـت عينـه يوم أحـد مات   بـش: أخـو أيب سـعيد اخلـدري ألمِّ
باملدينة سنة ثلث وعشين، وهو ابن خس وستني سنة، وصىَّ عليه عمر 

ابن اخلطاب)2(.

ـِه، َشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحًدا، َوامَلَشـاِهَد،   ع: َأُخـو َأيِب َسـِعيٍد اخْلُـْدِريِّ أِلُمِّ

ـا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَبَصَق فِيِهـَم َفَعاَدَتا  مُهَ َوُأِصيَبـْت َعْينَـاُه، َفَسـَقَطْت َحَدَقَتـاُه، َفَردَّ
ِف  َفَمَشى  َعَصاُه،  َلُه  َفَأَضاَءْت  َظْلَمَء  َلْيَلٍة  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َمَع  َوَصىَّ  َقاِن،  َترْبُ

َبَلَغ َمنِْزَلُه.  َضْوِئَها َحتَّى 

َرَوى َعنْـُه: َأُخـوُه َأُبـو َسـِعيٍد، َواْبنُـُه ُعَمـُر ْبـُن َقَتـاَدَة، َوحَمُْمـوُد ْبـُن َلبِيٍد، 
ٍح.  ، َوِعَياُض ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب رَسْ َوُعَبْيُد ْبُن ُحننَْيٍ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )344/3(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 50(.
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يَن، َوَصىَّ َعَلْيِه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ڤ)1(. َ َسنََة َثَلٍث َوِعْشِ ُتُوفِّ

، شهد بدًرا واملشاهد كلَّها، وأصيبت عينه َيْوم بدر. وقيل:   بر: عقبيٌّ

َيْوم اخلندق، وقيل: َيْوم أحد، فسالت حدقته، فأرادوا قطعها، ُثمَّ أتوا النَّبِيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص فدفع حدقته بيده َحتَّى وضعها موضعها، ُثمَّ غمزها براحته، َوَقاَل: 

ُهمَّ اْكُسَها َجَاًل«، فجاءت وإهنا ألحسن عينيه وما مرضت بعده. »اللَّ

األصح- والله أعلم- أن عني َقَتاَدة أصيبت َيْوم أحد.

وكانت معه َيْوم اْلَفْتح راية بني ظفر، َوَكاَن ڤ من فضلء األنصار، 
وكانـت وفاتـه ِف سـنة ثلث وعشين. وقيل: سـنة أربع وعشيـن، وهو ابن 
خـس وسـتني سـنة، وصـى عليه ُعَمـر بن اخلطـاب ڤ، ونزل ِف قـربه َأُبو 

َسِعيد اخْلُْدِرّي، َوُهَو أخوه ألمه ڤ)2(.

ِه  ِه، َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللَّ  و: ُهَو َأُخو َأيِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ ڤ أِلُمِّ

ملسو هيلع هللا ىلص ُأِصيَبْت َعْينُُه َيْوَم َبْدٍر َفَساَلْت َحَدَقُتُه َعَى َوْجنَتِِه، َفَأَراَد اْلَقْوُم َأْن َيْقَطُعوَها، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمنُْه،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َنْسَتِشرُيُه ِف َذلَِك، َفَأْدَناُه َرُسوُل اللَّ َفَقاُلوا: َنْأيِت َرُسوَل اللَّ
ُهمَّ اْكُسُها  َفَدَفَع َحَدَقَتُه َحتَّى َوَضَعَها َمْوِضَعَها، ُثمَّ َغَمَزَها بَِراَحتِِه، َوَقاَل: »اللَّ

َجَاًل«.

َفُكنَّا اَل َنْدِري َبْعَد َذلَِك، َأيُّ َعْينَْيِه ُأِصيَبْت)3(.

)2) »االستيعاب« )1275/3، 1276(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2338/4(.
نَّة )ص: 636، 637(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ
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 كر: شهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

ه أبو سعيد اخلدري، وحممود بن لبيد، وابنه عمر،  روى عنه: أخوه ألمِّ
وعبيد بن حنني، وعياض بن عبد الله بن سعد بن أيب رسح. 

وقدم البلقاء من أعمل دمشق غازًيا مع أسامة بن زيد حني وجهه النَّبيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص قبـل موتـه ليغـري عـى أهـل أبنـي، وقـد ذكرت ذلـك ف ترجة سـلمة بن 

أسلم بن حريش. 

وخـرج مـع عمـر بن اخلطـاب إىل الشـام ف خرجته التي رجـع فيها من 
رسغ وكان عى مقدمته)1(.

 ثغ: هو أخو َأيِب َسِعيد اخلدري ألمه.

شـهد العقبـة، وبـدًرا وأحًدا، واملشـاهد كلها َمـَع النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأصيبت 
عينه، َيْوم بدر، وقيل: َيْوم أحد، وقيل: َيْوم اخلندق.

ث النسـابة، أكثر  وَقَتـاَدة َهـَذا ُهـَو جـدُّ عاصم بـن ُعَمر بن َقَتـاَدة، املحدِّ
د بن إِْسَحاق الرواية َعنُْه. حُمَمَّ

روى قتادة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُْه: َأُبو َسِعيد اخلدري، وغريه.

توف َقَتاَدة بن النعمن سنة ثلث وعشين، وهو ابن خس وستني سنة. 

وصى َعَلْيِه عمر بن اخلطاب، ونزل ِف قربه َأُبو َسِعيد اخلدري، وحممد 
ابن مسلمة)2(.

)2) »ُأْسد الغابة« )89/4، 91(.))) »تاريخ دمشق« )49/ 269، 270(.
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ُنَجَباِء  ، ِمْن  ، الَبْدِريُّ ، الظََّفِريُّ ، امُلَجاِهُد، األَْنَصاِريُّ  ذس: األَِمرْيُ

ِه. َحاَبِة، َوُهَو َأُخو َأيِب َسِعْيٍد اخلُْدِريِّ ألُمِّ الصَّ

ـا إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِه َيـْوَم ُأُحـٍد، َفَأَتـى هِبَ ـِذي َوَقَعـْت َعْينُـُه َعـَى َخـدِّ َوُهـَو الَّ
َعْينَْيِه. َفَكاَنْت َأَصحَّ  َها،  َفَردَّ ْيَفِة،  ِ بَِيِدِه الشَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َفَغَمَزَها َرُسْوُل 

َلُه َأَحاِدْيُث.

ُهم. َرَوى َعنُْه: َأُخْوُه؛ َأُبو َسِعْيٍد، َواْبنُُه؛ ُعَمُر، َوحَمُْمْوُد بُن َلبِْيٍد، َوَغرْيُ

اِم، َوَكاَن  َمِة َأِمرْيِ امُلْؤِمننِْيَ ُعَمَر بِن اخلَطَّاِب مَلَّا َساَر إىَِل الشَّ َوَكاَن َعَى ُمَقدِّ
َماِة امَلْعُدْوِدْيَن. ِمَن الرُّ

َعاَش َخًْسا َوِستِّنْيَ َسنًَة.

ِه)1(. ْيَن، بِامَلِدْينَِة، َوَنَزَل ُعَمُر َيْوَمِئٍذ ِف َقرْبِ : ِف َسنَِة َثَلٍث َوِعْشِ َ ُتُوفِّ

 ذت: أخو أيب سعيد اخلدري ألُّمه، وَقَتادة األكرب.

شِهد بْدًرا وُأصيبت عينُُه ووقعت عى خّده يوم ُأُحد، فأتى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ها إىل موضعها، فكانت أصحَّ عينيه.  فغمز َحَدَقَتُه وردَّ

ماة املذكورين.  وكان عى مقّدمة ُعَمر ف َمْقَدِمه إىل الشام، وكان من الرُّ

وله أحاديث.

َرَوى َعنُْه: أخوه َأُبو سعيد، وابنه ُعَمر بن َقَتادة، وحممود بن َلبِيد، وغريهم.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2/ 333-331(.



459 حرف القاف

وعاش خًسـا وسـّتني سـنة ڤ، ُتُوّف فيها عى الصحيح -يعني: سـنة 
ثلث وعشين-، ونزل ُعَمر ف قربه.

وقيل: توف ف التي قبلها)1(.

ه أمهم أنيسة بنت قيس النجاريه مشهور،   جر: أخو أيب سعيد اخلدري ألمِّ
ُيكنى َأبا َعمرو األَنصاِري، يكنونه أبا َعبد الله، وقيل: كنيته َأبو عثمن.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: أخوه َأبو سعيد اخلدري، وابنه عمر بن قتادة، وحممود بن 
لبيد، وآخرون)2(.

َقَتاَدُة َأُبو ِهَشاِم بن َقَتاَدة ڤ.5   26

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

 ب: َوالِد ِهَشام بن َقَتاَدة، عقد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِواًء، َوأخَذ بَِيِدِه، وودعه 

َحِديثه، ِعنْد أهل َبيته ِعنْد الرهاويني)4(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 137، 138(.
)2) »اإلصابة« البن حجر )27/9، 28(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )54/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )345/3(.
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َدامة
ُ

ق امُسه  من 

اِر ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلِكاَلِبيُّ ڤ.5 ) 26 ُقَداَمُة ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعمَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: أسلم قدامة ف بلد قومه ومل هياجر، وكان   س: َقاَل حُمَمَّ
يسكن نجًدا، ولقي َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف حجة الوداع، فرآه، َوَرَوى عنه هذا 

احلديث)1(.

 غ: نزل مكة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

اَل  اجلَْمَرة،  َيْرِمي  َناَقة صهباء  ملسو هيلع هللا ىلص عى  النَّبِيَّ  ُصْحَبٌة، رأى  َلُه  ب:   
رضب َواَل طرد، َواَل إَِلْيك إَِلْيك)3(.

ة)4(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل َمكَّ

َة)5(. نَي، َلُه ُصْحَبٌة، َسَكَن َمكَّ َجاِزيِّ  ع: ِعَداُدُه ِف احْلِ

ة ومل هياجر، وشهد حجة الوداع، وأقام   بر: أسلم قديًم، سكن مكَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )194/6(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )69/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )344/3(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )343/3(.
)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2347/4(.
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بركية ِف البدو من بلد نجد، وسكنها.

روى َعنُْه: أيمن بن نابل، وحيد بن كلب. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص يرمي اجلمرة  فأمـا حديـث أيمـن َعنُْه، فإنه َقاَل: رأيت َرُسـوَل اللَّ
َيْوم النَّحر عى ناقة صهباء ال رضب وال طرد وال إليك إليك. 

وأما حديث حيد بن كلب، فإنه َقاَل َعنُْه: إنه رأى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
عرفة وعليه ُحلَّة حربة. 

ال أحفظ َلُه غري هذين احلديثني)1(.

ِذْيـَن هَلُـم ُرْؤَيـٌة، َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َحاَبـِة الَّ  ذس: ِعـَداُدُه ِف ِصَغـاِر الصَّ

َيْرِمي اجِلَمَر.

: َأَبا ِعْمَراَن. ُغْويِلُّ َكنَّاُه َأُبو الَعبَّاِس الدَّ

َكاَن ُقَداَمُة َيُكْوُن بِنَْجٍد. 

. َعاَش إىَِل َبْعَد الثََّمننِْيَ

، َواحلَِدْيُث: َفِفي  يِّ َوَما َعِلْمُت َمْن َيْرِوي َعنُْه ِسَوى َأْيَمَن احلََبِشِّ امَلكِّ
«، َوِف »ُمْسنَِد اإِلَماِم«، َوَيَقُع َلنَا  «، َو»الَقْزِوْينِيِّ ِمِذيِّ ْ «، َو»الرتِّ »ُسنَِن النََّساِئيِّ

.)2( بِاإِلَجاَزِة الَعالَِيةِ

َمَر، َرَواُه َعنُْه َأْيَمُن بن   ذت: َلُه ُصْحَبٌة، َوَرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْرِمي اجْلِ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1279/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )93/4(.
)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 451، 452(.
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يُّ َأَحُد ِصَغاِر التَّابِِعنَي)1(. َنابٍِل امَلكِّ

َة، 5 2 26 ُقَداَمُة ْبُن َماِلِك ْبِن َخاِرَجَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن َزْيِد ْبِن ُمرَّ
ِمْن َوَلِد َسْعٍد اْلَعِشيَرِة ڤ.

 ن: وفد عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص، وكان ف مائتني من 
العظـمء، وهـو والـد نعيم، الـذي كان بـ»دالص« من صعيد مـرص. قاله هانئ 

ابن املنذر.

وزعم سعيد بن عفري: أن الذي كان بمرص أبوه مالك، وأنه هو الذي 
شهد فتح مرص)2(.

 : ، َوَقاَل َسـِعيُد ْبـُن ُعَفرْيٍ  ع: َوَفـَد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهَد َفْتـَح ِمرْصَ
ِذي َكاَن بِِمرْصَ َمالُِك ْبُن ُقَداَمَة ْبِن َمالٍِك اْبنُُه، َقاَلُه امُلِحيُل بِِذْكِرِه  ِقيَل: إِنَّ الَّ

َعَى َأيِب َسِعيِد ْبِن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)3(.

ُجَمَح، 5 ) 26 ْبِن  ُحَذاَفَة  ْبِن  َوْهِب  ْبِن  َحِبيِب  ْبُن  َمْظُعوِن  ْبُن  ُقَداَمُة 
، َأُخو ُعْثَماَن ڤ. ، اْلُقَرِشيُّ ُيَكنَّى َأَبا ُعَمَر، اْلُجَمِحيُّ

ْبِن  ْبِن َوْهِب  ْبِن وْهَباَن  اْلَعنَْبِس  ْبِن  احْلَُوْيِرِث  بِنُْت  ُة  َغِزيَّ ُه  ُأمُّ  س: 
ُحَذاَفَة ْبِن ُجََح. 

ُهَم ِهنُْد بِنُْت اْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة  َوَكاَن لُِقَداَمَة ِمَن اْلَوَلِد: ُعَمُر، َوَفاطَِمُة، َوُأمُّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 990(.
)2) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )400/1(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2350-2349/4(.
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 . اْبِن َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ

َها َفاطَِمُة بِنُْت َأيِب ُسْفَياَن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُأَميََّة ْبِن اْلَفْضِل  َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ
اْبِن ُمنِْقِذ ْبِن َعِفيِف ْبِن ُكَلْيِب ْبِن َحَبِشيََّة ِمْن ُخَزاَعَة. 

َها ُأمُّ َوَلٍد.  َوَحْفَصُة، َوُأمُّ

ى ْبِن ِرَياِح ْبِن  َها َصِفيَُّة بِنُْت اخْلَطَّاِب ْبِن ُنَفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َوَرْمَلُة، َوُأمُّ
َعْبِد اللِه ْبِن ُقْرِط ْبِن َرَزاِح ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعٍب ُأْخُت ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب.

ــِن  ــِد ْب ــِة حُمَمَّ ــَة، ِف ِرَواَي ْجــَرَة الثَّانَِي ــُة إىَِل َأْرِض احْلََبَشــِة اهْلِ َوَهاَجــَر ُقَداَم
ِد ْبِن ُعَمَر.  إِْسَحاَق، َوحُمَمَّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَشِهَد ُقَداَمُة َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 غ: روى ابن مظعون حديًثا عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: َأُخو ُعْثَمن بن َمْظُعون.

 . َماَت سنة ِسّت َوَثَلثنَِي ِف خَلَفة علٍّ

َوقد قيل: إِنَّه َماَت سنة ِسّت َوخسني، كنيته َأُبو َعْمرو. 

ة بنت احْلَُوْيِرث بن َعنَْبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جح)3(. ه غزيَّ َوأمُّ

 بش: أخو عثمن بن مظعون، من سادات قريش. 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )371/3(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )68/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )343/3(.
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مات باملدينة سنة ست وثلثني ف خلفة عل بن أيب طالب. وقد قيل: 
إنه مات سنة ست وخسني)1(.

 ع: َخاُل َحْفَصَة، َوَعْبِد اللِه اْبنَْي ُعَمَر، َشِهَد َبْدًرا، َرَوى َعْن َأِخيِه 

ُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن. 

َوَرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر، َوَعْبُد اللِه ْبُن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة، اْسَتْعَمَلُه 
اِب)2(. َ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َعَى اْلَبْحَرْيِن، َوُهَو امَلْجُلوُد ِف الشَّ

 بر: يكنى َأَبا َعْمرو. وقيل: َأَبا ُعَمر. واألول أشهر وأكثر.

ه امرأة من بني جح، َوُهَو خال َعْبد اللَِّه وحفصة ابني ُعَمر بن اخلطاب. أمُّ

وكانت تته صفية بنت اخلطاب أخت عمر بن اخلطاب. 

هاجر إىَِل أرض احلبشة مع أخويه: ُعْثَمن بن مظعون، وعبد الله بن مظعون.

ُثمَّ شـهد بدًرا وسـائر املشـاهد، واسـتعمله ُعَمر بن اخلطاب ڤ عى 
البحرين، ُثمَّ عزله، ووىل ُعْثَمن بن َأيِب اْلَعاص.

وكان سـبب عزلـه أن ُعَمـر بن اخلطاب اسـتعمل قدامة بـن مظعون عى 
ـِه وحفصـة ابنـي ُعَمـر بـن اخلطـاب-، فقدم  البحريـن -َوُهـَو خـال َعْبـد اللَّ
اجلـارود سـيد عبـد القيس عـى ُعَمر بن اخلطاب مـن البحرين، َفَقـاَل: َيا أمري 
ا علَّ أن  ا من حدود الله حقًّ املؤمنني، إن قدامة رشب فسكر، وإين رأيت َحدًّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 44(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2346/4(.
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أرفعـه إليـك. َفَقـاَل ُعَمـر: مـن يشـهد معـك؟ َفَقـاَل: َأُبو ُهَرْيـَرَة. فدعـي َأُبو 
ُهَرْيَرَة، َفَقاَل: بم تشهد؟ َفَقاَل: مل أره يشب، ولكني رأيته سكران يقيء، 

َفَقاَل ُعَمر: لقد تنطعت ِف الشهادة. 

ثـم كتـب إىَِل قدامـة أن يقـدم َعَلْيـِه مـن البحرين، فقـدم، َفَقـاَل اجلارود 
لعمـر: أقـم عـى َهَذا كتاب الله. فقـال ُعَمر: أخصيم أنت أم شـهيد؟ َفَقاَل: 
شهيد. فقال: قد أديت شهادتك. قال: فصمت اجلارود، ُثمَّ غدا عى ُعَمر، 
َفَقاَل: أقم عى َهَذا حد الله. فقال ُعَمر: َما أراك إال خصيًم، وما شهد معك 
إال رجٌل واحٌد. فقال اجلارود: إيِنِّ أنشدك الله! َقاَل ُعَمر: لتمسكن لسانك 
أو ألسوءنك، َفَقاَل: َيا ُعَمر، أما والله َما َذلَِك باحلق أن يشب اخلمر ابن 

عمك وتسوءين. 

فقال َأُبو ُهَرْيَرَة: إن كنت تشك ِف شهادتنا فأرسل إىَِل ابنة اْلَولِيد فسلها 
-وهي امرأة قدامة-، فأرسل ُعَمر إىَِل هند بِنْت اْلَولِيد ينشدها.

فأقامت الشهادة عى زوجها، َفَقاَل ُعَمر لقدامة: إيِنِّ حادك، فقال: لو 
قدامة:  َقاَل  مل؟  ُعَمر:  فقال  أن تدوين.  لكم  َكاَن  َما  يقولون،  رشبت، كم 

َقاَل الله ۵: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ﴾ اآلية ]املائدة: 93[.

م عليك،  قال ُعَمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت َما حرَّ
ُثمَّ أقبل ُعَمر عى الناس َفَقاَل: ماذا ترون ِف جلد قدامة؟ فقالوا: ال نرى أن 

جتلده َما َكاَن مريًضا. 
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فسـكت عـى َذلِـَك أياًمـا، ُثـمَّ أصبـح يوًما، وقد عـزم عى جلـده، َفَقاَل 
ألصحابـه: َمـا تـرون ِف جلد قدامـة؟ َفَقاَل القـوم: َما نرى أن جتلـده َما كان 

وجًعا. 

فقال ُعَمر ڤ: ألن يلقى الله َوُهَو تت السياط أحب إيل منَّ أن ألقاه 
َوُهَو ِف عنقي. 

إيتــوين بســوط تــام، فأمــر ُعَمــر بقدامــة فجلــده، فغاضــب ُعَمــر قدامــة، 
وهجره، فحجَّ ُعَمر ڤ وقدامة معه مغاضًبا َلُه، فلمَّ قفل من حجهم ونزل 
ُعَمر بالسقيا نام، فلم استيقظ من نومه َقاَل: عجلوا علَّ بقدامة، فو الله لقد 
أتاين آٍت ِف منامي َفَقاَل: َسامِل قدامة، فإنه أخوك، فعجلوا عل بِِه، فلم أتوه 
َأيِب أن يأيت، فأمر بِِه ُعَمر ڤ إن أبى أن جيروه، فكلمه ُعَمر، واستغفر َلُه، 

فكان َذلَِك أول صلحهم.

وتوف قدامة سنة ست وثلثني، َوُهَو ابن ثمن وستني سنة)1(.

 ثغ: هو أخو عثمن بن مظعون، وخال حفصة وعبد اللَّه ابني ُعَمر 
ابن اخلطاب ڤ أجعني، وكان تته صفية بِنْت اخلطاب )2(.

، َويِلَ إِْمـَرَة الَبْحَرْيـِن لُِعَمـَر، َوُهَو ِمْن  ـنْيَ ـابِِقنْيَ الَبْدِريِّ  ذس: ِمـَن السَّ

تَِهـا َصِفيََّة بِنِْت اخلَطَّاِب،  َأْخـَواِل ُأمِّ امُلْؤِمنِـنْيَ َحْفَصـَة، َوابِن ُعَمَر، َوَزْوُج َعمَّ
إِْحَدى امُلَهاِجَراِت.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1279-1277/3(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )94/4(.
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اًل، ُمْسـَتِداًل  ًة اخلَْمـَرَة ُمَتَأوِّ َب َمـرَّ َولُِقَداَمـَة ِهْجـَرٌة إىَِل احلََبَشـِة، َوَقـْد رَشِ
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾  َتَعـاىَل:  بَِقْولِـِه 

ُه ُعَمُر، َوَعَزَلُه ِمَن الَبْحَرْيِن)1(.  اآلَيُة ]املائدة: 93[، َفَحدَّ

 ذت: ُتُوّف فيها -يعني: سـنة سـت وثلثني- عن ثمٍن وسـّتني سـنة، 
شِهَد بْدًرا، واستعمله عمر عى البْحَرْين. 

وهــو خــاِل عبــد اللــه وحفصــة ابنــي عمــر، وزْوج عّمتهــم صفّيــة بنــت 
اخلّطاب، وله هجرة إىل احلبشة.

ل: ﴿ڎ ڎ  ثـّم إّن عمـر عزلـه عـن البحريـن مّلـا رشب اخلَمـر، وتـأوَّ
ُه عمر)2(. ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]املائدة: 93[، وحدَّ

 جر: أخو عثمن،... كان أحد السابقني األولني هاجر اهلجرتني وَشِهَد 
َبْدًرا)3(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 161(.
)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 299(.

))) »اإلصابة« البن حجر )38/9(.
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ُة ْبُن ِإَياِس ْبِن ِهاَلِل ْبِن ِرَئاِب ْبِن ُعَبْيِد ْبِن ُسَواَة ْبِن َساِرَيَة 5 ) 26 ُقرَّ
اْبِن ُذْبَياَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُسَلْيِم ْبِن َأْوِس ْبِن ُمَزْيَنَة، َوُهَو َأُبو ُمَعاِوَيَة 

َة الُمَزِنيُّ ڤ. اْبُن ُقرَّ

 خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن ُمَزْينَة)1(.

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث )2(.

ة بن اأْلََغر امُلزيِن.  ة. َوقد قيل: ُقرَّ  ب: َوالِد ُمَعاِوَية بن ُقرَّ

ة، َماَت سنة َأربع َوِستِّنَي)3(. َلُه ُصْحَبٌة، سكن الَبرْصَ

 بش: مات سنة أربع وستني)4(.

َة،   ع: ُمَزْينَُة اْمَرَأٌة ُيَقاُل هَلَا: ُمَزْينَُة بِنُْت َكْلِب ْبِن َوَبَرَة، َسَكَن اْلَبرْصَ
ُيُكنَّى َأَبا ُمَعاِوَيَة. 

َة َيُقوُل: َقَتْلُت  ُة َقْتًل، َوَكاَن ُمَعاِوَيُة ْبُن ُقرَّ َرَوى َعنُْه: اْبنُُه ُمَعاِوَيُة َوُقتَِل ُقرَّ

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 60(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )85/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )346/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 72(.
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َقاتَِل َأيِب َيْوَم اْبِن ُعَبْيٍس)1(.

 كو: والد معاوية بن قرة، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عنه: ابنه معاوية بن قرة)2(. 

ُة ْبُن ُحَصْيِن ْبِن َفَضاَلَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُزَهْيِر ْبِن َجِذيَمَة ْبِن َرَواَحَة 5 6 26 ُقرَّ
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن َماِزِن ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َقِطيَعَة ْبِن َعْبٍس الَعْبِسيُّ ڤ.

ُزَهرْيٍ  ْبُن  َواحْلَاِرُث  َجِذيَمَة،  ْبِن  ُزَهرْيِ  َعَى  َغَطَفاُن  اْجَتَمَعْت   س: 

َقَتَلْتُه َكْلٌب َيْوَم ُعَراِعَر. 

ِه  ِذيَن َقِدُموا َعَى َرُسوِل اللَّ ُة ْبُن ُحَصنْيٍ َأَحُد التِّْسَعِة النَّْفِر اْلَعْبِسيِّنَي الَّ َوُقرَّ

َة ْبَن ُحَصنْيٍ إىَِل َبنِي ِهَلِل ْبِن  ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلُموا َوَصِحُبوُه، َوَبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُقرَّ

ْسـَلِم، َفَقَتُلـوُه، َفَقاَل النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمْثُلـُه ِمْثُل َصاِحِب  َعاِمـٍر َيْدُعوُهـْم إىَِل اإْلِ

اِئِب اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه )3(. ِد ْبِن السَّ ُه ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ َياِسنَي«، َهَذا ُكلُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا)4(.  بر: أحد التسعة العبسيني الذين قدموا عى َرُسول اللَّ

ُة ْبُن َدْعُموِص ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْوِف ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقَرْيعِ ْبِن 5   26 ُقرَّ
اْلَحاِرِث ْبِن ُنَمْيِر ْبِن َعاِمٍر النَُّمْيِريُّ ڤ.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2350/4(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )5/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )184/6(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1280/3(.
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 غ: سكن البرصة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غري حديث)1(.

 ف: َأَحُد َبنِي َعاِمِر ْبِن صعصعة من هوازن)2(.

َية، َفَقاَل: »ِماَئة ِمَن اإِلبِل«.  ه َفَسَأاَلُه َعن الدِّ  ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُهَو َوَعمُّ

عداده ِف الَبرِصيني)3(.

 ع: َوَفَد َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َمَع َأْعَمِمِه، َوَقْيِس ْبِن َعاِصٍم، َواحْلَاِرِث 
ْيٍح، َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا)4(. اْبِن رُشَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن قدم إَِلْيِه مع َقْيس بن َعاِصم،   بر: استغفر َلُه َرُسوُل اللَّ
واحلارث بن رشيح. 

روى َعنُْه مواله، َوَرَوى َعنُْه أيًضا عائذ بن ربيعة بن قيس)5(.

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

ث عنه بعض مواليه)6(. َحدَّ

ُة، َحِليٌف ِلَبِني َعْبِد اَلْشَهِل ڤ.5   26 ُة بن ُعقبة بن ُقرَّ ُقرَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وُقتَِل يومئٍذ َشِهيًدا ف شوال عى رأس اثنني وثلثني 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )89/5(.
)2) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )311/1(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )346/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2351/4(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1281/3(.

) ) »اإلكمل« البن ماكوال )87/7(.
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شهًرا من اهلجرة)1(.

 بر: ُقتَِل َيْوم أحد شهيًدا)2(.

ُة ْبُن ُهَبْيَرَة بِن َعاِمِر بِن َسَلَمَة الَخْيِر بِن ُقَشْيٍر اْلُقَشْيِريُّ ڤ.5   26 ُقرَّ

يباين، وله يقول اجلعدي:   س: هو الذي َقَتل ِعمران بن ُمرة الشَّ

ًة َة ُنرْصَ ــُه َعنَّــا َرْهــَط ُقــرَّ ــُجَجــَزى اللَّ ــاِل ُمَزلَّ ــُض اْلِفَع ُة إذا بع ــرَّ َوُق
َة َرْكَضُهْم ــُجَتــَداَرَك ِعْمــَراُن ْبُن ُمــرَّ ــُج تِل ــَوى واحلَوالِ ــَارَة َأْه بِق

ة الذي وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأكرمه، وكساه، واستعمله عى صدقات  وُقرَّ
قومه، وانرصف وهو يقول:

ــِه ــْت بِ ــِه إِْذ َنَزَل ــوُل اللَّ ــا َرُس ــِدَحَباَه ــرْيِ ُمنَْفـ ــْن َناِئـــٍل َغـ ــا ِمـ َوَأْمَكنََهـ
ِد)3(َفَأْضَحْت بَِرْوِض احْلَْضِ َوْهَي َحثِيَثٌة ـا ِمْن حُمَمَّ َوَقـْد َأْنَجَحْت َحاَجاهِتَ

 غ: سكن الشام وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

اِميِّنَي)5(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديُثُه ِعنَْد الشَّ

 بر: وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل َلُه: َيا رسول الله، احلمد الله، إنا كنا 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )258/4(.

)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1281/3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )201/6، 202(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )90/5(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2353/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم ذا عقًل«.  نعبد اآلهلة ال تنفعنا وال تضنا. فقال َرُسوُل اللَّ

وقرة َهَذا ُهَو جد الصمة القشريي الشاعر، وأحد الوجوه الوفود من 
العرب عى النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1281/3(.
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. َوُيَقاُل: اْبُن َجِريٍر، ُيْكَنى َأَبا الحويصَلَة. َوُيَقاُل: 5   26 ُقْطَبُة ْبُن ُجَزيٍّ
َأُبو الحوصَلَة ڤ.

 بر: له صحبٌة وروايٌة َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُْه: مقاتل بن معدان)1(. 

اٍد، ُيْكَنى َأَبا َزْيٍد، 5   26 ُقْطَبُة ْبُن َعاِمِر ْبِن َحِديَدَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ
، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َلِميُّ السُّ

َثَة ْبِن  ُه َزْينَُب بِنُْت َعْمِرو ْبِن ِسنَاِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َمالِِك ْبِن هُبْ  س: ُأمُّ

ُقْطَبَة ْبِن َعْوِف ْبِن َعاِمِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َمالِِك ْبِن َأْفَص ْبِن َعْمِرو ْبِن َأْسَلَم. 

َها ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت  َوَكاَن لُِقْطَبَة ِمَن اْلَوَلِد: ُأمُّ َجِيٍل َوِهَي ِمَن امُلَباِيَعاِت، َوُأمُّ
اِد ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة.  َعْمِرو ْبِن ُخَلْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسوَّ

ِذيَن  تَِّة النََّفِر الَّ ِهْم، َوجُيَْعُل ِف السِّ َوَشِهَد ُقْطَبُة اْلَعَقَبَتنْيِ َجِيًعا ِف ِرَواَيتِِهْم ُكلِّ
َة َلْيَس َقْبَلُهْم َأَحٌد.  ُل َمْن َأْسَلَم ِمَن األَْنَصاِر بَِمكَّ ُْم َأوَّ ُيْرَوى َأهنَّ

ُد ْبُن ُعَمُر: َوُهَو َأْثَبُت األََقاِويِل ِعنَْدَنا.  َقاَل حُمَمَّ

َماِة امَلْذُكوِريَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشِهَد  َوَكاَن ُقْطَبُة ِمَن الرُّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1281/3(.
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َمَعُه  َوَكاَنْت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  َمَع  َها  ُكلَّ َوامَلَشاِهَد  َواخْلَنَْدَق،  َوُأُحًدا،  َبْدًرا، 
َراَيُة َبنِي َسِلَمَة ِف َغْزَوِة اْلَفْتِح، َوُجِرَح َيْوَم ُأُحٍد تِْسَع ِجَراَحاٍت)1(.

 غ: ال أعلم لقطبة بن عامر حديًثا)2(.

، َماَت ِف خَلَفة ُعْثَمن)3(.  ب: َبْدِريٌّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا َواْلَعَقَبَة، َنَزَلْت فِيِه: ▬ ٻ ٻ ♂ ]البقرة: 177[)4(.

 بر: شهد العقبة األوىل والثانية، ومل يتلفوا ِف َذلَِك. 

وشهد بدًرا، وأحًدا، واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت معه 
راية بني َسَلَمة َيْوم اْلَفْتح، وجرح َيْوم أحد تسع جراحات)5(. 

 ذت: شِهد بدًرا والعَقَبَتني)6(.

ُقْطَبـُة ْبـُن َعاِمـٍر. َوُيَقاُل: اْبـُن َقَتـاَدَة. َوُيَقاُل: َقَتاَدُة ْبـُن ُقْطَبَة 5 ) 26
اْلُعْذِريُّ ڤ.

 كر: له صحبٌة، شهد غزوة مؤتة، وكان عى ميمنة عسكر املسلمني)7(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )535/3(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )66/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )347/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2345/4(.

)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1282/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )106/4(.
) ) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 193(.

) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/ 336(.
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 ثغ: َكاَن َعَى ميمنة املسلمني َيْوم مؤتة)1(.

ُقْطَبُة ْبُن َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد اْلَْشَهَل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 5 2 26

ِديَناٍر الَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ.

اُء بِنُْت َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اأْلَْشَهِل  َمرْيَ ُه السُّ  س: ُأمُّ
اْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر. 

هـا عمرية بنت ُقرط بن خنسـاء بن سـنان بن  فولـد قطبـُة: َمندوًسـا، وأمُّ
عبيد بن عدي، من بني سلمة. 

وشهد قطبة ُأحًدا، وُقتَِل يوم بئر معونة َشِهيًدا ف صفر عى رأس ستة 
وثلثني شهرًا)2(.

 بر: ُقتَِل َيْوم بئر معونة شهيًدا ڤ)3(.

ُدوِسيُّ ڤ.5 ) 26 ُقْطَبُة ْبُن َقَتاَدَة السَّ

 غ: من أهل البرصة روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َسُدوس)5(.

 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَبايعُه)6(.

)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )341/4(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )107/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )67/5(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1282/3(.

)6) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 290(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )347/3(.



حابة األماثل 476
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

نَي، ِقيَل:  يِّ  ع: َباَيَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكنَّاُه بَِأيِب احْلَْوَصَلِة، ِعَداُدُه ِف اْلَبرْصِ
ُقْطَبُة ْبُن َقَتاَدَة ْبِن َجِريِر ْبِن إَِساَف ِمْن َوَلِد اخْلََصاِصَيِة)1(.

 ثغ: هو اّلذي استخلفه َخالُِد بُن الَولِيد َعَى البرصة سنة اثنتي عشة، 
ُثمَّ سار إىَِل السواد، ووفد قطبة عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وبايعه. 

وهو أول من فتح األبلة. وقيل: أول من فتحها عتبة بن غزوان. 

ومل يزل قطبة بأرض البرصة أمرًيا حتَّى قدم َعَلْيِه عتبة بن غزوان)2(.

ُقْطَبُة ْبُن َماِلٍك الثَّْعَلِبيُّ ڤ.5 ) 26

 غ: سـكن الكوفـة، وروى عـن النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهـو عـم زيـاد بن علقة 
الثعلبي)3(.

 ب: َعمُّ ِزَياد بن علَقة، سكن الُكوَفة)4(.

 ع: َعمُّ ِزَياِد ْبِن ِعَلَقَة، ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيِّنَي)5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2344/4(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )107/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )64/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )347/3(.
)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2343/4(.
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ْيس
َ

ق امُسه  من 

َقْيـُس ْبـُن َأِبـي اْلَعاِص ْبـِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسـِعيِد ْبِن َسـْهٍم 5 6 26
الُقَرِشيُّ ڤ.

 ن: شـهد فتـح مـرص، واختطَّ هبا داًرا، وهـو أول قاٍض قىض بمرص، 

ويقال: له صحبة. 

 وهو من مسلمة الفتح. وقيل: شهد ُحنَينًا، والطائف، وأعقب ذرية بمرص.
روى ابن هليعة، عن يزيد بن أبى حبيب: أن عمر كتب إىل عمرو بن العاص 

أن يتوىلَّ قيس بن أيب العاص القضاء عى مرص. 

قال يزيد: فهو أول قاض ف اإلسلم. 

قال ابن هليعة: فقىض يسرًيا، ثم مات)1(.

، َواْخَتطَّ هِبَا َداًرا، َويِلَ بِِمرْصَ اْلَقَضاَء لُِعَمَر ْبِن   ع: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

يَعَة، َعْن َيِزيَد ْبِن َأيِب َحبِيٍب)2(. اخْلَطَّاِب، َقاَلُه اْبُن هَلِ

َقْيُس ْبُن َأِبي َصْعَصَعَة َواْسُم َأِبي َصْعَصَعَة: َعْمُرو ْبُن َزْيِد ْبِن 5   26

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )404/1(.

)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2331/4(.
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اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغَنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ُه َشْيَبُة بِنُْت َعاِصِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ُهَم ُأَماَمُة بِنُْت ُمَعاِذ ْبِن  َوَكاَن لَِقْيٍس ِمَن اْلَوَلِد: اْلَفاِكُه، َوُأمُّ احْلَاِرِث، َوُأمُّ
َعْمِرو ْبِن اجْلَُموِح ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة ْبِن اخْلَْزَرِج. 

َوَلْيَس لَِقْيٍس اْلَيْوَم َعِقٌب، َوَكاَن لَِقْيٍس َثَلَثُة إِْخَوٍة َصِحُبوا النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َومَلْ َيْشَهُدوا َبْدًرا، ِمنُْهُم: احْلَاِرُث ْبُن َأيِب َصْعَصَعَة، ُقتَِل َيْوَم اْلَيَمَمِة َشِهيًدا، 
ُهْم َجِيًعا  َوَأُبو ِكَلِب َوَجابُِر اْبنَا َأيِب َصْعَصَعَة، ُقتَِل َيْوَم ُمْؤَتَة َشِهيَدْيِن، َوُأمُّ

ُأمُّ َقْيٍس َوِهَي َشْيَبُة بِنُْت َعاِصِم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوٍل. 

ْبِعنَي ِمَن األَْنَصاِر ِف ِرَواَيِة  َوَشِهَد َقْيُس ْبُن َأيِب َصْعَصَعَة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ِد ْبِن ُعَمَر.  ، َوحُمَمَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأيِب َمْعَشٍ ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ

َوَشِهَد َقْيٌس َأْيًضا َبْدًرا، َوُأُحًدا)1(.

َثنَا بَِذلَِك َعْمٌرو، َعِن ابن هليعة، عن أيب األسود،  . َحدَّ  ف: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

عن عروة)2(.

 ص: َبْدِريٌّ َعَقبِيٌّ ڤ)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )479/3(.
)2) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )298/1(.

))) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )62/4(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َحْيُث خرج إىَِل بدر)1(.  ب: شهد العقَبة، َوَكاَن عى َساَقِة َرُسوِل اللَّ

 بش: ممن شهد العقبة، وكان عى ساقة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص حيث خرج 
إىل بدر، توف باملدينة كان من سادات األنصار)2(.

اِر، َجَعَلُه النَّبِيُّ  ، َبْدِريٌّ ِمَن اخْلَْزَرِج، ِمْن َبنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ  ع: َعَقَبيٌّ

اَقِة ِف َمَْرِجِه إىَِل َبْدٍر، َوِقيَل: إِنَّ اْسَم َأيِب َصْعَصَعَة: َعْمُرو ْبُن  ملسو هيلع هللا ىلص َعَى السَّ
اِر، َقاَلُه ُعْرَوُة،  َزْيِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َواْبُن ِشَهاٍب، َواْبُن إِْسَحاَق)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص قد جعله   بر: شهد العقبة، وشهد بدًرا، وكان َرُسوُل َرُسوِل اللَّ
عى الساقة يومئذ، ُثمَّ شهد أحًدا، ال يوقف َلُه عى وقت وفاة)4(.

ملسو هيلع هللا ىلص، ثم شهد  اللِه   كر: له صحبٌة، شهد بدًرا، والعقبة مع َرُسوِل 
الريموك أمرًيا عى كردوس.

وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. روى عنه: واسع بن حبان بن منقذ األنصاري 
املدين)5(.

يَعَة، َعْن   ذت: ِشهَد العقبة وبدًرا، َوَوَرَد َلُه َحِديٌث ِمْن َطِريِق ابن هَلِ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )342/3(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 49(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2306/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1294/3(.

)6) »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/ 467(.
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ِحبَّاَن بن َواِسِع بن ِحبَّاَن، َعْن َأبِيِه، َعنُْه، ُقْلُت: ِف َكْم َأْقَرُأ اْلُقْرآَن َيا َرُسوَل 
َة(، ُقْلُت: َأِجُديِن َأْقَوى ِمْن َذلَِك.  اللَِّه؟ َقاَل: )ِف َخَْس َعْشَ

ُه َجََع اْلُقْرآَن، وكان أحد أمراء الكراديس يوم الريموك)1(. َوفِيِه َدلِيٌل َعَى َأنَّ

، َوِقيَل: 5   26 ، َوُيَقاُل: اْلَبَجِليُّ َقْيُس ْبُن َأِبي َغَرَزَة ْبِن ُعَمْيٍر، اْلِغَفاِريُّ
اْلُجَهِنيُّ ڤ.

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

ْبِن  ُمَلْيل  ْبُن  ِغَفار  َوُهَو:  ِغَفار،  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اللَّ َرُسوِل  َعْن  َرَوَى   خ: 

ْبِن  إِْلَياَس  ْبِن  ُمْدِرَكة  ْبِن  ُخَزْيَمة  ْبِن  ِكنَاَنَة  ْبِن  َمنَاة  َعْبِد  ْبِن  َبْكر  ْبِن  َضْمَرة 
َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)3(. ُمَض ْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخرَبَ

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُجَهْينَة)4(.

ْغو َواحَللِف،   ب، بش: خرج َعَلْيِهم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »إِنَّ َبْيَعُكم فِيِه اللَّ

َدَقِة«.  َفُشوبوه بِالصَّ

سكن اْلُكوَفة)5(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 90(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )7/5(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 120، 122(.
))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 281(.

)6) »الثقات« البن ِحبَّان )342/3(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 79(.
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 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)1(.

 بر: سكن الكوفة ومات هبا، وله حديث واحد، ليس َلُه غريه، رواه 

ار، إِنَّ  َعنْـُه َأُبـو وائـل أن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص دخل السـوق، َوَقـاَل هلم: »َيا َمْعـَرَ التُّجَّ
اَر  َدَقِة«. وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ التُّجَّ ه احَللِف، َفشـوُبوه بالصَّ ا َيُْضُ َـّ َبْيَعُكـم َهـَذا ِم

ار إِلَّ َمْن َبرَّ َوَصَدَق«.  ُهم الُفجَّ

ومنهم من جيعلهم حديثني. 

روى َعنه: احلكم بن عتيبة، وال أدري أسمع منه أم ال؟)2(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، روى عنه: أبو وائل ويزيد الضخم)3(.

 ثغ: سكن الكوفة ومات هبا، َلُه حديث واحد)4(.

َقْيُس ْبُن َجْحَدِر ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعْبِد َرِضيِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َأَماَن ْبِن 5   26
َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َجْرَوِل ْبِن ُثْعِل ْبِن َطيٍِّئ ڤ.

َماُح ْبُن َحِكيِم ْبِن   س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم، َوِمْن َوَلِدِه: الطِّرِّ

اِعُر)5(. ُحْكِم ْبِن َنَفِر ْبِن َقْيِس ْبِن َجْحَدٍر الشَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2310/4(.

)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1297/3(.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )202/6(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )139/4(.

)6) »الطبقات الكبري« البن سعد )227/6(.
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َقْيُس ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعِديِّ ْبِن ُجَشِم ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 5   26
اْلَحاِرِث الَْنَصاِريُّ ڤ.

ـه مـن بنـي سـليم من قيس عيـلن قيٌس، وهم عـم الرباء بن   س: ُأمُّ
عازب، فولد قيس بن احلارث: النوار مبايعة، وهبا كان يكنى، وأم سعد، 

وُسَهيمة.

ث، وهو أول من أقبل بعد التولية  قال حممد بن عمر: هو قيس بن حُمرِّ
يوم أحد من املسلمني معه طائفة من األنصار، فصادفوا املشكني ف كرهتم 
قيس  ضارهبم  ولقد  ُقتلوا،  إال  أحٌد  منهم  أفلت  فم  حومتهم،  ف  فدخلوا 
وامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفًرا فم قتلوه إال بالرماح نظموه هبا نظًم ولقد 

وجد به أربع عشة طعنة قد جافته، وعش رضباٍت ف بدنه.

وقال عبد الله بن حممد بن عمرة األنصاري: ال أعرف هذه القصة ف 
قيس بن احلارث بن عدي، وإنم حكاه حممد بن عمر، عن قيس بن حمرث، 
ولعله غري قيس بن احلارث، وأما قيس بن احلارث الذي نسبناه وعرفناه، 
فَشِهد ُأُحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وغري ذلك من املشاهد، وقتل يوم اليممة َشِهيًدا 

سنة اثنتي عشة ف خلفة أيب بكر الصديق ڤ)1(.

 بر: ُهَو عمُّ الرباء بن عازب، ُقتَِل يوم اليممة شهيًدا)2(.

َقْيُس ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ِجَداٍر اْلََسِديُّ ڤ.5   26

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )284/4(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1285/3(.
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بِيِع)1(.  س: ُهَو َجدُّ َقْيِس ْبِن الرَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َأَسد. َث َعْن َرُسوِل اللَّ  خ: َحدَّ

َقاَل ابن إسحاَق: َأَسد ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن َنَزار 
ْبِن َمْعد ْبِن َعْدَنان.

َنا ُمْصَعٌب؛ قال: بنو ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس بن ُمَض، فأما  َأْخرَبَ
ُه أبو جذام وخلم وعاملة، واسم جذام: َعاِمر، َوَقِد اْنَتَسَبْت  َأَسدة فيزعمون َأنَّ
ة ْبُن ُأَدَد ْبِن  بنو َأَسدة ِف اليمِن؛ َفَقاُلوا: ُجَذاُم ْبُن َعِدّي ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُمرَّ

َزْيد ْبِن َيْشُجَب ْبِن ُعَرْيِب ْبِن َمالٍِك ْبِن َزْيِد ْبِن َكْهَلن ْبِن َسَبأ)2(.

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

، َوِقيَل: احْلَاِرُث ْبُن َقْيٍس، َوَقاَل َقْيُس   ع: ِقيَل: اْبُن َعِمرَيَة اأْلََسِديُّ

ي، َكاَنِت اْلَعَرُب َتَتَحاَكُم إَِلْيِه ِف اجلَاِهِليَِّة)4(. بِيِع: ُهَو َجدِّ اْبُن الرَّ

َقْيُس ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َيِزيَد ْبِن ِشْبِل ْبِن َحيَّاَن ِمْن َبِني َتِميٍم، 5 ) 26
عِ ڤ. اْبُن َعمِّ الُمَنقَّ

 س، غ: كان فِيَمْن َوَفَد َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي مَتِيٍم، َوَسَكَن 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )182/8(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 194، 195(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )34/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2314/4(.
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َة َبْعَد َذلَِك)1(. اْلَبرْصَ

َقْيُس ْبُن ُحَذاَفَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعِديِّ ْبِن َسِعيِد ْبِن َسْهٍم الُقَرِشيُّ ڤ.5 2 26

ُه مَتِيَمُة بِنُْت ُحْرَثاَن ِمْن َبنِي احلَاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَاَة ْبِن ِكنَاَنَة،   س: ُأمُّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َقْيُس ْبُن ُحَذاَفَة.  َهَكَذا َقاَل حُمَمَّ

اِئِب اْلَكْلبِيِّ َفَقاَل: ُهَو َأُبو َقْيِس ْبُن ُحَذاَفَة،  ِد ْبِن السَّ ا ِهَشاُم ْبُن حُمَمَّ َوَأمَّ
اُن. َواْسُمُه: َحسَّ

َة، َوَكاَن ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوُهَو َقِديُم اإِلْسَلِم بَِمكَّ َقاَل حُمَمَّ
ـِد ْبـِن ُعَمـَر، َومَلْ َيْذُكْرُه  ـِد ْبـِن إِْسـَحاَق، َوحُمَمَّ ْجـَرِة الثَّانَِيـِة ِف ِرَواَيـِة حُمَمَّ ِف اهْلِ

.)2( ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوَأُبو َمْعَشٍ

ْجَرِة اأْلَِخرَيِة)3(.   ع: ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة، َهاَجَر ِف اهْلِ

ِه بن ُحَذاَفة)4(.  بر: كان من ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِة ُهَو وأخوه َعْبد اللَّ

ْسَلم، وهاجر إىَِل احلبشة ُهَو وأخوه   ثغ: َكاَن من السابقني إىَِل اإْلِ

َعْبد اللَّه بن حذافة)5(. 

ٍة َكاَنت ِفي 5 ) 26 َي ِبَذِلَك ِلُغصَّ ِة -ُسمِّ َقْيُس ْبُن اْلُحَصْيِن ِذي اْلُغصَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )61/9(، »معجم الصحابة« للبغوي )30/5(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )178/4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2331/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1286/3(.

)6) »ُأْسد الغابة« البن األثري )118/4(.
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اِد ْبِن َقَناَن ْبِن َسَلَمَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعْبِد اهلِل  َحْلِقِه- ْبِن َيِزيَد ْبِن َشدَّ
اْبِن َرِبيَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعٍب ِمْن َمْذِحجٍ الَحاِرِثيُّ ڤ.

 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا َعَى َقْوِمِه )1(.

إىَِل  اْلَولِيِد  ْبِن  َخالِِد  َمَع  احْلَُصنْيِ  ْبُن  َقْيُس  َوَفَد  س:  أيًضا:  وقال   

َرُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َبنِي احْلَاِرِث، َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا َوَأَجاَزُه  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأمَّ
َف ُهَو َوَمْن َكاَن َمَعُه ِمْن َقْوِمِه إىَِل بَِلِدِهْم  ا، َواْنرَصَ َة ُأوِقيًَّة َوَنشًّ بِاْثنََتْي َعْشَ

َنْجَراَن اْلَيَمِن، َفَلْم َيْمُكُثوا إاِلَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب َلُه كتاًبا إىَِل قومه)3(.  بر: وفد عى َرُسوِل اللَّ

َقْيُس ْبُن َخَرَشَة اْلَقْيِسيُّ ڤ.5 ) 26

.)4(  ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَباَيَعُه َعَى َأْن َيُقوَل بِاحْلَقَّ

َكاَن شديًدا عى  قتله؛ ألنه  ِزَياد  الله بن  ُعَبْيد  أراد  َلُه صحبٌة،  بر:   
ااًل باحلق، فلم أعد َلُه العذاب ملراجعته إياه فاضت نفسه قبل أن  الوالة قوَّ

يصيبه بشء، وخربه ِف َذلَِك عجيب)5(.

َقْيُس ْبُن اْلَخْشَخاِش اْلَعْنَبِريُّ ڤ.5 6 26

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )274/6(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )87/8(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1286/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2322/4(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1286/3(.
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 غ: ف كتاب حممد بن إسمعيل: قيس بن اخلشخاش العنربي سكن 

البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

َة، َأُخو َمالٍِك َوُعَبْيٍد، َكَتَب هَلُُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِكَتاًبا)2(.  ع: َسَكَن اْلَبرْصَ

 بر: قدم مع َأبِيِه وأخيه ُعَبْيد بن اخلشخاش عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فكتب 

هلم كتاب أمان، وأسلموا ورجعوا إىَِل قومهم)3(.

َقْيُس ْبُن َزْيِد ْبِن َجَبا ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحِبيِب ْبِن 5   26
ُذْبَياَن ْبِن َعْوِف ْبِن َأْنَماِر ْبِن ِزْنَباعِ ْبِن َماِزِن ْبِن َسْعِد ْبِن َماِلِك ْبِن 
َأْقَصى ْبِن َسْعِد ْبِن ِإَياِس ْبِن َحَراِم ْبِن ُجَذاٍم، َواْسُم ُجَذاٍم: َعْمٌرو، 

َي: ُجَذاًما؛ ِلَنَُّه ُجِذَمْت ِإْصَبٌع ِمْن َأَصاِبِعِه ڤ. َوِإنََّما ُسمِّ

 س: َكاَن َقْيُس ْبُن َزْيٍد َسيًِّدا، َوَوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَعَقَد َلُه 

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َبنِي َسْعِد ْبِن َمالِِك ْبِن َأْقَص، َواْبنُُه َناتُِل ْبُن َقْيٍس َوَكاَن َسيَِّد 
اِم)4(. ُجَذاٍم بِالشَّ

ام، روى َعنُه َأهلَها)5(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ

 ثغ: وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكان سيًدا، وعقد َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى بني 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )44/5(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2327/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1288/3(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )253/6(.

)6) »الثقات« البن ِحبَّان )341/3(.
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سعد بن َمالِك)1(.

اِد بِن َكْعِب بِن َظَفٍر الَْنَصاِريُّ 5   26 َقْيُس ْبُن َزْيِد ْبِن َعاِمِر بِن َسوَّ
الظََّفِريُّ ڤ.

ه خنساء بنت زيد بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مدعة بن   س: ُأمُّ
حارثة بن احلارث، من األوس.

َشِهد ُأُحًدا وليس له عقب)2(.

اِئِب ْبِن ُعَوْيِمِر ْبِن َعاِئِذ ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن 5   26 َقْيُس ْبُن السَّ
َمْخُزوٍم الَمْخُزوِميُّ ڤ.

ُه َرْيَطُة بِنُْت َوْهِب ْبِن َعْمِرو ْبِن ِعْمَراَن ْبِن َمُْزوٍم.   س: ُأمُّ

ُه َدَجاَجُة  ، َوُأمُّ ِه اأْلَْكرَبَ اِيِب: َداُوَد أِلُمِّ َوَلٍد، َوَعْبَد َربِّ َفَوَلَد َقْيُس ْبُن السَّ
َلِميَُّة. ْلِت السُّ بِنُْت َأْسَمَء ْبِن الصَّ

ِه ْبُن َعاِمِر ْبِن َكِريِز ْبِن َربِيَعَة ْبِن َحبِيِب ْبِن َعْبِد َشْمٍس،  ِه َعْبُد اللَّ َوَأُخوُه أِلُمِّ
 . ْيثِيُّ ِه ْبُن ُعَمرْيٍ اللَّ َوَعْبُد اللَّ

ْبِن  َسَلَماَن  ْبِن  حذيِم  ْبِن  َعاِمِر  بِنُْت  َفاطَِمُة  ُه  َوُأمُّ َقْيٍس،  ْبَن  َوِعيَسى 
َربِيَعَة ْبِن ُعَرْيِج ْبِن َسْعِد ْبِن ُجََح. 

ُهَم َفاطَِمُة بِنُْت َعاِمِر ْبِن حذَيم. ِه، َوُأمُّ َوُأمَّ َأيُّوَب، َوُأمَّ َعْبِد اللَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )123/4(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )259/4(.
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ُه ِمْن َدْوٍس. ِه اأْلَْصَغَر، َوُأمُّ َوَعْبَد َربِّ

َوَسِعيًدا أِلُمِّ َوَلٍد. 

 . َها ُأمُّ َحبِيٍب بِنُْت َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف اجْلَُمِحيِّ َوَفاطَِمَة، َوُأمُّ

ى ْبِن ُقَصٍّ ُأْخُت َوَرَقَة  َها ُرَقْيَقُة بِنُْت َنْوَفِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ َوَمْيُموَنَة، َوُأمُّ
اْبِن َنْوَفٍل.

َة َوُهَو َمْوىَل ُمَاِهٍد )1(. َأْسَلَم َقْيٌس َيْوَم َفْتِح َمكَّ

 غ: رشيك َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

ه رائطة بنت وهب بن َعْمرو بن َعاِئذ بن عمَران   ب: َلُه ُصْحَبٌة، أمُّ
ابن َمُْزوم)3(.

يُك النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اجْلَاِهِليَِّة)4(.  ع: رَشِ

َقْيُس ْبُن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن ْبِن ُدَلْيِم ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َأِبي َحِزيَمَة 5   26
 ، ، اْلَخْزَرِجيُّ ْبِن َساِعَدَة، اْلَْنَصاِريُّ اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َطِريِف ْبِن اْلَخْزَرجِ 

ِمْن َبِني َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى َأَبا َعْبِد الَمِلِك ڤ.

ه ُفَكْيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة بن أيب حزيمة بن ثعلبة   س: ُأمُّ
ابن طريف بن اخلزرج بن ساعدة.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )96/6(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )9/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )341/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2319/4(.
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ْبُن ُعَمَر: وكان قيس يكنى أبا عبد امللك، ومل يزل مع عّل  ُد  حُمَمَّ َقاَل 
حتى ُقتل علٌّ فرجع قيس إىل املدينة، فلم يزل هبا حتى توف ف آخر خلفة 

معاوية بن أيب سفيان)1(.

، ُثـمَّ َعَزَلُه  ُه ِمرْصَ  وقـال أيًضـا س: َكاَن َعـِلُّ ْبـُن َأيِب َطالِـٍب َقـْد َوالَّ
َعَى  َوَكاَن  َمَعُه،  َيَزْل  َفَلْم  بِاْلُكوَفِة،  بَِعِلٍّ  َق  حَلِ ُثمَّ  امَلِدينََة،  َقْيٌس  َفَقِدَم  َعنَْها، 

اخْلَِميِس)2(. َطِة  رُشْ

 ب: َخَدَم النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عش ِسننِي من َوقت قدومه امَلِدينَة إىَِل َأن ُقبَِض، 
َمة علٍّ َيْوم صفِّني، ثمَّ هرب من ُمَعاِوَية، سنة َثَمن َوخسني،  َكاَن عى ُمَقدِّ

َوسكن تفليس سنة خس َوَثَمننَِي ِف واَلَية َعْبد امللك بن َمْرَوان. 

َوقد قيل َماَت ِف آخر واَلَية ُمَعاِوَية بن أيب ُسْفَيان)3(.

 بش: َخـَدَم النَّبِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص عـش سـنني مـن وقـت قدومه املدينـة إىل أن 
قبضه الله إىل جنته، وكان عى مقدمة عل بن أيب طالب يوم صفني، فلم ويل 
معاوية أغىض عنه سنني، ثم طلبه سنة ثمن وخسني، فهرب منه، وسكن 
تفليـس منجحـًرا غـري أن ينتـش، فلـم علـم انجحـاره سـكت عنـه، فلم يزل 
ف بيتـه منجحـًرا إىل أن مـات هبـا سـنة خس وثمنـني ف والية عبـد امللك بن 

مروان)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )375-369/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )339/3(.)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )175/8(.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 101، 102(.
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 ع: َخاِدُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحاِجُبُه، َوَصاِحُب لَِواِئِه، َكاَن ِمْن ُدَهاِة اْلَعَرِب 
َهاِء.  امَلْذُكوِريَن بِالدَّ

، َوَمْيُموُن ْبُن َأيِب َشبِيٍب، َوَعْمُرو  ْعبِيُّ َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوالشَّ
ُه َعِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب ڤ ِمرْصَ َفاَخَتطَّ هِبَا َداًرا)1(. ْحبِيَل، َوالَّ اْبُن رُشَ

 بر: َكاَن أحد الفضلء اجللَّة، وأحد دهاة العرب وأهل الرأي واملكيدة 
ِف احلروب مع النجدة والبسالة والسخاء والكرم، َوَكاَن رشيف قومه غري 

مدافع، ُهَو وأبوه وجده. 

صحب َقْيس بن َسْعد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو وأبوه وأخوه َسِعيد بن َسْعد بن 
عبادة. 

ثـم صحـب عـلَّ بـَن َأيِب طالـب ڤ، وشـهد معـه اجلمـل، وصفـني، 
ه عـى مـرص،  والنَّهـروان ُهـَو وقومـه، ومل يفارقـه َحتَّـى قتـل، َوَكاَن قـد والَّ
َأيِب  بُن  فِيِه عليًّا، ففطن علُّ  احليلة، وكايد  فِيِه  ُمَعاِوَية وأعجزته  بِِه  فضاق 
طالب ڤ بمكيدته، فلم يزل بِِه األَْشَعث وأهل الكوفة َحتَّى عزل قيًسا، 

َعَلْيِه مرص. َأيِب َبْكر، ففسدت  َد بَن  ووىلَّ حُمَمَّ

روى عنه جاعة من الصحابة وجاعة من التابعني، َوُهَو معدود ِف املدنيني.

ُه َكاَن َلُه مال َكثرِي ديوًنا  ومن مشهور أخبار َقْيس بن َسْعد بن عبادة: َأنَّ
عى الناس، فمرض واستبطأ عواده، فقيل َلُه: إهنم يستحيون من أجل دينك، 
َلُه، فأتاه الناس  َعَلْيِه دين فهو  فأمر منادًيا ينادي: من َكاَن لقيس بن َسْعد 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2308/4(.
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َحتَّى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إَِلْيِه.

ذكر َهَذا اخلرب صاحب كتاب »املوثق« وغريه)1(.

ه فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة.  خت: أمُّ

وكان شجاًعا بطًل كريًم َسِخيًّا، وحل لواء َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف بعض 
ه َعِلُّ بُن َأيِب طالب إمارة مرص، وحض معه حرب اخلوارج  مغازيه، ووالَّ

بالنَّهروان، ووقعة ِصفِّني.

وكان مع احلََسن بن َعِلّ عى مقدمته باملدائن، ثم ملا صالح احلََسن معاوية 
لح وتابع اجلمعة، ورجع إىَِل املدينة فتوف هبا)2(. وبايعه، دخل قيٌس ف الصُّ

 خق: له صحبٌة وروايٌة، وكان أحد األبطال املذكورين، واألجواد 
ه عل بن أيب طالب ڤ إمارة مرص، وحض وقائعه معه،  املعروفني، ووالَّ

وتوف باملدينة ف آخر خلفة، معاوية)3(.

 كر: له صحبٌة من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: أبو عمر عريب بن حيد اهلمداين، وعبد الرحن بن أيب ليى، 
وعمرو بن رشحبيل، وعامر الشعبي، وحممد بن رشحبيل، وأبو نجيح يسار 
وميمـون بـن أيب شـبيب، والوليـد بـن عبـدة السـهمي، وعبد الله بـن مالك 
اجليشاين، وبكر بن سوادة املرصيون، وثعلبة بن أيب مالك، ويريم أبو العلء.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1293-1289/3(.
)2) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 529(.

))) »املتفق واملفرتق« للخطيب البغدادي )1771/3(.
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وقدم عى معاوية دمشق)1(.

 ثغ: كان من فضلء الصحابة، وأحد دهاة العرب وكرمائهم، وكان 

من ذوي الرأي الصائب واملكيدة ِف احلرب، َمَع النجدة والشجاعة، وكان 
رشيف قومه غري مدافع، ومن بيت سيادهتم.

ا جودة فله فِيِه أخبار كثرية ال نطول بذكرها. وأمَّ

ُثمَّ إنه صحب عليًّا ملا بويع َلُه باخللفة، وشهد معه حروبه، واستعمله 
عـلٌّ َعـَى مرص، فكايـده معاوية، فلـم يظفر ِمنُْه بـشء، فكايد عليًّـا، وأظهر 
د  أن قيًسا َقْد صار معه يطلب بدم عثمن، فبلغ اخلرب عليًّا، فلم يزل بِِه حُمَمَّ
ابـن َأيِب َبْكـر وغـريه حتَّى عزله، واسـتعمل بعده األشـرت، فـمت ِف الطريق، 

د بن َأيِب َبْكر، فأخذت مرص ِمنُْه، وقتل. فاستعمل حُمَمَّ

وملـا عـزل قيـس أتـى املدينـة، فأخافه مـروان بن احلكـم، فسـار إىَِل علٍّ 
بالكوفـة، ومل يـزل معـه حتَّـى قتـل، فصار َمـَع احلََسـن، وسـار ِف مقدمته إىَِل 
معاوية، فلم بايع احلََسُن معاويَة، دخل قيس ِف بيعة معاوية، وعاد إىَِل املدينة، 

وهو القائل َيْوم صفني:

ــِذي ُكنَّا نحف بِِه ــّي وجربيــل لنــا مــددَهــَذا اللواء الَّ َمــَع النَّبِ
أن ال يكون َلُه من غريهم أحدما رض من كانت األنصار عيبته
ــدقــوم إَِذا حاربــوا طالت أكفهم ــح البل ــى يفت ــة حتَّ باملشفي

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/ 396، 397(.
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روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث. 

روى عنه: َأُبو عمر عريب بن حيد اهلمداين، وابن َأيِب ليى، والشعبي، 
وعمرو بن رشحبيل، وغريهم.

توف سنة تسع وخسني، وقيل: سنة ستني.

وكان ليس ِف وجهه حلية وال شعرة، فكانت األنصار َتُقوُل: وددنا أن 
نشرتي لقيس حلية بأموالنا. 

وكان َمَع َذلَِك جيًل)1(.

، امُلَجاِهـُد، َسـيُِّد اخلَـْزَرِج َواْبـُن َسـيِِّدِهم َأيِب َثابِـٍت،   ذس: األَِمـرْيُ

، َصاِحُب َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َواْبُن َصاِحبِِه. اِعِديُّ ، السَّ ، اخلَْزَرِجيُّ األَْنَصاِريُّ

ُة َأَحاِدْيَث. َلُه: عدَّ

ْحَِن بُن َأيِب َلْيَى، َوَأُبو  ، َوَعْبُد الرَّ َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه بُن َمالٍِك اجلَْيَشايِنُّ
، َوَمْيُمْوُن بُن َأيِب َشبِْيٍب، َوَعِرْيُب بُن ُحَْيٍد  ْعبِيُّ ، َوُعْرَوُة، َوالشَّ ٍر اهلَْمَدايِنُّ َعمَّ

، َوالَولِْيُد بُن َعَبَدَة، َوآَخُرْوَن. اهلَْمَدايِنُّ

َمُه، َوَأْعَطاُه َمااًل.  َوَوَفَد َعَى ُمَعاِوَيَة، َفاْحرَتَ

. اِم، َوِمرْصَ َث بِالُكْوَفِة، َوالشَّ َوَقْد َحدَّ

َوَقاُلوا: ُدَهاُة الَعَرِب ِحنْيَ َثاَرِت الِفْتنَُة َخَْسٌة: ُمَعاِوَيُة، َوَعْمٌرو، َوَقْيٌس، 
. ُة، َوَعْبُد اللِه بُن ُبَدْيِل بِن َوْرَقاَء اخلَُزاِعيُّ َوامُلِغرْيَ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )125/4، 126(.
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، َوَكاَن َعْمُرو بُن الَعـاِص َمَع ُمَعاِوَيَة،  َوَكاَن َقْيـٌس، َواْبـُن ُبَدْيـٍل َمَع َعِلٍّ
ُة ُمْعَتِزاًل بِالطَّاِئِف َحتَّى َحَكَم احلََكَمِن)1(. َوَكاَن امُلِغرْيَ

 ذت: َكاَن ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِمنِْزَلِة صاحب الشطة من األمري، َلُه عّدة 

أحاديث.

ْحَِن بن َأيِب ليى، وُعْروة بن الزبري، والشعبي، وميمون  َرَوى َعنُْه: َعْبد الرَّ
ابن َأيِب شبيب، وُعريب بن ُحَيد اهلْمداين، وجاعة.

َوَكاَن ضخًم جسيًم طويًل جًدا، سيًدا ُمطاًعا، كثري املال، جواًدا كريًم، 
ُيعّد من ُدهاة العرب.

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »امَلْكــُر  ــُه، َقــاَل: َلــْوال إيِنِّ َســِمْعُت َرُســوَل اللَّ ُرِوَي َعنـْـُه َأنَّ
واخلَِديَعُة ِف النَّاِر«، لكنت من أمكر َهِذِه األمة)2(.

 ذك: سيَّاُف النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

َكِن ْبِن َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب ْبِن 5    2 َقْيُس ْبُن السَّ
اِر، ُيْكَنى َأَبا َزْيٍد، اْلَقاِرُئ ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُه فِيَمْن َجََع اْلُقْرآَن َعَى َعْهِد َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.   س: َيْذُكُروَن َأنَّ

ُهْم ُأمُّ  َكِن ِمَن اْلَوَلِد: َزْيٌد، َوإِْسَحاُق، َوَخْوَلُة، َوُأمُّ َوَكاَن لَِقْيِس ْبِن السَّ

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 102، 108(.
)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 532(.

))) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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َخْوَلَة بِنُْت ُسْفَياَن ْبِن َقْيِس ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدِب ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم 
اِر.  اْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َمَع  َها  ُكلَّ َوامَلَشاِهَد  َواخْلَنَْدَق،  َوُأُحًدا،  َبْدًرا،  َكِن  السَّ ْبُن  َقْيُس  َوَشِهَد 
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

َوُقتَِل َيْوَم ِجرْسِ َأيِب ُعَبْيٍد َشِهيًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

ِذي   خ: َسِمْعُت َيَْيى ْبَن َمِعنٍي، وَأْحَد ْبَن َحنَْبٍل، َيُقوالِن: َأُبو َزْيد الَّ

َكن)2(. َرَوى َعنْه َأَنس ْبُن َمالٍِك، ُهَو َقْيس ْبُن السَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(.  ، َوُهَو الَِّذي جع الُقْرآن عى عهد َرُسوِل اللَّ  ب: َبْدِريٌّ

 ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َسْعُد ْبُن ُعَمرْيِ ْبِن النُّْعَمِن، َوِقيَل: َثابٌِت 

َأَحُد َمْن َجََع اْلُقْرآَن ِف َعْهِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َشِهَد َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد َيْوَم ِجرْسِ َأيِب ُعَبْيٍد)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َشِهَد َبْدًرا، َوُقتَِل   و: َأَحُد َمْن َجََع اْلُقْرآَن َعَى َعْهِد َرُسوِل اللَّ

َة)5(. رْسِ َعَى َرْأِس َخَْس َعْشَ َيْوَم َجرْسِ َأيِب ُعَبْيَدَة، َوَيْوُم اجْلِ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )476/3(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 506، 507(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )338/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2315-2314/4(.
نَّة )ص: 635(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ )6) »سري السَّ
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 ثغ: َشِهَد َبْدًرا، وقد اختلف ِف اسمه فقيل: سعد بن عمري، وقيل: 
ثابت، وقيل: قيس بن السكن، وال عقب َلُه)1(.

 ثغ: َشِهَد َبْدًرا)2(.

 ذت: مشهور بكنيته، شِهَد بدًرا، واسُتْشِهد يوم جرس أيب ُعَبْيد فيم 
ذكر موسى بن عقبة)3(. 

َقْيُس ْبُن َسْلعٍ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.5 )  2

ُه   س: َرَوى َعنُْه َنافٌِع َمْوىَل َحْنََة َأنَّ ُعُموَمَتُه َشَكْوُه إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
ُر َماَلُه)4(. ُيَبذِّ

 غ: سكن املدينة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

ة)6(.  ب: َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، عداده ِف أهل الَبرْصَ

 ع: ِمْن َأْهِل امَلِدينَِة)7(.

َيا  »َأْنِفق  َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص صدري،  ِه  اللَّ َرُسوُل  َقاَل: رضب  حديثه  بر:   

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )127/4(.

)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )130/5(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 79(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )81/9(.

)6) »معجم الصحابة« للبغوي )36/5(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )340/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2319/4(.
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َقْيس ُينِْفُق اللُه َعَلْيَك«. 

روى عنه: َنافِع أو َرافِع موىل حنة بِنْت شجاع. 

األسلع،  بن  َقْيس  فِيِه:  بعضهم  وقال   ، حجازيٌّ املدينة،  أهل  ِف  يعد 
وليس بشء)1(.

َقْيُس ْبُن َصْعَصَعَة ْبِن َوْهِب ْبِن َعِديِّ ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن 5 2  2
اِر الَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ه النجود بنت احلارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر   س: ُأمُّ
ابن غنم بن عدي بن النجار، فولد قيس بن صعصعة: املنذر.

ه أمُّ املنذر بنت قيس بن َعْمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر  وُأمُّ
ابن غنم بن عدي بن النجار، وشهد قيٌس ُأحًدا)2(.

َقْيُس ْبُن ِطْخَفَة اْلْنَصاِريُّ ڤ.5 )  2

 غ: سكن املدينة)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُيَقال: ابن طغفة. َحِديثه ِعنْد اْبنه)4(.

َقْيُس ْبُن َعاِئٍذ، َأُبو َكاِهٍل، اْلَْحَمِسيُّ ڤ.5 )  2

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1294/3(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )332/4(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )27/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )343/3(.
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 س: اْسُمُه: َقْيُس ْبُن َعاِئٍذ، َقاَل: َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُْطُب َعَى َناَقٍة، 
َوَحَبِشٌّ مُمِْسٌك بِِخَطاِمَها)1(.

 ص: َوأِليَِب َكاِهٍل َحِديٌث َطِويٌل، َوَلْيَس إِْسنَاُدُه بَِذلَِك)2(.

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

، عداده ِف أهل الُكوَفة، شهد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ْيطب   ب: َكاَن إَِماًما للحيِّ
عى َناَقته)4(.

الكوفة، وكان هبا  ناقته، سكن  ملسو هيلع هللا ىلص يطب عى  النَّبيَّ  شهد   بش: 
.)5( إماًما للحيِّ

.)6(  ع: ُمَْتَلٌف ِف اْسِمِه، َفِقيَل: َعْبُد اللِه ْبُن َمالٍِك، َقاَلُه اْلُبَخاِريُّ

اج)7(.  بر: مات ِف زمن احْلَجَّ

 ثغ: له صحبٌة وروايٌة، كان إماَم قوِمه، يعد ف الكوفيني، مات زمن 

احلجاج)8(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )184/8(.
)2) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )5/5(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )25/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )342/3(.

)6) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 79(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2313/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1296/3(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )260/5(.
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َحاَبِة.  ذس: ِعَداُدُه ِف ِصَغاِر الصَّ

َنَزَل الُكْوَفَة، َوُهَو بُِكنَْيتِِه َأْشَهُر، َرَأى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُْطُب َعَى َناَقتِِه.

. َث َعنُْه: إِْسَمِعْيُل بُن َأيِب َخالٍِد، َوَأُبو ُمَعاٍذ َرُجٌل َتابِِعيٌّ َحدَّ

، َواْبُن َماَجه. َرَوى َلُه: َأْحَُد، َوالنََّساِئيُّ

.)1( َبِقَي إىَِل ُحُدْوِد َسنَِة َثَمننِْيَ

َقْيُس ْبُن َعاِصِم ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َجْعَوَنَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُنَمْيِر ْبِن 5 6  2
َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة النَُّميِريُّ ڤ.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأْسَلَم َوَمَسَح َرُسوُل اللَّ  س: َوَفَد َعَى َرُسوِل اللَّ
اِعُر: ُهمَّ َباِرْك َعَلْيِه َوَعَل َأْصَحابِِه«، َوَلُه َيُقوُل الشَّ َرْأِسِه َوَوْجِهِه، َوَقاَل: »اللَّ

إَِلْيَك اْبَن َخرْيِ النَّاِس َقْيَس ْبَن َعاِصٍم
َجُشـَمْت ِمَن اأْلَْمِر اْلَعظِيِم امَلَجاِشـَم

اِئِب اْلَكْلبِيِّ َعْن َأبِيِه)2(. ِد ْبِن السَّ  َهَذا ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ

ْبِن 5    2 ُعَبْيِد  ْبِن  ِمْنَقِر  ْبِن  َخاِلِد  ْبِن  ِسَناِن  ْبِن  َعاِصِم  ْبُن  َقْيُس 
، ِمْن َبِني َتِميٍم التَِّميِميُّ ڤ. ، اْلِمْنَقِريُّ ُمَقاِعٍس، َأُبو َعِليٍّ

َم اخْلَْمَر ِف اجْلَاِهِليَِّة، ُثمَّ َوَفَد َعَى َرُسوِل اللِه   س: َكاَن َقْيٌس َقْد َحرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوْفِد َبنِي مَتِيٍم، َفَأْسَلَم، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبِر«. 

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 462(.

)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )205/6(.



حابة األماثل 500
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

اًدا)1(. َوَكاَن َسيًِّدا َجوَّ

م عى نفسه اخلمر ف اجلاهلية، وذلك ألنه   س: كان قيس قد َحرَّ
ب َفَسِكر، فعبث بذي حَمَرم منه، َفَهَرَبت منه، فلم أصبح قيل له ذلك،  رَشِ

فقال: 

مناقب تَفَضُح الرجل الكريمرأيــت اخلمــر مصلحــة وفيهــا
وال َأشــفي هبــا أبــدًا ســقيمفـــل واللـــه أرشهبـــا حيـــايت

ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بني متيم فأسلم،  قال: ثم وفد قيس بن عاصم عى النَّبِيِّ 
فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبِر«.

وكان َسيًِّدا َجَواًدا، وهو الذي قيل فيه ملا مات:

مـا)2(. فم كان قيس ُهلكه ُهلَك واحٍد ولكنه ُبنيان قوٍم هَتدَّ

 ل: له صحبٌة)3(.

 ق: هو الذي قال فيه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َسيُِّد َأْهِل الَوَبر«، وقدم عى 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد بني متيم بعد فتح مكة، فأسلم.

وكان رشيًفا سيًِّدا.

وكان لـه مـن الولـد: طلبـة، والقعقـاع، وشـّمخ، وغريهـم. يقـال: إهنم 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )9/ 35(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )161/6(.

))) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 2229(.
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كانوا ثلثة وثلثني ابنًا)1(.

 غ: سكن البرصة شهد وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص )2(.

 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ َرآُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َهَذا سيُِّد أهِل الَوَبِر«، 

َوله َثَلث َوَثَلُثوَن ولًدا)3(.

 بش: أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم رآه النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َهَذا َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبِر«. 

وكان من سادات الصحابة، وجلة من اختطَّ بالبرصة، توف بالبرصة 
وهبا عقبه)4(.

 ع: ُهـَو َقْيـُس ْبـُن َعاِصـِم ْبـِن ِسـنَاِن ْبـِن َخالِـِد ْبِن ِمنَْقـِر ْبِن ُعَبْيـِد ْبِن 

َي ُمَقاِعًسا؛ لَِتَقاُعِسِه َعْن ِحْلِف َبنِي َسْعٍد،  ُمَقاِعٍس، َواْسُمُه: احْلَاِرُث، َوُسمِّ
َوُهَو احْلَاِرُث ْبُن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َزْيِد َمنَاَة ْبِن مَتِـيِم ْبِن ُمرِّ ْبِن َأدِّ 

اْبِن َطابَِخَة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَضَ ْبِن نَِزاٍر. 

، َوُيَقاُل: َأَبا  ُه ُأمُّ َأْصَفَر بِنُْت َخِليَفَة ْبِن َجْرَوِل ْبِن ُمنِْقٍذ، ُيُكنَّى َأَبا َعِلٍّ ُأمُّ
َقبِيَصَة.

َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبِر َوَأْكَثُرُهْم َمااًل َوَوَلًدا. 

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 301(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )3/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )338/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 68(.
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َماَت َعِن اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي ِمْن ُذُكوِر َأْواَلِدِه، َجََعُهْم ِحنَي َوَفاتِِه َفَأْوَصاُهْم 
ِة)1(. بَِوَصاَياُه، َعِقُبُه َوَداُرُه بِاْلَبرْصَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ِف سنة   بر، ثغ: قدم ِف وفد بني متيم عى َرُسوِل اللَّ
تسع، فلم رآه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َهَذا َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبِر«. 

وكان ڤ عاقًل حليًم مشهوًرا باحللم. 

م عـى نفسـه اخلمـر ِف اجلاهليـة، َوَكاَن  وكان َقْيـس بـن َعاِصـم قـد َحـرَّ
ـُه غمـز عكنة ابنته َوُهَو سـكران، وسـب أبوهيـا، ورأى القمر  سـبب َذلِـَك َأنَّ
َمها عى  فتكلم، وأعطى اخلمر كثرًيا من ماله، فلم أفاق أخرب بذلك، فحرَّ

نفسه، َوَقاَل فيها أشعاًرا منها قوله:

ـــا ـــًة وفيه ـــر صاحل ـــت اخلم خصــال تفســد الرجــل احلليمرأي
ـــا ـــا صحيح ـــه أرشهب ـــل والل وال أشـــفي هبـــا أبـــدا ســـقيمف
وال أدعـــو هَلَـــا أبـــدا نديـــموال أعطـــي هبـــا ثمنـــا حيـــايت
ـــاربيها ـــح ش ـــر تفض ـــإن اخلم ـــمف ـــر العظي ـــا األم ـــم هب وجتنيه

روى عنه: احلََسن، واألحنف، وخليفة بن ُحَصنْي، وابنه حكيم بن َقْيس)2(.

 خغ: َلُه ُصْحَبٌة، َوِرَواَية َعن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى َعنُه: اْبنه َحِكيم)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ف َوْفِد َبنِي مَتِـيٍم، َفَأْسَلَم، َوَكاَن َعاِقًل   ذت: َقِدَم َعَى َرُسوِل اللَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2302/4(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1295/3، 1296(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )134-132/4(.

))) »غنية امللتمس إيضاح امللتبس« للخطيب البغدادي )ص: 326(.
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َحِليًم َكِريًم جواًدا رشيًفا.

َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا َسيُِّد َأْهِل اْلَوَبِر«.

ْلَم؟ َقاَل: ِمْن َقْيِس  يروى َأنَّ اأْلَْحنََف بن َقْيٍس ِقيَل َلُه: مِمَّْن َتَعلَّْمَت احْلِ
ابن َعاِصٍم.

َب اخْلَْمِر. َم َعَى َنْفِسِه ِف اجْلَاِهِليَِّة رُشْ َوُيَقاُل: إِنَّ َقْيًسا َكاَن مِمَّْن َحرَّ

، َوُشْعَبُة بن التَّْوَأِم، َواْبنُُه َحِكيم  يُّ َرَوى َعنُْه: اأْلَْحنَُف، َواحْلََسُن اْلَبرْصِ
. ابن َقْيٍس، َوَحِفيُدُه َخِليَفُة بن ُحَصنْيٍ

، َوُيَقاُل: ُكنَْيُتُه َأُبو َطْلَحَة، َوِقيَل: َأُبو َقبِيَصَة. ُيَكنَّى َأَبا َعِلٍّ

َ َعِن اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َذَكًرا ِمْن َأْواَلِدِه َوَأْواَلِدِهْم. َحِديُثُه  َة، َوُتُوفِّ َنَزَل اْلَبرْصَ
ف السنن)1(.

َقْيُس ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعُدِس ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َجْعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن 5    2
َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، َأُبو َلْيَلى، النَّاِبَغُة، الَجْعِديُّ ڤ.

ِه ْبِن َعْمِرو  اِعر. َواْسُمُه: َقْيس ْبُن َعْبِد اللَّ  خ: ُهَو النَّابَِغة اجلَْعِدي الشَّ
اْبِن ُعُدِس ْبِن َربِْيَعة ْبِن َجْعَدة ْبِن َكْعب ْبِن َربِْيَعة ْبِن َعاِمر ْبِن َصْعَصَعة)2(.

 جي: روى عنه كريز، يعد بالبرصة)3(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 434(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 510(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 38(.
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 ب: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأنشده أبياًتا)1(. 

اِعُر ُيَكنَّى َأَبا َلْيَى، َوَقِدَم َأْصَبَهاَن َمَع احْلَاِرِث ْبِن   شص: ُهَو الشَّ
ُه ُمَعاِوَيـُة إىَِل َأْصَبَهاَن، َوَكاَن  َ َم، َوَكاَن َسـريَّ ـِه ْبـِن َعْبـِد َعْوِف ْبـِن َأرْصَ َعْبِد اللَّ
احلَاِرُث َوالًِيا َعَلْيَها ِمْن ِقَبِل َعِلٍّ ُثمَّ ِمْن ِقَبِل ُمَعاِوَيَة، َوَماَت النَّابَِغُة بَِأْصَبَهاَن، 

َوَلُه َغرْيُ َحِديٍث)2(.

ـِح َوالتَّْبِيـنِي، َكاَن ُقُدوُمـُه َأْصَبَهـاَن َمـَع   عـص: امَلْدُعـوُّ َلـُه بِالتََّفصُّ
ُه ُمَعاِوَيـُة إىَِل َأْصَبَهاَن،  َ َم، َسـريَّ ـِه ْبِن َعْبِد َعـْوِف ْبِن َأرْصَ احْلَـاِرِث ْبـِن َعْبـِد اللَّ
َوَكاَن احْلَاِرُث َويِلَ َأْصَبَهاَن َقْبَل َذلَِك ِمْن ِقَبِل َأِمرِي امُلْؤِمننَِي َعِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب. 

َ النَّابَِغُة بَِأْصَبَهاَن)3(. ُتُوفِّ

ث عنه،   خق: نابغة بن جعدة الشاعر، َصِحَب َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وحدَّ
روى عنه: يعى بن األشدق اخلفاجي)4(.

 ع: َنابَِغُة َبنِي َجْعَدَة، ُهَو َقْيُس ْبُن َعْبِد اللِه ْبِن ُعُدِس ْبِن َربِيَعَة ْبِن 
َجْعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة)5(.

 بر: قيل له النابغة فِيَم يقولون؛ ألنه َقاَل الشعر ِف اجلاهلية، ثم أقام 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )424/3(.
)2) »طبقات املحدثني« أليب الشيخ األصبهاين )1/ 271-270(.

))) »ذكر أخبار أصبهان« أليب نعيم )1/ 102(.
))) »املتفق واملفرتق« للخطيب البغدادي )1771/3(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2317/4(.
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مدة نحو ثلثني سنة ال يقول الشعر، ثم نبغ فيه بعد، فقاله، فسمي النابغة. 

َقاُلـوا: َوَكاَن قديًم شـاعًرا حمسـنًا، طويـل البقاء ِف اجلاهلية واإلسـلم، 
َوُهـَو عندهـم أسـن مـن النابغـة الذبياين وأكـرب، واسـتدلوا َعَى أنـه أكرب من 

النابغة الذبياين؛ ألن النابغة الذبياين َكاَن َمَع النعمن بن املنذر ِف عرصه. 

َوَكاَن النعمن بن املنذر بعد املنذر بن حمرق، وقد أدرك النابغُة اجلعديُّ 
املنذَر بَن حمرق، ونادمه، ولكن النابغة الذبياين مات قبله. 

وعمـر اجلعـدي بعـده عمـًرا طويًل. ذكره عمر بن َشـبَّة َعْن أشـياخه أنه 
عمر مائة وثمنني سـنة.

ملسو هيلع هللا ىلص،  ِه  اللَّ َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص مسلًم، وأنشده، ودعا له  النَّبِيِّ  َعَى  النابغة  وفد 
َوَكاَن أول َما أنشده قوله ِف قصيدته الرائية:

نـــرّياَأَتْيــُت َرُســوَل الله إذ جاء باهلدى كاملجـــرة  كتابـــا  ويتلـــو 

َقاَل َأُبو ُعَمَر: قد روينا َهَذا اخلرب من وجوه كثرية َعِن النابغة اجلعدي 
مـن طريـق َيْعـَى بن األشـدق وغريه، وليـس ِف يشء منها مـن األبيات َما ِف 
هذه الرواية، وهذه أمتّها وأحسنها سياقة، إال أّن ف رواية يعى بن األشدق، 
ُه َفاَك«.  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َأَجدَت َل َيْفُضض اللَّ وعبد الله بن جراد أن َرُسوَل اللَّ

وليس ِف هذه الرواية »أجدت«. وما أظن النابغة إال وقد أنشد الشعر 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهي قصيدة طويلة نحو مائتي بيت أوهلا: كله َرُسول اللَّ

وهتجــرا ســاعة  غضــا  ولو َما َعَى َما أحدث الدهر َأْو ذراخليــل 
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َوُهَو من أحسـن َما قيل من الشـعر ِف الفخر بالشـجاعة سـباطة ونقاوة 
وجزالة وحلوة، وف َهَذا الشعر مما أنشده َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:

نـــرّياأتيت رســول اللــه إذ جاء باهلدى كاملجـــّرة  كتابـــا  ويتلـــو 
تـوراوجاهدت حتى ما أحسن ومن معى ثـم  الح  َمـا  إذا  سـهيل 
وكنـت من النـار املخوفـة أحذراأقيــم َعَى التقوى وأرىض بفعلها

وأسلم وحسن إسلمه، َوَكاَن يرد َعَى اخللفاء، ورد َعَى عمر، ثم َعَى 
ُعْثَمن، وله أخبار حسان)1(.

 ذس: َشاِعُر َزَمانِِه، َلُه: ُصْحَبٌة، َوِوَفاَدٌة، َوِرَواَيٌة.

َوُهَو ِمْن َبنِي َعاِمِر بِن َصْعَصَعَة.

ُل ِف البَِلِد، َوَيْمَتِدُح األَُمَراَء،  ْيَن َسنَة، َوَكاَن َيَتنَقَّ ُيَقاُل: َعاَش ماَئًة َوِعْشِ
َواْمَتدَّ ُعُمُرُه.

. ِقْيَل: َعاَش إىَِل ُحُدْوِد َسنَِة َسْبِعنْيَ

َث َعنُْه: َيْعَى بُن األَْشَدِق، َومَلْ َيِصحَّ َذلَِك. َوَقْد حدَّ

َوُيَقاُل: َعاَش ماَئًة َوَثَمننِْيَ َسنًَة. َوِقْيَل: َأْكَثَر ِمْن َذلَِك.

.)2( . َوِقْيَل: اْسُمُه: َحيَّاُن بُن َقْيٍس، َوَكاَن فِْيِه ِدْيٌن َوَخرْيٌ َوِشْعُرُه َساِئٌر َكثرِْيٌ

ِه   ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِوَفاَدٌة، َوُهَو ِمْن َبنِي َعاِمِر بن َصْعَصَعَة، َفَعْن َعْبِد اللَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1518-1514/4(.
)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 177، 178(.
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يَن َسنًَة، َوَماَت بَِأْصَبَهاَن. ابن َصْفَواَن َقاَل: َعاَش النَّابَِغُة ِماَئَة َوِعْشِ

اِم  َر َدْهـًرا َوَماَت ِف َأيَّ ـُل ِف اْلبِـلِد َوَيْمـَدُح اْلِكَباَر؛ َوُعمِّ َكاَن النَّابَِغـُة َيَتنَقَّ
َعْبِد امَلِلِك)1(.

ِذي َقاَل َلُه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْفُضَض اللُه َفاك«،   سط: النابغة اجلَْعِدي الَّ
. َفَم َسَقطت َلُه ِسنٌّ

َقاَل الَقايِض ِعَياض ِف »الشفا«: َعاَش ماَئة َوعْشين سنة. 

َم َعاَش ِماَئَتنْيِ َوعْشين سنة. َقاَله اْبن ُقَتْيَبة.  َوُهَو وهم؛ َفإِنَّ

ُه َقاَل ِف شعره َثَلَثة أهلني  َوَنقله ِف »األغاين«، َوَقاَل: َما َذاك بمنكر؛ أِلَنَّ
أفنيتهـم، َوقـد َسـَأَلُه عمر بن اخلطـاب ڤ: كم َلبِثت َمـَع كل أهل؟ َفَقاَل: 

ِستِّنَي سنة. 

ر بعده إىَِل أيام اْبن الزبري. اْنتهى. َفَهِذِه ماَئة َوَثَمُنوَن، ثمَّ ُعمِّ

نعـم َوافـق الَقـايِض ِعَياَض عـى أنَّ النَّابَِغـَة َعـاَش ماَئة َوعْشيـن احْلَافُِظ 
َحاَبة)2(. ، َوذكر أيًضا مِمَّن َعاَش َكَذلِك من الصَّ يفينيُّ الرصَّ

، ِمْن َبِني َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة ڤ.5    2 َقْيُس ْبُن َعْبِد اهلِل اَلَسِديُّ

اهِلْجَرِة  َأْرِض احلََبَشِة ِف  إىَِل  َوَهاَجَر  َة،  بَِمكَّ َقِديُم اإِلْسَلِم  ُهَو   س: 
َراَة.  ، َوِهَي ُأْخُت َأيِب جِتْ الثَّانَِيِة َوَمَعُه اْمَرَأُتُه َبَرَكُة بِنُْت َيَساٍر األَْزِديُّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 724(.
)2) »ريح النرسين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشين« للسيوطي )ص: 77(.
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َوَكاَن َقْيـُس ْبـُن َعْبـِد اللـِه ظِْئـًرا لُِعَبْيِد اللـِه ْبِن َجْحـٍش، َفَهاَجـَر َمَعُه إىَِل 
َ ُعَبْيـُد اللـِه ْبُن َجْحٍش، َوَمـاَت ُهنَاَك بَِأْرِض احْلََبَشـِة،  َأْرِض احْلََبَشـِة، َفَتنَـرصَّ

َوَثَبَت َقْيُس ْبُن َعْبِد اللِه َعَى اإِلْسلِم)1(.

 غ: ال أعلم له حديًثا)2(.

 ع: َأُبو آِمنََة بِنِْت َقْيٍس، َهاَجَر إىَِل َأْرِض احْلََبَشِة َمَع اْمَرَأتِِه َبَرَكَة َمْواَلِة 
َأيِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرب)3(.

 بر: هاجر إىَِل أرض احلبشة مع امرأته بركة بِنْت يسار موالة َأيِب ُسْفَيان 
ابن حرب)4(.

َقْيُس ْبُن َعْبِد الُمْنِذِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ.5    2

 ع: ُقتَِل بَِبْدٍر، َنَزَلْت فِيِه َوِف َأْصَحابِِه: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پپ ڀ ڀژ ]البقرة: 154[ اآْلَيَة)5(.

َقْيُس اَلْكَبر بُن ُعَبْيِد ْبِن اْلَحِريِر ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَجْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن 5  ) 2
اِر، َأُبو َبِشير، اَلماِزِنيُّ ڤ. َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

ه ُرَغيبة بنت أوس بن خالد بن اجلعد بن عوف بن مبذول   س: ُأمُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )97/4(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )37/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2330/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1296/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )135/4(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2316/4(.
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ابن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار.

فولد أبو بشري: بشرًيا، وأمَّ كلثوم، وأمهم أسمء بنت حُمرز بن عامر بن 
مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

ها أم ولد.  ونائلَة، وأمُّ

هم أم ولد.  وعبيًدا، وزيًدا، وأمَّ عمر، وأمُّ

واجلعَد، وثعلبَة، وأمَّ نعمن ألمهات أوالد شتى. 

هم أمُّ ولد)1(. وكثرية، وأمَّ حسن، وأمَّ عمرة، وأمُّ

ة)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت بعد احلرَّ

َجَرِة، َحِديُثُه ِعنَْد َأْواَلِدِه)3(.  ع: ِمْن ُمَباِيَعِة الشَّ

، وقيل  . وقيـل: السـاعديُّ األَْنَصـاِريُّ  بـر: قيـل: املـازينُّ األَْنَصـاِريُّ
ه مـن يوثق به  ، ال ُيوقـف له َعَى اسـم صحيح، وال سـمَّ األَْنَصـاِريُّ احلازمـيُّ

وُيعتمد َعَلْيِه.

وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد من بني النجار، وال يصح. والله أعلم. 

ومـن َقـاَل ذلـك نسـبه َفَقـاَل: قيـس بـن عبيد بن احلـارث بـن عمرو بن 
اجلعد، من بني مازن بن النجار.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )349/5(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )340/3، 341(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2835/5(.
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له صحبٌة وروايٌة، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

َة، َوَضْمَرُة بُن َسِعيٍد، وسعيُد  روى عنه: عباُد بُن مَتِيٍم، َوُعَمَرُة بُن َغِزيَّ
ابُن نافع.

وف الصحابة من يكنى أبا بشري: الرباء بن َمْعُرور، وعبَّاد بن بش)1(.

 كو: من بني مازن بن النجار، له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص

روى عنه: ضمرة بن سعيد)2(.

 ثغ: ال يوقف َلُه َعَى اسم صحيح، وقد قيل: اسمه قيس بن ُعَبْيد 

ابن احلرير بن َعْمرو بن اجلعد، من بني مازن بن النجار، وال يصح.

د بن فضالة،  شهد بيعة الرضوان، روى َعنُْه أوالده، وعباد بن متيم، َوحُمَمَّ
وعمرة بن غزية)3(.

 وقال أيًضا: ثغ: َلُه صحبٌة، شهد أحًدا واملشاهد كلها، واستشهد 

َيْوم اليممة)4(.

ْهِميُّ ڤ.5 )) 2 َقْيُس ْبُن َعِديِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهٍم السَّ

فِيَمْن  َهَكَذا  اْسَمُه  َوَجْدَنا   ، ُقَصٍّ ْبِن  اِر  الدَّ َعْبِد  بِنُْت  ِهنُْد  ُه  ُأمُّ  س: 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1610/4، 1611(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )85/2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )33/5(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )137/4(.
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ِه  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَّ َة، َوَشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ َأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ
بِِل. ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َغنَاِئِم ُحننَْيٍ ِماَئًة ِمَن اإْلِ

ُهْم َأَراُدوا َبْعَض َوَلِد َوَلِدِه؛ أِلَنَّ  َواِة، َوَلَعلَّ َوَهَذا َغَلٌط ِف اْسِمِه ِمَن الرُّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْدَرَكُه اْبنُُه  َقْيـَس ْبـَن َعـِديٍّ َقِديـٌم ِف اجْلَاِهِليَّـِة، َومَلْ ُيْدِرْك َرُسـوَل اللَّ

احْلَاِرُث ْبُن َقْيٍس، َوُهَو اْبُن اْلَغْيَطَلِة بِنِْت َمالٍِك ِمْن َبنِي ِكنَاَنَة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزْوا َمَعُه،  َوَكاَن احْلَاِرُث ْبُن َقْيٍس ِمَن امُلْسَتْهِزِئنَي بَِرُسوِل اللَّ
ْينَاُهْم َوَبيَّنَا َأَمَرُهْم َوَمَشاِهَدُهْم  ُتُهْم إىَِل َأْرِض احْلََبَشِة، َوَقْد َسمَّ َوَقْد َهاَجَر َعامَّ

ِف َمَواِضِعِهْم)1(.

َفة قلوهبم. وقد ُأعطَِي خسني من اإلبل)2(.  خ: من امُلَؤلَّ

 ذت: من مهاجرة احلبشة، قتِل بالريموك)3(.

َقْيـُس ْبـُن َعْمـِرو ْبِن َسـْهِل ْبِن َثْعَلَبـَة ْبِن اْلَحـاِرِث ْبـِن َزْيِد ْبِن 5 2) 2
اِر الَْنَصاِريُّ ڤ. َثْعَلَبَة ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

ه أمُّ عامر بنت خالد بن اخلشخاش بن مالك بن عدي بن   س: ُأمُّ
عامر، من بني عدي بن النجار. 

هم زينب بنت  ُموَس، وأمُّ فولد قيُس بُن عمٍرو: سعيًدا، وأسعَد، والشَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )107/6(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 24(.

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 90(.
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احلباب بن احلارث بن عمرو بن عوف بن مبذول، من بني مازن بن النجار. 

هم  ومن ولد سعيد بن قيس: ييى، وسعد، وعبد ربه، بنو سعيد، وأمُّ
ثني فقهاء.  أمُّ ولد، وكانوا حُمَدِّ

وقـد ويل ابنـه سـعيٌد القضـاَء أليب جعفـر املنصـور بالكوفـة، ومـات هبا 
وهو قاض، ودفن باهلاشمية ف املنزل الذي كان ابتنى أبو جعفر عند قنطرة 

الكوفة)1(.

اِد ْبِن َماِلِك ْبِن َغْنٍم 5 )) 2 َقْيُس ْبُن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َسوَّ
الَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه ُأمُّ َحَراِم بِنُْت ِمْلَحاَن ْبِن َخالِِد ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن ُجنُْدٍب   س: ُأمُّ

اِر. ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ِد  ـِد ْبـِن ُعَمـَر، َوَعْبِد اللِه ْبـِن حُمَمَّ ، َوحُمَمَّ َشـِهَد َبـْدًرا ِف ِرَواَيـِة َأيِب َمْعـَشٍ
ُد ْبُن إِْسَحاَق فِيَمْن  ، َومَلْ َيْذُكْرُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوحُمَمَّ اْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريِّ
ا َبْدًرا، َوَقاُلوا َجِيًعا: َوَشِهَد ُأُحًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َوَلْيَس  َشِهَد ِعنَْدمُهَ
َلُه َعِقٌب، َواْلَعِقُب ألَِخيِه َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْيٍس، َوُيْكنَى َعْبُد اللِه َأَبا 

اِم)2(. ، َوَبِقيَُّة َوَلِدِه بَِبْيِت امَلْقِدِس بِالشَّ ُأيَبٍّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )316/5(.

)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )459/3(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 70(.
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 بر: ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا، واخُتِلَف ِف شهوده بدًرا)1(.

 ثغ: هو وأبوه َعْمرو بن قيس استشهدا كلمها َيْوم أحد)2(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)3(. 

َعْمٍرو، 5 )) 2 ْبُن  َقْيُس  َفِقيَل:  اْسِم َأِبيِه،  ِفي  ُمْخَتَلٌف  َقْهٍد  ْبُن  َقْيُس 
َوِقيَل: َقْيُس ْبُن َسْهٍل، َوِقيَل: اْبُن َقْهٍد اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه سلمى بنت رافع بن النعمن بن زيد بن لبيد بن ِخداش،   س: ُأمُّ
من بني عدي بن النجار. 

فولد قيُس بُن قهٍد: زرارَة، ُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا، وأبا الورد واسمه: 
أسـعد، ومسـعوًدا، وسـعًدا، يقـال له: املثّلـم، وقيس بن قيـس، وخولة بنت 
َجهـا حـزة بـن عبـد املطلـب بن هاشـم بـن عبد منـاف بن  قيـس مبايعـة، تزوَّ

قص، فولدت له: يعى، وعمرة)4(.

يِن ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َقْيس بن َقْهد األَْنَصاِري، مَلْ َيُكْن بامَلْحُمود   خ: َأْخرَبَ
ِف َأْصَحاِب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص )5(.

 خ: َجدُّ َيَْيى ْبِن َسِعيد. 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1296/3(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )137/4(.

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

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )316/5(.
)6) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 509(.
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َسِمْعُت َأيِب وَيَْيى ْبَن َمِعنٍي َيُقوالِن: َيَْيى ْبُن َسِعيد ْبِن َقْيس األَْنَصاِرّي.

َكَذاك َنَسَباُه)1(.

 غ: جدُّ ييى بن سعيد األنصاري، سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: َجدُّ ييى بن سعيد، َوسعد بن سعيد، َوعبد ربه بن سعيد 

َلُه ُصْحَبٌة، وقهد لقب اْسُمه: َعْمرو)3(.

، َوُهـَو َقْيُس ْبُن َسـْهِل ْبِن  َيـى ْبـِن َسـِعيٍد اأْلَْنَصاِريِّ  ع: َوُهـَو َجـدُّ َيْ
َثْعَلَبَة ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َغنِْم ْبِن َمالِِك ْبِن 

اِر.  النَّجَّ

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم. َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َسِعيٌد، َوَعَطاُء ْبُن َأيِب َرَباٍح، َوحُمَمَّ

َوِقيَل: َقْيُس ْبُن َعْمٍرو، َوُهَو اْبُن َقْهِد ْبِن َقْيِس ْبِن َثْعَلَبَة، َكاَن َمْغُموًصا 
ِريَن)4(. ، فِيَم َحَكاُه َعنُْه َبْعُض امُلَتَأخِّ ِقيِّ َعَلْيِه بِالنَِّفاِق، َقاَلُه اْبُن اْلرَبْ

 ذت: أحد بني مالك بن النّّجار.

َرَوى َعنُْه: ابنه سليم، وقيس بن أيب حازم.

وله حديٌث ف الركعتني بعد الفجر)5(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 507، 509(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )339/3(.)2) »معجم الصحابة« للبغوي )28/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2312/4(.
)6) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 193(.
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 ذت: َلُه ُصحبٌة وروايٌة، َوُهَو جٌد ييى بن َسِعيد اأْلَْنَصاِرّي الفقيه.

َرَوى َعنُْه: ابنه َسِعيد، وحممد بن إبراهيم التيمي، وعطاء بن َأيِب رباح. 

وله أحاديث)1(.

َقْيُس ْبُن ِكاَلٍب اْلِكاَلِبيُّ ڤ.5 6) 2

 ع: ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن)2(.

ِه بن حكيم الكليب، حديثه ِعنَْد   بر: َلُه صحبٌة، َرَوى َعنُْه: َعْبد اللَّ
أهل مرص)3(.

ِه بن حكيم   ثغ: َلُه صحبٌة، وهو من أهل اليمن، حديثه عند َعْبد اللَّ
الكليب )4(.

َقْيُس ْبُن َماِلِك ْبِن َسْعِد ْبِن ِلَيٍّ اْلَْرَحِبيُّ ڤ.5  ) 2

 ع: َكاَتَبُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم َبْعَد َأْن َكَتَب إَِلْيِه)5(.

، وابُن شاهني ف الصحابة)6(. يُّ  جر: ذكره الطَّرَبِ

ر ڤ.5  ) 2 َقْيُس ْبُن َماِلِك ْبِن الُمَحسِّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 534(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2320/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1298/3(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )142/4(.
)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2321/4(.

) ) »اإلصابة« البن حجر )146/9(.
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ية التي بعَثه َرُسوُل اللِه   س: كان خرج مع زيد بن حارثة ف الرسَّ
ملسو هيلع هللا ىلص فيها إىل أمِّ قرفة، وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر، فكان قيس بن املحرّس 
هـو الـذي قتلهـا قتـًل عنيًفـا ربط بـني رجليها، ثـم ربطها بـني بعريين، وهي 

عجوز كبرية. 

وقتل قيس بن املحرّس أيًضا عبد الله بن مسعدة، وقتل النعمن بن مسعدة 
ابن حكمة بن مالك بن بدر. 

وكانت رسية أمِّ قرفة ف رمضان سنة ست من اهلجرة)1(.

 جر: قيل بتقديم السني -يعني: املسحر- وقيل: بإسقاط مالك، وبه 
جزم املرزباينُّ وغرُيه من اإلخباريني.

وقيل: ابن ِمْسَحل، وهو كناين ليثي)2(.

َقْيُس ْبُن ِمْحَصِن ْبِن َخاِلِد ْبِن ُمَخلَِّد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق الَْنَصاِريُّ 5  ) 2
الزَُّرِقيُّ ڤ.

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َخْلَدَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق. َهَكَذا   س: ُأمُّ

ُد ْبُن ُعَمَر: َقْيُس ْبُن حِمَْصٍن.  ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَشٍ َقاَل حُمَمَّ

: ُهَو َقْيُس ْبُن ِحْصٍن.  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َوَقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ

َها َخْوَلُة بِنُْت اْلَفاِكِه ْبِن  َوَكاَن لَِقْيٍس ِمَن اْلَوَلِد: ُأمُّ َسْعِد بِنُْت َقْيٍس، َوُأمُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )186/5(.
)2) »اإلصابة« البن حجر )147/9(.
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ِد ْبِن َعاِمِر ْبِن ُزَرْيٍق.  َقْيِس ْبِن ُمَلَّ

َ َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة)1(. َوَشِهَد َقْيٌس َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

 بر: شهد بدًرا، وُأحًدا)2(.

َقْيـُس ْبـُن َمْخَرَمـَة ْبـِن الُمطَِّلـِب ْبِن َعْبـِد َمَنـاِف ْبِن ُقَصـيِّ ْبِن 5  ) 2
 ، ٍد، الُقَرِشـيُّ َة ْبـِن َكْعـِب ْبـِن ُلَؤيِّ ْبـِن َغاِلٍب، َأُبـو ُمَحمَّ ِكاَلِب ْبـِن ُمـرَّ

الُمطَِّلبيُّ ڤ.

ِه ْبِن َسْبِع ْبِن َمالِِك ْبِن ُجنَاَدَة ْبِن احْلَاِرِث  ُه َأْسَمُء بِنُْت َعْبِد اللَّ  س: ُأمُّ

اْبِن َسْعِد ْبِن َعنََزَة ْبِن َأَسِد ْبِن َربِيَعَة ْبِن نَِزاٍر.

ٌد، َوَعْبُد امَلِلِك، َوَجَاُل،  ِه، َوحُمَمَّ َوَكاَن لَِقْيِس ْبِن َمَْرَمَة ِمَن اْلَوَلِد: َعْبُد اللَّ
ُة بِنُْت ُعْقَبَة ْبِن َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس  ُهْم ُدرَّ اْمَرَأٌة، َوُأمُّ َسَلَمَة، َوُحَْيَدُة، َوُأمُّ

اْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْشَهِل.

َها ُأمُّ احْلََكِم، َواْسـُمَها: َوَحَرُة بِنْـُت ُعْقَبَة ْبِن  ـِه بِنْـُت َقْيـٍس، َوُأمُّ َوَأَمـُة اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْيَس  َرافِِع ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْشَهِل. َوَأْطَعَم َرُسوُل اللَّ

اْبَن َمَْرَمَة بَِخْيرَبَ َخِْسنَي َوْسًقا)3(.

 غ: سكن مكة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1299/3(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )546/3(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )42/6(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )22/5(.
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 ب: َجدُّ امْلطلب بن َعْبد اللَّه بن قيس، ُولَِد ُهَو َوالنَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الِفيِل)1(.

 بش: ولد هو والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيل، ثم أسلم وحسن إسلمه)2(.

ٌد)3(.  ع: لَِدُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: اْبنَاُه َعْبُد اللِه، َوحُمَمَّ

 بر: ولد ُهَو وَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيل، فهو وَرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص لدة. 

ُه َقاَل: »ُولِدُت َأَنا َوَرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم الِفْيِل، َفنَْحُن  وروى َذلَِك َعنُْه َأنَّ
لَِدان«.

فة قلوهبم، وممن حسن إسلمه منهم، ومل يبلغه  ه أمُّ ولد، هو أحُد املؤلَّ أمُّ
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص مائـة مـن اإلبـل عـام حنـني، ال هـو وال عبـاس بن مـرادس،  َرُسـول اللَّ
ومن ذكرنا معهم، كم صنع بسائر املؤلفة قلوهبم، َوَكَل هؤالء إىَِل إيمهنم، 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب خسني وسًقا، وقيل ثلثني وسًقا.  وأطعمه َرُسوُل اللَّ

ِه من الفضلء النجباء)4(. روى عنه: ابنه َعْبد الله بن َقْيس، َوَكاَن َعْبد اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيل.  ثغ: ولد ُهَو وَرُسوُل اللَّ

فة قلوهبم، وممن حسن إسلمه منهم، ومل يبلغ رسول الله  وهو أحد املؤلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بِِه عام حنني مائة من اإلبل، وأطعمه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بخيرب خسني وسًقا، 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )338/3(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 63(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2305/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1299/3(.
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وقيل: أطعمه ثلثني وسًقا.

وكان شديد الصفري، يصفر عند البيت، يسمع صوته من حراء.

روى عنه: ابناه َعْبد اللَّه وحممد، وكان عبد اللَّه من الفضلء)1(.

َقْيُس ْبُن ُمَخلَِّد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َصْخِر ْبِن َحِبيِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة 5  2 2
اِر اْلَْنَصاِريُّ ڤ. اْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َمَة ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر  ُه اْلَغْيَطَلُة بِنُْت َمالِِك ْبِن رِصْ  س: ُأمُّ

اِر.  اْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

ُه ُزَغْيَبُة بِنُْت َأْوِس ْبِن َخالِِد  ٍد ِمَن اْلَوَلِد: َثْعَلَبُة، َوُأمُّ َوَكاَن لَِقْيِس ْبِن ُمَلَّ
اِر.  اْبِن اجْلَْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبُذوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

اٍل َعَى  ـٍد َبـْدًرا، َوُأُحـًدا، َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشـِهيًدا ِف َشـوَّ َشـِهَد َقْيـُس ْبـُن ُمَلَّ
ْجَرِة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب.  َرْأِس اْثننَْيِ َوَثَلثنَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

َيْبَق  َوَقِد اْنَقَرَض َأْيًضا َوَلُد َحبِيِب ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َماِزِن، َومَلْ 
ِمنُْهْم َأَحٌد)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)4(.

)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )481/3(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )145/4(.
))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2315/4(.
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 بر: شهد بدًرا، وقتل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا)1(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(. 

َقْيُس ْبُن َمْكُشوحٍ، َواْسُم َمْكُشوحٍ: ُهَبْيَرُة ْبُن َعْبِد َيُغوَث ْبِن اْلُغَزيِِّل 5 )2 2
اء ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْوَبَثاَن ْبِن َزاِهِر ْبِن ُمَراٍد ڤ. اْبِن َسَلَمَة ْبِن َبدَّ

ُة ْبُن َعْبِد َيُغوَث َسيَِّد ُمَراٍد، َوُكِوَي َعَى َكْشِحِه بِالنَّاِر،   ع: َكاَن ُهَبرْيَ

َفِقيَل: امَلْكُشوُح، َواْبنُُه َقْيُس ْبُن َمْكُشوٍح َفاِرُس َمْذِحٍج، َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِذي َتنَبََّأ بِاْلَيَمِن)3(. ِذي َقَتَل األَْسَوَد اْلَعنِْسَّ الَّ َوُهَو الَّ

 بر: اختلف ِف اسم املكشوح، فقيل: هبرية بن ِهلل، َوُهَو األكثر. 
وقيل: عبد يغوث بن هبرية بن هلل بن احلَاِرث بن َعْمرو بن َعاِمر بن أسلم 
ابن أحس بن الغوث بن أنمر بن أراش بن َعْمرو بن الغوث بن النبيت بن 

، حليف مراد، وعداده فيهم.  َمالِك بن َزْيد بن كهلن بن سبأ اْلَبَجِلّ

وبجيلة وخثعم ابنا أنمر بن أراش. 

َوُهَو أحد الصحابة الذين شهدوا مع النعمن بن مقرن فتح هناوند. 

له ذكر َصالِح ِف الفتوحات بالقادسية وغريها زمن ُعَمر وعثمن ڤ، 
َوُهَو أحد الذين قتلوا األسود العنس، وهم: َقْيس بن مكشوح، وذادويه، 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1299/3(.
)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )85/8(.
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وفريوز الديلمي.

وقتله األسود العنس يدل عى أن إسلمه َكاَن ِف مرض النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ 
قتل قيس بن مكشوح ورحه الله بصفني مع علٍّ ڤ، وكان يومئذ صاحب 

راية بجيلة، وكانت فِيِه نجدة وبسالة.

َوَكاَن َقْيــٌس شــجاعا فارًســا بطــًل شــاعًرا، وهــو ابــن أخــت عمــرو بــن 
معديكرب، َوَكاَن يناقضه ِف اجلاهلية، وكانا ِف اإلسلم متباغضني)1(.

، َوِقيَل: اْلَقْيِسيُّ ڤ.5 22 2 ُكوِنيُّ َقْيُس ْبُن النُّْعَماِن، السَّ

 غ: سكن البرصة وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: أْهدى إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ـنَي فِيَم َقاَلُه  يِّ  ع: َوَفـَد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َحِديُثـُه ِف اْلُكوفِيِّـنَي، َواْلَبرْصِ
. اْلُبَخاِريُّ

َرَوى َعنُْه: إَِياُد ْبُن َلِقيٍط، َوَزْيُد ْبُن َعِلٍّ َأُبو اْلَقُموِص)4(.

 ثغ: حديثه ِف الكوفيني والبرصيني. 

روى عنه: إياد بن لقيط، وزيد بن عّل َأُبو القموص)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1299/3، 1300(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )343/3(.)2) »معجم الصحابة« للبغوي )10/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2307/4(.
)6) »ُأْسد الغابة« البن األثري )149/4(.



حابة األماثل 522
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

َلِميُّ ڤ.5 )2 2 َقْيُس ْبُن اْلَهْيَثِم السُّ

اُء، َذَكَرُه اْلُبَخاِريُّ  عَّ ، َيْرِوي َعنُْه َعطِيَُّة الدَّ يِّ ِ  ع: َجدُّ َعْبِد اْلَقاِهِر ْبِن الرسَّ

ا  ِريَن ُمْقَترِصً َحاَبِة«، َومَلْ َيْذُكْر َلُه حديًثا. َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ ِف اْلُوْحَداِن ِمَن »الصَّ
َعَى اْسِمِه. 

يِّنَي)1(. َوَأْخَرَجُه اْلَقايِض َأُبو َأْحََد ِف التَّابِِعنَي، َوَقاَل: ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

 بر: هو جدُّ عبد القاهر بن الرسي، َلُه صحبٌة. روى عنه: عطية الّدّعاء)2(.

ْلِت، اْلِغَفاِريُّ ڤ.5 )2 2 َقْيٌس، َأُبو الصَّ

 س: كان ينـزل بناحيـة غيقـة، وأسـلم حـني انرصف املشكـون َعِن 
اخلندق.

وكان صديًقـا للحـارث بـن هشـام بـن املغـرية، ونـزل به احلـارث حني 
اهنـزم مـن بـدر، وحله عـى بعري، وبعـث غلمه عـى بعرٍي آخر حتـى قدم به 
مكة، واعرتض للحارِث بِن هشاٍم حني أقبل مع قريش إىل أحد وأهدى له. 

وكانــا يتواصــلن حتــى هدامهــا اللــه لإلســلم فالتقيــا بالســقيا، فقــاال: 
احلمد لله الذي هدانا لإلسلم، ربم أوضعنا ف هذا الطريق ف الباطل)3(.

َقْيٌس، َأُبو ُغَنْيٍم، اَلَسِديُّ ڤ.5 26 2

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2324-2323/4(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1302/3(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )110/5(.
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 غ: سكن البرصة وأدرك النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ة، روى َعنُه اْبنه)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل الَبرْصَ

َة)3(.  ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن الَبرْصَ

 بر: والد غنيم بن َقْيس، كوفٌّ َلُه صحبٌة.

وقد قيل: إنه سكن البرصة. َرَوى عنه: ابنه غنيم بن َقْيس)4(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )32/5(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )341/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2328/4(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1302/3(.
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القاف َحْرف  من  األفراد 

َقاَرُب ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن اَلْسَوِد ْبِن َمْسُعوِد ْبِن ُمَعتِِّب ْبِن َماِلٍك 5  2 2
الثََّقِفيُّ ڤ.

َم َأُبو َمِليٍح ْبُن ُعْرَوَة َرُسوَل اللِه   س: ُهَو اْبُن َأِخي ُعْرَوَة ْبِن َمْسُعوٍد مَلَّا َكلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص ِف َقَضاِء َدْيِن َأبِيِه، َقاَل َقاَرُب ْبُن األَْسَوٍد: َيا َرُسوَل اللِه.

َفاْقِضِه  ُعْرَوَة،  َدْيِن  ِمْثَل  َدْينًا  َتَرَك  ُه  َفإِنَّ َأيِب،  َمْسُعوِد  ْبِن  األَْسَوِد  َوَعِن 
َعنُْه ِمْن َماِل الطَّاِغَيِة، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ األَْسَوَد َماَت َكافًِرا«، َفَقاَل 
ْيُن َعَلَّ َوَأَنا َمْطُلوٌب بِِه، َفَقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َم الدَّ َقاَرٌب: َتِصُل بِِه َقَراَبًة إِنَّ

»إًِذا َأْفَعُل«، َفَقىَض َعْن ُعْرَوَة َواألَْسَوِد َدْينَُهَم ِمْن َماِل الطَّاِغَيِة)1(.

 غ: روى هو وابنه عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ب: عداده ِف أهل الطَّاِئف، َحِديثه ِعنْد َوَلده.

َوُهَو َقارب بن َعْبد اللَّه بن اأْلسود بن َمْسُعود بن معتب.

ه َرمَلة بنت احلَاِرث بن َعْوف بن وهب بن عمر بن َيْرُبوع بن نارضة  َوأمُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )66/8(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )84/5(.
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ابن غارضة بن حطيط بن جشم بن َثِقيف)1(.

 بش: له صحبٌة، سكن الطائف)2(.

 زص: له صحبٌة، له أخ له)3(.

ِم َعَى امُلَحلِِّقنَي)4(. حُّ َ  ع: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الرتَّ

ِه بن قارب، َلُه صحبٌة وروايٌة.   بر: ُهَو جدُّ َوْهب بن َعْبد اللَّ

ـِه بن قـارب حديثه َعـِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِحـَم اللُه  َرَوى َعنْـُه: ابنـه َعْبـد اللَّ
امُلَحلِِّقنْي«. 

َوُهَو َمْعُروٌف مشهوٌر، من وجوه ثقيف، ومعه كانت راية األحلف أيام 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ثقيًفا، وحصاره هلم، ُثمَّ وفد ِف وفد ثقيف فأسلم)5(. قتال َرُسوِل اللَّ

ُقَباُث ْبُن َأْشَيَم ْبِن َعاِمِر ْبِن الُمَلوَّحِ ْبِن َيْعَمَر ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب 5  2 2
اْبِن َعاِمِر ْبِن َلْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة 

، الَيْعمِريُّ ڤ. اْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر، اللَّْيِثيُّ

ِكنَي، َوَكاَن َلُه فِيَها ِذْكٌر، ُثمَّ َأْسَلَم َبْعَد َذلَِك.   س: َشِهَد َبْدًرا َمَع امُلْشِ

اِح  َوَشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَض امَلَشاِهِد، َوَكاَن َعَى ُمَنَِّبِة َأيِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )349/3(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 98(.

))) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أوهنًيا« لألزدي )ص: 214(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2361/4(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1303/3(.
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اَم َبْعَد َذلَِك، َوُرِوي َعنُْه)1(. ُموِك، َوَنَزَل الشَّ َيْوَم اْلرَيْ

ام)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو من بني كنَاَنة، َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

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

ِكنَي َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َأْسَلَم َفَحُسَن   ع: َشِهَد َبْدًرا َمَع امُلْشِ

إِْسَلُمُه، َكاَن َقِديًم َأْدَرَك ُأَميََّة ْبَن َعْبِد َشْمٍس، َوَعَقَل اْلِفيَل، َوَقاَل: َأْذُكُر َحَزَق 

اِم َعْبِد امَلِلِك ْبِن َمْرَواَن، َوِقيَل:  يًل َأْخَضَ َبْعَد اْلِفيِل بَِعاٍم، َعاَش إىَِل َأيَّ اْلِفيِل حُمِ

َمـْرَواَن ْبـِن احْلََكِم، َفَسـَأَلُه: َأْنَت َأْكرَبُ َأْم َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاَل: َرُسـوُل اللِه 

َأْكرَبُ ِمنِّي، َوَأَنا َأَسنُّ ِمنُْه)4(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة، وقال بعضهم: قباث بن رسيم وهو وهم)5(.

 كـر: لـه صحبٌة، شـهد الريمـوك، وكان أمرًيا عى كردوس، وسـكن 
حص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

روى عنه: عبد الرحن بن زياد، وأبو احلويرث)6(.

 ثغ: شهد بدًرا َمَع املشكني، ُثمَّ أسلم فحسن إسلمه. 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )128/5(، و)414/9(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )348/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )72/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2357/4(.

)6) »اإلكمل« البن ماكوال )73/7(.
) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/ 223(.
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ة، ورأى  وكان قديم املولد، أدرك َعْبد شمس وعقل ميء الفيل إىَِل مكَّ
روثه أخض حميًل. 

ُثـمَّ شـهد الريمـوك، وكان َعَى إحـدى املجنبتني، سـأله َعْبد امللك بن 
مروان َفَقاَل: أنت أكرب أم َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: بل َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أكرب 

مني، وأنا أسن منه)1(.

ُموَك َأِمرًيا، َوَطاَل ُعْمُرُه. ، َشِهَد اْلرَيْ  ذت: َصَحايِبٌّ

ْحَِن بن ِزَياٍد، َوَأُبو احْلَُوْيِرِث)2(. َرَوى َعنُْه: َعْبُد الرَّ

ُقَثُم ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناٍف الُقَرِشيُّ 5  2 2
الَهاِشِميُّ ڤ.

َللِيَُّة. ى بِنُْت احْلَاِرِث اهْلِ ُه ُأمُّ اْلَفْضِل َوِهَي ُلَباَبُة اْلُكرْبَ  س: ُأمُّ

َوَكاَن ُقَثُم ُيَشبَُّه بَِرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَغَزا ُقَثُم ُخَراَساَن، َوَكاَن َعَلْيَها َسِعيُد 
ُب َلَك بَِأْلِف َسْهٍم، َفَقاَل: اَل، َبْل َخِّْس، ُثمَّ َأْعِط  اْبُن ُعْثَمَن، َفَقاَل َلُه: َأرْضِ

النَّاَس ُحُقوَقُهْم، ُثمَّ َأْعطِنِي َبْعُد َما ِشْئَت. 

َ بَِسْمَرَقنَْد)3(. َوَكاَن ُقَثُم َوِرًعا َفاِضًل، َوُتُوفِّ

 ص: َقاُلوا: َماَت ِف ِواَلَيِة ُعْثَمَن ڤ)4(.

)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 694(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )79/4(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )371/9(.

))) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )294/1(.
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ان ِف  ِه ملسو هيلع هللا ىلص خرج َمَع سعيد بن ُعْثَمن بن َعفَّ  ب: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللَّ
زمن ُمَعاِوَية ِف فتح َما َوَراء النَّهر، َواْسُتْشِهَد بسمرقند فِيَم ُيَقال)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، له صحبٌة، خرج مع سعيد بن عثمن   بش: ابُن َعمِّ َرُسوِل اللَّ
ابن عفان ف والية معاوية بن أيب سفيان غازًيا إىل خراسان، وقد ذكرناه ف 

الصحابة أهل املدينة)2(.

 بش: كان بقي إىل أن خرج مع سعيد بن عثمن بن عفان ف آخر 
إمارة معاوية بن أيب سفيان إىل خراسان، ثم خرج منها، فعرب النَّهر وفتح ما 
وراء النَّهر، واستشهد ف تلك الناحية، فمنهم من زعم أن قربه بسمرقند، 

ومنهم من زعم أن قربه بمرو)3(.

 ع: َرِديُف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوَعْبُد اللِه ْبُن 
َجْعَفٍر)4(.

 بر: َرَوى َعنُْه: َأُبو إِْسَحاق السبيعي وغريه.

مـات قثـم بن اْلَعبَّاس بسـمرقند، واستشـهد هبـا، َوَكاَن خـرج إليها مع 
ان زمن ُمَعاِوَية.  َسِعيد بن ُعْثَمن بن َعفَّ

َوَكاَن قثم بن اْلَعبَّاس يشبه بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )337/3(.
))) السابق )ص: 28(.)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 101(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2356/4(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1304/3(.
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.  ذس: اْبُن َعمِّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُخو: الَفْضِل، َوَعْبِد اللِه، َوُعَبْيِد اللِه، َوَكثرِْيٍ

ــُه: ِهــَي ُأمُّ الَفْضــِل ُلَباَبــُة بِنـْـُت احلَــاِرِث اهِلَللِيَّــُة، َوَكاَنــْت َثانَِيــَة اْمــَرَأٍة  َوُأمُّ
. َة. َقاَلُه: الَكْلبِيُّ َأْسَلَمْت، َأْسَلَمْت َبْعَد َخِدجْيَ

لُِقَثَم ُصْحَبٌة، َوَقْد َأْرَدَفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخْلَفُه، َوَكاَن َأَخا احلَُسنْيِ بِن َعِلٍّ ِمَن 
َضاَعِة. الرَّ

َواَيِة. َوَكاَن ُيَشبَُّه بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َقِلْيُل الرِّ

ُه مَلْ ُيْعِقْب، َوَكاَن ُقَثُم ڤ َسيًِّدا، َوِرًعا، َفاِضًل. َوِقْيَل: إِنَّ

تَِّة. َء َلُه ِف الُكُتِب السِّ الَ يَشْ

ِد  َسِمَع: َأَباُه، َوَطْلَحَة. َرَوى َعنُْه: َهانُِئ بُن َهانٍِئ، َوَعْبُد امَلِلِك بُن حُمَمَّ
ابِن َعْمِرو بِن َحْزٍم)1(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  ذت: عمُّ َرُسوِل اللَّ

قاله  فيم  امرأة أسلمت  أول  بِنْت احلارث اهلللية، وكانت  لبابة  ه  وأمُّ
الكلبي َبْعَد خدجية، وقد أردفه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص خلفه. 

َوَكاَن آخر من خرج من حَلِْد النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ قاله ابن عباس.

َوملَّــا ويل َعــِلّ اخللفــة اســتعمل قثــم َعــَى مكــة، فلــم يــزل عليهــا َحتَّــى 
استشهد عّل. قاله َخِليَفة.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 442-440(.
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َوَكاَن ُقَثم ورًعا فاضًل، َكاَن ُيشبه بالنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.

وله ُصْحبٌة وروايٌة، َومَلْ ُيعقب)1(.

ُخَفاِف 5  2 2 ْبِن  ُعَصيََّة  ْبِن  َيْقَظَة  ْبِن  َماِلِك  َبِني  ِمْن  اٍر،  َعمَّ ْبُن  َقْدُر 
اْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن ُبْهَثَة ْبِن ُسَلْيٍم ڤ.

اِئِب  ِد ْبِن السَّ  س: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن حُمَمَّ
.)2( اْلَكْلبِيِّ

َقِرَدُة ْبُن ُنَفاَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َثَواَبَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َتِميَمَة ْبِن 5  ) 2
ُلوِليُّ ڤ. َة ْبِن َصْعَصَعَة السَّ َعْمِرو ْبِن ُمرَّ

ر، وطاَل ُعُمره، ووفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم، وهو الذي يقول:   س: ُعمِّ

ــَباُب َفَلــْم َأْحِفــْل بـِـِه َبااًل ْســَلُم إِْقَبااَلَبــاَن الشَّ ــْيُب َواإْلِ َوَأْقَبــَل الشَّ
َوَأْكَفـــااَلَوَقْد ُأْرَوى َنِديِمي ِمْن ُمَشْعَشــَعٍة َأْوَراًكا  ـــَب  َأْقلِّ َوَقـــْد 
ــِه إِْذ مَلْ َيْأتِنِــي َأَجــِل َبااَل)3(َفاحْلَْمــُد لِلَّ ْسَلِم رِسْ َحتَّى َلبِْسُت ِمَن اإْلِ

 بر: َكاَن شاعًرا، قدم عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف جاعة من بني سلول، 
ره عليهم بعد أن أسلم وأسلموا)4(. فأمَّ

َقَرَظُة ْبُن َكْعِب ْبِن َعْمِرو ْبِن َعاِمِر ْبِن َزْيِد ْبِن َمَناَة ْبِن َماِلِك 5 )) 2

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 531(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )189/6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )6/ 206، 207(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1305/3(.
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اِعر-، َحِليٌف ِلَبِني َعْبِد اَلْشَهِل  ه ُهو الشَّ اْبِن اْلَْبَجِر -وَعْمُرو بُن َعاِمٍر َجدُّ
ِمَن اَلْوِس، ُيْكَنى َأَبا َعْمٍرو، الَْنَصاِريُّ ڤ.

ه اإلطنابة بنت قيس بن شهاب، من َبلِقني، وأمُّ َقَرَظة ُخليدة   س: ُأمُّ
ه عبد الله بن ُأنيس من  بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن األبجر، وأخوه ألمِّ
ه عبـد الرحن بـن كردم  ك بـن وبـرة أخـوة كلـب، وأخـوه أيًضا ألمِّ بنـي الـرَبْ

السلمي. 

فَوَلَد َقرَظُة بُن َكعٍب: عليًّا، وسليمَن، وعمًرا، وكثرًيا ألمهات أوالد.

ه َحَّادة بنت املسيب بن نجبة، من بني فزارة.  وحممًدا، وُأمُّ

ـه مـن كنـدة. وحممـًدا األصغر ألمِّ ولـد. وأمَّ احلسـن، وأمَّ  والزبـرَي، وُأمُّ
هم أمُّ ولد.  كلثوم، وأمُّ

وهلـم عقـب، وليـس باملدينـة منهـم أحـٌد، ومنزهلـم الكوفة منـذ ُنِزلت، 
وأعممهم وهو ينسبون إىل َعْمرو بن اإلطنابة الشاعر. 

ويقال: مل يكن لقرظة عقب إال واقد بن َعْمرو بن عامر عم قرظة، وبناته، 
وقد انتسبوا إىل قرظة، وهلم عدٌد ورشٌف، فالله أعلم. 

وشهد قرظُة ُأحًدا، وتوف بالكوفة، واملغرية بن شعبة عليها، فنيح عليه 
فأنكر ذلك املغرية.

ث قرظُة عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بأحاديث)1(. وقد حدَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )350/4(.
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َهُهْم ُعَمُر  ِذيَن َوجَّ ِة ِمَن األَْنَصاِر الَّ  وقال أيًضا: س: ُهَو َأَحُد اْلَعَشَ

اْبُن اخْلَطَّاِب إىَِل اْلُكوَفِة، َفنََزهَلَا َواْبَتنَى هِبَا َداًرا ِف األَْنَصاِر. 

َوَماَت هِبَا ِف ِخَلَفِة َعِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب ڤ، َوُهَو َصىَّ َعَلْيِه بِاْلُكوَفِة)1(.

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

 ب، بش: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الُكوَفة، كنيته َأُبو َعْمرو، َحِديثه ِعنْد الّشعبِي. 

َماَت ِف خَلَفة َعلِّ بِن أيب َطالب)3(.

ُه ُجنَْيَدُة بِنُْت َثابِِت ْبِن ِسنَاِن   ع: َشِهَد ُأُحًدا َوَما َبْعَدُه ِمَن امَلَشاِهِد، ُأمُّ

ِه َعْبُد اللِه ْبُن إَِياٍس.  ْبِن ُعَبْيِد ْبِن اأْلَْبَجِر، َوَأُخوُه أِلُمِّ

َبَعَثُه ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ڤ ِف َأْصَحاٍب َلُه إىَِل اْلُكوَفِة ُيْقِرُئُهُم اْلُقْرآَن، 
َواَيِة َعْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَأْوَصاُهْم بِإِْقَلِل الرِّ

َل َمْن نِيَح َعَلْيِه هِبَا.  َ بِاْلُكوَفِة، َفَكاَن َأوَّ ُتُوفِّ

.)4( ْعبِيُّ ، َوالشَّ َرَوى َعنُْه: َعاِمُر ْبُن َسْعٍد اْلَبَجِلُّ

 بر: شهد أحًدا وما بعدها من املشاهد، ُثمَّ فتح الله عى يديه الري 
ِف زمن ُعَمر سنة ثلث وعشين، وهو أحد العشة الذين وّجههم ُعَمر إىَِل 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )140/8(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )55/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )347/3، 348(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 82(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2359/4(.
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الكوفة من األنصار.

ه عل بن َأيِب طالب عى الكوفة، فلم خرج علٌّ إىَِل صفني  َوَكاَن فاضًل، والَّ
ها َأَبا َمْسُعود البدري. حله معه، ووالَّ

شهد قرظة بن َكْعب مع علٍّ مشاهده كلها، وتوف ِف خلفته ِف دار 
ابتناها بالكوفة، وصى َعَلْيِه عل بن َأيِب طالب.

 وقيل: بل توف ِف إمارة املغرية بن شعبة بالكوفة ِف صدر أيام ُمَعاِوَية.
واألول أصح إن شاء الله تعاىل)1(.

ه خليدة بنت ثابت بن سنان بن ُعَبْيِد بن األبجر بن عوف   خت: أمُّ

ابن احلارث بن اخلزرج.

كان أحد العشة من األنصار الذين بعثهم ُعَمُر بُن اخلطاب إىَِل الكوفة، 
فنزهلا وأعقب هبا.

وورد املدائن ف صحبة َعِلِّ بِن َأيِب طالب ملا سار إىَِل ِصفِّني، وكان عى 
رايـة األنصـار يومئـذ، ذكـر ذلك َأُبو البخـرتي وهب بن وهـب الَقايِض َعْن 

د وغريه من شيوخه الذي ساق عنهم خرب ِصفِّني)2(. جعفر بن حُمَمَّ

 نق: سكن الُكوَفة، َلُه ُصْحَبٌة، روى َعنُه َعامر بن سعد الَبجِل َوَغريه)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1306/3(.
)2) »تأريخ مدينة السلم« للخطيب البغدادي )1/ 538، 539(.

))) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )4935(.



حابة األماثل 534
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ههم َعْمر إىَِل  حابة، وهو أحد العشة الذين وجَّ  ذت: أحد ُفقهاء الصَّ
الكوفة ليعلِّموا النّاس، ُثمَّ َشِهد فتح الّرّي زمن ُعَمر.

، ُثمَّ شِهَد ِصفِّني. ه علٌّ عى الكوفة، ُثمَّ سار إىَِل اجلمل مع علٍّ ووالَّ

ُتُوّف بالكوفة، وصىَّ عليه عّل عى الصحيح. 

وهو أّول من نِيَح عليه بالكوفة.

.)1( وقيل: ُتُوّف بعد علٍّ

قريُط بُن َأِبي ِرْمَثَة ڤ.5 2) 2

 ب: َكاَن مِمَّن َهاجر َمَع َأبِيه إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهَذا 
نِي َعَلْيِه«.  اْبنُك«، َقاَل: نعم، َقاَل: »َأَما َأّنه َل َيْنِي َعَلْيَك، َوَل َتْ

ِميِّ  َلُه من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُرْؤَية، َفخرج بِِه َأبوُه إىَِل الَبْحرين َمَع الَعَلء بن احلَْضَ
ِف َحَياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثمَّ غزا  الَِّذي فتح األيلة عى عهد عمر بن اخلطاب،  ُهَو  َهَذا  وقريط 
ُخَراَسان َمَع األَْحنَف بن قيس، َونزل مرو، َوهَبا عقبه)2(.

 بش: كان ممن هاجر مع أبيه إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أليب رمثة: 

نِي َعَلْيِه«.  »اْبنُك َهَذا«، قال: نعم، َقاَل: »َأَما َأّنه َل َيْنِي َعَلْيَك، َوَل َتْ

ثم خرج أبو رمثة بابنه قريط إىل البحرين مع العلء بن احلضمي ف حياة 

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 378(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )348/3(.
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رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فأقام هبا إىل أن خرج غازًيا ف أيام عمر وقريط هو الذي 
فتح األبلة، ثم غزا خراسان مع األحنف بن قيس، ونزل مرو واستوطنها 

إىل أن مات وهبا عقبه)1(.

ُقْزَماُن ْبُن الَحاِرِث ِمن َبِني َعْبٍس ڤ.5 )) 2

 س: كانت له ابنة ومل يكن له غريها، وَشِهد ُأُحًدا وليس له عقب، 
ه نساُء بني ظفر، وقلن:  وكان من املنافقني، فتخلَّف عن اخلروج إىل ُأُحٍد، فعريَّ
قد خرج الرجال وبقيت! أال تستحيي مما صنعت! ما أنت إال امرأٌة، فأحفظنه، 
فدخل بيته، فأخرج قوسه وجعبته وسيفه، وكان ُيعرُف بالشجاعة، فخرج 
ي صفوَف املسلمني، فجاء  يعدو حتى انتهى إىل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يسوِّ

من خلف الصفوف حتى انتهى إىل الصف األول فكان فيه. 

وكان أول من رمى بسهم من املسلمني، فجعل ُيرِسل َنْبًل، كأهنا الرماح، 
وإنه َليِكّت كتيت اجلمل، ثم صار إىل السيف ففعل األفاعيل. 

فلم انكشـف املسـلمون كرس جفن سـيفه، وجعل يقول: املوت أحسن 
مـن الفـرار! يـا آل األوس قاتلـوا عى األحسـاب، واصنعوا مثـل ما أصنع! 
وجعل يدخل وسط املشكني حتى ُيقاُل: قد ُقتل، ثم يطلع، وهو يقول: أنا 
الغلم الظَّفري! حتى قتل منهم سبعة، وأصابته اجلراح وكثرت به، فمر به قتادة 
ابن النعمن فقال: أبا الغيداق! قال: يا لبيك! قال: هنيًئا لك الشهادة! فقال: 
إين والله ما قاتلت يا أبا عمر عى دين، ما قاتلت إال عى احلفاظ أن ال تسري 

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 101(.
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قريش إلينا حتى تطأ سعفنا، وأندبته اجلراحُة فقتل نفسه، فقال َرُسوُل اللِه 
ُجِل الَفاِجِر«)1(. ْيَن بِالرَّ د الدِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اللَه َلُيَؤيِّ

ْبِن 5 )) 2 َحْزَمِر  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َجِريِر  ْبِن  ُخَزْيَمَة  ْبِن  َظاِلِم  ْبُن  ُقَصِليُّ 
َمْحَضِب ْبِن َحْزَمِر ْبِن َلِبيِد ْبِن ِسْنِبِس ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َجْرَوِل ْبِن ُثْعِل 

اْبِن اْلَغْوِث ْبِن َطيٍِّئ ڤ.

 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم)2(.

ُقَشْيٌر، َأُبو ِإْسَراِئيَل ڤ.5 6) 2

َفنََهاُه  نذر  إِنَّه  َفَقاُلوا:  ْمس،  الشَّ ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َرآُه  َلُه َصحبٌة،   مف: 
النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ، ْمِس، َذَكَرُه امَلنِيِعيُّ ِذي َنَذَر َأْن َيُصوَم َواَل َيَتَكلََّم، َوَيُقوَم ِف الشَّ  ع: الَّ
ا)4(. ُه: ُقَشرْيً َفَسمَّ

ُقْطَبُة ْبُن َماِلٍك ِمْن َبِني َثْعَلَبَة الثَّْعَلِبيُّ الذُّبَياِنيُّ ڤ.5  ) 2

 س: ُهَو َعمُّ ِزَياِد ْبِن ِعَلَقَة)5(.

 بش: موىل بني ثعلبة بن يربوع التميمي عم زياد بن علقة)6(.

)2) السابق )228/6(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )269/4(.
))) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )502(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2363/4(.
)6) »الطبقات الكبري« البن سعد )159/8(.

) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 81(.
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 ذت: صحايبٌّ معروف، َنَزَل اْلُكوَفة، وله رواية.

َوَعنُْه: ابن أخيه زياد بن علقة)1(.

َقْعَقاُع ْبُن َأِبي َحْدَرٍد ڤ.5  ) 2

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

الَقْعَقاُع ْبُن َمْعَبِد ْبِن ُزَراَرَة التَِّميِميُّ ڤ.5  ) 2

 ع: َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

 ثغ: َكاَن من سادات متيم، وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد متيم ُهَو واألقرع 
ر  ر األَْقَرَع« . وَقاَل ُعَمر: »َأمِّ ابن حابس وغريمها، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأمِّ
الَقْعَقاع«. َفَقاَل َأُبو َبْكر: ما أردت إال خلف! فتمريا حتى ارتفعت أصواهتم، 
فنزلــت: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ.. اآليــة 

]احلجرات: 1[)4(.

َقِفيٌز ڤ.5  ) 2

 ع: ُغَلُم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

َذ ْبِن َغاِلِب 5  ) 2 َقنَّان ْبُن َداِرِم ْبِن َأْفَلَت ْبِن َناِشِب ْبِن ِهْدِم ْبِن َعوَّ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 532(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )73/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2362/4(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )109/4(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2364/4(.
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اْبِن َقِطيَعَة ْبِن َعْبٍس الَعْبِسيُّ ڤ.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َمَع  ِذيَن َوَفُدوا َعَى َرُسوِل اللَّ  س: هو َأَحُد التِّْسَعِة الَّ

اِم َفَأْبَى فِيَها)1(. َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ِف َوَقاِئِعِه بِالشَّ

 كو: أحد التسعة العبسيني الذين وفدوا عى َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص فأسلموا)2(. 

 كر: له صحبٌة، وفد عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح دمشق)3(.

ُقْنُفُذ ْبُن ُعَمْيِر ْبِن ُجْدَعاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن َتْيِم 5 )) 2
َة التَِّميِميُّ ڤ. اْبِن ُمرَّ

ه ُعَمر مكة ُثمَّ عزله، ووىل َنافِع بن عبد احلَاِرث)4(.  بر: له صحبٌة، والَّ

ٍف اْلِغَفاِريُّ ڤ.5 2) 2 ُقَهْيُد ْبُن ُمَطرِّ

َجاَز )5(.  ع: َسَكَن احْلِ

َقْيَسَبُة ْبُن ُكْلُثوِم ْبِن ُحَباَشَة السوِميُّ الِكْنِديُّ ڤ.5 )) 2

، َلـُه ِذْكـٌر، َواَل ِرَواَيَة َلُه،   ع: َوَفـَد َعـَى النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَشـِهَد َفْتـَح ِمرْصَ

َقاَلُه َأُبو َسِعيِد ْبُن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى فِيَم َحَكاُه َعنُْه امُلِحيُل َعَلْيِه)6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )186/6(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )85/7(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )49/ 358(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1307/3(.
)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2360/4(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2364/4(.
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َقْيِظيُّ ْبُن َقْيِس ْبِن َلْوَذاَن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َمْجَدَعَة ْبِن 5 )) 2

َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث الَْنَصاِريُّ ڤ.

ه لبنى بنت رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة.   س: ُأمُّ

فولـد قيظـيُّ بـُن قيـس: ُعقبَة، شـهد مع أبيـه ُأحًدا، وقتل يـوم جرس أيب 
عبيـدة َشـِهيًدا، وعبـَد الرحـن شـهد أيًضـا مع أبيـه وأخيه ُأحـًدا، وُقتِـَل يوم 
اليممة َشِهيًدا، وعبَد الله شهد أيًضا مع أبيه وأخويه ُأحًدا، وُقَتَل يوم جرس 
أيب عبيد َشِهيًدا، وعباًدا، وقد صحب النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ومل يَشِهد ُأُحًدا، وقتل يوم 

جرس أيب عبيد َشِهيًدا، وزيًدا، وُبجرًيا، وُلبنى مبايعة. 

هم كلُّهم أم حبيب بنت ُقراد بن موهبة بن عدي بن مدعة بن حارثة)1(. وأمُّ

 غ، ع: ال أعلم لقيظي بن قيس حديًثا)2(.

 الكا�ف
وه حر�فُ

لُ �ت َ
، و�ي ا�ف  ال�ت

هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )287/4(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )82/5(، »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2363/4(.
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ـِثري
َ

ك امُسه  من 

َكِثيُر ْبُن َأِبي َكِثيٍر اْلَْزِديُّ ڤ.5 6) 2

يِّنَي)1(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف امْلرِْصِ

 ثغ: َلُه ُصْحَبٌة، عداده ِف أهل مرص)2(.

َكِثيُر ْبُن ِزَياٍد ڤ.5  ) 2

 س: هو أحد التسعة الذين وفدوا عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

َكِثيُر ْبُن ِزَياِد ْبِن َشاِس ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َرَباحِ ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْوِن 5  ) 2
اْبِن ِهاَلِل ْبِن َشْمخِ ْبِن َفَزاَرَة ڤ.

ْبِن  ِهَشاِم  ِرَواَيِة  ِف  اْلَقاِدِسيَِّة  َيْوَم  َوَشِهَد  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيَّ  َصِحَب   س: 
اِئِب اْلَكْلبِيِّ )4(. ِد ْبِن السَّ حُمَمَّ

اِئِب الُقَرِظيُّ ڤ.5  ) 2 َكِثيُر ْبُن السَّ

 س: قال: عرضنا عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم بني قريظة)5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2392/5(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )184/6(.)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )157/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )182/6(.

)6) »الطبقات الكبري« البن سعد )565/6(.
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ِة)1(. يَّ رِّ ُه ُعِرَض َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَعَلُه ِف الذُّ ِريَن َأنَّ  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 جر: َذَكَرُه ابن شاهني، وابن َمنَْده، وَأبو نعيم ف الصحابة)2(.

ْلِت ڤ.5  ) 2 َكِثيُر ْبُن الصَّ

ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َكثرًِيا()3(.   ع: َكاَن اْسُمُه: )َقِليًل(، َفَسمَّ

 ثغ: ولد َعَى عهد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو أخو زييد بن الصلت. 

ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َكثرًِيا()4(. وَكاَن اْسُمُه: )َقِليًل(، َفَسمَّ

َكِثيٌر ڤ.5  6 2

اِء ْبِن َعاِزٍب )5(.  ع: َخاُل اْلرَبَ

، َعِن الرباء بن عازب، قال: كان اسم  ْعبِيُّ اِء، َرَوى الشَّ  بر: َخاُل اْلرَبَ
ُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: )َكثرًِيا(.  خايل: )َقِليًل(، َفَسمَّ

َم َنسكنَا َبْعَد َصَلتِنَا«)6(. من حديثه، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2395/5(.
)2) »اإلصابة« البن حجر )240/9(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2393/5(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )160/4(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2395/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1308/3(.
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َدم ْ َ
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َكْرَدُم ْبُن ُسْفَياَن، َأُبو َمْيُموَنَة، الثََّقِفيُّ ڤ.5 )6 2

 غ: سكن الطَّائف، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ة. َوقيل:   ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد بنته َمْيُموَنة، عداده ِف أهل َمكَّ
كردمة)2(.

.)3(  ع: ِحَجاِزيٌّ

َناِبل، الَْنَصاِريُّ ڤ.5 62 2 اِئِب وقيل: اْبُن َأِبي السَّ َكْرَدُم ْبُن َأِبي السَّ

 جي: يعد باملدينة)4(.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 بر: يقال: الثقفي، َلُه صحبٌة، سكن املدينة، ومرج حديثه َعْن أهل 
الكوفة)6(.

)2) »الثقات« البن ِحبَّان )355/3(.))) »معجم الصحابة« للبغوي )144/5(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2404/5(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 44(.
)6) »معجم الصحابة« للبغوي )146/5(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1310/3(.
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 ثغ: َلُه صحبٌة، سكن املدينة، ومرج حديثه َعْن أهل الكوفة)1(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )164/4(.
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ز ْ ُ
ك امُسه  من 

ُكـْرُز ْبـُن َجاِبـِر ْبـِن ُحَسـْيِل ْبـِن اَلَحبِّ ْبـِن َحِبيـِب ْبِن َعْمـِرو ْبِن 5 )6 2
َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب ْبِن ِفْهٍر اْلِفْهِريُّ ڤ.

ه أسمء بنت مالك بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن   س: أمُّ

شيبان بن حمارب بن فهر. 

ه من بني فهر.  وكان لكرز بن جابر من الولد: عبيد الله، وأمُّ

وعمرو ألمِّ ولد. 

وكان كرز بن جابر مشًكا له غارات، فأغار عى رسح املدينة، وكانت 
ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج ف طلبه حتى  الله  ترعى باحلمى، فاستاقه وبلغ اخلرب رسول 
بلغ بدًرا، وكان لواؤه ف هذه الغزاة لواء أبيض يمله عل بن أيب طالب، 
فلم يلحقه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فرجع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، وكانت هذه 

الغزوة ف شهر ربيع األول ف السنة الثانية من اهلجرة. 

ثم منَّ اللُه عليه باإلسلم فقدم عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، فلم أغار 
العرنيون عى لقاح رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بذي اجلدر، فذهبوا هبا، وقتلوا مواله 
يسار، فبعث َرسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص كرَز بَن جابر ف عشين فارًسا رسية ف طلبهم، 
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ملسو هيلع هللا ىلص، فقطع أيدهيم، وأرجلهم، وَسَمَل  اللِه  فأدركهم فجاء هبم إىل َرُسوِل 
أعينهم، وصلبوا هناك، وذلك ف شوال سنة ست من اهلجرة.

وشهد كرز بن جابر احلديبية وخيرب، وفتح مكة، وقتل يومئذ َشِهيًدا 
وذلك أنه أخطأ الطريق فسـلك غري طريق رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص فلقيه املشكون 

فقتلوه)1(.

 ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص فِيَمْن َبَعَثُهْم َخْلَف اْلُعَرنِيِّنَي َأِمرًيا، اْسُتْشِهَد َيْوَم 
اْلَفْتِح)2(.

 ثغ: أسلم بعد اهلجرة)3(. 

 جر: كان من رؤساء املشكني قبل أن ُيْسِلم، وأغار عى رسح املدينة 
مرة، فخرج النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف طلبه حتى بلغ سفوان وفاته كرز، وهذه هي غزوة 

بدر األوىل ثم أسلم)4(.

ُكْرُز ْبُن َساَمَة، ِمْن َبِني َعاِمٍر ڤ.5 )6 2

 ص: َلْيَس َلُه َحِديٌث)5(.

 ع: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )98-97/5(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2410/5(.

))) »اإلصابة« البن حجر )256/9(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )168/4(.
)6) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )81/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2411/5(.
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 كو: له صحبٌة وروايٌة عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، روى الرحال بن املنذر عن 
أبيه عن جده عنه)1(.

 ثغ: وفد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَع النابغة اجلعدي فأسلم)2(.

ُكْرُز ْبُن َعْلَقَمَة ْبِن ِهاَلِل ْبِن َجِريَبَة ْبِن َعْبِد ُنْهِم ْبِن ُحَلْيِل ْبِن 5 66 2
ُحْبِشيََّة اْبِن َسُلوٍل ِمْن ُخَزاَعَة اْلُخَزاِعيُّ ڤ.

َة ُيِريَداِن  ا َأَثَر النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأيِب َبْكٍر ِحنَي َخَرَجا ِمْن َمكَّ ِذي َقفَّ  س: ُهَو الَّ

ا فِيِه، َفَقاَل: َها ُهنَا اْنَقَطَع اأْلََثُر.  ِذي مُهَ امَلِدينََة، َفاْنَتَهى إىَِل َباِب اْلَغاِر الَّ

ُفوا، َوَنَظَر ُكْرٌز إىَِل َقَدِم النَّبِيِّ  َفَرَأْوا َعَى َباِب اْلَغاِر َنْسَج اْلَعنَْكُبوِت َفاْنرَصَ

تِي ِف امَلَقاِم، َيْعنِي َقَدَم إِْبَراِهيَم ملسو هيلع هللا ىلص.  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َهِذِه اْلَقَدُم ِمْن تِْلَك اْلَقَدِم، الَّ

َر ُعْمـًرا َطِويـًل، َوَكاَن  ـَة، وَكاَن ُكـْرٌز َقـْد ُعمِّ َوَأْسـَلَم ُكـْرٌز َيـْوَم َفْتـِح َمكَّ

َي َعَى النَّاِس، َفَكَتَب َمْرَواُن ْبُن احْلََكِم إىَِل ُمَعاِوَيَة  َبْعُض َأْعَلِم احْلََرِم َقْد ُعمِّ

ُه بَِذلَِك، َفَكَتَب ُمَعاِوَيُة إَِلْيِه: إِْن َكاَن ُكْرُز ْبُن َعْلَقَمَة َحيًّا،  رِبُ اْبِن َأيِب ُسْفَياَن ُيْ

ِذي َوَضَع َمَعامِلَ احْلََرِم ِف َزَمِن  َفُمْرُه َفْلُيوِقْفُكْم َعَى َمَعامِلِ احْلََرِم. َفَفَعَل، َفُهَو الَّ

ُه ِهَشاُم ْبُن  َنا هِبََذا ُكلُّ اَعِة. َأْخرَبَ ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن، َفُهَو َعَى َذلَِك إىَِل السَّ

اِئِب اْلَكْلبِيُّ َعْن َأبِيِه)3(. ِد ْبِن السَّ حُمَمَّ

))) »اإلكمل« البن ماكوال )130/7(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )167/4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )282/6(.
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ـا َأَثَر النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأيِب َبْكٍر ِحنَي َجاَءا  ِذي َقفَّ  وقـال أيًضـا: س: ُهـَو الَّ

ا فِيِه َفَقاَل: َهاُهنَا اْنَقَطَع األََثُر، َوُهَو  ِذي مُهَ إىَِل امَلِدينَِة، َفاْنَتَهى إىَِل َباِب اْلَغاِر الَّ

تِي ِف امَلَقاِم  ِذي َنَظَر إىَِل َقَدِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َهِذِه اْلَقَدُم ِمْن تِْلِك اْلَقَدِم الَّ الَّ

َيْعنِي َقَدَم إِْبَراِهيَم َصَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَسَلُمُه. 

َة.  َر ُعْمًرا َطِويًل، َوَأْسَلَم َيْوَم َفْتِح َمكَّ َوَكاَن ُكْرٌز َقْد ُعمِّ

َة إِْن َكاَن ُكْرُز ْبُن َعْلَقَمَة  َوَكَتَب ُمَعاِوَيُة ْبُن َأيِب ُسْفَياَن إىَِل َعاِمِلِه َعَى َمكَّ

اَعِة)1(. َحيًّا، َفُمْرُه َفْلُيوِقْفُكْم َعَى َمَعامِلِ احْلََرِم، َفَفَعَل َوِهَي َمَعاملُُِهْم إىَِل السَّ

 ط: أسلم كرز يوم فتح مكة، وكان قد عمر عمًرا طويًل. 

وكان بعض أعلم احلرم قد عمى عى الناس فكتب مروان بن احلكم 
إىل معاوية بذلك، فكتب إليه: إن كان كرز بن علقمة حيًّا، فمره فليوقفكم 
عليه، ففعل فهو الذي وضع معامل احلرم ف زمن معاوية، وهو عى ذلك إىل 

الساعة)2(. 

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

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد ُعْرَوة بن الزبري بن الَعوام، َوُهَو كرز بن 

َعْلَقَمة بن ِهَلل بن جريبة.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )19/8(.
)2) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 47(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )137/5(.
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ه برة بنت سعد بن ملد، َكاَن ينزل عسفان)1(. َوأمُّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة)2(.

نصب  الَِّذي  َوُهَو  طويًل،  عمًرا  َوُعَمر  مكة،  فتح  َيْوم  أسلم  بر:   
أعلم احلرم ِف خلفة ُمَعاِوَية، وإمارة َمَرَوان بن احلكم. 

َبرْي)3(.  روى َعنُْه: ُعْرَوة بن الزُّ

 ثغ: أسلم كرز َيْوم الفتح، وعمر عمًرا طويًل، وُهَو الَِّذي نصب 
أعلم احلرم أيام معاوية ِف إمارة مروان بن احلكم َعَى املدينة.

َلُه صحبٌة، وال ُتعرف َلُه رواية، وله ذكر ِف حديث)4(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وهو نرصاينٌّ َمَع وفد نجران، ُثمَّ أسلم   ثغ: َقِدَم َعَى َرُسوِل اللَّ
بعد َذلَِك)5(. 

 ذت: َلُه ُصْحبٌة، ورواية ف »ُمسنَد َأْحَد«.

َرَوى َعنُْه: ُعْروة بن الزبري، وغريه)6(.

)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2409/5(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )355/3، 356(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )169/4، 170(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1311/3(.

) ) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 534(.)6) »ُأْسد الغابة« البن األثري )203/4(.
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َ
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َكْعُب ْبُن َثْعَلَبَة ڤ.5  6 2

 غ: شهد بدًرا، وال أعلم روى عنه حديث)1(.

2 6  5 ، اَنيُّ اْلَغسَّ َوِقيَل:  اْلُجَهِنيُّ  َثْعَلَبَة،  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  اِز  َجمَّ ْبُن  َكْعُب 
َحِليُف َبِني َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُعَمَرَة  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اللِه  َوَعْبُد  ُعَمُر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َقاَل  َهَكَذا  س:   

ا ُموَسى  ُد ْبُن إِْسَحاَق َوَأُبو َمْعَشٍ َفنََسَباُه إىَِل ُجَهْينََة، َوَأمَّ ا حُمَمَّ ، َوَأمَّ األَْنَصاِريُّ

اْبُن ُعْقَبَة َفَذَكَرُه بِاْسِمِه َواْسِم َأبِيِه َومَلْ َينُْسْبُه إىَِل َأَحٍد ِمَن اْلَعَرِب. 

َوَشِهَد َكْعُب ْبُن َجَّاٍز َبْدًرا َوُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)2(.

 غ: شهد بدًرا، وال أعلم له حديًثا)3(.

.)4(  ب: َبْدِريٌّ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )128/5(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )519/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )130/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )353/3(.
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 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوِقيَل: َحِليُف َبنِي َطِريِف ْبِن اخْلَْزَرِج)1(.

 بر: شهد َكْعب بدًرا وشهد َسْعد أحًدا، وُقتَِل َيْوم اليممة. 

وال خلف أهنم من حلفاء بني ساعدة من األنصار، ومل يتلف أهُل 
املغازي أن أبامها جاز باجليم والزاي)2(.

ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َظاِلِم ْبِن َعْبِس ْبِن َحَراِم ْبِن ُجْنُدِب ْبِن 5  6 2 َكْعُب 
اِر، َأُبو اَلْعَوِر ڤ. َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َبنِي  ُحَلَفاِء  َبِلٍّ  ْبِن  َثْعَلَبَة  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  إَِياِس  بِنُْت  نَِياٍر  ُأمُّ  ُه  ُأمُّ  س: 

َحاِرَثَة ْبِن احْلَاِرِث ِمَن األَْوِس. 

َوَشِهَد َأُبو األَْعَوِر َبْدًرا، َوُأُحًدا َوَلْيَس َلُه َعِقٌب. 

: اْسُم َأيِب األَْعَوِر: احلَاِرُث  ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريُّ َقاَل َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ
ُه بِِه  ِذي َوَقَع ِف اْلُكُتِب َعمُّ َأيِب األَْعَوِر َفَسمَّ َم َكْعٌب الَّ اْبُن َظامِلِ ْبِن َعْبٍس، َوإِنَّ

َمْن الَ َيْعِرُف النََّسَب، َوُهَو َخَطٌأ)3(.

ه ابُن إسحاق: كعَب بَن احلارث)4(.  جر: َشِهَد َبْدًرا وُأُحًدا وسمَّ

ُسْلَمى: 5  6 2 َأِبي  َواْسُم  اِعُر،  الشَّ ُسْلَمى  َأِبي  ْبِن  ُزَهْيِر  ْبُن  َكْعُب 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2380/5(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1312/3(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )476/3(.

))) »اإلصابة« البن حجر )29/12(.
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َرِبيَعُة ْبُن َرَباحِ ْبِن ُقْرِط ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َماِزِن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َثْوِر ْبِن 
َهْذَمَة ْبِن َلِطِم ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُمَزْيَنَة ڤ.

ِف النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـَن الطَّاِئـِف، َكاَتَبُه   ع: َأْسـَلَم َبْعـَد اْلَفْتـِح َبْعـَد ُمنْـرَصَ

َعَى  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوِل  ِمْن  ُز  رَتِ َيْ َأْو  ْسَلِم،  اإْلِ َعَى  ثُُّه  َيُ ُزَهرْيٍ  ْبُن  ُبَجرْيُ  َأُخوُه 
َأْهَدَرُه)1(. َفَقْد  َوَدِمِه  َنْفِسِه 

َكْعُب ْبُن َزْيِد ْبِن َقْيِس ْبِن َماِلِك ْبِن َكْعِب ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل ْبِن 5    2
اِريُّ ڤ اِر، النَّجَّ ، ِمْن َبِني ِديَناِر ْبِن النَّجَّ َحاِرَثَة ْبِن ِديَناٍر، اْلَْنَصاِريُّ

ِمْن  َسامِلٍ  ْبِن  َمالِِك  ْبِن  ْبِن ُجَشَم  َثْعَلَبَة  ْبُن  اللِه  َعْبِد  بِنَْت  َلْيَى  ُه  ُأمُّ س: 
َبْلُحْبَى.

َعْبِد  بِنُْت  َياِع  ُأمُّ الرِّ ُهَم  َوُأمُّ اْلَوَلِد: َعْبُد اللِه، َوُجَْيَلُة،  َوَكاَن لَِكْعٍب ِمَن 
َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل ْبِن َحاِرَثَة ْبِن ِدينَاٍر، َوِهَي ُأْخُت النُّْعَمِن 

اِك َوُقْطَبَة َبنِي َعْبِد َعْمٍرو.  حَّ َوالضَّ

َوَشـِهَد َكْعـُب ْبُن َزْيـٍد َبْدًرا، َوُأُحـًدا َوبِْئَر َمُعوَنـَة، َواْرُتثَّ َيْوَمِئٍذ َفَشـِهَد 
، َوَذلَِك ِف ِذي  اُر ْبُن اخْلَطَّاِب اْلِفْهِريُّ اخْلَنَْدَق َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َقَتَلُه رِضَ

ْجَرِة.  اْلَقْعَدِة َسنََة َخٍْس ِمَن اهْلِ

َوَلْيَس لَِكْعِب ْبِن َزْيٍد َعِقٌب)2(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2378-2377/5(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )482/3(.
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 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

 وقال أيًضا غ: َشِهَد َبْدًرا، ومل يرو عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.

 ب: شهد َبْدًرا)3(.

 رع: اْستْشهَد َيْوم اخلَنَْدق)4(. 

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوَأْسنََد َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 وقال أيًضا:ع: َشِهَد َبْدًرا)6(.

 بر: شهد بدًرا، وُقتَِل َيْوم اخلندق شهيًدا، قتله رضاُر بُن اخلطاب ِف 

.)7( قول الَواِقِديِّ

َكْعُب ْبُن َعاِصٍم، ُيْكَنى: َأَبا َماِلٍك، اْلَْشَعِريُّ ڤ.5 )  2

ْرَداء مها ثِنَْتاِن َكاَنَتا ِعنْد أيب  ْرَداء، َوأمُّ الدَّ  لح: مل يرو َعنُه إاِلَّ أم الدَّ

ْغَرى: هجيمة)8(. ْرَداء، فالكربى: خرية بنت أيب َحْدَرد، َوالصُّ الدَّ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )126/5(.

)2) »معجم الصحابة« للبغوي )129/5(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )351/3(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )78/1(.
)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2380/5(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2380/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1317/3(.

) ) »املنفردات والوحدان« لإلمام مسلم )رقم: 81(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِرّيني)1(.  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ

 غ: سكن مرص، وروى عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

ام، َوقد قيل: إِن اسم أيب َمالك اأْلَْشَعِري: احلَاِرث   ب: سكن الشَّ
ام)3(. ابن َمالك، َحِديثه ِعنْد أهل الشَّ

اَم. ، َوِقيَل: الشَّ ِفينَِة، َسَكَن ِمرْصَ  ع: َكاَن ِمْن َأْصَحاِب السَّ

ْحَــِن ْبــُن َغنٍْم،  ْرَداِء، َوَعْبــُد الرَّ َرَوى َعنـْـُه: َجابـِـُر ْبــُن َعْبــِد اللــِه، َوُأمُّ الــدَّ
َوَخالُِد ْبُن َأيِب َمْرَيَم)4(.

 ثغ: عداده ِف أهل الشام، وقيل: سكن مرص. وكان من أصحاب 
السقيفة.

مرج حديثه َعْن أهل املدينة)5(.

َكْعـُب ْبـُن ُعْجَرَة بِن َعْمِرو بـِن ُأميََّة بِن ُعْتَبَة بـِن الَحاِرِث بِن 5 2  2
 ، اْلَْنَصاِريُّ ٍد،  ُمَحمَّ َأُبو  السالمين،  للقواقلة  َحِليٌف  َتِميٍم،  بِن  َعْمِرو 

َلِميُّ ڤ. السُّ

 س: قال عبد الله بن حممد بن ُعمرة األنصاري: هو من َبِلِّ ُقضاعة، 
حليٌف لبني َقوَقل من بني عوف بن اخلزرج. 

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 347(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )352/3(.)2) »معجم الصحابة« للبغوي )112/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2372/5(.
)6) »ُأْسد الغابة« البن األثري )180/4(.
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وقال هشام بن حممد السائب: هو كعب بن ُعجرة بن أمية بن عدي بن 
عبيد بن احلارث بن عمرو بن عوف بن َغنْم بن ُسَواد بن ُمري بن َأَراَشة بن 
، ثم انتسب كعب ف بني عمرو  عامر بن َعبيلة بن ِقْسميل بن َفران بن َبلِّ

ابن عوف.

وقال حممد بن عمر: ليس بحليف، ولكنه من أنفسهم. 

قال حممد بن سعد: وطلبنا َنسبه ف كتاب: »نسب األنصار«، فلم نجده.

قاَل: ثم شهد كعب بعد ذلك املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عنه 
أحاديث)1(.

 خ: َقاَل امَلَداِئنِي: قالوا: مات ف خلفة عمر)2(.

َ َسنََة اْثنََتنْيِ َوَخِْسنَي)3(.  ص: ُتُوفِّ

 غ: سكن املدينة وجاء إىل الكوفة.

بلغني عن ابن نمري قال: توف كعب بن عجرة سنة ثنتني وخسني)4(.

 ب، بش: َماَت سنة ثِنَْتنْيِ َوخسني باملدينة، َوله خس َوَسْبُعوَن سنة)5(.

: مَلْ ُيوَجــْد َنَســُبُه ِف ِكَتــاِب َنَســِب  ــُد ْبــُن َســْعٍد اْلَواِقــِديُّ  ع: َقــاَل حُمَمَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )386/5، 387(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 49(.

))) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )92/4(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )103-100/5(.

)6) »الثقات« البن ِحبَّان )351/3(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 41(.
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: ُهَو َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َعِديِّ  ُد ْبُن ِهَشاٍم اْلَكْلبِيُّ اأْلَْنَصاِر َوَقاَل حُمَمَّ
اْبِن ُعَبْيِد ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن َغنِْم ْبِن ُسَوْيِد ْبِن ُمِريِّ ْبِن 
َأَراَشَة ْبِن َعاِمِر ْبِن ُعَبْيَلَة ْبِن َقْشِميَل ْبِن ِقَراِن ْبِن َبِلِّ ْبِن إحِْلَاِف ْبِن ُقَضاَعَة، 
، َواْخُتِلَف فِيِه، َفِقيَل:  ِد ْبِن ُعَمَرَة اأْلَْنَصاِريُّ َوَكَذلَِك َقاَلُه َعْبُد اللِه ْبُن حُمَمَّ

ُهَو َحِليٌف لَِبنِي َقْوَقٍل ِمْن َبنِي َعْوِف ْبِن اخْلَْزَرِج.

َر  : ُهَو ِمْن َأْنُفِسـِهْم َلْيـَس بَِحِليٍف، َتَأخَّ ـُد ْبـُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َوَقـاَل حُمَمَّ
ْخَصُة  ِذي َنَزَلْت فِيِه بِاحْلَُدْيبَِيِة الرُّ إِْسَلُمُه ُثمَّ َأْسَلَم، َوَشِهَد امَلَشاِهَد، َوُهَو الَّ
ُه اأْلََذى َقْوُلُه: َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن  ِف فِْدَيِة امُلْحِرِم إَِذا َمسَّ
َ َسنََة اْثننَْيِ َوَخِْسنَي، َوَلُه َسْبٌع،  َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍكُتُوفِّ

َوِقيَل: َخٌْس َوَسْبُعوَن َسنًَة. 

َرَوى َعنْـُه: اْبـُن ُعَمـَر، َوَجابِـُر ْبـُن َعْبـِد اللـِه، َوَعْبـُد اللـِه ْبـُن َعْمـِرو ْبِن 
اْلَعـاِص، َوَعْبـُد اللـِه ْبُن َعبَّـاٍس، َوَطاِرُق ْبـُن ِشـَهاٍب، َوَأُبو َواِئـٍل، َوَزْيُد ْبُن 
ْبُن َمْعِقٍل،  ، َوَعْبُد اللِه  َلْيَى، َوَعاِصٌم اْلَعَدِويُّ َأيِب  ْبُن  ْحَِن  َوْهٍب، َوَعْبُد الرَّ

 . ْعبِيُّ َوالشَّ

بِيُع)1(. ٌد، َوالرَّ َوِمْن َأْواَلِدِه: إِْسَحاُق، َوَعْبُد امَلِلِك، َوحُمَمَّ

 بر: فِيِه نزلت: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئژ ]البقرة: 196[.

نزل الكوفة، ومات باملدينة سنة ثلث أو إحدى وخسني. وقيل: سنة 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2371-2370/5(.
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اثنتني وخسني، وهو ابن خس وسبعني سنة. 

روى عنه: أهُل املدينة، وأهُل الكوفة)1(.

 كو: له صحبٌة وروايٌة)2(.

 كر: من أهل بيعة الرضوان باحلديبية، وشهد غزوة دومة اجلندل، 
ثم قدم الشام مرة أخرى. 

ث عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وعن بلل.  حدًّ

روى عنـه: بنـوه إسـحاق، وعبـد امللـك، وحممـد والربيع بنـو كعب بن 
عجرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن 
العاص، وجابر بن عبد الله، وطارق بن شهاب، وأبو وائل وزيد بن وهب، 
وعاصم العدوي، وعبد الله بن معقل، وعامر الشعبي، وعبد الرحن بن 

أيب ليى)3(.

َوَكاَن عَباَدة بن  َبيته ُيكرمُه،  َلُه صنٌم ِف  َوَكاَن  ر إِْسَلُمه،  َتَأخَّ  جو: 
اِمت صديًقا َلُه، فرصده َيْوًما، َفَلمَّ خرج من َبيته دخل عَباَدة، َفَكرسُه  الصَّ
بالقدوم، َفَلمَّ َجاَء َوَرآُه خرج مغضًبا ُيِريد َأن يشاتم عَباَدة ثمَّ فكر ِف َنفسه، 

نَم طائل المتنع، َفأسلم.  َفَقاَل: َلو َكاَن ِعنْد َهَذا الصَّ

َوَمات بِامَلِدينَِة سنة اْثنََتنْيِ َوخسني، َوُهَو اْبُن خس َوسبعني سنة)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1321/3(.
))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )50/ 139(.)2) »اإلكمل« البن ماكوال )391/4(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 111(.
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 نق: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيٌة. 

َحاَبة عبد الله بن عمر، َوعبد الله بن َعْمرو بن الَعاِص،  روى َعنُه: من الصَّ
َوعبد الله بن َعبَّاس)1(.

ر إسلُمه، ُثمَّ أسلم وشهد املشاهد كلها.  ثغ: تأخَّ

روى عنه: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد اللَّه بن َعْمرو بن العاص، 
وابن َعبَّاس، وطارق بن شهاب، َوَأُبو وائل، وزيد بن وهب، وابن أيب ليى، 
وأوالده: إسحاق، وعبد امللك، وحممد، والربيع، وأوالد كعب، وغريهم. 

وفيه نزلت: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئژ ]البقرة: 196[.

سكن الكوفة، وتوف كعب باملدينة سنة إحدى وخسني، وقيل: اثنتني. 
وقيل ثلث وخسني، وعمره سبع وسبعون، وقيل: خس وسبعون سنة)2(.

ُة َأَحاِدْيَث. ْضَواِن، َلُه: ِعدَّ  ذس: ِمْن َأْهِل َبْيَعِة الرُّ

ٌد، َوَعْبُد امَلِلِك، َوَربِْيٌع، َوَطاِرُق بُن ِشَهاٍب،  َرَوى َعنُْه: َبنُْوُه؛ َسْعٌد، َوحُمَمَّ
ْيَن، َوَأُبو َواِئٍل، َوَعْبُد اللِه بُن َمْعِقٍل، َوَأُبو ُعَبْيَدَة بُن َعْبِد اللِه  ُد بُن ِسرْيِ َوحُمَمَّ

ابِن َمْسُعْوٍد، َوآَخُرْوَن.

ِة -فِْيَم َأَرى-. َث بِالُكْوَفِة َوبِالَبرْصَ َحدَّ

. َماَت: َسنََة اْثنََتنْيِ َوَخِْسنْيَ

))) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )4099(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )181/4، 182(.
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َوَكاَن َلُه َصنٌَم ُيْكِرُمُه َوَيْمَسُحُه، َفَكاَن ُيْدَعى إىَِل اإِلْسَلِم، َفَيْأَبى.

اِمِت َلُه َخِلْيًل، َفَرَصَدُه َيْوًما، َفَلمَّ َخَرَج، َدَخَل ُعَباَدُة  َوَكاَن ُعَباَدُة بُن الصَّ
ُه. َوَمَعُه َقُدْوٌم، َفَكرَسَ

ُثمَّ  ُمْغَضًبا،  َفَخَرَج  ُعَباَدُة.  َقاُلوا:  َهَذا؟  َفَعَل  َمْن  َقاَل:  َكْعٌب،  َأَتى  َفَلمَّ 
َر ِف َنْفِسِه، َوَأَتى ُعَباَدَة، َفَأْسَلَم)1(. َفكَّ

 ذت: شهد بيعة الرضوان، وله أحاديث.

َرَوى َعنُْه: بنوه سعد، وحممد، وَعْبد امللك، والربيع، وَأُبو وائل، وطارق 
ِه  ِه بن معقل، وحممد بن سريين، وَأُبو عبيدة بن َعْبد اللَّ ابن شهاب، وَعْبد اللَّ

ابن مسعود، وجاعة.

ِه، وَأُبو إِْسَحاق، َوَكاَن َقِد استأخر  َأُبو َعْبد اللَّ كنيته َأُبو حممد، وقيل: 
إسلمه)2(.

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)3(.

َكْعـُب ْبـُن َعِديِّ ْبـِن َحْنَظَلَة ْبـِن َعِديِّ ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 5 )  2
، َوُهَو  ِت، اْلَعبَّـاِديُّ َعـِديِّ ْبـِن َمْلـَكاَن ْبِن َعْوِف ْبـِن ُعْذَرَة ْبِن َزْيـِد الالَّ

الَِّذي ُيَقاُل َلُه: التَُّنوِخيُّ ڤ.

 ع: َحاَلَف َبنُو َمَلَكاَن ْبِن َعْوٍف َتنُوًخا َفنُِسَب إَِلْيِهْم، َوُهَو اْلَعبَّاِديُّ 

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )3/ 52، 53(.
)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 535(.

))) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 46(.
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امَلِدينََة ِف  ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقِدَم  رَيِة َعَى َرُسوِل اللِه  رَيِة، َوَفَد َمَع َوْفِد احْلِ ِمْن ُعبَّاِد احْلِ
َعْهِد َأيِب َبْكٍر ڤ، َوَشاَرَك ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب ِف اجْلَاِهِليَِّة، َفَأْرَسَلُه ُعَمُر إيَِلَّ 
َداٌر  هِبَا  َوَلُه   ، ِمرْصَ َفْتَح  َوَشِهَد  بِِرَساَلتِِه،  َة  ْسَكنَْدِريَّ اإْلِ َعَلْيِه  َفَقِدَم  امُلَقْوِقِس 

َوَوَلٌد، ُيَْكى َذلَِك َعْن َأيِب َسِعيِد ْبِن َعْبِد اأْلَْعَى)1(.

2  ( 5 ، َلِميُّ َكْعُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسَواٍد، َأُبو اْلَيَسِر، السُّ
، الَْنَصاِريُّ ڤ. اْلَخْزَرِجيُّ

ُه َنِسيَبُة بِنُْت َقْيِس ْبِن األَْسَوِد ْبِن ُمَريٍّ ِمْن َبنِي َسِلَمَة.   س: ُأمُّ

ُه ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت َعْمِرو ْبِن َحَراِم  ، َوُأمُّ َوَكاَن أليَِب اْلَيرَسِ ِمَن اْلَوَلِد: ُعَمرْيٌ
ُة َجابِِر ْبِن  اْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعِب ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، َوِهَي َعمَّ

َعْبِد اللِه.

ُه ُلَباَبُة بِنُْت احلَاِرِث ْبِن َسِعيٍد ِمْن ُمَزْينََة.  ، َوُأمُّ َوَيِزيَد ْبِن َأيِب اْلَيرَسِ

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوَحبِيٌب، َوُأمُّ

َياِع بِنُْت َعْبِد َعْمِرو ْبِن َمْسُعوِد ْبِن َعْبِد األَْشَهِل.  َها ُأمُّ الرَّ َوَعاِئَشُة، َوُأمُّ

َوَشِهَد َأُبو اْلَيرَسِ اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا، َوَشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُهَو اْبُن 
َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. يَن َسنًَة، َوَشِهَد ُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ ِعْشِ

َوَكاَن َرُجًل َقِصرًيا َدْحَداًحا، َذا َبْطٍن. 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2375/5(.
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َ بِامَلِدينَِة َسنََة َخٍْس َوَخِْسنَي، َوَذلَِك ِف ِخَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن  َوُتُوفِّ
ڤ، َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة)1(.

 ق: كان قصـرًيا، ذا بطـن، وَأرَسَ العبـاَس بـَن عبـد املطلب يوم بدر، 
فأتى به النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وتوف سنة خسة وخسني ف خلفة معاوية، وله عقب 

باملدينة)2(.

َنا امَلَداِئنِي أنه مات بامَلِدْينَة)3(.  خ: َأْخرَبَ

.)4( ، َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ  ف: ُيَكنَّى َأَبا اْلُيرْسِ

 ص: َبْدِريٌّ ڤ)5(.

 غ: سكن املدينة ومات هبا)6(.

 ب، بش: شهد َبْدًرا، َوُهَو ابن عْشين سنة. 

َماَت سنة خس َوخسني ِف واَلَية ُمَعاِوَية، َوُهَو آخر من َماَت من أهل 
َبْدٍر، َوله عقب بِامَلِدينَِة)7(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )537/3(.
)2) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 327(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 52(.
))) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )319/1(.

)6) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )458/3(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )97/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )352/3، 353(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 39(.
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، َوُهَو َكْعُب ْبُن َعْمِرو ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َغنِْم   ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ِذي َأرَسَ اْلَعبَّاُس ْبُن  ، َوُهَو الَّ اْبِن َسَواِد ْبِن َغنِْم ْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمِة ْبِن َعِلٍّ
َعْبِد امُلطَِّلِب َيْوَم َبْدٍر. 

َوَكاَن َرُجًل َقِصرًيا َدْحَداًحا، آِخُر َمْن َماَت بِامَلِدينَِة مِمَّْن َشِهَد َبْدًرا َسنََة 
َخٍْس َوَخِْسنَي. 

ٌر، َوُموَسى ْبُن َطْلَحَة، َوِرْبِعيُّ ْبُن ِخَراٍش، َوَحنَْظَلُة  َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعمَّ
، َوَسامِلُ ْبُن َأيِب اجْلَْعِد، َوُعَباَدُة ْبُن اْلَولِيِد  ُد ْبُن َعِلٍّ اْبُن َقْيٍس، َوَأُبو َجْعَفٍر حُمَمَّ

ُهْم)1(. اِمِت، َوَغرْيُ اْبِن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 بر: شهد العقبة ُثمَّ بدًرا، َوُهَو ابن عشين سنة، ومات باملدينة سنة 
خس وخسني

روى عنه: َحنَْظَلة بن َقْيس، وربعي بن حراش، وعبادة بن اْلَولِيد)2(.

إنه  ابن عشين سنة، وقيل:  بدًرا، وهو  العقبة، وشهد  ثغ: شهد   
قتل منبه بن احلجاج السهمي.

وهو الَِّذي أرس اْلَعبَّاس بن َعْبد املطلب َيْوم بدر.

وكان قصـرًيا، وهـو آخـر مـن مـات باملدينـة ممن شـهد بدًرا، مات سـنة 
خس وخسني.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2368/5(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1322/3(.
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روى عنه: ابنه عمر، وموسى بن طلحة)1(.

 كو: شهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا وما بعدها، وله عنه رواية)2(. 

ِذي َأرَسَ اْلَعبَّاَس ْبَن  ، َوُهَو الَّ ، َبْدِريٌّ ، َعَقبِيٌّ ، َخْزَرِجيٌّ  و: َأْنَصاِريٌّ

َعْبِد امُلطَِّلِب َيْوَم َبْدٍر.

ِه َيا َرُسوَل  َت اْلَعبَّاَس؟«، َقاَل: َواللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َكْيَف َأَسْ َقاَل َلُه َرُسوُل اللَّ
ِه، َلَقْد َأَعاَننِي َعَلْيِه َرُجٌل َما َعَرْفُتُه َقْبَل َواَل َبْعَد، َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد  اللَّ
إِْذ  َأيِب  َمَع  َجالًِسا  ُكنُْت  ڤ:  َعبَّاٍس  اْبُن  َوَقاَل  َكِريٌم«،  َمَلٌك  َعَلْيِه  َأَعاَنَك 
َك َهَذا َمَع  ، َوَكاَن َرُجًل َقِصرًيا، َفُقْلُت: َيا َأَبِت، َكْيَف َأرَسَ َمرَّ بِنَا َأُبو اْلُيرْسِ
َها  ُه َوَقَع َعَلَّ ِمْثُل اجْلََبِل، َفَأَخَذ بَِمنِْكبَِي اأْلَْيَمِن َفَعرَصَ ، إِنَّ ِه؟ َقاَل: َيا ُبنَيَّ ِقرَصِ
َها، ُثمَّ َذَهَب يِب إىَِل  َها، ُثمَّ َلَواَها َفَشدَّ َوَلَواَها، ُثمَّ َأَخَذ بَِمنِْكبَِي اأْلَْيرَسِ َفَعرَصَ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَثاًقا)3(. َرُسوِل اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  َمَع  َها  كلَّ واملشاهد  وأحًدا،  وبدًرا،  العقَبَة،  شهد  جو:   

َوَكاَن َقِصرًيا دحداًحا َذا بطن.

َوَكاَن َلُه من اْلَوَلد: ُعَمرْي، َويِزيد، وحبِيب، َوَعاِئَشة. 

َوُتوفِّ بِامَلِدينَِة سنة خس َوخسني ِف خَلَفة ُمَعاِوَية)4(.

)2) »اإلكمل« البن ماكوال )275/1(.))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )184/4(.
نَّة )ص: 642، 643(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 95، 96(.
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 وقال أيًضا جو: آخر من َماَت من أهل بدر)1(.

ِذي َأرَسَ الَعبَّاَس ڤ  ، الَّ ، الَعَقبِيُّ ، الَبـْدِريُّ ، امَلَديِنُّ ـَلِميُّ  ذس: السُّ

َيْوَم َبْدٍر.

ِكنْيَ َيْوَم َبْدٍر،  ِذي اْنَتَزَع َراَيَة امُلْشِ ْوَن َسنًَة، َوُهَو الَّ َشِهَد الَعَقَبَة، َوَلُه ِعْشُ
ٌة. َوَمنَاِقُبُه َكثرِْيَ

، َوُمْوَسى  اِمتِيُّ ْوَب، َوُعَباَدُة بُن الَولِْيِد الصَّ َث َعنُْه: َصْيِفيٌّ َمْوىَل َأيِب َأيُّ َحدَّ
ُهْم. ابُن َطْلَحَة، َوَحنَْظَلُة بُن َقْيٍس، َوَغرْيُ

ا، ُمَدْمَلًكا، َذا َبْطٍن. َلُه َأَحاِدْيُث َقِلْيَلٌة. َوِقْيَل: َكاَن َدْحَداًحا، َقِصرْيً

. نْيَ ، َوَكاَن ِمْن َباِقي الَبْدِريِّ نْيَ َمَع َعِلٍّ َوَقْد َشِهَد ِصفِّ

. َماَت: بِامَلِدْينَِة، ِف َسنَِة َخٍْس َوَخِْسنْيَ

َوَبْعُضُهْم َيُقْوُل: ُهَو آِخُر َمْن َماَت مِمَّْن َشِهَد بدًرا، َفاللُه َأْعَلُم.

.)2( َج َلُه ُمْسِلٌم ُدْوَن الُبَخاِريِّ َخرَّ

 ذت: من أعيان األنصار، اسمه كعب بن عمرو، وشهد العقبة وله 

عشون َسنَة، َوُهَو الَِّذي أرس اْلَعبَّاس َيْوم بدر.

َرَوى َعنُْه: صيفّي موىل َأيِب أّيوب اأْلَْنَصاِرّي، وْعبادة بن اْلَوليد الصامتي، 
وموسى بن طلحة بن ُعبيد اللَّه، وحنظلة بن قيس الّزرقي، وغريهم.

)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )537/2، 538(.))) السابق )ص: 324(.
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ـِذي انتـزع راية املشكـني َيْوم  َوَكاَن دحداًحـا قصـرًيا، ذا بطـن، َوُهـَو الَّ
. بدر، وقد شهد ِصّفني مع َعِلّ

وتوف باملدينة سنة خس وخسني، وقال بعضهم: هو آخر من مات من 
البدريني، والله أعلم)1(.

َكْعُب ْبُن َعْمٍرو اْلَياِميُّ ڤ.5 6  2

ف، سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)2(.  غ: جدُّ طلحة بن ُمرَصِّ

ف اليامي)3(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوُهَو جدُّ َطْلَحة بن ُمرَصِّ

ٍف)4(.  ع: َجدُّ َطْلَحَة ْبِن ُمرَصِّ

ٍف، سكن الكوفة، وله صحبة)5(.  ثغ: هو َجدُّ َطْلَحَة ْبِن ُمرَصِّ

، َوُيَقاُل: ُخَوْيِلُد بُن َعْمٍرو ڤ.5    2 َكْعُب ْبُن َعْمٍرو، َأُبو ُشَرْيٍح، الُخَزاِعيُّ

 خ: من خزاعة، واسمه ُخَوْيِلد بن َعْمرو)6(.

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

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: أبو رشيح اخلزاعي كعب بن عمرو 
ويقال: خويلد بن عمرو.

)2) »معجم الصحابة« للبغوي )131/5(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 568-560(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )353/3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2377/5(.
)6) »ُأْسد الغابة« البن األثري )185/4(.

) ) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )1/ 186(.
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ومات سنة ثمن وستني باملدينة.

وقال ابن نمري: اسم أيب رشيح كعب بن عمرو)1(.

 ب، بش: َماَت سنة َثَمن َوِستِّنَي)2(.

 ع: اْسُمُه ُخَوْيِلٌد، َوِقيَل: َهانُِئ ْبُن َعْمٍرو)3(.

 ذك: من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)4(.

َكْعُب ْبُن ُعَمْيٍر الِغَفاِريُّ ڤ.5    2

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مرًة بعد مرة عى   بر: من كبار الصحابة، كان قد بعثه َرُسول اللَّ
الرسايا، وهو الذي بعثه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل ذات أطلح، فأصيب أصحابه 

جيًعا، وسلم ُهَو جرًيا، قتلتهم قضاعة. 

واليب وغريه: وذلك ِف السنة الثامنة من اهلجرة)5(. قال الدُّ

َهُه َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل ذات أطلح من أرض البلقاء)6(.  كر: وجَّ

َكْعُب ْبُن ِعَياٍض اْلَْشَعِريُّ ڤ.5    2

 س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)7(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )121/5(.
)2) »الثقات« البن ِحبَّان )352/3(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 59(.

))) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2927/5(.
)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1323/3(.

) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )50/ 149(.
) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )418/9(.



569 حرف الكاف

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن األَْشَعِرّيني)1(.  خ: َرَوَى َعْن َرُسوِل اللَّ

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

تِي امَلال«.  ٍة فْتنَة َوفِْتنَة ُأمَّ  ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقول: »لُِكلِّ ُأمَّ

ام)3(. سكن الشَّ

 بش: له صحبٌة)4(.

اِميِّنَي)5(.  ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

 بـر: معـدوٌد ِف الشـاميني. روى عنـه جبري بن ُنَفرْي حديثـه َعِن النَّبِيِّ 
تِي امَلال«. وهو  ٍة فْتنَة َوفِْتنَة ُأمَّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »لُِكلِّ ُأمَّ

حديث صحيح.

ِه. وقيل: إنه روت َعنُْه أم الدرداء)6(. وقد َرَوى َعنُْه َجابِر بن َعْبد اللَّ

َكْعُب ْبُن َماِلِك ْبِن َأِبي َكْعِب ْبِن اْلَقْيِن ْبِن َكْعِب ْبِن َسَواِد ْبِن َغْنِم 5    2
اِعُر ڤ. ، الشَّ ، اْلَخْزَرِجيُّ ، اْلَْنَصاِريُّ َلِميُّ اْبِن َكْعِب ْبِن َسَلَمَة، السُّ

ه ليى بنت زيد بن ثعلبة بن عبيد،   س: هو شاعُر َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 347(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )124/5(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )353/3(.
))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 89(.

)6) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2373/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1323/3(.
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من بني سلمة.

فولد كعُب بُن مالٍك: عبَد الله، وعبيَد الله، وفضالَة، ووهًبا، ومعبًدا، 
هم عمريُة بنت جبري بن صخر بن ُأَمية بن خنساء بن  وخولَة، وسعاد، وأمُّ

عبيد، من بني سلمة.

َجها زياد بن عبد الله بن أنيس حليف بني سواد.  وأمَّ عمر تزوَّ

أنيس حليف  الله بن  الرحن، وأمَّ قيس تزوجها عطية بن عبد  وعبَد 
هم أم ولد. بني سواد، وأمُّ

ها مُتارِض بنت معقل بن ُجندب بن النض، من ولد ثعلبة  ورملَة، وأمُّ
ابن سعد بن قيس.

هم صفية من أهل اليمن. وُسميكَة، وكبشَة، وأمُّ

ها أمُّ ولد. وصفيَة، وأمُّ

ها أمُّ بش من جهينة. وليى، وأمُّ

شهد كعب العقبة ف قوهلم جيًعا.

قال حممد بن عمر: وقد سمعت أن كعب بن مالك كان ُيكنى أبا عبد الله، 
وكان قد شهد العقبة مع السبعني من األنصار.

قال ابن سعد، وأما ف رواية حممد بن إسحاق فقال: آخى رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص بني كعب بن مالك، وطلحة بن عبيد الله.

وشهد كعب بن مالك أحًدا، واخلندَق، واملشاهد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص 
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مـا خـل تبـوك، فإنه أحـُد الثلثة الذين ختلَّفوا عن َرُسـوِل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة 
تبوك من غري عذر، ومل يأتوا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فيعتذروا إليه، فيستغفر هلم 
كم فعل بغريهم، فأرجأ َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص أمَرُهم، وهنى الناس عن كلمهم 
حتى نزل القرآن بتوبتهم، فتاب الله عليهم، قوله: ژ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ژ ]التوبة: 118[، فأتوا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بعد 

ذلك، فاستغفر هلم)1(.

 خ: أحد الثلثة الذين ُخلُِّفوا)2(.

ِه، وُهَو َأَحُد الثَّلَثِة   خ: َسِمْعُت َأيِب َيُقوُل: َكْعب ْبُن َمالٍِك َأُبو َعْبد اللَّ
ِذْيَن ُخلِّفوا)3(. الَّ

َعَراء)4(.  خ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمن الشُّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)5(.

 ب: شهد العقَبة من الثََّلَثة الَّذين ختلَّفوا.

ام قتل َعلِّ بن أيب َطالب، كنيته َأُبو َعْبد اللَّه. قد قيل: إِنَّه َماَت سنة  توّف َأيَّ
خسني، َوَكاَن َلُه َيْوم َماَت سبع َوِستُّوَن سنة)6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )394-393/4(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 48(.
))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 516(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 582، 583(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )350/3، 351(.)6) »معجم الصحابة« للبغوي )104/5(.
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 بش: ممن شهد العقبة وبدًرا وسائر املشاهد إال تبوك، وكان من النقباء 
والشعراء، ممن له شهامة ف شبابه وبراعة ف يفاعته، كنيته أبو عبد الله، توف 

باملدينة أيام قتل عل بن أيب طالب ڤ)1(.

ـْبِعنَي، ُيْكنَـى َأَبـا َعْبِد اللِه، َوِقيـَل: َأُبو   ع: َشـِهَد َبْيَعـَة اْلَعَقَبـِة َمـَع السَّ

ْحَِن، َكاَنْت ُكنَْيُتُه َأَبا َبِشرٍي ِف اجْلَاِهِليَِّة.  َعْبِد الرَّ

ِذيَن ُخلُِّفوا َفتِيَب َعَلْيِهْم. ِفنَي ِمَن الثََّلَثِة الَّ َأَحُد امُلَخلَّ

َها إاِلَّ َبْدًرا، َوَتُبوَك. َشِهَد امَلَشاِهَد ُكلَّ

آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِه.

َرَوى َعنْـُه: اْبـُن َعبَّـاٍس، َوَجابِـٌر، َوَأُبـو ُأَماَمـَة، َوِمـْن َأْواَلِدِه: َعْبـُد اللِه، 
، َوُعَمُر ْبـُن احْلََكِم ْبِن  ـُد ْبـُن َعـِلٍّ ْحَـِن، َوَرَوى َعنْـُه َأُبـو َجْعَفـٍر حُمَمَّ َوَعْبـُد الرَّ

َثْوَباَن، َوُعَمُر ْبُن َكثرِِي ْبِن َأْفَلَح)2(.

ه ليى بِنْت َزْيد بن ثعلبة، من بني َسَلَمة أيًضا.  بر: أمُّ

شهد العقبة الثانية، واختلف ِف شهوده بدًرا، وملا قدم عى رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص املدينة.

آخـى بـني َكْعـب وبـني َطْلَحـة بـن ُعَبْيـد الله حني آخـى بـني املهاجرين 
واألنصار.

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 38(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2366/5(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص الذين كانوا يرّدون األذى َعنُْه.  كان أحد شعراء َرُسول اللَّ

َوَكاَن موًدا مطبوًعا، قد غلب َعَلْيِه ِف اجلاهلية أمر الشعر، وعرف بِِه، 
ُثمَّ أسلم.

وشهد العقبة، ومل يشهد بدًرا، وشهد أحًدا، واملشاهد كلَّها حاشا تبوك، 
فإنه ختلَّف عنها.

وقد قيل: إنه شهد بدًرا، فاللَّه تعاىل أعلم.

وهو أحد الثلثة األنصار الذين َقاَل الله فيهم: ژ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ژ اآلية  ]التوبة: 118[، وهم: َكْعب بن َمالِك 
تبوك،  غزوة  َعْن  ختلَّفوا  َربِيَعة،  بن  ومرارة  أمية،  بن  وهلل  َهَذا،  الشاعر 

فتاب الله عليهم، وعذرهم، وغفر هلم، ونزل القرآن املتلو ِف شاهنم. 

وكان َكْعب بن َمالِك َيْوم أحد لبس أَلَْمة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت صفراء، 
ولبس النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَلَْمَته، فجرح َكْعب بن َمالِك أحد عش جرًحا.

وتوف َكْعب بن َمالِك ِف زمن ُمَعاِوَية، سنة خسني. وقيل: سنة ثلث 
وخسني، َوُهَو ابن سبع وسبعني، َوَكاَن قد عمي وذهب برصه ِف آخر عمره. 

يعد ِف املدنيني. 

روى عنه: جاعة من التابعني.

ا ِف املغازي وغريها)1(. ان جدًّ وله أشعار َحسَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1325-1323/3(.
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ِذيَن ُخلُِّفوا، َفتِيَب  ْبِعنَي، َأَحُد الثََّلَثِة الَّ  و: َشِهَد َبْيَعَة اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
َها إاِلَّ َبْدًرا، َوَتُبوًكا.  َعَلْيِهْم، َشِهَد امَلَشاِهَد ُكلَّ

ِه ڤ)1(. آَخى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبنْيَ َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللَّ

 كر: صاحُب َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص وشاعره. 

روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صاحلة، وشهد العقبَة وُأُحًدا. 

روى عنه: بنوه عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحن، وحممد بنو كعب، 
وعبـد اللـه بن عبـاس، وجابر بن عبد اللـه، وأبو أمامة الباهـل، وأبو جعفر 

حممد بن عل، وعمر بن احلكم بن ثوبان، وعمر بن كثري بن أفلح. 

وقدم عى معاوية بعد قتل عثمن بن عفان)2(. 

 جو: شهد العقَبَة، وأحًدا، َواخلَنَْدَق، َوُهَو أحد الثََّلَثة الَّذين خلفوا 
ِف َغْزَوة َتُبوك َوَتاَب الله َعَلْيِهم. 

َوَمات بعد َأن كف َبرَصه ِف سنة خسني، َوُهَو اْبن سبع َوسبعني)3(.

 ثغ: شهد العقبة ِف قول اجلميع، واخُتِلَف ِف شهوده بدًرا، والصحيح 
ُه مل يشهدها. َأنَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، آخى بينه وبني طلحة بن ُعَبْيد اللَّه حني  وملا قدم َرُسول اللَّ

نَّة )ص: 640(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ
)2) »تاريخ دمشق« البن عساكر )50/ 176(.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 104(.
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آخى بني املهاجرين واألنصار. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إال ِف غزوة بدر وتبوك، أما بدر فلم  ومل يتخلَّف َعْن َرُسوِل اللَّ
ا تبوك فتخلف َعنَْها  يعاتب َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص فيها أحًدا خَتلَّف، للرسعة، وأمَّ

لشدة احلر.

ُفـوا، َحتَّـى إِذا ضاَقـْت َعَلْيِهـُم اأْلَْرُض بِم  ِذيـَن ُخلِّ وهـو أحـد الثَّلَثـِة الَّ
َرُحَبْت َوضاَقْت َعَلْيِهْم، َأْنُفُسُهْم، وهم: كعب بن َمالِك، ومرارة بن َربِيعة، 
وهلل بن أمية، فأنزل اللَّه ۵ فيهم: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ * + ژ اآليات، فتاب عليهم. 

والقصة مشهورة، ولبس كعب َيْوم أحد ألمه النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت صفراء، 
ولبس النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص ألمته، فجرح كعب َيْوم أحد إحدى عشة جراحة.

وكان من شعراء َرُسوِل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

، َشاِعُر َرُسْوِل اللِه  ، األُُحِديُّ ، الَعَقبِيُّ ، اخلَْزَرِجيُّ  ذس: األَْنَصاِريُّ
ِذْيَن ُخلُِّفوا، َفَتاَب اللُه َعَلْيِهْم. ملسو هيلع هللا ىلص َوَصاِحُبُه، َوَأَحُد الثََّلَثِة الَّ

َفَقا َعـَى َثَلَثٍة ِمنَْها،  ، اتَّ ُة َأَحاِدْيَث، َتْبُلـُغ الثََّلثنِْيَ َشـِهَد الَعَقَبـَة، َوَلـُه ِعـدَّ
. َواْنَفَرَد الُبَخاِريُّ بَِحِدْيٍث، َوُمْسِلٌم بَِحِدْيَثنْيِ

ٌد، َوَمَعْبٌد َبنُو  ْحَِن، َوحُمَمَّ َرَوى َعنُْه: َبنُْوُه؛ َعْبُد اللِه، َوُعَبْيُد اللِه، َوَعْبُد الرَّ
َكْعٍب، َوَجابٌِر، َواْبُن َعبَّاٍس، َوَأُبو ُأَماَمَة، َوُعَمُر بُن احلََكِم، َوُعَمُر بُن َكثرِْيِ 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )187/4، 188(.



حابة األماثل 576
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ْحَِن بُن َعْبِد اللِه. ابِن َأْفَلَح، َوآَخُرْوَن، َوَحِفْيُدُه َعْبُد الرَّ

. َوِقْيَل: َكاَنْت ُكنَْيُتُه ِف اجلَاِهِليَِّة َأَبا َبِشرْيٍ

ِذْيَن َشِهُدوا الَعَقَبَة. ْبِعنْيَ الَّ َوَقْد َذَكَرُه ُعْرَوُة ِف السَّ

ِة)1(. رْيَ ِحْيِح، َوِشْعُرُه ِمنُْه ِف السِّ ُة َتْوَبِة الثََّلَثِة ِف الصَّ َوِقصَّ

ُه َعَلْيِهْم،  ِذيَن َتاَب اللَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَحُد الثََّلَثِة الَّ  ذت: َشاِعُر َرُسوِل اللَّ
. ِحيَحنْيِ َشِهَد اْلَعَقَبَة َوُأُحًدا، َوَحِديُثُه ف ختلفه عن غزوة َتُبوٍك ِف الصَّ

ٌد، َوابن َعبَّاٍس،  ِه، َوحُمَمَّ ِه، َوُعَبْيُد اللَّ ْحَِن، َوَعْبُد اللَّ َرَوى َعنُْه: َبنُوُه َعْبُد الرَّ
ِه  ْحَِن بن َعْبِد اللَّ َوُعَمُر بن احْلََكِم، َوُعَمُر بن َكثرِِي بن َأْفَلَح، َوَحِفيُدُه َعْبُد الرَّ

ابن َكْعٍب.

َوَقْد َأْسَلَمْت َدْوٌس فرًقا ِمْن َبْيٍت َقاَلُه َكْعٌب:

ــْت ــْت َلَقاَل ــْو َنطَق ــا َوَل َه ُ َثِقيًفــا)2(ُنَخريِّ َأْو  َدْوًســا  َقَواطُِعُهــنَّ 

َة، ُثمَّ سكن األردن، َلُه أحاديث.  ذت: صحايبٌّ َنَزَل اْلَبرْصَ

ْمط، وُجَبري بن ُنَفري، وَأُبو األشعث الصنعاين،  ْحبيل بن السَّ َرَوى َعنُْه: رُشَ
وغريهم.

َ باألردن َسنَة سبع، َأْو تسع وخسني)3(. ُتُوفِّ

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )2//523، 524، 526(.
)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 435، 436(.
))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 535، 536(.
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 ذك: شاعُر النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، من نبلء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)1(.

، َوَبْهٌز ِمْن َبِني ُسَلْيٍم ڤ.5    2 َة، اْلَبْهِزيُّ َكْعُب ْبُن ُمرَّ

ام، َلُه ُصْحَبٌة، َماَت سنة سبع َوخسني، َوَكاَن من ُسَليم)2(.  ب: سكن الشَّ

ِذي َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ُعْثَمَن ِمْثَل  ، َوُهَو الَّ  ع: َكاَن َيْسُكُن األُْرُدنَّ
َما َرَوى َعْبُد اللِه ْبُن َحَواَلَة.

َوَماَت َكْعٌب َسنََة َسْبٍع َوَخِْسنَي)3(.

 بر: َلُه صحبٌة، سكن األردن من الشام.

ومات هبا سنة تسع وخسني.

روى عنه: رشحبيل بن السمط، َوَأُبو األَْشَعث الصنعاين، َوَأُبو َصالِح 
اخلوالين.

وله أحاديث مرجها َعْن أهل الكوفة، يرووهنا َعْن رشحبيل بن السمط، 
َعْن َكْعب بن مرة السلمي البهزي.

وأهل الشام يروون تلك األحاديث بأعياهنا َعْن رشحبيل بن السمط، 
عن عمرو بن عبسة، والله أعلم.

َة البهزي مات بالشام سنة سبع وخسني)4(. وقد قيل: إن َكْعب بن ُمرَّ

)2) »الثقات« البن ِحبَّان )353/3(.))) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 46(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )417/9(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1326/3(.
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ْبِن 5 )  2 اهلِل  َعْبِد  ْبِن  َقَزَعَة  ْبِن  َرِبيَعَة  ْبِن  ِضنََّة  ْبِن  َيَساِر  ْبُن  َكْعُب 
بِّيُّ ڤ. َمْخُزوِم ْبِن َغاِلِب ْبِن ُقَطْيَعَة الضَّ

ِمَن  ُه  َأنَّ اأْلَْعَى:  َعْبِد  ْبِن  َسِعيِد  َأيِب  َعْن  ِريَن،  امُلَتَأخِّ َبْعُض  َذَكَرُه   ع: 

، َواْخَتطَّ هِبَا َوَويِلَ اْلَقَضاَء. َحاَبِة، َوَشِهَد َفْتَح ِمرْصَ الصَّ

ْسـَلِم، َوَكاَن  ُل َقاٍض اْسـُتْقِضَ هِبَا ِف اإْلِ : ُهـَو َأوَّ َوَقـاَل َسـِعيُد ْبـُن ُعَفرْيٍ
َقاِضًيا ِف اجْلَاِهِليَِّة.

امُلَتنَبِّي  اْلَعْبِسِّ  ْبِن ِسنَاٍن  بِنِْت َخالِِد  اْبُن  ُهَو  َمْرَيَم:  َأيِب  ْبُن  َوَقاَل َسِعيُد 
ِذي ُسِئَل َعنُْه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َضيََّعُه َقْوُمُه«)1(. الَّ

 بر: َلُه صحبٌة، وشهد فتح مرص، وله خطة بمرص معروفة. 

ر بن َسْعد التجيبي.  روى َعنُْه: َعمَّ

أراد َعْمرو بن الَعاص أن يستعمله عى القضاء -َوَكاَن ُعَمر كتب إَِلْيِه 
ف ذلك- فأبى)2(.

 كو: له صحبٌة، شهد فتح مرص، وله خطة معروفة، قىض لعمر بن 
اخلطاب ڤ.

روى عنه: عمر بن سعد التجيبي)3(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2382/5(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1326/3(.
))) »اإلكمل« البن ماكوال )215/5، 216(.
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َكْعٌب اَلْقَطع ڤ.5 2  2

 ن: رجٌل من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُقطَِعت يده يوم اليممة)1(. 

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )410/1(.
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ُكْلُثوُم ْبُن اْلُحَصْيِن ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َخَلِف ْبِن َقْيِس ْبِن َأْحَمَس ْبِن 5 )  2
ِغَفاِر ْبِن ُمْقِبِل ْبِن َضُمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَناَنَة ْبِن ُمْدِرَكَة 

اْبِن ِإْلَياِس ْبِن ُمَضَر، َأُبو ُرْهٍم، اْلِغَفاِريُّ ڤ.

 س: َأْسـَلَم َبْعـَد َقـُدوِم َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص امَلِدينَـَة، َوَشـِهَد َمَعـُه ُأُحًدا، 

َوُرِمَي َيْوَمِئٍذ بَِسْهٍم، َفَوَقَع ِف َنْحِرِه، َفَجاَء إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَبَسَق َعَلْيِه، 
ى امَلنُْحوُر)1(. َأ، َفَكاَن َأُبو ُرْهٍم ُيَسمَّ َفرَبَ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن ِغَفـار، َوُهـَو: ِغَفار ْبـُن ُمَلْيل ْبِن   خ: َرَوَى َعـْن رسـوِل اللَّ

َضْمـَرة ْبـِن َبْكـر ْبـِن َعْبـِد َمنَاة ْبـِن ِكنَاَنَة ْبـِن ُخَزْيَمة ْبـِن ُمْدِرَكة ْبـِن إِْلَياَس ْبِن 
َنا بِنََسِب ِكنَاَنَة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد اللِه)2(. ُمَض ْبِن َنَزار، ُثمَّ النََّسب َواِحٌد. َأْخرَبَ

 ل: له صحبة)3(.

 غ: كان ممن بايع تت الشجرة، سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )229/4(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 120، 122(.

))) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 1158(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )140/5(.
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 ب: َلُه ُصْحَبٌة، مِمَّن َشِهَد ُأحًدا، َوَكاَن َلُه منزل ِف بني غفار، َوَكاَن 
ْفَراء، وغيقة، َوِهي َأرض كنَاَنة)1(. َأكثر سكناُه الصَّ

 بش: له صحبٌة)2(.

 م: عداده ف أهل احلجاز، روى عنه: مواله أبو حازم)3(.

َجَرِة، اْسَتْخَلَفُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى امَلِدينَِة ِف َبْعِض َمَاِرِجِه  َت الشَّ  ع: َباَيَع َتْ
َعاَم اْلَفْتِح.

َرَوى َعنُْه: اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن َأِخي َأيِب ُرْهٍم، َوَأُبو َحاِزٍم َمْواَلُه)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى امَلِدينَِة  َجَرِة، اْسَتْخَلَفُه َرُسوُل اللَّ َت الشَّ  و: ِغَفاِريٌّ َباَيَع َتْ
َة)5(. ِعنَْد ُخُروِجِه إىَِل َفْتِح َمكَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، ومل يشهد بدًرا، وشهد   بر: أسلم بعد قدوم َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا  أحًدا، َوَكاَن ممن بايع تت الشجرة، َوَكاَن إذ شهد مع َرُسول اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص فبصق فِيِه، فكان َأُبو رهم  قد رمى بسهم ِف نحره، فجاء إىَِل َرُسول اللَّ

يسمى املنحور. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عى املدينة مرتني: مرة ِف عمرة القضاء، ومرة  واستخلفه َرُسول اللَّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )354/3، 355(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 90(.

))) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 859(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2388/5(.

نَّة )ص: 643(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ )6) »سري السَّ
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ِف عام اْلَفْتح ِف خروجه إىَِل مكة وحنني والطائف.

كان يسكن املدينة، َوَكاَن َلُه منزل ببني غفار)1(.

 ثغ: أسلم بعد قدوم النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، ومل يشهد بدًرا، وشهد أحًدا. 

وكان ممن بايع تت الشجرة، وكان َقْد رمي َيْوم أحد بسهم ِف نحره، 
فجاء إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فبصق فِيِه، فربأ.

وكان َأُبو رهم يسمى املنحور.

واستخلفه َرُسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عى املدينة مرتني، مرة ف عمرة القضاء ومرة 
ة، والطائف، وحنني. عام الفتح ملا سار إىَِل مكَّ

وكان يسكن املدينة)2(.

 وقال أيًضا: ثغ: أسلم َبْعَد ُقُدوِم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل املدينة.

وشهد أحًدا فرمي بسهم ِف نحره، فسمي املنحور، َفَجاَء إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فبصق َعَلْيِه فربأ.

واسـتخلفه النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعـَى املدينـة مرتني، مـرة ِف عمرة القضـاء، ومرة 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص من الطائف.  َف َرُسوُل اللَّ عام الفتح، فلم يزل عليها َحتَّى اْنرَصَ

وشهد بيعة الرضوان، وبايع تت الشجرة)3(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1327/3(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )193/4(.
))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )117/5(.
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 جر: كان ممن بايع تت الشجرة واستخلفه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عى املدينة ف 
غزوة الفتح.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا طويًل ف غزوة تبوك.

ر)1(. روى عنه: ابن أخيه ومواله َأبو حازم التمَّ

ُكْلُثوُم ْبُن َهْدٍم َأِخي َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َوِقيَل: َكاَن َأَحَد َبِني 5 )  2
َزْيِد ْبِن َماِلٍك، َوِقيَل: َأَحُد َبِني ُعَبْيٍد الَْنَصاِريُّ ڤ.

 رع: أول من َماَت من امُلسلمني بِامَلِدينَِة َصاحب منزل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ع: َكاَن َيْسُكُن ُقَباَء، َوَعَلْيِه َنَزَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ملَّا َقِدَم امَلِدينََة بُِقَباَء 
ِف َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُيعرف بذلك، َوَكاَن شيًخا كبرًيا،   بر: صاحب رحل َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، َوُهَو الَِّذي نزل َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف  أسلم قبل نزول َرُسول اللَّ
إِْسَحاق،  ابن  َذلَِك  اتفق عى  املدينة،  إىَِل  حني قدومه ِف هجرته من مكة 

وموسى، والواقدي. 

فأقام عنده أربعة أيام، ُثمَّ خرج إىَِل َأيِب َأيُّوب األنصاري، فنزل عليه، 
َحتَّى بنى مساكنه، وانتقل إليها. 

ويقال: بل كان نزوله ف بني عمرو بن عوف عى سعد بن خيثمة. 

))) »اإلصابة« البن حجر )241/12(.
)2) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )64/1(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2391/5(.
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توف كلثوم بن اهلدم قبل بدر بيسري. وقيل: إن كلثوم بن اهلدم أول من 
مات من أصحاب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد قدومه املدينة، مل يدرك شيًئا من مشاهده)1(.

 كو: أسلم قبل اهلجرة، ونزل عليه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حني هاجر إىل املدينة، 
وتوف قبل خروج النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل بدر بيسري)2(. 

 و: َأَحُد َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َأْنَصاِريٌّ ڤ، َكاَن َيْسُكُن ُقَباَء، َوَعَلْيِه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َدَخَل امَلِدينََة)3(. َنَزَل َرُسوُل اللَّ

 جـو: َكاَن َشـيًخا َكبِـرًيا، رشيًفـا َصاحلًـا، أسـلم قبل قـدوم النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
امَلِدينََة، َفَلمَّ َهاجر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفنزل ِف بني َعْمرو بن َعْوف نزل عى ُكْلُثوم، 

ث ِف منزل سعد بن َخْيَثَمة.  َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص يتحدَّ

: َفلَذلِك قيل: نزل عى سعد بن َخْيَثَمة، َوالثَّابِت عندَنا  َقاَل الَواِقِديُّ
ُنُزولـه عـى ُكْلُثـوم، َوقـد نزل عى ُكْلُثـوم َجاَعة مِمَّن شـهُدوا َبـْدًرا، َومل يلبث 
، َوَذلَِك قبل ُخـُروج النَّبِيِّ  ُكْلُثـوم بعـد قـدوم النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص إاِلَّ َيِسـرًيا َحتَّى تـوفِّ

ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل بدر)4(.

وكان  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِه  اللَّ َرُسوِل  بصاحب  ويعرف  قباء،  يسكن  كان  ثغ:   
شيًخا كبرًيا أسلم قبل وصول َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل املدينة. 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1327/3، 1328(.
)2) »اإلكمل« البن ماكوال )312/7(.

نَّة )ص: 644(. َلف الصاحلني« لِقوام السُّ ))) »سري السَّ
))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 96، 97(.
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وهو الَِّذي نزل َعَلْيِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بقباء، وأقام عنده أربعة أيام، ُثمَّ 
خرج إىَِل َأيِب أيوب اأْلَْنَصاِرّي، فنزل َعَلْيِه حتَّى بنى مساكنه وانتقل إليها. 

وملا نزل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَى كلثوم، صاح كلثوم بغلم َلُه: يا نجيح، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص أليب َبْكر: أنجحت يا أبا َبْكر.  َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

وقيل: بل نزل َعَى سعد بن خيثمة، ِف بني َعْمرو بن عوف.

ى: منزل العزاب، فلذلك قيل. نزل َعَى سعد بن خيثمة. وكان ُيسمَّ

وأقام َرُسول اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف بني َعْمرو بن عوف بقباء االثنني، والثلثاء، 
واألربعاء، واخلميس، وأسس مسجدهم، وخرج من عندهم فأدركته اجلمعة 

ِف بني سامل بن عوف، فصلها ِف بطن الوادي، ُثمَّ نزل َعَى َأيِب أيوب)1(. 

َل َما َقِدَم امَلِدْينََة   ذس: َشْيُخ األَْنَصاِر، َوَمْن َنَزَل َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأوَّ
بُِقَباَء، َوَكاَن َقْد َشاَخ)2(. 

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )195/4(.
)2) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 242(.
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ُكَلْيُب ْبُن ِبْشِر ْبِن َتِميٍم التَِّميِميُّ ڤ.5 6  2

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)1(. 

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

ُكَلْيُب ْبُن ِشَهاِب ْبِن الَمْجُنوِن، َأُبو َعاِصٍم، اْلَجْرِميُّ ڤ.5    2

َحاَبِة ِذْكٌر)3(.  ع: َلُه ِف الصَّ

 بر: والد َعاِصم بن كليب، له وألبيه شهاب صحبة. 

.)4( وقد َرَوى، َعْن رجل، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. وروى عن: عمر، وعلٍّ

ُكَلْيُب ْبُن َنْسِر ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َكْعِب ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَحاِرِث 5    2
اْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

 س: شهد كليب ُأحًدا، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا سنة اثنتي عشة ف 
خلفة أيب بكر الصديق ڤ)5(.

))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 114(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1328/3، 1329(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2397-2396/5(.

)6) »الطبقات الكبري« البن سعد )359/4(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1329/3(.
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ُكَلْيُب ْبُن َيَساِف ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َخِديجِ ْبِن َعاِمِر ْبِن ُجَشِم 5    2
اْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُه َسْلَمى بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َشْيَباَن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعِديِّ ْبِن ُأَميََّة   س: ُأمُّ
ه.  اْبِن َبَياَضَة، وهو أخو ُخَبيَب بن يساف ألبيه وأمِّ

َباُب  هم الرَّ فولد كليُب بُن يساف: كليًبا، وداوَد، وإبراهيَم، وسعدَة، وأمُّ
بنت حارثة بن سنان بن عبيد بن األبجر، وهو ُخدَرُة. 

شهد كليٌب ُأحًدا)1(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )358/4(.
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، َأُبو 5    2 َكْيَساُن ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َطاِرٍق، َوِقيَل: اْبُن َبِشيٍر اْلِحَجاِزيُّ
ْحَمِن، َمْوَلى َسَلَمَة ْبِن ُأَسْيٍد ڤ. َعْبِد الرَّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

م  مت وُحرِّ َا ُحرِّ  بر: سكن الطائف، َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اخلمر َأهنَّ
ثمنها.

روى عنـه ابنـه َنافِـع. وله حديٌث آخر، قال: سـمعت النَّبـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: 
ينزل ِعيَسى ابن َمْرَيم ِعنَْد املنارة البيضاء بشقي دمشق، بإسناد َصالِح من 

حديث أهل الشام)2(. 

 بر: يقال: ُهَو موىل َخالِد بن أسيد، سكن مكة واملدينة. 

ْحَِن حديثه، َقاَل رأيت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يصل ف ثوب  روى عنه: ابنه َعْبد الرَّ
واحد عند البئر العليا)3(.

 كر: له صحبٌة، روى عنه: ابنه نافع بن كيسان)4(. 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )151/5(.
))) السابق )1330/3(.)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1330/3، 1331(.

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )50/ 276(.
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َكْيَساُن َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.5    2

 بش: موىل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

 ع: ُمَْتَلٌف فِيِه، َفِقيَل: ِمْهَراُن، َوِقيَل: َطْهَمُن، َوِقيَل: ُهْرُمُز)2(.

 ع: َموىَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: َكْيَساُن َأْيًضا)3(.

ار، ِمن اْلَْنَصاِر ڤ.5 )  2 َكْيَساُن، َمْوَلى َبِني َماِزِن بِن النَّجَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا، وقتل يومئٍذ َشِهيًدا)4(.

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

 ع: اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد)6(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)7(.

َكْيَساُن، َواِلُد َناِفعٍ ڤ.5 2  2

 ب: سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ينزُل ِعيَسى بُن َمْرَيم بِْرَقِي ِدَمْشق«.

ام)8(. سكن الشَّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 53(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2574/5(.)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2402/5(.
)6) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )341/4(.

) ) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 149(.) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2403/5(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )356/3(.
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ُكَباَثُة ْبُن َأْوِس ْبِن َقْيِظيٍّ الَْنَصاِريُّ اَلْوِسيُّ ڤ.5 )  2

 بر: هو أخو عرابة األوس، له صحبة، شهد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

ُكَبْيُش ْبُن َهْوَذَة، َأَحُد َبِني اْلَحاِرِث ْبِن َشُروٍس ڤ.5 )  2

 ع: َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَتَب َلُه ِكَتاًبا)2(.

َكَدُن ْبُن َعْبٍد الَعَتِكيُّ ڤ.5 6  2

 بر: قدم عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فبايع وأسلم. روى َعنُْه: ابنه لفاف بن كدن)3(.

، ُيَقال: َأُبو َقَتاَدة ڤ.5    2 بِّيُّ كديٌر، الضَّ

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

ُكَرْيُز ْبُن َساَمَة، َوُيَقاُل: ابُن ُأَساَمة الَعاِمِريُّ ڤ.5    2

 بر: وفد عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع النابغة اجلعدي فأسلم، َوَقاَل لَرُسوِل الله 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1331/3(.
)2) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2415/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1332/3(.

))) »معجم الصحابة« للبغوي )164/5(.
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اًنا«)1(. ِه. فقال: »َلْ ُأْبَعْث َلعَّ ملسو هيلع هللا ىلص: العن بني عامر َيا َرُسول اللَّ

، َحِليُف َبِني ُجَمحٍ ڤ.5    2 اِنيُّ َكَلَدُة ْبُن َعْبِد اهلِل بِن َحْنَبٍل، اْلَغسَّ

ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو َأُخو َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف اجْلَُمِحيِّ   س: َقاَل حُمَمَّ

َة. ِه، َوُهَو َأْسَوُد ِمْن ُسوَداِن َمكَّ أِلُمِّ

: ُأمُّ َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف:  اِئِب اْلَكْلبِيُّ ِد ْبِن السَّ َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن حُمَمَّ
َصِفيَّـُة بِنْـُت َمْعَمـِر ْبـِن َحبِيـِب ْبـِن َوْهـِب ْبـِن ُحَذاَفـَة ْبِن ُجَـٍح، َوَلْيـَس َكَلَدُة 
ْحَِن  بَِأِخيِه، َوَلِكنَُّه اْبُن ُأْختِِه َصِفيََّة بِنِْت ُأَميََّة ْبِن َخَلٍف، هَلَا َكَلَدُة، َوَعْبُد الرَّ
َة، َومَلْ ُتَسمَّ  ا ِمَن اْلَعَرِب ِمَن اْلَيَمِن مِمَّْن َسَقَط إىَِل َمكَّ اْبنَا احْلَنَْبِل ْبِن امَلِليِك، َومُهَ

َلنَا َقبِيَلُتُهَم.

ُه َأُخو َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َأْصَوُب،  : إِنَّ ُد ْبُن َسْعٍد: َقْوُل اْلَواِقِديِّ قاَل حُمَمَّ
َوُهَو َقْوُل َأْهِل امَلِدينَِة.

ُدُمُه َواَل ُيَفاِرُقُه ِف  ِذِه اْلَقَراَبِة، َيْ َوَكاَن َكَلَدُة ُمتَِّصًل بَِصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة هِبَ
َة، َوَخَرَج  َيْوُم َفْتِح َمكَّ َيَزْل َعَى ِديِن ُقَرْيٍش َحتَّى َكاَن  ، َومَلْ  َسَفٍر َواَل َحَضٍ
ا  ، َومُهَ ِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل ُحننَْيٍ َمَع َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ِحنَي َخَرَج َصْفَواُن َمَع َرُسوِل اللَّ

ِك َبْعُد. ْ َعَى الشِّ

َم َقْوٌم بَِم ِف َأْنُفِسِهْم ِمَن  َفَلمَّ َكاَنْت َوْقَعُة َهَواِزَن َواهْنََزَم امُلْسِلُموَن، َتَكلَّ
ْحُر اْلَيْوَم. َفَقاَل  َخ َكَلَدُة ْبُن احْلَنَْبِل: َأاَل َبَطَل السِّ ، َفرَصَ ْغِن َواْلِغشِّ اْلُكْفِر َوالضِّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1332/3(.
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نِي َربٌّ ِمْن ُقَرْيٍش  ِه أَلَْن َيُربَّ ُه َفاَك، َواللَّ َلُه َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة: اْسُكْت، َفضَّ اللَّ

نِي َربٌّ ِمْن َهَواِزَن. َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َأْن َيُربَّ

َة ُمِقيًم،  ُثمَّ َأْسَلَم َكَلَدُة َبْعَد َذلَِك بِإِْسَلِم َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة، َومَلْ َيَزْل بَِمكَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوَقْد َرَوى َعْن َرُسوِل اللَّ

ِه)2(. َنا بذاك ُمْصَعب بن َعْبد اللَّ ه. َأْخرَبَ  خ: أخو صفون بن أمية ألمِّ

ِه)3(.  وقال أيًضا: ص: ُهَو َأُخو َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة ألُمِّ

ِه. َنا ُمْصَعٌب؛ َقاَل: َكَلَدُة ْبُن احلَنَْبٍل َأُخو َصْفَوان ْبِن ُأَميَّة أِلُمِّ  خ: َأْخرَبَ

؛ َقاَل: َكاَنْت اْبنَُة َمْعَمر ْبِن َحبِْيب اجْلَُمِحّي ِعنَْد ُأَميَّة ْبِن  َنا امَلَداِئنِيُّ َأْخرَبَ

َخَلف َفَوَلَدْت َصْفَواَن ْبَن ُأَميَّة، َشِهَد َيْوم ُحننَْي، ُثمَّ َخَلَف َعَلْيَها َأُبو احلَنَْبل 

َمْوىَل ُعَمر ْبِن َحبِْيب، َكَذا َقاَل: َأُبو احلَنَْبل)4(. 

ِه، َحِليٌف هَلُْم)5(.  ص: َأُخو َصْفَواَن أِلُمِّ

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

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )118/6(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )1/ 188(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )19/8(.
))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 522، 523(.

)6) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )96/2(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )156/5(.
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 ب: َبعثه َصْفَوان بن ُأميَّة إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِلبن. 

ة)1(. عداده ِف أهل َمكَّ

 زص: له صحبة، هو أخو صفوان بن أمية ألمه)2(.

َة، َوُهَو َكَلَدُة ْبُن َحنَْبِل ْبِن َمالِِك ْبِن َعاتَِقَة ْبِن َكَلَدَة.   ع: َسَكَن َمكَّ

ُه ُأَنْيَسُة بِنُْت َمْعَمِر ْبِن َحبِيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحَذاَفَة ْبِن ُجٍَح، َوُهَو َأُخو  ُأمُّ
ِه َحاَلَف َأَباُه َمْعَمًرا َوَأْنَكَحُه اْبنََتُه)3(. َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة أِلُمِّ

ملسو هيلع هللا ىلص هبدايا فيها لبن،  النَّبِيِّ  إىَِل  ُأَميَّة  ِذي بعثه َصْفَوان بن  الَّ ُهَو  بر:   

وجدايا، وضغابيس. 

ْحَِن بن احلنبل شقيقان، َوَكاَن ممن سقط  وكلدة َهَذا ُهَو وأخوه َعْبد الرَّ
من اليمن إىَِل مكة فيم َقاَل مصعب وغريه. 

وقال غريهم: َكاَن كلدة بن احلنبل أسود من سودان مكة، َوَكاَن متصًل 
بصفوان بن ُأَميَّة يدمه، ال يفارقه ِف سفر وال حض، ُثمَّ أسلم بإسلم َصْفَوان، 

ومل يزل مقيم هبا َحتَّى توف هبا. 

ِه بن َصْفَوان)4(. روى َعنُْه: َعْمرو بن َعْبد اللَّ

))) »الثقات« البن ِحبَّان )356/3(.
)2) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أوهنًيا« لألزدي )ص: 235(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2408/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1333/3(.
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ه روى   كو: له صحبٌة وروايٌة، وهو ابن أخي صفوان بن أمية ألمِّ
عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وهو الذي بعثه صفوان بن أمية هبدايا إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َكنَّاُز ْبُن اْلُحَصْيِن ْبِن َيْرُبوعِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َيْرُبوعِ ْبِن َخَرَشَة ْبِن 5    2
َسْعِد ْبِن َطِريِف ْبِن َخَرَشَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َسْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َكْعِب ْبِن 
ِجالََّن ْبِن َغْنِم ْبِن َيْحَيى ْبِن َيْعُصَر ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْياَلَن ْبِن 

ُمَضٍر، َحِليُف َحْمَزَة ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب، َأُبو َمْرَثٍد، اْلَغَنِويُّ ڤ.

 س: َكاَن تِْرًبا حِلَْمَزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب، َوَكاَن َرُجًل ُطَوااًل َكثرَِي َشَعِر 
ْأِس. الرَّ

اِمِت)2(. وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َأيِب َمْرَثٍد َوُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 ل: له صحبٌة)3(.

 ق: كان ترًبا حلمزة بن عبد املطلب، وآخى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني 
عبادة بن الصامت.

وآخى بينه وبني ابنه مرثد وبني ابن الصامت أخي عبادة.

وكان أبو مرثد، طوااًل، كثري شعر الرأس.

ومات ف خلفة أيب بكر ڤ سنة اثنتي عشة، وهو يومئذ ابن ست 
وستني سنة.

))) »اإلكمل« البن ماكوال )563/2(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )45/3(.

))) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 3337(.
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وقتل ابنه مرثد ف حياة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم الّرجيع شهيًدا، وكان أمري 
الرسّية)1(.

َة، ُمَهاِجِريٌّ   ص: َماَت َوُهَو اْبُن ِستٍَّة َوِستِّنَي َسنًَة ِف َسنَِة ثِنَْتْي َعْشَ
.)2( َبْدِريٌّ

 جي: يعد بالشام)3(.

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

قال حممد بن عمر: توف أبو مرثد الغنوي حليف حزة بن عبد املطلب 
سنة عش من اهلجرة.

قال أبو القاسم: وف كتاب ابن إسحاق من رواية يونس بن بكري أو 
غريه: أبو مرثد كناز بن حصني بن يربوع بن عمرو بن خرشة بن سعد بن 
طريف بن جلن بن غنم بن غني بن يعرص بن سعد بن قيس بن غيلن بن 

مض حليف حزة بن عبد املطلب)4(.

 ب: َحِليف َحَْزة بن َعْبد املطلب،... ُقتَِل بأجنادين ِف عهد َأيب بكر، 
َوُهَو ابن ِستٍّ َوِستِّنَي سنة)5(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 327(.

)2) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )242/1(.
))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 35(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )136-134/5(.

)6) »الثقات« البن ِحبَّان )354/3(.
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 بش: قتل بأجنادين بالشام، وقد قيل: إنه مات ف خلفة أيب بكر 
الصديق)1(.

 رع: َماَت َوُهَو اْبن ِسّت َوِستِّنَي)2(. 

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َرَوى َعنُْه: َواثَِلُة ْبُن اأْلَْسَقِع)3(.

ْبِن  َخَرَشَة  ْبِن  َيْرُبوِع  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  َيْرُبوِع  ْبِن  اْبُن ِحْصِن  ِقيَل:   ع: 

َن ْبِن َغنِْم ْبِن َغنِيِّ ْبِن ُيْعرَصَ ْبِن َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن  َسْعِد ْبِن َطِريِف ْبِن ُحلَّ
، َحِليُف َحَْزَة ْبِن َعْبِد امُلطَِّلِب ڤ. َغْيَلَن ْبِن ُمَضَ

َة، َوُهَو اْبُن ِستٍّ  َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َماَت َسنََة اْثنََتْي َعْشَ
َوِستِّنَي َسنًَة)4(.

املطلب،  بن عبد  َحَْزة  ُهَو وابنه مرثد، ومها حليفا  بدًرا  شهد  بر:   
َوُهَو من كبار الصحابة. 

روى عنه: واثلة بن األسقع. يقال: إنه مات ِف خلفة َأيِب َبْكر الصديق 
سنة اثنتي عشة، َوُهَو ابن ست وستني سنة)5(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبادة ابن الصامت.   بر: آخى َرُسول اللَّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 39(.
)2) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )88/1(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )3022/6(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2387-2386/5(.

)6) »االستيعاب« البن عبد الرب )1334/3(.
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وشـهد َأُبو مرثد سـائر املشـاهد َمَع َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، ومات سـنة اثنتي 
عشة ِف خلفة أيب بكر، َوُهَو ابن ست وستني سنة. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َوَكاَن فِيــَم قيــل َرُجــل طويــًل، كثري الشــعر، وصحــب َرُســول اللَّ
 َأُبو مرثــد الغنــوي، وابنــه مرثــد بــن أيب مرثــد، وابنــه أنيــس بــن مرثــد بن أيب

 مرثد.

يعد َأُبو مرثد ِف الشاميني. روى عنه: واثلة بن األسقع)1(.

 ثغ: حليف حزة بن َعْبد املطلب، وهو من كبار الصحابة وفضلئهم. 

شهد بدًرا ُهَو وابنه مرثد ابن َأيِب مرثد. 

قيل: توف َأُبو مرثد ِف خلفة َأيِب َبْكر الصديق ڤ، سنة إحدى عشة، 
وهو ابن ست وستني سنة)2(. 

َأْصَحاِب  ِمْن  َيْوَمِئٍذ  اْسُتْشِهَد  الَيَمَمِة ممن  ُشَهَداِء  ِمْن   ذس: بدريٌّ 
َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)3(. 

 ذت: َحِليُف َحَْزَة بن َعْبِد امُلطَِّلِب.

َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد، َواْبنُُه َمْرَثٌد َبْدِريٌّ َأْيًضا.

َواِلبن اْبنِِه َأنِيِس بن َمْرَثٍد ُصْحَبٌة.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1755/4(.
)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )200/4(.

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 298، 299(.
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لُِسوا َعَل اْلُقُبوِر،  َرَوى َعْن َأيِب َمْرَثٍد َواثَِلُة بن اأْلَْسَقِع َحِديَث: »َل َتْ
َوَل ُتَصلُّوا إَِلْيَها«)1(.

ِكَناَنُة ْبُن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعَمْيِر ْبِن َعوف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن 5    2
ِغَيَرَة ْبِن َعْوٍف الثََّقِفيُّ ڤ.

يًفا، َوَقْد َأْسَلَم َمَع َوْفِد َثِقيٍف)2(.  س: َكاَن رَشِ

 بر: كان من أرشاف أهل الطائف الذين قدموا عى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص 
َمْسُعود، فأسلموا وفيهم  ُعْرَوة بن  بعد منرصفه من الطائف، وبعد قتلهم 

ُعْثَمن بن َأيِب اْلَعاص)3(.

َكْهَمٌس اْلِهاَلِليُّ ڤ.5 )  2

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

ام«.  ْب، َوِمْن كلِّ َشْهٍر َثَلَثة َأيَّ   ب: َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُصْم َشْهَر الصَّ

ة)5(. ة، َوَحِديثه ِعنْد ُمَعاِوَية بن ُقرَّ سكن الَبرْصَ

َة)6(.  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َسَكَن اْلَبرْصَ

))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 48(.
)2) »الطبقات الكبري« البن سعد )67/8(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1330/3(.
))) »معجم الصحابة« للبغوي )161/5(.

)6) »الثقات« البن ِحبَّان )356/3(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2408/5(.
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ة. سكن البرصة)1(.  ثغ: َلُه ُصْحَبٌة. روى عنه: معاوية بن ُقرَّ

ام
َّ

 الل
وه حر�فُ

لُ �ت َ
، و�ي  الكا�ف

هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )202/4(.
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ِبيـد
َ
ل امُسه  من 

َلِبيُد ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َماِلِك ْبِن َجْعَفِر ْبِن ِكاَلِب ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعاِمِر 5 2  2
، ُيْكَنى َأَبا َعِقيٍل ڤ. اِعُر، الَعاِمِريُّ اْبِن َصْعَصَعَة الشَّ

 س: َقِدَم َعَى َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم، َوَرَجَع إىَِل بِلِد َقْوِمِه، ُثمَّ َهاَجَر 

ا َلْيَلَة َنَزَل ُمَعاِوَيُة النَُّخْيَلَة ملَُِصاحَلَِة  إىَِل اْلُكوَفِة، َفنََزهَلَا َوَمَعُه َبنُوَن َلُه، َوَماَت هِبَ

ُه، َوُدفَِن ِف َصْحَراِء َبنِي َجْعَفِر ْبِن ِكَلٍب َوَرَجَع  احْلََسِن ْبِن َعِلٍّ َرِحَُهَم اللَّ

ُه  َأْبَدَلنِي اللَّ َوَقاَل:  ِشْعًرا،  اإِلْسَلِم  ِف  َلبِيٌد  َيُقْل  َومَلْ  َأْعَراًبا،  اْلَباِدَيِة  إىَِل  َبنُوُه 

بَِذلَِك اْلُقْرآَن)1(.

 ق: قـدم لبيـد ف وفـد بني كلب عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسـلم، وأسـلموا، 

ورجعوا إىل بلدهم، ومل يقل بعد اإلسلم شعًرا. 

ثم قدم الكوفة وبنوه، فرجع بنوه إىل البادية أعراًبا، وأقام لبيد إىل أن 
مات هبا، فدفن ف صحراء بني جعفر بن كلب.

وكانت وفاته ليلة نزل معاوية النّخيلة، ملصاحلة احلسن بن عل ڤ، 
ويقال: بل كانت بعد ذلك.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )155/8(.
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ومات وهو ابن مائة وسبع وخسني سنة)1(.

 خ: َأْسَلَم َلبِْيُد ْبُن َربِْيَعة وَحُسَن إِْسلمه)2(.

إىَِل قومه، َومل يقل بعد اإِلْسَلم شعًرا، ثمَّ قدم  أسلم، َورجع   ب: 
الُكوَفة، َوأَقام هَبا إىَِل َأن َماَت هَبا)3(.

َقُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف  َْت َعَلْيِه، َوَصدَّ  ع: َحَكْت َعنُْه َعاِئَشُة ڤ، َوَتَرحَّ
َبْيـٍت َقاَلـُه. َقـاَل َمالِـُك ْبـُن َأَنٍس: َعـاَش َلبِيٌد ِماَئًة َوِسـتِّنَي َسـنًَة، َذَكـَرُه َبْعُض 

َحاَبِة)4(. ِريَن ِف الصَّ امُلَتَأخِّ

 بر: قدم عى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص سنة وفد قومه بنو َجْعَفر بن كلب بن َربِيَعة 
ابن َعاِمر بن صعصعة، فأسلم وحسن إسلمه.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل:  روى َعْبـد امَلِلـِك بـن ُعَمـرْي، َعـْن َأيِب ُهَرْيَرَة، أن َرُسـول اللَّ
َه َباطٌِل«. ٍء َما َخَل اللَّ اِعُر، َكلَِمة َلبِْيٍد: َأَل ُكلُّ َشْ ا الشَّ »َأْصَدُق َكلَِمٍة َقاَلَ

ُه قاهلا ِف اإلسلم.  َوُهَو شعٌر حسٌن، وف َهِذِه القصيدة َما يدل عى َأنَّ
والله أعلم، وذلك قوله:

إذا كشفت ِعنَْد اإلله املحاصلوكّل أمري يوما سـيعلم سعيه

وقد َقاَل أكثر أهل األخبار: إن لبيًدا مل يقل شعًرا منذ أسلم. وقال بعضهم: 

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 332(.
)2) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 534(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )360/3(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2421/5(.
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مل يقل ِف اإلسلم إال قوله:

أجــل يأتنــي  مل  إذ  ــه  للَّ حتى اكتسيت من اإلسلم رسباالاحلمــد 

وقد قيل: إن َهَذا البيت لقردة بن نفاثة السلويل، َوُهَو أصح عندي.

ِذي قاله ِف اإلسلم قوله: وقال غريه: بل البيت الَّ

الُِح)1(َمـا َعاَتـَب امَلْرُء اْلَكِريُم َكنَْفِسـِه َوامَلْرُء ُيْصِلُحُه اْلَقِريُن الصَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص سنة   ثغ: َكاَن شاعًرا من فحول الشعراء، وفد َعَى َرُسوِل اللَّ

وفد قومه بنو َجْعَفر، فأسلم وحسن إسلمه.

وَقاَل أكثر أهل األخبار: مل يقل شعًرا منذ أسلم.

فة قلوهبم وحسن  وكان لبيد بن َربِيعة وعلقمة بن علثة العامريان من املؤلَّ
إسلمهم)2(.

ِذي َلُه: اِعُر امَلْشُهوُر، الَّ  ذت: الشَّ

َه َباطٌِل ٍء َما َخَل اللَّ َوُكلُّ َنِعيـــٍم اَل حَمَاَلـــَة َزاِئـــٌلَأاَل ُكلُّ يَشْ

َوَفَد َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْسَلَم َوَحُسَن إِْسَلُمُه.

ٍء َما  اِعُر، َكلَِمة َلبِْيٍد: َأَل ُكلُّ َشْ ا الشَّ َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْصَدُق َكلَِمٍة َقاَلَ
َه َباطٌِل«. َخَل اللَّ

ـُه مَلْ َيُقْل ِشـْعًرا َبْعَد  ُيَقـاُل: إِنَّ َلبِيـًدا َعـاَش ِماَئـًة َوَخِْسـنَي َسـنًَة، َوِقيَل: إِنَّ

)2) »ُأْسد الغابة« البن األثري )214/4-216(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1335/3(.
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ُه بِِه اْلُقْرآَن. إِْسَلِمِه، َوَقاَل: َأْبَدَلنِي اللَّ

َوُيَقاُل: َقاَل َبْيًتا َواِحًدا َوُهَو:

ــْرُء اْلَكِريــُم َكنَْفِســِه الِـُحَمــا َعاَتــَب امَل َوامَلـْرُء ُيْصِلُحـُه اْلَقِريـُن الصَّ

َبـا إاِلَّ َنَحـَر  اِف َقْوِمـِه، َنـَزَل اْلُكوَفـَة، َوَكاَن اَل هَتُـبُّ الصَّ َوَكاَن َأَحـُد َأرْشَ
َوَأْطَعَم. َوَكاَن َقِد اْعَتَزَل اْلِفَتَن.

َ ِف إِْمَرِة ُعْثَمَن. َوِقيَل َماَت َيْوَم  ُه مَلْ َيْبَق إىَِل َهَذا اْلَوقِت، َبْل ُتُوفِّ َوِقيَل: إِنَّ
َدَخَل ُمَعاِوَيُة اْلُكوَفَة.

َولَِلبِيٍد:

َوُسَؤاِل َهَذا النَّاِس كيف لبيد)1(َوَلَقْد َسِئمُت ِمَن احلََياِة َوُطوهِلَا

ِذي َقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْصَدُق  اِعُر امَلْشُهوُر الَّ  وقال أيًضا: ذت: الشَّ

َه َباطٌِل«. ٍء َما َخَل اللَّ َكلَِمٍة َقاَلْتَها اْلَعَرُب َكلَِمة َلبِيٍد: َأَل ُكلُّ َشْ

قيل: إنه توف سنة إحدى وأربعني)2(.

َلِبيُد ْبُن ُعَطاِرٍد التَِّميِميُّ ڤ.5 )  2

ِه ملسو هيلع هللا ىلص من بني متيم، وأحد   بر: أحد الوفد القادمني عى َرُسوِل اللَّ
وجوههم، إسلمهم ِف سنة تسع، وال أعلم َلُه خرًبا غري ذكره ِف َذلَِك الوفد)3(.

)2) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )193/2(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )436/2، 437(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1339/3(.
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َلِبيُد ْبُن ُعْقَبَة ْبِن َراِفعِ ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن َزْيِد ْبِن َعْبِد اَلْشَهِل 5 )  2
الَْنَصاِريُّ اَلْشَهِليُّ ڤ.

اِر  ُه ُأمُّ اْلَبننَِي بِنُْت ُحَذْيَفَة ْبِن َربِيَعَة ْبِن َسامِلِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن رِضَ  س: ُأمُّ

اْبِن ِذْبَياَن، ِمْن َبنِي َسَلَماَن ْبِن َسْعٍد ُهَذْيٍم ِمْن ُقَضاَعَة. 

ْوِم.  َوِف َلبِيِد ْبِن ُعْقَبَة َجاَءْت ُرْخَصُة اإِلْطَعاِم ملَِْن الَ َيْقِدُر َعَى الصَّ

َفَوَلـَد َلبِيـُد ْبـُن ُعْقَبـَة: حَمُْمـوَد ْبـَن َلبِيـٍد اْلَفِقيـَه، ُولِـَد ِف َعْهـِد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُهْم ُأمُّ َمنُْظوٍر بِنُْت حَمُْموِد ْبِن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن  َوُمنُْظوًرا، َوَمْيُمونَة، َوُأمُّ

َخالِِد ْبِن َعِديِّ ْبِن مدعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن احْلَاِرِث ِمَن األَْوِس. 

ُهْم ُأمُّ َوَلٍد.  ْحَِن، َوُأمُّ َوُعْثَمَن، َوآمنَة، َوَأَمَة الرَّ

َوَكاَن لَِلبِيِد ْبِن ُعْقَبَة َعِقٌب، َفاْنَقَرُضوا َجِيًعا، َفَلْم َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد)1(.

 بر: هو والد حممود بن لبيد، َلُه صحبٌة والبنه أيًضا)2(.

َلِبيُد ْبُن ُعْقَبَة التُِّجيِبيُّ ڤ.5 6  2

 ن: عداده ف الصحابة، شهد فتح مرص، وال تعرف له رواية)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )281/5(.
)2) »االستيعاب« البن عبد الرب )1339/3(.

))) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )416/1(.
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الج
جْ
َّ

الل امُسه  من 

َلِميُّ ڤ.5    2 اللَّْجاَلُج ْبُن َحِكيٍم السُّ

ِريَن اللَّْجَلَج  ُه َبْعُض امُلَتَأخِّ ، َسمَّ َلِميِّ  ع: َأُخو ِجَحاِف ْبِن َحِكيٍم السُّ
َوَقاَل: ِعَداُدُه ِف اجْلََزِريِّنَي)1(. 

 جر: َذَكَرُه ابُن َمنَْده، وقال له: ُصحَبٌة، عداده ف أهل اجلزيرة، وأورد 
له حديًثا أخرب به)2(.

، َمْوَلًى ِلَبِني ُزْهَرَة ڤ.5    2 اللَّْجاَلُج، َأُبو اْلَعاَلِء، الَعاِمريُّ

 جي: يعد باملدينة)3(.

ام، َحِديثه ِعنْد ابنيه الَعَلء بن اللَّْجَلج،   ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ
وَخالِد بن اللَّْجَلج. 

َوَمات اللَّْجَلج، َوُهَو ابن ماَئة َوعْشين سنة، َوَكاَن َيُقول: )َما َمأَلت 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص( )4(. َبْطني من َطَعام ُمنُْذ أسلمت َمَع َرُسول اللَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2426/5(.
)2) »اإلصابة« البن حجر )385/9(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 49(.
))) »الثقات« البن ِحبَّان )360/3(.



609 م
َّ

حرف الل

 بـش: أبـو العـلء بـن اللجـلج وخالـد بـن اللجلج ممـن كانت له 

ِه  صحبة كان يقول: )َما َمأَلت َبْطني من َطَعام ُمنُْذ أسلمت َمَع َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص(.

 مات وهو بن عشين ومائة سنة)1(.

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

 ع: َسَكَن ِدَمْشَق َرَوى َعنُْه، اْبنَاُه: اْلَعَلُء، َوَخالٌِد، َأْسَلَم َوُهَو اْبُن 

يَن َوِماَئِة َسنٍَة)3(. َخِْسنَي َوَماَت َوُهَو اْبُن ِعْشِ

 بر: َلُه صحبٌة، ولكن روايته َعْن ُمَعاذ. هو من بني َعاِمر بن صعصعة)4(. 

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا. 

روى عنه ابناه خالد، والعلء. 

ق أبـو احلسـن بن سـميع بني جلـلج أيب خالـد وجلـلج أيب العلء  وفـرَّ
وجعهم ييى بن معني)5(. 

 ثغ: َلُه صحبٌة، سكن دمشق. 

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 92(.
)2) »معجم الصحابة« للبغوي )175/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2424/5(.
))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1340/3(.

)6) »تاريخ دمشق« البن عساكر )50/ 292(.
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الش

روى َعنُْه: ابناه: العلء، وخالد)1(.

اللَّْجَلج الَغَطَفايِن، أْسَلْم وعمره خسني سنة، َوُتوفِّ َوُهَو   سط: 
اْبن ماَئة َوعْشين سنة)2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )220/4(.
)2) »ريح النرسين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشين« للسيوطي )ص: 71(.



611 م
َّ

حرف الل

ِقيط
َ
ل امُسه  من 

ِبيعِ ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن 5    2 ِبيعِ، َوُهَو َأُبو اْلَعاِص ْبُن الرَّ َلِقيُط ْبُن الرَّ
ِم ڤ. ، واسُمُه: ُمَهشَّ ْمِس ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصيٍّ َعْبِد الشَّ

ه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قص، وخالته   س: أمُّ
خدجية بنت خويلد زوج َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ى: )ِجْرو الَبْطَحاء(.  وكان أبو العاص ُيَسمَّ

َجه ابنته زينب قبل اإلسلم، فولدت له: عليًّا،  وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص زوَّ
ها خدجية بنت خويلد  ها زينب بنت َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأمُّ وأمامَة امرأًة، وأمُّ
ابن أسد بن عبد العزى بن قّص، فتوّف علٌّ وهو صغري، وبقيت أمامة بنت أيب 
َجها عل بن أيب طالب بعد موت فاطمة بنت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)1(. العاص، وتزوَّ

َة ِمَن امُلَهاَجَرِة، َوِقيَل:  ِة ِمْن َسنَِة َثَلَث َعْشَ  ص: َماَت ِف ِذي احِلجَّ
َواْسُتْشِهَد َيْوَم الَيَمَمِة)2(.

ه هالة ابنة خويلة بن أسد بن عبد العزى بن قص، وخالته   ط: أمُّ
خدجيه ابنة خويلد زوج َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )5/5(.
)2) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )397/1(.
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َجه ابنته زينب ابنة َرُسوِل الله قبل اإلسلم،  وكان َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص زوَّ
جها  فتزوَّ أمامة  وبقيت  فتوف علٌّ وهو صغري،  وأمامَة،  عليًّا،  له:  فولدت 

ٍد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. علُّ بن أيب طالب ڠ بعد وفاة فاطمة ابنة حُمَمَّ

وكان أبو العاص بن الربيع فيمن شهد بدًرا مع املشكني، فأرسه عبد الله 
ابن جبري بن النعمن األنصاري، فلم بعث أهل مكة ف فداء أساراهم، قدم 

ف فداء أيب العاص أخوه عمرو بن ربيع.

رجع إىل مكة بعد ما أسلم، فلم يشهد مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مشهًدا، ثم قدم 
املدينـة بعـد ذلـك، وتـوف ف ذى احلجـة سـنة اثني عـش ف خلفـة أيب بكر، 

وأوىص إىل الزبري بن العوام)1(. 

ج ابنته   غ: ِصهُر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأوىص إىل الزبري بن العوام فزوَّ
عل بن أيب طالب ڤ)2(.

 وقال أيًضا غ: ِصْهُر َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص اختلف ف اسمه. بلغني أن 
اسمه: لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، ويقال: مقسم. ويقال: 

قاسم)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص عى اْبنَته َزْينَب.  ب: ختن َرُسول اللَّ

ى:  ة سنة ثِنَْتْي عَشة ِف عهد أيب بكٍر، َوَكاَن ُيسمَّ ة ِف ِذي احلجَّ َماَت بَِمكَّ
)ِجْرو الَبْطَحاء(.

))) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 8-6(.
))) السابق )167/5(.)2) »معجم الصحابة« للبغوي )79/5، و80(.
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َّ

حرف الل

أسلم قبل احلَُدْيبَِية بَِخْمَسة أشهر.

ى)1(. ه َهالة بنت خويلد بن َأَسِد بن َعْبِد الُعزَّ َوأمُّ

 بش: ختن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عى ابنته زينب، اسمه: لقيط بن الربيع 
ى: )ِجْرو الَبْطَحاء(. ابن عبد العزى كان ُيسمَّ

مات سنة ثنتي عشة)2(.

ة بِامَلِدينَِة)3(.   رع: زوُج اْبنَِة َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َزْينَب، َماَت ِف ِذي احلجَّ

ى ْبِن  ُه َهاَلُة ُأْخُت َخِدجَيَة بِنِْت ُخَوْيِلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ  ع: ُأمُّ
، َخَتُن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْبنَتِِه َزْينََب. ُقَصٍّ

َثنِي َوَصَدَقنِي َوَوَعَدِن  ُه َحدَّ َأْسَلَم َوَهاَجَر، َأْثنَى َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل: »إِنَّ
ِل. َفَوَف ِل«، َردَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْبنََتُه َبْعَد إِْسَلِمِه بِالنَِّكاِح اأْلَوَّ

َكاَن ُيَقاُل َلُه: )ِجْرُو اْلَبْطَحاِء(.

ـٌم، َوِقيَل: اْلَقاِسـُم، َوِقيَل:  ُمَْتَلـٌف ِف اْسـِمِه، َفِقيـَل: َلِقيٌط، َوِقيَل: ُمَهشَّ
. َيارِسٌ

َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َعبَّاٍس، َوَعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر)4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )358/3، 359(.
)2) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 56(.

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )88/1(.
))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2417/5(.
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بِنِْت  ِهنَْد  َخاَلتَِها  اْبُن  َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللِه  َرُسوِل  بِنِْت  َزْينََب  َزْوُج  ع:   
ُخَوْيِلٍد ُأْخِت َخِدجَيَة.

َة، َوَحََل ُأَماَمَة  َفَوَلَدْت: َعِليًّا َوُأَماَمَة، َأْرَدَف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِليًّا َيْوَم َفْتِح َمكَّ
ِف َصَلتِِه)1(.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص زوج ابنتـه زينب أكرب بناتـه، َكاَن يعرف   بـر: صهـر َرُسـوِل اللَّ
بـ)ِجْرو الَبْطَحاء(، ُهَو وأخوه يقال هلم: )ِجْروا الَبْطَحاء(. وقيل: بل َكاَن 

ذلك أبوه وعمه. 

اختلف ِف اسمه، فقيل: لقيط. وقيل: مهشم. وقيل: هشيم، واألكثر لقيط. 

ه هالة بنت خويلد بن أسد أخت خدجية ألبيها وأمها.  وأمُّ

ِه  َوَكاَن َأُبو العاص بن الربيع ممن شهد بدًرا َمَع كفار قريش، وأرسه َعْبد اللَّ
ابن جبري بن النعمن األَْنَصاِرّي، فلم بعث أهل مكة ِف فداء أرساهم، قدم ِف 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، من  فدائه أخوه َعْمرو بن الربيع بمل دفعته إَِلْيِه زينب بنت َرُسوِل اللَّ
ذلك: قلدة هَلَا كانت خدجية أمها قد أدخلتها هبا َعَى أيب العاص حني بنى 
وا الَِّذي  ا َأِسَيَها َوَتُردُّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن َرَأْيُتْم َأْن ُتْطلُِقوا َلَ عليها، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

ا َفاْفَعُلوا«. َفَقاُلوا: نعم.  َلَ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص مصافًيـا، َوَكاَن  َوَكاَن َأُبـو العـاص بـن الربيـع مواخًيا لَِرُسـوِل اللَّ
قد أبى أن ُيَطلِّق زينَب بنَت َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص إذ مشى إليه مشكو قريش ِف 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مصاهرته، وأثنى َعَلْيِه بذلك خرًيا.  ذلك، فشكر له َرُسوُل اللَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2968/5(.
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حرف الل

وهاجرت زينب مسلمة ڤ وتركته َعَى رشكه، فلم يزل كذلك مقيًم 
َعَى الشك َحتَّى َكاَن قبل الفتح، فخرج بتجارة إىَِل الشام، ومعه أموال من 
ملسو هيلع هللا ىلص أمريهم زيد  ِه  اللَّ أموال قريش، فلم انرصف قافًل لقيته رسية لَِرُسوِل 
ابن حارثة ڤ، َوَكاَن َأُبو العاص ِف جاعة ِعري، َوَكاَن زيٌد ِف نحو سبعني 
ومائـة راكـب، فأخـذوا َمـا ِف تلـك العري مـن األثقـال، وأرسوا ناًسـا منهم، 

وأفلتهم َأُبو العاص هرًبا.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بعث زيًدا ِف تلك الرسية قاصًدا للعري التي  وقيل: إن َرُسول اللَّ
َكاَن فِيَها َأُبو العاص، فلم قدمت الرسية بم أصابوا أقبل َأُبو العاص ِف الليل 
ِه  َحتَّى دخل َعَى زينب ڤ، فاستجار هبا فأجارته، فلم خرج َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل الصبح، وكربَّ وكربَّ الناس معه، رصخت زينب ڤ: أهيا الناس، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص من الصلة  إين قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلم سلم َرُسوُل اللَّ
أقبل َعَى الناس، َفَقاَل: »َهْل َسِمْعُتم َما َسِمْعُت؟«. َفَقاُلوا: نعم. َقاَل: »َأَما 
ه ُيُِي  َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َما َعلِْمُت بَِشٍء َكاَن َحتَّى َسِمْعُت ِمنُْه َما َسِمْعُتم، إِنَّ
َعَل امُلْسلِِمنَي َأْدَناُهْم «، ثم انرصف َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فدخل َعَى ابنته، َفَقاَل: 
نْيَ َله«. فقالت: إنه  »َأْي ُبنَيَّة، َأْكِرِمي َمْثَواُه، َوَل َيُْلَصنَّ إَِلْيِك، َفإِنَِّك َل َتِلِّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وبعث ِف تلك الرسية، فاجتمعوا  جاء ِف طلب ماله. فخرج َرُسوُل اللَّ
ُجَل ِمنَّا بَحْيُث َعلِْمُتْم، َوَقْد َأَصْبُتْم َلُه َماًل، َوُهو  إليه، َفَقاَل هلم: »إِنَّ َهَذا الرَّ
ْوا إَِلْيِه َماَلُه الَِّذي َلُه، َوإِْن  ِسنُوا َوَتُردُّ ُه ۵ َعَلْيُكم، َوَأَنا ُأِحبُّ أن ُتْ َّا َأَفاَءُه اللَّ ِم

َأَبْيُتْم َفَأْنُتم َأَحقُّ بِِه«.
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وا َعَلْيِه ماله َما فقد منه َشـْيًئا،  ِه، بـل نرده َعَلْيِه. فـردُّ َقاُلـوا: َيـا َرُسـوَل اللَّ
ِذي َكاَن أبضع معه،  فاحتمل إىل مكة، فأّدى إىل كل ذي مال من قريش ماله الَّ
ثـم َقـاَل: َيـا معـش قريش، هل ألحـد منكم مـال مل يأخذه؟ َقاُلوا: جـزاك اللَّه 
ُه وأشهد أن  خرًيا، فقد وجدناك وفيًّا كريًم. َقاَل: فإين أشهد َأنَّ ال إَِلَه إاِل اللَّ
حممـًدا عبـده ورسـوله، والله َما منعني من اإلسـلم إال ختـوف أن تظنوا أين 

آكل أموالكم، فلم أداها اللَّه ۵ إليكم أسلمت. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص مسـلًم، وَحُسـَن إسـلُمه، وردَّ  ثم خرج َحتَّى قدم َعَى َرُسـوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ابنته َعَلْيِه.  َرُسوُل اللَّ

َهَذا كله خرب ابن إِْسَحاق، ومنه يشء َعْن غريه)1(.

 كر:  ختن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عى ابنته زينب، اختلف ف اسمه، فقيل: 

لقيط. وقيل: القاسم. وقيل: اسمه مهشم.  وقيل: يارس. 

له صحبٌة، وال أعلم له رواية، قدم دمشق قبل إسلمه)2(.

تِي   ذس: ِصْهُر َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َزْوُج بِنْتِِه َزْينََب، َوُهَو َوالُِد ُأَماَمَة الَّ

ِمُلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َصَلتِِه. َكاَن َيْ

َة. َواْسُمُه: َلِقْيٌط. َوِقْيَل: اْسُم َأبِْيِه َربِْيَعُة، َوُهَو اْبُن ُأْخِت ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ َخِدجْيَ

ُه: ِهَي َهاَلُة بِنُْت ُخَوْيِلٍد، َوَكاَن َأُبو الَعاِص ُيْدَعى: )ِجْرَو الَبْطَحاِء(. ُأمُّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1703-1701/4(.
)2) »تاريخ دمشق« البن عساكر )3/67(.
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َأْسَلَم َقْبَل احلَُدْيبَِيِة بَِخْمَسِة َأْشُهٍر.

َة َبْعَد َوْقَعِة َبْدٍر، َفَيْبَعَث إَِلْيِه  َوَكاَن َقْد َوَعَد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْرِجَع إىَِل َمكَّ
اِر ُقَرْيٍش  ِة ُحبِِّه هَلَا، َوَكاَن ِمْن جُتَّ بَِزْينََب اْبنَتِِه، َفَوىَف بَِوْعِدِه، َوَفاَرَقَها َمَع ِشدَّ

َوُأَمنَاِئِهم.

َوَما َعِلْمُت َلُه ِرَواَيًة.

َومَلَّا َهاَجَر، َردَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَجَتُه َزْينََب َبْعَد ِستَِّة َأْعَواٍم َعَى النَِّكاِح 
ِل. األَوَّ

ُأرِسَ  مَلَّا  َزْوَجُتُه  َكاَنْت  َوَقْد  بَِعْقٍد َجِدْيٍد،  إَِلْيِه  َها  َردَّ ُه  َأنَّ ِرَواَيٍة:  َوَجاَء ِف 
ُه هِبَا. َنْوَبَة َبْدٍر، َبَعَثْت ِقَلَدهَتَا لَِتْفَتكَّ

َها«. ِذِه َأِسْيَ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن َرَأْيُتم َأْن ُتْطلُِقوا ِلَ

َحاَبُة إىَِل َذلَِك. َفَباَدَر الصَّ

َة، َأْدَخَلْتَها هِبَا،  َا َبَعَثْت ِف فَِداِئِه ِقَلَدًة هَلَا َكاَنْت خِلَِدجْيَ ِة: َأهنَّ ْيَ َوِمَن السِّ
َها،  َأِسْيَ ا  َلَ ُتْطلُِقوا  َأْن  َرَأْيُتْم  »إِْن  َوَقاَل:  هَلَا،  ملسو هيلع هللا ىلص َرقَّ  َرآَها َرُسْوُل اللِه  َفَلمَّ 
ِلَ َسبِْيَل  وا َعَلْيَها«. َقاُلوا: َنَعْم. َوَأْطَلُقْوُه، َفَأَخَذ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيْ َوَتُردُّ
َذلَِك،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  َواْسَتْكَتَمُه  النَِّساِء،  ِمَن  امُلْسَتْضَعِفنْيَ  ِمَن  َوَكاَنْت  َزْينََب، 
َوَبَعَث َزْيَد بَن َحاِرَثَة، َوَرُجًل ِمَن األَْنَصاِر، َفَقاَل: »ُكْوَنا بَِبْطِن َيْأِجٍج، َحتَّى 

َتُرَّ بُِكَم َزْينَُب، َفَتْصَحَباِنَا«.

َة، َأَمَرَها بِاللُُّحْوِق بَِأبِْيَها،  َوَذلَِك َبْعد َبْدٍر بَِشْهٍر، َفَلمَّ َقِدَم َأُبو الَعاِص َمكَّ
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ا، َفَرِكَبْت،  َم َأُخو َزْوِجَها ِكنَاَنُة -ُقْلُت: َوُهَو اْبُن َخاَلتَِها- َبِعرْيً َزْت. َفَقدَّ َفَتَجهَّ
َك ِكنَاَنُة، َوَنَثَر ِكنَاَنَتُه بِِذي  َوَأَخَذ َقْوَسُه َوِكنَاَنَتُه هَنَاًرا، َفَخَرُجوا ِف َطَلبَِها، َفرَبَ
ْمِح. َفَقاَل ِكنَاَنُة: َواللِه اَل َيْدُنو َأَحٌد إاِلَّ  َعَها َهبَّاُر بُن األَْسَوِد بِالرُّ ُطَوى، َفَروَّ

َوَضْعُت فِْيِه َسْهًم.

، َفَوَقَف  ُجُل َعنَّا َنْبَلَك َحتَّى ُنَكلَِّمَك. َفَكفَّ َا الرَّ َفَقاَل َأُبو ُسْفَياَن: ُكفَّ َأهيُّ
َعَلْيِه، َفَقاَل: إِنََّك مَلْ ُتِصْب، َخَرْجَت بِامَلْرَأِة َعَى ُرُؤْوِس النَّاِس َعَلنَِيًة، َوَقْد 
ٍد، َفَيُظنُّ النَّاُس َأنَّ َذلَِك َعْن  َعَرْفَت ُمِصْيَبَتنَا َوَنْكَبَتنَا، َوَما َدَخَل َعَلْينَا ِمْن حُمَمَّ
ُذلٍّ َأَصاَبنَا، َوَلَعْمِري َما بِنَا بَِحْبِسَها َعْن َأبِْيَها ِمْن َحاَجٍة، اْرِجْع هِبَا، َحتَّى إَِذا 

ْقَها بَِأبِْيَها. ا، َوَأحْلِ َها رِسًّ ا َرَدْدَناَها، َفُسلَّ َث النَّاُس َأنَّ دَّ َهَدِت األَْصَواُت، َوَتَ

َمَها إىَِل َزْيٍد َوَصاِحبِِه، َفَقِدَما هِبَا.  َقاَل: َفَفَعَل، َوَخَرَج هِبَا َبْعَد َلَياٍل، َفَسلَّ

اِم بَِملِِه َوَماٍل َكثرِْيٍ  َفَلمَّ َكاَن َقْبَل الَفْتِح، َخَرَج َأُبو الَعاِص َتاِجًرا إىَِل الشَّ
ٌة، َفَأَصاُبوا َما َمَعُه، َوَأْعَجَزُهم َهَرًبا، َفَقِدُموا بَِم  يَّ لُقَرْيٍش، َفَلمَّ َرَجَع َلِقَيْتُه رَسِ
ْيِل، َحتَّى َدَخَل َعَى َزْينََب، َفاْسَتَجاَر هِبَا، َفَأَجاَرْتُه.  َأَصاُبوا، َوَأْقَبَل ُهَو ِف اللَّ
ـِة  َخـْت َزْينَـُب ِمـْن ُصفَّ ْبـِح، رَصَ اُس ِف َصـَلِة الصُّ َفَلـمَّ َكاَن النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوالنَـّ

بِْيِع. َا النَّاُس! َقْد َأَجْرُت َأَبا الَعاِص بَن الرَّ النَِّساِء: َأهيُّ

ُجَل  ِذْيَن َأَصاُبوا َماَلُه، َفَقاَل: »إِنَّ َهَذا الرَّ ِة الَّ يَّ ِ َوَبَعَث النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل الرسَّ
ُنِحبَّ  ا  َفإِنَّ ْوُه،  َوَتُردُّ ِسنُوا  ُتْ َفإِْن  َماًل،  َلُه  َأَصْبُتْم  َوَقْد  َعلِْمُتْم،  َقْد  َحْيُث  ِمنَّا 

ُء اللِه، َفَأْنُتم َأَحقُّ بِِه«. َذلَِك، َوإِْن َأَبْيُتْم َفُهَو َفْ
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َة، َفَأدَّى إىَِل ُكلِّ ِذي َماٍل  ُه، ُثمَّ َذَهَب بِِه إىَِل َمكَّ ْوُه ُكلَّ ُه. َفَردُّ َقاُلوا: َبْل َنُردُّ
ٌء؟ َقاُلـوا:  َماَلـُه، ُثـمَّ َقـاَل: َيـا َمْعـَشَ ُقَرْيـٍش! َهـْل َبِقـَي ألََحـٍد ِمنُْكـم ِعنْـِدي يَشْ
ًدا َعْبُدُه  ا. َقـاَل: َفإيِنِّ َأْشـَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اللـَه، َوَأنَّ حُمَمَّ اَل، َفَجـَزاَك اللـُه َخـرْيً
َم َأَرْدُت  َوَرُسْوُلُه، َواللِه َما َمنََعنِي ِمَن اإِلْسَلِم ِعنَْدُه إاِلَّ َخْوُف َأْن َتُظنُّوا َأينِّ إِنَّ

َأْكَل َأْمَوالُِكم، ُثمَّ َقِدَم َعَى َرُسْوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. 

ِل، مَلْ  َفَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َردَّ َعَلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َزْينََب َعَى النَِّكاِح األَوَّ
ُيِْدْث َشْيًئا.

َة، ِف ِخَلَفِة  ـِة، َسـنََة اْثنََتـْي َعـْشَ َوَمـاَت َأُبـو الَعـاِص ِف َشـْهِر ِذي احِلجَّ
ْيِق)1(. دِّ الصِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوابن َخاَلتَِها َهاَلَة بِنِْت ُخَوْيِلِد   ذت: َزْوُج َزْينََب بِنِْت َرُسوِل اللَّ

تِي  ابـن َأَسـٍد. َفَوَلـَدْت ِمـْن َأيِب اْلَعاِص: َعِليًّا َوَمـاَت َصِغرًيا، َوُأَماَمـَة َوِهَي الَّ
َلِة.  َحََلَها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف الصَّ

َج َعِلٌّ ُأَماَمَة َبْعَد َمْوِت َخاَلتَِها َفاطَِمَة. َوَقْد َتَزوَّ

ى: )ِجْرَو اْلَبْطَحاِء(.  َوَكاَن َأُبو اْلَعاِص ُيَسمَّ

َة. َأْسَلَم َقْبَل احْلَُدْيبَِيِة بَِخْمَسِة َأْشُهٍر، ُثمَّ َرَجَع إىَِل َمكَّ

َكاَن َوَعَد النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َيْبَعَث إَِلْيِه َزْينََب بِنَْت النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَجَتُه، َفَوىَف 
بَِذلَِك َوَفاَرَقَها َمَع ُحبِِّه هَلَا. 

))) »سري أعلم النبلء« للذهبي )1/ 335-331(.
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َم ِمْن َشْأنِِه َبْعَد َبْدٍر.  اِر ُقَرْيٍش َوُأَمنَاِئِهْم، َوَقْد َتَقدَّ َوَكاَن ِمْن جُتَّ

َبرْيِ )1(. ِة، َوَأْوىَص إىَِل الزُّ جَّ َ ِف ِذي احْلِ ُتُوفِّ

ه هالة بنت خويلد، وكان يلقب: )ِجْرَو اْلَبْطَحاِء()2(.  جر: أمُّ

َلِقيُط ْبُن َصِبَرَة، َوِقيَل: اْبُن َعاِمِر ْبِن صبَرة ْبِن الُمْنَتِفِق ْبِن َعاِمِر 5    2
اْبِن َعِقيٍل، َأُبو َرِزيٍن، َوِقْيَل: َأُبو َعاِصٍم، اْلُعَقْيِليُّ ڤ.

َة َكثرًِيا  َة َوَيْأيِت َمكَّ  س: َكاَن َينِْزُل َناِحَيَة ُرْكَبٍة َوِجْلَداَن َقِريًبا ِمْن َمكَّ
َفُيِقيُم هِبَا)3(.

 س: هو وافد بني املنتفق عى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم وله حديث)4(.

 غ: سكن مكة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثني)5(.

 غ: سكن املدينة وروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)6(.

ِذي ُيَقال َلُه: َوافد بني املنتفق. َومن َقاَل: َلِقيط بن صرَبة،   ب: ُهَو الَّ
ه.  فقد نسبه إىَِل َجدِّ

عداده ِف أهل الطَّاِئف)7(.

)2) »اإلصابة« البن حجر )407/12(.))) »تاريخ اإلسلم« للذهبي )2/ 47(.
))) »الطبقات الكبري« البن سعد )22/8(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )200/6(.
)6) »معجم الصحابة« للبغوي )173/5(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )169/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )359/3(.



621 م
َّ

حرف الل

 بش: له صحبٌة، ومن قال: )لقيط بن صربة(، فقد نسبه إىل جده)1(.

  مف: عداده ِف أهل الطَّاِئف، َوله ُصْحَبة.

ُه)2(. روى َعنُه: اْبنه َعاِصم، ووكيع بن عدس، َوَسمَّ

َة.   ع: َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َعاِصٌم، َسَكَن َمكَّ

ُه َكاَن ِمْن َبنِي امُلنَْتِفِق، ِمْن َبنِي َعِقيٍل)3(. َوِقيَل: َأنَّ

 ع: َلُه ُصْحَبٌة َوِوَفاَدٌة، َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْكَرُه امَلَساِئَل، َفإَِذا َسَأَلُه َأُبو َرِزيٍن 
َأْعَجَبُه َأْكَثُر ِرَواَياتِِه َمَساِئُل َسَأَل َعنَْها النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف التَّْوِحيِد َواأْلُُصوِل)4(.

 جر: روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص روى عنه ابنه عاصم)5(. 

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 98(.
)2) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )2727(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2419/5(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2418/5(.
)6) »اإلصابة« البن حجر )390/9(.



حابة األماثل 622
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

م
َّ

الال َحْرف  من  األفراد 

ُلَبيُّ ْبُن َلَبا اْلََسِديُّ ڤ.5    2

 جي: يعد بواسط)1(.

 زص: له صحبٌة، سبقت له فرس)2(.

َبْلٍج  ْبُن  َجاِرَيُة  َبْلٍج:  َأُبو  َعنُْه:  َث  َحدَّ اْلَواِسطِيِّنَي،  ِعنَْد  َحِديُثُه  ع:   
.)3( التَِّميِميُّ

 بر: َلُه صحبٌة، َكاَن يلبس اخلّز األحر)4(.

ُلْقَماُن ْبُن َشّبَة ْبِن معيٍط، َأُبو حصين، الَعْبِسيُّ ڤ.5 )  2

 كو: أحد التسعة العبسيني الذين وفدوا عى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلموا)5(. 

َعْيِنيُّ ڤ.5 2  2 ِلَيْشَرَح ْبُن ُلَحيِّ ْبِن ِمْخَمٍر، َأُبو ِمْخَمٍر، الرُّ

 ن: له ذكٌر ف الصحابة، شهد فتح مرص، وال تعرف له رواية)6(.

))) »طبقات األسمء املفردة« للربدجيي )ص: 44(.
)2) »كتاب ذكر اسم كل صحايب روى عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمًرا أوهنًيا« لألزدي )ص: 235(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2423/5(.
)6) »اإلكمل« البن ماكوال )33/5(.))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1340/3(.

) ) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )421/1(.



623 م
َّ

حرف الل

َحاَبِة، َواَل ُيْعَرُف َلُه ِرَواَيٌة)1(. ، َلُه ِذْكٌر ِف الصَّ  ع: َشِهَد َفْتَح ِمرْصَ

م  الم�ي
وه حر�فُ

لُ �ت َ
ام، و�ي

َّ
 الل

هى حر�فُ �ت ا�ف

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2428/5(.





م حر�ف الم�ي





627 حرف الميم

ماِزن امُسه  من 

ماِزُن ْبُن َخْيَثَمَة ڤ.7  -03

 ع: َوَفَد ُهَو َوُهَبْيُل ْبُن َكْعٍب َعَل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن اْلَيَمِن، َبَعَثُهَم 
ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل)1(.

ُكوِن   بر: َبَعَث بِِه ُمَعاُذ بن َجَبٍل َوافًِدا إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف َناِئَرٍة َبْيَ السُّ
َكاِسِك)2(. َوالسَّ

ماِزُن ْبُن اْلَغُضوَبِة ْبِن عراِب ْبِن ِبْشِر ْبِن َخَطاَمَة ْبِن َسْعِد ْبِن 7  -03
َثْعَلَبَة ْبِن َنْصِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأسوَدان نبَهان ْبِن َعْمِرو ْبِن الَغْوِث ْبِن 

َطي الطَّاِئيُّ ُثمَّ النَّْبَهاِني، ُثمَّ الخَطاِميُّ ڤ.

ِد ْبِن َعِلِّ ْبِن َحيَّاَن ْبِن َماِزِن ْبِن   ع: ُهَو َجدُّ َعِلِّ ْبِن َحْرِب ْبِن ُمَمَّ
اْلَغُضوَبِة)3(.

 بر: يقال: الغضوب اخلطامي، فخذ من طيء، الطائي العمين.

َلـُه صحبـٌة، َوُهـَو َجدُّ َأْحَد بـن حرب، وعل بن حـرب الطائي، وخربه 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2588/5(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1344/3(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2588/5(.



حابة األماثل 628
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ج ِف أعالم النبوة من أخبار الكهان. عجيب، ُمَرَّ

وف خربه َقاَل: قلت: َيا َرُسوَل الله، إين امرؤ من خطامة طيء، وإين 
ملولع بالطَّرب، وأحب اخلمر والنساء، فيذهب مايل، وال َأْحَد حايل، فادع 
يل الله أن يذهب َذلَِك عني، وليس يل ولد، فادع الله أن هيب يل ولًدا، َقاَل: 
جت أربع حرائر، فُرزقت  َما كنت أجد، وتزوَّ الله عني  فدعا يل، فأذهب 

الولد، وحفظت شطر القرآن، وحججت حجًجا، وأنشد:

ــِه خبــت مطيتي جتوب الفياف من عمن إىل العرجإليــك َرُســول اللَّ
ــجلنشفع يل َيا خري من وطئ احلىص ــع بالفلـ ــر يل ريب فأرجـ فيغفـ
فال دينهم ديني وال رشجهم رشجيإيل معــر جانبــت ِف اللــه دينهم
بالنهجوكنت امرًأ باللهو واخلمر مولعا إىَِل أن آذن اجلسم  شبايب 
ــيًة ــا وخش ــر خوف ــي باخلم وبالعهر إحصانا فحصن يل فرجيفبدلن
ـه َمـا حجي)1(فأصبحــت مهــي ِف اجلهاد ونيتي فللـه َمـا صومي وللَّ

ه زينب بنت َعبد الله.  بر: أمُّ

َكن وغريه ف الصحابة)2(. َذَكَرُه ابُن السَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1344/3(.
)0) »اإلصابة« البن حجر )413/9(.



629 حرف الميم

ماِعز امُسه  من 

ماِعُز ْبُن َماِلٍك اْلَْسَلِميُّ ڤ.7  -03

ْنَب، ُثمَّ َنِدَم،  ِذي َأَصاَب الذَّ  س: َأْسَلَم، َوَصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو الَّ

َف ِعنَْدُه، َوَكاَن ُمَْصنًا، َفَأَمَر بِِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص،  َفَأَتى َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْعَتَ

تِي ألَْجَزَأْت َعنُْهْم«)1(. ا َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ َفُرِجَم، َوَقاَل: »َلَقْد َتاَب َتْوَبًة َلْو َتاَبَ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َوَلْيَست َلُه ِرَواَيٌة، َقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد َرْجِه: »َرَأْيُتُه 

َيَتَخْضَخُض ِف َأْنَاِر اجَلنَِّة«)2(.

ْريِن، َفَرَجَُه،  ْنَب َفَقاَل: َطهِّ ِذي َأَتى النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص مَلَّا َأَصاَب الذَّ  ع: ُهَو الَّ

ُثمَّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرَأْيُتُه َيَتَخْضَخُض ِف َأْنَاِر اجَلنَِّة«، َوَأَمَر َأْصَحاَبُه َفَقاَل: »اْسَتْغِفُروا 

لَِاِعِز ْبِن َمالٍِك«)3(.

 بر: معدوٌد ِف املدنيي، وكتب له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص كتاًبا بإسالم قومه، 

َوُهَو الَِّذي اعتف عل نفسه بالزنا تائًبا ُمنيًبا، َوَكاَن ُمَصنًا فُرِجَم. 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )229/5(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )404/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2570/5(.



حابة األماثل 630
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ِه بن ماعز حديًثا واحًدا)1(. روى َعنُْه ابنه: َعْبد اللَّ

ماِعٌز التَِّميِميُّ ڤ.7  -03

 ب: َسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأيُّ اأْلَْعَمِل َأْفَضل؟ َقاَل: إِيَمٌن بِاللَّه ۵«. 

روى َعنُه: البرصيون)2(.

َة)3(.  ع: َسَكَن اْلَبرْصَ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1345/3(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )404/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2569/5(.



631 حرف الميم

ماِلك امُسه  من 

ماِلُك ْبُن َأِبي َخْوِليٍّ الِعْجِليُّ ڤ.7 03-3

 ع: َشِهَد َبْدًرا ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َعِديِّ ْبِن َكْعٍب)1(.

 بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه خويل بن َأيِب خويل )2(.

 ثغ: شهد بدًرا)3(. 

ماِلُك ْبُن َأْحَمَر الجذاِميُّ ڤ.7  -03

 غ: سكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)5(.  ب: سكن الشَّ

 بر: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو بتبوك، وكتب َلُه كتاًبا)6(.

ماِلُك ْبُن ُأخْيمر الَيِماِميُّ ڤ.7  -03

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2476/5(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1350/3(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )246/4(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )228/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )379/3(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1345/3(.



حابة األماثل 632
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ام، َلُه ُصْحَبٌة، َومن َقاَل: َمالك بن أخامر. فقد وهم)1(.  ب: سكن الشَّ

َماِلُك بُن ُأَميََّة ڤ.7 -)03

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)2(.

َلِميُّ ڤ.7 ))03 َماِلُك بُن ُأَميََّة ْبِن َعْمٍرو السُّ

،... اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)3(.  خط: َبْدِريٌّ

، استشهد يوم اليممة)4(.  بر: من حلفاء بني َأَسد بن خزيمة، بدريٌّ

ماِلُك ْبُن َأْوِس بِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد اْلَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن 7 0)03
َزُعوَراَء ْبِن ُجَشٍم الَْنَصاِريُّ ڤ.

َبَياَضَة بن  ه هند بنت ثعلبة بن قيس بن عّباد بن ُفهريَة بن   س: ُأمُّ
عامر بن زريق.

َشِهد ُأُحًدا واخلندَق وما بعدمها من املشاهد، وُقتَِل يوم اليممة َشِهيًدا 
سنة اثنتي عرة ف خالفة أيب بكر الصديق ڤ.

ه أنيسة بنت التّيهان بن مالك أخت  وكان ملالك من الولد: أنس، وُأمُّ
أيب اهليثم بن التيهان.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )379/3(.
)0) »سري أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.

) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 111(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1346/3(.



633 حرف الميم

وقــد انقــرض ولــد زعــوراء بــن جشــم أيب عبــد األشــهل إال أن يكــون 
ملحمد بن سليمن بن أيب رفاعة بن أنس بن مالك بن أوس عقب باملغرب، 

ألنه كان قد وقع إليها)1(.

 خط: اْسُتْشِهَد َيْوم الَيَمَمة)2(. 

 بر: شهد َمالِك بن األوس ُأحًدا، واخلندق، وما بعدها من املشاهد، 
وُقتَِل باليممة شهيًدا)3(.

 رع: َماَت َوُهَو اْبن َأربع َوتِْسعي)4(.

َماِلُك بُن ِإَياٍس الَْنَصاِريُّ الَخْزَرِجيُّ ڤ.7  )03

 بر: ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا. مل يذكره ابن إِْسَحاق)5(.

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)6(. 

ْبِن 7  )03 َبِليِّ  من  َعْمٍرو،  بِن  َعِتيِك  بِن  َمالِك  بِن  التَّْيَهاِن  ْبُن  َماِلُك 
َعْمِرو ْبِن اْلَحاِف ْبِن ُقَضاَعَة، َحِليٌف ِلَبِني َعْبِد اَلْشَهِل، َأُبو اْلَهْيَثِم، 

، َحِليُف َبِني َعْبِد اْلَْشَهِل ڤ. ، َبْلَويٌّ اْلَْنَصاِريُّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )244/4(.
)0) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 113(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )3/ 1347(.
) ) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )221/1(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1347/3(.
) ) »سري أعالم النبالء« للذهبي )1/ 150(.



حابة األماثل 634
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 ، ُد ْبُن إِْسَحاَق، َوَأُبو َمْعَرٍ  س: َأْجََع َعَل َذلَِك ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

ُد ْبُن ُعَمَر.  َوُمَمَّ

، َوَذَكَر َأنَّ َأَبـا اهْلَْيَثِم  ِد ْبـِن ُعَمَرَة األَْنَصـاِريُّ َوَخاَلَفُهـْم َعْبـُد اللـِه ْبُن ُمَمَّ

ُه َأُبو اهْلَْيَثِم ْبُن التَّيَِّهاِن ْبِن َمالِِك ْبِن َعْمِرو  َيْعنِي ِمَن األَْوِس، ِمْن َأْنُفِسِهْم، َوَأنَّ

اْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشَم ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو النَّبِيُت 

اْبُن َمالِِك ْبِن األَْوِس.

ُه َلْيَل بِنُْت َعتِيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْبِد األَْعَلِم ْبِن َعاِمِر ْبِن َزُعوَراَء ْبِن  ُأمُّ

ُجَشَم ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َعْمرو، َوُهَو النَّبِيُت ْبُن َمالِِك ْبِن األَْوِس. 

َوَكاَن َأُبو اهْلَْيَثِم َيُقوُل: َلِو اْنَفَلَقْت َعنِّي َرْوَثٌة الَْنَتَسْبُت إَِلْيَها َمَْياَي َوَمَاِت 

َها  َيُكْن َلُه َغرْيُ ِذي َوِرَثُه َوَوِرَث اْبنََتُه ُأَمْيَمُة َومَلْ  لَِبنِي َعْبِد األَْشَهِل، َوَكاَن الَّ

اُك ْبُن َخِليَفَة األَْشَهِلُّ َوِرَثُهَم بِاْلُقْعُدِد َعَل َبنِي َعْبِد األَْشَهِل. حَّ الضَّ

َفَلْم  اْنَقَرُضوا  َوَقِد  ْبِن ُجَشَم،  َعْمِرو  َوَلِد  آِخُر  َوَأُخوُه  اهْلَْيَثِم  َأُبو  َوَكاَن 

َيْبَق ِمنُْهْم َأَحٌد.

ُد ْبُن ُعَمَر: َوَكاَن َأُبو اهْلَْيَثِم َيْكَرُه األَْصنَاَم ِف اجلَاِهِليَِّة، َوُيَؤفُِّف  َقاَل ُمَمَّ

ِمَن  َأْسَلَم  َمْن  ِل  َأوَّ ِمْن  َوَكاَنا  ُزَراَرَة،  ْبُن  َوَأْسَعُد  ُهَو  بِالتَّْوِحيِد  َوَيُقوُل  ِبَا، 

َة  ِذيَن آَمنُوا بَِرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِمكَّ َعـُل ِف الثََّمنَِيِة النََّفـِر الَّ ـَة، َوُيْ األَْنَصـاِر بَِمكَّ

ـتَِّة النََّفِر  َعـُل َأُبو اهْلَْيَثـِم َأْيًضا ِف السِّ ِمـَن األَْنَصـاِر َفَأْسـَلُموا َقْبـَل َقْوِمِهْم، َوُيْ
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َة، َفَأْسَلُموا  ُل َمْن َلِقَي َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن األَْنَصاِر بَِمكَّ ُْم َأوَّ ِذيَن ُيْرَوى َأنَّ الَّ
َقْبَل َقْوِمِهْم، َوَقِدُموا امَلِدينََة بَِذلَِك َوَأْفَشْوا ِبَا اإِلْساَلَم.

ُل َمْن َلِقَي  ُْم َأوَّ تَِّة َأْثَبُت األََقاِويِل ِعنَْدَنا إِنَّ ُد ْبُن ُعَمَر: َوَأْمُر السِّ َقاَل ُمَمَّ
َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن األَْنَصاِر َفَدَعاُهْم إىَِل اإِلْسالِم َفَأْسَلُموا. 

ْبِعَي ِمَن األَْنَصاِر، َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء  َوَقْد َشِهَد َأُبو اهْلَْيَثِم اْلَعَقَبَة َمَع السَّ
ُهْم.  ، َأْجَُعوا َعَل َذلَِك ُكلُّ ااِلْثنَْي َعَرَ

وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ َأيِب اهْلَْيَثِم ْبِن التَّيَِّهاِن َوُعْثَمَن ْبِن َمْظُعوٍن. 

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

َوَبْعَثُه َرُسوُل اللِه إىَِل َخْيرَبَ َخاِرًصا، َفَخَرَص َعَلْيِهُم التَّْمَرَة َوَذلَِك َبْعَد 
َما ُقتَِل َعْبُد اللِه ْبُن َرَواَحَة بُِمْؤَتَة)1(.

ُه ُأمُّ َمالِِك بِنُْت َمالٍِك ِمْن َبِلِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن احْلَاِف   وقال أيًضا س: ُأمُّ

اْبِن ُقَضاَعَة، َوُهَو َأَحُد النَُّقَباِء ااِلْثنَْي َعَرَ ِمَن األَْنَصاِر. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َوَشِهَد اْلَعَقَبَتْيِ َجِيًعا َوَبْدًرا، َوُأُحًدا، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

َوَقْد َكَتْبنَا َجِيَع َأْمِرِه فِيَمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن َبنِي َعْبِد األَْشَهِل)2(.

 ق: تـوف ف خالفـة عمـر بـن اخلطاب ڤ ف املدينة سـنة عرين، 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )412/3(.

)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )561/3(.
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وليس له عقب باق)1(.

 ص: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ ڤ. 

ُه َلْيَل بِنُْت َعتِيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن ُجَشِم ْبِن احلَاِرِث.  َوُأمُّ

َقاَل اْبُن َأيِب َعاِصٍم: َوَسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن َأيِب َشْيَبَة، َيُقوُل: اْسُمُه َمالُِك 
يَن)2(. َ َسنََة ِعْرِ اْبُن التَّْيَهاِن، ُتُوفِّ

 غ: قال ابن إسحاق: وكان نقيب بني عبد األشهل: أسيد بن حضري 
وأبو اهليثم بن التيهان حليف هلم ال عقب له.

بلغني عن ابن نمري قال: توف ف خالفة عثمن ڤ يعني أبا اهليثم)3(.

، َماَت سنة عْرين ِف خاَلَفة عمر بن اخلطاب، َوُهَو أحد   ب: َبْدِريٌّ
النَُّقَباء)4(.

 بـش: مـن صاحلـي األنصار، نزل عليه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص عند قدومه 
املدينة مدة.

وكان من شهد بدًرا، وجوامَع املشاهد.

ومات سنة عرين ف خالفة عمر بن اخلطاب)5(.

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 270(.
)0) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )35/4(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )184/5، و186(.
) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 32(.) ) »الثقات« البن ِحبَّان )376/3(.
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، َشِهَد اْلَعَقَبَة اأْلُوىَل َوامَلَشاِهَد َبْعَدَها.   ع: َعَقبِيٌّ َبْدِريٌّ

ْساَلِم، َوُهَو َنِقيُب اْلَقْوِم َوَخطِيُبُهْم، َصاِحُب  ُل َمْن َباَيَع بِالَعَقَبِة َعَل اإْلِ َأوَّ
َياَفِة، َأَضاَف النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر. الضِّ

َث َعنُْه: َأُبو ُهَرْيَرَة، َواْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُعَمَر.  َحدَّ

يَن.  َ ِبَا ِف ِخاَلَفِة ُعَمَر َسنََة ِعْرِ َسَكَن امَلِدينََة َحتَّى ُتُوفِّ

ْب)1(. - مَلْ ُيَعقِّ َي -َواَل َيِصحُّ َوِقيَل: اْسُتْشِهَد بِِصفِّ

 بر: قالت طائفة من أهل العلم: إنه أنصاريٌّ من أنفسهم من األوس، 
َوُهَو مشهور بكنيته. 

شهد بيعة العقبة األوىل والثانية، َوَكاَن أحد الستة الذين لقوا قبل َذلَِك 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بالعقبة.  َرُسول اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة فيم زعم بنو عبد األشهل.  َوُهَو أول من بايع َرُسوَل اللَّ

ل من بايعه ليلة العقبة: َأُبو أمامة أسعد  وأما بنو النجار فزعموا أن أوَّ
ابن زرارة.

الليلة  ل من بايع تلك  َمالِك وغريه: أن أوَّ وزعم بنو َسَلَمة َكْعب بن 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: الرباء بن معرور، والله أعلم.  َرُسول اللَّ

وشهد َأُبو اهليثم َمالِك بن التيهان بدًرا، وُأحًدا واملشاهد كلها.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2447/5(.
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وتوف ِف خالفة ُعَمر باملدينة سنة عرين. وقيل سنة إحدى وعرين. 

وقيل: بل قتل بصفي مع عل بن أيب طالب سنة سبع وثالثي. 

، ومات بعدها بيسري.  وقيل: َأنَُّه شهد صفي مع علٍّ

وأما ُعَبْيد أخوه فُقتَِل بصفي سنة سبع وثالثي)1(.

 بر: َكاَن أحد النقباء ليلة العقبة، ثم شهد بدًرا. 

واخُتِلَف ِف وقت وفاته، فذكر خليفة َعِن األصمعي، َقاَل: سألت قومه، 
َفَقاُلوا: مات ف حياة َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. وهذا مل يتابع َعَلْيِه قائله. 

وقيل: إنه توف سنة عرين َأْو إحدى وعرين. 

، َوُهَو األكثر.  وقيل: إنه أدرك صفي، وشهدها َمَع علٍّ

وقيل: إنه قتل با، والله أعلم)2(.

 كو: عداده ف األنصار، له صحبٌة وروايٌة)3(. 

 جو: شهد العقَبة َمَع الّسْبعي، َوُهَو أحد النَُّقَباء اإلثني عر. 

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

َوَمات بِامَلِدينَِة سنة عْرين. َوقيل: ُقتَِل َمَع َعلٍّ بصفي. 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1348/3، 1349(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1773/4(.

) ) »اإلكمل« البن ماكوال )519/1(.
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: مل أر أحًدا من اْلعلَمء يثبت َهَذا َواأْلول أثبت)1(. َقاَل الَواِقِديُّ

 و: َشِهَد اْلَعَقَبَة اأْلُوىَل، َوامَلَشاِهَد َبْعَدَها)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص أول ما لقيه األنصار.  ِذيَن لقوا َرُسول اللَّ  ثغ: َكاَن أحد الستة الَّ

وشـهد العقبـة األوىل والثانيـة، وهـو أول من بايعه ليلـة العقبة، ِف قول 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: أسعد بن  بني عبد األشهل. وقال بنو النجار: أول من بايع َرُسول اللَّ

زرارة.

وقال بنو سلمة: أول من بايعه كعب بن مالك. 

وقيل: أول من بايعه ليلة العقبة الرباء بن معرور.

َوَكاَن مالك نقيب بني عبد األشهل ُهَو وأسيد بن حضري. 

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

وتوف باملدينة ِف خالفة عمر سنة عرين. وقيل: سنة إحدى وعرين.

وقيل: َبْل قتل بصفي مع َعلٍّ سنة سبع وثالثي. وقيل: شهد صفي 
ِه  مع َعلٍّ ومات بعدها بيسري. وقال األصمعي: إنه مات ِف حياة َرُسول اللَّ

ملسو هيلع هللا ىلص. وليس بيشء)3(. 

 ذس: آَخى َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْيَ ُعْثَمَن بِن َمْظُعْوٍن.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 93(.
نَّة )ص: 660(. َلف الصاحلي« لِقوام السُّ )0) »سري السَّ

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )238/4، 239(.
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َشِهَد بدًرا َوامَلَشاِهد، َوَبَعَثُه َرُسْوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َخْيرَبَ َخاِرًصا َبْعَد اْبِن 
َرَواَحَة)1(. 

 ذت: حليف بني عبد األشهل.

كان أحد ُنقباء األنصار، شِهَد بدًرا واملشاهَد كلَّها. 

وكان من خيار الصحابة، وهو الَِّذي أضاف النّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ف احلديث املشهور. 
واسمه: مالك بن التَّْيهان بن مالك بن ُعَبْيد البلوي الُقضاعي حليف بني 

عبد األشهل. وقيل: هو أنصارّي من أنفسهم، شِهَد العَقبتي.

وقيل: بل ُتُوّف سنة إحدى وعرين، وأخطأ من َقاَل: ُقتَِل بِصفِّي مع 
؛ بل ذاك أخوه ُعَبْيد. علٍّ

والّتيهان بالتخفيف، كذا يقوله أهل احلجاز، وشّدده ابن الكلبي)2(.

، ِمْن َبِني النَِّبيِت ڤ.7  )03 َماِلك بن َثاِبٍت الَْنَصاِريُّ

د بـن ُعَمَر ِف ِكَتابِـِه فِيَمِن   س: ِمـَن النَّبِيـِت ِمـَن األَْنَصـاِر، َذَكَرُه ُمَمَّ

ُه، َوَطَلْبـت َنَسـَبُه ِف ِكَتـاِب َنَسـِب  اْسُتْشـِهَد َيـْوَم بِْئـِر َمُعوَنـَة، َومَلْ َيْذُكـْرُه َغـرْيُ
النَّبِيِت َفَلْم َنِجْدُه)3(.

 بر: قتل َيْوم بئر معونة شهيًدا مع أخيه ُسْفَيان بن َثابِت، ذكر َذلَِك 

))) »سري أعالم النبالء« للذهبي )1/ 191(.
)0) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 121، 122(.

) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )289/5(.



641 حرف الميم

اْلَواِقِديُّ )1(.

َماِلـُك ْبـُن ُجَبْيـِر ْبـِن ِحَباِل ْبـِن َرِبيَعـَة ْبِن ِدَعِبـِل ْبِن َأَنـِس ْبِن 7  )03
ُخَزْيَمَة ْبِن َماِلِك ْبِن َسَلَمان ْبِن َأْسَلم اَلْسَلِميُّ ڤ.

ِد   س: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَشِهَد َمَعُه احلَُدْيبَِيَة ِف ِرَواَيِة ِهَشاِم ْبِن ُمَمَّ
.)2( اِئِب الَكْلبِيِّ اْبِن السَّ

ماِلُك ْبُن اْلُحَوْيِرِث، َأُبو ُسَلْيَماَن، اللَّْيِثيُّ ڤ.7 3)03

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َلْيٍث، َوُهْم َبنُو َلْيث ْبِن َبْكر ْبِن َعْبد 
َمنَاة ْبِن ِكنَاَنَة ْبِن ُخَزْيَمة ْبِن ُمْدِرَكة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَض ْبِن َنَزار ْبِن َمْعد ْبِن 

َعْدَنان.

َنا بِنََسِب كناكة ْبِن ُخَزْيَمة ُمْصَعب ْبُن َعْبِد الله)3(. َأْخرَبَ

 غ: سكن البرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

ة)5(.  ب: سكن اْلَبرْصَ

 بش: وفد إىل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف شببة من قومه متقاربي، فلم أقام عنده 
أياًما، قال هلم النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرِجُعوا إَِل َأَهالِْيُكم َفُمُروُهم َوَعلُِّموُهم َوَصلَّوا 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1349/3(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )226/5(.

) ) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 295، 296(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )209/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )374/3(.
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.)1(» َكَم َرَأْيُتُموِن ُأَصلِّ

َة، َقِدَم َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَقاَم َعَلْيِه ِف َشْيَبٍة ِمْن َقْوِمِه   ع: َسَكَن اْلَبرْصَ
اَلَة، َوَأَمَرُهْم بَِتْعِليِمِهُم اْلَقْوَم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم.  َمُهُم الصَّ َفَعلَّ

، َواْبنُُه احْلََسُن  اٌر اجْلَْرِميُّ َث َعنُْه: َأُبو ِقاَلَبَة، َوَنرْصُ ْبُن َعاِصٍم، َوَسوَّ َحدَّ
اْبُن َمالِِك ْبِن احْلَُوْيِرِث)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص وأقام أياًما، ُثمَّ أذن َلُه ف الرجوع إىَِل   ذت: قِدم َعَل َرُسوِل اللَّ
َة. َأْهله، ُثمَّ َنَزَل اْلَبرْصَ

َرَوى َعنُْه: َأُبو عطية موىل بني عقيل، ونرص بن عاصم الليثي، وَأُبو قالبة 
ِه بن زيد)3(. َعْبد اللَّ

 ذك: من نبالء الصحابة الذين حديثهم ف الصحاح)4(.

َماِلُك ْبُن َحْيَدَة ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقَشْيٍر اْلُقَشْيِريُّ ڤ.7  )03

ـِذي َسـَأَل َأَخـاُه ُمَعاِوَيـَة ْبـَن َحْيـَدَة َأْن   س: َكاَن َقـْد َأْسـَلَم، َوُهـَو الَّ
ُْم َقْد َأْسَلُموا)5(. َيْذَهَب َمَعُه إىَِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ لُِيْطِلَق َلُه ِجرَياَنُه، َوَقاَل: إِنَّ

يَِّي)6(.  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 70(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2460/5(.

) ) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.) ) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 536(.
) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )34/9(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2471/5(.
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َماِلُك ْبُن َخَلِف ْبِن َعْوِف ْبِن َداِرٍم ِمن َأْسَلم بِن َأْفَصى الُخَزاِعيُّ ڤ.7  )03

ِه ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأُحٍد، َفُقتَِل   غ: قال ممد بن سعد: َكاَن َطِليَعًة لَِرُسوِل اللَّ

يومئذ َشِهيًدا، وُدفَِن -هو وأخوه نعمن- ف قرب واحد)1(.

 ثـغ: أخـو النعـمن، كانـا طليعتي لرسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص َيـْوم أحد، وقتال 

يومئذ شهيدين، ودفنا ِف قرب واحد)2(.

ْخُشِم ْبِن ِمْرَضَخَة ْبِن َغْنِم 7 -030 ْخُشِم ْبِن َماِلِك ْبِن الدُّ َماِلُك ْبُن الدُّ
اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، ِمْن َبِني َعاِمِر ْبِن َعْوٍف ڤ.

ُه َعِمرَيُة بِنُْت َسْعِد ْبِن َقْيِس ْبِن َعْمِرو ْبِن اْمِرِئ اْلَقْيِس ْبِن   س: ُأمُّ

َمالِِك ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن احْلَاِرِث ْبِن اخْلَْزَرِج.

َها َجِيَلُة بِنُْت َعْبِد اللِه  ْخُشِم ِمَن اْلَوَلِد: اْلُفَرْيَعُة، َوُأمُّ َوَكاَن ملَِالِِك ْبِن الدُّ

اْبِن ُأيَبِّ ْبِن َمالِِك ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ُعَبْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َسامِلِ احْلُْبَل ْبِن َغنٍْم، َوُهَو 

َعْبُد اللِه ْبُن ُأيَبٍّ اْبِن َسُلوَل. 

ِد ْبِن  ْخُشِم اْلَعَقَبَة ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ َوَشِهَد َمالُِك ْبُن الدُّ

ِد ْبِن ُعَمَر.  إِْسَحاَق، َوُمَمَّ

: مَلْ َيْشَهْد َمالٌِك اْلَعَقَبَة. َوَقاَل َأُبو َمْعَرٍ

))) »معجم الصحابة« للبغوي )256/5(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )246/4(.
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ـــَع  ـــا َم َه ـــَدَق، َوامَلَشـــاِهَد ُكلَّ ـــْدًرا، َوُأُحـــًدا، َواخْلَنْ ـــٌك َب ـــوا: َوَشـــِهَد َمالِ َقاُل
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

َوَبْعَثـُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمـْن َتُبوَك َمـَع َعاِصِم ْبِن َعـِديٍّ َفَأْحَرَقا َمْسـِجَد 
اِر ِف َبنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف بِالنَّاِر. َ الضِّ

َ َمالٌِك َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(. َوُتُوفِّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو الَِّذي َذبَّ َعنُْه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َحَضَ َداَر 

ِعْتَباَن ْبِن َمالٍِك)2(.

ِذي َأَسَ  ُه َشِهَد بدًرا وما بعدها من املشاهد، وهو الَّ  بر: مل خيتلفوا َأنَّ
َيْوم بدر سهيَل بَن َعْمرو، َوَكاَن ُيتَّهم بالنفاق، َوُهَو الَِّذي أس فِيِه الرجل إىَِل 
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال له َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَلْيَس َيْشَهد َأْن َل إَِله إِلَّ الله!«. 
 .»! ُيَصلِّ »َأَلْيَس  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  َرُسوُل  َلُه!. فقال  ُجُل: بل. وال شهادة  الرَّ َفَقاَل 
َقاَل: بل، وال صالة َلُه، فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأوَلئِِك الِذيَن َنَاِن اللُه َعنُْهم«. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فِيِه ُهَو ِعتبان بن َمالِك.  والرجل الَِّذي سار َرُسول اللَّ

قال َأُبو ُعَمر: ال يصح َعنُْه النفاق، وقد ظهر من ُحْسن إسالِمه َما يمنع 
من اهتامه. والله أعلم)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )509-508/3(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2464/5(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1350/3، 1251(.
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ِذي ُأِسَ َيْوم بدر سهيل بن   ثغ: شهد بدًرا ِف قول اجلميع، وهو الَّ
ِذي َقاَل فِيِه ِعتبان بن مالك لَرُسوِل اللِه  عمرو. وكان ُيتَّهم بالنفاق، وهو الَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَلْيَس َيْشَهُد َأْن ل إَِلَه إِل اللَُّه؟«،  ه ُمنَافٌِق«. فقال َرُسوُل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ
؟«، َقاَل: َبَل،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَلْيَس ُيَصلِّ فقال: بل، وال شهادة َلُه. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َوال َصالَة َلُه. فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأوَلئِِك الِذيَن َنَاِن اللُه َعنُْهم«.

وال يصح َعنُْه النفاق، وقد ظهر من حسن إسالمه ما يمنع من اهتامه.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فأحرق مسجد الضار ُهَو ومعن بن  وهو الَِّذي أرسله َرُسول اللَّ
عدي)1(. 

َأِبي 7 )030 َحاِرَثَة:  ْبِن  َعْوِف  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  اْلُبْدِن  ْبِن  َرِبيَعَة  ْبُن  َماِلُك 
، ِمْن َبِني َساِعَدَة  اِعِديُّ َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة، َأُبو ُأَسْيٍد، السَّ

اْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ڤ.

ُه َعْمَرُة بِنُْت احْلَاِرِث ْبِن َحَبِل ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو   س: ُأمُّ

اْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

ُهَم َساَلَمُة بِنُْت  ، َوامُلنِْذُر، َوُأمُّ َوَكاَن أليَِب ُأَسْيٍد ِمَن اْلَوَلِد: ُأَسْيٌد األَْكرَبُ
َوْهِب ْبِن َساَلَمَة ْبِن ُأَميََّة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َسَكٍن  ُه َساَلَمُة بِنُْت َضْمَضِم  ُأَسْيٍد، َوُأمُّ َأيِب  ْبُن  َوَغِليُظ 
ِمْن َبنِي َفَزاَرَة ِمْن َقْيٍس.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )246/4، 247(.



حابة األماثل 646
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ُه ُأمُّ َوَلٍد.  َوُأَسْيٌد األَْصَغُر، َوُأمُّ

َها َفاطَِمُة بِنُْت احْلََكِم ِمْن َبنِي َساِعَدَة، ُثمَّ ِمْن َبنِي ِقْشَبَة.  َوَمْيُموَنُة َوُأمُّ

َباُب ِمْن َبنِي ُمَاِرِب ْبِن َخَصَفَة ِمْن َقْيِس َعْيالَن.  َها الرَّ َوَحبَّاَنُة، َوُأمُّ

ُهَم ُأمُّ َوَلٍد.  َوَحْفَصُة، َوَفاطَِمُة، َوُأمُّ

ُه َساَلَمُة بِنُْت َواالَن ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َسَكِن ْبِن َخِديٍج ِمْن َبنِي  َوَحَْزُة، َوُأمُّ

َفَزاَرَة ِمْن َقْيِس َعْيالَن. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه  َوَشِهَد َأُبو ُأَسْيٍد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َواخْلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

ملسو هيلع هللا ىلص. َوَكاَنْت َمَعُه َراَيُة َبنِي َساِعَدَة َيْوَم اْلَفْتِح.

اِعِديُّ بِامَلِدينَِة َعاَم اجْلََمَعِة َسنََة  ُد ْبُن ُعَمَر: َوَماَت َأُبو ُأَسْيٍد السَّ َقاَل ُمَمَّ

ِستَِّي، َوُهَو اْبُن َثَمٍن َوَسْبِعَي َسنًَة، َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدينَِة َوَبْغَداَد)1(.

 ل: شهد بدًرا مع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 ق: كان قصرًيا دحداًحا، كثري شعر الرأس، أبيض الرأس والّلحية، 

وذهب برصه ومات، وهو ابن ثمن وسبعي سنة، وذلك سنة ستي. 

وله عقب باملدينة، وبغداد)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )518-516/3(.
)0) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 250(.
) ) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 272(.
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.)1( اِعِديَّ ، ُيَكنَّى َأَبا ُأَسْيٍد السَّ  ف: َبْدِريٌّ

 خ: مات بامَلِدْينَة.

َنا ذاك امَلَداِئنِي)2(. وهو آخر من مات من أهل بدر. َأْخرَبَ

َ َسنََة َأْرَبِعَي ِمْن َبنِي َساِعَدَة ْبِن َكْعِب ْبِن اخْلَْزَرِج، َبْدِريٌّ   ص: ُتُوفِّ

.)3( َعَقبِيٌّ

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)4(.

ه بنت احْلَاِرث بن جيل من بني َساِعَدة.   ب: أمُّ

شهد َبْدًرا، َماَت سنة َثاَلثَِي. 

َوالبدن، ُهَو: َعامر بن َعْوف بن َحاِرَثة بن َعْمرو بن اخْلَْزَرج بن َساِعَدة. 

َومن زعم َأنه اْلَبِديِّ بِاْلَياِء فقد وهم. 

َوَكاَن أليب أسيد َيْوم َماَت َثَمن َوَسْبُعوَن سنة، َوله عقب بِامَلِدينَِة)5(.

 بش: من شهد بدًرا، توف باملدينة سنة ثالثي)6(.

))) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )344/1(.
)0) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 58(.

) ) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )453/3(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )179/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )375/3، 376(.
) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 44(.
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 رع: َماَت بِامَلِدينَِة َوُهَو اْبن اْثنََتْيِ َوسبعي سنة)1(. 

 مف: َلُه ُصْحَبٌة، شهد َبْدًرا َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َ َسنََة َثاَلثَِي، َوَلُه ثِنَْتاِن َوتِْسُعوَن َسنًَة.   ع: َشِهَد َبْدًرا، ُتُوفِّ

َ َسنََة ِستَِّي. َوَوِهَم.  ُه ُتُوفِّ ِريَن: َأنَّ َوَذَكَر َبْعُض امُلَتَأخِّ

َوُهَو َمالُِك ْبُن َربِيَعَة ْبِن اْلُبْدِن ْبِن َعاِمِر ْبِن َعْوِف ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َعْمِرو 
اْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة. 

ِه َقْبَل َقْتِل ُعْثَمَن.  ُأِصيَب بَِبرَصِ

اِعِديُّ ڤ)3(. َحاَبُة: َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َوَسْهُل ْبُن َسْعٍد السَّ َث َعنُْه ِمَن الصَّ َحدَّ

مع  كلَّها  واملشاهد  وُأحًدا،  بدًرا،  َشِهَد  بكنيته،  مشهور  هو  بر:   
َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص.

ومات باملدينة سنة ستي فيم ذكر املدائني. قال: توف َأُبو أسيد ِف العام 
الَِّذي مات فِيِه ُمَعاِوَية، وقيس بن َسْعد. 

وقيل: إن َأَبا أسيد توف سنة ثالثي، ذكر َذلَِك الَواِقِدي، وخليفة.

ا.  وهذا خالف متبايٌن جدًّ

وقيل: مات َوُهَو ابن مخس وسبعي سنة. وقيل: بل َكاَن َأُبو أسيد إذ 

))) »تاريخ مولد العلمء ووفياهتم« البن زبر الربعي )116/1(.
)0) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )601(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2450/5(.
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مات ابن ثمن وسبعي سنة، قد ذهب برصه.

َوُهَو آخر من مات من البدريي.

هذا إنم يصح عل قول من َقاَل: توف سنة ستي أو بعدها)1(.

 كو: شهد بدًرا، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص.  جو: شهد َبْدًرا، وُأحًدا، واملشاهَد كلَّ

َوامُلنْذر،  وغليظ،  اأْلَْصَغر،  َوأسيد  اأْلَْكرَب،  أسيد  اْلَوَلد:  من  َلُه  ُولَِد 
َوَحَْزة، وَمْيُموَنة، وحسبانة، َوَحْفَصة، َوَفاطَِمة.

َوَمات بِامَلِدينَِة سنة ِستَِّي، َوُهَو اْبن َثَمن َوسبعي)3(.

َحاَبُة َأَنُس بن َمالٍِك،   ثغ: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. روى عنه: من الصَّ
َوَسْهُل بن َسْعٍد.

َوَلُه َأَحاِديُث)4(.

اِء األَْنَصاِر، َشِهَد َبْدًرا، َوامَلَشاِهَد، َواْسُمُه: َمالُِك بُن   ذس: ِمْن ُكرَبَ
َربِْيَعَة بِن الَبَدِن.

ُه ِف َأَواِخِر ُعُمِرِه. َلُه َأَحاِدْيُث، َوَقْد َذَهَب َبرَصُ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1351/3، 1352(.
)0) »اإلكمل« البن ماكوال )70/1(.

) ) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 95، 96(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )248/4(.
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، َوَعبَّاُس بُن َسْهِل بِن َسْعٍد،  َبرْيُ َث َعنُْه: َبنُْوُه؛ امُلنِْذُر، َوَحَْزُة، َوالزُّ َحدَّ
ْحَِن، َوَمْوالَُه؛  َوَعْبُد امَلِلِك بُن َسِعْيٍد، َوَأَنُس بُن َمالٍِك، َوَأُبو َسَلَمَة بُن َعْبِد الرَّ

، َوَطاِئَفٌة. اِعِديُّ َعِلُّ بُن ُعَبْيٍد السَّ

، َوُهَو َقْوُل اْبِن َسْعٍد، َوَخِلْيَفَة. َماَت: َسنََة َأْرَبِعْيَ

َ َسنََة ِستِّْيَ -َوَهَذا َبِعْيٌد-. : ُتُوفِّ َوَقاَل امَلَداِئنِيُّ

َأُبو  َوَقاَل   . َوِستِّْيَ مَخٍْس  َسنََة  َمنَْده:  بِن  الَقاِسِم  َأيِب  َقْوُل  ِمنُْه:  َوَأَشذُّ 
َحْفٍص الَفالَُّس: َماَت َسنََة َثاَلثِْيَ

ُه مَلْ َيْبُلْغُه التَّْحِرْيُم. َوَقْد َكاَن َأُبو ُأَسْيٍد َلُه َخاَتٌم ِمْن َذَهٍب، َفَكَأنَّ

ُه َعاَش َثَمنًِيا َوَسْبِعْيَ َسنًَة $. َوِقْيَل: إِنَّ

َوَلُه َعِقٌب بِامَلِدْينَِة، َوَبْغَداَد.

ْوَن َحِدْيًثا. «: َثَمنَِيٌة َوِعْرُ َوَقَع َلُه ِف »ُمْسنَِد َبِقيٍّ

ِه؛ َمالُِك بُن َمْسُعْوِد بِن الَبَدِن)1(. َوَشِهَد َبْدًرا: اْبُن َعمِّ

 ذت: من كبار الصحابة.

ُه ِف آخر عمره.  شهد بْدًرا واملشاهد كلَّها، وذهب َبرَصُ

ة أحاديث. له عدَّ

َرَوى َعنْـُه: بنـوه امُلنْـذر، والزبـري، وحزة، وأنس بن مالـك، وعباس بن 

))) »سري أعالم النبالء« للذهبي )2//538، 539(.
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ْحَن، وعل بن ُعَبْيد الساعدي مواله. سهل بن سعد، وأبو َسَلَمَة بن َعْبد الرَّ

ُتُوّف سنة أربعي، قاله خليفة وغريه، وهو الصحيح.

قيل: إّنه عاش ثمنًيا وسبعي سنة، وله عِقب باملدينة وبغداد ڤ)1(.

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

 جر: َشِهَد َبْدًرا وُأُحًدا وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح.

روى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

روى عنه: أوالده: حيد والزبري واملنذر، ومواله عل بن عبيد، ومواله 
َأبو سعيد.

ومن الصحابة: أنس، وسهل بن سعد. ومن التابعي أيًضا: عباس بن 
سهل، وعبد امللك بن سعيد بن سويد، وَأبو سلمة وآخرون)3(.

، الَعاِمِريُّ ڤ.7 0300 ماِلُك ْبُن َرِبيَعَة ْبِن َوهٍب، الُقرِشيُّ

 جر: من مسلمة الفتح)4(.

، ُيْكَنى َأَبا َمْرَيَم، َوُهَو َأُبو ُبَرْيِد ْبُن 7  030 ُلوِليُّ ماِلُك ْبُن َرِبيَعَة، السَّ
َأِبي َمْرَيَم ڤ.

))) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 374، 375(.
)0) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 47(.

) ) »اإلصابة« البن حجر )444/9(.

) ) »اإلصابة« البن حجر )446/9(.
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 س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ُهمَّ اْغِفْر لِْلُمَحلِِّقنَي«)2(.  وقال أيًضا: س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ

 ل: والد ُبَرْيد، له صحبٌة)3(.

 خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي َسُلوٍل)4(.

َثنَا   خ: اسمه: مالك بن َربِْيَعة، وقال بعضهم: مالك بن حريث. َحدَّ
بذاك َأْحَد بن حنبل. 

سمعت َيَْيى بن َمِعْي يقول: َلُه صحبٌة من النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

 غ: سكن الكوفة والبرصة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)6(.

ة، َوله ُصْحَبٌة)8(.  ب: َوالِد ُبَرْيد)7( بن أيب َمْرَيم، سكن الَبرْصَ

 بش: والد ُبَرْيد بن أيب مريم له صحبٌة)9(.

ِعنَْد  َحِديٍث  َغرْيُ  َلُه  اْلُكوَفَة،  َسَكَن  َجَرَة،  الشَّ َشِهَد  ُبَرْيٍد،  َوالُِد   ع: 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )160/8(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )53/9(.

) ) »الكنى واألسمء« لإلمام مسلم )رقم: 7130(.
) ) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 182(.
) ) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )3/ 17(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )207/5(.
ف ف كتايب ابن حبان إىل »يزيد«. )3) تصحَّ

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )378/3(.
) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 71(.
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اْبنِِه ُبَرْيٍد)1(.

 ثغ: شهد احلديبية، وبايع حتت الشجرة، وعداده ِف الكوفيي)2(. 

َماِلُك ْبُن َزاِهٍر ڤ.7  030

 ن: كان بمرص، وقد ذكروه ف كتبهم، وهو من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

روى عمرو بن احلارث، عن بكر بن سوادة، عن سعيد بن عثمن: أنه 
رأى مالك بن زاهر، وكان من أصحاب النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ينّقي باطن قدمه إذا توضأ)3(.

َماِلُك ْبُن َزْمَعَة ْبِن َقْيِس ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر 7  030
اْبِن َماِلِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيِّ الُقَرِشيُّ الَعاِمِريُّ ڤ.

 س: ُهَو َأُخو َسْوَدَة بِنِْت َزْمَعَة َزْوِج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. 

ْجَرِة الثَّانَِيِة، َوَمَعُه  َوَكاَن َقِديَم اإِلْساَلِم، َوَهاَجَر إىَِل َأْرِض احلََبَشِة ِف اهْلِ
ْعِديِّ ْبِن َوْقَداَن ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َودِّ ْبِن َنرْصِ ْبِن  اْمَرَأُتُه َعِمرَيُة بِنُْت السَّ
ُهْم ِف ِرَواَيتِِهْم َجِيًعا.  َمالِِك ْبِن َحَسِل ْبِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ َأْجَُعوا َعَل َذلَِك ُكلُّ

َ َمالُِك ْبُن َزْمَعَة، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)4(. َوُتُوفِّ

 بر: َكاَن قديم اإلسالم، هاجر إىَِل أرض احلبشة، ومعه امرأته عمرة 

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2453/5(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )248/4(.

) ) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )423/1، 424(.
) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )190/4(.
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بِنْت السعدي العامرية، ُهَو أخو سودة بِنْت زمعة زوج النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)1(.

َماِلُك ْبُن ِسَناِن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن اْلَْبَجِر واسُمُه: ُخْدَرَة ْبُن 7  030
، َواِلُد َأِبي َسِعيد ڤ. َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، اْلُخْدِريُّ

 س: ولد مالك بن سنان: سعًدا، وهو أبو سعيد اخلدري صاحب 
ها ُأَنيسة بنت أيب خارجة وهو َعْمرو بن قيس  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، والفريعَة، وأمُّ

ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.

شهد مالك بن سنان ُأحًدا، فلم ُنِزَعْت حلقتا املِْغَفر من َوْجنَتي َرُسوِل الله 
ـّن، فجعل مالك بن سـنان  م يُرب كم يـُرُب الشَّ ملسو هيلع هللا ىلص يـوم ُأُحـٍد جعـل الـدَّ
َيْمُلُج الدم بفيه ثم يزدرده، فقيل له: أترب الدم؟ فقال: نعم أرشب دم 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقال َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َمسَّ َدَمُه َدِمي َلْ متَّسُه النَّاُر«.

وُقتَِل مالك بن سنان يوم أحد َشِهيًدا ف شوال عل رأس اثني وثالثي 
شـهًرا مـن اهلجـرة، قتلـه ُغَراُب بن سـفيان الكنـاين، وُدفن مالـك ف موضع 

أصحاب العباء الذي عند دار نخلة)2(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُأُحٍد)3(.   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ

 غ: ُقتَِل يوم ُأُحٍد)4(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1352/3(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )363/4(.

) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 71(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )242/5(.
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 ب: َأُبو أيب سعيد اخلُْدِري، اْستْشهد َيْوم ُأحٍد، َومل يْشهد َبْدًرا)1(.

، َوُهَو َمالُِك  ُه اْسُتْشِهَد بُِأُحٍد َقَتَلُه ُغَراُب ْبُن ُسْفَياَن اْلِكنَايِنُّ  ع: ِقيَل: إِنَّ
ِريَن ِف اْبِن  َف َبْعُض امُلَتَأخِّ اْبُن ِسنَاِن ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن ُعَبْيِد ْبِن اأْلَْبَجِر،... َوَصحَّ

.)2( اأْلَْبَجِر َفَقاَل: اْبُن اأْلََغرِّ

 بر: ُقتَِل يوم ُأحد شهيًدا، َوُهَو والد َأيِب َسِعيد اخْلُْدِري األَْنَصاِري، 
قتله عراب بن ُسْفَيان الكناين)3(.

 ثغ: والد َأيِب َسِعيد اخلدري.

.)4( ُقتَِل َيْوم ُأُحٍد شهيًدا، قتله عراُب بُن سفيان الكناينُّ

 ذس: ِمْن ُشَهَداِء َيْوِم ُأُحٍد)5(.

ماِلُك ْبُن َصْعَصَعَة اْلَْنَصاِريُّ ڤ.7 0303

 غ: مـن رهـط أنـس بـن مالك، سـكن املدينة، وروى عـن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
حديثي)6(.

 بش: من بني مازن بن النجار من األنصار، وهو الذي حفظ حديث 

))) »الثقات« البن ِحبَّان )380/3(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2456-2455/5(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1352/3(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )251/4(.

) ) »سري أعالم النبالء« للذهبي )1/ 149(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )187/5(.
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املعراج بطوله، مات باملدينة)1(.

 ع: َرَوى َعنُْه: َأَنُس ْبُن َمالٍِك)2(.

َماِلُك ْبُن ُعَباَدَة، َأُبو ُموَسى، اْلَغاِفِقيُّ ڤ.7  030

 ن: وفد عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد فتح مرص. 

روى عنه: وداعة احلَْمِدي)3(.

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

قال أبو موسى هارون بن عبد الله: مالك بن عبد الله الغافقي ويقال: 
ابن عبادة وسمعت عمي يقول: بلغني أن اسم أيب موسى الغافقي مالك بن 

عبادة)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن مرص)5(.

 بش: له صحبٌة)6(.

َي، َرَوى َعنُْه: َوَداَعُة احلَْمِدي)7(. يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف امْلرِْصِ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 51(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2452/5(.

) ) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )425/1(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )224/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )377/3(.
) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 95(.

)3) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )3015/6(.
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 بر: مرصي. ويقال: شامي، َلُه صحبٌة. 

َرَوى َعنُْه: َأُبو وداعة احلَْمِدي حديثه ِف املرصيي.

مات سنة ثمن ومخسي)1(.

ماِلُك ْبُن ُعَباَدَة، َوِقيَل: َعْبَدَة ڤ.7  030

َهُهْم َمَع ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل إىَِل  ِذيَن َوجَّ  س: ِمْن ُرُسِل َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص الَّ

اْلَيَمِن َوَكَتَب ُيوِص ِبِْم)2(.

ِذي َكَتَب النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ع: َلُه ِذْكٌر ِف ِكَتاِب ُزْرَعَة ْبِن َسْيِف ْبِن ِذي َيَزَن الَّ

ا)3(. إَِلْيِه ُيوِصيِه بُِمَعاٍذ َعْبِد اللِه ْبِن َزْيٍد، َوَمالِِك ْبِن ُعَباَدَة، َوُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو َخرْيً

َة، وعقبة بن   بر: قدم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف وفد مهدان مع َمالِك بن ُمرَّ
َة، فأسلموا)4(. ُمرَّ

03 - 7. ماِلُك ْبُن َعْبِد اهلِل بن خبيري بن أفلت بن سلسلة الطَّائيُّ

 بر: وفد إىَِل النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن ابناه: َمَرَوان وإياس شاعرين. وفد إىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع َزْيد اخليل فأسلم)5(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1352/3(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )90/8(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2466/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1353/3(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1353/3(.
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ماِلُك ْبُن َعْبِد اهلِل اْلَخْثَعِميُّ ڤ.7 ) 03

ُه َكاَن ِمَّْن َيِل اجْلُُيوَش)1(.  ص: َلُه َأْخَباٌر، أِلَنَّ

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها)2(.  ب: َلُه ُصْحَبٌة، سكن الشَّ

اَيا)3(. َ  ع: َلُه ُصْحَبٌة، َصاِحُب الرَّ

ماِلُك ْبُن َعْبِد اهلِل اُلًوْيسيُّ ڤ.7 0 03

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)4(.

 ب: َلُه ُصْحَبة، َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »الَولِيَدُة إَِذا َزَنْت َفاْجلُِدوَها«)5(.

ماِلُك ْبُن َعْبِد اهلِل اْلُخَزاِعيُّ ڤ.7   03

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

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َحِديثه ِعنْد أهل اْلُكوَفة)7(.

 ع: َصلَّ َخْلَف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَغَزا َمَعُه)8(.

))) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )319/5(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )379/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2463/5(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )249/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )375/3(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )223/5(.

)3) »الثقات« البن ِحبَّان )377/3(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2461/5(.
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 ثغ: يعد ِف الكوفيي، صلَّ خلف النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وغزا معه)1(. 

ماِلُك ْبُن َعَتاِهَيَة ڤ.7   03

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

يَِّي)3(.  ع: ُيَعدُّ ِف امْلرِْصِ

اِريُّ ڤ.7   03 َماِلُك ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِتيِك ْبِن َعْمِرو ْبِن َمْبُذوٍل النَّجَّ

 س: َنَظْرَنـا ِف ِكَتـاِب َنَسـِب األَْنَصـاِر َفَلـْم َنِجْد َنَسـَبُه فِيـِه، َوَوَجْدَنا 

َمالِـَك ْبـَن َعْمـِرو ْبـِن َعتِيـِك ْبِن َعْمـِرو ْبـِن َمْبـُذوٍل، َوُهَو َعاِمـُر ْبُن َمالِـِك ْبِن 
ـِذي َوَجْدَنـاُه ِف َنَسـِب األَْنَصـاِر، َفُهَو َعمُّ  ـاِر، َوَمالِـُك ْبـُن َعْمـٍرو ُهَو الَّ النَّجَّ

اُه)4(. ِة ْبِن َعْمٍرو، َوالَ َأْحِسُبُه إِيَّ مَّ احْلَاِرِث ْبِن الصِّ

ُأُحٍد،  ملسو هيلع هللا ىلص إىل  الله  الَِّذي خرج َرُسوُل  اليوم  َيْوم اجلمعة  بر: مات   
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو قد لبس المته ِف موضع اجلنائز، ُثمَّ ركب  فصلَّ َعَلْيِه َرُسوُل اللَّ

دابته إىَِل أحد)5(.

، َأُخو َثِقِف ْبِن َعْمٍرو ڤ.7   03 َلِميُّ ماِلُك ْبُن َعْمٍرو السُّ

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُقتَِل   س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )257/4(.
)0) »معجم الصحابة« للبغوي )222/5(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2468/5(.
) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )577/3(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1355/3(.
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َة، َذَكُروُه َجِيًعا َوَأْجَُعوا َعَلْيِه)1(. بِاْلَيَمَمِة َشِهيًدا َسنََة اْثنََتْي َعْرَ

 ع: َوُهْم ِمْن َبنِي ُحْجٍر إىَِل َبنِي ُسَلْيٍم ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َعْبِد َشْمٍس)2(.

 بر: شهد بدًرا ُهَو وأخوه ثقف بن َعْمرو، ومدلج بن َعْمرو، وقتل 
َمالِك بن َعْمرو َيْوم اليممة شهيًدا)3(.

َلِميُّ ڤ.7 3 03  ماِلُك ْبُن ُعَمْيٍر السُّ

 ع: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحنَْينًا َوالطَّاِئَف، ِعَداُدُه ِف َأْهِل امَلِدينَِة. 

َرَوى َعنُْه: إِْسَمِعيُل ْبُن ُسَمْيٍع، َوامْلِنَْهاُل ْبُن َعْمٍرو)4(.

 بر: شهد مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الفتَح وُحنينًا والطائَف، َوَكاَن شاعًرا. 

 .)5( َلِميُّ روى عنه: َيِزيد بن واصل السُّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص فتَح مكة، وحنينًا، والطائَف.   ثغ: شهد مع َرُسوِل اللَّ

وعداده ِف أهل املدينة)6(. 

َماِلـُك ْبـُن َعـْوِف ْبـِن َماِلـِك ْبِن َسـْعِد ْبِن َرِبيَعـَة ْبِن َيْرُبـوعِ ْبِن 7   03
َواِثَلَة ْبِن ُدْهَماَن ْبِن َنْصِر ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن، ُيْكَنى َأَبا 

، النَّْصِريُّ ڤ. َعِليٍّ

)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2476/5(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )91/3(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2475/5(.) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1355/3(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1356/3(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )264/4(.
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، َفَلـمَّ اْنََزُموا َهـَرَب َمالٌِك،  ـِذي َقـاَد َهـَواِزَن َيـْوَم ُحنَـْيٍ  س: ُهـَو الَّ

تِِهْم ُأمِّ  ـَة ِعنْـَد َعمَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِحْبـِس َأْهِلِه بَِمكَّ َفَلِحـَق بِالطَّاِئـِف، َفَأَمـَر َرُسـوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َسَأهَلُْم َعْن  ِه بِنِْت َأيِب ُأَميََّة، َفَلمَّ َقِدَم َوْفُد َهَواِزَن َعَل َرُسوِل اللَّ َعْبِد اللَّ

ُه إِْن َأَتاِن ُمْسلًِم َرَدْدُت إَِلْيِه َأْهَلُه، َوَماَلُه،  وُه َأنَّ َمالِِك ْبِن َعْوٍف، َوَقاَل: »َأْخِبُ

ا  ، َخَرَج ِمَن الطَّاِئِف ِسًّ بِِل«، َفَلمَّ َبَلَغ َمالًِكا َهَذا اخْلرََبُ َوَأْعَطْيُتُه ِماَئًة ِمَن اْلِ

ْعَراَنِة َفَأْسَلَم،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفُيْدِرُكُه َوَقْد َرِكَب ِمَن اجْلِ ِمْن َثِقيٍف، َفَلِحَق َرُسوَل اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَلـُه َوَماَلـُه، َوَأْعَطـاُه ِماَئًة ِمَن  َفَحُسـَن إِْسـاَلُمُه، َفـَردَّ َعَلْيـِه َرُسـوُل اللَّ

َة.  َقُه بَِمكَّ . َوُيَقاُل: حَلِ بِِل ِمْن َغنَاِئِم ُحنَْيٍ اإْلِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل َمْن َأْسَلَم ِمْن َقْوِمِه، َوِمْن تِْلَك اْلَقَباِئِل  َواْسَتْعَمَلُه َرُسوُل اللَّ

ِهْم، َفَكاَن َقْد َضَوى إَِلْيِه َقْوٌم ُمْسِلُموَن، َواْعَتَقَد لَِواًء، َفَكاَن  ِمْن َهَواِزَن َوَغرْيِ

َفُيَقاتُِلُهْم،  َثِقيٍف  َعَل  ِبِْم  َوُيِغرُي  ِك،  ْ الرِّ َعَل  َكاَن  َمْن  ُكلَّ  َمَعُه  بَِمْن  ُيَقاتُِل 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  ٌح إاِلَّ َأَغاَر َعَلْيِه، َوَيْبَعُث اخْلُُمَس إىَِل َرُسوِل اللَّ ُرُج لَِثِقيٍف َسْ َواَل خَيْ

ٍح أِلَْهِل الطَّاِئِف َفاْسَتاَق هَلُْم َأْلَف َشاٍة ِف َغَداٍة َواِحَدٍة،  َوَلَقْد َأَغاَر َعَل َسْ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل ِف َذلَِك َأُبو ِمَْجِن ْبُن َحبِيِب ْبِن َعْمِرو  َفَبَعَث ِبَا إىَِل َرُسوِل اللَّ

: اْبِن ُعَمرْيٍ الثََّقِفيُّ

ــا ــَداُء َجانَِبنَ ــِت اأْلَْع ــِلَمْهَهاَب ــو َس ــا َبنُ ــمَّ َتْغُزوَن ُث
َناِقًضــا لِْلَعْهــِد َواحلُُرَمــْهَوَأَتاَنـــــا َمالِـــٌك ِبِـــــُم
َنِقَمــْهَوَأَتْوَنــــــا ِف َمنَاِزلِنَــــــا ُأويِل  ـا  ُكنَـّ َوَلَقــْد 
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َوَقاَل َمالُِك ْبُن َعْوٍف:

ــِه ــُت َواَل َســِمْعُت بِ ــا إِْن َرَأْي ــِدَم ِهــُم بِِمْثــِل ُمَمَّ ِف النَّــاِس ُكلِّ
َك َما َيُك ِف َغِدَأْوَف َوَأْعَطى لِْلَجِزيِل إَِذا اْجُتِدي رِبْ َوَمَتى َتَشا خُيْ
ــا َأْنَياُبَ َدْت  َعــرَّ اْلَكتِيَبــُة  ـِدَوإَِذا  ِب ُكلِّ ُمَهنَـّ ِفِّ َوَضْ بِامَلــْرَ
َلْيـــٌث َعـــَل َأْشـــَبالِِه ـــُه  َمْرَصِدَفَكَأنَّ ِف  َخاِدٌر  امَلَباَءِة  َوْسَط 

ِد ْبِن ُعَمَر)1(. ُه ِف ِرَواَيِة ُمَمَّ َهَذا ُكلُّ

َفِة ُقُلوُبُم)2(.   خط: من امُلَؤلَّ

 ق: كان رئيس املركي يوم حني، ثم أسلم، واستعمله َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص 

فة قلوبم، وله عقب)3(. عل قومه، وأعطاه مائة من اإلبل، وكان من املؤلَّ

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سمَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي مئة بعري)4(.

 ع: َكاَن َرِئيًسا ِمْقَداًما، َكاَن َعَل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َهَواِزَن، َوُهَو َرِئيُس 

ِكَي َيْوَمِئٍذ، ُثمَّ َأْسَلَم َوَشِهَد اْلَقاِدِسيََّة ُمْسِلًم َمَع َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص،  امُلْرِ

ْبِن  َواثَِلَة  ْبِن  َيْرُبوِع  ْبِن  َربِيَعَة  ْبِن  ْبِن َسْعِد  َمالِِك  ْبِن  ْبُن َعْوِف  َمالُِك  َوُهَو: 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )207/6، 208(.
)0) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 90(.

) ) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 318(.
) ) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 23(.
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اَن ْبِن َنرْصِ ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزَن)1(. ُدمْهَ

 بر: انزم َيْوم حني كافًرا، َوُهَو َكاَن رئيس جيش املركي يومئذ، 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َأَتاِن ُمْسلٌِم لَرَددُت إَِلْيِه  وحلق ِف انزامه بالطائف، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
َأْهَلُه َوَماَلُه«، فبلغه َذلَِك، فلحق بَرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد خرج من اجِلعرانة، 
فة  فأسلم فأعطاه أهله وماله، وأعطاه مائة من اإلبل، كم أعطى سائر املؤلَّ

قلوبم -َوُهَو أحدهم ومعدود فيهم- َوَكاَن َمالِك بن عوف شاعًرا. 

ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َمالـِـَك بــَن عــوف النَّــرْصي عــل من أســلم  واســتعمل َرُســوُل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص بمعاودة ثقيف، ففعل،  من قومه، ومن قبائل َقْيس، وأمره َرُسوُل اللَّ

وضيق عليهم، وحسن إسالمه، َوَقاَل حي أسلم:

ــد)2(َما إن رأيت وال ســمعت بم أرى ف النــاس كلهــم كمثــل ُمَمَّ

 كو: صاحب يوم حني)3(.

َماِلــُك ْبــُن َعــْوِف ْبــِن َعْمــِرو بــِن َعــْوِف بــِن َماِلِك بــِن اَلْوس 7   03
اْلَْشَجِعيُّ ڤ.

 ب: َبعَثه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َنْجَران، َوَكاَن َرِئيس امُلْركي َيْوم حني ثمَّ 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص ماَئَة بعرٍي، َواْسَتْعملُه عل  أسلم، َوَحُسن إِْساَلُمه، َوَأْعَطاُه َرُسوُل اللَّ

قومه)4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2473/5(.

)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1356/3، 1357(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )378/3، 379(.) ) »اإلكمل« البن ماكوال )390/1(.
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اِط 7 - 03 َماِلـُك ْبـُن ُقَداَمـَة ْبِن اْلَحـاِرِث ْبـِن َماِلِك ْبـِن َكْعِب ْبـِن النَّحَّ
اْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبِني َغْنِم ْبِن َسْلِم ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَْوِس ْبِن َحاِرَثَة ڤ.

ِد ْبِن إِْسَحاَق، َوَأيِب   س: َشِهَد َبْدًرا ِف ِرَواَيِة ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوُمَمَّ

 . ِد ْبِن ُعَمَرَة األَْنَصاِريِّ ِد ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد اللِه ْبِن ُمَمَّ ، َوُمَمَّ َمْعَرٍ

َوَشِهَد َأْيًضا ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 بر: َشِهَد َبْدًرا ُهَو وأخوه منذر بن قدامة)2(.

اِرِميُّ ڤ.7 ) 03 ماِلُك ْبُن ِقْهِطٍم، َأُبو َأِبي اْلُعَشَراِء، الدَّ

 غ: سكن البادية، وروى عن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)3(.

 ع: ِقيَل: اْسُمُه ُعَطاِرُد ْبُن َبْدٍر، َقاَلُه َأْحَُد، َوَأُبو َخْيَثَمَة)4(.

َماِلــُك ْبــُن َقْيــِس ْبــِن بجْيــِد ْبــِن رواِس ْبــِن ِكَلِب ْبــِن َرِبيَعَة 7 0 03
واِسيُّ ڤ. الرُّ

 بر: وفد عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص مع ابنه َعْمرو بن َمالِك وأسلم)5(.

ماِلُك ْبُن َقْيِس بِن َثْعَلَبَة ْبِن اْلَعْجَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغْنِم ْبِن َساِلِم 7   03
اْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ، َأُبو َخْيَثَمَة، الَْنَصاِريُّ ڤ.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )447/3(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1357/3(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )233/5(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2472/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1358/3(.
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 س: ولد أبو خيثمة: خيثمة، واحلكم، وأمهم عمرة بنت مالك بن 
احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل -وهو احلُْبَل- بن غنم بن عوف بن اخلزرج. 

وشهد أبو خيثمة ُأحًدا واملشاهد كلَّها، وختلَّف عن اخلروج مع َرُسوِل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص إىل تبوك عرة أيام، فدخل يوًما عل امرأتي له ف يوم حارٍّ فوجدمها ف 
دت له ماًء،  ْت كل واحدة منهم عريشها، وبرَّ عريشي هلم ف حائطه قد َرشَّ
م  وهيـأت لـه طعاًمـا، فقال: سـبحان الله، رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد غفر لـه ما تقدَّ
ـّح والريـح واحلـرِّ يمُل سـالحه عل ُعنُقـِه وأبو  ـر ف الضِّ مـن ذنبـه ومـا تأخَّ
خيثمة ف ظالٍل باردٍة، وطعاٍم مهّيأ، وامرأتي حسناوين، ما هذا بالنََّصِف، 
اللِه  برُسوِل  أحلق  حتى  أكلمكم  وال  منكم  واحدة  عريش  أدخل  ال  والله 
ملسو هيلع هللا ىلص، فخرج حتى دنا من َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو نازٌل بَتُبوك، قال الناس: هذا 
َأَبا َخْيَثَمَة«، فقال الناس:  راكٌب عل الطريق، فقال َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكْن 
هذا أبو خيثمة، فأناخ ثم أقبل فسلم عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص: فقال َرُسوُل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص: »أول َلَك َيا َأَبا َخْيَثَمَة«، فأخرب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص خربه، فقال له رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص خرًيا، ودعا له)1(.

 ع: َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َتُبوًكا َوامَلَشاِهَد. 

ُق  ِفِه َعْن َتُبوٍك، َوِقيَل: ُهَو امُلَتَصدِّ لُّ َلُه ِذْكٌر ِف َحِديِث َكْعِب ْبِن َمالٍِك ِف خُتَ
ِذي مَلََزُه امُلنَافُِقوَن)2(. اِع، الَّ بِالصَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )371/4(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2879/5(.
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ماِلُك ْبُن َقْيٍس، َأُبو ِصْرَمَة، اْلَْنَصاِريُّ ڤ.7   03

َمَة َمالِك ْبُن َقْيس امَلاِزين.  خ: َسِمْعُت َأْحَد ْبَن َحنَْبٍل َيُقوُل: َأُبو ِصْ

َمَة؟ َفَقاَل: اْسُمُه َمالِك ْبُن َقْيس امَلاِزين،  فَسَأْلُت َيَْيى ْبَن َمِعٍي: َعْن َأيِب ِصْ
.)1( َوَلُه ُصْحَبة ِمَن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وُهَو َأْنَصاِريٌّ

 ب: َلُه ُصْحَبٌة. َوقد قيل: إِن اسم أيب صمة: قيس بن َمالك، َواأْلول 
أصح)2(.

ِريَن، َعْن َأْحََد ْبِن َحنَْبٍل: َأنَّ اْسُمَه َمالُِك ْبُن َقْيٍس)3(.  ع: َذَكَرُه َبْعُض امُلَتَأخِّ

 ع: ِقيَل: إِنَّ اْسَمُه َمالُِك ْبُن َقْيٍس، َشِهَد َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص امَلَشاِهَد)4(.

ُه   بر: معدوٌد ِف أهل املدينة، حديثه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َضارَّ َأَضَّ اللَّ
ُه َعَلْيِه«)5(. بِِه، َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اللَّ

 بر: اختلف ِف اسمه، فقيل: مالك بن قيس. وقيل لبابة بن قيس. 
وقيل قيس بن مالك بن أيب أنس.

وقيل مالك بن أسعد، َوُهَو مشهور بكنيته. ومل خيتلف ِف شهوده بدًرا 
وما بعدها من املشاهد)6(.

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 537(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2455/5(.)0) »الثقات« البن ِحبَّان )378/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2934/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1358/3(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1691/4(.
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 نق: شهد َبْدًرا)1(. 

َهاِويُّ ڤ.7   03 َة، الرَّ ماِلُك ْبُن ُمَراَرَة، َوِقيَل: ُمرَّ

إىَِل  بِِكَتابِِه  َبَعَثُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َوَكاَن  َمْذِحٍج،  ِمْن  َبْطٌن  َرَهاُء  ع:   

اْلَيَمِن  إىَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َبَعَثُه  ِحَي  َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاِذ  َمَع  َوَكاَن   ، ِحْرَيٍ ُمُلوِك 
َوَكَتَب ُيوِص ِبِْم)2(.

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

ِة ُزْرَعَة ْبِن َسْيِف ْبِن ِذي َيَزَن، َوَرَوى   ع: َحَكى َعنُْه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف ِقصَّ

ْحَِن، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  اْبُن َعْوٍن، َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ
َقاَل: َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعنَْدُه َمالُِك ْبُن ُمَراَرَة)4(.

َة الَهْمَداِنيُّ ڤ.7   03 ماِلُك ْبُن ُمرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ف وفد مهدان مع َمالِك بن عبادة،   بر: وفد عل َرُسول الله   
وعقبة بن ُعَمر، وأسلموا)5(.

ْبِن 7 3 03 َحاِرَثَة  ْبِن  َعْوِف  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  اْلُبْدِن  ْبِن  َمْسُعوِد  ْبُن  ماِلُك 
َعْمِرو ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن َساِعَدَة اْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبِني َساِعَدَة ڤ.

))) »إكمل اإلكمل« أليب بكر ابن نقطة )3816(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )90/8(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )231/5(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2465/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1359/3(.
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َ َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.  س: َشِهَد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوُتُوفِّ

ا)2(.  ب: من أهل َبْدٍر، َواَل أحفظ َلُه حديًثا َمرِويًّ

 ع: َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر، ثغ: َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو ابن عم َأيِب أسيد الساعدي. 

ومل خيتلفوا َأنَُّه شهد بدًرا، وُأُحًدا)4(.

ْبِن 7   03 َغْنِم  ْبِن  َحِديِد  ْبِن  َحِبيِب  ْبِن  َخِديجِ  ْبِن  َنْضَلَة  ْبُن  ماِلُك 
َكْعِب ْبِن ِعْصَمة ْبِن جشم ْبِن ُمَعاِوَية ْبِن َبْكِر ْبِن َهَواِزن، َأُبو َأِبي 

اْلَْحَوِص، اْلُجَشِميُّ ڤ.

 غ: سكن الكوفة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)5(.

 ب: َوالـِـد أيب اأْلَْحــَوص، ســكن الُكوَفــة، َقــاَل َلــُه النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا 
ُه َعَل َعْبٍد َأَحبَّ َأْن َيَرى َأَثَر نِْعَمَتُه َعَلْيِه« )6(. َأْنَعَم اللَّ

 ع: َسَكَن اْلُكوَفَة)7(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )518/3(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )379/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2457/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1359/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )273/4(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )204/5(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )376/3، 377(.

)3) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2458/5(.
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ماِلُك ْبُن نمٍط الَهْمَداِنيُّ ڤ. 7   03

 بر: ُهَو الوافد ذو املشعار. وفد عل َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكتب له كتاًبا 
فِيِه إقطاع، ذكر حديثه أهل الغريب وأهل األخبار بطوله، ملا فِيِه من الغريب، 

ورواية أهل احلديث َلُه مترصة)1(.

ماِلُك ْبُن ُنَمْيَلَة الُمَزِنيُّ ڤ.7 - 03

ُه، َوُهَو َمالُِك ْبُن َثابٍِت ِمْن ُمَزْينََة.  س: ُنَمْيَلُة ُأمُّ

اٍل َعـَل َرْأِس اْثنَْيِ  َوَشـِهَد َبـْدًرا، َوُأُحـًدا َوُقتِـَل َيْوَم ُأُحٍد َشـِهيًدا ِف َشـوَّ
ْجَرِة)2(. َوَثاَلثَِي َشْهًرا ِمَن اهْلِ

 ع: َشِهَد َبْدًرا، ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي ُمَعاِوَيَة ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوٍف)3(.

، من مزينة، حليف لبني  ُه ، َوُهَو َمالِك بن َثابِت امُلْزيِنّ  بر: ُنَمْيَلُة ُأمُّ
ُمَعاِوَية بن عوف بن َعْمرو بن عوف بن مالك ابن األوس. 

يعد ِف األنصار، َوُهَو حليف هلم من مزينة، شهد بدًرا، وقتل َيْوم ُأُحٍد 
شهيًدا)4(.

ُه، وأبوه ثابت، من مزينة، حليف لبني معاوية، له صحبٌة)5(.  كو: ُنَمْيَلُة ُأمُّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1360/3(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )436/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2477/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1361/3(.

) ) »اإلكمل« البن ماكوال )516/1(.
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اِد ْبِن ُعَبْيـِد ْبـِن َثْعَلَبَة ْبِن 7 ) 03 َماِلـُك ْبـُن ُنَوْيـَرَة ْبـِن َجْمـَرَة ْبِن َشـدَّ
، ُيْكَنى َأَبا َحْنَظَلَة، ُوَيَلقَّب الجفول. ، الَيْرُبوِعيُّ َيْرُبوعٍ التَِّميِميُّ

 ثغ: أخو متّمم بن نويرة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل بعض صدقات  قدم عل النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، واستعمله َرُسول اللَّ
بني متيم)1(.

 جر: قال املرزباين: كان شاعًرا رشيًفا فارًسا معدوًدا ف فرسان بني 
يربوع ف اجلاهلية وارشافهم.

وكان من أرداف امللوك وكَأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص استعمله عل صدقات قومه 
فلم بلغته وفاة النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص امسك الصدقة وفرقها ف قومه وقال ف ذلك:

ــدفقلت خذوا أموالكم غري خائف ــن الغ ــيء م ــم ي ــر في وال ناظ
ــم ــن املحــوق قائ ــام بالدي ــإن ق ــا الديــن ديــن ممــدف ــا وقلن اطعن

ذكر ذلك ابُن سعد، َعن الواقدي بسند له منقطع. 

فقتله ضار بن األزور األسدي صرًبا بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه 
ة، ثـم خلفـه خالـد عـل زوجته، فقـدم أخـوه متمم بـن نويرة  دَّ مـن قتـال الـرِّ
عـل أيب بكـر فأنشـده مرثية أخيه، وناشـده ف دمه، وف سـبيهم فـَردَّ َأبو بكٍر 

السبي)2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )276/4، 277(.
)0) »اإلصابة« البن حجر )493/9(.
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ماِلُك ْبُن ُهَبْيَرَة ْبِن َخالِد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن الَحاِرِث ْبِن َبْكِر ْبِن َثْعَلَبَة 7 0 03
ُكوِنيُّ ڤ. ْكَران، َأُبو َسِعْيٍد. َوُيَقاُل: َأُبو ُسَلْيَمان، السَّ اْبِن ُعْقَبَة ْبِن السَّ

 غ: كان سكن مرص، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)1(.

ام، َحِديثه ِعنْد َأهلَها، َوأهل مرص.   ب: سكن الشَّ

ام)2(. َماَت بَِبْيت َرأس َقْرَية من قرى الشَّ

 بش: كان يقيم بمرص مدة وبالشام زماًنا)3(.

يَِّي)4(.  ع: ُيَعدُّ ِف املرِْصِ

ه معاويُة حَص،   كر: له صحبٌة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، ووالَّ
وغزا الروم. 

روى عنه: أبو اخلري مرثد بن عبد الله اليزين، وقيل: احلارث بن مالك، 
ورشحبيل بن شفعة، وأبو األزهر املغرية بن فروة. 

 وكانـت لـه بدمشـق دار عنـد البـاب الرقـي، وكان بدمشـق حي قتل 
حجر بن عدي. 

معه  وشهد  باخلالفة،  بويع  حي  باجلابية  احلكم  بن  مروان  مع  وكان 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )212/5(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )378/3(.

) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 90(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2467/5(.
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املرج، وكان عل الرجالة)1(. 

 ذت: َلُه ُصْحَبٌة َوِرَواَيُة َحِديٍث َواِحٍد.

ِه اليزين، َوَأُبو األَْزَهِر امُلِغرَيُة بن  َرَوى َعنُْه: َأُبو اخْلرَْيِ َمْرَثُد بن َعْبِد اللَّ
َفْرَوَة.

اَلِة َيْوَم َمْرِج َراِهٍط َمَع َمْرَواَن)2(. جَّ َوَويِلَ ملَُِعاِوَيَة ِحَْص، َوَكاَن َعَل الرَّ

َماِلـُك ْبـُن َراِفـع ْبـِن َماِلِك ْبـِن الَعْجَلن ْبـِن َعْمِرو ْبـِن َعاِمِر ْبِن 7   03
، اْلَْنَصاِريُّ ڤ. زريٍق، الزَُّرِقيُّ

 ع: َشِهَدا َبْدًرا، َأُخو ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع)3(.

 ثغ: َشِهَدا َبْدًرا مع أخويه: خالد، ورفاعة ابني رافع)4(. 

))) »تاريخ دمشق« البن عساكر )56/ 508(.
)0) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 705(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2457/5(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )247/4(.
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ر
ِّ

ُمَبش امُسه  من 

ُر ْبُن اْلَحاِرِث، َوُهَو ُأَبْيِرُق ْبُن َعْمِرو ْبِن َحاِرَثَة ْبِن اْلَهْيَثِم 7   03 ُمَبشِّ
اْبِن ُظَفَر الَْنَصاِريُّ الظَّفِريُّ ڤ. 

ه ُأَتيَِّدة بنت عبد املنذر بن زنرب بن زيد بن ُأَمية بن زيد بن   س: ُأمُّ
مالك بن عوف بن َعْمرو بن عوف بن األوس.

شهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ُأحًدا)1(.

 بر: شهد أحًدا َمَع أخويه: بر وبشري)2(.

 كو: كانت له صحبٌة واستقامة)3(.

ـُر ْبـُن َعْبـِد الُمْنـِذِر ْبـِن ِرَفاَعَة ْبـِن َزْنَبِر ْبـِن ُأَميََّة ْبـِن َزْيٍد، 7   03 ُمَبشِّ
، ِمْن َبِني ُأَميََّة ڤ. اْلَْنَصاِريُّ

ُه ُنَسْيَبُة بِنُْت َزْيِد ْبِن ُضَبْيَعَة ْبِن َزْيِد ْبِن َمالِِك ْبِن َعْوِف ْبِن   س: ُأمُّ
َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب .

 ، ِ ْبِن َعْبِد امُلنِْذِر َوَعاِقِل ْبِن َأيِب اْلُبَكرْيِ وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ ُمَبرِّ

)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1455/4(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )265/4(.
) ) »اإلكمل« البن ماكوال )10/1(.
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ِر ْبِن ِزَياٍد.  َوُيَقاُل: َبْل َبْيَ َعاِقِل ْبِن َأيِب اْلُبَكرْيِ َوُمَذِّ

ٌ َبْدًرا َوُقتَِل َيْوَمِئٍذ َشِهيًدا، َقَتَلُه َأُبو َثْوٍر)1(. َوَشِهَد ُمَبرِّ

 خط: ُقتَِل ِمَن امُلسلمي ِف َخْيرَب)2(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ببدر،... َقَتَلُه َأُبو َثْوٍر. َوَيُقوُلوَن:   خط: اْسُتْشِهَد َمَع َرُسوِل اللَّ
زنرب)3(.

 ب: َأُخو أيب لَباَبة بن َعْبد امُلنْذر، ِمَّن شهد َبْدًرا)4(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا)5(.

 بر: َشِهَد َبْدًرا، َمَع أخيه أيب لبابة بن عبد املنذر. 

وقتل مبر يومئذ ببدر شهيًدا. وقيل: قتل بخيرب)6(.

 ثغ: َشِهَد َبْدًرا مع أخويه َأيِب لبابة بن عبد املنذر، ورفاعة بن عبد 
املنذر، وقتل مبر ببدر شهيًدا. وقيل: إنه قتل بخيرب)7(. 

 ذس: من ُشَهَداِء َبْدٍر)8(.

)0) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )422/3(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )381/3(.) ) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 60(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1455/4(.) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2631/5(.
) ) »سري أعالم النبالء« للذهبي )1/ 171(.)3) »ُأْسد الغابة« البن األثري )282/4(.
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ِمـْحـَجـن امُسه  من 

يِليُّ ڤ.7   03 مْحَجُن ْبُن َأِبي ِمْحَجٍن، َأُبو ُبْسٍر، الدِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َهُه فِيَها َرُسوُل اللَّ تِي َوجَّ ِة الَّ يَّ ِ  س: َكاَن َمَع َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة ِف الرَّ

إىَِل ِحْسَمى، َوَكاَنْت ِف ُجَاَدى اآْلِخَرِة َسنََة ِستٍّ ِمَن اهِلْجَرِة. 

وقد روى مجن َعِن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1(. 

َيِل)2(.  خ: َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنِي الدِّ

 ب: َوالِد بر بن مجن، َلُه ُصْحَبٌة، َومن َقاَل: بر. فقد َأخَطأ)3(.

 .)4( ، َوِقيَل: َبِشرٌي، َوِقيَل: ُيْرٌ ، َفِقيَل: ُبَسرْيٌ  ع: اْخُتِلَف ِف اْسِم اْبنِِه ُبْرٍ

، َوُهَو ِمْن َبِني َسْهٍم ڤ.7 3 03 مْحَجُن ْبُن اْلَْدَرعِ، اْلَْسَلِميُّ

ِذي َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرُموا َوَأَنا َمَع اْبِن األَْدَرِع«.   س: ُهَو الَّ

َوَكاَن َيْسُكُن امَلِدينََة، َوَماَت ِبَا ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )133/5(.
)0) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 225(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2571/5(.) ) »الثقات« البن ِحبَّان )399/3(.
) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )5/ 221(.
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الش

ُد ْبُن ُعَمَر: ُهَو َقِديُم اإِلْساَلِم، َوُهَو َخطَّ   وقال أيًضا س: َقاَل ُمَمَّ
ِذي َمرَّ بِِه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو َمَع َقْوٍم َيْرُموَن،  ِة، َوُهَو الَّ َمْسِجَد َأْهِل اْلَبرْصَ
ِة إىَِل امَلِدينَِة، َفَمَت ِبَا  َفَقاَل: »اْرُموا َوَأَنا َمَع اْبِن األَْدَرِع«، ُثمَّ َرَجَع ِمَن اْلَبرْصَ

ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة)1(.

ِذي َقاَل َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأْسَلم، وهو الَّ  خ: َرَوَى َعْن رسوِل اللَّ
»اْرُموا َوَأَنا َمَع اْبِن األَْدَرِع«)2(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرُموا َوَأَنا َمَع اْبِن األَْدَرِع«. 

َماَت ِف خاَلَفة ُمَعاِوَية)3(.

َ ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِوَيَة)4(. َي، ُتُوفِّ يِّ  ع: ُيَعدُّ ِف اْلَبرْصِ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرُموا َوَأَنا َمَع   بر: كان قديم اإلسالم، وفيه َقاَل َرُسول اللَّ
اْبِن األَْدَرِع«.

سكن البرصة، واختطَّ مسجدها َوُعَمر طوياًل، يقال: إنه مات ِف آخر 
خالفة ُمَعاِوَية. 

روى عنه: َحنَْظَلة بن عل، وعبد الله بن شقيق العقيل، ورجاء بن أيب 
رجاء)5(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )12/9(.
)0) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 104(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2571/5-2572(.) ) »الثقات« البن ِحبَّان )399/3(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1363/3(.
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 ثغ: َكاَن قديم اإلسالم، سكن البرصة، واختطَّ مسجدها، وعمر 
طوياًل. 

روى عنه: حنظلة بن َعل، ورجاء بن َأيِب رجاء.

أيام  َ با آخر  َفُتُوفِّ امَلِدينَِة،  إىَِل  ِة  الَبرْصَ ِمَن  ِمَْجُن بن األَْدَرِع  اْنَتَقَل  ُثمَّ 
معاوية)1(.

ِذي َقاَل فِيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْرُموا َوَأَنا   ذت: َلُه روايٌة وصحبٌة، وهو الَّ
َمَع اْبِن األَْدَرِع«.

، َوَحنَْظَلُة بن  ِه بن َشِقيٍق، َوَرَجاُء بن َأيِب َرَجاٍء اْلَباهلُّ َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللَّ
ِة. ِذي اْخَتطَّ َمْسِجَد اْلَبرْصَ . َوُهَو الَّ َعِلٍّ اأْلَْسَلِميُّ

َ آخر خالفة ُمَعاِوَية)2(. ُتُوفِّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )293/4، 294(.
)0) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 537(.
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ْحِرز
ُ

م امُسه  من 

ُمْحِرُز ْبُن َعاِمِر ْبِن َماِلِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِديِّ 7   03
اِريُّ ڤ. اِر النَّجَّ اْبِن النَّجَّ

ـُه ُسـْعَدى بِنْـُت َخْيَثَمـَة ْبـِن احْلَـاِرِث ْبـِن َمالِِك ْبـِن َكْعِب ْبِن   س: ُأمُّ

ْلِم ِمَن األَْوِس، َوِهَي  اِط ْبِن َكْعِب ْبِن َمالِِك ْبِن َحاِرَثَة ْبِن َغنِْم ْبِن السِّ النَّحَّ
ُأْخُت َسْعِد ْبِن َخْيَثَمَة.

ُهَم ُأمُّ َسْهِل بِنُْت َأيِب َخاِرَجَة  َوَكاَن ملُِْحِرٍز ِمَن اْلَوَلِد: َأْسَمُء، َوَكْلَثُم، َوُأمُّ
اِر.  َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َمالِِك ْبِن َعِديِّ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغنِْم ْبِن َعِديِّ ْبِن النَّجَّ

َفُهَو  ُأُحٍد  إىَِل  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوُل  َغَدا  َصبِيَحَة   َ َوُتُوفِّ َبْدًرا،  ُمِْرٌز  َوَشِهَد 
َيِصرُي فِيَمْن َشِهَد ُأُحًدا، َوَلْيَس َلُه َعِقٌب)1(.

 ع: َشِهَد َبْدًرا، ِمَن اأْلَْنَصاِر، ِمَن اخْلَْزَرِج)2(.

 بر: َشِهَد َبْدًرا.

وتوف صبيحة اليوم الَِّذي غدا فيه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل ُأُحٍد، فهو معدود 

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )474/3(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2591/5(.
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فيمن شهد ُأُحًدا كذلك، ال عقب له)1(.

َة ْبِن َكِبيِر ْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن 7   03 مْحِرُز ْبُن َنْضَلَة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُمرَّ
اْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، ُيْكَنى َأَبا َنْضَلَة، اْلََسِديُّ ڤ.

َة، َوَكاَنْت َبنُو َعْبِد  ُب ُفَهرْيَ  س: َكاَن َأْبَيَض، َحَسَن اْلَوْجِه، َوَكاَن ُيَلقَّ
ُه َحِليَفُهْم)2(. ُعوَن َأنَّ األَْشَهِل َيدَّ

 ع: ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َشْمٍس، َشِهَد َبْدًرا)3(.

 بر: كان يقال له: فارس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، كم كان يقال أليب قتادة 
األنصاري.

ُقتِـَل شـهيًدا ف حـي غـارة َعْبـد الرحـن بـن عيينة بن حصـن عل سح 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، قتله َعْبُد الرحن بن عيينة يومئذ. 

وذلك مفوظ ف حديث سلمة بن األكوع. 

واسم األخرم: مرز بن نضلة، ويقال: ناضلة)4(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل   بر، ثغ: شهد بدًرا وُأُحًدا واخلندَق، وخرج مع َرُسوِل اللَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو صاحبه  غزوة الغابة يوم الرح حي أغري عل نعاج َرُسول اللَّ
، فقتله مسعدة بن حكمة، َوَكاَن  َذلَِك اليوم، وهي غزوة ذي قرد، سنة ستٍّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1364/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )296/4(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )89/3(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2591/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )73/1(.
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َيْوم قتل ابن سبع وثالثي أو ثمن وثالثي سنة)1(. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َكَم   ثغ: من أسد بن خزيمة، كان يقال له: فارس َرُسول اللَّ
كان يقال أليب قتادة. 

ُقتَِل ف حياة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ملا أغار عبد الرحن بن عيينة بن حصن بن حذيفة 
بن بدر الفزاري َعَل سح َرُسوِل اللَِّه سنة ست، روى خرب مقتله سلمة بن 

األكوع، ف حديث طويل مرج ف الصحيحي. 

و)األخرم(: لقب، واسمه: )مرز بن نضلة()2(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1365/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )297/4(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )69/1(.



681 حرف الميم

د محمَّ امُسه  من 

يِق ڤ.7 - 03 دِّ ُد ْبُن َأِبي َبْكٍر الصِّ مَحمَّ

ِه ْبِن َجْعَفِر ْبِن َطالٍِب   خ: َأُخو َيَْيى ْبِن َعِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب، وَعْبد اللَّ
.)1( َنا بَِذاَك امَلَداِئنِيُّ هم َأْسَمء بِنُْت ُعَمْيس. َأْخرَبَ هَم، ُأمُّ أِلُمِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َجَرِة، َوِهي الَبْيَداء َمَع َرُسوِل اللَّ  ب: ولد بِالشَّ

د  ة الَوَداع، فويل عل ُمَمَّ ه َأسَمء بنت ُعَمْيس اخلثعمية، َوَذلَِك ِف حجَّ أمُّ
د بن أيب  ابن أيب بكر مرص، َوَصاَر إَِلْيِه َعْمرو بن الَعاِص، َفاْقَتتُلوا َفاْنََزَم ُمَمَّ
بكر، َفدخل خربة فِيَها َحار ميِّت، َفدخل َجْوفه، َفأحرق ِف َجوف احلمر. 

َوقد قيل: إِنَّه ُقتَِل باملعركة، َقتله ُمَعاِوَية بن خديج. َواأْلول أصح. 

َوقد قيل: إِنَّه َقتله َعْمرو بُن الَعاِص بعد َأن أسه. َوُيَقال: إِن كنيته َأُبو 
اْلَقاِسم)2(.

 بش: ولد بالشجرة والبيداء سنة عر من اهلجرة والنَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قاصد 
البيت العتيق ف حجته. 

))) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 524(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )368/3(.
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ه أسمء بنت عميس اخلثعمية، وكان يكنى أبا القاسم.  وأمُّ

ُقتَِل ف والية عل بن أيب طالب بعد وقعة صفي)1(.

ُه َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس بِِذي احْلَُلْيَفِة َوِهَي ُمِْرَمٌة، َخَرَجْت   ع: ُنِفَسْت بِِه ُأمُّ

ِة  ـًة َمـَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص خِلَْمٍس َبِقَي ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة َسـنََة َعـَرٍ ِف َحجَّ َحاجَّ
ْهاَلِل.  اْلَوَداِع، َفاْسَتْفَتى َأُبو َبْكٍر ڤ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص هَلَا، َفَأَمَرَها بِااِلْغتَِساِل َواإْلِ

َ ِف ِذي اْلَقْعَدِة َسنََة َثَمٍن َوَثاَلثَِي، ُأْحِرَق بِِمرْصَ ِف ِخاَلَفِة َعِلِّ ْبِن  ُتُوفِّ
ُه َوَلًدا،  َأيِب َطالٍِب، ُأْحِرَق َفَجِزَع َعَلْيِه َجَزًعا َشِديًدا، َوَقاَل: إيِنِّ ُكنُْت أَلَُعدُّ
َت  ُه َأْسَمُء بِنُْت ُعَمْيٍس حَتْ َوَكاَن َأًخا َواْبَن َأٍخ، َفِعنَْد اللِه َنْحَتِسُبُه، َكاَنْت ُأمُّ
ُه ِمـرْصَ َفُقتِـَل ِبَا ِف  ، َوَتْربَِيُتـُه ِف ِحْجـِرِه، َفـَوالَّ ـٌد َربِيـَب َعـِلٍّ ، َوَكاَن ُمَمَّ َعـِلٍّ

ِخاَلَفتِِه)2(.

ُد ْبُن َأِبي ُحَذْيَفَة ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َعْبِد َشْمِس ْبِن َعْبِد َمَناٍف 7 ) 03 مَحمَّ
الُقَرِشيُّ الَعْبَشِميُّ ڤ.

 بش: له صحبٌة، كان عامل عثمن بن عفان عل مرص)3(.

ُه َسْهَلُة بِنُْت ُسَهْيٍل ُولَِد بَِأْرِض احْلََبَشِة، َقاَلُه َأُبو اأْلَْسَوِد، َعْن   ع: ُأمُّ

 . َبرْيِ ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 40(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )168/1(.

) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 95(.
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ُأِخَذ  َفُقتَِل،  ُحوِصَ  ِحَي  ُعْثَمَن  َعَل  َدَخَل  فِيَمْن  َدَخَل  َمْن  َأَحُد  َوُهَو 
اِم َفُقتَِل)1(. بَِجَبِل اجْلَِليِل َجَبِل ُلْبنَاَن بِالشَّ

 بر: ولد بأرض احلبشة عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه سهلة بِنْت سهيل بن َعْمرو العامرية. أمُّ

قال أهل النسب: انقرض ولد َأيِب حذيفة وولده َأبِيِه ُعْتَبة إال من قبل 
اْلَولِيد بن ُعْتَبة، فإن منهم طائفة بالشام)2(. 

ُد ْبُن َأِبي َعِميَرَة الُمَزِنيُّ ڤ.7 0 03 مَحمَّ

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

.)4( اِميَِّي، َرَوى َعنُْه: ُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ  ع، ثغ: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف الشَّ

 كو: َلُه ُصْحَبٌة، ُيَعدُّ ِف احلمصيي)5(. 

ُد ْبُن َحاِطِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن َحِبيِب ْبِن َوْهِب ْبِن 7   03 مَحمَّ
، ُيْكَنى َأَبا  ُحَذاَفَة ْبِن َجمحِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َهِصيِص ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ

ِإْبَراِهيَم، اْلُجَمِحيِّ ڤ.

ه أمُّ جيل بنت امُلَجلَّل بن عبد بن أيب قيس بن عبد ود بن   س: ُأمُّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )185-184/1(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1369/3، 1370(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )367/3(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )185/1(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )332/4(.

) ) »اإلكمل« البن ماكوال )279/6(.
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نرص بن مالك بن ِحسل بن عامر بن لؤي.

ه فاطمة بنت قدامة بن مظعون بن  فوَلَد ُممُد بُن حاطٍب: لقمَن، وُأمُّ
حبيب بن وهب بن حذافة بن جح.

هـم مريم بنت  واحلـارَث، وعمـًرا، وعبـَد الرحن، وعليًّا، وسـعًدا، وأمُّ
مالك بن جنادة بن كابر بن أودع بن بّر بن كبري بن عمران بن زياد بن حد 

ابن عامر بن غافق بن عك. 

هم مريم بنت مالك بن جنادة  وإبراهيَم، ويعَل، واحلارَث، وممًدا، وأمُّ
أيًضا.

ه أمُّ صفوان بنت عمرو بن عطاء بن عباس بن  وإبراهيَم األصغر، وُأمُّ
علقمة بن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن ِحسل بن عامر بن لؤي. 

وكان ممد بن حاطب يكنى أبا إبراهيم)1(.

َ َسنََة ِستٍّ َوَثَمنَِي)2(.  ص: ُتُوفِّ

 ب: خرج َأبوُه َحاطِب إىَِل النََّجاِشّ َمَع َجْعَفر بن أيب َطالب، فولد 
ِفينَة، سكن الُكوَفة، َحِديثه ِعنْد سمك بن َحْرب.  د بن َحاطِب ِف السَّ َلُه ُمَمَّ

ه أمُّ جيل بنت املجلل بن َعْبد بن أيب قيس بن َعْبد ود، من مهاجرات  َوأمُّ
احلََبَشة.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )537/6(.
)0) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )84/2(.
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د بن َحاطِب ِف واَلَية َعْبد امللك بن َمْرَوان)1(. َماَت ُمَمَّ

أيب  بن  جعفر  مع  النجاش  إىل  حاطب  أبوه  خرج  قد  كان  بش:   
طالب، فولد ممد بن حاطب ف السفينة، له صحبٌة)2(.

ِل ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َأيِب َقْيِس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن  ُه َفاطَِمُة بِنُْت امُلَجلِّ  ع: ُأمُّ

َنرْصِ ْبِن َمالِِك ْبِن ِحْسٍل.

ٍد،  ْساَلِم بُِمَحمَّ َي ِف اإْلِ ُل َمْن ُسمِّ َهاَجَر بِِه َأَبَواُه إىَِل َأْرِض احْلََبَشِة، َوُهَو َأوَّ
ُيْكنَى َأَبا إِْبَراِهيَم.

ِفينَِة،  ُه ُولَِد بِاحْلََبَشِة، َوِقيَل: ُولَِد ِف السَّ َ َأُبوُه بِاحْلََبَشِة ُمْسِلًم، َوِقيَل: إِنَّ ُتُوفِّ
 . ُه ُمَهاِجَرًة َوِهَي ُمتِمُّ َخَرَجْت ُأمُّ

َماَت  ُه  إِنَّ َوِقيَل:  امَلِلِك،  َعْبِد  اِم  َأيَّ ِف  بِاْلُكوَفِة  َوَثَمنَِي  ِستٍّ  َسنََة   َ َوُتُوفِّ
َة َسنََة َأْرَبٍع َوتِْسِعَي)3(. بَِمكَّ

ه أمُّ جيل فاطمة بِنْت املجلِّل.   بر: ولد بأرض احلبشة، كانت أمُّ

وقيل: جويرية، وقيل: َأْسَمء بِنْت املجلل بن َعْبد الله بن أيب قيس بن 
عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن َعاِمر بن لؤي القرشية العامرية. 

قد هاجرت إليها -يعني: احلبشة- مع زوجها حاطب، فولدت َلُه هناك 
ممًدا واحلارَث ابني حاطب. 

)0) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 81(.))) »الثقات« البن ِحبَّان )365/3(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )170/1(.
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د بن حاطب يكنى َأَبا اْلَقاِسم، وقيل: َأَبا إِْبَراِهيم.  َوَكاَن ُمَمَّ

توف ِف خالفة َعْبد امَلِلِك بن َمَرَوان سنة أربع وسبعي بمكة ِف العام 
ِه بن ُعَمر بمكة. وقيل: بالكوفة، وعداده ِف الكوفيي  الَِّذي توف فِيِه َعْبد اللَّ

روى َعنُْه: َأُبو بلج، وسمك بن حرب، َوَأُبو عون الثقفي)1(.

ًدا. وقيل: إن أباه هاجر بِِه  ي ِف اإلسالم: ُمَمَّ  ثغ: هو أول من ُسمِّ

إىَِل احلبشة وهو طفل)2(.

ا ُهنَاَك. َ َأُبْومُهَ  ذس: َمْولُِدُه: بِاحلََبَشِة، ُهَو َوَأُخْوُه احلَاِرُث، َفُتُوفِّ

ُهم َحبِْيٌب ِمْن ِكَباِر ُقَرْيٍش، َوُهَو اْبُن َوْهِب بِن ُحَذاَفَة بِن ُجَِح بِن  َوَجدُّ
َعْمِرو بِن ُهَصْيِص بِن َكْعِب بِن ُلَؤيِّ بِن َغالٍِب.

ُه: ِمَن امُلَهاِجَراِت، َوِهَي ُأمُّ َجِْيٍل بِنُْت امُلَجّلِل. َوُأمُّ

فِّ ِف الُعْرِس. َوَلُه: ُصْحَبٌة، َوَحِديٌث ِف الدُّ

َوَيـْرِوي َعـْن: َعِلٍّ َأْيًضا. َرَوى َعنْـُه: َبنُْوُه؛ احلَاِرُث، َوُعَمـُر، َوإِْبَراِهْيُم، 
، َوِسَمُك بُن َحْرٍب، َوَسْعُد بُن  َوُلْقَمُن، َوَحِفيُدُه؛ ُعْثَمُن بُن إِْبَراِهْيَم اجلَُمِحيُّ

، َوَأُبو َبْلٍج َيَْيى بُن ُسَلْيٍم. ْهِريُّ إِْبَراِهْيَم الزُّ

َضاَعِة. َوُهَو َأُخو َعْبِد اللِه بِن َجْعَفِر بِن َأيِب َطالٍِب ِمَن الرَّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1368/3، 1369(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )309/4(.
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ًدا ِف اإِلْساَلِم. َي ُمَمَّ ُل َمْن ُسمِّ َوِقْيَل: ُهَو َأوَّ

ًدا َقْبِل امَلْبَعِث. َي ُمَمَّ ، َفُسمِّ ُد بُن َمْسَلَمَة األَْنَصاِريُّ ا ُمَمَّ َفَأمَّ

ُد بُن َحاطٍِب: َأَبا إِبَراِهْيَم.  َوُيْكنَى ُمَمَّ

.)1( ُد بُن َحاطٍِب: َسنََة َأْرَبٍع َوَسْبِعْيَ َماَت ُمَمَّ

 ذت: َأُخو احْلَاِرِث بن َحاطٍِب.

فِّ ِف النَِّكاِح. ِب بِالدُّ ْ َلُه ُصْحَبٌة، َوَحِديَثاِن، َواِحٌد ِف الضَّ

َوَرَوى َعْن َعِلٍّ َأْيًضا.

َرَوى َعنُْه: َبنُوُه احْلَاِرُث َوُعَمُر َوإِْبَراِهيُم، َوَحِفيُدُه ُعْثَمُن بن إِْبَراِهيَم بن 
َيَْيى بن  َبْلٍج،  َوَأُبو  ، َوِسَمُك بن َحْرٍب،  ْهِريُّ إِْبَراِهيَم الزُّ ٍد، َوَسْعُد بن  ُمَمَّ

ِه بن َجْعَفِر بن َأيِب َطالٍِب. ُسَلْيٍم، َوُهَو َرِضيُع َعْبِد اللَّ

ًدا. َي ِف اإِلْسالِم ُمَمَّ ُل َمْن ُسمِّ َوِقيَل: ُهَو َأوَّ

َة، َوِقيَل: ُولَِد بِاحْلََبَشِة. ُولَِد بَِمكَّ

ـًدا َقْبَل  َي ُمَمَّ ُه ُسـمِّ ـُد بـن ُمْسـِلَمَة َكبِـرٌي َمْشـُهوٌر َلِكنَـّ َحاَبـِة ُمَمَّ َوِف الصَّ
اإِلْسالِم.

َ ابن َحاطٍِب َهَذا ِف َسنَِة َأْرَبٍع َوَسْبِعَي)0). ُتُوفِّ

))) »سري أعالم النبالء« للذهبي )3/ 435، 436(.
)0) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 880(.
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ُد ْبُن َصْفَواَن اْلَْنَصاِريُّ ڤ.7   03 مَحمَّ

ْعبِيِّ حديًثا ِف   س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنُْه ِمْن َحِديِث الشَّ
األَْرَنِب)1(.

 ب: اصطاد أرنبي، َفلم يد شفرة فذبحهم بمروة، َفَسَأَل النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َفأمره بأكلها)2(.

 ع: ِعَداُدُه ِف َأْهِل اْلُكوَفِة ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن َأْوٍس اْخُتِلَف فِيِه، َفِقيَل: 
ٌد، َوِقيَل: َخالٌِد، َوِقيَل: َعْبُد اللِه، َوِقيَل: َصْفَواُن، َوِقيَل: اْبُن َصْفَواَن،  ُمَمَّ

.)3( ْعبِيُّ َواَيِة َعنُْه الشَّ َد بِالرِّ َتَفرَّ

ُد ْبُن َصْيِفيٍّ اْلَْنَصاِريُّ ڤ.7   03 مَحمَّ

 س: َرَوى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا ِف َعاُشوَراَء)4(.

 ب: أْرسلُه النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل أهل العُروض َيْأُمرُهم بَِصْوم َيْوم َعاُشوَراء. 

عداده ِف أهل الُكوَفة، كنيته َأُبو مرحب)5(.

َواَيِة َعنُْه. ْعبِيُّ بِالرِّ َد الشَّ  ع: ُيَعدُّ ِف اْلُكوفِيَِّي ِمْن َبنِي ُجَشِم ْبِن َأْوٍس، َتَفرَّ

ا َواِحٌد.  ِد ْبِن َصْفَواَن، َفِقيَل: مُهَ ، َوُمَمَّ ِد ْبِن َصْيِفيٍّ  َواْخُتِلَف ِف ُمَمَّ

)0) »الثقات« البن ِحبَّان )364/3(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )183/8(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )173/1(.

) ) »الطبقات الكبري« البن سعد )183/8(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )365/3، 366(.



689 حرف الميم

ِد ْبِن َصْفَواَن، ُهَو آَخُر، َرَوى  ُد ْبُن َصْيِفيٍّ َغرْيُ ُمَمَّ : ُمَمَّ َوَقاَل اْلَواِقِديُّ
، َوَنَزاَل اْلُكوَفَة)1(. ْعبِيُّ َعنُْهَم َجِيًعا الشَّ

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْحِش ْبِن ِرَئاِب ْبِن َيْعَمَر ْبِن َصِبَرَة ْبِن 7   03 مَحمَّ
َة ْبِن َكِبيِر ْبِن َغْنِم ْبِن ُدوَداَن ْبِن َأَسِد ْبِن ُخَزْيَمَة، يكنى َأَبا َعْبِد اهلِل،  ُمرَّ
 ، ُحَلَفـاِء َحـْرِب ْبـِن ُأَميَّـَة ْبـِن َعْبـِد َشـْمِس ْبـِن َعْبِد َمَنـاِف ْبـِن ُقَصيٍّ

اْلََسِديُّ ڤ.

ه فاطمة بنت أيب حبيش بن املطلب بن أسد بن عبد العزى.   س: ُأمُّ

ُقتَِل أبوه عبد الله بن جحش يوم أحد َشِهيًدا، وأوىص به إىل َرُسوِل اللِه 
ملسو هيلع هللا ىلص، فَخطَّ به َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُخّطة بسوق املدينة عند سوق الرقيق، واشتى 

له مااًل بخيرب، وقد روى عن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص.

ابن  بن جحش  الله  عبد  بن  ملسو هيلع هللا ىلص وممد  اللِه  َرُسوُل  ُقبض  ويقولون: 
مخس عرة سنة.

َر وبقي  قال ممد بن عمر: وكان ممد بن عبد الله بن جحش قد ُعمِّ
إىل آخر الزمان)2(.

 خ: ابن أخي زينب بنت جحش)3(.

 ف: ِمْن َبنِي َأَسِد ُخَزْيَمَة، َحِليُف َبنِي ُأَميََّة ْبِن َعْبِد َشْمٍس)4(.

)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )549/6(.))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )174/1(.
) ) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 56(.

) ) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )306/1(.
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ه َأُبو َأْحَد بن جحش، ُقتَِل َأبوُه َيْوم ُأحد،   ب: َهاجر ُهَو، َوَأبوُه، َوَعمُّ
وهم حلفاء بني َعْبد شمس بن َعْبد منَاف.

سمع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقول: »َغطِّ َفِخَذَك؛ َفإِنَّ الَفْخَذ َعوَرٌة«. وكنيته َأُبو َعْبد اللَّه. 

ى)1(. ه َفاطَِمة بنت أيب ُحَبْيش بن امْلطلب بن َأسد بن عبد الُعزَّ َوأمُّ

 بش: هاجر هو وأبوه وعمه أبو أحد بن جحش، وهم حلفاء بني 
عبد شمس، ُقتَِل أبوه يوم ُأُحٍد، وتوف ممد باملدينة)2(.

ِة، َحِليُف َبنِي ُأَميََّة، َكاَن َعْبُد اللِه َشِهَد َبْدًرا،   ع: َأْسنََد ُدوَن اْلَعَرَ
َوُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد)3(.

 بر: َكاَن قد هاجر مع َأبِيِه وعميه إىَِل أرض احلبشة، ُثمَّ هاجر من مكة 
إىَِل املدينة مع َأبِيِه. له صحبٌة وروايٌة.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص،  د َهَذا إىَِل َرُسول اللَّ ِه بن َجْحش قد أوىص بابنه ُمَمَّ وكان َعْبد اللَّ
فاشتى َلُه مااًل بخيرب، وأقطعه داًرا بسوق الرقيق باملدينة.

د بن ُعَمر. وكان مولده قبل اهلجرة بخمس سني- ذكره ُمَمَّ

روى عنه: َأُبو َكثرِي مواله حديًثا حسنًا ِف أن املؤمن ال يدخل اجلنة وإن 
رزق الشهادة َحتَّى يقيض دينه)4(.

))) »الثقات« البن ِحبَّان )363/3(.
)0) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 46(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )161/1(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1373/3، 1374(.
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ه فاطمة بنت َأيِب حبيش.  ثغ: أمُّ

هاجر مع أبيه وعميه إىَِل احلبشة، وعاد هاجر إىَِل املدينة مع أبيه. 

َلُه صحبٌة وروايٌة.

د إىل رسول الله  ِه بن جحش إىَِل أحد أوىص بابنه ُمَمَّ وملا خرج َعْبد اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فاشتى َلُه مااًل بخيرب، وأقطعه داًرا بسوق الدقيق باملدينة.

د بن َعْبد اللَِّه؛ ألن أم  د بن طلحة بن ُعَبْيد اللَّه ابن عمة ُمَمَّ َوَكاَن ُمَمَّ
د بن طلحة حنة بنت جحش)1(. ُمَمَّ

ُد بُن ُعْلبَة الُقَرِشيُّ ڤ.7 3 03 ُمَحمَّ

 ن: له صحبٌة، عداده ف املرصيي)2(.

 كو: له صحبٌة، عداده ف املرصيي، حديثه مذكور ف حديث هبيب 
ابن مغفل، ومسلمة بن ملد)3(. 

، ُثمَّ الظََّفِريُّ ڤ.7   03 ُد ْبُن َفَضاَلَة ْبِن َأَنٍس، اْلَْنَصاِريُّ مَحمَّ

 ب: َدَعا َلُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بِالربَكِة، َومسح َرأسه، َوَكاَن قد حجَّ بِِه َعام 
ة الَوَداع، َوُهَو ابن عر ِسنِي)4(. حجَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )324/4(.
)0) »تاريخ ابن يونس املرصي« أليب سعيد ابن يونس )456/1(.

) ) »اإلكمل« البن ماكوال )254/6(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )367/3(.
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َة اْلَوَداِع.   ع: َصِحَب النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحجَّ َمَعُه َحجَّ

ُد ْبُن َأَنِس ْبِن َفَضاَلَة)1(. َرَوى ُهَو َوَأُبوُه َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِقيَل: ُمَمَّ

ُد بُن َقْيٍس، َأُبو رهٍم، اْلَْشَعِريُّ ڤ.7  -03 ُمَحمَّ

َي َعــَل   س: َكاَن ِمَّــْن َقــِدَم َمــَع َأيِب ُموَســى األَْشــَعِريِّ ِمــَن األَْشــَعِريِّ
، َوَكاُنوا َأْرَبَعًة َومَخِْسَي َرُجالَّ، فِيِهْم ِمْن إِْخَوهِتِْم  َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهَو بَِخْيرَبَ
ِمْن َعكٍّ ِستَُّة َنَفٍر، َفَأْسَلُموا، َوَصِحُبوا َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخَرَج َأُبو ُرْهٍم إىَِل 

اِم َبْعَد َما ُقبَِض َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفنََزهَلَا)2(. الشَّ

 ب: َأُخو أيب ُموَسى اأْلَْشَعِري، َلُه ُصْحَبٌة)3(.

 م: أخو أيب موسى، هاجر إىل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ف البحر، هو وأخواه: أبو 
عامر، وأبو موسى)4(.

، َقِدَم عل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)5(.  مف: َأُخو أيب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ

 ع: َأُخو َأيِب ُموَسى، َهاَجَر إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِف اْلَبْحِر َمَع َجَاَعِة اأْلَْشَعِريَِّي)6(.

َعَة ْبِن َحاِرَثَة ْبِن 7   03 ُد ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُمَجدَّ مَحمَّ

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )178/1(.
)0) »الطبقات الكبري« البن سعد )437/9(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )367/3(.
) ) »معرفة الصحابة« البن منده )ص: 858(.

) ) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )2817(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2887/5(.
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ْحَمِن، َوِقيَل: َأُبو َعْبِد اهلِل.  اْلَحاِرِث ْبِن َماِلِك ْبِن اْلَْوِس ْبِن َأِبي َعْبِد الرَّ
َعَة  ُمَجدَّ ْبِن  َعِديِّ  ْبِن  َخاِلِد  ْبِن  َسَلَمَة  ْبِن  َمْسَلَمَة  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َوِقيَل: 
ْحَمِن،  ، َأُبو َعْبِد اهللَّ، َوُيَقاُل: َأُبو َعْبِد الرَّ ، اْلَْشَهِليُّ ، الَحاِرِثيُّ اْلَْنَصاِريُّ

َوُيَقاُل: َأُبو َسِعيٍد ڤ.

ُه ُأمُّ َسْهٍم َواْسُمَها ُخَلْيَدُة بِنُْت َأيِب ُعَبْيِد ْبِن َوْهِب ْبِن َلْوَذاَن   س: ُأمُّ

اْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َزْيِد ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن اخْلَْزَرِج ْبِن َساِعَدَة ْبِن َكْعٍب ِمَن اخْلَْزَرِج. 

ْحَِن  ُة َنَفٍر َوِستُّ نِْسَوٍة: َعْبُد الرَّ ِد ْبِن َمْسَلَمَة ِمَن اْلَوَلِد َعَرَ َوَكاَن ملَُِحمَّ
ُهْم ُأمُّ َعْمِرو بِنُْت َسـاَلَمَة ْبِن  َوبِـِه َكاَن ُيْكنَـى، َوُأمُّ ِعيَسـى، َوُأمُّ احْلَاِرِث، َوُأمُّ

َوْقِش ْبِن ُزْغَبَة ْبِن َزُعوَراَء ْبِن َعْبِد األَْشَهِل َوِهَي ُأْخُت َسَلَمَة ْبِن َساَلَمَة. 

ُهَم َعْمَرُة بِنُْت َمْسُعوِد ْبِن َأْوِس ْبِن َمالِِك ْبِن  َوَعْبُد اللِه، َوُأمُّ َأْحََد، َوُأمُّ
اِد ْبِن َظَفٍر َوُهُو َكْعُب ْبُن اخْلَْزَرِج ِمَن األَْوِس.  َسوَّ

ُهْم ُقَتْيَلُة بِنُْت احْلَُصْيِ ْبِن َضْمَضٍم ِمْن  َوَسْعٌد، َوَجْعَفٌر، َوُأمُّ َزْيٍد، َوُأمُّ
َة ْبِن َعْوٍف ِمْن َقْيِس َعْياَلَن.  َبنِي َمرَّ

َة، ُثمَّ ِمْن َبنِي ُخَصْيَلَة  ِر ْبِن َمْعَمٍر ِمْن َبنِي َمرَّ ُه َزْهَراُء بِنُْت َعمَّ َوُعَمُر، َوُأمُّ
ِمْن َقْيِس َعْياَلَن. 

ُهَم ِمَن األَْطَباء َبْطٌن ِمْن ُبُطوِن َكْلٍب.  َوَأَنٌس، َوُعْمَرُة َوُأمُّ

ُهْم ُأمُّ َوَلٍد.  ٌد، َوُأمُّ َوَقْيٌس، َوَزْيٌد، َوُمَمَّ

ُهَم ُأمُّ َوَلٍد. َوَمُْموٌد اَل َعِقَب َلُه، َوَحْفَصُة، َوُأمُّ
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َقْبَل  َوَذلَِك  ْبِن ُعَمرْيٍ  َيِد ُمْصَعِب  بِامَلِدينَِة َعَل  َمْسَلَمَة  ْبُن  ُد  َوَأْسَلَم ُمَمَّ
، َوَسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ. إِْساَلِم ُأَسْيِد ْبِن احلَُضرْيِ

اِح.  ِد ْبِن َمْسَلَمَة َوَأيِب ُعَبْيَدَة ْبِن اجْلَرَّ وآَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَ ُمَمَّ

ٌد َبْدًرا، َوُأُحًدا، َوَكاَن فِيَمْن َثَبَت َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَمِئٍذ  َوَشِهَد ُمَمَّ
ِحَي َوىلَّ النَّاُس. 

َها َمَع َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َما َخاَل َتُبوَك، َفإِنَّ  َوَشِهَد اخلَنَْدَق، َوامَلَشاِهَد ُكلَّ
َرُسوَل اللِه اْسَتْخَلَفُه َعَل امَلِدينَِة ِحَي َخَرَج إىَِل َتُبوَك. 

ِف، َوَبْعَثُه َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل  ـٌد فِيَمـْن َقَتـَل َكْعـَب ْبـَن األرَْشَ َوَكاَن ُمَمَّ
ًة ِف َثاَلثَِي َراِكًبا ِمْن َأْصَحاِب  يَّ اْلُقْرَطاِء َوُهْم ِمْن َبنِي َأيِب َبْكِر ْبِن ِكاَلٍب َسِ

َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَسِلَم َوَغنَِم. 

ِة َنَفٍر)1(. ًة ِف َعَرَ يَّ ِة َسِ َوَبْعَثُه َأْيًضا إىَِل ِذي اْلَقصَّ

 ق: كان يقال له: فارس َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص واستخلفه ف غزوة قرقرة 
الكدر عل املدينة.

وكان أسوَد، طوياًل، عظيًم، أصلع. 

َذ بعد َرُسوِل الله  وشهد مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص بدًرا، واملشاهَد كلَّها، واختَّ
ملسو هيلع هللا ىلص سـيًفا من خشـب، وجعله ف جفن، ومل يشـهد اجلمل، وال صفِّي، وال 

حارب ف فنة.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )409-408/3(.
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وكان يكنى: أبا عبد الرحن، ونزل باملدينة. 

ومات با ف صفر سنة ست وأربعي، أو ثالث وأربعي، وصلَّ عليه 
مروان بن احلكم.

وكان له من الولد: عرة ذكور، وسّت بنات)1(.

َنا امَلَداِئنِي أنه مات بامَلِدْينَة)2(.  خ: َأْخرَبَ

.)3(  ف: َبْدِريٌّ

َ َسنََة َثاَلٍث َوَأْرَبِعَي)4(.  ص: َبْدِريٌّ ڤ ُتُوفِّ

َبَذة،  ف، شهد َبْدًرا، ثمَّ ضب فسطاطه بالرَّ  ب: َقاتِْل َكْعَب بَن اأْلرَْشَ

َواْعَتـزل اْلِفَتـن إىَِل َأن َمـاَت سـنة َثـاَلث َوَأْرَبعـي، ِف شـهر صفـر، ِف واَلَيـة 
ُمَعاِوَية بِامَلِدينَِة، َوُهَو ابن سبع َوسبعي سنة، َوصلَّ َعَلْيِه َمْرَوان بن احلكم، 

َوُدفَِن بِالَبِقيِع. 

ْحَن. َوَكاَن أصلع طَوااًل، َوَكاَن كنيته: َأُبو َعْبد اللَّه. َوقد قيل: َأُبو َعْبد الرَّ

َوله عَرة من الَبنَِي، وست من الَبنَات. 

ه خليدة َوِهي أمُّ سهل بنت عبيد بن وهب بن لوذان بن َعْبد ود)5(.  َوأمُّ

))) »املعارف« البن قتيبة الدينوري )ص: 269(.
)0) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 51(.

) ) »املعرفة والتاريخ« ليعقوب الفسوي )307/1(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )362/3، 363(.) ) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )44/4(.



حابة األماثل 696
َّ

عريف بالص
َّ
امل في الت

َّ

الش

ف من املواظبي عل العبادة، واخللوة،   بش: َقاتِْل َكْعَب بَن اأْلرَْشَ
ثالث  سنة  مات  أن  إىل  َبَذة  بالرَّ فسطاطه  وضب  الفتن،  اعتزل   ، بالتعبُّ

وأربعي وهو ابن سبع وسبعي سنة، وكان يكنى بأيب عبد الله)1(.

 . : َأْشَهِلٌّ َبرْيِ ، َوَقاَل ُعْرَوُة ْبُن الزُّ  ع: َحاِرثِيٌّ َأْوِسٌّ

َها َخاَل َتُبوَك، َكاَن ُمْعَتِداًل َأْصَلَع)2(. َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد ُكلَّ

 بر: شهد بدًرا واملشاهد كلَّها، ومات باملدينة، ومل يستوطن غريها، 
وكانت وفاته با ِف صفر سنة ثالث وأربعي. وقيل: سنة ست وأربعي. وقيل: 
سنة سبع وأربعي، َوُهَو ابن سبع وسبعي سنة، وصلَّ َعَلْيِه َمَرَوان بن احلكم، 

َوُهَو يومئذ أمري عل املدينة.

يقال: َكاَن أسمر شديد السمرة، طوياًل أصلع ذا جثة. 

ـد بـن مسـلمة مـن فضـالء الصحابة، وهـو أحد الذيـن قتلوا  وكان ُمَمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص عل املدينة ِف بعض غزواته.  َكْعَب بَن األرشف، واستخَلَفه َرُسوُل اللَّ

وقيل: استخلفه ِف غزوة قرقرة الكدر، وقيل: إنه استخلفه عام تبوك. 

ِه  واعتزل الفتنة واختذ سيًفا من خشب، وجعله ِف جفن، وذكر أن َرُسوَل اللَّ
َبَذة. ملسو هيلع هللا ىلص أمره بذلك، ومل يشهد اجلمل وال صفي، وأقام بالرَّ

وقد تقدم ِف باب ُأَساَمة بن َزْيد أن الذين قعدوا ِف الفتنة: َسْعد بن َأيِب 

))) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 44(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )156/1(.
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ُد بن َمْسَلَمَة، َوُأَساَمُة بن َزْيد.  َوقَّاص، وعبد الله بن ُعَمَر، َوُمَمَّ

َبرْي.  وقد قيل: إنه الَِّذي قتل مرحًبا اليهوديَّ بخيرب. وقيل: قتله الزُّ

ري، وأهل احلديث أنَّ عليًّا ُهَو الَِّذي  ِذي َعَلْيِه أكثُر أهل السِّ والصحيح الَّ
قتل مرحبا اليهودي بخيرب. 

يقال: إنه َكاَن ملحمد بن مسلمة من الولد عرة ذكور وست بنات)1(.

 كر: صاحُب َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث.

وشهد بدًرا وُأُحًدا وغريمها.

روى عنـه: جابـر بـن عبـد اللـه بن عمرو بن حـرام، واملغرية بن شـعبة، 
وسهل بن أيب حثمة، واملسور بن مرمة، وأبو بردة بن أيب موسى، وضبيعة 
ابن حصي، وأبو األشعث الصنعاين، واحلسن البرصي، وابنه ممود بن ممد 

ابن مسلمة، واألعرج. 

واستخلفه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص عل املدينة حي خرج إىل بعض غزواته، وشهد 
اجلابية مع عمر بن اخلطاب، وكان عل مقدمته يومئذ، وكان مقامه باملدينة 

فاعتزل الفتنة فلم يدخل فيها، وقدم دمشق، وشهد وفاة أيب الدرداء)2(.

 جو: أسلم عل َيد ُمصعب بن ُعَمرْي بِامَلِدينَِة.

َوشهد َبْدًرا وُأُحًدا، َوَثبت َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْومِئٍذ. 

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1377/3(.
)0) »تاريخ دمشق« البن عساكر )55/ 250(.
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َها َمَع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص غري َتُبوك؛ َفإِن النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوشهد اخلَنَْدَق، واملشاهد كلَّ
ف. استخَلَفُه فِيَها عل امَلِدينَة، َوَكاَن فِيَمن قتل َكْعَب بَن اأْلرَْشَ

ة  ة ِف َثاَلثَِي َراِكًبا َوَبعثه إىَِل ِذي اْلِقصَّ يَّ َوَبعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل القرطاء َسِ
ة عَرة نفر. يَّ ِف َسِ

َوَمات ِف صفر سنة َثاَلث َوقيل اْثنََتْيِ َوَأْرَبعي بِامَلِدينَِة، َوُهَو ابن سبع 
َوسبعي َوصلَّ َعَلْيِه َمْرَوان بن احلكم)1(.

 ثغ: شهد بدًرا، وأحًدا، واملشاهَد كلَّها مع َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص إال تبوك.

ومات باملدينة، ومل يستوطن غريها.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَل  ِذيَن قتلوا كعَب بَن األرشف، واستخَلَفُه َرُسوُل اللَّ وهو أحُد الَّ
املدينة ِف بعض غزواته، قيل: كانت غزوة قرقرة الكدر. وقيل: غزوة تبوك.

واسـتعمله عمـر بـن اخلطاب َعَل صدقـات جهينة، وهـو َكاَن صاحب 
ًدا يكشف احلال.  العمل أيام عمر، َكاَن عمر إذا شكي إليه عامل، أرسل ُمَمَّ

وهو الَِّذي أرسله عمر إىَِل عمله ليأخذ شطر أمواهلم، لثقته بِِه.

َذ سيًفا من خشب، وقال:  واعتزل الفتنة بعد قتل عثمن بن عفان، واختَّ
بذلك أمرين َرُسول الله.

ومل يشهد من حروب الفتنة شيًئا، ومن قعد ِف الفتنة: سعد بن أيب وقاص، 
وأسامة بن زيد، وعبد اللَّه بن عمر بن اخلطاب، وغريهم.

))) »تلقيح فهوم أهل األثر« البن اجلوزي )ص: 93(.
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وقيل: إنه ُهَو الَِّذي قتل مرحًبا اليهودي. 

رَي واحلديث أن َعلَّ بَن َأيِب طالب  ِذي َعَلْيِه أكثُر أهل السِّ والصحيح الَّ
قتل مرحًبا.

وتوف باملدينة سنة ست وأربعي، أو سبع وأربعي. وقيل: غري َذلَِك. 
قيل: َكاَن عمره سبعا وسبعي سنة.

َوَكاَن أسمر شديد السمرة، طوياًل أصلع. 

وخلف من الولد عرة ذكور، وست بنات)1(.

َحاَبِة، َشِهَد: بدًرا، َوامَلَشاِهَد.   ذس: ِمْن ُنَجَباِء الصَّ

ًة َعَل امَلِدْينَِة. َوِقْيَل: إِنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْخَلَفُه َمرَّ

ََذ َسْيًفا  ؛ َبِل اختَّ ْيَ َوَكاَن ڤ ِمَِّن اْعَتَزَل الِفْتنََة، َوالَ َحَضَ اجلََمَل، َوالَ ِصفِّ
َبَذِة، َفَأَقاَم ِبَا ُمَدْيَدًة. َل إىَِل الرَّ وَّ ِمْن َخَشٍب، َوحَتَ

َرَوى َجَاَعَة َأَحاِدْيَث.

َرَوى َعنُْه: املِْسَوُر بُن َمَْرَمَة، َوَسْهُل بُن َأيِب َحْثَمَة، َوَقبِْيَصُة بُن ُذَؤْيٍب، 
، َوَأُبو ُبْرَدَة بُن َأيِب ُمْوَسى، َواْبنُُه؛ َمُْمْوُد  َبرْيِ ْحَِن األَْعَرُج، َوُعْرَوُة بُن الزُّ َوَعْبُد الرَّ

ٍد. ابُن ُمَمَّ

، ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َعْبِد األَْشَهِل. َوُهَو َحاِرثيٌّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )336/4، 337(.
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َوَكاَن َرُجاًل ُطَوااًل، َأْسَمَر، ُمْعَتِداًل، َأْصَلَع، َوُقْوًرا.

َوَقِد اْسَتْعَمَلُه ُعَمُر َعَل َزَكاِة ُجَهْينََة، َوَقْد َكاَن ُعَمُر إَِذا ُشِكَي إَِلْيِه َعاِمٌل، 
ًدا إَِلْيِهم، لَِيْكِشَف َأْمَرُه. َذ ُمَمَّ َنفَّ

؛ َوِستَّ َبنَاٍت ڤ. َة َبنِْيَ َخلََّف ِمَن الَوَلِد: َعْرَ

ِه َخالُِد بُن َعِديِّ بِن َمَْدَعَة. َوِقْيَل: اْسُم َجدِّ

َمِة َجْيِش ُعَمَر.  َوَقِدَم لِْلَجابَِيَة، َفَكاَن َعَل ُمَقدِّ

ِد  ِف َعَل َيِد ُمَمَّ َحاِح ِمْن َحِدْيِث َجابٍِر: َمْقَتُل َكْعِب بِن األرَْشَ َوِف الصِّ
ابِن َمْسَلَمَة.

َعاَش اْبُن َمْسَلَمَة َسْبًعا َوَسْبِعْيَ َسنًَة)1(.

 ذت: َشِهَد َبْدًرا َوامَلَشاِهَد َبْعَدَها، َوُرِوَي َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْخَلَفُه َعَل 

ًة. امَلِدينَِة َمرَّ

َوَكاَن َرُجاًل َطِوياًل، ُمْعَتِداًل، َأْسَمَر، َأْصَلَع، َعاَش َسْبًعا َوَسْبِعَي َسنًَة، 
َوُهَو َحاِرثِيُّ ِمْن ُحَلَفاِء َبنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل.

َرَوى َعنُْه: اْبنُُه َمُْموٌد، َوَسْهُل بن َأيِب َحْثَمَة، َوَقبِيَصُة بن ُذَؤْيٍب، َوُعْرَوُة 
، َوَأُبو ُبْرَدَة بن َأيِب ُموَسى، َوآَخُروَن. َبرْيِ ابن الزُّ

َمِة ُعَمَر ِف ُقُدوِمِه إىَِل اجْلَابَِيِة. َوَكاَن َعَل ُمَقدِّ

))) »سري أعالم النبالء« للذهبي )2/ 369، 370، 372، 373(.
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َوَكاَن ِمَِّن اْعَتَزَل اْلِفْتنََة)1(.

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

ًدا(. ي ف اجلاهلية: )ُمَمَّ  جر: من ُسمِّ

وقيل، ُيكنى َأبا َعبد الله وأبا سعيد واألول أكثر.

وروى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)3(.

))) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 437، 438(.
)0) »تذكرة احلفاظ« للذهبي )1/ 46(.

) ) »اإلصابة« البن حجر )55/10(.
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محمود امُسه  من 

ْبِن 7 -033 َعْبَدَة  ْبِن  َزْيِد  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  ُسَراَقَة  ْبُن  ِبيُع  الرَّ ْبُن  مْحُموُد 
َعاِمَرَة ْبِن َعِديِّ ْبِن َكْعِب ْبِن اْلَخْزَرجِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ، ُيْكَنى 

ٍد، اْلَخْزَرِجيُّ اْلَْنَصاِريُّ ڤ. َأَبا ُنَعْيٍم، َوِقْيَل: َأُبو ُمَحمَّ

ه جيلة بنت أيب صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول، من   س: أمُّ
بني مازن بن النجار.

فوَلَد مموُد بُن الربيع: إبراهيَم، وممًدا، ومل تسم لنا أمهم.

قال ممد بن عمر: مات ممود بن الربيع سنة تسع وتسعي، وهو ابن 
ثالث وتسعي سنة، ويكنى أبا نعيم)1(.

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

ه جيَلة بنت أيب صعصعة، َوُهَو َمُْمود بن الّربيع بن ساَقة   ب، ثغ: أمُّ
ابن َعْمرو بن زيد بن َعبدة بن َعامر بن عدي بن َكْعب. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف َوجهه، َوُهَو ابن مخس ِسنِي.  عقل َمًَّة َمَّها َرُسوُل اللَّ

َماَت سنة تسع َوتِْسعي، َوُهَو ابن َأربع َوتِْسعي سنة. 

)0) »معجم الصحابة« للبغوي )425/5(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )564/6(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص)1(. َوأْكثر َما يروي َسمعه من َأْصَحاب َرُسول اللَّ

َوَسْبِعَي،  َ َسنََة تِْسٍع  ُتُوفِّ امَلِدينََة،  ملسو هيلع هللا ىلص، َسَكَن  اللِه  َعَقَل َرُسوَل   ع: 
َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوَسْبِعَي)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص مَّة مَّها من  ِه  معدوٌد ِف أهل املدينة. عقل َعْن َرُسول اللَّ  بر: 
دلو من بئرهم، وحفظ َذلَِك َعنُْه، َوُهَو ابن أربع سني أو مخس سني. 

ث عنه أنس بن َمالِك حديث عتبان.  وحدَّ

وقيل: مات َمُْمود بن الربيع سنة ست وتسعي.

وروى عنه: ابن شهاب، ورجاء بن حيوة َأُبو املقدام)3(.

ه جيلة بنت أيب صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول من بني   كر: أمُّ
مازن بن النجار.

رأى النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وروى عن: غسان بن مالك، وعبادة بن الصامت. 

روى عنه: الزهري، ومكحول، ورجاء بن حيوة، وعبد الله بن عمرو 
ابن احلارث. 

واجتاز بدمشق غازًيا إىل القسطنطينية)4(.

))) »الثقات« البن حبان )397/3، 398(، »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 52(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2523/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1378/3(.

) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )57/ 110(.
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 ثغ: توف سنة تسع وتسعي، وقيل: سنة ست وتسعي)1(.

033( 7 ، بِن اْمِرئ اْلَقْيِس بِن َزْيٍد، الْشَهِليُّ مْحُموُد ْبُن َلِبيِد بِن َراِفعِ 
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ُه ُولَِد ِف حياِة النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص)2(. ِحيُح: َأنَّ ُه َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوالصَّ  خ: ُيَقاُل: إِنَّ

 غ: سكن املدينة، وف كتاب ممود بن لبيد األشهل: مات باملدينة 
سنة ست وسبعي)3(.

 ب: َلُه ُصْحَبٌة، َماَت سنة َثاَلث َوتِْسعي، َوأْكثر َما يروي َسمعه من 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص.  َأْصَحاب َرُسول اللَّ

د بن مسلمة اأْلْنَصاِري)4(. ه بنت ُمَمَّ أمُّ

 بش: له صحبٌة، مات سنة ثالث وتسعي)5(.

 ع: َأْدَرَك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُولَِد ِف َحَياتِِه َقاَلُه َأْحَُد ْبُن َحنَْبٍل، َواْبُن َأيِب 
َخْيَثَمَة، َسَكَن امَلِدينََة)6(.

ث   بر: من بني عبد األشهل، ولد عل عهد َرُسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد حدَّ

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )340/4(.
)0) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 556(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )428-427/5(.
) ) »الثقات« البن ِحبَّان )397/3(.

) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 52(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2524/5(.
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ُه َعْبًدا  َعِن النَّبِّي ملسو هيلع هللا ىلص بأحاديث، منها أن َرُسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إَِذا َأَحبَّ اللَّ
ْنَيا َكَم َيِْمي َأَحُدُهم َسِقيَمُه اَلاَء«. اُه الدُّ َحَ

وُهَو أوىل بأن يذكر ِف الصحابة من َمُْمود بن الربيع، فإنه أسن منه. 

وكان َمُْمود بن لبيد أحد العلمء)1(.

ث َعِن  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، وأقـام باملدينة، وحـدَّ  ثـغ: ولـد َعـَل عهـد َرُسـوِل اللَّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)2(.

 ذت: ُولـِـَد ِف َحَيــاِة النَّبـِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَرَوى َعنـْـُه َأَحاِديــَث، َلِكــنَّ ُحْكَمَها 

ِحيِح. ْرَساُل َعَل الصَّ اإْلِ

َوَرَوى َعْن: ُعَمَر، َوُعْثَمَن، َوَقَتاَدَة بن النُّْعَمِن، َوَرافِِع بن َخِديٍج.

، َوَعاِصُم  ُد بن إِْبَراِهيَم التَّْيِميُّ ، َوُمَمَّ ِه بن األََشجِّ َرَوى َعنُْه: ُبَكرْيُ بن َعْبِد اللَّ
ُهْم. ، َوَغرْيُ ْهِريُّ ابن ُعَمَر بن َقَتاَدَة، َوالزُّ

ْوَم. ْخَصُة فِيَمْن ال َيْسَتطِيُع الصَّ َواْنَقَرَض عقبه، َوِف َأبِيِه َنَزَلِت الرُّ

: َلُه ُصْحَبٌة. َقاَل اْلُبَخاِريُّ

بِيِع. : ُهَو َأَسنُّ ِمْن َمُْموِد بن الرَّ َوَقاَل ابن َعْبِد اْلرَبِّ

َ ابن َلبِيٍد َسنََة َسْبِع، َوِقيَل: َسنََة سٍت َوتِْسِعَي)3(. ُتُوفِّ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1378/3، 1379(.
) ) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 1168(.)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )341/4(.
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َعَة ْبِن 7 0330 مْحُموُد ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن َسَلَمَة ْبِن َخاِلِد ْبِن َعِديِّ ْبِن ُمَجدَّ
ْبِن َعْمٍرو، َوُهَو النَِّبيُت ْبُن َماِلٍك ِمَن  َحاِرَثَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ 

اْلَْوِس اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

ه أمُّ سهم، واسمها: ُخليدة بنت أيب عبيد بن وهب بن لوذان   س: ُأمُّ

ابن عبدُوّد بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة. 

هم أمامة بنت بر بن وقش  فوَلَد مموٌد: أمَّ َعْمرو مبايعة، وأمَّ سعد، وأمُّ
ابن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل.

هم هند بنت قيس بن القريم بن  وأمَّ منظور مبايعة، وهنًدا مبايعة، وأمُّ
ُأَمية بن سنان من بني سلمة.

شهد مموٌد ُأحًدا، واخلندَق، واحلديبيَة، وخيرَب، وقتل يوم خيرب َشِهيًدا، 
وسقطت  رأسه،  البيضُة  فهشمت  رأسه،  فأصابت  رًحا  مرحب  عليه  دىلَّ 
جلدة جبينه عل وجهه، فأتى به َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص، فردَّ اجللدة فرجعت كم 

كانت، وعصبها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بثوب، فمكث ثالثة أيام ثم مات.

وقتل ممد بن مسلمة مرحًبا ف ذلك اليوم الذي مات فيه ممود، وَذفَّف 
عليه َعلٌّ بعد أن أثبته ممد، َفُقرِبَ ممود بالرجيع هو وعامر بن األكوع ف قرب 
واحد ف غار هناك، فقال ممٌد: يا رسول الله، اقطع يل عند قرب أخي، فقال 

.)1(» له َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَك ُحْضُ َفَرٍس، َفإِْن َعِمْلَت َفَلَك ُحْضُ َفَرَسنْيِ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )247/4(.
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ِد ْبِن َمْسَلَمَة، ُقتَِل ِمَن امُلسلمي ِف َخْيرَب)1(.  خط: َأُخو ُمَمَّ

. ِد ْبِن َمْسَلَمَة اأْلَْنَصاِريِّ  ع: َأُخو ُمَمَّ

، َدىلَّ َعَلْيِه َمْرَحٌب اْلَيُهوِديُّ َرًحى  َشِهَد ُأُحًدا، َواحْلَُدْيبَِيَة، َواْسُتْشِهَد بَِخْيرَبَ
َشَمِت اْلَبْيَضُة َرْأَسُه، َوَسَقَطْت َجْلَدُة َجبِينِِه َعَل َوْجِهِه، َفَعَصَبُه َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص  َفهَّ
ِجيِع  بَِثْوٍب َفَمَت َيْوَم الثَّالِِث، َفُقرِبَ ُهَو َوَعاِمُر ْبُن اأْلَْكَوِع ِف َقرْبٍ َواِحٍد بِالرَّ

ِف َغاٍر ُهنَاَك)2(.

د بن مسلمة األَْنَصاِري.  بر: أخو ُمَمَّ

شهد َمُْموُد بُن مسلمة ُأُحًدا، واخلندَق، وخيرَب، وقتل بخيرب، أدىل َعَلْيِه 
مرحب رحى، فأصابت رأسه، فهشمت البيضة رأسه، وسقطت جلدة جبينه 
ِه ملسو هيلع هللا ىلص، فردَّ اجللدة فعادت كم كانت، وعصبها  عل وجهه، فأتى َرُسوَل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بثوبه فمكث ثالثة أيام ومات. َرُسوُل اللَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل -فيم  وذكر ُموَسى بُن عقبة، َعِن ابن شهاب- أنَّ َرُسوَل اللَّ
زعموا، والله أعلم-، يومئذ: »َلُه َأْجُر َشِهْيَدْيِن«.

ِه)3(. روى َعنُْه: َجابِر بن َعْبد اللَّ

 ثغ: شهد َمُْمود أحًدا، واخلندَق، وخيرَب، وُقتَِل بخيرب)4(.

)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2522/5(.))) »تاريخ خليفة بن خياط« )ص: 84(.
) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )342/4(.) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1379/3(.
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م امُسه  من 

َمْخَرَمُة ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َمْخَرَمَة ْبِن الُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمَناٍف الُقَرِشيُّ 7  033
الُمطََّلِبيُّ ڤ.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بَِخْيرَبَ َأْرَبِعَي َوْسًقا)1(.  س: َأْطَعَمُه َرُسوُل اللَّ

مْخَرَمُة ْبُن َنْوَفِل ْبِن ُأَهْيِب ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكَلِب 7  033
، ُيْكَنى َأَبا اْلِمْسَوِر الُقَرِشيُّ الزُّْهِريُّ ڤ. َة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤيٍّ اْبِن ُمرَّ

. ُه ُرَقْيَقُة بِنُْت َأيِب َصْيِفيِّ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاِف ْبِن ُقَصٍّ  س: ُأمُّ

 ، ْلـَت اأْلَْكرَبَ ، َوالصَّ َفَوَلـَد َمَْرَمـُة: َصْفـَواَن، َوبِـِه َكاَن ُيَكنَّى َوُهـَو اأْلَْكرَبُ
ُهْم َعاتَِكُة بِنُْت َعْوِف ْبِن َعْبِد َعْوِف ْبِن َعْبِد ْبِن  َوامْلِْسَوَر، َوُأمُّ َصْفَواَن، َوُأمُّ
ُها  ْحَِن ْبِن َعْوٍف، َوَكاَنْت ِمَن امُلَهاِجَراِت، َوُأمُّ احلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة ُأْخُت َعْبِد الرَّ

َفاُء بِنُْت َعْوِف ْبِن َعْبِد احْلَاِرِث ْبِن ُزْهَرَة َوِهَي ِمَن امُلَهاِجَراِت َأْيًضا. الشِّ

َهاِت َأْواَلٍد  ، َواْلَعطَّاَف اأْلَْصَغَر، أِلُمَّ ْلَت اأْلَْصَغَر، َواْلَعطَّاَف اأْلَْكرَبَ َوالصَّ
ُه.  ًدا َومَلْ ُتَسمَّ َلنَا ُأمُّ َشتَّى، َوُمَمَّ

َة، َوَكاَن َعاملًِا بِنََسِب ُقَرْيٍش َوَأَحاِديثَِها،  َوَأْسَلَم َمَْرَمُة ْبُن َنْوَفٍل ِعنَْد َفْتِح َمكَّ

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )42/6(.
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َوَكاَنْت َلُه َمْعِرَفٌة بَِأْنَصاِب احْلََرِم، َفَكاَن ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب َيْبَعُثُه ُهَو َوَسِعيَد ْبَن 
ُدوَن  ى، َوَأْزَهَر ْبَن َعْبِد َعْوٍف َفُيَجدِّ َيْرُبوٍع َأُبو ُهوٍد، َوُحَوْيطَِب ْبَن َعْبِد اْلُعزَّ
َأْنَصـاَب احْلَـَرِم لِِعْلِمِهـْم ِبَـا، َوَكاُنوا ُيْبـُدوَن ِف َبَواِدهَيـا، ُثمَّ َبَعَثُهـْم ُعْثَمُن ْبُن 
َفإِنَّ  َيْرُبوٍع،  ْبَن  َسِعيَد  إاِلَّ  احْلََرِم  َأْنَصاَب  ُدوا  َفَجدَّ اخِلاَلَفَة،  َويِلَ  ِحَي  اَن  َعفَّ

ُه َكاَن َقْد َذَهَب َفَلْم ُيْرِسْلُه َمَعُهْم. َبرَصَ

 ، ِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم ُحنَْيٍ ُد ْبُن ُعَمَر: َشِهَد َمَْرَمُة ْبُن َنْوَفٍل َمَع َرُسوِل اللَّ َقاَل ُمَمَّ
َأْن  ُينِْكُر  ْبَن َجْعَفٍر  ِه  َبِعرًيا، َوَرَأْيُت َعْبَد اللَّ َوَأْعَطاُه ِمْن َغنَاِئِم ُحنَْيٍ مَخِْسَي 
َيُكوَن َمَْرَمُة َأَخَذ ِمْن َذلَِك َشْيًئا، َوَقاَل: َما َسِمْعُت َأَحًدا ِمْن َأْهِل َيْذُكُر َذلَِك.

ـُد ْبُن ُعَمَر: َوَماَت َمَْرَمُة بِامَلِدينَِة َسـنََة َأْرَبٍع َومَخِْسـَي ِف ِخاَلَفِة  َقـاَل ُمَمَّ
َة )1(. ُمَعاِوَيَة ْبِن َأيِب ُسْفَياَن، َوَكاَن َيْوَم َماَت اْبَن ِماَئٍة َومَخَْس َعْرَ

َثنَا ُمْصَعُب بُن َعْبِد اللِه؛ َقاَل: َمَْرَمة ْبُن َنْوَفل َلُه ِسنٌّ وعلٌم،   خ: َحدَّ

ه ُرَقٌيَقة اْبنَُة َأيِب َصْيِفي ْبِن َهاِشم  ِمْن ُمْسِلَمِة اْلَفْتِح، َكاَن ُيْؤخذ َعنْه النََّسب، وُأمُّ
اْبِن َعْبِد َمنَاف ْبِن ُقَص)2(.

د بُن إسحاق. ه ُمَمَّ َفة قلوبم. سمَّ  خ: من امُلَؤلَّ

وقد ُأعطَِي دون املئة من البعري)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )70-69/6(.
)0) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 557(.
) ) »التاريخ الكبري-السفر الثالث« البن أيب خيثمة )2/ 23(.
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َة َوِماَئـِة َسـنٍَة بِامَلِدينَِة ِف َسـنَِة َأْرَبٍع   ص: َمـاَت َوُهـَو اْبـُن مَخْـَس َعْرَ

ُه ُأمُّ َمَْرَمَة بِنُْت َأيِب َصْيِفيِّ ْبِن َهاِشٍم)1(. َوَسْبِعَي، َوُأمُّ

 ط: ولـد مرمـة: صفـوان وبـه كان يكنـى وهو األكرب، ومـن ولده: 

هـم عاتكـة ابنـة عـوف بـن عبد  لـت األكـرب، وأمُّ صفـوان وأمُّ املِْسـور، والصَّ
عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة أخت عبد الرحن بن عوف، وكانت من 
ها الشفاء ابنة عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة وهي من  املهاجرات، وأمُّ
املهاجرات أيًضا، والصلت األصغر، وصفوان األصغر، والعطاف األكرب، 

والعطاف األصغر، وممًدا.

وأسلم مرمة بن نوفل عند فتح مكة، وكان عامًلا بنسب قريش وأحاديثها.

وكانت له معرفة بأنصاب احلرم، فكان عمر يبعثه، وسعيد بن يربوع 
أبا هود، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر بن عبد عوف فيجددون أنصاب 

احلرم لعلمهم با، ثم ذهب برص مرمة بن نوفل ف خالفة عثمن. 

وشهد مرمة بن نوفل مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم حني وأعطاه من غنائم 
حني مخسي بعرًيا)2(. 

 غ: سكن املدينة.

ُد ْبُن ُعَمَر: مات مرمة بن نوفل سنة مخس ومخسي باملدينة  وَقاَل ُمَمَّ

))) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )442/1(.
)0) »املنتخب من ذيل املذيل« البن جرير الطربي )ص: 20، 21(.



711 حرف الميم

وهو ابن مئة ومخس عرة سنة)1(.

 ب: َماَت ِف سنة َأربع َومخسي، َوله ماَئة َومْخس عَرة سنة. 

ه رقية بنت أيب َصْيِفي بن َهاشم بن َعْبد منَاف)2(. أمُّ

 بش: كنيته أبو صفوان. وقد قيل: أبو املسور، مات سنة أربع ومخسي 
وله مائة ومخس عرة سنة)3(.

ه: رقيَقة بنت أيب َصْيِفي َهاشم بن عبد منَاف، َلُه ُصْحَبٌة من   مف: أمُّ
النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

ُه ُرَقْيَقُة بِنُْت َأيِب َصْيِفيِّ ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمنَاٍف.  ع: ُأمُّ

َفِة، َأْسَلَم َعاَم اْلَفْتِح، َوَكاَن ِف لَِسانِِه َفَظاَظٌة، ُيْكنَى َأَبا امْلِْسَوِر. َكاَن ِمَن امُلَؤلَّ

َة  َ َسنََة َأْرَبٍع َومَخِْسَي، َوَلُه َتْسَعْوَن َسنًَة، َوِقيَل: َوُهَو اْبُن مَخَْس َعْرَ ُتُوفِّ
َوِماَئِة َسنٍَة. 

َرَوى َعنُْه: اْبنُُه املِْسَوُر ْبُن َمَْرَمَة)5(.

ه رقيقة بِنْت َأيِب صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وهو والد   بر: أمُّ
املسور بن مرمة، َكاَن من مسلمة اْلَفْتح، َوَكاَن َلُه سنٌّ وعلٌم بأيام قريش، 

))) »معجم الصحابة« للبغوي )352/5، و353(.
)0) »الثقات« البن ِحبَّان )394/3(.

) ) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 58(.
) ) »فتح الباب ف الكنى واأللقاب« البن منده )462(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2546/5(.
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َكاَن يؤخذ َعنُْه النَّسب، َوَكاَن أحد علمء قريش.

يكنى َأَبا َصْفَوان. وقيل: َأَبا املسور بابنه املسور. وقيل: َأُبو األسود. َوَأُبو 
َصْفَوان أكثر.

حسن  ومن  قلوبم،  فة  املؤلًّ أحُد  َوُهَو  حنينًا،  شهد  أبيًّا،  نبيها،  وكان 
إسالمه منهم، وأحد الذين نصبوا أعالم احلرم لعمر.

مات باملدينة زمن ُمَعاِوَية سنة ربع ومخسي، وقد بلغ مائة سنة ومخس 
عرة سنة، وُكفَّ برصه ِف زمن ُعْثَمن.

يعد ِف أهل احلجاز)1(.

فة قلوُبم.  كر: والد املسور بن مرمة، له صحبٌة، وكان من املؤلَّ

قدم دمشق ف اجلاهلية، وكان ف عري قريش التي خرج النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ف طلبها، 
وكانت وقعة بدٍر بسببها.

ه رقيقة بنت أيب صيفي بن هاشم. وحكى عن أمِّ

روى عنه: ابنه املسور بن مرمة، وأبو عون موىل املسور، وعبد الرحن 
ابن موهب)2(.

ه رقيقة بنت بن أيب صيفي بن هاشم بن عبد مناف.  ثغ: أمُّ

هو والد املسور بن مرمة، وهو ابن عمِّ سعد بن َأيِب وقاص بن أهيب.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1380/3(.
)0) »تاريخ دمشق« البن عساكر )57/ 147(.
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َوَكاَن من مسلمة الفتح، ومن املؤلفة قلوبم، وَحُسن إسالمه، َوَكاَن َلُه 
، وعلم بأيام الناس، وبقريش خاصة، َوَكاَن يؤخذ َعنُْه النسب. سنٌّ

وشهد ُحنينًا مع النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وأعطاه َرُسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مخسي بعرًيا، وهو 
أحد من أقام أنصاب احلرم ِف خالفة عمر بن اخلطاب، أرسله عمر وأرسل 
العزى  عبد  بن  وحويطب  يربوع،  بن  وسعيد  عوف،  عبد  بن  أزهر  معه 

فجددوها.

وتوف باملدينة سنة أربع ومخسي، وعمره مائة سنة ومخس عرة سنة.

وعمي ِف آخر عمره، َوَكاَن ِف لسانه فظاظة، َوَكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يتَّقي لسانه)1(.

َلَقاِء، َوَكاَن َكبرِْيَ َبنِي ُزْهَرَة، َكَساُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ، ِمَن الطُّ َحايِبُّ  ذس: الصَّ

َفِة ُقُلْوُبُْم. ًة َفاِخَرًة، َباَعَها بَِأْرَبِعْيَ ُأْوِقيًَّة. َوَكاَن ِمَن امُلَؤلَّ ُحلَّ

، َوَلُه ماَئُة َعاٍم  ؛ َفَمَت ِف َسنَِة َأْرَبٍع َومَخِْسْيَ َبِقي َمَْرَمُة إىَِل َبْعِد اخلَْمِسْيَ
َومَخَْسَة َعَرَ َعاًما.

ِة؛ َوالَِدِة  ْهِريَّ َوَكاَن َوالُِدُه َنْوَفٌل اْبَن َعمِّ آِمنََة بِنِْت َوْهِب بِن َعْبِد َمنَاٍف الزُّ
نًَة. ًة ُمَثمَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفِلَهَذا َأْكَرَمُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَبشَّ بِِه، َوَخَلَع َعَلْيِه ُحلَّ

اِف ُقَرْيٍش  َحاَبِة، َوِمْن َأرْشَ َوَكاَن َولُِدُه املِْسَوُر بُن َمَْرَمَة ِمْن ِصَغاِر الصَّ
َوُعَلَمِئِهم)2(.

))) »ُأْسد الغابة« البن األثري )349/4(.
)0) »سري أعالم النبالء« للذهبي )2//543، 544(
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 ذت: والد املْسَور.

فة قلوبم، له رشٌف وعقٌل وقعدد، كساه النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحلَّة  َكاَن من املؤلَّ
باعها بأربعي أوقية، وُعمي ف خالفة ُعْثَمن.

توف مرمة َسنَة أربع ومخسي، وله مائة ومخس عرة َسنَة)1(.

ه رقيقة بنت أيب صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن   جر: أمُّ
كالب. وهو والد املسور بن مرمة الصحايب املشهور)2(.

 سـط: أْسـَلْم َعـام اْلَفْتح، َوُتوفِّ سـنة اْرَبْع َومخسـي، َوُهـَو اْبن ماَئة 
َوعْرين، َوقيل: مخس َوعْرين)3(.

))) »تاريخ اإلسالم« للذهبي )2/ 537، 538(.
)0) »اإلصابة« البن حجر )79/10(.

) ) »ريح النرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعرين« للسيوطي )ص: 73(.
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ُمْدِرك امُسه  من 

، اْلَعاِمِريُّ ڤ.7  033 ُمْدِرُك ْبُن اْلَحاِرِث، الَْزِديُّ

اِميَِّي)1(.  ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ

 كر: له صحبٌة، روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، وسكن دمشق. 

روى عنه: الوليد بن عبد الرحن اجلرش)2(.

 ثغ: َلُه صحبٌة، عداده ِف الشاميي.

روى عنه: الوليد بن عبد الرحن اجلرش)3(.

ُمْدِرُك ْبُن ِزَياٍد ڤ.7  033

  كر: له صحبٌة، وهو الذي قربه بي حجرًيا وراوية)4(.

ُمْدِرُك ْبُن َعْوِف ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِهَلِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُجَشِم 7 0333
اْبِن َنِقِر ْبِن َعْمِرو ْبِن ُلَؤيِّ ْبِن ُرْهِم ْبِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأْسَلَم ْبِن َأْحَمَس 

اْبِن اْلَغْوِث ْبِن َأْنَماٍر ڤ.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2619/5(.
)0) »تاريخ دمشق« البن عساكر )57/ 181(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )354/4(.
) ) »تاريخ دمشق« البن عساكر )57/ 183(.
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 س: َوَفَد إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْسَلَم)1(.

ُمْدِرٌك، َأُبو الطَُّفْيِل، اْلِغَفاِريُّ ڤ.7  033

َة ِف َحِْل اْبنَتِِه ِمنَْها إَِلْيِه)2(.  ع: َبَعَثُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َمكَّ

 بر: َجدُّ َخالِد بن الطفيل بن مدرك، َلُه صحبٌة)3(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )302/6(.
)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2620/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1382/3(.
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ُمرارة امُسه  من 

ِبيعِ ْبِن ُعَمر ْبِن الَحاِرِث ْبِن َزْيِد ْبِن الجدِّ ْبِن الَعْجَلن 7  033 ُمَراَرُة بُن الرَّ
اْلَْنَصاِريُّ ڤ.

 س: كان قديم اإلسالم، وهو أحُد الثالثة النفر الذين ختلَّفوا عن 
َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ف غزوة تبوك، ومل يعتذروا إليه بيشء، فأرجأ أمرهم ونى 
الناس عن كالمهم حتى تاب الله عليهم وأنزل فيهم قرآًنا: ژٱ ٻ 

ٻ ٻژ ]التوبة: 118[)1(.

ِذيَن َتاَب اللُه َعَلْيِهْم)2(. ِفَي الثَّاَلَثِة الَّ  ع: َأَحُد امُلَخلَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص ِف   بر: شهد بدًرا، َوُهَو أحد الثالثة الذين ختلَّفوا َعْن َرُسوِل اللَّ
غزوة تبوك، وتاب الله عليهم، ونزل القرآن ِف شأنم)3(.

ِه ملسو هيلع هللا ىلص   ثغ: شهد بدًرا، وهو أحد الثالثة الذين ختلَّفوا َعْن َرُسوِل اللَّ
ِف غزوة تبوك، فنزل القرآن ِف شأنم: ژٱ ٻ ٻ ٻژ  اآلية 

]التوبة: 118[)4(.

)0) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2570/5(.))) »الطبقات الكبري« البن سعد )294/4(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1383/3(.

) ) »ُأْسد الغابة« البن األثري )358/4(.
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 جر: صحايبٌّ مشهوٌر، َشِهَد َبْدًرا عل الصحيح.

هو أحد الثالثة الذين تيب عليهم أخرجاه ف الصحيحي من حديث 
كعب بن مالك ف قصة توبته فقلت هل لقي أحٌد مثل ما لقيُت؟ قالوا: هالل 

ابن ُأَميَّة، ومرارة بن الربيع، فذكروا يل رجلي صاحلي شهدا َبدًرا.

وف حديث جابر عند قوله تعاىل ژٱ ٻ ٻ ٻژ ]التوبة: 
118[، قال: هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن ُأَميَّة، وكلُّهم 

من األنصار)1(.

مَراَرُة ْبُن ُمَربَّعِ ْبِن َقْيِظيٍّ الَْنَصاِريُّ ڤ.7 - 03

 بـر: صحـب النَّبِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُهـَو أخـو َزْيد بن مربع، وعبـد الرحن بن 
مربع بن قيظي بن َعْمرو من بني حارثة من األنصار. 

َوَكاَن أبوهم مربع بن قيظي أحد املنافقي، َوُهَو األعمى القائل: لو كنت 
نبيًّا َما دخلت حائطي بغري إذين)2(.

))) »اإلصابة« البن حجر )99/10(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1383/3(.
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ة ُمرَّ امُسه  من 

ُة ْبُن اْلُحَباِب ْبِن َعِديِّ ْبِن العجلن ڤ.7 ) 03 ُمرَّ

 س: َشِهد ُأُحًدا)1(.

 كو: شهد أحًدا مع النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

 وقال أيًضا: كو: من ولده النعمن بن عرص، شهد بدًرا)3(. 

ُة ْبُن َسَراَقَة ڤ.7 0 03 ُمرَّ

 بر، ثغ: أحد النفر الذين قتلوا بحني من املسلمي شهيًدا)4(.

ُة ْبُن َعْمِرو ْبِن َحِبيِب ْبِن َواِثَلَة ْبِن َعْمِرو ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُمَحاِرِب 7   03 ُمرَّ
اْبِن َفْهٍد الُقَرِشيُّ اْلِفْهِريُّ ڤ.

 غ: سكن املدينة، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا)5(.

 ع: ِمْن َمْسَلَمِة اْلَفْتِح)6(.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )295/4(.
) ) »اإلكمل« البن ماكوال )316/7(.)0) »اإلكمل« البن ماكوال )142/2(.

) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1382/3(، »ُأْسد الغابة« البن األثري )371/4(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )350/5(.

) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2582-2581/5(.
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 بر: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا: »َأَنا َوَكافُِل الَيتِيِم َكَهاَتنْيِ ِف اجَلنَّة«. 

روت عنه: ابنته أم سعد. يعد ِف أهل املدينة)1(.

 ثغ: من مسلمة الفتح)2(.

َة ڤ.7   03 ، َوِقيَل: َكْعُب ْبُن ُمرَّ ، ُثمَّ الَبْهِزيُّ َلِميُّ ُة ْبُن َكْعٍب، السُّ مرَّ

ِذي  : الَّ  خ: متلٌف ِف اْسِمِه، َرَوَى َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من ُسَلْيٍم، والَبْهِزيُّ
َمرَّ بَِظْبٍي: َحاِقٍف وهم مرومون.

واْلَبْهِزّيون والُسَلْيمون َواِحٌد)3(.

 غ: سكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص حديثي)4(.

 وقال أيًضا غ: روى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث)5(.

ام، َلُه ُصْحَبٌة.   ب: سكن الشَّ

َماَت سنة سبع َومخسي، َوَكاَن عل اأْلُْرُدن)6(.

 بش: مات سنة سبع ومخسي)7(.

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1382/3(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )372/4(.

) ) »التاريخ الكبري-السفر الثاين« البن أيب خيثمة )1/ 303(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )345/5(.
) ) »معجم الصحابة« للبغوي )110/5(.

) ) »الثقات« البن ِحبَّان )399/3(.
)3) »مشاهري علمء األمصار« ال بن حبان )ص: 88(.
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اِميَِّي، َرَوى َعنُْه: َعْبُد اللِه ْبُن َشِقيٍق، َوُأَساَمُة ْبُن ُخَرْيٍم،   ع: ُيَعدُّ ِف الشَّ
.)1( ُحويِلُّ ، َوُكَرْيٌب السَّ َوَهِرُم ْبُن احْلَاِرِث، َوُجَبرْيُ ْبُن ُنَفرْيٍ

 بر: من بز بن احلارث بن سليم بن َمنُْصور، نزل البرصة، ُثمَّ نزل بالشام. 

َة. وقد قيل: إن اسم البهزي َهَذا َكْعب بن ُمرَّ

والصحيح- والله أعلم- مرة بن َكْعب. وقد قيل: إنم اثنان، وليس بيشء.

وتوف مّرة بن َكْعب البهزي باألردن سنة سبع ومخسي. روى ِف فضل 
ُعْثَمن.

روى عنه: َأُبو األَْشَعث الصنعاين، وجبري بن ُنَفرْي، وعبد الله بن شقيق)2(.

َة، الَعاِمِريُّ ڤ.7   03 ٌة، َأُبو َيْعَلى بُن ُمرَّ مرَّ

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

َة صحبٌة وروايٌة،  ، َلُه والبنه يعل بن ُمرَّ َة، كوفٌّ  بر: والد يعل بن ُمرَّ
َوُهَو مرة بن وهيب بن َجابِر)4(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2580/5(.
)0) »االستيعاب« البن عبد الرب )1382/3(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )348/5(.
) ) »االستيعاب« البن عبد الرب )1382/3(.
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د
َ

َمْرث امُسه  من 

، َحِليُف َحْمَزَة ْبِن َعْبِد الُمطَِّلِب ڤ.7   03 مْرَثُد ْبُن َأِبي َمْرَثٍد َكنَّاِز، اْلَغَنِويُّ

اِمِت َأِخي ُعَباَدَة   س: آَخى َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَُه َوَبْيَ َأْوِس ْبِن الصَّ
اِمِت)1(. اْبِن الصَّ

ا)2(.  ص: َكاَن َبْدِريًّ

 غ: شهد بدًرا، وسكن الشام، وروى عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عن أبيه 
عن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص)3(.

ِجيِع َمَع َعاِصِم ْبِن   ع: َشِهَد ُهَو َوَأُبوُه َبْدًرا، َواْسُتْشِهَد َمْرَثٌد َيْوَم الرَّ
ِة.  يَّ ِ َأيِب اأْلَْقَلِح، َوَكاَن َأِمرَي الرَّ

َة إىَِل امَلِدينَِة)4(. َوَكاَن َرُجاًل َشِديًدا َيِْمُل اأْلَُساَرى ِمْن َمكَّ

 بـر: شـهد مرثـد وأبـوه َأُبـو مرثد جيًعا بـدًرا، كانا حليفـي حلمزة بن 
عبد املطلب.

))) »الطبقات الكبري« البن سعد )45/3(.
)0) »اآلحاد واملثاين« البن أيب عاصم )244/1(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )430/5(.
) ) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2562/5(.
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ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت. آخى َرُسوُل اللَّ

وشهد مرثد بدًرا وأحًدا، وقتل َيْوم الرجيع شهيًدا. 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص عل الريـة التي وجهها معـه إىَِل مكة، وذلك ِف  ـره َرُسـوُل اللَّ أمَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة)1(. صفر عل رأس ستة وثالثي شهًرا من مهاجر َرُسوِل اللَّ

 ثغ: شهد ُهَو وأبوه َأُبو مرثد بدًرا، واستشهد مرثد ِف غزوة الرجيع 
مع َعاِصم بن ثابت سنة ثالث. 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبي أوس بن الصامت، َوَكاَن يمل  وملا هاجر آخى َرُسوُل اللَّ
األسارى من مكة إىَِل املدينة، لشدته وقوته)2(.

ِجْيِع)3(.   ذس: من ُشَهَداء َيْوِم الرَّ

، واسـمه: كنَّاز بن احلصـي، ومها من   جـر: صحـايبٌّ وأبـوه صحـايبٌّ
َشِهَد َبْدًرا)4(.

ُدوِسيُّ ڤ.7 3 03 مْرَثُد ْبُن َظْبَياَن السَّ

 غ: نزل البرصة)5(.

َة، َوَهاَجَر إىَِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكَتَب َمَعُه ِكَتاًبا إىَِل َبْعِض   ع: َسَكَن اْلَبرْصَ

))) »االستيعاب« البن عبد الرب )1383/3(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )361/4، 362(.

) ) »سري أعالم النبالء« للذهبي )1/ 241(.
) ) »اإلصابة« البن حجر )106/10(.

) ) »معجم الصحابة« للبغوي )433/5(.
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ِريَن: َوَقْد َشِهَد َمَعُه ُحنَْينًا)1(. َبنِي َبْكِر ْبِن َواِئٍل، َوَقاَل َبْعُض امُلَتَأخِّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد معه حنينًا، وكتب معه كتاًبا   ثغ: وفد َعَل َرُسوِل اللَّ
إىَِل بعض بني بكر بن وائل)2(.

))) »معرفة الصحابة« أليب نعيم )2563/5(.
)0) »ُأْسد الغابة« البن األثري )360/4(.
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